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Hitler yarın yeni 
iyasasını anlatan büyük 

nutkunu söyliyecek 
-

Fransız gazeteleri heyecanla bekliyor 
· (Vazısı 2 net sayfada) 

Habaş meselesi uluslar cemiyetinde 
~ z:::ıw,aı.-=ts .... ...... ... ... --- ,_,6- - ~--.....,. 

bugün görüşülecek 

ho/ş;;;[k -ITtvinof un bu 
meselede reislik etmesı 

LAval 
. \Jarşovadan 
Parise döndü 
Almanyayı ziyaret 
belki Cenevreden 

sonradır! 
Pilaudıkinin cenaze merasimin-

den ıonra Vartovada yabancı mü· 
rahhaalar !erefine L ,., hükUnıeti 
hir ziyafet Terdi. Ve bu ziyafette 
Fransız dıt bakanı Lival ile Al • 
~an ha~~ bakanı general Göring· 
in maı!lıı yanyana bulunuyordu. 
Ora~a konuıtular .. Öileden ıonra 
da bir Leh kontunun evinde bulut· 
tular .. K:onuımalarına devam etti· 
ler ...• 

Gazetemiz 
Hergiln çok sayfalı, 
zengin mündericatlı 

VE 

S kuruştur 
Sene: 4 - Sayı : 1207 

Litvinol, Muıolini ile Habeı lmpa ratorunun araıına girebilecek mi?. 

çok mô.nidardır . Laval;Varıovadan bu 
Parite ha.Tekel etmittir. 

Canı• Lavren• Arapları Oımanlı devleti aleyhine kışkırttığı 1ıra· 
ıabah larcla Arap kıyafetincle ve bir Arap atı üurindc ... 

ltaıyanlar Habeş işine UJus18r cemiyetini 
.kar, tırmak tstemtN.orlar · 

, ~a~e! • .. l~.•lyan anl-:ım~zhiı.f iı a.ltmda pptlb ltir tf)pliuiUtl• 
(ıhlalafı) butun gazetelerın çok e- teıbit edihniıtir. 
hcmmiyet verdiği bir mevzu halin- halyanın fikri Habe• meaele • 
d d' • 7 
e 
8

•r. .. ıini Uluslar Cemiyetinde konut • 

1 ugun Cenevrede toplanacak o· turmamaktır. Bu iti, cemiyetin 
a.rah Uluslar Cemiyeti, SoTyet mü - ·salahiyeti dıtında saymaktadır. 

ra h L' . f 
t aaı 1tvıno un hafkanlığı al - ltalyaya göre bu itin iki hükumet 
ı:nd~ baılıca Habeıiıtan meseleai- arasında diplomaıi yollarla doi· 

~graıacaktır. rudan doğnıya halledilmesi la· 
b oplantıda İtalyan heyetinin 2ımdır. 
"a.ıında Baron Aloisi vardır. ltal - Napoli, 20 (A.A)· - Pollenza 
.,,a.n h t' . k . . te.hh eye ının no taı nazarı, mü • vapuru, 200 topçu, 260 katır Te 
t R a.ala.r Cenevreye ıelmeden ön- harp levazımı ile doğu Afrika11· 
-:__ Gma.da. Muıolininin batkanh - na hareket etti. 

Pilsudski'nin vasiyetnamesiyle 
Lehistanın başın·a 
Alman aleyhtar).

h~r siyasacı geçiyor 

Pariıte çıkan "Pöti Pariz7en,. 
diyor ki: 

BulgarJ-tanda 
ye·ni karışıkhklar 

Sofya, 20 -_ · 19 Mayıa inkılabı 
yıl dönümü bütün · Bulıaristanda 
çok hararetli' olar&k kutlulanmıt· 
tır. Eski baıvekillerden Georgiyef, 
Zlatef ve T oıef'in muhtelif ıa • 
~etelerde

0 

yazıları inlitar etmittir, 
Bunlar, Bulgar milletinin bir 

daha partilere ayrılmasına mey • 
dan verilmiyeceğini yazmaktadır • 
Iar. 

Buna rağ'men Bulgaristanm ba· 
zı yerlerinde gene kartıkhl<lar ol • 
muıve poliı ' Sofyada 30 !Üpheli 
Makedonyalıyı t~vkif etmi,tir. 

Bundan bafka Burıaz, Filibe, 
ve Sofy,a umumi valileri azledile • 
rek yerlerin~ Kolaçef, Andreef ve 

lvanof t~yin edilmitlerdir. · 

Üsküdarda aelen a~f~vadan i Pilıudıki'nin vasiyet mektu • 
Rore v a erler~ bunda yazılı olduğÜ söyl~nen ve Sütlen zehirlenenler-

' arıova. aı· J 
Y~-.ı nıehafilin· kendisine halef olarak seçtiii an- den b r ~ocuk 6JdU 
~e Lehiatanın latılan General Edvard • Rudz · Ushiidarda Ziyanın sattığı süt-
lt~nda.n ıonra. Smiıli Alman aleyhtarı temayül· ten otuzdan fazla halkın zehfrlen -

1 •İYaıaaı hak- lerile tanınmıttır. diğini yazmıştık. Zehirlenenler -
~ırıd• konuıu. Ve Maraıal Pilıudakiye nia- den Hayreddinçavı.ış mahallesin -
Urken h betle daha az Sovyet aleyhtarıdır. de Sansar sokağında oturan kun -

da.ha .unudn dura boyacısr Alinin og-lu bir '-'a • 
f" zıya e Söylendiğine l'Öre, Pilsudıkinin . J 

l ran,a lehine o l h' · vaıiyet mektubunda teli orduıu ~ındakı Ahmed kaldtrıldığı Zey -
'~iı anla ıl _. e ıatanın yenı ~~p Karni~ hastaha~esinde ölmüş . 
rtıa.ktadır t diktatörü Rutlz - i°Çin b~zı mühim deiitiklikler da~ tur. Çocug·un cesedı morga gön _ 
~ · Smigli ha yazılıdır. & ·ı · r ·· 

CasUs La vrens ''res
men,, öldü, fakat ••• .. 

Acaba cehennemde mı, yoksa 
Habeşi standa mı dirilecek? ... 

Bu, onun üçüncü "resmi,, 
ölümüdür! 

(1'ercUoieiballoi 10 uncu sayfada okuyun) . . 

Bir avcı tayyareıiyle havada çarpıfıp parçalanan Makşim Gorki adlı 
~ tayyarenin içincleki bir koriclor .. 

- . 
F.acia· üstüne facia! 
Kazaya uğrayan Maksim Gorki 
t~yyar~~i.nin gökten düşen 

parçaları altında 

Bir aile ve iki aşık ezildi Öring, Almanya ile l.:ehistamn •r•m~·~·~ ·/ 
arası ı·yı· OldUg.,, UnU 50··yıu··yor ' ... Dünyanın°en büyük hava gemisi 
V olan Maksim Gorki tayyaresinin 

Asıl ana parça bir eve düşmüt, 
bu esnada yemek yemekte olan ai• 

le .efradını ve tayyarenin diğer bir 
parçası da kolkola gezmekte olan 

ti •rıova, 20 (A.A) _ B. Goe· alara rağmen Polonya ile Alman· Dünkü maçla Galatcuaray Apol - ne aekilde düttüğü tafsilatını dün 

fl~g dün akıanı, iki buçuk sut ya a~aıındaki ~oıtçaıına ilıilerin lona 3 - O yeniltli. Bu mev.zua 'ermittik .. 
8ek il~ · .. .. .. .. Al -munasebetlerın- · aıklaımak- dair F enerbal}çeli Calerin, Gala - Bugün aldığımız ~arnamlayıcı a '- ıorutmuttur. mau d 1 d'"'' . . 

•tt•nı h .. .. . ta evam eye ııının anlatdmai'· ta•araylı SaJi Ko.r•a.'nrn M. S.' in malumata göre Makaim Gorki di. 
d,ll Old u gorutmenın pek can · na yardım ettifini ıöylemittir. ile l~z-! ~ulaittinin ya~ılarınıl ier tayyare He sarpıftıiı zaman 

ufunu ve dönen bazı ıay:- B. Goerinr hareket eünittir. 8 ncı ıaylamızaa biılacalr11nız.. üç parça olmuttur. 

• • • • 1 ·~· .. 1~.:· •• ..:· 
yenı Dii' nı§anır 'sır" .. o .. ~~r:ı:-:..; ... ..::. 

Şimdiye kadar teshil edilen ö • 
lüler 49 kişidir, 

'(Devamı 2 11cidc), 
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Hitler yarın yeni siyasa-Ş~n __ Da_kik~ 
1 b .. .. k Casus Lavrens 

sını an atan uyu "gömülüyor? .... 
Londra, 20 (A.A.) - Albay Lav- 21 NEDiR? 

tk •• ı • k rens yarın, pek sade törenle ve resmt nu unu soy ıyece uzkişilcrle -şahsiyetlerle- Arabis- 21 yalnız büyük deni.z gezintimlzin 
tarihinden ibaret deQll aynl 

zamanda, gezintimizde bulunacak 
okuyucularımız için hazırladığımız 
pek eoıenceli büyük müsabakada 
kazanacakların sayısıdır~ 

Fransız gazeteleri bu nutku 
heyecanla bekliyor 

. . 
Pariı, .20 - Hitler 1arm bütün Maten diyor ki: 

ıiyuuını anlatacak olan ve nice "B. Hitler tarafından vrilecek 
vakittir beklenen nutkunu söyle • olan söylevin uzlatıcı olacağı ve 
ye~ktir.r 8u münaaebdle, Fran • yeni konutmalara yol bırakacağı 
llZ ıazeteleri buıünkü sayıların· inaçlanmaktadır. Fakat, her konuş 
da dütünıeelerini . ve dileklerini mada silahları azaltma işinin nasıl 
yazmaktadırlar. 1 olsa ortaya çıkacağı muhakkaktır. 

Pöti Parizyen ıueteai, Li.val ile B. Hitler ve Göring, bu sorumu 
ıörüten Garinc'in Franıızları meseleyi • incelemeğe tetkik etme· 
baylelkile yoklamıı olduiunu, bu ğe • hazır olduklarını söyleseler 
yoklamanın yarınki ıöylevde izleri bile, acaba arsıulusal bir kontrölü 
ıörülecejini yazıyor ve diyor ki: onaylayacaklar mıdır? 

Bu kontrolü kabul etmezlerse 
V eraay andlaşmasına yaptıkları 

gibi, bu yeni andlatmayı bozmıya

cakları hakkında bize nasıl inan 

tan arkadaşları önünde, Moreton ki
lisesinin yanı başındaki küçük mezar· 
lığa gömülecektir. 

Viktor Hügonun 
50 nci 

yıldönümü 
Paris, 20 (A.A) - Viktor Hü· 

go'nun ölümünün 50 nci yıl dönü· 
mü törenleri -merasimi- batla
mıştır. 

Öğretmenlerle okurlardan mG· 
rekkep bir kalabalık, Trokadero 
meydanında nümayif yapmıtlar · 
dır. 

INGiL TEREDE 

Gaz maskesi 
meselesi 

Müsabakayı Haber'in 
Polis hafiyesi 

( X : 9 ) · hazırlamıştır! 
Gezinti günü, onun göste
receği ve işaret edeceği 
yolda bütün zeka ve dlk
katlerlle yürüyebllenlerden 
birinciye: 

25 ııra verllecektir 
Bu Miylev, 8. Hitlerin Franıa ve 

doıtları ile çalıtmaia hazır oldu· 
fun\1, yahut, anlaflllazlıklardan 

iıtifade ederek, az,enliiini (ıer. 

bestliiini) korumak ve daha iyi 
b:r durumu beklemek için ma~;v • 
ralarma avam edeceiini ıöıtere • 
ccktir. 

vereceklerdir? lngilterede havadan gaz hücu • 
mu ihtimallerine kar§ı faaliyet 

Bu sorumun halli, göründüğü durmadan ilerlemekte ve halka o· 
kadar sade değildir.,, 

Deniz gezintimize iştirak için 
şimdiden hazırlanınız ve kuponlara 
toplamaya devam ediniz .. 

Hangi maddelerden 4 ÜnCÜ ticaret 
ne kadar • 

istihlak vergisi odaları kongresı 
1 k Yarın açılıyor a ınaca Ankara, 19 (A.A.) - Türkiye 

Ankara, 19 (Haber) _ Bazı dördüncü ticaret ve sanayı odaları 
maddelerden alınacak iıtihlik ver genel kongresi may11ın 21 'inci sa· 
ıiıi deiitikliii bütçe encümenin- h günü öğleden sonra saat 15 de 
den çıktı. Kamutayın 'Yarınki top· Y enitehirdeki Ökonomi Bakanlı • 
lantmnda konuıulacaktır. ğında toplanacaktır. Kongreyi O· 

Bütçe encümeninin onayladığı konomi Bakanı B. Celal Bayar 
dcfitikliklere gÖl'• kahvenin ki _ radyo ile de yayılacak bir söylevle 
fQ'S{ındaıi 30, ça;ıclan 60• ham ve- açacaktır· 
ya~I-- temizl8'bhit ,bııçuktan ve Kongred~ yurdı,ımuzun Ökono • 
mamulatından 100, (ancak aya.k- mi ve tecim durumlarım alakalan· 
kabdar dıp.rıdan . ıelirse -96) ku- dıran çok mühim mçvzular görü· 
ru! iıtihli.k reımi alrnacaktır. şülecektir. iç ticaret umum müdür· 

Çeşitli lastik ayakkabılardan lüğü kongrenin gündeliğine gir 
50, lastiklerin ~lektrik levazımın· mek üezere bütün ticaret odala· 
dan 46, pencere camından 4, çe- rından gelen raporları ve umumi 
şitli kağıt ve mukavvadan 3, pa- ve ayırmış ve kongre üyelerine 
muk ve pamuk ipliği mensucatın- dağıtılmak üzere hazırlamıştır. 
21, yün, lal jpliii ve halattan 35 Kor.gre sekreterliği l<ongrenin na· 

fümlum mensuu.t hazır etya • sıl çnlııacağını öğrenınek için baş 
sından sikleti 200 grama kadar vur'1.1"ları aydınlatmaktadır. Bun· 
100. altı yüz arama kadar 45, dan batka kongrenin toplandığı 
fazlasından 25) p.pka tulakları. yerde kongre günleri için bir bat 
nın kiloıunclan 25 kurut reıim alr vurma bürosu açılacak ve bu bü· 
nacaktır. ro üyeleri istiyecekleri bütün bi· 

Verıiye ta1'i maddeleri yurt • limleri verecektir. 
ta iıtib1&l ve imal edenlerle hariç- Kongrede her vilayetten iki 
ten ıetireuler aynca ihtialik ver· üye bulunacak ve her bakanlık 
giıini ödemekle mükelleftir. ve mümessil ve danıtmanları da 

V erp ıildetinden alınır. Ke · kendi bakanlılarım kongrede 
ıirler tam 1&yıdır. ithalatta güm • temsil edeceklerdir. Memleketi· 
rük reımile beraber ödenir. mizde açılan bütün Ulusal banka· 

mek imkanları 
maktadır. 

üzerinde çalıııl • 

. 
Harbiye nazırının lnıiliz parla • 

mentoaunda gaz maskeleri hak • 
kında verdiği izahat umud uyan • 

dırmakta ve harb eınuında bütün 

ahalinin bir gaz maskeıi edinebi • 
leceği kanaati artmaktadır • 

Bugün bir gaz maskeıinin lngil· 
terede fiyatı 6 lira ile 25 lira ara • 
aındadır. 

Fakat yapılan tetkikat ve eks • 
perlerin çalıtmaıı neticetinde fU 

karara gelinmittir. Eğer gaz maı • 
kelerinin imalf rektin itibariyle 

40.000.000 kadarı bulursa parası 
da inebilecektir. 

Facia üstüne 
facia 

<Bflftaralı l ndde) 
Birinci sayıf amızda dercetttiği-

miz resme bakınız 1 • 

Burada, Maksim Gorki tayyare
sinin ne muhteşem şey olduğunu 

göreceksiniz. Bu tayyarenin ta • 
vanları ne yüksektir, koridoru ne 
büyüktür ve umumi manzarasr, bir 
~partrman içıne'ne tta'dae~t. 

Sovyet dostları-
mızın azmi 
kırılmadı 

BUyUk bir tayyare 
daha yapacaklar 

Bununla beraber sivil halka ıaz 
maıkeıi dağıtmak meıeleıi birin .. 

ci derecede değildir. Sıra ile aıker, 
polis, itfaiye ve diğer yardım kol· Southend - Amerika, 20 (A. 

lan bu yolda tam manaıiyle tec • A.) -Makaim Gorki uçaiınm pro 

hiz edildikten sonra ıivil halkın jelerini yapmıı olan Moıkova ha· 
techizine başlanacaktır. vacılık enstitüıü yardmıcı direktö-

Sonra gaz maıkeleri hükUnıet rü 8. Tupolof, Makaim Gorıinin 
ambarlarında ıaklı tutulacaktır . yerine konacak yeni uçaklar taıar

Tam bir ihtiyaç sezildiği ıR"alar • lamak üzere Amerikan tekniği öi· 
da dağıtılacaktır. Çünkü eğer he. renmekte olan SoyYet mühendia • 
men dağıtılırsa hem tam ihtiyaç lerile beraber Moıkovaya dönece· 
anında halkın elinde ya kaybol • iini .CSylemiftir. 

muş, yahut kullanılmaz bir hale -gelmiş bulunacağından endite e -
dilmektedir. 

--o-

Hl caz vellabdl 
Italyada 

Lav~I Varşovada 
(Baştaralı 1 nclde) 

F ranaız - Sovyet antlatmaıın • 
dan ve Alman yada fena telakki e
dilen Moıkova yolculuğundan son
ra, bu ıörütme iyiye ala~ttir ve 
gerginliğin biraz gevf İyeceği u• 
mudunu verme!t:e:lir.,, 

Varıovn, (HL -0- J.:. .... 1:., 

gc;u•;aal Gorıngh: h•nıısmaların • 
dan ıonra Berline gitmesi itı ta -
hakkuk etmit olu. bile, bunun Ce
nevre toplanmalarından sonra ola
cağı anbıılıyor. 

Lava] Berline giderse, bu hidi • 
.. ~Fransız ve Alı ·" hükur-,.tl 0 ri 
arasında 1931 yıhndanberi ilk de• 
fa doğrudan doğruya temaı ola • 
caktır. 

1931 yılında Laval ve Biryan 
Berline g!tmi§ ve Alman başbaka • 
nı Bruning ile görüşmüşlerdi. . . ~ 

Li.val Berlinden geçtiği sırada 

Li.vali Alman dıt itleri erkanı 

karıılamıf, halk alkıılamıt ve U· 
val tebeuümle ve bir iki cümle ile 
kartıhk vemıittir. 

• • • 

Daha ance bqlayıp kanunun lar da birer murahhas göndere· 
neırinde tahakkukları bitmemiı o• ceklerdir. - -----------.-----
lanlar .. kı hükümlere tabidir. Üyeler ,ehrimize gelmeye ha,· Hitlercilerin 

Napoli, 20 (A.A) - Hicaz Ve
liahdı Suud bin Abdili, dün Vik · 

torya vapuru ile buraya ıelmiıtir. 

Yanında Hicu Dı!itleri müıteıa
n Fuad Hamza Bey vardır. 

Pariı, 20 (A.A.) - B. Laval et· 
rafındaki kimselerin söyledikleri· 
ne göre, Krakovideki Laval • Go • 
ering konutmaH, tamamiyle ~ah&f 
ve yarı reımi bir çerçeve içinde 
yapılmıttır. Bu konuşma bir dil
tünce yoklamasından batka bir 
şey değildir. 

-0-

Yeniden vergi alınacak mallar i- lamışlardır. dı·n aleyh·ınde 
çin kanunun neırinden sonra 15 --o---

ıün içinde beyanname verilecektir. ıDUnya yilzme rekoı U ı çahşmaları 
Vergiye tabi ya~ılarda kullanılan Düseldorf, 20 (A.A) - Bayan 

Veliaht, Avrupaya batı mede· 

niyetini incelemek -tetkik- için 
geldifini ıöylemiıtir. 

demirlerle levha halinde gelen Mart Genenger, 400 metre kulaç Katoliklere nefes 
bakırdan gümrük tarifelerine gö. atarak yüzme dünya rekorunu 6 aldırmıyorlar 
re verıi alınır. dakika 28 3/ 10 saniyelik bir za • 

--o- mania kırmıştır. 
. G.ü reş Bu rekir, önce 6 dakika 29 sani-

ye ile bayan Kaştayn'ın üzerinde 

müsabakaları idi. 

İstanbul Güreş Heyeti Başkan · 
lığından: 

24 • 5 • 935 Cuma günü tecrübe· 
li güreıçiler araa.snda bir teıvik 
müaabaka•ı 1apılac:aktır. 

1 - MiiNıbaka açık havada ve 
rtne ibemide Kumkapı idman 
Yurdunda yapılacaktır. 

1 2 - Tartı 11 den itibaren bat • 
lq-.cak Ti kur'a çekilinci1:e k& • 

~----------~-
dar devam edecektir. Müsabaka 
tam saat 13 buçukta başlayacak
tır. 

3 - iki kilo tolerans vardır. 
4 - Lisans göstermiyenler mü

sabakaya giremezler. 
5 - Bu müsabakada birincilik 

ve ikincilik kazananlar, güreş f e -
derasyonu tarafından birer ma • 
dalY.a ile taltif edileceklerdir. 

Berlin, 20 (A.A.) - Havas m:.ı 
ha birinden: 

Katoliklerin para toplamalaı ı 

yüzünden Münihte çıkan karıtık
hklar devam etmektedir. 

Naziler, katoliklerden, pata 

verdikleri göğüslerindeki alamet

lerden belli olan bazı kimselere 

Buıün ltalya Veliahtiyle bir · 
likte <>'ile yemeiini yedikten ıon
ra, Romaya gidecek ve orada 
dört gün kalacaktır. 

Kral ile B. Muaoliııi tarafmdan 
kabul edilecek olan veliaht, sonra 

Pariı, La Haye ve Londraya ıi ·f 
decektir. 

saldırmışlardır. -k-um--u-ıtur_._......__.. __ ~----

Polis, bir çok kitileri yakala • Katolikler kiliaeden çıkarken 
mıştır. Kardinal, Faulhaber km- ıöaterit olmak auretile açıktan il
se küraüıünde, Münib hidiaele • çıja para 7ardımında bulumnuı· 
rine kartı bir protesto yuıaı o- lardır. 

Çek(Jslovakyadakl 
seçim 

Praı, 20 (A.A) - Saylav ıeçi· 
minin iQc ıonuncuna bakılırsa, eı· 
ki bük4met çojunluğunu -ek•e· 
riyetini- tetkil eden ulusal ..,..,. 

•ft ıoıyaliıt, aoıyal demokrat ve çı 
çi partileri, durumlarını tutmak · 
tadırlar. . 

Bunların iç.inde ' en önenıli~' 
-mühimmi- olan çiftçi parti••· 
nin fazla oy -rey- b~e aJdı'1 
ıanıhyor. 

E ko bük' A .. 1 ;ftıJ1ıl., ı ı umet çogun Ua- i 
Alman ıoayal demokrat ve çif~Çi 
partileri ise, südet Alman p•rl''. 
lehine, bir çok oy kaybetmekte 
dirler. Bu parti, herfeye r•iıııeıt~ 
Çekoılovakya devletine kart1 ':d 
dakatini berkitmektedir -te11 

etmektedir.-
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,?Joq,ı:u 6i,c, q&iiş 
~ .. ,_ - ,._ 

Yaz gelince neden 
~,~tap okumuyoruz? 

Bu mevsimde, meseli memleket 
için çok faydalı, veya mevzuu ba· 
kımından okuyucuları çok alaka ·ı 
dar eden bir kitap baıtırmağa 
kalksanız, bütün kitapçılar, hep 
bir ağızdan: 

- Olü mevsimdir .. Kıt gelme • 
Yine'! basamayız! 

Diyerek hatlarını çevirirler. 
Hangi kitapçıya uğrasanız, ay · 

ni dert, ayni feryat ... 
- Bu mevsimde kitap okumu -

Yorlar !.. Kitap satamıyoruz!.. 

Dün elimize bir istatistik geçti. 
Bu istatistiği gözden geçirince, 

doğrusunu söylemek lazım gelir • 
•e, bütün arkadaılar ıçimizi çeke· 
rek, bizi düşündüren bu rakamlar 
iiz~rinde saatlerce durduk.. Mü · 
nakaşa ettik. 

R:!ı.kz:.mları bir kere de ıizler 
gözden geçiriniz: 

Temmuz Ağustos Evlul 
yüzde yüzde yüzde 

lrıgiltcrede: 22 25 18 
Pransada: 11 9 7 
~lrnanyada: 17 35 15 
~?nerikada: 22 18 9 

Bu aylar zarfında kitap oku · 
l'anJarın sayıaı, lnt nylarının vasa· 
tisine göre, yukardaki nisbetler 
dahilinde artmakta imi§! 

Çok doğru ve makul bir artma 
hadisesi! 

Sebeplerini araştırmağa lüzum 
Yok: Kı~ mevsiminde işiyle gü· 
tiiyle uğra~an biT •• 1.r.~ ; ......... ı .... 
"~".ı,, ki, bunlar kış1n kısa günle· 
t l'ltl~ kitap okumak fırsatını bu · 
-1.ıtJazıar. Fakat, yaz gezintiler\n· 
d~, plajlarda, kırlard~ o~rue 
dınlendikleri zaman kıtap okuya· 
'"ak vakit geçirmeyi ihmal etmez· 
'er, Yazın memleketimize gelen 
61!Yyahların ellerine bilmem dik · 
kat ettiniz mi? 
liepsinde birer kitap vardır. 

Öyle sanıyorum ki, yaz mevai -
?ninde kitap okumamak ve u:zıın, 
~iin \eri boşuna ge.;irmek hastah
ı:n Yalnız bizim memleketimizde 
da.l, budak salmıştır ı 

Bu istatistik bizi çok düşün -
cl~rd ·· · u. 

d .. ~~yucularımız :la bizim gibi 
ı.ışunürlerse, kökleşmiş bir haı -

ta.lığın tedavi çareı1 -yarı yarıya 
O\g 

Un- bulunmuş olur sanıyoruz. 
I. F. 

~~================= 
l\teyva hAll ~llek 

8atışlyle işe başladı 
Y apılm~sı da acı)ması c~ ~l bir 

~~&ele olan kerest~ciler halinir. bi-
en kısmının Haziranın birinde 

llcı) • a·k lllası nıhayet kararlaşmıftır . 
Ve ;notni drektörü Asım SüreyyA 
işe} :n Heyeti drektörü ile Hesap 
'b rı drektörü hale giderek uzun 

Oy}u l J "k . halin .et cı yapmıılar ve nıhayet 
,... şırndiye kadar yapılan kıs • 
··ıının b" 
,~. b" ır Haziranda açılmasına · ırı· ~ · 
l'"'t ıgı etm:şlerdir. Bu vazi-" e .. 
Vala c~_re Yaş sebze ve yaş mey • 
h\Jj r el ır Haziranda Keresteciler '( u: e ıatılmağa başlanacaktır . 

Utta k ") . k Yo&ur .' . eaı rnış uzu , patates, 
:).~hitıl cıbı maddeler halin müte
n,ra c belediye arasında çıkan bir 
I· anlaşarn 1 ~ .. . h. 
-t in amaz ıgı uzerıne a· 

ı '4a ed"I • '\'\C:•Jit ·1 emıyen knmı tamam • 
1:'.>iğ an sonra hale alınacaktır . 

ltşlar er taraftan toptan cilek sa 
ının d'· d -"estecu un en itibaren yeni Ke· 

~asına~ hali bahcesinde yapıl • 
r,lle c]·· lla;ı!anmı~ . be!ediye bu su· 

~I\ "lk - . darı h· ı 1 defa çilek sah§ların • 
' re · •nıı almııtır. 

Esnafın 
pa~ası 

Ford 
kordon 
altında 

Kadınlar 
fabrikalardan daha 

Tersaneve g·ürültücü imiş! 

Usulsüz yere nasıl 
harcandığı bir 

raporla anlatılıyor 
Esnaf cemiyetlerinin müşterek 

bürosunda uzun vakittenberi ya • 
pılmakta olan araştırmalar niha • 
yet dün tamamen bitirilmittir. 
Müşterek e!naf cemiyetleri ge

nel idare heyeti büronun 933 ve 
934 seneleri hesapları üzerinde 
yaptığı bu ara,tırma)arı bugün bir 
raporla Ticaret Odasına bildire • 
cektir. 

Öğrendiğimize göre şimdiye ka
dar yapılan tetkikler müşterek es
naf cemiyetleri itlerinin çok fena 
bir yolda idare edildiğini ve he • 
sap itlerinin her türlü muhasebe 
mevzuatı haricinde tanzim edil -
diğini göstermittir. Zavallı esna • 
fın alın teriyle, sabahtan akıama 
kadar sokak sokak dolaıarak, sır· 
tında yük tafıyarak kazandığı pa· 
ralar usulsüz yere ıarfedilmittir . 

Gene bu arada on bin liraya ya
kın bir para zarar eden Esnaf 
mecmuasının zararını kapatır.ak 

için verilmit, cemiyetleri müraka
beye memur zevat hiç salahiyet · 
leri olmadığı halde bin lira kadar 
bir parayı kasadan almıtlarciır. 

Bundan başka müşterek büro 
memurlarından bazılarına muhte · 
lif v ... il*"Jerle naralar bağışlanmış-

---o-

Basın kon~resirı«· 
hazırlık 

.Basın Kurumu Başkanlığın
dan: 25 Mayıs 1935 de Ankarada 
basın kongrsi toplanıyor. lstanbul
dan gidece!< delegeler seçilmittir. 
Kongrenin üzerinde konuşacağı 
konuları genel olarak önceden f.':Ö? 

den geçirmekte fayda vardır. Bu
nu dütünen idare heyetimiz 21 • 
Mayıs • 1935 salı günü saat on üç 
buçukta basınla ilgili olanlar ara -
ıında bir toplantı yapmağa karar 
vermittir. Kurumumuz üyelerinin 
gelmelerini dileriz. 

Gilmrük idaresi 
böyle bir tedbire 

JUzum gördü 
Gümrükler Umum Müdüı :::ğü • 

nün; rnüfeu;şJerin y~ptıkları araş· 

tırmalara dayanarak gördüğü lü • 
zum üzerine Tophanedeki F ord 
ıerbe:;t mıntakası etrafına sıkı bir 
gümrük kordonu konulmutşur. 

Evvelce F ord kapısında yalnız 

bir kaç memur bulunmakta ve mu· 
ayene memurları gümrüğün bu ka
pı memııruna haber vermeden is • 
tedikleri eıyayı muayene için dı -
şan çıkarabi:mckte idiler. 

Yapılan tefcişler bu şekilde ka
pı memurlarının vazifelerini ıuiis· 
timalleri ve bir kısım memurla • 
rın da ihmalleri yüzünden F ord 
fabrikasından bir çok otomobille • 
rin hiç bi,· muameleye tabi tutul • 
madan ve gümrük resmi verilme • 
den şehre çıkanldığını gösterm!ş -
tir • 

Bazı memu: ların Ford'daki mu· 
hafaza ve muayene usullerinin 
bozuk olduğumı haber verdikleri 
halde bunların göz önüne alınma • 
dığı da anla!ılmıştır. F ordun 
içindeki muayene mahallinin de 
hiç bir tahdide tabi olmadığı ve 
bu yüze'< n muayene edilen eşya ile 
edilmiyen er~·anın biribirine ka -
rıştığı diJtlı: ati !'ekmiş ve bu mua -
fene yeri kafesle hudutlandn ıl • 

& 
n11Jtır. 

Şimdi Ford etrafında gece ve 
gündüz bir çel;: gümrük kolcuları 

ve memurları bulundurulmakta • 
dır. 

-o--

KurbağahdereyJ 
lemfzlemlye belediye 

çabuk başlamalı? 
Kaclıköyünün büyük derdi Kur· 

bağalıdere yıllardanbcri temiz
lenmemiştir. Sıcaklar batlayınca, 
dere son günlerde pis pis kokma • 
ğa başlamıf, civarda sivri sir.ek 
ler de çoğalmıştır. Dere ltenarmda 
c.turanlar yeniden belediyeye baş 
\'UrmuşlarC: ır. 

havuzlar 
Yabancı bir müte
hassıs gell rllerek 

bu işlere verilecek 
A\TUpada yeni alınacak vapur· 

Iar için tetkikler yapmakta olaı: 
Deniz Yolları drektörü Sadettin 
ve Akay drektörü Cemil Haliçte • 
ki havuzların gelitimi ve tersane 
esaslarının kurulması için itten 
anlar bir yabancı mütehassısın 

getirilmesi işiyle bilhassa uğra,a • 
caklardır. iki drektör gezecekleri 
tezgahlar<lan birinc~en bu müte -
hassııı seçeceklerdir. 

Son yıllarda epey gelişmit bu • 
lunan havuzlar idaresi, bilhassa 
bir derktörlük halin~ geldikten 
sonra, daha ziyade di.;zeltilmit ve 
modern techizatla kuvvetlendiril -
mişlir. 

Evvelce buhar kuvvetiyle 
yen havuzlar ve fabrikalar 
elektrikle işlemektedir. 

işle • 
timdi 

Haliçteki havuzlarda 152 metre 
90 santim uzunluğuna kadar her 
türlü gemiler tamir edilebilmekte, 
havuzlanmaktadır. Fabrikalar e· 
saslı üç bölüme ayrılmaktadır. 

Bunlar: Tekne bölümü, kazan 
bölümü ve boru bölümüdür. Bu 
bölümler bir geminin her türlü te
f errüatını tamire veya yeniden 
yapmağa muktedir bulunmakta • 
dırlar. 

Bundan ba§ka fabrikalara bağlı 
olarak bir çamaşır fabrikası da 
vardır. 

Havuz fabrikaları için yeniden 
getirtilen bazı makineler de yer • 
)erine konulmaktadır. 

-o-

Deniz mevsimi 
hazırlıkları başladı 
Deniz mevsimi yaklaştığından, 

deniz hamamı ve plaj a~mak üze· 

re belediyeye baş vuranlar çoğal • 

mı,tır. 

Kumkapı kıyılarında deniz ha • 

mamı açılmasına belediye müsaa· 

de etrrcmiştir. Çünkü buralarda 

l:ir çok lağımlar akmaktadır. Ye

nik:ıpı ve Samatya kıyılarında da 

deniz hamamı açtırılmıyacaktır. 
-o-

Kadınlar otomobillerden daha 
çok mu gürültü yaparlar?. 

Amerikalı bir fizik profesörüne 
bakılırsa: Evet! Bu profesör bir 
fabrikanın yaptığı fazla ıürültü • 
nün önüne geçmk için letebbüs • 
]erde bulunurken o mıntakads be· 
raberinde tatımıt olduğu bir sada 
ölçü aletini de kullanmıttır: Bu 
makine, evlerinde konuıan kadın
ların bir fabrikadan kırk defa da
ha fazla ve yolda geçen otomobil-

lerden elll kere daha çok gürültü" 
yaptıklarını' göstermittir. 

Anlatıldığına göre Amerikalı 
kadınlar, rliğer bütün ülkelerin 
kadınlarından çok daha yüksek 
scıle konu,maktadrrlar. 

Bir kadının konut urken bir f ab· 
rikadan daha fazla gürültü yapa• 
bileceği belki ıize çok mübalağalı 
görünür. 

Fakat evde kadın kocaıına, fab. 
rikaya nisbetle yüzlerce defa da • 
ha yakındır. Sesin ıiddeti meıa • 
fenin mürabbaiyle makuıen müte· 
nasip olduğunaan fÜphe yok ki 
yakından çıkarılan ufak bir gürül· 
üt, uzaktan çıkarılan büyük bir gü
rültüden çok daha tesirlidir. 

Cok mümtaz bir alimin söyle • 
dikİerin bakılırsa, gürültülerin en 
beteri, işidemediğimiz ıadalardır. 
Ayni ilim bundan bir kaç ay ev • 
vel kurulan radyo - biyoloji kon• 
gresinde, ultra sada dalgalarının 
elinde cam boru tutan bir adamın 
parmaklarını, cam boru ısıtmadığı 
halde, nasd yaktığım ıöstermit • 

tir. Çıplak kulağın ~fidemediii 
bu temevvU&lerin haittkhinfla• dai-· 
gaları olduğunu isbat ~tmit ve bir 
adamı öldürebileceklerini de a<iy• 
lem ittir. 

Türkmen kadınları 

Bkuden bildirildiğine göre 
Türkmen kadınları son zamanlar• 
da cehaletten ve gerilikten kuı·tu • 
l:ırak görülmemit bir derecede 
ilerlemitlerdir. 

--o-

Askerlik işleri 

Belediye esa~e.ı derenin temiz -
lenmesine karar vrrm:ştir. Fakat 
fen heyetinin tetkikleri aylardan 
sonra ancak yeni bittiği için temiz
lenme i§İn:: .. bt1gün.lerde başlanıla
bilecektir. Sıhhat için bü.yük hir 
tehlike olan bu pislildcrin bir an 
önce kaldırılması belediy~nin 

derhal işe ba~lama~ı gerektir. 

Bugün Azerbaycan mekteple· 
rinde 100.000 genç Tfükmen kızı 
okumakatdır. Fakat en dikkate 
değer nokta Baku Tıp Fakültesin· 
de kız talebenin sayısı erkek tale
beden c:ok olu!udur. Fakültede 
tam 1079 Türkmen kızı okum'\l: • 

Şeyh Saf din kardeşf tadır. 
Sarıyer askerlik şubesinden: 
Şubemize yazılı yedek ıübayla -

rının (ihtiyat zabitlerinin) hazi -
ranın birinden ·otuzuna kadar sÜ• 
recek olan yoklamalara gelmeleri 
gerektir. 

Malkaraya gönderildi 800 yıllı\< kazan 
Başka birisinin nEfus kağıdı ile 

lsbnbul:ı gelen Şeyh Saidin kar • 
deşi Tahir Malkaraya gönderıl -
mişlir. Tahir, yazıldığı gibi, hu· 
dud haricine çıkarılacak değildir. 

Son günlerde Hazer denizinde 
balık tutan balıkçılar denizin di • 
binden lran i§i ve 10 kilo ağırlı • 
~ında antika bir kazan bulmutlar· 
dır. 

,---------------------------------------------~~~---, 1 ŞEHRİN DERDLEAI 1 
ŞMkiyat mütehaaaularının fet • 

kiklerine göre bu kazan 12 inci ve· 
ya 13 ii.ncü asırlarda yapılmıttır . 
Bu hesaba' göre 7 • 8 yüz seneden 
beri suyun dibinde kaynamıf, dur· 
mut demek ... Köprü ortasında tehlike 

Bir arkadaşım anlattı. Ye ben kendisine yerden gö
ğe kadar hak nrdim. Siz de ok-uyun, tramvay ~irketi 

direktörü değilseniz, siz de kendis ine hak YCl'<.'rek~iniz: 

- Köprünün üstünde /stanbul cihetinden Bcyoğlrma 
doğru giderkt·n tramvay bekleme yerinde kazalarrn Ü· 

nüne geçmek için yUkseltilnıiş bir kaldrrım rnr. Köprii 
ortasından Beyoğlu tarafına gitmek istcyc11frr burada 
rahat rahat lıiç bir kazaya uğramak korkw;u olmadan 
tranıı·ay bekliycbilirler. Nitekim !Je11azrclda, Eminij. 
nünde, Sultanahmcddc, Taksimde ı-csair bir çok 1;·crler
de de böyle tramı·cıy bekleme yerleri yapılmıJiu-.. tllti .•• 

Fakat Köprünün lstanbul cilıetine giderken tramvau 
durak yerinde lıcr nedense böyle bir yer 11aprlma111ı~tır. 

Köprü üstü gibi nünde yüzlerce otomobilin geçip git
tiği ı·e i.aza ihtimalinin ço~· yüksek olduğu bir ııerdc a
raba şirket niçin böyle lıalkın hayatı içinJaydalı bir yer 
yapmaktan çc/.:iniyor? 

1 hu~:c;~:;ur~~~;:n~:;o~~yoğlu ciltctinc giden tarafındcı ıv apurcular arasında 
/Jir iki gün eııı:cl bu mesele etrafında gördüğüm bir anlaşamamazhklar 

ı·a/(ayı cınlntayım. 

Köprünün Jstanbul cilıctine giden bir tramı·ay, du· 
rak yerinde durduğu rakit karşı kaldmmda tramı·aya 

binnu·k üzere duran re ratmana işaret eden ilıtiyar bir 
kadın göriildii. Zarnllı kadın telaş içinde tramvaya bin· 

Vapurculuk ıoıyeteıi idare! 
meclisi bugün toplanarak son gün
lerde sosyeteyi karı§hran hadise • 

mck istiyor, fakat kurşun gibi bir lıı:la gelip geçen Bilindiği gibi idare meclisi a• 
otomobiller cesaretini kırıyor, bir tiirlii on a:Jmılık ı•cri 

yi gözden geçirecektir. 

zalarından bir kısmı bir takrir veneçmcsinc imkan ı·crnıiyordu. 
Vatman merlıametli bir adammış. Tranırayı durdur- rerek itleri yolsuz giden sosyete • 

duktan sonra a,ağı indi. Karşı kaldırıma pcçti. J'c geç· nin tasfiyesini iıtemitlerdir. 
melerini brklcmck üurc duran otomnbillcrin önündc11 idare meclisinin bugünkü top. 
kadını flcçircrck tramrnya bindirdi. J"c lramrny lıare.· lantısında umumi heyetin toplan• 
ket edebildi. 

. tcafHı Fıirke.t buraya da diğer tarafta olduğu gibi masına karar verilmeıi muhtemel• 
bir bcklc11:e yeri yapsa ne :igan eder? • dir. 



Bir Japon genci 
Evlenmemek için 

'Tayyare ı le 
.Japonyadara kaçmış 

Şimdi lstanbuldadır ı 

HABER- Akşam Pos'fag . , 20 1\f A YIS - 193!l 

yatı mek
ücreti inecek 

-mınumıs•ss•t --ıı•ıı •: •ıı•'Bütceye göre 
Hergün Oz 
tiirkçe .beş teplerinin 

keJime ıs milyon lir.alık fazla varidatla bir millt 
5 ırıaci liste mezarhkda yapılacak 

Lonclradan TOkyoya bir apor/ 
~tu ,apan ıenç. bir Japon tay -

1 1arec:•i ilUn ~etilköye geJmittir. 
_. Bir hafta ıonra rr okyoya vara I 

17 saat havada kalabilmektedir. 
Saatte 275 kilometre,y<1l alıyor. 

1 - Seciye - lra J 
ORNEK: Biz stiklll ~uhare ·f 

besinde Türk seciyesinin kuvveti -;· 
ne dayandık - Biz erkinlik 53\'a • 

şmaa, Türk ırasrnm kuv.vetine da
yandık. 

Ankara, 19 - Yeni yılın bütçe 
projesi Kamutayın umumi heyeti • 
1\e verilmittir. Bir kaç gün zarfın
da müHkeroaine bqalnacaktır. 

Yeni bütçeye göre, çocuk ıvcli • 
terinin lehine olarak yatı mektep .. 
lerinde panaiYon ü<:retlerinde ye • 
niden indirmeler yapılmııtır. 

1 
cafrnı umuyor. Londraelan geçen 

Pazar fijnü kalkmıtlır. Gelirken 
fırtınalı aaa.tler geçirmittir. Fa -

kat tayy•retine güveni olan bir 
adeıstdır. Bu ileti Londrada 4,000 
lnciliı liraıma kendi için yapbr· 
mlfbr. Bir defa aldığı benzinle 

Uapon tayyareci.si kendi hayatı 
hakkınaa de. diyor ki: 

'iEn büyük .zevkin> ~maktır. 
Ailem Japonyadadll'. Briçik er,kek 
~klu~ ben olCluğunı için e.vlen· 
Clinpek iftediler. Bu yüzden Ja-

ponyadan kaçtım. Şimdi Londra
da oturuyorum. Benim için en iyi 
arkadat tayyareelir.,, 

2 - Aciz - Eksin. 
Acz - Ebinlik 
Acz dUYJnak, aciz -kalmak - Ek· 

sinmek 
ÖRi,'EKLER: inkılap, ôcizlo • 

rin işi değildir - Devrim, ck.sinlc
ı-in işi değildir. 

lHvrimdlcr büyük z<n'luklar 
4-arııaında, eqinmek değil, .ıevkle
rini artırmalıdırlar. 

3 - Ehemmiyet - Onem 
Ehemmiyet vermek - Önemek 
Mühim - Onemli 

Bütçe 194 milyon lira olarak 
tev.ıin ediJmiıtir. Yalnız 935 mali 
yılında varidattan 13 milyon lira 
kadar bir f az1alık elde edileceği 
ümid edilmekt~dir. Bu fazla v.a • 
ridatın da harcanacağı yerleri için 
hükumete salihiyet verilmektedir. 

On üç milyon liranın üç buçuk 
milyonu iıkan, .san'at mektepleri, 
merinoı koyunları, deniz İ§leri, 
traktör tazminatı gibi İ§lere, be, 

Wcame~kufları 
hakkındaki 

takibat 

2,5 milyonluk 
tramvay parası 

meselesi ÖRNEKLER: Son yrllarda c - • 

• milyonu milli müdafaa itlerine, 
dört milyon liraaı Afyon - Antal • 
ya, Filyoa· Ereğli hatlarının in§a -
tına, 780 bin liraaı Ankarada bir 

konomlk iflere bügük önem Vet' • • 

mektegiz • 

Kütahya, Gaziantep Lisesi, 
Tokat ve Niğde oda mektepleri 
120, Denizli ve Afyonkarahisarı 

Liaeai, Bilecik orta mektebi 130, 
Sıvaa, Konya, Kaıta.roo.nu, Yoz .. 
gat liıe.ai, İzmit orta mektebi 140, 
Trabzon liseai 145, Çanakkale 
Balıkesir, Zonguldak, Maniaa, 
Tekirdağı or.ta mektepleri ile Di • 

yarbekir, EdiJ:ne, Kayaeri liaele .. 
ı·i 150, Adana mektepleri, Burı;ıJ 

liaesi 160, Erzurum füıe.si 165, ,E
renköy kız liaesiııin ilk krsmı ...-e 
Balıkesir Jiaesi 175, Eskişehir )i • 

seai 180, İstanbul, İzmir mektep· 
leri ve Erenköy kız lisesi 200, An• 
kara mektepleri 225, Galataaara1 
liıeai 250 lira. 

.\Jdmden bildirildiğine ;.göre 

..._ Jeputa. irticaı hidiaesiy,le ala
kadar olmak auçiyle Aydın Mem
';lebt hutahaneai söz doktoru Şev
k«, Müftü 'Mutafa ve di!Çİ Söke· 
li Emin tevkif edilmitlerdir. 

Ditçi Emin, Said .Kürdinin riıa· 
lelerini okuduğunu itiraf etnıiJ, 
flikathndiaiy)e aala muhaber,eye 
'liri91uffijini .c;ylemi§tir. Ayni 
zamuıcla Aydın mektupçmunun 
Ü ı.a rilalelni okuduğunu-:söyle • 
mit, IMmun üzerine mektupçu Öa 
ıorpya çetdhnittir. 

f.ier' lüzum görülüree her üç 
-meilaıf ükiJehire gönekrilecek -
ır. 

--o-

Loyd Corc 
Jaglltz 81)'888&1DID 

gene gözde adımı 
o1mıya başladı 

lngiltere için yeni kalkınDHl 
planı hazırlamıt olan Loit Corc, 
kabinenin bu planını gözden ge -
~irmek için ae_çtiği komisyonla 
~n~ bulutmuf, planının incelik · 
)erini anlatmıflır. 

İl\ll:İZ parlimetosunC:la, hava 
hücumu tehlikelerine kartı ted -
birler konutulurken bu iti taın 
minuiyle bap.rabilme'k için Lo -
it Corc ıibi bir adama ihtiyaç ol· 
duju. ıleri aüriilmüttür. lngiltere, 
aeıüz, "kara ve hava kuvvetlerinin 

Gtndorrun buglin 
An'karaya gideceği 

doğru değil 
Devhrt Şurası, latanbul T ram .. 

vay Soayetesinin, halktan fula o

larak aldığı iki buçuk milyon ,lira.t 

yı geri vermeaım kararlaıtırmıJ, 

ve bunun ~in So9ete drektörü 

Gindorfıı Ankaraya ~airr.mııtır. 

Bugünkü Aktam refikimiz 
Gini:lorfun bugün ~rikaraya ıide • 

ceğini yazmaktadır. Yaptıiımız 

tahkikata göre Gindorf barün 
Ankaraya gitmeyecektir. Ve ne 
vakit gideceği de belli deiildir. 

-o-

Damga 
matbaasında 
bir hırsızlık 
ve 1ftzomsuz bir 
~'k etumlyet,, 

Bir müdet evvel Damga ..mat· 
bauında bir hıraızhk olmuıtur. 

Matbaanın zımba daireainde çalı· 

tan itÇilerden lhıan bir aralık or· 
talıktan kaybOlmuf, u.anml! bulu-

namamııtır.Bunun üzernie zabıta

ya. haber verihnif, zabıtaca ve 
matbaada yapılan tahl<ıkat neti-

ceainde ihsanın zimmetine 300 li· 
ralrk pul geçirerek lzmite kaçtığı 
anlatılmJ§tır. 

ımı.-e ve aiyaıuını temin ede· 
aek bir ,YeDi bakanlık ihdasının 
iltendiii fU ııralarda Loit Corc ve 
ıene eıki Nazırlardan Çörçil'in 
adlan ak ıık 'leçnıektedir. 

dbaanın eebine .koyd~u pullar 

50 ve 30 kurutluktur. lhaan lzmit· 
İ.qailiz Hwbiye Nazırı, parla • te yakalanmıf, 1lstanbUla ıetiril • 

..-.onun ıon .toplantısında ıaz · d b d · da aJ 
düiaamuaa kartı halka ucuz fi,Ya· ..ınıJleı· ed urka a aene JaD mı ~ .. 

--L !--1 k İ) nn_e in tm asmıfbr. • 1a .... e .1111A1 etme mevzuu e 
ufratan bir komiayonun faaliı:eti- lhaan ara~. 

.J1i;ıUJamııflu'. 'Bu-sabah Daınp M.tbaa.t Mü-
o 

l'ımHNlda grev bltf yor 
Maw,20 (A.A) - Şamplen 

'ftP1U'U, dün elqam Nev - Y orka 
hareket elmittir. Grev yapan de -

nizıci1er, deniz ticaret bakanının 

tAliflerini kabul ettil<lerinClen 
~inin 22 yolcu ile harekew 
•iimkün olmuıtur. 

aVJs ktg)8.SJDdB 
La H~AO (A.A.) - J>a.viııı.kıyıası 

,._apa bölgesi müsabakahu:uun bi· 
:: 

iiaeı-Sfli maçıaaa Japonya 5-0 ik 
.Hdlanthi'yı ~i§tir. 

PQ&", ;20 - "(A.~) - Davls kupası 
A~ 1Ml1pııjl mh8Wka1aırnm bi· 
2!n4!1ımıi .açmıla CffosloTaky.a, Yu
--1&.~ 4--0 yenmiştir. Jtekoslo· 
.U,.hlar, fktJLCi -seri maçında Ja_pon
lS ne b11dqacaktır. 

dürlüğünden bu huauata matG.mat 
iıtedik. Şu cevab vnildi: 

"- Aman buou .bize .JQrmayın .. 

Çünkü MtumiJeti !lndhafua adi· 
yoruz!,, 
~ 

Atatürk 
Spor bayramı 

öaümiizdek.i Cuma büYiik bir por 
bayramı ,Yapılacaktır. 

-Atatürk 5-1tor Dııl)'.ı:aau,..ismi alt&n· 
.:da yapılacak bu ba~am, Omna :günü 

sabahleyin sporcularm Tıiksitn 1Giim

huriyet abide.sine çelenk koınalariyle 

başlıyor. Öğleden Aonra hvkeae açık 
.Olacak .F..ener LU.iaduıda, Gala*ula

J',8Y-"h~ muMıeHUle ~ 
Beşlkta§ muhtelftfnin yapacakları 1 
mliaebakal2'rla 1bitecektir. 

• 

Son gıllarda m çok önediğimiz• 
iıler, endüstri giriJimlerdir - Son 
yıllarda en çok ehemmiyet w.rdi • 
ğimi:: itler, sınai te§cbbüıattır. 

4 - Meruim - Tören 
ORN~KLER: Dün yt"ni bir re

lim aergiainin rami küffldında bu
lunduk -ıDün geni bir reıim «r· 
gi8inin açım töreninde bulunduk. 
• Reiıicünılıura aakeri mer~im 
I1apılmak uauldendir - Cümur 

'Baf kanına süel tören yapılmak u
suldendir. 

G - l'tlüeavi - Eılt 
Mü1&dt - ıEfitlik. 
ORNEKLER: Türk kanunları 

karıuında, bütün yurttaılar eıit -
tir, 

Türkigede kadın, .erkek e_!itliği 
cümhuriydin ettridir. 

li°i!•Ll.IT~ 
~aş atmış 

Beyoilun<la &Jrfefendi soka • 
ğmda Kereateci apartımanında o -

turan Kizmım kızı 1 O yaJmd;.° 
Melilika aolrakta eynarken Agavni 

İlminde bir kızm attığı taıla ha • 
tınd.n yar:alanmgtır. 

Bacaou-:ıdan ~urdu 
Beyoğlunaa Lüleeihendek caa

detinde oturan leoço i~ Ra,id 
kavra et.mitler, Ratid bıçakla Ko· 
soyu sağ bacağm8an yaralamıttır. 

Kaynar yemekle 
Halıcı oğlunda TaJÇı sokaim • 

da 8 .n\llllarada oturan .amele Ara· 

kilin ojlu bir ~~mda J"odorinin 
üz.ine kaynar ~ınek dökiilmİİ!, 

çocıik mıubtdif ,_)erinden ..ajrr 

.surette ya.ralemnf!br. !f oelori 'Şi9li 
Çocuk haatahanesine kaHlrrılmıt • 
tır. 

Taşla yar.atadı 
:4'.k~rayda çır~rrakh Boatan ao

lcaiında oturan Stllih, aeyyar su • 

cu J\nmedle 111 utmak yü~üııden 
kavga ftlniı, Salih 

0

taıla ~hmetli 
batından "YM'&1annıtır. 

cm rlD~rm•n idih~ e•ms 
Sehzadebafı 

Hfl ... A'L sinemasında 
SEFiLLER 

f r.ansııca ıöılü fıtlulı filmin 
inci ve ~ nci devrelerinin ta· 
_.., J>Wtclen g&elerilmektedı r. 
ıB..-ün taleb~!ere teozi!lth 

matine ur.ılır . 
p_..~•be gllftUn.den 

:ftlbareıt 

Leblebici 
ORHORAG 

milli me.ıarlık, mülkiye ,mektebi, 
jandarma ve polia mektepleri in -
tasına harcanacaktır. 

abah Gazeteteril 
ne diyorlar? .,._ _____________________ __ ROMA 

konferansına 
l\lmanya sıkı bir Romanya ile Yugos" 

~enber altına alındı Javyauın girmesi ;ve 
T'l!N - .4hmed Şiikrii .Bsmcr'in blzf de t-emsll etmesi 

bupünkü baJmakalcsi Rus!la ile Frmı· 
aa ı·e Çckoslor:c:ikga arlUlında imzala· muhtemel 
nan yeni 1.-ar~ılıklı yardım nıisaklann· 
dan balıBediyor. 

!Bu uretlc Franaız-Rus anla§ma· 
•ına Çekoılof.t'tlkganın da iltihak et
~ai,.:.tllmanganın daha sıkı bir ccnhcr 
altına almma.Br sonrımunu (netice) 
ı·erdiğini söylüyor. Almanuanın bu 
anlaşma kar~ısında ne yapacağını Sa· 
k fil1rti,i'"'11Wimll rir/1i~ği nidıikt(Ul 

.belli olacagmı ilti.uo edcrrk yo:ısını 
hitirigor. 

COMHURll'EI - Yunus Nadi bu 
gün 11az1rn~ olduğ1111a:;ıda Kurultay 
münasebetiyle y<·ni dct•letin kuruluıı 

ı~e işleyiş •'8teminilen, yapılan önemli 
(ehemmiye.tli) iflcrden bahsediyor. Ve 
yazı ıöpll' büigor: 

"Ancak en doğru yol ola11 ulusal 
baıatıığın lıakiki cğemcnUğini yük
seltebilmesi için ulu!tlan merk<'zc doğ. 
ru olduğu gibi nıcrl.."Czdcn de ulus rcr
~IJlne ttogru yapılacak galJ(:i ÖnC'mli 
ödevler L'Ortlır.,, 

KUB.UN -BO§uazıcı jJ. Aıını Usun 
bugü1'kü fJGZıaı J'ıınaniatancla "r<'jim 
sor11nıu., hakkındadır. 

Asım l's bunda l'uncınistanm, un· 
zılcrnlara ve görülenlere l>ukılırscı 

krd.lrılıia doğru cittiğini anlamnmn 
güç olmadığını, i~ bakanı .Jla/i.s;nıoıJu, .. 
Bükreş!c Kraliçe F:lizabet ı·e Lon1 lra
da f\ral ıJarjla görıifnUl8İniH bunrlun 
boşktı bir ~tye 11or.ulamıyacafjını s.:ıy. 

kmeklcdir ııve kııaca .denıcküılir 1. i: 
J'unaniataa iç iJlerinc kimsenitt lat· 

rı~mo.ga lıakkı yoktur. }'eni scçl.iılc 

'kralcılar kazanırsa }'unanistrtna dii· 
neöllir. !.Fakat mmgi. kral kral J or J 

mu? /ngiliz Kralının <lördüu.d' oOlu 
ve Kent DiilttMı mr? 

Kim gelirse (!elsin.. 1'11nanıstun 
buna 'karar rcrınipc herhalde m.cnı

lolı:t>U icinde kopmtnl muhf<.mcl karı· 
fıklıkları da gö.zönii.ne almı olar.al~. 

tır. Oöy.le bir rejim değişmesi yıi:;i:J· 

dm ı.doat bir del.iletin :.an11nlılar fiC

çir.IM6i bizim i~ ı.al'.W ~dil ece/. bir 
şey değildir, 

Z.'4 . .,,.4.V-1Jugünkü bnıynw;, J'ıı· 

nmı tlonanmasmtı aittir. Bunda, J it· 
nan donanmwınrn kuı·vetlcrımrsıi için 
t • uıuınlüarın ~ılcrinde11 fıalısd· 

i:/JkleR -.,,.,.a,:.N donanmanın Fenize. 
&08 "8Ncw..tıa, :oaptsıjı işlcrtkn Mlcr 
'llÇmaja kııar ol.dM_ğımu 11«:dı/i./..a:ı 
aoar.cı diyor ki: 

':Rokat 111.:i ~ı:ckil, cA·giJ.: rılmcı · 

aıa, bu fapanı ka11rsl mw:crnpa aiıl
makla. k~ dcciellHin dımmwıcr· 
tarının, en umulmadık rilıelfrrdrn ili· 
le bizim içi" 6ügUk efıenımiyrli haiz 
nfduğ.ınu ~pat etmiş fıulundu. '1111 
mlnle, b11giin aamimi 8"rf'llt: 1ost 
0Ulu;u11uız l"unon lftühıinıett ha.;ıra· 

Atinadan gelen bir habere görı:, 
Haziran ba_!langıcmda Romadn 
toplanacak ve yeniden sil~hlan -
ına işleriyle de uğraıaco.k oları 
konfcramıa )' ugosla .-yıa ,.e Ro· 
manya da iştirak ~~~~= !:!=;!::! 
göaterıniılerdir. 

Kendilerini yakından alakadar 
ed~n meaeleler konu_§td~cağı iç..irtı 
bilhasaa Bulgaristanın da ..siliihla11· 
ınası işi göriişiileccğinden Yugo .G • 

lavya ve Romaoyanın Türkiye vı 
Yunanistan namına iştiraki m eY' 
zuu bahsolmaktadır. 
Fransa ve Çekoslovakya, Yu:;o5' 
lavya ve Romany,anm bu istekle ' 
rine mü.zaheret edeceklerdir. 

-o- -

Evlerin nunıar.a-
Janması işi 

Evlcri11 r.unıaralar.ması i5i bu ş~ 
apnunda h itirilmis olacaktırA I{Pf 
.makamlar yakında to.plannrak JI~· 
fos yazımı hakkındaki hazırtJd'' 
n zöJ.sl~1 ;:es irccekJerdir. 

lNumarnlama İfİrıde bazı yoJsı.lf 
luklar olduğu bele diy.e l ef.ti§ be>~ 
c.tine haber verilmiıtir. Tahki1'' 
yapılmaktaClır. 

-o-

Sanasar~1an haıııuııJ 
ilç yıllık kjras1 , 

Ermeıai patrikhnncsi ile 0Ia11 Jı 
vayı :kazanma&ı üzerine, :beledjf" 

d "' ı"' nin Sanasar.yan hanını al ,g 1 
yazmıçtik Hanın üç yıllık ffİ~ 
bir bankada bulunduğundan -ı,e~ 
iliye bugünlerde bu parayı alııC:ş 
tır. / 
------~ 

~· .b . b. • d ,_ l k . ıcrıll gı Ol ı ır ıma a uU unnıa ' IS •
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ı ı.ı:. Fakal sıyasanın, lı rlc Halkı ,. 
taallfıl: ettiği ı~lı.it, o l:cı/lar ctt' f 
o kaılcrr gayri munta:•r ıe:alıiirt11'.~ı 
luyor 'lci Balka11larda alakaı;ı a/rıff' 

- " ~ del'lcl için 1ıcr lıususla daima s0 ti 
'teyakkız durmak lldeta en ıııiilıİ11' 
vatan borcu lıükmünü alıyor.,. J' 
AKŞıiM - N. '5. ima:aü "!!ş"'iıl. 

le arsıulusal H bürosu dir..el~lur.li Jı1 
lcr'in diin11a .iilroııomisi lıakkı-':ıs1 
urladığı rctpordan bal11uıcfer.ek pi 
nün ökanomi şartımn -satın tıJ_rıılJ ~ 
ciinün yükseltUmcsi ve dculctırı ~ 
nonıi işlerini ele alması üzcrittC 

Tnrkçe al6 ~e ,.rkı!ı 
TDrk opereti 

, -.milatı ıila '6/ihe edünufk 'l6rım11eliil· rulduğunu söylüyor. 
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Hepsi de silô.hlarını atmışlar ve 
ellerini lıavaqa kaldırmışlardı .. 

fernanilo denilen alçak, zalim 
ve hıra% heriften D kadar iire· 
niyor.du ki onların yanında bu 

Türk koraanlannı çok daha nazik 
\'e iyi yürekli buluyorau. -Gemi' 

1 

aoYIDlak, esir tutmak, yol kesmek ı 
bunlann ıııno.tları iai ve yapzyor .. 
Jarclı. Sanki HJrjııtiyan koraanlar 
aa Türk halkına, Tür3' gemilerjne 

ayni fenalığı yapmıyorlar mıydı? 
Fakat fıernando, bir dind..9ını Sa 
1ern.onun e.n asil bir adamı olan 
babasını aldatmak, batını ezmek 
için ne tuzaklar .kumıuJtu. Onu 
tam iki .aene zindanlarda inletmit· 
li de ancak Beatrisi V enedikten 
aetirer~k kendisile .evlendireceği· 
ne ıöz aldıktan ıonra ıerbeıt hı· 

rakmıJh. Kont, hayatında ilk defa 
yalan söyleınif, kızı ondan kasır· 

rnı§, fa'kat bütün mallarını, şato :ve 
çiftliklerini de Jüpheaiz kavbet-

O .ıamanlar adalet Avrupa mem· 
~ketleı·inC:len kovulmuflu. Der~ 
be,.ıleri •e papealann ellerinde i 
aağma) eir melrten •ha :zavallı l 
oJan halk, Türk iaarealııe hasret 
çekerdi. Hatta Abııany.a.d.Aki bin· 
lerce, milyonlarca insan hu dere· 
beyJerile papaalardan o .kadar u· 
•a.nmı~fo.rJ:lı ki: 

- Ey Ulu T11nrı ... Türkler bu· 
raya gelsinler .. Onların ida.reainde 
olan dinda§larımız hem rahat ya· 
! 1Y<>rlar, hem de ıenin cennetine 
'!Iİnne.k 1ç1n analıttarını satın al • 
inak mecburiyetinde kalmıyorlar. 

O.iye .d.ua etmiJler.cli. 

Fazla olarak Beatriıin -yijrejin· 
de bu ıyigit millete, ıu atik, pek 
rizlü, korkusuz akmcılara 'kar§ı 
korku ıile karıtık 4>irıtakdir duygu· 
~ Y•tıyor.du. 

B11nun !!Çin iki remi rampa ol· 
duğu z•-a · r __ • • · . .. - .. n, ~ne~ız gemııının 

S\iverteaine !birer .anlan gibi fnh· 
'Y•n Türk ~iğiıtlerirıe ltak&kalmıt· 
tı. 

~Oryan.i: 
lJ ~ Ueri! .. Vurun! .. Ger.iatm! .. 

e.rı •••• 
n· ıye haykırıyor, tayfalan ıava· t •ilr:iildenıek isin djdiniyordu 

ondardi iae elindeki kılıçla en Ö· 

ne leçmiı, fe.'kat bir Türk palaıı 
0
.nun kılıç tutan kolunu aövde· 

••nd b' n. en ır anda ayırmıttı. Bir ıa· 
~Ye •onra zavallı delikanlmm ko-
•. nu Qçuran lkılıç, kafaımı da ke· 
ip Atrıııttı. 

d Aıa,...z ft kolsuz air ıövde ol· 
~:u Yerde aallandı ııve ıkıvnJar.ak 

dı, ALll 1---J • - ·• 
l"ert.eı· ~ ~ ar gemmm gu-
ta.k ~ne buYlıuk bir pi y.apa· 

a. 1Yor, pıhtılatıy.o.r:du. 

ır, ~.di eibi kartı koYJJ1aia ça• 
te~ .bir taıfa .d&., '.IG.i•ündea ri· 
ar.-:d~l~d&n ÇJ)s&D bir kılıçla 
seıcn· ı dır~~~e mıhlaromı, .ki~ 

8 ınce Y.uzüstü yere dii.tmüıtü. 
Unları .. nJ . k d' 1 . l'lirı b ıore erın artı ız erı· 

ıi de ıilihJannı •tmıflar ~e elle· 
rmi havay.a ka.1dırmı§lardı. 

Demindenherj sava!• Jkanımak 
iıtiyen, fakat kız·mın .e1inden !kur· 
tulamıyan Kont Vıis-ençiyüı, ihti
yadJğuıdaJl umulmıy~ 'bir ıhıaınle 
-y.apar.ak Jleri at:ı:!dı: 

- A~l•r, birer eı·kek gibi öl-
m~ini de bilmiyor muıunuz? •• 

Dh•e haykırdı. 

Hüwıen R~ı ibu ak H.kallıı 
!btiy.ara ta1ulirle baktı. O»u11 üstU
n~ yiiri.imek ittiy.enlerin önüne 

c~.: 
- Bır.:kmız !.. Çekilin oradan .. 

O benimdir. Siz fU mendeburları 
bağlayın!. .. 
Kdıanı t:a.rtakladı e ihtiyann 

yolunu kesti: 

- Aferin! .. Gözüme ~irdin .. 
Kontun kılıcını, kendi kıhcile 

llcar5r1atlr. Soluk soluğa dövüıen 

fakat vaktile iyi bir si~ı:\bşör oldu
ğu ~nla,lan bu adamcağızı öldür· 
mek fikrinele decildi. Çükü ona 
acıyordu. Onunla .sadece biraz eğ
lenecekti. 

Bıı düel1oya vakit kalm~dı. 

Çünkü Beatris babasınm gitmesi 
üzerine birkaç aaniye için şaşırıp 

kalmıJ, fakat kencliıini toparla· 
ymca da ok gibi onun arkasından 
koşmu§tu. 

Hançerini çekti ve kendisini 
Hüımen reisin önüne attı. 

Hüsmen Reis afa11adı. 

Bu ne güzel bir kızdı. 

Ozamana kadar elin.den nice 
kızlar, nice güzeller geç.tUi9 v~ 
görmüıtü. Fakat bu güzel, batka 
güzeldi. 

Türk akırıcılamn bu meıhur re· 
iıin.i başı~ ayağına ıkadar ısert 
bakıtlarla ıaüzdü~ 

- Bu ihtiyar adanıa acmuyor· 
muyılun? O da senin y.aıında iken 
karşısına çıkaydm da göreydin! .. 

Hüa.men Reis gözlerini açmı§· 
tr. 

- Hey ... Frenk :Süleyman ırıere· 
de? 

F.renk ::Süleyman zaten yanı ba· 
şıruia ıid1. 

- Buradoyım Reis. .. 
- Şu kı.z.ın dediklerini duydun 

ya? 

- Evet ... 
Ne dedi? Ne diyordu? 

Frenk Süle~'lllan kızın .aözlerİ· 
ni türkçeye çeYirdi. 

Hüsmen hiiabiitün .gülümıedi: 
- Anam babam!.. Senin tö 

va.lyelerinin, Kont, Pl\Cnı ve barki 
lerinin ıerıçlerjni ıd.e 1rördük. Fa· 
.kat kıılar arumda senin .kadar 
dilber olanına hiç r.astlam.adrktı. 
~tr · .doğru blı- adını ~tlı. 
Otıun ç neaini :W~ 4kpma 

istedi. 
BeatrİJs bu eli hızla itti. 

( Dcv111m uc.r) 

M ••• d ' UJ e. 
Görülmemiş bir 

müzayede 
yapılıyor 

Uz.ıın zamanlardan beri ıeh
rimizde .emsaline tesadüf edilmi· 

y.en büyük bir eıya ıııiizay~ıi o· 
lacaktır •. Ui v zevk ..Jaibj, ıme 
..aklı · r ailenin \iç lbatından beri 
büyük bir itina 'le biriktirdiği na· 
l&iide kıyınettar .qy.a müzayede ile 
satılacaktır. 

Bembeyaz teni, dalgalı kumral 
saçları, ko~ lacivert gözleri, in· 
sanın içini ıanan boy ve hallerile 
birdenbire Hüsmen Reisin yüreği· 
ne yerletmi§ti. Bu müstesna müza.yedeae mer 

Hüamen Reiı gülümsedi. Biraz hum Çürüksulu Mahmut pa~ 
\Önce koıı.taa.ı.ylı1'Llaylı hakan tıöz ailesine ait ~ya aatılacaktu .. 
ler.inde bulubuz .bil- bahar ıaabahı- Satı~, Kabata,tta Seti.ialündr 
nuı .ay.dmlığı .seziliyordu. merh11111un ılwn•jı.nda yp.pılacak 

Kılıcını indir.di ve daha &ok zü· tır. . 
lümıedi. 1 Fazta izahat için, .Salih ve Sa 

Gözleri genç kızın hakıılarına ,son mobo1ya mağzasına 'lrlÜraa.-
daldı. O dakikada yıllarca denize at. Tel: (43249) 

haıret kalaQ bir denizcinin, .ona ...... - .... ··--·-.. -·-·-··· ........... .. ............................................................... 
yeniden kavuştuğu zamanki tadını ii Doktor i~ 
duydu. 1 ~ 

Genç kwn haklıları kinle par· ai Ali tsmail ~~ 
lryordu. İ ı: 

- Bu ıenin baban mı güzel e Ha)lllarpcıfQ ha.tanui b.evliye is 
kız? .• Kuıura bakma... 'Eğer da~ ii mi.ite hası,.., e! 
ha önce bilmi• olaydım ona kılır ~ ii 

,. ~ (/rofogue - Operafeur 
çekmezdim. !ğ • . • • 

Bunları Hüımen aöylemi§ti. !i Babıah caC:lde&1 Meserret ote ! 
'* .ı;ı.. :: li 88 numarada her gün öj'lede .: 

- 8 - i! sonra sşat ikiden aeki7.e kadar.r: 

S .. ··1? ev.en gonu .... 
:: e 
.=:::::.-:::::::::::::::r.:m::::::====:::::::::::::: 

Göz Hekimi 
Dr. Şül(rÜ Ertan 
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Bir Aşkıın 
Hikdvesi 

iı••••••••ıt• .. •••••11••·············· .. ············ i Nal<tedeo: 1 no. ; 
i Hatice Süreyya 19 İ 
-:,... ... ~••••••••• .. •u••••..a•••• .. •••--•••• 

· Kız, ceı•ap .enniyor.du. Susup - Ay§e ... 
onu dinliy.or.du. Halli diitiincele • - Ne varJ ••• Bejen®ıc.din mi, 
rinin bil~ feci iar.afJan. .doğm ı!ojru Ui5Jerniyor mu)'Um? 
MrkmasJna mey.dan yermiyor.du. - Swl 

Rauf buraya geldiji vakjtJer, - Niye susac.alanı!ım ? .. .Senin 
daima 8CS kalır, J\yte evine git • İyiliğin •sin böy.le konU.!U,YOrum. 
miı bulunur.ıhı. Cive.r.daki ne.dir Ben fienin y:erfode ol5am, 4\en-
inu.nlar .da &ekilirler.di. dimi biraz df.J'ler, &.opl rım ... 

Sabahleyiıa, ıJÜDef .doi&rJu:n, a·J Oüfün.iip iizüieoek za.ınan .değil.. 
deta bua,1~ .aibj .kaç.ardı. Öyle ki Efendiye .de k~ •. 
hizmetçi bile onu görmek f ırıatmJ - Senden naıtihat istemi} o • 
bı.ılamaJill§b. Yalnız t&b.akların ve rum. 
~tallarm kirlenıniJ .olmasına .ha · - .latemiyorau.n, .doğru am-
.kar.ak, ev ~ahibinin .p g~ ıımi.adir ma ... 
.aeldiiini anlardı. - Ayr ! Biliyorwn ılti, hem se-
Hiz~~ hakibti e.nlan:uy,acalt v;y.orawa, hı-nim iyiliğim çin 

ka.d.ar saf.dillerden deiiJdi: Efen· böyle kooupıyonwı. Likin, ben, 
di ile .hanımın evli '9lın&dıklarını .kenru hareketlerimi kendim ta -
keıtirebilecek dedikoducu ve yio etJPek i.terixn ... Onun &ın, 
fea~l kurnazlar.dandı. Böyle ıey - sakın ne bugün, ~e yarın böyle 
Jer, onun BÖ.zünden k•çoıudı. O - 5pzleri benim yamında ıtekl".aıfa • 
nu .hantal bjr 9ey ıöriip te odun yıp .durma .... 
unmakta y.andmıtlardL ,doğru - Bir müdr~et , Ayıe, hareletsiz 
su... durdu. 

Hatta, bazı ulmihJerilc, bu an - Şaıırmııu. 
ladıklanndan Samiyıeyi haber.dar Doğrusu, b&J sö.ıleri iyilik ol-
etmek istemitti de, ıkız:, ...::.kendini aun diye, <N.Jnİmiy~le aöylewışti. 
g~lükle tutar.ak- vurı4um duy - Bu gibi bir c.en.p ald.cağım 
mazlıktan gelmitti. aklından bile geçirmemişti. 

P.aralar •ubp ta iktiıat v,,.ziye- Birdenhir~ hiddetlendi. Knn 
ti aaralu:ııca, hizJPetçiniJ, :nobr.an- beynine hücum ,tmi§ti. Kcktle -
lıjı artma~ı. Ci:varıdaki :bakkalla - )'İp sesi ılitı'iyerek: 
ra, pkkallara., )suaplva boyuna - .P~ki.lıi ... .P.ekali ... - ded~ -
ıv.ereıiye nıı•l ıalmak i~n insan Ben kuıpnun ... Eğer sen de isen
•ömieren haıu.da iüRar mı ka • djni h•9katarmdan daha kurnaz 
lır? sanıyorsan, nah aana ... ~lnını ka-

'Samiyecik, naf.ile yere tasarruf nıiarnn ..• A~ı:ımı ıkapar, oturu • 
.ediyor~ .hiç mauaf etmemeğe çalı- RJm ... Bundan ~ >l Mlay hiç 
_.,,.,..cı..,F-...ı bunlar, nafileydi. bir teY yok ... Amma.ı bak, öoce
&rçlar,, iriktikçe hirikiyord\\, den 1ıa~r :veriyorum: Ba.kkoon, 
Gırtlağına ıb.dar yüksetiyordn. .çakkalın muıallat oimauncian, 
Kucağız, neredeyae boğtılac.ak - hlkhm... Artık onlaTa .ce:vap vcr
tı ~ mekten flcizim .•• Ne haiin varsn 

Bakkal, kasap, ekmekçı, kapı • 
lara gelmeğe ba§lıyaca1dardı ne -
redeyse ... Ane ile fıaber'ler gön -
deriyorlardı. 

Bu aktam, tutık, işler ~üsbütün 
f enalaımıftı. Paralar, suyunu çek-

cör •.• 
Biiıbütiin !kızdı: 

- Ben de buradan .gidiyorum •. 
Bir ay1& bir.met1min karfılığını 

ver ... 
(ıDcvcmu ıxır) 

mi,ti. Genç kız, kat'i bir §ey söy- --~...-----,__ ......... ,..,,.....,,.---
lemek ittiyordu. "'Ne olaealcıa ol- :•·•·•· .. ·····.,.····························-··•······ .. : 
sun!,, diyordu. ~ H A E B R ~ 

5aat sekiz olduğu zaman hiz . ~ lstanbulun en çok satılan 1ıa- ~ 
metç;nin burada kaldığı vak1 ol- ~ kiki akıam gazetesidir. Ua,,la -i 
mazch. :Peki, nıçin hi.la gi.:;ıi • ~ rını HABER'e veren1er kare.! 
yordu? Niçin hala buraCJa duru- ! ~er1er., i 

a ' - ::,... ........... .,.-......................................... 1 yor u. _ 

Sl)lona doğru yürümeğe bıo.ş1a -
dı. 1skem1e1eri dü,zeltir, . p.erd.eJe- , ' 
rin potlarını } oluna 'koyar ve A S E R 
ıaınb~mn fililini aüzeltir gih' bir H 
~~yler yapıyordu. A kşaıT'l Posta~• 

Sonra. birdenbire geri döndü; l D .\RE E V1 
1ST>\'NBUL ANKARA -CAf)DE'Sl 

Samiyenin ~·anına ~aklaJlı. ı:eıgraı Adrcal: lsr.A ·.Bı'ı~ Jll~f'Jtt 
..- Hamm ! - dedi. - Beyle Tclefıın \'nzı: 238i2 1dıırc: ~1Si0 

IU>llu!malısın. Ona, bu halin doğ· 
ru olmadığım ao'tataan a .. 

- ! .... 
Genç kadın1 itiraz eder gibj 

bir tavır takınmca, hizmetçi, ,de · 
:vam etti: 

- Canım sıktığımı biliyorum .. 
Lakin bütün bunları &enin ~ıkar
dığmı dü§ündüğ.ünüz için söv'ü -
yonım. Sen beni kötü kifi S:\:-.ır • 
sın amma, öyle değilim... Ik~ ,gö· 

lnsa.m kanchrır.lar, 
:hir }'.anından ıeirip öte y.amııdan 
5ıkarlar •. Ze:vklerini, hev.e&U,.ini 
pr,ine getirirler.. Soıv-.a, suy,u sı-

~ .... ~soii·e ... $Aiii'L.A"m .... ~ 
~ Türl.·iyc r!,cncJıii 
i "enelik ıııoo J\r. 2100 lir. i 1 i M lık 7:-!0 ,. l •1:i0 ,, ~ 
:a aylık 400 .. • oo .. i 
i 1 aylık 1:10 •• -:.ıoo . " i 
i ıtLAft 'rARtFESt ~ 
: ~arct Hlrtlarıaın tıatıN XiOO ıS 
i lteı.:ııl ll!)nJa r l O .tm ruş t,u r. ! 
;;····~1;;·::~ .. r;.,·~·~;;~·;;;-M~d·:;;:;·:. 
H~SAN :RASiM US 

KUP(JN 

132 
O •iları keailmi§lİ. 
"Y~i .O..ta olduju halde hep 

Genç kız, Türkçe ıöylenen bu 
söz'lerin bir tanesini hile anlama· 
mıflı. Fakat Hüsmenin çapkın 
-ve alaylı ôe:k11lanndan pek çok 
kızmııtı. 

(Devamı var) 

Babıali, Aakara caddeai No. $11 
Telefon: 22586 

:Sah günleri meccanendir .. j ~,.::..i::~:ı ıihi kaldu1p ~lii· ------..... -..-... -..-
2 
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Haber'ln 
hikayesi Yirmi yaşımın kadını 

Eski arkadqlıimuza güvene -ı 
rek ısrar edince Muhsin, nihııyet 
derdini anlatmağa razı oldu: 

- Bir kaç gündenberi, neden 
deiittiğimi, niçin sinirli, dütün • 
celi, hüli.sa bedbaht ıöründüiü
mü muhakkak öğrenmek istiyor
sun demek... Sana bir kelime ile 
izah edeyim: Yirmi yatımın ka • 
dınını gördüm! 
Arkadaııma dikkatle baktım. 

Parmaklannm arasında duran ci
garaıı ıönmüıtü. O, bunun far -
kında bile değildi ve ikide birde 
elini tablaya götürerek cigar&ının 
mevcut olmıyan küllerini silki • 
yordu. Kendisinde hakikaten hü· 
yük bir değiıiklik farkediyor
dum. Ne,eli, kayguıuz Muh•in 
tamamile değiımiı, iki günden -
beri eski neıeıini kaybetmitti. 

Halbuki hayat ona yalnız ~ü 

lümıemif, hiç acı taraflarını gös
termemitti. Zengindi, bütün dü · 
tünceıi zevkine ve eğlencesine in
hi• · ediyordu. Donjuanlığı ~rka
daşlarını kıskandıracak derecede 
meşhurdu. ihtimal kadın kalple
rini kolayca avlayıvermesi de 
bunlardan birine esaslı surette 
baflanmasına engel tetkil etmif, 
evlenmediği gibi bir kadınla de
vamlı bir rabıta da tesis etme -
mitti. 

Uzunca bir sükuttan sonra tek
rar söze batladı: 

- Hiç dütündün mü, biz yaş
ta bazı adamlar için "yirmi ya
tının kadını,, ne demektir? Ya-

1 

ni ilk aıkları... Ben hiç dütı.in -
memiştim. Bunun ayni zamaııda 
çoİ tatlı ve ıztırap verici olaca
~ Jıiç t1NrJıpıa getirmemittim. 
YArAYnüll.>IJ?itinde birdenbire o
nu, yirmi yaşımın kadınını, kar -
şımda gördüm. lıte timdi heni, 
bunun için böyle, akıntıya k:.pıl
mış bir kayık gibi kuvvetsiz ve i
radesiz, hayata kartı zevki kal
mamış bir vaziyette görüyorsun .• 

Madem ki bir kere batladım, 
aana hepsini anlatacağım. 

Yirmi yaıındayken, sen de ha· 
tırlarsın ya, babam sağdı ve faz
la ıerbest bir hayat sürmeme o
nun ahli.k hakkındaki telakkileri 
ve bana verdiği paranın miktarı 
maniydi. Bundan bqka, mahcup
tum da ..• 

Sonradan J;u sıkılganlıfmıı za
manla kaybettim ve zannede -
rim timdi hiç te öyle deği-

lim. Hayatı o zaman büs-
bütün baıka türlü tuav· 
vur ediyor, atk hakkında t.i.irlü 
hülyalar besliyordum, tam mi -
naıile romantiktim.. Atka dair 
bu telakkim ve üstelik aıkılgan
lıiım, sizin gibi, kolay maceralar 
J>etinde dolaımama da mini olu
yordu. 

Hatti., ııkılıanlıiım yüzünden 
bu bahiılel"i arkadatlarımla bile 
konutmuyordum. itte bu sebeple 
ilk atkımı sana da hiç söyleme -
mit tim. 

Onu daha ilk görütümde sev
mittim. Sıktlganhiımı nasıl yt.n -
dim, onunla konutmaia nasıl mu· 
vaffak oldum? Bunları anlatnı.a~ 
uzun sürer. Kısacası Leyli ile J.:.-
mi Leyli. idi • ıevittikı ve aı;ele
rimizden gizli mesut bir hayat 
yapmaia batladık. Bu, bir , J"ıl 
sürdü. Öyle mesut bir yıl ki t im
di bana hayatımın dıtında, on -
dan ayn, ondan üstün bir h&yat 
ıibi geliyor. 

Bir sene ... Ve sonra her tey de
iitti. Evveli hangimiz aynlmak 
temayülUnU ıösterdik. Bunu bil-

Fakat bu sıralarda askerliğim 
gelmitti, lstanbuldan ayrıldım. 
Leyli münasebetimizin duyula -
rak iıtikbali için tehlikeli bir de
dikodu çıkmasından korktu, ben 
de ailemden çekiniyordum. 

Askerlikten dönüıte onu ara • 
dım. Eıki evlerind.en çıkmıtlsr • 
dı. izini bulamadım. Ve günler 
geçti. Leyli.yi, hatta ismine va -
rıncaya kadar unuttum. Batkala
rını sevdim, hiç bir zaman bula -
madığım daha samimi, daha kuv
vetli atklar petinde kottum. Ha -
yatım bot ve mi.nasız eğlencelerle 
geçti. 

Muhsin tekrar sustu. Ayağa 
kalkarak odanın içinde sinirli a
dımlarla ataiı yukarı dolatt'. Ci
garaıının ıonmÜf · olduğunu ni • 
hayet farkederek tekrar yaktı. 
Ve odanın içinde dolaşmasına 

devam ederek anlatmağa başla -
dı: 

- Geçen akşam, lıtanbula 
dönmek üzere eksprese bindiğim 
zaman, kompartımanda yalmz 
bir yolcu bulunduğunu gördüm. 
Bu yolcu bir kadındı. 

Belki daha yaılıydı, fakat o
tuz yaıından fazla göstermiyor • 
du. Çok tık, müreffeh bir hayat 
yaıadığını, ıiyiniti ilk bakıtta 
gösteriyôrdu. 

Birden titredim, Leyliyi tanı -
mıttım. Daha doğruıu tanıdı -
ğımı zannediyordum. Çünkü 
kartımdaki tık, olgun kadınla 
ilk gençliğimc!e tanıdığım genç 
kız arasında hiç bir münasebet 
yoktu. 

Epi tereddüt ettim. Aca~a ya
nılıyor m1Jydum? Buna imkan 
yoktu. Aradan geçen ve sayısını 
hatırlamak istemediğim yıllar 

her feyi deiittirebilir, gözleri 
deiitlirmezdi ve ben bu göz:ler -
den Leylayi tanıyordum. Yavat -
ça seslendim: 

__...:Leyli ... 
Kadın hiç ses çıkarmadı. Da-

ha hızlı bir sesle tekrar ettim: 
- Leyli., ıen misin? 
Cevap verdi: 
- Yanılıyorsunuz efendim. 
Fakat, ıeı ... sesi onun, Leyla-

nın sesiydi. Yanılmama im kim 
yoktu. Hemen yanına ıittim. Yal 
vardım: 

- Niçin yalan söylüyorsun? 
Sensin! 

Hiç dokunmadığım, daima sev
diğim Leyli. itte kartımda .. . A
man yarabbi ne saadet! Aramız
da öyle bir bağ var ki yıllar de -
ğil, hiç bir ıey kıramaz .. 

Boyuna söylüyordum, hatta ne 
söylediğimi bilmeden boyuna 
aJkmıdan, sevgimin kuvvet '.n • 
den bahsediyordum. Ve sözle -
rimde samimiydim .. Maziyi unut
muf, aradan ıeçen yılları aklım • 
dan silmif, trkrar yirmi yaııma 

dönmüttüm. Kartımda o zamanki 
sevgil.m vardı. O zaman yaptı -
ğım gibi ellerini avuçlarımın i
çine, dudaklarıma götürerek öp
tüın. 

O da müteessir olmuttu, nıha
yet cevap verdi: 

- Evet benim .. Ve seni derhal 
tanıdım. Li.kin artık mevcut ol
mıyan teyleri diriltmeğe çabı
mak niye yarar? Sen artık baıka 
bir adamım... Ben de baıka bir 
kadınım .... 

Şiddetle itiraz ettim. On'\ o
lan aevıimin hiç değitmediğini 
söyledim. Hayatımın ne kadar 
bot, basit ve yeknesak ıeçtiiini 
bir kaç cümle ile anlattım. Sonra 
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Yakın tarihten 
kanlı yapraklar 

ittihat ve Ter.akklnln eski Çankın katibi 
mes'ulü Cemal oauz anlatıyor; No. 25 

Yüzbaşı Halil ibrahim, Dramah Rıza, Tevfik 
Sükuti ve Mehmed Ali idam olundular 

Dramalı Rıza, meydanı siyase
te götürülürken "linet olsun itti· 
hatçılara ki sebebi felaketim ol
du,, demit ve idam sephası önün
de "asekrler !,, diye bağırmak is
temit ise de inzibat memuru tara
fından derhal susturulmuttur. 

Sabık bahriye yüzbaıısı HaliJ 
İbrahim idam edileceği esnada sa· 

ikai havf ile yere yatmıştır. 
Belediye memuru Mehmet Ali 

de "Yatasın ittihatçılar,, diye ba· 
ğırmııtır. 

Yalnız, maliye muhassesat ve 
mazuleyn şubesi mümeyyizi evveli 
Tevfik Sükfiti hiçbir şey söyleme· 
miştir. Meydanı siyasette yüzbaşı 
Halil İbrahim, Dramah Rıza, T ev
fik SükUti ve en sonra Mehmet A
li idam olunmutlardır. 

Dramalı Rıza üzerinde zuhur e
den yedi lira üç çeyrek ile bir kol 
saatini ve poli.ı müdüriyetinde bu
lunan 270 lirasını tahsil edip ar
kadası bulunan Halil lbrahimin a
ilesi;e verilmesini ve Halil ibra· 
him de bir kol saatinin ailesine ve
rilmesini vasiyet etmitlerdir. 

Halil lbrahim, vakit ka-ıanmak 
için polis müdüriyetin~e bulunan 
çamatırlariyle fanilaıının getir • 
tilmesini ve kendisinin böyle i -
dam olunmağa kail olınadıiını söy 
lemittir.,, 

Peyamı Sabah maslupların gö • 
ğüslerine yapııtırılan levhaları da 
yazmıttır. Bu levhalarda ayni me
alde olan şu satırlar göze çarpı
yordu: 

"Anadoludaki kuvvayi milliye 
namı heyeti f esadiyeye mensup 
olup hunların maksat ihtilalcuya· 
neleri için Deraaadette b~zı zeva
ta ıuikasda letebbüs etnıelerin -
den dolayı birinci dıvanıharbi ör
fice bilmuhakeme idamlarına ka
rar verilmit ve idamları iradci se
niyei hazreti paditahiye iktiran et-
mit olan heyeti f esadiye ...... ,, 

Sayıfalar tutan divanıharbi ör-
fi kararnamesinde de suikast mü· 

rettepleri dolayııiyle Anadoluda 
milli kurtulut için çalıtan vatanse
verlere kartı en galiz hücumlar ya· 
pılıyordu. 

mızdanberi ne yaptığını öğren -
mek istiyordum. 

- Ne lüzumu var? Dedi, ma
demki bir kaç ıaat sonra trenden 
ınınce yeniden kaybolacağım. 

Bulutmamız bir tesadüften iba -
ret •.. 

- Leyli., diye yalvardım. Za
lim olma ... 

- Böyle olmak lazım .. Hiç bir 
fey öğrenemiyeceksin .. 

- Eıki günleri hatırla Leyin .. 
Birbirimizi nasıl sevdiğimizi dü -
ıün. Daha ~htiyar değiliz. Onii -
müzde seneler var, mesut bir ha
yat yatamamız hala imkan dahi
linde .. 

Sözümü kesti: 
- Bilakis imkansız .. Yolları -

mız ayrıldı. . Birletmemize artık 
imkan yok. 

Ellerine sarıldım: 
- Peki amma niçin? 
Omuzlarını kaldırdı: 
- Söylemek faydasız •. 

Muhalefet gaz~telerinin bu ya· 
zıları içimizi ve beynimizi kayna· 
mıı kurıun gibi yakıp kavuruyor · 
du. Fakat ne çare ki meydan on· 
larındı. Biz tamamen mahkum ve 
aciz vaziyette bulunuyorduk. • 

layan hareketlerini mutazaman 
haber alıyorduk.. 
Mukadderatımız hakkında he • 

nüz hiç bir fikir sahibi değildik .. 
Kurtulut ümidi en zayif bir iht • 
mal halinde bile aklımızdan geç • 
mi yordu. 

Bir sabah erken hapishaneye 
gelen muhafızlar bizim odanın ya· 
nındaki odada oturan dahiliye na
zırlarından Hi.zımı alelacele alıp 
götürdüler. 
Hazımın aramızdan ayrılışı çok 

hüzünlü oldu ... 
Hi.zım, evvelce Kadıköyünde o· 

turuyordu .. Dahiliye nazırı bulun
duğu ııralarda bir gün vapurla 
Kadıköyüne gidiyormuf.. Vapur 

1 Sarayburnu önlerine geldiği za • 
man Dolma bahçe açıklarında top· 
larını kaldırmıt, duran dütman 
zırhlılarını göstererek: 

1 - Bakın bele tunlara ! Böyle bi· 
zi tehdid ediyorlar!.. 

Ferit Paıa suikcuti müretteple· 
rindcn olar.ık yakalanan mira
lay mütekaidi RQfidin idamdan 
kurtulur kurtulmaz çocuklarile 

bir arada çıkardığı bir reıim 

Evvelce tevkifhanei örfide bu
lunan ittihatçılar zamanında di· 
vanıharp reisi elan topçu Rıza (pa· 

ta), Yıldız yağması iıine karıttı· 

ğından dolayı yakalnmıt olan Ga· 
lip (paıa ) hareket ordusu.kuman-

danlarından Hüsnü ( pafa) bir 
müddet sonra bizim bulunduğu -
muz hapishaneye naklolundular. 

Bunların içinde topçu Rıza ( pa
ta) bütün mahrum~yetlere ve fela
ketlere rağmen nefesini kaybetme· 

mitti. Biz idamdan bahsettikçe o 
güler, ensesini göstererek: 

"- Benim ensem kalındır. ipe 
yakıtır !,, derdi. 

Bu yeni gelen pafalar ve aske· 
ri mahkumlarla beraber hayli ka· 
la balık olmuttuk .. Fakat, bu kala
balık aramızdaki dütünce birliğini 
ve ruh yakınlığını hiç bozmıyor • 
du ... 

Milli kuvvetlerin Anadoluda 
gün g,eçtikçe tebarüz etmeğe baş· 

Haydarpaf&ya gelinceye k~dar 
kendisine yalvardığım halde ne 
hayatı hakkında bir kelime ıöyle
di, ne de benimle birlikte gelm
ğ razı oldu. 

- Seni hala seviyorum, diyor
du, fakat ne yapalım ki kader 
hayatta yollarımızı ayırdı. Bu -
gün tesadüfen buluıuyoruz. Bi • 
razdan ayrılacağız. 

Meyus ve bitkindim.. Kaderi -
me razı olmaktan baıka çare ol
madığını anlıyordum. Tren istas
yona girmek üzere idi ki Lr.yli 
dudaklarını uzattı. Onu derin, 
vahti bir puıt-yle öptüm. 

Tren durmuştu. Leyla kolları
mın arasından sıyrılarak vagon -
dan indi ve yolcu kalabalığı ara
sındıı kayboldu .. Onu takip et -
mek cesaretini bile kendimde bu
lamadım. 

itte son günlerdeki kederli ha
limin ıebebi .• 

Demit ve itilaf kuvvetleri hak • 
kında tarizkir sözler aarfetmif ... 
Orada bulunan yabancılardan biri 
bu ıözleri duymuf, İngilizlere ye • . . . . 
tııtırmıf ... 

Hazım, Milli harekAt1& ı~•rıı da 
alaka gösteriyor, lstanbuldaki ça· 
lıımalara fırsat veriyor, hatta A • 
nadolu ile §ifreli muhaberelerde 
bulunduğu söyleniyordu. 

Vapurdaki hadise bunlara inzi • 
mam edince adamcağızı yakala • 
mıılar ..•• 

Hazıma en ziyade İngilizler dit 
biliyorlardı. Binaenaleyh, ceza • 
sının çok ağır olacağından cndi~e 
ediyordu .. 

O ıabah, kendisini almağa 
geldikleri zaman yanında kızı bu· 
lunuyordu. 

Zavallı kızcağız, o gün gazete • 
lerde babuırun idam edileceğini 
okuyunca peritan bir halde hapis· 
haneye kotUP gelmitti.. Fakat 
kendisine yapılan telkin iizerine 
babasının yanında soğuk kanlılı • 
ğını muhafaza etmitti, hatt~ onu: 

- Babacığım korkma! Ortada 
dönen sözler yalandır. Paditah 
cezanızı müebbet küTeie tahvil et• 
ti ... 

Gibi sözlerle teselli ctmeğe ça• • 
Iıııyordu. 

Fakat gardiyanlar esasen baatıt 
bir halde yatağında yatmakla o!nJ1 
babaıını palas panc~ ırasgö:ü.-ır.e .. 

ğe kalkıtınca kızcağız bütün ıne .. 
tanetini, soğuk kanlılığını kaY .. 
betti ve bir çılgın gibi ortaya atı .. 
larak: 

- Evvela beni asın, sonra bab•· 
mı, diyerek bağırmağa, ıaçlerıJ1I 

yolmağa, kendini yerden yere at ' 
mağa batladı .• 

Biz bir taraf;an babayı_ teıeJIİ, 
diğer taraftan kızı teskin etmei" 
çalıııyoruz .. 

Baba kız biribirlerinc ıarıllll1f • 
lar, hüngür hüngür ağlıyorlar. 

Bir taraftan muhafızlar acele r 
diyorlar, Hi.zım bitkin bir halde, 

yatağında f&Jkın, tatkın etraf ııı' 
bakmıyor, gözlerinden boyu"' 
yatlar bofanıJ.or .• . -···--·- A•nft l.avahnı ıan•dı11n-4~nl.lüth!_..lıl~a.zizi11L.a&baha_k&daı:......lı~L.L---------___.ır'.......Jll...__ _________ ......J(lh1WGtml...I:!~_... 
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Tugay yanmaktan kurtulmuştu, 
fakat meydanda görünmüyordu 

Kocaman kapının büyük bir 
aürültü ile çatırdıyarak açılması 
0 nun sinirlerini son dereceye ka • 
dar germişti. 
Tugayı elde bulundurmak fay. 

dalı olacak gibiydi. Hemen adam· 
larına buyurdu: 

- Ate!İ söndürünüz!.. 
Kocaman tulumlarla getirilen 

bol sular, alevli odun yığınlarına 
a.tıtdı. Havaya fırlayan mavi cu
txlan ve kiU yığınları ortasında 
baba ve kız, birkaç dakika görün· 
l'l'ıez ~~clular. 

Duman dağılırken Hazar hanın 
i\damları onları yarı yanmıt odun· 
ların üstünden indirdiler. Tugay 
ht.ygrndı, yere uzanmıştı. Ulcay 
0nun başının ucunda idi. 

Genç kız babasının yüzüne doğ
"ıı iğilmi§ti. Onu ucları yanmış 
''kalından, yüzünün ve ellerinin 
)'anık yerlerinden öpüyordu. 
Zavallı baba, derisine değen du

dakların sıcaklığından kuvvet ala
tak kesik kolunu kaldırabiliyor; 
tonra onu indiriyor, sağlam kolu
nu uzatıyor ve kucaklamak isti
l'ordu. 
Atağıda binlerce insan Gök Tan· 

tıya kadar yükselen çılgın ve se· 
"İrıç.li seslerle bağırrvnr ,:ı;;,.t .J1.:an• 

krıı-J .. a oaçıyorlardı: 
- Ateş istiyoruz! .. 

l """ Tugayr istiyoruz. Yaşasın 
Ugay! .. 
Tugay yanmaktan kurtulmu§\'u, 

fakat görünmüyordu. Y okıa öldü 
ıtı··? u •.• 

Hazür han onu bağı!layacak 
ltıı? ... 

Birkaç dakika, bu dii!Üncelcrle 
l~ti; çarpıpnlar arasında göze 
~tpacak kadar durgunluk vardı. 
... •kat, ne Hazar han bağışlayaca
:•~ı haber veriyor, ne de Tugayın 
lg olarak ayağa kaltığı görülü

l'ordu. 

Dernek ki onu kaybedeceklerdi. 
~eınek ki son ümitleri de boştu. 

., ~ kaleye yapılacak olan saldı
lf ba.4lamak üzere idi. Bu sırada 
k Ugay can çeki4iyordu. Zira kesik 
S:klunun yarası yeniden açılmış ve 

kan akmı§tı. 
~Genç kız ağlıyor, gözlerinden a
lıe n Yatlar 2avallı babasının yüzü
\'e ~~nılıyor, onun dudaklarında 
ı R0zkapaklarında kımıldanma· 
lr Ya t b\ . ra ıyor, fakat bir türlü söyle-
d ''1 ve ba.kma11 kabil olamıyor· 

""· a· 
aö~~ llralık son gücünü toplıyarak 
lı. C- Paklarını araladı, kızına bak 
hak n.dan ve derinden son defa 
~, •rılar. Çok geçmeden hayata 
ter~ usa doymayan gözbebekleri 

ıye düttü. 
Öld·· lJ u .... 

h,, lcay bir çığlık kopardı, ba-
lllın el' . l ()rıu ını avuç arında sıkarak. 

keai~~~~ar~~r~.ndaki k~nı~ buz 
tı ile ~ını buyuk ve derın hır ağ-

-4\ ııordü, duydu. 
ktt

1 
ta.ğıdan hala binlerce ses hay· 

Yordu: 

l°();; ; ugayı iıtiyoruz.. Ateş isti-
:ı: .. 

lia:ı:~ h )"111ad r an Ulcayı göstererek 
~İt ~ •ki adamlardan birisine e-

91-df: 

l't~ Bu .. k~.zı büyük salona, ate!İn 
'&otur"' .. ı unuz ... 

Genç kız babaıından ayrılmak 
istemiyor, onun üstüne kapanarak 
hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

Onu götürmek istiyenlerle ufak 
bir boğuıma oldu. Fakat çok geç· 
meden baygın ve bitkin bir halde, 
kendinden habersiz, alıp götürdü· 
lcr. 

Hazar han şimdide ce1lada. bu· 
yurdu: 

- Tugayın ölüsünü alınız! .. 
Kaleye saldıranların en ileri ge· 
!enlerinin tophmdıkları yere, maz· 
gallardan aşağı atınız! .. 

Hemen kumandan Sorguçiyi ça· 
ğırttı. Ona da: 

- Bütün askerleri büyük kapı
di\ topla!.. Baş kaldıranlar Tuga
yın öliisüne üşüştükleri zaman bir· 
denbire, baskın halinde dııarı fır· 
layacaksınız !.. Her ıeyden önce, 
baştakileri yok etmek lazımdır. 
Yaşamak istiyorsan yenmelisin! .• 

T ugaçar ve arkadaılarının top· 
)andıkları cephede yaman hazır· 
tıklar vardı. Fakat karıılarında 
mazgalların üzerinde bir toplan· 
ma oldu. Bir adam, gür sesle, dı
şarıdakilere bağırdı: 

H 1 B 'd' 1 ' ' - e ... yyy ... enı ın eyın .... 
Hazar Han, istediğinizi yapıyor 

1!.P. ..... 

Coşkun bir sevinç bUtlln ovayı 

sardı. Alkışlar dalgalandı .. 

Demek ki, en sonra dileklerine 
ermiılerdi. 

Hazar Hanın gür sesli adamı sö
zünü bitirmek için ağzını yeniden 

açmı:tı. 

Onu herkes görmüştü ve: 
- Hazar Han bize ateş de vere· 

cck!.. 
Diyenler çoktu .. 

• 
Bazıları bu ~öze karşılık verdi -

ler: 

- Tugay bizim olunca ateş de 
bizimdir ... 

Hazar Hanın giir sesli 
haykırdı: 

- He ... yyy !. He ... yyy ! 
dinleyin!.. 

Herkes sustu .. 

adamı 

Beni 

O sırada gözünü yuman bir adam , 
kendisini güzel ve durgun bir ge
cede sanacaktı ... 

Dellal bağırdı: 

azar Han Tugay'ı size bağışlı • 

yor ... 

Yeni bir sevinç dalgası daha 
coşkun olarak binlerce yürekten 
fırladı, ovayı, dağları, ve gök yü • 
ünü inletti .. 

Lakin bu sevinç daha az sür • 
dü ...• 

Çünkü kaleni!! mazgallarına çı -
kan iri yarı bir adam, kollarında 

yükselttiği bir ölüyü biitün güciyle 
yüksek duvarlardan a§ağı, boşlu - 1 

ğa attı ... • 1 

Dört yanda, deminki sevinç gü- 1 

rültüaü yerine bir ölii.m ıessiszli . 1 

ği vardı. 

Çukurlarından fırlayan binlerce l 
göz, hınçla s1.kılan binlerce yum . 

1 

ruk ve gıcırdıyan dişler görülüyor· 
d~ 1 

Tugay, cansız ve sönük bir çu · 

val toprak gibi halkın kollarına 

dü~t~ .. 
Herkes onun başına üştü. 

(Devamı ı·ar) 
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En büyük yolculuk 
No. ıo Türkçeye çeviren: A.hmed Ekrem 

Bu adanın l}erlileri tutf akları 
fareleri diri diri gil}orlardı 

Bugüıı çok i§lek bir liman olan Bttcnos Ayrcs limanında sayısız silolar., 

Magellan da bu yabancıyı ür • rin deği9mesile manzara hiç te oldukları ümidi de d .. ha ziyade 
kütmemek için sahile doğru bir dğişmedi. Hep ayni ıssızlık, ayni kuvvetlendi. 
adam gönderdi ve şarkı söyliyerek çorak kayalar ve düz ovalar .. 

zıplıyarak, yerden kum alıp batına Birinci teşrin ortalarına doğru 
serperek ilerlemesini tenbih etti. cenup yarım küresinin ilk baha • 

Yerli az yaklaşınca suratını kırmı- rından istifade ederek hemen yo
zıya, gözlerin etrafını sarıya boya la çıkıldı. Bu sefer gemilere göz

mıt ve yanaklarının her ikisine bi- lerini dört açarak sahilin taran
rer yürek resmi çizmit olduğu gö- ması ve bilhassa bir giriş noktası 
rüldü. Adam gemiye alındı... gözetilmesi tenbih edilmitti. 

Pigafetta'nın defteri Guvanko Üç gün tebeşir kayala.-ı ve 
denilen ve belki de Lama'nın ya· bodur çamlardan baıka bir şey 
bani dedesi olan bir hayvanın görülmedi. Dördüncü günü göz -
Avrupalıya göre tarifini kaydet • cülerden birisi ileride basık ve 
mektedir. düz bir kum sahası ile körfez 

Yer linin aY:aklarında bu hay • ağzı~a benzer bir methal haberi· 
vanın deriainden yaprlmıı kosko • ni verdi. Ogün 21 birincitetrin 
caman ve hantal çarıklar vardı. 

Magellan yerlilere koca ayaklı mi· 
nasında olan Patagon adıru verdi 
ki bu isim h~la bakidir. 

Patagor.Iar her hususta o kadar 
hoşa gidici adamlardı ki Magellan 
gemilerde yaban<:ı hiç kimsenin 

beslenmemesine dair olan emrini 
geri aldı. Bu adamlar sıçanları ôl-
duğu gibi deri ve ayaklarile çıtır 

çıtır yiyor ve bundan tat alıyor • 

lardı. Hem de hokkabaz kişilerdi. 
Koskoca mürebbileri yutuyor ve 
tekrar ağı:..larından çıkarıyorlardı. 

Sent Ursula günü idi. Magellan, 

deniz içine doğru uzanmakta o-

lan toprak parçasına "on bir bin 

bakire burnu,, adını taktı. Halbu 

ki kader ve kısmet buraya Ma -
gellan adını vermiıti. Böylece 
kaptan da uzun zamandır ara -

makta olduğu boğazı bulmuştu. 

Sevinmek için vakit yoktu. 
Met ·e cezir 40 kadem yüksele-

rek kumsal sahili kapladı , ka . 
ranhk basıp ta tekrar fırtına ko· 
punca gemiler kıyıdan ancak dört 
mil uzakta idi!er. 

• • • 
Magellanla yanındakiler, git • 

tikçe artan endite ile diier iki 

gemiyi beklemekte iken, ıahil • 

lerde duman sütunları görünce, 
enditeleri büsbütün arttı; gemi -

lerin batınış olması korkuıile 

kimsenin çenesi açılmıyordu. Bir 
gün ilk ıtddarla birlikte iki ge • 
minin bütün bayraklarını çekmit 

pupa yelken gelmekte oldukiarı 
görüldü. 

iki ana gemi, bütün toplariie 
onları selamladı. Tayfalar! h~ 
güvertelerde toplanaralr ıenlik 

yaptı. Yapılan iıkandillerde su • 
ların gittikçe derinlettiği ve met 

ve cezirlerin çok kuvvetli olduğu 
anlatılınca sevinç büsbütün arttı. 
Demek ki diğer bir denize yol ve
riyordu! 

Magellan gemilerin bütün za . 
bitlerini toplayarak daha ileriye 

gitmek için müzakere açtı. Sen
tantonyo gemisinin kılavuzu Go-

mezden maadası hep ileri gitmek 
reyinde bulunc'!u. 

Bu adam, (madem ki boğaı 
bulundu, ispanyaya dönelim de 

iki yerli, gemide alakonuldu. 
Fakat birisi karısından ayrılmış ol

duğundan çok ,ikayet etti. Magel
lan kadınıu yakalanması için ka -

, Başkaptan, Sentantonyo ile daha büyük bir filo ile relelim) 
Konçepsyon gemilerini ileriye _diyordu. 

raya bir müfreze ~ıkardı. Ancak 
iyi maksatla yapılan bu hareket 

kötü bir netice verdi; çünkü yer

liler kaçmağa başlayınca gemici -
ler ardlarından koştu bunun üzeri

ne yerlilerin attığı zehirli bir ok 
hpanyollardan birini öldürdü. 

Magellan kışı Santyagonun 
kazazede olduğu Sanla Kruz ağ
zında geçirmeğe karar verdi Ye-

göndermi! kt>ndisi de amiral ge- Magellan, bu itirazlara ken • 
misi Viktorya ile (Bakireler bur- dine has bir cevap verdi: . 

nunda) onları bekliyordu. Bu ıon - Gemilerin ıerenlerindeki ka 
gemi de Oranj burnu açıklarında yışları yemeğe bile mecbur olıak 

fırtınaya tutulmuf, batıya doğru gene gideceğiz! 
bir geçid ağzı bulmak ümidıle Bunun üzerine timdiki kuhık . 
ancak rüzgarın önünde sefer edi- lara tuhaf ıelebilecek emirler 
yordu. verdi: ileride tehlike ve mahru -

miyet görüleceğine dair en küçük 
bir müna.kata ve söz söyliyecek 
adamın idam olunacağmı herke· 
ıe anlattı. 

Dar geçitlere girdiler ve çok 

geçmeden cenup grupu da doğ . 

ru genit su kütlelerini gördiiJer, 

böylece nih<lyet geçide varmış 

• 

(Devamı ı·ar) 

-· j ~r-~ 

Tiem.ı <U ,, 1.C!JIJ Lıoyıı~laı .rnla WJ)<Jı çok tclılikclidir Magcllaıı, gemilert uoğa::ı fatik§af cdcrkcıı 9i::li l:ayaıar. 

yolcıılufjıı çok tehlikeli bir hale sok nıuştu. işte size örnek: Eklcrör adası açıklarında geçenlerde batan mo
törlü bir genli .. 

• 
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"Galatasarayın dünkü mağlubiyetinin 
başllca sebebini, Galatasaray oyun .. 
culannın ferdi kabiliyetinin kemale 
gelmemiş olmasında aramalıdır,,diyor. i 

ı~~[er~ ; 
i "Şahsi oyun tarzına düşen Galatasa-
~ raylllar,A'pollonun mütesanit ve cem'i 
: oyun karsısında haklı bir mağlubiyete 
= uğradılar,, diyor. 

: 
i . . 
: . . . : . . . ································································································································ . . ................................................................................................................................ 

Sakat bir kadro ile sahaya çıkan Galatasaray, 
ve cansız oynanıasından 3-0 yenildi fena 

--~~~~~~~--~~-ı 

:rı __ az-~~-=-ı __ h::_nt!~ Birinci devre 4. dakika fazla oynandı! E.aJe,._dit0,.-~ 
Zorla yenildi Maglubiyetin 
Galatasaray Galatasaraylılar 48 inci b f • ı se ep~erı ... 

Dünkü maçı dü ündiikçc içim sız-

::y;;;~~~~~:u~~~::;~ildi Ga lala,.. dakikada ikinci golü yediler'-. 
Tamamen yanlıı;; yapılmı~ bir ta- Dün Taksim alanında dört, beş 

krm, bütün hü nüniyetine rağmen u- bin kişinin önünde Apollon-Ga· 
zun ~enelcrin ,·erdiği idmansızlık Ye latasaray maçı yapıldı. Ve Galata· 
tccriihe~izlik rüzündl'n pek t;ıbii ola- saray iki gün evvel Beşiktaşın Üıı· 
rak görgü kabiliyeti azalmış, miitc- tün bir oyunla 3-1 yendiği Yun.-. 
reddit hir hakem .. 

- 0 nra da, takımın en iyi~inden en nistan şampiyonuna fena bir o· 
fenasına kadar kötü oyna) an oyun- yun dan sonra 3-0 yenildi. 
cular rnr... Galatasaray şu şekilde dizilm i;ı· 

• • * 
Galnta~aray bu kadar beceriksiz 1 

bir oyun nasıl oynadı, bunu hfll:l anlı 
yamadım. Yalnız bildiğim bir ~ey ,·ar
sa, o da diinkli acı mağlubiyeti ~u baş· 
lıca sebeplerin hazırladığıdır: 

ı) - Yunanlılar ne kadar akıllı. 

canlı takım halinde ye kazanmak az
miYlc ovnadılarsa. biz de o kadar be- . 
ccı:iksi~ şaşkın ' 'e toparlanamadan' 
oynadık. 

• - Hukiplerimiz, hiç durdurma
dan her vaziyette topa \'Ururlarli;cn. 
biz, hala topları düzeltmeğe bakara!.. 
düzinelerle anıntajları heba ettik. 

-:: - Ha\'8dan oynamak atletik ka
biliyeti fazla olan Apollonun he-abına 
iyi, bizim hesabımıza fena olduğu hal
de, karşı tarafın oyununu kabul ede
rek topu yere indirmeği biı' türlü dii· 
şünemedik. 

::ı - Birinci dene mütemadiyen 
marke edilmi:. bulunan ~ağ açığa yiiz
lerce pas \'erip, sol açığı fıdcta unut
tuk. 

• - Güneş-Olimpiyakos maçında, 
arkada'ilannn kar:ıı ı Peralı Bambino
nun bilhassa \'e na~ıl iyi oynamadığı
nı bildiğimiz \·e bu bize bir ders ol
ma ı liızımgeldiği halde, takımın öz 
genç oyuncularını bırakıp, sol içe kar
~ · tarafın ırkdaşlarından birisini koy
duk, ·re ellerimizi kollarımızı bağlıya

rak, bu oyuncunun en az dört muhak
kak gol fır atını kasten hcha cclişini 
seyrettik. 

Ee. asen hü nü niyetle oynasa bile, 
Yunanlılarca oyunu çok iyi bilinen 
Etiyen'in rnkiplerimiz tarafından ko
layca tutulahileccğini olsun, enelden 
hesap edemedik .. 

• - Ve nihayet dürüstlüğünden 

hiç üphc olmamakla beraber, sene
lerce hakem durmamı bir hakeme, bu 
naçı teslim ederek, kaçtane güzel avan
tajımızın mahvedilmesine, geç çalınan 
düdüklerle çocuklrırın ·inirlenme::.ini 
ilk dene -farkında olmadan
! dakika uzatılarak 4 ~ inci! dakikada, 
mane,iyah bozan. \'e mağlubiyet asıl 
hazırlayan 2 nci goliin inilmesine se
yirci kaldık ... 

Ye işte hunun içindir ki, tabii hir 
:.erait altında ol a, hizi daha az rnüte
e sir edecek bu ağır mağlubiyetin , 

kendi kendimize hazırladığımız Jı(iylc 
gayri tabii şe.rnit altında başımıza 

geldiğini düşündükçe. içimizin sızla

ması ,.e üzüntü~ü artacaktır .. 
ıt: • 

Bunlardan sonra, muhakkak olan 1 
bir §t"Y varsa, o da dün Yunan takı- ! 
mının hakiki kıymetini gö terdiği n- ı 
~ok giizel takım halinde hir butbo1 

ti: 
Avni, Tevfik, Liitfi, lbrahiın, 

Ekrem, Kadri, Danyal, Capcu, 
Gündüz Münevver Necdet. 

Görülüyor ki takımda eski mü· 
dafi Tevfik, Pera klübünden Ca· 
poni ve santrhaf Ekrem yer almış· 

lardı. 

Bu şekilde Galatasaraylılar ilk 
hatalarını takımı dizerken yap· 
mışlar, ve şimdiye kadar hiç bir 
mühim maçta oynamıyan Ekrem 
gibi bir oyuncuyu takımın 

en ehemmiyetli mevkii olan santr
hafa almışlardı. 

Maç Yunanlıların çok seri ve 
teknik oyunuyla başladı. Misafir· 
lerin sahaya iyice alıştıkları belli 
oluyordu. Böylece Galatasaray ka
lesine arka arkaya yapılan hü
cumlardan bir tanesinde Avninin 
vakitsiz kaleden çıkmasından is
tifade eden sağ açıkları kafa ile 
kaleye ilk golü soklu. 

Bu gol oyunun tam 15 inci da· 
kikasm da olmuştu. 

Galatasaraylılar hu golden son· 
ra canlandı.lar ve Yunan kalesine 
doğru şiddetli akınlar yapmağa 

başladılar. Fakat hu akınlardan 

bir şey çıkmıyordu. Bunun bir se
bebi de akınların mütemadiyen 
sağdan, Necdet Münevver kombi
nezonundan yapılmak istenmesin· 
deki ısrardı. 

Top sola kat'iyen gitmediğin

den üç haf ve iki bek sağda Nec
detle Münevveri mükemmel sure!-

oynıyarak, neticey.i kaıanma ıdır. 1 
ilk maçta bir türlü açılamryan A

pollon, dün bilhn ·sa ilk golü atıp da 
galibiyeti aldıktan ~onra, buraya ge
len Yunan takımlarının, çoğundan 

daha yüksek bir Yarlık \'e oyun gös
tcrmcğe murnfak oldu ... 

E kiden, Galata~aray formasını ~i
yen bir oyuncu, en bozuk 'e antren
man zamanlarında hile, sırtına geçir
diği çok ı;erefli arı kırmızı) n yakışır 
bir varlık göstermt'k için, canını ,·e
rirce ine çalışırdı. 

Sarı kırmızının kendi yiizün den 
mahçup olmaması için, maçlardan ev
n~l günlerce perhize girer, meydana 
en iyi bit· .. ekilde çıkmak için hazırla

nır 'e takımın en kötii oyuncusu btle, 
rakiplerinin kar~ı ·ında birer as lan 

Apollon oyuncuları bu vaziyette topa vuruyor ve akmlarrmızı 
keıiyorlardı .. 

le tutuyor. Ve hiç birine adım at- J 

tırmıyordu. I 
Galatasaray haf hattının da ha 1 

var, ha yok derecede berbat oy
naması bu gayretleri boşa çıkaran 
sebeplerden biriydi. 

35 inci dakikaya doğru Apol
lon takımı tekrar kendisini topla· 
mağa, ve sarı kırmızıların çenbe-

Sadi Kaı sın diqor ki: 
~ ._..,-,._..----'~~~ 

Neden 
yenildik? 
Bence, Galatasaraym diı.ıl..ii <t~ıı· 

mağlubiyetinin başlıca sebeiıini \.•aln
tasaray oyuncularından bir :u:--nımın 

ferdi kabiliyetlerinin henüz l\l'male 
gelmemiş olmasında araınalıdıı-. 

Bir oyuncu, oyunun esasını h'~ldl 
!'!den, topa muntazam 'urmcı". toµıı 

iyi s iirmek, pas vermesini bil ııw1\, .H'I' 

tutmak, yer de~fü:tirmek, kafa ilt• oy
nıyacak zamanı ke~tirmek ilah gibi 
hareketleri heniiz daha layıkıylc ~ a
pahilerek dereceye gelememi:;;se; hu ı 

ke.silirdi. 

Sadi Karsarı 
< Dcrnmı U üncüde) 

Bir mağlubi)·et bir Galatasaraylıya 
ölünı kederinden acı gelirdi .. 
Bu. Galatasarayın, Galatasarayhlıı{ın 
en biiyük ve sarsılmaz bir ananesi, 
muvaffakiyctlt'rinin en esaslı sını 

icli. 
Halbuki dün. mütemadiyen, antren

manda olduktan haldt', topa Yuracak 
halleri olmıyan. daha birinci denenin 
sonunda yonılun~ren takımın gÖ1;he
beği oyunculan gördükçe .. 

llcn 'e maçı yanımda ~eyrcden, 

GnJ:ıla araylılığı yukarda yazdığım 

., ekilde anlamı~. an kırmızı formayı 
~ok uzun 'eneler sırtında senelerce 
~ererıe fao;;ımı ıı arlmdaşlarım .. 

nu işe. mncın netice$inden ziyacle 
mütees ir oldut.... 

i zzet .Jlulıiddin . tı'AK 

rinden kurlulmağa ba~ladı. Nec
det ve Münevver bu yirmi daki
kalık mütemadi çabalama netice· 
sinde topu stop edemiyecek dere· 
cede yorgun düşmüşlerdi. 

Bundan istifade eden Yunanlı
lar sağ ve sol açıklan vasıtasiyle 
tehlikeli akınlar yapmağa başla

dılar. 

Avni iyi oynıyamıyor. Yavaş 

ve mülr:reddit .. LUtfi nisbeten za-
rarsız .. Tevfik akınları kesiyor 
a.mn: a, ayağına geçirdiği topu ge· 
ne Yunanlılara atıyor. Haflara ge
lince, dediğimiz gibi, hiç bir iş gö· 
remeden ortada dolaştyorlaı-. 

Bu esnada vakit tamamlandı. 

Fakat hakem farkında olmndan 
oyuna devam etti. Fakat fazla o
larak oynanan hu biı kaç dakika 
Galatasaraya pek pahalıya mal 
oldu. 

Tam 47 nci dakikada Apollon 

kaleden 25 pas ötede bir serbest 
vuruş kazandı. Ve top Avninin a· 
vuçlarını yalayarak kaleye girdi. 

2- 0 mağlup vaziyette oyuna 
ba§lıyan Galata~aray takımında 

gene değişiklik yapmış, Ekremin 
yerine Hayrullahı, ve Tevfiğ-in ye· 
rine d" Osmanı koymuştu. 

Fakat bütün bu deai~iklikler de 
büyük bir fayda vermedi. Oyunun 

yüzde seksenini üstün oynıyan Ga
latasaraylılar bir tek gol bile çıka· 
ramadılar. Buna karşıhk 25 inci 
dakikada bir kornerden Apollon 
üç~· ncü ~ayısını da yaptı. 

Galatasaraylılar bundan sonra 
tekrar hücuma geçtiler. İkinci 
devrede Danyalın da oynadığını 

far ketmiş olacaklar ki ara sıra o
na da pas vermeğe koyuldular. Ve 

• Galatasaray hücumlarının en teh-

Bir gün evvelki oyunlarında Be
şiktaş takımımızın kuvveti ka.r~ı • 
sında bucalayan ve mağlub olall 
Apollon takımı Galatasaraym f,. • 
na teşkil ettiği takımı karşı11nde. 
tamamen serbest. açık ve kombi • 
ne bir oyun çıkarması pek o kadııf 
şaşılacak bir mesele değildir. 

Fütbolda yer tutmayan, biribiri• 
le anlaşma kabiliyeti olmıyaı• tıı• 

kımlann karşısında cem'i oyttı1 
oynıyan taraf daima daha istifa • 
deli çıkar. 

Şüphesiz ki Apollon takımrnıl1 
bugünkü oyunları Beşiktaşa karı' 
oynanan oyundan tamamen bam • 
lı4'k" h.ll. y ._.i. J. l""-$1!".rı, açık <Y 

yunlan, temiz kafa vuruşları, a~o(' 
hakimiyeti, aralarında irtibat te • 
sis ve neticede ille galib gdme~ 

azmi. .. 
Galataıarayda ise, yalnız beıt 

iyi oynayayım, ben gol yapayıJ111 

takım ne olursa olsun zihniyeti, 
üstelik iyi teşkil edilmiyen anl'lsı ' 
rın bir araya gelmesi de göze çar' 
pıyordu .. 

Bir gün evvel Beşiktaş takımı· 
nm aluayan santrahf mevkii naşıl 
ki bütün takımı oyunu sonuna ks. • 
da yorduysa, Galatasarayın da of' 

tada ne yapmak istediğini hil111İ • 
yen hlr !\antrhafı, faal, ateşin .,,e 
klüp aşkiyle oyunun sonuna kadtlf 
canla, başla mücadeleyi şiar edİ11' 
miş bir zümrenin manevi kudreti· 
ni stfıra indirmekle takımın tes"' • 
nütsüzlüğüne amil olmuştur. • 

Buna inzimamen coktanbefl 
belki futbol oynamış ~e yegaot 
meziyeti karşısındaki oyuncurı\!11 

üzerine atlayıp sıçramağı, tekrı1e 
ve çelme atmağı iyi futbol oyrı"' ' 
mak sanan bir sağ müdafie takıf1l' 

ı· 
da yer \"l'!rmek, Galatasaraya. hı:ı 
ta belki de ücten de fazla goııe 
mağlup olmayı ihzar etmekti. 

A. Ccıfer 
( Dcı-amı 1.J ü nciic/r) 

~~~~--~~~~--~ 
lilcclilerini soldan, Danyal vasıt1': 
siyJe yapılan hücumlar teşkile br 
ladı . Bu sırada Caponi çıkarı " 
rak yerine Suavi girdi. ,., 

Fakat Yunanlılar sıkı bir 1'11:, 
dafaaya cekildiklerinden Gal"'

1
,,. 

- t~· 
saraylılara bir tek gol bile a ~ 
madılar. Ve maç 3- 0 ApoUoıt\l 
galebesiyle bitti. ıı 

Apollon takımı baştan sf"f 
seri, enerjik ve toplu bir oyıırı ~t· 
nryarak bu güzel galebeyi hsk 

ti. b·r1" 
G~latasaraya gelince ~iır 

Danyal, Münevver ve kıs111erı 0ı1• 
fiden başka kimse muvaff al< 
madı. 

M· S· 



- llayrola, ne oldu? 
- Sabun yiizündcn ... 
- Valr, valı! Bari labrikacıyı dava 

edecek misim 
- Jmldını ııok. Çiinkii sabunurı üstü

ne lvı'fiım ela ondan bu lwlc> ııcldim. 

Borçlu ve alacaklı 
Alacaklı gayet nazikane: 
- Yarın tekrar ziyaretinize ge· 

leceğim .. \Jmid ederim ki bizim şu 
ufak hesabı kapatırsınız?. 

Ilorçlu olur pişkinlerden deeil -
cli: 

- Rica ederim, he:- gün gelini?. 
Sizin gibi nikbin bir adamla ko· 
nu~tuk :a i ·im .-çıhyor ! .. 

lllill,}tcri - <:arJ>oll scrıi kaç defadır 
<;rıfj:rıyorum. 

Garson - /Jumm hesabını benim 
lt'qil. s•zi11 tulmcım: "' rck .. , 

Kaplan a\·ında yeni usül: 
Kaplan - Aman, bir ke~i sesi! 

Zeki 
hiznıetçi 
Hava ıoğuktu .. Bayan, hizmet -

Si kızı payladı: 
- Kız, niçin alet yakmadın?. 
- Kömür yoktu .. 

- Peki kömür olmadığını daha 
~""el neye ıöylemedin?. 

- Daha evvel kömür vardı da 
al\dan?. 

Asri 
çocuk 

ihtiyar amca sordu: 

Saat ve 
dakika 

Karı koca bir davete gidecek-1 
- Oğlum şimdi sana yüz lira lerdi. Kadın bir tü-Hi t.ı.vaktini 

venem ne yaparsın?. bitiremiyor, erkek sabırsızlam · 
ı yordu. Bir aralık sordu: Asri çocuk cevab verdi: 

- Para tamam mı diye 
rım !·. 

1 
saya - • - Canım half\ hazır olama<lıl" 

/(adın (çcq;/mı 111isaffri11c) - Otur
m~darr önce şu cldiı•e11lcri takar mı-

sını:? 

iki ayrı 
fikir 

Erkek - Ben otuz yaşına var -
dıksa evlenmek niyetimle değilim. 

mı? 

Kadın hiddetle cevab verdi: 
- Rica ederim bir ~aha sorma! 

iki saattenberi ;;ana söylüyorum . • 
~}r dakikaya kadar hazır ol~ca · J 

:ğım !. 

Şair mi, ressam mı 1 

Delikanlı mEteiedditti. Ail~ 

dostlarından biriue danı~tı: 
- Bir türlü karar veremiyo · 

rum .. Ressam mı olayım, yoksa şa· 
. '? 
ır mı.. 

Aaile dostu cevab verdi. 
- Ressam olun ... 
- Ya, demek yaptığım resimic · 

ri gördünüz?. 
- Hayu, resimleri görmedim, 

amma §İİrlerinizi gördüm! .. 

Kadın - Ben de evlenmedikçe 
otuz yaşına varmak niyetinde de • 
ğilim ... 

Hazır cevab . 
Acemi şoför - Eyvah! Dış 

takmayı unutmuşum! 

lastiği 

Patron içeriye girince genç me
mura sordu: 

- Bu odaya ne zaman girsem 
sizi hoş otururken buluyorum .. 
Bu neden böyle oluyor?. 

- Hiç uürültü etmeden, sessiz -
ce geliyrosunuz dn, ondan.. j 

··~ ···-~ ... -. Küçük 
çocuk 

- l\faa§lmın t.-ımaqımı aldınız, bl'n Evlenmenin, çoluk çocuk sahibi 
bir ay n<'ylc b'<'~incyim? olmanın iyiliklerini bekar arkada-

llırsız - Bu kadar az para kazan-
maktan utaumıplr musun? şma sayıp döküyordu. Bir aralık: 

- Bir adamın hayatını aydın -

latmak için bir çocuğa mutlaka ih· . 
tiyaç car. dedi .. 

Arkadaşı hak veridi: 

· ·-Bak bunda haklısın azizim .. 

Çünkü çocuğun olduğu gündenhe • 

ri pencerenizde sabahlara kadar 

ışık bulunduğunu görüyorum. 

l\aplnn a \'ında eski u ül: 
Kaplan - Ilir dah:ı foka hasar mıyım'! 

Süt ve su 
Meraklı müşteri sordu: 
- İneklerinizden kaçar kilo süt 

nlırsımz?. 

Sütçü cevah verdi: 

- Sekizer kilo : 

Müşteri tekrar sordu: 

- Pel<i, bunun ne kadarını sa • 
tarsmız? .. 

Sütçü boş bulundu: 
- On b~ş kilo kadarını .. 

Dolambaç
lı cevab 

İki genç kız konuşuyor: 
- Dün akşam nişanlım pek si -

nirliydi .. Ya beni öpeceğini, yahut 
hu uğurda hayatım feda edeceğini 
söyledi ... 

- Öptii mü? ... 

- Bu saniyede hayatta olduğu 
muhakkak! .. 

Direktör (memuru çağırarak) 
miihim bir i var. 

Ceza 
korkusu 
Çocuğunu payladı: 

- Hocana niç.in yalan söyle
din? Yalanın çok fena şey oldu -
ğunu bilmiyor musun?. 

- Biliyorum anneciğim, amma 
bir çocuğu cezadan kurl<',mrnk is • 
t'!dim •. 

Kadın yumu~adı: 

Kadın yumuşadı: 1 
1 

- Aferin oğlum, dc:li. Zaten i 

Aksi dircl..:türdcn alınan intikam! 

ben senin ne iyi yürekli olduğunu 

biliyordum .. Peki bu cezadan kur
tarmak istediğin çocuk kimdi?. 

- Kim olacak, ben! .. 

Od:mcu - Oldu olacak bari bir ılı· 
lamur ağacına c;arJJSaydın ! Ağacı da· 
lıa yumuşaktır! 

.. 

- Se!im, !'" n•aldncli farerıi al. 

nen it:<'ride mi afhle lfalnı::kcn bir

denlıfrc im a.r..u·ct de korl.11111ş gibi ona 

sarılcruım .' 
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- • Casus Lôvrens ''res-

men,, öldü, fakat ... 

Naziler 

Danzig'de 
Sar muamelesi 
yapmıya başladı 

lpno~izrna 
Acaba cehennemde mi, yoksa 
Habeşi standa mı dirilecek? ... 

Dançig serbest ıehrindeki u • 
luslar sosyetesi mümeuili, Dan · 
çig'teki Nazi faaliyetinden · tiki • 
yet yollu::,:uluslar 'oıyetesi genel 
sekreterine bir nota vermit tir. 

Ve 
Esrarı 

EIY, onun üçüncü "resmi,, 
ölümüdür! 

Dançigteki Naziler, tıpkı Sar -
da reyiama ba§ vurulmadan ve 
Almanyaya geçmeden önce yapd
dığı gibi hareket etmektedirler. 

lpnotlznıa 
ilim Hallne 

kat'i bir 
gelmiştir 

Btlllli\ raQ-olar, telıraflar, ga
Htiler metla'ir laıiliz cuuıu Lav
remin aldUfUnU dün~ya bildiri
yor. Bis di, aan, Loudradan tel -
ın.f alarak ilk defa olarak, bun -
lan Türkiyeye haber •eraik. Bu -
~ün aabah ıazeteleri, ayni ha -
Üllisi tekrarladılar.: BütUn dün
'tiJ bu*'6n, hJıiliıletin mlllt kah -
iUUll addi\likletl liU ad~ı öl
•@t p,tor. 

Fakat, M4ha Llvrenı sahiden 
aı&tu mu? 
. Haftilı1 kuvvetli olanlar, l>u 
lftjilii c~li1ln tiiiUliye kadar 
r--.en ~ lı•t lldilfünü bildir -
~iitf, ~ LlW•bi! dün1an1n 
'if lmaa illifar tllHldi. 

ACi fff.~\6 .. ftela leııe diri
licek mıt 

• • • 
LonrJr._Ht ıüa•İ kızlatt bir va

kitl•r JMthur lnciliz cuuau Liv
ı'im' e "Is alua'un taç.ız kralı,, a
dını talunqlarcb. Bu adam dünya 
savttın4a A .. biltan Yarımadası
nı a.Pla l•Mfttorlufu aley -
h\nl lJlP li••lltiiııt Ye Osmanh 
ordularının muYasale yollarını 

boıma\c ıuretile General Allenbi' 
ye Filistin cephesinde muvaff a -
,uyet kazandırmıttı. 

.. .. 1f. 

Li.vrens 1888 de doidu. Bet 
çocuklu bir ailenin ikinci evladı 
idi. Oxford'da okudu. 1910 da 

,bf (. • 1 ıı:ıı b •• 

1 p~l&KcPf~61ltpftffakıyetle tahsılı-
ni tamamladı. lhti1&1, tarihleri, 
tahsilini bitirdikten sonra Suriye 
ve Filiıtlnde arattırmalar yap
mak ve haçlılar devrinin mi
marlrft hakkında bir tez yazmak 
için seyahate çıktı ve Suriyede 
bir yıl ıeçirdi. Kendisi bu yıl sıra
ıİnda hemen bütün Suriyeyi, Be
devt ve Arap kılığı ile gezdi, tlo
lqtı ve arapçayı öğrendi. Daha 
ıonra geri diSnerek Britanya mü -
zeainin bir heyeti ile birlikte Fırat 
nehri üzerindeki Cerabluı' da haf
riyat ile metıul oldu ve (1914) e 
kadar Çerçemitin kqfi için çalıj
tı. Lavrens bütün bu çalıtmalar a
rumda Suriye Ye Irak tarafları 

nr bqtanbqa tanımak için hiçbir 
. f ırtatı kaçırmıyordu. 

• • • 
Cihan harbi batlanııcında Ka

hirecle bulunuyordu. 
lnailtere harbe girer girmez o 

da ıanUHü yazılmak için kottu. 
Süel ( aıkerl) ııhbiye heyeti ken
disini muayene ettikten aonra çok 
zayıf ve çelimıiz ve bilhassa kı -
sa boyl\t' bulduğundan askerliğe 

almadı; onu reddetti. Li.vrens 
aklına koyduiu bir iti muhakkak 
haprmasmı bilen yaradıluta bir 
adam olduiundan doktorların 
battan savmalanna rağmen, ne 
yaptı yaptı Te nihayet lngiltere
nin Mısır ordUtu iıtihbarat tuhe -
aine airdi; fakat bir asker sıfatile 
deiil ıadece ıivil bir memur .. 
Oımanlr lmparatorlufunun har

be girmeıi üzerine, Livrenı yıl

lardan beri hayalinde beılediği 
ümitlerin ıerçekleıme ıırasının 
geldiiini anladı. Çil çil altınlarla, 
lnsiliz mavzerleri kartıS1nda ken
dini satmıyacak lıiç bir Badiye 
Ara1n bulunmadığını adamakıllı 

bilen Lanenı, zaten Oımanlılara 

karşı küskün bir vaziyet takınmış 
Mekke Emiri ihtiyar Hüseyini el
de etmenin çok kolay olacağım da 
ilerhal anladı .. 

Y aradılıt bakımından çok i -
nandırıcı ve cerbezeli olan bu sıs· 
ka istihbarat memuru, fngiltere
nin Mısır fevkalade komiıerinin 
ağzından girdi, burnundan çıktı 

ve elinden geleni yaparak onu bir 
arap isyanına adamakıllı kandır

dı. 

Kopardığı hudutsuz salahiyet 
ve çuvallar dolusu lngiliz altınla
rile Lavrenı Şap denizinin Asya 
kıyılarına çıktı, burada sabık 1 -
rak kralı Faysalı kendine ortak 
yaparak ite batladı. Livrenıin 

Arabistanda en büyük muvaffa
kıyeti aıırlardan beri birbirine 
küskün olan Arap kabilelerini 
barıttırması, kan davalarını orta· 
dan kaldırması ve Osmanlılara 

karıı ayaklanmanın milli bir dava 
olduğuna herkesi inandırmasıydı. 
Araplar ona Eloranı Pata diyor -
lardı. 

Gerçekten dayanılmaaı müm -
kün olmıyan zahmetlere katlana-
rak, lnıilizlerin uğruna bir çok 

Yani gerek uluılnr sosyetesi 
mümessiline ıerek ıoıyaliıtlere 
ve diğer sol taraf partilerine me
totlu bir surette tethiı yapmak -
tadırlar. 

Bu vaziyet, ulu,lar sösyeteıi 

mümessilinin raporunda yazılı -
dır. 

Bugünkü Dançig hükumetinin 
Dançig serbest §ehrinde Nazi u -
sullerinin konulmasına çalıttıiı 

haber veriliyor • 
Sarda olduğu gibi, Nazi ülkü

lerine kartı duranlar "vatan hain
leri,, sayılmaktadır. 

Uluslar soıyetesinin önümüz • 
deki toplantıımda Dançig serbeıt 
şehri üzerinde de konutulacaktır. 
~-~~~~~~~-~~---

Bir ingiliz 
Alman Nazlltğl mi 
yapıyormuş? 

Avuıturyada bir İngiliz profe .. 
sörü tevkif edilmittir. Bir kaç H -

nedir Avuıturyanın Groz OniTer • 
siteıinde profesörlük eden Viktor 
Adamı ismindeki bu lnıilizi Al • 
manlarla Avuıturya Nazileri ara· 

Arapların canına kıydırdı ve ni · 
h t Ş . d. sında muhabirlik vazifeıi ıördüğü 

aye ama gır ı. . h . l k 1 I d 
V ıh k f d 

. ıt amıy e ya a amıt ar ır. 
eraay ıu on eransm a ııe - --------------

herkese küserek sözde bir köşe • riyordu. Asıl Macar olan bu etsiz 
ye çekildi; çünkü Faysala verm;ş casus, ıırasiyle Almanların, lngi
olduğu sözü yerine getirememitti. !izlerin ve daha bir kaç uluı~n 

ipnotizma artık bir hokkabazın 
marifeti yahut da uıta bir İpnotiz· 
macınnı ıözlerindeki kuvvete bai
lı bir iı değildir. ilim timdi İp· 
notizmayı tecrübeden doğa~ sai· 
lam bir temel üzerine yerlettir
miı bulunmaktada. 

Bir adam ipnotizma edildi de
nince bundan anbyacafnmz 111&· 

na tudur: O adamın tahteuuuru 
ıadece vücudunu kontrol altmcı 
almıtbr. 

Bunu bir misal ile ıöaterelim . 
Geceleyin UJUrken konupn ve 
kalkıp Jilrilyen adamlar vardır. 

ltM burada tabtenuurun •ÜClldu 
kontrol etmekte oldufu ıörülUr. 
Çünkü o adam uyandıiı zaman 
uykuda iken neler yapbğını hatır 
lamaz. 

Bu vak'alardan bazılarında u· 
yuyan adamla konUf&bilir, hatta 
cevap da alırıınız. Ona basit e· 
mirler verir, yani telkinlerde bu
lunursanız, ı&ylediklerinizi yapa-:. 
itte o adam sanki usta bir ipnot~z· 
macının tesiri altında kalmıt ka
dar ipnotize ediılıittir. Demek-

ki ipnotizmacı, tal»iatin her gün 
yaptığı bir iti ıadece harekete re-. 
tirmektedir. 

Herkeı ipnotizma yapmasını 

öğrenebilir. Bunun "irade kuv· 
veti,, ile hiçbir alakuı yoktur. Bel
ki ipnotiamanuı birçok dereceleri 
vardır. 

lpnotiama edilen adam ilk de· 
recelerde olup l»iteni hiuedebilir. 
En son derecededir ki bu adam 

Li.vrens müteveffa Irak Krahm hizmetine girmit çıkmıt çok tehli· 
birletmif Arabistanm kralı yapa- keli bir adamdı. lngiltereye kartı 
cak ve onu Şam da çok ihtiıamlı sönmek bilmez bir kin besliyor • . 
bir tahta oturtacaktı. Umumi sa - du. l§te bu kin saikasile 1929 yılı· 
vaştan sonra lngiliz başkuman - nm lkinci~anununda Hint ıınır -

tuurunu tamamiyl-; kaybeder, hu,· 
danlığı onu fahri miralay rütbe - ları boyunca bir isyanı ayağa kal-

na da Amneıya denmektedir. 
siyle terhis etti. dırmıştı. isyandan adam akıllı 

ı Biz de burada ipnolizmanın, ngiliz Entellijenı Servisini Lav· korkan Amanullah, lngiliz caıuıu 
aomnambolizm denilen bu derin rens'te çok değerli bir eleman Lavrens'e güveniyordu. Lavrem 

bulmuftu. Onun yakasını kolay te muavini Y oung'la birlikte Hint dereceıinden bahsetmek istiyoruz. 
kolay bırakamazdı. Nitekim ter - dağlarına doğru yola çıktı. Fakat Adam oiullarınm anqk 'bette bı
histen sonra onu aldı, adını de - artık yıldızı ıönmüttü. Batında ri bu derinliie aevkedllebilir. Ge
ğiıtirdi; tayyare mekteplerinden bulunduğu askerlerle birlikte riye kalan bqte dördü İse ilk de· 
birine göndererek ona tayyareci - kaçmaktan baıka çare bulamadı. recelerde daha derinlere hiçbb 
liği öğretti. Efgandan sonra Şimali Afrika - vakit inmezler. 

Bizim eski Li.vrens timdi tay - da Abdülkerimin etrafında bir lpnotizmanın en göze çarpan 
I 

yareci Şow olmuıtu. Tayyareci müddet dolattı ve nihayet bir ite karakteriıtiklerinden biri de uyu. 
Şow'u mektepten çıktıktan son · yaramaz olduğunu adam akıllı tulan adam~a telkin al~aia bü
ra, ıanki gönderecek başka bir anladıktan ıonra lnıiltereye dön- yijk kabiliyet obnuıdır. Bu adam 
yer yokmuf, tutup Hinlistanrn dü. lıte bir motosiklet kazaıı ne· kendiıine söylenilen her teye in5.
Ef gan sınırları boyundaki tayyare ticeıinde kafataıını patlatarak, ö- nır. Mesel4 adetl uyurken yü
müfrezelerine memur ettiler. Tay· lümlerine ıebebiyet verdiji bin - rüyen bir somnamboliste, maaanın 
yareci Şow buradan bir kolayını lerle kitiye kavu§an Lavrenı böy- üıtünd• bir enı~rek yılanı oldu
bularak sessizce sınırları atmış ve le bir adamdır. ğunu ıöyliyecek olunu, hemen 
günün birinde birdenbire Efga - Fakat, ıöylediiimiz ıibi, bu, korkudan titremefe baılıyacaktır. 
nistanın merkezi Kabil'de hem üçüncü resmi ölümüdür. Gerçi, Eline bir aabun verip de bunun 
de Kral Amanullah'ın yanıbaşın - bütün radyolar, ıazeteler, telıraf-

çok lezzetli bir çilek putuı oldu
da görünüvermişti Lavrens saray· lar, onun motosiklet kazasından 

• • • • v •• •• • • • • tunu ıiiylerselc, bunu afzını !&-
da göründükten sonra artık Ama- oldugunu bıldırıyor. Fakat, bakı- d ta ak ti tatl · kt. 
nullah onun bir sözünden çıkmaz kalen öldü mü? ... Bilhuıa, Habe- . pır a r ' ta 1 1

• yıyece ır 
olmuı, lnıiliz kumpanyalarına şistan meselesinin alevlendiji ve yahut aağ koJunun bır odun par 
bol keseden maden imtiyazları, lngilterenin orada bir takım ma - çaıı kadar hiHİz oldu~nu ıöyle:· 
ticaret inhisarları ve daha ne ka- nevralar çevirmek istediği bir sı- sek, o kola bir çuvaldız batına· 
dar kazanç getirici işler varsa da· rada, sakın Lavrens , hakiki ce - tizınanuı en derin derecesinde i
ğıtdmağa baılanmıftı. hennem yerine, Habeşistanın ce· nız hile hiçbir acı duymaz. lpno · 

işte İngiliz it adamlarının ken- henncmi güneşi altına gitmit ol - ken bet duygu4ian herhangi bir:
dilerini en emniyetli sandıkları bu ınasın ... Evet, belki de, bütün bu ıi tamamiyle iılemez bir hale ge

sıralarda, Hint dağlarının göç • gürültüler onun izini kaybetmek tirilebilir. 
müş kabileleri arasında ve bil · içindir. Nitekim, hastahiı ıünle- lpnotizm~nın kendisine mah · 
hassa Hindistan sınırları boyunca rinde de yazmıttık ki, motoıiklet ıuı l'fhaf neticelerinden birisi de 
bir depreıme olduğu bildirildi. kazaıı geçirip süel (aıkert) hasta· R•pport'dur. 
Entellicens Servisten gelen bir neye nakledilen adamın yanına Böylece bir ıüjeyi ipnotizma 
telgraf miralay Li.vrensin gözünü kimseyi yaklattırmıyorlarmıt •• ettikten ıonra o yalnız kendisiııi 
dört açtı. Bu telgraf Lavrens ka- etrafını bir esrar perdesi kapla • uyutan adamın 1e1ine kulak asar. 
dar esrarengiz ve belki de ondan mıı... Hariçten iıter .. herkes Mlinin en 
daha şeytan olan Linkoln -Tre- Ne dersiniz, acaba, meıhur ca· yüksek perdesinden batının, al-
biç'in Kabilde görüldüğünü bildi sus, hakikaten öldü mü? dını &ile etm•a. 

lpnotizmanın en ft.Jdacak va· 
kalarından birisi de, telkinlerin u· 
yandıktan sonra bile teıir etme 
!eridir. 

Meseli ıüjelerden biriıine ip· 
notizmacı: "Yarın öğleden aonr• 
saat beıte sağ koluna birdenbire 
inme inecektir,, dediği takdirde 
bu adam uyanınca hiçbir fCY hatır-
lamıyacaktır. Fakat söylenilen 
ıaatte muhakkak o kolu kaıkatı 

ve hiçbir ite yaramaz olur. 
ipnotizma edilmit bir adamın 

adelelerinde mukavemet çok faz· 
la arttığı gibi geçmit hadiselere 
dair olan hafızaıı da kuvvetletir . 

Jpnotizma timdi doktorluk sa 
haıında büyük hizmetler görmek 
tedir. Bilhaısa asabi ve ruhi hat· 
talıkların tedaviıinde çok fayda 
ları dokunmaktadır. 

Bütün bu ıöylediklerimize kar· 
tı denebilir ki: Peki, ameliyat ya· 
pılacak bir adamı niçin kloroform 
Vf' eter kullanarak bayıltıyoruz da. 
İpnotize etmiyoruz? Çünkü, yu 
brda da söylediğimiz gibi adartt 
oğullarının ancak bette biri ipno· 
tizmanm en derin derecelerine 
ıeo:vkedilebilir; saniyen ipnotiı· 

ma edilmit hir adamın daha yarı 
yolda ve görünür hiçbir ıebep ol· 
rr.adıiı halde uyandığı da vardır ..... 

Bir ıahıi arzu ve iradesine rağ
men İpnotize edilebilir mi? 

Bu mesele birkaç amile bağlc 

dır. Birinci olarak gece uyurken 
yürüyen adamları tetkik edelim: 
Bu gibi adamlar kendi arzuları ol· 

madan da İpnotize edilebilir. Son
ra da bir defa İpnotize edil mit bir 
adama artık kolaylıkla ikinci, hat· 
ll daha fazla defa ayni it yapıla· 

bilir. 

Methur doktorlardan Y ouns 
ve Bemheim'in dediklerine bakı· 
lırsa, bir adamı ilk defa olmak ü· 
zere kendi arzusuna rajmen ipno
tizma etmenin imkanı yoktur. 

lpnotizmacmın ıüje üzerind• 
ki tesir ve kudreti nedir? 

Buna cevap verymenin ne tiıd" 
di, ne de ileride ihtimali vardır· 
Uyutulan bir adamın tuuruna ın"' 
lik iken yapmaia yanaımıyaui1 

bir iti uyurken yaptırmanın imki• 
nı yoktur. 

Amerikanın Lui.ziyana devi•' 
üniveniteai profesörlerinden dolı· 
tor Y oung ile profesör F oote ipnO" 
tizm~ elecekleri bir süje, yap ., 

mak istemediii itleri birer bir•' 
yazmasını söylemi,Ier, ad&Jll dı 
listeyi yazdıktan sonra uyutulJoO! 
ve listede yazılı itlerin hiçbiri•

1 

kendisine yaptırılamamıttır. 

ipnotizma çok tehlikeli bir "' 
yuncaktır. Orfort üniversitesi,.... 

hiyat profesörü doktor Willişıd 
Brown bu itin usta adamlar ti 

raf mdan tatbik edildiği takdird' 
bile ıüje üzerinde dalına fena t• ., 
sirler bıraktıiını ıöylemektedit· 

Hele acemi bir adam ipnotiııl'' 
yapmaia kalkıtırıa ıüjelerin ıitı~f. 
1 • b'· b:ı&.:: • ! . .ı.J., en uı uLuU :::e:--..: ~r ~= ;:91... I' 

ıinir hastalıklarına sebebiyet " 
rilebilir. 
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Bir Kral,. tacını ve tahtını Çocuk haftası 
. satılığa çıkardı Hediye kazananların 

T b . isimlerini neşrediyoruz 
a ar adasının .. Kralı Peterson nQsll 

K l ld K l 
~ · ~ • ? /ki hafla cı·ııelki resimli bulmaca·\ 482 Ali, SS - Yeldeğirmeni 2 Orhan,. 

1:--'Q 0 U ral zrCiını nıçın satıqor mı: f.\'ocl Baba) idi. 89 .- Yerebatan 43 Sabahat. 90 - 39 
• • ~ • Dofiru bulanlardan A~kaı ~~ Cc· cu me~. 190 :.\bdü~,·ahip, 91 -:- 24 cü 

1 

bccidc Saniye lh8an Ulvı 1 ıncı, E· met, 9ıs - Edırne K. 42 Todorı, 99 -
, rr.nköyündc trcrı yolunda Surcttin Ke mek. 204 1\"ihal, 93 - l{ızıltoprak 2 

\ 

Krallığı aatılığa çıkarılan T abar aclaııradan bir görünü§ , 

mal Oğuz 2 inci lıt'diycmizi almışlar· 1'\ejat, 91 - Kadıköy 286 Lutfi) e, 9~ 
dll'. - Üsküdar 14 Adil, 96 - JJe~ikta~ :ı:ı 

1\AKAO 1\.\ZA~ANL.\R Mehmet, 97 - 19 uncu mek. 166 Mt'h· 
~ _ i'aııg:ıltı Zafer~. :) Fahrünnİ· met, 98 - Edirne K. 42 Jt"odori, 99 -

~a. 4 - Sultanahmt>t :n lfüı-amettin Jleyazıt 134 Mehmet, 100 - Kasımpa
:; - Yeilikapı :; Sahahacidin, 6 - .\n- şa 8 Mehmet, 101 - Beykoz 373 \'e· 
kara Posta i5leri l\1, Hiısnü I\. ;'urtı•n. !ittin, 102 - 44 cü mek. 49(1 Fikret, 
7 - Pertcrniyal L. Orhan Attilfı, S - 103 - Kal~oncukulluk 11aZide.101 
:-\ultan::;l·l~m 19 f;adiye, !:I - Ankara C. - Be~.C:•ta~ 33 Selim, ıu;; - 2 inci mek. 
Yıldız elektrik A. lstcpan, 10 -Hey. 4:ll Vamık, 106 - Bostancı 139 Emel, 
hcliada ortamcktep. 19-l Nejla, 11 :_ 107·- 19 uncu mek. :}22 Didar. 108 
Bakırküy l\1eri Karay, 12 - Fatih .Al· Sirkeci 2:> ~fazhar, 109 - 16 mcı mek. 
tay M. 11 Cemal, rn - Feriköy 22:3 Ahmet, 110 - Beyoğlu 3 Aktimur. 111 
Teklft, 14 - 27 inti mek. 212 ~aadet - Laleli 33 Ha) rünnisa. J12 - Ee
Turan, ı;; - Kasrmpaşa 29 Ziya, 16 - dirne k. Ö7.demir. 113 fs Kız L. 30 Jale, 
12 inci mek. 219 Vedat, '17 - Yereba· Ut - Sultanahntet l.U Suphi, U:i -
tan 13 Çetin, Hı - J\.nclrköy, 10 uncu M. paşa 21 Saba Sumer, 116 - Aksa
mek. 4W Sa<:cttin. 19 - Cümhuriyet ra~ 6:1 Mandu Mehmet, l17 - ;; inci 
ortamek. 2i.i Hüseyin, 20 .- Cağaloğ- mek. 126 Ahmet, 118 - Erkek J.,, 428 
lu 160 İhsan, Cengiz, 119 - 27 d nwk. 6:l Uluer, 120 

nt:r~ın K .\ZA~ANl,,\R: Büyükada 196 Emel, 121 - Cağaloğlu 

21 - Kurtuluş 2;3 Pantazi, 2:? - Ga· 
lata sahil S. merkezi 1\1, Raif O. Ş:ıkil', 

17 Salahaddin, 122 - Pangaltı Agop· 
yan, 123 - Üsküdar 287 Vahit, 124 -
Sultanahmet 31 Hüsamettin, 12S -
' Be)oğ'lu 213 Nejat, 126 - Dh·anyolu 

Kral olmak ister miıiniz? Sa-/ 
lılık bir taht ve taç var; eğer pa· 
t-tı ·z vnr~:ı olabilirsiniz. Bu taç 

"e taht iJ:i aydan beri satılık old~ 
lıll halele hala bir tek talibi bile 

t ~"1l\mı.şlır. Bu da Krallık moda-

ıey• ararken yerliler onu gördü- / 
ler. ZavaJ1, tayfa, mahvolduğunu 
zannederken hi~ de böyle olmadı. 

ile onun yerine geçerek Kral ol· 
du. Ve en büyük §eref olarak da 
kaplumbağa eti yemesine müsaa· 
de edildi. 

:J - 13 üncü mek. Latife, 24 - Sul· 
tanahmet 91 Ruhsar, 2:i - l:J inci mek. 
79:l Belkıs, 26 - 46 er m('k, H6 Ncjta, 
27 - l\luseYi Lis. Elizer Vitali, 2 -
Çemberlitaş Ba.tırbay, 29 - Tarlabaşı 

:.ıo N<'jla, 30•- bmit tepecik 1\1. Noyan 
:n - Heybeliada 72 Safenik Atay, 32 
- 4:l cü mek. 191 Te\"fik, :>3 - Oskü· 
dar 173 Şadan. ~ı - ~yüp ortamek. 
178 Şerrin, 3:> - l\unıkavak dere S.' 
4 Cemal, 36 - Kuleli L. 1069 Hüse· 
yin, :.17 - .ı.> inci mek. 16!1 18met. 3 -
Mahmut P. Asüman Nedim, 39 -1'op 
kapı 10 Ct•rdct, 40 - Beyo~Ju 29 cu 
mck. 2 inci Scrrin Cemil, 

128 Sabih, 12i - Maltepe Askeri L. 
2:'i60 Ziya, 128 - ~;ı inci mek •• i Mu
zaffer. 1:?9 - Üsküdar 9 Fehnü, Er
türk, 130 - OrtAköy, 29 Gülören, 131 
- Ortaköy 24 Attila, 132 - Gedik paşa 
·12 Murat, 133 - Ke~eciler 10 Galip 
Okay, 1:14 - Is. 2S Necati 1\lustafa, 
135 - Cumhuriyet ortamek. 242 Se
mahat, 136 - Du·utırışa ortakemk. 
46:.1 Mehmet. 137 - Kandilli Kız L. 
4:;;; Mualla, 138 - ZonguldakVaridat 

31tıı b""t"' d } '".L' , n u un mo a ar gıoı aon aaır-
<..• t•w• ' •• ' /i .. geç ıgmı goaterıyor. 

Bu satılık KraUık, Cenap deni
r 111dcki Tabar adası:tdadır. Bu a· 

danın e'1<i Krah birinci Peteraon 

~:} :::amrnhrda artık Fransada i· 
. tnet etmeğe karar verdiğinden 
~C!nı ve tahtını ratmaktadır. 

l Pcterson kimdir? Nasıl Kral 
() l"rıuıtur? Krallıktan ne için vaz· 
:~Çtnck istiyor? Bunun sebepleri· 

1 l\§ağıda ok'..lyacakıınız: 

p Bundan senelerce evvel Kral 
• h tteraon, Cenup denizinde ıeya· 

1 .~t eden bir lıveç vapurunda ale· 

ll\'te fani bir tayfaydı. Bir Kral ol· 
1\ •• asil bi nesil meydana getir • 

~~k, ve tarihe geçmek aklından 
1 

e ~eçmiyordu. 

) F' akat pavur müthiı bir fırtına· 
l Ve • l il ıııe tutu up da kayalara çar· 

~~~~k Parçalanınca Peteraon'un 
1 1 değbti. 

but~aza ~ok feci olmuttu. Vapur 

b. un Yokuları, ve tayfalarıyle 
ltl'k 

lih 1 
te battı. Ve fevkalade bir ta· 

'" el'erj olarak Petenon eline ge· 
:ı-ltdj'"· b 
tlk hgı ir tahta parçaıına ıarıla-

Pek a7. ıonra yerlilerin gösterdik
leri ıevincin kendiıini yemek neş· 

esinden ~oğmadıih ı anladı Bun • 
'' "J-, • jı.!41 , P h i ia tı ~ 

lar cebirden fazla ihtiram ~f_s.ee 

eden hare'<et!eriyle Petersonu bü· 
yükçe bir kulübeye götürdüler., O· 
na yiyecek ve içecek verdiler. 

Bir iki gün burada istirahat 
ettikten ve kendisine geldikten 
ıonra da daha ic;crlerde olan bü-

yükçe bir köye benziyen payıtah· 
ta götürerek Kralın huzuruna çı· 
kardılar. 

Kral ağır surrtle ha.ataydı. Pe • 
terson içcr;ye girince yanın:ı yak-

la§maıını İ§aret etti ve delikanlı
nın hayreti ara,ında gayet bir ber· 

bat İngilizce ile kendisine şu söz
leri söyledi: 

-· · Ben bu adanın kralıyım .. 
Gen;liü:m<le Amerikalılar beni e· 

ıir ederek pamuk tarlalarında 

çalıttırdılar. İngilizceyi orada Öğ· 
rendim. Sonra kaçarak tekrar bu· 
raya geldim. Ben ölmek üzereyim. 

Çok güzel bir kızım var. T ebaala
rım da bana çok itaat ederler. 

Mümkün mertebe, ve akhn erdi
ği kadar kendilerini medeniyete 

sokmağa çalı~ım .. Biraz da mu • 
vaffak oldum. Beyaz derili insan· 
ların bizden daha fazla ak!llı ol-

N: ay.,.tını kurtardı. Siddetli bir 
'4~R~ - duğunu biliyorum. Bunun için ben 

"-ller:: v~ ~~lntdı .gkenç. tayfayı ıa· öldükten ı-onra kızımla evlenecek 
diaj ... d suru e 1 ten sonra ken· ve Kral olacakıın. Eğer ıözlerimi 
1 .... ·•b en germi&, ve öl.mek üzerey· &("•• i 3' ıır kabul etmez, ve adayı terkedersen 

r adanın kıyııma attı. maalesef öldürülecekıin ! 
Pet 

~()k f erıon bu adalar hakkında 
~trf iJ e~a §eyler "duymu§tu. Ada 
lii., k erı ecnebileri hiç. sevmezdi. 
~t ,.. •~mı ele beyaz adam geçirin· 
d tol§ırip k • 
~th I .. Yeme te, hır kısmıysa 

e. old" k \db urme leydiler. Kıaacaaı 
1 ..... d" 
~l'lk ll~en adam bir daha ıağ o· 

Peterson Kral 'olmağı, ölüme 
tercih ettiğinden bittabi kaçmağa 
te,ebbüı etmedi. Bilhaıaa Kralın 
genç kız:nı tahmininin fevkinde 
güzel ve oynak buldu. Hatta bu 
eımer güzeli kıza atık oldu bile 
denilebilir. 

Sıt\ p terıye dönemezdi. Bunun i· 
ttt~trı eterıon yerlilerin eline dü!· Bunun neticeıinde ada adeti 

e~e .. üzerine büyük bir düğün yapıldı. · ugrasıyordu. 
J:'.ı_ • Ve Peterson veliaht oldu. Düğün· 

•h ~"at 'h li)atı nı ayet a~lık, Petersona den pek az ıonra da Kral öldü .. 
nı unutturdu. Yiyecek bir 1 ğünden gene büyük bir debdebe 

Çünkü Tabar adasında en bü· 

yü" §eref ve salahiyet, kaplumba· 

p eti yi)'ebilıiı~ktir. Buna yalnız 

Kral, ve K,.al ailesiyle başk~man· 
dan yiyebilir. 

Neyse! Peterson Kral olduktan 
sonra bütün hakimiyeti eline al· 

dı. Sevgili kar!sı da kendisine her 

sene açık kahve renginde şirin bir 
çocuk getirmekte kuıur etmiyor· 

du. Adada bir ~ok ıslahat ve yeni· 

likler yaptı. Ayni zamanda beyaz 
insanlarla da ticari münasebete gİ· 
ritti. Hatt~ koca İngiltere impara· 

torluğu bile Gard Mero iımini ver

diği bu Krallığı tanıdı. Yerlilerin 
bilhassa tuttukları nefis balıklar 
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meği kat'iyen düşünmeden mes'ut 
bir halde yaşadı. Daha doi;rusu 
icrayı hükn:etti. 

yu 9 Güzide, 149 - Fatihte Seyhan, 
1.j() - lloyacıköy, 113 Bülent, l:ll -
Tophane 7 Erol, 152 - Beşiktaş 11 
Cengiz, 1:>3 - 23 üncü mek. 38 Nak
ket, 1:>4 - 44 cü mek. 148 Kenan özel, 
1:-;:; - Erkek L. 1;;71 Salih, 156 - IJl.y. 
koz 20 Sadiye, 1S7 - Kadıköy 8 Nü
,·eyre Ülgür, l:>S - 27 inci mek. 88 Os
man. 1;;9 - Eyüp 26 Aliieddin, 160 -
Fatih 89 Ferit, 161 - Kandilli kız L. 
221 Nikter, 162 - Beyazıt Bedi Erç
man, 163 - Büyükada 16 Bilge, 164 -
Tramny 246 Hasan, 16:> - Beyoilu 
22.1 Baysal. 166 - Beyoğlu 1 Todor4 
167 - Unkapanı '3 Suha, 168 - Nietn· 
taş 4 ~intni, 169 - SüleymanJ:>;e 29 

Gl - Aksaray 103 - Dürdane, 62 - • Nc~rin. 170 - Karagümrük 50 ce
Patih A\"nİ Abrak, 63 - Be:;-iktaş 18 mal, 17'. - Beyoğlu :?O ci mek. 231 
Fikriye, 6.t - Hayriye ;;5 Gündüz in· Faruk, li2 - Üsküdar 38 ümran, 173 
tt', 65 - 61 inci mek. 169 :Feriha, 66 - - Ortaköy, 14 Hikmet. 174 - Feriköy 
Tophane l:!ô Attila, 67 - Beyoğlu 41 13 Sabri, 17:> - 27 inci mek. 4' Sala
Seyfcttin, 68 - 1 di me.1i. 5:; Füruzan haddi:ı. 176 - Pangaltı 90 ~ecmettin, 
Esen, 69 - Pangaltı :> Macide, 70 - 177 - Bcy<>ğlu 72 Mayda, 17S- Is Kız 
ls. erkek L. Sll Muammer. L. 672 Hayri~·t', 179 - Kız L. 1:>16 Ba· 

KART KAZ.AN ANLAit kiye Sümer. 180 - Is Kız L. 181 ~tu-

Fakat kar.:~ı do!~uzuncu çocu· 
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bire değişti. Peterson o vakit ka· 

rısını ne kadar çok sevdiğini an· 
ladı. Cennet gibi güzel olan ada 

gözüne cehennem gibi görünmeğe 
ba~ladı. Kralı hiç bir şey teselli 
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Bunun üzerine gazetelerden bi· 
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ORMANIN Kızı-re like 
V•1ıti1ıuwanıarara1ınJa.,e1tf"!<amn1HJıa~~°'maıı Vapurların fe:çtiği qollal"l· büqük 

var • 
larında geçen Cl§k ve kahramanlık, heyecan, eırar ve tetkilt 
• romcrnı 

• No: 5 Yazan: Rıza Şekib 

~ızı Kar,şa, Karşa ormanının 

bütün hususiy~tleriai 
kendisinde toplamıştı 

Yavuz, çok küçük denecek hir Fakat Karta, hiç ona benzerne-
Nıa ba'baıı ve babaşırun arka· mi§ti. O, iki ya§ma: 'bastığı g\.in • 
<latlariyle vahıi hayv:an avına çık • dcnbP-rİ, en azılı hayvanlarla çe • 
mı,tr. Batnıa. gelen bfr felaketle , kişir, daima kavga eder, ,hayvan
ba.baımdan ayrdmak mecburiye • ları hüt:wna geçirecek kadar çile 
tiriöe kalmıt ve ıenelerden sonra den çıkarırdı... Bir ara aelmiıti 
\la aiabeyiıi Muradla karşıla!mı~· ki Yavuz, onu ulanlarla yainız bı· 
tr... rakamaz olmuıtu . 

Geçen günler kendisini Kar§& Yuvarlak ve bir gece kadar ka • 
rmanına öyle b~lamıftı ki ağa • ranJık gözlerinin ıi.Ulediği yüzü 

,berisinin bütün israrına rağmen o· güzeldi. Hele hatları o kadar o:iüı.:· 
radan ayrılmadı. gündü ki ufacık bir kuıur bile bul· 

Ka11& vahıiliğin bütün korkunç mak kabil değildi . 
aijıeUiğini kendisinde toplamıştı.. Kıvırcık ve uz.un ıaçlan daha 
.lnsa~ yijksek ağaçların tepeforin~ timdiden çıplak omuzlarını ört• 
doğru baıını kaldrrınca yüzlerce meye ba~lamıttır. 
may.oıunla karıılaıır, her çatır· 

dıyan dal aeılerine başını çevirin • 
Of. nlpın;e kulaklı iri fillerin, kur· 
a•sca ilerliye.n.Ateş gözlü aslan • 
t.rm, panlann, yahut da, ince ya· 
ıpılı bir se~iğin yakla§tığmı görür 

Büyük bir gürültü ile, kayalar • 
Jlan kayalara çarparak köpükle • 
ne köpüklene yuvarlanıp giden ne· 
hir14Sl'i, kih, deli, kah uslu ,akarak 
"frlkanm:ıayak :görmemi§ islerine 
kMlat uzanır.. . 

Bu ıenit ormanın ve belki bütün 
it 1".frikanm eAemeni (hakimi) 
Aslanlı adam Kartanın havasın • 
dan dı,arda yaıayamazdı .. 

:Y~ı vahıileımit adam, kuvvtt!i 
kollarmın geli§meıini, bu ormana, 
bir Whk gibi yilzmesini bu orma · 
hın neliirlerine, vahşi hayvanların 
'iö'alı olm:uını on üç yeımöa ~anı· 
<hiı ve alııtığı aılana borçduytb. 
Bunlardan ayrılamazdı ve ayrıla· 
lDtyordu. 

Murad ~avuala buluştuktan 
•ma, kenditiue ne kadar yalvar • 
IJ1l!tı. Onu bile dinlememitti .. Ka • 
nu Merzuka ne kai:lar inlemitti; 
~mlememi~ti .. lıte bu inadı yüzün· 
!Ge deiil miydi ki çok sevdiği ka
tıeım, ikiz çoc~unu dünyaya geti· 

.t'İrk• kaypetmiıti. Şimdi artık 
ihtqar üne bilecek bir yafta bulu

Muradla v.e biri kız diğeri er· 
kek iki çocuiiyle ve ormanın 
• roril ve korkunç yılanları müs • 
\eena • bütün vah§i hayvanlariyle 
~r arada yafıyordu •. 

Nuradla buluıtukları zaman -
&nberi tam on bet sene geçmi§ti . 
ituı11nı kaybedeli İıe yedi sene o· 
1uyordu. 

Kızma, ormanına karJı bağlılı • 
·~nı ptermek için Karıa adını 
wmaif, oğluna babasının adı 

~ülnnıanı iıim olarak takmıttı . 
Şimdi Karıa ile Süleyman y~di· 

ter yqmdaydılar .. ikiz olmalarına 
r•en, kızı oğlundan daha gös • 
tıeritli, daha gqıçlü kuvwtli, daha 
clm&ın, daha atılgandı.. O ıaııki 
onnanm bütün huıuaiyetledni 
bndlıinde toplamı§b .. Oğiu hiç 
ele kendiıine çekmemİ!ti. 

O oldukça korkak ve çekingen 
tabiatliydi. Yürümeye ba.ılad1ğ1 
eünden bir sene evveline gelin· 
~ .ıkailar Baima aalanlar:lan 
korm, fillerin kendiıil)e yaklat • 
muma tahammül edemiyerek ağ • 
. lamıya bajlardı. Dana onlara ah • 
IÜr, onlarla dii!üp kalkmıya b3§ • 

Jayb aDCak J;ir;aene ya var ya 

~ 

Kar§a eksiksiz bir güzeldi. Bu 
güzelliği içinde saklanan Tahtlliği 
kP.ndisine daha batka bir ~t~ni, 
daha batka bir güzellik veriyor • 
du. 

Ailanlı adamın yerini oğluntlan 
çok kızının tutacağı §!mdiden gö • 
rünüyorôu. 

• • 
- Mura<I ! Murad! .. 

Aslanlı adam, Clört bir tarafa a
çıkça gören bir beyaz karrll(:a yu • 
vası üstünden sesinin bütiin kuv • 
vetiyle bairıyorau. 
Yanında oğlu Süleymlın vardt. 
-MuM.d 1 Murad? .. 

Alabeyiıinin cevap v:ermem~si 
biraz ıgaribine gitmekle beraber 
aldırmath. SüJeymanı b~lind~n ıol 

eliyle kavrayarak ııçraC:h.. Ağaç 

dallarının biribirine karı1arak üı • 
tünü tamamiyle kapadığı oldukça 
dar bir geçide daldı .• Az sonra bir 
meydana vamııt bulunuyordu. Ko· 
lunda çırpınan Siile.ymanı yereLhı • 
raktı. Sonra onu iki eliyle havaya 
kaldırarak gül<lüı 

- Y ıkamilım mı?. 
-Evet baba ... 
- Haydi öyleyse ..• 
Süleyman önde, :Yavuz arkada 

Kar§a ormanının en güzel nehirle • 
rinden biri 'Olan §ar'a;en yakın bir 
yoldan indiler. 

Şar nehrinin durgvn ıularma 
bakıp da aldanmamalıdır. Onun 
çok defa hırçın ıulardan daha teh· 
likeli olduğu az görülmem ittir. 

Timsah bolluğu, bazı yerlerinde 
iki sahilini canlı bir köprü halinde 
bağlar •. Üstünü örten genit yap • 
raklı otların manzaraırnı iÖren • 

ler, nehrin mecdudiyetini bile çe>k 
kere hi11etmezler. Bu geniı ıahayı 
tesviye edilmi§ bir yetil aoprak ıa· 
nırtar. 

til toprak sanırlar. 

~ avuz nehrin ıahilinde bir müd· 
det durduğu zaman <ıütünceliydi .. 
Muradın cevab vermeyitinin sebe
bini bulmıya ç~an liir hali var 
gibiydi.. 

Suya atılmadan tekrar sealen • 
di. 

Onun yerine kızı K•11anıu aesi • 
ni İ§İtli. Çok uzakta olmasa ııe • 
rekti. Yavuz: 

- Kar!a .. Buraya aal .. diye mu
kabele etti. 

Az sonra, ihtiyar Şerifin, dalları 
aralayan kuru dalları kıran gürül • 
tülü geliıi i§idildi. 

(Devamı var) 

b.uz dağları kaplıyor 
Bu hafta lııgiliz p.z6telerinin 

,ı.birçoğunda fU haberi okuduk: 
"Muaz~am buz:!tlağlatı, J\tlan

tik Okyano&undan cqcığıya, Jo. 
doğru ıeyrüıeler yollarına aiirük· 
lemnelıteJ ir .,, 

Denizcilik hayatınCla buz dağ. 
ları kanar korku veren hiçbir teh· 
like yoktur. Bunlarm kocaman 
gövdeleri, çekilmesi mümkün ol
mey'.all ıeyr ve harek-etlefi ve \otele 
niç ha~r vel'ltt6kiizin gelip ge
milere çatması, en büyük facia
lara sebebiyet vermektedir. 

Kutup mıntakalarmdan kopup 
aıağıya doğru sürüklenen bu~ kit· 
lelerini gözetlemek için "Aralulu
aal buz karakolu,, adlı bir kunıın 
vardır ki, bu izciler birinci te1rin· 
den haziran ,ayı şomma kadar g&· 

wilerin yolları üzerinde karakol 
yaparak gördükleri .tehlikeleri, 
telsi~ telgrafla bütün vapurlara 
-bildirirler. 

Titanik tranıatlatttlk gemiti · 
in lngUtereC:len Amerikaya, bun· 

dan yirmi bir sene ~v.vel ilk sef e
rini ~p&Tken bir bm parçaıına 

çarparak battığını, hemen hc.>rkes 
hatırlar. 

lıte "Arsıulusal buz karakofo 
kurumu,, o feci haaiseden sonra 
kurulmuş olup, kunılduğunaanbe. 1 ri geçen 21 ıenede de buz dağla· 
rına çe.rpmak suretiyle batan hiç· 
bir v-.pur olmamııtır. 

Birl~mi! Amerika cümhuri -
yetleri aahil muhafaza kuman -
danlığının kontrolü altında <ılan 
bu tetkilatın masraflarını belli 
ba§lı denizci ülkeler temin etmek· ı 
tedir. 

ılceberg adı veriln bu Atlaııtik 
Okyanosuna mahaus ejderler. Gro 
enlandın cümudiyelerinden kop
maktadırlar. Dünyada bir eşi 
daha ititilmiyen bir çatır ;h ile 
bu buz daiları, cümudiyenin u · 
cunaan koparak önce ağır ağu de· 

rin sulara yuvarlanır ve bir kere 
de müvazenesini bulduktan son
ra, nihayet bütUtı eriyip yokolmak 
olmak üzere yave.! yavat c"°'-ıuba 
Üoğru türüklenirler. 

Buz i:lağları Labaraaor sahille 
rine, vapurların geçit yolu olan 
sığ .. hklara doğru akarak soğuk ıu 

cereyanı vücuda getirici bir çev 
rim ağzı halinde yavaı yavaı top• 
tanırlar. 

lıte kara.kolcular bu ırralarda 
işe baılarlar. Buz mıntakuına 
girdikleri ilk günden itibuen en 
son buz dağının yokolacağı iJÜne 
kadar hiç dalia geçmeden gözcü-

• lük ederler. Bunlar doıdoiru 

tehlikeli ıahanm tam merkezine 
giderek, vapurlara lazım olan ha

berleri vermek için gerçekten pa. 
ha biçilemiyecek kadar değerli 

araıtırmalar, tetkikler ve hesap· 
lar yaparlar. 

Bütün bu itleri idare eden za. 
b~a Oıeanografer, yani "okt~"los 
ilmi mütehassılll,, denilmektedir. 
Bu mütehasllls buz Clağımn bütün 
zaviyelerinaen fotoğraflarım alır, 
uzunluğunu, yüksekliğini ve ae · 
ııitliğini ölçer, ıonra da ağırlı . 
ğını hesap eaer. 

Bir milyon tqp ağırhjında buz 
dağları pek çoktur. 

Bir g~mi için en büyük teh!ike bir buz dağile harıılCJ§maktır 

Mevsimin ilk karakol gemisi 
bu m·ütehaaeısı alıp evvela tima· 
le, bua dağle.rının kopmakta oldu· 
ğu cümudiyclero götürür. Burada 
biribiri ardından kopan dağlar 

gözetlenir; muayene olunur ve 
krokileri yapılır. 

Buzlu mıntakada seferde bulu· 
nan gemiler tarafından görülen 
diğer buz dağları da telsiz telgraf
la ve muntazam fasılalarla he':' ta· 
rafa bildirilir; bunların da kro
kileri yapılır. Bütün bu buz dağ· 
larınm her birisi gözönünde lulu· 

lursa ve hepsine birer numara ve· 

rilir. Görülen ve kaydedilen buz 
dağı artık hiçbir tehlike teşkil et· 
mez. Ç~\.Ttkü bsmun seyr aü~ati, 
sürüklendiği istikamet, günClc bir· 
kaç defa telsiz telgrafla bütün gc· 
milorc bildirilir. 

:,. "' /Jlo 

Suyun harar.et derecesi, :muhte· 
lif derinliklerde luzun kcıafeti. 
bir buz dağı ha1'kında çok ınalu 
mat verebilir. Buz dağı ortası boş 
bir "kum havuz,, yahut da som bir 

kitle biçimindedir. Buz daGının 
ıu cereyaniyle mi, yoksa rüıgar

larla mı ıürüklenip gittiğini iıe, 

biçimi tayin eder. 

Bu dağların seyr ıüratleri dai· 
ma. bir endi~e verir. Gün olı.or ki 
bu dağlar yalnız on iki mil yol a
lırlar; batka günlerde de, bu :gün· 
delik yolculuğa 'Yirmi mil daha İ· 

lave olunur. Eğer bu fazla sürat 
kaydedilmezse, muhakkak b\:: fc. 
liket doğar .. 

' Güntin ve gecenin her ~aatinde 
karakol ..gemilerinden telsiz ~elg. 
ra.f istasyonlarına föyle haberler 
gelir: 

"Falan ve falan vaziyetle buz 
dağı görüldü.,, 

Hemen harita ve krokiler mey. 
dana ~ıkal"ılrr, telsizin bildirdiği 

dağ izlenir, bir de bakılır ki bu 
eıki bir tanıdıktır. 

"Bu JS numaradır. Bildirilen 

vaziyet doğru iıe, dağ kendi ycı; 
lundan yarmı mil kadar inhirf' 
etmiştir.,, 

Fakat telsiz haberlerden biri~ 
evvelce serbest diye göıterilel1 
mıntakada bir dağ bildircbiJİ! 
Karakol gemiai bu haberi heıııt 
bütün gemilere yaydıktan sotırf 
çok tehlikeli olan bir araşttıtıV 
yolculuğuna çıkar. 

Buz dağları, soğuk cereyaul'r 
da kaldıkça erimezler. Ccııuiıl 
doğru daha sıcak mıntakalara ,.ş 

dıkça erimeğe başlarlar. Fakat~ 
bir milyon yahut yarrm mıh'o! 
kitlenin yarısı eridiği halde b~' 
.gene tehlike teşkil eder. 

Buz dağ!arının en büyük düfı1'' 
m Golf Strim' dir. Sıcak su ce~ 
yanları, buz dağlarına, yitıni :ıli 
saat zarfında, kocaman bir zırr:, 
nın bütün toplarının bir haftll 
yapamıyacağı zararları verir· 

·ı::l~ 
Buz dağlarını yok etmek ı, t 

tecrübeler yapılmıştır. Diot\ı1'1, 
dağın ancak küçücük bir parÇ~~ 
nı koparabilmi~, top ateai dıJi 
ortasına kadar nüfuz edebilt11İt 
tir. Muazzam servetlere nı~l. ~~ 
Jacak infilak maddeleri bile~. şo~ 
orta büyüklükte, yahut küç.ıık 
buz dağını parçalıyamaz. 

~, 

Kocaman bir buz adası . ~ 11 
Strimi göateren büyülü ve sıs 'ıe 
foklara doğru sürüklenip gi~efr 

• t'.l 
ba~layıncat karakolcularlll ı,. , ~ 
rahlar ve kendilerini mükif~tl~ 
mış sayarlar. Buz dağı hiçb11

1
,r 

kit sıcak mıntakaya Kadar &JJe' 
maz; sok daha evvel eriyip ;gaıı~· 
İtte ancak böyle eriyip yok ol. ~ 

• e1fl 
tan sonradır ki, karnkol geJ111 ô' 
harita adasında bir dü_şrııanttl. ıJ!' 
ha adı :silinir·, mütemadi gözCi.1 4 h1'. 
neticesinde bir düşmanın d~ 
lihlar.ı dü§ürülmüş olur. et" 

Ahmet Elır 



Dünyada en fazla para 
getıren şey fikirdir! 

Alın terile seroel kazanan meşlııır 
adamların /repsı bu lıakikati ishal 
eden birer macera feçirm. · ierdir 
~a m paıa eden 197 ne • bik etmek için plıfb.. Bir kaç se· 

.lir?. •.-aP..W.birlabrikaaa~Ji 
aı nal ım.,.ıaa .. ._. lrım· .W.. ..__.Am.rilrcla ltir 

K.a.m bqlalrü dl& t9chi· •••ıth mua• •lrdır. • p.-,. 
11\tını tamamlıyan, dudak blena" ...._ cimi ,.._ s&na detit'. 
tırnak a•1, .. .., Dil - 'SÜ GıliDI Wr kadın igia ..,_dar 711 
ıellik enatitiilerl ban4an ylrna maw* ft tukin alici cimdadu. 
aene _... ..... ...... Ldı Yatbiar için ele bunlar ....._ ai•r 
lar 111.ftada bir ild defa enmtü • ft ..._ b~ .ıma1ı -
leriDe ....... M4Mw Mlfi.a- .... 
larma ptmeli ÖIW&nadan t.ile Her clerinin kendine mahı:a 

1 

1 
1 

ıeçbmalerdi. lnamıi1et w ih~ 'Dl'dn. I 

hin .. "". G"llRlb lmatleFNın-
1 ıamn en ..... tmthl 'fdeiMm • 

clu bir lcaçmı aatm aldı. Fransa • 
._ en mühim ıazetelerinden Fi .. 
garoyu eline ..,pr&.. 

• a._~.-,.ılltir .. Fakat 
'9llii 4illJMBa her llllf •. 'ı .. · 

1 
!mlane tuTatet .....alan helia. 
de clo1afıyor: ltoti ... 

1 Atamayad• koleaya 4-....ıe 
bir delllamh, hit ıün -..ı..nnn 
miras '.bıraktıtı etJ&JI kanttırır • 
ken ia.-u leııUılık verici ıüzel 
lmlı .ı. bir ....... _,_. arifi · 
ili W• va ....U ••- Wr bilir 
ıeMh h tarifi ttcsari lıtir te,.W..e 
e1U tataca1t ft tnı reçeteyi bir ıır 

Y4iz ~. rubk, eiirme, p Binımalqla .kadml•r rutıele h.-r 
zel kolcu ve pomatlar diiiiiniil • hanıi bir kremi kullanmaktan çe· 
111i,....k kadar aaki zem•=hn:lan kjpme)MıliırW. Um tecrübeler!,. 
.heri kuJl·eılm• ı:lmnbl· -...er~ Jsaadii•• ,...-.. ı•hfdan 
4fialnmnin Ye a·ıt""EelJLeıllDelaid kremleri im&nm•Jı, ..,... .. ta itir 
"uli*I Wlal ft Jlulwi J'llbı. JLllıeLawataa ft)'adk clul:toıuu-
Ancak hlitüıı ba., lliiael.....,. illan ltir fikir almalıdır. 

Ff!IMr 6ir .........._ rrtl7fll"/er lıalinde aa1dayacaktı. ..,.-' 
.... 'Jatillltl 19flert11r. He b•m aaw.Je:rin yhinü 
~ bndlat 4elft41r1er. W su Te tabaata adam atnftt yı- di U-tine ıöre, ltir cevab verir. 

Kafana cuthe.inl en ~k te • bmalnhr. Solak •• .aeı. buz Biıı:ıim n ...... JI ıliftz .. , fU 

•••Dek mıu .. ile, dtain ı&- --jı >• iae ...-. s...ı.a.n alıoekt .. : 
WliJi•. •• .... Mdtf•a W•lle•._ .. tiJ9a...._e- Dü..,eclıa • ..-..... &Wr
ft ..... lv's 'O 1 ' atlı•I Mbui._. .... --.~. tlir-. 

: Temizlik ve aıhlaat. Yüz iyice JmruJandıktan ---. Hayatta ma.affak ol ... .,. 

Derinin .maameleri temiz v~ derinin ıünete ve rüzıirlara b!'"* ~ ~ Wr fillN ._.. ..nılan, 
-aıM&t 6'Lna1ıaır. Toz, kir, ve a- !• muhdazaıı ~1n pudra yerine acı &ecriillelenl. .....,__, ao 

.. AWlA ~ fjh.irl1frlı:ulc ••t e-

~;:~er !~abrdniaol .. ~d·en~te. .. 4 _. luıqri9 "'-., ~l • • "---- ·ilm·~~ır. 
Ga ua -- dır. Bu cinı loıyonlar deriye çok ın enyıe AaM1DI lf ""'..._ aer • 
•effüa edemez. pzel olan ıerin bir matlık verir. fttler, ebetifetle, ı.. P-1 bir 

Cünc!bteri 1»oya, pomat, pınln Deri l'allabızlıktumm en çotu, fikWe _.. edeıM çal ... .lam· 
._ daha bilmem nelerle .mMfiiliill _,_ ....... ••"1uı-.kta otan lara wih ohnuttur. 
-.,_ bde1e•, ıeca 7&taia •ir uitteıa üri ıelir ve miyi kurut- Miat mi iatiyonunm.T .... sa • 
llaed• enel bunu mutlaka temi•· mju ıibi reqiai de aolclurur. itte 1..ı-.. 
1-.eliclirler. Akai takdirde yüzün hunun ter ve aaicliyetinin aer'-t lir zam t z Amvikada lakir 

,.,.. ........... ewet •\A: tÇtlap ınaıai içia mesame bir makiniıt yqıyonhı. ••.allı 
........ , .!-L-.! ........ L.L.:.. ad _,_ ~-,.... __ ....... r:;:r-=...... ...... •i- wLmt ~. amwrca parumı liıt:tüılde teoo 

8lii 1 rmiM ._w_llk .. _.. ......... darik ediyor, anneaine hile hab. 
•• ı·mlma wbatlettinuk · · Yüz teıtemi& olunca ...... 1.--ıda ..,.. .... T.-illiıil•• .-.,r ılc L ,.. • tS-111 J__, 
-.ıu Mr çok loeyon Çetitleri var· da dedijimiz ıiLi 'bnlqici krem- deiildi. Amelelikten yetqmiıti • 
dır. ~le masaj edilmeliclir. Böylece Fakat ba mkiııliıtin Alim 
"s u L. w 1111 1 im ..,...._ ı elik w tmmeFk •bbe .-ıha • bir muh.k-ıı. tııal ebatı vardı . 
.... 1ı11.11ıa•nuaa ...._, 4-i, ...- w ı... ..a;ı; olur. Günün biriaıile ...... ündü: 1 
~ ' aıai -m•mle ball,en, bir Doldor "Her İDlm nıh# illeri.. Bl' 

----- ------· itiıb.rla1•L ıW.hal.k•bklar
cla J'Üi fI d Re• veya im.la• t 1• 

lnmn7we wtı"1ill'!lte Wn L 'tın· 
• el ı• ilııt .... li bıldla .. er 
Falıat ot w'bl aıtcalt ••·ıı rir 
......... 3'ı halde a•ı• bil= 
ma.hdaıl kazanç Mıbipleftae tıldır 
nıM İll11ııi•n ıtuı.. ltir ..._. ille 
hliııbk zenc'ln olacaldıt .,, 

Bu ac!am, bu fUaıne sebatla, lı
nula sarMı; mu~. iJk mu· 
vaffakıyetaizliklerden r'madı _ 
Nihayet yüz binlerce amele pJq • 
.._ lııı&,6 &ini kra ••ili 
okla.o..,...... iline 
.rllli .,ktu. A~ ..... 
._ilen yerin~ bir kiiyMlia • 
.. ~ıbımak kota bir telair hali• 
- celma - .... eiciu. 
8u•*mmı..iH ılF.RI' ..... 

Bir....WU!'ıı ı•leldrWr 
ı pnç 1a1ıyonlu. Bu ıencin 'bir,._ 

r1 vardr. "1'11ıd.._ p?zel lrı ılnqıa 
çok ............ bufcob .... . 

"-*• ... ,ı1c,...... " . 
~-..,..l>ı yan 1 ' lla .. rl• .... • ....... .... .... 

- ••• 1 J il ıL L s.....-.a cnzcs 
laı '"''' ... • .,..~ hı•al ftlalbt1 la\ • 

Filtrini ,,.,.,,.,,,,. r.r-u 
.,, ıaniM..~ 

Ba .. .,. ~ya ..,..,, *dmı 
.... eıelt dethal ite bqtadı .. 

Mütetebbiı aencin .fakir bal>aıı 
ı.t.ra deftmine, bul ... INr &il • 

•• ..-.Wifini ....Un 
oihma milyonlar cleier ... ltir 
_., ............. Ntmlh leiil-

bir istektir. Jmkinııu bulaa her • 
kea uzak rakın 'bir yere l'(r~.J.!'l 
,ıkar. Fakat bu Hyyahlar ela" r :l 
'hir meçhule daıinı siderler. r~n 
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~ a <!! K.!!..s~n _d.!2!..~ Beykoz ( 1 ) <;_af er di1Jor ki: 
... ._:ı ıwww: .._. --. 

Maglubiyetin 
sebepleri ! ... 

( Raştarafı 8 incide) 

Apollon takımının bir gün ev • 
velki oyun tarzlarını ve oyuncu • 
!arını ayrı ayrı tenkid etmit ve fut· 
bol kabiliyetleri hakkında verdi -
ğim kritiklerime mukabil bugün 
de Galataıaraya kartı oynadık • 
ları oyunda batta kalecileri iki 
müdafii, hafları ve hemen hemen 
bütün forları çok güzel bir oyun 
yarattılar. 

içlerinde gençleri cansiperane 
oyunlariyle, daha tecrübelileri de 
temiz ve yerinde top kontrolleriyle 
çok güzel oynadılar. 

Onlara bravo demekten kendi • 
mi alamazken Galatasaray gençle
rinin iyi ve fena taraflarını şöyle 
tahlil ediyorum: 
KALECİ: 
Tanıdığımız çok iyi, fedakar bir 

oyuncu olan Avni dünkü oyunda 
bekleriyle anlaıamıyan, kırgın ve 
adeta zaman zaman acemi derece· 
sine_ düten ve hatta eline gelen 
topu kendi kalesine bir sıra atacak 
kadar acemilik gÖ•termesi takı • 
mının maneviyatını kırmıttır. 

SACBEK (İlk devre) : T enkid 
edilmeğe bile yeri olmıyan ve sırf 
ıahada hikmeti vücudu adam ya · 
ralamnk, ve karıısın~aki oyuncu • 
ya topa vurmadan evvel nasıl tek
me vurayım diye dütünen bir kim-
ıe .... 

SOLBEK:: Çok iyi, sağlam . 
. lam bir sol müdafii. Uzun dega -

gajeman, temiz kafa vuruşları, 
hafla birlikte hareket eden, Tür -
kiyenin şimdilik sayılı müdafile • 
rinde~ bir genı:,:. Oyun görgüsü ço· 
ğnltılır ve nynk hakimiyeti arttırı-
1 sa istikbali.olan bir oyuncu .. 

SAGHAit Canlı, vuru~ları 
muntazam, ayak hakimiyeti nis • 
belen iyi düzgün, fakat santrhaf 
mevkiine çok kaçan, sağaçık ve 
insany<lını iyi takib etmiyen, boy 
kıs::dığı .itibariyle kafa vurusları 

az, top stobu yok, topu yere indir
meden vurnmamak, hasma müda • 
halesi az, r.ıüessir oyun yaratamı -
yan b:r ger.ç .... 

11.K SANTRHAF : Sahada 
durduğu müddetçe ne oynadığının 
farkında olmayan pas vermek de· 
ğil, topu tutamıyacak kadar ace • 
mi bir oyuncu hiaaini veriyordu. 
Böyle bir oyuncu santrhaf mevki -
inde oynatılmakla her türlü mağ -
liıbirete razı olmak demektir. 

SOLHAF: Canlı, fedakir, a • 
,..ğında topu çok aaklayt.n ve dai
ma yüzü kendi kalesine dönük, ta
kım hücumuna az yardımı olan, 

inıanyd ve açığını he.kkiyle besle -
yemiyen bir oyuncu. 

SOLAÇIK: Takımın en sey· 
,.yal, canlı oyuncusu olmakla bera -

her, çok tahıi oyunu, ille ben gol 
yapacağım gayeıi, topla çok oy -
nama11, pas vermemekte israrı, 
inaaydiyle paalaımaaı az.. iyi bir 
insayd ve solhafla çok müeaair 
bir oyuncu olmak kabiliyeti var ..• 

SANTRFOR: Bu mevkiie çok 
yeni, tipi forluğa müsaid, idaresi 
mülereddid, uzun paı verme kabi
liyeti az, ancak kendi oyununu gö· 
rebilen, yüzü kalesine dönük va • 
ziyette topu alma ve hücum teıiıi, 
kafa vunatları müeaair değil, ça -
lrştırıldığı takdirde iyi bir oyun • 
cu olmak iıtidadında ... 

SAC INSA YD: Top yerine a
dama çıkıt tarzı fena, !Üt kabili
yeti fazla bundan iatifade geri o

yun kullanmak itibariyle az, efape 
kabilyieti geri kaldığı için yok .. 
Sür'ati az, boyu kisa, ıantrhaf, 
sajaçrk ve orta mühacim ile irti • 

1 

Neden Vefa ( 1) 
Y en İ 1 d İ k ? ı, Dün Taksim sahasında Galata· 

aaray-Apollon maçından evvel 
( lJaştarafı 8 incide) ı Vefa ile Beykoz takımları arasın· 

oyunculardan kurulan takımdan mu· da hususi bir maç yapılmış ve ne· 
vaffakiyet beklemek abes olur. lşte 

ticede her iki takım 1-1 berabere dün Galatasaray takımında hem de 
takımın merkez sikletini taşıyan yer- kalmıtllrdır. 
Jerde öyle oyuncular gördük ki daha Oyun çok heyecanlı ve zevkli 
bu hareketleri matluba muvafık bir olmuttur. Birinci haftaymda Vefa. 
~ekilde yapabilmekte acıı gösteriyor- nisbeten daha hakim oynıyarak 

lardı. bir gol yapmış, fakat ikinci haf
Oiisündiim: Galata,:ıra) ın büyük • taymda Beykozlular hikimiyeti e·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

fedakarlıklara katlanarak t:etirdi2i 
,·e her ay avuç dolusu para n:rdiği le almıtlar ve oyunun bitmesine 
antı·enör a<"aba ne iş görüyordu? Han- 15 dakika kala çok güzel bir gol 
gi oyuncuyu yetiştirebilmişti? Aylar- atarak berabere kalmışlardır. 
dan heri bu işin başında bulunduğu 8 • • • • k b • •ki t 
halde takımın tarzı te·ekkülü hakkın- uyu ısı e 
da bile kııt'i \'e ımrih bir fikri olma- ·yarışları 
dığı, takımı üç dört defa maç esnasın· 
da drğiştirınesinden anlaşılıyordu. 24 - 5 - 935 Cuma günü Ça-

Neyse mat;ın tetkik ve tahliline talca yolu üzerinde yapılması mu· 
ge~elim, oyunda göze çarpan nokta- karrer teşfik yarışı, yolun müsaba
ları sırasryle ı:ıayahm: 

ı _ Galatasara),n ikinci de\·redc kaya gayri mü!ait olduğu anlaşıl-
nihayet akrllanark oynattığı, genç ,·e dığından Taksim - Kilyos arasm
istikbal ic;in çok ümit ,·eren bir mer- da icra olunacaktır. 
kez muaYini ,·arken bunun yerine bi- Y arıta tam saat 11ekiz buçukta ı 
Tinci derrede ba,kasının konulması Taksim abidesinde haşlanacak 
büyük bir hata idi. Bu · santrhafbek Mecidiye köyünden lstinye köprÜ· 
ne arkaya r.e de öne en ufak bir yar· 
dımda bulunamadı. Çünkü yerini ya- süne kadar gidildikten sonra Hacı 
dırgıyordu. Hatlar arasında bu yüz- Osman Bayırına dönülmek ve bu
den irtibat kalmadığı gibi cenah mu- radan gidilerek avdet edilmek şar· 
avinleri de vazifelerini yapmakta tiyle yapılacaktır. 
müşkül vaziyete düştüler. Bu hal bin- Yarııların saat sekizde Taksim 
netice karşı tarar muhacimlerinin Stadyumunda hazır bulunmaları 
serbestc;e oynamasını intaç etti. 

Dr. CE:\1S'in 

NASIR iLACI 
Berber esnafına: 

Berberlerin senelik kongresi 21-
l\fayıs-19:~:i Salı günü saat ı;; tc Be· 
) oğlunda Şişhane yokuşunda J.ünn
park ~alonunda toplanacağından gel
menizi dileriz. 

lstanbul /Jcrbcrlcr Ccmi!lcli .......................................................... 
BORJiYA ---------.- - ... 
romanımızı 
~ __ ... ,_,, ,..-,, ..-......,-

tophya nlara: 
-=-awwws zıws - ._..ı 2'~ 

Formalarına ucuzca ciltletmek İs· 

istiyenler bugünkü cumartesinden 
itibaren her gün renkli kapaklari-

E n eski nasırları bile pek kısa bir le beraber Ankara caddesinde 
zamanda tamamen \'e kökünden çıka- ( VAKiT) kitaphanesine bıraka· 

rır. bilirler. 
Umumi deposu: İngiliz Kanzuk Cilt parası olarak yalnız (10) 

eczanesi, her eczanede bulunur. Ciddi ı kurut ödemeleri lazımdır. 
\'e müessiı· bir nasır ilacıdır. ; ....................................................... . 2 - Galatasaray birinci devrenin lüzumu tebliğ olunur. 

mühimhlrk~mıru,~f i~n p~nı Buyan~araAnkan, E~i~hir-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
takdir gayretine rağmen, bir türlü ve İzmit Bisikletçileri de girecek· !inhisarlar u. Müdürlüğünden:! 
iyi c;ah~amıyan sağ ac:ık ile oynadı. tir. 
Sol cenahtan da müspet iş görmek A 11 •tt• 
imkanı olduğu halde burasını muattal po On QI 1 Bazı kimselerin bandrollu içki ıitelerini botaltmak içlerine su 
denebilecek bir vaziyette bıraktı. Misafri Apollon takımı bu sa- doldurduktan sonra tekrar• piyasaya sürdükleri zaman, zaman gö -

3 - :Mc,·kii itibariyle çevik olması b R 
ah saat 9 da, Romanyanın içel rülmektedir. inhisarlar idaresi bu hilen\n önüne geçecek bütün idari lfLz1mgelen merkez muhacimi bilakis 

rok ağırdr. Ayağına geçen topları iyi Karol vapuriyle Pireye hareket et· ve teknik tedbirleri almıt olmakla braber müstehliklerin de tatbik e-
kullanamadı. Hatta bazı zamanlar to- miştir. ı... 
pu kendine çarptırarak akınları kes- Apollon bu hafta Pantiniakosla dilen usul ve tekilleri bilerek uyan:!: ~.:!-!::::::~!:'!:-:::: t=~~ ~;:~ ... .: 
ti. ,ampiyonanın en mühim maçını yolda mevzu takyidat &§ağıda izah olunmuftur. Şiıelerde bu eşkale 

4' - Oyuncular ekseriya biribirle- yapacaktır~ takdirde keyfiyetin en yakın ~iay 
rini görerek değil fakat yerlerini tah-
min edere:< paslaştılar. O anda hasım· idaresine bildirilmesi rica olunur. 

dan d~maıke olmak için oyuncu yeri- 1 _ içki şişelerinin karnına matbu etiket, fİtenin yukarı kıs · 
ni değiştirmiş bulunuyorsa top ona 
g-itmiyor hasım tarafından kapılıyor- mındaki boğazına boğazhk, yapıttırılmakta ve !İtenin 5ğzına muD' 

du. ve bandrol konularak damga basılmaktadır. 
!) - Galata~aray paslarım ölçerek 

nrmiyordu. Bu yiizden paslar ya çok 2 - Etiketlere, içkinin nev'i, mikdar, derece fiyatı ve hangi fab· 
ileri atıh) or ve yahut da yolda kah- rika mamulatı olduğu yazılmakta dır. 
yordu. 

6 - Gaatasaray oyuncuları enerji 3 - Müskirat fabrikalarında içki şitelerinin ağızları mantarlan· 
ile oynıyorlar, fakat bu enerjiyi lü- MISJR h ıN dıktan sonra renkli mühür mumuna batırılıp üzerine bandrol geçiri· 

·· k 11 1 d ftft il.Alı! Nuınmı kökünden a~rıaız çıkardı 
zumuna gore u anmıyor ar 1

• .... . ..,. __ ... ,.,, vı "' , ... , ..... -, lerek fabrikanın mühürü ile dan galanmakta ve bandrolların iki u -
7 - Galatasarayın son zamanlarda •••••••••• 

seyrettiğimiz ekser oyunlarında görü· ı •••••• cu şi~eye yapıftırılmakla beraber boğaz!ık bantları da uçların üst 
len başlıca bu hataların üstüne dün kısmına ilsak edilmektedir. 
f e,·kalide olarak bir kaç hal de zuhur 
etti. Mesela bir klas oyuncusu olan 4 - Bandrollar için, gayet ince ve su ile temasa gayri müsait 

kaleci Avni çok fena bir günündeydi. vasıftaki kağıtlar kullanılmakta olup Üzerlerinde inhisar ldaresiniJ1 
Galatasaray böyle mühim bir maçın 

d d··~·· ·ık d f monogramı, içkinin ismi ve matbu seri harfleriyle müteselsil nurna· idaresini elinde ü ugu ı e a gör-
düğümüz bir hakeme tevdi etmişti. Bu ralar vardır. Etikette yazılı içkinin miktarı ve §İşeye yapıttırıldığı ta -
yüzden avantaj ve ofsayd kaideleri rih te ayrıca lastik damga ile bandrollarda gösterilmektedir. 
tatbik edilemediği gibi favüller de ki- (2768) 
tapta kadı. 

Misafirlerimize gelince: Geçen gün 
de söyleditimiz gibi hu takım Olimpi
yakostan daha ku.vntlidir. Fakat Ga
latasarayın hali hazırdaki takımı hile 
bu derece farkla yenebilecek bir kud
rette değildir. Oyuncuların yer değiş
tirmeleri, ara pasları iyidir. 1'akım 

seri oynıyor. Oyuncular iyi yer tutu
yorlar. l\fuhacimleri müdafilere na
zaran daha kun·etıidir ... 

Sadi Kursan 
......... 1118111lff11....._l........._.. ............... 11111111111ıı .. ı ........... 

batı yok .... 
SACA.ÇIK: Ayağında topla 

çok oynayan, lüzumsuz ilerleme -
leri inıanydi ve geri hafiyle irtiba
tı az olmakla beraber takımına 
f aydaaı dokunan bir ıağ açık ... 
Sür'at ve ani depari az, ortalayı!· 
ları iyi, önündeki hafı geçme kaöi
liy~ti nokıan, adeta çekingen bir 
oyuncu ... 

BÜTÜN OYUNUN HüLA -
SASI: Galataıaray dağnık, Apol
Ion daha mütesanid, paslatma, yer 
tutma daha muntazam ve neticesi 
tabii ki iyi oynayan tarafın gale -
besi •••• 

A. Cafer 

Asipin Kenan 
Halis ve ~akiki tabletleri sıh

hatinizi soğuktan ve bü\ün ağrı
lardan korur. 

· Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15 000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye"' 

lerle( 20.000 ) liralik hbir mükafat vardır •.. 

Dün ve Yarın Külli1Jalının 31 inci Kitabı 

]. Rasin Külliyatı 
Meşour Raaın Külliyahoao dördüncü ve son cildi çıkb. Ter· 
cüme, i:stat H. Nuımındır. Eu büvük bir irfan mahsulü •e • 
zorlu bır himmettir. Mütercim her iki dile blUün ioceliklerile 
adda bakim bir halde o:duğundan her d6rt cilt birer Abide 

t t•k ıl etmiştir. Tebrik ve tavsive rderiz. 60 kuruş. 
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faklitlcrindcn sakınınız. Pirinç renginde yaldızlı TRAŞ Traş Sabunu 
tenekcdcıı yapılanları kat'iyyen almayınız. • 

JUVEL Pirinçten Yapılmış BIÇAGI VE 
dayanıklıdır Fiyatları~ 190·380 kuruş arasinda her 1 • 2 . 3 "' 4 numaralı gayet Sabun Kremi 
çc~i t ve No. vardır. Dikkat: Satış ya!nız lstanbulda keskin ve hassas tarafları var· 
Kurukahw:cl han No 21 ( Giyarrr.ati) Taşra siparişleri dır ki her bir tarafıyle laaknl 

kabul olunu. ( DEMON 144 ) fıtlll i mavi alevli 275 kuruşa oc:ıklarımız on defa tıraş olmak kabildir. 
\'c her çeşit Bu hesapla 5 kuruşluk bir a· 

BARTHEL• KAYnAK LIMBALAAIMIZ vard1r det Ha~an tıraş bıçağıyle 40 

l<ASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAD..A 

defa ve ıslak bardak ile bilen
dikte yüz defa tıraş yapılmak 
mümkündür ki dünyanın hiç 
bir bıçağında bu meziyet yok· 
tur. 

Ha~an brçağı istediğiniz 
halde başka marka ,·erirlerse 

Çok köpürür ve köpiiğü devam 
ed-er . .Cildi yumuşatır \"e tra~ı 

;::ühületle yııptırır. Adedi 25, 

kutusu 20 kun.ı5tur. Tıraş krem 
sabununun adedi 30, kutusuz 25 
kuruştur. 

HASAN 
KUQU 
BİR 

C~SM[ 

aldanmayınız. Taklitlerinden ili 
sakınınız. Fiyatı l adedi 5 ku· il 
ruştur. 10 adedi ~ı:; kuru~tur. I . ·. ı ~!~tul~~~!~u~!. 

orta 25, büyük 40 kuruştur. 

HASAN DEPOSU: lstanbul, Beyoğlu 
~~~--~~~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii~ 

. ' . 
VAZI Y ETiN DEOIQ 

ONU rAiZL~ 
QANl(.AYA VEJ~İNİZ 

uususı SARTLARIMIZI 
SORUNUZ 

......____ =---~w-w_m ________________________________ __ 

- SP_O_R_P_O_S_T_A_S._I 
Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütün spor •e 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliie Yerilmesi ilzam gelen 
Yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste

yenler münhasıran SPOR POSTA S 1 nı okumalıdırlar. 

'~r ver e =fi atı 5 kuruşlur. mutlak okuyunuz. 
. . . . 

• > • 

• .;...... .. • #>\.._ • .& • t - • '• •'f" ., •-" ........ • ıl/J • • .._ A • .) ) ' • • 

148 - RAGASTANtN OCLU -

I latLi T itten 'ebada n knçar g ibi ka· 
çtyorlar, diikkanının önünden bile 
geçmıyorlardı. 

Bu, ilıiçlarının hasta tıklan iyileştir
mcd i~indeıı <leğildı. 

'fit heı kes i korkutan bir şey yapı-

yor du. 
Öllim satıyordu. 

Onu polis müdürüne haber verdiler. 
O dn kendisini çağrrttı. "Bu iki ndam 
ar:ıc:mda neler geçtiği bilinmez,.Faknt 
'l'it dükkana döndüğü vakit gayet nı· 
haH:. 

Al.alinin hiddeti bu sefer ba~ka bir 
şekle döndiı. Ona yuha çektiler .. So· 
pa iic, ta la kovaladılar. 

1'it hiç şikayet etmedi. nekledi. 

Bu .sırada maha11ede, çocuklar ara· 
s:nda sari bir hastalık çıktı. Bütün 
h ekimler toplandıkları halde huna 
bir çare bulamadılar. Hergün bir !;Ol< 

çocuk ölüyordu. 

Nihayet hu denin çaresini ancak 
Tit bulabildi. Ve o günden .sonra onu 
kendi haline bıraktılar. 

Artık dükkanını gündüzleri nadi· 
ren açıyordu. Fakat komşular ara sı· 

:ta ~eceleri dükkanının kepengine ha· 

fifçe vurulduğunu duyuyorlardr. Tit, 
kapıdaki bir delikten baktıktan sonra 
açıyordu. 

nu geı:e müşterilerinin ziyareti her 
halde karlı idi. Çünkü herifin saraf
larn büyük miktarda para yatırdığı 

söyJ eniyord u. 

Tit ufak tef ek, yaşı belirsiz, cılız, 
kara saçlı, basık ahnlr, köse, parlak 
güzlü, ince burunlu, ) umuşak uzun 
ve asabı elli, sol kalçası çarpık bir a· 
damdı. 

Onu her gören meş'um bir şeytanın 
karşısında imiş gibi titrerdi. 

- Muhterem polis müdürünü rahat 
sız etmiyorum ya? 

- As la 'l'it! (,' ünkü her zaman bana 
yeni ha herler getiriyorsun! 

1'it iki elini bir koltuk sandal.re· 
sinin arkah~ma dıı.rıyarak Monklnra 
garip bir ~kilde baktı. 

- Bugiinkii havadis mühimdir. 

l\.elimeleri ayrı ayrı ve ağı r a :1 ır 

söylüyor her sözünü ağırlıkla altına 

satan bir adam tanını alıyordu. 

- s;tyle bakalım! 

- JJu gece aciz dükkanımda şeref· 
li bir ziyareti kabul ettim. 

- Saraydan biri mi geldi 
- Sarayın en hüyUklcrinden biri. 
- Sakın bir kadın olmasın?. 
- Evet bir kadın .. 

- Madam La Düşes Detamp mı? 
- l\tön~enyör herşeyi çabucak 

anlıyor! 

- Dü~es ne istiyormuş? 
- Madam Sen Albanın birdenbire 

ortad.ın kaybolduğu üç giindenhc l'İ 

mevkuf olduğunu hiliyorsunuz ! Ne 
ise bunu geçelim, Di.işe"' Detamp ele
mini azaltmak için madam Sen Alha· 
na bir sepet meyve göndermek istiyor. 

Monklar titrediğini hissettı. 
. Onun şaştığı şey me}\'elerin gönde· 
rilmeı-i değildi. Saray halkının arala· 
rındaki samimi münasc:-betlerin böyle 
feci bir :.ekle döndüğünü t;ok görmüş
tü. 

Polis müdürü yalnıı bu nkanın se
bebini anlayamryordu. 

Acaba Düşes Detamp neden dolayı 
Madam Sen Albandan kurtulmak is
tiyordu. 

- Dü5es ha;;ka bir ~ey söylemedi 
. ' mı .... 
- Meyvelerin bugiin gönderilme.si 

lazım olduğundan başka bir şey söy. 
lemedi ! · 

- Gönderereğini vadettin mi? 
-Evet! 

- Şimdi ne yapacaksın? 
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E. NEŞ'ET 
KiNiN KOMPRiMELERi 
SITMA, GRiP, NEZLE 
Bir tek Kinin Komprimeıi sizi bü
tün bu haıtahklardan kur~arır . 

Eczanelerden Kinin alırken daima 
2 lik zarf ve yahut da 10 adetlik 

tüpler İçerisinde 

E. NEŞ'ET kinini 
Jsrarla isteyiniz 

Deposu: Ankara Cad. Ne. 88, 
lıtanbul . 

KARAKöY • 
ECZANESi 

Hüseqin Hüsnü 
----1----·----·----~~- a hUl"ıl J 1 Galata, Karak6y caddesi No. 6 At1. 1 

- ltAGASTANIN or.Lu -
~~~--~~~--~~----------~--~ 

Daima altı yaşında! 
Deli ümitsiz bir harekette bulun· 

du. 
Düşündü. 

Ancaba kızı kaybolmasaydı şimdi 

kaç yaşında olacaktı? 
Şüphe iz büyüyecek ,.e delikanlı

ların ateşli hal~ışlarla süzdükleri bir 
genç kız olacaktı! 

- Şimdi tam ... 
Marjantin saymak isttdi. Fakat 

birdenbire, yerde yatan genç krza hid· 
detıe hakarak: 

- On yedi ya~ında ! sözünü mırıl
dandı .. 

Gözlerinde ,·ah~i bir ışık parladı. 
l{endisini acı içinde yaşatmak için 

bu cehennemi kıı J iycte benzi) or, onun 
gibi çağrılıyor, ~esi, ı:ıe,·imli bir kuş 

şakırdı!llı gibi, başınr omuzuna daya· 
yarak uyuyan kızının ~esini andrn· 
yordu. 

Fakat kendisini tahkir için gelen 
hu kız kötülüğünün cezasını çekecek· 
ti. 

EHt ! Marjantin intikamını ala· 
caktı .. 

Maksadı onu öldürmek değildi! 
• Çiinkü ölüm azdı. Acı, müthiş ve uzun 

bir işkence bulacaktı. 

Delinin gözleri bir çelik namlu gi
bi parlıyordu. 

Kızın ayak ucuna diz ~öktü. Onun 
ı;itJi kımıldanmakı;;ızrn bekledi .. 

Saatler geçti! 
~ihayet güne~ ufukta biriken sis· 

for ini parçahyarak doğdu. 

Yüzünde ,·ah~i bir ifade helirt-n 
l\farjantin birdenbire ayağa kalktı. 

Evet istediğini bulmuştu. 
İntikamını alacaktı. 
Güzel Madam memnun olacak ,.e 

kendisine Jiyetini getirecekti .. 
Aklına gelen delice bir şey onu 

güldürdü. 

. 
- Çabuk!. Çabuk!. diye mmldan-

dı. 

Yava;;ça odanın bir köşesine gide
rek uzun bir ip aldı. Sonra tekrar :Ji
yetin yanına geldi. 

Genç kızın ayaklarını yanyana ge
tirdi. Sonra iple ~kıca sardı, Ellerini 
ele göğsünün üzerin~ &etirerek aynJ 
surette bağladı. 

IJirinC'i Fransuanın metreıi Düşes 
d'Etanıp orta yaşlı halinde 

Artık ~imdi dışarıya çıkabilirdi. 

Esirinin kaçmasına ihtimal kalma
mı:;;tı. 

l\larjantin çıkmadan t\"\'el altın 
dolu ,keseyi de aldı. 

intikamının ücretini ödeJecek ka· 
da ı· zengindi. 

Hemen kapıdan dışanya fırladı • 
Acaba nereye gitti? .. Ye ne yap. 

tı? Buraları meçhul! .. 
Aradan bir saat gec;tl. 
Nihayet Marjantin koşa ko~a gel

di. 

Forma: 19 
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Kara Maske 
Polis hafiyesi ( X: 9 ) un 
harikulade maceraları : No. 29 

Türk matbuatında bir yenili~ 

olarak sayılacak bu roman birine 
defa "HABER,. de çıkıyor. Bu ro 

manı bir sinema seyreder gibi takİE 
edecek, heyecandan heyecana dü· 
şecekainiz. 

x:g 
8~TÜN 

MAHB<IS. 
1.Atrı 
kıJRTA
Nıyof( .. 

11İl.E-
0EN . . 
IS Ti. 
F'ADE 

UÇUNUZ t>e BeNIM 
L /?! f ~ i P-rt..i GI? 
<:iELİR /V1İSİNİ'Z. ( 

ilk 
HAY- • 
DUôU 
TEPc
LEDl 

• 

1 
· ÇOCUKLAR iÇiN HEDiYELi ROMAN 1 

B O B i N i N Y A R 1 Ş l : 43 -------------- Istanbulun en çok satılan h 
kiki aktam gazetesidir. tlanla 
rmı HABER'e verenler kare 
derler. 

HAYDllOi.A-R 
.ŞtLOYl.I 

KANOll?A
•f?Atf 

1 ARABA 
Z EHiRLI 
8 İ5Kui 
~ 'cDıR-

' /'-') İŞLER • 
ı Di .. . 

StlVIDı ""IAHVOl..ôlf!Vt. SONA 
LAR..P.A KAi. iP t:>İlENE
Cc GıM. SON VMv • 

DUM AR'ABt:>AyOı 

HG - RAGASTANIN or.ur -
!\efes nefese olduğu halde dil~ mer

diveni bir solukta <:ıktı. 

Çe:.:.tiği istirabın acısını, elinde IHI· 

lundurduğu kızdan çıkarmak fikri 
zihnini iH"malamağa başladığı andan 
itibaren :artık yalnız bu intikam için 
yaşryordu. 

Bir hakı~ta içi rahatladı. 

.Tiyet yerinden kımıldanmamı~tı. 

Derhal i~e başladı. 

Yorgun olmakla beraber artık sab
redecek hali kalmamıı:-tı. 

Cebinden evvela bir keçe par~ası 
çılrnrdı. Bunu bir maske :;;eklinde kes 
ti. lki göz .} eri açtı. 

Sonra hir torbada sakladığı küçük 
bir "'işeyi çıkardr. 

füı ızi~eyi a.ğll'lrğınca altın vererek 
almıştı. 

~i~enin içindeki koyu bir mayii 
.tik.katle keçenin her tarafına yaydı. 

Odanın içini tuhaf bir koku kap-
ladı. 

Ilir ürperiş .Jiyeti sarstı. 

Gözlerini açtı. 

Fakat yerin den kımıldanaml) ordu. 

Kendisini toplamak istedi. 

Buraya nasıl gelmi~ti. Bu pis oda
da i~i neydi .. Kendisini hu hale liim 
koymuştu. Bütün vücudunda hir so
ğukluk bir ağırlrk duyuyordu. Büyük 
bir kunct sarfcderek doğrulmak is
tedi. Fakat ba~ı şiddetle .} ere carptı. 

Marjantin esrarengiz i~iyle me~gul 
olduğu icin bunu ne gördü. ne de İ::5İt· 
ti. 

za,·alh Jiyetin korku İ](' aklı baş1-

na gelmi:;ti. 

Bayılmış olduğunu \·e bu esnada 
kğlandığınr anladr. 

- Madam! diye kekeledi. 
~larjantin cevap vermeden ona ba

kıyordu. Genç kız: 

- :\ladanı beni nıçın bağladınız? 
Size kaçmryacağıma söz veririm .. 

Dedi ve yavaş sesle: 

-Bu ipler vücudumu acıtıyor. Liıt· 
fen beni çözer mis iniz? diye ilave etti. 

1\larjantin cevap ,·ermedi. 

Ayağa kalktJ, kıza yah.lal;'tı. Ye diz 
çökerek ) üzünü J iye tin yüzüne yak
laştırdı . 

- Görüyorsu! Çalışıyorum .. Bu da 
:.;enin için. 

- Denim için mi"! 

- }<~yet sana bir maske yapıyorum. 
- Anlamadım •.. 

- Dinle!. Beni dinliyor musun? 

. Jiyct kirpiklerini kapamakla ceYatl 
H?rdi. 

- Senden nefret ediyorum. Çünkü 
ı.en hiitün ı·uhurnla nefret ettiğim bir 
kadının kızısrn ! Annenin bana çektir
diği azabı ben ele ona çektirmek iste
rim .. \nlıyor musnn . .ı\h anlamıyoısun 
değil mi"? .. 1'-e zararı var. Ben nasıl 

ağlaclımsa anneni de öyle ağlatmak is
terim .. Işte bu maskeyi bun un için 
yaptrm. 

Ya~ ve kokulu keçe parça~mı mu
zaffer bir tınıda salladı. 

- Bu maskeyi güzelliğini görme
mek için yLizüne takacağım. 

Bir ayna ı>arçasr bularnk .Ti~ etin 
yfüiine yaklaştırdı: 

- Rezil kız! Şu aynaya bir hal, .• 
hi hak ela. son kere olanı!, ~iizelli,Cini 
ı,!iir. sen g uztlsin. fakat bu güzdliğin 
artık l•:ılmıyacak ı 

.Jiyet başını sallayarak: 

- Güzelliğim kalmıyacak mı? A-
dam Rende ..• Şimdi gıizel liğfo\in ne 
hükmü olabilir ... dedi. 

Deli bu sözleri işitmemişti bile .. 
- f«: gün zarfında bu mesele ta· 

marn olacak .. Ilacı bana satan :Knpoli 
li sihirbaz, ke~enin merhemi içmeı::i 

........................................................ 
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ıçın üç gün kafidir, dedi. Daha üç 
güniin var. Sonra her şey bitecek. Se· 
nı annene götüreceğim. .?\Ia.skeyi kal
dınıcağun ve: 

- Bak kııınr ne hale kodum! diye. 
(eğim Ye güll!ceğim. 

.Jiyet bu üç günü, kork•.ınç bir ka.-
bus içinde geçirdi. 

l\farjantin onu bir dakika bile gÖ· 
zünün önUnden ayırmamıştı. Hatta ge 
celcri bile .Jiyet onun korkunç bakış· 
larmı iizerinde hissediyordu. 

O 'akit korkudan tirtir titriror<lu. 
Hasta <:ocuklann sesine benzer bir 

se:-;lc Manfredi çağırıyordu . 
l\l:.ujantin ona hiç dokunmuyordu. 
Maskeyi bir <;iviy<" a~mı~tı. 
Rıızan haşmı sallıyarak duvara 

:yal,hşıyor, onu yakmdan seyrediyor· 
du. 

- :l l -

ilfÖSYÖ DÖ .'fONKLARIN KONA

GINDA VE l(RALIN YANINDA 

Ehecli bir mateme mahkum imiş gibi 
siyahlara biirünmüş odaya güne~in . ı· 

şrğı ~üçliikle giriyordu. 
Mösyö Dö Monklar bu odayı pek 

«e,·erdi. 

Sabahları burada çalnııı·, Pnı·i~ dar 
:ığa~Jannı asrlanlarla siisliyen emir· 
!erini burada yazardı. 

Geceleri de burada din lE-nirdi. 
Yanma girdiğimiz hu saatte i\losyö 

Dö :'.\Jonklar ne çalı~tyor, ne de dinle· 
niyordu. 

Gcc;mi:5i clüşüniiyord u. 
Kalbinin sertleşmesinden evvel, 

~ ela öbür adamlar gibi bir insandr. 
Acaba onu böyle vahşi ve duygusuz 

bir hale koyan neydi. 
Bakışr ağır ağır masaya hakim bü· 

yük bir resme doğru ı~alktı .. 

Bu gayet güzel bir kadm olup kil· 
cücük bir cocuğu tutuyordu. Fakat 
~eka ı~ığtfİe parlryan alnından mağ· 
t·ur ve ciddi bir kadın olduğu anla ;;ı· 

lıyordu. 

Acaba müthiş bakışı sırlarla dolu 
gibi şeyler hatırlattı ki bu cellat ağ· 
lamamak için başını çevirmeğe mec
bur oldu. 

Bu sırada kapıya vurulan hafif bir 
darbe onu dalgınlıktan uyandırdı. 

Acaba. müthiş bakı 1', ı-ıırlarla dolu 
bu odaya girmek isti) en ziyaretçiyi 
gerileme~e mecbur etmiyecek miydi? 

lla;yır .. Bu gelenden ne korkuyor ne 
de geriliyordu. 

Dudaklarmda matemli bir tebes· 
siim rnrdr. 

Her zaman böyle gelirdi. 1\lösyö 
Dö :Monklarm yattığı odaya kadar gi· 
rebilirdi. Daima iyi karsılanır, aciz bir 
adam olduğu polis müdürüne bir çok 
hizmetlerde bulunurdu. 

Bun un hı IJeraber bil' doı<t olmadt· 
ğı gibi bir u~ak ta cleğıldi .• 

Bir ortaktr .. O kadar. 

Moı•klar: 

- ::\ apolili Tit: diye mml dandı: 
Birka<: sene e·nel ltalyadan ~ele· 

rek Luvr sarayına. yakın bir yerde 
küçiik bir dükkan a çmrf:\ ve kapısının 
üstüne de müşterilerin nar.arı dikka· 
tini çekmek için bir değnl'ğin ucuna 
bağlaclrğr birkaç otu hsmıştı. 

Bir<:ok meraklılar içeriye girerek 
bu otların neye delalet ettiğini ~ordu· 
lar. 

'fit bunlan uzak memleketlerden 

getirdiğini ve bütün hastalıklan bun· 
1arla iyileştirdiğini annttT .. 

Ilirka~ hafta dükk:m dolup ta:;tr .• 

Sonra yın·aş yava~ hi~ kimse gelme· 
mcğe ba~ladı. · 


