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kın şehirden Çikmış olmasına rağmen 

nüfus gene kesif görünmektedir. 
Cephede hasıl olAn ve itimadı takvi· 
ye eden sükundan sonra iaşe işleri 
salah bulmuştur. 

(Devamı 6 ıncıda) La ~nlerce hal-
""'1'~ ------ ~----~ 

~--'\. Ce Şehir Operetınde 

~!_k y!~~tebi 
~ thatro,_u kahkwlarla smJıyor ... 

Kız ~ocukları olan anne ve babalar, yavrularınıza göz kulak olun! 

ırz düşınanları 
14 yaşında bir kızcağızı 

Tuzağa düşürdüler 
Sinemaya gitmek üzere evden çıkan çocuk, 

üç gün sonra feci bir halde bulundu-. 
Sıkı takibata rağmen arasıra gen~ 

kızları fuhşa tC§vik etme hadiseleri 
olmaktadır. Bu gibiler hakkında 
kanun §iddtli cezalar vermekte bu
lunmasına rağmen bu ahlak düşkün· 
leri iğrenç faaliyetlerine gene imkan 
buluyorlar. 

Böyle bir hadise geçen gün Bey
oğlunun mahut sokaklanndaki evle· 
rinden birinde geçmiştir. 

Kanunun yakalarına yapışmama· 
sı için hadise ört bas etmek istenil
mişse de her zaman olduğu gibi maz 
nunlar ele geçmişlerdir. 
· Aile reislerine ve genç kızlara bir 

ibret ve teyakkuz misali olması icin 
bu hadiseyi etrafiyle yazıyoruz: ~ 

Namusu heba edilen kız henüz 
14 Y8'ındndır. Adı Melahattir. Bey
oğlunda Polonya sokağında Melek 
ismindeki anneai ile oturmaktadır. 

Melahat gösterişli, mavi gözlü bir 
kızdır, 1 S - 16 yqmda kadar görün
mektedir. Fakat konuşulunca söz· 
lerinden yafmın küçük olduğu anla
~ılıyor. 

~ ~ ""? ~~'f!Jı~V' 
.·ii·~~ ~~ .. ~~~.. Melahat başından geçen vakayı 

~ ,i."..ı ~" ~ rnuharririmize şöyle anlatmqtır: 
~ ~ • .. _ O giin öğleden sonra Saray 

1 ~~~1::: sinemasına gitmek üzere evden çık-
- ·';!- • tnn. Tam sinemaya yaklB§ıyordum 

ki evvelce mahallemizde otunnU§ o
lan bir kadın yolmu kcati, sordu: . 

- Melahat kıznn nereye gidiyor~ 
ıun} 

Bu kadın genç ve güzeldir. 28 ya• 
şında kadar vardır. Cevap verdim: 

- Sinemaya gidiyorum. . 
Benimle beTAber yürüyerek: 
- Şimdi sinemadan vazgec, de~ 

di. Benim arkada§lanm var. Oray• 
gidelim. Biraz oturur, eğleniriz. 
Sonra gene o kızlarla beraber hep 

•. birlikte sinemaya geliriz. Yalnız git· 
meden ise komşumuz o1an bu kadı
nın davetini kabul ettim. Etuval 
sineması yanındaki sokağa saparak 
orada bir e\•e girdik. Beni o eve gÖ· 
türen k~dın, başka bir kadınla konut

Tuz.q,ğa ilüşürillen Me16hatin bu sabah tuktan sonra bazı kızlarm bulunduğu 
hu.sus1 fotoğrafçımız tarafından alı. bir odaya beni aldrlar. Kızlar ve ka• 
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1 Moskovada mahkUmları 
d:~:r.-:::~. Çinlilere öldürtmüşler 

takip edenler Platakol ağ~amış, Roguslavskl --ise 
Bu pazar ~nn saat ~ baygın bir belde idam edilmiş 

10 da Emınönft Halk.evı M .. d d . -. t . . . . d 
salonlannda bulunmalıdırlar u eıumumı, eessurun en 
~~ra:==~OOen bu17::;. idam esnasında bulunamadı 
oak 'Pe fimdiye ktıdar Ç&1cwı Fran. 
8ızcG dersl.erinin anlaşılmıyon yer
leri 'OOT-'G bunlı<Jn i2ıa1ı edlJcektif'. 

··········································-············ 
Donanmamız 

· Mayısla 
Seyahate çıkıyor 
Donanmamızın mayıı ayında biri Ak

deniz ve diğeri ide Karadenizde olmak 
üzere iki ziyaret yapacağı yolunda An
karada pyialar dolaımaktadır. 
Ankarada bulunan amiral Şükrü Okan 

ve diğer donanma erkanı dün aktam 
kendi aralarında toplanarak bir ziyafet 
vermişlerdir. 

Derıiz erkanımızın Ankarada toplan
mıı olması ıda bu şayiaların doğru oldu 
ğuna delil sayılmaktadır. 

Diğer taraftan İngilizce Niyuz gaze
tesinde şu haberi okuduk: 

Geçen hafta, Alman Hariciye neza
reti erkanı Alman Hava nazın general 
Göringin Ankarayı ziyaret etmesi hak
kında Her Hitler tarafından ileri sürül
müş teklifi tasvipkir bir şekilde görüş
mekteydi. 

Almanlar Türkiye mahafilinde yap
tıktan bir iskandil neticesinde. Türki
yenin bu ziyaretten memnun olacağım, 
Vt' bilmukabele Yavuzun Almanvayı zi
yareti temin eldileeefi cevabını almıştır. 

Tıamvay 
ücrelleı'i 
ucuzladı 

Fakat on para derdi 
baki! 

(YGIUI I ttlcWıs) 

Bugü.n gelen Paris • SoiNı gazetesi, 
Moskovadaki "Troçld.tıt" muhakemesi 
m.a.munlarının idamı hakkıtuiLJ ~ ma.. 
Zılmatı vermektedir: 

13 mahkii~ 1 şubat egceSi Gepeu
nun merkez hapishanesi avlusunda 

kurvuna dizildiler. lfü.küın 16 Çinli • 
den · müte~kkil bir manga tarafından 
icra edilmiştir. Butla.ra bermutat 
"Sakallı cellid" namiyle töhret bul • 
m113 olan Letonyalı Petenon kuman • 
da ediyordlL 

Erkek, kadın, genç, ihtiyar ve çocuk herkesin alaka ile takip edece-
ğine emin olduğumuz Tarzan·m yeni maceralarım yakında ptezemizde 
bulacaksınız. 

Tarzan'ı tanmuyan ve bibniyen yoktur. Onun HABER'de olnıyr 
cağmız yeni maceraaınm da değerini anlatmak içih uzun uzadıya 8Bu 18. 
zum görmüyoruz: 

Heyecan, hdeket vahşi hayvanlar, ucauz bucaksız ormanlar, macera. 

.-r-·--~·-·· ...... _.. .............................. .... 



Akde eni hava 
Akdeniz, son azmanlar içinde karadeniz olmuştu. Bazı Amerikalı 

seyyahların hakikaten karo. zannedip mürekkepli kalemlerini doldur. 
maya. geldikleri, fakat 1!,akikatte sadece fırtınalı bir deniz olan Karade. 
nizi kastetmiyonını. Akdeniz, üzerini bir müddet için kapatan siyah bu
lutların aksiyle "kara'' bir deniz mahiyetini :ı.lmış, bahtı kara olmuştu. 

:(. lf. :;. 

Akdenizin adı da başkn.la.~mı~tı. Fakat bugün İngiliz • İtalyan anlaş
ması başta olarak, biribirini tak.ip edecek müzkcreler, Akdeniz.i, vakit 
.vakit tabir edildiği gibi bir göl, filim veya filancanın gölil olmak fara. 
:ziyesinden de umklaştırınnya doğru birer adımdır. 

:;. :;. :(. 

Hariciye Vekilimiz d~a Cene\Tedeykcn İtalyan gazetecilerine verdi. 
ği beyanatta, İtalyanın kuvvetli devlet adamı olan M. Mussollniden bah
sederken: "Asrın en büyük adamlarından biri" diye tavsif etmiş ve sözü 
İngiliz - İtalyan iLnla.şmasına getirerek: "Bu anlaşma ile genel barışa 
büyük hizmet edilmiştir. Bu, İtalyan Şefinin bir barış taraftan olduğu_ 
nu g0stercn parlak bir eserdir . ., demişti. 

İtalyan Şefi, memleketine de büyük hizmetlerde bulunmuş ve düny& 
efkarım, diğer büyük adamlarla birlikte devamlı surette kendisine cel. 
bedegelm!§tir. M. Mussolini iktidar mevkiine geçmeden önce, İtalyaya, 
umumi harpteki müttefikleri bile pek itimat edemiyorlardı. İtalyanın 

anarşi içine dü.~ğini sanıyorlardı. İtilaf devletlerinin harp sonu rica.. 
li, M. Mussolini gibi bir şahsiyetin İtalya ufuklarına doğacağını kesti
rememişti. Memleketinde kilometrelerce yollar yaptıran, toprağını ka
bili zer bir hale getiren, en ücra tarih kCi§elerini meydana. koyan, türlü 
teşkil!t ile milletinin seviye ve seciyesini yükseltmeğe çalışmakta olan 
İtalyan Şefini, başlıca sulhçUlcr arasında görürken, o çalı§llln.lan meın. 
nuniyetle müşahede ediyoruz. 

:(. "' ~ 
Salahiyetli İtalyan makamlarının düşüncelerini en iyi aksettiren GL 

oma.le d1talia gazetesi, son bir yazısında, Türkiye ile İtalya &rasmd& 
her §eyden evvel "emniyetin teessüs etmesi icap ettiğini ve bunun için 
de faşist İtalyanın, Türkiyeyekarşı, dostça ve emin bir teşriki mesai. 
den başka hiçbir emel beslemediğine kanaat getirilmesi lhnngeldiğini" 
söylüyor. · 

Emniyetin gıdası, dilde ve fiilde sulhçülük olduğuna göre, bunun de
lillerini göstermeğe ba.~ln.mış herhangi millet, teşriki mesai a.rzusun.a., 
muhakkak bir karşılık bulur ve iyi neticeler elde edilir. İtalya ile bu
günlerdeki, göze çarpar temasmıızdan hasıl olan intibaların, hayli za.. 
man evvel başlamış dostluğumuzun devamı olduğuna inanmak bir 
zevktir. 

HiKMET MtJNIR 

Komünistler 
Fransada dahili harp 
teş ilatı kurmuşlar 
Blum bundan haberi oiduğuou, fakat 
henüz tehlike görmedlğrni söylüyor 

Paris 3 (A.A.) - Mebuslarl:lan M. 
Gautherot tar.afından, Fransız - Sovyet 
muahedesi hilafına olarak devletin em
niyeti aleyhine tertip edilen "komünist 

komplosu., hakkında verdiği bir sual 
takriri dolayısile yapılan müzakereleri 
müteakip ayan meclisi el kaldırmak su
retile ruznameyi kabul etmiştir. 

M. Gautherot, komünist propaganda
smm yavaı yavaş milli plana nüfuz etti
ğini ve beynelmilel planda da memleke
te mazarrat lras eylediğini ileri sürerek 
demiştir ki: 

"- Fransız kanı şimdilik yalnrz ts-ı 
panyakla akıyor ve eğer henüz Fransa
da da akmıyorsa bunda komünistlerin 
hiçbir kabahati yoktur.,, 

M. Gautherot, Paris mıntakasınrn ko
münist teşkilatı tarafından müdafaası

na ait komünist partisi tarafından nçş
redilmlş olan mahrem b~r tamimi eline 

geçirmi_,Ş olduğnu söylemiştir. Bu ta
mimde komünistlerin hini hacette Fa
ris civarında toplanacakları noktala1 
tesbit edilmiştir. 

M. Gautherot bunun üzerine bu me
sele hakkında yeni tafsilat vermiş ve 
demfıtir ki: 

"- Komünist planr telefon ve posta 
merkezlerile sair mebaninin işealini 

derpiş eylemektedir. Biz şimdi kanu-1 
nen cezayı mültezim olan bir dahili 
harp teşkilatı karşısında bulunmakta-

1 
yız.,, 

B::~vekil Blum, rnevzuub:ıhs ol:ln ve
sikadan haberdı:r olduğunu söyl:y erek 
timdi bu vesikanın sıhhat ve aktfüılite
sinden şüphe edilmediğini ilave etmiş
tir. 

Başvekil, demi~tir ki: 
''- Hilkfimct rebi llynn mrc'isine 

an:ak nizam ve asayi"ten mes·d b:r n:ı 
zır sıfatile)zahat verebilir. Halb,,I·i dm 
idi ortada asayi§sizlik yoktur ve komü ı 
nist kompotosu da hürriyeti ve cumbu-

riyet müesseselerini tehlikeye düşürme
miştir. Memlekette sükun ve intizam 
hüküm sürmektedir ve müzakerelerimi
ze sulh ve silkfinet içinde devam etmek
teyiz. 

Sokaklarda barikatlar yoktur. Fran
aanrn vaziyeti hakkında b:ızt ecnebi ga
zetelerinin yazdıkları yazılar da malU
mumuzdur. Öyle ise komplo nerededir? 
Belki onun karanlıkta çalrştrğım düşü
nerek korkuyorsunuz. 

Falmt l:aranlıkta tertip cl::lilen her 
türlü hareketleri meydana çıkarıp bun
ların hakkından gelmek bizim vazife
mizdir. Biz bu vazifcyj yapmaktan ha
li kalmadık. Bu gibi tabrikatçılar bizi 
gafil avlayamnzlar. Bu bütün düny<ının 
öğrenmesi lazım gelen bir ihtardır ve 
bundan M. Gnutherotnun dostları da 
haberdar olmalrdır. Riyaset ettiğim hü
kumet bir halk cephesi hükömctidir. Bu 
hükCtmcti müdafaa etmek mecburiyetin

de bulunduğumuz programın tanzimine 
bizimle beraber 5alı!?an komünist par
tisinin de dııhil bulunduğu bir ekseriye
te dayanmaktadır. Reisi bulunduğum 

hükumet M. Gautherot'nun istediği §e
kilde bir hükumet \değil, reyHim usulile 
yaprlmrş intihabat neticesinde iktidar 
mcvkiine gel:niş bir hükQmettir.,, 

M. Blum, 6 "Ub<!ttaki fesat hareketi
nin halk ccnhc'i'nin doP.um ilmühab~ri 
?"lal ivc~;n,•e "lduğunu söyliyerck sözle
rini hitirmi~tir. 

itimat reyi 
Par:s 3 (A.A.) - Matbuat, mebu~an 

meclisinde Blum hük{ımetinin 124 mu
haHfe knrnı 413 reyle elde ettiği mu
vı::.ff~l:iye'ti h:ır;!rctle mevzuubahs et
mcl:t~dirl"r. Bu mUnasebetle halkı;:r cep. 
he r""ete'"'r;, Harbiye nazm DadaHcrye 
l:ar~ı mü::ait b:r vaziyet ald klnn h:lde 
hül:Ct...,ctc itiır.at beyan etmedik'erin
den ldolayı sağ cenah muhaliflerine tid
detle hücum eylemektedir. 

Tramvay ücret eri 
nihayet ucuzladı 
Fakat on para derdi yeni 

ücretlerde de baki ! 
Tramvay tarife komisyonununj 

dünkü toplantısında h<ılkı memnun 
edecek kararlar verilmiştir. 

Komisyonun tesbit ettiği yeni ta· 
rife mucibince birinci mevkilerin ilk 
kıtalan için alınmakta olan 6 kuruş 
1 O para, 5 kuruş 30 p<ıraya, 8 kuruş 
30 para da, 7 ,5 kuruşa inmiştir. 

Bu tarife tasdik edilm~k üzere bu] 
gün Nafıa Vekaletine gönderilmiş o· 
lup mart başından itibaren tatbikma 
başlanacaktır. 

Beyoğlu havagazı fiyattan da 
indi 

ıer·~,, 
Gayet 7~ı$(ı müddet ~ 
panan bu sergiler dC ~ ~ 
ve istiğıuısı 1•arşısı71 tfı,. 
dak bükmesiyle 1:apatl ı s1 
gider. - File, Tan, 3· rıe • 

"Gayet kısa müddetle _,"· 
k şÇJ.l'i panan" demek, "sık sı ı.tit; 

çabuk kapanıyor" dcır;e ıı r,' 
muharrir, sergilerin ya~ .0r, (1 

c.1 
- .• l ek isUY ,_ • ..Al pan ıgmı soy em .,.eW". 

açıldığını iddia ctmelt ıı\~ 
"Gayet kısa müddetler .....ııı.:t .. olW". 
deseydi belki daha ıyı 

ıcıı · "açılıp" tan sonra ge ,, fiiU 
ikinci mevki arabalardaki tenzi

IAt da bilet haJma 20 paradır. Yani 
3 kuruş 30 paralık biletler 3 kuruş 
1 O paraya, 6 kuruş l O paralık bilet
ler 5 kuru§ 30 paraya indirilmiştir. 

Havagazı fiyatlarını tetkik etmek
te olan komisyon Beyoğlundan maa
da diğer bütün semtlerde bazı tenzi
lat yapmış ve Beyoğlu mmtakası en 

sona bırakılmıştı. Burasının da ye· 
ni fiyatı tesbit edilmiş olup metre mi
kabı altı kuruş 28 paraya olan gaz 
5 kuruş 3 7 paraya indirilmiştir. Bu 
tarife bir şubattan sonrnsı için mute
ber salıyacaktır. 

fazla, çilnkü "kapanıllnltli"-ol'· 
nin sonunda bl.r daha ı:'Jiilld 

- en iyisi şöyle olurdu: ıısJ"' 
. bil 

lan sergiler de. resmill dtıdV 

Aynca ikinci mevkilerde asker ve 
pasolu talebeden alınmakta aln 1 00 
para ücret de iki kuruşa indirilmiştir. 

Bir Suriye heyeti 
Şe!Mlırnmn~<91eırn ~eç~ırcek 

Cenevreye gidiyor 
Adanadan verilen bir habere göre, 

Suriye vatani partisi erk8.n.mdan Ce • 
mil Nurdim, Sadullah Cabiri ve Necib. 
den müte~kkil bir heyet Cenevrcye 
gitmek üzere Adanadan Toros ekspre
siyle geçmişlerdir. 

Sancakta silktln 
Cenevrede, Sancak meselesi hakkın.. 

da Türkiye ile Fransa. arasında varı
lan son anla.~mayı müteakip Şamda 

başlamış olan grev hareketi dört gün 
sürdükten sonra nihayete ermiş ve sü
ldlnet avdet etmiştir. 

Sancakta d& tam bir huzur havası 
~ekt.e ve halle sükQnetle işine girlip 
gelmekt.edir. 

Gazetelere tesekkür 
Hataylı kardeşlerimiziıl mümessil _ 

ler heyeti, matbuat umum müdürlüğü 
vasıtasiyle Türk gazetelerine §U tel. 
grafı yollamıştn-: 

"Anavatan matbuatının Hatay da -
vasmı müdafaada gösterdiği asil var
lrk kalplerimizde ebedi minnetlerle ya.. 
şıyacaktır. Kurtuluş sevinçleri içinde 
çalkanmakta olan Hataylılardan son • 
suz sevgi ve selamlar." 

Hatay mümessileri heyeti 

Jskenderun seferleri 
İktısat vekaleti İskenderun limanı • 

na uğnyacak gemilerimiz hakkında 

yaptığı tetkikatı tamamlamıştır. Mer
sin hattına işliyen vapurlarımız, ve. 
k5.let tarafından verilen kararın ~e
killcr Heyetince tasc!ikm®n eon~a ye
ni seferlerine ba.şlıyacaklardır. 

Amerikada grev feci bir hal aldı 
i :+:ew:g t! ( @L Mi -

Grevcilere •• ngu 
hücumu ı 

Amelen·n yi ece tedarik et
mesine de müsaade edilmiyor 

ı 

Flint 3 (A..A.) - Hakim, gcnerııl 

Motors kumpanyası lehine kararını ver
miş ve iki fabrikanın yirmi dört saatte 
tahliye edilmesini emretmiştir. Hakim, 
grevcilerin fabrika kapılan önünde nö· 
betçi bekletmelerini de menetmiştir. 
Muhafız kıtaatı dün bazı hadiselere 

sahne olan Şevrole fabrikası önünde so

hazırlamak Üzere M. HeWis Vaşington
dan Flinte gelmiştir. 

Grevcilerin yiyeceği 
Flint 3 (A.A.) - Müsellab kuvvetin 

muhalefetine rağmen bütün 

amelesine erzak ve yiyecek 
miştir. 

Şevrolet 

yetiştir il-

kak ortasına mitr:ılyöz yerleştirmiş ve ------------
bilahare süngü ile hücum ecdrek fabri
ka kapılannı bekliyen i~~ilcri dağıtmış
tır. İki ki"i tevkif cdilmistir. 

Kapı arda mitralyöz 
Flint 3 ( A.A.) - Otomobil endüs

trisi grev:ileri ''kavuşmuş kollar grevi, 
bir açlık grevi olmuştur,, demektedir
ler. 

Filhakika atclyeleri işRal etmekte 
olan ameleye yiyecek getirilmesine ma

ni olmak içirı askerler fabrikaların ka
pılarına mitralyözler yerleştirmişlerdir. 
Askerler aynr zamanda gece ve gündüz 
nöbet bekle'" 111': için grevcilerln yap
tıkları barakaları da yıkmı~lnrdır. 

Grevcilerin mukavemet te§kilatrm 

ihtiyat asker 
yoklamaları 

Eminönü Askerlik §Ubesinden: 
1 - Taşra şubelerinden gelmi§ o

lup da lstanbulda bulunan Fatih, E
minönü, Eyüp kazaları mmtakalann
da oturan yabancı 308 ila 329 do
ğumluya kacbr olan erlerin ihtiyr.t 

yoklamnlan yapılmak için nüfus 1 

cüzd:mları ve te• .is tezkereleriyle 
Sultanahmette dikili taş karşısında 
Eminönü yabancı as. subesine mi.ira
ca::ıt eder~k ycklamal~rmı yaptıra
ca!:lardır. 

2 - Hangi günlerde şubeye mü
racaat edecekleri nahiyelere verilmiş 
olan li:ıtede yazılıdır. 

nası karşısında ha.lkJfl ııtı~t 
siyle, çabucak kapa.rıJJ'• 
der." . de iri~ 

"Naz ve istiğna" hıÇ ,,11,J 

Konuştuğumuz türlt~~3tı Ot 
tiğna" biribfrine "ve d• ,. 

'k' is' d"'~l bit ~ ,.rl_ şen 1 1 ım t:(;Uı • ()Illl · .A 
bir mürekkeb isimdır._ ~ •' ~~ 
na" veya "naz..UJ5tığıl3 JJY...ı 

- oltlf· 
yazmak daha doğrll ••tıl'r 
yi büsbütlin kaldırIP ir.t 'di" 
yazmak konuşma dilitıl ~ .. ,,,, 
olur. _;lef c!e .tıl 

" ... kapanan bu seıo:'(J!lııtıı''ı 
ra bir virgül l~· J ~ 
"gider" arasında.kı ,, ·det ~ 
çünkU "unutulur" il~ ~'(;iti': 
ayrı iki fiil değildi;-.uere ~ 
"vermek" gibi ba.şkn Jl ~ ' 
- henüz ismi konultn 

teşkil eder. • _J_ .. ~' 
Tarikatçilik ayi1ı! ~ S. 
mah7;um oıauıar.-: ,_ 

• . .,, denır • 
"Tarikat ayilll edit1 

çilik ayini,, ae aceba il A 
Yine o vazıdan: tliJ j 

Mahlw"meac NihiJ .,{erd~ 
rabi.den ba.Jka ~lif 
te yq,,lan yere §C l 
rak lnı1mımtıştıt1"· ·tJ~ 

Mehmet ya~B.ncı şıı.b;11 ııe 
zasmı görmU!); tUrkçerııı~ 
ki bu kadar işkcnccY~et o:;~ 

Mehmct'in de M':11 "'tı7l oıı"_;J 
-·1 "okÜ -.ı J.P'Jı hakknk dcgı ; çu d' ror· ~ 

sin" diye de bahse ı) )l~Jl 
. · ., yoks:ı . tp met Muhs•n mı · . bifl 

met mi? ... Belki de bI! -" 
"' "' ,.a 
. ·mılt . 

Ben bo.~ ool•ıtıcrı ·~~· • ,-csı ~ 
S1hılınc[I hemen ~,cıı 
ra sarılınm. l{M csi;.,ııi.~ 
cdiTişi gü-xZ bir .;-it 11ıf"""~ı 
in-~nd.a 1ıe boŞ 1 

1
,o.f.l O' 

oan sı1mıt1s1. - ııiÇ 

söz, 4. 2. 37. p:ı'ıııt ~ 
Demek ki Kara (/!ill 

mecmua okuyamıyorİttcriıt~ 
mecmuaları bO$ vıı.l< rııtı'I 
halbuki resimli :ıJlC~a: o ~ 
bos vakit bırakn:ıt1Z111 rrıttl~ 
Davut'un resimli ı11e çttıll . 
ınna Ycya gözden gc ~ 
yoktur. ı'e' 

6'o 
Miistehcell :ııı /, 

bir şıı ııı'ıı~ 
İkinci asliye ~~ d0td11 ~ 

dün müstehcen plfıl\ ~ş~,J. 
r<ftr'<JCı 'v 

ile muganniye ~1 rıi ~~~ 
ciyc, Ncrim:ın, mu~~ S'd tıd 
çeci Artaki, bestclt ,, Jif11

1
..,f 

Tiir" \'ı ıı·...., nak, gramofon ··rU '°.,.., 
plak fabrika.sı mUdll ı;otU~ 
binin sesi. Odeon ,,ec:sillet' 
esseselerinin mUJ1ler. 

c:U • 31 kemesine b:ıkılınt., :ııJI' 

Yapılan dur~JJl~.;Jıctl' ~ 
rm hepsi şarkıyı Jtlll ıııtıll ~' 
1 .. l . 'er \'C ~tel 
arını soy cmı<;• . ı>&~ 

suçhıfarm celbi içııı 
bırakılmıı;tır. 

Romanya Rırsveklll
nin Ankara ziyareti 

Şehrimizdeki Romanya mahafili 

Nahiye yerlerinden gelecekleri 
gün!erin öğrenilerek şubeye müraca-
at etmeleri ilan olunur. -~-----

tarafından verilen bir habere göre, Tunusta hAdlsler oldu 
Ror.mnva bawckili Tataresko Mart T 4 (AA) T 

· · ·d '" l k · · ] k unus . . - unusun varoş-
ayı ıcm e mern e etımıze ge ece - 1 d M 1 · d b' k b d • arın ıın c <:ssme e ır ta ım ar e c-
tir. 1 1 B 

Romanyanm Ankara bi.iyiik elçisi er 0 muştur. <\zı göçebeler, nümayiş-
Talemak §ehrimize gelmi!~İr. Ken· ter yapar:ı.k iş istemişler, şoförleri döv
di, birkac f!Üne 1rndar memleketimize mü".;ler, tra:nvayhırr ta~a tutmuşlardır. 
gele::ek ~l~n Romanya hariciye na- Bir ki~i yurala:ım:ş, bir~ok kişi de berc
zrn Antoneskoyu karsılıyacak ve be- le!'!miştir. 
raberce Ankaraya gidecektir. Zabıta, asayişi sUratlc temin etmiştir. 



Devlet deniz 
müesseseleri 

Müstahdemleri için 
tekaüt kanunu 
hazırlanıyor 

Denizyollaıı idaresi, Akay, fabrika 
• ve havuzlar müdürlükleri ve devlet re 

isine ait deniz v~ıtalarmda çalışanlar 
hakkındaki tekaüt kanunu layihası, 

meclise verilmiştir. Önümüzdeki içti • 
mada müukere edilecektir. 

Bu kanunla teşkil olunan tekaüt san 
dığının bütün mevcudu ve alac.-akları 
devlet memurları gibi hakkı riir.hnn:ı 

sahiptir. Mevcut parası aidatı ve ge. 
tirdiği temettüler hiçbir resme t:ibi 
değildir. Müst:ıhdemlerin borçların -
dan dolayı sandıktaki paraları hac7.e. 
dil em iyecektir. 

Yukarda ismi geçen idarelerin me
murları fiilen üç sene biz.metten evvel 
işten ayrılacak olurlarsa ı:;andıktan bir 
şey alamıyacaklardır. Ölüm.. t..-ıhdidi 
~in ve mal\1liyet halleri bu hükme tabi 
değildir. 

Gayrimübadil 
bonoları 

Gene müthiş surette 
kıymetten düştü 

Gayri mübadiller komisyonu Is 
tanbulda yeniden bir miktar ev, diik
kan ve arsayı satışa çıkarmıştır. Kıs
men açık arttırma ve kısmen de ka
palı zarf usuliyle satılacak olan em
lakin ihalesi bu ayın 1 2 sinde yapıla
caktır. 

Izmirde de satışlara bu ay sonla 
nnda başlanacağı anlaşılmaktadır. 

• Satışa çıkarılan emlakin kıymet 
itibariyle azlığından bono fiyatları 
tekrar dü~meğe ba§lamıştrr. Bir za
manlar bir lira kıymetindeki bonolar 
40 kuruşa kadar yiikselmişken son 
zamanlarda 14 kuruşa kadar inmi~ ve 
bugünlerde 10,5 kuruşa kadar düş-
müştür. Bu hal gayri mübadilleri 
çok mutazarrır etmektedir. Gerek 
lstanbulda ve gerekse lzmirde satışa 
çıkarılacak yüksek kıymetli binalar 

Elektrik şir e i 
Artık halktan . 

yirmişer para fazla 
alamıyacak 

Elektrik şirketi ötedenberi müşteri

lerine gönderdiği faturalarda,, yirmi 

paraya kadar olan küsuratı kaldu mak

ta, fazla olanları ise kuruşa iblağ etmek 

te idi. 

Belediye şirketler komiseri bu vaziye

ti tetkik ederek şirket nezdirlde teşeb· 

büste bulunmuş ve yirmi paradan a~ ke

sirlerin kaldmlmasma bir ~ey ldencmi

yeceğini, ancak fazlalannm kuruşa ib

lağ edilmesi müşteriler aleyhine oldu

ğundan bu işten vazgecilmesini bildir· 

miştir. Şirket, komiserliğin bu talebini 

kabul etmistir. Bundan sonra 20 para

d:m ap~ı olan kesirler atılacak, yukarı 

olanlf1r rl:\ 20 n:ırava inAirilecektir. 

Şirketteki tetkikat 
Nafia teftiş heyetinin elektrik _şirke

tinde yapmakta olduğu tetkikler devam 

etmektedir. 

Heyet, tetkikleri mmtakalara ayırmış 

ol:iuğundan ilk işe merkezden başla

mıştır. Şimdiki halde bütün tesisat plan 

ve projeleri ve diğer dosyalar heyetçe 

teselllim edilmiştir. 

Yapılan tebligatta, ölüm, kaza veya 

yangın gibi mühim ahval müstesna ol

mak üzere tesisat üzerinde heyete ha

ber vermeden hiç bir değişiklik, ilave 

veya tadil yapılmaması şirkete bildiril· 

mi~tir. 

Diğer taraftan. elektrik şirketinin te

sisatında kullandığı bütün malzemenin 

gümriik rec;mi vaziyeti de aynca tetkik 

eliilmektedir. 

---------------
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do 
'-~.46 12,28 lfi,11 17,28 19,01 5,27 

bu diişmef'e mani olacaktır. l •••••••m•n••••• 
Gayri mübadillerde yüzde iki nis 

betinde tevziatta bulunulacağı hak
kmd:ıki haber henüz teeyyüt etme-
miı::tir. 

ıÇE.t{ID.!.: 

"' Ayın on beçlnde AtinaJa toplanacak 
olan Bıılkan matbuat ltongreslnc mcmlek1.· 
timiz namına mebus gıı.zetccller lştırıılt edL• 
ceklerdir. 

* DarUşşe!akanm 64 ün<:U yıldönilmil nı. • 
naaebctile §Ubatın dokuzunda Fransız Uyn~- ı 
rosundo. merasim yapılacak ve bu arac!ıı 

tanmml§ sanııtkı\rlıı.r tara!mdan bir de ko::. • 
ser verilecektir. 
DnrUşşe!akadan mezun olanlar da ayın 

altısında Da~cılık klübUnde bir toplantı ya-
1 pacaklo.rdır. 

* lktısat veka.letl, harice karşı taahbUtl • 
rini I!& etmemiş olan birkaç taciri cezalar.· 
drrmağo. karar verml§tlr. 

• KtıL,mısanlnln ı~ inde ba.,ıamııı olan 
Unlverslte sömestr tııtuı bu akşam bitecek. 
yann da derl!lere başlıınncalttır. 

"' Konservatuvarda bugtln yeni mE'zunlarıı 
diploma tevzii merasimi ynpılacakUr. 

• Deniz yolları ldaresile devlet mUesse~· 
!erinin k6mürsüz knlmamıı'arı için k6mür 
hıwuısmda sıra. beklemeden k6mUr alabil· 
meler! hususunda çıkarılmt§ olan karnmt'• 
menin hükmü ay .sonunda. blttlğinden. deniz 
yollıırına mensup vapurlarda şimdiden sonra 
kömür almak için sıra bekllyeceklerdlr. 

* Akay, Şlrketlhayrlre ve Haliç vapur lt· ı 
rl!elcrlnt tcsblt edecek komisyon dünkü torı 

lant.mını, tetkikat bltmedll!'I kin yapıım"·ı 

mı~r. 

• Maaıil veltlı.letı kültür dlrel<törltiklerlne 
g6nderdiğt bir tamimde, kız aa.nat ınekt.eP" 

!erinden 93r.')36 yılmdan itibaren mezun 
olanlarm orta melctep mezunu taletcıcr gibi 
muamele~ tııbi tut1ı' 'lc -·;1arını ve bu suret
le liseler. devanı edcbileceklednl blldtı• 

mf§Ur. 

GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
Yunanlstıında, çocuklarm kallmı emen bir 

canavar yakalandı. 

... UJetun sn.o."' lı U\:..t \.lthlı\;;4;,a1~" uıı.w.:kll h~.

küitusinin ve pctlıı.gOJi cnı;tiLUsünun açıh.ş 

merasimi yapılacaktır. 
* lstnnbııl umuml meclis toplantısı bugün 

saat 14,30 da yapılacaktır. 
* DUn Universlt.ede al!ka.dar dclm.n ve prc

fesörlcrin iştir~kile bir toplantı yapılmıııtır. 
Topnlatı da yabancı diller mektebi talimat• 
namesinde yapılacak değişiklikler g6rüşU.· 

müştür. 

• Kültür bakanlığı tarıı!ındıın verilen ye
ni bir karar mucibince üniversite talebeleri 
bundan sonra lde.ro ile ihtllMlı me:ıeleler 

e:mıısındıı vek!letle doğrudan doıtruya temr.• 
sa giremlyecektir. MUrııcı:ı.ntlıır evvcll'ı dekan 
lıklara, olma.ısa rektör ve en nihayet de bu 
maltamlar vasıtastle vekl'ılete bildirilecektir. 

ti: Belediye tarafından yapılan lı.lr stat!~· 

tlğe göre lstanbulda yol parasını nakden 
ödeyen 117 bin kişi vardır. Bur.d!l?l b:ı.şka 

8 bin ld§i de borcunu bede:ıen ödemektedir. 
Il7 bin ltl§I tara!ındıı.n verilen para 740 bin 
lira kndnr tutmlllttadır, Bu paranın mühim 
bir kısı:u tahsil ııdilmi_ştlr. 

* Sul tanahmetle Rami arasında işlemekte 
olan otobüslerin Slrlceclye k:ıdnr uzatılması 
kararlnı1tınlmr, ve tatbikine başlanmıııtır. 

ı;: Te şııııo.tı e!!ıı~iye knnununda yapıla.cal< 

tadl' t h:ıkkınd:ıld mUznkercye Bnl\müzde!ti 
cuma gUnU ba,1nnncnlttır. Mecliste ekseri• 
yeti temin için §ehrlmlz:de bulunan mebusla· 
rm Ank:ı.raya hnrcketlerl halckmda Kamı:
tııy rlyaseUndcn vllO.yete bir telgraf gelmi:· 
tir. 

DIŞARIDA: 
ı;ı Alsnııta pota'! ml\dcnleri amele ve mc.· 

murlıırı umumt r:rev 1111.n etmişlerdir. Bunıı 

sebep .sendika Tt'ls!nln Pl\rlste bir vnzileye 
tııyln ve bu tayinde idarenin ısrarıdır. 

• Lübnan meclisi Ahdoh hUktlmetlne 12 

~lYıylYı B<~<.elfe©le 

Kibrit fabrika
sında yangın 

50 ton beyaz barut 
yandı 

Dün saat yanma doğru Büyük
deredeki kibrit f abrikasmda bir yan 
gm olmuştur. 

Yangın parlayıcı maddelerin bu
lunnduğu deponun üst katından çık
mıştır. Dumanlan fabrika müdürü 
Hayrinin zevcesi gönnüş, hemen ba 
ğırarak ameleleri haberdar etmiştir. 
Bunun üzerine lstinyedeki deniz it
faiyesi çağırılınış, bir yandan da Bey
oğlu grupuna haber verilmiştir. 

lstinye itfaiyesi kısa bir zaman 
sonra gelerek yangını söndürmeğe 
başlamıştır. 

Ameleler de bir yandan depodaki 
benzinlerle diğer parlayıcı mac!deleri 
boşaltmışlardır. Yangın elli ton ka
dar beyaz barut yandıktan ıonra 
söndürülmüştür. 

Yangının neden çıktığı henüz 
tesbit olunamamıştır. Eleklnğin kon
tak yaptığı zannediliyor. 

Depo müdürü ve muavini ile di
ğer birkaç kişinin ifadeleri alınmış· 
br. 

Veni kağıt paralar 
Eski ve yırtılmış kağıt paraların 

karşılığı olmak üzere yeniden 50 mil. 
yon liralık banknot bastırılmıştır. 

Bu paralar 50 ve 1000 liralık olup es
ki klişeler üzerinden ve yeni harflerle. 
dir. Yeni paralann bugünlerde Lon -
dradan gelmesi bekleniyor. 

Beraet 
Küçtik Ayasofyada oturan ha· 

lıkçı Halidin kon ulann~an qirinin 
evine girerek pencereden dinlediğini 
zabıtanın verdiği malumat üzerine 
yazmıştık. 

Halidin dün yapılan muhakeme· 
sinde "Eve usulü dairesinde girdiği., 
sabit olmuş, beraetine karar veril-
miştir. ' 

Bir kaza 
Muallim mektebi talebelerinden on 

beş yaşında Sait dün evinde radyatörü 

sağ ayağına düşürmüş, ayağı kırılm!Ş· 

tır. Sait Haydarpaşa Nümune hastaha

nesine kaldırılmıştır. 

ye htu ı 13 re.> .cı itimııt cuıuşt.r. J;'ransız • 
r,Ubnan muahede!li hUkUmlerl, muahedenin 
tasdikinden sonra tatbik edilecektir. 

Ahdoh verdiği nutukta: 
"- Bütün Lübnan milleti Fransız dostlu. 

ğuna ayrılmıız blr su. ette sadık bulunmak• 
tadır.,. demiştir. 
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MDD&li'i1o 
k©nlYlşmasn 

Cumhuriyette Yunu.s Nadi, Mildnô 
kmıuşmasınd.an bahsediyor ve ~ÜJ 
diyor: 

İtalyan • Türk münasebetlerinin ye. 
ni ve canlı tezahürlerini yalnız San
cak • Hatay meselesine hasretmek ı:e
den ve nasıl mUmkün olsun ki işte bi. 
zim o meselemiz nihayet bulduktan 
sonra dahi İtalyan • Türk dostluğu 
Milanodaki Giano - Doktor Rüştü A
ras mülakatile kendi geni~ sahası ü. 
zerindeki çalışmasında bütün ciddiyet 
ve ehemmiyetile devam etmektedir. İ&. 
kenderun • Antakya ve havalisi dava
sında kendisile yakapaça niza ve ihti
laf halinde bulunduğumuzu farzetti _ 
rebilecek Fransız • Türk münasebet· 
leri dahi o meselede kat'i bir anla.şına. 
neticesine varmış olduktan ısonra. 
Türk • İtalyan münasebetlerini o ka
dar küçük bir daireciğe maksur say • 
mağş. tabii yer olamaz.dı. 

Hem ne haoet, İtalyan • Türk mü • 
nasebetlerinin yeni şekli Sancak işin
den daha mühim bir hA.dise olarak 
!taıyanm Montrö • Yeni Boğazlar reji. 
mine iştirak ve iltihakı ihtimalile or. 
taya. çıktı. Boğazlar rejiminin Türk em 
niyeti itibarile haiz olduğu ehemmiyet 
üzerinde ısrara lüzum yoktur. Realist 
politikayı anlamakta ~ok he.ssa! o?!tn 
faşist İtalya, zamanının geldiğini tak-

dir eder etmez bizim bu hayatt işim.iz. 
de Türk noktai nazarına ve milletlE't'&. 
rası kabul olunan şekle iltihak imk!.. 
nmı belirtmekte gecikmedi. Zaten Mon 
tröde bu işe karar verildiği zaman ye. 
ni rejimi imzalıyan devletler, bu işte 
kendflerinden sonra ve kendileri kadar 
alakadar en büyilk Akdeniz devleti 
İtalyanın yeni muahedeye iltihakına 
kapılan açık bırakmışlar ve bunu & • 

cıkça ifade eylemişlerdi. 

İtalyanın Montröye niçin gelmediği_ 
!ni tekrar tafsile hacet voktur. Bu Ha· 
beş macerasmm son sürprizlerinden 
mütevellit bir zaruretti. Şimdi artık o 
me!!ele kalmamış ve Türk - İtalyan 
münasebetler.inin o A.nzi sebeple buğu. 
lanan bir parçacık sisli vaziyeti tama.. 
men berrakla.şmı~rr. 

* Saıçmcaoaır 
Cumhuriyetin .Myfalarını çevirin~ 

gö:::iimiize ~ı ili.şti: M. Ttlrhan Tan'ın 
hayatı tehlikededir. "Köşe penceresi" 
nelen brı....~m Çtkarnıamasınt tavMye e. 
deriz. Kendi.<ti oda._~ndan dı.şarda ne o
lup bittiğinin farkında değildir. Atıcı-

' lığıyla meşhur Bedri Ziya yanıba.şın.. 
cJn. tavşan avlamıılda rooşguldii.r. M. 
Turhan Tan bc§'ınt pencereden çıkd. 

nrsa Bedri Ziyanın saçmalariyle kar. 
şıla§tıoak ve belki de bu, 'li.!tadın ha.!JG
tına mal olaca1•ttr . 

Ana kızı dövmilş 

• Mısır hUk{lJiıetl kapltulA.syonlardıın ıstı• 

!ııde etmekte olıın devletler mQmessillerlne 
yeni bir nota vermiştir. Notada. bllhas.qa, 

Unkapanında Hacı Bekir aokağında 

oturan Hasibe ile kızı Saime dün misa· 

firliğe giıderlerken komşulanndan Ha

mit iddiaya göre yollannı kesmi~, ana 

kızı dövmüş. taşla başlanndan yarala

mıştır. Tahkikat yapılmaktadır. 

konsolosluk mıılıkemelerinln hul<uld ticari ---------------
ve eezıı.1 salAhlyctıerlnin muhtelit mııhkeme
ıcre devredilmesi teklif ve Muıırm bu mat-• 
kemelPr için yeni bir ce7.a kanunu neşredea 
c~ 110.ve olunmaktadır. 

• Evvelce, lngiltcrenin Ankara. bUyUk el• 
çillğinl ya;')m~ olıın ve halen Parla elçisi 
bulun:ın Str Clerk tekaüde sevkedllmiş, Yf>" 

rlne Slr Phyps tayin erlllmlştlr. 
r Suriye ile HükQmeUmlz arasında.ki ticaret 
en'a~malıırr bir mUdı:!et daha uzatılmış ve 
vru:i)"l'!t sUınrüklere bllJlrllml§tir. 

• So!ya. polisi Şumnu da ıı.zıı.ııı çingeneler
den mUrek'>ep bUyUk bir h:rsız çetesi yaka• 
l:ımı5tır. P.ıı çete §imdiye kadar 200 yer soy
muştur. 

• 'ın gündenhcri Korfuda. manevralar 
ynpm:ıkta ol:ı.n tngiıtz: filosu Maltaya hareket 
etmişUr. 

• İngiltere kralının dUn n~retml§ olduğu 
bir btyannnmcde 12 mayıs gUntlnUn t.etcvvtlr, 
mUnıısebt!Ule tatil gUnü sayıl&CAğı bfldlrll• 
mlştlr. 

• Scıfyt.dl\ 30 komUntıst. polis tl\rafmdn.n 
l·~Uma hal!nde iken yakalanmı~tır. 

• Hltlcr <hln ak~m elçiler heyeU §ereffnP 
P.frllnJc 

0

bir ziyafet vermiştir. Zlvcfctte sc. 
tirler ordu ve dor.nnmn WJV\'Cllcr! ve n~ 
\.ona! !Oflycı11-'t partisi §etleri bulunmuşlar
dır. 

·-------, 
Açlık 

Roman 

Yazan: 

Refik Ah~t 
SEVENGIL 

Pek yakında KURUN 
sütunlarında 



6dze ll{k Dokto 
• 

verıyıor.r ~ 

AN L R Ga.zetcmıze.. ·ıotueWk doktoru.. a4reaf 

ne haldJd ~eya mUst.oar adlaruw:.la sorn 
cqğ.ımz mıallcrm ccı."aplarmı bu sUtuncıa bulursunuz. Bu oevapla~ P.arL$te anlqlJUI bl.ilım 
da_ğumuz zU::clllk .m!Jcascscal vermektedir. Gll zellJğlnlzl noksan bırakan kusurlannw bize 
yazınız. 

- 9 7 - sizden ailerim. Cildim sivilceli ve 
~raydan Z. N. Y. ipreti_yle gayet &nuktur. Gözlerim bir ka-

soruluyor: ~mh ile kirpi!der.imin bir kısmı dökü-
Kızmı 14, l5 Y8§ID.da kadardır., üyor. Kat ve kirpiklerim,de de bir 

Bu kadar yaşta olduğu halde boyu' donWduk "1lr. 
1,,65. l,70hoyunda ve ne kadar düz CEVAP: 
dursa arb.&n "lcürelc'kemikleri çukur Saçlarmızm düzlüğünü ancak 
ve karihur gibi duruyor. Hadi mek- -ondülasyon yahut permanant yaptır· 
tepte yazıya filan eğİTJ.Yor desek 2 se- malt sureti}"le gıderebilirsiniz. Saç 
ne oldu mektepten bu sebepten al- dökülmesinin önüne geçmek için ka-
c1ılc. Ne yapmalıyız? fa tası derinizi gayet temiz tutmak, 

CEVAP: saç1annızı çok temiz baş fırçalariyle 
Boyları yaşlari:yle münasip ol· sabnh ve akşam muntazaman fırça

m!)'acalc bir şclcilde uzıyan çocuklar lama'k 15.zımdrr. Bundan başka saç 
da kemikler ,gelişmek ve katıla_şmak :göklerini !besleyici bir madde ile ma· 
için vakit'bulamadı'k1annclan, kanbur '3aj etme~isiniz. Biraz tiksindirici 
luk ve kemik eğrilik1eri baş ,gös'tcrir. olmakla beraber saçların en beslcyi· 
Bu şe'lôld.e,,oy atmn. da'hi\i guddeler- ci maddesi Hint yağıdır. Büberiye çi
den bazı1annm füzumundan fazla fa- -çeğiyağı ile yarı yanya Hintyağı ka· 
aliyette bulunmasından ileri gelebile- ınşt?nr; bununla ,bir gün ak!am üstü 
ceği gibi, bu uzama sadece mua.y- lbaşın~zı saç göklerine ~indire sin~~re 
yen bir yaşa ikadar alahı1diğine de- masaJ yapar, başınızı bır yemeru ılc 
vam ettikten onra kendiliğinden du· l>ağla:• yirmi dört sa~t .sonra hama· 
ıabilir. lste bunun içindir ki böy1e~1 ma gı~~re~. başınızı ıyıce yıkarsııuz. 
''akalar mütChnsst ıdokdorlara göste-1 lBunu uç dort defa tekrar etmekle 
rihnelidir. 'Saç ~ökle.rinizi kuvvetlendirirsiniz. 

:A.la:bildiğine uzzyan çocuk1arm ~11dini~i~ ... ~ivil~e~eile .dolu olına-
benüz yumu k kemiklerinin t:ğrilip sı, cı~ tem~zh~,ıne .ıyıce .. dı.~k~t .~tme· 
böğrülmemesi "cin çareler vardır ve menızden ılerı -gelır. Yuzunuzu sa
bunlan cidden ıihihar edebileceğimiz bah akşem muntazaman ılık.~~-v~ s~ 
hazik doktorlm·lmız muvaffakıyetle bunla yıkayınız.. Sonra da yu:mnuzu 
yapmaktadır. Kemikler.in böyle bir- besley'ci bir losyonla friksiyonlayı
denbire uzamağa başlıyan vücutla- nız. Bundan b ka bağmıaklannızr 
rm ağırlığına. da.y nabilecek ıuretre• iyi işlctiniz. Bol sebze ve taze meyve 
katılaşmnlanna kadar bacak ve be- yeyiniz. 
den (askı) ları kullanılır. Çocuklar Gözlerinizdeki ka mtıyı muhak· 
yürür ve hareket ederken bu askıları kak bir göz doktoruna gösteriniz. 
ku1l.ınc1ıklan takdirde ne kanhurla§rr iBöyle uzaktan tavsiyelerle göz arr 
ne de eğri bacak olurlar. Kullan· :zalanna çare bulunmaz. 
Mazlarsa vüct'tlannda kemik hasta
lıkları da başgösterir. 

Siz kızınızı hemen bir mütehassıs 
doktora götürün onun tavsiyelerine 
dı1duıt eclecCk o h n -8ctl11Z, merak ede
tek hiç bir şey knlmaz. 

-98-
Süleymaniye (A. B.) soruyor: 
Saçlarun az ve gayet düzdür. Saç. 

larmu buklelemek, ve çoğaltmağı 

Kayıp aranıyor 
Bitlisli Hacı Davutzade Musa oğlu 

Doktor Tefil!ıen Mchmed veya Mch. 
met Eminin Bitlisten t_ştanbulaı hi~re. 
tinden sonra hnyntmdan haber ala ~ 

madrk. Bilenler vasa adresime bildi • 
rilmestni rica ederim. 

11eşi1~, Dikilita.J Bincar sokak, 
N o. 1 tW hcm.Jircsi Gı11bC1Jaz 

•Bu hofta SAKARYA Sinemasında•• 
M1RIAM HOPKINS - MERLE OBERON - JOEL Mc CREA 
tarafından fe'Vkillide bir surette yaratılan ve yeni orijinal bir mevzu 

üzerinde çevrilmi!} F ransrzca gözlü 

HABER - 'Ak'~ postası 

-. Biz.<ı forunuz,{iz<z.. . 
: C'cıyap~V~rızlinı ... ·· 

- .. '-~· ;. ,....... -'-.. - -

Onunla 
evlenmelisiniz 

"Şaş1an,, imzasiyle aldığımız bir 
mektupta deniliyor ki: 

"24 yaşındayım. Üç sene evvel 
bir kızla tan1ştnn. O 'Zamandanberi 
bana karşı ~.ok snmimi görünüyor ve 
beni ısevdiğini :söyliiyordu. Kendisini 
her istediğim yere götiirmekle bera· 
ber her ded:~.imi de yapıyordu. Na
sılsa birgün boş bulunup kendisine 
evlenmemizi teklif ettim. Annesiyle 
de görÜ§tük, muvafakat etti. Şimdi 
bu kızla annesi bir scnedenberi ba§
ka bir şehirde bulunuyorlar. Kızdan 
her gün mektup alıyorum. Her mek
tub\lndn h~p evlenmemizden bahse
diyor. Halbuki benimle tanışmadan 
evvel birçok gençlerle yapmadığı kal
mamış. Bana kar~ı gösterdiği cömert
liği onlara dn göstermiş. 1-latttı bu 
gençlerden biri ile çok açık saçık re· 
simler de çıkartmış.. Bunları yeni 
öğrendim. Onu çok fazla seviyorum. 
Ne yap:ıcağnnı şaşırdım. Bir yol gös
termenizi rica ederim.,, 

CEVABIMIZ: 
Bu kız eğer sizinle tanıştıktan son 

ra hiç kimse ile alakadar olmamış ise 
sizi hakikaten seviyor. demektir. 
Evvelce yapltğmr işittiğiniz hareket· 
ler ilk gençlik çağının f ennan dinle-
miyen taşkmbkları eseridir. Bu iti
barla bir dereceye kadar mazur görü
lebilir. Sonra onun hakkında işittik
leriniz, ekseriya olduğu gibi. büyü
tülmüş ve bir te.krm havali teferruat
la pire iken deve yapılmış olabilir. 
Madem ki onu çok seviyorsunuz ve 
"her ded;ğinizi de yapmış., dtr, buna 
mukabil evlenmek vadinde bulun • 
muşsunuz. Böylece ona bir vicdan 
borcu ile bağlıımız, demektir. Sizin. 
le taruşbklan sonra b:ışka bir gençle 
ali.kadar olmanuş ise onunla evlene
bilirsiniz. İyi anl ~rrsanız mesut o 
Jursunuz. 

Açık konuşma 

(A. Taştcpc) imzasile mektup gönde
ren okuyucumuza: 

Bizim bildiğimize göre yeni barem 
kanunu daha fazla mütekaitlerin yetim 
ve dullannı alaltadar ediyor. Maamafih 
bunu ddterdatlıktan tahkik ederseniz 
tefcrruatile öğrenebilirsiniz. 

.;. ~ . 
Kızıltoprakta nskcri mütekait bay 

Yuauf Ziyaya: 
Gaaetemiz okuyuc:ularmm dilek ve 

ALÇAKLIK 
şaheserini gidip görünm. Kötü bir ~lin yaptığı tesirler.. Küçük, 

pmank bir mm bir aile saadeti üzerinde yaptığı tahribat.. 
Aynca: Kızılay tarafından çevri len KERMF.5 E~LENCELERI. 

illlllll Taksim Bahçesinde yapılan bütün eğlenceleri gösteren film. U 

1 şikayetlerini neşretmek için hiçbir üc
ret almaz. Yalnız dilekler haklı ve ma
kul olmak şartile .. Dileğinizi geçen gün 
yazdık. Bir defa da Baı vekalete mutas
ı:al bir istida ile mUrncnattnızı tavsiye 

o:lerit. 

Bu akşam S A R A Y Sinemasında 
Güzel Rus artisti ~rt\ONA Sii!E~ şerefine büyük gala 

Bu emsalsiz e.tti&tin en son ve en yeni muhteşem temsili olan 

BALALAYKA 
(FRANSIZCA SÖZLÜ) 

Bu talleser harpten evvelki Rusyanm yUkaek tabakuı uumda cereyan etlen ca!ip ve müessir bir 
mevzua malik olup bilhassa Ruayanm en büyük orkestralariyle bale heyetleri angaje edilmiştir. 
ll:iveten: FOKS JURNAL en son dilnya havadisleri yerlerinizi evvelden alınız. Telefon: 41658 

' '.. . . -· . . , . . . ... ,. . ~ . . . ' . 

Kamutayda dünkü 
•• 
Üğret · cİ filmler 

gümrüksüz getiri~~c 
iki idam cezası dl.111 ~ 

tasdik edildi A ~ 
Ankara. a ('l'elefonla) - Büyük cil memurları ihdal1 ~fi 

Millet Meclisi bugün reis vekili Refet nun projesi adliye eıı·ıd~ 
Canıtez'in başkanlığında toplanmıştır. Uzerinc encümene ,.erı ~ 

Celse açıldıktan sonra Kocaeli mc- Bundan sonra 2s48 ıı ~ 
busluğuna seçilen lbrahim Dilbruı•m 1 zeylolarak hazırlanan prOPt' 
seçim ma.tb:ıta.sı knbul ve tahlif edildi. mcsine ba§Ianrnı§tır• ı;ıı ıJJ ~ 

Bir af talebinin reddi ce bazı kayıt ve şart~r ~ ~ 
Bundan sonra Samsun sıtma mü- ı ye ithal edile:ck kC'~. ti'~ 

cadelesi sıhhat memurlarından Aptus- diğer resimlerden ~11~,1~ 
samet Scçkin'in cezasmın affı hakkın- Srhhiye vekili Refık ·ıı•petf 
daki mUracaat üzerine adliye encüme- tan ~ 

sele hakkında soru ....i 
ninin gönderdiği mazbata okunmuştur. rııll"'r ~ 
Encümen mazbatada dört yaşında bir terilen mahzurlara. ede ırıs 
çocuğa kinin yuttururken ölümüne sc- vap vermiş ve nctıc 
bep olduğundan dolayı sekiz ay hapse edilmiştir. ıel" .J 
mahkum edilen Aptusgamet hakkında- Digv er ıııese 1""4 ~ 

)isti JJ 
ki af dileğinin kabulüne mahal olma- 'Bundan sonra ıne< a'P',. 
dığmı bildiriyordu. Adliye encümeni Çekoslovakya aras~a Jı ' 
mazbata.sının encümene gönderilip gön ret anlaşması ile yinediY' " 
dcrilmcmcsi Uz.erinde uzun bir müna- F'ntao ~~ 

Yugosla\•ya ve 1 ıaf".J 
kaşa cereyan etti. Neticede reye ko • f ·rı an 
nnn :mazbatnmn arzuhal encUmenine ticaret ve seyrise aı ·eıeı1 
gönderilmesine karar verildi. 

İki idam cezası tasdik edildi 
Bundan sonra. karısını öldüren Gi

resun Bayram.beyi köyünden Durmuş 
oğlu Kadirl~ a.rkada.5mt öldUren Bar
tmm Sarmaşık köyünden Mustafa oğ
lu Asım'm ölUm cezalarına çar!'!~ınlmo. 
lan hnkkmdnki adliye encümeni mnz
b:ıtaları okundu. Adliye encümeni bu 
maza.btnlarmda cezaların haf iflcştiril

dikine ait kanun prOl tV'tJ 
Adliye cncurnenio baıı 

Türk Ceza Kanun~rı ola.il ~ 
değiştirilmesine daır 

1 
ııı'd 

celcn müzakere ve baı: ,) 

edildi. ·rıı•t 'r~ 
Diğer taraftarı, Zı 'v,,r.oJP ..J 

kilatı l"" raat V ekateti tc§ iftİ'' 
. .. • 1 bitirıP nın muzakcrcsın ıctfr• 

.. . riJeCC çe cntumcnınc ve 

mesini ve değiştirilmesini müstelı.im ---------d 
bir sebep görülmediğinden teşkilatı 1 n g il tere e 
esasiye kanununun 26 mcı maddcı:;i mu k t ol Bil J 
cibincc cezaıann infazına karar veril- m 8 8 fD 

~emf oıfı ,1 mesini istiyordu. 
Mazbatalar kabul edildi. 

Öğretici filmler 
Sümerbank kanununun on birinci 

maddesinin dcğlr.tirilmcsi ve 15 inri 
maddeslnc bir fıkra cklenm~i hakkm 
daki kanun projesinin ikinci milz:tkc· 
resi yapılıp kabul edildikten sonra 
Türkiye - Yugoslavya arasındaki af
yon mukavelesinin tasdikine dnlr olnn 
kanun projesinin lllt milukcrcsi yapıl
mış ve öğretici t c'mik filmler hakkın· 
dnki kanun projesinin göriişillmcsinc 

başlanıntştır. 

Bu projenin muafiyetler ho.kkındtı.· 
ki birinci maddesi gö~ülilrken Dok
tor Fatmn Memlk (IDclirne) söz aldı ve 
§()yle dedi: 

"Köylerde petrolle i~z.iyen uc iyi kö
tü i.JC yarıya'ı sinema ve projeksiy01ı 
ma.7;hıcleriniıı de buraya illivesini tek
lif cdttim. Çün1Cil. Halkevlcrinde film
ler elektrik olmıycuı ycrl,cr& gaz lam
bcısüe göstcrilmc7.:tcclir. Zirai filmler 
d.e bu vasıta ile göstcHlebilir. Bu.raya 
yalnız sesli film. ilave edildiği içftı ben 
sessiz filmin ilavesini de tck1if ediyo
rum.,, 

Döktôr Fatma Memik'in reye ko
nnn takriri ve projenin diğer madde
ler! bir(!r birer oleunarak kabul Mildi. 

A) ....-
. Londra 3 ( A. · ,( 

rıyor: 5if ~ 
Avam Kamarasında• ,.fi 

~ıı l'f' 
are bir suale ctv• 
natta bulunmuştur: .... ed 

'kllW ı.ol 
- Halen Türk bil geıf!P' 

gilteredc hiçbir }1llrP d~ 
t; ıe b Jtfo :J 

mekte değildir. B Y gtıtereu f', 
~on zamanlarda in '-"'~ 

b'lıtl1"° fl 
talep ettiğini ~e 1 

5
; yl f 

tiyaçlarımızı Juzurıı bÖfte lı' .t 
koymaması şartil~·. 111gll!( 
tcrel:le ynpılması 1~111 ' gö~p 
ti mutat kolaylıkla~.95edt' 
hassa memnuniyet 

1 

Öğretici teknik filmler hakkındaki S 
bu proje, bu mahiyetteki iilmlcrin ve • f 
bunları gösterecek makinelerin mem- B A I" I~ ; ) 
lckctc gUmrUkeüz olarak girmesine ve f tlO ~trı ~ 
bunların tetkik \'C kontrolü için he· GÜ 'Z e. ır· 
yetlcr t kiline unir hUkilmlcr köy- b. . n(;I !ıı 1. 
maktadır. en 1 rı rı rt 

Seyyar tapu memurları PETROL
Ruznamcdc bulunan. gezici tapu ıoi- ı 

Mi ki Yediler arasında 



dur, kiliseye gideceğiz. 
Çocuk- Ne yortusu? 
Anne - Mirac. 
Çocuk - Miraç ne demek? 
Anne - Hazreti lsa efendimizin 

göğe çıkması demek. 1 
Çocuk - Göğe çıkmak nasıl o

lur? 

Anne - Uçtu, yani. 
Çocuk - Nasıl uçtu? Kanatla ' 

mı? . 
Anne - Hayır, kanatla değil... 

işte öylece uçuverdi. Çünkü o Allah
tır ve Allah her şeye kadirdir. 

Çocuk - Fakat nereye uçtu? 
Babam dedi ki, gök yüzü bize var gi
bi görünüyormuş ama, orada hiç bir 
şey yokmuş .. Sade yıldızlar ve yıl
drzlann arkasında gene yıldızlar. Gö. 
kün sonu bulunmazmış. Nereye uçtu 
öyleyse? 

Anne - (Glilerek) Her şeyi 
anlamak olmaz. 1nnnmalı. 

Anne - Evet, tabii.. Saçma şey
lere inanmak olmaz. 

Çocuk - Saçma olanla olmıyanı 
nasıl ayırt edeyim? 

Anne - Hak dinine inanmalı, 
saçmalara değil. 

Çocuk - Hak dini nedir? 
Anne - Bizimki (kendi kendi· 

ne) saçmaladım galiba. (Yüksek sef! 
1e) haydi, babana söyle, gidiyoruz 
Boyun atkmı tak. 

Çocuk - Kiliseden sonra çıkola 
ta var mı? 

Mütercimi (Hatice Süreyya)· 

4 l yaşında olan general Klcber, 
asilerin Madriti muhasarasının en 1 
karanlık saatlerinde ispanyaya git· 
mişti. Damarlarında Alman ve Fran· 
sız kanı karışık olarak akan bu a-
dam macera ile dolu bir hayat sür· 
müştür. Cihan harbinde Knnada or 
dusiyle birlikte savaşa girmiş, umu· 
mi harpten !onra Sibiryada beyaz 
Ruslarla harp etmişti. Beyaz Rus 
meselesi bitince, kızıllara geçmiş ve 
Sovyet ordusunda zabitlik yapmış· 

tır. Bundan sonra da Alman komÜ· 
nist lideri sıfatiyle Hamburga git
miştir. : tBoyuiki metre, cüssesi ka. 
lm bir adam olan general yı:-~ından 
daha ihtiyar görünmekte ve hiç bir 

·üniforma giymcmektedir. 

HABER - Ak~am postası 
---

Ten ıroU"'D amca 
yaoaınco ırnas'lta 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı latanbul 214 

TelıJreıt eıcıresı: lsteınt:>ul HABER 
Yeızı ışıerı telefonu: t:J1'7t 
ldc9re ve ll!n .. ı US7Q .... ~ 

ABONE ŞARTLARI 
9•"•11k 
e avıık 
3 aylık 
, avıık 

Tar4i1111 Ecttıtbı 
t400 Kr, 2700 KP. 
7>0 .. t450 .. 
400 •• 800 .. 
150_ .. __ ~ •• 

Sul11bi w N~pıvaı Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı ver (V AKIT) matbaa.ı 

HABER' in 
6Uzelllk Do' toru 
Kuoonu: 

Yazan: Niyazi Ahmet 

342 sene evvel bugün 

1200 genç had me askeri 
ve m··ı i me uriye lere 

tay·n e i d·!er 
19 kardeşini boğduran, 27 kız kardeşini 
eski saraya nefyetiiren ve kardeş;erinln 

yedi carlyes!ni denize attıran üçüncü 
Mehmet adeti liadlmi yerine 
getirmek için neler yaptı? 

Üçüncü Murat öldüğü vakit ar- askeri ve mülki memuriyetlere alın,; 
kruımda 102 çocuğundan yirmi yedi dılar. yeni padişah, yeni hadcme
kız ve yirmi erkek sağ bırakmıştı. leri memnun ederken eski kazaske

Muradın yerine tahta geçen üçün· ri, defterdarları değiştirmeği ihmal et 
cü Mehmet, babasının ölümünden 24 

miyordu. Bunlardan başka kaptan saat sonra on dokuz kardeşini acıma-
dan boğdurdu. İki büyiik karde- derya da değiştirilmiş, yeniçeri ağası 
şinden hamil yedi cariyeyi de denize Y emiş: i Hasan azledilmişti. 

dı Bu kadar yenilikten sonra Meli· attır • 
Muradın yinni yedi kızı, haremin met, mevkiini tamamiyle tahkim et

bütün cariyeleri ile kahya kadınları, miş olduğuna kanaat getirdi ve Se
Haseki Sultan, cüceler, dilsizler yeni merkant ile Buhara padi§ahı Abdul• 
saraydan (T opkapı sarayı) eski sa- lah hana, Iran şahı Abbasa, Gürcis. 
raya (şimdiki Üniversitenin bulun· tan prensleri Lecan ve Aleksandre, 
duğu yerde idi). nakledildi. İngiltere, Fransa, Lehistan krallarr 

Üçüncü Mehmedin süt annesinin! na, Venedik ve Ragüza doçlanna. 
kardeşi Lala Mehmet, yeni padişahla devletin kırk valisine cülusunu bil· 
Manisadan beraber gelmişti. Üçün- dirdi. 
cü Mehmet tahtına geçer geçmez: Fakat adeti kadime gene sona er-

- Seni vezir yaptım .. diyerek en memişti. Şimdi hükumet memur· 
büyük makamı verdi. ları: 

Bütün bu hadiseler, on dokuz - Havalar fazlaca soğudu. A-
şehzadenin öldürülmesi, yedi cariye- caba hünkar bizi unuttu mu~ diye 
nin denize dökülmesi ve yirmi yedi fısıldaşıyorlardı. 
padişah kızının, sarayda Muradın Mehmedin yonma girip çıkan ve
hayatmda en çok sevdiği ve günleri- zirler, günlerce yolunu kolladıktan 
ni beraber geçirdiği cücelerle bir nevi sonra bir gün mecliste "Kürk,, sözü-
menfa olan eski saraya gönderil- nü sarfederek pardişaha adeti kadimi 
meleri sessiz, sadasız cereyan ediyor· hatırlattılar. Üçüncü Mehmet: 

du. - Tiz kürkler hazırlansın.. Ve• 
Cüluslarda en mühim hadise, bun-

lar değil, askere '1e memurlara bah· 
şiş vermektir. Bu verilmezse kıya
met o vakit kopardı. Padişah ne 
yaparsa yapsın kimse aldırmaz, ye
ter ki parayı yani bahşişi versin. 

Mehmet tahta geçeli üç gün ol· 
muştu. Yeniçeriler sızlanmağa ha§· 
!adılar: 

- Yoksa bizi unuttu mu? ... 
Diye biribirlerine sormağa başla· 

dılar. 
Unutmak, en bi.iyi.ik tehlike idi. 

Binlerce Y cniceri: 
- lsteriik~. diye sanıyı korku

suzca sarabilirdi. 
Mehmet unutmamıştı. Adet ü· 

zere üç gün sonra askere her biri on 
bin dukalık yüz otuz altı kese dağıt
trrdı. 

Fakat bu para ordunun siikfmeti· 

zirlerim, kazaskerlerim, n~cı 

defterdarlarım kürklensin.. Emrini 
verdi. 

IÇ_ürkler derhal hazırlandı ve bü
yük bir merasimle yüksek memurla· 
ra kışlık çeşit çeşit kürkler giydirile
rek kürklendirildi. 

Bir yazımda, Osmanlı saltana• 
tında en çok ne idam, ne nefi oldu
ğunu, en çok "ihsan,, olduğunu yaz-
mış ve misalini göstermiştim. Bu ya. 
zı da saltanatta "Ihsan,, ın ne büyük 
bir yer tuttuğunu bütün açıklığı ile 
göstermektedir. 

ni satın almak ( !) için sarfı lazım Pazartesi ve Perşembe : 
gelen meblağı cesimin ancak bir kıs- Salı ve Cuma: 

İngilizce 
Almanca 
Fransızca mı idi: Yalnız .yeniçeriler altı yüz alt· Carşamba ve Cumartesi: 

mış hın duka ıhsal nlchlar. ~ 
ve 

- Hamıner - H b' . . • * * er ayın ırıncı pazarı: 

1595 yılı 4 şubat günü, 342 sene 
evvel bugün "terakkiyah muhtelife,, 
vukua geldi. Edirne ve lstanbul sa· 
raylarının bin iki yüz genç hademesi 

,, ikinci .. 
,, Üçüncü ,. 

" 
Dördüncü,. 

Olursa Beşinci ,. 

Fransızca 

İngilizce 
Almanca 
Fransızca 

İngilizce 

Ağrılara, Sızılara, Karşı En Tesirli 

A 
Bilhassa Gripe, Romatizma ve nevraljiye, adele ve bel ağnlanna karşı çok 
müessir ve pek faydalı kaşelerdir. Her eczahane madeni kutularda bulunur. 
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l\1il8no müiôkatı 
Milanoda Hariciye vcıkilimiz Tevfik 

Rüıtü Aras ile ltalyan Hariciye nazın 
Kont Çianonun görü~meai bİtmİ§ ve fU 
tebliğ ne§redilmiştir: 

"- İtalya Hariciye nazın ekselans 
Kont Çiano ve Türkiye Hariciye vekili 
ekselans doktor Tevfik Rüştü Aras bu 
gün Milanoda mülaki olmuşlar ve ge
niş bir fikir teatisi esnasında 30 mayıs 

928 tarihli İtalyan - Türk muahedesi 
zihniyeti dahilinde, iki Bakan, iki mem
leketi alakadar eden muhtelif meseleler
le umumi mahiyetteki meseleleri ve bil
hassa Boğazlar rejimi hakkındaki Mon
treux muahedenamesi ve iki memleke
tiiı şarkt Akdenizldeki mütekabil vazi
yetlerile alakadar meseleleri tetkik ey
lemiılerdir. 

Bu dostane ve ldakik tekik ve fikir 
leatisi, İtalya ile Türkiye arasında mü
na.ıiünfih hiçbir mesele olmadığı ve iki 
memleket münasebetlerinde ancak mü
~bil itimat hisleri mevcu bulunabile
~ğini sarih surette isbat etmiştir. 

İtalyan • Türk münasebetlerinin men
fati bakımından olduğu gibi aynı za
manda umumi surette sulh ve istikrar 
lehine harekette bulunmak maksadile 
iki hükumetin teşriki mesaisi hakkında
iki azmi ve bu teşriki mesanin faydalan 
:aa rnilşabede edilmiştir. 

riyat bu sisteme, bir Roma • Belgrat a!1-
Iaşması ile tamamlanmış olarak av eti 
müstebad olmadığını farzettirmektedir. 
Fakat bunun tahakkuku, İtalyanın Bal
kan paktı hakkında itimadaver olmayan 
hattı hareketini tadil etmesini istilzam 
etmektedir. 

Italyan gazetelerinin neşriyatı 

İtalyan gazeteelri birinci sayfaları. 
nı Türk • İtalyan görüf}ınelerine tah. 
sis etmişlerdir. İki memleket arasında 
yeni i~ birliğinin müsait bir hava için
de ba.~lamış olduğunu memnuniyetle 
kaydediyorlar. 

Hariciye Vekilimizin beyanatı 
Hariciye vekilim.iz İtalyan gazetele

rine verdiği beyana.tında: "Görüşme. 
mizin Milinoda cereyan etmesi bu 
memnuniyetimi bir kat daha arttır • 
maktadır. Zira Milinoyu ilk ziyaretim 
de, oradan çok iyi hatıralarla ayrıl. 

mıştnn. ve o defa asrın en büyük a • 
damlarından biri M. Mussolini ile Mi
lanoda görüsmüş ve onunla birlikte, 
İtalyan • Türkiye dostluğunun temel
lerini kurmutşuk. Bu temeller o zaman 
danberi geçirdikleri pek çok tecrübe.: 
lere ve maruz kaldıkları pek çok darp 
belere rağmen sağlam kalmışlardır.,. 
dem istir. • 

Italya, Montrö mukavelesine 
· girdi 

· '.Bu maksatla, iki Hariciye nazın, ic
n ettı"ltleri fikir teatisi neticelerini pra
blC sahada müessir kılmak üzere. iki Londra radyosunun verdiği bir ha
memleket !diplomatik heyetleri norm2J bere göre, Türkiye ve İtalya hariciye 
yolu ile temas ha1inde bulunmakta d~· ha.kanları arasında yapılan mülaıtat • 

tan sonra:, İtalya. Montrö mukavelesi. nm hususunda mutabık kalmışlardır.. A 

nin ahkamını kabul etmiştir. 
Kont Çianonun beyanatı R'' ·t·ı A ak B ı tt . . . uş t ras yarın şam e gra a 
ltalyan Harıcıye nazırı K.On Çıano .. . . . V 

Milinoda Doğan Nadiye şu beyanatta ~lgrad, ~ - Türkıye Hancıye e-
bulwımuştuı : kili Doktor Tevfik Rüştü Arasın c;u

·- Türkiye Hariciye vekilile temasta 
bulunmak fırsatını elde ettiğmden dola
yı fevkalade memnunum. Bu temas es
nasında gerek Türkiyenin, gerek İtal

yanın harici siyasetleri için !:'Ok faydalı 
bir anlaşma yolu çizilmiı olduğuna ka
nlim. italyad.a Tü.rk milletine ~§1 da-

ma günü akşamı Milanodan buraya 
ğ-e1mesi beklenmektedir. • ' 

Dol:tor Aras burada, Başvekil Sto. 
yadinoviçle Milano mülakatı, Balkan 
aıµa.şmas1 ve Atinada.toplanacak olan 
Balkan ahlasması konseyi hakkında 

görüşmelerde bulunacaktxr. 

.ar': 1ızıı. ıaevcuı olan sempati ve dostluk his
lerinin ne kal:iar kuvvetli olduğunu muh v 

Alman gaz~teleı 'ne göre 1-:>" J.1. .. 

1 MiUil}o-.pıfilAkatı 

tıerem Rüştü Aras bizzat görmektedir. 
Bu dostluk umumiyetle Akdenizde 

ve bilhassa garbi Akdenizde sulhun mu
hafazası için elzemdir.,, 

Berlin, 4 (A. A.) - St:clani ajansı 

muhabirinden: • 
Alman ga?..eteleri, Çiano • Rüştü A. 

ras · mül8.katma büyük bir dikkat ve &

bemmiyet atfetmektedir. Siyasi maha-
Kont Çiano Ankaraya gelecek . . 

file göre bu mülakat, Habe.sıstan nı •
1 zamdan sonra İtalyanın kabul . etmiş 

olduğu siyasi hattı hareketin mantıki 
bir neticesidir. 

Frankfurter Zcitung, İtalya He Bal. 
kan devletleri arasında mevcut olan 
iyi münasebetlerden bahsetmekte, !n • L .)ı1.Uinoda Hariciye vekilimizle ital-

' giliz - İtalyan itilfıfının evvelce niza 

İtalyan Hariciye nazın Kont Çiano 
mart ayının başında Ankaraya gelecek
tir. Bu husustaki ilk haberler teeyyüt 
etmektedir. 

MUlakatın mevzuu 

J&n Hariciye nazırmın görüşmelerinin 
halinde bulunan iki hakim unsuru ya

.aaı hakkında ınalfunat veren Havas 
ni İngiliz ve İtalyan unsurlarını uzla..5. 

ajansı diyor ki: tırmak suretiyle İtalyanın Akdenizde. 
Çiano ve Tevfik Rüştü Aras arasm- ki yeni vaziyetini tanımış olduğunu i. 

klaki ilk görüJme bugün saat ıo,3o da ıave etmektedir. Bu gazete. Balkan ve 
vukubulmuştur. Bu görüşmenin mev- Tuna havzalarında İtalya ile Almanya 
~u. ttalyanm Akdeni~ statükosuna da· arasında bir güna rekabet alameti 
ima müsait olan maksadı hakkında mevcut olmadığını yazıyor .. 
Türkiyeyi temin etmektir. Leriosdaki ---------··---~--
1talyan Usaü taarruzi vaziyette tertip 
.edilmif ileri bir kale değil, tngilterenir> 
Kıbnstaki üsaü gibi, münhasıran İtal

yan gemilerinin mübadele ve iaşelerinin 
ı;eminine mahsus bulunmaktadır. 

İki nazır teşriki mesaisinin siyasi 
prtlanru, Türkiye tarafından doğu Af
rika&ı imparatorluğunun filen kabulü 
•re bir ticaret anlaşması akdi meselele
rini teati edecekleridir. 

Triyesteden hareket eden İtalyan ge
m.Ilerl Tllrk ti:nanlarile ve hatta Boğaz
lardan geçerek Karadcnizle miihim mik 
tarda ı~ yapmaktadırlar. Bu menfaat ve 
mnnasebetlerin eşkali bugünkü görüş
mede esas mevkii iı:;aa1 edecektir. 

Bununla beraber. ftalvnn matbuatı 
birkaç sene evvel İtalyan si,•aı:ıetinin 
b.Akim unsuru olmuı:; ol<ın .R"ma -
Ankara Ankara - Atina, Atina. Roma 
ınUsellesini hatırlatmaktnc1rr ki bu ne., 

Mektepte dayak 
iddiası doğru çıkmadı 

Yedikulede şimendifer bekçiliği 
yapan Ali çavuşun oğlu Recep bun
dan bir müddet evvel ölmüş, sebep 
olarak da baş muallimin çocuğu döv
mesi gösterilmişti. 

Maarif Vekaleti müfettişleri tara
lmdan yapılan tahkikat sonunda baş 
mualJirn Pcrtevin Recebi dövmediği 
tcsbit edilmiştir. 

Otobüsçüler 
Belediye karannı dinlemezlerse 

Seferden 
menedllecekler 

Otobüsçülerle belediye arasında yüz 
de on meselesi yüzünden çıkan ihti -
18.f her iki taraf rn da kendi noktai na. 

1 
zarında ısrar etmeleri yüzünden ani~ 
ma ile neticelenmemiştir. ı 

Dün iki tara!m mümesşilleri arasın- 1 
da yapılan son müza.kerede .de hiçbir 1 

netice alınamamış ve beledyece şu ka. 
rar verilmiştir: 

''Belediye tarafından doksan kur~. 
Iuk yeni otobWı biletleri bastırılacak 
ve bunlar otobüsçülere yüz kuruş mu
kabilinde verilecektir. Bu vaziyette 
gayrisafi hasılatın yüzde onu peşinen 
belediye tarafından alınmış olacaktır. 

Bu karara uymıyanlar seferden mene. 
dileceklerdir.,, 

Bu kararın tatbila için belediye ta
rafından taahhütnameler hazırlanmak 
tadır. Gerek koçanlar ve gerekse bu 
taahhütnameler bugün scyrüsef r n!. 
tıncı şube mildürlüğüne teslim edile . 
cek, şube de otobüs sahiplerini da•·<'t 
ederek bunları iınzalatacaktır. Yeni 
biletleri almak istemiyen ve taahhüt
nameyi iınzalamıyanların otobüsleri 
seferden menedilerek bu hak başka • 
!arma verilecektir. 

• , f • ' 
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Fr s:~j~:~de Irz düşm8ol8~ 
I (Bil§ tarafı l incide}ı ki bir odada idirn·; i 

İ t İ 1 af 1 dmlarla görüşürken beni getiren ka- kapanmıştı. Kapyı ıJıııı. 
dm: kartmıyorlardı. . ~ Uzerinde izahat verildi 

Paris, 3 ( A.A.) - l'vlebusan mec·ı 
Iisi harıciye enciımeninin öğleden 
sonra aktettiği içtimaı müteakıp bir 
tebliğ neşreoilmiştir. 

Hariciye nazırı, vaziyet hakkın
da geniş izahat vermiş, Eden ve 
Blum'un nutuklariyle alakadar ola
rak Hitlerin nutuklarım tahlil eyle· 
mi~tir. 

~ ispanya meseleleri hakkında M. 
Delbos Londra komitesinin son. me
saisini hulasa etmiş ve silah ve gö
nüllü irsali üze.rinde müessir b'ir Kon
trolün mümkün olduğu takdirde 
çabuk bir surette faaliyete geçmesi 
ümidini izhar eylemiştir. 

.Milletler cemiyeti konseyinin 
son toplantısı hakkında izahat veren 
nazır, Dampig meselesinin anasrrmı 
hatırlatmış ve lskederun sancağmm 
tabi olacağı rejim hakkında Türkiye 
ile yapılan anlaşmanın esaslarını an
latmıştır. 

Nazrr bu meselenin halledilmesi 
keyfjyetinin, Türk - Fransız dost-ı 
luğunu sıkıla~tırdığmı bildirmiş ve 
Cenevrenin uzlaşma usullerinin fay
dasını tebariiz ettirmiştir. 

ispanya • 
ı.~yanı 

(B~ tarafı 1 incide) 
LOndra, 4 ( A. A.) - Gazeteierin bir 

çoğu İtalyanlarla Almanların İspanya 
daki yeni faaliyetleri hakkında uzun 
uzadıya tafsilat vermektedirler. 

Times gazetesinin Cebelüttarık mu

habiri, "Canaries" "Bale-ars'' ve "Al
mirante Ce.rYera ·• adındaki İspanyol 
asileri ellerinde bulunan üç kruvazö. 
rün Algcsiras'a gelmiş olduğunu bil • 
dirmektedir. 

Ayni muhabir ilave ediyor: 
"General Quiep de I.Atno'nun Graf 

Von Spce adındaki Alman kruvazörün 
de bulunmakta olduğunu bana söyle • 
diler. Cebellittatıkta bazı k~mseler. 

Grarvon Spee ve--Xon aaınôiiki Aıntİı.n 
h~ ~ilerinhı asi filontm Mala~
ya karşı yapmış olduğu taarruzda ~u 
filoya refakat etmiş olduğunu beyan 
etmektedirler.,, 

Niyuz Kroknil gazetesi, resmi lngH· 
liz mab:ı.filinin İtalyanların yeniden 
İspanyaya asker çıkarmış oldukları • 
nı haber aldıklarını yazmaktadır. !tal 
vanm teklif edilen kontrol planı meri. 
yet mevkiine konulmadan evvel gene • 
ra.l Frankoya takviye kuvvetleri gön
dermek arzusunda bulunduğu za.nno -
lunmaktadır. 

Bu gazete, İsviçreli1erin sık sık Al. 
man tayyarelerinin gar·ba doğru git. 
mekte olduf,unu müşahede eylemekte 
olduklarını ilave etmekte1ir. 

Yeni ltalyan sevkiyatı 
Londra. 4 (A. A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Diplomasi mahafili geçen cuma gü. 

nü Cadix'e yeniden bi.rtalcım İtalyan 

askerleri çıkarılmış olduğuna dair 
Taymis gazetesi tarafından verilen 
haberi teyit etmektedir. 

Bu kuvvetlerin miktarı malum de -
ğildir. 

Gürbüz ve Güzel 

Ç<O<elYlk 
MlY!sa~aılkaımo~ 

lı! ·:.sa1xıTrnm1za 34 numara ile i~tiral.:. 
eden Bay Nedim Serim oğlu iki bu.çıtk 
yaşında EREN SERiM. 

Kupon: 64 Çocuklarınıznı mtısa 

bakaınıza iştirak edebllmelerl için 

bu kupotılarm toplanmuı l&zrmdir. 

- Ben ~imdi geliyorum diyerek fincan kahve ile bır 13" .Jı 
odadan çıktı. Arndan bir hayli za- mek uzatıyorlardı· Js or 
man geçti. Gelmeyince sordum. Ce· gün evde kaidırn· ~ lı' 
vap verdiler: kızlar vardı ki .. B N~ 

- O kadın seni bize bıraktı, git- keğe çıkıyorlardı. eldi· ~ 
ti. ? polislerle birlikte ~şet'~ ..ı. 

Evden çıkacak oldum. Ev sahibi ğa saklıyacak oldu. 1.tt '1. 
"b' bıt ~LJ. kadrn "ile diğer ki7.lar heni bırakma- Evde benim gı 1 MelP" 

dılar. Bir mü'ddet sonra bir bardak du. Onun adı da _ ~ 
içinde kahveye .benzer koyu bir şey kız çıktı.,, esi r.tV"· 
ve~diler. lçmiyccektim. Zorladılar. Melahatin an~~ . ~ 
liirkaç:yudum içince bunun,çô'k kes- lan söylemekt~ir~J 
kin ~!r içki çıld~ğunu anlcıdım. Şjmdi- '_'-. K~ sın poli~ 
Y.e kadar böyle bir şey icmemiştim. ce merak ettım· l atıl":,. 
Birden başım döndü. ' Elimde bar dim. O gece bıı uıfare 
dak oturduğum sandalyede arka ü- nü resmini karak0 • gii"a 
zeri düştüm. · bolduğunun ikinc~ 

Bunclan sonrasını bilmiyorum aldım. Bund~ le 
Yalnız hayal meyal birkaç erkeğin iken ayrıldığım~ )t 
arasına çıkarıldığmu hatırlıyorum. bulunduğu yazı}~ ,dd
Sabahleyin kendimi bir yatakta bul- mekliğim bildirıhY0~ 
dum. Yarı çıplak bir vaziyette idim. tup Üzerine eski %İ,erd-' 
Odaya giren kızlar benim hu halime laclık, krzrmdan ?il t 
bakarak gülüştüler... söyledi. Bu ...,a:z;ıye p~ 

Başım ağrıyordu. Rengim sapsa- sıkı araştırmalar )a~~ 
n idi. Gözlerimin altı cürümüştü. zrmm Ali Hoca sO ··t:2 .,, tl o 
E.Ydcki k~dm yanrma geldi: ralı evde old~gun ıtJ :ıf"ı) 

- Ririsi var. On lira veriyor. lerle eve $Zirdık. ~·ğe ~ 
Pıu gece beraber kalır mısın, dedi. ,.le müddeiumurnı 1 

1 
~11ıı""J 

R<>;na olan olmuştu zaten .. Bu teklif tida verdim. Kııt:50ıııl" 
kar1'ısında isvan ettim. "Beni bırak· ren kadm ile naf1'1 b"',ç 
ma!armı istedim. Fakat arka tarafta- edenler hakkrndıa 

1 -- 8 
MOskOva ııiahkUıJJ ~ 

lurunuş ve azal~ .. p 
aflarını talep -~t~~~ 
f ilcri alınmak uı,ere uıııt 
celbedilen müd?ei~cJ t'1 ...

(Ba§ tarafı 1 i>wide) 

İdam mahkf.ımlarmm atfedilip ediL 

memesi hakkıİıda mil7..akerede bulun -

rvıak üzere toplanan k?mite, daha ev· "- Madeınkı ~. ııd'' 
• 1 Uç saat süren bir müzakerede bu • ·· · · · tehlikeli)#>'~ 

lclamından evvel hiingiir hfüıgür ağ· 

lıyan Piatakof geçen sene ağır sanayi 

komiser muaviniyken şehrimize gcl
"}i1ti. 

Al manyaya 
müstemleke 
Verilmesi teklif 

edlllyor 
Berlin 3 - Almanyamn Londra se

firi M. Von Ribbentrop Almanyarun 

Jımı ıçm en j" ~ 
dek ve Sokoinikof, ~ 
lar, diğerl~~n ~~ 
hiçbir sebep gorın :~ ~ 

Buna rağmen ~~~J 
bütün teşebbilSJerı ıt'JJ 

Mahk6ml&r1Jl b61-)fl"j 
terdir. Yalnız pja~ ~ 
lamış. BogUSla"-sk ıJ rJ 
maznunun ba~J: ~ 
edilmesi mecburiY"'; Jtdlll' 
Çilnkü o aralık ~I. 
bir direk bul~~ ~ 

Son derece ınutbU~ 
umum! V;.şinski, al'~./ 
sında orada bulUJllll ~· 

MahkQmla.TIJl. eoııdz;ıaııı 
dikten sonra evıı>t ~/. 

Piatakof ks.fl!U111 b,.;I 
. ~e~..uıı 

izhar etmişse de ğt ,6 ,, 
~foskovada olı:rıs.dt }ll~ 

Diğer mahkUJXlla! tJ1 ~ 
memişler ve lı~ 1 
ellerini sıkmı~~,f 
d~n biri şöyle ~ 

"Radek ile So~0,. ~ 
in olduklarını !Ô~;;....

Cesetleri bir 1t ~ ,~, 
hep birden bir çıı ef1 

Radekln. 
8;:~.~ 

gre~ 
v o.' Diğer ta.ra.ftaıl t 9 J _..ı 

sijan g a z e t erd~tl','J' 
diğine göre. sencllf'll ıı-; ~ 
ikamet etmekte 

0 e<tıtdıf ~J 
oğlunun tcvk~ _Jf!'. ,ı,~ ~ 

müstemleek taleplerini izah eden bir son derece ha.9~1' gt' f" , 
muhtarayı hamilen Londraya hareket bu kadıncağız. ~çl~ ,,1. 
etmiştir. lup, kendisine "e ı,l',,l 

Sefirin Londraya varır varmaz, Hari- detmektedir. deıc'iJl ~ 
Doktorlar, ıı~ sJiP ..J 

ciye nezaretine giderek bu meseleyi tulduğu haberiniJl• bllr 
müzakereye başlaması hakkında talimat JJJl~ ~ 

ziyetini hiç o . ~..nirı~e-· 
aldığı söylenmektedir. ğini ümit euneP--

lngiliz kabinesinin toplantısı ~ 
Londra 3 (A.A.) - tyi malumat al- desinin mev%1JU~ıı• 1 l 

makta olan maqafil, kabinenin bu sa- kil ne İngiltererı~ ifl ~ 'I' 
h f de .., -p hu"karnetit' ... • ıııt bahki a talık toplantısında ademi mü- A.i:I , ... er .ti 

ldahale meselesi ve M. Hitlerin nutku rikasmdan vaıge~ to"'JI 
ve bilhassa Almanyanın müstemlekele

re ait metalibatile iştigal etmiş olduğu
nu beyan etmektedir. 

Eski bir elçinin sözleri 

d ıctal1 L:ıı"' 
madığmı yat 1 ııııı•IP' .J 
bir sureti hal bU f J 
yor ve diyor Jci! .• tı'f'f;, 

ı\ tlP"'" "'' .,_ fngiltere ıdef'~ 

rianın bir kı5tnl~1iclif· ~, J. 
Londra 3 (A.A.) - Times gazetesi, birlikte terke~e:13eıçi~ _,f.J. 

tngilterenin eski Lizbon büyük elçisi un bir kısmını, 11~ 
1. Al fol0 rr #. Russe ın man müstemleke metalibatı Portekiz de Arı b\J f'~ 

hakkında bir mektubunu neşretmekte- melidirler. Eğer lJll 
dir. niyoraa tngittere 

Russel, Alman müatemlekelerin.iıı ia- ıö~ermeJiclir .. 
.. 
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.......; Vece kuSUrıar1 olmadığı tıalde 

. 

Çocukl~rı olmıyanl~ 
~ .. e 

1\1 Ev18thk alarak 
ı:ı~ratiarına ererlermiş ! 

Viner Spor \ Şme lh:f.("in ltarısı Anny Ondra 

Şehrimizde ıkı maç Şmeling - Bra ock 
~~Şif~ ~nıerlkan etıimleri böyle bir 

Ulunduklannı iddia ediyo rlar 
Galata!~:.:.~:.k Güneş ve Maçı için 200 bin mark 

Beşiktaş kulüplerinin tC§kil etmiş ol- bahse gı·rı·şı· ~ Or 

o 

ıı,, ~'liiili~~ 
ııe •11

: tıcı~ .. liiıııiiılimiiliiiii.--
ı~kı1 M- tda etı7.atl•, • .. . /" ·1~ f 7.~ bi 

-wı:r- M.. .,: manct•ı u:::. t u ıw asaya t\L•r§ı r mııvaze-

~ ' -vylcce analık için tehc.1yilç en!Jellerini ortadan kaldırır. 
lıııtı Ot~ 111 !.§. 

~ \ıc F'C!ı Yazılıyor: l- i görünen bazı folkJ.,rların birer ha· k\ıı-..~ tt'ıc adalllla 
.,_-~ıı~, "'ıu t .... k.l tınrn araştırma· ı 'kate istinat ettiklerini göstermek • 
'oq.l· Ç()kb· ~ 1 etrn k · · k J" l'ı \IJ)t k li.Yi.ik e ıçın ço · t ,.. ır. 
~~lı}'~J bir Şey' Yahut çok şaşır. Yeni evlenmiş olanların birçoğu 
J ~ili ""'<lt 8•• l ~oktur. Bu yazı aradan aylar geçip de dünyaya bir ço· 
~lıtı t. " 

0~ erı · · d 1 ,
11 
~y~ b.~cuk .. lllızı tasdik ede- ~ gelmeyince teessür için e ka ır· 

~llt."c ~t tiidi.i 
1~ can at?n, fakat lar. Bunlar çccuğa izdivacın en bü

bi;~~Ylc baıatın \.cuk getıremiyen yük saadeti nazariyle bakmışlardır. 
~~~~·\ttatlar ır evlatlık almak 0k torlıu gerek kan, gerek se kocada 
~'ti. l~t 1?? erecekleri eski hiç bir kusur bulmamakla beraber 
~ttııı ile ~İirı] ı~ırn a~amları, de· beşik hep boş kalır. 
~u derec~l'ındeki bu eski İ· işte böyle vakalarda evin içinde 
.;;'lldt k~~hrıll de kadar doğru ol- bulunacak bir evlatlık üzüntü ve ak-

N~ lıÇ\lciik ~.Urtnakta idiler. Ev- li buhranlara karşı aksülamel yapacak 
ı.: \ıc b ' oır Yav . • 
ııe 'lııı iloan ru ıstiyen kı· " rıuvazene kuvvetidir. Evlatlığın 

duklan Bitok komitesi, lik maçlan 
ile milli küme karşılaşmaları arasın
daki hoş zamandan istifade eC.:erek 
Viyanamn en kuvvetli takımı olan 
V.inerspor kulübünü şehrimize davet 
etmiştir. 

Viyanalı futbolcular lstanbulda 
iki maç yapacaklardır. 

Voleybol 
Şampiyonluk ınaç
Jarına bu hafta 

başlannyor 
İstanbul voleybol ajanlığı tarafın. 

dan tertip edilen şampiyonluk müsa • 
bakalarma bu hafta cumartesi günün
den itibaren başlanacaktır. Maçlıır 
Galata.sa.ray klübünde ve saat 14,30 da 
yapılacaktır. 

Bu sene sekiz maç yapacak 
olan 

Yugoslav milli 
takımı 

TUrk takımı llede 
karşılaşacak 

Yugoslav futbol federasyonu akdet. 
tiği mukavele mucibince bu sene sekiz 
milli müsabaka yapacaktır. 

Bu maçlar, Macar, Fra.ns~ Belçika, 
Çekoslovak, Polonya, Bulgar, Türk ve 
Romen milli futbol takımlariyle ola -
caktır. 

Türk takımiyle olan karşılaşma ~ 

temmuzda Belgradda yapılacaktır. 
cvl~tlık ~· b~ka birisinin mevcudiyeti ebeveyninde teheyyüç 

~ d.ııel'İn ~ lllak suretiyle ni- akidelerini çözerek gebe kalmak im· 
SlorııG~lli,lın1 Aın ıl: bir evlat sa- kanlarını temin eder. Belki karı ve __ A_n_k...,......ar...,.a-fu~t,...b_o_l_a_n_tr_e~n~lS-,.ıil-r_~ 

Sıı ~?~kt0~knn öjenik ce- koca, evliliklerinin ilk günlerinde, 
~ eJı! lttıb ~•ir. rls B. Daven- mali vaziyetleri dolayısiyle çocuk Ç 8 r 1 t 0 n 
l~~~ltı> ~r "" yapmaktan korkmuşlardır. Bu arzu· 
i'~~ ~İl\1a~~nın. Y~ban ördek- ları boşa çıkar. Çünkü onlarda ÇO· Bir hafta sonra mem-
liil.~ ~~Q ınduınek için c~ğ~ karşı _?lan korku pek ~ökl~. )ek etimize aell yor 
~'ttQj_ lt İtik~~a benzer. Eski mıştır. Evlatlık almak suretıyle bu '°' 
~t ~lıl Şimdi · tna fen adamları kökleri yerlerinden sökmek ihtimal- Ankara mıntakası için. futbol f ede-
1\ıı-~t ı-~,. ohın ıse kısırlann duasr leri kuvvetleşir. rasyonu tarafından İngiltereden anga-

~~ tıld~:"in~e~u~ gibi, fenni tet- yeni evliler lüzumundan fazla je edilmiş olan antrenör Mister ÇarL 
lıı ~ fllcyd u eski itil:pr1rn ~e·.k "Ve heves gösterince, c;ocuk gel- ton bir haftaya kadar memleketimize 

~~ ~ llıalq • ana çıkanlmak - rniyebilir .. Heves ~ ka_d~r ~~i~ o: gelmiş olacak ve doğrudan doğruya 
~ ~ .ıı ~!\ l\ı~tıla81 lunca uzvıyete vazıfesmı gordurmı- _Ank __ a.ra __ Y_a_gı_·d_e_ce_k_t_ir_. _____ _ 
'ıl ~il lla:ı b~1tılabne~:~.trpkı bir ta· 1 Kelıilir. işte bu atalet . sebeplerini 
~- ~lıttlaıt Ytıt'lltırtagı, v~ follu· • evlatlık, yavaş yavaş ortadan kal-
~tı,~ t\1~0tsa inse.~vuru ~a- dırır. 
~~d ~ ac tlık vasıt . nıakanız Böyle evlj.tlık vasıtasiylc olan ço
·~ ~~· l'~v"'~edilebu ası~~e. t;ocuk cuk doğumları, evlatlığı aldıktan do· 
'~ ~4ıı it~~· kendi~;.ı tn1aşrl- kuz ay s0nra olabileceği gibi 228 ay 
b.~ ~:ıı ara lllurtay1

1~~t' datm~~ sonra da .vukubulur. ~ apıl;\~ t~tkik
~k ~·~kı}'a nası} g ldi~~k~a g~- ler vasatı olarak bu muddetın uç se
f~"'~ı1ll da~~ ve k l gını d.u- ne olduğunu göstermektedir. 

~asn lhl 
Tekrar Parise gidiyor 
Güneş kulübünün merkez muha

cimi Rasih, bu hafta yapılacak olan 
Güneş - Beşiktaş maçından sonra 
tahsiline devam etmek üzere tekrar 
Parise hareket edecektir. 

tv~?lr,j1~1• C f~ Yu.~çk7 ola- Yeni evlilerin çocuk doğurmaktan 
~~ i!tıı ~c~b~tC'ı fen §inı~·rt am~ ümitleri ancak yedi sene sonra sön • . j 
't ll1ı ~ a,~traibtrnakt 1 

?11ca mektedir. Uzun müddettir çocuk 1FD lE fR 
~ 1~ llctivc 1 

.. tesiıi y a ısekde sahibi olamıyan ebeveynin böyle ev· ' On b inler c e vatanda• 
GCN 

~ıh~~ a.~ bir 
8ktın ktedi~:ma ta la.tlık ~lmak suretiyle muratlarına er: tarafından 

~~ ~dir., d· uş, c-aiılıktak· .k. dıklen araştırmalarında, 273 vak~. , Seve seve oku nan 
~ı.ı ~"li v'}'e A.vruoal 1

1 1 1 
dan 200 zünün müsbet netice verdığı ı Ve tak ip edilen 

~ l'ıır:,,~ Çqlılıkrdır ve elde b a~n: görülmüştür. Bu hakikat normal ve 
~~\.:'. (:' c ııa ~ı lar arasınd k"u "k~. hiç bir tabii eksikleri olmryan çiftler ı ı 
v~-·~ ıı d ıtarın k a l 1 1 •• d" s·· d . b'·rk 
ı1:, ~ o~ f: t\' . a icin k dı- ıçın ır. unye e gayn ta ıı ı , 
"~ı.ı.. }°;ı~ bir ; 1 Veçhile "kall ameliyat neticesinde uzviyetin harap 
'ttı.., :~ltc "" ~dil"runun isto k~r olması, yahut hastalık yüzünden I 
lıt~ı!.~'. ~k/c bit el,, oldu~un e .d~ maluliyet meselelerinin bu söyledik-
~~ t1ı tdc ı ~~~uk evlatul ~ lerimizie hiç bir alakası yoktur. ı 
r ··~tıı. ~ınt\k rı"ttık· ıga 

~ ~ tkttdi ta geci l ~vlatlann Çok meraklı ve dikkate d~ğer araş: 
tıı~~ tı bit r. ktnıyecekleri- tırmayı yapmış olan Amerıkalı dok 1 

~\tdi}'e;()~ı.ı~l.l . tor profesör Perkins diyor ki: , 
~':it 0%n'Yle in~ aıle Y.uvasm- "Sorguya çektiğim İnsanların biri 
S. :tttj ~~ği diJ°·~ZViyetinin çoğu verdikleri cevaplarda tamamiy-
'~ 1., v c ~ ~o~Uncesine i- le fiziyolojik bir hadiseyi terif ebni! I 

HABER 
VE 

KURUN 
Gazetelerinin 

K CÇCK 
ilanlarından 11-ı t ~t ~l ~orıt \i~r a~a, ~- oldu!~~· .. ~~viye!İ~İz:n .fazla işt~!'ak, 

1 ~ tıl~q dai. Perki Yersıtesm- fazla uzuntu ve tela~ gıbı teheyyuçler istif ade ediniz 
~ 'ır .... ~ll tı t .araştı ns tam beş den müteessir olarak veludiyete en-

1 
Herhangi bir ihtiyacınızı bu ga-

~ ~ . il 11,.c~1~ler r;:alar yap - gel olduğunda şüphem yoktur. Bir zetelerimize bir küçük ilan ver 
~'J:i>ı . tıceler · ep müsbet şeyi çok özlemek, ona karsı şiddetli 

1 
mek suleriyle dehal temin etmek 

k \~ ittı1ı h ına~az gi- iştiyak duym:lk, bizzat o iıtin gerçek-11 elinizdedir. 
\ t~'lı~: ~lll~ku7c ha.kimli. }eşmesine sed çeker. Bu fiziyolojik 'ıl Müracant yeri : lstanbul; Ankara 

t~ ~"'l. ll ~tıı ~dede ınahaı. bir hadisedir. 1 caddesi V AKIT Yurdunda I 

~~~~, 1~ ()~ lıll.tıın kak 5 sayılı As,.bi cü~lenin İ':İtr~"d~\.-i.~;r ta· v A K 1 T 
~~~ lıa. at1 dol akı~ hasta - kını gud:!e'e·e n"'i1I tesır ettıgı he-

1 
ı 

~ ~~t't},. lb 'Yı"'llYle Hac 1 ni.iz tamamivle anlaşı amaınıştır. Mü j 
~~ Ukinı aı_ıasrl tehassts1an bunu te!kik e~ekte~~ • l ı Propaganda servisi 1 

ş <>ldUğu ilan ler. işte ananın dogum cıhazlan.us- 1• • ' 
tünde bu guddeler tesir ebnektedır.,, 

....., 
Şmeling kartsı Atıny Ondrn ile ringde kı:ırşı kn.rŞ'lya 

Alman boksörü Maks Şmelingin 3 
nisanda Amerikada Brnddok ile dün. 
ya şampiyonluğu için ka.I'§ılaşacağı 
maHlm.dur. 

Şmeling birkaç gün evvel sinema 
artisti ol'lin itatıst"'Annrondrayı gör
mek tiZere, Ondranm ça1ışmakta oldu 
ğu Prağa gelmiş ve şampiyonluk için 
yapacağı müstakbel maç hakltmda Çe. 
koslovak gazetecilerine şunları söyle
miştir: 

1 

Şmelingin bu kadar kendinden emin 
göriinen sözlerinden sonra Praglı ga. 
zeteciler, zevcesini de çal~ stüdyo
da ziyaret etmişlerdir. 

Mın.y Ondra yeni çevireceği bir fil. 
min dans sahnesini prova ederken ga.. 
7.etecilerl ka'bul etmiŞ ve Şmelliı.g • 

Bradok maçı hakkındaki fikri soru -
hınca yalnız bir. tek kelime ile cevap 
vermiştir: 

- Nakavt! ... 
- Nakavt ama, kim? .• 
Bu suale sevimli sa.natkAr gözlerin! 

açarak karşısındakilerin cehalclinden 
alay eder bir şekilde: 

"- Kim olacak, Bradok" diye ce. 
vap vermiştir. 

Ga7.eteciler şirin yıldı:zı biraz daha 
konuşturmak için: 

• - Madam revciniz bu maçı kazan. 
sa bile, ancak sayı hesabiyle kazana. 

bilir., demesi üzerine Anny Ondra büs 
bütUn ooşmu.~: 

"- Ne münasebet, ne münasebet ... 
Siz Maksm nekada.r müthiş olduğunu 

bilmiyorsunuz. Göreceksiniz, birinci 
ravndda nasıl bir nakavtla galip gele· 
ccktir.,, 

Diye bağırmış ve dans provasm& 
şiddetle devama ba.;laınışt.ır. 

Gazeteci veda ederek stüdyodan çr. 
karke~ Anny'nin son sözleri şunlar ol. 
muştur: 

- Kocamın kazanacağına o kadar 
iman ediyorum ki, kim isterse iki yüz 
bin marka bahse girieşbilirim. 

1 
"-Malflm olduğu gibi Nisanda Bar. Fenerhahçe b ntcl lik 

dokla. çarpışacağım, rakibim. cidden b 1 
mükemmel bir boksördür, çok kuv - şu es u~ıyor 
vetlldir. Fakat buna. emin olunuz ki Fenerbahf.e spor kliibii ~kı:ınlığın.. 
ben galip geleeeğim. Şampiyonluğu ka dan: 
za.nacağım ve bu mühim zaferimden Bilhassa Kadrköy cihetinde oturan 
sonra da kim isterse karşılaşmaktan binicilik sporuna meraklr zevatın, Fe. 
çekinmiyeceğim. ncrbahçe ailesi içinde bu şubenin de 

Hatta Coe Luize bir reva.nş maçı fır teşkil edilmesi yolunda.ki müteaddit 
satı da vereceğim. Zenciyi bu defa da ve mükerrer müracaat ve arzularını 
mağhip edeceğim. İlk galibiyetimden Fenerbabçe klilbU, minnet ve şükran. 
sonra Coe Luizi başkalariyle döğüşür- la karşılamrş ve bu şubeyi kurmak ve 
ken gördüm; ne fazla bir kuvveti var, yürütmek arzusunu besliyenlcri, genç. 
ne de tekniği .. 

Son zamanlardaki galebelerine al • liğe bu spor §Ubesinde de hizmet etme 
danmaymız, bütün rakipleri zayıf da gayesiyle iptidai bir görilşmeye davet 
ondan kazanrvor .. Yoksa kendisi hiç etrnı>ye karar vermiştir. 
bir ı:ıey değildir. Arzu eden 7.eVa.tm bu ilk görüşme. 

Cihan samnivonu olduktan ve Coe de hazır bulunmak tlıere 6.2-1937 cu. 
Luizle dö ~'1iştilkten sonra A vrupaya martesi günü saat 16 da KadıköyUn~ 
döneceğim. Bütün bUyUk şehirlerde de Fenerbahçe stadı içindeki klUp 
gösteriş m.açla.rr • yapmak fikrinde. merkezini tegrit etmelerinl rica edt • 
yün''. r,i&; -
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-5 Yazan: A. Cemalettin Sarac:oilu 

Sinop muharebesi 
,.01 

Macera ve aşk romanı - 82 - Yazan : cvfJ· 

Sünbül: "Yalnız seni seviyorum, Mihrilıııl 
Bu cinayeti de senin için yap ım ! ,, d~ll"ı,., 

Süvari, güvertesi ölülerle, a~ır yaralılarla 
örtülü gemisini son defa gözden geçirdi 

Koca firkateyn parçalanmış bor· 

da.sı, yıkılmış direkleri ile, düşman 

güllereninin kaldırdıkları su sütunla

rı arasında yavaş yavaş albora olu· 

yordu. Sancak bordasına devrilmiş 

bir halde bir müddet yüzdü, sonra gö

rünmez bir kuvvet tarafından Sino· 

bun derin sularına çekiliyormuş gibi, 1 

ba§tan dalarak gözden kayboldu. 

"F eyziilnh,. batıp gittikten sonra 

aradan bir dakika geçmemişti ki müt 

hi§ bir taraka işitildi. Sanki yer ye· 

rinden oynadı, gök sarsıldı: Liva a· 

miral Hüseyin paşanın sancak gemi. 

si "Nazimiye., firkateynden bir §im

şek yükselmişti. Gemi ortasından 
ikiye bölünerek evvela baş tarafı, 

sonra da kıçı dalgalara gömülüyordu. 

cut,, süvarisi binbaşı Hasan Bekir 

kaptan yaralı bir halde düıman eline 

esir düştüler. Lakin bu kolay zafer 

düşmana oldukça bahalıya mal oldu. 

Türk denizcleri kahir düıman 
kuvveti karşısında canlarını pahalıya 

satmışlardı. Rus gemilerinden bir 
çoğunun armaları budanmış, tekne

leri delik deşik olmuştu. O kadar ki 
düşman gemileri nisbetsiz bir müca· 
delenin doğurduğu bu ıerefsiz zafer· 
lerinden sonra Sinop limanından he-

men kalkınamadılar ve iki gün liman 

da kalarak gemilerinin yaralanru tı· 
kadılar. Bu da kafi gelmemişti. Zira 
gemilerden çoğu vapurlannm yede

ğinde çekilmek suretiyle dönebildi. 

Düşmanın savurmuş olduğu höc-
reler Türk firkateynlerinde 2000 

Geçen tefrikalarm hülAsası: 
Biri hadım, biri cariye iki 3ar<ıyl,, 

aahte bir küçü.k harem ağa.sı olan 
Sünbüre scıhip çıkan Hcıvvanın trilcu
dunu ortad4n Tcaldırmak istiyorlar. 

* • • 
Ayni gUn zarfında, Beşirle Mihrü. 

malı bir küçUk mutfak ara.lığında giz. 
li bir işle meşgul oluyorlardı. Beşir, 

elinde kıskaç, çerkes kızının yil.zilğün
den bir elm~ söktü. İki arkadaş, bu 
taşı bir havanda güzelce döğdüler. 
Sonra, ikisi başba.şa vererek bir ta • 
bak tatlı pişirdiler. İçine bu el.mas toz.. 
larını döktUler. 

~ir, SUnbill'ü buldu: 
- Analığın Havva, Seni kendi yap. 

tırdığı eve götürecek, biliyorsun! • de 
di. - Orada dünyadan elini eteğini çek 
mek mecburiyetinde kalacaksın. Hiç 
de hoş bir §eY değil değil mi? 

Sünbül: 
.. Navekibahri., süvarisi cesur ku

mandanmm fedakarlığını anladı. 
Kahraman amiral ''Nizamiye,, süva· 

risi Kadri kaptanın da şehitler kafile

sine iltihak ettiğini görünce düşman 
eline esir diişmemek için cephaneliğe 
ateş verdirmiş ve kendisi gemisinin 

içinde bulunduğu halde mertçe öl

meyi esirlik lekesine tercih etmişti. 

den fazla zayiata sebebiyet verdikleri - Ah, istemiyorum ... İstemiyorum! 

Ah ne olurdu yarabbi 1 filonun 

ba~mda gafil Osman paşa yerine bu 

cesur Hüseyin paşa bulunsaydı? Her 

halde filo böyle demir üzerinde gafil 

avlanmaz, gayri müsait bir vaziyet

te muharebeyi kabule mecbur kal-

mazdı. 

"Nav~kibahri.. süvanqi giivert~~i 

olülerle, ağır yaralılarla örtülü gemi

sini 11on defa gözden geçirdi. Arka-

Claşlarım Türk denizciliğinin ezeli ka· 

idesini yerine getirip hayatlarını yur-

halde bu obüs yağmuruna orta çağa • diye inildedi. 

mahsus som güllelerle mukabele et

miş olan Türk denizcileri ancak 33 
düşma1t öldürebilmif, 230 dütmanı 
da yaralamışlardı. Bunda da §a§ıla
cak bir şey yoktu. Zira iki tarafın el

lerindeki silahlar arasmda büyük bir 

nisbetsizlik vardı. Mavzere karşı ağız 

dan dolma kubur tabanca ile elbette 

muharebe edilemez. 
(~mı var) 

- Mademki istemiyorsun, kolayı 
var, oğlum.. Zaten bu kadından bık
tığını, sa.na. nefes aldırmadığım söy
liyordun .. 

Sünbill: 
- Of bıktım .. Sahiden bıktım, usan 

dmı! dedi. Geçen gün, yeni gelen hala
yıklarla konuşuyordum. Beni kulağını 
dan yakalayarak oda.sına kilitledi.. 

- Öyleyse ondan Jru.rtulacaksm oğ
hım. •• 

Zenci çocuğun gözleri ışıldadı: 
- Naaıl? .• 

da vakfederlerken "Navekibahri,, ne -------------- Tefrika numarası: -15 -
den onlardan geri kalsındı. Düşman 
gülle salovlanmn kulakları sağır e

den gök gürültüleri arasında meta

netini ve soğuk kanlılrğmı bir saniye 

kaybetmemiş olan lmamoğlu Ali 

kapta n kararını vermişti. Mademki 

cephaneliğe ateş verip "Navekibah

ri., yi berhava edecek kimse kalma

mıştı bu korkunç vazifeyi bizzat ken

disi yerine getirecekti. 

Metin adımlarla bir lumbar ağzı
na kadar ilerledi ve orada yere düş
müş duran bir meşa1eyi ateşliyerek 
meşale elinde, bir deli gibi, cephane
liğe saldırdı. 

iki saniye sonra korkunç bir ta

raka etrafı sarsıyordu. "Navekibah

ri,. nin ta derinliklerinden fışkırıp 
göklere kadar yükselen kızıl bir alev 

ve simsiyah bir duman sütunu kahra 

man Türk kaptanının vazifesini ye

rine getirmiş olduğunu gösteriyordu. 

"Navekibahri,, de diğer kahraman 

arkadaşları gibi darma dağınık enkaz 

yağmuru altında Sinop sularına gö

mülüyor, ancak kahraman harp ge

milerine nasip olan bir ölümle şerefli 
l::ıyatma nihayet veriyordu. 

• • • 

Bellaml mektubu dinledi ve: YAZ AN : 
- Böyle blr mektup aldtğmu hatır- E,..n ~ ~ lr W ~ D 8 !!Si,,_ ,a, 

lıunryorum. Herhalde Z. in kJm olduğunu \WI ~ ~ ~ ~ ~ 'W' 

bJlmlyorum. Krlgere de, bana. ya~mq oldufu ÇEVt.REN: /a. 
hlzmet1erden gayn bqka bir lf için para---------------
''ermedlm. 

Splk Holland ihtJyarm kendlnl gQçlllkle 
zaptettığlnl anlıyordu. Fakat buna rağmen 
seei gayet eakindl. Gazeteci sordu: 

- Krlger sJ7.1 Henleyde kurtama.mqı DU)•• 

dı Size ayni yerde randevu vermlı olm&eı 
garip, yoksa tekrar ıehre döneceğtnl.z1 mi 
Umlt etmlgtl 1 

Bcllıı.ml paUadı: 

- Bu kadar terblyealz\lk yeter, Holland 
Benden bir tek kelime bile koparamazmuz. 
Bu mektuba gelince, bana gelmlf oldufuna 
dııJr hiçbir lsbat yok. Belki de m uydurmuı 
ve Krfgertıı evrakı aruma koymuosunuzdur. 
Evvel&, taharrlyat yapıldığı zaman orada 
ne arndığmtzı bana eöyllyeblllr mtmılz ! 

- Ne mi yapıyordum 7 Havan döfücl1nlln 
hmk de)1ctllğfnl yapıyordum. Demek bu mek 
tup hakkmda bir eöyllyeceğlnlz yok. 

- Hiç! Böyle bir mektup almadım. MeY. 
zuubnhs adamı da tannnryonım. Hatt& Krt
ger hapishane gardiyanı oldu#Unu da, pek 
sevdiğim bir gazete olan "DeyU Glob,,de o
kudum. 

Splk lhtlyarm bu lstihznsma teşekkUrle 

mukabele etu n: 

- Umlt ederim ki, dedi, ptonuzu gezme
me mUsaııdc cdemnlz. 

- Aldo.nıyorsun yavrum, ~tomu, demin 
atıayarnk girdiğiniz duvarm öte taratmdan 
ütcdlğin kadar eeyredebJUnıln, takat.. 

Bcllnml, bu lstenllmlyen zlyaretçlnl.n ta• 

gidip Bellamlnin kapmnı vurdu. tçerl girince 
1ht1yar k~larmı çatarak sordu: 

- Ne var? 
- Efendim, gaz !&turumda bir yanlıglılc 

otaa gerek .. 
- Ne gibi yantıı 
- Havagazl terUbab blllyonıunuz ki be.• 

zuk. tk1 aydır, mutpakta hep kömür yakı• 

yonız, halbuki f Plen taturada. .. 
Bella.ml, ba~hademenln elinden taturayı 

kapar gibi aldı, ve hiddetle 
- Sen ne kanşıyorsun bu t~lere? 

Dly• ba!!n"dı· zavallı bqh&deme, etendls'. 
ne bir hizmette bulunmak Umidile gelrn!§tl. 
onun bu hakmZ hiddetini görünce lzaha çc• 
lqtı. 

- Şey.. efendlmM Hiç yakmadığmuz ve 
ku1lınmadığnnız halde nnatl olur da sekiz 
bin metre mlkAbı gaz eartetuk diye .• 

- Defol, kan'1J'a dedim ya! .. 
Bu ıözter, bardağı ta§ıran eu damlası t•· 

ıdrlnl yapmqtı. B~h&deme Vllk.9, etendlsl 
n1ıı kaba muamelelerinden zaten sinirlen!. 
yordu. Bu sefer eabn tükendi ve. 

- Mösyö dedi, bu tarzda hareket edişlnlze 
ve 8'5z 8'5yleyielnl'u daha fazla tahammut c
demlyeceğim. Ltıtten hesabımı görUrscnlz, 
buradan gitmek1o çok bahtiyar olacağını. 

- Peklll, !&%!& ukalAlığa hacet yok. 
Yarnn saate kadar gitmiş olmalmz. 

cebinden Nr BeTiıımt bunları eöylerkeı:ı 
mo.men ptUğfne emin olmak için onu kap~ banknot ~ıkard:r ve "al,, diye ma.'l:ısmm t· 
ya kndar teşyi etti. Kapıcı efendisinin, biraz zerine attı. 

Sinop muharebesinde iiç Osmanlı evvr.ı lcotdurdu!!ıı adamla beraber !çerden Splk Holland şatonun clvarmdakJ köyün 
geldl~lnl glSrUncc ağzı ıu;ık k&lmııtı. v k • 

firkateyni ile iki korvet battılar, ge· tokantumda yemek yiyordu. Şatodan ıı s 
'f. lf. :J#. in koğulU!'U haberini orada aldı. Biraz sonra 

ri kalan gemiler karaya gittiter. Yal- Gıır şatosunu ıı.ldıktan sonra Bellaml orada da Vllkı lokantaya geldi. Gazeteci ona yal·· 
ruz ••Taif,. vapuru sürati sayesinde bir aUrU tadl!M yaptrrmı~tı. Eski duvarcı lqarıı.k meselenin ne olduğunu sordu. Vmts 
kurtulabildi. Türk denizcileri düş·ı ustası, ttıdlltıt plAnlnrr:ıı bizzat tanzim e~ anlattı: 

l mışU, ve ameleye cahs:uı nezaret ediyordu. - Bu suratsız herine yaşamanın lmkflnı 
manın ezici faikiyetine rağmen öğ C- Şatoya, yeni baştan su. elektrik havagazl tc- yok. tnsan de~ı. A.det.a domuz. Sonra bir 

- Nasıl olduğunu sorma.. Yalnız Üçü de gösteri§ olsun 
benim kendisine göndereceğim buak- lo koşuştular.. })a.Şl 

şamki tatlıdan yemiyeceksin. Başka· "- Şimdi hekim ~ 
sının yemesine de mani olacaksın.. "- Şimdi hoca~ı ç -ali!:,, 

üzerine bir hafiflık !; ... 
Anladın mı? .. Zaten sen bana bütün 
söyliyeceklerimi harfi harfine yapa- oyaladılar. b-11 ~,)'ı._ 

Fakat, zavallı ka. dını~ ... h,,ıı'. I 
cağına dair söz vermiştin .. Haydi ba- ı fenalaştı. Gözlcrı çe§J'~ 
kalını, söziinil tut.. Bu sayede, değil 
bu konakta, kalmış padişahın, sarayı- dışarı uğrayarak: fll!ll!~' 

- Ölilyorum.. ölilY0 
na gireceksin .. 

Küçük zencinin gözleri daldı: haykırdı. Uih~ 
- Padişahın sarayına.. Ve parmağile, 
Ve birdenbire sordu: ederek: . 1 O 1 
- Orada beş bin kız varmış öyle - Öldüren se~i.O ··~ .. • 

mi?. t. verdin .. İçinde T.ehır 11 ~ 
v kırdı. - İmdat! :tnıda · - Ulan kA.rata .. Bunu nerede~ ög- ba 

rendin ?.. Can havlile öyle rdU· 
- Öğrendim işte.. Ah, beni oraya işitilmesinden korkulu ~ 

gönder .. O zaman senin bütün istedik· Beşir ve MihrUınab ~eOı 
lerini büsbütün yaparım.. larmı kaybetmelerine cert'~ 

Beşir, bu ucube çocuğun yanaldan- hemen koştu, açık pen ~ 41 
Döndüi!i.i zaman ha.Sd ~~' f!l'_, ru okşadı. Ona çok gUveniyord~ çok!. ~ 0ı!ı" ~ 

Tıpkı Canfeda ile Safiye sultanın Kon- çıkmıyordu. üzerine di~ 
tese güvendikleri gibi.. . Böylelikle, - Oh kurtuldu~! • et .. Ô" 
Ü .. ...a ' nefes aldı. Öldü nıha.Y ..,. çunı.;ı.ı ıtfuradm sarayı etrafında ga· v 
rip kuvvetler, garip ittifaklar husule olsun.. . .. b0}11_J 
geliyordu. İki şeriki cürınUnilil dl1ll r 

• • • rak, onları, yanaJdarJil 

O akşam, Havva, pek müthiş bir ka- öptU. ~ 
rm ağrısına yakalandı. İnliye inliye Onlar, bu oğlanın 50~,~ 
birkaç defa sağdan sola döndükten ve ruhundaki vo.hşete • ~ 
sonra: Beşir: de~;,' 

Am ı K h b · - Ne insafsızsın! -d.., gll" - an... oşun, a er verın.. B ka: w t? 
ÖlUyorum! - diye haykırdı. dini alamadı. • u bil"' fi 
Yanında yalnız Uç kişi vardı: Beşir, tını kurtardı. Yal~ı.: / 

Mihrümah ve SUnbiil.. erkekliğini de ku ryo'f 1' 

sOpUrUyor. Sabah kahvaltısı 
sut, attı yumurta .. 

diye, bir kilo 

Ve Bellamlnln istihasınm azametini anla• 
tan tatsilt.t.n gtrışu. 

Splk ba.şhndemeyf dikkatle dinledi. Ha.vr -
gazi faturası meselesi onu cidden alA.kııdnr 

ediyordu. Bu ı~ ona 1Uphell görUnUyordu. 
Bu ıebcpten derhal Londraya döndU ve p<· 
lls mUdUrlyetine giderek Fiteri buldu: 

- Ne \•ar ne yok Holland 7 

- Şatoda bir §eyler otuyor. Asil pto ıınhi 
bf, bir gaz taturnsı yüzUnden başhademesi• 
nJ koğmu~. Öyle z.'l.nnedlyo:-um ki bu hO.d'· 
sc birkaç yüz sene evet olsaydı, zavallı V111cs 
şimdi aııılmıg olur ve y~ll hayaletin yanma 
giderdi. 

- Anlat bakalım. Fakat yavaş yavaş, 
bugün katnm pek kaim. 

Flter gazeteciyi dlkltatle dinledi ve birçok 
mUtemmlm tatsl'At ı~teyfnce, Splk: 

- Yoksa, dedi, bizim pto sahibi gtzlJ 
bir viski fmaltıtha.nesi mi açmış, bu kadar 
gaz sarfiyatına aklım ermiyor. 

- Du gıız meselesi, Gar şatosu hakkında 
elde edebllcceğlmlz ma!Omatm en mühim• 
midir. Azizim Splk ben birkaç hafta için 
ı:;-aybubet edeceğim. Bu müddr.t zıırtmda yt• 
nlden bir §eyler öğrenirseniz, tQttcn muavi
nlme bildirmenizi rica •deceğ!m. Slzl §imdi 
onunla tıı.nı§tmnm. 
Yanın saat eonra Splk Holland gazete ı. 

darehancslne dönmUş bulunuyordu. Derhal 
yazı işleri mUdUrünU buldu v~: 

- J{rf&'erln ka.tıJ hAdl!eslnln, dedi, içyt· 
zUnU yalnız Gar oatosundan öğrenebtllrfz. 

Bellnml ba'hıı.demeslnl koğdu. Herhalde er 
nun yerine bir başkasmı alacak. Bir kolayr• 
nı bulup da adamlarımızdan birisini oraya 
yerlel'Ur.ııek fena olmaz. Ben kendim gider-, 
dlm ama, hiç bu işten anlamam, hem de 
yıınm saat sonra Bel'a.ml beni tanrr. Bu işe 
)fason veya başka. arkadaşı memur ed<· 
mez miyiz? 

- GU.Zel bir fikir . 
Fnkat ayni flldr, o dakika da, Bellaml ile 

çok yıı.ltmdnn al.Ak.'ldar olfl!l diğer iki kişiye 
de &'ClmlşU. 

KÖPlfüLER nın otmOLTO 

ona medyunsun. A.cırtl 

hu~ünbül, ona Habe'$e:~ 
_ Beyaz insnnııı:; ıııl~ 

me ! - diyen sen degı sordıJ· 
Mihrümah merakla 

- Ne diyor.. A,,,_e'. 
.. sö •ltr" t Beşir in bir soz ~ ~ 

bırakmadan, derhal ~ bit ,1 
- Dedim ki: Bu fşı 

yapıyorum. cs.1'1 J 
- Ne aşkı yuJJlur r.!itıfP' 
- Seni scviyorUJJlı 11'1 

nin a~km uğruna!.. . deı F 
·~iS1 Bu feci anda, 1 

kendilerini aıaına.dıia.t· ıu1o~f 
3 o lsı· Dışarda, koşuş:ın ••:tJıl" 

"- Ne var? .. l{iıll 
diye bağırdı?,, 

Be.~irle Mihrüuıab= 
_ Eyvah itjitnuıiŞ· ~ lı 
Bu noktada da. f{:ı.~ ~ 

muhafaza eden yine .~rtı tıı".J 
E h , /1. nncllli"; tı,P' 

- yva •.• .n. °f' ~ 
h kadın.. Bana öyl~ ~ d61' ıJ1 
diye sahici göz ya.' a. 1sıııd" 

Onun bu hali kafŞtıf 
·· · · knldıl ~ .. i cürmu seyJrcı ' .,:l'J 

Derken kapı açıld~~ ,r 
- 1mdat diye tı11:;.ı 1ıctı1' 

ye, içeriye bir ka.Iab 

Sünbül: .~ıııiP.ıı, 
ı\Jlnell!'.. T_J 

- Bendim.. .. dııı1" P"J 
görünce öyle bağll' c oe ~ 
kadın, zaten dün gec ı ~f 
ğunu söyliyordu . . M',;~•t 
velce de tutmuştu. ..1~ 
öldü.. ~"',j 

- Yanında kitn vrdf1P~ 
- Yalnız ben ~ğiitlil "~ 

süme dayadı .. öıdıı pi< f''.J 
dat diye bağırdif'f1·•}.t1'eJ"" j 
Mihmriimah otdll·· f'fi . 
ler geldiniz.. lıı.'f" Z 

• a.ııd• .J Bu yalana ın ltw'",; 

den sonra saat ikiye kadar mertçeı slııatı ve ktıtüphıınedcn gayrt her yere kalo- sUrU hayalf't hlkAyeteri. 
do .. gwu""ştu"'ler. Baı:ıta Jı'va amı'ra] Hu'"se- rt:cr terUbatı yaptırmıştı. - Siz yeştt hayaleti gördUnU.Z mu 

1 - ~ Bellaml, Krlger cinayeti t:nhklkatmı h ç • Spllc Hollandın şatoyu duvarı &§lnak su- - f.{ayır. Görmedim. Bana kalmıa bıı. 

D"UYUYORL.\R 

masalar bile, ~u ~t ~l/J 
mek öyle bir cı.nn.> # •'ı' 
manın vnsıtaıaril~tıl1eıt~ 
sıt olduğunu ltcS ~j 

mazdı. ıti ~ 
Hacı Mustnfa. ~etl ~ yin paşa bulunduğu halde gemi sü-ı ".etil"- zıuaret ctuıı-ı ••"n, bnhademe Vllkse, blzazt Bella.mt taratmdnn, klmblllr ne Si'- bir heycc:ı.n duymadan okumu§tu. Bu clnr.· 

·1 h d " o• ,.... ....,. vet. o:ıu, ~imdiye kadar uzun mUddettlr vel'"I van erinden hemen hepsi ŞC it ÜŞ· h .. va,...n•I o:frl:etlndc...'l fatura gl5ndcr1lml1tı. heple uyduru1muş bir hlktıyedlr. Hem ne h!• t ku ta 
müşlerdi. Yalnız gafil amiral, Sino- Vlllc..o; t:ıtur:ıyı ıı.lmeıı. taktı ve ~ft,rrdı. Alel• c:ım "~anl ~ Domuz deı.1Jysem, boş yere eı:;• · vordu. Mııktul ite olnn mUnasebetıne dair 

"'k~ftr, Pelcn hUtUn taturalar do ...... , • dıı.n c!o"'· DUı:ıyaıım en ~el yemelc salonlarmdan b'· k bl ba k k 1 · O " "" "' "' ~ kendisine sonıl~n ınıa'lcre cevap verme r 
• ~.. " hayli mU§kUl olmu§lU, takat artık bitmlgU. 

zevcesinin ölUmUJl ~ ''J 
O b.. '"k bir cCll J& ~ 

na uyu lJ V"' ,,ol 
ettiler. Nihayet, :tllll 5iUl 
kaldı. Bu meyanda: ( 

.. ~~ ,. d 11o11 ı dlği ecnedo 480 nr,ttız 11:-asından r n·ı 
apamp a an ncemı sman paşa ru~·ft l3ftltam•ye verfleb!ll"dJ. Fakat o gUn 'I rfıılne ııahlp olan bu adnm yemelrlertnl orad'.\ 

ile "Nesimizafer,, in süvarisi kayma- yıı.nlıştıkta \•ilkse gelmişti. Başhadome, elin- yfye~no kUtUphanede yfyor., Hem ne ve- (Devamı var) 
kam Ali Mahir kaptan ve "f e~y:._:z~i_v_ü_·_de_ı_at_u_ra_d_u_~u_n_d_u. __ so_n_r_a_kar_a_r_mı _ _ v_ere_ re_k __ m_e_k_U_ı:_k_ı§_ının __ yf_y_e_ce_ğin_ı_b_ır_o_tu_ruş_ta_e_ıı_ıp _______ 2._ _________________ _ 
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bit~ .. ::-----..__ HOR TL 1 YAN FA US T .\" 
tid onlin - . -------tıı b· ll\de, ""'h -, ır goı e. :ır~ re dogru koşa koşa fı olmasın ~. 1< ad:at çok şükür ben bu-
~ ~.undan ge · _Bu ~iraldayldı. radayım .. Ve büyük bir muhabbet bes· 

. , Şılco güı·· lnin rnısin? • lemeğe başladığım küçük prensi, elim· 
lı l:ıen· Utnsedi: den geldigy i kadar koruyacağım. 
'b. ~ b un t5zı · 
o;,ı l' Una da lU erıın kuvvetlidir, işte .. I Pardayan böyle düşünürken, Don-
tt ı. 0

tcrol'u ki~u~ yok .. Ondan başka , .;ezar •da El Şikoyu isticvapta devam e· 

't>eııı 
ırndada çağtrrr? .. İ§· diyordu: 

., 't ek ben· . 
Sc~ "et, •da 1 

llndada çağırdı? 
~ . arı s tnlar ·· · "Otır ezar 1 • uzerıne atılınca: 

diler a ildallılar 1ntdat !., ıdiye • bağırdı. 
"e onu :. başına bir kumaş geçir-' n gotürd"J 

~! ~'da u er. 

- Ya sen El Şiko, bu adamlar Jiral • 
dayı kaçrınlarken, ne yaptın? 

- Onları uzaktan takip ettim .. İşte 1 
- Onu nereye götürdüklerini bili-

yor musun? 
- Bilmeseydim. gelip size söylemez· 

dim bile! Şılto b rtıları göreb'ıld' · k .. ··k? ' b it d ın mı uçu . 
barı 0 n ler· efa gülümsedi ve: - Aferin Şiko !.. Şimdi beni hemen 

dı: Sezar 
1

~~~~:!· diye cevap verdi. oraya götür. 
, l{ ve nefretle bağır. Ve Don Sezar, bunları söyliyerek ka. 

bcl\lrıı tistoba pıya doğru yürüdü. 
İt'" borcuııı 11 

I3u alçağı öldürmek Pardayan yolunu keserek, tatlı bir 
dcıı \i~lilc ~~- olsun. sesle: 

lta~ı -<llllın h" b" d d' ' l:ı tl?taya ıç ır hareketini göz- - Biraz durun bakalım, e ı, daha 
ıı 1.1 ~ • 11 l>arday • vaktimiz var. '°'t,, "tıatob an. 
, Qarıtea te al da kim? diye sordu: 

tıı~~ ~el\ ."ap verdi: 
ltl> gUrı d 

' b O)\ ajarı tşarıya fırlattığınız 
dtı~ eaerı· 1

• 
lı11 1.zc bu . 

~!\> garıp adam iyice ku-
' aııteıı 

d~~ l:ıı.ı Ya\'a 
'U 'efil· §Ça rnırtldandı · 

~it:. ırı ki . . 
.' l{ı ~Ilı • rnın hesabına iş gör. 
~' b ~ltı? 
Cıabı on At 
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"-' ~ ' Yanı Barba Roja 
,..il iltba 

ill>ttj ~Ofa> 
~,:" l', ~Yal\ d. • liani bir türlü kral· 

"'11~ 11:e e,, c .. ~ "llıı lldiai 1 Us seli a:dam. 
' .ıdal>~"alye;· 'Yoksa onu tanıyor

rli: il haf 
' lf bi 'i ~lta t tebessümle cevap 

t &() ı. 

'~ nra <t·· 
lı ~ U§Urıdli: 

terıe E 1 
spinozanın parma. 

Ve Don Sezarın sabırsızlıkla çırpın

dığını görünce, ilave etti: 
- Bana biraz itimat edin yavrum .. 

Pişman olmazsınız. 

- Şövalye size son derece itimadım 
var fakat ... Bakın ne haldeyim. 

- Biraz sabredin 1 Eğer bu küçük a
damın söylediği şeyler doğruysa, size 
söz veriyorum, her şey yolunda gide. 
cektir .. Gözü ka palı tuzağa girmel<te, 
mana yok. 

Sonra tekrar El Şikoya döndü: 
- Söyle bakalım küçük. Jiralda kı:cı-

nhnca onu takip ettin, ve nereye götü 
rüldüğünü öğrendin ve sonra Don Se. 
zara haber vermek üzere koşa koşa bu
raya geldin değil mi? 

- Evet Senyör 1 
- Çok güzel. Şimdi söyle bakayım 

Don Sezarın burada olduğunu nereden 
biliyordum. 
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El Şikonun yüzünde. Parıdayanın gö 
zünden kaçmıyan bir tereddüt belirdi: 

- Evine gitmiştim işte, dedi, bana 
burada olduğunu söylediler, ben de 
buraya geldim işte! 

Ve sanki Pardayamn aklından geçen 
teyleri anlamış gibi ilave etti: 

- Eğer Don Sezara karşı hakikaten 
muhabbetiniz varsa, siz de onunla bera· 
ber gelin! 

Sonra Servantese dönerek: 

-Siz de senyör .. Ve bütün arkadaş
larınız .. Nekadar dostunuz varsa hepsi .. 
Çünkü Don Kristobal Jiraldayı ele ge· 
çirdikten sonra, onu kolay kolay teslim 

ctmiyecektir .. İyi bir köpek iyice hırla
madan kemiğini kimseye vermez işte! .. 
Onunla adam akıllı çarpışmamz liizrm .. 

Ben size tabii yardım edemem .. Yalnız 
size evi gösteririm .. Bu boyumla ba~ka 
ne yapabilirim? 

El Şiko hakikaten samimiydi. Par. 
dayan da şöyle düşünüyordu: 

- Bu bir tuzak olsaydı, herhalde 
Don Sezara arkadaşlarile beraber oraya 
gitmesi tavsiye edilmezdi. Bilakis yal
nız başına gitmesi temin edilirdi. Fa
kat ... 

Ve Pardayan tekrar El Şikoya sor. 
du : 

- Demek Jiraldanın etrafında epey 
k:labalık var. öyle mi? 

- Kat'iyetle bir şey söyliyemem 
senyör. Onu kaçıran dört kişiyi ve Kris 
tobali göı:i:iüm.. içeriye girdiler ve bir 
daha çıkmadılar .. Demek ki hepsi içeri
de.. Herhalde evin içinde de başkaları 
var .. Fakat emin değilim ... 

Pardayan hiç tereddüt göstermeden 
kararını verdi ve : 

Gidelim, dodi. ' I 
El Şiko derhal kapıya doğru yürü-r 

dü. 

Pardayanın bir işareti üzerine Ser. 
vantes, Don Sezarın soluna geçti. Par
dayan da sağında yürüyordu. 

Pardayan, muhtemel bir tuzağın mu• 
hakkak surette Don Sezar aleyhine ot. 
duğundan emindi. Bunun için kendi a
leyhine kurulmu~ olmak ihtimalini ak
lından bile geçirmiyordu. 

Servantes de ayni fikirdeydi. Bunuıı 
için her ikisinin de yegane ga.,Yeleri teh. 
tikede bulunan Don Karlosun oğlunu 

müdafaa etmekti. 

Don Sezara gelince, o, uzun uzadı· 

ya düşünmeğe lüzum görmüyordu. Ji· 
ra111a tehlikedeydi. Onu kurtarmak ar. 
mile oraya gidiyordu. Başka hiçbir ıey 
onu alakadar edemezdi. 

Biraz evvel, açık ve berrak otan so. 
ma. şimdi koyu bulutlarla örtülmüg., 

ay tamamile kaybolmuştu. Bunun için, 
taraçadan sokağa çıkınca, karanlık için 
de yürümeğe mecbur oldular. 

Don Sezar, önde yürüyen El Şikoya 
seslendi: 

- Nereye gidiyoruz? 
- Servili eve. 
- Pekala! Tanıyorum. Sen yürü, biı; 

arkandan geliyoruz. 
El Şiko hiçbir §ey söylemeden ufacık 

boyuna rağmen süratle yürümeğe ba§• 
la:iı. 

Pardc:.yan, Don Sezarın koluna gir. 
miş, hem dikaktle etrafa bakarak kulak 
kabartıyor, hem konuşuyordu: 

- Bu çocuğa itimat ediyor musu• 
nuz? 

- Evet! 
- Bu çocuk değil mösyö. Yirmi iki 

yaşı var. Hatt! belki de daha fazla. 
Boyuna bakmayın . Cücedir. Fakat er• 
kek bir genç .. Hem de kendisine çocuk: 
deyince fena halde kızar. 

- Hayret! Demek ki tam ma.naaile 
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erkek 1 .. Ben doğrusu onun çoctik o1rna. - .:Bahçeye atladıktan ıonra, çayırla: 
mı tercih ede.rfüm. rın il.zerinden yürüyünüz .. Çünkü diğer 

- Neden? :rcrler çakıl taşlarile örtUlüaür .. GUrül. 
- Öyle "şte .. Bir ikir .. ıNeytse, yatlı til yaparsınız .. IDikkatJi hareket daenıe-

wcya çocuk ... Hor ne oluraa olsun, bu mz,hiç kavga gürilltü çıkarmadan işini
<Cilce necidir? Onu nereden tanıyorsu- ızi bitirirsiniz. Bu daha iyi olur, çtinkii 
nuz? Ondan emin misiniz? siz üç kişisiniz. Halbuki onlar ~erhalde 

- İtiraf edeyim ki kim olduğunu bil- çok kalabalık.. Şimdi herkes uyuyor ... 
mıiyorwn .. :Boyu kısa oldugu ıiçinilıer'kes Fakat Jiraıaa herhalde uyanık.. Ben 
onu lE11Şiko diye çağmr .. Onu nereBen burada beklerim. Bir tehlike sezersem 
an6nğnna gelince; zayrl ve ~çu'lc ol. ıslık çalar sizi "'haberdar eaerim. 

duğu için hi~bir iş göremiyor. Soka'lt- Pardayan dikaktle cüceye 'bakarak 
brda dolaşır ve tanı!ihklarmdan topla- •ordu: 

dığı paralar1a geçinir. Ona tesadüf et. - Sen neden bizimle gelmiyorsun? 
iğim 'Zaman ben de birkaç para veri- El Şiko ürkek bir hareket yaparak: 

rim .. 1\.rtık sevincine payan yoktur.. - Hayır, aiye mırıldandı, oraya gir. 
Bir gün, birkaç kişi zavallıyı döğcrler- mem 1 Q Siz 'k~g.a ederseniz ben n: ~a
'ken, onu 'ellerinden kurtardım. o glin. · pamn. llJ3en sızı buraya adar getırdım 

d b • b "'- b"' .. k b~ h'" işte ... tl'.st .tarafı size ıait. en erı ana Aar§ı uyu ır urmet 
ve muhabbet 'besliyor .. İtimat edilebile

cek bir adam olduğunu zannediyorum. 
Fakat doğrusu 'bunu kat'iyet1e temin 
'Cldemem. 

Pardayan mırıldandı: 
- Neyse, gidelim ae .. Ondan sonra 

bakarız. 

Pardayan etrafı gozetlemekte we ku
la.ğını kabartmakta devam ederek, .muh 
temel bir taarruza karşı hcuır bir vazi.. 
yette yürüyordu. 

Bir .hayli yürüdükten .aonra, El .Şiko 
nihuyet servili .evin kapıSI önünde dur
du ve ya:va§ça; 

- Burası 1 idi~ mmldandı. 
Ve sonra duvarın üzerindeki çatlak 

ve delikleri göstererek ilave ettf: 

- Kolayca girilebilir. 
!Rardayan duvara .bakarak gülüm5c

di. Bu delik wc -satJaklara basarak ıdu.. 
~ öbür :tarafına aşmak 'oeuk ~un.; 
cağıydı. 

ıEl ŞikD devam etti: 

!Biran evvel duvarın öbür tarafına 

geçmek istiyen Don Sezar cebinacn bir 
kaç altın ~kararak: 

- Al tunları El Şiko, deai. Fakat 
bununla sana borcumu öaemiş olmuyo
r.um .. Bundan sonra sana 'ben bakaca. 
ğım. 

El Şik lfıraz tereddüt ettikten sonra 
paraları aldı ve: 

- Senyör, ôcdi. Zat~n para almış· 
tım .. Fakat mademki veriyorsunuz .. 

Pardayan cücenin bu sözkrinde bir 
muamma sezmiş gibi sordu: 

- .Zaten para aldığım ne için söyle• 
din? 

i!El 'Şiko tabii bir sesle cevap ıverdi 2 

- Çünkü ıpara vermesini istemiyor. 
danı .. Senyör !Don Sezara yaptığım biz 
met benim için kitfi bir mülcafattır. 

t.tç ıar'kada§ cüceden a:ynldıktan son
ra, kolayca duvarı aşarak bahçeye at
lladılar. 

l.Don Sez.ar ıbemcn yürümek istcldiyse 
de, Pardayan kolundan tutarak: 

' 
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caat etti •. Babamın, bütün meddahları Bu, on iki ya§lannda g?ı. .sitl"'!_, 
gibi bu müracaattan -lercf duyacağını cık boylu bir adamaı. :Derıs~ifdİ· ~ııı' 
düşünmüştü. ve kuru, gözleri küçük ve ze ,N 

Fakat karşısında, hiç bir kuvvete, disinden hiçde kısa olmayarı ıd•1''!'" 
hiçbir tehlikeye boyun eğmiyen cesur · üzerine ktiçük yumruklarını 
mert ve namuslu bir erkek buldu. İ_şte IDon Sc.zarm :ylizünc ba1'tı· 
o zaman, hiddet ve kıskançlığmaan çıl- El Torero kliçük adal11

1 

gına dönen taclı haydut, babamı en tatlt, bir tebessümle: } dtdİ-
.. ült 

tüyler Urpertici i kcncolerle öldilrte. - Hayrola, El Şiko('kUÇ J 
ek bu suretle hem kinini tatmin etti- - ~iralaa !.. t•r' 
ğini, hem 8c sevdiği '.kaldım ele geçir- Don •Sezar heyecan içinde, ~ 
diğini zannetmek gafletine düştü. Fa. rak sordu: 'r ceıi1'et 
ı.kat yanılmıştı. Annem, alçakça öldürü- _ Ne oldu? .. Başına bı 
len babamın hatırasına daiına sachk kal 

aı. IBunun üzerine canavar, kral, anne· 
min mukavemetini krramıyacağını ıan. 

IJayarak, onu aa zehirliyerek öldürttü. 

geldi? .. Çabuk Eöyle ! 
- Jiraldayı kaçırdılar ı .. 
tlçii bir ağızdan: /' 
- Kaçıraılar 1.. i ,,rıı' 

Kinini, kurbanlarınm beşikteki çocuk- Diye tekrar ettiler ve aY0tı1,,. f. 
1arı üzerinde de teskin etmek isteidi. Fa bir sevki tabii ile ayağa kalk . pıJ 'jj 

•"'J ,, 
kat dediğim gibi, babamın sadık bir a- Don Sezar, hiç beklemedıgııtıııııt 
damı, beni, kaçırarak, onun elinden kur ber üzerine bcyninaen vıır 1' 
ta~~ d ~~ hareketsiz urdu. 0~11" 

Don Sezar sustu ve uzun müddet dü. 
şünceye klaldı. P.ardayan müteessir 
bir tavırla ona bakarak raüşünUyordu: 

· - Zavallı 'ocuk ! .. Fakat babasının 
sadık adamı olduğu iddia edilen .şu ih
tiyar, bazı yerleri hakikate uygun olan 
bu masalı ne diye uydurdu? 

Don Scznr zarif başım kaldırarak 

sordu: 
- Ebeveynimin intikamım alma-

mın, canavarca bir cürüm olduğunu 

şimdi de i'ıddia edebilir misiniz? 
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Pardayan, böyle bir sua1e nasıl ce. 
vcı::;ı vcreb11eceğini düşünürken, yanla· 
nna -::okularak, mükalcmclerine karışan 
ufacık bir adam, imdadına yetişti. ,. 

;..A. 

. e,· s "' Pardayan masayı ıter "" ~ 

bir tarzda: . ;ıiıtl ~ 
- Kendimizi kaybetrrıı}'c .,'I 

todla hareket edelim 1 ··ııere'IC 
Dedi ve küçük adama do .ı4' 

bir sesle : sli11ıır 
- Jiraldanm kaçırıldığını 

sun küçük öyle mi? 

- Evet senyör. 
- Ne .zaman? w!r!' 
- Aşağı yukarı iki saat 

0 

- Nereder üılae- ..ı 
- ~tarazanas kapısı ö:Uwo' 
- Bunu sen ınereıden 
- Gördüm, işte! / 

- Gördüklerini anlat. ..biJ! f 
- İşte senyör ı surların °.~i1fl" ;J 

fında bir işim vardı, gecik:re r~ 
pılar kapanmadan CVV'e1 § 

diye acele eaiyordum. 'Bir ae 



SARAY 
rUKK 
MELEK 

BEYOCLU 
ı llnlnlalka 

Dokuzuncu senfoni 
ı Canlı ,film Ye Ko.c!ı.n iste-

vlnc.ı 

iPEK ı Yıkılo.n belde ve Tehdit 

SAKAIO'A 

. 
YILDIZ 
SUl'ltEJC 

4.LKAZAR 

fAN 
ŞIK 

ŞARK 

mcktublan 
Kermes eğlenceleri ve AI~ 
çnklık 

ı Moslcova • Şanghay 
ı Sözde kızlar 
ı Kızıl Çayır ve Hücum ta· 

buru 
ı llDlk ">J.''!re;.t 
ı Kadınlan Severim 
ı Brodvay melodi ve Havıı 

1 kahramanlo.n 
ı\SRI Unutma ibc.nl ve paranga 
Mo\TORV A ı Ali Bnbn ve Vahşi ko~ 
<JU)I UHlYET ı J{orsanlnr definesi ve Meç 

FERAD 
l\lll.U 
fttl.AL 

Ml kuvvet 

ISTANBUL 
ı Pro&'l"ammı tılldlrmemıııtır 
ı çnpkm genç ve Kızıl çayır 

1 
ı l{aptan Blud ve Öldüren 

1 
gözler 

ı Dans kor.sanlan ve Ku-
karaça • 

Al.El'tIDAR ı Öld lrc:ı gözler ve Kaptan 
Blud • 

KElli\UIEY ı P,nll-dat yolu ve elmas hır
mzları 

BAKIRKÖY 
!\fJLTtl'AI>l : GizH pençe 

KADIKOY 
IIAL.E ı Yeaıı domino 

OSKlJGA~ 
flALll ı Pr. Zııtl Sungur 

Fırsattan istifade 
BEYKO Kürk ticarethanesi laş 

mevsımmm ilerlemesi dolayısile 
kürk mantolan o/o 15 lenz!latla ve 
12 ay vade ile kefaletsiz olarak sat
maktadır. 

Ölçüye ~öre m~nt~~ bir gün 
zarfında yetİ§tİrir. Anadoludan ay • 
ni şerait ile sipariş knbul edilir. 

Mahmutpa§a Kürkçü Han içe • 
risinde No. 8 - 9 Tel: 21685 

HABER - AlCşam poıtııst 

DEVREN SA TIUK BAKKALiYE 
DÜKKANI 

lstanbulun kalabalık çarşılarından 
birinde muntazam mobilycsiyle, müş
terisiyle bir iyi bakkaliye dükkanı 
devren 6atılacaktrr. Tütün gümrük 
25 numaraya mi.iracaat. 

K1RAUK YENİ KARGIR 
HANE 

Süleymaniye Fetva yokuşu İzzet 
bey sokak No. l O. altı oda, terkos, 
elektrik hava gazı, nezareti fevkalade 
yağlı boya. 16 numaraya müracaat. 

Beyoğlu sulh üçüncü huJ-.."tlk M1dm
liğiniüm: Foti Kendros, İsmet ve s&i
renin müştereken mutasarrıf olduk • 
lan Beyoğlunda Hüseyin ağa mahal • 
lesinde atik Tarla.başı caddesinde ce
dit Itır sokağında atik 19 cedit 20 nu. 
maralı ve 4000 lira muhammen kıy -
metli evin tamamı şuyuun iza.lesi için 
açık arttırmaya konulduğundan 8 
Mart 937 Pazartesi günü saat 15 den 
16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkemesi 
başkatipliğince müzayede ile satıla

caktır. Arttırma bedeli muhammen be 
delinin yüzde 75 iru bulursa o gün i
hale edil~ktir. Bulamadığı takdir -

de 15 inci giinU gelen 23 Mart 937 sa. 
Iı saat 15 ten 16 ya kadar icra oluna
cak ve en çok arttırana ihale edilecek
tir. 

1 - Evin evsafı mahkeme başkA.ti. 
bi nezdindeki 936..29 numaralı dosya.
da. yazılı olduğundan anlamak isti
yenler oradan okuyabilirler. 

2 - İhaleye kadar birikmiş maliye, 
belediye vergileri, vakıf icaresi, tel. 
laliye ve 20 senelik evkaf taviz bedeli 
mUşteriye aittir. 

3 - Arttırmaya girmek fstiyenler 
muhammen bedelin yüzde 7,5 u nis-

petinde teminat akçesi veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu getir • 
meleri §arttır. 

4: - Arttırma bedeli ihaleden itiba
ren yirmi gün içinde mahkeme kasa -
sına. ya.tırılacaktrr. Aksi takdirde 1 • 
hale bozularak farkı fiyat, zarar ve 
ziyan faiz bilA hüküm kendisinden alı.. 
nacaktır. 

5 - 2004 numaralı icra. ifl!s kanu
nunun 126 ncı maddesine tevfikan 
gayrimenkul üzerindeki ipotek sahibi 
alacaklılar ile diğer alacaklılar gayri 
menkul üzerindeki hakla.nnı hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
ispat için ilan gününden itibaren yir. 
mi gün içinde evrakı mUsbiteleri ile I 
birlikte satı6 memuruna müracaat et 
meildir. Aksi takdirde haklan tapu kü 
tüğile sabit olmryanlar satış parasmm 
payla,şmasından hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divanha • 
nesinde herkesin görebileceği yere a
sılmıştır. Fazla malumat almak isti • 
yenlerin 936.29 sayısiyle baş yaz.gan. 
lığa müracaatları ilft.n olunur. 

7 - GayrimenkulUn hissedarla.rm • 
dan yalnız Bayan lsmetin hissesi ipo
teklidir. • 

ltırkfye Ciimhurlyet Merkez Bankası 
'tı'ı\1-t~ 30ı 1ı1937 vaziyeti ip 
~ , ıı,,1 ~=L=ı=ra=- P A S 1 F 

'

- Lira 
~ °' .. .. s.13 
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~"' • lltııtı,, 1 

~ ~ ~~ fıt 158.748.56.1-

~ '~~ ltra. 1 

Deruhte edlleıı e\TakJ nakUye 
Kanunun 6 vro 8 lncl madde
lerine tevfikan bazlne taraım.. 
dan vaki tedlyat. 

Deruhte ec!llen evrakı nakuy., 
bakiyesi. 
Ka~ılığı tamamen altm olarak 
tedavüle llllveten vazedilen 
Reeskont mukabUI lllveten ted 
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Coeuk haft.: Si 

Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

16 ikincikanun tarihli iJJmcccmizde 
( 15 köpek vardı) 

BiRER LÜKS ESANS 
KAZANANLAR 

Birinci: Rauf Alasiye Darüşşafaka 

Güzin Al:a~· '.a. oph:ı.ne kadirler yokuıu 
74, 24 - Mehmet Ayvansaray Toklu· 
dere 24, 25 - Nezih llkkesen Pertev· 
niyal lisesi 313, Kazım Mehmet 13 ün. 
eli ilk okul. 

lisesi 81, DEFTER KAZANANLAR 
ikinci: Sühran Tatarağası Bostancr. 
üçüncü: Cahit Ulcay Pertcvniyal li 

sesi. 

26 - Ziya Denizyollarında kamarot, 
27 - İsa Tramvay şirketinde vatman, 
28 - Nuriye Karagilmrük ilk okul, 29 
- Türkan Etüs Sultanahmet akbıyık 

sokak 34, 30 - Ruhcar Karagümrük 
sarına§ık sokak 42, 31 - Nikola Rap
nikolof İtalyan lisesi, 32 - Saim Bar
las Kasımpaşa orta okulu, 33 - Ah. 
met Ata Gazi lisesi 594 Ankara, 34 -
Seliimi Bengi Vefa lisesi 667, 35 -
Nuri Kaya Pertevniyal lisesi 125, 36 -
Nurd:ldin Şehzadebtlşı 12, 37 - H. C., 
O. L. C. H. 195 P. L. 38 - Hüseyin 
Cabit Şehremini, 39 - İsmet üzüm 
Yüksek Ticaret mektebi, 40 - Kenan 
çokşcn Knsımpaşa orta okul, 41 - ir
fan İstanbul erkek lisesi, 42 - Suat 
Orkunt Beşil..-taş vişnezade cami sokak 
10, 43 - K. O. O. K. E. N. A. N. 44 
- İsmail Koçkapan Pertevniyal lisesi. 
4 5- Cabit Pcrtevniy.ıl lisesi, 370. 46 
- Kadriye Fanay Tophane koşu şo· 

kak 10, 47 - Bürhan Uğur İstanbul 
erkek lisesi 517, 48 - Güzide Sezer 
İstanbul kız orta okulu 306, 49 - Ay. 
ten Bağlarbaşı 45, 50 - Mükerrem Sir· 
keci demirkapı Tayahatun sokak 42, 
51 - Dürüşef Kumkapı kömürcü so .. 
kak 20, 52 - Rüştü Ersoy 6 ıncı ilk o.. 
kul 226, 53 - Nureddin Ahmet fstan. 
bul Gazi lisesi, 54 - Hayri Polat ts .. 
tanbul erkek lisesi, 55 - Selamettin 27 

BiRER İPEKLi MENDiL 
KAZANANLAR 

1 - Ökten Turga Şehzadebaşı Ke-
malpaşa caddesi, 2 - Serap Baru 35 j 
inci ilk okul, 3 - Fikret Turgay Fatih 
Atpazarr cad:lesi 35, 4 - Nadide Kut
luçmar İnönü ku lisesi 275, 5 - Nuri 
Gelenbevi orta okulu 705, 4 - PerteV'. 
niyal lisesi 448, 7 - Adnan Gelenbevi 
orta okulu 618, 8 - Namık ilkar Ka
sımpaşa orta okulda 481, 9 - Semine 
Kumral İnönü kız lisesi 256, 10 - Lut 
fi tlzün Emirgan orta okulu 147, 

BiRER ÇUKULAT A 
KAZANANLAR 

11 - Zeki Gündoğdu istanbul erkek 
lisesi, 12 - Ra§it Yektin Kasımpap 
orta okulu, 14 - B. Seyfi Edirne ayak 
kabıcılar sokak 11, 15 - ümit Tok 15 
inci ilkmektep 349, 16 - Rıdvan Yür· 
özü Gazi Osmanpaşa orta okulu, 17 -
Yurt Kemal Çevik Sirkeci Aydın oteli 
karşısında 1, 18 - i!fet Özturga Lale. 
li Haşmet sokak 31, 19 - Gazanfer Bey 
oğlu 45 inci ilk okul 24, 2z - Mualla 
Tokses Beyazıt Tavşantaı kürkçü , 
21 - Necmiye Ayten Tezcan İnönü kız 
lisesi 333, 22 - Sadri K.H. 61, 23 -

::r:::·············-·:················· ·······1-:········-·········· ... ··· .. ··························-·-.... ······-n ................ ........................ . ............ -...................................................... := 
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Abone $ek illeri 
Bir ders takip edecekler 360 kuruş abone ücretini üç taksitte; ! 

2 . lki ders takip edeckeler 720 kuruş abone ücretini altı taksitte; iı 
3 -Üç ders takip edecekler 1260 kuruş senelik abone ücretini yedi il 

taksitte ödeyebilirler. I' 
Bu rakamlar % 1 Otenzilattan sonra geri kalan rakamlardır. 1 
Abonelerimizin buna göre hareket etmeleri ve apğıda gösterilen 19 

tarihlerde taksitlerini ödemiı bulunmalan lazımdır. ~i .. 
Bir ders takip etmek üzere ii 

•• abone olanlar ve oıacakıar :: 
:: 

Üç dilden istedikleri birini takip etmek Üzere abone olmuş bulunan- :::i_ •• 

la ·a. yalnız tercih ettikleri derslerin intişar ettiği nüshalar gönderilir. 
1
:::==::. 

Bu esas dahilinde abone olmu! veya olacak o!an okuyucularmıızm 
aboue taksitleri olan 120 şer kurut: 

1 Kanunusani 937 Ei 
:ı i Nia:uı ,, E! 

1 Temmuz ,, i! 
tarihinde idarehanemize cöndermi~ buJunm~lan lnznnchr. Böylece 360 :: 
kuruşu tamamen ödemiş bulunacnklar ve bir dersin fonnalannı tam ·.·:~!:. 
olarak elde etmiı olncaklardır. 

iki ders tae<ip etme uzere :: 
abone olacaklar lİ 

Üç dilden istedikleri ikisini takip etmek üzere abone olanlara yalnız .. 
ter.-ih ettıkleri dersl(>rin intişar ettiği nüshalar gönderilir. Bu esas dahi- 1.:1: 

limle abone olmuş veya olacak olan okuyucularımızın nbone taksitleri 
ohm 720 kuru~u altı taksitte ödeyebilirler. ı·ı· 
B~ şekilde abone olacaklar taksitleri olan 1 20 şer kuruşu içinde bu· 

lunduğumuz senenin ilk altı ayında ve her ayın ilk gününde elimizde il 
bul•mmak şartile ödemiş bulunmalıdırlar. İi 

CJç derse abo:ıe olanlar 11 

Oç dili de t~1 -ip etmel< btiyenlere bir sene müddetle her gün mun
tazaman irsalat yapılrr. Senelik abone bedeli 1260 kuruştur. Bunu 
İçınde bulundui,:rumuz senenin ilk ayında taksitleri olan 180 er kuruşu 
her aym birinci günleri elimizde bulunmak üzere ödeyebilirler. 

Yeni abone olacakların abone oldukları tarihten önceki taksitleri 
toptan göndermeleri lazımdır. Bu takdirde geçmiş dersleri ihtiva eden 
nüshalar toplu olarak adreslerine sevkcdilir. 

F ransızcanm 2 ve 3 ünci.i derslerini ihtiva eden gazetemizin mev
cudu kalmadığı için bu dersleri ayrıca bastırdık. Bu tarihli gazeteler 
yernıe yalnız dersler gönderilir. 

Yukarıda bildirilen tarihlerde paraları alınmayan abonelere yapılan 
irsa!Ut kesilir. 

lrs:ıJatma sekte verdirmek istemiyen abonelerimizin bu şartlara göre 
hareket etmelerini hassaten rica ederiz. 

Lisan derslerimizi takip etmek isteyip de §İmdiye kadar fırsat bula
mamış olanlar bu kolaylıktan istifade ebnelidirler • 
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- --
.-MEVSiM SONU 

Dolayısile 

GALATADA MEŞHUR 

EL YO -
Elbiae Mağazaımm tekmil dairelerindeki · T E N Z i L AT L 1 

Satqmdan istifade ediniz. Şu cetvelden bir fikir edinebilirsiniz: 

Kumqtan Pardeaüler 11 1h ~:-: Mupİnbalar 12 Liradan 

Trençkot Pardeaüler 15 % ,, 

Gabardin Pardeaüler 1 7 1h ,, . 

Mandleberg Pardeaüler 23 1h ,, 

Erkek Kostümleri 14 1h 

Kadın Mantoları · 13 

Kadm Mutambalan 1 O 

Yalnız bi_r kaç gün için 

,, 
,, 

" 
.... ._. ? ' . . 

EKSELSYOR da Bulacaksınız. - -- ·-· - ......... ~ . 

• 

SULTANHAMAM 
KEBAPÇI KARŞISINDA 

MAZO 
lNKlBAZl, HAZIMSIZLICI, MiDE 

EKŞlUK ve YANMALARINI 
giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi 
yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilir 
ler. MlDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR 
MAZ. içilmesi latif, t~siri kolay ve müla
yimdir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar 
tutamaz. MAZON isim HOROZ markasına 

dikkat. 

Oreloğ - Operatör .,. 
.oa. OSMAN ONER 

~ - .. 
idrar yolları,; Befsoğukluğu ve 

ERKEKL1K :::"u~~~~:~~. 
Muayenehane: Hub\"l"k•pı Anadolu Han 

kar~. !'lırıi<ıında Arpat'ılar Hao !\o. 16 
Ev : 1"11kltl t"addesl Yıltlt7. Sineması 
y11nınd\)'okot ı\parlım111>1 No. :ı 

Göz :-Jekim. 
Dr. ~ükr ·i Ertan 

Cafaloğlu N°uı-uc.-.~~nıy e ~d~ ,.t 1 
(Cağa loğlu Eczanesı vanınij;ı • 

Telefon. 22566 -zr.::::::::::::: = ==: == == == ::: === === .:: :: :::::-.::::=:::mı: 
i! Doktor ii r- •. 
§Omer Abdilrrahmanii 
3 ~ 

1 
D E R ·M ·A N · g 

Muayenehanesı - Eminönünde g 
VALDE HANI -içinde No. 21 Ü 

•-r:meac=::;;;::::::::c==c:·:::::::1::111cc:r.ii 

..,..-·-KURBAN BAY-RAMINDA YALN 

K,z Z E 
ÇIKACAKTIR 

tlanlanmzı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kwlaya Jardnn olacaktır· 
fada santimi 40, iç aayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 60 kuruıtur. 

'Müracaat ye Jerİ. / Yeni Postahane kartısmda KIZILAY Saht bürosu Telefoo= 
r • {Ankara caddesinde VAKiT PROPAGANDA SERViSi '.f 

reavaını 

' t 
11 

ONDRA. 
1 ~irahanesinde 

-
VOG 

Avrupa, Ameril<a 
güzellik profesör
lerinin · şu tavsi

mutlak • • 
yesını 

tecrübe ediniz. 

Omuz; sırt ve kuyruk sokua:u 
~ 

· ağnlannı 

Teskin 
Ve 

izale eder, ... . 

lngilizce 
Resim: 4 

The Smiths' Drowıng - ro 
( Sınit'lerin misafir odası ) 

VOG dünyaca en son t~kemmül ' · 
etmiş kremler kralıdır. Yağsız VOG 
kremini kullanan cild iqtiyarlamaz. 
Yağlı pembe VOG kremi kullanan 
cild her zaman genç kalır. Krem l;.ö· 
püğü ile yapılmış VOG pudrasını kul. 
lanan cildln daima güzelleşir, mesa· 
mat beslenir, 

-- oktorlar diyor k. :ı 
Üç haf ta cildinizin sağ tarafına 

genç'hayvanat cevherlerinden yapıl -
mt§ VOG kremini sürünü~ sol tara· 
fma her zaman kullandığınız bir kre
mi sürünüz işte çehrenizin sağ tarafı 
VOG kreminin yaptığı güzelliğin 

azim farkını ba riz bir şekilde görür
sünüz. 
B~gi.inden itibaren VOG kremini 

alınız; fırsattır. '·" 
SATILAN MAHALLER: 
Beyoğlu : Şark merkez ecza depo~:ıu 
fstanbu1 : Eminönü NECiP BEY 

magazasr. 
lzmir: Ucuzluk pazarı ve her ma· 

gazadan arayınız. 

Kimyager 

Hüs meddin 
Tam idrar tahlili 100 kuru§tur. Bil
umum tahlilat . Eminönil Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında ,İzzet 

1 Bey H am. 

Doğum ve Kadın 
Hastalıklan 

MÜTEHASSISI 

Dr. Naş:d Erez 
BEYOCLU istiklal caddesi 99 
numaralı Ankara apartmRnına 

•

""" ( Gaz şirketi ;-ij_stünde) n<\klet
miştir. Tal . .4 1j72. , ................ . 

. .;' 
1 - The mantlepiece: ocak üstü.. 2 - The firepl~: 
~irror : ayna . 4. - The clock : ,."W.lJt . . 5 ~ The ph.: 11'8 f 
6 The lamp . lamba. 7 - 'Ihe fıre. ate~. 8 t~ / 
maklık. 9 - The tongs: nwşa. 10 - The poker : 0 :ıs/ 
Thc shovel: kürek. 12 - The book.case: kütiiph6,.e. dl· ~6..ııl, 
kitapl:ır. 14 -Tbe door : l:a[ıı. 15 -The Cur.tain : ~e ~ 
aııo pıyano. 17 - A piece of music: bir 1ww. 18 - . bit ~ tJ 
le. 19 - Thc table: masa. 20 - A bowl of flowe~~~~J 
21 - An armchair : bfr k'.OUıtk. 22 - A clıair: b\f' t/J / 
sofa:· bir l·wnape. 24 - A cm;hion : bfr kl>§e yast•~si· 'fll;,, 
tn.blc: bi.r ufak m~-a. 26 - A bird·cage: bir 1aıt41:°'.;l!JYo.. 

• moplıon~:~bl,. grorr..pfotı . .28 - A wi~l~ set: bif'~.ct 
.-l'h~fl~: <U5~enı8. 30 -'The carpet: haiı. 81 '!""" ..;~ 

32 - The pendant: 11.!m.4 ldmba. IN ot 1 ııesı:fnde, 
enin Uzer.ine 15 rakamı oluna.ca.ktD'ı 


