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Kazanan numaralar 4 üncü sayfada 
Habeşler haıa 
çarpışnıaktan 

Sovyet bll()lnln buldu('Ju gençlik aşısı 

GençllQln sırrı gebe 
kadın ldrarındadır 

Sovyet doktoru buldoğu aşının "bir 
Abıhayat,, olduğunu slylttyor çekiniyor 

Italyanlar bu 
vaziyetten istifade 
ederek ilerliyorlar ı 

Habeşlerin lnglllz somallslle 
irtibatlarının kesllmesı tehlikesi 

de baş gösterdi 

. eşistan Yemen imamı 
· ile askeri bir anlaşma 

'-':,\bu anlaşmaya lbnissu
da gireceği söyleniyor 

A.dlgrat el.varında ltalyan ordusundaki yerli Habe~ 17Wharipleri. 
(Ya:uı 2 ncicle) (Son haberb· 4 üncüde) 

...____~-----~~~~~~~~~~~~~~~~--

Alman - Fransız 
&nlaşmasına doğru 

Ribentrop yakında Parise 
gidiyor 

Pransız gazeteleri Lavalın sulhçu 
. ;!!asasından hararetle bahsediyorlar · 
' •pmrzda Almany&lllD U .. 
~ ~a ualartyle tepild me
~ bir ,..Jmılaşma faali -
~ 1"alunduğuna ipret etmlf ve 
~ ._. hzetelerinden naklen, Bitle • 
~- best elçisi Von Ribentropun ya-
~ Parıae rfdeceğini bildirmiştik. 

'- ı.- ~Jeıı ajana telgraflan da 
~·teyit etmektedir. 
~ nzeteleri de, Alman mü • 
~ oı ha ParJst ziyaret etmek Uze • 
lltQ~ dola)'18ile Alman - Fransız 

"ta ilden bah8ederek diyorlar ki: 
\tr h '1ll, Fransa siyasasının banşç:I 
.._~ 0~: 11iruncla devletleri birleştir -
~11hnu müteaddit defaJ:ır sty 'S Franaa, ''Fransız - Italyar.,, 
~e - laatıts,. n "Fransız - -
~ı:ti dostıuklanna sadakatini gös--

l'ilrklye - Iran - Irak 1 
Adamı t:ecc. ıüz 
misakı imzalandı 

Tahrandan bildiritdifine gö
re Cenewede Tevfik Rüıtü A· 
ru, ln.n Hariciye Veziri Kbı
ml Han Te Irak mümenili Nuri 
Sait pqa arum<la Türkiye . I· 
ran - Irak ademi tecavfrz mba· 
kı imzalanDlJ'ftır. Bu suretle 1 . 
rak ile lran araamdaki bütün 
ihtilaflar da halledilmiş olmak
tadn-. 

Zecri tedblrler ve biz 

Kanun layihası 
Kamutayda 
Perşembe gftnft 
gUrUştılecek 

ltalyaya brfl wri tıidbirleıka ... 
bld için laulrlanmıı olua kanun ~ 
hamım kamutayda basiln dejil, ~ 
tembe sün& konuıulacaiı aDiaıılmııtır. 
Kamutayın dıt itleri Te ekonomi en· 

cilmenleritıce ıi>7.den ıeçirilmiı olan 
l&J'ihıi. lfamatayda ........... edihned9 
önce parti kongresinden ~- Ve 
dıı bakanmm izahah dinlendikten son
ra. perıembe günü bmutaya ....u .. 
cektir. 

Yunan krah 
Heyetin tekliflnl 

kabul etti 
Bir lise talebesi 

kral aleyhine 
nümayiş yapt:ı 

Yunan kralı, kendisine gelen 
heyetin davet teklifini kabuı et
mİf, aonra İngiliz aaravma giderek 
İngiliz kralı ve kraliçesiyle birlik
te yemek yemittir. 

Yunan kralı Yorgi. diln yazdr
ğmıız gibi Londradan perıeınbe 
günü hareket edecektir. 

Atina birinci erkek lisesinde 
talebeler, cumuriyet ,ejimi lehin· 
de nümayif yapmıılar. içlerinden 
bir çoğu tevkif edilmı~tir. . 

Bu YQftalıi ihti~. balu.'l.:.ııia Uldia eJiyen yeni "Abuhayaı., la ge~c-. .. 
I ı.,ecelıler mi l.,.,,Cms1 

(Yazısı 11 ncı sayfada) 

Hırsız Celal Bekir 
bir eambazmış da 

Amerika konsolosunun evine 
ufacık bir aralıktan girmiş 

Tecrübede bulunan kont'olos 
hayretinden donakaldı 

Birçok evleri aoyan Celal is
minde bir hınaın yakalandığını 

dün yazmııttrk. Uzun boylu, za -
yıf, halinden hiç de mahir bir hır 

ırz olacağı anlatılmıyan Celal bu 
aabah Kadrköy ve Pendik civann· 
da soyduğu evleri göstermek :;. 

zere o taraflara götürülmüştür. 

Yaj>bğnnrz tahkikata göre, hIT • 
sızlrğr fÖyle yapıyormUf: 

Celil altı ay evvel ım.hkt\mi -
yetini bitirerek hapi9haneden çık
Dllf, Galatada Arapcamide Oa · 
küpçü to'kağmda dört numarada 
oturan ve MeyveJıotta ticaret ya · 

(Alt taralı 4 üncüde) Celôl Bek:, 

Çocuk 
babaları 

Japon bahrlyellsinln ölümü yüzünden .........--- ~ ,_ ~ .. --- ....-- ~ ~ - ,,..., .-. ~ 

Kendiniz ve kendiniz ya~ta ola~ 
lar için aldığm.ız gazetede yauu. 
larmızı da nl~kalandrracak kısım 
lar bulunmasını temine ~alIJar 

HABER 
çoeoklarını hem eğlendirecek. 

hem de kendilerini memnun ede • 
cek bir iş yapmak maksadiyle: 

Sizden şunu 
istiyor 

Mektebe giden 

Japonya ile Çin qeniden 
tutuşacaklar mı ? 

Japonların müdahale sözleri üzerine 
Çinliler tabşldata başladılar 

Bir Japon gambotu Şanghaya 
gidiyor <Yazıaı 2 ncide) 

Asanıa ı 
çocuklarınızın bize , yanardağı 

resim lertni 
gönderiniz 1 Dirdenbire patladı 

Küçok blkayeıer 
Va - Nu, bugünden itibaren 

okuyucularımızın gazetemizde 
bir eksiklik olarak gördükleri 
küçük hikayelerini muntaza· 
man yazacaktır. 

Bu fotograflann arkasına çocu . ! Tokyo, 10 (A.A.) - Asama 
ğunuzun ismini, ya:.; ını, devam et· volkanı birdenbire feverana ha§ 
tiği mektebin ismini, hangi sınıfU: I (amıttır. Tokyo kapı!arına kadar 
olduğunu .. re,_ mektep numua~mı d:- 1 

Bugün llk hikaye: 

Ağlamak hürriyeti • r. Almanya ile görUşmelc : 
(Al_ı l'INh ~ ibJciidc). 

kaydedin iz. her taraf kül altında kalmıttıı . ..._ ____ ...,..._ .... _ .... 1 Hasar mühimdir. l._. .... _111111ıo .... un_c_u_aa .. y-la_m_ı_zd•a-d.ır_,. 
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Habeş harbi 
küçük devletleri 

Fransadan 
ayırıyor mu ? 

Versay muahedesi Avrupanm Slllll'· 

lnrını değiştirdi, bir çok yeni devlet • 
ler do~uı:dr: Çekoslomkya, Lehistan 
gibi, bir çoklarının da sınır1armı ge -
ni~letti. Romanya, Sırbıstan gibi Av
rup:ufakl harpsonu siyasasını tetkik e. 
dersek büyük bir temayül gözümüze 
çarpar. Diplomatik faaliyetler hemen 
hemen bu yeni sınırların muhafazası 
için yapılan muahedelere inhisar eder. 
Küçük andlaşmanın mahiyeü nedir? 
Çekoslonkyn, Romanya, Yugoslavya 
harp neticesi elde ettikleri araziyi mu 
halaza için birle~mişlerdir. Bu tema -
yülil'n başında büyük bir de\'let görü
lür: Fransa. Bu .siyasete Alet olan ar. 
sıulusal bir teşekkül vardır: Uluslar 
Kurumu: 

••• 
Kuru" Amerikan reisicumhuru Vil 

sonun eseridir. Amerika kurumun ha.. 
bası addedilebilir. Fakat genel savaşı 

müteakip Vaşington Avrupa siyasasına 
karışmamayı ahdetmiştir. Bunun üze 
rine Parla Cenevre paktının en büyük 
müdafii olmuştur. Çünkü Versay mu
ahedesinin eseridir. Fransa bu muahe. 
<le ile bUyiik menfaatler temin et • 
mi~tir. 

Fransa Ul,uslar Kurumunu müda -
faa etmekle Versay muahedesini mil. 
daf aa etmiş oluyordu. Bu Fransanın 
etrafına hak hayatlarını ve yeni bir 
çok menfaatlerini muahedeye bor~Ju 
dnletleri tophyor ve Paris Avrupa 
arsıulusal ~iyasa~ında hlkim bir rol 
elde ediyordu. 

Fakat Fn:ınsanın bu kadar hara _ 
retle müdafaa ettiği kurunı politika -
sı icabı ~!lahsızlanma elzemdi. Jn • 
r; iitere, Almanya, Pari.'I şu mealde bir 
rok notalarla bombardıman ediyor • 
lnrdı.: 

HABER - AK,am poıta11 11 SONTEŞRIN - 193~ ~ 

ıtaıvan - Habeş harbi 
Askerlik muharririmizin görüşleri 

ve en son gelen telgraflar 
Doğu Afrikasmda harp bütün ·~vkulc~yt ~lan~, sağda Çana gö-J Cephe gerisi 

hıa:ı ile devam etmekte ve İtalyan lune dogru ıleı·lıyen kolun da Ma· • 
ların lehine olmak ıartiyle inki . kaile deki kol ile bir hizaya gelin-' Habef imparatoru Yemen imamı 

kt d d b .. ile bir askeri anlafm• yapte 
şaf etme e ir. Vaziyetin cephe· ceye ka ar eklemek, ve uçuocu Ad' b b 

10 
(A A) N _ 

lere taksinı edilmit süel görünüş· ileri hareketi müşterek bir cephe- ıs:ı a a, · · - e 
güs ile Yemen lmamı Yahya an-

leri tudur: de yapmaktır. Habeılerin daima 

M k 11 • toplu olarak hücumlar yapması aında mühim bir ~laşma yapıl . a a e cepesı ltalyanl&TI da toplu olarak hare. mlflU'. İki memleket &T&llllda SÜ" 

kete meobur etmektedir. el bir itifak da akdolunmuıtur. İtalyanlar bu cephedeki yuksek 
noktaları birer birer ifgalde de -
vam etmekted!rler. İtalyan tayya
releri hiç.bir toplu Habe, kuvveti 
görmemi9lerdir. Diğer taraftan 
Aluum'un cenubundan Çana aö • 
lü isti.kametindeki İtalyan yürü -
Yütleri de devam etmektedir. 

ltalyanlarm yeni itıal et.mi! ol
dukları mevzilerde bir müddet 
kalacaldarı, ve bunları tahkim 
ettikten sonra üçüncü defa ola . 
rak ilerilemeie bqlryaeaklan tah 
min edilmektedir. 

Ha'bef kuvvetlerinin hali han
ai mmtakada İtalyanlara ka111 
mukabil taamıza ıeçecekleri 
meçhuldür. Dolatan rivayetlere 
bakılacak oluna Habetlerin ta -
kip ettikleri plin ltalyanları da
ha içerilere çelanek, ve Makalle 
ile Kuaram arasında bir meydan 
muharebesi verdirmektir. Hatta 
Ras Seyywn ordularının bu mey
dan muharebesi için Desaei' den 
yardım aldıiı da iddia edilmek· 

tedir. 1 
Şimal cephesindeki ltalyan 

lbniuuudun da bu ittifaka ıirme-

SO m 8 Iİ cephesi si bekleniyor. 
ltalyan mallarını yaeak 

eden bZr emirname Harbın ehemmiyeti timalde bir 
tevakkuf devreai geçinneğe nam· 
zet olduğu halde cenupta bilakis 
büyümek istidadını göstermekte
dir. Uzun zamanlardanberi Gora 

Adisababa, 10 (A. A.) - ltal· 
yan eıyasmın Habef istana ıirme
sini yasak eden emirname yarın 

neırolunacaktır. Gümrüklerde bu 
hai mmtakası etraf mda bocala - hman bütün ltalyan eıyaaı da mü-
yan İtalyan kuvvetleri, timdi ile- aadere olunacaktır. 
ri harekata giritmek için toplan· Meyd•n• bir UçUncU cephe 
maktadır. Harrara 200 kilometre daha c;ıkıyor 
meaafede bulunan General Gra - Ci'buti, 10 (A. A.) - Auala · 
ziani'nin pek yakında bu tehre daki ltalyan lcunetleri ile Mo • 
kartı eaulı bir hücuma geçeceği hammet Y ahyanın kuvntleri ara
temin edilmektedir. Bu cephede larmda irtibatı teai. etmek üzere· 
ltalyan kuvvetleri huduttan iti . dirler. Bu irtibatm te.i•i Tiıre ile 
baron 300 kilometre derinlite gir Ogaden araıında üçüncü bir cep· 
miş bulunmaktadırlar. he ihdas edecektir ki bu, Habe§ • 

İtalyanlar cenupta yrldırnn gi· leri Diredema ve Hanann tima · 
bi ilerliyeceklerini ve gayet az bir linden tehdit eyliyecektir. 
zamanda Harrar'ı elegeçirecek - ltaly•nl•rın llerleme•lnln ••bebt 
lerini ummaktadırlar. Adiaababadan gelen mektup • 

Cibutiden bildirildiğine göre lara bakılırsa ltalyanların ilerle • 
cenup cephesindeki Habet asker- meleri bir muvaffakiyet değil, sa
leri arasında anlaf&Dlamazlıl<lar dece biT Habet eevkulceyt pla • 

vardır. Ve humma hastahjı ba~ l ıvnd.n ibarettir. imparator timal r· 
ıöıtennittir. ordueu 'lcmnand.,. Raa Se)..,uma 

Desaei önlerine kadar harbetnıe • 
den çekilmesini emretmiş, ~., 
Seyyum da bu cır.re itaat ederelı 
muntazam bir tekilde ıeri çekil · 
mi§tir. İtalyanlar bu mıntabr' 
geldikten sonra Habeşler bütiill 
kuvvetleriyle hücuma geçecekler 
dir. 

Bildirildiğine göre Habe§ lna • 
paratonı hududa giderken a~i• • 
lerden Sen Jorj ile Sen GabriyeliO 
sandukalarını da birlikte rötüfe ' 
cektir. Bunun askerlere 1896 ı.r' 
hında olduğu gibi cesaret ver~· 
ğini, Habeşlerin bu iki aziJİll 
ıandukalarmdan çıkarak kendi ' 
leriyle birlikte İtalyanlara bl'f1 

harbedeceklerine inandıkları ,;;r 
lenmektedir. 

M11ırlıılar da Ha.bet - ita.,.., 
harbmda Habeılere kartı büyiilı 
bir sempati göstermektedirle1'08İ1 
çok M11rrlı bilbuaa Kızılhaç ifll' 
rinde çalıtmak için Habe§istal" 
gitmit bulunmaktadır. 

ltalyanların glzll kuVY88erl 

İ talyanlann yeni baılachldan ~ 
hareketinde öndeki haqt .,,,_,, 

20,000 kitilik ıizli bir kuvvet de 9"llr 
nuyor. Bunlar Danakillerd• •i~ 
kildir. İtalyanlar, bunlan ücretli ..,,._ 
olarak ıi:ıdice toplamıılardır. 

Danakillerle birlikte kanlan çoc:ok" 
lan da yola çılmuıbr. Bunlar ~ 
fazla t.chizat ve yiyecek taııyor)ar. 

(Deyli Miror - dd 
- Mademki iruınryor.sun. Mademki ______________ .,.....,. _____ ..... _._ ............ --.----..-.-..-... --.-....... -..-ı.---.-... ..-.--.... --..-.-. 

:~~ :~~~~:;ı:;b~!1~~~~:·~:çz:~111~~1ı- ~e.?!1_ ~a1J.ri:t~!!.5~':!~n 9!.9 ~9.Y..9.t:E..Q.d_.e!! /nqiltere donanmasını 
,.,::.·::ı::;!~y~ neı.mti daima ıu laponya ile Çin qeniden artırmalı mı 

- Siz bir harp vukuunda pakta gö J t '-
re hareket edeceğinizi temin edin, o. t t kl ? 
zaman kollektif emniyete ilk inanan u uşaca ar mı . t l ? 
ben ola.cağım. Derhal silahlarımı a - ar ırmama l mı 
zaltacağım. Japonların müdahale sözleri üzerine • 

B\l c~np kiltUk devletleri mem . • Çinliler tahşldata başladılar Eskı· bahrı·ye bakanı lngı·ıteren·ırı 
11un edecek mahiyette f di ve onları 

Fraıısııy• bat~Y•:d·-~ Bır Japon ga~~otu Şanghaya yeni donanmaya ihtiyacı 
11.ıJ.rp geldi çattı. 'tJıu.cılar Kurumu • QldlyOr 1 d "" •• ı ·· 

nun tMr azası ötekine taarruz etti. Japon bahriyeıinir. Ş:ınıhayda·ı hale edeceği niyetinde olduiuna o ma ıgını soy uyor 
HarM durdurmak için kurum faali _ ki karargahında bir Ja::ıon bahriye dair bir müddettenbeti devam e- " Gemilerimiz bize yeler, baakasını 
yete geçti. Fakat hani Fransa? Şim - neferi öldürüldüğü yazılmı9tı. den fayialar araımda bir münaıe· Y 

<J ;ye kadar paktın atetll müdafii Fran Bunun üzerine Japon~ Çin mü~ bet görülmektedir. Ke~a askerlik~ yapmak müsrifti k Olur " 
s:ı, ltalya aleyhi~ harekete geçmekte 111111 

. bü:yak bir çekingenlik rösteriyordu. nasebetini bulutlandırac3.k gibi gö ten tecrit edilmİ§ olan Şanghav Eski lngiliz deniz bakanı A. v.
1 

zaman cvvellerde İngiliz bahriY~ 
Bunun üzerine lnglltere ünderlfk va. rünen faP.liyet hemen bat göster mxntakası etrafında Ç•nlilerin kuv Aleksandr bugünkü İngiliz hükume • kendi hna filosu ''ardı. 
ıire~ini iistUne alarak kurumun, ve miıtir. vetli tahşidatta bulunrluklarr sör tinin silahlanma proıramına itirazla Zannediyor musunuz ki, de~ıiz h'>; 
bih·asıta küçük devletlerin ve renkli Bir yandan bu Japon bahriyeli- lenmektedir. çok mühim bir llÖylev vermiş ve tnıi- knnlıirnrn plAn ısubcsl, başl·:.',a~~~t 

kl Ud fi . liz deniz bakanlığı, bu sö.vle\'de ge•·en do a 1 r a kar ·ı tek"mmu "' 
l1' ann m a ı gibi görUndU. sini öldüren katilin bir Çinli olup MUdahale kat'lleflyor 3 nı nma a rn -; " cıo-

F T (AA ) rakamlann "esrarı hlikfımet,, olduğu dikleri hücum vn tıalarına kendi 
ramanın bu ~ekingenlfği kUçUk olmadığı hassasiyetle :ua,tırılıyoı·. okyo, 10 . . - Rengo a· kaydile gazetelere geçmeme•lni em • narımalarında tedbir almamıt olt~:: 

de\'1etler tarafından filpheli görün · Diğer taraftan Japonyanm Çine jansının bildirdiğine gör~, eğer retmiştir. · · dw· 
miiştür. Belçika bakanlarından Yon Bu 12 harp gemisinden her bırı ·]11 
Zalandin Fransayı bu hustL'ita ikaz e.. müdahale edeceği havadisleri ye- Çin dün öldürülen Japon bahriye Ak.cıi takdirde "euarı hüktlmeti yanın 0 neYiden herhangi 1temisi ~ 
den dJye\·i bugün küçük ulusların fik. niden ve tehlikeli bir zemin üze· askeri meselesinde Japonyayı tat. taş etmek,, suçuyle itham edftecekle _ teslih edilmiştir. Biiyük harpten 

1 
iti 

rine tercüman olmuş addediliyor. rinde cal)lanmı~ bulunuyor. min etmezse Çindeki Japon kuv- rini bildirmiştir. hunları moclern hir hale getirmek ~ 
Fransa bu hareketi He acaba harpso Dolayısiyle Çin ve Japon mer · vetlerinin müdahalcdn bulunmala. Eski İngiliz deniz bakanı, bugUn • 10,000,000 sterlinden faz:a harcall ' 

nu müttefik lerini kaybetmek tehlike • kezlerinden gelen te•gr~flar şun• rı muhtemeld;r. kü lnıiliz hükumetinin "İngiliz bah • mıştır .. , -. 
sinde midir? lardır: riyesi ihtiyaca kafi değildir,, yolunda ı-;ski deniz hakanı bundan ,011~ 

B!r Japn &'i:mbotu Şangheya ki iddiasını yersiz bulu,,·or ve bunun ka" r 
Nuri MAHMUT 

Italyqda Fraosaya 
karşı cereyan 

lngiltereden sonra Fransa ltal· 
yanlar tarafından boykot muame
lesi ıörmeğe baılamıştır. 

ltalyan gazetesi "Tribuna,, di
yor ki: 

"İngiliz cntelicena ıerviainirt de 
Jileti altında Mason komünist sol 
cenahın tqviklerine kapılan Fran
ıız diplomuiai, ltalyaya karşı zec. 
1'f tedbirleri tatbike karar verdi. 
İtalya bu tedbirlere kar§ı koymalı
dır ve'koyacaktrr.,, 

- Niyuz Kronftdden -

Katll kim? 
Şanghay, 10 (A.A.) - Japo.ı 

bahriyeıinin buradaki karargahın

da Japon bahriye ask~rinin öldü· 
rülmüt olması Japonyaye. kartı 

doğrudan doğruya tevcih edilmi~ 
bir tahrik olarak tela1i.ki edilmek• 
tedir. Japon elçiliği İki memleket 
arasındaki münaıebel,eri karartan 
bulutlnrı dağıtmak için Çinin la· 
zım ıelen tedbirleri alacağı ümi
dini izhar etmiştir. Japon maha
fili katilin bir Çinli oldufu hak· 
kındaki ilk haberler hilafına ola• 
rak katilin milliyetinir. henüz bi · 
}inmediğini söylemektedirler. 

Çlnlller tahfldat yapıyor 
Şanghay, 10 (A.A.) - Dünkiı 

hadise ile Japonyanın Çine müda-

~dl kaç gemi daha yapılacağını ve 11td' 
g yer kafi olduğunu, fazla ma~rafa lüzum rA hnrcamak IMtedlklerlnl :Balcf\'ill~ıı.tf 

Tokyo, 11 ( A.A.) - Şanghay olm:ıdı<!mı ileri aUrtivoı·du. ı.ı 1 nttı!J' " " kumetinln ar,ıktnn açığa .!llu~· e d" 
hadisesi ü:ıerine ''Atlllki:ı,, Japon Eski bakan Alekaandr'rn aauteler. herke~i meı:htıt hlr korku kllrş1"'1;,.. 
gambotu Şanghaya gö"\derilmiştir. de çıkabilen çok enteresan beyanatı hırnkmnmalnrmı tn,·.!lllye etmis 'ff 
Mareşal Şanghanek Çinin Tokyo şudur: lerlni şiiyle hltirmi~tir. : C 

elçisi vaaıtasiyle hidi!eden dolayı "Dünyanın en büyük, en kuvvetli, "Eğer hiikünıete yeniden 5tr~1 
teessürlerini beyan e!miıtir. en iyi talim aıörmUı \'e kifayet dere - hareket etmek imkfınr ''erilirs~, b~til' 

Vazly•t tehllkell cesine varmış olan lng'iliz bahrlye.I, nrz bir harp meselniif değil, bır 1 
Şanghay, 11 (A t\ ) _ Japon mUtterek emniyeti korumak için Uze • do~ru gidiş mcsc~wi olacaktır.,.. 

rine dUttctk nzifeyl tam manulle _,, 
atatenavali Japonyamn Ç'in hüku· ba§arabllecek kRblliyettedlr. 1 - [)eyli Heraltf~ 
metinden mdalibath bulunacaiı· Ilafhakan Baldvin, 15 harp ıemi • ----- -------

HAB·ER 
t l ı;:• '1 

nı tekzip etmİ§tİr. M.\amnfih va· miıden 12 •inin metr6k bir hale ıel .1 
ziyet tehlikeli ~örülütor. Ve Ja· diğini, çünkü bunların tayyare hUcu · ı 
ponların Şapeide bir h:ırE"kette bu· muna ka111 korunma tedbirlerine lil ~ 

r ı.: - • 3ıı. ........... ı ....... ıııı ....... ,....,...,..._ ~..... • 

lunması ihtin1alindcn hP.hsedili- zum görillmedi~l zamanlarda yapıl • , ......... .. 
yor. 1932 Şapei istiliıının teker• mış olduğunu 1!'8y1ü)·or, hu dofru de- u.iiiıli!ll~!ll 

fildir. 1 •IM"'9 

. t .... ., jı!, ı " ,., . 
ER'•' 
erıe,.· rilründen korkan hıılk Şapei'den Mi"'~r Baldvlnln işaret ettttı on 

akın halinde arsıu)u~al imtiyaz) · iki gemiden hi ı; hirisi cle mı:; den e'' .. · 
hölreye ıelmektedir. nl bitirilmiş dejlldir. Ve bundan çok.j 

" ... - ...... _-,, .• ! .. ' !'~Qllı::- ~., ~-··· ·r· 
:· .,. > f , •. H 
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" Alim doktor 
VE 

Eski usul doktoru 
- Bana bir ıiyecek... 

1 Bir lmYlü, bir fakir adam aizden 
~nu istese ne verininiz? Buit 
ır P&ntalon... Hatti. ıalvarımaı 

Paataloa .•• Sonra, cepkenimai bir 
~Ona göre çapulamaı ayak-

.. Külibnmı bir ppka .•. 
~Gece, ıündüz, batti yaz kıt, bi-
0 ~adam, bunu ıiyıin, dunun ••. 
d.~une de kaput beı:i bir palto uy· 
-...,.._ ne mutlu tatH canma ! 

itte zenp. olmak bahtiyarlıjı · 
llıl. eriıenıiyenlerin kılığı böyle ol· 
~rwektir. 

lliliJorum, elbette, medeni kı · 
>'lfet bu dejildir. Gönül iater ki, 
fae..Iceain türlü tüTlü elbiteai ol -
~ .. 
d.~ akat, iktidarı olmıyan bir a . 
._._ !Öyle deeeniz: 

- Evlidnn ... Giyecek mi ala • 
~IQ? .. Öyleyse ıardrobunu fÖY 
e 1-ıızim et: Evveli bir frak, bir 
~ins, bunlara bir de makfer . 

.. ra llzım ..• Bir kürklü, bir kürk· 
'Uı ... _.to iki d'" .. b" .-. ••• par oau, ır eaı • 

~bl. .. Sonra: Dört mevsim 
ı._ tft dörder ko.tüm ... Tabii çay • 
~ ıiyecke llcivert elbiıeyi u . 
~un ... Spor kıyafetlerin de 
.~olacak... Ayakkabı bahsına 

tGce.. IMı, ih ... 
L. _tfer elbiaenin mutlaka böyle o
~hıı .öyleneniz, köylüye a . 
~açıla: "Çıplak ıez!,, de· 
~İT. Çün~i hiçbirini yapamaz .. 

••* 

Ancak, varını yojunu saba bi
le buna im.kin olmadığmı gören 
huta, ipin ucunu koyuveriyor, 
kendini Allaha emanet ediyor. 
Belki basit tavsiyelerle yüzde yet
mit ihtimal dahilinde olaa bile, 
derdinin önüne ıeçilebilirdi. I! 
muğliklaımca biç bi11ey yapılmı. 
yor. Aile, doktora barvurmak 1-a
?uretini ancak bıçak kemiğe da . 
yanmca hiaediyor. Bundan biz -
zat doktorlar da zarar görüyorlar 
Esasına bakarsanız, eıki uıul, 

urrlık tecrübelere dayanıyordu. 
ilmin kıtlığı böylelikle örtülüyor . 
du. Gerçi, bu yibden birçok zayi
at da veriliyordu. Lakin timdi de 
çok kimıe yeni ınullerin tecrübe 
tahtası olmuyor mu? 

Bana kalırsa, ancak büyük ve . 
ıait ve imkanlar olmadıiı vakit, 
doktorlar, ıene eski tarzdan ay -
rılmamalıdrrlar. Bu, hem h~lkm 
sıhhati namına, hem de kendi 
meale ki kirları noktaımdan fay · 
dalı olacaktır . 

En modem tedavi tarzlarım bir 
maksatları da tetebbü olan zen • 
gin kliniklere bırakinalı, yahut 
bunu bir tehrin içinde belli başlı 
mütehunalar tatbik etmeli ... 

Yoksa: 
- Şuramda bir sancı oluyor. 
- Radyoırafini, üç nevi.tahli-

lini getir, ondan sonra ... 
- Allahasmarladık... Tekrar 

görii!ürüz ... 
,t~'bm ~eraldr! J'Ohmda attıiı 
do~ ~--z·~etmeımek ve ~enç 
l ~ yeni uaiilleri takip ey· 
,"-lerini doğru bulmamak elden 

"'' Elbette, okuduklan yük- (Vl·"Q) 
dele ~yeleri hayata tatbik için ı------------

Ve görüşme ahrete kalıyor. 
Ganclinin bir tazü var, pek 'be -

lendim: "Nazariyeler, ancak tat
bik imk~nları olursa kıymetlidir.,, 

t\: ~::::~doktorlukla ye- Yatağında· 
... beAI o·· ıdu··ru··ıdu·· d -"' arumda •İfahla beyaz ka-
:: ~ bir fark görmüyor mu . 
~~? Parasına tamah 
)b~' _eaki tarz hekimliii, tıpkı edtlerek UldtlrOldUğil 
~ anl:ıttıimı basit elbiaeyc sUylenl yor 
--..~ıyorum: 

-. Neren ağTıyor? 
....._ lftaılun var mı? Ne yedin? 
...._ Dlf&rı çıktın mı? 
.._ Dilini çıkar! 
.._ Şu dereceyi koy •.. 
.._ Nabzını uzat! 
.._ Nefesini dinliyeceğim .•• 

)'o;; 3'2ndi nefes alma, kalbini 
'hYnn ... 

Kandıra - Şahinler b.öyünden 
Abdullah gece e'Yinde yalarken a
blan bet el tabanca ku"funuyla öl• 
dürülmüttür . 

Abdullahm yanında yatan ka
uaı, korkudan hiç kimseyi teıbiaı 
edememiıtir. Cinayefü, paraya 
tamah edilerek i,lendiği söylen
mektedir. 

.. ,; Al'kana, göğsüne tık tık vu- Acıklı bir bo~ulma 
llaı... M 

.._ QL_,. b- '--
&.SUT' &&ayım ••• 

.._.. ....._ Ali ••. Şimdi bir reçete yaza-

Kandıra - Son y~imurlar yü
zünden copn Sakarya nehrinde a
cıklı bir hoiulma hiıJiıesi olmur 
tur: 

HABER - J\Jiıam postası 

Kuduz vak'aları 
lstanbulda salgın bir 

halde değildir 

3 

• 
Yeni _tip Tü~~k 

tüt.ünleri bulundu 
Sarıyprde kudurank ölen gen· • 

cinvaziyetiyletehrimi .. dekikuduz . lnhısarlar idaresi tütün 
ıslahı için çahşıyor 

vakalannın nasıl önlel'mesi lazım • • • • 
geleceğini Çapadaki iruduz tedavi· cınslerım ~zın 
hanesi müdürü Zekaiden sorma!-: 

İnhisarlar idaresinin bir müd· ı Şimdi bunlc.rın çoğaltılmasına 
istedik. deltenberi en iyi tütün cinslerinin çalışılmaktadır. Bundan tonro. 

Telefonla yaptığım z bu müra- memleketimizde yeti~mesi ve şim- keşfedilecek mühim tütün tipleri
caatı hiç de iyi kartı

1

ıımıyan mü- diye kadar mevcut olm.ıyan tütün nin köylüye meccanen verilmesi 
dür bize beyanat ve bahat vere-

tipleri bulmak için yapmakta ol . ve inhisarın kontrolü altmda ye . 
miyeceğini söyledi. ~u sabahki duğu tecrübeler boşa gitmemiş ve tiştirilmesi tekarrür etmiştir. 
bir gazetede ise müdü.. Zekainin bundan ilk rnuvr.ffakiyetli netice- Bu arada birçok tütün h~::;tahk· 
fU beyanatı çıktı. Bize: verilmemiş ler alınmıştır. larınm mahiyeti anlaşılmış bulun-
bir beyanat olmamasına rağmen Samsun ve Maltepe tecrübe maktadır. Malum olnuyan ha:;ta · 
aynen alıyoruz: enstitülerinde Türkiyen:.l bütün lık pek az kalmıştır. Bazı hasta · 
"- Şimdiye kadar ,ehrimiz i - .. .. h l d" ld b . lıklara karcı venı· ı·ıa-çlaı· ı.·e ... fedı"l-tutun to um arı ye ı yı an erı . :r J ~ 

çindeki vakalardan dolayı 27 has,. ıstıfaya tabi tu!lJlmaktaydı. Bu miştir. 
ta geldi. Buntarın tedavisine dik - d T·· k t••t•• t" 1 . . .. Bazı mıntakalar_ıa ye• .. ı·~·tı"rı"len saye e ur u un ıp erının mu - cı = 
kat ediliyor. Kuduzdan ölen gen - h" b" k . d"lm" t" tu .. tü.nler o mmtakal:-ra hı"r de uy. ım ır ıımı tespıt e ı ış ır. - 7 
cin vaziyeti batkadır. Onda yal p gun go""rül" medı"gW 1• ı"çı"n bur .. larda Bunlardan baıka nikotintiz bir _ ... 
nız kuduz değil, içki iptilası ve ekı"lcn tohumı....r dcli11"«tı'r"ılm"ı.,.tı'r. tip tütünle, lıkeçe tütününe mua- m o ~ ~ 
diğer bir hastalık da vardı. Yal - d"l L-- f . "b . 1 Trakya ve Balıkesı"r havalı"·ı· oo·, ..... ı ve a;ıı.aı;ı evaa ıtı arıy e onun .. J 

nız kuduz olsaydı, tedavi daha d f k" d b" · · b l le mıntakaların ba.,.ında gelmek -a ev ın e ır yenı tıp u un p ~ 
kat'i tesirini gösterirdi. Kuduz is- tedir. 
tanbulda zannedildiii ~bi çoia~~m-~~tu_r_·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mıt ve salgın bir ha'l.de deiildir. Çam.altı tuzlası modern 
Bu menim icabı hayvanlar arasın-

da bazı kudurma vakaları görüle- tesisatla kuvvetlendiriliyor 
bilir.,, 

' Talebe blrllğlnln 
kongresi 

MilliTürk Talebe Birliğinin kon
gr.esi ekseriyet olmadığından to1>9 
lanamamııtır . . Kongre önümüzde. 
ki pazara kalmıttır. 

lii~~Li.ITl) 1 

Eski bir kin 
Gölçü.k deniz fabrikalarında asker Ri

zeli Ahmet ile Antalya anban motörün· 
de kaptan Rizeli Hüseyin eski bir hu
sumet yüzünden kavga etmiıler, Ah
met çala ile Hüseyini yüzünden yara· 
lanuıtır. Yaralı CerrahpaJaya yabnl
DU!br. 

çocukların kavgası 

Nifanta,ında oturan Osman isminde
ki çocukla seyyar boyacı 15 yaıında 
Mehmet kavia etmitl~r, Mehmet taıla 
Osmanı batından yaralamı§tır. 

çocu§a çarptı 

Sunatyada Alipaıa caddesinden ıe
çen toför Muradın idaresindeki 2084 
numaralı otomobil yedi yaıında Bekire 
çarpnuf, topuğunu larmışbr. 

çarpıştılar 

Karagümrükte Asımın 3378 numaralı 
yük arabası Şişhane yokuıundan çıkar
ken şoför ehmedin 2448 numaralı oto
mobili çarpmı~, her ikisi de hasara uğ
ranuıbr. 

Kadınların kavgası 

lnhi-sarlar idaresinden alınan 
malUınata göre Türkiyenin en zen 
gin tuzlası olan ve yapılan ihra -
catlarda memlekete bir servet ge
tiren lzmir Çamaltı tuzlasının mo
dern tesisatlı bir hale getirmek İ· 
çin büyük bir gayret ıarfedilmek
tedir. On sekiz kilometre murab
baı büyüklüğünde olan tuzlanın 
ovadan gelen ve her zaman bu 
mühim serveti •tehdit eden ıel ınr 
larma ka111 muhafazası için etra
fında beı metre geniflik ve sekiz 
metre derinliğinde bir kanal açı
larak tuzla bir ada haline konul • 

mU§tur. 
Tuzlada memur ve işçi evleri 

yapılmıf ve yirmi kilometre mesa
fede bulunıduğu lzmire otomatik 
telefonla bağlaıuru!lır. 

Tuzlada bir elektrikli havai na. 
kil !ebekesi kurulmuı ve Çamaltı 
Çiğli şimendifer hattına bir loko· 
motifli dekovil hattı ile bağlan -
mıım. 

1500 metrelik tuz yığının önü 
otuz meb'e kadar denize doğru 
geniJletilerek buraya dekovil hnt. 
tı uzatılmıı ve tuzlanın önü b?r 
duvarla tahkim edilmiştir. 

~· li~ halde birteyİn kal • 
"eli ··.Erer aletin diifmezae haber 

ı 1'1iıl. •• Pehrize riayet edin .. 
tun ttct~. etki usul doktorlann bil p 

~d:°'~edikleri hemen hemen 
Sak dn ıbaretti. Fakat, her halde 
Ç~ .. efa tedavi de ederlerdi. 
!lt olu 1-vaiyelerini tutmak iınki· 

Sekiz yqında Mehmet isminde Kurnkapıda Kürkçü ba!• ıokağmda 

b. k h • k a d oynar oturan Safiye ile Rukiye balık pişirmek 
Çocuklclr 

ır çocu ne nn en nn a -
yüzünden kavga etmişlc:rdir. Safiyenin 

ken ayafı birdenbire kaymı,, ne çocuk dütürmesi ihtiamli olduğundan 
bire dü,erek ıulann cereyanına Hasekiye kaldınlmıtlıl'· 

HABER, sizin için ~ıer cumar· 
tesı günü bir ilave vedyor. Takip 
ediniz! 

kapılmıttır. Çocuk bağırınca bi • ----------------------------------------

~ lltdu. 

•~}1~1~: eminim, da.ha pek çok 
ti bılıyorlar. Fakat taYaiyele-

raz ilerde çalıpn babası Mustafa •.------------~---... --------.a--------~.~--.!!!_1111!_!!!,, 

~'!::~,a=~=:~:~~~=a~u~:;:: (' Ş E H.111 .. _N_~ ... o. ER DL ER 1 
akmt111 Muıtafayı otluna yetitti- ~·--ııw·-------1111:---~ıır:rsı-_r=-lll!ll=nı=mmı•:~· ~=1111m-=----~---.-_..-1.----..-~~---, eka . ' 

)'-1>! d ertya köylüye "ıardrob 
t ': eııneıe benziyor. 
_:•ıı fıkaraJıima bakmadan: 

rememif, talisiz baba can havliy- H 
8 

r 
8 

P 
le çırpınırken boğulm.xıtur. Oğlu 
Mehmet biraz ilerde etraftan yeti• 
tenler tarafından kur~nlmıttır. f· lier IÜn L::.n.. __ ._ K et 

ı retn k ~uıuuu... un • 
~'tlty e ler .•• Tebdilbava •.•. diyeı------------
idrlll' lln, • ''rontken yaptırmadan, AtatUrk kUprilstl 
~ ı.\~, Yok daha bilmem Belediye fen heyeti yakında 
~ettirmeden ve filine& intuına batlanacak olan Atatürk 
)~laa la.termeden birteY köprilıü için bir komi•yon ıeçmit· 
~ !,, diyen yeni 11161 dok: tir. Bu komisyon prtnameye g~ 
1tt cı.L.._ • 1"eı.len 'l'Öie kadar hak- re köprünün yaRıtını kontrol ede-

..___ 4'-.:4elir. celmr. 

lstanbulun bir çok yerlerinde bir takım harap ye 
çökmek üzere ulan binalarda hala otıırulma..c;ına göz 
yumulmaktadır. Du arada piyasada da bir çok csl.i ,.c 
harap büyük hanlar \'ardır. Bunların bazıları insanı 
girerken bile korkutacak derecededir. 

Bu haraplık yetişmiyormuş gibi gene böyle harap 
hanların bazılarında bir takım fabrikalar tesis edilmiş 
tir. Trikotaj ne,·inden motörlü fabrikalar bu gibi ha -
rap hanların ,·azlyetinl hir kat daha tehlikeli vaziyete 
sokmak tadır . 

Belediye tar:ıfmdan bu gibi hanların ne derecc):e 

binalar 
kadar kontr"l altında bulundurulduğunu bl1mfycmDlll. 
Fakat bunlardan biri, Çialata, eski Se)Tisefain binası 
arkasındaki Mehmet Ali paşa hanımn çok tehlikeli bir 
vaziyette olduğunu duydum. Bana bunu söyliyea zat 
diyor ki: 
- Bu binanın ulak bir yer sarsıntısında veya fırtı -

tıc:da çöknıcgi çok nwhlenıclcllr. Etraf duvarları '°k ÇÜ 
rü1ümiiştür. ikinci bir Vezir hanı faciası olnwmC18ı içi11 
alakadar yerlerin bıı binayı sıkı bir kar.troldan geçir -
l'l:!S i re icap ed< ,.se bfrıayı bo!'alı'ınası, yalıut yıktırma • 
" l ci.zımdır. •• 
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Kazanan numaralar ltalya ve zecri tedblrler 

Italya komşusu 
olmıyan devletlerin 
kendisini daha iyi 
anladığuıı söylüyor 

25000 
Lira kazanan 

24625 
Bu numaranın 750 a~ağısmdc. 

ve 750 yukanaında bulunup da 
sonları (5 ile nihayet!enen biletler 
yirmi beter lira ikramiye alacak· 
lardır. 

15000 
Lira kazanan 

9156 
Bu numaranın 750 yukarısı v~ 

750 aıağısmda bulunup da (6) ile 
nihayetlenen biletler yirmi beter 
lira amorti alacaklard;r. 

10000 
Lira kazanan 

25990 
Bu numaranın 750 aşağısında ve 

150 yukarısında bulunup da sonlan 
(O) Ja nihayetlenen numaralar yirmi -
ışer lira amorti alacaklardır. 

1000 lira kazananlar 
26135 11022 

25839 13705 21Ql 11589 
2502 787 4486 21602 
7844 21437 2oa84 
9928 20871 29038 

22060 13205 29020. 

6834 
17718 

916 24718 4330 6848 11515 
22407 25049 6025 6411 15324 

6424 21530 27189 20010 22967 
14416 14290 10823 

SO lira kazananlar 

' nglllz Somallslnln Habeflstanla 
irtibatı kesilecek mi ? 

Akdeniz 
durumunda hiç bir yor: 

de~lşlklik yok ltalyan kumandanı Gra2iani'nin 

Asmara, 11- Havas ajansının 
Tigre cephesindeki aytar1 bildiri 

Zecri tedbirlere kartı İtalyanın cenuptan, Santini'nin efe ıimalden 
almak istediği mukabil tedbirler ilerleyiti İngiliz Som:ılis~ ile Ha
ha.kkında büyük Fqist meclisi beşistan arasındaki rabıtayı kes 
dün de yazdığımız gibi ayın on mek tehlikesini göstermektedir. 
altısında Rom.ada bir toplantı ya • Bu vaziyette Habeşlc:- Harrarda 

23814 19908 25858 28974 3034 pacaktır. toplanmağa mecbur k'ilacaklardll' 

"Kelorita.na,, fırkası Habetis::: 
cenubu ııırkisinde ihtiyat o 

beklemektedir. °" 
Şimal cephesinde ise Ge. • it' 

Pantini Skelikot yüks~~'. :l~le~~ 
gal edip, burada vaı:ıyetını 
kim etmektedir. 

Aligi • Amba civarında ~ 
tayyareler hiç bir H:!t.bet ku bit' 
mÜ§ahede etmemiılerdir. lb , 
lerin burada harbetmek iıtelll:: 
kuvvetlerini Desiye civarmcla 

15839 6677 20191 28491 26405 "Anıgrif,, adındaki Alınan ga . Cenup cephesinin gerisjnde 
5666 14090 22092 26785 1385 zetesi: "Zecri tedbirler, ltalya i · __ .._._. _ _.....,. __ ..... ..,. _ _.. _____ ..,.. _______ ... ~ ..... 

15662 2..'>906 19962 22096 12985 çin çok önemli bir hadise tetkil 

ladıklan söylenmektedir. 

29667 114.'30 1158 16444 18708 H C l .At. l B k. r 2.3827 22281 7b36 26108 11732 etmektedir. Bu tedbirler, mitral. ırsız e a e 1 
12826 12562 4250 4184 21843 yöz ateıi ortasında Ogaden cep • 
19086 9224 12811 22349 17768 besinde tat kıran en küçük yol iş- \fiti b 

2465 28048' 18344 11414 15361 çiıinin bile mukadderatına ha. meger cam azmış ... 
27017 360 3118 4980 27394 kimdir.,, demektedir. 
2789~ a.,'36 2968.,_ 62"' • 9468 o· f ı l < ı · · .ı ) d ı · · ..1- ..ı • s=· "' v ~ ""* ığer tarat an ta yan gazete • Baı tara ~ l ıncıoıe ler e ev eneceğmı .a,~cuı. .. ~ 

6121 20416 23578 2881 2771 1 O İ 1 k A dbO kım lbO 'J lark • -• .lr .... en ta yaya a111 zecrı te ır- pan Tatar Hayrı'ye müracaat ede· e ıse ı e parça Kat-~~~~~ ~~ 
ler hakkında Amerikanın aldığı rek·. çatal aetirdi: "Sana bıra..-1-. 

22247 6911 2548:> 28640 3296 • " 
25489 15951 20849 8640 12547 bitaraf durumu takdir etmekte ve _ Ben namualu bir adam gibi bana kırk lira ver.,, dedi. Be;n, 
23013 16492 28603 24152 25860 Paraguay, Arjantin, Şili'nin ha • ya§amak iıtiyorum. Beni yanma ram olmadığını aöyliyerek t 
4005 17160 13261 21299 11399 reketlerini de memnuniyetle kay. al meyvecilik yapaymı, demiştir. fini reddettim. 

11066 2092 4803 16242 29323 detmektedirler. Hayri, bunun yalvarmasına ve Bu sözler üzerine elbieeler~~ 
1~'386 20008 9849 14530 16120 Akd · d .... -kkmcl I · ~ enız urumu na a n· haline acımıt, yanma almıf, bir rinin evinden almmıt, erteaı ,.., 
966.1 684-0 25890 

17376 13432 gilterenin Roma elçiıi i1e MUM> · de memurlar Gebzey.e aiderek v 
359-t 16361 7896 14351 26789 de tek atlı araba tedarik etmiıtir. • 
2473 12065 16695 5984 14153 lini hakkında yeni bir göriitmc Celal, Hayrinin verdiği karpuzla· lali yakalamqlardtt. 

29594 16313 2783 1745.5 21630 yapıldığına dair çıkan havadiıler rı arabaya doldurup sokak sokak Celil, çatal ve kqddan Be~ 
26537 424:> 11085 11272 329 Romada tekzip edilmittir. ltalyan dola§ma.ğa ve karpuz ıatmağa lunda Meşrutiyet m~alleaiıı~• ... 
29142 17308 1570 12916 23413 mahafili bu münasebetle Akdeniz ba•lamııtır. turan tüccar Salamonun Yeııı ... , 
11 9.,?l 260' 12766 1?.'.•.ll 1539 l • • d d b • J' .__ ... 

11 ,. ~ mese esının urumun a iç yem· A yat apartmıanmm ikı·ncı· ~, 
18601 4702 11~• 11570 lrımı•, kudurmu•tan beter -

V'* lik olmadığını ıöylemektedirler. :r :r Hali' 
29260 5986 18095 21691 13352 dir ••• Celal, seyyar ıatıcılıktan le· dan, elbiseleri de Şiflide • il 

3950 23958 l030 l4521 755l Fransız gazetelerl ltalyanlara min ettiği kazancı da kafi gör • kar Gazi caddesinde Nailend!_td 
10531 22790 27518 1002 4693 cevap veriyor meyince'iene hırsızlık yapmağa ireıinden çaldı&mı, arku~ 
28986 26673 5452 13330 26373 Pariı, 11 (A. A.) - Pöti Pari- karar vermiı, gündüz gözüne kes- elbise ve ipekli gömleği d~. ~ 
14313 29627 17827 29582 14477 ziyen gazeteıi, İtalyan basmmr.ı tirdiği evleri geceleri soymağa te. ğı yerleri oralara gidince IÖl"'9-

5f10 11ra kazananlar 12328 23433 13936 2433 12565 zecri tedbirlerde Framanın hattı tebbüa etmiıtir. Celal, bir buçuk ceğini aöylemittir. 
9889 8626 19959 hareketini teessürle mevzuubahis ı ş· l'd p J d Be 1•' 18021 9711 7929 1087 13035 ay evve I§ 1 e, anga tı a, · Celil memurlarla birlikte,...,, 
19734 13303 1531 3822 5067 5580 14324 12766 etmelerine teessüf ederek diyor tiktaı semtinde birçok evleri soy· tanbul ve Beyoğlu cihetindtt~ 
23671 68 

2 
5626 18530 3735 16693 8331 ki: mUJ, aonra Kadıköy, Pendik ve diği evleri göıtermif, ba ~-

8599 6119 28503 26780 8460 13730 20890 2197 "İtalyan gazetelerinin bu yazr civarına geçerek oralarda da hay. Beıikta!ta Dereiçinde kayalar_~ 
22230 25016 ları Fransanm dikkatini celbede- li evlere girip çıkmıştır. re.ama gömdüğü Amerika )lolll"" 

150 il k 1 cek mahiyettedir. Çünkü ltalyan ld L--- -"" ra azaoao ar Zabıta memurlan, yapılan şika loaunun evinden ça ıiı ~.,.,,,, 
Al F mcs'Ql makamlarından mülhem aı J. 

2365 69450 1441. 7889 man - ransız yetler üzerine, şüphelendiği Ce • yerini de göstermi~ir. eeı .. , -'' 
olmuıtur. Zecri tedbirler yükünü 1 • F' 

715 6845 28309 3655 1 azami derecede hafifletmek li.. lali takibe bqlamıtlardır. Celil merikan komo osunun eTlll~,, 
21856 12374 13~~91 1418 an aşması ıon olarak Amerikan Konsolosu türülm\i!, eve nereden gird~ıi• 

znndrr ve Laval seçimlerden son • H k b 
4662 9879 2330 12005 (Bm: tarafı 1 incide) Maks Kenedinin evinden bir ha· rulm~tur. Ce~l ufa ir P .tJ 

~ ra lngiliz hükumeti hareketinde 
1 

~r 
k 1 yapmak imkanile karşılaştığı takdirde vul eıya çalmı§, Gebzeye kaçmıt· nin parmaklığına uı dıtı •.:Ja 100 Ura azanan ar daha ziyade serbestlediği zaman km ~ LA.val, bütün hükümetlerle bütün mfL tır. kendisini yukan çe İf, 1" 

11315 25887 159~3 27602 Jetlerin serbest iştirakini istiyen müş- bir hal sureti bulmak için elinden Son gideceği gün Celal, Be . aağ ayağmı pencerenin dar b~1_, 9092 13919 18754 23468 terek emniyet işlerinde tam doğrulu - geleni yapacaktır.,, yoğlu Bahkpazarmda Hayrinin rinden içeri aolanuı, 90nra "f.,._,, 
29156 20828 7061 11160 ğu elden bırakmıyacaktır.n adamlarından Kör Kadrinin ya - gibi İçeri süzülmü§tür. Bu t1' 
11979 9998 13215 " • :ıt- Sovyetlerle mna giderek bir paket bırakınıt· beyi seyreden Amerika koJll0°' 
15536 3081 22913 1112 Alman erkanının da her fırsatla tır. Memur, paketi alan Kadriyi ıu bu kadarcık dar yerden~ .. 
25490 11851 8579 16321 "artıkFransada gözü olmadığinr,, dostlugvumuz bu d ak d l' ··· h ka'-..tıtv 

d 1 ·1 ·· b. · d takip etmit, a anı p eti ot ın gırıııne ayrette :uııas-"' • ._.1 261~ 6485 24362 2222:! tekrarlaması o ayısı e günun ırm e 
1 1 

b . . kta nr• il" 
~ .. , Al 1 b b iL ruca Tatar Hayrinin evine götü • i. tecrü sını yaptı n ıo .~ 5 Fransızlarla .. ~an ann aş aşa m lzvestfa dfk kate değer ,....-

10076 152 1 281. zakerelere gırışıp bazı anlaşmalara riip bırakmı§tır. Tatar Hayri ya . ıızhğını affetmesini rica etlll 
17663 19642 26314 111!'1 varmaları mümkündür. Ancak güç o· bir yazı neşretti kalanmıf, evine bı:rakrlan paketin Celil, bütün girdiği evleri.": 

50 lira kazananlar lan, bu anlaşmaları, küçük, büyük her Moskova, 11 - "Jsvestia,, ga• içinde ne olduğu ıorulmuıtur. Ta· terdikten ıonra adliyeye t~lit91 ~ 
Avrupa devletini de içeri alan sadık T tar Hayri §Öyle cevap vermi§tir: dı.lecektı·r. Kurnaz ve mah~_..' 4798 10793 4157 3102 15986 bir mekanizma haline getirebilmektir. zetesi Sovyet • ürk dostluğunun .,...-

3597 22540 22761 29042 22688 Paris, 11 (A.A.) - Gazeteler, uzatılmasına dair olan protokolun - Celil bir buçuk aydanberi hırsrzı yakalayan zabıta 
25149 25046 13075 267~3 2874 Berlindeki Fransız elçisinin Pari· imzası münasebetiyle bi~ yazı net· yanımda çalışıyor. Bana aon gün- larını tebrik ederiz. __./ 

12866 1698 13332 6034 15242 ıe yaptığı gezi ilgisiyle yeniden retmektedir. -------------------------
9329 25352 11910 6040 21545 Fransız - Alman ilgileri mesele- Gazete, Türk. Sov\•et dostlu· Afyon-Antalya Arpa hırsızı 

12311 4221 17579 13323 25094 ıine rucu etmektedir. ğunun ufak bir tarihç~~'. 11i yaptık- o' 
1589 13670 18468 15151 638 Journal ga7etesi F~nsa ile Al· tan ıonra bu dostluğ-.m iki devle· hatlı Mezarlıklar depOSIJ 

26120 19900 22280 13834 2680z manya arasında bir konu§ma fik· tin sulh amacını isbat ett~ğini ıöye dadanan hırsı• 
2320 3999 23572 7769 1733~ rinin bile uyandırdığı skandaldan !emektedir. istasyonların ray nihayet yakaladd~ 

ötürü hayret etmekte ve §unları "Şimdi on sene iç in czablmaı\ işleri bitmek üzere __ .. P'" 
4778 3471 2298 29371 13320 So lard bel di _: .. ~ o.11 

yazmaktadır: bilhassa ehemmiyeti lıa:J'.dir. Zira (A n zaman a e Y-· .. 
19105 18294 28064 7910 1587 Isparta, 10 .A.) - Afyon · ki mezarlıklar müdürlüğü depos_. f" 

6487 16012 12549 5129 29955 "Berline kar§ı olan durumumu· bu uzatma iki memle~<.o:l münase· Antalya hattının Afyon Isparta hırıız dadannuı mütemadiy• .,,-
zu nihayet bir gün tesnit etmekli• betlerinin istikrarım, iki dost dev- d -allannı ... ._..ordu. ~ 17411<> 13538 11115 25835 27995 '" l kısmında demir Öfe::ne iıi gün- T ~···,, 
ğimiz lazımdır. Alme.nya ile kar· letin barıı ıiyasa annc.!aki kat'tliği Yapılan bütün araıbrmaları ::- .~ 3045 27673 5115 11926 10463 

16770 13198 25830 50 3773 
1&489 25076 4543 12572 8759 

5070 2257 24289 4515 17555 
29300 9970 21250 10698 4378 
15664 15703 23101 13859 16126 

19417 17698 13295 12143 • 
11563 25633 19002 647 2797 
28994 14182 15644 8908 16587 

10455 21421 22000 25465 15537 
23073 26192 

408 14939 10403 25876 17887 
4491 24525 25534 13118 2195 

20715 17671 
10598 11020 14916 206.1 17839 

d . den güne ilerlemektedir. lsp.uta- ..,, ... fi karııya gelmekten bizi kurtara- göstermektedir,, ıyoı. bütün tuzaklar neticesiz kaJı1a'• 
cak olan çare, ona kar,ı iyice ıi- iki memleket arasın·laki bu dost da yapılmakta olan İJlasJon bina• bir türlü ele ceçemiyorda. . ;' 
lahlanmıt kuvvetli bir mukavemet Juk, paktın imzalanması ile da- ıiyle anbar ve diğer -tim .. ların ya· Nihayet iki gün nvel ~ t " 

grupu tesis etmektir. ha ziyade kuvvetlenn:ıış oluyor. pı itleri bitmek üzere-lir. murlanndan Necmeddin pce ,_.,.al' 
Bu da dütünülebi1ecek çarele- Gazete, bu iki ülkeni:ı sıkı siyasal, Boyabgülteki istasyon binası _ buçukta yanmda polialer oldu~,, 

rin en fenası deg"ildir. Fakat, Al.. ekonomik, ve kültürel ~ ag"larmm deponun bulunduğu yere ıi~ ~ 
nm yapı itleri bitmişt:r. ]er dııanda beklerlerken içeri ~ 

manya ile Fransa arumda alela- bundan ıonraki ink;t.lflan için hırsızı aramağa koyulmuftar'· 811 "" 
h d Bu hat üzerinde üçüncü kilo- ~- -cele bir yakınlatma usulün eu paktın yeni bir amil o.a,·ağınt ita• hırsızla kar§ılaınuı. AraJannu- ;,'__ 

endite edenler müste!'ih olabilir- ret etmektedir. metreye kadar demir .Jö!enmiı, a· dakika süren bir boğupaa-. ~ 

ler. -------------- mele ve malzeme tre·1ler! itlem~ polisler yetiıerek hırsaı:ı ~ 
B. Laval, ayni zam,,.nda yekdi· ÇO C U k 1 ar meye ba,Iamıttır. du· ,ti' 

g .. erine zıd iki siyasa gEtmektedir. Hüseyin adında olan bu hırtd tııf 
20 ,lkinci teşrinde Afyon · Is- y · di ka..., o.11 Bugün Lavali uğraıt~ran meıele, HABER, sizin için her cumar· bir sabıkalıdır. e ıım 1• .. 

ı 1 • · · h ll'd. te•ı' gu··nu" bı'r ı'ta· ve ver,·y!'r· Takı·p parla haaının \Öreni yapılaca~ı u• •urctle 28 çuval arpa "'alauft ~ ta yan ıtının a ı ır .:._ " 0 .. .., • • 

ediniz 1 mulmaktadır.~ 1ra.AJJr.a .. tmııW'a't 
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Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 
bi_rbJrleriyle boğazlaşan insa_nların .)'AZAl'ı: 
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32 (Nakil. tercüme ve iktibos hakkı mahfuzdur.) VaZii'i;"'i Rosny alnd * TDrkçeye çev1rcn: Nacrve l~et --
Kıt geçti, bahar geldi. Fakat 

Tevfiie benzer kimse, Eminenin 

kapııında dolaımıyordu. O, daha 

aksi, daha titiz, belki de biraz has• 

taydı. iki de birde nefesi kesiliyor, 

keıkin bir sancı saplannııt gibi 

can evini tutuyordu. Kafası ~im

di tamamen bir ölü kafasına ben

zemiıti. iki ihtiyar komıu bir gün 

imamı köıe batında yakaladılar. 

Eminenin rengini beğer.medikle

rini, ne olur, rıe olmaz; kadım 

biricik evladiyle harııtı~r.ı~k sevap 

olacağım anlattılar. imam: ' ·Es

taizubillih f,, diye mırıldanarak 

kadınlara arkasını çevirdi, gitti 

Kadınlar bu defa Tevfiği dükka· 
nın kapısında yakaladılı:.:r, ayni Ş"!' 

yi ona açtılar. T evfiğin rengi uc

tu, dudakları titredi. Rab;anm 

bütün itirazlarına rağmeıı onu. iki 

ihtiyar kadınla Eminenin elini öp

meğe yolladı. 

Emine, elind~ tesbih, mor, ma· 

vi dudakları, her vakitten ziyade 

eski bir tek yara gibi, köıeye bü

zülmüı, oturuyo:du. 

ğın altındaki gövde hala sırım gi· No. 32 

b::·~uadam•~· Manaı~ra yakın Çi<idemİn lJÜre<iini bü-
koyunde zengın addedılecek ka- ., . O 
dar, birik.mit pa1a11 vardı. Gerçi yük bı•r korku kanlam şt 
eliyle yarattığı güzel oabçeyi bili ,., l l 
kıskanç bir ihtir.ula seviyordu, fa Zi' "'l •• l • 
kat ayni zamanda da onu emni· ~aya 01{ u goz erı 
yelle terkedeceği bir halef yelittir •• •• J k •ı' J • "' • .A 

mek lüzumunu h~aaediyordu. onunuen çe l uıgı an onun ıçın • • 

Kendi çocukları' hep kız oldu- her yer ıssız. lanacaktı 
ğu için yeğeni Bililı bu iıe müna· 

sip gördü ve lstanbula ayak butr 
- Çiğdem kızıl yarımadada yaşıya cek! Kardeşimle Geyik oğlu Çiğdemi Kaplan ofla bu emre boyun efııd~ 

ğı gün Selim paşa konağının en 

genç hizmetkarı olarak kapılan
dı. 

maı. gözetmek isterler mi? · cektir. Domuz oiu1lan kızının çefff' 
Geyik oğlu bu haykırma ile uykusu - Evet göztecefiz. sinde dolqacaktır ... Bunun için bSf' 

arasında sıçradı. . Çiğdemin yilreflırl bttyflk bir korku kanların bafk1nı Kaya oğlunun do • 
Ufak tefek te11evvülerden sarfı Büyük Kaya oğlu boğuk bir sesle kap1amıştı. Kaya oğlu gözleri önUn - vüşmealne izin versin! 

homurdandı. den çekildiği in onun için her yer ıs· Mlan oğlunun yüzü karma karıfl' 
nazar, bu, on beı yatındaki genç 

Rumelili Bayram ağanın sadık bir 

kopyasıydı. Kısa, mavi dizı;ğin 

örttüğü bacakla.· biraz daha ince 

ve çevik, ayaklar daha kaplan gi• 

bi, kırmızı kuıağın sardığı vücut 

daha körpe, kırmızı fesin uzun 

mavi püskülü, omuzlarına daha 

bariz bir çalımla dü§üyot. Amca-

run ayni açık mavi gözlf'ri ve be

yaz kirpikleri, yalnız bwun bam

baıka.. Ucu u~un, delilt.leri açık 

Keskni bir acı ifaya oğlunun yüre · sıılanacaktı. Sonra onun bir dütün - oldu. Kaya oğlu yenilirse gene sal'Jf 
ğini hurkulamıştı, söyledi: cesi olduğunu anlıyarak ses çıkarma- çılann hepsi ötekinin karşısında tit • 

- Çiğdem nereye gidecek? Domuz dı. rlyeceklerdf- Söyledi: 
oğulları onu öldüreceklerdir. Kadm • ~nç adam söyledi: - Ulus gilçlU adam1ar ister. KaP • 
lar ormanlarda, dağlarda da yaşıya. - Çifdem korkmasm! .Kaya oflu lan ofla yabancıdan vaıgeçerstt rıtçi" 
maz. güneı kara daflara nrmadan döne· Kaya oflu onunla dövUf'ün! 

-Çiğdem karde~ ile orada yaşadıl cekttr... - VazıeçmJyecek! 
- Çiğdem oralarda yaşadı ama onu Genç kız donmuı kalmıftr. Onan gt. Ba§kan biraz l!lustuktan sonra tı81' 

bulduğum sıralarda gücU tükenmiş dişine bakıyordu. Kurt fle kCSpetl ar- ledi: 
yerlerde yatmıyor mu idi? Çakallar kasında o1arak hızlı hızlı yilrftyen a· - Oyle olanca dövtişUrsünilz. 
bile onu par~alayacaklardı. Irmakta dam geniş boşluklarda bir ~ds gibi git.- Kaya araya girdi: 
sandalını Yaban Domuz oğullan ko • tikçe silindi. Sonra gözükmez oldu. - Kaplan otlu Kaya oğluna .ıı;ald•· 
\·nJnmndı1ar mı? Her yer gene korkunç görünUptnil al- raca.ktır! 

Bu sötler üzerine korkunç yalnız • dr. Savaşçılamı hepsi susuyorlardı. g,· 
tıklar. gece adamlan, kızıl ay, ulan ya oflunun yenfleceflnden korko>·ot' 

ve kıvrık, ağız daha ııkı ve daha genç kızın gözleri önüne geldi.. Blt · Kaya oflu Kızıl yanmada Bntlne lardr. 
tün bu ıssızlıklar ortasında o bir cam geldi. Onu gören sanşçılar haykır • Kaplan oflu birkaç •fttçı ile yol' 
parçası gibi krrrlabilir, ufalanabi1irdi. mağa başladı1ar. Hepsi koşuştular. çıkmııtı. Aslan ofla Kayaya on aclJSI' 
Genç adam onu bütiin gücüy1e kurtar Arkadan Aslan oflu da gözilkt(f. ~nç katarak yola çıkardı. Böylece Kapı-' 
mış, yolu ilzerlndekilerl parçalamış - adamı kuruntulu bir sevinçle süzerek otlunun onları birden pşırtm&Sf11~ 

anut... "Buldok,, vahfeti yerine . 

bir ıahinin mütehakkim profili ... 

itte o kadar. 

Yaşı küçük rliye utaklar. he-
tr .. Titriyerek söyledi: söyledl: lnOne &'eçmlf 0111,..orda. Yalnız adllll .. 

- Başkan beni iri savaşçıya vere· - Kaya oğlu yalnız mı geldi? Ar- lar yola düztılmeden tunlan sfiylilf~ 
men it buyurmai-ı kalktılar. Fakat cek. Çiğdem buna katlanmaktansa bir kada~lan nerede? - Gölurmaklılar ken41 ıoyları ~· 

muru yağdırdı. Komıuların ya- o, ilk günü isyan etti. Mağrurdu, kaplanın dişleri arasında par~alan • _ Ormanda bekliyorlar... rrmaklılarla darifemez... Kaya ofl'. 
nında bu hakaret ve zih!!tİn lesi• ate§liydi. Tokattan, tekmeden yıl· mağı daha üstün bulur. _ Niçin Kaya oflu ile birlikte gel- ile Kaplan ofl11 yalnız olarak döfl 

Havanın ılık olmasına rağmen, 

önünde mangal vardı. Ra-biaya gö

rünce, mezardan kalk"n bir ölü 

gibi minderden fırladı. Mor, ma

vi, eski yara ağız açılıyoı-du. Eski 

günlere rahmet okutacak bir gı!

zetle Rabianın başına lanet yağ· 

riyle Rabia, anasının ne kadar. bi- Gö~ebe azametle doğru1du: medfler? ,ecektirl 
dırım gibi kaçar, batını kurlarır ve K ·1 K 1 vl d k K ka lık dl - aya og u ap an og un an ço Savaşçılarm hepsi Kaya oğlunu al- aya l'fl ver : 

çare, ne kadar hasta göründüğüne 

dikkat etmedi. Kadının erimi~ 

yüzü, içine batmıt gözleri onda. 

merhamet değil, çocukluk vılla · 

nn&a çektiği meşakkati uyandır· 

mııtr. 

Dükkanda, !l!ağı yukarı Jeıla

~arak, sabırsızlıkla kend;ni bekli· 

yen babasının yüzüne, ilk Jefa 

hidlletle haykırdı: 

''Bizi İstemiyor ... Ben sana de

medim ·mi?,, diyerek hıçkıra hıç· 

kıra aıjlamağa baıladı. 

Bu, ana kızın birbirlerini son 

göa"Jtleri oldu. 

XllI 

Sdim paf&llın bahçıvan batısı 

altınıtınr geçkindi. Fakat arkas: 

hala dümdüz, vücudu ince, bacak

ları eskisi gibi elistikiyehni mu

hataza ediyor, kolları kargalara 

la§ atarken bir çocuk çevikliği gös

teriyor, ayakları bir kııı.plan hafif

liğiyle yue basıyor. 3okakta bir 

sadrazam kurumu ile y:irür, bağ 

çede yirmi yaıımn kuv,·diyle sıc 

rar. Yüzünün derileri yanık ve 

buruıuk, fakat b~yaz kirt1iklerinin 

arkasındaki ma~i göz,erin ale!i 

hala sönmemiı, hatta diJleri bili'? 

bembeyaz ve kesi<in. Beyaz Jaka· 

lı '\"e bıyığı her zaman itina ile ke

silir, azıcık kısa olan üst dudağı· 

nın, kalkık bur:ıunun if ade•i onu 

hiddetli bir ''Buldok,, köpeğine 

benzetir. Karından ta koltuk alt

larına kadar sarılan kırmızı kuta-

daha çok sıkıtırsa maymun vibi daha güçlülerini yok etmişti.. Kaplan kışhyorlar, kadınlar sevinçle bağrı~- - Evet, dedlftnb: gibi. olaeaktlfl 
oğlu Çiğdemi almağa kalkışırsa öle • yorlardı. Kaya oflu kazanırsa babam Çffdfll' 

bir ağaca tırmanır, avcılara mey

.dan okuyan bir °K."aplan yavrusu gi-

bi orada: "Ben size gösteririm .. , 

diye hırlardı. V d yaılı b&.§lı ağa· 

cektirl onunla nlendlrecek! 
Kaya oğlu söy1edi: ~ 

Genç kız inancın verdiği bfr yürek - Yabaneı m Kaya oflunun k& - Onlar da gelecek. 
~arpıntisi1e hnşını kaldırarak söy1e • olacaktır. 
dl: - Yabancı kız ne oldu? Kaya oflu 81yledi: 

- Kaya oğlu Kaplan oğlundan güç Kaya oğlunun yüzü sertleşti: - Kaya oflu alt olara. yabanel "• 
lar bile, onun beyaz kirpikle: ar tüdür ! - Kaya oğlu Domuz oğu1larının kı- dmlar tutsak o]mıyacaklardır. ı.tt • 
kasında ıııldıyan gözlerinden Ür· - Kaya oğlu hiçbir savaşçıyı Çiğ • ıını kurtardı. dikleri gibi kaçma1arına MS ~ıkartl • 
ker, kendi haline bırakmardı. 

deme dokundurtmıyacaktır. Bunun L Bqkan tatlılıkla söyledi: mıyacaktır, detfl mi? ..• 
çin başkanların b:ışaknile bile dövU • - O bizim karı1arımızt da kurtar • Başkanla savatçılar hepsi bir aJd' 

kti dı. Gökırmakltlar bunu hir unutur· dan: 
şece r_ ,. 

tenbel dolaşırkf'n kendisicin mut- Gizli, tatlı bir duygu genç kızın bil- lar mı? ... Kaya oğlunun şimdi ~teği - Oyle olacaktır! dediler. ~ 
tün ,·arhğtnı sardı. O anlamıştı kl Ka- nedir: Söylesin bakalım! Kaya oğlu önce Papatyayı bul.,,1 

Bilal yaıtaki bir oglan tenbel 

fak bahçesinde su çekmesini mu• ı ya oğluyla birlikte olunca bir tutsak - Yabancı kadınlara kim.senin iliş- üzere gittl.Gökırmak kadınlan onuod. 
vafık bulmıyan r..fçı yamağı bir (esir) olmıyacaktı. Yeni gireceği yaşa memesi.- konu§mayı istemedikleri fçfn Jce1' 

1 

yış kızıl alevler arka.o;ından yıldızlara Aslan oğJu kaşlarını çatarak söy - ba"ına yaşıyordu ..• Genç adamı bi~ 
kadar yükı:ıelmiş gördü. Yalnız bu ledi: bire karş"'mda görünce uzun bir 
tatlı duygularını. bu gizli yürek çar • - Evet, böyle olacaktır. remeyle sarsıldı. Ağ1amaia baŞl•d~ 

üstünden aıçrıyarak kaÇd!"ken bir- pıntılarını sezdirmedi. - Ya Kaplan oğla istemezse? önce se,·incfnden tatlı gözyaşları ~, 
denbire gül fidanlarının aratıına Sandal kızıl adaya yaklaşırken ay - Savaşçıfar başkanların başkanı· kerek ağlıyordu. Sonra genç adafll fi' 

sabah elinde balık tavası, "'nu l:ah

çede kovaladı. Oğlan taflanların 

düştü. Şam hırkalı, beyaz takkeli, yuvarlaktı. l\ara ağaçlar, sonbaharla na boyun eğerler? yalnız olduğunu görerek Çiğde111l d 
sararan solgun kmı,lıklar gözükmeğe Aslan oğlunun bütün gücü yerine dü sandı. Acı acı nğlamağa başlı '' 

uzun boylu bir .idamla kartı kar

tıya geldi. Sabah namazından 

başlamıştı. Dünden beri Kaplan oğlu gelmişti. Sözü iyice geçiyordu. Onun Kaya oğlu söyledi: 11 
ile adnm1arına izlerini gö.stermemeğc işlerini şimdi hiçbir savaşçı hor göre- - Çiğdem yaşıyor, arkamdan ~ 
u~raşıyorlardı. mezdi. Yalnız gizli, siruıi oyunlardan Sözlerini an1amamakla beraber Ç:; 

Kaya oğlu Çiğdemi alıp birden u- korkuyor, Kaptan oğlunun öldüğünü dem sözü, genç adamın duruşu ne .,ır 
luşa götürmek istemiyordu. Çalı1ık- istiyordu. • mek istediğini anlatmıştı. Düyük 1ı1· 

gelmit olan Selim pa,a, suratına lar içerisinde gizli bir yer buldu. Dü· Kaya oğlu gene .söyledi: sevincin verdiği bir haykırmayla 11 
top gibi atılan Bililin a.rkasında yük Kaya oğlundan daha açıkgöz o- - Kaya oğlu başkanların başkanı. fırdr. Çocuğunu aldr. Kaya oğ111°

0 

sonra hava alma:<, nadide- gülleri· 

ni koklamak için fidanhFa henüz 

lan Geyik oğluna söyledi: nr çok sner, ona boyun eğer. Yalnız arkasına dü~tü. (Devamı ~ 
elinde tavaıiyle ~!Ç• yamaiını gö- _ Geyik oğlu Çiidemin karde~ Pa- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

rünce köpürdü: patyanın Kızıl yarımadada olup ol • 

"0 ? o ? ne. ne.,, 

Yamak hemeıı Bililin hayiazlt• 

ğından, tenbellifinden tikiyet et· 
ti; 

"Bu oğlan da nereden çıktı?., 

"Bayram ağa bendenizin yeğe· 

ni bahçıvan çır .tpı.,, 

"Sen kim oluyorsun?,, 

"Atçı batının !,oamağı tend«-niz 

AJÇı batı su istec'i, oğlar.a. bir ik• 

kova su çek, de~ :m ... ,, 

"Defol herif ... Git kendi suyunu 

kendin çek!,, (Devamı var) 

madığını öğrenmek üzere gidecektir. 
Kendini hi~ göstermeden Kaplan oğ

lunun da orada olup olmadığını an1ı
yacaktır. 

Geyik oğlu küçük bir tavşan yavru· 
su gihi çevik koştu. Biraz sonra dön
dü. Güneş ormanlar üzerinde belir • 
meğe haşlamıştı. ~öyledi: 

- Geyik. oğlu kendini göstermeden 
Kızıl yarımadRya v.itti. ·,·aban Domuz ı 
oğlu karısı oradadır. 

:::, Geyik oğlu K:ıplan oi2lunu gördü 1 
mu. 

- Kaplan o~lu orach yoktur. 
Kaya otlu başını eğ'cn•k hiraı dft · 

şündü. Sonra sör lccli: 
- liaya oğlu haşkanm yanına gide-. 

·®-..... . . .. ta\ 
-~ 

.KASE 

NEDKALMiNA 
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Tefrtka NOI 

32 -
Vez•n: 

Stoyan Krl•tof 

...... ~claki "MalreclODJa uluiU Bunlara ancak Şilrap Deyli 

kaçırılan ı 
Türk kozu ·· 

da ileti,, Jaıai "6tü.n Bulıarillan- Niyüz ıaseteamin aytan aıfatile 
.._ ::ecleaya mubaCD"larının ic- gittim. Fakat ayni zamanda M-k• 
~i ihtilal aabaamda çar· donyalı oı.duium için arada bir 
"'-ı a.-. ıeçmek ve iki bant ;rapabilmek üzere bot yere 

----•3211mmıil __ _ 

la...:..~ icin çok uirat- uinfıp durchma. 
~ ınunffak olamaymea mu t•&ace MibaUoffta SÖJ'ÜllÜID· 
~- bmiteai Mihailoffpalan Ba mtillkatım birinci ıöriipwmiz 

" Arslan Turgut şarlatan bir detektiv değil. 
Vapurda gelirken, iki muvaffakiyetini gözümle 
gördüm. Bundan sonra, Tomsondan ziyade 

Vnıro diye tannb. den tam on •J IOlll'& olcla. Tekrar 
~ ;..MDID taldiki, Bul,..;.. otamobWe lkdpr Mabclonyuma 
tut .. _.~• milyon mabacırm ta· ıittiln. Bu Mfer hudut yanmda, 
...;h:"~' Petriç balıeei ve bunla- romantik dekor iclnde ve ıece ya
~ Pl~en daha an.mli ola • r•ı kabul etmek ıibi zahmeti-. 
~ ko.ntt~il•in atıl kitleei, Vm- katlanmadı, Makedonyuıuı orta· 

onunla karşılaşacağız 1 ,, 
oeeliDclea _,.. l>ir 1ere ıid ... e, l IOlll'a bulıchB diye meydana çı· 
mal wll W.Ap? kanmttar? 

-ı•-
Bıı atlarn ( Nik- Vinter) 

ler• hn%emigor - Otel lr.ltiM b-Um adammı- - Ha71", cann .. O,ı. prla -

~neai, cepıbaaelilderi hep 11nda bir .. bri teçti. 
P.._.odumda .......... 

bir sipnlı&l ...._ Bu ad-mı, Par 
kerin utr.deıı olan Tom hile ta
~ 

u. Kmdltlm icap eden talimab tan bir adam delil. Altın haçı, lsir 
Y#clim. O ,-..ı beni Kalifomi· yolcumm cep pntMmdan çıka . 
,.da ....,_. mken, ben de yenmde iclim. 

~ V idi. itte bunun için bir ..... BaıWco idi. Oraya ak· 
' ....... D teflilini hU&kile İci· fUl 6ttiine doiru ftl'da ve iN 
~':'!: diiv hizipçileri Ye kitaltm ilk faaıllannda anla•'f 

- ..,_mwl 1 Vapurcl.a Parker btlumı ptarlllı IOI' -

................... bilüen du: 
,..... Wpaftıa kmdilinln de \ - ..... T 
....._...._ .. L.L. -L..&- \ - Bir - ... c_ __ __....__...__ 

Oda ....... irice ........... .. reddedeilirdi. olchaiam kale aibi tat nlerinden 
~· • ldden fede • hlrincle - dolma ı...t.r belde- , ...... :ra.,... .U. tum• 

••-v•t·z .,.,_......,..... __ .. _..__.u.a 
.............. etti mi? biri, büyük--- ...... illariclor 

~ , komüniıtlerin Ye çift dim. Saat dokuzdan bir kaç dam- ecleı•ı 
~ -. AW.anc:lrof umanmda ka IOD1'& odanm kapısı açıldı ve - Tam, 'nlırlr lcnmm.,........... 
~ ıilti, Mibaiioffu llclür- içri1e Mibailoff iki mubafm ile vermele ıitti. Şimdi açSca 'bau· 

- H..,.. Ve..._,..._ telir· dan bir .... ..--... Z.....0111 
ken Amerika detektiYlerine bu Mlllah s-la • 801 G1Wwmdan J&· 
...._,. ••tbwa ..... ,.,.. .... .a, raLmı ... Yaparcla -.. ,.,,-eak 
WL adam, Jine Jramerotlardan Wri ola ""' ._ Petriç bölresini ele ıesh-· ltirllde rirdi. tabillria. 

Mllırdi. Gemi a6YarW 1---_ __._.a. 
-0Wc1e•1tolanlk.•ha· ~ 

WI Tcmıııık Clmiıııa .,...._. rm lıepeinl .,...aya çeldi •• Bir ld-

~la Makeclonyaya Sofyadan O kadar deiitmittl ki, aokakta o.iL. Çarla HlalıaloD plpa.MI 
~ Çeteler gönderdil•. Ba a- ılramı tanıyamaadma, auki oa ,.lm..OtmdulullE'llYI•.,_,_. 
~el• Mihailoffun lrararslh J&f birden ibtiyarla••lfb. Ade&A letti. 
~ oWaju bölgeye daha •ar · biı iakelete benziyonla. IU.. hak - K1aJa •r-11 .._. .. - llitl rlL eial ............ albldl. F ..... ı,.. 

tklmt Wr tirli merdana çıkmadı. 
- p._ fldr ..... lld po&. • Herkea merak =-=.:1e biriblri-~ Vmromm lcom:tecileri on· mıll imzalamanın kola1 ohnadıima imi an-ela -.ıa.am, r..-ı 

t.:..~.tc aavqlarda mah•ettiler. keneli kendime dütfJnclilm. Eler rdll•wa llllıl ..... ., .. _, wı••••-ık,.celc .. rakht> ~ .. .. .. ...... ...... ..... •ı (Kwıvtu '9WaD bulmadu ~ ltudannı diri 1akal11a· Silah olarak olllUZUIMla Wr ta· pk Gs119c.a..ı;.. 
~illtaıannr alddar, hun.lar111 feii, ökiiz deriıtnden çarık ,_m. Pazt.. ..... •il•• 
• • '- ldmlelni aahverdiler, kimi de ayalclarmda liatilden teaia pa- - a., Anlan T ........... 
' •i11Çlum ciallarma utr • '"'51an •ardı. IMllMk için IU ........_ ... 
~ Oleden beriden kOllUfbMan una .Wwnlftim. v....-..-
~ r-of~lar Mihailoffa müa eonra metele ıeneral Protoprof. kan yolculan birer hiNr ahdea 

1 lcana IUADllf bir katil dİJe fun öldÜrillmetİne relince: l~iriJonlmn. 
lltıt.r. $ofya kahvehaneleri _ Ceneralm öldiiriilme.ini em - Seni ...... ne War ... 

,., Tı-• ,,~ ....... . 
,......., ... tmt- ...... Mr 
ril .,.. Fi- .. , ... , .... ..... 

-Doln-~ - için bir~ 
..... ~ T..- bot dunm· 
yacalı •• Fabl, T OIBIOD ona ı&z aç-

'- ltfitlB tan.fW nttiliıa•••• ••••• aeıtiaıbıW ·~ •ism •111... tw 94'1 11 

~ehüp 1&)'11lalarla baaılmıt çok iJi biiJonlum dedi. Fakat k- - Beni -.mıılen........, ç.. P.._ wwM& lçw. eonla: 
... doldu. awı bqka çar•i 1oktu. Benim va- le1? - N .. •m nipnl-, ODll ko • 
~mlar timdlre kadar Vm. aiyetim aailamdı. Bir ıeneralm - llarQandan... I F .... Dl _.. ı.,_ Wıcal• UIDUJ'OI' muydu? 

'lılte1•.w":::.~iler itlal et- llümünü emredecek kadar aptal- rip tewlGf t.a, .... ..._An- ·- Nlıayet 65 sün içinde ae,.. 
tetkilitm biitin I• etmi1eceiimi aiz de bilniniz. laa T ........ ....__ M ...... aililim lsaftllllAlml ümit ediyor· 

~ ~ardı ve bunu aÇJlı. Hahlki Vmronun nijfaz ve aall • da çok bmaiyor ! dıu. 
~ il&a elmeie bqladılar. Mti buna bailı bulunuyordu. Onu -Hat...-la llabım•· .o.melr - iri W. .... ......,. ol • 
~ ana JM& cemiyetinia.... ,,..aı-,a yemin etmit olan adam onun ela RumeQ bunau. iJle mi? challma len'mWDT 
..... ~edenlere ölüm CGlll ~ .... ılımdi ele yok etmele blkq • - Evet.. Ortuı hafif am.1t... - H-t ıNe "ı-.--.l-- .-1. 

•...... ela Lm--1--1. .. .... --dı. - .............. ~ 11a ~ "' .. _,~ -r- Y &naldan da larmm" mahir! •• Vapurda bir bç ufğ vak 
~ ~f •bıık mealdatlarma Durmadan ciıua iP7or, biri.i. - Benimki aiM a oldu.. Bunlarcla bU1'ik ye hay • 
~ ~ nrenk bu IDÜDUe· Di aöndüraaeden JeDlaini ;rakı,or • Çarlea Hinbon ceblnden bir fo. ret eclilec:ek muvaffaki1eter ıöa -
~ .......... Yuıepsaelerini Ye cha. Tan ,_ı alanaca19 lmdar im toıraf çıkardı: terdi. · 
~ ellerincle kalm11 olaa. DUltuk. El• muamlan tefkilita - Buna kamaıumclaa ~ - Ne pbi? 
~~ tıeliw etmelerini ittedi. hücmıtlan YUPCerler " aıUE çalabildim. Umarım ki çok iti· _ IJıtiJar bir ~ ı 5 Mil . 
"'-... ....... C9ftp olarak yine ildü- bnclilerine Vlm'OCQ t1eaae.ı.r.. mise 7aıa1acaktır. JGMllDiıa adUalsMNki .... .._ 
~ "• atılmak ~·--• -!1a1..•1 __. __ -1.f.._....I• '-·- -l..L..__: .-.. ~ ..... ~ ~ - • .,.... uu.ra .. - ...... ____.. - Şüplı.iz.. Sunula • &ne. .......... ,.. .... ~ .. 
t. ~linclercliler •• Mihailoff aöyledi. o .-.eml atlatmak letet'lm· , araddu .. ""hm· '1 r. Vapur aii-
h ~enleri &lclilnne · F•t ı.. wrqJu a.lilerine - Hansi ~ babeedi. Y..W ele kwrolları tıılclflriı ... 

IJ;'"llldt · 71p4an teldül dini ...... itile,.. yanua? ı,.,...,........, ........... 
'-1 tt...1.:,~ ler MüedoQJa aip • DAflDAddar. Oalar ..idile Damiın - Cimk\en.. lar ,..,.w.. 1191 ..,-... ıe.._ • 
HL ...., • .._Gllerlnin Mrtw;. .&-.. l"!--ff' "' ~ .. .,.__ -r-'"'8' ~ ~ io J•Plllll olclulla VIDIO - Blnk IU badala71 ... Deaaek dt. En IOllft Anlan Tmpd llul • 
L~ "'Ul&dacla milmellilliiiDi mGbOrüaiia eMtetini Wle yapbr • 6i Nedi itini onlar takip ediJor du. HCCD de JUD aut içiDde •. 
4.1""-t oiaa " timdi Mlbailoffun IDlfl&rcb. ha .. ? itte bu 8'Dal bir habel' ! - Ha,nt •u.-.: ltlr muvaf-
L-;' t·• ....... Yirllll .asllealni aö- • • • - Aralan Turpt g.lifomip falcirat .. BeHd t1e kendlai ça1au,, 

~ ffa I fUD attılar. Ça. Benbu r.a•atlı ad.,.. daha albı-----------------------
~ ,_..,..., ... lla patntryı aene bar 1NJru1u altmda buhlD 

characaiı ~ Malceclonya di': 
~ .Mıtı....,_ almal Jro - tatörlüjüqcle bır&brak SofyaJa 

~ .. hilııs::- kltiplliini ,... ~ branbk dütüocolerle dön . 
.,.'"' 8'aı Sol,. parlam• • dÜlll, Çünkü ıelecek ıüolerde öl
~"1; . ar Malıedon,...mdan dürillecek sayısı& imanların hep 
~ llsiılee Vaıll V..Ueff Ulaa •inin adlarmı bile öirenmlftlm. 
~ ~ lelcracla kutı Hır . Sofp1a dönclilkten az .IOIW' 

~lf ~';"1• la'f'af andım Petro 3andanoffia IÖl'Üf4llİlll· Bu 
~~an bu adam yedili adamla enelce de bir bç defa 

h.a '-~ 'Jcoiuau b1betti. konuflDUlha. Onun adamlan bir 
~ ar •ncalc ı.,ı.,. . gece beni Eli da)'IDlll kah•ebane-
4. ........ . .U.de buldular. Beni Wr otCJIDGl,i-
.--... L~flun lldiiriibneem • ı bindmtild..ı _...., h ı...;_ ~ ay IODra 

1 
___ 

1 
___ a- e • .., te b-de Wr 

~ .._. - •• ___. _ aaat kadar clelqtml.r. Halbuki 
~ Mlhalloff Ye Pet- Eli dayının kalnehaneainden Bul· 
~ la dea taun usadıya ko- ıar paytahtmm berhancl 'bir ye . 
~ .. •,.._ıtlr 'ftkitter Mt- rine o~ datrikad~ sldUeblllr. Nl - Gorncı Cumcıva'dcı .ıh sılı l"l"l.,. si)WGI ınitfnslmlen Wrl. 
'~ dostu " Pro • hayet İttUJOD cıvarmda yan IO· 

~-....l i:'r!ddetll maanz17 • ı kaldardan birinde durduk, bot ar- · hayd11tlar ıibl l»unup ~indtn J'i· ı kapıra •analı Wr aurette vurdu 
.. ·. -..., ıerofçuların tefi aalardan p;tik, bir Kruçmaya rir rildük ıınbara benziyen &u yapann kapı efıldı. Karanlık 1'lr eofa,a 

d•" alnema filmlerinde 16rUlen arka kapıı1ında durcl9c- Kıla'NZ girdik. (Deoıımı var) 

'IDU'l) diJe .....,,,.._Anlan Tw-
.-, bir fq m buaı (qpur i -
,1m a ılJ 11a cana ... ben l ı.w •. ,...._,,w._ 

. . 
- O cuaftt', beM de kendi . 

lliJııicll ••• 
-~Ha,ıcll eanwn •• Alan bnk. 

Bu berif,.pa,.,. ahhf baf.i1eler ~ 
•illlıiilı h E lw a enden, b-
fs •• ~i ........ •il• '-tfe· 
decelW ........... 9'Wıar. Ka-
muala vmau adun, 'ftllUnlDatÇI 

1,1c ı ldu-sdm l>iri icli. Bir sün 
.. atçı pmıslı elbdeld lmulı ça . 
~ ... ..,, .... . 
rada, Anlan T...,.ı ona ...... . 
elen yhladı.. Smtah pim ile W.. 
lillt.e aüvaa l)"e tealim etti. 

, .......... yerdençeW.. 
.. ,Mti :apır,....k '-1-dıı 

- inanmam, Çarı... lna•• ... 
Sen bunları rUyanda •lnnGtMin • 
elik-! 

- Riiya olur ma he .. ? 1 Atfı 
)'MD8fı, YAPtıtı rezaJetl atzile .. 
itiraf etti. K&ntidqe atıldı •• Va • 
pur limana gelince, onu lle~11ln 
ıhti Bnilnde pollee teaHm ettihr. 

- O halde kartmuada mtlla1t 
bir (N;Jc Vinter) vardır! 

- Nik Vinter bç para eder 1 
Ben o esrarketiıı de hoWrabubk
larmı bilirim. Cumurrei.iain lco • 
'"• aaati ka7boJaaattu. Nik Vin
ter, fabrikuındaa bq ... un etiııi 
buldu .. Cumurtei.lne: (Mefhv 
bir yankesici çalmlf.. Saatini3i 
buldum!) cli7erek söze ıirdi. Bu, 
öyle hokkahQ bir detektiv delil. 
iman; onun nauvaffaki7etlerini 
ıözile ıöriiyor. btanbulda bile en 
mühim zabıta vak' alarmı ona ta· 
kib ettiriyorlarnq. 
-Şu halde bundan son!'&, Tom 

.onla onun ılNdala muavinioden 
:a:i7ade, bu adamla brıalatauiıa, 
öyle mi? 

-şu,ıı. ,o1c. 
- Mademki ıaataJ ppınadan 

ciddi bir polie bafi1•idir. Herıe1· 
den lnee onu T am1C111la tutaftura-
11111 .. Aralarını .,.,ce llfbktan 
ıonra, h• ılln ne itle meısal ol· 
dulunu, oteld•11 ıskuata nereye 
ıittltmi •• ldmlwle t._. ettiltni 

8ftTene4lm. ( Deoamı oor' 
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i~sanların pek sudan 
oldu ları anlaşılıyor! 

YAPDLAN SON IKEŞllFILIERIE <Ç;O~E: 

Dünyada tam 1329 cins tenıiz su vardır 
ve insanların yüzde sekseni sudur 

Su deyip de geçmeyin bu bahis şimdi en 
laboratuvarlarını uğraştıran çok karışık 

büyük kimya 
bir meseledir 

I nsan oylunun tek<imülü birçok bil· 
ginlere göre yaı:aı değil, fakat hızlı 
atlamalarla olmuştur. Suya dair ~ 
lan yeni keşifler ise sulann tabiatın- ~-.:c· :"1!!Jllı~~~~.:.;_: 
daki değişikliklerin ilk atalan11uzı 
değiştirmiş olduğunu meydana koya
caktır. 

Razı bilginlerin iddiasına göre ilk 
atalarımız böyle yarı maymun şeklin
deydiler. 

Son tetkiklerden anlaşıldığına 
göre 1929 cins temiz su vardır ve 
bunların her birisinin içenler üze
rinde tesirleri ayrı ayrıdır. Bir bar 
dal' su bir çok cinslerin bir araya 
karıfmasını temsil eder. Bu cinsle
rin ıayrsı da m•Jhtelif yerlere vel 
batta ayni çeşmeden alındığı u.
mana göre değifİr. Buz kutusunt1a l 
ve kahve cezvesindeki suların ha- , 
yatın muhtelif seyirleri üzerinc.ı.e 1 
ayrı ayrı tesir yaptığı meydana çık 
ınııtır. 

insan oğullarının vücudü yüzde 

Buz çağlarında lıayvanlann buzdan 
kaçnuısını gösteren bu tablo mcşlmr 
Amerikan artisti Çarls Kinght'in <.
lup Nevyork miizesindedir. 

Bildiğimiz <idi ı·c temiz su bir sar• 
nıca konacak olursa, bulunduğu 

kabın lıer tarafında aynıdır. 

aeluen su olduğundan mütebak~ 1 ~~:::::::::=:~j---..--:----...~ 
rüzde yirmisi de bu suyu içind..: 
tutmak ve kontrol etmek için 
küp, samrç, tulumba ve borular 
dan ibarettir. 

Yakın zamanalra kadar her 
C!aınla suyun öteki damlaya ben
zediği sanılırdı. Tal ebelere suyun 
H 20 olduğu yani su "Molekül,, le 
rinin iki atom hidrojenle bir atom 
oksijenden ibaret bulunduğu öğ -
retilirdi. Atomlarla moleküller is• 
ter buhardan çıkarılsın veyahut lru 
tupta 10.000 yıldan beri donmuş 

buzdan eritilmit olsun bir damla 
eu da ayni olması lazımdır. Böyle 
olmakla beraber içtiğimiz sular 
1329 ayrı ayrı cinstir. 

Su, kendisini içen hayvan veya
hut nebata göre hayati ehemmiye-

Eğer sarnıç taksı'm edilip de ye
rısı dondurulur, diğer yansı ise ki
litlenerek adi sulıunet derecesinde 

tutulursa suyun karakteri aynı kclır. 

ti haiz huylar almaktadır. 
Bir tenekeyi içecek su ile dol -

durunuz. Bu tenekenin içindeki' 
1Uyun yarısı 20 yahut 25 yıl bir 
buz kabı hallinde, diğer yarı5ı da 
su halinde muhafaza edildikten 
sonra eritilince buz olmadan evvel 
ne kadar temizse yine ayni olma -
lıdır. Nitekim ikinci yarı par:ça2.:
bu kadar zamandır beklediğinden 

Buzdan mtilmlf. su kuvvet vericidir, diğeri ise fazla içilirse uyu§turur. 

Solda: Hayatın 
fıenüz teşekkül et• 

meğe başladığı 

rağlardaki dünyu
yı gösteren bu tab

lo şimdi Şikago ta
rihi tabii müzesin
dedir. 

Sağda: in· 
wnlar yüzde 

selaen ayrı 

ayrı ıular • 
dan mille • 

şekkildir. Vasat blr IMan a,ağı 

ııııkarı d6 litre sudur. Gövdenln ge-

riyc kalan yüzde ylrmlıi ue ıanuç 
ı·c tulumba ı•azifesini gören dza i

le bu suyu nakledecek borulardır. 

I 
~nlerde dokl~ ~ 

tıncı y<ıfUlG glrıTJ f}I , 
ld dlpdlri olan J~ 
Roklellır bıı wıP' ~ 
maaını enıacındokl I 
Tın cwleriM borf1 

I 
mesini bmlaroı ~ 
ınudiyelerin ~/ 
den buıl olan ııJP" I 
fetmektedir. ~ 
tünde hayatnıı te f 
lilne de ba aulat'lltl' 

mu keşfetmitti. Bu KilıremlsiD tf' 

Fakat dondurulan su 2(), 25 yıl ·kqiften sonra Hid • ı ribinde ~.,I 
•t·r di w k d t rojen ve oksijenler ~ · ~ _il~ 

sonra erı ı ır ı·e ger ·l.9ım a e- A~. '.ili~ boyuna sı~_j 
raküm eden pislikleri temizlemek hafif' orta, ağır ve ~~ ~S , 14" 
için kaynatılırsa bu suların karaA. .... tam ağır olarak üç l..:!;.,:;0 .; 2 !~buharlı 0 

.t'll 
sınıfa ayrılmıttır. • bir çok ~-• 

teri değişir. fi"" 
Suyun en basit §ekli talebelere\ Tardı; havanın bu ııcaklrSı il" 

dolayı topladığı kirlerden temiz- öğretilen H 20 terkibindedir, fa- tebehhür eden ıular deniz}erl,, 
lenmek için tebahhur etirilir ya• kat yukarıda da dediğimiz gibi ka su kitlelerine pek çok dö1' ~ 
hut takdir olunursa, öteki yarı ka- muhtelif ağırlıkta hidrojenle oksi- dü, bu tebehhür eden suyıi!l _~j 
dar temiz olmalı değil mi? jenlerin kombinezonları bu bir tek ve bir tek cins olduğunu pv 

terkipten ba,ka 18cins terkip daha. kabul edebiliriz. ~ 
Yapılan tecrübeler bunun aksi- r'.ı 

ni göstermiştir. Mesela yeni tak • ortaya koymaktadır. Şu da muhakkaktır ki Jciİ ';I 
tir edilen parçadan içen nebat ve Amerikanın komubiya ve Yale tarihinin bazı ç.ağlarmda te1' eJı ; 
hayvanların üzerinde yavaşlatıcı Üniversitelerinde Fizik ve Kimya §atılacak bir hızla yürüyer. fi. 
bir tesir hasıl olmakta, hatta has- laburatuvarları bu yeni keıifleri kısa jeolojik devrelerde yeıı•, 
talık bile görülmektedir. Daha iyi tasnif ettikten sonra yeni nazari- mahluklardan bütün gruı>lsr 
ıi buzdan erimit au içmektir. Hat- yeleri kurmağa ç.elımaktadırlar. da getirmittir. .ıı· 
t bö. l 1 "ku et • • d Amerikalı profesör doktor T. d r tf" a y e su ara vv verıcı,, e Suyun dünyada ne ka ıar : . .J 
denmektedir. Cunliffe Barmes, au halinde buhar him bir rol oynamakta olc:l"';/ 

Ancak bu gibi sular insan vü- la buzdan hasıl olmuf muhtelif bilmek için büyük bir kafa *le gl 
cuduna kuvvet verdiği gibi içinde suların hayvan ve nebat üstünde . b. b'I . l ktıJf·~ 

muhtelif tesirlet'i uzun uzadıya gın ır 1 gıye üzum yo 
bulunan mikroplara da kuvvet ve- ı k l d ıl y• Li 

tetkik ettikten sonra buzdan hasıl mem e et er e geçen Y ,.. 
rebileceğin<len insan verem basil- ., d h f JcurudıJı J' 

olan suyun bütün canlı mahluklar yagma r, er tara 1 _ı,.jJP" 
!erile Pnömokokun denilen zattü· hk ve pahalılık aıkmtısı ~er Jıf 

·· 'k l "b" h lk d'' üstünde kuvvetli bir muharrik te- ~ıJl' rue mı rop arı gı ı a uıman- Yine bazı yerlerde de yar.·· ıiil' 

larını hiç de içmek istemez değil siri yapmakta olduğunu görmüş- fazla yağdığı için seller }<oPt,r' 
mi? tür. Bunun da pratik bir izahı . b. 

1 
l . hatta , 

Bazan kaynakların büyük tifa Şimal ve Cenub kutuplarının so - rı, ına arı, §OSC erı vek' gôtjjl' 
hassalarından bahsedilip durulur; ğuk sularında yaşamakta olan sa- lalardan toprakları sö up 

fakat bu sular laboratuvarlarda yısız küçük mikroskopikn nebat - dü. ı~1' 
d ı " d ·· ·· ·· Ü tU O ol muayene edilince bildi~imiz adi lar ır. nıan vucu unun oz .. ıe' 

sudan baıka bir §ey omadıklları Bu mıntakalarm der.=-· gibi görebilmek için bile g~ı p' 
meydana çıkar. işte bunun içindir men hemen buz soğukluğundadır. ıu olması lazımdır. Sağırlığ; .. ııl 
ki kimyakerlere filan kaynağın Güneş ışığı sıcak bölgelerin deniz- ni olmak için iç kulakta sı.J .. 1~ 
vücuda girdikten sonra alacağı lerinde olduğundan daha azdır. malıdır. Makineler nasıl Y.~!1ıİ i' 
tekli değil, fakat içine girmiş olan Buna rağmen milyarlarca mikros- sa mafsallarımızın işliyebı ·r.itı~1 

hı •JıJ ı.,. , 
manasız bir takımı zereleri ara- kopik nebat daha soğuk olan ku- çin de beyin bir su ma u ,-ıtı 
maktadır. tup sularını tercih etmekte ve ora- yüzmektedir. Eg~er bu su bO ...ııtııf 

J bO" 
Geçen yıl Nobel mükafatını al- larda füemektedir. lacak olursa beyin derha 

mış olan profesör Urey Hidrojen işte doktor Barnes de hu nebat- ölür. ti' 
ve oksijen atomlarının muhtelif ların Kuluplar denizlerinde üre • i 
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Kayıplara karışan 
Tiyatroda yeni bir şua 

yapmasına tecrübeler 
gözlerden 
kayboldu 

icat eden mühendisin, üzerinde· 
müsaade etmişti, birdenbire 

Meğer bu yepyeni 
bir kız kaçırma 

usulü imiş! 

~·enç kız, gözlerine kara camlı gö:
lii.k takarak iskemleye oturnwştu. 
lJir müddet sonra gözlerden kaybol 
du ve ancak sevgilisile et'lendik . 
len sonra geri döndü! 

Budapqtetlen yazılıyor: 
- Haydut! Rezil! Kızımı 

)'aptın? 

"Profesör!,, Stefan Pribil'in Şeo 
hir Park tiyatrosunda göıtermekte -
olduğu fenni tecrübeler, Budapq-' -
te bangerlerinden Bay Şarl Kiral- Adamı qlJzlı gl$rlJ111M• blr halı •okta'& ıualaruı muddl mDMndü, ~l.nlı 

boı t.kemleyi araştınrken "burada yok, fakat olmaaı ldnnı,, diye ıöylınl 
yordu. Beri taraftan 1.-ızuı babaıllı anneıl de boı yere ara,tırıyorlardı. 

Baba oları banker ~lösyö Klraldg lu yumruklannı sıkmlf, mühendise 

di 'nin böyle bağırarak sahneye 
Yiirümesiyle birdenbire durdu. 
''Profesör,, tam bu aırada: 

- Baylar, bayanlar! Şu genç 
kızm gözlerinizin önünde yokolu
\'erdiğini aördünüz ! Fakat sizi ~ 
tnin ederim ki o hali boş gibi gö
tünmekte olan iskelede oturmak
la.dır t Görünmez matmazel, lilt
fen anne ve baba.ama "allo,, de
lnezler mi? 

Diyordu. Arada bir senizlik ol• 
du; fakat iskemleden hiç bir seda 
sıkmadı. Bunun üzerine profesör 
&özlerine devam etti: 

- Peki; anlft!ıldığına göre mat
mazel ıahne heyecanına uğradı

iından ses çıkarmıyor! Ben de 
1 iındi harikulade makinemi, kızı 
IÖrünmez yapan ıualardan tekrar 
töz önüne getirecek §ualara çevi• 
teceğim. ilk evvela onun gövde
•inin çerçevesini Siıli çi7giler ha
linde göreceksiniz; size bir h~yal 
aibi görünecek, ıonra cam gibi 
!e{ f af olacak. En nihayet et, kan, 
elbise ve her §eyıiyle camit bir ci• 
•inı halinde görünecek.. Dilrkat 
edıniz; itte başlıyorum ... Şimdt .. 

"Profesör,, sözünü birdenbire 
lceıti, bot olmarlığıru ıöylediii iı
ltenıleye bütün •eyircilerin gözle
?'İnden daha fazla açılm•t gözlerle 
~; korlanuı gözlerim makine
•ine çevirdi; kollardan blıiıini çe
'fİterek tekrar sahneye baktı. Sah
lleye atladığı gibi titrek ellerini 
Y•Ya.ı yavaş iskemleye uzattı. 

Tiyatroda herkes Matmaze! Es
ter Kiraldy'nin bulunması lizon 
&elen iskemlenin üstünde bu tit· 
~k ellerin botta dolqtığım görü• 
Yordu. Kızın anası da aahneye 
~tlryarak bu araştırmalaıa kahldı. 

unun üzerine pı-ofeaör bağırdı: 

8 
- Aman Allahım ! Gitmit !.. 

Unun imkanı mı var? 
be. Zavallı Pribil kızm ana ve ba· 
• •ında.n daha çok üzüımüte ben

~J'ordu. 

Macariıtand2' adam )1. açmnak 
:-kalan pek nadirdir. Polis gelip 

e Esterin zengin bangerin biricik 

ıaldırmak Dzere bulunuyordu. 

km oldufunu Bfrenlnce it çatal• 
laftı. Buraya niçin ve nasıl gelmi, 
olduklarının anı.atılmasını ban · 
ıerden istediler. 

Mösyö Kiraldy'nin verdiği ifa
deden alqıldığma göre, henüz on 
sekiz yqma bile bumamıt olan 
kız, o gün bu tecrübelere gelme
leri için daha sabahtan itibaren 
anne ve babumı srkııtırmıı; hat
tı bu harikulade icada para ver
mek suretiyle yardım etmesini de 
a<syliyerek babumm canım sık • 
mıf .. Nihayet o gece yapılacak de -
nemelerde bulunmağa karar ver -
mi§ler. 

Pribil bir elektrik mühendisi-
dir ve inıanlan gl>rünmez yapan 
bir §Ua bulduğunu iddia etmek· 
tedir. Fakat züğürt olduğundan 
bu icadım inkİFlf ettirmek ıçın 
paraya muhtaçtır. Profesör ünva
nıru da kendisine gazeteler bol 
keıeden armağan etmitlerdir. 

Pek kalabalık olmıyan tiyatw 
roda banger, karısı ve kızıyla bir
likte sahneye yakın en ön ııraya 
yerleımitlerdir. Elektrik mühen
disj kısa bir aöy(evden sonra ufak 
tefek ıeyleri ve bunların arasında 
da bir köpeki görünme..: bir hale 
sokmuı, bu denemelerden sonra: 

- Şimdi aranızda muvakkaten 
g3rilnmes bir bale gelmek istiyen 
bay yahut bayan var mı? Şualan
mm tamamiyle zararsız t.lduğuna 
•izi temin ederim... demittir. 

Halk arumda küçük bir tered
düt olmuı, ıonra iri yan en aıağı 
yil.z kilo ağırlığında bir çiftçi pa
ra çanta.siyle saatini kansına vere
rek bu denemeyt yapmak istediği
ni söylem.ittir. Dudaklannda a
laylı bir gülümdeme ile iskemleye 
oturmuf, aandalya da onun ağırll" 
ğı altında biraz çatırdaır.ıştır. 

Ancak çok g~çmeden koskoca 
gövde evveli dumanlatmıf, sonra 
teffaf bir hal almıı ve en nihayet 

~ku 
11llzlerden 

l«tybol11Wftu ! 

Bıuavı w imanları gllrllnmn y,,. 
pan ıuaua nwddl Stelan Plrlbul 

iskemle; orada eskisi gibi durdu
iu halde üstündeki adam gözlere 
görünmez olmuı, hiçliğe karıı
mııtır. Adamın para ç&ntaaiyle 
saatini muhafaza. etmekt~ olan ka· 
nsı, seyircilerin arasında üzüntülU 
bir ıesle bağmm,tırı 

- Petro neredesin? 
iskemleden klllılık gelmlıtir: 
- Buradayım Zarah : .. 
Mühendis Pribil makinesinin 

kolunu çevirdi ve iri yarı Petro
nun gövdesi yavq yavq tekrar 
göründü. 

Mühendisi ~yirciler yeniden 
denemeye davet edince, Ester ba
basma yalvardı, yakardı ve niha• 
yet sahnedeki iskemlenin üstüne 
oturdu. Mühendis bu yeni müşte
rinin üstüne ışıklarını çevirdi. Kız 
da, kocaman çiftçi gibi çabucak 
görünmez oldu. 

Pribil ona da, seyircilere bir
kaç lakırdı söylemesini rica etti. 
Fakat iskemled.!~ bir ce\tap gel • 
meyince ortalığı bir heyf'C.:.an .-lal -
gaaı kapladı. Banger iıf' kızının 
buraya aelmek için yaptıiı israr -

Kıınuu 

Kızın 

kaÇ11Uf 
mdulu 
aevgUisl 

f>aul Pcterly 

da, az evvelki yalvarma ve yab.r • 
malarmda bir dolap olduğunu der 
hal anladı. Her halde kendbin -
den para sızdırmak için kızmı bi . 
rini kandırmıı ve böylece kaç,rrmıf 
olacaktı. 

Polis tiyatroda yaptığı tahki • 
kattan bir İp ucu elde edemedi. 
Sahnede ve sahne gerisinde hiç 
kimsecikler yoktu. Zaten tiyatro
da o gece direktörle bir kapıcıdan 
bqka memur da yoktu. 

Bu tiyatro aylardan beri kapa
lıydL Mühendis Pribilin verdiği 
küçük bir kiraya mukabil o gece 
iç.in açılmıfb. 

Polis sahnede kolis duvarla• 
rmda açılmıt gizli bir kapı buldu. 
Bu kapı duvarda ağaç, dal, ve çi
çek resimlerine uyacak biçimde 
oyulmuıtu. Kapıdan sahne arka
ıma ve oradan da sokağa çıkılr 
yordu. Olsa, ollcf. kız buradan sı
VJflP gitmit yahut götürülmüştü. 

Artık vakit epoy ilerlemisti. Po
lis, mühendis Pnbili alarak kara
kola götürdü. Banger de kocaman 
ve lüks konağına döndü. Yatağa 
çekilmeden evvel karısiyle baıba
fa verip dertleşmeğe başlarken te
lefon acı acı çaldı. Banger büyük 
bir telaıla telefona koşup da ma
kineyi kulağına koyunca, derin 
bir nefes aldı ve: 

- -Nasılsın, iyisin ya? 
Diye sordu. 
- Evet, iyiyim... Hem de çok 

bahtiyarım !... 
Bu karıılık babayı titretti. lspir

tizma ile çağırıla.n ruhlar da hep 

• 

Kendlnl ger~kten görünme:: yapan 
w ıonra da ıevdiği adamla et'lcn. 
mek için tekrar maddi bir cisim o • 
lan mcıtmcu~l Ester Kilaldy 

böyle cevap verirlerdl 
- Peki, neredesin? 
- Viyanada, Bristol otelindeo 

yfm J ... 
- Ne dedin 7 Yoksa kaçırıldın 

mı? 

- Neden kaçmlacak mıtım? 
- Peki, ne oldu? 
- Sen bana insanı görünmez 

bir hale ıokan makinenin, pratik 
hiç bir faydası olamıyaCdğını söy
lemedin miydi? ... 

- Söyledimdi amma, bunun 
timdi ne münasebeti var? 

- Münasebeti turada: Sahne· 
de gizli bir kapı olduğunu biliyor
dum. Gözlere görünmez bir hale 
gelince hemen kapıya koştum, ora
dan da sokağa çıktım. Sokakta 
Paul beni bir otomobille bekliyor
du ! 

Baba timdi münasebeti anlamıı 
ve biricik Jazr sözüne devam eder
ken, boyuna homurdanmağa b&§
lamıttı: 

- Doğru istasyona gittik. Şim
di bu otelde Madam ve Mösyö Pa• 
ul Peterfi adıyla deftere adımızı 
kaydettirerek oturuyoruz: işte!... 

Hele şu hasbamn söyledikleri• 
ne bakın! Banger telefonda gür
ledi, kızına söylemediğini bırak
madı. Bununla beraber kızın dee 
dik!erini yapmaktan başka çare 
yoktu. 

Budapeştede mesele anlaşılınca 
kızla sevgilisinin tasar!adıklan o
yunda mühendisin suç ortacı oi• 
duğu söylendi. Fakat bu dedikodu 
bir türlü ispat edileme.! f':ikah 

•• •• ...ı • • , -• memurunun onun_c ısc :ıı.. .•• l-:.~ .. :;, 
dtı.mada §ahit oldu. 
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Ağlamak 
Hürriyeti! 

Bir gün evvel, bayan Malike 1 - Ne iyi gelinmiı bizim küçük 
son nefesini vermit bulunuyordu. hanım! . diyorlar .• Doktor koca 
Mutfaktıı, hiznıetçiler, dedikodu - karıdan ümidi kesti keseli, evden 
non nmayet1ni bir türlü getiremi- bir yere aynlmıyor ! 
yorla-r: DoJr-torun tahmini doiru çılanq 

-Paldt:e hanmım ekmeğine h. Cuıııa ak.tamı, cadı cehennemi 
yağ sürüldü. boylndı, Paltizenin derdi, matemi 

Pakize, Malikenin gelinidir. hadsiz, hesapsız .. Hiç kimce bun-
Azrailin alıp götürdüğü o ko- dan bir ıey an!a.mıyor. -----------·---

FRANSIZ TiYATROSU cakarı nekadar eıl<ali aukala, • Nasıl olUT? Bu geçimsiz, hod· 
~mrut ıeyse, dünya yüzünde sağ bin, mü:ıtebit kaynananm mı arkıt.
salim kalan bu mini mini bayan ıından ağlıyor? 
dı.ı o derece sevimli, cana yakın- Kocasının bir arkadatı, kabris-
dsr ! tanda: 

Ş~för, yukarrki sözlen~ c·-. son· - Altın gibi kalpli lazmıt doğ 
ra, mi!talea&ına devam ediyor: rusu ! - dedi. 

- iyi oldu da geberdi kaltak! Tabut mezara konulduğu ırra· 
Vallahi ben taYet Pakize hamının da, genç kadın, ıendeledi, baydı. 
yerinde olHydnn, cadıyı bir ka . Bir çimenliğe oturtarak, zavallıyı 
tık suda boğardım! oğmağa batladılar. 

Gelin hanını, kaynanayı boğa· Biri: 
bHmeh caniliğinden cok uzak bir - Herhalde, kendi annesinin 
taıbiatteydi. Pek uy.al, pek yumu öldüğünü hatırlamıı olacak! - de-
Jak ba§hydı. Evlendikleri zaman di. 

SÜREYYA 
, Opereti 

KURULUŞ GECESi 
Bu akşam 20,30 da 1 - S. A

tilla Revü ve Bale numaralan 
2 - San'atkar (Halide) nin iş· 

tirakile komedi. 1 Perd~. 
3 - Yeni misansen. Dekor ve 

Bal esile 
BAY-BAYAN 

BUyUk Operet 
Yazanlar: Mahmut Yesari n Necdet 
Rüştü. Müzik: Sezai n Sey -
fetth• Asaf. Gişe ıündUz a~ktır. Te · 
lef on: 41819 

Yakında telll Turna 
koeaaının annesiJe beraber otur . Fakat, hayır ... Bilemedi ... Pa . 
rnağa katlar.mışlr. Knymma bayan kizenin aklına gelen bu ölüm de
İle, akıine mi aksine, tersleftikçc ğil... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
terıleımif, lin~tleştikçe lanetle~ . Ba§ka b·r ölüm .. Cenaze mera- sanki ataiı yukarı indi çıktı ve 
mit, tahammül edilr:nez bir hal siminde bizzat bulunamadığı hıçkırıklarını boidul 
almı§tı. •evcili bir vücudün bu dünyadan Ah fU ffnada bir odaya kapa. 

Üç senedir, koltuğuna çivilen- ebedyie~ uzaklatıtını dütünüyor.. nabilmesi •e i.tediii kadar aifrya. 
m~! bir kötüri.:.m ha!incleycii. Pa . O sevgili vücud ... O güzel, a _ bilmesi kabil ol.aydı ... 
rau olmanın verdi6i kibire kendi- kıllı, iyi kalpli, hassas, cesur genç. Fakat, bu mümkünmü?... Ev, 
ni kıptırmıı, fımarık bir çocuk ka Atkla sevdiği o delikanlı, Pakize pek kalabalık ... Kocur, misafir -
clı•: titizlqiyordu. Saat c-eçmiyor- için, hayatta her!eydi ! .• yarabbi!.. leri, haata bakıcı, hizmetçiler ... 
du ki yeni bir tuttmığ1 tutmasın! Ge;en pazartesi aünü otomobil ka Bunlar, etrafında fır dönen ca . 

Emı·inde mütcnm :liyen bir has- zasmda nasıl da y~k yere ölmüt- suslardır ! ... 
tabakıcı vardır. Buna rağmen~ Al- tü? ... Gözler kuru, dudaklar kuık, 
lahın günü bc!ki on kere, belki H izmetçileri Emine, Pakizenin ız.tırabı~ söğsünde haptediyor .•. 
yirmi kere ge!;n:ni ç~ğı.rtıyord~ son ı;;:ıl:dnnberi sokağa çıkmadığı YaJnrz bir dü~ünce beyninde ha -

- Gözlerim yoi"uldu. Haydi Ş'.l na d ikbıt etmitti .. O gün, ıevgili- kH!ı: Atlamakta hür ohıbilıe, .. .. 
romanın arlu.:ı:m oku... sin den e:ı beğendiği eJbiaeıini teÇ· Ancak bununla te.elli bulacak .. . 

Genç kadın, bnşlnr b~lamaz rni~ti ve saat bef.le 1temıutad ıoka- Halbuki, yatajmda bile ona bu 
act!ze, cırtlak er tl:.!: ha~·kırırdı: ğa çrkmı~tı. imkan verHmcmif. Çünkü yine ko-

- Öyle ban~ır banğır bağır. Genç kadın, randevu yerine cuile beraberdir! 
ma ... Sağır de '.Hliz burada... geldiği valcit ıaşıp kaldı: Nasıl 0 . Şimdi anladınız, değil mi: Kay 

Pakize, sesini alçaltıyor: lur? Deliknnlı duha ortada yok... nanaıının ölümü, onu bu kadar 
-- Nedir o mırıldandığın?... Bu, başına daha ilk defa geliyor.. azaplardan kurtardı ... Artık, göz 

Hiç bir ~y i~itihnıiyor. Kendin dır- Pudraaınr tazeledi... Asansörün yaflannı istediği kadar akıtmak 
lanryor, kendin dinliyorsun.. inip çıkmasına boyuna kulak ka- iımkinını buldu çok tükür ... Kimse 

Bu tahkiı-ler, tezyifler karşısın- barttı.. buna tatmıyacak, kim.e ıüplıelen-
cla, Pakize, isyan bayrağını kaldıı- Tuhaf !ey ... Kimseler yok... miyecek ..• Göz kapaklan tit, yüz 
mırordu. Te..-ekkülle cevam edi . Yedi bu~~ğa kadar nahak ye. çizgileri kannakarııık ortada do. 
yor! .. Fakat, kaynanası, çenesini re bek!edikten .onra, deli gibi dı- laşabilocek •.• 
kr$mıyor: tarı fır!ndı. Bir eczaneye girdi. Kıı Nitekim demin, yemek esnasm 

•ada ı·rı· b' ada t da, gelW' kadının kalb
0

m ı· b1°r ma • 
- Çok berbat okuyonun ! ... • " ır m o uruyor. ·-y 

Be telef t • · he tem sıktı, bog"' du... Mukavemet 
HtıJ"di, haydi... Bırak da git!... - n on e mesını :::ere-

s t 
~ 

1 1
___ m"em. Benim yerime konuşur mu- isin hiç bir sebep yoktur ... Paki-

aa ... ~ sıe, a~ gazetelerini b d b , sunuz? Çok ı·ica ederim. ze ir en ire coştu, hıçkrrmağa 
oıcurıuo... b ı Numa a e d. Ah B 1.... &§ adı. Göz ya•larını bol bol akıt 

Yalna bu davet üzerine Pa . r yı v r ı. met c ıg ~ 
k

. ' baba.sile anne,inin evinde oturur· tı. F eralıladı •.. 
~ ~syan ediyor: K 

Be 
du. ocası, epeyce mütehayyir, o-

- ıte gelemem, Hammfen- 1 na. bakıyor. Karısının kederi ken-
di ... O u.atte daima gezmeğe çı ~ ~le, Pakize, sevdiği ger...:İn o-
kıy tomobil kaza3ma kurban g:ttiğini disininkindende mi daha büyük? .. 

. onıms· •••d. k b bu feci telefon muhaveresir.de ö&. Havluyu ır.afanın üstüne bıraktı. 
- ~ ım ı çı , eıte döııerain ! d • Pakizeye yaklaıt.lı, 

Genç kadrn batını iayanla kaldr ren i. · :r --.., S d 1 · - Demek, onu bu derece sevi-
rıyor. itte yalnız bu 1•1rara boyun en e 1yerek dışarı çıkarken yorc1u ? ... 
eğemez ... HerfeYe, hertcye daya. ecz;lcıya teşekkür edip etmediği-
nır! Hatta kaynanasının, kocası ~ ni bile bilmiyor ... Parayı vcrmis 
na "Karın süsten 'baJka bir şey miydi? Yoksa adam da, onun ha: 
diifünmüyor ! Pek müsrif!,, diye lini görünce, ticaretini mi unut. 

kendi yanında §İkayette bulunma- mu,tu? ··· 

Gen; kadın, "o,, sözünü tama. 
mile başka manada ı-.nlaclığı için 
coıkunluk içinde, bfüün s'1mimi -
yet le: 

ıma tahammülü vardır. Aleyhine Bir taksi çağırıp atladı ... Ve o 
kıtkrrblan kocasının ekşi suratına sırada aklına bir facia geldi: 
bile dayann-.. Lakin, beşte soka- Ne felaket!.. Akşam yemeğin· 
ğo. çılanamak? .. Hayır bu asla ol- de misafirler var ... 
mo.z ! Bütün iradesini toplıyor: 

Asla mı? "- Bilhassa, bilhassa ağlama· 
mağa gayret etmeli .. ,, 

Göz kapakları kıpkırmızı ti§er

- Ah, bilsen .. . Nasıl sevdivi . ... 
. b·ı d 0 

• ' d 0 

mı : sen ... - ıye ın.e ı ... 
Yalanın !uursuzluğu içinde, 

koc:ısmm eözzür.e başmı dayadı. 
Ve ağlndı, kana kana ağladı ... 

Aksi ve ihtiyar kaynanası, ilk 
defa olarak imdadına yetitmiı, 
onu himayesi altına almıı:~ı. 

Nakledel': Hatice -Süreyyu 
Fakat i§te, bayan Malikenin öl

mesinden döıt gün evvel, Pakize, 
evde hapsolup kaldı. Sokağa frrla
mak için ppkasmı giymeği adet 
adinditi saatler zarfında, evin için 
de biT tayf, hir hayal gibi dolaıı· 
yor. 

se bunu P.leme nasıl izah edebile- - WPMM 

Mutfakta on\µ1 bu haline şaşı - l 
~rlar, fab.t akd erdiremiyorlar. 

cekti? ~~iiiiiiiii~ 
Bütün gece misafirlere g üliim • ı K lJ P ( ) N 

sedi ve onlarla konL1-Ştu. incir çe· l 302 
kirdeğini doldurmıyan salon mu-
haverelerine karıştı. Grrtl~&ında, ~ 11 · 11 • 935 
mütemadiyen koca bir ;rumruk 

KADBNILAR açnN 

Yaşa göre güzellik 
nasıl. olur? 

Eler ıüzel ıörünmeniz sçm 
mümkün olabilen en iyi dikkat ve 

itinada bulunmak istiyorsanız, aü
zellik için alacaimız tedbirlri ba-

ımıza &'Öre uydurmak mecburiye
tindesiniz. Bata göre tedbirlerin 
naarl olabileceiini anlamanızı ko

laylattırmak için de size muhtelif 
yaılara elveritli tuvaletlere dair 
bir ıeri yazı yazacağım. Bu yazı-

lara torundan baılayıp nineye çık· 
mak çok elveritli olur değil mi? it
te bunu için ben de henüz mek • 
tebe giden kndan hem de onun 

batından yazılarıma batlıyorum. 
Eğer daha mektebe giderken 

a.çlarm121 fırçalamak idetini el
de ~derseniz bütün yatadıfınız 

müdtletçe bu adete bağlı kalmanı
zın ihtknali vardır. Saçlarınız, diş 

leriniz ka•lar intizamla yani her 
sabah ve her aktam f ırçalanmnlı-
dır. Fırçanızı• telleri balina ke -
miği olmalıdır, çünkü böyle fır • 
çalar ıaç dökmez ve kafa derisine 
çok iyidir. 

Mektep kızları için eniyi tam· 
puvan bir Arap 1abunudur. Arap 
ıabununun beyaz yahut koyu kah
ve renai cinsinden olmasının hiç 
bir ehemmiyeti yoktur. Bu ıabur.· 

dan 45 eram kadar keserek 0.750 
litre kadar ııcak suya koyunuz ve 
atet üstünde eritiniz. Eridikten 
ıonra bunu soğutmak için yetecek 
kadar ıoğuk su katınız. 

Saçlarınızı ıslatınız, ıabunun 
yarısını adamakıllı ovuıturara.k 

ıaçlarınızın diplerindeki deriye sü 
rünüz. Saçları iyice çalkab.dıktan 
sonra sabunun geriye kalan yarı· 

sını adamakıllı süri:n ve en azı 
dört defa temiz su Be yıkayınız. 

Sonra bir litre suya yarım f İn· 
can ıirke katarak saçları en son 
defa bununla çalkalavınız. Bunur. 
üzerine saçları iyice kurulayın ve 
en azı ye!di defa frrçalayınız. 

11- 'f. • 

Mektep kızlarının görünü~leri 
el•seriya derme çatmadır. Yüzleri 

lazım olduğu kadar temiz görün· 
mez, yanaklarında ve alınlarında 
kara Yuğlar vardxr. Bu yağlann 
·ı A ' ' • . ı • 1 1 acı ÇOK ıJ ~:.ttır. çerıuen ve dı -

p.rıdan temizlikle hafif hafif fi 
riksiyonlar bunlann önüne geÇ 

Mektep kızı günde altı bard 

ıu içmelidir. Eğer ıivilce ve k• 
barcıkları varsa bir iki bardak 
pa suyu içmelidir. Arpa suyuııd 
maksat bira değildir, ıude ka 

mış arpadır. Hele sabahları k 
valtıdan evvel bir bardak p~ 
kal suyu içmesini katiyen ifiill 
etmemelidir. 

Mektep kızlan her gece ya 
dan evvel yüzünü sabunla yı 

lıdır ve bu sabun en iyiıindea 
mutak tuvalet ıabunu olmabd11 

Su ılık olmalı ve li.stik sünl,ı 
yüz hafif hafif firiksiyon edU 

dir. Sabahları i~e yalnız ıoğulı 
ile süngerlemek lazımdır. 

Me~tep kızr hiç bir vckit yil• 
valet ve makyajı yapmaınabd 
Ancak böyle yıkamak ve ıüıtle 
lemek yüz deriı;ni pek kurutd', 
fakat deriniz fazla kurumai• . 

tidatlı ise haftada bir iki defa 
zünüze yağsız krem sürebifirsiııi 
Fakat ıürdükten sonra krea:ıİ d 
hemen silmelisiniz. 

"" . . 
Kız, mektebi bitirip çıkınt•1 

kadar ne kadar az ve soluk alıJI' 
olsun katiyen pudra, yüz bcY"' 
dudak kremi, sürme ve kat kale 

kullanmamalıdır. Bunlar bir ırse 
tep kızını gülünç yapmaktan 

ka bir işe yarar.laz. Mektep 1<ıf 
nın en güzel yüz tuvaleti kell 
gençliği ve sağlığıdır. 

Mektep kızları yetip arı- · 
kadar beden terbiyesi ve ekzet•' 

}eri yapmaktadırlar, fakat yii• ~ 
trolu utanılacak kadar ih-1 
mektedir. Anneler buna bitı.
dikkat etmeli ve yüz tesnislii' 
çok ehemmiyet vermelidir. 

(Giizellilc dokt°"") 

.. :H .ABER 
' 1"1,., 

~5t~.nbulun en çok 5.~t· oi' 
tiakiki, akşam .·gazet:c ~-.· 

· ··-·· iİi'tn .. tar·~nı HABEf1'e 
vC?renıer kar ederıcr• 
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1{01 'Basanın ruhu 
Sovyet bilğininin bulduğu gençlik aş 

Gençliğin sırrı .ge 
ıstanbulda yapılan bir k d • d d 

.. b .. SP!rtlzme tecrübesinde.. • a 1 n l r ar l n 
o ur dunyadan gayet muhım 
..:ı~IJ.~J?!!I!! !!!!?~~!ddar ve yortu, Sovyet doktor~ aşısı~ın .. 
~~:=:: :ı::~-,:;ı~;i:::.ö~:!·: Abıhayat,, ~ldugunu soyl 
-·-,,wnuı ltangi numaraya çıka· 1 !J_ l ta d "'ıt L. ... l d ·· b · ·ı Ab Y · el ·· '""ki "'la tınlapl,,,.,tırl ara Çm.O a ag maya ~ a ı· Son zamanlarda en büyük yenilikler uzere eş santımetre mı •a ı ra - erln en gu;ıu 

_ Guetelırclen _ lar! Sovyet Rusyadan geliyor. En büyük hut yüz gi!n sürmek şartile bir san çok C:c:a üs~i.:r.ü caşı 
. l>6Q pce ayni iti bir kaç ispir- - Oldu olacak, aizebir teY da· tayyareler, en büyük ordu, açılması timetre mikabı Gravidana h:çb;r başka ihtiyar bir · 
tı-._ .__J_L__ kad la b" ka • ha sorayım: Bizim Nurettin hoca tasarlanan en muazzam kanaller, en zarar görmeden dayanırlar. sonra çalışmaya b~l 
Patol..ıı -~--.-ı U &f iT • d"" t . faal" . S t R 
-.... odada biz de yaptı\. 1 ne yapıyor? gen11 en us rı ıyetı ovye us- 2 -Tavıanlara yüz gün içinde .komşusuna teca\•üz 

"-~ ile çaiırdıiımız nıh bir - 5111 kardetim, onun iti, tıpkı ya!~ba hayatın en büyük saadetini on santimetre mikabı şırınga yapıl rrlmıştır. Bu adam b 
l'lı Qazlandıktan sonra muanm dünyada olduju ıibi burada hep te§kil edecek olan gençlik de bir Sov- m11, hem ıağlıkları, hem tenasül ların yapılmasından 

~hldaı;ıe sanki trampet çalar ai· alayla ıeçiyor. Hatta .~~~~ gece yet aliminin .elinden mi çık~cakJ . vazifeleri mükemmel bulunmuş - tiği halde, Kolkozd 
tr..!eldi Ye bu ,elen ruhla hep ben karıamdan dayak yedıgı ıçın ıe- Devir devır buruıan, goçen ınaan tur. dır. 
~. ce yamı pencereyi açmıı, avaz nesline gençliği verebilmek için ıimdiye 3 - Bir köpek, damarma yapı· Gravidan muvaff 

- E .:__L... ___ ruh b'l" . avaz: kadar birçok tecrübeler yapıldı. En kli- la~ elli santimetre mikabı Gravi•. roza karıı mücadele 
li1a 1ı '(f •OUIWIMlll u, ı ır mı· _ Y•nom v••·-.' sik Hind mualece ve macunlanndan tu- d k .. 1 d t mi• y111 cmda. hasta 

l"lll.Zreti Nuhu" - -· ana pe guze ayaDl1ll§ ır. :J' ~ , 

O . o· ba T b'i b tunuzda Voronof aııtanna kadar her 4 o .. 11' ah t d•"rt A 1 k . b""h 
da bana fU karfılığı verdi: - ıye iırm•t·· • 1 ' unun türlü yeni tedbirler, insanlığı biraz da- .. - ç ~z e .. .1 gram Y: u:. 0 pop e ~• u ranm 

._Hazreti Nuh timdi buraya üzerine aİ2İn ath itfa.iye kuman- ha olıun ayak üzeri tutabilmeğe çalı- yuz gram agırlıgında olan ıuver- nir, korku, ve yeis h 
)tıal relen zaro aiadan ;.bafon dammz rahmetli Ziçni paf&Dln şıyordu. çinler yetmiı santimetre mikabı mu1tu. Profesör Ko 
~le mqgul.... kumandasındaki buranm itfaiye Bu il!çlardan herbiri muhtelif unsur-, adale arası fD'mgaya tahammül nal, morfin ve diğe 

- y Pek .. l y A alayı yetifmif... Yetitmif amma lardan teıekkül etmişti. Bu defa Zam- göstermitlerdir. kine uğrqıyordu. 
'-~ • ıuze ... a • yanımı bulamayınca hocaya sor· kof ismindeki Sovyct bilgininin bulduğu S _Damarına ÜıÇ yüz aantimet 1929 ikincite,ri 

ne alemde? ençlik apsı ise, sadece ''idrar,, dır. . • k 
Lo ._Adem ıb.bamız latanbulda IDUf: g b k dı "d r re mıkibı ıırmca yapılmıt olan ko dın güçlükle onuş 
~ L.... ' H . hoca Ge e a run ı ran - nl ·ı • ld ... k' .. b l d 
• ~dty pahablıimı duymuf, - anı ' yangın nerede? Bu çok dikkate değer a§ının nasıl Y~ ~rm o~opsı en y~pı ~gı .~~ ıt uzere u unuyor u. 
~ı: ,.Ah 0 bufday, ah 0 bui- Hoca, hemen hırkasmı çevirip vücuda geldiğini ve ne gibi neticeler hıçbı~ ~ehırlen?1e ~l~etı gorul • nuşkin kendisini m 
~I Hep 0 delil mi benim ve bü- dayaktan kıplannn:ı olan sırtını ortaya koyduğunu doktor Zamkof'un memııtı'r. Hatta yetıım1ı kuzular kalbinin yonılduğ 

etlttlanm d rts" bati ıöstermiı: bizzat kendi kaleminden okuyalım. bile birkaç gün içinde yapılan elli Hastanın bacakları 
'IO'--! ınd. ed .. ız.. .. a:-"11 - Görmüyor musunuz kızıllıjı Yuı Lii gazetesinden hulbeten alın· santimetre mikibı Gravidana ta. ler görümneye başl 

·-.ıı 11 ıye öiünuyor · d tır · · · k d k d h .._ H erni..tı. ••• Çayır ... V'lr yanıyor! mıı · hammül etm-lerdır a ımn anca a a 
)b.J. •na annemiz ne yapı • --...,. ~J· 1929 lmd M k "B' "T • 
·-ıtr? - Hoca orada, n~e ohını- yı a oı ovanın 1 · itte bu örneklerden anlatıl • ya bileceğini söyled 

· d'? yoloji tecrübe enstitüsü,, nde d ğ •· ha 1 .. hkl nunda Gravidan ~ır .a_ ...._ C. J(biiaiin üçüncü katm- yor fllD ı. ı ma gore yvan ar, a~ . a : "' 
"'~ biiyük bir kadın terziha . - Hoca timdi pek kibarlqb ! ~rofeıör Koltseffin idaresi altın - rmm yüzde onu yahut yırmı be§ı maya bqladnn. Üç 
~ ltletiJorlu· b d Ba iki yıl var, buranın en lüks apar- da çalıııyordmn. lıimiz gebeliğiı; kadar Gravidana hiçbir ziyanı do ıırmgadan 90nra ka 
~ ·ı b~ b'e (,::: tımanı olan Diyojenin meth• anlatıldığı dakikadan itib,ren vü kunmadan dayanabiliyorlar. in • daha iyi buldu. Bir 
~ ) ı elkarry ~ ır a kahkaha apartımamnda oturu • cuddaki biyolojik reaksiyonları P aanlara tatbik edilen mikdar, en çe söylüyor, yiyor, 

...... s· I· ç -•--~r r. yor. raftmnaktı. Bunu da Aşkeym '"' azniabettedir.Buyaptığantecrü - yordu. Üç ıene so 
)ıııL ızııı onuanaa ne var, ne • z d k ull · ·· or · d"" H"I" ıJ:! L.1-ı_ b" bur da d _ - Ay Diyojenin apartonanı mı on e us erme gore yapııy • beler BlJ!llrd, Mayra ve Pıyerons- um~ a a yaşayor 
!~lcıi ~ -~.ı • a -~ var timcli duk. Dört, bef haftalık ve sekiz gibi Fransızların idrarm zehir . 1928 ydmda Anj" 
'ta ~ zı,.-..e aıze .J'aAUI o- - Tabii.. Si.zin diia7ada iken sram -fırlıiında olan fore yavn aizliiine dair elde ettik} • laka& tutulan bir artist Y 

1'a .. 't, huaünlerde parçalanacak· ı-. · !-..J_ kal.___ D larma gebe olduğu zann.edilen k? L.-==- ...__,_ ı ken, ti lar ••yesı"nde kurtul 
"'I', dairu mu? ·~ ıçruuc yabp aan iyojen uuıgÜn unuuum.Uf. o an anaa ere -

....... !Yet d~· ....:.L.. M'" t . burada paranm gümüf olduğun-.ı dmın idrarından ikiden üç aanti · uygun gelmektedır. Buşardm de • üç yaımda olmasın 
' "15&1& ..... ı... Uf en anladı. metre mikabma kadar, deri altı - d'"" ·· al b kil "ırl den sahneye çıkmı"t aralarmc:I • r b" itt'fak ıgıne gore bfıt q o ag ı- :r 

~I» bu ··nı da sız ı ır 1 ı Şimdi kencli.i, bmadaki en bü- na ımnğa yapılıyordu. Fi'Ter ka ğmda olan bir adamın damarına 
>,L..._ --..gu ere ayı parça um y!!.I- .... __ , __ fardan b:..:nm· dı·rekto··. dın hakikaten gebe ise, :riiz s-- ik' b. l .. h tik" L• ~ Yerm. ler· fakat d UA uaDKa .... ı ın atı yuz, ya u ı uın se 
~ l! ' ay a riklür. içinde fare yavrularının mebyaz • ki ·· · "kAb "d 
't~ hemen Olker, Süheyl larmda hızlı bir tele~ -··· r·· .. ı: 'l~ yuz ~lnd~~e~~elmı afakı ı rakr ve 
lıııı ittifak ederek timdi· - Rica ederim, aiz kiıminiz, n ırse o urucu o ur. at ana 
~ ~ demindenberi kiminle teıerrüf yordu. Sonra bu farelere otop· bu mikdarda verilen hangi mayi 
~. P&ıçalanmakt.an kurtuld" ed si yapılınca A .. keym ve Zondekiı • 

Gravidan genç ve i 
de iktidarsızlığa ka 
dmlarda Kürtaj y 

meti giderir, kanser 
trabı, bitirir, haznn 

--ı... iyonaz ! :r vardır ki, zararsız olur? 
~ - Sesimden de tananadm mı yazdıkları gibi dişilerin mebyazla- Gravidanı hayvanlar ve insao • ıunu artırır ve uzu 

' 1 . ba7J111, 9isin oradaki Ha. yahu! rmdaki değişiklikleri görüycrduk lar üzerinde tatbik etmezden ön - maaına sebep olur, 

rinde hastanın işti 

~talya İfİ DMd oldu? Biz de - Tanryamadan ! Beni en ziyade hayrete dütüren er ce denemek mallaadile kendime Jiyatına lüzum bıra 
'1-rada hep onu menk edi- - Ben teY·· keklerin tenasül azasmrfa gördü on bet aantimtere mikabı §ırmga yı geçirir. Huıh ge 

ı..__ - Ke ••• Ha... ğüm değişiklikler olmuttur. etmiftim. Bunun neticesi olarak ranndan yapılan b 
,__ Jl..111 • 9lld S.ba melik•i •- - Nuıl ke .. , Ha?.. Kan vücudün bütün bu kısmın; vücudümde fiziki bir enerjinin ha bazı ıuddelerin ve 
~harada barJt sever ha· - Rahmetli Kel Huan yahu! hücum ediyor. Bundan §u neti~ sıl olduğunu gördüm. Tabiatim i- bulunmasından dol 
~ bayan Meryem ile bir • Natide, Behzada, Raf it Rızaya, çıkıyor ki, gebe kadın idrarı he yileıti, fikrimde bir tazelik vücı..>t ~aktan ziyade bir 
~ ~ bdmlardan mürekkep Humıa, lamet i'ahriye, KaTilklu iki cinsin de tenasül vazifesi Üzf' buldu. Çoktan beri nefes darlığın luyor demektir. 
~ tefne kurumu kurdu. Bu Aliye, küçük Virjiniye, kemancı rinde büyük tet "rler yapıycr. dan zahmet çekiyordum. Şırmga ---------t 
~ 1a:1anda ıak yüzOnden Y orıiye, çok çok selim! Bu, aldığmı netice bana ted::w lara devam edince merdivenler • 
'ı İatanaı berine yüz binlerce Bizimkilerden de Kavuklu Ham uıulümle doğrudan doğruya geb,. den çılanaya, hiçbir tıkanıklık duy 
' 

1 ~ tentirdi10t, kolonya di, Abdülrezak, Agi.h, küçük . lı. kadın iclran kullanmak fikrini \•e madan çok yüriimeye baıladım. Bu ·~ 
~ daha birçok yara ili.çlarile mail, giillü Agop, Manak, Alek- di. Y •tın tesirile, tena!ülJeki l·- nu anladığım gibi her altı a:rda bir ,lı/, 

llleJvalan serpecek... MDJ&, Toclori, Refet, Peruz, haya. rıtıkhkların vücude getirdi~i h"-t on yahut on~ santimetre mika- ."t. 
"~daki ltalyan. Habq b lritip Salih, zenne Terlik ıi21e- tahklarda bu tedavinin faydalı 0 • bı Gravidan şTPıngası yapıyorum. ij 
~ ~ hangi taraf m kazanaca. reçok çok selim ederler! lacağmı hesaplıyordum. işte bu Şimdi fiziki muvazenem yerine -
' .A-.!.I. ~ min oradakiler • - Aman Haaancıtım, orada ti· dütünce ile tecrübelerimin budu - gelmiş, bukadar çok çalıştığnn hal ~ 
......::-..-ı, Dara, l*ender, Na . yatro itleri nasıl? dunu ve tatbik için seçeceğim ilk de manevi kuvvetim düzelmiJtir. -
ıt~ Molteke, Lord Kiçner, - Fena deiil amma, ıizde ol· hastalarımı tayin ettim. Di§i ve erkek ihtiyar farelere ya ~ 

...._ ~ filin ne di,orlar? dulu pbi ton amanlarda burada Gebe kadm idrannı husu · pılan ıırıngalar ile bunlarrn cinai .~ 
"-' <>Dlann lciımi bulunu ki- da tulGat kalktı, onun için bugün- ıi bir 111ulle haZl'l"lıyarak ta'kim hareketleri mühim bir surette art ._ 

'~ril-:...· I..!__~ çu 1... ;..!-. d'I • ku ı· b. ld "' ~ - ... , IDllll taraumı, IDllll lerde o)'Dayacak eeer bulamıyoru::: e 1 mıı vvet ı ır unsur e e et mıttır. Hayvanlar gençleımiş ve '" 
'k lllt, kimi villri.inıi çekerek Söyle fU aizin Halit Fahriye, Se- tiın. ve adına Gravidon dedim. şen bir hale gelmiılerdir. ihtiyar, E 
~~ 'bu •'Vql, tıpla bir fut. limi lnete, Ercüment Ekreme, Birçok küçük ve büyük hayvan zaif, tiiyleri düş.müf, göremez ve ~ 
)if)~1 leJ'l'ede rıibi keyifli ke • Ma.alıip zadeye falan fili.na da lar üzerinde tecrübeler yaptım. Bu kımıldayamaz bir halde bulunan 

0 
.. 

lh-..ı.!_ .L-----Iar b" d ·ı LL ,___ "nd ilacın ne derecelere kadar zar:ır • f ı d ·ı .._ y ·~ ... '""7UI" •• ıze ra yo ı e uır ~ e.er go er- are er şırınga an sonra tamamı e N 
ditQıol_ a orade.M aiyuaalar ne .m1 .. ı sız olduğunu gösterecek bir iki ör değiıiyorlar. Tüyleri yeniden bi - A 

_:..-y ha i-? - PeL!, ı....... .::...::-..... .• nek vereyim: ..--. ._ ~ aı ._, .... uuıı:J tiyor, yağlanıyorlar ve sıçrayıp kc ~ 
li~ ~i Bitmark, Lord Sa· - Şimdilik botça kal! 1 - Yirmi gram ağırlığında O· şuşuyorl:u. Ayr,J suretle gen: leş · -"' 
l~ti ~ ~yef, Atek getinllt • - Ne acelen ya? lan fareler on gün devam etmel· tirilmiı olan dişiler, erkekler bir 
I tıiıı ...Jİllbcli Gçii de burada Ber- -Seninle kuliı arumdan görü-ı kafes iç·ı,e kondukları :Laman n -· Aç karnına bir k~ıln 
~ 1'Q1a haataııidarı hocala· tüJonım. Şimdi nerede İle zil ça- içinde bağrıştılar: sil yeti§t'rz:~eyc başlryorlar. 
"'-...~ Von Kraft F.binain hu.mi lacak, perde açılacak! \ - Bu duyduklarımız rüyamıy Grav"<laa ihtiyar!t'lrın c.:r.vi l Kabızlığı 
~ ~. Tmı &hür dünyadaki bu tiyat·I dı, sahi mi? şekkfl""n · · gen;leştiriyor. Yirır." ye 
..,..... Yemeklerden birer sı 
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Caferin qörüşünden: 

Lik maçları 
Mahlm çer~cve ve çizilmiş hudut· 

larda.n biraz ileri gitmeği kendilerine 
fazla mes·uJiy<!t kaynağı telıi.k.ki ede:ı , 

Oyun hep siyah beyazlıların 
üstünlüğü ile oynandı 

eskilerimizden ayrılmak isti.ren biz -
ler, mevcut az kulüplerimize fazla , 
maç yaptırmak \'e mahdut kiime \'ar. 1 

lıkbrını daha ileri ~ıkara rak, oı1la ra 
yüksek oyun Jmbi1iJeti aşılamağı 

Ye teşvik hislerini, cesaretlerini ço -1 
ğaltınak gayesile, ikinci kümeden dört • 
kulüple birlikte, şimdiye kadar te~ek. , 
külü yeni olmak itibarile hiç bir like • 
girmemiş bir beşinci kulübü de il:he 
ederek, birinci Hk kulüplerinin ade -

dh1i 12 ye çıkardık. Her yeni inkılapta , .·:.. _..!,...;;-~;ı_.:i! ..... ......, _ _ __,,..l..;;.;~--~=-......ı ...... _.......~-
leh ve aleyhte bir çok itirazlar olduğu 1 ı..ı __......_, ...:.·~---------"'"---'-----------~--
gibJ, bu yeni küme teşekkülünde de 
l1er türlj.i mütalea yürütüldü. 

Bu mesele hakkında futbol heyeti 
azası bulunmaklığım itibarile gazete 
siltunfarında fazla söz söylemek hak
kına malik olmadığım için, yazacağım 
yazılanın ancak haklan tanınan bu ye 
ni zümrenin bin)J?rce spor merakhla. 
n ve münekkitlerinin huzurunda 1i -
yakatlcrini ispat etmiş görmekle, doğ 
ı·u görgüJerimizin tahakkukuna se . 
vindim. 

Diln Fenerbahçe stadında Istanbu! 
spor - Anadolu ile güç halle birbiı·<' 
berabere kalabildi. 

Nihayet I<'enerbahçe de zoru zoruna 
hfıkim oyununa rağmen bir sıfır galip 
geldi. 

Be§iktQ§- Tamfvar maçından iki görünüı: TantfVat' kalec:Uinin bir lıurtarıfı ve bir gol yevifi ... 

Galataaa.rayla sıfır sıfıra bera- olmadı. Tamşvarlrlar bir ara hü • ı sigortaladıklarmdan kendilerini 
bere kaldıktan ıonra Tamşvar ta· cum eder gibi oldular. yonnuyorlardı. Tamşvarhlar da 
kımmın Beşiktaş kaTJısmda nasıl Onların gol Cl kalelerinin önüne yığılmıtlar, Be· 
bir netice alacağı merakla bek • Hakkı ortada. favl yaptı. Ro · tiktaşlılara fazla gol yaptmna -
lemnekteydi. Suphinin hakemli . men oyuncu topa vurdu. Bu ıefer ma.k için çalıııyorlardı. Ve oyun 
ğinde başbyan maça Beşikta! şu de santrhaf Lutfi f avl yaptı. Bu bu ıekilde bitti. 
kadro ile çıktı: favlü çeken Romen sağ içi de to·~ Nasıl oynadılar? 

Mehmet Ali - Nuri, Hüsnü - pu ııkı bir ıütle Beşiktaş ağlarına 1 Mehmet Ali: Kendisine az iş 
Feyzi, Lutfi, Faruk - Eıref, Şe · taktı. Ve böylece vaziyet 2 • 1 ol- düştü. Fakat bilhassa ikinci dev· 
ref, Muzaffer, Hakkı: Hayati. du. renin ba.ılarmda yüzde yüz gol 

Oyun müsavi hücumlarla baş - Bundan sonra h!ç bir fevkala· sayılabilecek bir kurtarış yaptı -

Süel Jiseıer 
şampiyonası 1• 
Süel liseleri arasındaki futbO, 

voleybol, hamdkal me.çları oıı.Jll, 
• tJI 

tazaman Kasımp~şadıt. denıı " . 
dikli :ılcnmda devam edihnel<te 

dir. d' 
Bu haf ta devam edilen 1-laD ~ 

bol karşılaşmasına üç haf ta t~1•• d·Jdı• başlanmış, Kuleli Deniz ge 1 f 
ni 3 - 2, Deniz lisesi .le Meltept 
2. 1 yenmi§lerdi. d• 

Pazar günü gene ayr.i sah' U 
Handbol maçlarına d~vnm edil;, 
tir. Kuleli iyi bir ek~l> olan 
niz lisesini hakim ve etici bir 0~· 
dan sonra :4 • 1 yenm:ştir. Her1~ takım §U kadro ile alana çıktn1f 
dır: , ~ 

Kuleli takımı: Bedri J(ofI1 ·ı 
Habip, Muharrem, Zeki. ~1· 
Vehip, Feyyaz, Kemal, Tevlıkı 
hat. fi 

Deniz lisesi: Orhan. Kt:nıal• ; 
ler, Fethi, Rcuim, Ahmet> Mıs: 
ler, Naci, Şükran, Saffet, Gal'~ 

Baıtanberi bize iyi oyunlsJ""r 
gösteren Kuleli Mandhol ~ 
nrn bu muvaffakiyt:ti 1den dolf 
takdir ederken meml~kete bıı ·~ 
ru yayması için uğraş~n kı}-ısıe 9' 
subaylan Huaametti11, Maile Henüz içlerinde cüsse itibarile ço -

cuk denecek kadar küçücük oyuncu • 
ları olan Anadolu takımının oyun so
nuna Jmdar cnnlr, fedakAr ve atılgan 
oyununa şaşmamak elden gelmediği 
gibi, bir zamanlar Türkiye şampiyon 
luğuna kadar yükselen 1stanbulspo • 
run da bu kadar durgun ve isteksiz o

ladı. Top her iki taraf kalesine ka de hal olmadı. Zaman zaman Be. 
dar gidiyor, fakat orada kırılarak tiktaşlılar ve Tamşvarlılar oyuna 
geri dönüyordu. Bu suretle beş al· hakim oldular. Fakat hi~biri hu 
tı dakika geçtikten ıonra yavaş üstünlüğünü golle neticelcndire -
yava.ı Betiktaşrn ağır bastığı gö· medi. 
rüldü. " ikinci devre 
Beşiktaşın ilk'. gol O Bu devrede Beşiktaşlı!a!· hücum 

Sekizin<:i dakika. Be.~ikta§ldar hatlannda Hakkının yerine Rıza· 
ortadan bir akıri yaptılar. Top yı denemekle başladılar. Fakat 
Hakkıdan Şerefe geçti. Şerefin halkın: 

spor subayı Zekiyi teb:rik eder~,# 
Üç haftadır deva.:n edeıe 

atletizm birinciliklerine n~ba~ 
verilmiş, Kuleli süel li!c!erı ' ~· 

ğmdan yediği golden dolayı ha · tizm ıampiyonluğunu ı ıe pııff 
taımı tamir etti. 103 (' 

)-Ununu da görmemiştim. 
Henüz yeni sınıf geçmiş talebe his. 

sine malik olan Anadolu takrmile, gu. 
ruruna sahip ve müstağni Istan • 
bulspor maçı da bende çok tuhaf te • 

sıkı bir ,ütü kalenin üst direğine - Hakkıyı isteriz! 
çarparak geri döndü. Herkes bu Feryatları üzerine dört beş da-
kaçan yüzde yüz gole "Ah!,, diye kika ıonra Hakkı yeniden oyuna 

essürler bıraktı. ı 
girdi. Oyun birinci devreye 
nazaran daha fena oluyordu. O -
yun zevksizleşmi~ti. Ve ekseriyet
le T a.mşvarlılar hücum etmektey · 
diler. 

Blr taraf yenilmemek ve müktesep 
hakkını müdafaa için çırpınan, alın . 
teri döken bir zümre, diğeri ise genç 
hasmının kuvvetini bilmek istemiyen 
ve nasıl olsa iyi netice ile maçtan çı
karım teseyyübüne malik ve neticenin 
ya'Va§ yavaş aleyhine dönmesile boca.. 
Jryan bir takım . 

İşte dün birinci maçta bu zıt fikir _ 
]erle mücadele ederken maç sonuna 
kadar 1stanbulsporlulara acınır Ya -
ziyetln, beş on dakika sonra Fener, ta 
kımımnın da ayni akibete uğrıyacağı • 
nı aklımdan bile geçirmiyordum. 

yanarken Muzaffer topa 
Ufak bir dokunuşla topu 
taktı. 

Fakat gerek Be§iktaş müdafa • 
asının mükemmel oyunu ve ge -

yetişti. rekse Tamıvar muhacim]erinin a· 
ağlara cemiliği gol yapmalarına imkan 

Birbire neticelenen Anadolu - ts. 
tanbut,por maçından sonra bir sere • 
11\0niye çıkar tarzında sahaya ge1en 
Fenerbahçe takımının karşısında, hep 
si iri boylu, temiz kıya!etli Topkapı 

gençlerini gördüm. 
Hissiyatımı Fenerli o1makla bera • 

her s<lylemeden çekinmiyeceğıim, maç 
neticesini biz de tstanbulspor kadar 
emin görerek sonunu sabırla bekliyor 
duk. Evvel! dikkat nazarımı rüzgar 
altında olmakla beraber Fener hücum 
lan karşısında ayni açık oyunu kabul 
eden ve düzgün, çok gerilemiyen Top
kapı müdafaasını gördüm. 

Bu golden sonıra Beşikta.ılılar 

iyiden iyiye açıldılar. Artık hep 
Tanış var nısıf sahasında oynanı • 
yor. 

ikinci gol 
18 inci dakikada Bqiktaşlıla . 

rın Tamşvar kalesine doğru ikinci 
bir akınlarını görüyoruz. 

Birdenbire Hakkı arkadan gü· 
zel bir pas aldı. Brr hamlede önün 
deki beki geçti. Ve hiç vakit kay
betmeden demir gibi bir ıütle to· 
pu ikinci defa olarak Tamıvar 
kalesine soktu. · t l 

Herkes bu golden sonra Betik · 
taşlıların büsbütün üstünlüğü ele 
alacağım umarken vaziyet böyle 

Fen er hah çe J ü zumsuz kısa pa.s n '!!!!!!!!!:!!!!:!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!. J 
şahsi hücumlarla mahdut zamanını üzmek itiyadından vazgeçemez .. ! 
öldürüyor. Topkapılılarsa bundan is • Bu kötü huyundan vazgeçmesi, 
titade edip kale önüne birikir vaziyet. ha.,mını da istihfaf etmemesi ihtiyar 
te Fener beceriksizliklerinden gol edilecek en doğru bir yoldur. 
yaptırmama a,·antajınr kazanıyorlar. Dünkü oyunda her iki tarafın da 
d gayeleri tahakkuk etti. Topkapı tik ı. 

ıSemere vermiyen bu fazla pas bi- dahilindeki en kuvvetli bir ta.kımln 
ricinclkısmı sıfır sıfıra bitirtti. tkin- tamamen boy ölçüştü. Bu onlar için 
ci devrede Topkapılılarla birlikte Fe. iftihara değer bir netice idi. Za>a11· 
ner de hatasını tamire uğraşıyor, fa • :Fener de nihayet galip gelerek müte~1 
kat rtıç halle oyun sonlarına doğru kip oyunlara gözünü dört açarak bi 
atılan bfr golle maçı bitiriyor. daha bu hatalara dilşmemeğe azmetti 

vermiyordu. 
son gol 

Oyun bir müddet bu şekilde 
devam ettikten ıonra Beşiktaşlı • 
lar gene yavaş yava.ı üstünlüğü e· 
le aldılar. Bir ara kalecileri Eşre· 
fin bir tütünü tutayım derken 
topla birlikte kalenin içine yuvar· 
landı. Böylece Beşiktaşa üçüncü 
bir sayı kazandırdı. 

Bu golden ıonra oyun hızını 
kaybetti. Be§iktaşlılar galibiyeti 

la kazanmıttır. Deniz !isesi 4f 
Nuri: Çok güzel oynadı. Tamş- M 1 4 11 

vanla ikinci, üçüncü a tepe, 
varın en tehlikeli tarafı olan ıağ cü Deniz gediklisi. 
tarafını çok iyi tuttu. ç AK~ 

Hüsnü: Gençliğini hatırlatacak '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~ 
kadar güzel ve temiz bir cyun çr yuncu arasın:laki mü§kül vaıi~ 
kardı. Hiç aksamadı. sini hakkiyle ba~ardı. Bu ue~ 

Feyzi: Vazifesini yaptı. Onun 
da sağ tarafı tutmakta ve Rom~n 
sağ açığına adım attırmamakta 

büyük hizmeti oldu. 
Lutfi: Vasat bir oyun çıkardı. 

O kadar sert oynamasa daha iyi 
edecekti. 

Faruk: Feyziye CJ bir oyun çı -
kardı. 

Eşref: iyi idi. Hiç aksamadı de 
nebilir. Birinci devrede da.ha iyi 
oynadı. 

Şeref: Çok güzel oynadı. Ro. 
men kalesi önünde taimi bir teh • 
likeydi. 

Muzaffer: Takımda en güzel 
oymyan oyunculardan biridir. H .;. 
nüz genç olmasma rağmen Hak
kı ve Şeref gibi usta ve kurt iM o· 

de istikbali çok iyidir. tf' 
Hakkı: Birinci devrede ç°" ~ 

fakat ikinci devrede biraz uı . 
ıı 

tu. Herhalde yorgunluktan ° bi. 
cak. Şüphe yok ki ara sıra a9• 

yete kapılmasa daha iyi ola~~ 
Hayati: Her zamanki oyııı> ~i 

•feJP" eş bir oyun çıkardı. Vazı 

yaptı • . 

Arsıulusal 

... - ""teITTasıar ............ ~ ,,,,,, ... 
Macaristan 

1 Isviçreyi 6·1 yeııd~ 
Dün Budape§tede lsviçre - ıf 

caristan ulusal takmıiarmuı 1 tf 
tıkları maçta çok hi.kim bir 0~iP 
dan sonra Macaristan 6 . l S~if' 

l · · s· · · d 3 ° ge mıttır. ırıncı evre · 
mitti. _____,.,, 

Fransa 
1 Is veçl 2 • O yeJJd fi 

r•'' Pariste Fransa ile !lveÇ • l 01· 
h lln 

1 o da yapılan maç, çok t-yec . 
2 

• 
muf, neticede Fransa ~sveÇ• 
yenmiştir. ~ 

Arsenal berabere 
k a 1 dı .. dii11,a 

Rer memm zarfında Fenerbah~e Bakalım çok garip neticelerle başlı • 
ya bfr mağlQblyet veya böyle f enn. bir yan bu mevsim bizlere daha ne "sürp 
oyunla kendine gelir ve toparlanın- riıler,, hamhyacak .. Beykoz-Eyüp maçında, Eyüp kaleıi önünde bir an. .• 

Cumartesi günü on do~ııı'' 
lik maçını oynıyan A t"tenal . dt" 
İngiltere tikinin batınC:a gı bif 
Derbi Kanti ile yaptt~ı pısçı
biro berabere kalm 1ıw•. caya kadar taraftarlarını da bir hayli Cafer Çahatay 
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8eykoz:2 - Eyüp:1 
Çok heyecanh olan maçta 

Beykoz galibiyeti son dakikada 
temin etti 

k Dü.n Taksim stadındaki birinci 
~lllenin ilk maçında, Beykozla Eyüp 

tş1laştılar. 

k' llil' tecrübe takımlle geçen hafta 

Çok güzel bir akınla yapılan bu I 
golden sonra, ne yazık ki Eyübün o 
güzel ve canlı oyunu bozulmağa, ne 1 
pahasına olursa olsun mağlUbiyetten j 
kurtulmağa çalışan Beykoza h~kimi. 

D ü lk. m©ıÇO©lifD 
Istanbulspor: 1 

Anadolu: 1 
Geçen hatta Beykozu yenen 

Anadolu, bu sefer de 
lstanbulsporla berabere kaldı 

; ilk lik maçında Anadoluya mağlup 
0 an Beykoz, bugün eski oyuncularını 
gene ara.sına alarak tam kadro ile 
&ahaya çıkmıştı. 

Birinci kümedeki ilk lik maçım ya. 
~C:ık olan Eyijble beraber sahaya 
90Yle çıktılar: 

başladı. ;\ 
yeti l'ererck müdafaaya çekilmeye ~··· .. 

işte bu sıralarda Eyüp kale.si önün_ "" ~ 

Dün Kadıköy stadındaki birin r 
ci küme maçlarının ili-: karıılaş· 
ması Anadolu iJe 1stanbulspor a
rasında oynandı. 

ağır basmağa başladılar. Fakat bir 
türlü gol çıkaramıyorlardı. 

27 nci dakikada bu sefer de 
Anadolu aleyhine ver!!en bir pe
naltıdan 1ıtanbulspor beraberliği 
temin etti. 

BEYKOZ TAKIMI: 
'I' l\andilli, Mehmet, Bahaddin, Sait, 

1~014t, Calut; Namı!:, Şelıap, Kemal, 
an, Mustafa. 

EYUP TAKIMI: 
R<ı llaıu, Seyfi, Alci.eddin, Ratip, Ci -

t, Zek6i, Şükrü, Abdili, Neşet; l'ı-lelı 
l'ltet, 

h Oyun ba5lar başlamaz, çok canlı 
tti '-":tıJelerle rakip kaleye saldıran E • 

1 
ll?i.iler aralarında bir türlü tesanüdü 
l!tntn edemiren Beykozlulan sıkıştır 
~:.fa başladılar. Ve hakimiyet aldı . 
ı'Ct, 

l) nci dakikaya doğru, sıkı bir 
~tnl.ber içinde sıkışmış olan Beykoz 
~ alesi öniinre bir kargaşalıkta, Bey • 
/'~_ınüdafilerinden birisi, Eyüplü bir 
akıbin ayak kemiğine çelme ile ka -
tış ık bir tekme vurduğun dıın Beykoz 
~lnYlıine bir penaltı o1du. 

de, ilk devrede Beykoza olduğunun 
ayni bir penaltı oldu. 1 ~ , 

Karga:}alrkt.a Eyüp müdafilerin - i t -~~~ 
den birisi, topu süren Beykozlu oyun. ~ ~ 
r.unun ayak kemiğine kuvvetli bir tek 
me attı. Bu ceza Eyübün ilk devre -
de ka~rrdrğr penaltının tamamen ayni 
idi. 

Eyübe ilk devrede ceza sahası için.. Güne§ - Siileymaniye marırulan 
de bir hentbol olmuştu. Fakat bunda bir an... 
~~t~. olmadığı için penaltı verııme - D IJ(D men k«Jı meDer 

Bütün bunlara rağmen, kendini 
bilmiyen bazı seyircilerin bu çok hak-
lr penaltı hoşlarına gitmemiş olacak 
ki, trib:.inlerden tek tük çirkin sözler 
duyuldu. 

Beyko::un bu penaltısmr, Mustafa 
köşeden güzel pir plase şütle gole 
tahvil etti. 

Bu beraber vaziyetten sonra iki 
takımda daha canlı, daha güzel da -
ha heyecanlı bir oyunla galibiyeti al
mak için çalışıyor1ardı. Fakat son da. 
kikalar yaklaştığı halde bu bir netice 
vermiyor, oyunun beraber biteceği mu 
hakkak nazarile görülüyordu. 

Feneryılmaz: 3 
Ortaköy: O 

F enerbahçe .stadında yapılan i-
kinci kiline maçı Şui Tezcanm i• 
daresinde oynandı .• F~ner Yılmaz 
muhacimleri mütemadiyen Orta -
köy kalesini sıkıttırıyordu. Birinci 
devre 1 - O Fener Yılmazın üstün• 
lüğüyle bitti. 

ikinci devrede Fl!ner Yılmaz 
sol açığı Kazım iki gol daha ata~ 
rak oyun 3 • O Fener Yılmazın üs
tün oyunuyla sona erdi. 
Beylerbeyi : 4 

Geçen seneki ikinci küme şam• 
piyonu Anadolu, geç~n hafta ilk 
maçında Beykozu yenerek kazan
dığı büyük muvaffakiyete bu haf
ta latanbulsporla berabere kalarak 
güzel bir ilave yapmıf oldu. 

Hakem Sadi Kananın idaresin
de O)'D&D&n maç çok zevkli ve he
yecanlı oldu. 

llkdakikadan itiJ:>ven fevkala
de hakim oynıyan An&dolu latan• 

bulspor kar111mda ç.ok zorlu bir 
rakip olduğunu derhal iıbat etmit
ti. 

17 nci dakiacla lıtanlnılıporun 
aleyhine verilen penaltıdan Ana -
nadolu, Şükrünün ayağıyla ilk go-

lünü yaptı. Ve birinci devre böyle
ce devam ederek Anadolunun 1-0 
galibiyetiyle bitti. 

.ikinci devrede, Anadolunun çok 
genç takımı karf11mda lstanbuls • 
ponm tecrübeli oyunculan daha 

Artık bundan sonra iki tarafm 
sarfettiği bütün gayretler boıuna 
gitti ve oyun böylece 1 - 1 beraber 
likle bitti. 

• • 
Dünkü maçta, lıtanoulspor ta:

kmıında, Nevzat müstesna, diğer 
oyuncular hiç no~al görülmüyor 
lardı. Sarı Siyahlıların, çalı§ma.
ğa çok ihtiyaçları olduğu belli olu
yordu. 

Anadoluya gelince, birinci kü• 
meye layik bir talçnn olduğunu, 

yalnız aldığı netice ile değil, gös
terdiği canlı ve güzel nyunuyla da 
isbat etti. 
Takımda bilhassa muhacim hat

tmda sağdan itibaren üç çok gen~ 
oyuncusu nazarı dikkati celbcdi· 
yordu. 

Birinci gümenin genç takımın ı 

candan tebrik ederiz. 

İ-'akat EyüpJülerin attığı şüt, direğe 
~~tarak geri geldi ve cezayı at.an ay. 
~ oruncu direkten gelen topa tek • "r rurduğundan, Eyüp aleyhine bir 
dithest vuruş verildi. Eğer gol olsa i. 
in °YUnun netkesi üstünde Eyübün 
~h~ne çok mühim t~ir1eri g.Brüleeek. 
k t:iınaı bir türlü toparlanamıyan Bey 
f ~ll tamamen şaşırtacak bir mühim 
h~tr kaçırmakla, Eyüp çok şey kay
( ~iş oldu. Ve birinci devrenin diğer 
tı1'tnı da daima Eyübün hakimiyeti al 
tiillda geçerek bitti. Fakat Eyüp bü _ 
ltı ll bu üstünlüğüne rağmen Beykoz _ 
~dafilerinin canlı oyunu karşısın • 
t • hbaz da fazla heyecanlı oynadığı 
Çın sayı çıkaramamıştı. 

Maçın sonuna üç dakika kalmıştı. 
işte tam bu sırada, gittikçe canlanan 
Beykozluların seri bir hücumla Eyüp 
kalesine indiler ,.e güzel bir şiltle 
~alibiyeti temin ettiler. 

Bundan sonra Eyübün bir Jcaç dakika 
daha ıo;arf ettiği kuvvet neticeri değişti 
rem2di. Ye oyun 2 - 1 Beykozun ga -
lehe.sile bitti. 

Sümer: O 
Taksimdeki ikinci küme maçm

dJ. tamamen hakim bir oyundan 
sonra Beylerbeyi Sume::sporu 4 - O 
yenmi§tir. 

Fenerbahçe : 1 
o 

it lkincl devre başladığl zaman Bey. 
)' oıun biraz toparlandığı Eyübün ise 
0l'Ulnıağa başladığı görülüyordu. 

la Buna ra~men çok canlı bir hücum_ 
~ tyüp tlk golü t.araftarlarınm çıl • 
~ahilratt arasında. yaptı. 

Son olarak şunu da söylemek 1~ -
zmıdır ki, dünkü oyunun hakkı, bir ta 
rafrn gafobesinden ziyade beraber -
lik ti. 

Eyüp takımı, birinci kümedeki ilk 
maçmda mağlubiyete rağmen, çok 
güzel ,-e şayani tebrik bir maç çı -
kardı. 

Beykoı ise, birinci devrede çok fe • 
na, ikinci devrede biraz; düzgündü. 

Sarı siyahlıların, çalışmaya ı;ok ih 
tiyaçları olduğu açıkça görülüyordu. 

Güneş: 4 
Süleymaniye: O 

~Uneşliler ilk maçlarmda eksik 
W\adrolarına rağmen güzel bir 

galibiyet kazandılar 
'tJ:ne, takımı dün ilk resmi maçmıı Cambaz, JJ./eh11ıet; Terlıit. 
le nı stadında Süleymantye takım\. Süleymaniye takımı: 
~P~. Necati - Necdet, Sabri, - Recep, 

da eıu kurulan Güneş, Galatasaray - Bülent, Zeki, - Mehmet; Muzaffer; 
'tlıtt' alnuş oJduğu bir çok oyuncuları.. Ddn.i.f, Ahmet. 
~~ dan.lzaınt ınilddeti dolmamış oldu • Hakem Halit Galip Ezıünün idare 
l'ne'tt n, dünkü ilk lik maçına t.ama - sinde oyuna saat 3 de başlandı. 
iı;" {eni tamnmamış genç bir kadro Güneş beş dakika kadar Süleyma. -

~~. tı • niye kalesini tehdit etti ise de Süley -
~·l!n ll]eYntanJyenin hiç beklenilml • maniye mukabelede gecikmedi. 
ı-u1 'te hemen de flmdiye kadar gö • Bir müddet oyun böyle devam et -
lleş~erntş ~dar fena oynanta.SI ve Gti- tikten sonra Süfoymaniye bir iki teh.-
le de böyle nisbeten acemi gençler likeyi zorlukla atlattı. 
lı~ ~Ya çıkmış olması maçı ~ok tat., 25 nd daikkadan sonra orun sert -

Eiaa ha'Va içinde oynattı. Ieşmeğe başladı. 
)\ §

6 
ı <15) '8 doğra takımlar saha. 36 ncı dakikada Cambazla Melih 

OUYle çıktılar.: soldan bir hücum yaptılar ve Süley • 
sC:eı takımı: maniye müdafilerinin yanlış yer tut -

il, &rtl:d- llaa:n, Aldeddln, - lınuı- malarından istifade eden Melih birin-} 
r, Cel~ - J/elJla Btrlatoı cl olü ath. Bu golden sonra genç Gü-

Topkapı • • 
Genç Topkapı fevkalade bir 

oyun çıkarmıya muvaffak oldu 
Dün günün en enteresan. lik j 

karşılaımuı, hiç şüphe yok kı, ls· 

tembul ve Türkiye &AT'ftpiyonu F e neşiiier daha açıldılar. Beş dakika s--
sonra bu üstünlük devam ettiyse de, nerbahçe karıısmda, T opkapınm 
devre sonlarına doğru Süleyrnaniyeli.. yaptığı maç oldu. 
ler hasım kale.sini gene sıkıştırmağa Bi2: geçen h&fta Vefaya karşı 
başladılar. Bunların birinde Süleyına ınağlO:biyetine rağmen, çok canlı 
niye merkez muhacimi boş kaleye topu 
sokamadı, arkasından Süleymaniye i- güıel, ve temiz bir oyun çıkaran 
kinci bir fırsatı daha kaçırdı Ye de;re Topkapmm, birinci kümeye ta -
1 ·O Güneş lehine bitti. mamen layık bir taknn olduğunu 

İkinci devreye Güneş hücumile 
yazmıştlk. 

başlandı. 
Rüzgarı arkalarına alan Güneşli • itte dün Topkapı bunu tama -

ler Süleymaniye kalesini sıkıştırmak- men ispat etti. 
ta devam ediyorlardı. Şaşılacak bir İ§ olmasına rağ •. 

Yed inci dakikada Sül eym ani ye sol ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 
mu:ıvininin ıskasmdan istifade eden 
Camb:ız ikinci golü de attı. 

On beşinci dakil<adan sonra siyah 
hPyazhlar da ha ağır basmağa başla -
dılar. Güneş k:ı le~i bir çok tehlikeler 
gei irdi. 

Fakat yavaş yavaş oyun çığırıntlan 
çıkmağa başlıyordu. lki taraf da biJ. 
has.sa Süley~a:ıiytlilcr topu bırakmış 
adama çarpıyorlar. 

Yirminci cialtikada. Güne~ sol açı -
ğı uzalctan s~kı bir şiltle üçüncü go • 
lü de yaptı. lki daldka sor:ra sol iç gü
zel bir sıynhşla dördüncü sayıyı da 
Sü!eyma niye kalesine soktu YC oyun 
böylece, tamamen tar.ı:lmamış genç 
bir kadro ile ilk resmi ma~ııu yapan 
Güneş takımmm, hiç heklenilmiyen 
fena bh- oyun ornıyan Slileyr.ı:ıniyeye 
4 _ O gibi şaşılacak bir netice :ılmasile 
bitti. 

,,. ,,. :/o 

Dünkü maçta. böyle bir netice alın-

masmın en büyük sebebi, Süleymaniye 
takımının-, ehemmiyetsiz bir kadro t -
le sahaya çıkan rakibini benimseme -
mesi, ve gençlerin çetin çahşması kar~ 
şısında iş değişince bu sefer de büs
bütün sinirlenip topu bırakıp insanla 
oynamağa kalkmak gibi çok yanlış 

bir tabiye kullanmasıdır. 

• Açıkça görUldüğii gibi Sült>) r.:a -
niye takımının hiç çalışmamış n• ta . 
mamcn hazırlıksız olması da bu netice 
üzerinde çok müe~ir olmu-,;tur clenik
billr .• 

Böyle tamamen genç l>ir kadl'o i!e 
birinci ki.:m :min tanınmış ·re e31\i bir 
taknnm:ı lmrşı ilk maçında kaz:ın drt;·ı 

parlak netice çok şayanr tebrik o!mak 
la berabe1·. netice üzerinde rol o~"nı • 
yun Giineı:ı talunnnrn güzel oyunundan 
ziyade, Sü leymaniyc t.akımınrn hayret 
edilecek kötü oyunu idi dcnelıilir. 

men, dün tek bir Niyazi ebik o • 
lan tam kadrolu, F enerbahçeye 
soğuk terler dökütren T opka.pı, 
biraz tecrübe sahibi olsaydı, bel· 
lti de böyle tek bir golle mağlup 
dahi ohmyacaktı. 

Nuri Boınan.ın hakemliği al• 
tında oynanan oyunda., F enerbah
çenin yaptığı bütün ta:ı:yikler Top 
kapının çok canlı oyunu kaTşrsm* 
da netice vermiyordu. Tam bir 

buçuk devre b<>yle geçti. 
Fakat bu müddette, Topkapı -

nın yalmz müd ... faa yap~!~ ı n.:ı · 

nedilmesin. Gençler çok güzel hl; 
cumlarla, F enerbahçe müdafa<:.s•· 
m da hırpaladılr.r. 

O kadar ld, s.1.rı 1':h.:vertl'1-~

penaltı vaziyetlerine b' h cli':~:.i. 
An~ak ikinci ~evi"enin !.::n C::a!ü · 
kalarmda, Fer.eı·l: <ı!hçc bir '.!Ol Y<'-· 
par:ık, korkul:ı vaz iyc:~:n i:-..:rt~1 • 
la bildi. 

Dünk:i ma -; için d~r.ebiHr ki, 
gençlik ve enerji, tecrü~::~ıi1. kar -
şrsm<la tam bir muval-fol:iyet ka· 
:zan:ıı. 

b~a~ 'l u:un bi ~· köşeaintle, hiç 
yılmadan, yorul:r.oat?an, seuiz ~:ı
C~Mız m üteva.zi çah§arak bugün -
kü muvaff akiyetli mevkie yük!c· 
len T o!J?•:ıpıl:lar, dünkü oy-Jr.cian 
ıon:·a, hiç. şii~he yok ki, galip~en 
fada tebrikc h~k l:a::::nr.:m~ ol ~\ı
lt:.A·. 
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Yeni OSRAM "D,, lambaları dır. Çifte spiralli olan bu lambalar 
diğer OSRAM lambalanna naza ran ~.:_ 20 ve ucuz adi lambalara 
nazaran da 7'o 40 daha idarelidir. 

Çifte ıpiralli OSRAM "D.1 ampullerini alırken ambalajların üze
rindeki "D,, itaretine dikkat ediniz. 

Itsanbul Milli emlak MUdilrlUğilnden : 
Muhammen 

Değer 

Lira 
BÜYÜKÇARŞI: Sahaflar sokağı yeni 23 sayılı dük

kanın tamamı. 

FERlKÖY Birinci kısım Feri caddesi eski 118 
arsanın tamamı. 

BEYLERBEYi : Abdullah ağa mahal!esi Kalaycı so
kağı eski 9 yeni 11 sayılı dükkan ar• 

KADIKÖY 

GEDİ:h.'P AŞA 

FERİKÖY 

FERi KÖY 

ÜSKÜDAR 

BÜYÜKÇARŞI: 

BOYOKÇARŞI: 

GALATADA : 

sasının tamamı. 

Caferağa mahallesi Muradiye soka
ğı eski 11 yeni 23 sayılı evin 1/ 2 
.:ıyı. 

Bostani ali maha:Uesinin Sarayiçi 
kilisesi sokağı eski yeni 16 evin 
1/ 2 payı. 
ikinci kısım mahaHesi Haso ve Ha
nım oğlu sok3kları eski 30 • 35 sa
yılı arsanın 2/ 3 payı. 

İkinci kısım mahallesiHaso sokağı 
eski 3 sayılı arsanın 2/ 3 payı. 

Kısıklı mahallesi Kmklı caddesi es· 
ki 13 yeni 21 sayılı bostanın 37 / 80 
payı. 

da Reis oğlu sokağı eski yeni 11 . 13 
dükkanın 1/ 2 payı. 

da Zincirli hanın üst katı e:!:ki yeni 
27 sayılı odanın 1/ 2 payı. 
Kemanket Karamustafa pa~a Kara• 
köy caddesi eski yeni 9 sl\yılı iki 
odalı dükkanın 1 / 6 payı. 

KURTULUŞ 

PAŞABAHÇE 

: Eıref efendi sokağı eski 87 yeni 
233 evin 1/ 2 payı. 
Ayazma sokağı eski 52, 54, 56 ar· 

üSKODAR 

I AKSARAY 

FENER 

EMİNÖNÜ 

400 

483 

18 

704 

800 

K. 
1499,17 

2253 

1388 

350 

150 

2500 

1200 

420 

300 

391 

450 

563 

Bugün çıkan 
POSTASl'nı 

SPOR 

Gri pin 
Soğuk algınlığına, baş nezlesine 

ve diğer nezlelere, grip, kırık

lığa, üşütmekten müteveJlid 
bütün ıstırablara karşı 

bilhassa müessirdir 

Grip in 
en şiddetli baş ve diş ağrılarını 

derhal dindirir 

Grip in 
Bel, sinir, romatizma ağrılarında 

hararetle tavsiye edilmektedir 

G;R1P1N, Radyolin diş macunu fab 

rikasının mütehassıs kimyagerleri 
tarafından imal edilmektedir. 

Her eczanede bulunur 

Fiati 7,5 kuruştur 

·~tanbuı beledlyes ı ılanıora 

Üsküdarda Selman ağa M. Ka
raca Ahmet S. 79/ 81 N. lı anıap 
dükkan. 

Maçka da T etv:kiye M. Bostan 

Sene!ik muhammen 
KiMsı 

• 72 

Muvakkat 
Teminatı 

S. 791 nletre murabbaı arsa. 360 21 
Yukarda semti, senelik kirası ve muvakkat teminatı yazılı o1•11 

mahal1er 936 :ıenesi Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kirayll veriJrrıek 
üzere pazarlığa konulmuştur. Şart nameleri levazım müdürlüğüııd• 
görülür. Pazarlığa girmek iscıyen ler hizalarında gösterilen muvakk~t 
teminat makbu;: veya mektubiyle beraber 12/ 2 ci teşri n 935 salı giı• 
ııü saat 15 de daimi encümende bu lunmalrdır. (B.) (6736) 

Üsküdarda imrahor mahalle ve 
sokağında Çakalzade Rüstempaıa 
mektebi. 

Üsküdarda Atikvalde mahalle
sinde 3. N. lı Atikvalde mektebi. 

Galatada Çetme meydam M. 

Senelik muhammen 
Kirası 

" 80 

60 4,50 

Buğluca S. 4/ 2 Sarı Emine Hatum 
mektebi. 80 it,!50 

Yukarda aemti, senelik muhammen kirası ve muvakKat tenıiot11 
yazılı olan mahaJler 936 senesi Mayıs sonuna kadar'ayrı ayrı kir•1' 
verilmek üzere açık arttırmaya ko nulmu!tur. Şartnameleri lev•ııı' 
müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek iıtiyenler hizalarında I~ 
:erilen muvakkat teminat makbuz "eya mektubiyle beraber 12/ 2 ' 1 

teırin salı günü saat 15 de daımi ~ncümende bulunmalıdır. (6735) 

Unkapanmda Haraççı Kara 
Mehmet M. Üskübi S. 13 - 11 -
19 - 21 - 23- 20 N. lı han an
kazı. 

Beyazılta Cumhuriyet cadde
sinde yeni 80 N. h dükkan anka-

'6içilen değer 

300 22,SO 

20 ı,50 
Yulmrda semti ve değeri yazılı olan ankaz satılmak üzere •1'"' 

ayrı açık arttı'rmaya konulmuıtur. Şartnameleri levazım müdürlüğiitr' 
:!e görülür. Arttırmaya girmek is-i~yenler hizalarında gösterilen ~: 
\'akkat. teminat makbuz veya mektubiyle beraber 12/ 2 ci te,rin ~ 

zı. 

rah günü saat 15 de daimi encümene gelebilirler. (8.) (6734) 

Düşkünler evine on bin kilo Çalıfasulyaıı açık eksiltmeye 

nulmu~ur. Bu fasulyaların hepsine bin lira değer biçilmitir. Şartsı'' 
:ı················-······························· ·········· me · l ·· d ·· ı ·· -·· d ·· ·· I ·· Ek ·it · k · · -'el ::···················· .. ···· .. ·····• .. ·•· .. ··· ............ :: sı evazım mu ur ugun e goru ur. sı meye gırme ıstıyeıv. 
!Elektrikten korkanH ?490 N. lı arttuma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 75 tr 
İ bayanlara ondüle H r~lık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 18/ 2 ci lif 
1 i . llld ' H 1 m 935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 
:: .;ı n m . e :: (6836) 
•• •c __/'_ 
H Hakiki buhar makinemiz gel-!! .• . . B l h •. • ........................... ·---msııa=nd~ 
:: mıştır. ayan ar bu ar makinesi:: ı······ .......................... olili 

H diye bir çok yerlerde aldamyorj~jg:::::::::: s at 1 l ı k ::::m::::: Diş hekimi 
g lar. Bunu~ için bir ke.rre Ak~a-~11~~ y l d ~ 1 Ratip Türkoğlu 
:; ·rayda . Mıllet caddesmde Gu ·si :: l 1 Z :: Ankara caddesi Meserret 
§ leryüz Kadın berberi Ba)'an Şe-ij H H otell Karfıaı numrara (88) 
r: kürenin salonunda hakiki buhar}! !! h a m a m ı ii 1: ................................. -............... : .. fi makinesini görmeleri kafidir. il H ii ·;; .. ··--·-···-······-····· ............ . 

!! ..... , •••• 1 ................. ·-·············-····-·.J: ı ii Bahçekapısnida meşhur Y 1 L .11 Se 14 mi 1 zzet -·-·· ..................................................... :· a. 
:; D 1 Z HAMAMI satılıktır. -
~i Basiret hanında 26 12s numa -H Tiyatro Sanatı 

iyi bir terzi mi 
anyorsunuz 

işte size bir adres: 

iHS'AN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terzisi 

lstaobul - Ycnlposıace lı r~ ı sıod ı 
Foto l\or rnııında Letafet hanıodı 

n raya müracaat. H Her kitapçıda bulunur .. .. 
:·::::::::::::::::::::::::::::::• m:::ii F iatı: '!5 kuruş 

YALNIZ 
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lit.!. rıımııarı n ı111111n ııı~ıe Hı• iirlı illlllrı 
~ulıanımen ->edela i 7853 aira olan 32 kalemden mürelrkep tet 
"-a lleai, etajerli ve ~t&jera12' memur masası, telgraf malOneai ma· 

ltJ~ orta masası etajerı• küçük memur maıaıı ve najen, •~omodin, 
)\ı ~ •tajeri, d<'ıya, lıwı ıun yangın ve abonoman kamelen Te ibtr 
"-d~et, eczane için ılie; doıa!)ları, ıandalya, ıefdatren, e\" ak, im 
~ • ~dahi, ıaml&n, alet ve mektup aandıkları. tahta kiiıt atacatı 
".: lbetrelik ~hta rampa, hçı rampası, illn tahtalı, etiket le•ba 
ı...... "'-trelik ta!1ta meı ,.iven ,ahla .ıyak altlılt, laburatun: için ça-

'' ~zacı içı., çalıım.a ve erzacı yazı masaları ?S - 11 - 3'5 de 
.-. l'teaı ıiinü •c"'lt 15,Jr da kapalı zarf usulile Anirarada idare bi · 
~.llda 

8 
labn afınacakdn. 

~'-tıı u ite ıirmek iıteyeı.lerin 1338,97 liralık muvakkat teminat 
"tleri ••kanunun tayin ettiği vesikalar Ye ite ıirmete ~ani: ka· 
l4.3Q ı...ıanmadığına dai · beyanname ve teklifle:-le ay.aı itla saaı 

• kadar :Scmiıyon reis•iğine vermeleri li.zım~IJ'. 

~ite ait ıartname1e AnY.arada malzeme dairesinde ve Har 't ela teıelliim ve sevk müdürlüğünde paranı olarak clatrtıl 
~· (7J33) 

l 

llR Çl'(REK iAAT 
.S ONfU O RAO~. 

~-.~"'' z ... 

1 Ademi iktidar Beşinci 

ilk okuma 
sınıf • • 

ıçın çıkb 

, 
VE 

ser geveşktrQrne 
Teni merkezi • V AKIT yurdu. let&nbul Ankara caddesi: Tel. 24370 

Hormobln d .---- Orta okuma , ...... ,= ..... , .... 
kutueu t2U 7 nci, 2 nci, 3 lincll sınıf ilk fasiklllleri çıktı 

Dalıtma yeri • V AKIT yurdu. fıtanbul Ankara cadc:l.t ı Tel 3'a7 

Elbiseıerlnizi, Pardesaıerınızı, 
Paltolarınızı ve Muşambalarınızı 

Ismarlamak veya hazır almak için daha ne bek .. ,.,., Daz 
Kumqluının mükemmeliyeti, kuıurauz biçimi ve fiyatlanma •• .... ğu 

ile ea pç befenenleri bile memnun eden: 

t c~llayenehane nakli ]l , o Ye re zühreviye mütehassısı Cildiye ve zühreviye müteha11111 GaJata'da 
l?er~' Ç İ P R U T jnDr. Bahattin Ş.e~kil1 Karakö,'de 

• 
1 

BOyDk 
Elblse 

~:-ta aokajı köşesinde Mey li Saat 9 dan 6 ye kadar 
et a •• 

Pa~trmanrna t~şmmıştrr. Y Pazartesi fıkaraya meccanen 

Mağazalarını 

ziyaret ediniz. Her keseye elverişli fiyatlarla bulacaksınıE. 

Ct -glo, Rus sefarethanesi sırasın-, U Bahçekapı Tq Han 2 ıncı kat 1 
1 ele( on: 43:-1.ı~ u .• n: .. ··:::··-·ıw-··= =·=···-•: .... .... ........ ... ........ -· ··-· '- · eı..~..:=nıw.::a:::c:c:fflillC'*IQIQaC*C~~===-....,ac.,>>:se;>....i> 
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olduk!a.rınun en iyisi iae de ne ya:ıık 
~ hıınızdır. 

- Niçin ne yazık ki ... E oğlum na · 
ııt7 Ne yapıyor?-

- Son derece iyidir mösyö. Fakat 
kendisini henüz görmediniz mi? 

- Daha yeni geliyorum. Haydi şu o 
daya soframı hazırlatımz. Hepsini 
birden getirsinler. Odada yalnız ba · 
ıırna yemek yerken iki de birde rahat 
ırz edilmeyi sevmem. 

- Hemen timdi Mösyö d& Parda · 
Yan. 

Birkaç dakika sonra küçük odada 
lliıeı bir aofra kuruldu. Pardayan 
~rnb kapıyı kapatarak kimsenin içe 
l'tye girmemesini tembih etti. 

Yalnrz Pipo, kaphi't tavflln kıı.art · 
~~ını yemek için odaya kabul edil · 
dı. Köpek çaldığı parçayı kimsenin e 
linden almak istemediğini görünce se 
\'inr,le odaya girdi. 

t>ardayan bir kere odaya yerleştik 
ten ,onra üç şeye dikkat etti. E''Vela, 
~~Pının camlarJDı örten ince perdele I 
ı ın arasından, boşalmağa başhyan sa 
~nd~ ~e olup bittiğini görebilecekti., 

incı.sı, bu kapıyı biraz aralık hıra · j 
k~rak Vikont Daspermonla miBafirle 
rınin konuştuklarını duyacaktı. Niha· ı 
ret kaptığı kızartina), bftytik bir iştah 1 
ka Yiyen bu köpeftn dişlerinin pek 

ll'vvetli olmasıydı. 

D Aklına gelen ilk dttşttnce Marşal dö 
•nt'rilin Nldık bir adamı ile görüfe · 

tek olan bu heriflerin yüzünü girmek, 
9onra ne konuştuklarını duymak 8 · 
~Un ıa. ' 

C11eU oğlannu d08tu ile dBşmH ol 
- ... ~~ 1 

Dunun için de Pardayan camlı kapı 
;:: Perdelerini iatediii gibi düzeltti. 
+.ır Pryı biraz araladı. Küpefi de abş 
ıaa için oktadı. 

Pipo, ta vpn luurtmasınıa .oa b • 
miğini de mideane indirerek ,.ıuı 
yor, kuyruğunu kımıldatıyordu. Boa • 
ra kısaca bir uladu. Ve ihtiJU ukeıf 
tanımak istiyormut sibi ,. ... ,.. .... , 
koklamaia başladı. 

Köpek bu koklama ile lfnneeeflnt 
öğrendikten .sonra kayrufmna daha 
şiddetle kımıldatarak yeniden 11J11du. 

Pardayan: 
- Ah, ah. .. Galiba bent tanıdm. Pek 

ali, ne demek istediğini anlıyorum. 

DMtunun bir arkadaşı oldufumu s&r 
lemek istiyorsun. Evet, ben onun ba • 
basıyım. dedi. 

Pipo bir daha havladıktan sonra bir 
köteye giderek ve Adeti o)dafa gibi 
ön ayaklarını yetiştirip uzatarak yat
tı. 

Bu anda salon tamamen boşalmıt 
oldujundan Pardayan, camlı kapının 
perdeleri arasından tiç kişinin içeriye 
girdiğini gördü. Onden geleni bir ba· 
kışta tanıdı. Bu Vikont Ortes Dasper
mondu. 

Bu adam salona göz gezdirerek ora
da buhuımıyan birisini aradı. Sonra 
üç arkadq ilerilediler. Pardayanın 

demin terkettifi masaya oturarak i(
lerinden birisi: 

- Galiba K1118e'n1n bafına bir felA· 
ket gelmiş olmab. Çtinkti hiçbir vakit 
geç kalmazdı. dedf. 

Pardayan: 

- Demek ki bu heriflerin burada 
top1anışı birinci kere olmuyor. diye 
dUşündU. 

Salonun kapısına kartı oturan ve 
arkasını küçük odaya çeviren Vikont 
birdenbire: 

- lıte, o da ıeldi. dedi. 

• 

J-.AltDAYAJfLAa Slf 

..U,,er. Mo..-7ir, blru enel gayet 
hat b&r teY 8iylemJftiniL Ne puuı 

'* * id7onl•u? 
- Her biri altı frnkl* ld )'b • 

idi. Ba:rdt, pdlp dlnlealals ullim ....... ,... 
- Wr k.U.. daha •lb'eul•• 

MGlıwaylr, JaulMJi -C -ııa. 1• • 
rlM lltlnbllcUala mi? 

- Bftt •si"• S.- ft fed•klr 
on.la a1'11iacle n. .. _,,_ oL .... 

Ah. ıa.,.I Dupermoa lyle mil 
- Ta keadlll, araba11 •lna 01du. 

O da lılala ıtW delvU bir arkadqı • 
lllZl1l keadtslJe 4-t oJmala ~ ı 

Parda,...ı 

- talıp•tm Mouea1lr dlyenk 
Duı'flll •1lmJa11P pktı. 

ihtiyar Parda)'&ll apk Dld~ 
almaı tıbdılı odaya giderek elblBesl
le yatala mandı. Her aman b8yJe 
elblM Ye P..• Ue yatmata alqkm oL 
duta lgla pek rüat 011711d. 

Bununla beraber, gizlertnl bpa · 
madan enet blmaetine bakan Dtdye -
ye: 

- Koaüta Jlllo. lsmlade birlaf nr 
mı? diye 8Dl'dL 

- Bftt m8-rl, bqaeyiattr. 
- Janet isminde bir de bdıa ftJ' 

mı? 

-Kllerd kızdır mhyi5. 
- Haydi tiyle lee, ı.na Jfllo ne.. 

Janeti (aiır. Onlan cfirmek isterim. 
Ufak her ne kadar pftıys& da rene 

l~at ettf. Çiink8 Möey6 dl Pardaya. 
nın MoMenyirle arası (Ok iyf oldafu.. 
nu biliyordu. On dakika sonra &Hintli 

yOzlU, kolları ınnh, e~leri betine so 
ltulmuş, h• Parfı11f log "''"' ,.~··'·• .. ':ı 
.rrh bir r•n~ kız girerek bir reurans ı 
yaptı. 

Pardayan dinekleriM da1aua.rallı 
-Jem&_ ...... ,..,. .. chl. , 
-E'N....,._ 
- Pekllll Seni ı•41fUm4lm .. • 

la)'I ~k ..... um. o.tm tiMırlMe 
ela na p a:t al71 ahla aıH. J..e, 
.. pek bt Wr lrıma. 

Hi.mıetçl im, her • b.clar _,.... 
"korku içinde kaldı79 tla kendWne 
tüat auetle ftrilen ba bahşişi alch. 
Glltlmalyerek bir !WftftU da~a J&. 
P1P ıfttl. 

Bet dakika eoara da kırmızıya ça. 
Jar aan ve brmakarı§ık aa~h ahmak 
nratlı bir hertf i~rlye girdi. 

Pardayan katlannı çatarak: 
- Jillo deni1en adam sen mlaia7 

dedL 
Seyis oqırarak: 

-Evet mösyö, benim- cevabrnı ver 
dl. 
- Oylet.e doetam, seni ?fırmaktaki 
maksadım kulaklarının hoşuma gitmı 
dlğini haber "+"ermektir. 

Jillo gözlerini dört açtı. 
- Ne o? Söylediklerimi beğenmedia 

mi? Çok saygısız bir adamsın dostum. 
J illo kıpkırmızı kesilerek: 
- Kusurumu affediniz Mösyöl 

dtdi. 
- Neyae, bu sef erıtk aff ediyorurn. 

Haydi defol, ku1aklarrnı kesmek iste • 
dlğimi de unutma? 

Jillo korkuyla Adeta kaçar gibf git
tL Pardayan da rahat rahat uyudu. 

Birkaç saat uyuduktan sonra u~ a.. 
nınca Didyeden. kral tarafından ~ağ • 
nlmak ~erefine nail olduğu f~n Mar. 
§al dö Damvtlfn LUTT sarayına gitti -
ğini öğ'rendf. 

Parda,Yan: 
- Hım?.. Zannedenııem ba bizim 



H B 

186 - Salamonu kavradığı gibi hamda götür
meğe başlamıştı. 

1S7 - Birdenbire denize düşmeğe başladılar. 188 - Şimdi denize sürünüyorlardr. Tuzlu ~ular 
Salamonun ağzına giriyordu • 

.. "' 

189 - Fakat sonra gene yük eldi Ye denizi geçti. 190 - 1500 metre yük.sekliğinde ağaçların te • 
pesinden aştılar. 

191 - Bu ağaçların dallarına kendbf &lbi ynr~ 
sa adamlar asılıydı. 
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muhterem l\.f.arşale l!yık bir şeref. 
Fakat acaba niçin çağrıldı? Adam 
sende, onu da öğrenirim diye düşün • 
dU. 

• Yatafından kalkınca flk işi uyudu
fu sırada Jil tarafından ocağın üze • 
rine koydunılan iki yüz Eküyü gör -
mek oldu. 

- işte Ekil yafan btr ev 1 mesele 
fenalaşıyor .. Galiba bUyUk bir işe baş.. 
•Iamak üzereyiz. Ne ise başka bir şey 
yağmıya başlayıncaya kadar Eküleri 
alahm. Sonra bakalım ne olacak? di
yerek Pardayan bol su ile yüzünü yı. 
kayıp tuvaletini tamamladı. Sonra E
kUleri beUndeld kemere yerleştirdi. 

,Tamamen hazrrlandıktan sonra: 
- Marşalin dönüşilntı beklfyeyim 

mi? Yoksa burada bulunmamasından 
tstifade mi edeyim? Haydi bari gidip 
oğlumu göreyim. diye diişUndU. 

Bunun üzerine geçen gece saklan
drkları meyhanenin yolunu tuttu. 

Yolda eliyle alnına vurarak: 
- Devfniyere giderek şövalyenin 

dostu Pipopyu aramafı unuttum. Hay , 
di .. Şu Pipo ile tıtnışayım. dedi. 

Daha fazla düşünmeden hemen De· 
l'lniyer oteline doğru giderek tam vak 
tmda yetişti. Çilnkii sofralar kurul • 
muş, Landrinin usta e11erl tarafından 
hazırlanan yemeklerin koku.su ortak 
fi kaplaml§tr. 
Kadın ve erkek hizmetçiler mutfak. 

tan salona koşuyorlar ve kadeh şa • 
kırtılan ortalıkta haklkt bir neşe ya. 
ratıyordu. 

ihtiyar Pardayan da hemen f çeriye 
rfrerek bir kUşeye gitti. Pe henüz gel· 
al yen dört kişi f çin hazırlanmış bir 
so1raya oturdu. 

GIQı bir hlzmotsıl kızc . 

- Bu sofranın sahibi va.rdrr Mösyö. 
dedi. 

Pardayan buna pek fazla şaşarak 
1ofraya iyice yerleşti ve: 

- Çocuğum, bana evvell bir şişe 
Anju şarabı getir. Çünkü pek fazla 
susadım. dedi. 

Hizmetçi kız çekildi. Ve birkaç da. 
kika sonra Pardayan, otel garsonlarr 
nın generall yerinde olan ihtiyar bir 
garsonun azametle geldiğini gördU. 
Bu herif de, Luben'den başkası değil. 
di. 

J .. uben bu sırada başını boş tabağa 
eğen inatçı müşteriyi titreteceğine e
min olduğu bir sesle: 

:_ Size, bu ı;ofranın sahibi olduğu 
söylendi! dedi. 
İhtiyar asker, birdenbire başmı kal. 

drrarak: 
- Vakitler hay:rolsun usta Lub~n t 

sözlerini söyledi. 
Sevinçli görünmek istiyen, halbuki 

gülilnç olmaktan başka birşey yapa • 
mıyan eski papaz: 

- Amnn ) arnbbi, Mösyö dö Parda • 
yanmış! diye bağırdı. 

- 'fa kendisi, Usta Luben. Yüz sa • 
atlik yoldan ustanız Landriyi görme. 
ğe gelen müşterileri pek müna.seb<!tsiz 
bir ·ekilde karşılamakta olduğunuzu 

~oruyorum. Çok şic;manlnmı~ınr'T. 

Mösyö Luben. Adeta bir yağ tulumu 
olmuş.sunu'!. Uzun bir ayrılıktan son· 
ra lokantanıza karnını doyurmak için 
gelen ben ise kendimi size göre pek 
zayıf görüyorum. Neyse, hemen ,:?idip 
I.andriyi bana gönderiniz ... 

Luben gitti. Biraz sonra Pardayan 
De\'iniyerin mutfağında bir homurtu 
duydu. Landri alnından aknn terleri 
silerek gözleri kızarmı~. beti benzi at. 
mıı olduğu halde geldi. 

• 
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- Oooo ! ... Azizim Mösyö Landri ... 
Ne oldu, ağlıyor musunuz? Bu da be 

· nl tekrar görmekten rloğnn sevinciniz • 
den mi ileri geliyor? 

- Evet Mösyö, hem .se\•lnçten, hem 
de ayıklamakta olduğum soğandan ... 

- Neyse, biz beııi pek memnun eden 
sevincinizden bahsedelim. 

J,Aylkiyle yalan söyliyemiyen otelci 
yüzün il ekşiterek: 

- Sevincim pek büyüktür Mfü:ıyö. 
dedi. 

Pardayan kahkahalarla güldü. I..an· 
clri de sırıtmağa mecbur oldu. 

Sonra: 
- Otelimize uzun zaman şeref \'e • 

recek.~iniz herhalde değil mi? diye sor
du. 

- Hayır azizim. Geçerken uğradım. 
I r..-"ri bu sefer hnkikaten büyük 

bir sevinçle: 
- Ah, ne felaket! diye bağırdı ve 

e.~ki zalimin yumu~aklığından b:tifa. 
de ederek: 

- Mösyö lö ~örnlye. nu ma.<::anın sa· 
hibi olduğunu size haber vermediler 
mi? dedi. 

- .Evet, fakat ba:;;ka bir masaya geç 
mek için bu bir .ı:ıebep olamaz. Bir ma. 
sa cne1:1 kim gelirse onundur. :Ney · 
se, size hoş görünmek için ... 

- Ah mösyö, ne liituf! 
- Fakat burada kim oturacak? 
Landri böbürlenerek: 
- Mösyö lö vikont Daspermon. Vi· 

kont Daspermon. Vikont hugün Kruse, 
Pezu ,.e Kerviyer gibi iiç muhterem 
7.ata ziyafet Yeriyor. d<.'di. 

Pardayan: 
- Bak, bak! ... diye düşünerek yük· 

8ek e.c;lc: 
- Oy leyse bu sofra) ı hı rakı) orum.

1 Yalnız hoşuma giden şu köşede bir 

sofra hazırlayınız ... Yahut şu küçUk 
odada. Ben yalnızhktan hoşlanırım. 

Landri sevinerek: 
- Hemen mösyö! cevabım verdi\.e 

gitmek üzereyken Pardayan onu ko • 
)undan tutarak: 

- aZnnedersem size biraz borcum 
vardı? diye sordu. 

Landri itimatsız bir tavırla: 
- Evet, öyleydi! diye kekeledi. 
- Şimdi borcumun ne kadar oldu • 

ğunu söyle de parayı vereyim. 
Pardayan bu son sözü söyler söyle· 

mez eliyle kemerine vurunca duyulrın 
para sesi Landriyl pek sedndirdl • ./tt.'Y'" 
nı zamanda mutfaktan küfürlerle ka• 
rışık bir gürültü koptu. Ve: 

- Tutun, \'Urun, hırsızı yakala),D ! 
Sözleri işitildi. Bu anda karma karı• 
şık tüylü bir köpek gölge gibi salon· 
dan geçerek Luhenin kapadığı kapıytı 
doğru koştu. Fakat buradan kaçama· 
yınca Pardayanla Landrinin bulundu 
ğu köşeye sığındı. Orada kaptı~ı bit 
taYsan kızartmasını yere koyarak ön 
aya~ı.{r ile üzerine ha tı. Ye kahramnn• 
('ıt ha~ını kaldırarak düşmamnt bekle: 
meğe başladı. 

İhtiyar asker: 
- Bu, mutlaka Pipo•dur! diye bl\ğrt 

dı. 

- Ta kendisi mösyö! .• Yay canmal 
Ru unşan kızartması \'ikont Da.spel"' 
monla ... 

- Muhterem misafirlerine mah~U8" 
tu. Hunu anladık. Jı'akat şövnlycnill 
k(ipeğine kimse dokunma."'"• ziyanı 
ben ödeyeceğim. 

Kiipcğin aı·kasından koşanlar tek • 
rnr mutfağa döncliilcr. 

- Du kiipck !;'imdiye kadar ıöıoıÜJ 


