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A.'1Zerin elhıe dilşm.ek fcl<iketine ufjrıyan Malagada luı_-ineleri yağma celi. 
len büyük kilise 

Katil Gülizar idam 
edilecek mi ? 

Müddeiumumi kan davası 
güden kadının 
idamını istedi 

Dün akşam üzeri ağır ceza mahkeme 
sin'de bir kadının idamı istenmiştir. 

Celse açılınca müddeiumumi Sadun 

söz almrg, suçlu yerinde bulunan Güli-

• zar hakkında ıu mütaleada bulunmuş. 

tur: 
> 
0411.ı. lh •.• ""t • ~ den öldürmekten karşınızdadır. Bunun 

- Gülizar, köylüsü Kazımı taammü-

,,Pli sail:i de intikam duygusudur. Gülizann 

~ tı,~ ~z·:Zer.ııı c~~ı1.ça Fi. · ka~:Jeşi Hasan Ali dört sene evvel bir 
·""' ~ ~ l( Olmıyaoo.ğt tarla ihtilafı yüzünden Kazım ve arka· " 
~ ~ )tııi ~ (.A • '14.liııt Jllüfti.si - da el arı tarafın°dan öldürülmüş, bunlax ~~ Qtd:""\.) - :s 

hııııı~'lcr Çıt!'ll.~Uste bir ta. Erzincan ağır ceza mahkemesinde mu 
tı bir §tır. İçinde Ya- hakeme edilerek hapse mahkfim olmuş · "~~--·-~ 0tobu 1 ı 

'l~I (])ev 8
• enin civa- lar .. Sonra muhtelif kanuni sebep er ve 

Katil Gifü.zar Qr arn.ı 6 ın.cıda) (Devamı! incid6) 

qtt~ ------------:----------!) rı sıeıen bir habere göre ı · Eşek 
ltbı() Q 8 =0 ID a m ı Z Yaırnı!!!:ağı~ı~ada 

't \)' •d k yaralandı 
J aya gı ece Bu sabah Karagümrüktc bir vaka ol. 

muştur. Karagilmrük bekçilerinden Ha
san Sultan mahallesinde oturan birisi
nin evinde eşek kestiğini haber almış, 
içeri girmiştir. Hasan odaları ararken 
ka!;akçı ile karşılaşmış, biribirlerile kav/ 
gaya başlamrşlardır. 

Giiriiltüye bir zabıta memuru yeti~. 
miş, kaçakçı, memura da karşı gelmiş
tir. Bu sırada memurun elindeki taban
ca ateş almış, çıkan kurşun Bekçi Hasa. 
mn sağ ayağına, kaçakçının arkasına 

isabe~ etmiştir. iki yaralı hastaneye ya
tırılmıştır. 

~················································ .. ········· 

(Osmanlı hanedanmdan bir papas) 

(VA. NQ) nun yeni eserine yakında 
başlıyoruz. i ........................................................... 
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&<a~aı!Mla'ltn aıırka<dlaşonoın 
lt.iı;geırfttn1e adtaırak 

"Beni 
veren 

kış ırt , e ime bıçağı 
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ZA 
Edgar Rice Burrougha'un bu emsabiz romanını takip ebniyorsanız 
bi.iyük bir fırsat kaçınyoraunuz de~ektir. Bugüne kadnr çıkan üç tef
rikar.m huJasasım veriyoruz. Arkasını 8 inci sayıfanuzcla okuyunuz. 

Lord Greystok'un, yani Tarzanın çocuğu Jak'ı yegane düşmanı olan 
Rokoff kaçırmıştır. Çeteden biri Tarzana telefon ederek kendisi ele veril. 
memek ş:ı.rtiyle çocuğunu kurtarmasına. yardım edeceğini bildirmiştir. 
Tarzan karısını evde bırakarak gitmiştir. Telefon eden adam Tarzam bir 
vapura götünnUş ve orada hapsetmiştir. Kocasının başına bir felaket gele. 
ceğini sezen kansı Jeyn de onu takip etmiş, vapura gitmiş, bomboş görü
nen vapurun kamarnlnnnı ar~tırmıya b~lamıştır. Son bir kamaranın 
önilnden geçtiği sırada bileğine kuvvetli bir el yapı§lllışt.ır. Kadın bağır. 
mış fakat adamın öteki eli ağzını kapıyarak bu çığlığı kısa kC'Emiştir, 

Tarzanı takip ediniz 



Hatayın ·s ik -u Sovyet 
Rusyada nası karşllandı ? 
Hatay'a istiklal verilmesinin Sovyet Rusyada yaptığı akisleri öğrenmek 

için "İzvestia,, isimli büyük Sovyet gazetesinde yazılnuş şu satırları oku
yalım: 

"Son zamanlarda Milletler Cemiyeti, herhangi bir ihtilafm sulh ve kol
lektlf müzakere esası dairesinde halline dair çok muvaffakıyetler gösterc
memiştıi. Büyük lıeynelmilel ihtilaflar, malum olduğu gibi son zamanlar
da emrivakilerle hallolunmaktaydı. Maamafih emrivaki ve kör kuvvet usu
lünün umumi bir kabule mazhar olmadığını gösteren vakıalar da yok de
ğ'ldir. Bu istikamette en güzel misali bu yaz içinde Türkiye vermiştir. 
Çünkü Boğazların taJıkimi hakkındaki taleplerini emrivaki yoluna sapma
dan beynelmilel m:.izake~e sahasına getirmekle Türldye emrivakiler yolu
nu tercih etmediğini göstermiştir. Malfim olduğu ilzere Türkiyenin bu 
talebi Montreux'de Türkiye lehine halledilmiştir. Bu konferansta Türki
yenin talebi cihan efkarı umumiyesince de tasvib olunmu~ ve bu neticeden 
gerek Türkiye, gerek cihan sulhil karlı çıkmıştır. Şimdi biz, meydan alan 
ikinci bir davan·n da bu usulle neticelendiğini görüyoruz.,, . . "' 

Hatay'ın istiklalinden sonraya isabet eden zamanlarda, Fransız gazete. 
lerinden bazıları, bizim, ~u ·veya bu teşvik üzerine Kınm, Aezrbaycan ilah 
gibi, Sovyetler Birliğine dahil mıntakalarla alakadar olmamız faraziyesin
den bahacdiyordu. Acaba ne demek istiyorlardı? Oradaki Türkleri tahrik 
edeceğimizi mi kastediyorlardı 1? 

• • • 
Sovyet Rusya böyle bir şey dilşünmllyor da, dilnyarun sUkftn ve istira· 

hatine taallQk eden kollektif emniyeti, gayrikabili taksim bir halde tahak
kuk etmesini kurduğu Avrup~ sulhUnil dil§UnUyor. Ve Hatay davasının 
ilerde Hrnek ittihaz edilmek kabiliyetini hniz bir iyi vak'a teıkil ettiğini 
bellrten bir memnuniyet gösteriyor. Nerede ki bu davanın muvaffakıye. 
tinden kuşkulandıracak sözlere kulak assın t 

Ortada Milletler Cemiyetinin otoritesi, ihtiJ!flann kollektif milzakere 
esası dairesinde halli, Avrupanın bir kül halindeki ıulhUnUn temin cdil
meıi, hUsnUniyetlerin teşriki meseleleri vardrr. . . ... 

Şimdi dostumuz Sovyet Rusyayı da alakadar eden bUyUk Avrupa tet
rl1ci mesaisinin tahakkukunu temenni edelim. Bu, öyle bir Avrupa teşriki 
mesaisi olsun ki, bUtUn devletler hak"katen el ele verebilsin. Ve meseli 
~mdiye l·ndar tUrlU sebep ve itirazlarla ortaya konulamatru§ olan Avrupa 
Garp ve Şark misaklan birden yapılabilsin 1 

Sulh ve doğruluk yolunda bizim takdir edilmemiz kifayet etmez; takip 
edilmemiz lazımdır. 

UIK!JIET MUNIR 

e ece 
Müd e·umumi 

güden a ının • 
1 

• ? ..._...) . 
kan davası 
amını istedi 

(Baş tarafı 1 incide) söyliycrek kadının taammüden katilden 
af kanunu dolayısile suçlulara az ceza idamzru istemiştir. 
verilince bu hal kana kan bekliyen Gü- Koyu kahve rengi bir manto giymiş, 
lizan tatmin etmemiş, Kazımın serbest başına siyah bir örtü örtmUş olan Güli
bıraktldıktan sonra.: zar bu istek üzerine tavnru ldeğiştinne. 

- Hasan Ali benim attığım kurşun. mİ§, fakat hafifçe sallanmıştır. 
lardan öldü! Reis, Gülizarrn avukatına müdafaaya 

Demesi Gülizarı büsbütün çileden bazı: olup olmadığını ~rmuş, avukat 
çıkartmı§tır. Bunun neticesi olarak da hazır bulunmadığını söyley.nce duruş
Glilizar, kardeşinin intikamını almaya ma 15 şubat saat ona bırakılmıştır. 
karar vermiıtir. Mübaşir katil kadını dışanya çıkar-

K.aznn geçen sene fstanbula gelerek mak üzere iken celse başmd:!nberi söz 
bir kahvclde yatıp kalkmaya başlamıştır. söylemiyen kadın blrden dile gelmi~. 
Gillizar da f stanbula gelmiş, Kazımın söylenmeğe başlamıştır: 
Unkapanında bir işte çah§tığrnı öğren- - O benim ilzerime bıçakla yürudü. 
miı, cinayeti işlemiştir. Ben yoksa onu öldürmeyi tasarlama. 

mt§hm. Hem onların oona ettiklerini bir 
Katil ne diyor ? bilseniz .. Biraz: da beni dinleyin efen-

Gülizar cinııyetini şöyle anlatmıştır: dim. Kıyasıya gitmeyin. Çoluk çocuk 
"- Kazımı tnl:'be başladım. Her sa- sahibiyim ı 

bah Mahmudiye caddesinden geçerek Avuki!tı Gülizan l:olundan tutup dı-
Unkaparundaki işine gittiğini gördüm. şan çıkarırken Gülizar §Öyle stSyleniyor 
Akşamlan da ayni yoldan dönüyordu. du. 

Bunun üzerine yirmi liraya ldokuz fi. - Şimdi ben asılacak mıyım .• 
§ekli bir tabanca almağa gittim. Dilk- Avukatı kadım şöyle avutmağa çalış. 
kan sahibi, satm:ık istemeyince, yalvar- mışttr: 

dım, "Köye götüreceğim,. dedim. Razı - Müddeiumumi evvela idam dddi 
oldu, tabancayı aldrm. Ben, esasen man. ama sonradan baska şeyler de söyledi. 
to ile geziyorum, fakat Kaznrun beni Acı duymuş. helecana kaptlmış diye ce· 
tanımamaSt için o gün eski çarş~fımı ı znm=ı deği tirilmesini istedi!. 
giydim. Sabahleyin saat beşte evden Bu söz iizerine Güfüar geniş bir ne-

fes a~nrak avukatının iki elini birden çıktım. Mahmudiye caddesine geldim. 
Kazmım geçeceği yere, bir taşın üstü-1 _ı:ı_a_p_ır_ş_u_pu_r_ö_p_tu._· _____ _ 

ne oturdum, bir saat kadar beklel:lim. 
Altıda Kazım yanında iki ark::ıdaşı ol
duğu halde uzaktan göründü. önüm. 
den geçti. Tabancamı çıkardım ve ateş 

ettim. KuI'§unlann hepsini boşalttım. 
Bayram yerlerinde tüfek atma talimi 
yapa yapa nişan atmasını iyi öğrenmiş
tim. Kısasa kısas yaptım, kana kan al
dnn. Diğer suçlular, burada yoktur. 
Onlar lda gelse ve fırsat düşse, onları 
da öldürürdüm.Kanunun hükmüne razı 
yıml,, 

Müddeiumuml Sadun bundan sonra 
cinayetin amilleri etrafnıda mUtaleasını 

Holanda ile 
t'"caret anlaşması 
Ankarada l-Iolanda heyeti ile yapılan 

müzakereler tam bir anlatma ile netL 
ceknmi§tir. Hazırlanan ticaret anlaıma 
sı yarın imza edilecektir. 

Yapılan nnl:.~maya göre, memleketi
mize girecek 21 milyonluk sermaye il~ 
radyo istasyonları kurulacak, Ereğli ve 
Mersin limanları inıa edilecek ve Kon
ya ovası sulanacaktır. Buna mukabil 
biz de Holandaya her sene hububat gön 
dereceğiz. 

'' 
Şehir rn 

erb rl r 
el isi 

doktor 
matlı gib. 

ol maz!,, 
Eşekler ve yawucı fol 5- ı 
Dr. Vedad Tör, {}IUS• • .JJ 

"'11'~"'k" bildiğiıniz ~dl 
~ ··or 

mış ama "foto~ır:ıf çı ıatıeli ~ 
togw rafçı" foto"!raf çe cP.fı 

' 
0 ·neıı. · edinmiş, onunla geçı ezll~tit· 

Kararile ondülasyon makineleri 
talima namesi i kısmen 

tadil ettiryor 

carcti yapan adam d ııııı" 
Dr. Vcdad Tör d~S~u i!eı 
fotoğrafçılar" terkıbvıdeti Kİ' 
mize gelen ve sırf ıe ~,ıt 
da fotof;'Taf çeken se'/J 
mifi. 

Şehir meclisi, dün birinci reis vekili 
Necibin riyaseti altında toplanmıtşır. 

Eski zaptın okunmasından sonra aza. 
dan İsmail Hakkının vefatı meclise bil· 
dirilmi§ ve Mustafa Şevketle Galip Bah 
tiyarın, merhumun ailesini meclis namı 
na taziyede bulunmaları karar1aştml

mıştır. 

Görüşülen diğer işler arasında Mcci. 
diyeköyüniln belediyece kararlaştmlan 
imar şekillerine göre yapılan haritasının 
tetkiki ve tasdikine dair fen itleri mil
idürlüğilnden gelen tezkere mülkiye en
cUmenine havale edilmi§, Romanyadan 
gelen muhacirlerin satın aldıkları Çan. 
ta köyilne bağlı Çeltik çiftliğinin bu 
köyden almarak baılı ba§tna bir köy ha· 
line konması hakkındaki millkiye encü
meni mazbatası meclisçe tasdik olunmuı 
tur. 

Bundan sonra, berberler tarafından 

kullanılmakta olan ondüle makineleri 
aletler ve eczalar hakkında mülkiye ve 
sıhhiye encilmenlerinin mil§tereken ha. 
zırladıklan mazbata okunmuştur. 

Mazbatada bu gibi alitı kullanacak 
ıahısların fennt mal\ımatı olmalan lfl
zımgeldiği zikredilmekte i'di. Bu yüz
den ~ıkan milnaka~a neticesinde, ber. 
berlerin bir doktor veya mühendis ka
dar malUmata salıip olmafarı l~zımgel. 
meyip yalnız ellerindeki malzemeyi ha. 
ta yapmad;ın kullanmaları icap ettiğine 
karar verilmiş ve mazbata bu yolda ta
dil için müşterek encümene havale edil
mi§tir. Meclis perşenöe günü tekrar top 
lanacaktır. 

Ondülasyon makineleri 
hakkındaki talimatname 

1 - Saçları daimi surette kıvmnağa 
mahsus olan aletler elektrikle teshin e. 
sası Uzerine yapılmı§ olacak ve umumi 
tertibat itibarile gerek kullananlar ve 
gerekse saçları kıvıranlar için bir ~za 
yapmıyacak tekilde tertip ve imal e
ıdilmi§ bulunacaktır. Bunun için en iyi 
tecrit levazımı kullarulııcaktır. 

2 - Buhar veya havagazi ile ısıtılan 
Aletlerin kullanılmaııı yasaktır. 

3 - Bu talimatnamenin tatbikinde 
berber dükk!nlarmda kullanılmakta o
lan bütün aletler belediye fen heyetin. 
ce muayene edile:elt ve muayenede 
muvafık görülenler bu heyet tarafın

dan dnmgalanacaktır. 1937 senesinin 
haziran ba§ından sonra berber dükkan
larında saç kıvırmağa mahsus damga • 
sız alet bulunursa bunlann kullanılma
sı menedilecek ve belediyece muhafaza 
altına alınacaktır. 

4 - Yeni alet satan veya yapanlar 
veya getirmek iı:tiyenbr önce beld:li
yeye tip ır.uayenesi ya?tırıp müs~ade a. 
lacaklaıllır. Bunun isin cihızm mufas
sal resimlerini ve k::bilsc aletin b:r nü-

Liman a ·nşaa 
lngflfz Şirketi 
mil messi 1 !eri 

tetkiklere bsşladı 
İstanbul liman ve rıhtımlarında 

yapılacak yeni in~aatı üzerine alan 
İngiliz Gib şirketi mümessileri dün 
~ehrimize gelerek liman umum mü· 
dürü ile temasa giri::mişlerdir. 

İstanbul rıhtımlerı Sirl:e-;iden Sa· 
rayburnuna, Karaköyden de Fındık. 
lrya kadd'r uzatılacak ve bu iş için 
6 milyon liradan fazla para sarfedi· 
lecektir. Bu hususta hazırlanan ra· 
por dün İngilizlere teslim ediL'lliştir. 
Heyet İş bankası fen heyeti reisi Ga· 
liple beraber bazı tetkiklerde bulun· 
muşlar ve raporu gözden geçirmişler 
dir. 

Limanda yapılacak sondajlar için 
lnzım alım aletler de bugünlerde §eh· 
rimize gelecek ve sondaj neticesin
den sonra esaslı inşaata başlanacak
tır. 

munesini belediyeye ibraz edeceklerd:r. 
Yapılan tetkikatta muvafık olduğu an. 
la§ılırsa ayni tip olan ve kusuru bulun
mıyan diğer cihazların istimaline müsa
ade verilecek ve Aletler ibrazmda dam. 
galanacaktır. 

5 - Ondüle ameliyelcrinde kullanı

lan cihazların muayenesi ve damga igi 
belediyenin göstereceği yetide yaplıır. 

6 - Cihazlar ister kullantlmı§ olsun 
ister yeni olsun her sene damgalarının 
yenilenmesi icap eder. Damga yenilen
mesi ağustos ve eylQl aylarında yaptı. 
rılır. 

7 - Muayene vakti geldiği halde her 
her dükkanlarında damgaları yeni 
lenmemiı aletler bulunduranlar doku. 
zuncu madtlenin aon fıkrasındaki dam
gasız 5.let kullananlar hakkındaki hUk
me tab!dir. 

8 - Bu Aletleri kullanacak berber 
dükldinlannda ve güzellik mUessesele. 
rinde ve buna mümasil yerlerde çalı

şanların bu Aletleri istimale elverecek 
derecede fenni malQmatı hal% olup ol
madıklarmı tayin için belediyeden elek. 
trik miltehassısı Sıhhat ve Muaveneti 
içtimaiye mildilrlüğlinden bir cildiye 
mütehassısı bir de, berber ustası hu
zurlannda imtihana tabi tutulurlar, İm
tihanda muvııifak olanlara bu cihazları 
kullanacakl:mna dair kendilerine mec. 
canen bir ehliyetname verilir. 

9 - Bu talimntname hükümlerine ay
km hareket edenler umuru belediyeye 
müteallik ahkAmı cezaiye kanununu ta
dil eden 1608 sıcyılt kanun hükümlerine 
göre cezalandırılır. 

Bul aristan 
Balknn anlaşması 

devletlerinden birine 

Tecavüze 
geçerse 

Yugo"lov - Bulgar 
anhışması 

hükUm§ilz kalacak 
Atimıda çıknn Proiya gazetesi ls

tanbuldan aldığı şu haberi neşretmek. 
tedir: 

"Yugoslavya ba~vekili Stayadino· 
viçin, Bulgaristanla Yugoslavya a· 
rasmda aktedilen son dostluk anlaş
masının, Bulgaristan tarafından Bal 
kan anlaşması devletlerinden herhan· 
gi birine yapılacak bir tecavüz vu
kuunda hükümden snkit olacağı hak 
}unda Türkiye hükumetine teminat 
verdiği bazı siyasi rnahafilde beyan 
edilmektedir ... 

Sda:li!~t:: çl::m L'independant 
gazetesi Paris men~eli olarak verdiği 
bir haberde ayni sözleri tekrar et
mekte ve ilave olarak Stoyadinoviçin 
bu teminatı Yunanist~n ve Romanya 
hükumetlerine de verdiğini yazmak· 
tüdır. 

Hatay 
Bankası 
Kurulması için 

Yine o vazıdıın: (il!,; .ı# 
AT1rooio}ilc aıa1:al!J'f1 iŞ ~ 
Türldyc~ b!ıtiiıı gc~r. 

d ··ılJrı~ Zerin randevu tZ, ,, 
al• ıta • "Arkeolojik a ıd' 

alf.ı.ka, arkeoloji ınertl }>il 

kullanılmış. Sıf atlıı~pB .~ 
kullanmak bize }. . ~ ... 
geçti; fakat türkçeııiP 
de uymuyor. . ıııed~ 

'' ... bütün geçıtli.ŞbUI~ 
toplandığı (ya.1ıut ,,~il' 
dır'' demek dururken ! 

:ı ... 1m ,.,r n" demeCl-e ne ı~-o JI 1# 
:(. ···~ ··ı;ur 

1 clo.re adamın• 0 rr>?IJ'fyl 
ol:ııturlar, nıı~ -,,;r~ 
kar:rlar. TC§1.-ı . t}"P'; JI 
insan o'/.,"Umıycırol>ı 1erJ 

~jJle3• 
nir. - K. !!1'6' #., 
mir), 5. 2. 37. ,, ıcı)111 "A 

"Ölçilye sokmak ' ıs• 'I. d rnelc o ., .... ıtl 
yetini ölçerler e ıı.k'' ~hl 
kat ''ölçüye sokrn ır.iJl oY. 

t 1 • ""'"ıer " o sa ı an, ma.yı "'""" rzxıe]{, 
cak. "Numara. ve ı•ıı ~ 
vermek" manasında ~~ 

~ · ı "n ı.JlX1 da hiç iyi degı ; tlj 
raya koymak, nunıar<> O· 

nasın:ı. gelir. ''İtlS~~ı' 
"okuvarak değil'' rxı 11 ·~iJll':. . . ,..,aflll .. • 
mış, hiç de iyı ow·. ,, ~ 

k ··~nır • 
okumıyara 06:,: . fi 
ma.mak 5artile o~ıff1l 

B. ErgUnee. ıaa.rec ddll· 
çılığm kftapJardall lS 

doğruya iş başın.~~U ~~ 
la.ttıktan sonra SO ~" 

Bizde (tavuk 1>68 ~' 
nik kitabı ııa1 Mı~ 'r 
tekniğine ait z,;r / 
Bcıkın hewt ·r 1,.ı 

Bukm hele ŞU /k; ~ 
Sonra ne oluv<" nlil' 
biz garsontJ para f"" 
dar M1' ~]lti!J" 
baş!ıyorıar. ve t~ 
dın ihti11ar mi!~ / 
ta, 1:-ırıta d1Jttfi'Y°'"v<J11' ~· 
l'e bir cilriLJn 9. ~ 
Suat Den'~fJ· 'l'0~e'' 

Yemin ederırn 1< ı1 
ben !Hive etmedim· dl!.i 

Halk e vl od~eet" 
edebiyat!de11= ıs~ 

Eminönü Halke" bi)-st f ..ıtıl& 
ı T "h ve ı;:de . ..d 5":.tl D 1, arı 7 cıw-.11'1'') fından 12-2-93 ~ııtol tifİ 

saat (20,30) da .c~ıt f)etı ,,a 
numuzda, bir (P1

" to?ta11 
hıızırlanmı~tır. :Sil . 
dJ~lara a~ıktır. /ı 

PROGRAM: . 8tı11ıfl ~t 
1 - Divan ede~~rı V" 

vi başkanı AgSh 
dan. 

ı - Şiirler: 

a) Fuzutideıt- ~ 
b) Bakiden bif'tfl''? 
3 - Divan edeb 5Jt!f 

kevi başkanı ,Agi 

4 - Şiirler: ~ 
a) Nef'iden· . r.ıe1ı~ f' 
5 - Şair Rarnı <1t 'f' I" 

da. Dil, Edebiyat t•rıJıfl 
nı M. Halit :sayrı 

hazırlık yapılıyor 6 - şiirler: 
Dahiliye vekaleti, müatakil Hatayla, a) Nedimde~· tet1· 

Tilrkiye arasındaki t<ıb!ij·et meselelerini b) Şeyh Gal::. .......... ·-
~~:~it için yeni bir proje hazırlamakta· r-····· .. ··p·a p lil' ~ 

Projenin esaSt Hataydaki ırkdatları. o .Al1,'.J 
mızın ana vatandaki kardeılerile ırk, S 1 1 • e41!" 11ı 
kan ve dil birliklerinin sağlaıması ve/ ( O anlı Jı,O~ )~~ 
k ..• d d" sm • ~ aynaşması uzerın e ır. bir P"' 

Aynca iki memleket arasındaki mali 1 . . . zaro i.'~ ~ 
münasebetleri tanzim i;in bir Hatay T~nht .;::; ... '!/[Jl.1~A ~ 
bankası da kurulacaktır. Bu bankanın : m tc/'f ., ( t' P 
sermayesi millf bankalarımız tarafırtdanji yazan : 
temin edilecektir. : ...................... .. 



'\llareşal Hadogllonun 
· oğlu şehrtmize 

2etecek 
İtılly~n o. duları Umum erkanıharbi. 

ye reisi ve Habeşistan zaptında mühim 
rol oynayan Mareşal Badoğlio'nun oğlu 
Mario Badoglio İtalyanın İstanbul bat· 
konsolosluğuna tayin edilmiştir. 

Yeni konsolos ayın on dördünde şeh .. 
rimizc gelecektir.! 



• 
verıvor. 

Uo.zctcmızc. "UUzclllk doktoru.. adres1 

ne haklkt veya mUstcar adlarmızlo. BOrn 

cııgmız BUo.llcrin cevaplarmı bu ııUtunda bulur eunuz. Bu ccvaplnrı- Po.rlste anlaşmış bulun 
duğumuz gUzell!k mUe.ssc:ıcsi vermektedir. GU zclllğinlzf noksan bırakıın kusurlarınızı bize 
yazınız. 

-101-
. Kanhcadan C. N. işaretiyle soru

luyor: 
18 ya!mdaynn. Fakat derim 

mülhit. Yüzümde bilhassa alrmnda 
ve çenemde derinin albnda şişler 1 
var; derim lekelidir. Mesamelerim 
çok büyük ve katıdır. Derimi temiz. 
liyecek ve bana sıhhatli görünüş ve
recek bir çare söyliyebilir misiniz? 

CEVAP: 
Derinizi düzeltmek için yapaca· 

ğımz ilk iş: Muntazam haftalık şam 
puvanlar vnsıtasiyle kafatası derinizi 
sıhhatli bir hale koymaktır. 

Ecza depolarından Arapsabunu 
alın. Bir kalıp sabunu yanm kilo 
sıcak suya rendedeyerek eritiniz. Saçı 
lnnmzı iyice oğmak suretiyle şampu· 
yanladıktan sonra güzelce yıkayın. 

Hemen arkasından ikinci bir şampu
van daha yapıp temiz su ile dört beş 
defa temizleyin. Nihayet en son su 
tasma bir kahve kaşığı sirke katarak 
başınızı çalkalayın. 

Her gece yüzünüzü ılık su ile yı
kayın. Hafif bir tuvalet sabununun 
köpüklerine lastik süngerleri batıra· 
rak yüzünüze bununla masaj yapın. 
Sabun köpüklerini yüzünüzden so
ğuk su ile yıkayınız. Şimdi sıra de
riyi besleyici bir losyona geldi bunu 
da iki kısım gül suyu, iki kısım acı ha 
demyo~ı ve bir kısım mukattar suyu 
bir şişeye koyup karıştırmakla yapar 
smız. Ak~amlan yüzünüzü tarif et· 
tiğimiz veçhile temizledikten sonra 
bu losyonu bir tülbentle sürersiniz. 

Sabahları yalnız soğuk su ile yü
zünüzü yıkar ve gene lastik süngerle 
masajmızı yaparsınız. 

zl or 

lngili'zce Niyuz guctesinde okunmut 
b: 

Dünyanın asker! mUtehassrslart için 
bugün en alaka verici mevzu, Sovyet 

Rusyanm 1937 müdafaa programında 

Kızıl odu propagamuwnın arttırılması 
tasavvurudur. 

Müdafaa teşkilatındaki propaganlda 
Jasmmm ilk .kuruluşu, şimdi Rusyadan 
aynlmıg bulunan Leon Troçki zamanı. 

na isabet eder. O zaman Kızıl ordunun 
organizntörU ve başkumandanı sıfati. 
le Çb~ 'bil' tl'eri içe-isinde Kızıl ordunun 
ilk muharebelerini yaptığı 18 cephe 
boyunca aiperden sipere seyahat eder
dL 

d s 
ediliy 

Gorki tayayresinin kendi tabı makine 
ai, saatte 4.000 böşür çıkarırdı. 

Umumi tatil günlerinde bu tayyare, 
tecrübi propaganda. maksatları için 
kullanılırdı. Küçük bir tayyare ile çar
pışarak mahvordu. 

Fakat ''Maksim Gorgi,, tayyaresinin 
muvaffakiyeti, kızıl ordu mare;alı Kle. 

ment Voroşilofa bütün ehemmiyet ve 

faydasını göstermişti. Binnctice Mak

sim Gorkiden daha J>üyük 16 tane tay

yare ısmarlandı. Bu tayy.areler; halkdan 
toplanan 68.000.000 ruble ile temin edil 
mektedir. 

Bu tayya~lerden birincisi "Maksim 
Gorki,, tesmiye olunacak, ondan sonra. 

Muhalif askerler arasmda propagan. ki beş tayyare sıra ile, Lenin, Sta.. 
& yapmağa mahsus bütün ihtiyacatı 

hamil bulunan Troçki treni muvaffaki
yet kazanırdı. Trende basılmış bcyanna 
meler hücun11ar esnasında tevzi edilmek 

suretile beyaz ordunun bir çok kıtalan 
Sovyet kıtalanna iltihak etmesi temin e
dilmişti. 

.Şimdi kµıl ordunun yeni propagan. 
~ dairesi, propagandayı tayyare lic ya 
pacaktrr. Bunun gayesi, rakip kuvve~

lerin veya krzıllann muhaliflerine yiye· 
cek, para veya adam, gönderen sivil 
ahalinin ma\leviyatını kırmak ölacaktır. 

Bu maksatla 1933 ide yapılmış olan 
ilk tayyııre "M.aksim Gorki,, idi. Tay. 
yare içinde bir elektrik istasyonu ve 
mua!zam bir radyo vardı ki 200 mil mu
rabbaı mesafe içinde 4000 kadem irtifa I 
'dan ses işittirilebilirdi. 

lin, Kalenin, Molotof, Voroşilof tesmiye 
olunacaktır. 

Bundan sonra mtydana getirilecek 
olan on tayyareye de, ldiğer Marksist ve 

Bolşevik tarihi şahsiyetlerinin adlım 

verilecektir. ı 
Bu tayyarelerin her birinde makineli 

tüfek yuvalan bulunacak ve harp raman 

larında daha küçük müdafaa t yyareleri 
filolarının refakatinde hareket edec~k-

!erdir. 

Daha şimdiden Moskova radyosu ta. 
rafından yabancı dil öğrenmiş kimseler 

yetiştirilmektddir. Bunlar, bir harp ol
duğu zaman havadan düşman askerle. 

rint ve ahalisini kendi taraflarına çevir 

mek için propaganda yapmağa hazırlan 
maktadır. 

Yarın 5 
akşam ARYA Sineması 

Halkın şımarık çocuiiu 
MAURICE CHEV ALIER ve sevimli yıldız MARIE GIJORY'yi • 

' E i 
Şarla, şiir, nükte ve kahkaha filminde takdim edecektir. 

HABER - :4k2am postası 

Şikilyetler, temenniler 

Otobüs şoförleri 
~<O> saara: 

~aı Do şto ıro o o((" sca 
Kaza yapmaz da 

ne yaparlar? 
imzasının bizde mahfuz kalmasr 

nı istiyen bir otobüs şoföründen şu 
mektubu aldık: 

"Bir müddet evvel Dahiliye Ve
krueti kazaların önüne geçmek için 
icap ede n bütün tedbirlerin alınması
nı ve bu meyanda otobüslerin sıla 
kontrole tabi tutulmasmı ve bu hu
susta ihmali görülenlerin cezalandı
nlacaklarmı tamim etmişti. Bunun 
üzerine vekalete bir mektup gönde
rerek otobüs '°förlerinin sabahın sa
at beşinden gecenin on buçuğuna 

hatta on ikisine kadar 18 - 20 saat 
çnlıştıklnrmı bildirdim. Bu mektup 
üzerine on gün kadar evvel alakadar 
makamlar tahkikata başladılar. Fa. 
kat henüz bir netice çılamıdı. Bu me 
sele halkın hayatiyle çok yalandan a
lakadardır. Bütün hatlarda işliyen 

otobüs §Oförleri günde 18 - 20 sa

at çalışıyorlar. Bu şerait altında şoför 
kaza yapmaz da ne yapar? Biz de 
insanız. İnsani şerait altında çalış-

ı 
mıik isteriz. Bugünkü vaziyetimiz o 
kadar acıdır tri tasavvur edilemez. 
Küçük yavrularımız adeta babalarını 
tannnazlar. Çünkü sabahleyin saat 
beşte evinden çılap gece 24 te gelen 
baba kimin yüzünü görebilir. Bu va
ziyetimize bir an evvel nihayet veril
mesini dört gözle bekliyoruz.,, 

HABER - Adresi ve imzası biz 
de mahfuz bulunan bu şoför okuyu-
cumuzun anlattıkları çok şayanı dik
kattir. Alakadarların ehemmiyetle 
nazan dikkatini celbederiz. 

7 ayda bitmeyen bir 
soyadı işi 

Galata Y ağkapaı liman İ§lerinde 
9 numnrah römorkörde ok~culan: 
nızdan. Nazif imzasiyle aldığmuz bir 
mektupta şöyle deniyor: 

"Yedi ay evvel soyadı almak için 
Gnlata nüfus idaresine soyadı beyan
namesiyle müracaat ettim. Esas nü
fus idarem İnebolu olduğundan kay
dımın çıkanlarnk gönderilmesi için 
buradın lnebolu nüfus memurluğu
na tekzere yazıldı. Aradan yedi ay 
geçtiği halde hala cevap gelmedi. Hü
l:Umet bilhassa soyadı i9lerinde halka 
!!Ürat ve kolaylık gösterilmesini em
rettiği halde ben daha ne kad:u bekli
yeceğim?,, 

Okuyucumuz şikayetinde haklı-
dır. lnebolu nüfus idaresinin nazarı 
dikkatini celbed~riz. 

Cenaze meras mi 
Tahran büyük elçimiz Enis Akayge· 

n'in, naşı Viyanadan lstanbula naklolu. 
nan kızı Jale Akaygen'in cenaze mera
simi yarınki snr~amba günü öğle nama-
zını müteakip Beşiktaşta Sinanpaşa ca
miindc icra edilecektir. Jale Akaygcn, 
merasimden sonra Rumelihisarındaki 

aile makberesine defnedilecektir. (Öğ. 
le namazı saat on ikiyi yirmi sekiz ge
çcdir). 

Merhum Jalcye haktan rahmet diler, 
kederli ailesine tekrar samimi taziyetle
rimizi sunarız. 

abıkk va 
ca ı sık Y oıd~' 

·1ıt~ 
Dükü evle d1" ~ 

' 

Vindso 
Miami e gidec~ sonra 

b wl nıııt'll) lngilizce "Niyuz,, gazetesinden: na pek bel ag a 11Jo~ 
Sabık lngiltere kralı Vindsor Dü - ti. Çünkü Lord Bro~P , 

b. ce''" .:ı künün Avusturyada canı sıkılmağa cesaret kıncı ır se)V" 
başlamıştır. Evlennıe ~ıe ~~ 

Muhitin yeniliği silinmiş bulunu - Vindsor Dük~11~~sU •. lıt 
yor. Haber alındığına göre, sabık sonla evlenmek 1~ ı.ert. ~ 
hükümdar da bir meşguliyet arzusu dair havadisler bı!ıt'le~J;Y~ 
kendini göstermektedir. Bu hafta öğ- edildikten sonra l"',

011 
~ 

renildiğine göre, Vindsor Dükü, valisi David Şolt% ·letıl11e 
tahttan çekildiği tarihe kadar devlet aldığı bir telgraf e' e~t; 
işleriyle meşguldü. Muhafız kıtasr kat'i olarak gösterfl1

011 
Po 

na mensup ve inzibatla alakadar eski Madam Simpsorı ,Aı11e ~ 
bir zabitin, lngilterenin zaruret için· beraber oturdu~dzı .,.8li~Ji 
de bulunan mmtakaları için hazırla- man Rocers, flo~ r.1i~ı; dığı bir kalkınma planı kendisinin pek telgraf gönderer~cD etf!l'~ 
dikkatini celbetmişti. k · 1 nı rı il' 

O zaman kral olnn Edvard, bu pla- ~nd:::o~~ü iıb~i~'~aJt~ 
nı dikkatle mütalea etmiş, mütehas· dam Simpsonla ır 
sıslarmı çağırmış onlar dahi tasvip 
etmişti . tır. JJJI 

Bütün gece uyumaksızm bu plan- Sabık kral fkil~fırı~.or 
la uğraşan kral Edvard, müteakiben Geçen ha ta, di~ ,, 
planı hususi katibi vasıtasiyle mesai kendini yazıya ~e~e le~~ 
nazırına göndermişti. Fakat plan bü- olunca, Amerika ~1Iatl .J 
yük mikyasta ziraatla alakadar ol- çok tabiler bu ya Jl'B!şf , 
duğu için, mesai nezaretinden zira- kaleler, gerek hat. e ~ıJ' 
at nezaretine nakledilmişti. redebilmek ~eve:~~ık \~ 

Sabık lngiltere kralı Avusturyada- Bunun üzerıne euıı1~f 
ki Roçiltlerin i"ltosuna geldiği gün- gelmeğe teşebbüs ~)>S 

b d . b" . . d w dan do., 
den eri geceleri rady•) inlıyor ve ırısı ogkruf atıflı b~'ı;# 
parlamentonun mezkC:r kalkınma pla konuşma ırs ber, •. ~r 
nına dair bir t..".Savvurda bulı· nup Bununla be~. ıJiğl .ldl ~ 
bulunmadığını dğrerıınek istiyor . arkadaşlarına . 50~fl'litleJ" 
Çünk;.i kral sıfatiyle, son defo, bu bütün taliplerın ° · l 
planla meşgul olmuştıı . kaı mıştır. .. flllefl 

Nihayet, kendisiyle beraber Roçilr Sabık kralın cll kili~ 
d b 1 L d P ··- Tahttan çe ı:#, lerin şatosun a u unan or rovn· . nsla ~ eJ 

lov, bu plan hakkında Londrada so· zerinde kaJeını tat ~ 
ruşturmalar yapmağa memur etti. ğım. Ve bu hus;;: dei' 

Geçen hafta Vindsor Dükü, bu pla mak tasavvurun oJ O 

Istanbul gilmrüklerl Boş MUdU!!~~~ 
10/2/937 çarşamba günü saat 13,30 d başlanaca~ -1e t ! 

ilan edilen gümrük komisyonculuğu, maiyet menıurlug~ 
5
,,t 9 

demliği imtihanlarının, 10/ 2/ 937 çarıamba günü saba 
lacağı ilan olunur. (757) 

sında - 18-



gaye kalmadı. Artık ben sizden ayrı. 
lamam! - dedim. 

Tebessüm etti: 
- Ben de sizin yanınızda çok mes.. 

udum! 
Etraf nnızı görmez olmuştuk. Coş. 

tuk, biribirimizden kat'iyyen ayrıl • 
mamağa karar verdik. 

Vakit kaybetmeden kaçmıya, Yalo
va.ya kadar gitmeye karar verdik. Sa. 
ate baktık: Son vapura yetişmek ka. 
bildi. Yalovada uzun mUddet kalaca • 
ğız, daha mev!lm başlamadığı için 
rahat nhnt, yalnızca revl~bllecektik. 

O, hiçbir şeye itiraz etmiyor, bUtün 
tekliflerimi memnuniyetle kabul edi -
yordu. Yalnız eve uğrayıp küçük bir 
çanta hazırlaması 18.zımgeldiğini söy. 
led!. Tabit ben·m de bir bavul almam 
i<.'ap ederdi. I<öprilde birleşmeye ka • 
rıır \'ererek ayrıldık. 
Ayrı ayrı otomobillere binmezden ev 

Yel, gizlice, bir ağacın lcennrmı siper 
alarak uzun uzun öpil3tük. Hayclimtn 
gayesine varmıştım. Yirmi yaşımda 

değil miydim? Biltün çılg-ınlıklarıma 
mcsa.ğ yok muydu? 

Apartım:ırumın kapısından girer gir 
mez. kapıcı, bana hürmetle, bir deste 
mektup uzattı. B'1 hürmet, bu bir yı. 
ğın evrak, benim ya.,ımdaki gence gö 
re değildi. Başka blr sinnin ağırlığı-

nı üstümde hissettim. Asansörlü ha. 
lılı apartımarumda bir mektep kaçağı. 
n.m bek!r pansiyonu de~ildi. Biraz 
sonra küçük kıznnm kolları boynuma 
sarıldı. Sevgili karım şefkatle beni öp 
tü. Aile ocağmım sıcak ışığı altında, 
birdenbire bütün sarhoşluğum kaybol. 
du. 

Bu iki sevdiğim ma.hlukun arasında 
beni köprUde beyhude yere bekliye • 
oek olan ince hayalin endamı ya.va§ 
yavaş gözümün öntinden silindi. 

Genç kıza mektup yollamak imkL 
nım dahi yoktu. ÇünkU o coşkunluk L 

rasmda ad.resini bile 80rmamıştmı. 
Günler, aylar, geçti. 
Bir gUn, kanm, kızım, ben, Yalova.. 

ya gitmeye ka.ra.r verdik. Altkattaki 
lilks kamarada karıinla. kızım oturur -
ken, ben biraz hava alm:ık Uzere ti.st 
k:ıta çıktım. Kenara dayandım. Deni. 
ze bakıyordum. Biraı; ötede ayni vazi. 
yette bir kadın duruyordu. Nazarı dik 
kntiml celbctmedt Fakat r.a.sıl oldu 
bilmem, yüzümü çevirince karşı kar • 
şıya geldik. Ve biribirimizi tanıdık. 

Bebekteki o gilzet kızdı! 
On beş yaşlarında bir delikanlı, ona 

yaklaştı: 

- Anne! - diye seslendi. 
Çocuk gittikte~ sonra, k:ı.dm, yanı. 

ma geldi ve yavl\.fiça: 
- Affedersiniz, beyefendi! size kar. 

şı mahcubum. 
- Yok efendim, 11..!ıl mahcup be • 

nimi 

- Vay, demek köprUye gelmediniz? 
- Hayır efendim ... Siz de mi? 
- Evet, ben de gelmedim ... 
Ve bana anlattı: 
O da haya.tının iki saatini, Bebek 

bahçesinde oyalamış .. Hakikatten bir 
an için uzakl~ış, kendini o da on se 
kiz yaşında san.mı~... Sonra, evine dön 
mUş, kocasiyle oğlunun beklediğini 
glSrmtlş ... 

- Nasıl olur? ... Siz, on sekiz yaşın. 
da değil miydiniz? 

- Hayır efendim ... Ben de çok genç 
görünenlerdenim ! Otuz yaşındayım! 

Bir an için, sizin gibi çapkın bir deli. 
kanlının sözlerini dinlemek çılgınlığın 
da bulundum. 

Kocası, onu aramağa geldi. Ben de 
karınım yanına gittim. Biribirimizi 
görmüyorduk ve bir da.ha da biribiri. 
mizi görmedik. 

Fakat garibi §udur: hayatta baza.o 

HABER - Akşam postası 

( 

öyle eiddetli arzular olur ki, kader, in -------------
sanı hedefe vardırma.sa bile, emelin 

• bir kısmını tahakkuk ettirir. Netekim 
işte biz de ayni vapurla gilnlin birjnde 
pek arzu ettiğimiz Yalova seyahatini 
yapıyorduk. 

(Hatice Süreyya) 

HABER'in 
GUzEltl'< Cio . toru 
Kuponu: 

Yazan: iyazi Anme't 

136 sene evvel bugün 

Fransa ile vu urya bir 
musaleha akdettiler 

flabsburglor oo heşln<~I asırdan berl 
elde etmefie çuhşhklerı 

Regeınonyadan vuzgeçtller 

ihtilalde Fransız ordusu 

1801 yılı 9 ıubat günü 136 sene 
evvel bugün Avusturya hükumetiyle 
Fransa arasında Lonevil musalehası 
aktedildi. 

Avusturya evvelki taahhüdatına 
rağmen İngiltereden ayrı olarak bu 
musalehayı imza ediyordu. 

Bu musaleha zamanında gazete· 
lerde bir karikatür nC§redilmişti. Bu· 
rada, Fransa cumhuriyeti büyük bir 
mantar şeklinde gösteriliyor, kurmak 
istediği cumhuriyetler de bu manta· 
nn etrafına dizilmi~ küçük manrorlar 
halinde tasvir ediliyordu. Prusya, 
Rusya ve Avusturya hükümdarları 
yerden çıkan bu mantarları dehşetle 
seyrediyorlardı. Prusya kralı: 

-Yarabbi, ne kuvvet, ne bereket. 
Müthiş bir hal... 

Rusya çarı: 
- Bunların yenme!i çok iyi ola-

lini görünce müsaleha isteğinde bu
lunmasını biraderine tavsiye etti. Mo 
ro ise muzafferiyane Yiyanaya gide
bilecek vaziyette idi. Maiyetindeki 
kumandanlar da: 

- Avusturya İmparatorundan en 
muvafık sulh şartını istihsal ıçm 
Viyana üzerine gidilmesi lazımdır. 
Bunda askerlikçe çe:ilecek tarafı 
yoktur, diyorlardı. 

F nkat kumandan: 
- Sulh muzafferiyetini muhare

beye tevcih ederim. Diyerek mütare 
ke aktetti . 

işte bundan sonradır ki, Avustur
ya kendisi için çok ağrr olan hükmü 
imza etmek mecburiyetinde kaldı. 

onsan AyOok 
<dleırslleırn 

cak, hepsini yi~elim, diyor: ~ ırc gıra m o 
Avusturya ımparatoru ıse: . 
-Aman dokunmayınız .. Zehirli Pazartesı ve Perşembe: İngilizce 

Almanca dir .. diye mukabele ediyordu. Salı ve Cuma: 
Çarşamba ve Cumartesi:. Fransızca 

Lonevil musalehası ile Batavya ve ve 
Helvetya cumhuriyetleri tasdik edi - Her ayın birinci pazarı: Fransızca 

İngilizce 
Almanca 

liyordu. imparator ikinci F ransova ,. ikinci ,. 
mu~alehayı yalnız Avusturya impa- ,, Üçüncü ' 
ratoru sıfativle değil, Cermanya he- o·· d.. .. •• ' 

. . . f · . l d . . . ,. or uncu ,, 
yetı reısı sı atıy e e ımza etmı§tı. B . . 

Bu esnada Ar~idük F erdinanddan Olursa eşıncı " 

Franaızca 

İngilizce 

KURUN doktoru 
alman T oskıma kıtASından Etrorya 
kra1lığı adiyle yeni bir hükumet ku· 
ruldu ve ispanya premeslerinden bi
riyle evlenen Dük dö Parmenin oğlu- Nec~eddin Atasaf!Un 
na verildi. Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Bu müsaleha, Avusturya hüku- Lalelide Tayyare apartımanların
metinin kati olarak sukut etmesi de- da daire 2 numara ~ de hastaları
mekti. Bundan sonradır ki Habsburg nı kabul eder. Curnarteı;ıl günlerl 14 
lar, on beşinci asırdanheri Avrupanrn den 20 ye kadar muayene parasıı
umumi siyasetinde elde etmece ça-
lıştıkları hegemonyadan, birincilik • ._d.ır··--·---·-------
ten vazgeçmeğe mecbur oldular. 

imparator ikilıci F ransova bir 
mektubunda: "Hükumetim insan ve 
paraca o kadar zayiata uğradı ki, Av
rupanm siyasi müvazenesinde mev
kiini muh~faza edemez. Bundan baş· 
ka diğer d~vletlerle olnn siyasi müna
sebatı da kaybettim. Bu perişan ve 
zayıf halimle hiç bir samimi müttefik 
bulamıyacağım .. , , diyordu. 

Ye Fransa ise bu müsaleha ile 
Avrupada mümtaz bir mevki almıştı. 

1to •• 

Tarihin ehemmiyetli bir hadisesi 
olan bu müsalehnnrn akdi sebebini 
klsara anlatalım : 

1800 yılında Avusturya ordusu 
büyük ma~.Hubiyetlere uğramış ve va
ziyeti tehlil~cle)!mişti. Avusturya or 
dusunda yeni hezimetlerin vukuuna 
mani olacak yegane Avusturya ku
mandanı Şarl idi. Fakat yeni ha§ ku
mandan orduda askerin peri~an ha 
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HABER - '.Alişam postası 

~~=o~l .~s-=i=n=k=a=t=i=l-.::::ıci ====o===o=nanmamız 
ltalyaya 
gidecek 

1' .... ı 9 suBA 

Vek81etlerin~ 8d t 
K adirgada Gülhan sokağında 18 

numarada oturan Hasan Basriyi öldü_ 
ren ve beş kişiyi yaralıyan Nazminin 
cinayetini dün bütün etrafiyle yazmış
tık. müddeiumumi muavini Feridun 

Katil Nlizım 

dün akşama kadar Alemdar polis ka. 
rakolunda katili v~ arkadaşı bahriyeli 
Salimi sorguya çekmiştir. 

Bahriyeli Salim, Nazım.la hiçbir a -
ırum;ı bulunmadığını söylemiş, bunun ·ı 
iizeıin.e ikisi muvacehe edilmiştir. 

Bu muvacehede Nizım hırsızlığa na 
sil tqşebbüs ettiklerini anlatarak de • 
miştlr ki: 

- Bahriyeli Salimle tanışmamız ye. 
ni değildir... Kendisiyle hapishanede I 
arkadaş oldum. Hapisten çıkınca bera.. 
ber "çalışmaya" karar verdik. Bu evi 
de o gece Salim bana gösterdi. Hatta 
pencere dibine yaklaşınca içerdekile -
rin roman okuduklarını duymuş. Ba.. 
na: 

- Çok dalgınlar, içeri girmenin tam 
vaktidir, dedi. Aya.kla.rmıdan tutarak 
pencere parmaklıklarına bastırdı. Bu 
şekilde üst katın pencere kenarmı tu. 
tarak kendimi yukarı aldım. Sokaktan 
gelip geçen 'S"Oktu. Pencereyi bir yok. 
ladmı. Açamadım. Salim bana. bir per -
gel ve:rmiştf. Bunu pencerenin altına 
spkarak yuks.rı silrdilm. Sonra içeri 
girdim. 

Oda karanlıktı. Karyola. üzerinde 
bir çanta duruyordu. İçinde bir tutam 
kadar kağrt para vardı. Aldım. El yor 
druniyle karanlıkta öteberi arıyordum. 
Aşağı odanın kapısı açıldı. Bir a -

dam yukarı çıktı. Ben odadan kendi. 
mi dışar:ı atarak kaçmak istiyordum. 
Gelen adam elektriği yaktı, beni gö -
rUnoe Uzerime atıldı. Boğuşmaya b~
la.dık. Derken bir de genç geldi. O da 
üzerime atıldı. Bu sırada ilk çıkan a
damın elinde bir tabanca namlusu gör 
düm. 

- Bana yol ver, kaçayım, diye ya.L 
vardım. Bıçağını elimdeydi, fakat he. 
nUz kullanmamıştmı. Sonradan öğren. 
diğfme göre gencin koluna sokmuşum! 

Eli tabancalı adam kolunu kaldırın· 
ea bana ateş edecek zannettim. Ken. 
dimi kurtarmak için bıçağı sapladım. 
Sonra merdivenlerden indim. Sokağa 

çikmca Bahriyeli Salimi görmedim. 
Kurtulmaya azmetmiştim. Karanlıkta 
yolumu kesenleri bıçağımla tehdit e -
derek kaçacaktnn. Birkaç kişinin da -
ha §UI'3.Sma burasına soktum galiba! 

Nihayet nefesim kesildi. Bütün so • 
kak başlarmı da halk çevirmişti. Bek. 
çllerle polisler yakaladılar. Bütün ka. 
balı.at Bahriyeli Salim.dedir. ÇünkU ba. 
na pergeli, bıçağı veren, evi gösteren 
odur. 

Bahriyeli Salim bütün bunları in -
kar edince Nazım kızmış: 

- Daha.•n var. Bu Salimle beş altı ev 
daha soyduk. O evlere de böyle erken. 
den pencereden girdik. Birçok mUcev. 
berat aldık. Bunları Salim Balıkpaza. 
rmda. sattı. Sorun bakalım bunlar da 
yalan mı?!" 

mez. Hem ben hastalıklı bir kadınını. 
Böyle şeylerle uğraşacak vaktim yok. 

Müddeiumumi Hikmet Onat da dün 
öğleden sonra Alemdar polis karakolu. 
na giderek tahkikatla yakından alaka
ldar olmuştur. Katil Nazım öğleden son
ra kendisine gelmiş, sağdan soldan siga 
ra istemiş, foto muhabiri Hilmiye: 

16 ya çıkarılı"0 
Kan lYl liil kaı lbHYJ U e~ ftld li(I 

Mebuslara her yll birıer 
- Hilmi ağabey. Resmimi mi çeke

c~ksin ldemiştir.Fotov Hilmi katilin ken~ I 
sıni nereden tanıdıgını merak etmış, 

bir dakika evvel bizim gazetenin foto 
muhabiri Alinin kendi ismini geçirme. 
si yüzünden katilin bu ismi öğrendi 

ği anlaşılmıştır. Nazım resim alınırken 
kıpırldamadan durmuş: 

Gelgrattan verilen bir habere göre, 
Türkiye ile ltalya arasındaki son gÖ· 
rüşmelerin dostane bir tezahürü ol
mak üzere, geçenlerde Malta ve Pi
reye gitmiş olan Türk donanması, 
gene amiral Şükrü Okanm kumanda
sı altında olarak ltalyayı ziyaret ede
cektir. 

Romadan gelen bir habere göre 
İse Türk - İtalyan dostluğunun in
kişafı üzerine, Halk Partisine men
sup bir heyet içtimai tetkiklerde bu· 
lunmak üzere yakında Ankaradan 
f talyaya hareket edecektir. 

harc1rah verilec~~p. 
Ankara 9 - Trabzon mebusu HasanJ kındaki şayialar . ı;ıııı' 

t-tedır· Sakanın, devlet dairelerinin vekaletlere telakki edilme" ... oıı 
'ft1"' • tefriki ve siyasi müsteşarlıklar ihdası şan rivayetlerde tcaıet. ~ 

hakkındaki kanun teklifi dün mecliste 1 san Sakanın Baş\l't bUsll 
müzakere ve kabul olunmuştur. Maarif, Konya ıııesıı ~ 

Mecliste ayn~ bazı vekiletler büt- raat, tsparta ınebU 511 /. 
1m d ınebU .• d çelerinde münakaleler yapı ası al liye, Malatya rııtb~;J 

- Salim beni yaktı. Ya asılırım, ya
hud da 30 sene yatarım. Bu işin sonu 
budur! diyerek başını önüne eğmiştir. 

Bahriyeli Salim ise fotoğraf makine. 
!erini görünce ellerile yüzünü kapamak 
istemiş. fakat kolları arkasına bağlı ol
duğundan buna muvaffak olamamış, ba
şını önüne eğmiştir. Fotoğrafçılar bu 
vaziyeti almaya davranınca bahriyeli 
Salim kendisini upuzun yüzü koyun ye. 
re atmış, bir türlü resim çıkartmamış

tır. 

Hariciye Vekili Ankarada 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü A

rasla Dahiliye vekili Şükrü Kaya dün 
akşam Ankara trenine bağlanan hu
susi vagonla şehrimizden ayrılmış
lardır. 

müzakere ddi1miş ve orman kanununa Dahiliye, Trabz011 bılstıı~:~ 
ait layihanın ikinci müzakeresi yapıl. 1 Nafia. münhal ıııe 

11 
sorl' 

' . ·ıcte larak kabul edilmiştir. namzet gösterıJdı rıJll' 
Büyük Millet meclisi azalarının harcı fatm Hariciye, ~~ıı sııJıiY~ 

rah tahsisatlanna ait kanunda bazı de· tor Ahmet Fikr1111 ,et' 
ğişiklikler yapan layiha da kabul edil- mebusu Salah. :a~~~.~ ~ 
miştir. müddeiumurnısı .. 1eeeği Bu layiha mucibince, Meclis azalan. şarlıklarına getit1 ~ 
na devir ve aile harcirahı da dahil ol-

dir. t ' mak üzere gerek adi ve gerekse fevka- Vekaletsiz deVl~li· 1l"s.JJ, 
iade içtimalar için gitme ve gelme para. . \'eki şef'" 

Buna rağmen fotoğrafçımız Salimin 
eski resimlerini elde etmeye muvaffak 

1 

Tevfik Rüştü Aras, ayın on be
şinde Atinada toplanacak olan Bal
kan antantı konseyinde bulunmak 
Üzere birkaç gün sonra tekrar şehri· 
mize gdecektir. 

Vekilimiz trenle Izmitten geçer· 
ken vali ve parti reisi Hamit Okay 
tarafından uğurlanmış ve lzmitJiler 
namına muvaffakıyetleri tebrik edil
miştir. 

sı olarak her içtima devresi için bir teş· ce eski Adtıye :M stafı ııt $! 
iktisat vekili u - •~hıll rinisanide maktuan ve hiçbir tevkifata d ~ 
ye vekillerin e.n ı tabi olmaksızın 1000 ner lira verilecek- d 
leri geçmekte ır· ıırl 

Deniz me!'tJUJil,1 
tir. 

Katil tarafınilan btmıu ke.<ttl<m 'bel•çi 
Haaan 

olmuştur. Salim fstanbulun azılı ve us
lanmaz sabıkablarındandır. 

Suçlular akşam üzeri Emniyet direk. 
törlüğüne getirilmişlerdir. Bu sabah 
sabıkaalrı tesbit eldilmiştir. Öğleden son 
ra sulh mahkemesine çıkarılarak hakla
rında tevkif kararı alınacak, bundan son 
ra sirk.at tahkik.atına devam edilecektir. 
Cinayete ait olan tahkikat sona ermiştir 
Bu sabahki Tan gazetesi katilin kama 
kullandığım, Cumhuriyet gazetesi de 
ölen Hasan Basrinin elini kolunu pen
cereden dışarı çıkarıp sekiz on el ate§ 
ettiği yazılıyordu. Bu iki haber doğru 

değildir. Nazımın kullanldığı bıçak, sa. 
pı bezle bağlı kunduracı bıçağıdır. Ha
san Basri de odanın içinde bir el silah 
atmış, kurşun tavana saplanmıştrr. 

Dün Hasan Basrinin eski zevcesi za
bıtaya başvunnu!. Hasan Basrinin yeni 
zevcesinin kardeşinin katil ile müşterek 
okluğunu iddia etmiştir. Yapılan tah. 
kikat bunun doğru olmadığını mey!dana 
çıkarmış, nezaret altına alman genç 
serbest bırakılmıştır. 

Ölen Hasan Basri Karagümrük mer· 
kezine mensup değerli bir polis memu
ru idi. Polis olduğunu dün bize yapılan 
bir rica üzerine yazmamıştık. Fakat dL 
ğer gazeteler yazdıktan için bugün işi 
kaydediyoruz. Cenrzesi bugün öğleden 
sonra ka :lırılacaktır. 

Fi ·stinde 
hadiseler 

(Ba.ş tarafı 1 incide) 
rında taarruza uğramıştır. Bu hadisede 
kimse yaralanmamış yalnız otobüs hasa 
ra uğramıştır. 

Kudüste, Hayfada ve Beytlahmda A. 
rap evlerine bombalar atılmıştır. 

Yahudiler de biribirlerile 
çarpışıyorlar 

Yeni Vekaletler ihdası tekaı• ,,_,, 
Diln mecliste kabul edilen yeni siya. d ııi1 ııı 

si müste<Urhklar ihldası hakkındaki ka- Dün mecliste e tt~~" 
r- . tarın ... ıv. Tevfik Rüştü ile Kont Çiano nun dolayısile, hava, propaganda ve mü çalışan memur rııU~r 

arasında teati edilen telgraflar nakalat nazırlıktan teşkil .edileceği hak kanun layihası da t 
Ankara, 8 (A.A.) - Milano } T •• 11' JC 

ziyaretinden dönüşünde ltalyayı ter- Ar ap arı ur p 

9 
kederken hariciye vekilimiz doktor 
Tevfik Ri.i~tii Aras tarafından ltalya '1 
hariciye nazırı Kont Cianoya aşağı- den sogv u t 01 ı J 1 
daki telgraf çekilmiştir: h 

··ttalyanın mihmannüvaz topra- 1 J1 ev 
ğın~an ayrılırken, .~i~~~.?daki ika: P8)JŞ80 ar eC J 
metım esnasında gordugum sempatı ~ i' 
ve candan kabulden dolayı teşekkür- }8 (ı 
ler~mi ve k~ndilerini t~n~akıa duy- pro paga D da Cl 
dugum derın memnunıyetı ekselans· 'ff'.J 
larına arzetmek isterim. Görüşmeleri H l . d l . l T" k k d t)i devleti 01~~ .. ,fj 

· · 11 · b M'r h atay mese esı o ayısıy e ur · u re }'k flltl'' 
°!1~n r~~ h~~!en~. ~ .~~~ §e . lerle Araplar arasında bir münaferet luk ve kardeş 1 

JA o)BS' ~ 
rf~nl e ~~ıst \kı umetıınl ın yul se T'~ek· başgösterir gibi olmasından fevkala- etmekte alaka~r deJI ~Jf 
ıy e muş ere en a mış o an ur .. . .. .. Irak A 1 k dersıJl . 2ı 

- İtalyan dostluğunun takviyesine de muteessır gorunen rap an, bu Sanca . eJiltt'. 
h" d' ı .. k .. bu teessürlerini gazeteleriyle ilana olması temennı ııı ... ~ir a ım o acagma anıım.,, . da T" k ft:atı ty', 

D T fik R.. t .• Aras ba§lamı§lar aynı zaman ur - Diğer tara . ;~ıı "',) 
K ç· r. dev d U§ u l Arap bağlarının gene eskisi gibi tabii! fil de Arap aleflllı ~fL~ 

. . ont ıano an a şu cevap ge. §ekilde devam etmesini samimiyetle te .. , siyaset ya ıı ~~.1 
mıştır · ' k l l dır yegane daJl _.ı~·(.fl'1,ı .. '. _ " menniye oyu muş ar . bo nduruğuJl ti?" 

T nyesteden bana gondennek lut Bağdat gazeteleri Bağdat siya- .. yu dasınıfl .. , 
funda bulunduğun~z telg~aftan do- si mahafilinin görüşlerine şu yolda :1ı:~ka!1~:ğuııtJ :~1111 layı candan teşekkur edenm. Ben de tercüman olmaktadır: . . · si ht1, t'-'rJ 
· · h ki .. h · 1 Ş mdı sıya Je "'· sızı şa san tanıma a mute assıs o · "Türkiye cumhuiyeti ile Arap 1 • r b'r de''. ·ııe 
duğum gibi, mülakatımızın 1928 de milletleri arasında dostane ve sami· lan Sunye 1• 

1
deJl bı~ ~J 

sizinle Duçe arasında Milanoda vu- mi olan münasebet ecnebi propagan· re gazetele~~;. Stlrıi t~: 
ku bulan mülakat esnasında temel- dasiyle soğutulmuştur. Bu propagan yanatında :r si~)#~ 
leri atılmı~ o~~n, iki memleke~imiz da heran daha ziyade sıkılaşmakta 0 • olunacak.tefzı: feV)ctl~ 
arasmdakı munasebatı dostaneyı tar· lan bu bag"lann gev<ııemesinde men· kardeşlenm r~ 
· h"d' ld .. h d ki f'k • "' b' zara rO sı.ne a ım o ~g~ ususu? a ı rı· faatleri olanlar tarafından yapılmış· mek ve ııe olatı P ~· 
nıze tamamen ıştırak edenm.,. trr .. , getinniyecek vat-S~tfl d 

Be1grat görüşmeleri Siyasi mahafilde yakın ~km en let olmaktan ~J, 

Bu sabahki posta ile gelen Daily A Al Maıaga~tJ.d 
Telegraph gazetesi yazıyor: Si er ,,. r 

Türkiye hariciye vekili Dr. T ev· eri .. -e 
fik Rüştü Aras, İtalya hariciye nazırı (Ba§taırafı 1 incide) ala.y) ku'V'le~ ~I 
ile uzun konuşmalarından sonra Bel- Hükfunetçi kuvvetler, asilerin her kip eylemişti~·. ~~ ,~ 
grada geldiği zaman, Yugoslav baş· hangi bir yeni taarruzunu kesmek \i7.e_ Yüzlerce k~ ar:!'.ııı,ı' ..1 
vekiline Kont Çiano ile görüşmeleri- re takviye kuvvetleri de almışlardır. mek için deJll~r, r;ıf'.' 
ni bildirmiş, ayni zamanda, ltalya· Malagayı son dakikada terkederek muşlnrd~r: ~,1113BD fl#V J. 
nm. iki memleket arasında daha ya- buraya gelen İspanyol matbuat ajansı Mkerlen UU-"'"·ıı reel~f'.Y.: 
km bir iktısadi teşriki mesai temini- hususi muhabiri ezcümle şu beyanatta Şebrt ).. ;.) ~ J 
ni istihdaf eden miisbet tekliflerini bulunmuştur: Teneriffe, 9 ( ~~ j(l" 
Yugoslavyaya getirmiştir. "Hücum hiç durmamıştır ve bUkft - feci bir rn~sr ,~,. 

Burada kabul edildiğine göre, met aleyhtarı kumanda heyeti bu hü. cadde ve sok . ~!# 
ilk münasip fırsatta Yugoslavya, Ha- cumda yirmi bın' !talya.n, birk,.,. bin t -"' ~~J 
heşistanm İtalyaya ilhakını tanıya- Alman ve binlerce Faslı kull-ır. ır :Biıhassa lı~ "'j 
caktır. Son safhada yüzden. fazla İtalyan hü. lan büyük ıcili ~ ~"-' 

Doktor Aras, Akdenizde statüko cum tankı, Malaga. müdafileri ürerine de harabi g,ss.tJ 1'1lll !, 
nun son defa lngiltere ile ltalya ara· ilerlemeye başlamıştır. Hlicum, Alınan Asiler ı;ırlı" ) "'_~ 
smda aktedilen anlaşma ile garanti Cep kruvazörü Graf Von Speede bu - . (A·r>' o~'.:I 
altına alındığım ve Yugoslavyanm lunan Alman deniz erkanıharbiyesinin Alm~~18f.:arıcit'0tfll>'~ ti 
endişelerini izale için hususi bir Ak- nezareti altında icra edilmiştir. Asiler muhabırı . bO ver c 

· k k B"t'' sabilııt .,ıtı:' .• <'_/-deniz mısa ı a ·tetmenin zait olaca· bu hücumlar esnasında büyük zayiata u un k tflll' rır·Y.ı 
ğmı söylemektedir. duçar olmuşlardır. Bu sebepten bun • üzerine birço. . .4~tif· ~ 

Bu beyanat, Yugoslavya başve· lara yardım için Cadiksde kara.ya çı _ lagayı terkew:; geltfl jl 
kili Dr. Stayadinoviç tarafından da kan İtalyanlar, derhal takviye kıtaatı kadın v~ ~ocll öriİftU::I~ 
teyit edilmiştir. olarak Malaga önüne gönderilmiştir. sivil vatı ılde .. !ıca ırııJ ıı~ ~ 

nna göre ı.ı ef rad': efı~O"~ Kont Çiano Bclgrat ve Yağma cum kıtaıarı ertıı~ f.'~ 

Nflzımm verdiği bu ifade üzerine 
son tamanlardaki mücevherat hırsız
lıklarının bu ikisi tarafından yapıldı. 
ğı anlaşılmış, bir yandan cinayet tah. 
kikatma devam edilirken, öte yandan 
da bu sirkat işine el konmuştur. 

Dün akşama kadar her iki vaka et. 
rafında on beşten fazla kimse dinlen -
miştir. Bu arada Bahriyeli Salimin 
metresi de sorguya çekilmiş: 

- Benim Salim.in hırsızlıklarından 
haberim yok, demiştir, o kazandığı pa. 
ı'Alan naml lıa1dutmıu bam. sözle • 

Paris 9 (hususi) - Kudüsten bildi
rildiğine göre, Yahu'di sosyalistleri ile 
Siyonistler arasında, Telavivde çarpış
malar olmuştur. Otuz kişi yaralanmış. 
tır. Hetron. Vitleem Nazarctten bir çok 
Yahudiler kaçarak Telavive gelmişler

dir. Bunlar Araplardan korkmuşlar ve 

Atinaya gidecekmiş Ccbelüttarık, 8 (A. A.) _ Röyter tıklan tüfelc .111i ~~tı' ~ 
M . P · B 1 ·..... ıerııı ornıng ost gazetesı e grat muhabiri bildiriyor: için gogus t• -!.~ 

muhabiri yazıyor: Buradaki hükumet taraftan mahafi- eden zırhlar getefl 
4
;· -

ltalyamn, cenubu şarki Avrupa· lin de kabul eylediğine göre asiler sa.. her tarafından bit ~;ti Jı 
smda takip ettiği yeni siyaset icaba- at lJ ,50 de Malagaya girmiştir. pek acınacak ti itti" ,r""~ 

1 k ı · · K Ç' 1s 1 tb t · rd' V• terde çektiklt .. ..tfl tı o ara • ıarıcıye nazrrı ont ıa· panyo ma ua aJ:ı.nsmm ve ıgı l3 .. ~· 
nonun yakında hem Belgradı, hem bir telgrafa göre, Malagaya ilk giren maktadırlar· e 
Atinayı ziyaret etmesi ihtimal dahi- alay, bir İtalyan a.la.yı olmuştur. Bunu istasyonu .,e 

as blıııalfladu'. linde görülmektedir. 1Wcio (lui ........ • ll"*ktP. ~ *" 
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'e lf ~~~a 
1 

t le a.tıiya, kırık kal 

t 

:• t~mir ediyoruz! 
ka~1er kadaki tamirhanede !0~'!!ı ?_e!!-d!!!:. 

er nasal tamir ediliyor, Fenerbahçenin 
biliyor musunuz? zaf ari 

~ . .,. K 1 )ldo- Aınerik ~azan: Osman Cemal aygı ı 
~suı K al.ılann bilmedikleri cağım haaal.. (Bu sefer de cebinden 

~tlaı eşıf icat 'h · d k dı~ b k k 1 b' · k 8 ' , ı tıra mı e- çı ar gı aygın o u u ır ıpe men 
~ lll\i.barekl dille ağlıyanın göz yaşlarını silerek) 
~ ;~~~lek~den ~İri, şimdi de Hah şöyle, sus bakayım da seninle 
~.ı ""'1lıthane . n göbeğinde bir karşılıklı şöyle biraz tatlı tatlı konu-
l!~ sı,, arrn . b d Aalım, sohbet edelim: 
1 t~raf :c ış , ura a :c 

- Ah şu Fener, ne taliıi takım, di. 
yorar. 

Son ilci giindür rasgeldiğim her ta. 
nul1ğın ağzında • tabii FenerbahçeU o. 
llınlllr müstesna - hep bu sözler dola.. 
Ş'lyor. 

Sarı Uiciııertlil.erin ü.ç senedir !sta:n
bu.l ve Tiirkiye talı."'1.mlarımn başında 

(~ı,.. 1 ,kır~~dan kalpleri kı· Bak, şöyle bakayım, gözümün 
"' .. e" "''' v h l içine bak da biraz gülümse,; biraz yer alma.~mı ııe seneler ilerledikçe bu. 
'lıt 'l n · e üzün it 
~ · Bu 1 ta rn · d gülümse de yüzünde pembe pembe üstünlü!]ii daha rahat m11hafaza etme. 
L 1tı,01•1 . tan1.-. ı r e iyor 
~ " ıle '' en k gonceler, güller açılsın! (Şimdi de e- sini ııa.-rıl olur da yalnız ·tıe ya.lluz iyi 

~~~··ıl ti ta-( d ço müşterileri lı'yle onun yanaklarını ok..ııyarak) b' tal' t/ · 1 it\~ ıı...._ '<l ın a k l :c ır ıe a edebiliriz. şte bunu benim 
~ laa ~1111§1 Bir n . a pleri kırı· haydi, gül bakaynn hemşireciğim, kafam alm1yor. 
~ t, lorık tarnırhanP.cie k&- gül bakayım kızım, gül bakaynn yav-

' '~inesi kol grarnofon, kı - rum 1 Haydi, kmna beni de biraz gü· 
t tQiı-ilcaba k kayca tamir edile- lüver canım; gülmekle kıyamet kop· 

ti.. l\aıb. 1}'or der~'.1. kalpler nasıl maz ya ı . . Demek 
,··~t~. ııı l-'elkovınız? 
~~ gülmiyec:eksin ha? Şu halde o hain 
~ ~~ }'~0kt\lr k~nı, akrebi, dişlisi, herif, senin manolya yaoraklarından 
?ı! ... tt~~ e~eler) ustalar onu mıs· nazik olan kalbini nasıl kırdıysa sen 
~,.::•ılerı ı..- el, tornavidalarla tat,_ Jcı ~·· l\.a p b de şimdi huracıkta ağabeyin, ba-
'\"ı ' 0

t8iin, kın]' bir kere kı- ban yerinde sayılan ve senin gerçek
~~k kla, tutkal dı rnıydı onu çi- ten dert ortağın olan yufka yürekli 
li.!lı ııı..ı: olmaz. E~a, lehimle de ya- bir insanın kalbini öylece kırıyorsun 
~~ }'dı, he k ger bunlar müm- ha? 
L tı... ·: •oJu .. t albi kınlan, yahut Beriki ezilip büzülerek: 
lff, C'"i}'~ı ~. hern '';l, 0 '"'-' Crde en tornacılar - Estağfürullah efendim 1 

ılı. tı kul'\lşİa ~e~ekecilerde a- - Öyleyse gül bakayım biraz! 
lb... Oıı ışın icabına bak- Yoksa ~imdi seni gıdıklar da güldü-
'~ L lltı i . . 
~ ıı~rı b ~l'l. Aro. . rürüm haaaaa 1 
~İti~ :J\alp :k~cla Yeni açıl- (Nihayet, kalbi kırık bay~ ya-
~~, hrı, galiba tn~~hanesi., nde- landan gülümsemeğe başlar) hah, 

~lbi kRİliai lata sozle yapılıyor. şöyle! T ann kimseyi gülmekten a· 
bi; ~.._·'tılrn, .. b· fınclan fena hal- yırmasm 1 Sevgilin hain çıkmış da kı-
~" ".il ır hat .. · k k') B )ii ~iki .. .. u~cagız, ya- yamet mı opmuş san ı. u zaman-
.. 'l. eaıı~ Bozu ıki çeşme, da ortalıkta sevgiliden bol ne var. 

ı 0kii'- rı, boyun b"'k"'k Meshur sözdür: "ın " Otay .. u u , a- ~ 
~ tl.~t t ı.ı~ a duştümüydü ta- Amaayanm bardağı 

'dJ "lllıa Ve l~alfaları 0 zaval· Biri olmaz.sa biri daha! 
~ Vaı Oturtup traşa başlı- Bak, ben sana yarın, öbürgün 
~ \>e "il lıel'hn. Öyle sevgililer bulacağım ki. . • • 
l • v .. ı ·~ıt-1'"• ' ~k· ha k ·d· ~ '<il }'av ..... Btrn vah, vah kı- - ~ ın o ş a ı ı. 
~!:"' <> ?\tın v hl d - Haaa ... Anlaşıldı, senin aklın 

t, ~ llıerh a emek, o 
r>il. o L aınets· hala onda, ondan pek vozgeçmiye-

b;. "~ L. 'ta.in 8 ız, o insafsız ~ lllt evg'}' • ceksin ! Şu halde ben ne yapar, yapar, 
cı ~ l't\ele~e h~ ın nihayet, se· çok geçmeden o çapkını senit) ayağı

~) ~~ ~~!ra ; ıç acırnadan se- na getirip ayaklanna kapandırmasmı 
~· ~> ~irıi akPraklarından daha da bilirim 1 

ııa: }'""'~ ırdı h 1 H 
~ ~ '"<.it ha a ay alçak 

~-ı..q~ fe~tnc1:~!by ~ınzır hay, 
~ >tı~ ~}'anı anı hay! 
~:·ı >~. kı~ Yok hern . . - . 
~ ~:'ltı rn, zj şırecıgım, 
~ k. ~ı. eetı, Yanı yok yav
l ~ L l\8ın ıttnda.n öyle bir in ti
~ ~~ . onu b 
ııç ıı,_11k1l>ı§rna u yaptıklarr 
~ ~.tıı~ llll'ttta nk ederek getirip 
~~~~ ı ~ ttıne h a~andıracaksın ! 
"lltıı"ltı, ee k~rn ~şıreciğim, hiç 
tıı ~~,_, erıd • rııç 

- Hay ağzrnr.ı:ı öpeyim 1 
- Öyleyse sen şimdi peşin ola-

rak bayıl bakayım, bize on papel 
de hemen işe başlıyalım 1 

- On değil, yirmi de veririm 1 
- Peşin olarak yirmi verirsen o 

zaman iş daha çabuk biter 1 
Bayan çantasından çıkararak: 
- Buyurun size şimdilik yırmı 

papel! 

Muntazam bir ta.rzda, hiç ak.~mı. 

yan bir çalı.pn.a ile, bütün meıı.~im ha,. 
zırl.aıı.an Fenerbahçclil.erin, kendilerin. 

den daha az çalt§an, yahut da kendile. 
rinden daha genç ve tecrilbesiz olanla-

ra karJ1 muvaffakıyet lro::xınnıası ras. 

gel.e bir tali eseri değil, tamamen ma. 

kul ve ye1'inde bir galebe olmaz mı1 

Fmıerbahçe için yalnızca: 
- Talili takım oosseıam, diyenler 

hiç dü§iinmiiyorla.r mı ki.. 

Bu taT....,mın kalesine koca mr mev-

sim, Galata.sarayın iki gün evvel attı. 

ğı tok bir golden ba§ka gol girnıem~. 
tir .. 

Acaba FenerbaJıçe kalesini bütün 
sene tali hazretlerinin. yolladığ1 rinler 

ve peril.er mi mM.haf aza edıiyordu ! ... 

Likte en· f azw gol atan takımllırdan 
ollın Fenerin sayıllırını sarı uwivert
li m1lhacimler değil de lcim yaptı 1 ! ..• 

Fcmeroohçe ,· bütün bmıllırı mmıta.. 

0am ça/ı§T008ı ve her maçta kazanmak 

jçin tam bir-(l...-im ve imanla oyna:m.IJSı 
~ayesindc elde etti. 

Bunun böyle olduğunıı hepimiz pek 
alô bildiğimiz halde, 1ıiçin (tali! tali!) 

rliye, bu takımın muvaf/ah."'lyetini kör. 
!etmeye çalı§tnalı ... 

Bence, sarı lacivertliler i.çin yalnız 
(talili) diye lxığınanlar, gözlerini d.ört 

açıp, mkiplerinin zn/erlerini hazırlı· 
yan haldlci sebepleri iyioe görmeğe 

gayret etseler tıe mılar gibi çalı§mıya, 
onlar gibi h<ı::ırkınmıya 1xı.kS<Llar, ken. 

d l:-ri için daha çok yerinde ve faydalı 

bir iş yapm.ı.J olurlar. 
Bıı sene de, tam bir halda şampi. 

yr:mluk tacını ba~na geçirecek ollın 

Fcnerbahçeye hep 1Jirden, hasetle (k. 

ği1, 1ıasretle bak"r!Wlıyız! ... 
1. ı.I. APAK 'ı 'Qjk e bu . rnerak etme • • • 

~ ~ }'a' scrıde b guuzel!ik, sende l§in alt tarafını uzatıp yazmıya --------------
~tı llı-a.klarında. cazıbe varken hacet yok değil mi? Her zaman, her nıııumıııııırınııııımıııııııınııııuııııııııt:ııttııımıır~ııınnıımııııııın 
~~ ~n _n daha temiz, yerde olduğu gibi bayancık, artık işi Gürbüz ve Güzel 

~ ':ı~ () l ~im haz~~ olan yüreci yoksa oraya gidip gelsin ve her gidi- ~ © <b llJ) ık 
t ~~Cıı~~te ~rı v:l'ı~.tn.~şerifin ye- şinde bir alay tatlı söz, güler yüze 
~"'"lıtı~ iti() ha· &onu iden asık- kar~J bir hayli papeller bıraksın .. Böy M l!Jı ~ a1 iğ) caı ~al m o~ 
~.,,~k \P tı eller· ın kalp kırıcı ;ev- lelikle bir yandan kalbindeki kırgm
~llda ~. l-'etıi \n.e bile su döke· lığın hızı geçerken bir yandan da kar· 

~h,' ııtraı. • ttıb şısına başka biri çıkıp eski sevgilinin 
'l · ~ttt "'il.tıcl .. ar aşıklarının - l b'' >~ · 1~ında.n boşlugunu doldunmya baş asın; oy 
~ı~1tı.iı;irı. ~ l · . çatır çatır lelikle de sabık kırık kalp, sanki, şim· 
N~1Çil'\i }' e. hazin h .' · · di tezgahtan çıkmış gibi yeniden, 
l e ~}')~dkiyorsun hzın, . m~- muntazam ve tıkır tıkır işlemeğe baş-

~ ~ ~-~~) etin d . emşırecı- lasın 1 
~ ,~1%r8\ı Neden :rı~ inliyor· l!!te o kadardır ol hikayet ! I 
~ ~ lıel\'t ~ l'avru~y e yanık Ve bu Amerikada da, Okyanus· 
,,,. b l~ ~1teciğirn ? Vah be- yada da, Asyada da, Avrupada da hep 

~ı:tu~ \P 'll VcUı. Vah; vah be- böyledir. Yoksa Amerikada "Kalp 
~~) ahı , Vah benim me· tamirhanesi,, denince sakın gözlerini 

~ <~ ~ ~ l~ l zin önüne bizim Zeytinburnu fabri-
~!tı~~ ~ 81)~ ~laaaına, kası, yahut Şirket vapurlarının Has-

~~!\Ilı 1 l'aJı ğlaaanıa t köydeki tamirhanesi falan gibi bir 
~ 'lııt~i\l~ kalfa bu da k l şeyler gelmesin! 
~tı 'nı eliyle okra ~ - Ne var ki, orada şimdi kmk 

~ ~ ~ htn; ağı:ıyara ) kalpleri tamir edenler ruhiyat işle
'l ~lr'<ltqets?rıda.n ma, sus rinde biraz daha asri, biraz daha ha-
~ ?Qd ı~de ' 0 vefasız- tiotirler 
~ ~~~ctl., 0 ha~' o insafsır - ·---· ----------

' tı~ 1nden b· k Yeni eserler : ~--v~İlil se\> il' ın ere 
·~ ~it· bg ıler bulaca-
. ~~ ~i~ hu~a sen de şa· 
• "ıt h" crıf d ~ . -~ala a'"lıy e. • . 

f.ı~ )~I • "Qs art;k or . • . 
0, • • • • sus, kendi 

ti~di be~ de. sussa
ağlıya· 

lllustrlte Zeltunır 
İllustrite Zeitung isimli Almanca 

mecmuanın son sayısı zengin münderi- 1 

catla intişar etmi§ ve şehrimize gelmiş-ı 
tir. Almanca bilen okuyucularımıza tav. 
siye ederiz. 

lrf i'sa.bal:.am1za 133 numara i~c i§tirak 
eden Bay 111 chrr:.et l~zı üç yaşında 

NERİMAN 

Kupon: 70 Çocuklannızm mUsa 

baknmızn iştirak edehilmelerl ıc:ı.n 

bu kuponlnrm toplanması IAztmdır. 

Dün Taks·m stadında 

Gala·tasa y 
Fele __ ...... e 
takım ı 
Şehrimizde bulunan Felemenk mek. 

tep gemisi ile, Galatasaray takımı dün 
Taksim stadyomunda hususi bir maç 
yapmışlardır. 

Galatasaray takımı, bir gün evvelki 
maçta yorgun düşen veya sakatlanan 
oyuncuların bu maça iştirak eıdememele 
rinden şu şekilde sahaya çıkmıştır: 

Hızır - Refik, Hüseyin - Hicri Re
p.t, Bekir - Haşim, Lutfi, Suavi, Hay
dar, Şevket. 

Oyun çok heye canlı ve samimi bir ha 
va içinde başlamış ve öylece bitmiştir. 

14 üncü dakikada, Şevket sold:ın al. 
dığı topla birinci golü atmış, 24 üncü 
dakikada üstüste kaçırılan iki gol fırsa·ı 
tından sonra da Haşim vasıtasile ikinci 

.... a ye 
ye • 

ı 
sayı yapılmıştır. Bundan sonra Fele .. 
menk bahriyelileri bir hayli açılmışlar. 

sa da talisizlikleri yüzünden iki fırsat 

kaçırmışlardır. Devre çok seri oynayan 
Felemenklerin hafif hakimiyetleri altın· 
da bitmiştir. 

ikinci devrede misafir oyuncular bi
rinci devreye nisbeten daha canlı ve gü. 
zel oynamışlardır. Bilhassa sol açık ka· 
leci ve sağ bekleri çok muvaffak olmuı 
!ardır. 

Neticede, Galatasarayın bu devrede 
Şevket ve Hüseyin vasıtasile attıkları 

iki gole, misafir oyuncular oyunun son 
dakik.alarmda yaptıkları bir sayı ile mu• 
kabele etmişler ve oyun bu suretle 4-1 
Galatasarayın galibiyetile bitmiştir. 

Hamdi Emin 
Futbol federasyonu 
reisliği ndeo istifa 

etti 
Futbol federasyonu reisi Hamdi Emin 

istifa etmiş ve dün istifanamesini 
umumi merkeze göndermiştir. 

Bu istifanın sebebi, fclderasyon reis
lerinin Ankarada bulunmak mecburiye
tinde olmaları, halbuki Hamdi Eminin 
memuriyetinin 1stanbulda olmasıdır. 

' Maç fiya larında 

~ '1J(ğeo 'ltelfil nsçn 
Holivutun en usta tenis oyuncusu 

güzel Doroti Li'dir. Gündüz stüdyo
larda i§i biter bitmez tenis meydanlarına 
koıar ve gündelik yorgunluğu orada 
oynamakla geçirir. Bu §ekil istirahat 
ayni zamanda vücudunu mükemmel bir 
halde tutmak için en iyi spordur. Bir 
ta!la iki ku~ vurmak buna derler! 

Fransa - ltalya 
Maçının bllet!erl 

şimdiden satılıyor 
Fransa - İtalya milli futbol takımla 

n arasında, 24 nisanda, Pariste Park 
de Prens stadında yapılacak maç için 

1 

bütün biletlerin şimdiden satılığa çıka
rılmasına karar verilmiştir. Bu biletle. 
rin birkaç gün içinde tamamen satılaca
ğı muhakkak olduğundan müsabaka 
günü gişelerin açılmasına lüzum kalmı
yacaktır. 

Yeni bir r.alibiyet kazanan 

Jinrt A 1as 
Yakında Oeglan ile 

har~ı aşet~ak 
Faris, (Hususi) - Birkaç gün ev

vel Avrupa şampiyonu Dankalofu ma(. 
liıp etmiş olan J im Atlas 2 şubatta Fin· 
1andiyayı meşhur güreşçi Maks Jiler 
ile yaptığı iki saat otuz iki dakikalık 

müsabakada galip gelmiştir. Maçta bu. 

1

: lunan otuz bin seyirci galibi uzun u
zun alkışlamışlardır. 

Bu ayın on dkrdünde Fransa şampi-

ihtikar 
lstanbulun milli kümeye girecek dört 

güzide klübünün evvelki gün yaptığı 

karşılaşmaların sporu seven halkı ncka
dar alakadar ettiği müsabaka g:.inü ge .. 
rek tribünleri, gerekse antre tarafını 

doldurmasiyle sabit olmuştur. 
Yağmur ve soğuğa rağmen binlerce 

kişi bu iki heyecanlı maçı saatlerce a
yakta seyretmişlerdir. 

Bizde sporun tedenni ettiği muhak • 
kak olmasına rağmen arasıra yapılan bu 
gibi alakalı müsabakalarda da fiat1ara 
zam yapılması bunları görmeğe gelen
lerin büsbütün azalmasına vesile olmak 
tadır. 

Birçok ecnebi takımlariyle yapılan 

maçlarda bile elli kuruş duhuliye alındı.. 
ğı zaman hasılatın daha iyi olduğu mil
teaddit defalar açıkça görülmüştür, böy
le olduğu halde evvelki günkı:.i maçlarda 
fiatlar gene yükselmişti. Daimi okuyu
cularımızdan Mehmet Sözerden bu hu. 
susta aldığımız mektubu aynen neşredi
yoruz: 

"Vakit vakit mühim maçlarda para 
meraklısı kimseler tarafından fiat1arın 

yükseltildiği görülmektedir. Netekim 
evvelki günkü Beşiktaş - Güneş, Galata
saray • Fenerbahçe müsabakalarında da. 

yine duhuliye elli, tribün fiatlannın da 
yi.iz kuruşa iblağ edilmiş olduğunu hay
retle gördJk. Bu zamdan askerler ve ta 
lebeler dahi hariç tutulmamışlardır. Mil 
sabakalan görebilmek için elli kuruş 

vererek sahaya giren seyirciler ise üç 
dört saat yağmur altında ve çamur için
de kavgalı, döğüşlü, tekmeli feci bir mU 
sabaka seyredebilmişlerdir. 

Sahadaki kavgalar arasıra bu fena 
vaziyette sinirleri gerilen seyircilere bi
le intikal etmistir. Bu gibi ihtikara ba~. 
vuranlar memleket sporunu öldürmek • 
ten baska hiçbir şey yapmıyorlar. Halk 
tan fazla para alınmaması işinin düzel
tilmesi iç:n alakadarların nazan dikka
tini celbetmenizi rica ederim". 

yonu Henri Daglane ile bfr ~aç yapa• 
cak olan J. Atlas, bundan sonra Amc.. 

rikaya hareket edecektir. 
HABER- Jim Atla 28., :ı~::la ve 

135 kilo sikletincle bir Yunanlıdır. Eski 
pehlivan ol~sına rağmen yedi S"'nedir 
hastalığı yil::ünden güreş yapamam·ştı. 
Şimdi tamamen iyile~miş • c tekraT 
ringde görüomeğe başlamıştırs 
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- Gııll~. dedi, telefon ediyor. Demin gelir 1 
ken bir yeri aramı~ idim. 

!çerden hafit Lir mırıltı geliyor. fakat Bel 
laml:ıln mı söylediği antn3ılmıyordu. 

Gazeteci, şatonun az:ımetlnl ve haşmcUnl 
dU§UnUyordu. Koridoru göstererek sordu: 

- Nereye çıkar bu yol? 
-- l~te ~urası benim odam. Daha llcrlııl 

Tef rikn numarası: -20-

ÇEVİREN: fa 

dll oldu~ ha'de gelıH. Du mendil, şatod:ı 

bulunnn ıncndllln nynt !ili. 
Valerı biraz dllQUndU. Sonrn: 
- Olur şey değil, dedl, şimdi hatırlıyorum, 

bu mendili, eV'I klrnlamnk Uzere buraya gc'• 
dl:;1m ilk gün kaybelmf§tlm. Delki burad:ı 

unutmuşumdur. 

- M13 HO\'et, st::e bir sual soracağım, fc.· 
kat beni nffcdlnlz. Mösyö Be11ami ile çok 

HABER - Akşam postası 

M cera ve aşk romanı 

Mü lüman 
. Se 
eğe 

a, 
be • 

~ 

razı 
• 

bir yemek snlonu. üst tarnfınd:ıkl yer de 
s:ılon. Fakat ldrruıc kullıınrnıyor, eşya bile 
yok. 

IDCıit;'Ul oluyorsunuz diye soruyorum. Bu ye
kınlarda şatoyıı veya bahçcstne hiç girdiniz 
mi 

1 a ver 1 
Gıızetecl btrdcnbtre hatırladı: 
- Prkl başhademe nerede? 
- Pntronun yomcğlnl hazırlıyor, mutfnk-

tadır. 

Bu ara. kUtUptuınenl!ı kapısı açıldı ve Bel 
lamı göründü. 

- Holland, dedi, lc;:eri geliniz. 
Ve ltAtllbne dönesln! 
- Sizi, dedi, istediğim zaman c;ağmrı:m. 
lçerl girip de kapıya arkasından kapayın· 

ca, Bcllaml gazctecl}-.ı dedi ki· 
- Holland, dedi, iyice dll~UndUm. Geçen 

gUn size tena muamele ctUğlme mliteessiflm 
Eğer §il ye§il hayalet için blr malQmnt isti· 
yorsanız, sorunuz, siı:e istediğinizi sByllyccr
ttm. Bu sabah, ktl,Pcklcrimi uyutulmu~ bir 
vaziyette buldum. 

- Odanıza gene gtrdl miı 
- Evet. 
Gazeteci bu hnvadlıd yeni 6ğrenmJş gtLf 

yaptı. Halbuki §U daklkıı.da, gazete basılıyor 
du bile. 

- Burada nettde oturuyorsunuz ? 
- K.l!yün otelinde. 
- Herhalde burada oldukça ahbap edin· 

m!§sfnlzdlr. Köylutcr, benim haklnmd:ı size 
bir hayll ma!Cımat verml§lerdlr. Böylece, hıı· 
yatımın tarihini yaza.blllrsintz. 

Gazeteci ihtiyar kurdun maksadını Ur t1l~ 
lU anlamıyordu. Herhalde bu kadar güler 
;yilzUn btr mann.sı olacaktı. 

- Evet. dedi. bir hayli malQmat topladım. 
- Bize blUflk gc!e:ılorl tanıyor musunuz. 

Gazetede gördüm. evvelce Amerlkada otı.:

ruyorlarmış. Bir de gllzel kızı var. 
- Evet. Oldukça güzel. 
- Kendllerile görUşUyor mu.sun uz? 
- Ben onların bulunduktan yerlerde bu-

Junmadmı. Ben de Amerlkalrynn ama., File,. 
deltlyadan değil, Nevyorktamm. 

- 1}1 gazctec!ler hep Nevyorktan çıkar
lar. 

- Tcş'ekkUr ederim. 
- Zannedersem bu genç kız §atO ne pek 

al!kııdar oluyor. tsmı neydi bakayım? M v~ 

- Hayır. Mendili burada kaybettiğimi 

şimdi iyice hııtırlıyorum. ÇUnkU çantamı bu 
rada açtığımı, mendilimi aldığımı tnmnmll<' 
h:ıtırlıyorum. Sonra otomobilde tekrar ıa.zım 1 
oldu. O zaman yoktu, 

Savlni kalktı.: , 

- Sl.zc söylemek istediklerim bundan Um· ı 

retti. Yalnız BcllamJ, henden oda hlzmetçlrıi 
zl kandırarak herluı.'de ıılzln mendlllerinl7• 
den birini elde etmemi lsteml1'ti. 

Snvinl knpıyn yakl8.§tığı zaman Valcrl 

onn bir borcu olduğunu lıııtırlıı.dı ve çantlı• 
smdnn birkaç banknot çıkanp uzattı. KAttp. 

- Rica ederim, Mis Hovet, dedi, bana öy· 
le geliyor ki bu ltadarmı hak etmemilJUın. 

- Hayır, hayır. Her zahmetin bir mUkA•, 
tatı olmak gcrc'ttlr. 

Savtnl, paralan cebine indirdi, gitti. 
Gene; kız yalnız kalınca dU§UndU. MUhlm 

bir karar vermek vn::!yetlnde idi. Valerl bU~ı 

tlln arLUslle şatoya gitmek istiyordu. Fakat 
mantık ve aklı ııcllmt onu bu hareketındı-n 
mcncdlyordu. Buna rağmen, içinden bir hl~. 
çok kuvvetU bir hlıı, onu eatoya aevkediyo!"-

du. BUtUn hWnetçller çekilip yattıktan sor·· 
ra, Valen qağı indi. Bahçeye çıktı, elinde 
bir elektrik feneri vardı. Bunun yardınıflc 

şatonun duvnrına gitti ve orada, evbı ıste 

berisini tamir için gelmJo olan amelelerin 
bırakbktan merdivenleri buldu, aldı, lklatnl 
yıuıynna dayadı, blr181ne çıktı. Duvarın Ut" 
tUno gelince ısteki merdiveni aldı, duvarın 

ıste taratma indirdi. Bu lt bltUkten aonra 
eve dlSndU. TeşcbbUsüııe girt§Dlek için vakit 
daha erkendi. Beklemek lft.ımndı. Oturdu. Va 

ktt gec;sin diye ahbablardan lktıılne mektup 

yazdı. !Biraz sonra kammm acıktıtım hl• 
ııetU. Mutfak alt katta uzun btr koridorun 
nihayetinde idi. Valerl evde elektrik tertibi'• 
tı olmadı~ !çln, eline btr mum alar&k &§atıl 
indi. Havagazi ocağını yaktı, Uzerlne çay 

koydu. (Devamı var) 

Geçen tefrikaların hUlasası: 
&/iye sultanın 1:.alfaları, bu sulta. 
mn cmriyl.e üç JJişiyi :::chirler7.-cn, 
bu üç ~hıstaıı b:ri, sahte harcma
{}Mı sırrını oı·taya uuruyor ve kal
fa:a,· i§;tiyor. 

" • 
To.m o esnada, i~crki odayla bu oda 

arasında bir tıkırtı oldu. Lii.ldn, o he. I 
yec::.nlı anda buna k'mse dikkat ede-
m~. ı 

Başkalf nnm maiyetindeki diğer kal. 
fala.r, hayretle biribirlerinin yüz!ine 
baktılar. 

:&Rkalfa: 
- Üzerinize terettüp eden işlerle de 

ğil de başka §cylcrle niçin nlfı.kadar j 
oluyorsunuz ... O zehirlendi... Ne heze. 
yan savurduğunu biliyor mu? _ dedi. 

Nesim: 
- Alı, rehirlenmişiz ... Gördün mü, 

işte ... Beşir ... Muskanı çıkar ... 
Be..,lr, titrek elleriyle göğsünün düğ

melerini kopardı. Bir muska çözdü. !. 
cinden bir madde kopararak karde{ji
ne attı. Diğerini ağmna koymak üze. 
reydi. Fa.kat, başkalfa: 

- Yakalayın! • emrini ,·erdi. Pan. 
zehri kullanacnkln.r ... :Mani olun .. Yok 
sa hapı yuttunuz... Hepinizin de bey
nini pntl:ıtınm ... 

Kalfalar, iki kardeş haremağa.smm 
Ü?.erine hilcum etti. 

Zavallı Mihrümah ! Kendinden geç
mişti bile ... Son nefesini veren bir kuş 
gibi birkaç kere c:ırpındıktan sonra. 
gözleri kaydı. Dudaklarının kenarın • 

dan ince bir köpUk ıızdı. İki arkad~ı 
da, hayatlarının son demine geldikleri 
için, artık mukavemet edemiyorlardı. 
Ellerindeki panzehiri kalfalara kolay • 
hkla kn.ptırdıl~r. Bir dakika sonra, 
hı:ı.rema§aları da Mihrümah haline gel 
mişlerdi! 

Kontes, şaşkın, diz çöktü. Arkada§ı 
olan kadının başı ucunda ıstavroz çı. 

knrmayn haeJadı : 
- Seni ben öldürmedim... Bu işin 

olacağından da haberim yoktu... Beni 
affet! ... - diye inlemeye ba.~ladı. 

!{alfalar, sarayı hlimayunda haç çı
kanlmasma hayretle bakıyorlardı. 

Tam bu esnada, oda kapılarından 

biri ardına kadar açıldı. Safiye sul • 
tan, bütUn ihtişamiyle eşikte görilndU: 

Herkes ona döndü. Kalfalar, secde 
edercesine iğildiler. Kontesin çıkardığı 
haç yarıda kaldı. 

Sıı.fiye sultan, onu balapcrvaz bir is. 
tihza ile süzdükten sonra, tcnkidkur 
bir sesle ve italyanca: 

- Umduğum kadar soğukkanlı de. 
ğilmişsiniz. ... 

Fakat cesaret'ni kırmamak içJn, hA
mi bir tavırla ilave etti: 

- Alışırsın:z. .. Alışmanız lazımdır .. 
Kalkın bakayım ... 

Sonra, tilrkçe olarak kalfalara: 
- Eski adeti... Alı~ış, ne kadar 

olsa. .. Değil mi? .. KorkttL 
Bir an durdu: 
- Siz de korktunuz ... 
Tepsilerin birinde bardak birdak 

§erbetler duruyordu ... 

lerl Hovet! ---------------------------------------
- Evet. Yazan: Edgar Rice Burroughs 
- Hovet senden bir ricam var. Bu genç Çeviren: A. E. 

kıza &ISyle ptoyu gezmek tatıyoraa buyu~ 
sun. RAbnsı zengin mi? 

- Zannec1eracm. 
- Gnlltı:ı. onu tanıyorum. tyt hatırlıyoı-

•am gl'.lzlerl fazla rahatsızdı. 
- Evet, dnimll rahııuu: HattA, Mis Hovet 

btr aralık babnsmm hiçbir oeyt gl'.lrmez bl: 
hale geldi~ do söylemlgU. 

- O h&lde, kcnc1lslne eöylerııiniz, değil 

mı T Bllha.asa bu l!J için onu gidip görmeğe 
]Uzum yok. Fakat §Öyle bir yerde rastgellr• 
seniz. 

Gazeteci, Bellamlnln maksadını nihayet 
anıamıııtı. İhtiyar adnm, Valeriyi gl'.lrmek lı;. 

ttyordu, Vo gazeteciyi bu t:;e memur etmişti. 
Splk Holland artılt aatoda. 1§1 kalmadığın• 

anladı, çılup gttU. 

nOYUK l\IACEJtA 

Savlnl vatonun duvarmm gölgesine sığı· 

ııa.rok ''.Manolr de la Drune,,e doğru ilerliyor 
du. Yol epey uzundu. ÇUnkü e:skl ev, şato
nun bahçesinin btr ucunda idi. Nihayet ged', 
kapıyı çııldı. Kapıyı, Vniertnln oda bl1:met• 
çiB1 nctı ve onu glSrUnce cıtl§ırdı. 

- Matmazel daha yatmadı, gidip haber 
vereyim mi? 

- Evet. 
Savinl, gene; kıı:m yanma çrkmca 
- .AffedorBlnJz, dedi, btr ziyaret için vakit 

pek geç amo., slzt muhnkknk görmem llzmı· 
dL Geçen gün yıı.ncla kalan mU14katımrz 11lz~ 
daha birçok cıcyler söylememe mani oldu. 

Genç kız gtllUmsedi. Savını ile geı;tmıı, 

olduğu macernyr hatırlıyor, zavallmm hı:· 

llnJ, şimdi stııunc; buluyordu. Ona karp hlrl· 
deU de kalmamıııtr. 

- Zarar yok mösyö Savlnl, dedi, rnhRt 
rahat g6rUşcblllrlz. Babam yattı. 

- Slzdın, bu yakınlarda bir mendil kay
bedip etmedlğinlzl sonnak istiyorum. MlSB'.'Ö 
Bellamiden bunu ta.hklk lc;:ln talimat aldım. 
Sizin babıı.nrzıa bcrııbcr buraya. gelml~ o:dı.:· 
tunuzu ISğrenml~. 

Demek çene kızın ııUphelerinde hakl:ı 

Tardı. lhtıyar hayııut endlee ediyordu. Faknl 
genç kız b'.I §Uphclcrindcn kdtibe bahs bile 
açmadı ve: 

- Gelelim, dedi, mendil meselesine. Fi1• 

hnkika. blr mendil kaybotUm. Bu nıendil 

ParlJıte yaptırmti oldu:Um nltı' mendlldc:ı 
b1rtdlr. Acab.ı. BcJln.rol nıcın b·mu &;>ru:ıor: 

- Ç ln}<ll Yeril h:ı.yalcUn görUndU~ \'C 

mösyö Be~lıunlnln U::ertnc ateş ettı'!i gece, 
bu mcnJ"l, kanlar l«'lnda ~atodA bulundu. 

Valerı ~:ı..,ırmıu. lmlmıJtı. 

- ?• , de;JI, b nim mendi Um. 0 ntod'l mr? 
lınkanı yok. 

Sıı.vlnl hMI eyi en ltUçJl\ tcfcrrUc.tm::ı 1,~. 
dar anlııtonc:ı. \'a'erl: 

- Bir s:ınıye durunu.ı:, 
Dtye blUılk odaya geçti ve elinde bir mtn 
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Ma uı ha e et ders 
- unuza hiç b·r z ar 

ğ·ni ~emine 
(Geçen tefrika1ann hülisaaı) 

Lord GrcyswWun ya.ni Tara.zn'ın ço. 
cuğıı Jak'ı yegftne diişmaını ol.an Ro. 
kof! kıaçırm1§tır. O çete.den biri Tar-ı 
oon'a telef on ederek e!e oorilmemek 
farliyl.e 90Cttğuntt l..--ıtrlaNYI0.3'lM ya.r. 
dım edeceğini bildirmd~ir. Tanıan 

l.ıtırı8ını evde lnraloarak adamın ver -
diği. rancıevuya gitmi.ştir. l'tferhul a... 
dam Tarzan'ı çocuğımıt kur'la:rrnak 
vacv.l.iylc bir ua.zmra götiirm!ii~tür ve 
or:ada d,a 7:mıd~sini hapootmi-~ir. 

Tar.oan'm karı.<n Jeyn dJiJ kooa3\nın 
va.pıtra gittiğini öğrenerek tam l:al
kaoaqı sıraih. biniyor 'l~ ayni adam 
taraf ınd.an yalra?.anıyor. 

* • ~ 

Adam kamaranın kapısını kapar
ken: 

- Bağmp çağırmanın hiç fayda· 
sı yok. Kimse sizi işitecek değildir. 

Dedi. 
Leydi Greystok kendisine saldrra-

1" M kim olduğunu anlamak için dik
katle baktı ve tanıdı. Yüzünde renk 
kalmadı ve ağzından yalnızca: 

- Nikolas Rokoff!... 
Sözleri döl:iildü .. 
Rus, nlaylr bir §ekilde reveransl<ıı 

yaparak: 
- Ta dn kendisi! .. 
Karı:ıılrğım verdi. Jeyn. herifin bu 

fnrfornhğmı görmemezlikten geldi: 
- Çocuk nerede} Onu bana gös

te,. I vanurda mı} yalvarınrm eana, 
eğer kalbinde ufacık bir merhamet izi 
kalmı§ ise evladrinı bana ver. 

- Makul hareket edecek olursa 1 

mz, çocuğunuza hiç bir zarar gelmi · 1 
yeceğini temin ederim. Unutmayın· 

ki burnya arzunuzla geldiniz. Netice· 
sine tnhammül edeceksiniz. 

Rokoff bunları söyledikten sonra 
kendi kendine: 

- Şansımın bu kadar da yaver o· 
lacağını hiç aklıma getirmemiştim. 

Dedi ve kamaradan çıkarak ka -
pıyı ıtina ile kilitledi. Jeyn o daki
kadan sonra onu günlerce göremedi. 
Çünkü Rokoffun hiç tahammülii 
yoktu. Geminin sarsılmaları onu f e
na bir vaziyete sokmuştu. Kendisini 
deniz tutuyordu. Kinkayt gemisi 
daha yola çıkar çıkmaz hava bozmuı 

çocu-1 c -
ri 
ve sallanmıya başlamıştı. Rus, gün · 
lerce kamarasında kapalı ve şez
longa uzanıp kalmıştı. Rengi balmu
mu gibi sararmı§, harap olmuştu. 

Bu zaman zarfında Jeyn'i ziyaret 
eden geminin a~çısı olmu§tu. Bu bir 
İsveçliydi. Ona yemeklerini getirip 
götürüyordu. Sven Andersen adın · 
daki bu adam söylediğimiz geminin 
a~çISiydı. Mundar bir adamdı. O -
nun içleri kirli tırnaklarını görenler 
pişirdiği yemekleri yememek için fer
sahlarca uzakla,mayı tercih ederler 
di. Jeyn kendisine sorduğu sualle-
re homurtudan başka cevap alamı • 
yor ve koca yüzü içinde gömiilü 
birer nokta gibi duran gözlerinin kö-
tü bakı§lariyle kar~ılaşıyordu. 

Böylece, kafasının içini bulandı -
ran şu iki suale cevap alamamış olu· 
yordu: Tarzan ne oldu} O!llu nere
dedir? 

• • • 
T arzlın, ı~ıktan ve havadan mah· 

nım zindanda ömür çürütüyordu. 
Fakat o, karısının hemen tepe:ıi Üs· 

tündeki kamarada hapsedildiğinden 
şiiphelcnmiyQrdu. Jeyne hizmet e· 
den ayni lsveçli, Tarzanm da yemek· 
lerini götürüyordu ama ona bir tek 
söz söyletmenin imkanını bulamamış 
tı. Dudnklannı bile kıpırdatmıyor· 
du. 

(JMvamı var) 

Safiye sultan, 
zıları göstererek: ğtıtlııJ ~ 

- Evet, korktu ,er~ 
belli ... Haydi şu gU1 

ni~·ı:.n1nrı göstererek: ııit' ~ 
- Limonataları da eriJ>S f ,~ - " 
Dört kal!ıı, ernrJ Y fY'd 

,_ı . tiler··· f.11" 
Gül şerbetleruu ıç U tii--· 
daklar ellerinden d ş 
b. , yıkılrverdilel'"' ..w. 61 r yana nlal' c.ı" 

Boylu boyunca., 0 ~ 
Baqkalf a bile bU :al 

da titredi. 6 

Safiye suıtn.n: ciltt~~ 
- Seni bırakt~ ... d&ı ~P 

nim... Emin oiınııga 
1 

rJJJ'.I"' 
1 . "zUnden )lalt O .tlf 
erım yu, ~· 

Başkalfa: 6ıe~~· 
- öl diye emret ... 

- dedi. "lerel<: 
Snfive suıt:ın, gu 
- Öl! • dedi. 
- Baş iistUne .. 

- Duruyorsun ~;ıe.' 
- Kendim ıni 01 eneli~ /.ı 

ğeneceğim, yoJcsa. : btt<tlY:J 
buvuracak8mız diY ır tittP' 

Bu sefer ea.pll' enP ~ 
kontese gelmi~ti: ... rt ı • 

nıas,..-· 
- Aman, yıı.p 

maya başladı. 
Fakat hn.yır... t"et~ 
Ba§ltadın, bütUn sıı. .. ·e ııt~ 

ihti§ammı, nlifuzunu iV\ltııtl~ 
rindcki adeta ilahi 

0 
,,. 

cekti: · i ıı&~:ı 
"liln'l şelcliJl . u-- Sana o gibi•_ fl 

Çünkü sen de onlar bıl t~ 
bir erkek oldu~ın:ı· 0ıdıJ:_.~ 
haremağa.sı sunb ıııPdı.ı.F 
hadım edilmeınlş bU 

değil mi? uıt~ 
- İşittim, e,·et, ~1 ! ,P 
- Buna inand~ csJlııd•• 
- Belki ölecegt cıtıır· ıt )f 

bir hezeyan sa.~ıı;us81ı~ ~ 
- Fnkat bclkt ftitd1 ~1. 

tir ... İçine bir §Uphe şur~ 
- Girdi, nstaıııJll··· 

nısu... ı<sil1"' ~ı 
- Öyleyse ö!eCC diı%1iıi!1Jt ~ 
- Ferman cf ensııPıı ııl ~ 
_ tyi dUşUn... ~ 

istiye yapyYorsun···eııı~!ııl ~ 
- Sultanım ne lıt ıw· t"' 

mm canımla. bnf:l~yıe on' 
Bir köpek sado.l•ntJ tı 
Buyurun... tefilıı5tl şıl'.~f 

Saf iye suıtnnJ.Jl utJtlŞ tt 8-
insanlar Uzcrindc;t #1~t 
essir olduğunu D'l gôf!Jl tı~ f 
san vakasmd.a. aıı y~b~~~ (J~ 
bir zaman içınde sıJı' 'fJ #ı 
nüfuzu altına ~1ıırı sııtiıJC O•I, 
kalfasını hakikll:~~ı Jlıç?~ rYiJ 
yapmaz olur rntt). bİ~ pi~ ı 
nız bu maiyycti~ınrııı1 d'/; 
birçol: devlet n.d o~' 

t-ıc:tl·" cunda oyna u• .... ıı.Şl<ll" ~ 

oynatacn~ından ~ crst0e~~ 
Başkalfa. yedı buvi11 ~ 

>:.-1 b•JC .. 1.JC yılanın glruıer · ıı il" {t 
gibi fıafiye suttıı.r1oıu,tıJ I 
ağzından çıka.cıı.1< -"" 
liyordu. (~ j 

A 11
A ............. , ~-~,~ 

rv;~t 1eo~~t 
IPapas.~,~ 
i H cıromağası ,!; po;,;: ,ql 
i 8inden a,oğa ollP' .. ~ f 
. ~~~=~~:;:ıs~~,~ 
ara.~uıda ge~rı J(Jf'tll' ~ 
k"ınd<l bu siJ.tılfl V I' . ( 

Yazan· ..... ,,.,,-··················· 
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'taııta1 n araştı • --- --------
<qt e, bon S rtrıaları boşa gidince Ser El Torero büyük bir teessür eçinde 
bıırate!l'i etnı ~ezar, Jiraldayı evine ka- yürüyor hiçbir şey söylemiyordu. Sev
a~ l'a l:elere~ge ve ertesi günü tekrarı l'ilisinin bu ıstıraplı hali Jiraldanın gö. 
luı.. lltenae 'avdet edeceği muhakkak ründen kaçmadı : 
-·ıat sten p I 
fj alrnağa k ardayan hakkında ma - Neniz var Sezar? ıdiye sordu. 

darı ahStden arar verdiler. Mösyö dö Pardayanrn tagayyübü mü 
~, atı;ı geçe-ek b' 

ı ~r. . llıı~ Oldu · • ıraz evvel yanrn. !>İzi bu kadar üzüyor? Emin olunuz ki 
t' Jıraıd kları kapıya doğru gel- şövalye en fena ve müşkül vaziyetler-

i\ abuk 
ta~ı tdince apının açık olduğunu 
lı <atı • tek 

~ . a orad rar duvardan atlaya-
fj •,.?'! de akn geçmeği tercih ettiler. 

11
" ı · ap. k;\itı: dc~ildi 

.' l) goren S g 

den yalnrz başına çıkabilecek kabiliyet· 
te bir insandır. En kuvvetli insanların 

bile mahvolduktan yerlerde, o daima 
galip gelecektir. O ka-Iu kuvvetli! O 

b~ 11 ??ıek k' ervantes ~mldandı: 
~tıı i nse dı, kapı açık ~duğu halde Bu okadar samimi ve saf bir lisanla 
~ ; et??ıifü~vardan atladık, boşuna söylenmişti ki, bu prestiş Partlayandan 

kadar iyi kalbli ve cesurdur. 

4' t 0:ero tcv başka birisi için bu §ekil de 
rııı., , \>ırı her :p verdi: seydi, muhakkak ki genç 

izhar edil. 
aşığın kts· 

....._ İitıeın arafınr açık bırakacak- kançlığını celbedecekti. 
lııııth 0 ı4 d CZdik ki_ 
}' 1§ Oğ Don Sezar b.ı~mı salladı 
ilta~ h ~erıgirıı·~ 1 Fakat, evin içindeki sesle: 

tecıı.. . er tarar' ve ihtişama aldırmı· 

ve tatlı bir 

ı. uır, ı a k - Hayır Jiralda ! dedi. Ben Pardaya-
-.:<d1· ıı bir h çı bırıakmanın pek de 
iJı t ~d arck nı buluncaya kadar ve hiç olmazsa hak. 
. llıaılt· trainiı 'h et olduğunu siz de krpda maliımat alıncaya kAd:ır arayaca

tıııdit ilt \>e ıa·k· ou prenses son derece 
·· ayt ğım. Çünkü ona karşı olan kardeşr.e his 

Jıt~ı · "eyahud da çok zen 
d l "ldcı 

ilr. ,.. }>ı Otı. 
'I\ '-il '<lla 

~ (1 r'- Ce ı:r tına alarak yola koyul 
vı~ ıtaç ı.Cne .. 

o b• ilclırn .. 0 nde yürüyordu. 
tdc YUrüd"k d ~ nb·- u ten sonra, El 

edı. tarısı~ ;e durarak onlara dörJ:lü: 

1 
Stt) ... Belki de oteline döndü. 

~tı :\rıteg b 
"...' ~rıra: on Sezarın yüzüne bak. 
'JOı:ı aJtilt 

Sc aten d 
l ~' lii ~ar b e olabilir, dedi. 

1t ııı.5 :ı:an aşını &alladı · 
~ '<l'll~ tletıni • • . .. . . 

siyatım:ian maad;ı, bu ayni zamanda be
nim için bir haysiyet ve namus me~eıe. 

!!idir. Çünkü b!.l mert şövalye bizim : ·i:-ı 
kendisini tehlikeye atmıshr. Fak.,• b·ı. 

na rağmen ben de biliyorum ki, o b:::im 
yardımımıza ihti 1acı olmadan işin cin
den sıyrılab 'lece!ct'r. ' . 

Scrvantes başile arkadaşını tasdjk et. 
ti :. 

- Bunda şüphe yoktur, dedi. Pc:rd:ı
yan o insanla:-danı:hr ki, mukab;linde 
hiçbir şey beklemeden l:endilerine ırü
racaat edenlere el uzatırl~r Bu inr .. ,_ 

(! 'arı andı f Yorum. dıye umıtsız 1 

b. ~ı:. 11• ı:ı:, or~ ak:at iyi:e emin olm~k 
ti~ ',.dı, yn Çehr:~ kadar gidt'biliriz. 1 lar bilmııkabe!e tehl'keye maruz kaltl 'c 

~tk t h· aınde . ı· . . I" ~iL ı;i t' !lhir gız ı bır sevınç 1" rı zaman kimsenin yardımına uzum 
"Q\tk ltı::telt Şey söylemeden, yolu- görmeden, İ§İn içinden çıkarlar. Binaen-

lit ı.._ ' Otel • "k 
"il§lacı ıstı ametine doiru aleyh onları kurtarmak için gelenler, 

ı. 
her zaman geç kaldıklarını görürler. 
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den onu kucağına aldı ve Don Sezara 
uzattL Don s~zar rcla cüceyi alarak du
varın öbür tarafına geçirdi. Bu iş bitin 
ce Servantes El Torcroya elini uzattı 

ve kolaylıkla duvara tırmanarak : 

- Bu cücenin bizimle gelmesini ter
cih ei:lerim. Herhalde daha iyi olur. 

Cüce, adeta zorla onları takip etmek 
mecburiyetinde bırakılmasına biç kız. 

madı. 

iki arkadaş beraberce duvardan aşa-
ğı,ra atladılar ve cüceyle beraber eve 
doğru koşmağa başla:dılar. 

Artık bu defa , yavaşça ve gürültü 
yapmadan yürümeğe lüzum görmüyor· 

krdı. Çünkü yegane düşünceleri biran 
evvel iınöada yetiş:nekti. 

Kılıçlarım çekmişler. etraflarına ba. 
l:•narak koşuyorlardı. Tesadüf olarak 
evin antresi önüne gelmişlerdi. Buna 

pek de tesadüf denemez. çünkü, bir 
sevkitab!i ile. önde koşan cüceyi takip 
ederek buraya geldiler. 

Bir iki sıçrayışta mermer merdiven
lepden çıkarak kapının önünde biran te-

reıJdüt ettiler. Fakat bu tereddüt uzun 
sürmedi. Ve Don Sezar kapıyı iterek i 
çer'ye girdi. 

'"avandan asılmış olan cesim bir lam
b -nethnli bol bir ışığa garkediyordu. 
ı:traftaki süs ve zenginlik derhal Servan 
tesin nazarı dikl:atini celbetti: 

- Buranın haline bakılırsa, galiba 
p·cnsin evine geldik, diye mırıldandı. 

Don Sezar böyle teferrü:ıtlarla uğra. 
şA :ak vaziyette değibdi. Önünde perdeli 

bir !:apı vardı. Perdeyi çekti ve içeriye 
daldı. D'ğcrleri de onu takip ettiler. 

Biraz evvel prenses Faustanın Cüce
y n:ıra torl.xımuı verdiği s;ılona girmiş 

lerdi. 
Burası da iyice aydınlrktJ. Salonun! 

zenginlik ve ihtişamı Servantesi büs
bütün hayrette bıraktı: 

- Artık hiç şüphe yok .. Galiba kra. 
lın hususi evlerinin birisine girdik .• 
Şimdi neredeyse üzerimize bir sürü si
lahlı adam saldrrır. 

Servantees bir taraftan zihnen meş• 

gulken, diğer taraftan da El Toreroyu 
gözden kaçırmamağa çalışıyordu. ikisi 
de tehlikeli bir işe girişmiş olduklarını 
biliyorlardı. Fakat geri dönmemeğe az. 
metmişlc.rtdi . 

Don Sezara gelince Jiraldanm kurta
rılması onun için ikinci derece bir me
seleydi. Yegane düşüncesi, sırf ona yar. 
dım etmek maksadile kendisini tehlike
ye atmış olan Pardayanı kurtarmaktı. 

'Bu mert adamı tehlikeyle karşı karşıya 

bırakmak onun aklından bile geçemez
di. Jiraldanın öldürülmesi ihtimali mev 

zuub:ıhs olamazdı. Onu sonra da kur. 
tara bilirdi. 

Servantes için, mesele daha basitti . 
Arkadaşlarına sırf kendi arzusile iltihak 
etmişti. Onlara sonuna kadar refakat e
decekti. Bunu bir mertlik vazifesi telfık· 
ki ediyordu. 

Binaenaleyh her ikisi de kat'i ve e. 
min adımlarla ilerliyorlardı. 

Salonu geçtikten sonra, koridora gel
diler. Burası da her taraf gibi aydınlık
tı. Ve her taraf ısessi.ı:lik içinde ... 

Başta yilrüyen Don Sezar, hiç tered. 
düt etmeden ilk rastladığı kapıyı açtı 

ve ayni zamanda büyük bir sevinç için
de: 

- Jiraldal 
Diye bağırdı ve odanın icine atı1'1ı. 
Jiralda, uyu turucu ilacın tesirin-

den hala kurtulaınamı~ uyuyordu. 
Don Sezar onu kolları arasına aldı 

ve cevap vermemesinden endi§e ederek 
ıstırapla: 

\ 
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- Jiralda, diye seslendi, uyan! .. Ce.. 
vap ver Jiralda l 

Ve bu canıız vUclİdu yerine bıraka· 
rak önUndc diz çöktil ve elelrini alarak 
hıçkırdı: 

- Ölmli§I .. Onu öldUrdWerl .. 
Servantes 8ne doğru atılarak, arka· 
~ onıu.ıuna vurdu: 

- Beyhude yere endite etmeğe lil.
~ yok dostum. GönnUyor musunuz 
ki göğsü muntazaman inip çıkıyor. 

Don Sezar biraz dikkat delerek çılgm 
bir sevinçle bağırdı: 

- Doğrul Nefes alıyor ... Uyuyor! 
Bu anda Jiralda derin bir nefes aldı 

n gözlerini açtı. 

Don Suann geleceğini biliyormuş gi 
bt, hiç hayret etmedi, sadece gülümsedi 
ve: 

- Sevgilim, diye mınldandı. 
El Torero hergeyi unutmuş gibi, gü

.rel kızın gözleri içine bakarak gülüm. 
eUyoıtiu. O da bu 'tebessümlere ayni 
saadeti izhar eden mukabelelerde bulu
nuyordu. Böylece, bir tek kelime telaf
fua etmeden gözlerile konuşuyorlardı. 

Fakat Servantes aşık değildi. Sadece, 
bir sanatkAr olduğu için, iki genç sev. 
gilinin bu saadet dolu çehrelerine bir 
müddet prestişle baktıktan sonra, da· 
kikalar geçtikçe tehlikenin arttığını u
nutmıyarak bağırdı: 

- Ya mösyö dö Pardayanl Onu u. 
nutmamak lazım 1 

Bu sözler üzerine Don Sezar, daldığı 
Mes'ut ve tatlı rüyadan birdenbire U· 

yanmış gibi ayağa fırladı ve: 

- Hakikaten mösyö dö Pardayan 
nerede? diye soridu, 

Jiralda gözlerini hayretle açarak ce
np verdi: 

- Mösyö dö Pardayan mı? Ben onu 
hiç görmedim ki 1 

·- ... 
Don Sezar şaşırmıg bir vaziyette 

bağırdı: 

- Nasıl! Seni o kurtarmadı mı1 
Hayreti büsbütün artmıg olan Jlral. 

da: 

- Fakat senyör, beni kurtarınağa lil
zum yoktu kit .. Ben mütemadiyen ser
besttim. 

Bu defa Don Sezarla Servantes hay. 
retlerinden şaşııldılar. 

- Demek ki ıerbesttiniz 1 O halde 
nasıl oluyor da sizi bu odada uyurken 
buluyorum. 

- Sizi bekliyordum. 
- Demek ki benim geleceğimi bili-

yordunuz? 
- Tabii değil mi? 

Jiralda, Don Sezar ve Servantcsi hay 
retten hayrete dUşürüyor vaziyetten hiç 
bir §ey anlayamıyorlardı. 

Don Sezarm sualleri Jiraldayıda hayret 
te bırakıyor, sevgilisinin cevapları ise, 

Don Sezan şaşırtıyordu. Ve her üçü 
ayni iderin hayretle biribirlerinin yüzüne 
bakıyorlardı. 

Yalnız cüce hiç ses çıkarmıyor, bu 
garip sahne ve mükalemelere ehemmi
yet yermiyormuş gibi duruyordu. Göz. 
Jerini bir noktaya dikmiş bir şeyler dü· 
şünüyordu. 

Don Sezar tekrar sordu: 
- Buraya geleceğimi size kim söy-

ledi? 
- Prenses. 

- Hangi prenses? 
- Bilmem ki, ismini söylemedi. Yal. 

ruz çok güzel ve iyi kalbli bir kadın ol· 
duğunu biliyorum. Bana, tehlikeye ma-

ruz kalmıyacağınız bir zamanda, sizi 
buraya çağıracağını vaadetmişti. Sözün 
'de durduğu muhakkaktır .• Çünkü işte 

geldiniz. 
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. edetlı ~ 
Don Sezar rüyada imiş gibi mırıldan 

dı: 

- Bu pek garip 1 işte 1 
Servantes başını salhyarak: 
- Evet dostum, dedi, pek garip. Ba. 

na öyle geliyor ki en doğru hareket 
şimdi derhal, evin her tarafını araştı· 

rarak şövalyeyi bulmaktaJdır.Hem onu a 
rar hem de Jiraldayı isticvap ederiz. 

- Hakkınız var ldostum. Fakat Ji. 
raldayı kendimizle beraber evin içinde 
dolaştırmak, bence tedbirsizlik olur. 
Diğer taraftan burada yalnız bırakmak 
da doğru değildir. Ben e i gezerken 
neler olabilir 1 

Jiralda tatlı bir nazarla Don Sezara 
baktı: 

- Senyör, dedi, evi ne diye aramak 
istiyorsunuz? Evde kimseler yok ki. 

- Bunu nereden biliyorsunuz Jiral
da? 

- Bnna prenses söyledi. Zaten bütün 
kapılan açık ve her tarafı ışık içinde 
bulmadınız mı? 

- Olabilir! .. Fakat prenses dediğin 
kadın şimdi nerede? 

- Şehit1deki evine gitti.. Bütün adam 
larile beraber .. Bilmem ama, bana öyle 
söyledi. 

Don Sezar Servantese baktı, o da: 
- Ne olursa olsun evi bir defa geze

lim de .. 
Don Sezar mütereddit bir tavırla bu 

defa da Jiraldaya baktı, güzel çingene. 
bunun manasını anlamış gibi: 

- Emin olun ki senyör, dedi. Hiç 
korkmadan sizinle beraber gelirim. Za
ten evde kimseler yok. Prenses beni bu 
hususta temin etti. Bu iyi kalbli kadının 
yalan söylemesine imkan yoktur. 

El Torero birdenbire kararını verdi 
ve: 

- Öyleyse gidelim, dedi. 

El Şiko hiçbir şey sbyleıll 
1 

ald1 
. rndall 

nrn üzerinde duran bır şa ııl'' 
önde yürümeğe başladı. .,e te0

0 
r 

Evin ziyareti evvela yayaŞ jJer1' r 
li bir vaziyette yapıldı, sonraid11ğ\lıı' '" 
çe, evin hakikaten boınboŞ 0 

serb'st 
nanmış olacaklar ki, daha 

1 
r. ,re 

seri hareket etmeğe başladı 8 J<6~ııf• 
Bodrumlara ve en kuytu raf1 

kadar her tarafı gezdiler ve a r ""' 
dıla • v 

Par dayanın izini bulaırıa. ·çiııd' ıJtll'' 
Zavallı şövalyenin şiındı 1

111~ Jıf 
lunduğu yerin kapısını ~ tııı~'' 
Çünkü burası sıvanmış ve bır ..J 
1. 1 . t' tı'F_. 
ıne gc mış ı. 

101
, ıl" 

Don Sezar, Pardayanın Y:eı1'i tıl!'1" 
içine atlamış olduğu odada k 0r1'f' 1,r 
ucu bulabileceğini dUşUne~;aıdatıl1' 11~ 
ti. Arkadaşları ve hatta Jı adı,11'~, 
dunile aramadığı yer ka1~1 r orP" 

. dı e , 
fı dikkatle gözden geçır ~~ 

bir şey bulamadılar. . . btıtııt1dıle~ 
Halbuki, onların şıındı beııci 

odanın altında Parldayanı ~ 
bir uykuyla, uyuyordu. ·c:esil J ;I 

11etı r>e 
iki arkadaş ve Jiralda. e 5011 

bu uzun araştırma üzerın of 
sinirlenmişlerdi. . 1ılc'f ~ 

Yalnız cüce her zaınan:ydİr ~~ qf 
vaziyette duruyordu. ıs:~ddet e~ ~ 
gidebilirdi. Çünkü bir ınu r"aftıe~ 
dan şüphe etmiş olan ~e degn f'.J 
onu görecek vaziyette ~il\~erı ~ ~ 
rağmen bir türlü kendile~alııı'fl'·o":~ 
yordu. Görünüşte HikaYt 011ıı ~ ., 
men, sanki mühim bir şe~ard•f 4e ~ 
alıkoyuyordu. Ara sıra, .. ııeri1111(1"0' 
mi mevzuubahs edilince, g~ı.ıd~,4~.J 
rip bir kıvılcım parlıyor. tirif' fi 
müstehzi bir tebessüm bC e} 31:.Jf 

... gısrs ·~· nu bu vaziyette bırısı ı.l • 
yenin bu tagayyUbilniin oı:ı 
vindiğine zahip olurdu. 

' ' 



~:a:::::::~==-..:=ı:::::::e:::==:============~H~A~B~E~R~ - Ak~am poıtaaı 

BEYOCLU 
ı Ba1ı\lalk& 

ı Dokuzuncu sentonl ve Be• 
kAr evlller 

it.ELEK ı Canlı film ve Ka1m iate-
vtrı('.ı 

iPE.il ı Canlı tflm 
S:\..K.A R YA ı Kermea eğlenceleri ve Al• 

çaktık 

VTl.I>I:/ ı Moakova • Şanghay 
sUM.:H Sözde kızlar 
.\LKAZAR Kızıl Çayır ve Hücum ta• 

buru 
fAN ı Venedik garkw ve Mari· 

nella 
ŞIR t Korkusuz kaptan 
~.,nR t Brodvay melodi ve H&Vll 

kahramanları 

\tml Aı,ıl< bnndoau ve S!ngapur 
korsanJıırr 

l\STOR1' A t ~eytan ada.ı ve :Mumyala• 
rm ıcrvetl 

CUM:URIYET ı l~orsanlar dellncırt ve Meç 
hô] kuvvet 

ISTANBUL 
FERAH Programını blld!rmeml~tlr 

MU LJ 1 çapkın genç ve Krzıı e&ytl' 

fftt.AL t Bay Tekin 
.\.7.A K t Halk opereti 
41.EMDAB t B11.y Tekin 
R:EMALBEV ı Hava kahramanları ve De. 

niza.Ilı kaç:ı.kçılart 

BAKIR KOY 
lıtLTtl' ADI ı Gizli pençe ' 

KADJKOY 
ı Yeotı domino 

OSKUDAR 
flAL.11 ı Unutma beni 

7' 1 Y A. r R fJ l. A. R 

• 

~ehirTı·yaf rosu 

\IU\l\\\\\l\\\ 

~\~!~~~ 

l'EPEBAŞI 

Dram kısmı 
aAHAR TEYtZL!Ct 
3 perde komedi 

fl'r:ınıtn: l'l)'Btı'OllUDM 

Operet krmu 
ı.Giln taw g1lnUdUr. 

ve mu· 

-Muhammen muvakkat 
Bedel teminat 

L. Kr. L Kr. 

2.100 157 50 

1.900 142 so 
1.700 127 50 

850 63 75 

900 67 50 

220 16 50 

Lirnan işletme idare-

Galata nhtmımm 150 metrelik kıs· 

Ölümü gazetelere 
geçen 

Meşhur 
bir ördek! 

Vunus Peygamberi 
nasıl taklit etmişti! 

BUyitk bir Or7eino~ zaoofü ördeğt 

yutnwğa uğrarıyordıt. 

Nevyorktan yazılıyor: 
Bu hafta Kasgo körfezi ağzındaki 

Beyli adasının çok me~hur ördeği ö
lerek gazetelere kendinden gene sü· 
tunlar dolusu yazı yazdırmak fırsa· 
tını vermİ§tİr. Deyvi adalı bu ör
dek tabii eceli ile ölmüştür. Adanın 
baltkçıları ile, oraya yaz mevsimini 
geçirmeğe gelennler tam üç sene hep 
Deyvi ördekten bahıetmitlerdi. Bu 
adi siyah ördeğin harikulade sergÜ· 
ZC4tini dinliyenler, itittiklerine kati· 
yen inanamam1şlardır. Fakat söyle
nenlerin hepsi doğrudur. 

Bir gün adada istakoz avlamakta 
olan ,V. Jonson ve Corc Dogti adlı 
iki istakozcu, can havliyle çırpın· 
makta olan bir ördek görmüş ve rast 
gele bir kayığa atladıkları gibi zavallı
nın imdadına koşmu~lardı. Kayıkta 
tesad\ifen bir de uzunca zıpkın var· 
dı. fstakozcular yaklqtıkça koca· 
man bir balığın ördeği yutmağa ça· 
lıştığmı görmüşlerdir. 

Talisiz kuşun gövdesi süratle 
kayboluyordu. lki delikanlı ellerin·· 
deki güreklerle balığın koca kafasına 
vurdular. Bunun biricik tesiri, işleri 
daha hızla~tırmak oldu. Çeneler açıl-· 
dı. Ve bir tek biiyük yutuıla zavallı· 
Deyvi yok oluverdi. 

Fakat Kasgo körfezin in balıkçıla· 
rı bu büyük balığın adetini bilirler. 
balığm yavaş yava~ batarak çamurlu 
dibe varacağını ve yediği yemeği haz 
medinciyc kadar orada kalacağını 
düş\indüler. Bunnu için Dogti kü
sük kayığı balığın batmif olduğu ye
re çekti ve gözleriyle suyun dibini a· 
raştırdr. 

Burada suyun derinliği iki metre 
yi geçmiyordu. Durmadan kuyru. 
ğunu sallamakta alan balık, bulun
duğu yeri delikanlıya gösterdi. İşin 
üst tarafını da zıpkın başardı. Zrpkm 
ve iplerle kayığa çekildikten sonra, 
bunun bir buçuk metre uzunluğunda 
ve yirmi kilo ağırlığında bir orkinos 
oldu~u anlaşıldı. 

Balığın karnını yardılar. Ördeğe 
bir zarar vermemek için çok dikkat 
ettiler. Deyvi balığın karnından dip 
diri meydana çıktı. lstakozcular ör 
teği denizde hafifçe yıkadılar ve ka· 
raya götiirerek cay kaşığı ile sıcak 
süt içirdiler. Bir saat zarfında Deyvi 
kendine gelmiş ve tam üç sene nor
mal hayatım ya§adıktan sonra ge
çenlerde c-·i --nüftür. 

Vak:mm eksik ve artıksız dosdoğ
ru oldu~una Beyli adası posta mÜ· 
dürü E. E. Sinnett ve balıkçılar cemi· 
yeti reisi Albcrt Smit şehadet etmek
ted~rb-. 

~ 
GED1I<PAŞA AZAK 

Binemasmda. 

Bu akpm aaat 21 de 

'ozo Dalmaıım tştıraktle 

FLORYA. 

Bay ve Bayanlara -
muhase e dersleri 
Esne.in, Tikcar kA.tiplerine meslek 

tahs'li yapmadan banka memuru ola· 
caklara en basit'lnden en yükse~ine ka
dar husus! muhuebe dersleri verilir. 
Şerait inanılm•yacak derecede ehven. 
"Şevket .. Nordştern han No.2 Galata ts 
tanbul) adresine bir defa yazınız. Taf. 
silAt verelim. Cevap puluna tuzum yok 
tur. Veya her gUn 17~19 ara11nda biz
.zat müracaat ediniz. 

ır 

Hava tehllkesloden korunmasını blleltm ! 

ırayyaır<e tnltlıclYJ muaııro1FDda 

Yangın ve ahr·p 
bombalarına karşı 
alınacak tedbirler 

Yangın bombalan yüksek hararet neı ı 
retmeleri, çok fazla kullamlma imkan
Jan, her ~eyden ziyade de söndürUlmesi 1 
cihetinden çok tehlikelidlrler. Bu se

beple yangın bombalarına çok ehemmi
yet verilmelidir. Yalnız bu bomba bile, 
hava korunrnas:nın halka teşmili lüru· 
munu takdir ettirmeğe kafidir. 

E~er bir evler grubunda tek bir ev 
tedbirleri ihmal ederse bütün blok teh
likededir ve bir ev halkının bilgisizliği 

veya ihmali yüzünden hepsinin hayatı 
tehlikeye düşer. Bu sebeple yalnız ken
di evinde tedbir almak kafi gelmez, bila· 
kis muhiti de tenvire ve koruma işini 

başkalarına da ötı'etm:ye !Urum vardır. 

Yangın boınbalan beton evlerde an· 
cak çatıyı deler ve çatı araB1ndı yangm 

yapar. Geniş bir muhitte bile mevcut 
şeyleri tutuşturur. On bcJ dakika de
vam eden tesiriyle en kalın hattllan bile 
yakar. Su ile aöndU.rillemez, bililkis da
ha fazla ve patlayıcı te~irleriyle tiddetli 
artar. Ahşap evlerde ise, bütün evi ya· 
kar. 

Yangın bombalanna. karşı 
tedbirler 

1 - Beton evlerde çatı arasında yan
gma müsait hiç bir gey bulundurmama
lı, herhalde çatı arasında bulunmaıu za
ruri olan e§ya muntazam ve göz C.~nde 
olacak tarzda konulmalıdır ki iJlemeye 
ve harekete mani olmasın. 

2 - Çatının ah~p kıaımlarına, husu 
siyle direklere yangına karıı dayanıklı 

ahşaptan yaptırmalı, yahud batka tarzda 
beton arme çatı yapmalı. 

3 - Daha ileri tedbir, çatrda kum, kü 
rek, kova ve su bulundurmaktır. Yanan 
bomba kumla bastırılır. Kürekle kaldı
rılır ve su ile de tutuşan eşya söndürü
lUr. 

Ev itfaiyesi 
"Elektron - thermit'' yangın bomba· 

tarını söndürmek herkesten beklenemi
yeceği iı;in her evde küçük bir itfaiye 
kıtası bulundurmak lbımgeliyor. Bu kı
tacık ekseriya yaşlı erkek ve kız talebe 
den olur. 

mamalıdır. Zira bundan daha büyük zaJ 
rarlar hasıl olabilir. 

Fosforlu bombalar, su serpildiği za .. 
nıan tehlike atlatılmış hissini verir. Fa
kat su tebahhur ettikten sonra bomba 
tekrar yanmaya başlar. Bu bombayı: 

bertaraf etmek için de gene kum kul. 
lanmak ve açık bir yere nakletmek 1!
rımdır. Bu bomba yandığı zaman ma
vimtrak ve sıhhati bozan bir sis neşre. 
der. 

Ev itfaiyesi için çatı aralığında mü
sait bir yer ayrılır. Ve burası kum tor .. 
balariyle küçük bomba parçalarına kar. 
şt temin olunur, Aralıktaki direklerin 
yaş sebzelerle sarılmasının yangına 

karıı çok faydası vardır. Burada en az 
bir de gaz maskesi bulunrnalr, ev itfa
iyesinin elbiseleri vilcuda uygun ve ya
pışık olmalı, hatta mümkünse yangın. 
dan mUteeasir olmıyan elbise giymeli. 
Yangın bombalarına karıı, hafif gu 

maskeleriyle talimler yaparak yetiıtir .. 
mek lbımdır. 

Ev itfaiyeılne kolaylık olmak için 
çatı aras·na kadar su boruıu uı:atmak 
ve b!r hortum bulundurmü faydaltdır. 
Fakat her ihtimale kar~ı aynca su dolu 
kova veya fıçılar da bulunmalıdır. A· 
ralrk takgimat duvarları ahşapıı:ı; tel ör 
f.':l ile olmalıdır. 

Tahrip bombalarına karşı 
korunma 

Tahrib bombalarının eaas tesiri pa~ 
lamada husule gelen hava tazyikinde
dir. Ağır bombalar birkaç yüz metre 
muhitinde §iddctli zelzele tesiri yapan 
sarsıntılar hbıl ederler. Bütün tahrib 
bombalıırnda en tehlikeli ~ey, bu sar
sıntı ve parçalar olmakla beraber tesir 
sahası oldukça mahduddur. 

Bunlara karşı korunma tedbiri ancak 
nadir ahvalde ve mühim müesseselerde 
ittihaz olunur. (3.4 m. kalınlığında be. 
ton örtüler.) Tahrib bombalarına kafJI 
en emin melce, evin en alt katıdır. Bod
rumlar en milsaiddir. Eğer evin bodru
mu yoksa en yakın bodruma ilt:<:a ça
resi aranır. Mümkün değilse o zaman 
evin alt katına girilir. 

Bodrumlar tahrib bombalanna kat"fl 
takviye edilmek şartiyle en iyi sığınma 
yeri olduğu gibi gaza kar§I hazırlan.. 

mak şartiyle de en iyi gaz: s·ğınağıdır. 
(''Ulus" tan) 

Tehlike işareti verilince çatı arasında 
veya civannda bulunacak olan ev itfa
iyes~ yanr.n bombaları dUıer düşmez 

daha azami hararet derecesini bulma
dan bunları bulunduğu çatı aralığının 

tehlikeli kıımından uzaklaştmr. ve bu ~~~-~~~-~~~~~~--

suret!e. az çok zararsız hale getirir. Bu-ı 
nun ıçın cesaretle beraber esaslı talim ı 
de lazımdır. J 

1 

Bombalann bertaraf edilmeıi usulü 1 

muhteliftir. Birkaç tipik misalle izah e- ı 

· lim: Eğer aralık geniş ve taksimat· 
sız ve yanıcı eşya da yoksa o halde ele· 1 

seriya bombayı ortaya doğru sürerek 1 

ii=erine kum at: :ak kufi gelebilir ve ı 
böylece tamamen yanması beklenir. Fa
kat bu ideal ~ekle az tesadüf olunur. 

GCN 
On binlerce vatanda• 

tarafından 

Seve seve okunan 
Ve takip edilen 

HABER 
VE 

KURUN Ekseriya çatılar çok taksimatlı ve ba-11 
sıktır. Bu sebeple bombanın yüksek I 
hararetle !.a~mnsr ve etrafa kıvılcımlar ı 
saçması yuzUnden yangın tehlikesi faz. Gazete 1 eri n in 
ladrr. Böyle halde ya bombayı tamamen 1 

çatı aralığından uzaklaştrrlmalı, yahut K C ç CJ K 
hiç olmazsa tehlikesiz bir tarafa alma-

lı, yanan bombayı içinde kum bulunan ·ıaA n la ndan 
bir kovaya kürekle koyarak üstünü de 1 1 r 1 
kumladıktan sonra, dışarı götürmek ve istifade ediniz 
yere döktükten sonra çabuk yan~p bit- Herhangi bir ihtiyacınızı bu ga· 
msi içni etrafa dağıtmak lhımdır. zetelerimize bir küçük ilan ver 

Bu h_aı e? gayri müsait ve fena bir 
1 

mek suleriyle deha! temin etmek 
mecburıyettır. En çok tavsiye edilecek 11 elinizdedir. 
usul çatı aralığında genişçe bir yerde l Müracaat yeri: İstanbul; Ankara 
geniş ve açık bir sandıkla kum bulun- 'ı • caddesi VAKiT Yurdunda 
durarak yanan bombayı bu kuma göm. j v K 1 T 
mek ve sönmesini beklemektir. ,j A 
Düşen yangın bombalarnm c:ınsıni 1 

• 
. f f 1 ıı y~nı os or u mu, yoksa elektron - ther- ı 1 Propaganda servisi mıtll mi olduğunu ev itfniyesi tefrik e· I 

demiyeceğinden her halde su kullan- lit~~~~~~~~~~~~3· 

Havzayı Fahmiye Sağhk Teş
kilatı Başhekimrğinden: 

Zonguldak Havzayı Fahmiye Sağlık teşkilatı komisyonu tarafmdan 
açık eksiltmeye konulan 4999 lirahf, eczııyı tıbbiyenin ihalesi 16-2·937'. 

tarihnide saat on bette Zonguldakta Sağlık komiıyonu tarafmdan icra 
edilmek üzere tarihi mezkiira kadar uzatıldığı ilan olunur. ,(740) • 



Şirketi ayriyed n: r----· Bu 

A~' 
Saat 23. 45 de köprüden Boğaza yapılmakta bulu
nan gece seferinin (11Şubat937) Perşembe günü 
akşamından itibaren yarım saat sonra (Yani 24.15) 

Beyoğlu 

""~ VAVR g"'" 
Ustat - BestekAr IB 1 M E N ~~ 
Kıymetli Kemant S A D i ve Ya\ftll; 

meslek arkadaştan iştirak edecekte de kalkacağı Han olunur. 

üsl<i.idarda f ram vay temin edilmiştir. 
T. L. 40227 

iNl{IBAZ 
ve ondan mlltevellit bat aınıanru de
feder. MiDE ve barsaklan kolaylıkla 
bo§Clltır. Son derece teksif edilmiş bir 
to:ı olup ı\10MAStL MOSTAHZAR
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA KA Ti tesir eder. 
Yemeklerden sonra alınırsa HAZIM. 
SIZLICI, MiDE EKŞiLiK ve YAN
MALARIN! giderir. MiDE VE BAR
SAKLARI ALIŞTIRMAZ. 

AğrZdaki kokuyu ve tatsızlığı defe. 
der. MAZON isim ve HOROS marka
sına dikkat. 

Küçük şişesi çıkmıştır. Fakat büyük 
şişesi ekonomiktir. 

ti- Kulak, Burun, Boğaz-~ 
MOTEHASSISI 

Dr. ŞEVKET 
HOSNCJ TARAV 
Beyoğlu, istiklal "caddesi Singer 
karstsmda Saka çılanazı No. 3 

Telefon: 43242 ••lliij 

.----• Dr. ----• 
NIŞANYAN 

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

yenehanesinde tedavi eder. ---aw- Tel: 40843 ---• 

Kimyager 

----

, - . 
.......,iıiOiiiöô-___ . --- . o~o 

Hepinizin her gUo gazetelerde ~ 

ALGOP.A . 
~le. 1 ıJ 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· Gripe, Nezle ve soğuk algınlığına romatizrnaya. de bııl"P 
umum tahlilk Eminönü Emlfilı: ve ağrılarına karşı pek müessir kaşeleri her eczah~ne clioi:ı:· I 

Hüsameddin 

Eytam Bankası karşısında İzzet Siz de daima ALG O P AN 1 ~ p.f~ 
l-..B.ey-H.an.•. _______ _.1000 kelime ıle ,kendi kend ı rı: ... il~ 

~------1 Salon der Familie t\~sf 
Operatör Üroloğ ( König ailesinin rnisat•r 0 

Doktor Resim : 4 
Süreyya Atamaı 
Beyoğlu tstiklfil caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

Muayene hanesinde hastalarını her· 
giln saat 16-20 arasında kabul 

eder. 

- ~ ---
gx:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:: Doktor :: 
~~Umer AbdUrrahman~~ 
i~ DERMAN H .. .. 
g Muayenehanesi - Eminönünde EE 
fi VALDE HANI içinde No. 21 .g 
::::::::::::::::-. ••• :;:::::==:::::::::=::=::::::: 

Diş Doktoru 

O~eyt ODçeır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagünırük Tramvay 

Durağı No. 95 

------------1!!1!11-.. DOKTOR 

Kemal Özsan 
Uroloo - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 
l<raköy - ı·ktıelsiyor mağazw;ı 

l ıınmnda. lleı QÜn ?ğleden ıonro 
:: den 'ı ~ kartm . Tel : 112.1;, 

llmll' ................... . 

KURUN doktoru 

Necaeddin Atasa~un 
Her gün 16,:10 darı 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlarm· 

in daire 2 oumara ::ı de hastaları 

nı kabul eder. CumAr fl<-; günleri 1'" 
den 20 ve kadar muayene parası1· 
dır. 

SEZEN 
T .:.RZiHANESi 

'* 
Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzısidir 

En caz.p m:ıdeller. mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

lstanbul Yeni Postahane kar~.suultı 
Letafet hanında .+ No. l 

@ 
·ıı:<~ 

1- Der Kaminsmis: (~ömine rafl). 2 - 0t;r J{s.~e ~( 
Der Spiegel: (ayna). 4 - Die Uhr: (3<14t). 5 - f.eıJet· İ1 
(fotoğraf). 6- Die Stehlampe: (lamba) . 7 - Vs.S teŞ ~ 
Da.s Gitter: (parmaklık). 9 - Die Feuerzangc< (ıJ9cJıBııfcıı'.Jtt 
Der Schürhaken: (ate§ demiri). Jl - Die J{ol1le~ ı;i1 ~A 
1.:iiı'cği). 12 - Das Bücherregal: (etajer). 1S - pıeg: ~',i> 
wr). 1 l -- Die Tür: (h'(lpt}. Hl - Der Vorlı~7'--ıı.f{~ 
Das Piano; der Flügel; der Stutzflügel: (pi~,ıo\ııJ11: ) 
17 - Das Notenheft : (nota). 18 - Der :KJavlers. ('~ 
d!ılycsi). 19 - Der Tisch: (masa). 20 - Die V~ıYe)· '1/.. 
Sessel: (bir koltı~k). ~2 - Ein Stuhl: (bir so~M 2~""' 
fa: (l•'lıı•ıpe). 24 - Das Kissen: (k-Oşe ·yastı{/ı)· ~-' 
:01ehpa). 26 - Der Vogelkafig· (ku~ 1.afesi). 27 9 _....Jl". 

(gramofon). 28 - Der Radioapparat: (rad~). 2• ziıtlıııt 
(döşeme). 30 - Der Teppich : (halı). 31 - f'ı.~ ..J 

van). 32 - Die lamne: (1anıba). ıs r,,'l>Y. 
Not: Resimde görülen kapı perdesinin üzerine 1 

lecektir, 


