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HABER : - Çekoslovakyanm 
Fransa ve Sovyet Rusya ile askeri 
muahedeleri vardır. Bilhassıı Sovyet 
Rusya ile olan muahedesi Almanla· 
n şiddetle müteessir etmek•edir. An· 
cak, Çekoslovoıkya hariciye nazırır.m 
da söylediği gibi bunun kat'i asker· 
loymeti bir hayli mülah:ız:ıya de ~e:-

Bir bakıma Çeli:oslova1rya, Ru: 
ya ile askeri ittifak yaparak, Rr-· 
için Alman yanın göbeğine salr!mı' · · 
lecek bir istinat noktası temin etnıiş· 

fDeuamı 6 rncıda) ~ .. , u hu•usta 
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Sancakta bazı suri9elilerin 
RAP İHTİLALİ 
Çıkarmağa çalıştıkları 

• • • 
TESBIT EDiLDi 

Halka zorla mazbata imzalat 
mıya teşebbüs ettiler 

İstiklale kavuşmanın sevincine doya
mıyan Hataylıları rahatsız eden ve Türk 
ler arasında derin akisler uyandıran 
kötü bir tahrikçilik sistemi Hatayda ye. 
niden yol almıştır. Komşu Suriyede 
- Türklerin gösterdiği hüsniiniyete 
rağmen - bir türlü doğru hareket edi
lemediği ve Sancağın istik'lali işini bu
landırmak istediği görülmektedir. 

Halepten verilen maH'imata göre San. 
cağın konsey kararile almış olması la
zımgelen ~eklini bozmak, Sancağı gene 
Suriye parçası haline koymak emelile 
bazı tahrikat yapılmaktadır. Bazı Fran
sız ve mahalli hiikOmet memurları bu 

tahrikata iştirak etmektedirler. Bilhas. 
sa Sancak muhafızı Hüsnü ve Berruyi 
ile Antakya kaymakamı Arap Abdülka
dirin Sancakta Araplar tarafından bir 
ihtilal çıkarılmasına çalıştıkları tesbit 
edilmiştir. 

Ha1epte Vataniler tarafmldan teşkil e. 
dilen bir büro faaliyete geçmiştir. 

Büronun vazifesi İskenderun Sanca
ğına ait istihbarat ve Vataniler aleyhin 
deki teşekküllerle mücadeledir. Bu giz
li büronun başında Halep mebusların. 

dan ve Vatanilerin ileri gelenlerinden 
Cemil ve doktor Hasan İbrahim paşa 

bulunmaktadır. 

Hatayda bulunan jandarma ncEerie-
rinden Suriyeli zabitlerlden mahk 
reislerine ve Sancak muhafızına kad 
hep bir şebeke halinde son Türk • Fra 
sız anlaşmasını bulandırmak için çalı 
yorlar. Şebekenin faaliyeti üç esas 
nokta üzerinde temerküz etmektedir : 

1 - Hatayda son anlaşma ile tecssü 
edecek vaziyetin bu m.mtakanm Türk" 
yeye ilhakı için bir mukaddeme olduğ 
ve bu akibctin tahakkuku halinde Sa 
caktaki anasırın ezileceği ve Türkleştil 
rileceği hakkında propagaıjda ve bu 
propagandayı umumileştirmek için bir 

(Devamı 6 uıcıda) 

ispanya asilerini Alman 
generalı idare ediyormuş 

Kendilertne "lspa11yol milliyetperver i" adını veren asilerin bir bombardımaııından sonra Madrid sokaklarından 
birinin feci 1uıli ... 

İspanyol asi kuvvetlerinin Malagayı 
zaptettikten sonra sahil boyunca 60 
mil mesafede olan Nortili işgal etmesi 
dclayısiyle Daily Hera1d gazetesi §U

nu yazıyor: 
"Asilerin bu aru muvaffnkıyetleri

nin ardında, Alman ordusunun en bü
yük tabiycc·ıerinden Vilhelm Faupelin 
olduğu şimdi anlaşılmaktadır. 

Faupel, asiler için bu yeni taarruz 
planım hazırladt!itan ve onları orga -
nize ettikten sonra İspanya.dan Berli
ne, Hitlere malumat vermek üzere dön 

Bu Alman generali, resmen General 
Frankonun hükumet merkezi olan 
Bur.gosta Almnnyanın maslahatgüzarı 
dır. Fakat lriç şüphe yok ki kendisi as
keri ehliyeti bakımından bu diploma
tik memuriyete seçilmiştir. 

Valansiya hükumetine gelen haber
lere göre, bütün hudutlarda Alman ve 
ttalyan "gönüllülerinin" iştirakiyle a
siler kat'i surette Alman harp usulUnU 
takip etmektedir. 

Malagada uğradıkları şaşkınlık ve 
mağlubiyetten şonra kendilerine gelen 

dayı ilk hedef ittihaz ederek ayni nok
tada mukabil bir taaıTUza hazırlan -
dıkları ha.her veriliyor. 

Madl'itte vaziyet 
Madrld, 3 (A. A.) - Hükumet kuv

vetleri Aranjuz mmtakasmda Mana • 
roza istikametinde ileri hareketlerine 
devam etmektedirler. 

Bu mmtakada yedi tane ast tayyare 
si dü§UrtilrnUştür. 

Valencia yolunda vaziyette bir deği· 
şiklik olmamıştır. Arganda, hala düş
man ateşi altındadır. Kazalara mani 



ltalyan gazeteleri yazıyor: 
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•• Mün şago ez 
İtalyan matbuatı ittifakla Türk -

İtalyan münasebatı hakkında dostane 
neşriyat yapmaktadırlar. 

Milanoda çıkan Ambrossiano gazetc
ıi diyor ki: 

"İtalya, Türkleri sağlam ve mağrur 
bir millet olarak tanır. Atatürk gibi bir 
Şefin idaresinde Türkiye aleme hayret 
veren bir hayatiyet göstermiştir. Tür. 
kiyenin Akdenizdeki nüfuzu münakaşa 
götUrmez, İtalya Akdeniz!de diğer mil- • 
Jetlerin menfaatine dokunmağı asla dü
şünmemiştir. Türkiye - İtalya dostlu. 
ğunun Akdeniz sulbü için her noktadan 
laymetli olduğu aşikardır.,, 

"MiUino mülakatı ile Türkiye - İ

talya teşriki mesaisinin temelleri atıl. 

nuştır. İtalyaya Anadoluda emeller at
federek iki memleket arasına nifak sok
mağa çalışan ecnebi propagandasına 

Tilrklerin artık inanmadıklarını mem. 

şilphelerinden temizlenmesini ve İtalya 
nın Türkiye hakkındaki siyasetini 1928 

siyasetinin ayni olduğuna Türkiyenin 
kani olmasını istiyor. Gazete diyor ki: 

"Türk - İtalyan münasebatı süratle 
düzelmiştir. Milano mülakatı bunun 
b!r delilidir. Ak!deniz milletlerinin mü-

iktisat Vekili dün havuzları ve 
eski tersaneyi gezdi 

iktisat vekili CeHil Bayar dün Deniz 
Ticaret müdürlüğünü ziyaret ederek ve 

katet deniz müsteşarı Sadullah Güney, 
Deniz Ticaret müdürü Müfit Deniz, 

vekalet ba~müşaviri Von der Porten ve 
Tahlisiye umum müdürü Necmeddin i
le görüşmüştür. 

Bundan sonra Galata nhtımın!dan bir 
motöre binen Celfil Bayar yanında müs 
teşar ve başmüşavir olduğu halde Ha. 

liçteki fabrika ve havuzları görmeğe 

gitmiştir. 

İktisat Vekili Havuzlar İdaresinde 

uzun müddet kalını~. Müdür Cemil ve 

müşavir von der Porten'den evvelce 
havuzlar ve fabrikaların ıslah ve tevsii 
hakkı~da yapılmış olan proje üzerinde 
esaslı izahat almı§tır •. 

Vekaletin ehemmiyet verdiği bu pro-

je üzerin.ide müdür ve ba1müşavirle bir
likte tetkikat yapan Celal Bayar, proje. 
de ıslah ve tevsii icap ettiği göstetilen 
yerleri birer birer gezmiştir. Havuzları 
fabrikaları, eski deniz fabrikalarını ve 
Seyrisefain fabrikalarını gezen İktisat 

Vekili bundan sonra eskiden ahşap ge
miler zamanında İstanbulun en mühim 
kızaklarından biri olan Valde kızağını 
görmüştür. 

İktisat Vekaleti Haliçteki fabrika ve 
havu?lann ıslahına kat'i olarak karar 
vermiştir .• I:sasen bugün büyük bir ge
minin bütün esaslı tamiratınr, tcferrüa. 
tını yeniden yapabilecek ve yeniden 100 
tona kadar küçük gemiler inşa edebile
cek kudrette olan iktisat Vekaleti fab
r!ka ve havuzları, kolaylıkla büyük ge. 
miler inşa edebilecek bir hale gelebile
cektir. 

43gü de 97 hırsızlık 
nuniyetle tesbit ediyoruz.,, 

Stampa gazetesi, itimat, sadakat v~ 
. hllsnliniyete müstenit bir Türk - İtalyan 
tegrild mesaisinin ehemmiyetini izah 

vakası odu 
etmektd:fü. Gazete diyor ki: 

"Akdenizdeki adalarımız Anadolu sa
hillerine müteveccih ileri karakollar de 
ğildir, bunlar İngilterenin olduğu gibi 
İtalyanın da İmparatorlukla münakala
fnım ae~bestisini temin ederler. Biz 
Akdenizin garp ve şarkındaki milletleirn 
deha ve kabiliyetlerini serbestçe inkişaf 
ettirmelerini ve bu denizin muka!ddera
tını yükseltecek bir kardeşliğin vücut 
bulmasını istiyoruz.,, 

Giornale D'İtalia, adaların qiç kimse. 
ye müteveccih bir vazifesi olmadı~ru 

tasrih ile Akdeniz havasının faydasız 

Al a y 
' • ısy ı a 

• 
ı 

Tevfik Rüştü Aras lıUlanoda Kont 

Çiyaoo ile beraber 

nasebatındaki tekemmül Avrupa niza. 
mını takviye eder, bunu temin hususun-

da her millet kendi uhdesine düşen mes' 
uliyeti takdir etmelidir. Türkiyenin hak 

ve menfaatlerjni müQafaada büyü~ .§UUr 
gösteren Türk hükumet adamlarınlda .. 
bu mes'uliyet hissinin bulunduğu şüp-
hesizdir.,, 

s a 
ıgını 

Alman Propa a az ının 

şayanı dikkat • 
ır nu u 

~ propaganda nazın Göbels bu husustaki haberlerin Moskovadan 

1937 senesi başından itibaren şuha. 
tın 12 sine kadar 43 gün zarfında 1stan 
bulda 97 hırsızlık vakası olmuştur. Bun 
!ardan çoğunun faili yakalanmıştır. 

:;! kanunusanide Fındıklı ve civannda 
8 ev soyan Abdullah, şoför Muhiddinin 
evine cam kırmak suret!.le girip mücev
her ve altın para çalan Abdullah ve 
Aksarayda 19 ev soyan Bürhanla Hü
sameddin yakalanmıştır. 

3 kanunusanide Muzaffer ve Hu~ 
adında iki hırsız, ayın beşinde dört, 
altısında. bir, yedisinde sabıkalı Pana. 
yot, Ataeddin, Kemal, İhsan, Enver. 
Ali adında altı hrısız yakalanmıştır. 

9 kanunusanide sabıkalı Muammer 
ve Beyoğlunda Şükriyenin apartımaru
na pencereden girerek mühim miktar
da halı çalan Artin, Niko, Moris der. 
dest edilmişlerldir. 

1 ı kanunusanide İsmail, Kazım, Sü
rcyy!, 12 kanunusanide Şevket Tavşan 
taşında Mühendis apartımanmda hırsı7. 
hk yaparken yakalanmıştır. Ayın 14 ün 
de Arnavutköyünde mebus Eyüp Sab
rinin evini soyan, Taksimde Nur apartı 
manından 1000 liralık mücevher çalan 
sabıkalı Şevki yakalanmıştır. 12 kanu • 
nusanide Deftcrdarida Tahsin, 'Usküdar
da Nasip, Kumkapıda Agob adındaki 

sabıkalılar yakalanmışlardır. 17 kanu
nusanide İst..,~bulu haraca kesip dai. 
reden pa1to çalan Mehmed Şevket ve 

~dinde yirmi bin kişi önünde şayanı ge~diğini ve sonra da Paris gazeteleri 
Cilkkat bir nutuk söylemi§ ve ezcümle tarafından yayıldığını ifade etmiştir. 
demi§tirki: ~-~~.....:.....;,_~~~~~~~~~~~-~--~~~~--~ 

:'Hasmılanmız, iktfdar mevkiine gel- '"~ de silahlanmak için 
Öiğimiz takdirde Fransızların Ren- -
mmtakaama gireceklerini iddia etmişler k 
dir. Bu a~da diyebilirm ki, Fransızlar. yar 
da da yeniden Ruhr havzasına girmek 

havası uyanmıştır. Teslihatxmm bitirir a y rı ı 
bitirmez, Versay muahedesini yırttık 

ve hasımlarımızın suratına fırlatxk.,, 
Bundan sonra M. Göbels, İspanya- 200 mektep hOC8SI ise askeri tayyareclllJf O 

öan bahsederek şöyle demiştir: ilgasıoı lngillz hükQmetinden istediler 
" - Komünistligınw · , gayelerin-;-e- 1 ngilte re maliye nazırı milli müda. mesele, önümüzdeki perşembe günü mü. 

rifme~, içinlarakgnrbi Avrupa ile İspan- faa için 400 milyon İngiliz lirasına baliğ zakere olunacaktır. Parlamento maha. 
yayı wet o kullanmasına şid • olan yeni tahsisat aynldığı yolunda be filinde sanıldığına göre, işçi partisiyle 
detle müdahale ediyoruz.,, yanatmdan sonra, lngilterede mühim diğer muhalefet grupları, istikraz proj~ 

" Müteakiben Göbels, Almanyanın askeri ıslahat yapılacağı · anlaşılır.akta. sinin aleyhinde bulunacak !ardır. 
Japonya ve Balkan devletlerile münase-

dır. Şimdi tatbik edilmekte olaıı pro!?'. Asker"'ı tayyarecı'lı' 0-ı' ı'lga ? 
betlerini teşrih etmiş ve Papalık hal:. ~ ö • 

ram filoların miktarının tezyidini bahri Lo d a 13 (AA ) 200 mektep 
kında şu sözleri söylemiştir: n r • · · -

" , tezgahlarla tayyare meydanları inşa·uru hocasr, bir istida ile M. Baldvine müra. 
- MalUınatıma göre, Valensiyada-1 • 1 d 

ki kızıl hükumetin papalık nezdinde bir ı' ve saireyi derpış etmekte o duğun an caat ederek İngiliz hükumetinin askeri 
sefiri vaıfdır. Fakat Burgos hükfımeti yeni konulan tahsisatın bu programın tayyareciliği tamamiylc ilga ederek gele 

ihtiyarlarını fazlasiyle t ecavüz etmekte k ·1 ~hlar b ak a I•onferansında bu·· 
Vatikanda temsil edilmemektedir. Bol- :ı ce s. a 1 ır m ' -

olduğu söylenmektedir. • tün milletlere hava harbinin lrnldmlma 
şevikliğe karşr mlicadele edecek olan 
hristiyan kiliseleri nerede?,, Parliimeııto miizakerelcri sını teklif etmesini istemişlerdir. 

M. Göbels, harp şayiaları hakkında Londra, 13 (A.A.) - Öğrenildiğine Almanyada endişe 
şu sözleri söylemiştir: göre hükumet, salı günü, silahlanma iş. lngiterenin siahanma programı Al. 

"Muharebe olamıyacakti r. Bugün lcri hakkında yeni bir beyoız kitap neş. manyada heycc:m uyandırmıştır. Al-
açıkça" söyliyebilirim ki, bizim yeniden redecektir. Bu suretle. hül:umet, 400 man gazeteleri, bu havadisi ilk sahifele
sllAhlanmanuz, büyük bir tehlike ile milyon liralık yeni kredinin müzakeresi. rinde ne~rederek ''Sulh zamanında lngil. 
mali idi. Hitler, elini Fransız milletine ne baslanm:ıdan evvel silahlanma prog terede görü1memiş olan bu silahlanma 
uzatinrştJr. Fransaya karşı arazi itibari ramı hakkında daha mufassal malmat siyaseti., dblayısiyle hayret göstermek· 
le bir iddiamız yoktur.,, istiyen muhalefetin bu arzusunu tatmin tedirler. Bu gazeteler, sonuna eren 
~ ! terlndcn bahseden M. Göbels, eyliyecektir. Avam kamarasında bu Waschington deniz muahedesi dolayıaiy. 

İlyas adınlda iki genç yakalanmıştır. 
Ayın 18 inde bir hırsızlık vakası ol

muş, 19 unda Hüseyin ve.. Veysel adın
da iki tavuk hırsızı Beyoğlunda da bir 
bakkal dükkanını soyan Artin adında 

l 2 yaşlannda bir çocuk derdest edilmiş 
tir. 

Kanunusaninin 20 sinde Nadire adın 
da bir kadın, Samatyada suç üstü, 22 
sinde Hüseyin, Muharrem, Mehmet, 
Mustafa, Şevket, Halit, Hacr, Mehmet, 
Neriman ve Zehra edında iki kadın hır. 
sız yakayı ele vermiştir. 

24 kanunusanide 9 sabıkalr, 25 inde 
Bakırköyünde, Ramazan, şehrin diğer 

yerlerinde de Refet, Muzaffer, Hayım, 
Tahir, ve 13 yaşlarında İbrahim adında 
ki hırsrzlar yakalanmıştır. 

26 kanunusanide Sarıyerde Şükrü 

ile Galatada Cüce Fatma, 28 kanunusa- A 
nide de Petro, Hüsnü ile Hasköylde bir ------8"~' 
kömür deposunu soymağa teşebbüs e- ll 
den Mehmet. Osman, İsmail adın.da üç ... rtiJ ~A ~ 
sabıkalı yakalanraıştır. 29 kanunusani. ..,.r p· 

de bir hırsızlık vakası olmuştur. ~ 1 ~· rda''' 
ı şubatta iki, 3 şubc.tta iki, 4 şubatta yola çıl' ,,.JI 

iki, 5 şubatta iki çocuk, G şubatta üç v 
9 şubatta dört, ıo şubatta ı. ıı şubat- Artık kerV8 ıf10 
ta biri kadın olmak üzere dört hırsız olO tre.1 ,1e t 
12 su batta da dokuz hırsız yakalanmış- 1 j O ce/!: 
tır. gi d gıı'/J 

Son yirmidört saatm Morning post . .,el '14 ?ı 
zabıta vak'aları aiin e~ r#. 

muhabiri .~ç .. o: önde ııit ~ 
Son 24 saat zarfm!:la §ehrimizde 3 hır ye Kabe ortusu g oıı '--' 

sızlık. b!r dolanclırıcılık, bir yaralama, pıldığ· nı yazıyor· blJ ısı.~ 
bir otomobil kazası, beş yangın, bir h:ı. defa olarak yapıl311 ıııec1P1 , 
karet. iki tehdit ve iki muhtelif vaka me, Mısır niyabe~ .• e cJii.er /. 

b k t . t" p.tı • . tit• 
za ıtaya a se rnış ır. prens Mehme~ etııı'f~~ ........................................................ ~ bi~.:~·~:~~·: .. ~~.~ ~ 

Ata ü r k ün = keye kervanla git~;dÔedeıs J 
v d v : le gidecek, sonra )<tir· t~~ o g u g u ev ~. mobille gönderile:~raJ' i~"' ,,. 

Örtü çelik JJl d01 
. M lYİ~<e "'al~ O O O W© ıri nacak v~ suveyştel1 -?.. 

Yunan hükumeti, büyük Ön· ile gidecektir ..... cidôC~~ 
der Atatürkün Selanikte dogw du· Kabe örtusu . dc~ 

ıcatı!1 
ğu eve ait istimlak muamelesini askerlerin rcfa uııı 
ilanal etmiştir. kral İbnissuudun ;:,. ,J_ 

Atina Belediye reisliği dün dan teslim altııaca 11' 
bir telgrafla hükUmetimize bu ci- c e .,_,. ~ ( ' 
heti bildirmiş ve burası Atatürk' 1 " (J 
ün emrine amade lolmmıştır. : - .. ı ,.,, ~ 
Maamafih bu tarihi evin müze i g e ' ·' "!;~,, 
h:ıline r,etirilmesi ihtimali çok i:.· 11.,,.. './ ~ 
kuvvetlidir. Bir ::ama11UJ1 t öı'~.J. 

~ ........................................................ • salan hii Tdi1n~11:,d6do!ıt~ 

le İngiliz siyasetinin sulhun muhafazası· 
na ait yeni mesuliyetler karşısında kal. 
mış olduğunu iddia etmektedirler. 

Dcutsche Allgemaine Zeitung, lngil 
terenin anavatanda, Cebelittarıkta, ts
kcnder:yede, K·bnsta, Singapurda, 
Hong. Kongda, Avusturyada ve Yeni 
Zelandada yapmakta olduğu tahkimat iş 
terini saymakta ve bu münasebetle gene 

ihtirası 1JC d0gıt§1uır16 t 
gcçirdirji 1nat(;ıııe 
K U Ii UN ~wıtd" 
tcfril:a edilme!'~~ 
~ı;~ı-;,. 

ral Weygandındcıtıişti~t~I 
tadır. General ·r S11eıP'.1el' 

"- B:.iyiik bı ··ı ev 
}<abil 

ihtiyaçlarına te 
malik olmalıdır.,, 



14 ~'l'- l93i 

-~: 
~~~n,, da bir aile .. 
~,~en 

1
• ~i içinde köy- - Burada kaç kişi yatıyorsunuz? 
Yi 'USulUn v &ay geu . avcı- - Anam, karını, ben, çocugum ... 

~ bı~, ~~· ~ü- İşte, "yataklarını" derleyip toplayıp 
~"~ tiin 1 dere~n ıç- ·kenara koymuşlar. Yere serdikleri za. 
~bit ~ile. Av~~ba.n örd~i, zn:ın· ~~:~n ::Cmin işgal edilir. Ve re
'e ~. ~ ~ av et' ar kırk gun mın, dogulmuş topraktır. Hariçte, bi-

Şir 

Sarı 
kan 

e o-
bit~ ~ 0teki ... :a 1 Yerlermiş. nanın" dört tarafında hendekler var. 
~ l(j ı..~ker ne kadar Bunlar, suyun akıp gitmesini temin et

~~~ta"'''- d'?a da torba- tikleri için, rutubete mani olurlarmış. 
·~ -~ U§t"I 

likarıarnn u. En garibi "ocak" tır. Sade ateş ya-
'~% epeyce ol- nacak bir yer var. İsli taşlar üst üste 
~'"dUzıı. b' duruyorlar. Fakat baca namına bir 
~'lll. ,Uıaıt4n ır ~öylü, ya- şey yok. Duman, sayvanı doldurduk
ı. nfrlt. ~ Yan:ga arkam 1 tan sonra, tet>Etdeki delikten uçup gidi

y 
Bu sene Boğazın şenlenmesi için e. 

peyce işler yapacağa bcnziycn Şirketi 

Hayriye şimdiye kadar me nleketimizdc 
görülmemiş bir te~ebbüsc giri~:niştir. 

Sarıyer iskelesi yanında Şirketi Hay. 

~ &'ı'b· i avını ak tecrübe- yor. 
~ onu pek ala- Ocağın yanında bir iki kap kacak ~ifil ık <§1 lr al <dl al 

'.llıııllaa an bir ta •. dunıyor. Açtırıp baktım: kart fasulye- ı n h F, sar memur• 
tur, h VUk segırt- !erden turşu yapmı~lar. 1! 

~atıe ... eyt ... ·diyor.· ":'""Ye, beyim ... iyidir! • diye ikram la rına e·u 
:')lj ııı· ~e rı.i.çin 

1
.. ettıler. 'il 

~tllıidet, 11 .... 1_ Uzum görü- Öteki kabda da mısır çorbasının ha-lik ... l!.!Yanıaa · 
ı do tneşl'eb' nn. Nı- ı kıyesi. Yanında da bir mısır ekmeğt ... 

ldukta un~ Çene çal fc;te size bir hayat: toprağ1 eşeliyor-
Yaptırılmak üzere 
proje h· zı rlanı~1 or 

ıy 
riye.ye ait olan gazino bundan bir müd
det evvel yanmıştı. Şirket burada } enı 1 

ve b:iyük bir lokanta yaptırmak üzere. 
dir. Projesi hazırlanan bu lokanta öylej 
bir yer olacaktır ki Sarıyer önünde meb 
zulen bulunan v~ eşine dünyanın hiç biri 
yerinde tesadüf cdilemiyen Boğazın ne· 

• 1 
fıs balıkları burada canlı ve taptaze ola. , 
rak ıskara veya tava yapılacaktır. Bura· ! 

da yalnız deniz mahsulleri ve meşrubat 
sat lacaktır. Lokantanın bir kısmında 

balıkları diri olarak muhafazaya m:ıhsu5 
denizle birleşik bir "livar., bulunacaktır. 

Avrupada bazı sahil şehirlerinde bu. ta n SOnra, Ucretini lar, mısır, fasulye ekiyorlar. Bunların 
b.c' 1\ v 
-:Y ar trı.11 ~ 
~ · e olursun, 

t ~~ 1!n. Biti 

da yarısmı toprağın sahibine veriyor. 
Üstte yok, başta yok ... Kulilh<-yi civar
da dolu olan iptidai maddelerken elin
deki balta~·Ia. cekiçle azıcık otunı'ur 

1ı~ 1e ı::o'm:ıak için en ufak bir bilgi yok. 
Cocuklar bu soğuk havada yalrnayak, 
sırtta sade bir ~öml0k... Öksüriiyor
lar, ölüyorlar ... Dereden şakır şakır su • 
ak~or, fakat kadın birkaç senedir yü
z:inü yıkamamış ... 

Ankaradl yeniden yapılacak olan Junan ve adına "Prumier., denilen bu ne
gümrük ve inhisarlar vekaleti binasının vi lokantaların başka bir şekili bundan 
projeleri hazırlanmaktadır. Binanın in- 25 sene kadar evvel şehrimizde de vardı. 

~ : ona. b iri ba-

&i~~ek }{ 
~~ i;rs~~ğının ardı-

~Nı %tıe lla ~· • deyince, 
1 

~~ r adı; dua et-

~ a1ırn ... YaJnn 1 
~~a ası da sen-
~~ l>eJt ın 
~ ~~;oınu ;rakhsın galiba! 
~"'tı· ıııun ,,, 
~ · manasında 

~?' bit .... 
~ ktrı· 
'b .... ~ l>arın~ çıkın çıkardı. 
... ~~ .. klari:vle du·· ~ .. 

Çözın . gu. 
~ }s eğe ba§ladı ... 
~lıı ~ltıtt. ~ı nu çıka • 

\:ır-tıi Çıktı .. Fakat hayır 
\:~ı ~kı~ltani .saatıetinİ 

:er ltı~l\ltıı ı bir torba i-
bıı ltlrr adamlar var • 
ktnne ı çıkrn da, köy. 

~ ~atıı..t_ ";~diği teneke 
"~· - ıçının. 

A ... ll' ~ %kilde bı~ ... Aç-
"iıf.""1;8.Sı v ır çak
~~ ~l e kav tnalze.. 

ltııa ~ arnıştı. Ba (j.dn .. 
~h... ~ga" u· o ~ 

~ b:_\!lir G graşacaktı. 
• -."\Utı' •.• aliba bende 

lha ... • - diy 
~,-...ı.ı oıa etek bu ezi-

~ llasıı~i· 
~ı ıtnıta f anacağımı-

~~~Uk is . alır! Yaver 1 
"-;~ı· trı.indeki k" ·· k ~-~h 1 ÇQ llt'U 1 

• ~ .. a doı Clıkla birlikt 
~-~~l'Jı ~ıkt e 1 
·~ııı~.: dtın· an sonra 

"'<llti 111ki köuJ" .. ' 
~ kUçtı J unun 
~ ot!t k evinden 

daki .~... 1 
l o 1hti~ 

da b ar kadına bir 
~ ~i ana: 

&i.,. efend' 
~ ı~ -.-,ara~ ını, ben de 
\>"t~tııeıi'rn a alı§tnn. Fa

~ ı · · d~. · ?o.le olur b' "'ti ı nu ''il, , ır 

4f ~ 'oı "alltık 
'ı>t~ ili g5~ Fakat ben-

~(lo,.. ek arzusu la '"ili' 
s;"'a~ dl!di!er 

~ ~ kuıu bekı~~ek . 
ltıli}va~ beıer ic::ın, 

'- t~I~ !tat ika Yapıyorlar. 
• ~·llJıı · • bir tnetgah ol
bı. · ıqo. ~ dere~ 
~-~ ll.i u ıı· Ye ka
."lllı~t.,. ~ elh .. ~llıdi anıata-

11. illı \. ....-:ıa.li n-;b. 
'"'ll\la (l:\li b' ı . ar-

d% ;.. l'ıtı~e ~eurilmiş. 
'11~ • Du ~ 'l'atı. \le eı· . varları 

b il\,!. 8.taı llstikt dal -
~ı.~ tt k ~ Ikları birer i 
~. l'atıı:ıa. tk 01fü,~ i-1 
'e.ı... ~ an .. 
~ "V"ı e bu C1rıp öte 
~~lalll duva. na mani ol- ı . tN •rvatıınrları ici~de 
• ı l-_ ll!ı,.. l!J anı b 
(JI "'ki ''! 1lçte .. a. u, r 
~ti . kı,ttı hırıni i8 -
'lı ~ "ildi~ ın r~ınurı ~ 

"il.! ''I Vak 3 tJ 
~ Ilı-. tkı~ it, avdın-

~ TnUk 1 
bir em-

~~ ttıustau.ı 
'\ ba kal>ısrnd Odacık

~ - ~'-ıt1ı.i~ldu ~ ıuı, baş 
"'l' t.. ~ ~·an i'baı;.unuı va ' 

"'' tı...\ L ır-ılltl et oldu
'~ "it ııa"'·- e at v '- ~ 

' tlt w ~n b w a111 

'~~u"arı <trınabili
' a aYrılnıış j 

tnaheus... 1 

şası için lazım gelen müsaade Mil- 0 vakit yem:ş önlerinde sahile yanaşan 
let Mec Us inden alınmıştır. İnşaat iki se-

kayıklarda hem adalardan gelen rakı sa 
neye kadar tamamlanacaktır. 

tılır, hem de olta ile tutulan balıklar ta· 
İnhisarlar umum müdürlüğ.:inün An.( ze taze kızartılarak meze olarak verilir. 

karada yaptıracağı memur evleri için tet 

kikler yapılmakta olup bunlar, 2, 3, 4 ve _d_i·--------------

"Yaşıyorlar" ... 

(Va • Ntl) 
~~~~-----~ 

Donarak ölen 
muddelumumf 

yedişer odalı olacaktır. Bu binaların 

hepsi de merkezi teshir usulü ile ısıtıla 

caktır. 

Miktarları 400 ü bulacak olan bu ev. 
terin projeleri güzel sanatlar akademi. 
sinde hazırlanmaktadır. Bu mevzu, aka 
deminin mimari şubesinin son sınıf tal·~
belerine ders olarak verilmiştir. En ziya 

Geçen sene vazife ba~ında donarak de muvaffak olan proje mütehassıs ve 
ölen Çatalca müddeiumumisi Hayrin';ı profesörler tarafından tetkik edildikten 
mezarına yarın merasimle taş konul?. sonra mevkii tatbika konulacaktır. 
caktır. j----------------

Bu merasim esnasında hazır bulun. 
mak üzere İstanbul Adliyesi namına 

müddeiumumi muavinlerinden Hikmet.: 

Kamil, Nef'i, avukat Rasim, Ağırceza 

mahkemesi azasından Muhlis, hakim 

Reşat, Üsküdar müddeiumumi muavin. 
}erinden Nazif ve müstantik Celalde.
mürekkep bir heyet de Çatalcaya gide. 
cektir. 

Vlrmi dört saatte 
beş yangın 

1fDl'liW TANl'İ~i 

ı PAZAR 

1 

ŞUBAT - 1937 
Hicrt: 1355 - Zilhicce: 2 

Rum! şuba.t iptldll81 

VÜnc~ın B l\l ı~ı 
li,H 

t!:.. 5,34 12,28 15,21 17,1 10,13 5,lG 
Son yirmi dört saat zarfında şehri 

mizde beş yangın olmuştur. Bu yangın. 
!ardan üçü suba borularının ateş alma 
sından, ikisi de mangaldan sıçnyan a.1 •••iiliilllmle!Dlll••lii•~i 
teşten çıkmış ve dördü süratle bastml • 
mış yalnız Kurtuluşta bir ev kısmen yan 
mıştır. . 

GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
Bir Japon kumandıını İngiltere ile Japon 

ya arasmda harbin yakın olduğunu söylUyor. 

1 Ç E R J D E : 1 * Yeşilay cemlycUntn yıllık toplantım 
Birkaç gUndUr §Chrimizde bulunan s . diln yapılmıştır. 

hlye vekili Refik Saydam dlln ak,şam Anka- * Çivi fiyatlarının ytiksclmcslndcn sonu 
raya dönmllştUr. 1 çivi tacirleri mil~tcrel•en blr çl\1 fabrll<ası 

* Belediye, zamanında tahsil edilemiyen açmalc için İkti!:at vcklıletine bn§vunnuş'ar 
bakaya ver.;i'erln sUratle tahsili için harı.·ı dır. 
kete geçmiştir. 

* Simdiye kadar makine şubcııi mUdUrU 
tarafınd:ın bakılan tt"miZllk ııııerl mUdlirlUğU 
ne ll)Tt bir mUdllr tayin e<'l!lecektir . 
* Bcledlyc, evkaftan dc\Ten aldığı mcdn-

• Dahiliye vel<fıleti lstnnl:uldn çok görli· 
len di'encl akınmm önllne geçmek için bu 
dilene !erin ekseriya gcıc:ıkıen Karndenl7 I 
vil~yeUertnin nr.zan dikkatini celbctmiştlr. 

selerl her ne şekilde olursa olsun kiraya 

vermlyccckUr. ! r-----------------... 
* Belediye ı;ıehrl ağaçlandırmn faaliyetine 1 

ba§lııroqıtrr. 

• Yenice sigaraları ikramiyesi yarm çeki 

lecektlr. ı 
ı:ı HUkQmet Kızılırmaktll seyrUsefcr yapı• 

labllme-<ıl imktınlannı Uıtldk ettlrmel;tedir. 
1 

* !;ark demiryolları şirketinin heyeti umu 
mlyesl diln ekseriyet olmndrğındnn yapılıı· 

mamıştır. 1 
ı:ı Bursa .Osmanlı b:ı.nkasr soygunc11!arm•n 

duru~masma diln de Bursada devam edllıııl:J ı 
ve diğer şnhlUerln celbi için dunı~mn 3 mhr ' 
ta kalmıştır. 1 

* Ankara dil fal,Ultesl pro~esör ve ta'elx-• 
lerl ırntaııyııya gelmiş ve Afyona hareke• 
etmf~!erdlr. 1 

* Türk - :Macar klerlng ve ticaret an·ı 
!aşması feshedilmiştir. 

* Kumkapıda bir kasaba "nnllı kuzu.. ta 
blrlle at etl s:ı.tmağı teklif eden mnruf et 
kaça!tçısı Ra.slm yakalo.nmıştır. ı 

* Tah'lsiye umum ml\dUrU yeniden yııprl:ı. 

r.ak tahlisiye lstnsyonlnn için yakında Ar.· Ev sal,:bi (1ıırsıza) - Benim taban-
karayn gldeccl,llr. 1 .payı alnı, dön'llştc lazım olur. J!alıim 

• Esna! cemiyetleri mil terek yardım san 
dığı talimatnamesini tatbil< edecek heyetlr.rı ya mahalle pek emin değil! 
seçlltnlşUr. - Frarsızca "Mariaıuıe" dan -

Yeni sanayi 
kanunu 

lstanbul saoayiclleri 
tarafından alaka ile 

karşılandı 
Sanayiin kontrolü hakkında hüiu 

metçe hazırlanmakta olan proje şehrimiz 
deki sanayiciler arasında büyük bir ala.. 
ka uyandırmıştır. Hazırlanan projenin 
metninin mallım olmaması sanayicileri 
umumiyetle telaşa düşürm:iştür. Bunun 
için sanayi birliğinde topla'nan sanayici. 
ler bu kanun metni hakkında birliğin ma 
lCımat edinmesini istemişlerdir. 

Diğer taraftan bu kanuna bağlı ola. 
rak sanayi için bugün mevcut bir k:sım 
muavenetlerin ortadan kalkacağı da ha. 
her verilmektedir. Kalkacak muafiyet. 

lerin memleket dahilinde yeniden kuru 
lan bir kısım sanayii himaye gayesini 
istihdaf ettiği anlaşılmaktadır. Bu suret. 
le şimdi gümrükten muafen geçen bir 
takım ham maddeler yeni kurulan fabrL 
kalarımtzda yapılmakta olduğundan bun 
larm hariçten muafen gelmesi yerli sa. 
nayi için faydalı değil, bilakis onu bal. 
talar mahiyette olmuştur. Yeni alınacak 
tedbirlerle bunun önüne geçilecektir. 

• Şehir mecli..-lnln şubat devresinin de tıer 
zaman olduğu gibi 11> g(Jn devamı ve bu ııym 

on beşinde bitmesi Ulzırr.dır. Falmt eldPI ı • 1 
hlltı;:~nln mllza1•crcm b1tınlycceıl'fndcn bıı 
devre 15 gün uz:ı.t:lııcaktır. 

DIŞARIDA: 
• Atlnıı clvıırmda Yeni İzmir namile tesis 

ed'lcn Anıırlo'u muhacirleri mnhallcslnln kU 1 
şat resmi bugUn Allnıı - Pire umumi vali 1 

af hazır olduğu lu\lde ynpılııcaktır. j 
"' Alman hava na.zırı general Göring tn· 

giliz kralın•n tııc giyme mcradmlnde h~ır 
buı.•nccakttr. ı 

• Meksikada halk bir kilise)1 cebren a<,• · 
mm ve birkaç 1 ı~ı yal"3'anmıştır. Klllse'crln 1 
tekrar açıtncıı~. f'ı'<o.t ~tolfk tnhrlktıtınn 

mc• mm ve~f!m[yccc~I z:ınnolunmııktadır. 

• Amerllmda otomobil snruı.yil amelesi ile 
d; .r amele çarpıfmış \'C on ki) yarnlanmı~ 
tır. 

"' Almanyanın Do.\•çland knıvazönı dUn 
CclJc 1 !lt•nnkı rc~m"n ı1yarct etmişt'ir. 

• İr;ıl< hl\lcô,..,c•ı AkHım ccmly ti umumi 
kM!pllğlnc mllrrıcn°tln Mı .• rm ceml:yete 
kn " 'lll istem' tir. 

* :.ıısır l:ralı Fe ruk anne!llc beraber A , .• 
"' "1 5"'".'.l".tUne C''ı:mıştır. 

• İn":ltterc mu 'li.mlcrl hUkQmetc bir ts~ 
da vert"l'f"lt asltcr1 tn.yynrecl'I~ sulh nrunm 1 

ilga'ffilt fste:nMC"rdir. 

"' Fili tinde yf'nl kanşıklık'ar çıkmrunnd3n 
enrfl.,e edilmC'ktedlr. 

• • •ısır hUki'ıme•ı M•llcUer cemiyetine 
ylrd.il<tcn ve Montröde Mısır lt~pltUlasyonıal 
rma a.lt toplantı yapıldıkta'n sonra Mısır ba~ 
vel>ili NabM pncınnm bir mllddettcnbcrf mevl 
zuubahs Ankarn ııcynhaUnl yap.nası kuvvet 
le muhtemel gör-Ulmcktcdlr. 

....... ~·------
M~~~elP> 
DşO®ırDmn~ 

Bugünkii Kurunda Hakkı Süha 
Gezgin, nuıkalcsinin ilstüne bir (1) 
rakamı koydui}ıına göre bir seriye ~
lamı.ştır. 

Diyor 'ki : 
- Oğlum okusun! 

Diyor. Fakat yavrusunun değerini, 

istidadım, ruhundaki nkışı tartmağı 

aklına bile getirmiyor. Bu yüzden sı
nıfların çoğu kuru kala.balık halini al
mıştır. Sokakta çocuk kalmasm a
man! derken, gitgide sınıflar sokak 
halini almağa başladı. Bunun için dün
yırnuzda açtığı yarayı görmüyor de
ğildik. Ama, ortada başka çıkar yol 
yoktu. 

Sayı çoğalıyor, sınıflar kalabalık

tan çathyacak hale geliyor; fakat ma
arif bütçesi asla değişmiyordu. Vila
yetlerin hll!lusi idarelerine bağlı olan 
ilk okullardaki bina yarası, yavaş ya
\'B.Ş kapandığı halde ortalarda bunu 
göremiyorduk. İstanbul, İzmir, Adana 
gibi zcnginc-.e illerdeki yeni yapılan 

mektepleri gezmek, maarü istatistik· 
lerine şöyle bir bakmak verdiğim hük
mün doğruluğunu ortaya kor. 

• ( • 1 

Kalabalık, eğer yalnız maddi darlıli 
ve sıkıntı sınırları içinde kalsaydı, bu 
kadar tela~ haklı olmazdı. Ne yazık, ki 
acı gerçeğin yüzü, daha sert ve yalçın
dır. Şimdi kitap ve programlardan a
lınmış bir ölçü ile bugünkü lise tale
besini tartarsak korkunç bir yokluk· 
la karşılaşırız. 

Bunun sebebi şudur: 
Liselerde hakikaten lise talebesi ~ 

larak ancak yüzde seksen çocuk var. 
Geri kalanı, evin mrile yapacak baş
ka şey bulamadıkları için, smıfalrı 
doldurmaktadırlar. 

Hangi mektebi isterseniz ele alınız. 
Lise ilk srnıflarda dönenler, yüzde 
sekseni geçer. İkincilerde bu nispet 
yüzde altmıııa, son sınıflarda ise yüz. 
de otuza kadar dilşer. 

Niçin böyle olduğuna gelince: 
Çünkü gelen çocuk, girdiği smıfm 

seviyesinde değildir. Orta, "ilk,, den, 
lise "ortadan,,; Üniversite "lise,, den 
yaka silkiyor. Binasızlığm yanıbaşm
da böyle başka bir dert de var. Mektep 
!erin, tahsil derecelerinin aralarında 
bir boşluk göre çarpıyor. Öyle sanıy<> 
rum, ki programların tek elden c;ık· 
maması bu noksanı doğurmuştur. 

Son on yıllık programlarmıızı ince
lersek, şunu da görürüz: dersler, za.
yıflamış, programlar hafifletilmiştir, 

Lise, eğer bir derecenin üadesi ise, o
nun ha\·ası ne eksilir, ne de arttmlır. 
Şu halde çocuğu o dereceye yükselt
mek dururken, b~ka bir yol tutula • 
maz. 

Madem ki, büyük bir hamlenin ba
şmda.y1z, bina işile birlikte bu nokta.
lan da dii~nerek, çareler aramalıyız. 

nşoeırnmnz 
A.sım Us, spor tcşk-iwtları arasmda 

anlaşammnazlıklar yüziin.den doğan fe 
na 1·a:ziyetlcrin, spor i.şlerimizi bir çık
maza siiriU~lediğine ~<ıaret ederek diyor 
ki: 

Spor işi bir cambazlık demek değil· 
dir. Bu, biltün ehemmiyetile milletin 
beden terbiyesi meselesidir. Bu haki
kati muhitimizde görmemiş, anlama
mış kimseler yok değildir. Hatt.A Selim 
Sırrı gibi bu yolda az çok milcadele 
etmiş. fakat esefle söyliyelim, bu mü
cadelede muvaffakıyet netjc('Sine va • 
raniamı~ o1anlo.r var<Iır. Fakat müca
de !ede karşıya çıkan mrluklar ile yei
~ k:ı.pılmama.k lazımdır. Bu yolda ilk 
gidilecek hedef de spor işini devlet 
teşkilatı arasına sokmak olmalıdrr. 

Okul':ı.rda spora nasıl bir mevki veri
let.'eği, okullar dı§mda ne gibi spor tat
b!lmb yapılacağı, hangi arsıulusal 

snor i!::lerine ne tarzda iştirak oluna -
cağı daha kolay hallolunabilir. 

'"iğneli fıc;ı!., 
''İgneli fıçı,. adında bir mec· 

mua cem:yetin muht~if ıın,ıfla. 

rını biribirine kin ve alavete tah· 
rik edici mahiyette göriildüğü·ıden müd 
deiumumilikçe toplattmlmı§tır. Bu riaa. 
le iki ay evvel neşredilmişti. 



r 

• 
verıvor. 

Gıızetcmıze. "GUzcllik doktoru,. ndres1 

ne haldkt veya mUstenr adlarmızıa edra 
cağmuı suallerin cevaplarmı bu sütunda bulursunuz. Bu cevaplarr- Parlste anlaşmı:ı bulun 
duğumuz güzellik mUessescsf vermektedir. GUzclllğlnlzl noksan bırakan kusurlarınızı bize 
~ 

-104 - ihtiyacındadır. Size verebileceğimiz 
Beyoğlundan Hilanet Yıldmnı İm· yegane beden hareketleri, fırsat bul-

zasiyle soruluyor: dukça açık hava sporlan yapmalm 
Boyum bir yetmiş alh, sıkletim nız. Bunları hcrgün yapmak im • 1 

doksan iki bekilımı yirmi bir yaşın kanı yok ise tatil günlerinizden isti· 
dayım. Kuvvetim iyi lakin idman ya- fade edin. , 
pamıyorum. İşim dolnyısiyle yürüme 
ve gezme idmanı dnhi yapamıyorum. Sabahları işinize yaya gidin. E-
Vücudumd:ı damarlar hazan biribiri vinize de yürüyerek dönün. Müm • 
üzerine dönüyor. Bazan uyku ara . kün olabilen bütün fırsatlardan isti· 
smda da bu gibi hallere maruz kalı· fade ederek bir an evvel zayıflamağn 
yorum. V zife müddetim tam on çalışın. 
sekiz saattir. Bu vazifeden ayrılıp __.__...:; ___________ _ 

da b şka bir yere gidemem. 937 lzm r panayırına 
Bu yüzden spor y pmal..'1an mah · hazır 1 Ik 

rum kalıyorum. Bana ne tavsiye C· 

ders;niz? .. 
CEVAP: 

937 İzmir beynelmilel panayırı fcv. 

kalade bir şekilde olacaktır. Bu senekı 

Boyunuza göre çok §İşmansm~. panayır §imdiye kadarki gibi pavyonlar 
Y nşmıza bu şişmanlık hiç yakışmaz. ııeklinde olmıyacak, kı:iltür parkta muaz. 
Sizin için en münasip ağırlık ancnk 
66 kilodur. Damarlarınızdaki ak • 
saklık ve düzensizlikler hep bu ~i~· 
manlıktan ileri gelmektedir. Daha dn 

zam bir sergi sarayı kurulacaktır. Bu 

sarayın projesi haz!rlanrruştır. İnşaata 
derhal başlanacaktır. 

:~~~a.nlıyacağmızdan emin olabilir • Çarşı kapı cinayetinin 
Sizin gibi günde on sekiz saat ça - faili yakalandı 

lıgan ve vücudune lazım olan hare· Çarşıkapıda Yıldız oteli sahibi İbra-
ketleri yapamıyan birisi için şişman· himi ağır §cklldc yaralıyan İbrahim dün 
hk tehlikeli bir hastalıktır. Bundan 
korunmak lazım gelir. 

akrabalanndan birinin evinde yakalan. 
mıştrr. 

Dün lbrahimin kard~i ve babası da 
Gıdanızclan kesmek suretiyle za · 

yıflamak da tavsiyeye şayan değil -
dir. Çalışan bir vücut beslenmek sorguya çekilmişlerdir. 

Mi ki 

14 ~'f~ 

odos 
fır anası 

Aşk yüzünde~ 
bozulan or akil Büyük bir zarar 

yapmadı 
Evvelki gece başlıyan lodos fırtınası 

İstanbul sahilJerinde epey tahribat yap
m:ştır. Fakat liman idaresi fırtrnamn 

gelmekte olduğundan daha evvel küçUk 
merakip sahiplerini haberdar ettiğinden 
zarar olmaıruıtır. 

Lodos dün kuvvetli bir yağmur yap. 
mıı ve aqam üzeri de kar yağmıştır. 
Fakat sonradan hava poyraza dönınüş 

ve bu sabah hava açmıştır. Fakat rasat 
merkezinin dün akşam verdiği havil ra· 
poru aynen şöyledir: 

"Bugün hava kapalı ve yağıılı geçe. 
cektir. Başlıyan karın devamı muhte
meldir. ~llzgar sert ve kuvvetli esecek, 
bilhassa Karadeniz sahil mıntakasında 
şiddetli fırtına olacaktır.,, 

Bir kaza 
Fırtınanın ve suların tesiriyle limanda 

bağlı bulunan bir Amerikan şilebi demi 
rini tarıyarak arkasında bulunan Fele. 
menk vapurunun üzerine düşmüştür. 

Fakat iki vapur çarpı§madan Amerikan 
vapuru manevra yaparak, kaza, hafif bir 
sürtünmeye inhisar ctmig ve yeti~en ro· 
morkörler Amerikan vapurunu çekmia. 
lcrdir. 

Yurtta hava vaziyeti 
Ankarada hava bulutlu ve rüzgarlı 

geçmfgtir. Fasıla ile §iddetini arttıran 

lodos rüzganrun sürat! sııniyede 9 met· 
reyi bulmuştur. Suhunet 12 dereceye 
kadar çıkmıştır. 

Cenubi Anadolu ve Ege mıntakası 
ile Kars, Eliiziz ve Ktrklarelinde hava 

Viyanadan yadıyor: 
Son beş senedir Avrupanm he· 

men her mühim §ehrinin büyük ti
yatro ve gece kulüplerinde birlikte 
numaralar yapmakta olan Kyra ve 
Tyra adlı iki Avusturyalı dansöz aşk 
yüzünden ortaklıklarını feshetmişler· 
dir. 
Kızlarda nbirisine gönlünü kaptıran 

bir milyoner konturatı fehsettirmek 
için ikinci ortağa 2500 lngilizliıı:ıaı 

(bizim paramızla 15625 lira) ver
miştir. 

Bu iki kız on altı yaşında iken 
ne olursa olsun on sene müddetle bi
ribirinden alnlmamak için ant içmiş· 
lerdi. Bu antın şartlarına bağlı kala· 
bilmek için de aralarında sağlam bir 
mukavele imzalamışlardı. 

yer yer yağı;lı geçmiııtir. ı 
Suhunet derecesi Diyarbekirde 1, 

Karsta 6 derece olarak sıfırın altına düş. 
m:iştür. En yüksek ıuhunet Antalya 
ve Adanada 16, Yalova ve Bursada 18, 
Dörtyolda 19 dereceye yükselmiştir. 

Göz kamaştıracak bir sarışın olan 
Kyranın teklifi üzerine de konturata 
2000 İngiliz liralık bir tazminat kon
muştu. Kumral Tyra hunu da kabul 
etmişti. 

Bir çift olarak bunlar Avrupa sah 
nelerinde muvaffakıyetten muvaffa. 
kıyete koştular ve çok geçmeden Av· 
rupada en çok aranan dansözler oldu 
lar. 

Ortaklıklarının beşinci senesinde 

• ~ ~ • .. ... .. ..... ~ .. ..: J • ~ • • 

Bağdad Bülbülü 
Bütün Şark memleketlerinde milyonlarca halkın 

alkI§la seyrettiği bir film. 

Bağdad aaraylan, atk, ihtiras ve ilahi bir ses 

MÜNİRE MEHDiYE - AHMET ALLAM 

Her vakitten daha güzel ve daha sevimli 
.. Margheritn,, nın unutulmaz yıldızı ve şayanı hayret muganniye 

CRACE MOORE 
Bu hafta: En son ve muhteşem ve fazla musikili 

ŞAHANE MELODi 
Fransızca sözlü cazib, eğlenceli ve sevimli filminde 

SARAY sinenıası 

Knhirede dans ~ 
bozacak mahiyette~ 
Cfü:el giyjnıniş, ~~ 
delikanlı bu ~ns Sir bJİ'. 
rı bnra gitmiştı· kdİ 
lu;ndini kızlara ta t ~ ' 
vaffok old1.ı. Bu: rı•"h 
bir banker olan \l 

pulos'tur. kızJ.:ırt ~; 
Senopulo~ ikisİlle~ 

ne davet etm•f• . -1e ~ 
nezaket göste~~t' 
sinden en çok ~ 
belli etmi~ti. aıel 

Banker mat~İf• ffı 
gün çiçek gönde roUf vl 

iltifotlarchı. buh.ın ·ıdi~ 
haftanın sonunda 

1 

mi~tir. ıcıabıl le 
Kyra bun~ ğıll' 

.. . . l yı orta j. tıl 
gBunu m~sc ~ne şrllP" 

unun uzen .J 
ne olmuştur. ı,oıııkl , 

T yra şirket ıııJ' 
başka bir ortak a~bı.ırii' 
işe başlamak. Jlle . ~ 
cağını söyledı. . .. ~~ 

Kyrpyı kontıt> }let r'') 
için elinde ngelefl '-..J 
iddia etti. ·~ret~' 

K bu "·aıı_, 
.. "ldr,ra Beraber)'~ ... b t 
uzu u. bac;ı-" 

rr otelden rık:r, ün Ü ) efil 
dm ve ertcsı sd rre>"- ~ 
man icin isken e 
b.fd' d·. J B~ ı ır ı. ..ç a f1l 

Ortağından ° rıı~I 
]anan Tyra ta51 ~~ J')'f' 

·d re" Viyanaya gı e iJ.. 
va açtı. et;tfl 

Mahkeme q Jdı•· f 
Kyra mahkum 

01'~)~ 
tefhir_ı ederk~fada d~\~ 
trn ahk:imını 1• 51 ~ ' 
2000 ln~iliz hft! 
etti. telsr&~ 

K ·vra kari'lr~ d' A" 
J b'}d,ır I• " 

sevcilisine 1 IdJ ve h 
grafla ce~8:P rzoOO 1 
vuşması ıçıtı . oh'l~ !J 
telgruf hnv~le~ı·ıdi· , 
kendisine ~~t 

KarakÖ1 1 
h8111" 

. ~ıo'1".1ıJ1 
Emniyet dıre el1'İ ~r 6' 

malCımata göre ~1/VciJı'till 
rüsünlin l{ar:koP <1'1' ~ 
"k" ag-ırlıgına t'Jf :.J 

yu un ,ure .Y.ı 
beyni patıaı:na1': ~IJl.ıı -"~I 
Galatada l{ıırao9~0,,11 
rada oturan ~ tır· 
olduğu anla,ılrtll§ ........ ~ r ... _...... ~ r 

: HAeo~ 
e" ç ·fi· 

lstanbulut1 tef1 ı,t 
kiki akıarıı g-ıe",rl' 

1 rmı HABER'e 
takdir alk1~larını topluyor. İlavekn Fox Jurnal haberleri l ,,... derler. • ..... .. 

rli!~~~~l!!'l11~~ Bugün s:ıat 11 de tenzilah nıatine "-•··· .. •••• .............. . 

l:!m Bugün hoş iki saat geçirmek ve candan gülmek için illlll 

SAKARYA sinemasına 
gidiniz. Maurice Chevalier ve Marie Glory tarafından yaratılan 

neş' e kahkaha, nükte ve güzel §ar lalarla dolu 

• 
ı LE NEŞ'E 

filmini görünüz. Cidden memnun kalacak ve sevdiklerinize görmelerini 
·.ıeee~ 

. e eo 
tavsıY 

adiler arasında 
J 

K\BAR \>-JSANLAR 
A t>'ET LE R \ t·f, t>EGİ . 
-r\l~ME'Z.l...'ER •• · 

-1 : : A Lt..A ~A \~ M A R-_.... . ..,,n,, 

cı ~ . LA D '"' ... ! 

' 

l 

~HAF\'IE -
LER 

C. İ.NLtR\ 
BEKLER 

KEN 
ODAPA 

·'IALNlZ.. 
. KALOtLAR 

.....___ , 
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ı,. 1( 
öpeğin 

~ıı.~Şkı 
~!atı ~~ ~c f.1:izel 
'llll "-'Crj ... 

~ >~- tQYlcti ~de uzanan asil 
"'l:tiıı ' ınsa 

de tau nı hayran e-
~ ~'lıı 1 bi b 
r~t aptaı ol r akış var. 
~~Yatılı dukıannı s" 
. ~ L Yanı .. oy -

O:lar da l§. .. Boyle söy-
onun için b f' . u 1-

,, ~Yor. l<aı 
k iter ad Çaları incecik 
"'l ah ırnda . 

Si ellklc &ali ' uzun kuyru
~ahlı bcya anıyor. Yolda 

!<iytc bi ~lı uzun burnu, 
r dondu 

ldı bi • 
i\t r '<>1tak k" 

tiılet }' '0Peğiyim ... 
lııııı arabbi 
1 
.. lat"}'o rn... Geni§ bir 
"" t., 1' k ~ da · ıp ·ı onunki. 

~ Çnııku arkadaşının boy 
<: ·°' bir donlar, bir deg~ il iki 

•t' e • 
r ltıc o ı.. onun erkeğ' t 
•-.:ı "ada ı... • 

~ <ı. • }.' r benziy k' 
't Ye\ akat d' • or ı ... 
h.1lıb: ' ışıdeki güzel. 

~ ı ... s()!:ak .. 
bıı di•j kopeği kanı. 
>., ~ ... ~e 
~ · O k' casaretle o. 

~~:lldıır ... 
1 

en harikulade 

ıı.." Pastalı ~ 'İl2«irn.a~enin ~aıneka • 
~I larau an, kırli, leke. 

~~ ... lic~da di§iın lank. 
~~~ Old halde karına. 

uğum b ıı· "'-, ~... g . e ı... Fa 
• '1: "ll.., l':ı·· tçıncc, bll\.ün be 

lltUn n. 
~~ erkeklik h' 1 ıs e. 

·ıı 
lıı.. ~1 ~erine 
.~~~ 1t uzanrnıı1 ya-

Q tı~l'll lt apaıı gibiydi ... 
l'ıı.. ~l'\ı" arabaş duruyor. 
, "'il \,. _ Olan I{ 

çeni anlamıştık. B:r daha o buradan ge
çecek olursa üç erkek köpeğin arasın. 
da ne müthiş kavga olacaktı. 

Acaba onu nasıl elde etsem? 
İnsanların yaptrkl:ırı komplimanlar 

gibi, kurlar gibi tedbirlere mi başvur
sam? ... Yollarda dolaşan çapkın erkek. 
ler gibi harfendazlık mı etsem? Yoksa 
bir külbastı parçası çal p da ona ikram 
mı etsem? .. Yok canım ... Ben, bunları 
yapacak köpek değilim ... Ben, sokak kö 
peğiyim ... Bana hücum etmek yakışır ... 

Ertesi gün, gene benim sevgil'm bL 
zim mahalleye geldi. Artık kendimi tu. 
t:ımaz oldum. Yanındaki arkadaşının 

~:ıcaldarına d•~.imi sapladım. 

Acının tesiriyle dönc)J. Üstüme fırlı. 
yacak oldu. Fakat. tasması manidi. Onu 
tutan bir el vardı. İpini cekti. Az kals·n 
efendisi yere düşccekt; .• Üstüme doğru 
geldi. Havlamağa başladım. Bir hınltr. 
dır, bir gürültüdür başladı. Kasap. dük. 
kanından fırladı. Köpeklerin sahibi. bi. 
ze ta~ atmasını söyledi. Kasap: 

- Babanın uşağı yok 1 • diye cevap 
verdi. 

İki insan kavgaya başladılar. Artık 
bizi unutmuşlardı. Fırsat bu frrsat ... 
Hemen atlad·m. Erkek tazının gırtlağı. 
na sarıldım. Onu bir güzel patakladım. 
Bitap bir hale soktum ve sevgilimin 
yanma yakla~mak üzere atıldım ... 

Arka bacaklarını, hafif hafif ciJveyle 
ıaırmağa başladım. Bu, bizim lisanımız. 
da nazikane bir davettir. Aptal mı ne? 

Birdenbire korktu, k~mıya başladı. 

Ben de arkasından! 
Sahibi bağırıyor, sesleniyor. O ko,u. 

yor, ben de arkas·ndan koşuyorum .•. 
Arkamızdan da ötokiler ! ~b "4fif bir .. araba§ ... 

~I~ }'aban?1izga; ağaçla. Karaba1 bana yetişiyor. İsimden bir 
llı~b~ ttçtiğ' CJ bır tncvcu kü$:.ir savurdum. Ne yaparsın, vakit 
\~\'astını.~. d~ beni öylece kaybetmemek l!zım. Şimdi ikimiz de, 
~"' ha • azametle yan§'tama, di,\ tazının peşinden gidiyo. 
~'\ "().. Yran b.,1 .... _ ruz. 

\ 
r ••c let f .... um ... 

ttL. l ~lllla.k ~et ... Yerim. Bir parmaklığın arasından kayıp gir. 
J;" ~'atın ıstcdiın... Fa. di. Ben de hemen atlryacak oldum. Fa. 

~i. ll~tunu tutan el, kat Karaba§ yetişti. Bana yol verme. 

", . ba~r de ne göre. · mek, o geçmek istiyordu . Artık sabra ta 
~ ~ llaıa z tnı?., Bu, ne hammüliim yok. Gırtlaklaşmrya başla-
~ ~ 'rtiyd~ mıydı? yoksa dık. 
~~ ~Cti 1

.?... Yanında,<i Kuvvetliy:m. Hem kavga usulünü cle 
!~~· ~tı. hıssettni§ olacak iyi bilirim. Onu da alt ettim. Ondan son 
~' 11 ~~ ra, sevgilimin arkasından bahçeye gir. 

1 ~"" rı, diQI • . d·m 
~ ~,..il 1ta :ı crını çıkanı.. ı . 

tı t~ tıc "ta olacak ı Canı. Benim gibi sokak köpekleri çok has. 
tlıı..~""lltdı: Çare? Bek .

1 
• sas olurlar. Kokuyu gavet iyi alırım. 

b .. °"1 "· çı en 'Ilı ttd' Sevgilimin ne tarafa ı;'ttiğini hissettim. 
tt ~tlı ı .. l)0rt ay ~ Doğruca ilerledim. Güzel bir ev. Alçak 
~ ~dı tttildinı, agnnın U. pencereler. Camlar at'·k. Bir an, tered. I 
~- ~ lttc l3eliındc hnc ~ 
. "'1:ı" o esn -y diit ettim. Ömrümde böyle yerlere gir. 00c ..... ıe ada arka. 
h, -r bana b ı. .. miş değildim. Fakat, aşkım galebe çal. 

' 

(ll!>:b, . a~tıg•ru d k . . d . . ·ı 1 ı. Bütün uvvetımı topla ım: ıçerı at. 
~I rı'rtilin k ladım. 

lı.. I ~ a lından ge. 
Q .,... Odanın ortasına, yumuşak bir halı. 

nın 1!istüne yayılmış, yatıyordu. Yor. 
r,unluktan, böğürleri hızlı hızlı atıyor • 

du. Hayran hayran baktım. Bevaz tüy. 
leri etrafa lüle lüle saçılm·ş. Odada yal. 
nızız. fstediğ:mi yapabilirim. 

ır © lfll °le<Q> li1l A ı;ınH~ a 
"® Uil D lrSD;ğ 

Fakat bilmem nedense garip bir he. ---------------
yecana kapıldım. Burada durm:ık iste-
miyorum. Gitmek istiyorum. Aptal ap. 
tal ağzımı açtım. Köpeklere mahsus 

sessiz bir gülüşle güldüm. Sokakta ras. 
ladığım diş.i köpekler, benim bu halimi 
pek beğenirlerdi. Hicbiri dayanamazdı. 
Ona da tesir edeceğini sanmıştın. Fa. 
kat yerinden kıpırdamadı bile... İşte o 
zaman, kulaklarım yanıma düşerek de. 
rin bir mahcubiyetle kaçt·m. 

Lakin ertesi gür.•:i mahaile<k Kara. 
başın bana hasetle öyle bir bakı!lı vardı 
ki, ona hiçbir zaman hakikati söyliye • 
cek değilim ... O, hiçbir zaman benim 
mağliıp olduğumu bilmiyecek... Hem 
bundan ·sonra sokakta minimini tazı yav 
rulan görürsem, onlara müşfik bir baba 
nazariyle bakacağım ... İsteseydim oğul. 
brım oJab:Iirdi ya ... Odada valnız kal. 
dım ... Biraz fazla ... Birrıı: eksik ... Ne far. 
kı var ... O kadannı da kim bilecek .. 
Kim aksini ispat edebilece ·? .. Hem ben 
eminim: o azametli, güzel dişi tazı. bu 
günkü günde yaotıf,ına p:şmandır. Ce
Sijt sokak köpeğine yilz vermediği iç'n 
Ml! yanar durur. 

(Hatice Süreyya) 
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Telgraf adresı: ıstanouı HABER 
Yazı ızıerı tcıoronu. 2:ısn 
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ABONE ŞARTLAR! 
S&neıık 

6 avhk 
3 aylık 

' avhk 

Türk111, 
1400 Kr 
7::tO 
40<> .. 
1!io0 .. 

F:t'nclır 
2700 Kr. 
14!10 .. 
800 .. 
300 ..... 

Suhıbi ve Nt'şrıgal Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
lJasıldığı qer (V AKIT) matbaası 

HAElER'in 
GUzellHı Do" toru 
Kuponu: 

Yazan: Niyazi Ahmet: 

532 sene evvel bugün 

Tarihin Sahipkıran diye yadettiği 
Timur 71 yaşında olduğu 

halde öldü 
465 sene evvel bugün 

Büyiik Mogol hülı ômdarı Habür 
dünyaya geldi 

1405 yılı 14 Şubat gil"ii 532 sene ev-ı 
vel bu~/in Ti:nurlenk 71 yaşında olduğu 
halde öldü. 

Timur, dünyanın en büyük cihang:r
leri~cnl:iir. Zamanında fethetmeği cık

lma getirdiği her yeri fethetti. Timur 
ille önce Keş valisi oldu, sonra bütün 

r:ıkipleri.:ıi ortadan kaldırarak hanlığır.ı 
ilan etti. Bundan sonr:ı Harzen ve Kaş

gar'i muhasara ederek zaptetti. Horasan 
hükümdarın• hapsetti. Sırası ile Nişa

bur, Sistan, Kandebar, Mazendran, A -
zarbaycan, Tibriz, Nahçevan, Kars. Tif
lis, Karabağ, Şirazi ele geçirdi. 

Timur bu galibiyetlerden sonra tek· 
rar Maverai nehre düştü fakat o, ken · 

disine birçok rakip buluyor ve hadiseler 

Timuru daim:ı çalışmağa mecbur edi • 
yordu. 

Ali Muzaffer'den Şah Mansuri öldü
rüldükten sonra Kars ıklimini tamamiy · 

le ele ge~irdi ve buradan Bagdad üzeri
ne yürüdü . 

Musul, Mardin, Diyarbckir c;hetlerini 
tamamiyle dehaleti altına aldı oralardan 
Kıpçak'a geçerek Toktamış hanı tama-

miyle mağlCip ederek Sibiryanın iç taraf
larına kadar takip etti. 

Tarihin S:ıb!pkıran adını verdiği Ti
mur, Rusyarun nısıf cenubisini de ele 

aldıktan sonra Şirvandan geçerek Yıldı
rım gii:ıi Hindistana dııldı. Dördüncü 

Mehmetli mağlup etti, payitaht Deihi ile 
Hindistanın mühim bir kısmını zaptet-

tikten sonra Azerbaycandan geçerek 
Gürcistanı aldı birçok esirle Sivasa geç

ti. Halep ve Şamı Mısır mü!uklerindcn 
aldı O kışı :&ırabağda geçirdi. 

Baharda Sivas ve Kayseriyi de zap -ı 

tederek Ankarada Yıldır m Bayazıt!a 

çarpıştı. Padişahı esir ederek İzmire ka· 

dar ilerledi. Fakat buralarda fazla dur· 

madan Karabağ yolu ile Payitaht ittihaz 
etmiş olduğu Şcmerkand'a geldi. 

Tim ur, Payit:ıhta gelir gelmez Çin •i 
almak İiİn 200,000 kiflik bir ordu ha· 

zırladı. Fakat hayli yaş1anmı!2. cenkte 
kendisini yıpratmı§tı. Seyhan nehri ke

narından geçerken gözlerini kaapdı • 

Timur, 36 sene hükumdar olarak 

yukarıda işaret ettiğimiz gibi aklına ge
len yeri fethetmişti. Seyhan nehri kena-

rında ölmemiş olsaydı, muhakkak ki Çi

ni de zaptedecekti. 

B sın Foto 
YüsabaT\'amı:;a 54 1wnv.:ra ile i§tfra1c 
eden Bay !ı! chnıet 1:-zı on yaşında 

MUKADDES ÖZYALÇIN 

l t'upon: 73 Çocuklarınızm musn 
bakıunıza lştlrnk cdebllmelerl l~n 

bu kuponl:ırın toplanma.sı l!ızımdrr. 

Birçok tarihler Timuru zalim ve k:ın 
akıt CI gösterirler. Hnlbuki Timur, alim 

bir adamdı. İlmi sever. Alimleri hima
ye ecl.erdi. Zaptettifi ycrlcrlde ele geçir
diği eserlerle Semerkaqd'da büyük bir 

kütüph:ıne kurdurmuştu. Bizzat kendisi 
yazdığı tarihte yaptığı harplerde haklı 

olduğunu, sebcbsiz hiç bir yere hücum 

etmediğini yazar. 

BABÜR DOGDU 

1472 yılı 14 §Ubat günü 465 sene ev
vel bugün Babür dünyaya geldi. On bit' 

yaşında iken babası öl:.:o:ıce Fergane hü

kumetine varis oldu. Babür, uzun müd

det Özbekler'le muharebe ettikten son

ra Kahil Kandhar taraflarına indi. Ef • 

ganistc:m zaptederek yirmi iki sene bu

ralarda hüküm süru:i. 44 yaşında iken 

Delhiye girerek Hindistanı tamamiyle 

hükmü altına alarak Mogol devleti."li 

kurdu. 

Babür zaptettiği Efganistan ve Hin -

distanda muazzam yoll:ır ve Kervansa • 

raylar y.:.:-tırdı. 38 sene saltanat sürdük

ten sonra genç deneb:lecck bir yaşta 

49 yaş nda öldü. Alim ve edip bir hü

kUmdaroı. Kendi hayatını Çagatay li

sanında T•:izük Babürü adındaki kita • 

bı:-ıda ynzdı. Bu kitabı İngilizce ve daha 

birçok lisanlara tercüme- edilmi;tir. 

Gürbüz ve Güzel 

Ç@<ÇlYI{}( 

M~ssı~©ı~amo~ 

lı!ilsal>ulxımıza 1W numara i1e i.~tirak 

ı eden Bay Naci oğlu ıfki ya§ında 

SELÇUK 

Mii.sabakcım1za 134 numara ile i§tiraTo 

cdım Bay Mehmet oğlu~ ya§Vld4 

EROL 



Halayda tahrik 
gene başladı 

• 

(Ba:ı tarafı 1 incide) 
~ok para fedakarlığı yapılmaktadır. 

2 - Hatayda yaşıyan Türklerle dL 
ğer anasır arasında tefrika çıkarmak 

ve ıon rejimin Hatyda iyi karşılanmadı
ğını, bilakis anasır arasında mütekabil 
itimadı sarstığım bilhassa mü~ahitlere 
göstermek için hilelere başvuruluyor. 

3 - Son anlaşmada kararlaştırılan 

esastan Hatay halkının memnun olma
ldığı ve Şama bağlanmak istedikleri hak 
kında mazbatalar tertip edilmiş ve köy. 
lere dağıtılan jandarma müfrezel~rile 
maliye tahsildarları vasıtasile mühürlet 
tirilmek isenmiştir. Mazbatayı mühürle 
miyen muhtarlara derhal azil emirleri 
tebliğ edilerek mühürleri ellerinden alın 
maktadır. Bu cümleden olarak halis bir 
Türk köyü oları' Karbeyaz muhtarı Mol 
la Durmuş azledilmiş ve yerine meşhur 
Arif Ağanrn oğlu vekaletle muhtar ta
yin edilerek mazbata bu şahsa mühür
lettirilmiştir. 

Uç gfin evvel Babütterün ve Hayno 
muhtarlarının da bu suretle azlcldildik. 
leri anlaşılmıştır. Arap memurlarının 

ve bilhassa muhafızın bu hareketleri 
Fransız delegesi vekiline mükerreren 
anlatılmıştır. 

Mahut Durieux neler söylemiş ? 
Şubatın ilk haftasında Fransız delege 

iri Durieux Antakyaya gelmiş ıon inti
hapta mebus çıkan Adalı Mehmet, Ku
geyd zade Mustafa, Muses ve §eyh Da
"VUdla belediye reisi Hacı Etem ve Sa
lah, Sanca k maliye reisi Hasan Cebbad 
ve Tasnakların elebaşılarından avukat 
Karabet tzmirliyan ve daha ban eşhası 
toplıyarak onlara vaziyet hakkında iza
hat verdikte,ı sonra ldemiştir ki: 

'' - Biz on sekiz senedenberi sizi 
mes'ut etmeğe çalıştık. Son günlerde 
Türkiyenin Sancak hakkında aldığı va. 
ziyetin hakiki sebebini biliyorsunuz. 
Fransa her tehlikeye göğüs gerdi ve 
menfaatini ayaklar altına aldı. Sizi mü
dafaa etmek, rahatınızı ve refahınızı boz 
mamak için çalıştı. Nihayet ve ancak 
böyle bir rnlaşmaya muvaffak oldu. Bu 
son anl:ışmanrn ne demek olduğunu bi
liyorsunuz. Biz bu kadar yapabildik. 
İleride elimizden gelebilen! tekrar ya. 
pacağız. Vaziyetin ehemmiyetini, nez'a-

1 
ketini söylemeğe hacet yok, bu işin karı 
zaran sizin alacağınız vaziyete, ve gös
ıterece~niz basirete bağlıdn. Gözünüzü 

açınız. Yanlış hareket ederseniz ezilir. 
siniz.,, 

FJ'ansız gazeteleri ne diyor ? 
Paristeki Suriye heyeti teşebbüslerine 

devam etmektedir. Fransız gazeteleri 
bu teşebbüsleri iyi karşılamamaktadır
lar. 

fnfQrmation gazetesi H0tay davası 

mn halli suretinden memnuniyet beyan 
ediyor ve Suriye heyetinin teşebbüsle

rinde bahsederek diyor ki: 
"Asıl hata Suriye itilafı yapılırken 

Ankara itilafı taahhütlerini hatırlatma. 
makta olmuştur. Suriyenin teşebbüsleri 
ne rağmen herhalde Türk - Fransız -
çetin münakaşası tekrar açılmamalııdrr. 

Suriyenin teşebbüsü kendi zararınadır. 
Zira Cemiyeti Akvama girince davasını 
açmak ve neticelendirmek imkanıS bu. 
lacaktır . ., 

Ekselsiyor "Suriye, Türk.Fransız i
tilafının tatbikat tarzına itiraz edecek 
ve Sancak statüsünün Suriye kanunu 
esasisile hemahenk olmasını istiyecek 
tir. Cenevre anlaşmasından fazlasını 

istemek zorlukla vanlan Türk - Fransız 

itilafını akamete uğratmak ve Suriye
nin zararına hareket etmek olur. Pren. 
siplere dokunmayan bazı teferrüata ait 
tashihler 25 şubatta mütehassıslar top 
lantısında yapılabilir. Suriyelilerden 
Fransanın vazifesini kolaylaştırma k 

beklenir,, diyor. 

Suriye gazetelerinin hezyanları 
Suriye gazeteleri gene. bir sürü heze

yanlar savurmaktadır. Muhtelif gazete. 
!erin yazdıklarına göre: "Türkiyenin 
başı Avrupa!da ve gövdesi Asyadadır! 

Bu gövdenin Arabistana doğru büyüme 
si ve nihayet ayaklarının Afrikaya yani 
Mısıra basmasr lazımdır! Yani Türk
lerin arzulan hesapları, planlan budur. 
Şu hale göre Arap vatanı tehdit edili
yor demt'ktedir. !,. 

Suriye gazeteleri bu saçmalara var
mak i~in türlü boş deliller göstermek
tedir. 

Suriye gazeteleri "bugiin Hatay, ya
rın Şam ve Halep, nihayet· Mısır l,.m 
Türkiyenin programı olduğunu ileri 
sürdükten sonra Arap memleketlerinin 
müşterek bir ordu vücuda getirerek bu 
orduların Tilrkiyeye veya başka bir 
memleketin Arap memleketlerine gös
terecekleri eemllerine karşı kullanılma
sı lüzumunda rsrar etmekt~dirler. 

Asileri Almanlar 
idare ediyormuş 

(Ba§ tarafı 1 incide) · 1 
t>1mak için Valencia'dan gelip Madride 
giden arabalar dolaşık yollardan geç 
mektedirler. Milislerin bütün gayretle
rine rağmen asilerin Uç tankı ve baz· 
piyade kıt'aları Jarama ile San Martiı 

W:ie Ca Voga'ya girmeğe muvaffak ol 
/ 

muşlardır. 

Civar kasabalarda hayat normal şe· 
kilde devam etmektedir. Havaların iyi 
gitmesinden istifade eden kadınlar, 1 

kapıları önünde konuşmaktadır. l 
Bir yandan toplar gürlerken bir yan 1 

~1an da. genç kızlar manevra yapıldığı 1 

za.ma.nlar gibi çeşmelerin etrafında 1 
gUIUşmektedirler. 1 

Neticesiz bir taarruz 
:Ma.drid, 14 (A. A.) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor: 
Asrler dün gece garp parkında ta

arrum geçmişlerse de bütün hücumla
rı milisler tarafından geri püskürtül· 
müştilr. 

Asiler dağınık bir şekilde kaçmıya 
mecbur olmuşlardır. Milisler bu ara
da üç siper işgal etmişlerdir. Üniver
site mahallesi önündeki hiikumet cep
hesi şimdi dÜY.Clmi.ştir ve Mencloa mm 
taka.sile irtibat tesis edilmiştir. 1 

Yabancı müdahalesinin tesirlerı 
l\Ioskova, 13 (Tas ajansı) lzvestiya 

gaz.etesl yazıyor: 
"Malaganın işgali yabancı müdaha

leci ellerin bir eseri olmu.-;tur. Maln.O'a 
dakl harekat, İspanya harbinde millete 
ve hükOmcte karşı ,duranların general- , 
ler veya zabitler veyahut sadece asiler · 
grupÜnun değil, İspanya cumhuriyeti- ! 
ne karşı kanlı bir muharebe açan fa
şist devletleri olduğunu göstermiştir. 1 

M'alagayr f şgal işgal eden kuvvette. 

rin ekserisi, gönüllü gönderilmesinin 
men'i meselesi ortaya atıldıktan son
n !c::panyaya varnı:rc-ttr. P ii t;·n r 

Madridde asi tayyarelerinin ı 1 

·kurbanı daha! 

müddet zarfında, fatıist devletleri va -
kit kazanmak gayesi takip ediyorlar
dı. Malaganın işgali !spanya mücade
lesinin akıbetini tayin cdemiyeceği a
şikar olduğundan, bu devletler şimdi 

de .ademi müdahale komitesinde ayni 
usulü takibe devanı ediyorlar. 

Fa~ist devletler, lspanyol sergüzec::
tine Avnıpa harb'ni tacil icin atılmıc::

lardır, İspanyada fa<!ist zaferi t vru"'::ı 
b-ı rı~ma mi1thiş b ir c"c.rbe "'"C"l· .. •r.,, 
Aslelerin karargahından gelen 

haberlere şöre 
Avila, 13 (A. A.) - Havas ajansı-

nın muhc.b"rindeı1: 1 
General Franco'nun kuvvetleri dün 

Chinchon - Valencla yolunu geçerek 1 

Hariciye Vekili 
dün gitti 

Balkan antantı konseyinin yann Ati. 
nada yapılacak toplantısında bulunmak 
üzere hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü 

Aras dün akşamki semplon ekspresiy1e 
hareket etmişti r. Hariciye •ıekilimiz 

Selanikte Yugoslav başvekili Stoyadino 
viç ve Romanya hariciye vekili Ante. 
nesko ile birleşecek ve beraber Atinaya 
gidilecektir. 

Dün akşam Sirkeci garında hariciye 
vekilimizi oğurlamak üzere bizzat Baş
vekil İsmet İnönünün geldiği görülüyor 
du. Şehrimizde bulunan iktısat vekili 
Celiil Bayar, riyaseticumhur muhafız 

alayı kumandanı İsmail Hakkı, Millet. 
!er cemiyeti nezdindeki daimi murahha
sımız Necmettin Sadık, Romanya, Yu. 
goslavya ve Yunan konsoJoslan, vali ve 
sair zevatla kalabal·k bir halk kitlesi is
tasyona gelmi~lerdi. 

Hariciye Vekilinin beyanatı 
Hariciye vekilimiz kendisiyle görü. 

şen gazetecilere kısaca şunları söyle
miştir: 

"-Atinaya, Balkan antantı konseyi 
nin toplantısına gidiyo ~z. Balkan antan 
tının mevcut teşekküller arasında en 
sağlam teşekkül olduf uu müşahede ve 
teyide gidiyoruz.,, 

Yunanistanda hazırlık 
A tina sefirimiz Ruşen Eşref hariciye 

vekili Rüştü Arası karşılamak üzere Gü 
m:ilcüneye gelmiştir. Yunan matbuat 
müst~an matbuat mümessillerini karşı
lamak üzere Gümüküneye muvasalat et 
m!ştir. 

Romanya hariciye nazın 
Bükreşten bildirildiğine göre Roman. 

ya hariciye nazırı Antenesko ve bayan 
Antenesko, yanlarında müsteşar Viktor 
Badullesko ile siyasi şube direktörü M. 
Kretzeano, hususi kalem direktörü M. 
İodnid Fatulesko ve Dış bakanl:ğı mat 
buat direktörü Raoul Antastasiu olduğu 
halde, bu sabah saat 9,20 de, Balkan 
Antantı konseyine iştirak iç1n Atinaya 
hareket etmişlerdir. 

Bakan, istasyonda Türkiye, Yunanis 
tan ve Yugoslavya orta elçileriyle Fran 
sa ve Çekoslovakya maslahatgüzarları 
tarafından selamlanmıştır • 

Hareketinden evvel mecliste sorulan 
suallere cevap veren Romanya hariciye 
nazırı demiştir ki: 

''- Evvela Montreux mukavelena. 
mesinde Boğazda seyrüsefer noktasın

dan Romanyanm menfaatleri muhafaza 
edilmiştir. 

Saniyen, Bulgar - Yugoslav paktr, 
Balkan paktının Romanyaya bahşettiğl 
teminatı hiç bir veçhile müteessir etırie. 
miştir ve Belgrad hükmeti Bulgaristan
la yaptığı müzakerat hakkında Romanya 
hükumetine malCımat vermiştir. 

M. Antonesko, Çekoslovak hüku. 
metinin gösterdiği sadakati sena etmiş 

ve Romanya hükumetinin muharebeden 
sonra Jonesco tarafından tesis edili;J 
T itiileskonun da takip ettiği tarihi siya
.ete devam etmek hususundaki azmini 
yeniden ifade eylemiştir. 

:t- ~ • 

Balkan antant·mn, bu defaki konsey 
toplanması Balkan misakının imzalan. 
masmın i.içüncü yıldönümüne isabet et
tiği çihetle, tarihi ehemmiyeti de haiz. 
bulunmaktadır. Bu münase-betle Yunan 
kralı Majeste Jorj, konseyin açılışında 
bir nutuk söyliyecektir. 

Bu nutkun siyasi bir mahiyeti haiz 
olacağı muhakkaktır. 

Çamlıca lisesinde 
~7angın 

Bu sabah Çamlıca lisesinin he.deme
lere ait altı odalı ve iki kati· dair esinden 
yangın çıkmış ve üst kat yandıktan 

sonra söndürülmüştür. 

Argonda - )forata - de Tejuna yolunu 
tutmu.5lardrr. 

Bu kuvvetler San Martin de Ca Ve
ga önünde Jarama. nehrinin sol sahilin 
deki hükiımetçilere ait mevzilerin iler
sine geçmiş bulunmaktadırlar. Asi kuv 
vctler şimdi Arganda'nın beş kilomet
ro cenubundaki Ca~m. del Guarda de Pa 
iares sırtlarını ellerinde bulundurmak
tadırlar. Hükumet kuvvetleri, asilerin 
ileri hareketini durduramk için nevmi
dane gayretler sarfetmişlerdir. İlk 
hatta siirdiikleri 26 tanktan 5 i harp 
meyd:-mnıin kr ı ..,.~~- ... Bu muharebede 
hükumet kuvvetleri ağır zayiata uira-
mrştır, İ 

14 ş~" 

. Giı::.::.....:::;;~ r~e~şç====i~I e=r1ııı1• 
bedbin gittııet 

(Bal} tarafı 1 incide) iki muvaffaloY~ ~--
Dün saat on üç buçukta Galata rıhtı dir. Eğer bu gal~~ pi' f 

mından Rece! Karo! Romanya vapuruna kemmel olur. pod ~ · 
ol ıw. 

binen pehlivanlarımız, bu defaki seyahat. Türk tosunları 1'teydl' 
!erinden hiç de Umitvar görünmemekte mama! dır.,. deıne 1 f 

idiler. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi •~dl 
hareket kararının saat on birden sonra SporculnrıınızdiSlerill1 
verilmiş olması pehlivanları çok müşkü l nı.ffakıvet h:ıV8 Jlllıs 
vaziyete düşürmüştü. tığımız· ''güreş tkıı:rrltl' 

;y'arımyamalak hazırlanabilen çocuk- böyle sevinçli : ~ 
lar mil§külatla vapura yetişebilmişler v~ vaziyette rnaale ~ ~ 
hepsiyle ayrı ayrı ancak birkaç kelim'! gibi g örünüyor. u-eıı6r1' 
konuşmak kabil olmuştur. İlk olarak isinin, gerek ıı.n ti~ 
rastladığımız, dünya şampiyonu Yaşar ! güreşçi leriJnizın ::rd' ~:ıl 

''Gazetenizde yazmış olduğunuz gibi bin oldukları ytJ aııJa?". 
1 

kolum zedelen!Diştir. Bu defaki maçlar. !erinden kolaYcJl ,.,_rde bJI 
dan hiç ümidim yok. Finlandiyada o- ıeıcet".-..:ıstl 
. rn~m~ f~ 
Jımpiyatlarda yekane mağlfıp o]duğı ım r·n te ft 
g-:.ireşçiyle çarpışacağım; kendisi çok l bakaların bü u urılır 

velden kararla-5 ·\fS, st 
kuvvetli ve tekniktir. Böyle ıoakat bir i 1 -Aı, 

bizde bu Fin ~ d.ıl 
halde onu yenerek intikamımı alacağımı gı ,.. '.,,,,ı4 
hiç ummuy.orum. Maamafih bu seyahat lıp yapılaınıyac a fs~ 

· nülmekte olınasın ... ~ Parıste yapılacak olan dünya şampiyon. !)'" 

1 ğ · · b. b. b;r avda çaJıştıl bı·r ~ u u ıçın :ze ır ders olacaktır .. demiş- • a 1 I> 
t . hareket znxna.J1111 •1 ... erP ır. verı .,. r 

Diğer pehlivanlarımız da düşüncele. le kat'i knrnr di\'S · ıan · ~" 
rini şöylece anlatmışlardır, Kenan: İsveç ve F~ çiJefl"'; 

"Ayağrmın ağrısı yüzünden olimpi- en kuvevtli ~ rJPıl 
yatlara görütülmemiştim. Bugün, bu se bu memleketlerde,; .;oılJ 

csJ\ ··-~ 
yahate iştirakim dolayrsiyle çok mem. kalar için de 8:11ri}E'~: 
nun. fakat o nisbette de heyecanlıyım. tirahnt e (!) ı) i~ 

Finlandiyalı rakibim olimpiyatta Hü· Saim kategori.s~~~o ~s) ...11 

seyini yenmişti, fakat ben kendimden gün içinde 19 i<~dllsl' .~ 
çok eminnim, fazla çalıştım, tam formum riyetinde kala~ t ıııUY w 

dayım . ., rimizden galibı)'eıe ~O 1 
Yusuf Arslan: biraz fazla haY3- _A 
"Ben de çok çalıştım bazı arkada~. mı?.------.-.-;;,;~ 

!aş;ıgmrz toli~1piyd~ttaBn döndükten sonra' Çe H8 
• evşe mış er ı: . u seyahat biraz da 

am oldu. Onun ıçın bunlardan üm:dim f1 
yok. Fakat Kenan, Mustafa, Çoban Meh- ~ a Z 1r1n1 
medin kazanacaklarına imanım var. Ken (IJl>l ,~ 
dimden de eminim; o halde 4-3 galibi. 9'1 -ı' 
yetimizi bekliyebilirsiniz . ., tir. Faknt R';'5tafl~ 

Çoban Mehmet: mesi için Leh~r. ~ 
"Dört beş aylık bir istirahatten sonra yol Ror;nıınva ,sk 

ancak bir aydır çalışabildik. Bu kafi de· j Romanya, RusçeJdef 
gvildir, takım itibariyle .-ok zayıfiZ, recek midir, .,,-.! 

:r d " t ı ce~ 
Finl:lndiya gibi güreşin en müterakki kıı ar eve .,, 1et 

Ç.. I .. Ç~'c . So" bir memleketine yapılacak seyahate da. un ~u w~ ı ,,, __ ,, 
ha iyi çalışını§ ve formda olmamrz m_anya mütea~ir, ~ .J 
elzemdi, fakat olamadı. Neticeden pek alıyete geçece lrrı'_~ 1 
ümitli olmadığımı söylemek mecburiye Almanya ınüte•~::i 
tindeyim.,, zaten Ma\etler c,e"" 

11. "iJ · o r ı·"'' Saim: o-ö-:-e, ıv e... bir "; 
"Finlandiya müsabakalarında 4-3 d' ğ'!r azrı!.,rıyle elıı'~ 

yenilirsek bizim için büyük bir muvaf .1 ya •ra r .. cJ'!:la g d' ~ ..ı 
' ~ m' Ronı'\llYe. '-~ fakiyet olacaktır, arkada§larm hem~n ı..ö "etle :~ 

hemen hiç birisi tam formunda değil· lığı daha ktı\' ,ıı~)'''j 
dir. Yaşarın kolu, benim bacağım sa. mıştır.Sonra Roda oll" 
kat .. Çobanın da formünü bulmuş değil i;z~rinde Rusla(<il e ~ 
dir. Bacağımın yolda yapacaım istira. bir mesele teŞ te~ #. 
hat esnas·nda gererse galibiyeten emi- enaleyh Ruu:ıeJl çe!-Ie' 
nim. Mustafa İ .v Yusuf Arslan da kaza Ru:;ya, cerek l<O 
na bilirler. Burada biribirimizle çalışma it y~rd'Itla 1<0~~p :;11cJez "'~ 

•.. oJ1"' ~~ tan artık kanıksamıştık. Bu seyahat diin. sele1e;1 g:>Z • ;ye ıı 
ya şampiyonluşu için çok iyi bir antren- l·~!·'~vak har ~J aJ1~ .. i 'j 
man olacaktır . ., l5 ·-:z1orin ı:r.ıal'l ,ıı.;v· r .. 

Adnan: !·oslov~k nr.ırtf i~cı4?'~j 
"Olimpiyatlarda ilk· müsabakayı Mı. la ı:ın mfr·SS r 

0 ı;ııtı1'1 f.: ~ 
sırlı ile yaparken rakibimi köpP:iye ge- dir,. derl,.e_n ~~ rl5' b311 
tirerek puvan aldığımı sanıyordum. Çün. lmd"'.Il ger·f1T1 ·, J~, P~j 
k .. b" bö. 1 .. v • 1 H "-T~·1·,. .. e ı' ib"':1 A•~~'d;I u ıze y e ogretmış erdi. albuki ora l " - - r>' r~ 

da bu güreşi kabul etmediler ve benı yeller ıner';eıırC§' l'J. 
mağltıp addettiler. cerevf"nf"l ba~~fllf ~,(J 

B b v•'-l>i .,c~1< L-..ici.1e u ana çok dokundu, bütün heve- f! ..... 

sim kırılmıştı ve bu yüzden olimpiyat. C0 k"'shv-k c' rJ;et1 ~"'./ 
larda muvaffak olamad.m. Fakat bu c:.ik it•if'if.:.} tf'ef"~I' J 

defaki seyahat için çok çalıştım. Bütün ka. ke!".•ettıi!l f".-eıt 
Berlin aplarım çıkaracağım, dünya dör- yı•'·Mtda ed' ,.,. ı;ltt· tıfl 
düno:isü olan Finlandiyalı Kokiner ile ri Y u"YoslavVS 1fıl ,t 

t v .d. ''" ,... tu uşmaga gı ıyorum.,, 1taIf8 ,,,. 
Güreşçilerimizden sonra gördüğümüz ıXı-J .. j 2 f ~ ııı' 

Antrenörr Pellinen de: 0" U n 8 . Jıdııııt'J, f 
\"etıa fi" 

"Bu takım en kuvvetli ekip değildir. İt~tyan tle tıalY ti.., 
4-3 yenileceğimizi umuyorum, maama. bu munase'Qe / 
fih bu da muvaffaluyettir. Talomımr. çıkarılmrş~r. (f.)~ 
zın Finlandiyada teknik bilgisi muhak. Napoh ~ 4 

t pjlıjdet ~ 
kak ki artacaktır, fsveçe de geçeceğiz, sonra Nap.oh b' rıı"Jc'~ 
orada da müsabakalar yapacağız, bu küçük veha~tı ore • • ~I;· 
karşıla;malardan çok istifade edileceği ve çocuga. vıct od"e • ,,, 
§Üphesizdir. Charles . 'fbC ... itıı', 

Genç pehlivanlar arasında büyük isti 
datlar var, fakat teknik noksanl ·ğı !'Ü· 
ıı:inden bunları takıma koyamıyoruz.,, 
demiştir. 

Federasyon reisi Ahmet Fikri de gü. 
reş takımımızı götüren Romanya vapu. 
ru yavaş yavaş rıhtımdan uzaklaşırken: 

"- Türkün ruhunda meknuz olan 
kudret ve enerji neler ibda edebileceği 
ni kestirmek herkesin haddi değildir. 

Fakat normal vaziyette takınumızm bir, 

• paıv- ..til'· 
ce - Amedee - ...Jr· •. .,erv· ...J 

Marie isrnınJ . .ııt11" .İ 
• ·rı ()<> ~ıi· 
mont prensi:~a 'f'P ;~~'J, 
cuğun odası 1Jt rl l'J 

Mukaddes s edi'~. ~ 
rafından hediY~riJıı>İ~~ 
ger içinde getırerı"ı 

"k p 
srnda ·küçu . de"~ 
nin nedirneter;~tıJııra ~ 
tarafından eti df 
Piemont prerı• 
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~bek va~geçilir? 
~$~<®ırô llft!§><®U<eır 

Boks 
Meşhur patenci Sonya Henieden 

sonra 
bıebı ~ekirdeği - Hurda tramvaylar -
.~ e lebleblcicilik-Orljlnaı bir tatlı 
~b·~Uııı;ab .Yazan: Osman Cemal Kaygllı 
~ 0~1'tai, trıek~rın şikayet sü- - Yahu, şunun sütlüsünü, kaka . 
ttı~ tıka kabak ekp.lerd:. alıp yÜ· ulusunu falan ne için yapmıyorsu • 
~~ Yet cd' Çe ırdegı moda- Adamcağız da bön bön yüzüme 

şa piyonluğu . 
Atletizm ve güreş müsabakalarından 1 

sonra Askeri liseleı arasında boks şam
piyonluğuna da dün Kuleli lisesi spor 
salonunda başlanmıştır. 

ünya pati aj 
iyonluğunU L.~ 11C3net>: 

1

8
Yordu. Fakat, bu bakarak bana sordu: 

kttj J ı ınıf ta 
~.,. Yle bu d • derste ye- - Nasıl yapalım, olur mu ki? 
~t~r ~llki>nF an şikayet edi- - Niçin olmasın, dedim. Bal gi· 
~1 bır eğ) ena mı, hem bi olur! Mesela , leblebi unu diye 
cı!Ja;~ ence, hem olduk- yaptığınız şeyi sütle, kakao ile, şeker 
'°t ~ kilesi k le yuğurup türlü şekillere koyarsınız, 
~I\ iiinlerdırk Para diye sa· olur size sütlü, kakaolu, şekerli bir 
•ttiıı ~ trıiiba e kenkleri gittik- leblebi tatlısı 1. Yahut leblebileri çu . 
dııll e cebin·te . ş;yden yüz kulata mayiine batırıp çıkarırsınız, 

'-'~trıuyd~~ea ıkı b.u~~k kile olur size çukulatalı leblebi!.. Ve ya -
lı...~ll-f "&dar Çe t~ık ışınız yok hut kavrulmuş nohut ununun içine 
~~ ~r eııı burıu nenız ?unnadan atarsınız biraz portakal, mandalina , 
~~ ~li fay~ok cıgara içen- Çilek, şeftali, kayısı özü, o zaman da 

H. ';"' Çckitd ~~ ~ardır. Yüz olur size meyveli, meyve kokulu 
~ ~,. il'lsan e~nı durmadan leblebi!.. 
~:ı.ıı~liit. F hıç değilse beş, Leblebici bun lan dikkat ve hay-
~ ~gi olduk ak?t, cebinde retle dinledikten sonra gülerek: 

~ o}'ı1"~ ~or çt ınsanın aklı- - Bizim usta, bakalım bunlara 
~;/bir k ge ır. Çünkü bu razı olur mu ki? 
~doldu::: b Yerniştir ki - Usta razı olmazsa sen yap ya . 
(\..'~ k"e ad u. ~ekirdek- hu! 
."111ı11 • ~ sütın k~ elını ve ağzı. - Ben nasıl yapayım? benim 
;_.~ 11\ hu k ~ ısternez. diikkanım yok, tezgahım yok 1 
~il f.faberi a ak ~ekirdeği ye- - Sen de para kazanıp dükkan 

~ tıası) k aYnı sayısındaki tezgah sahibi olduktan sonra yap bu 
ı ~ Uttulu -. ) · · ı ıttı lıygu b. runı r sor- ışı . 

\~~lrııak ~ .1r cevaptır. Ci- Gene güldü; 
gUıı hali Çtn Çare arıyan - Şakayı bırak da bayım, sen şu· 
~\ ~ k:e tav~iye: radan iki yüz elli gram leblebi al, afi-

0 ak k~ Verıp ce-,leri· yetle yel 
~~~rııanç: bdeği dnldur- Adamın gönlü hoş olsun diye leb-

ıçl'lıeğe a ~tun al· ama lehi değil de kendisinden elli gram 
~ . va ıt bulabilir taze leblebi unu aldım, cebime koyup 
~1~ttikÇc yürüdüm. Sonra ne oldu biliyor mu-
• ~1tdekj .8~tıcılan artan sun uz? Ne olacak, evde yemekten 
~ltikÇc erının son günler- sonra yogurtun üzerine ekmek irin 
~~. tab·~aranyor demiş· yolda iki yüz elli gram da mahalle
~ boy 

1~ olmıyan bu sa- bici tozu denilen ince toz şekeri alıp 
~ ~atı a andır. Onlan onu da cebime koydum. 
~/rtınd:~rlar ki, çekir- Derken yemekte yogurt tabağının 

l:'akat, ;:.:rnuştır zan. "üzerine ben, dalgınlıkla toz §eker 
)~i oksifon~lar . onlan di~e leblebi ununu boca etmeyim 

bit· 2:erde il e mı sarar- mı? 
~1t·. Kad~a ~ rnı ~ Orası. Leblebi unu ile yogurt pek bir şe-
~ ltbıılleti eğ t kkıbo renk ye benzemiyor ama, bu leblebi unlu 
lttıkı ıebilere er a ak çe- yogurtun üzerine toz şekerini eke . 
'-~ta fala~ dsak.rz leble· rek hal ve hamur edecek olursanız 
\'~ti.ı:81r cars a sırayet e- hani, bu pek de fena bir şey olmu -

~tlar kısı esnafına yor; 
ll~k çı acak demek- Orijinal sayılacak bazı yazılar gibi 
·~t.e~~eğini b· bu da nev'i saf..sına mahsus orijinal 
~~li'!ilskoy •~e eskiden bir tatlı oluyor! 

~~llle~ '°erdi.' ı;"'Uzguncuk, Bunun çeşnisine bakmak istiyen
~ ~ • bu 8 ele, eski cu- Jer bu aksam bir denemesini yapar · 

k ~(a~ ko~~t!erin bütün lar. HattR isterlerse iizerine biraz da 
L l. l.ftltk~ğj ke~ serpilmiş CJ'ül suvu ekP.bilirler. 
~ ~ ~rı 0 a uklarrndan 
t~ı.ı~ 1~c aatt ~~anki k~~a~ · ~O an m@©l a 0 C§l ır o ın a 
r': la lebiden ?alı degıldı. lh1a~o ırO Ok 

lııı t lı laııbı.ılda . a~sederken ~ 
1~ ~ı art k ışlıyen tram. 

l C:ttı e ar.. 
1 

} Urdalasmıs ~ --:mııı""""nl'lll!"lt!'.11 
~ l C b- '<Slta k · ~ 

ııııtrlq ~im ı; a:z:alar olu- ~,,, ) 
,.,!tı itam aher gazetesi 
~t~ 1 ~v . vayları artık (--:: ( 
ı~'I\, le bun1:

1
Ye ediyordu. "' ,._ ' 

~ o:rtaiide tı .calıştınnasm ... 

~' "tra~t. bu1
1 

sev ketsin? 't 
~4t,ı. 1 1't ! rvtaı ~tda rabaları 

.ı 4, t;'- §ey) um Ya, bizim 
~il ·1.'~ttıv Cte di.işkü d"" ı~1 • al' . n ur . 
ı,,_t, • •.ili i: .. Şıtketi hurda 
.~ ... ı.ın·· 1 

tı, to' o t\r b eblebicile· 
. ~~ lann ağrr . 
~ atırl.ır' §ekerli olarak 
> İtk. 
t~'tı) ~t bu kadar leb
~l'~~llıı Yıtteceksiniz. Ne 
} b-ı % ol ık, bayramı k. 
Clır l!t."l <\tak b k1~ ere k uradaki 
· rJı.t~t tn1 d od trolcüler< 
. Vil>~ he;İ)': ~~rupadal· · 

"~ e "'",. . gondersin 1 
°' "~ · 11lıyefim l · Gerçi deniz eskidenberi bas.lıbası,.., 1118 ıa, ın . 

'
1 
~ rlq k:;:a gıda ol • bir alemdi, fakat onun acı ve tadını da. 

' l k <'ekerde- ha ziyade denizciler çıkarırdı. Son yıl-' a~ h . -t· ı, aa !. Hele lardavsa denizden çok deniz alemleri 
..ı r "k <'C'1:::erde - blitün dünvay1 sarmağa basladı. K şmı 
l 1 ı bile pl5j hntıraJan b"r tiirlü akıllardan 

Lı'.ı, ı ! tr" "-r-il<'r, ne dt>r. c·':"rılamaz oldu. Yaz sonl:ırında n1,'.i;· 
~· 1 1'1'(! 

ı 
1 

ı._.. ı:-1 "ı:'\ 'lyor- 1.,r kapanmca. kış ortasında da pHij mo 
ı1 • ı-b!E'bi c'1"'hrr \•aratanlar faaliyete ba.,lıvor. Re . " \ ulı - ' bınu 1t>b1ebi simlerini görrıu;;,·;~üz mayo ve pl~j eı- 1 tıt. 11 ir a ı 'l . b" . Lo d 

IJtt lebJ . c.ı.:m ı erıl sesı n rada gelecek vazın modaları' 
ebıcıye sor- olmak üzere şimdiden ortaya atılmak

tadır. 

Galatasaraylı Küçük Kemal, Süheyli 
ve Fahrinin hakemlikleri altında cere

yan eden maçlarda elde edilen dereceler 
şunlardır: 

SiNEK SIKLETTE: 

Ge<likli Hasan Kuleli:den 

Denizden Münip Maltepedcn 
sayı hesabi1e galip geldiler. 

HOROZ SIKLETIE: 

Cemale, 

Sedada 

Kuleliden Orhan ile Denizden Ne. 
jat, diğer mekteplerde bu sikletin bok-

r nab!l~ce ~ erdir? 
Bütün spor meraklıları. son seneler

de patinaj şrunpiyonluklarını iki şah
sın inhisara aldığını pek iyi bilirclr. 
Kadınlardan Sonja Henie. erkeklerdP.n 
de Viyanalı Kari Şefer .. :\lnruf pati . 
najcı İsve<:; li Gra.fström ortadan r,ekil
dil~tcn sonra Viyanalı bir a:1 et komple 
olan Şefcr kend"sine ciddi tehlike ar
p -l"cck rakipten mahrum kaldı. 

~ :mya Henie ıçin de ayni hal vcld 

tecrübesinin verdiği routine'de se7,ili_r.. 
di. Buna mukabil her iki lngit=zin de 
kuvvet, elüstikiyet ve gençlik gibi m&

ziyetleri vardır. Teknik cihetten de 
no!{sanlnrı yoktur. Bununla beraber 

Sonjanın sıçradığı zaman elde ettiği 
irtifa, Piroucttelerdeki inanılnuyacak 
ı=:ürati ve nihayet hareketlerdeki elanı 
bugün kimsede görülemiyor. Esasen 
gerek Şeferin mevkilerini temin eden 
bu gibi erisilmez hususiyetleridir. Her 

sörü bulunmadığından final maçı ıçın M!•:M~ 
karşılaştılar, Nejat ilk ravuntta abanl:io. 1 

lki:: "ı ·n de birer spor mucizesi oldu
ğuna nanmak lıizımdır. 

ne ettiğinden Orhan sikletinin şampiyc 
nu olıdu. 

HAFiF SIKLETIE: 

Kuleliden Mehmet Denizden 

sayı hesabile galip geldi. Maltepeden 

Ali de Gedikliden Remziye birinci ra. 
vuntta abandone ettirerek kazandı. 

YARI ORTADA: 

Kuleliden Nuri Maltepeden 
birinci ravııntta abandone etti, Deniz

iden Kadri de, Gedikliden Şerafeddine 

ikinci ravuntta abandone ettirerek ga. 
lip geldi. 

ORTADA: 

Maltepeden Şemsi ringe çıkmadığın. " 
dan Kuleliden Kemal hükmen galip ilan Sonya Henfo'yc halef olaoağı 1cutnJC.,(, 

edildi. Gedikliden Muammer de Deniz ümit edilen lngiliz patencisi Cecilia 
den Yakubu birinci ravuntta nakavt e- Coll&lge 
derek maçı kazandı. , 

79 KiLODA: 

Kuleliden lbrahim Denizden Muzaf
feri birinci ravuntta nakavt ederek ma. 

çı k:ızandr. Maltepeden Osman Gedikli
den Mustafayı abandone ettirerek ga
lip geldi. 

YARI ACIRDA: 

Bu siklette Kuleliden Sedat, Deniz. 
den Ercüment, Maltepeden Zühtü var
dı. Ercümentle Zühtü ringe çıkmaldıkla 
rından Sedat her ikisine de galip iian e
dildi ve sikletinin şampiyonu oldu. 

oldu. Daha küçük çocuk denebilecek 
bir yaşta dünya birincisi olan bu kız 
şampiyonluğunu tamam dokuz defa 

tekrarladı ve bu meyanda üç kere de o
lim piyad §ampiyonu oldu. Patinaj spo 

runun vatanı tanınan ne Viyana, ne 
Londra, ne §imal memleketleri, ne A
merika Sonja'ya rakip yetiştiremedi ve 

Sonjanm bu sahada bir "Fönomen'' ol
duğuna herkes kanaat etti 

Sonja Henie son zamanlarda 
artık amatörlüğe veda etmeğe ve on 
iki senedenberi ektiğini biçmeğe ka .. 
rar vermişti. Nihayet dolarların hara,. 
reti buz sahasının burudetine galebe 
çaldı ve dünyanın bütün meziyetli in
sanlarını sinesinde toplıyan Hollivucl 

onu da çekti aldı. Bununla yanlış bir 
iş mi gördü? Haşa' Şef erin de akıbc.tl 
budur. Öyle bir akıbet ki Allah her ku 
luna nasip et.sin! Birçok meziyetlere 

sahip bir sporcu için yıldIZI parlarken 
istikbalini temin etmekten daha ta:bit 
daha makul ne olabilir? 

Kadınlardan Sonjanın halefi gen~ 
İngiliz C. Collcdge'dir ve ı::.ampiyon -
luk cidden hakkıdır. Netekim Avrupa 
şampiyonlu~ınu alacağı gibi L<mdra
da yapılacak dünya ı:ınmpiyonluğunu 

da kaz..ı.nacaktır. Zira C. Co!ledge Av
nıpadakilerin en ibaşmda bulunuyor, 
Amerika ve K:ı,nadadan kendisine ra
kip olabilecek birisinin çıkacağı henüz 
mcvzuubahs değildir. Şimdiye kadar 
böyle bir hrrber işitilmedi. 

Erkeklerden şampiyonluk için Ma
car Tertak göz.e çarpıyor. Tertakm en 
tehlikeli r!ı.kibi İngilizlerdir. Aınerika
ltların çok iyi bir patinajcısı olduğu 

da rh·ayet olunuyor. 
Evvela Pragda icra edilecek Avru. 

pa samoivonluklarmda ve bilahare Lon 
dradaki dünya birinciliklerinde seneler 
denberi ilk defa yeni yıldızlar parlı • 
yacaktır. Kuleli sporcular, güreşte olduğu gjbi 

boks maçlarında da ilk karşrlaşmadan 

itibaren başa geçmiş bulunmaktadırlar. 

Ender raslanan fıtri istidat, ems:ı.1-
siz artistin· akrobasi ve muntazam ça
lışmaktan hasıl olun emni•·et sayesin • 
de her ikisi de, mevsimden mevsime 

Berlin 5. 2. 1937 
tekamül ederek öyle bir mertebeye .SUAT ERLEJl 
v.i'ısıl o!du ki, kendielr.i ic:in ;patinaj ile --------------

Takım halinde çoktandır yapılamıyan 
böyle heyecanlı maçtan seyrettirmek 
frrsatmı veren askeri mektepler spor tcş 

kilatını tebrik ve tald:fü etmek bir borç. 
tur. 

S8bık antt enör de 
dün memleketine 

gitti 
Kunturatr feshedilmiş olan sabık at

letizm federasyonu antrenörü M. Ne
wis. güreş takımrmrzı götüren Roman. 
ya Re~e1 Karol vapurile memleektine 
hareket etmiştir. 

llünya kupflsı 
n açh1rına 

• a a g ~ • 
1 

İtalya futbol federasyonu 1938 se. 
nesi dünya futbol kupasına iştir<'k ede· 
ceğini organizasyona haber vermiştir. 

İtalyanın da girmesiyle dünya fut • 
bol kupasına iştirak eden milletler on al
tıya ç kmı~ olmaktadır. 

... lde Güneş ı ~ .. 
konf ans 

Güneş kliibünden: 16 -2-93 7 tarL 
hine tesadüf eden füıüınüzdeki salı günü 
"!.§arnı saat l 8,30 da klüp başkam Bolu 1 

.,aylavı, Cevat Abbas Gürer to.rafmdan 
"AtJet, Atletik ve atletizm kelimelerinin 
öz türkçe hangi lmynal:lardan geldiğine 1 

ı:::lair,, bir konferan .. verilecektir. Aza ve I 
dostlarımızın bu toplantıya şeref kat-
malarını dileriz. l 

tatbik edilemiyecck figi.ir, başanlamı
yacak hareket kalmadı. 

Bugün bütün Avrupada sorulan bir 
sual vardır: acaba Sonja. Henie bu se
ne de İngiliz şampiyonu Cecilia Colle-

dge'e galebe ederek şampiyon alabilir 
miydi? Zira Cecilia Colledge en mü
kemmel antrenör!erin elinde ve Lem -
dranm müteaddit "J<:::ispalas" lannda 
mütemadiyen çalışmakta ve son dere
ce terakki etmektedir. 

Şefer'e gelince, malumdur ki Şefer 
yeni yetü;en gem:l<'ri ,.e haleflerini te.5 
vik etmek ve kendilerine şampiyon ol
mak fırsatını vermek için büyük bir 
sportmenlik göstererek bu sene hic;bir 

müsabakaya ginnemeğe karar vermiş
tir. Fakat Berlinde'd f'n son gösteriş
lcıinden som·n bl.r hl\lti"m vermek icap 
etse söyle denebilir: Şc-fer şayet müsa 
bakPJara girseydi, bu kış da fiampiyon 
luk iç·n qrr ""'':'"1•i g"bi yalnız kendiı:i 
mevzııb-ılıs o!urdu. 

Yeniler arasında yalnız kadınlarda 

Son ia I!enie'nin nispeten yerini dol
dura.bilecek derecede yü'·sc'miş nam -
zet vardır. Lakin erkeklerce vaziyet 

tamn.miylc başkadır. Kadınlardan C. 
Colledge ile Me('l'an Tnylor halrn hari
kulade formda bulunuyor ve mütehas

Sl')1 ann nazarı dikkatini ct>lbediyorlar. 1 
G<!ne ayni erb1bı ihtisasa göre So:ıja ; 
son za.."l'l-ırlarda arbk yetişebileceği 

merteben ·n e!l n lmdemesine v.1sıl ol 
muc.ı bulunuvordu. Binaernlevh bu se .

1

. 
ne amatör l·ıılıp da müsabakalara gir
~e··Ji tn'!iliılf're karşı Titre'ini müda-, 
faa etm0 si pek kolay olmıyacaktı. 

Sonja'nm en büyük avantajlan uzun 

Buz üstünde 
Hokey 

Alman takımı 
Kanadalıları yendi 

Berline gelerek birkaç maç yapacağı 
ilan edilmiş olan Amerika milli Buzho. 
key takımı bu seyahatten sarfınazar et• 
miştir. Bunun ilerine Berline bir İngiliz 
takıtnI davet edilmiş ve Be·rlinde bulu. 
nan Kanadalılardan m:.irekkep bir takım 
la karşılaaşrak ilk seferinde 5--1- 2 nci 
seferinde 1-0 kazanmışlardır. Buzho. 
key dünya şampiyonluğu şubat sonun. 
da Londrada yapılacaktır. Amerikalılar 
ve Kanadalılar doğruca 1ngiltereye ge.. 
leceklerdir. 

- Ne yaZancı fa.sanlar! •.. Otomobili 
satar1ven bana bir sene <Le garanti et .. 
nıi§1erdi, halbıtki kilçü.cük ( ! ) bir ~ 
pışmıı ile ne hale geldi., 

, 
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Tefrika numarası -25-

ÇEV1REN: fa 
Macera ve aşk romanı -92- Yazan 

- Ocağ:ı. bir odun ntayım mı mösyö? 
Bu ııakJn sasın sahibi, gayet hUnnctktır 

Qlr reveransla. duran lJa§ hndeme idi. 

Kendie!ne blrlto.ç gUn evve1 yeni bir fotoğraf ---------------_;_-------------------------

Bellami hlddetını Il3Sıl zapro:lebildi? Bu j 
nu anlata.b!lmek im.ktmı yoktur. Bu ancak 

fevkalte,,er bir cehd !le kabi\di ve ihtiyari 
bu cehdi gösterebildi. Ve her zamanki SC'sile: 

-F11!p, dedi, eğer size lhtlyn.cnn olursa 
c;ıı.ğmrım. ı lem sizi izlnll biliyordum? 

- HcnOı geldim mösyö, mlsaflrlniz oldu• 
f.\lnU tın'> ,.. ıı.idım do... 

- Çıkınız! 
Bu 'çıl ın:z.. bir tabanca gibi patlamıştı. 

Başhademe eMldi. Daim& hUrmetklr, çekil• 
dl. Bellaml, yalnız kalmcıı, gene; kızn döndl\: 

1 
- Bana, dedi.zannedersem annenizden bah ı 

ııetmlşUnlz. Hayret ettim doğrusu mis Ht· 
v11t. He.vır, annenizi tanımıyorum. Sizi de 
tanımıyorum. Londrada .sizinle nynl otelde 

oturduk 7..annedersem, Nevyorkta da, 1911 

sene!ımde ayn! ofolde oturduk. O tarihte ben 
lngiıterede idim, fakat sık mk Nevyorlta ge-
lirdlm ve adresim orada idi .. Bir aralık, mck 
tuplanmdan bir kısmı çalındı. Belki de çıı.le.n, 
kimse, o mektuplnrdan annenize dair mnl'l 
matım *' oldub'Une. hamlctmfşttr.? oıa· 
bilir, erkek olsun, ke.dm olsun, hırsızların 

tabınfnler yo.pmıı.lımna man.l olamam. Anne 
n1Z1n nerede olduğtınu bilrnlyorum. Annen!· 
:ıtıı ölUp mmedlğlnl bilrnlyorum, ve eger 
bllseYdlm, ?ııls Hovet, size söylemezdim. Hem 
ouna eminim k1 o OlmU§, adam nkıllı ülmUş 
bulunııyor. ÇünkU izini kaybetUğlnlz klmae
lerin <'Oğu ölmUş ..ıemektlr. 

- .Annem n<'r>:de ': 
Gen~ kızın sesi titriyordu. Bayılacak ~-

1 'blydl.: 
- Anneniz mi nerede? Söylemedim mi 1 

Valert Hovet kafanızda dellllk emareleri :;:; 
rUyorum. İşte in.'W.11, çalınmış mektupları 

okursa böyle hayallere saplanır. Eğer onun 
bana yazmış olduğu bir mektubu bulmu, 
olsaydınız, o zaman kendisini kol~yco. bullı.· 
bllfrdtn!z, 

Ve Bellamf, bir hizmetçiye emreder gthl, 
başının bir işareti ile Va.lcrlyi koğdu. Ve Va 
lcrJ, sallnna s3.ııana kapıya doğru yUrUdU. 
Orada ell tokmaktn, durdu, döndU, geriye 
baktı. Belle.mi gözlerini ona dikmişti ve o 
kads.r mUthl§ bir kinle bakıyordu ki, genç 

Itız titredi. 

.MACERA 

ValPrl,. bahçede oturmuş, son ylrm1 dört 
s~t.iI! hlıdisclerlnl d~UnUyordu. Vakit ak
r;amdı. Şatonun bahçe duvarının yanından 

geoerkcn önUne beyaz bir ııey düştU. Bu bir 
k4ğıttı. Aldı. Okudu. ' 

O akşam saat onda, Fiter geldi. Valerl 

makinesi hediye ctmfşlercU. Otomobil gelcl!ğ! 
zrunan oradaydı. Otomobilden inen ıneçhOl 

ndamın bir resmini çeltmeğe muvaffak o;• 
muştu. Size bu resmin bUyUtUlmU;, bir 
nUshnsıru göstereceğim. DUştlnUnl\z bir kere 
eğer bu tesadU! ve resim olmasaydı, ben 
ailem! bulmak lmkAnlnrını kaybetmiş olacak 
tım. Bir b~ka lhtlmo.l olnrnk bu fotoğrafı 
~ckmi:ı olmnsma r:ığmen, o delikanlı bir tcı,o 

rafa atabillrdJ. Nitekim öyle de yapmıııtı. 

Faknt fotoğraf fabrikası, en güzel enstanta· 
neyi çekene mllkMnt vaadetmlşti. Ve del!· 
kanlı bu resmi mUsnbakaya göndermişti. 

Resim blrlnclllğl kıı.zandı ve mecmualarda 
ne.,redildl. Ben de asımı böylece tedarik ede-
b!ldlm. 

\'nlerl tekrar ynzılıaneslne giderek bir 
fotoğraf getirdi. Fiter baktı: 

Şllphc yolt, dedi, bu adam Abel Bellaml 
d!r. D9Jıynda bu kadnr biçimsiz suratlı iki 
ndnm bulunamaz. 1 

- E\·et. Bu arada, Mösyö HoveUn çift· j 
llğlnde nasil? bir petrol damarı b~· 

lunduğunu ,.e b i r d e n b .1 r e nasıl 

zengin olduğunu anlatınıyacaıtnn. Bunlar 

ma\lim ııeyler. Yalnız, ben resmen ve ltanu
nen onların çocukları olmuııtum ve bana ha• 
klkt annelik etrnlş olan Madam Hovet ölUnce 
şahsan bann bUyUk bir servet bıralrnııgtı. 

o zamanlar gcnçtlm, tnhsillmle meşguldllm. 
Fal<at mektepten çrltmca, nllernl aramak ak 
ııma geldi. Fotoğrafı buldurdum ve herkesi, 
bunun Bellaml olduğunu tanıdı. Bellaml her 
Jtcs!n nefret ettiği bir adamdı. Yaptırdıftım 
tahklkat, beni çiftliğe getlren adamın o 01• 

duğunu her clhetçe isbat ediyordu. Bu ad!!• 
mrn, beni başından defedebllmek için bu işi 

yaptığmB şllphe edllemezdl. Bin doları da 
veren o idi. To..1ıkiknt, onun akraba nr~a 
kimsesi olmndığmı gösterdi. Yıı.lnız bundan 
on seRIZ sene evvel lS!mUş bir kardeşi vardı. 
]{ardc~lnin iki çocuğu olmuş, onlar 00. 61· 

mU§lerdl. 
(Devamı var) 

1 inıe re 

(Geçen tefrikalann hülasası) 
Yüz iki evuıt sahibi olımoaya kadar 
iirıırünii scfalwtlerde geçinni§ oları 
Üçüncü Murad, elinde kmnçı, kadın
ları lı.<Jğalıyor. 

* .y. ~ 

Odanın içinde fır dönüyorlardı. Fa. 
kat padişah onlarla kovalamaca oy
narc:ısma koşuyordu. Yedi sırımlı ve 
uçlan kurşunlu olan bu kazak kamçı
sını ha yapıştırıyor, ha yapıştırıyor

du. 
Bundan bir zcvkaldığı gözlerinin ı. 

şıltısmdan belliydi... Canfeda kadın, 

onun nahak yere arkasından koşuyor: 
- Yorulacaksınız, üzüleceksiniz as 

lancığım ... Valdcniz sizi bana emanet 
etti ... Yapmayın allah a.~kma ... 

Padişah, soluk soluğa ... 
- Dur.. Pay verdiler bana... Geber

teceğim kaltakları, dur ... 
Kızlardan biri: 
- Ben pay vermedim, sultanım ... 

Hem söylemiştim: karnımda necli ne
cibiniz var ... 

- Hftla söyleniyor ... Al! sana da ... 
Sana da bir daha bir daha ... Karnında 
çocuğum varmış ... Köküne kıran gir. 
medi ya ... Dünyada az şeh1.adem mi 
var? ... Yüz iki evHidım doğdu ... De. 
minki hasekinin söylediklerini işitti-

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 
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niz ... Nasıl olsa ölecek ... Yaşı 
dikten sonra kardeşi öldürecek madem 
ki, doğmadan babası öldürse ne çıkar? 
Al sana... Al sana ... 

Canfeda: 
- Allah rı7.asiçin yetişir! ...• diye 

ısrar etti. - Padişahı çekip bir tara.fa 
oturttu. 

Üçüncü Murad soluk soluğaydı ... 
Babaları kıt'alar içinde, ellerinde si
lah düşman koğalarken, o, odanın için 
de kamçı ile kadın kovalamaktan bu 
hale gelmişti işte ... Hem de nasıl bit. 
mi6ti ... Zaten sarı olan benzi büsbütün 
sarı kesilmişti. Başı adamakıllı titri
yordu. 

., 
haykırdı: ~~' 

- Kızlar! ... Ne d " @"" 
·ııı .. 

Ne ferman etiniştı · ,,.'il 
dıkları diyoruın! .. rlne gP~ 

Bu fermanın Y~ ıcU• ~ 
li müşkül oldu. ÇilJ1 ıcıı .. ~ 
dı. Herbirini iki Uç pıdir..Jt. 
nm bir tarafındall dal'~ 
ğu sedirin önUne Jcll ~ 

- Açın kıı.pağınl···~ 
Bütün bu cercYaı:coııt~ 

hayretle seyreden usbiltU' 
açılma.-;ı üzrine ~ ~ ~ 
ra, bunların heP51~ut, 
müş, zebcrced, Y

1 
ydıl· 

Canfeda, elini onun yakasından içe- ve mücevherle do~ ...ı 
ri soktu. ... Padişah, dedi ltı· ~ r;. 

- Terlemiş.cıiniz, aslancığım ... Arka- _ Al. Canfeda..·· Çii~ 
nıza bez sokayım... sandık feda oısun·;:~:ıb~ ;t 

P?.dişah, itiraz etmedi. 
Kfıhya kadın, dayak yiyen 

haykırdı: 

bir nükte yaptın·· Jllo;,aııı1~ 
kisclim" bulunur ı.al e 

kızlara defı• 
Kahya kadın, -~ 

- Haydi! Ne duruyorsunuz? ... Bez 
getirin ... 

Orada zaten bir sedef kakma sandı. 
ğm içinde nadide oyalarla işlenmiş 
bez!cr vardı. Bunlardan alarak, korku
dan titriyen vücutlariyle yaklaştılar. 

Canfeda, padişahın sırtına. göğsüne 

dı· {eıı yaklanna kap:ıJl. · ıçill 
- Bu c:ın _senı~~ıı}ıfl 
Padişah, bır k . f!Jı d 

··zcl bır 1 
- Gene gu d1;;.ı dB-~~ • 

Al ~u ikinci san ~ıı..·· v .,tı 
pek bilemiyorum ~ ııJdl~ 
diler... Akıncıla~ın ııi#'ııı 

. aenıfll -•e~ lerdcnmış... . aııJııı. ı,-. ..... ~ 
Canfeda, bır ·n 11e~ 
- Bu bazincıcr~uıııı~ı,. 

ıçın güzel kızlar 
ğim! - dedi. 

Padişah: btlııtıı'~ 
_ Buldukların ıcırJ; 

diye. istihfafla ~... ff 9' 
temiyonım, bUI~<fü'C ~ .tıı 
ihsanla bana h tJ.11• oet· 

Ut nnuvors 

uza ta iki altın göz 
mez... a • bll··· 

Ş. a· sa.nıı . .ııı: da... ım ı d i.Jllit-" tJ<' , 
- Aman ef c~ ıııödt 
Padişah gittikçe • dİS'. .. tf 

onu bckllyordu. Kapıyı bizzat açtı. 
- Geldiğinize memnun oldum. Madam 

Held'ln macerasmı anlatacağım. a evler saçıyo du 
btı ·· c<r _ Şimdi sa.na b; ııf 

Ai?zımdan f enıı . .,,fı.·· 
b f ndıw ~ Salonda yalnızdılar. Gene; kız Fltere kU· 

çtlcUk bir paket uzatarak: 
- Evvela., dedi, size ait olan §UpakeU ıı· Çubuğun ucunu bu deliğe soktu,} 

Jmız. H!zmetçt eabııhleyln salonu temlzleı· tereyağı çalkalıyonnuş gibi bunu 
lten bulmuş. \ avuçlarının içinde hızlı hı~lı çevirdi. 

- Kol dUğ"mcm değil mt? Koptuğtınun far Az sonra ince bir duman yükseldi 
Jcma. '-nrdrm, aradım fiıkn.t fazla valttfm yok 

ve birkaç dakika içinde yosunlarla tu. 
- Demek beııl bunıyıı. siz getlrdlnlz? Ha• dallar alev lendiler. T arzan bu küçük 

yır, hayır, bir :ey söylem.eğe kıı.lkmaym, ateş kaynağını durmadan besledi. Ni
:fazlamru bilmek islemiyorum. Bana. kar§ı, hayet yapmak istediği işe yetecek ka
Fitcr o kadar iyi davrandınız ki .. Eğer size, dar bir ateş ocağı elde etti. 
3lındl söyliyeceklerirnl daha evci s5ylemiıı, 

olssydım, birçok delilikler yapmama. ıuzum Bıçağını bu şiddetli ateşin ortasına 
katmazdı zannederim. Zfnı Blzin zekA ve daldırdı, sonra da çıkararak duman
kablllyctınlze o kadar <ıminlm.. Evvela. slzo ları üstünde iken rutubetli toprağın 
söyUyeceğim teY şu, azizim Fi ter. Mösyö içine daldırdı; böylece su vermek 
Hovet benim babam değildir. 

Flter bu ifşa.ata hıyret etmlştl. Vnlerf suretile bıçağı yavaş yavaş biliyor ve 
devam etti: sivriltiyordu. 

- IJ?undıuı ylmı.1 Uç sene evvel, Hovet fa.· 
Bu işi de bitirince, eğilip bükülür kir bir ndamdı. Hon:omcrl vil!yetlnde, Trey 

verde kUc;lik bir ç!f'Wkte ya§Iyordu ve g1lç uzunca bir yayla birkaç ok yonttu. 
hıı.1 !le geçineblllyordu. O tarihte gözlerinden Şimdi sıra başka işlere gelmişti. 
mUtıılş surette nıhn.tsızdı ve Meta kör dene Geceyi geçirmek için bir yuva yap
cek bir hale gelmI,u. Çolt lyf bir kadınla 
senelerden beri ~u olmalo.rma ra~en çocuk mak lazımdı. T arzan yüksekçe bir 
lan ohnamı1Jtı. Bir gUn, glttilt~e artan hayat ağaç buldu. Bunun en üst dalları ara 
zarureti kar,,ısmdn, gazeteye bir llAn verd;· smda bir sahanlık yaptı; üstüne ört 
1er ve Ucretl mukablllnde çocuk bcsliycce1'. tiigv Ü yaprak ve palmiye dallarile de 
le.rint ve icabında cvHltlığa da nlabllcceklerl· 
ni bSldlrdller. Bir çok mUracno.Uar old'..ı. F.ıı.· tavanını tamamladı. 
kat hlçbirlsl onlan le.tının etmedi. Yalnız Bütün bu çalışmalar biterken de ak 
nwfa.m Ho"etln aldığı mektuplar ic;lnde bir şamın k1Zıllığı ortalığı sarmıştı. Tar
tancsı nazarı dlkkatlni cclbetmıştı. Bu mek zan birdenbire çok acıktığını hissetti. 
tubu, Nevyorltta beşinci caddede bir ote!ln 
kAğrdr Uzerlne yazıtmıııtr. İ§tc mektup. Ormanda yaptığı kısacık bir gezinti 

Genç kız kalktı. Yazı ı:nc:ısmdan bir mek esnasnda, intihap ettiği nğacın az ile
tup alarak gcUrdl, Fltcrc verdi. Mektupta risindeki açıklıkta bir su başı bulun· 

~o::::;= llAnmızı olmdum. Oıı iki a\Jılc duğunu görmüştü. Oraya doğru gi· 
l:ılr ~ocul:'ll e\1fttlrlc ı:ı.ım:ııc ister mlslnl7.'! drn bütün izler, hayvanların sulan· 
7.avallmrn nnıı. ı ,.e bnb:m Uldll. nu L'llımetl mak için, bn su başına geldiklerini 
nlze muknbll size bin <lol!ır ,·ereblllrlm •. , gösteroyordu. T arzan gürültü yap-

M.cktubu ye.r'.nc ltoydulttruı onr:ı. Valerl l d 
devam etu: maksızm buraya doğru iler e i. 

- o tarihte, mösy6 Hovetfn çlft'!lttn Bu sırad:ı kafasının içinde beliren 
haciz konmu-tu. Ayni zamanda ctn bir "?elik bir takım düşüncell.'r dudaklarına acı 
alma.ta !tarar vermııııcrdl. Bu tC'ltllf işleri?!" bir gülümseme getirdi: Lordlar Ka
geldl, kabul edec·'t{nt lildlrdl. Birkaç J:'{L"l 

sonra, çl!UHte, otoMoblll bir açlam geldi marasmdaki arkadaşları, aralarından 
Adam otomobilden bir çO<.'uk çıkardı, Mu~'5 birisinin günlük yiyeceğini tedarik 
Hovetln kucağına ver •ı. n·r <l.ne de bin rl • için rırçıplak böyle daldan dala sıç· 
lıır tutu~urdu, ve tek kC'lirr.c . oyJ~mcd !l 
btntp gttt.f. F:ı.kat, o tnrlht:c, çttulkte, mııt• rayarak, yırtıcı bir ~ayvan gibi avı: 
~ bir lotru..'1rzı.ı....~ :akıLOJtan_blc_c:enı~:CU:.:l.ı..l....ıı..u:a....uıı:ı.t.L&zM"-"".nını::u..ı......u.= ...... ,.,,__ .. ,.,. 

ilerlediğini görselerdi acaba ne yapar-} 
lardı? Herhalde ast ellerini büyük 
bir dehşetle göğe kaldırır ve yüzlerin 
de nefret ve istikrah ifadeleri oku
nurdu. 

Kocaman bir ağacın, ııağlam bir 
dalı üstüne uzanan T arzan inanıl
maz bir sabırla beklcmeğe başladı. 
Ak~am yemegı ıçın bir nla geyik 
yahut da ceylan kendisine mükem
mel bir ziyafet olabilirdi. 

T arzanın tükenmez sabrı müka
fatını görecekti. Nitekim çok geçme
den bir alay geyik su içmek için göle 
yaklaştı. Fakat T arzan bu güzel hay 
vam bekliyenin yalnız kendisi olma-
dığım gördü. Yüz metre kadar uzak 
ta iki altın göz alevler saçıyordu: Bu 
hiç şüphesiz bir aslandı . 

Avcı, bu vahşi hnyvnnm pençeleri 
arasına düşmemek için avını bile el 
den kaçırmağa razı idi. Aslanın ye
rinden kıpırdanması, geyiği Tarza-
nın bulunduğu istikamette kaçırdı. 
Kızgınlıktan kuduran aslan o tarafa 
doğru sıçradı. 

T arzan vaziyeti bir tek bakışla 
kavramıştı. Yayında henüz ip olma· 
dığı için geyiği avlamak güçtü. Biri· 
cik muvaff akiyet ihtimali, o, dalın 
altına geldiği zaman, sırtına atlamak· 
tı. Fakat bunda lüzumu kadar sürotle 
hare.1<et edebilcek miydi? Aksi tak
dirde bir saniye sonra aslan gelmiş 
olacaktı. 

Tarzan o geceyi aç karınla geçir· 
mek istemediği takdirde hemen ha
rekete geçmeli ve çok ç.abuk davran 
malı idi. 

Dizlerini cökerten bir kuvvetle 
hayvanın sı;tına atlar atlamaz, boy 
nuzlarmı yakaladı ve başını biiktü; 

ti. Hayvan bir ki.ilçe gibi yere yığıl
<lı. 

T arzan geyiği sırtladığı gibi ağa· 
cm alt dallarına tırmandı. Bu esnada 
aslan da müthiş bir kükreme ile ora· 
ya varmış bulunuyordu. 

Sırtındaki ağır yüke rağmen, Tar 
znn, iki elile tutuna, tutuna ağacın 
üst dallarına çıktı. Tam da vaktinde 
davranmıştı. 

T arzan ağacın tepesinde çiy etten 
ibaret yemeğini, dudaklarını şapırda
tarak yerken aslan da aşağıda kor
kunç kükremelerle ortalığı tehdit 
ediyordu. Yemeğini bitirdikten sonra 
geyikten geri kalam bir dala astı. 

Aslan hala ağacın dibinden ayrılma
mıştı. T arzan daldan dala atlayarak, 
gündüzden hazırladığı yuvaya gitti 
ve ertesi sabah güneş doğuncaya ka· 
dar rüyasız ve deliksiz bir uykuya 
daldı. 
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- Aman c c t~ .. ~ 
d. tasını rt-· ·,;. 

- Hay ı, J{aıdı ~~ .ı 
şu sandıklnrı.GöıUfll kil·.!!> 
buk, çabuk··· ığı de"·er: 1 valnız o iki S!lnd .,._c;iııl• ~..ı 6' 
w Jier ,,.... J 
sana verditn··· şu ı<ıı' . !Y. 
Al ba.ı::ma r.a.ı ... • ,.1·ı:ıitıl , 

' "' on il tıı 
şımdan def~t... ril< ed~ 
Hiçbiri ben~.uı.~irıi• ~ 
lerindcn dcgıl ıJilC".__tf 

v k ys:ııı J1 ~ 
ya:aga o • ~oıııı p .. J 
bagı~ladım·:· oısuıt··· 1" Wi 
ları da scnın tel< cfl .;~ 

bit c "' ı: Canfeda. . . oldllğtl 
Artık s:ı.hıbı (-1 

dip: ııll11 "e>'" 
dıkla.t1 ~ 11,ı1 

- Şu san bl ?". ~ 
rı. .. Y o~s~ gaıB- .dİ" -vJ 
ruz! • :ıcdı. •ıtçte) .~' 

Fevkalade sC'~gŞııt>" 
duğu sandıklar. ~} 
idiler... eSİ tıUf 1 ~· r 

Padişah. kOll~ dC .,e.ıı 1J11 
t })e:ŞI f,. • -. Ev; kat btl 1<~~~ ~ 

medı... a al! •.. ...ı1u:1ı 
katen MehceJll du~W' l(iJI 

Kahya kadın ~t)!lııJ' ıı 
. - ı. tJlil oıı ''- Padış;ı.ı· ı·t<Je 
rıı.;vle 1 

T arzan, müteakip günlerde silah· it almalı ... pv. /.. 

!arını Il!ükemmelleştirmek, ormanın ce rap~~~rirtı···" ~ 
iç taraflarını ihtiyatlı araştırmalarla Dedı kı. ( ~I 
geçirdi. lik gece öldürdüğü geyiğin (1 
adalelerile yayma kiriş yaptı. Bir pan ....................... ..-··.e 8'1 ~ 
ter öldürünceye kadar yayını böylece ~(Sn< ~ ~Y 
kullanacaktı. Panterin kurutulmuş F' ~ p ~ 
bağırsaklarından çok daha sağlam ve ~ ~ 
çok daha elastiki yay kirişi yapılırdı. O ~ (11 
T arzan kendisine sarma~ıkların lifle· -' 11şııe4 rinden bir kement, geyiğin derisin- Osmanlı 

9
,.f,I / 

den okları için bir torba ve belinden bit of 
aşağısını örtebilecek kuşaklı bir etek Bu meraklı JJ'l~:~r· 
yaptı. de bir yazı bS:.,.• 

( Deooını oor) ........................ . 
ıam...n.~.ı-....... ·~~ ~n..J •• ı... .... ~ . ..:.....L ___ ~----~--~---~-----~~-----
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~' ... dUıunu Yordu. Ve dehşetle ür
Yt~ Yol1du. 

1 °iıı . tir: lci • 
llh.-.. 11ra b ' Prensesin bana verdigy i 
ti~~ ~I .,' u l"r 
~"Qt ~dlitnıe1t . ct_nsızı açlık ve susuz-

~dt taya ıçındi 1 Ve ben de onu 
tt,._ &ctird' 

h l'ıt '"1; alçak un. J uana benim 
( ~clı ~Par? ;ldu~uınu öilse kim 
~~: tatıned'en prensesi iyi kalbli 

(!11• tıı "ti.-
1Yordurn 1 Halbuki ce-

'ı •t 'I ""'ll b. • 
~ ~ ~ llıun ır canavarmıt 1 t' tıı uıun d'' .. 
d. t'iıı.· <lı.ıyd ~ uşundü. Bu Fran-
.~ ' 1 bı:_ U&U h b; t't "'hUt{i ayranlık, hürmet 
~ilıııı)~ bite lcaı::rtrnış, eski nefretin-
~~ :it. l.teçh rnıştı. Niçin? •• Bunu 
~ (!lictn.. 0lttı Ccıuı bir kuvvet onu Par-
t~ lll c bediyordu. 
')'aıı, c'ed"ap verın d'V• • .. 

~ ~ ı .ı. b' e ıgını goren 
tı... tıı· -.ı ır 

'ı!~qr,ı_ 1 il• sesle devam etti · 
-~ ... ~ .. ttı.. . 
t~tt~ı tör~thiş bir işkenceden 
~. · . llırıı ~·'-Yorsun 1 Zengin bir 
"it l_ ır Ytıı:o f 
'~td •hare ' akat nem varsa, bu 
\/~. Ltı 01111~ senindir. Bana küçük 

~tıı .... Qtrlc .. nı • . 
~'-~~ C.tcn k ıstıyorum. Bundan 
tı~ bıııı lUılltrı açmana ve buralara 

~!tı "c ~i ~ 'orı Yok. Şövalye dö Par
~! ~~Yesin ra seni muhafaza ede-
; tliıtı, ~a here alacaktır. Onun sev-

~d~)'~~o: kes hürmet etmelidir. 

~ 't~.. bıınıa 
t ' ,,11ndc ? . söyliyerek elini 

\litt kardı, i1%lı ve kurnaz bir 
~ hırt ~ıı 

~ tctiJ. tercd . 
~ :t~)' 1Ytrcıt d~t etti. Sonra bir-

t: 'rı ltıt elıni arkasına sakla-
'tı kt llladı. Hafüçe gülüm-
~ ~~ o ~ilca ı 
'· '~ t~ • ded· ~" )or 

1
• Bu eli sıkmağa 

~,t t~ \i bu lllusun? Azizim, bili-
\ :'\~>tt atd tekilde el uzattığım 

t 'C! ır. 
)'}edj~· 

lttı._. 6 1nin pek de farkrn
""C.lc:ldi: 

- Onun için değil, dedi. 
- O halde elimi sık! .. Hayır mı? .• 

Yoksa elimi sıkmağa kendini layık gör-
miyor musun? .. 

Şiko ~övalyenin iyice yüzüne baktı, 
mahçubiyet ve biraz da hiddetle titri
yen bir sesle : 

- Farzedelim ki öyle! .. diye bağırdı. 
- Bu da ne ldemek? Kendini buna 

layık görmiyor musun? Sen zannettiğim 
kadar dürüst ve iyi bir çocuk değil mi
sin? Bir cürüm mü işledin? 

Buraya kadar kendisini güçlükle 
zapteden cÜce, nihayet bütün tahammü
lünü kaybederek, kızgın bir sesle bağır
dı: 

- Sizin dostluğunuzu istemiyorum. 
Elinizi sıkmak ve sizin himayenizi de is· 

temiyorum. Sizden hiçbir şey istemiyo
rum. hiçbir şey.. Sizi öldüreceklerini 

bildiğim halde, sizi buraya ben getir
dim.. Öle:eğinizi biliyordum, anlıyor 

musunuz? Ve bunun için bana para ver
diler .. Evet bu iş için bana beş hin lira 
verdiler.. İşte l 

Ve Şiko yerde duran para kese";l"i, 
ayağile Pardayana doğru hiddetle itti. 

Pardayan azarlar gibi hir ~esle: 

- Demek ki bunu yap''•n öyle mi? 
Cüce magrurane bir tavırla Pardaya-

nın yüzüne bakarak: 
- Evet, dedi, yaptım! Madem ki söy

liyorum .. 

- Ya? •. Demek ki bu alçaklığı yap
tın 1 O halde 'duanı yap, öleceksin! 

Ve Pardayan oturduğu yeıden elle
rini uzatarak cücenin omuzlarına ya
pıştı. 

Pardayanın yüzünde ara sıra beliren 
merhamet, cüceyi fena bir vaziyete 
sokuyordu. Ona nasıl muamele yapaca
ğını bir türlü kestiremiyordu. Fakat bu 
defa şövalyenin hiddet ve tehdidi önün-
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olur- Ben de memnun olarak bu dünya· 
dan gidebilirim. O zaman Juana bel
ki de beni hatırlar ve ölümüme mütees. 
sir olur! 

- Doğrusu mükemmel birf ikir. Ve 
tam aşık denilen deliye has bir düşün
ce. 

- Şimdi artık, her tarafı araştırma
nın zamanı geldi. 

Pardayan gülerek mırıldandı: 

- Haydi bakalım! Ara, herhalde be. 

ni bulmak için pek ide uzaklara gitme
ne lüzum kalıruyacak 1 

Ve Pardayan sessizce bir köşeye 

çekilerek mantosuna büründü ve yere 
uzandı. 

- Eğer onu bulamazsam.. Eğer öl
mÜ§Se .. Yarın prensese gider onu talep 
ederim. 

Ve acı bir tebessümle: 

- Tabii prenses beni pe onun vanma 
gönderecek .• Daha iyi! Böylelikle Jua. 

na müthiş hakiknti hiçbir zaman öğren 

miyecek ve Pardayanı ararken öldüğü
mü :::mnederek benim için ağlaya::aktrr 

Şiko ' birkzç kelime daha mırıh!andı 

ve birdenbire şam:larlı söndürerek: 

- Haydi bakalım! dedi. 

Siyah mantosuna bürünerek beyaz 
mermerlerin üzerine uzanmış olan Par
dayanın hayali derhal nazarı dikkatini 
cclbetmişti : 

- Fransız! 

Diyerek ürperdi. Onu bu kadar sa. 
buk bulacağını hiç ümit etmiyordu. 
Ei:hassa bu kadar yakınında .. Endişeye 
düşmiiştü: 

- Nasıl oluyor ıda içeriye girerken o
nu görmedim? diye söylendi. Evet 1 
gizli kapıyı kapatmadım da!.. Fakat 
böyle bir şeyi nasıl aklıma getirebilir
dim? .• Hem de yüksek sesle konuştum! 

Pardayan uyuyormuş gibi yaparak 
gözü::uyla ona bakıyordu. 

Cüce yanına yaklaştı ve: 

- Acaba ölmi!ş mü? diye düşündü. 
Bu düşünce onu titretti. Bir adım 'da.. 

ha attı ve iyice yanına sokulduktan son 
ra nefes aldığını duyarak: 

- Uyuyor, dedi .. 

Ve içini kemiren kıskançlığa rağmert 
Pardayaru takdirden kendisini alama· 

mış olacak ki, başını salhyarak mırıl
dandı: 

- Ne cc-sur ada:n. Keru:lis.ini bck1~ 

yen akibeti. ve bu vaziyetinde, bıçak.ı 

]anmak ihtimalini bildiği halde uyuyor. 

Evet, çok ceı;urdur ve belki de Juana 
sırf bunun için onu seviyor. 

Ve biraz düşündül:ten sonra. en tabii 
sesile ita ve etti: 

- Onun gibi kuvvetli olsaydım, her• 

halde ben de öyle cesur olurdum .• Her. 
h~lde. 

El Şiko hiç düşünmüyoıidu ki takdir 

ettiği adam, uyur gibi yaparken ~ilmu

kabe1e onu ayni derecede takdir edi· 
yordu. 

xxv 

CUCE BlR DOST BULUYOR 

Cüce eğilerek Pardayanın omuzuna 
dokundu. Pardayan uyarur gibi yaparak 
yerinden fırladı. Bunu o kadar tabii bir 

avırla yapmıştı ki Şiko, onun uykudan 
henüz uyandığına şüphe dahi etınedi. 

Pardayan hayretle cücenin yüzüne 
bakarak: 

- El ş:ko! 

Diye bağrıdı. Sonra acıklı bir sesle 
ilave etti: 
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- Zavallı küçült! demek sen de hap.( 

sedildin 1 Bizi ne müthit işkenceler bek· 
liyor bili yor musun? , 

Şiko ciddi bir sesle: 
- Ben hapsedi1medim, senyör Fran

sız, dedi. 

- Mahpus !değil misin? O halde bu
rada ne i1,1in var? Betbaht socukl Duy-

maclın mr. Bizi. öİüm, feci bir ölüm bek
liyor. 

- Senyör, hemen gitmek fdaha hayır· 
lı olur. 

Pardayan lakayıt bir tavrrla cevap 
verdi! 

- Canım, daha vaktimiz var. Şimd! 
söyle bakayım. Benim burada kapatrl· 
dığımı biliyor muydun? Öyle ya beni 
aramağa geldiğini söylemiştin, değil 

mi? 

Bu sual cüceyi sıkmış olacak ki cc-

Şiko büyük bir kuvvet sarfetti 

nihayet boğuk bir sesle: 

ve vap vermedi. 

- Sizi aranmğa geldim, dedi. 
- Niçin? 

1 - Sizi kurtarmak için? 
- Beni kurtarmak için mi? Vay şey

tan vay! .. Demek ki buradan nasr1 çrkr
lacağmı biliyorsun, öyle mi? 

- Biliyorum, senyör. Bakın, işte 1 

Şiko bunları söyliyerek demir kapıya 
yaklaştı ve üzerinde bulunan birçok 
çivilerden birisine bastı. 

Pardayan da onu seyrede=lten, düşün
dü: 

- Bu iş aklıma gelinceye kcidar, kim 
bilir ne kadar vakit kaybederdim! 

Bu sırada, döşeme sessizce k<ılktz. 
El Şiko açılan yeri göstererek: 
- İşte, dedi. 

Pardayan masum bir tavırla sordu: 
- Ben uyurken, sen de buradan mı 

girdin? 

Şiko başile tasdik etti. 
- Ben hiçbir §ey duymcl:hm. Biz 

buradan mt çıkıp gide:eğiz? 
Şiko tekrar başile evet dedi. 
Pardayan, şimdi mütemadiyen başilc 

.konuşan cücenin biraz evvel, kendisini' 
yalnız zannederken, bir h<ı.yli gevezelik 
ettiğini düşünerek gülümsedi ve: 

- Sen galiba çok konuşmaktan hoş
lanmıyorsun 1 dedi. 

Buna rağmen Pardayan ısrar etti. 
- Bana öyle söyledin değil mi? dddi. 

- Evet söyledim. Sizi vakıa arıyor-
dum. fakat burada olduğunuzu bilmi
yordum. 

- O halde buraya ne diye geldin? 
Burada ne yapıyorsun? 

Bütün bu sualler, cüceyi fena bir '·a

ziyete sokuyordu. Pardayan bunun far· 
ltınl:la değilmiş gibi davranıyordu. 

El Şiko birdenbire: 
- Burası benim evim. 
Dedi ve bunu derdemez, dediğine piş· 

man oldu. 

- Burad<ı mı? Alay rru ediyorsun 
l:üçülc? Bu d:mı.crk, mezar gibi yerd:: 
oturmıyorsun ya? 

Cüce dikkatle şövalyeye baktı. El Şi
ko aptal değildi. Vakıa P;:uf.:layandan 
nefret ediyordu. Fakat bu nefret onun 

hakikati görmesine mani değildi. Parda- . 
yanın yüzünden onun çok yükı;ek bir 
l:dbe malik oldueunu anlamştı. Kendi
sini aldatmasına imkan yoktu. 

Bu znmnna ~dar tereddüt ettiğine 

utanldı ve cevap verdi: 

- Hayır burada değil .• Şurı:cıktil ! 
Ve böyle söylerken de, ufacık oduı

nın kapağtnı cıçarak tc:ırndanı yaktı. Par
dayanın bir maksadı olacaktı ki, arka· 
smdan i~eriyc daldı, 
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- Mükemmel 1 dedi. Hiç olm;:ızsa bir
birimizi iyice görüyoruz. 

Cüce, odasının fakir haşmetini, gös
termek i~in, saf bir gururla şamdanı 

havaya ka!:lırdr. Bu vaziyette yere at
mış olduğu altmlan da aydınlattığın:n 

farkında değildi. Pardayamn bu parala
n derhal gördüğüniin, ve yüzqnde ha
fif bir tebessüm belirdiğinin de farkın
da değildi. 

- Çok güzel!.. Mükemmel 1 Fakat 
bu mezar gibi yerde nasıl yaşayabili

yorsun? 

- Küçüğüm! Zayıfım! İnsanlar bana 
her zaman iyi muamele etmezler. Hal

' bu ki burada emniyetteyim. 

Pardayan ııcrklr bir tavırla ona baktr. 
- Seni burada hiç kimse rahatsız et-

mez mi? 
-Hayır! 

- Ya, yukardakiler? 
- Onlar da! .. Bu gizli yeri kimse bil· 

mez. Bu evde öyle yerler vardır ki, ben
den başka kimse bilmez. 

Pardayan, cüceyle bir hizaya gelmek 
i!;in, yere oturdu. Ve Şikoya öyle geldi 
ki, bu hareketi, kenldisini, yüksek ve 
kuvvetli vücudile korkutmamak için 
yapmıştı. Bu adama kin ve nefret besli
yordu. Şir.ıdi bu nefretin yava~ yavaii 
zail olması onu hayrette bırakıyordu. 

Bıt hissin yerine adeta sevgi ve muhab
bet kaim olmağa başlamıştı. 

içindeki bu garip tahavvülü saklamak 
·için olacak, Şiko birdenbire: . 

- Senyör, dedi, emin olunuz ki, git
mek zamanı geldi. 

- Canım ne acelen var. Madem ki 
buraya kimsenin gclcmiyeceğini söyli
yorsun, daha bir müddet konuşabiliriz. 

- Mesele bunda değil .. Her zaman 
geçtiğim yerlerden sizi geçiremem de 
ondan. 

. . i' 
N .. ' . ııt• - ıçın . .. ··J<ı;iı11 ~ 

- Çünkü siz çok bU~~eıılıtl S 1 

- O halde? Deınek kı yorsıl11 , 
Ieceğim başka yerler ta~ı tıcr şt 

., ö ı "k nune· mı... y eyse mu e t 

lunda demektir. . jz; yt~ 
- Evet ama geçeceğıııt nıtiıfl1 

' ııııı 1 "' bazı kimselere rastlama• ot1Jrı11 

- Bu mahzenlerde ı 
a ' ı-'4' v r. bura "gıs 
- Hayır ama, hazarı {irı de 

lantrlar yaprlrr d;:ı .• :aug ı; 
toplantı var. 1;iıfl? 

- Ya? .. Bu ndamt:ır da ,. 
ne yapıyorlar. . rs 1 

yör· ·ştl ~ - Bilmiyorum, sen • Jcl1rı11 • ( 

Bu sert bir tavrrla so~i!di~itl'~r t 
dayan onun daha fazla nJadI· ıs 
söylemek istemediğini :fifçe fl1 
mekte mana yoktu. J.J 
ve mınldandı: ti' 

- Mahrem 1 bne ..ııı· 
lat1 5ol'v · 

Sonra, en zeki ada~ taV'lrta . b r 
elden masum ve saf bır ndiı~' (Jlı" 

··ı.. h'-'ım ed• tıll - o ume rna KU ıutc 
usuı musun? .. Açlık ve s _, 

tim. erert• 
C.. d 1 d' ve ürP uce sen e e ı ti,. 

di: taıı ~1 
ı;tult 

- Açlık ve susu 1 ,e-
eY •· sı ne deh~et engiz bir ı. bir işıce ,.,e 

- Evet, çok rnUt~ı~e bir if~eıı' 
halde senin aklına~ ?öY i? ~1J if ~ııı' 
mak gelmezdi degıl m esiıı 'ti 
nim tanıdığım bir prerı5_..,_,ıs1 1 · ta!11"' .,, 
di .. Sen bu prenses• 1~1r r ~r ;;_ 
tanımaman daha haytf tlbit 8"'~ 

. 1 ri erı uı r' ~ 
Pardayan bu söz e do ı r1• '~ 

söylerken, bir taraf~arı J<lla~:I.; 
du. Buna rağmen ciic.~ ıciı ~ ~~ 
çevirdi. Ona öyle geld• ott'• 
ne mUthiş bir cinayete 
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BİR DEFAYA MAHSUS 

18-2-937 aalı akıaıru 

NAŞ!T 

AŞK MEKTEBİ operetinde ayrıca 
NAŞ1T tarafından 1 perde komedi 

1 ~ ı..,i~ •liını,klanna, RomatiT.ma, diş vcbaş ağnlarına 
'\"tbij .~~c sakallı markasına liltfen dikkat buyurunuz. 

~\ilt arn~ AN tesiratı hariciyeden bozulmaz. HER EC
la jlıları vardır. 

"tı~ 
1~3),l' 
~ ~h· (5250 

~~ ~ 1?\c ~ 
1
0) lira olan ( 1000) ton dizel mayi mahku· 

~~~tı t lYan cuma günü saat 14 te kapalı zarf usu-

~ (3875 . 
1 tıı <i'1Q ~l\ v ) lıra olup ~artnamesi komisyonda ( 263) 
~t\ıf)~"hlı Ctilir • 

~'t"tttı ~Unun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
'l\o~· §ubat 1937 perşembe günü saat 13 e kadnr 

"ittill8Yon ba~kanlığına makbuz mukabilinde verme 
C(:ck ınektuplann kabul edilmiyeceği. (766). 

HABER - ~kşam postası 

7 inci kor için 1000 metre au bo· 
nı.su ve 3 tane temizleme musluğu 
ilci tane dirsek açık eksiltme ile iha
lesi 4/ 3/1937 pıuşembe günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen ke
şif kıymeti 181 O liradır. Şartname· 

si hergün öğleden evvel komisyon · 
da görülebilir. isteklilerin 136 lira· 
lık ilk teminat makbuz veya mektup· 
lariy!e beraber ihale günü vakti mu· 
ayyeninde F mdıklıda komutanlık sa· 
tmalma komisyonuna gelmeleri. 

(832) 

Ordu hastahaneleri için 350 adet 
subay ve 1000 adet erat battaniyesi
ne verilen fiyat vekaletçe pahali gö· 
rüldüğünden 16 şubat 937 salı günü 
saat on beşte lstanbulda Tophanede 
Satmalm:ı komisyon~da pazarbk
la eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 24300 liradır. ilk te -
min:ıh 1822 lira 50 kuru,tur. Şart
name ve nümuneleri komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin kanuni vesika
lariyle beraber belli saatte komis -
yona gelmeleri (341) (776) 

Davudpaşa fırınında mevcut 1200 
kilo sönmüş kömür 18/Şubat/937 
Perşembe günü saat 15 de Tophane· 
de Satmalma Komisyonunda pazar
lıkla satılacaktır. Teminatı 225 ku
ruştur. isteklilerin belli saatte komis· 
yona gelmeleri ( 34 7) ( 813) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

n 
es·m: 5 
Dinner 
( Yemek) 

11' 

1 - The dinlng-room: yemek oda8ı. 2 - The host: ev 8ahibi. 3 -
The Hostess: ev sahibi kadın. 4 - The gucsts: mıi8a.firler. 5 -
The side: kenar, yan. 6 - The end: uç. 7 - Thcbutler: hizmetçi. 
S - Mrs Johnson: Mi.stres Cansın. 9 - A lmife: bir bıçak. 10 - A 
fork: bir çatal. 11 - A spoon: bir 'Jxı.rık. 12 - A glass: bir bardak. 
13 - A table napkin: bir masa havlusu. 14 - A piecc of brcad: bir 
ekmek pargası. 15 - A plate: bir tabak. 16 - A dish: bir aahan. 
17 - The table: masa. 18 - The cruet: yağ ve sirl.:e tahmı. 19 -
A bottlc: bfr şi.,e. 20 - The sideboard: büfe. 22 - The cu.rtains: 
perdeler. 23 - The cl~ck: saat. 25 - The mantelpiece: ocak üstü. 
26 - The fireplace: ocak. 21 -A picture: bir tablo. 29 - The wall: 
dııoor. 30 - The chandelier: avize. 31-The white tablecloth: 
be1Jaz masa örtll8ü. 

Mahçur Rebekanın beşte bir his· 
sesine sahip bulunduğu Beyoğlunda 
Şahkuli mahallesinde Şahknli sokak 
~hl 13,yeci 19~ydıcimkfug~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

vin beşte bir hissesi açık arttırma su· 
retiyle 15/ 3/ 937 tarihine müsadif 
pazartesi günii saat 14 de satılacak -
tır. 

Tafsilat: Zemin k'atta çifte kanat
lı kapıdan girilir ve buradan çift ka- } 
natlı bir kapu ile zemini mermer dö· 
şeli bir sofaya girilir. Bodruma bu 
sofadan girilir. Sokak cihetinde mut
bak vardır. Burada bir hela bir o
dunluk mevcuttur. 

Birinci kat: Buraya bir ahsap mer-,. 
divenle çıkılır. Cameknndan sofaya 
girilir. Önde ve arkada birer oda 
sofada bir hela vardır. 

İkinci kat: Sofa önde arkada birer 
oda bir hela vardır, birinci katın ay -
nıdxr. 

Üçüncü kat: Sofa ve önde ve ar 

kada birer oda vardır. 
Tavan arası katı: Arkada yan yana 

Senelik muhammen kirası 1800 lira olan Köprü altında Kadıköy iske
lesinde 31/84 No. lı dükkan 937 veya 938 ve 939 seneleri mayıı sonuna 
kadar kiraya verilmek üzere açık artbrmaya konulmuş\Jır. Şartnamesi le
vazmı müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 135 liralık ilk teminat 
mektup veya makbuzu ile 15/2/ 937 pazartesi günü aaat 14 de daimi en'" 
cümende bulunmalıdırlar. (B) (583). 

1:. Soğuk ve rututıetli havalarda 

Grip, ez e, Boğaz olmamak 
ve soğuk algmlığmdan konınmak için 

Akridol 
iki oda ile bir hela sofada bir ufak 1 
mutbak vardır. Bu katta bir taraca 
mevcuttur. 

Evin elektrik ve su tesisatı ve 1 
ayrıca bir sarnıcı mevcut olup kat 
kat kiralanmıya müsaittir. Ve ayda 

Kullanınız. Akridol, bulaşıcı hastalık
ların alınmasına m&ni olduğu gibi bo
ğaz ve bademcik iltihap?annı da pek 

çabuk geçirir. 

Her eczanede bulunur. 

Ufak kutusu 35, büyük kutusu 
70 kuruştur. 

otuz beş lira kira getirir. Tamamı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nın muhammen kıymeti 2799 lira - Tu·· r K 
dır. Buna göre be~te bir hissesinin a Va Ur Um Ü 
kıymeti 548 liradır. ~ u·· p .. 

Satış bedeli dörtte üçü bulduğu ~ 1 Ya n g 0 SU 
takdirde en çok arttırana ihale edile· 
cektir. Rüsum delluliye ve ihale pu
lu müşteriye aittir. Müterakim ver
giler mahçureye aittir. ~atış bedeli 
peşindir. 

isteklilerin yukarıda gösterilen 
gün ve saatte Beyoğlu dördüncü 
sulh hukuk mahkemesine b~ş vur -
malan ve arttırmaya girebilmek için 

Şimdiye hacar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

5. inci keşide 11 Mart 937 dedır. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
A}ııca: 15.CCO, 12.0COOO 10.000 liralık ikramiye'erle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

kıymeti muh~mminenin 7c de 7,5 Bilet nltın heı-kes 7/ Mart ı937 günü akşamına kadar biletini 
nisbetinde pey ~akçesi yatırmlaraı i · değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı akıt 
lan olunur. olur. 
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N l ŞAN YAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 
Tel: 40843 -'m!l-ıli 

... . . . . .. -· HABER - :&.kşam PoStası 14 ŞUBAT - 193~ 

~.mm~ tar!S~ıe1&toa ta ~e~b. .ıı;ıın,~ 
:m \99 U 9J ii!iiii!) ~ \99 U U .U [ )J ır =::= :::: ı·::: 
:::: ::S 
:::: ffii 
~~~ ~ 

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

:

!=.·.' Bundan ~ka: İkramiyeli karamelalamnız,fmdıklı portakallı ve sakızlı lo- G~::'ı• 
kumlarımız taze ve nefis kahve ve çaylanmız şayanı tavsiyedir. J! 

i=• 1 f.ı 
f l. Piyasada l7 helvalamnızm :~!' 
~~: emsali bulunmayan nOZ Tahin eıi yoktur r:, 
::· i!: 
m~ bunlar sureti bususiyede imal edilmektedir. ili 
:::: Adrese dikkat: GALATA NECATİ bey caddesi. No. 92 Yeni Hayat ima- ~ 
~m lathanesi. Abdülvahit Turan Telefon 40058 .... :::: 
:::: ~·--:::r.::::::::: 
:::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::;::::::::::"::::::::.:5n:x::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=···· 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::.::::::::: •• :::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::;:::::::~::==······· 

Her 

Beyoğlunda LO Akşam ™•-----11• '• ~A O EM 1 1KT1 DA~ ~-· 
DA Biraha

nesinde 

ıaavan Ha.miyet ve 
Zeybekler 

--= ÇAGLA YAN il 
ii 

Her akşam il 
MUALLA lı 

Beyoğfu 

~ • SOLiST I~ 

lf Müntehap bir aaz heyeti. T anmmıı musiki sanatkarlan ve S. Atilla ~~ 
c yeni revü numaralariyle musiki ve zevk alemi yaratmıştır. :! 
1 ı: Ü Telefon: 40335 Ji 

C -•==--===--==-:w:• AA fi# r :;:;:--::::::::::::::::::: 

1ŞIÖA TAHvil OlUNMlVAN 
C. E H Y A N i C I N 

PARA 
VERMEYiNİZ 

PH•LIPS AMPULLARI 
Türkiye Umumi Mümessilliği : 

HELiOS Müessesatı 
İstanbul-Galata, Voyvoda Cad. No. 124- 126-128 

(Yeni binasında) 

Or. Nihat Tözge 
1. loci eıoıf Deri • Frengi Y• 

diğer Zührevi ho. mllt 

Babıali Tayyarı Cemiyeti k.ar,ıll{ 
No, 1 l Tel 2190 

Sah gOnlerl pareaız 

:r::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::=:w:r.::::;;: 
:: Dok• .. :: .. or ii 
alUmer Abdürrahmanfi 
ii DERMAN is - " ~ ~ 
:: Muayenehanesi - Eminönünde :: .. .. 
ii VALDE HANI içinde No. 21 i: .. .. ... ____ ......... _ ·-······-----·--..-.-..····-··· 
~-·····---············--......._....-............. _ 

1 

Diş Doktoru 

Cbeyt t01Dc;eır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirneka.pı, Karagü.mrük Tramvay 

Durağı No. 95 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bey Hanı. 

KAÇIRILMAZ BiR FIRSAT 

Pangaltı Hamam civarında az ki
ralı ve az kazanç vergili bir bakkal 
dükkanı devren satılıktır. isteklilerin 
sabahları saat 1 O - 12 ye kadar Ga
lata Hürriyet hanında 2 numar<ıya 
müracaatları. Tel: 40063 

Kayseri Tayyare F abrikasmda mü
hendis müteahhidi Cemal tarafından 
4-9-936 günlü mukavele mucibin 
ce yapılmakta olan memur evleri ile 
merkez binası üzerine ilave edilecek 
bir kat binanın kapalı zarfla eksiltme· 

ye konulmuştur. Bedeli keşfi 25561 
lira 35 kuruş olup ilk teminatı 1917 
lira 1 O kuruştur. Eksiltmesi Kayt:~ri 
de Kor. satınalma komisyonuntla 3 
mart 1937 çarşamba günü saat 15 e 
kadar zarflar alınacak ve 16 da açıla
caktır. Bu İş içjn kapalı zarf !8rtna 
me ve umumi, hususi, fenni ~artna

me, pHan proje vardır. istekliler bu 
evrakı Ankara M. M. V. Hava müs· 
teşarlığı ŞJ 6. ile Kayseri Kor. sa~ 
alma komısyonund3 ve diğer uınunıı 
şartnamesi keşfi evveli lstanbul Lv. 
amirliği satmalma komisyonunda gö

rülebilir. 
Ş:ırtnamedeki istenilen evsaf ve 

ves:ı.iki haiz olarak Kayseri Kor. satın 
alma komisyonuna yevmi mezkUrdaj 
müracaatlan. (598) (779L 

Me~hur Tenor BENJAMINO GlGLl'nin en s"n fi) ·' ~rde 
okuduğu eserler 

SEN BENİM HAYATIMSIN DA 1535 
"Du biat mein Glück,, 

AVEMARlA 
Ul\rt J 1'"1A BEN! 

''Vergiss mein nicht,, 

Yalnız 

. . 
. . 

DA t48S 
DA 1447 

Plaklannızı iyi muhafaza etmek için yalnız 

SAHiBiNIN 
iğnel _r_in_i_k_u_l_ınız, 1 

S A H İ B İ N İ N S E S l, IstiklAl caddesi Beyoğltı _...... 
ı .................. 11111 ...... aıııl!l!•&E:ıws•ees+ ~~ 
-------·-------------------------:·:~ 

Nefis ve leziz makarna yemek 
.... ::::::··· 

isterseniz ? ···· 

Her Yerde 
ltalyanu suli safi irmikten yaP11811 

~ Y D Z 
Ji IViARKA GLUTEN LÜKS MAKARNASINI tsTEYINtı· 1 
İl Başlıca bakkaliye mağazalarında satılır. 
n Fabrikası: Galata Necatibey caddesi No. 167 43481 ::::S' 
!i MAKARNACILIK TÜRK LTD. ŞiRKETi Telefon= ..•• ::::::::::: 
ı:ıtili 11 1 11 : :ı:::::::=:::..,::::cr.::::-=ı::: :::::::: :::::: ::::: ::::::: ::::-.:::::: :::=·-·" 

Göz kamaştırıc:•··· 

,.. . ' . • . de jıı• 
Pasteur uh tedkıkatı fenhıycsı daıresın k lıJ 
tihzar edilen 'gayet anfoıeptik ve nefis ko_ ~ıı 
Dentol diş macuhu ve suyunu kull~ndıg'aı· 
takdırdc dişlerıniz, göı. kamaştırıcı bır bebes· 
lık ve gü1ellik kesbedccek ve aehhar tc ıı· 
süm ünüzlc lıer kesin takdirini kaı.anaca~sk':ıv· 
Dentol dis suyu ve macunu, diş etler•.~' ~ ..... 
vetlendirir. Nefesi tasfiye ve dişleri ~usn~ 
muhafaza ettiği gibi dişlere parlak bır be 
yazlık verir. 

DEN TOL; bütün padümörilerle ecıanelerde 
-;atılır. 

on ıo 
Her yerde DANTOL iı:teyiniz. 
Eczanelerle Parfümörilerde satılır. 


