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Başveki!irniz bu sabah 1 

dokuzda geliyor 
Dün Sel3.nikte Atatür'ün doğduğu 

ev ziyaret edildi 
Avrupa durumu 

Londrada cereyan eden İngiliz • 
Fra.nınz mUukerelerinin neticesi tah
minlerden ziyade açık, kat 'i ve ameli 
oldu. Denebilir ki BUyUk Harptenbe
ri İngiltere ile Fransa arasında Av
rupa işleri bakımından bugünkü ka
aar yakınlık olmamıştir. tngiltere ve 
Fransa emniyet noktasından araların
da zaten mevcut olan askeri ittifakın 
tatbikatına dair milşterek bir hareket 
planı hazırlamışlardır. Harp halinde 
hava, deniz ve· kara ordularının ba~-

mandanltğı meselesi üzerinde an
lardır. Bu karara göre hava ve 

etlerin& bir Fransız başku
eniz kuvvetlerine de bir 

~JU51~ruralı kumanda · edecektir. · 
aRaiif{r \.e İngilizler birbirlerinin 
va ~~Rjz Uslerfnden müştereken 

stita~ihilecelcJ• .. : e 61' 1 narp ucak· 
~arı· v~.1" ~ve Htm almak, bu hu-

~· .;s.~JJl-1 eden mal7.emeleri tedarik 
~ -~tmekte da1ıi birleşecekler ve birfür

lerine yardım edeceklerdir. Askeri 
noktadan verilen kararların tatbi· 

~•tını temin ctnre1c için ... iki taraf ge
- Mfltuı ınayl&Q birbirleri ile temasa ,,..,,, .... 
. girtşe~~r. 

Bu askeri a ya ehemmiyet 
vera_ bir' cihet1aı'.dıİ' ki bu da iki 
ta~asın~e~ genis mikyasta bir 

"l ı_upu~ .... '?ı" • ·birle~~§ olması-
... dır;:I~ sµıdaki btitün ihti· 

• llflı - halletmiş olan lngil-
,Ue ltalya arasında da 

a . bir anlagma yapılması 
ıçın, a hükumeti nezdinde nüfu-
zunu sarf edeceği anlaşılmaktadır. ln
giltcreden sonra Fransa ile Italya ara
sında böyle umumi bir anlaşma yapıl
dıktan sonra A vrupa.nın şimdiki hal
de en püıi.izlü meselesi olan İspanya
daki ecnebi gönüllülerin geri çekilme
si ve buradaki harp malzemelerinin 
tasfiyesi i§i kolaylaımış olacaktır. 

Fakat lngiltereden sonra Fransa ile 
- de İtiJya arasında bir anlaşma yaı>-: 
· ak te§ebbUsUnU Berlin -Roma mih
Vuini ){ırmak için yapılmış bir hare
ket gibi gösterilmek arzu edilmiyor. 
Onun için Londra mü.ıakereleri ara
sında Fransa ile olduğu gibi Almanya 
ile de bir anlaşma yapılması meselesi 
tetkik olunmuştur. Şu kadar var ki İn
giltere ve Fransanm İtalya.dan başka 
Almanya ile de anlaşmaları dörtler 
diktatörlilğü kurmak manasına da 
alınmalıdır. Bunun delillerinden biri 
Fransa ile ltıı.lya ara.!ında yapılacak 
anlaşmadan sonra ltalya ile Küçük 
Antant devletleri arasında bir anlaş
ma yapılması dilıUnUlmüş olmasıdır. 
lkinci milhim delil ise İngiltere ile 
Fransanın Çekoslovakya meselesi ü
zerinde Almanyaya müşterek bir hal 
sureti teklif etmeğe karar vermiş bu
lunmalarıdır. 

Londra müzakerelerinde Çembcr
layn i!e Daladyc'nin Çekoslovakya 
meselesi üzerinde vcrdil:leri müşterek 
karar şudur: 

Fransa ile İngiltere Çekoslovakya. 
daki Südet Almanlarının milli emel
lerini tatmin etmek için bu memleke
tin idaresini bir nevi İsviçre haline 1 
getirmcği dü~ünmüşlcrdir. Çekoslo-1 
vakya hükumetine bu esas dairesinde 
her iki taraf tavsiyede bulunacaktır. 
Bundan aonra Almanyanın Avustur-

ASIM US 
~SOHu: S. 4· Sil' 6.) 

Reledl ye re' si evin etrafında Se:An ~ k 
me)ld&nlar a-; ılacağanı söyledi 

aelcil Bayara Yımmıistanın mııMelif ~rhincrincle y~1an tezahürat .. 
( s~,"'~"~-" geçerken) 

{ Yazııı 6 ıncı sayfamızda) 

Avropada bir Mayıs 

Polonyanın birçok Şehirlerinde 
- çarpışmalar oldu 

İngiliz işcileri 
Faşistliğe karşı mücadele 

açılmasını istediler 
Paris, 1 (A.A.) - Bir Mayıs günü 

sükunet içinde geçmiştır. Bugün yal
nız aksiyon Franscz. gazetesi çıkabil
miştir. 

Bazı mühim 5ehirlerin belediye dai
relerinde biltün işler durmuştur: Pa-

riste umumi hizmetler arızaya uğra
mamıştır. 

VARŞOVADA . ; 
Varşova, 1 (A.A.) - Bir Mayıs do~ 

• layısile Po)onyanın birçok §ehirlerin
( Sonu: Sa. 4, Sil. 4.) 

Sovyet birli.ğine ka·rşı , 
harp tehlikele·ri' · 

Halk müdafaa k~mseri söylüyor:: 

"Mukabe:em'iz yİldınm sür'atile 
o.arak düşman imh.a edi.ecektir,, 

,. k 1 (A A ) - Halk müdafaa 
DıOS O\'cl, ' ' 

k 
. . 1 mayıs gUnil milnasebetiyle 

omıserı _ . . 
Kızıl orduya hitaben neşrettigi bır emn 

'd Lcnı'n Stalin partisinin biltnn 
yevmı c -
sahalarda elde ettiği başarıları tebarilz 
ettirdikten sonra diyor ki: 

Dil!!man bizi gafil avlıyamıyacaktır. 
Milkabclemiz ~ıldınm giddetli olacak ve 
dU~man bizzat kendi topr9:1'1.~~mda im
ha edilecektir. Sol"yetler Bırlıgı kuvvet
li ve kudrctlidir. tstikbale kat'i bir cm • 

niyetle bakm:ıktad.ır. . 
Moskova, 1 (A.A.) _ lzvestıya gaze-

tesi, bagmııkalesintle diyor ki: . 
Son zamanlarda harp tehlikesı ve bil

hassa Sovyet birliğine knr§ı harp tehll· 

kelcrı pek bariz §Ckil almıştır. Memle • 
ketimizin işçileri pekala bilirler ki, bir 
taarruz Uıkdirinde SovyeUer Birliği her 

5eydcn evvel kendi kuvvetlerine güven
mek mecburiyetindedir. Ve yine pekiJl 
bilir ki, bu kuvvetler dilşmanı ezmeye 
klfldlr. Ordu \'C donanma Sovyct mem
leketi hürriyet ve islikliUine katiycn c-

(Sotıu: Sa. 4· Sü. ~.) 

Büyü k eOlence-
11 müsabakamız 

iki ylldız birbirini 
arıyor 
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Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerd e 
100 para 

Bir May;s dün çok neşeli geçti 

Dün bir mayıs bahar bııyrammm ilk 
gününe rnstlnmnkta idi. Bu yıl Istanbu
lun havalan ko.rnrsızlık göstermiş ve 
nisanın son haftalarına kadar yağmurlu 
olarak geçmiştir. Fakat iki üç gUndcn
beri havalar düzelmiş ve dün bahar bay
ı·amını tam manasiyle ılık bir hava için

de yaşatmı§tır. GünUn muhtelif saatler
de hava bazı değişmeler göstermiş • 

se de yağmur ya'ğınamı§tn-, 
Bahar bayramının pazara rastlamam 

birçok ailelere bugUnden istifade etme
lerine lmkfi.n vermiştir. 

Halk Boğaza, Adalara ve kırlara dö • 
kUlmUşler geç vakte kadar eğlenmişler
dir. DUn Boğaz vapurlarında yaz günle .. 
rinde görülen bir kalabalık göze çarp • 
makta idi. 

Dünkü güreşlerde 
Tekirdağlı lsveçlinin b!r dakikada 

sırtını yere getirdi 

' ' 1 
• 1 

'--- .-...--~ ---- --~~ ""-""--·""'--·~ 
Te1drdağlı Negriniıı ~ırlını yere getirirken •• 

( 1' azı8ı 6 ıncı aayıf amı:!da) 

Bir talebe, Beşıktaş sahası 
bekcisini vurdu 

Bir. yahudi genci de 
karısını öJdürdü 

(YazıS1 V~nca aayıfada) 

(lünluüı o~nden : --------------· 
Gazetecı4er gazetec=yi nasıl 

tarif ettiler ? 
Nusret. Safa Co~knn gazctct'lyi tarif etmek için gazetet'lllk üstadlan 

arasında yaptığı anketi tamamladı. Şimdiye kad:ır bu bahis üzerinde bütlin 

bir memleketin belliba~h guetccilcrl ara~md:ı yapılmrr; ilk anket olmak itiba
riyle bu tc.,cbbüs dikkat ,.o alaka uyandıran bir hiıllsc oldu. 

6\ nkct tamamlandıktan sonra "bakalım, gazeteci arkadaşlar gaz~tcelli 
n:ısıl t:ırlf etmişler,, diye stiylenen süzlerl sürat ile gözden ~eçirdim; her me- · 
selcılc olduğu gibi fikirler ara..,mila bir baylı dağınıklık buldum. Fakat bütüa. 
btı d;ığınık 'iÖZICr bir araya toplanınca yine bir hakikate nrmak kabil oluyor. 

En çok ihtilafa dü~ülcn nokta sudur: 1yi ga7.etccinin nziCcsi hidisclerl 
olduğu gibi görmek \'C göstermek midir? Yoksa gazetecilik sanatııun icabı 
ııircli dc,·c, yahut devc~·i pire yapmak kabllinclcn mübaliğaya gitmek mı 

lb.rmdır. A.rka<!aşlardım bazıları gazetecinin kafasını adeta bir fotoğraf ma· 
klncsl gibi görUyor: ":Fotoğraf nasıl csyayı olduğu gibi tcsbit ederse gazeteci 
de gördUklerinl olduğu gibi göstermelidir.,, diyor; diğer bir kıson arkadaşlar 
is<' "H&dlsclcrl oldu~u gibi ~örmek \'O göstermek gazeteciliğin en basit §ek
lidir, asıl gazctC<'ilik sanatı hidlselerln karal<torlstlk \'aSıflarm.ı icabına göre 
mübnliplanılırmak, lüzumısuz rlhetlerl,nl tlc Rıfırn lnclirnıektir.,, dt'me~~~~· ..,. 

· (Somı: sa. 2~
lIASAN liUMQAYI 



No. 19 Yazan: Ka<dlDırcan Ka'fFDı 

- Ne haber sevgili Teodoram' 
Seni dört gözle beki yordum. 
EUn1 çekti ve boynunu btikerek mı -

rıldandı: 

- Ah, inanabilsem!. 
Sonra dudak büktU; 
- Bbansta benim istediğim gibi te -

m1.ı, mert ve aaraıimaz bir qkı hiç gör

medim de ... 
- Fakat bunu nasıl hıbat edebillrfm? 

Ne yapmamı !stersin, Teodora? 

- Kbn bilir? 
Dellkanlı bu 1§1 herhalde bir netice -

ye bağl&mak arzusiyle için için titriyor-

du. 
Teodora onun elinl bileğinden tuttu: 
- Azizim Sirokkos ! Ild.mU de bugün 

i~ln kendlmizin değil. bqkalarnım malı
yı& Pazarda eatılmış değiliz, fakat buna 
rağmen onlardan farkımız pek azdır. On
lar n&Sll efendilerinin arzularına tAbi 1-

ıeıer biz de halkın amısuna uymağa 
mecburuz. Onlann bir veya iki efendileri 
var, bizimkiler yüz binlerce ... Bu bağ -
lantıyı kıracak kuvvet var nu sende? 

- Var! Iııtedlğln yere giderim. 
- Sonra pişman olm&z DU§IJl ~ \ 

- Olmam. Bu benim biricik amım ve 
8Udettmdir. 

- Her istediğimi yapar mmm? Ancak 
• o saman bu aşk& kalbim inanır! Şimdi de 
inawyoruın, fakat ne bileyim ben, bir kU
. !#Uk §llpbe ... lnwı bir yola, hele saadete 
liderken en kUçtik. eüphelerden de kur
tulmak ister! 

- Söyle, ne istlyonru.n? 
- Şimdi söylemiyeceğirn. Konu~-

nmm kimse bilmJyecek. Uç gün düşün! 
En IOD kar&rmı ver ve ondan sonra beni 

buU 
- Uç gUn mil ?Bu bana o kadar uzun 

seıecek ki! ... 

- Biltllıı h&ya.~ hakkında bir ka
rar verirken ilç gUn dllgllnmek çok de-

., eı:o . 
- J'wt zaten aytardanberi dt1f'ln -

mll§tGm bunu ... 
- Uç gUn daha! Haydi azizim Sirok

koe! Temls bir qka ald blittl.r>. blııler, 

hülyalar ve kararlara kartt kmkanç ol
nıahyrJ. Blr ütam aımzm enginlere a
~ bugUntfl hayatı bu bataldıkta 
bırakarak yenl ve bamba§k& bir hayata 
ko§mak aana sor gelmlyecek mi? ly:I 

clO§iln! 

TaUı tatlı gilltlınledi ve kara gözlerl
nm yakıcı ba.kışlarlyle nıanya.t.i.ze edil -
m1§ gJbi duran delikanlıyı orada bıraka
rak hızlı hızlı uzatdqtı. 
Kapıdan girerken geriye baktı. Sirok

kM heykel glbl duruyordu. 
Teodora onu eliyle aelaıniadı ve içe

ı1ye girdi. 

Dellkanlı birdenbire doğruldu. Araba
ama atladı ve atlan kamçıladı. Iğri bUğrU 
kaldtrmılar üzerinde kmlconla.r çıkaran 
.etrafı gU.rtlltUye boğan araba caddenin 
kalabaliğıriı yararak Derledi. 

Ksenyos bir eaat kadar sonra Stavrak
yosun karem.na çıkmış; ı!oluk soluğa an
latmak üıtemişti: , 

' - VatatJaden iki im aldılar. lkisi de 
on yaşında ve •• 

StavrakyOl!I onun sözUnl1 kesti: 

- Boşuna yorulma! Asteryosun, hep
llnden haberi varmıg ! Aptallığnnıza gül. 

411. S6z aramızda, Teodorayz para Ue a
yartamaymca araya Sirokkosu koymuş. 
Teodora ona wrgun ... Sirokkoe kızı kan

dıracak ve gene bize getirecek! DUnya 
~yledlr fite! Torbalarla altmm yapa
JJladrPru aşk yapar! Doğrusu biribirleri
ne pek yakışırlar. Teodoranm böyle o
lıcağmı bilseydim vaktiyle kapıdışan 

eder miyd!m? 

K.senyos gevşedi. Havaya yumruk sal
tadığmı anlamıştı. Teodora yeniden Pra
sbıolara dönerse ne olacaktı? Acaba O· 

na kin besUyor muydu? 
Gafl!ln kabarıp lndJ : 

Onun da pişman olduğuna. şllphe yok
tu: Eğer Mikrulayz hoş tutaa.ydı Kom1-
to De Teodoranın babası olacaktı. Onla· 
rm evinde, onların gölgelerinde, bir se
nator gibi Y'a§Jyacakt:ı. AkkaQyoının işi

ni dalavereyle almaktan ne kazanmıştı? 
Dotmı ıene de Stavrakyosun ınuavtnt 
olablJ:mfftL Aldığı para ouun Pantepop-

todaki orta maJı kadınlarla her gün bu
luşmasına blle yetmiyordu. 

-12-
SAK.ALU StJRUOU .. 

Dördllncü gUndU. Pontiyakos hamam· 
dan çı.km.1§, bol tUylU Bitini havlula.rma 
sarınarak sedire uzanmıştı. Yan çıplak 
dört C&riye onun iki tarafına geçti. Y&
va§ yavao vtıcudünli kuruladılar. sonra. 
havlular açUlar. Gevşek bir halde 
serilmiş olan kıllı vticudli ya.vaş ya.va~ 

ovmağa başladılar. 

PonUyakosun vUcudU sıcak suda gev
§eınişU ama yüzü gergindi. !kide bir 
kapcya doğru bakıyordu. Blrlslni bekle
diği belllydi. 
Karşıda bir mihrap gibi duvara oyul

mug olan yere bir su saati konulmuetu. 
Ona göz attı ve mırıldandı: 

- Gecikti... Acaba niçin? 
Yanıbaşmda sapı altmla kaplanmış o

lan küçUk bir tokmak vardı. Onu aldı ve 
sağda tavana ince bit zincirle asılı du • 
ran tepSiye benziyen yuvarlağa vurdu .. 
Kapıda görünen U§ağa sordu: 

- Narses nerede? 
Ermeni hadımağa.sı biraz soı:ıra g~ldi. 

Pontlyakosun önünde iğilerek selamla • 
dL 

Pontiyakos ona döndü: 
- Ş~diyc kadar gelıni§ olmalıydı, de· 

ğllmi? 

- Evet, efendimiz! Fakat.... 
- Fakat ne var? 
- Sebepsiz olamaz. Gecikmesini kö-

tü görmemeliyiz. 
- Ben bir§eyden korkuyorum! 
- Nedir? 
Pontiyakosun her tarafını ate§ kap -

IanuştL BacaklArmr, kalçalarını. göbe
ğiııl, omuz ve kolla.rmı ovalama.kta de
i'll'Bm eden cariyelere çıkqtı: 

- Yıkılın ka.l'§mıdan ! 
Dört genç cariye geri geri çekilerek 

kaI'!'Pki perdenin ardında kayboldular. 
Pontiyakos hadım Narsese: 
- Beni giydir! 
Dedi Sonra sesini yavqlatarak de -

vam etti: 
- Korktuğum nedir biliyor musun? 

Sirokkoau avlıyalım derken Teodorayı 

kaptırırsak? .. 

- Hiç ilzUlmeyin. Teodoranm k&lbin
de kadm.ın eeyta.nlığı ve erkeğin mertli
ği bir araya gelmi§tlr. Kendisine yapı -
lan iyiliği de kötUlUğU de unutmıyor. 

Böyle bir insandan korkulmaz; rahat o
lunuz neredeyııe görUnUr. 

- Ne haber, sevgili Teodoram! Seni 
dört gözle bekliyordum. Zafer ml ge -
t1rdin? 

Kapı açlldı ve genç kız göründü. Yll
zü.nde bir başkalık yoktu. 

PonUyakos kalktı. Ona doğru yilrildU. 
Elinden tuta.tak 11edire götürdü: 

- Yoksa gelir miydim sarursmız? 
Pontiyakos onu kucakladı, bir baba gl

bi göğsüne bastırdı ve yana.ğmdan öp -
tll. Sedirde yanyana oturduktan sonra 
bağırdı: 

- Hakiyos, ballı şarap getir! 
Merakla Teodoraya sordu; 
- Nasıl oldu bana anlat bakalnn? 
- Benim için çıldırıyor zavallı! Ar-

tık hiç bir şey gözllmde yok, diyor. I.s
tenen şimdi bir hançerle kendimi vu -
rur, ayaklarmm dibinde ölürtim. decli 
Bunu göze almış olan insan ne~1 yap -
maz ki? 

- Nasıl olacak? Kararlaştı mı? 
- Evet! Y anşlardan bir gün evvel 

ortadan kaybolacak. Biz onu 8aklıyaca
ğız.. Bcyık, sakal takacağız, yanş giluU 
de ansızın meydanda görünecek. Yalmz 
bunun için daha evvel bir §eY yapaca
ğız. 

- Ne? 
- Bizim arabayı eUrecek adamın giz-

li tutulmasmı dilşündilk; fakat. .. 
- Sirokkos ortadan kaybolmasa. olur

du. 
- Ona boy ve bosca benziyen birine 

sakal ve bıyık takarak bfr Ud defa şe
hirde dot .. ~ .. ·:ık; hem de Sirokkos kay
bolmadan önce_ 

(Ar Tiı:un oor) 

İngiliz - i-talyan misakı 
ingilterede anlaşma leh ve aleyhinde 

neler söyleniyor ? 
İngiltere ile İtalya arasında son de

fa aktedilen muahede hakkında ilni 
stirillmedik mtitalea. kn!J!:adr. B:.ınla

rm mühim bir kısmı, İngiltere muha
lefet gazeteleri tarafından yazılmı~ 

tır. 

Fakat bu muahede nedir? Bütün 
maddelerini etraflıca tetkik etmek 
kiiltefine hakikaten katlananlar ol
muş mudur? 

İngiliz gazetelerinden Sandey 
Kronikl'den iktibas ettiğimiz ve İn
giltere parlamento azasından Dankan 
Sendis tara.f mdan yazılmış olan ~u ya. 
zı, son defa aktedilen İngiliz - İtalyan 

muahedesini kolayca anlaşılır bir li
san ile htilasa ettiği gibi, hakkında ya
pılan iyi kötil bütün tenkitleri de toır 
la.maktadır. 

İngiltere • İtalyan misakı, başlıca 
dokuz nokta,YI ihtiva ediyor. 
İngiltere ve İtalya., Akdenizde birbir

lerinjn hayati mahiyetteki menfaatle
rini tanıyorlar ve her biri Şa.rkt Ak
denizdcki tahkimatını arttırmadan ev. 
vel birbirlerine danı§mak usulUntl ka.
bul etmektedirler. 

Nilden bir görünil.ş •• 

Italya. bundan başka, deniz sil&hla
rmın tahdidi için aktedilmiş olan 
Londra muahedesine girmeğe muva
fakat ediyor. Buna ilbe olarak, gerek 
lngiltere, gerek İtalya, SUveyş kanalı 
mukavelesinin eskisi gibi meriyette 
devamını kabul ediyorlar. Bu muka.
velenin bilhassa. eu maddesi üzerinde 
duruyorlar: "Süveyg kanalından harp 
ve sulh zamanında her milletiıı gemi

gistanda köleliği kaldırmağı taahhüt karıki noktai nazarla.mı t&mamen ak
ediyor ve Nllin sularına zarar vere- sini ileri sürmektedirler. Evvel& bu 
cek bir ısekilde Tsana gölünde herhan- muahede ile İngilterenlıı "hiç bir şey 
gi bir tadilat yapıp Mısır ve Sudanı k:ı.zarunayıp,, Ita\yanm "her eey ka
rnutaza.rnr etmiyeceğine söz veriyor. zandığmı., söylemektedirler. Bundan 

Bu muahedenin 1ngilteredeki ta.raf- da, istifa eden hariciye nazırı Edenin 
tarlan şevk içindedirler. Diyorlar ki: ne kadar haklı olduğunu ortaya koyu-

"Yeni aktettiğimiz İngiliz • 1- yorlar • 

leri geçebilir! .. ,, 
Her iki memleket de birbirleri aley

hinde propaganda yapmaktan vu.ge
çiyorlar. 

İtalya, I.ibyadaki askeri kuv-vetlerl
ni yarı yarıya indirmeğe razı oluyor. 

Daha sonra, ltalya, bird~nbire ol
masa dahi, harp biter bitmez her hal
de İspanyadaki askerleri geri çekme
ğe muvafakat ediyor. 

talyan muahedesi, hiç §l\phesiz sulhe Mesela, şarki Akdenizdeki tahki
kuvvetli bir yardımcı teşkil etmekte- mat, birbirlerine danışmadan arttır. 

dir. Zira, İngiltere ile İtalya arasında- mamak hususundaki kararın lngilte
ki bUtUn anlaşmamazlık sebepleri, ve re lehine pek fayda vermiyeceğinl 
muhtemel ihtilM mf'V%Ulan tama.men söylüyorlar. Bunu isbat için, ltalya. • 
ortadan kaldırılmıştır. Habeşistan ve Jllilj Le~ •c. P""1os adalarında kendi· 
İspanya mevzuları üzerinde İtalyan - sinin ihtiyacı derecesiııa~ +ctb.kin:ıatı 
larla olan hazin ilıtiliflar, şimdi n1- r.aten bulunduğunu ileri sUrUyon
hayete ermiştir. Harp tehlikesi, katiy- Halbuki, lngilterenin bu nevi tahki
yen azaltılmıştır. İşte bütün bunlar, matı bulunmadığı gibi Ktknsta yapıl .. 
BaŞV<ıkil Çemberlayn'in ne kadar akli ması düşünUlen hava üslerinden de 
ve müdebbir bir adaJH olduğunu gö!:!-, ., :vazgeçilmesi mecburiyeti hasıl oldu· 
termektedir.,, ğunu söylüyorlar. 

Fakat gelgelelim münekkittere .. Ye- İtalyanın "Londra deniz muahede-
ni İngiliz - İtalyan muahedesini be- si,, ne girmek hususundaki muvafa.

Habeşistana gelince, İtalya, Habe- ğenmeyip tenkit edenler, bittabi, yu-

4iUılemı oeşiffdeff: -------------· Gdzeteca.er gazetec·yi nasıJ 
tarif ett~ ler ? 

(tJst tarafı 1 inci sayıfamızda) 
Gazeteci hAdJsclorl göstermek için tıpkı bil' ayna, bir fotoğraf makinesi 

glbl hareket edebilir ml ! Her ayna. e,ya.y1 aynı ıekilıle gösterir. Pek ehem
miyet.iz farklal' ile her !otuğraf da öyledir. Halbuki hadiseleri blrlbiıine ta· 
mamen benzer şeklide teıo;blt vo taınir c<fon iki gazeteci, iki sana.tklr görüle
blllr ml? Bir gazet<x-lnln nzUeı-1 başkasına alt olan sözleri naklederken bir 
n.bıtki.tlbf r.,tfbl duyduğunu kaydetmekten lbarot olduğu halde bu sözler arasm• 
da lüıumsuz gönlllklertnl çıkarmuı, yahut meseli. bir mlilil<atçmm asıl mak· 

sadnıı tebarüz ettlnnek için sözler araomm kendisinden bir kelime \•eya lşarot 
llivo ctme1I blle gaıeteclyl ayna veya fotoğraf makinesi olmaktan uzakla.'}
tırm.ıı mı!. 

Kala. ile gözler, bir ~otoğraf m:ıldneslno benzetilse bllo göz He görlllen 
esyadan ,·e hadl8elerden insanın hayalinde tf"1'ekkilJ eden şekiller adama, 
phsa göre değişir. Jlcrkec.ıin dtltkatl e)ynnm , .o ha<IIselerln başka başka nok· 
talan üzerinde durur. Ve ancak o noktalar Uzerlndeki tahassUslorlnl zapteder. 
Bu tahasslisler Uıcrlne bfn bir tttrlö A.millor tesir icra ettiği için bu görtişleri 

ve t.ahas$tlslerl kalem ile tcsbtt ,.e taRvir etnıek snrettyJe orta.ya çıkan eserler 
de ba'jka başka olur. Şu halde: 

- Gazeteci bir ayoa, bir fotoğraf ~hl her teyf olduğu gibi görmeli ve 
göstermelidir • ., Demek ln8an hllkatmm kabUiyotfne göre lnıkAnsız olan bir 
5eyf istemek değil midir t 

Bir gnzetwden istenecek sey gördüklerini, diijilndüklerlnl, duygularını 
samimi olarak ifadeden ibarettir. Hidiselere candan dikkat otmek ve saml· 
mt olmak: İıtte bir gazeteclnlu aynalık wzUC8l anCak bo lmkln hududuna 
mliohasll'da.r. Samimi olan gazeteci ne pireyi deve, ne do deveyi pire yap
nu, olmaz. Deveyi devo, pireyi plre oln.mk göetermı, olur. Fakat hazan plro• 
yl plro, deveyi deve obrak göstermEJk için plre31 deve yapmaktan başka Ça• 

re yoktur. ZJra yerinde olan mübalağa tıaklkatln olduğu gibi ifadesi için ba· 
y;an zaruri olan bir vfL!Jrtadan başka bir ,ey doğHdit. Bu gazeteciliğin sanat ta
rafıdır; bir de gazetecUiğln 8all&tkA.rlık tarafı vardır .. Bn da yazmak için gtl· 
nun hldlselerlnJ intihap ederken seçmek meseleflldlr. Bo nokt.adan bfr gazc.. 

ted hazan dlinya hAcllff,Ierlne nlabetlo plro mahlyetlnde olan bir bfıdl11eyl de 
okuyucıılarma g&ııtennek sanat mlkJ'Mkopu altına alır. O hldlscnln mahlyctt· 
n1 o mikroskop altında gijrdöğU ~killere ~öre çizer. Bu pireyi dc\'O yap· 
tnakhr. Fa.kat zahirde pire olan o hldlse karalttcrlstlk "·asıfla.n itibariyle mU· 

hlm oldufu için deve yapılır. Fakat fenni ha.klkatlerl aramaktan ım,ıw. bir 
mabadı oJmıyan bUyllk bir i.llmln, elindeki hordebln llo mikroplar tizerlnde 
11Uarca tetkikler yaran bfr fen adanmıın yaptıt'l da • başka noktadan olmak· 

la bt"raber • blr ""1at kA.r gazeteciden ba.rJka blr oey midir? Hulisa göz ile gö
rtttcmlyen cl,.lmlorP. pertr.vsb ile bakmak ne lso blr hakikati tebarttz ettir
mek için yerinde olan mUbal1ğa da odur. 

BASAN 'KUMÇAYI 

katine gelince, "Japonya, bu muahe
deyi reddettikten sonra neye yarar?,> 
diyorlar. 

1888 Süveyş kanalı mukavelenam~ 
sinin teyidi keyfiyetini ise IUzu.msuz 
ve müraiyane buluyorlar. Zira, bu mu
kavelenamenin sağlamlığı hakkında 

kimsenin bir şey soimadığmı ve Ak
dcnizle Kızıldenize ha.kim olmıyan hiç 
bir devletin de harp zamanlarında Sil· 
veyş kanalını kullanamıyacağmın ga
yet açık bir hakikat olduğunu söylü
yorlar. 

Hele, İtalyanın Libyadaki garnizo
nunu yan yarıya indireceği vadine bir 
tilrlU ıamamıy6rlar. İtalyanın, mUza • 
kereler başlamadan birkaç hatta ev
vel oradaki kuvvetleri tezyit ettiği, 
şimdi onları geri getireceğini sanıyor
lar. 

lspanya. dahili harbinden de İtalyanın 
kendi askerlerim geri çekeceğine ihti
tnal vermiyorlar ve diyorlar ki, İtalya 
böyle bir vaitte birkaç defa. bulundu. 

Bugünkü İngiliz - İtalyan muahede
sinde ispanyada.ki İtalyan göniilliile-

(Sonu 10 uncu sayıfamızdo.) 

,-KURUN-, 
ADONE TAR1Jo"'ES1 1 

llemleket llemlebı 

tçlndı dışında 

Aylık 

3 aylık 
6 ayhk 
Yıllık 

93 
260 
476 
900 

155 Krw. 
42S • 
820 • 

1600 • 

Tıı.rlfeslnden Balkon BlrlfQI için ayda 
otuz kuruıs düşülür. Posta btrJltioe air. 
mlyen yerlere ayda yelnılt beşer kuru9 
zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup 'H 
telgraf Qcretlnf, abone parasının posta 
veya banka Ue yollama llcretlnt idare 
kendi üzerine abr. 

Tilrkluenln her poıla merke:tnde 
IUJIWN'a abone uaırlır. 

Adres de~lşllrme Ocrerı 2~ kuruştur 

L _J 



1 Şebi~ Hab~rleri 1 

Bir talebe, Beşıktaş sahası 
bekcisini vurdu 

Bir yahudi genci de 
karısını öldürdü 

Dün Beşlktaşta çok müessif bir 
yaralama vakaaı olmuştur: Galata
aaray • Beşiktaş müsabakası yapılır 
ken içinde dört gencin bulunduğu 
bir sandal Beşiktaş &ahaaınıo rıhtı· 
mrna yanaeıp çıkmışlardır .. Buradan 
içeriye bll~taiz girmek yasak oldu
ğundan saba bekGisi Sal&baddln ken 
dtıcrinl önlemiş. sandallarına blnlp 
geri gitmelerini ihtar etmi1Jtfr. Dört 
sene maçı bedava seyretmek istedik 
lerinden bekçi ile aralannda kaTga 
çıkmış. bu arada Sadullah lımlpde 
olan genç austalı çakınnı çekip bek
çinin 1101 memealntn altına ıaplamtf. 
trr. 

Diğer arkadaştan bekçinin ;öl· 
11ünden kan a'ktılını &örünce sanda. 
Ja koşmuşlar ve Sadullah da arka. 
larrndan giderek hep blrllkte sanda· 
Ja atlayıp uzaklaşmak istemişlerdir. 

Bu sırada yaralı bekçi yerden bü
yük bir taş atarak µzerlerine doğru 
atınca dört genç sandalı tekrar sa. 
hile yanaştırmışlar, bekçinin üzeri· 
ne bir daha saldırmışlardır. 

Bu sırada bekçi kanlar içinde ye. 
re düşmüş. etraftan bazı seyirciler 
ve zabıta memurları yetiterek mu. 
teca,·izlerle carihl yakalamışlardır. 

Yaralı sıhhi imdat otomobilf ile haı 
tabaneye kaldırılmıttır. Sadullah on 
yedi ya,ındadır Ye -·""ı' ıaıebel!f· 
dlr. 

Beyoilunclaki Cinayet 
Evvelki akşam saat 20 de Bcyoğ. 

lunda Asmalımescit sokağında beş 
numarah apartımanrn üst katında 
ötutb kunduracı H Y•tların4a 
Muiz karısı Korunlyi aaı kuttından 
bıçakla yaralayarak ölUmUne aebe. 
biyet vermiştir. 

Hadise geçimsizlik yUztlnden ol· 
muştur. Muiz karısını yaraladıktan 
sonra kaçmış fakat yakayı ele ver. 
mJttlr. 

Muiz, Koruni ile bundan beş ay 
kadar evvel, kanuni şekilde evlen. 
mlştlr. Yalnız yahudilerc:İe adet ol· 

.. duğu üzere bir de haham tarafından 
dini nlklhları kıyılması llzımdır. 

Muiz, fakir olduğu için epey masrafa 
mütevakkıf olan bu işi beş aydır 

kuneden fiile çıkaramamıştır. Bu 
yUzden • gene yahudi adetleri vecbl
ıe - zifaf da vuku bulmamış. 

Ayni binada oturan komşuların 

ifadelerinden şu anlaşılıyor: 
Koruni, kadınhiının en ateşli se. 

nelerini ya19amaktadır. Gerçi bir ko. 
cası Yar, fakat haham nlklbı mev· 
cut değil. Bu gidişle olacağı da yok. 
Tabiat, gUnden güne Korunfnln si. 
nfrlerine indirdiği kamçıyı çofaltı. 
)'Or. Buna mukabil Muiz Jtarııile ay· 
ni odada yaşamasına rağmen, dfnt 
akidelere sadık kalmak istfyen bfr 
koca. 
Karı ile koca arasındaki bu tezat 

son zamanlarda küçük münaka,aıa. 
rı mucip oluyor. Fakat Muiz, bir 
türJU karmna uymak taraftarı de. 
ğildir. Bunun Userine Korunl koca· 
lık hakkını istimal etmiren Muiıe 
ihanete başlıyor. 

Genç koca bu vaziyeti haber alın
ca, kansını kendisine ballamaaı için 
Ilzım gelen tedbirleri gene almıyor. 
l~i btlek kuvveti 1aye11lnde hallet
mek yollarına sapıyor. Kavgalar, da· 
yaklar günden ıune aıklaşıyor. Ko. 
runi kocaaınrn bu 'ayaııt hayret 
inadı karşısında botanmaktan baş. 
ka çıkar bir yol bulamıyor. Muiz 
buna daha fazla içerlemektedir. 

Hadiselerin birbirini takip .etme
si Muizl büsbütün çileden çıkarmağa 
başlamıştır. 

.Muiz karısı Koruniyl en-elki aır. 
şam yabancı bir erkekle konuşurken 
görerek büsbütün kan başına ııçn. 
yor. 

Muiz karıslle odaya çıktıktan son· 
ra aralarında müthiş bir kavga baş. 
ıamıştır. Ve Muiz bıçağını çekerek 
sığından yaralıyor ve damdan atla. 
Korunlnin üzerine hücum ediyor, ka· 
yarak kaçıyor. Kadın hastahaneye 
kaldırılırken ölmüştür. Muiz bugtin 
adliyeye '\"erilecekUr. 

Poliate: 
Gaz Ocail Patladı 

Kadı köyünde Mühürdar 'Caddesinde 
149 numarada oturan Vecibe eldi. 
ven lekelerlnl silmek üzere bir tas 
içine benzin koymuş ve gaz ocağı. 

nın yanına bırakm19tır. Benzin gaz 
ocağından alev alarak tutuşmuş Ye 
Vecibenin elleri ile yüzü yanmıı,tır. 
Yaralı hastahaneye kaldırılmıı;tır. 

Tramvay Çarptı 
Kadıköyilnden Bostancıya hare. 

ket eden tramvay arabası Suadiye 
Yenimahalle caddesinden geçerken 
yolun kenarından giden Alt Rıza a. 
dında birine çarparak yaralamıştır. 
Tramvayın vatmanı Şevket yakalan. 
mıştır. 

Bqmdan Yaralandı 
-'li..ı.o.ıdcı Hcarodoni• otolind" 'ltU

ran Mustafa polise müracat ederek 
evvelce kavgalı bulunduklarr hamal 
.Murtaza ile Galatada karşılaşdıkları 
nr ve yeniden kavgaya tutuştukları. 
nr. neticede Murtazanın kendisint 
başından yaraladığını iddia etmiştir. 
Murtaza yakalanmıştır. 

Şakalqırken 
Erenköy iataıyon caddesinde Şük

rünün lokantasında çah~an Mehmet 
ile Ali adında iki garson aralarında 
'aka yaparken kavga çıkmış, Ali 
Mehmedi sopa ile başından yarala
mtştır. 

"TRAHV AYDA •• fl\~RKEN 

F'atihje oturan 49 yaşlarında E
mine Beyazıtta traml"ay durmadan 
inmek istemiş fakat mü,·azeneslnl 
kaybederek yere yuvarlanmıştır. 

Yuvarlanma neticesinde muhtelit 
yerleıinden yaralanmıştır. 

DVŞÜP ÖJ,EN tHTtv AR 

Küçükpazarda Kantarcılardan gec 
mekte olan 60 yatlarında beyaz sa.. 
kallı uzun boylu bir adam birdenbf. 
re üzerine fenalık gelerek düşüp öl
müştür. öJUniln hüviyeti tahkik edil. 
mektedir. 

Hava fıtaıyonlanna inecek 
Tayyareler 

Haya yollarının malı olau konma 
yerlerine inecek ecnebi tayyareler~ 
den alınııcaJ< ücretler de tesbit 
edilmiştir. Konma ücreti bey. 
gir kun·eti başına 50 şer, ku· 
ruş, ayrıca tayyarenin kapladığı 

her metı·e murabbama bir haftaya 
kadar her gün için 75 şer, bir aya 
kadar her gün için 50 şer. bir aydan 
fazla her gün için 25 şer kuruş alı. 
nacaktır. 

Meydanda açıkta kala<'ak tayyare 
lerden ü<'ret alınına~·aC'aktır. 

--~-

Bükreıe Gidecek 
Ooktorlanmız 

Romenlerin bUyük üstadı profesör 
doktor Dlbesln Romanyada ilk ku
duz aşısını tathik ettili günün cllfn. 
el yıldönUmü milnasebetiJe mayısın 
altıncı cuma ı;UnU BUkreşte büyük 
bir kuduz konferan!lı toplanacaktır. 
Bu münasebetle bu konferansa tstan 
bul kuduz rnUe88e11e11I ba, hekimi 
ZekAl Muammer, Ihsan ŞUkrU iştirak 
edecektir. 

Gazeteciler kralı 
inzivaya çekildi Amerikadan tag

Malikanesinde bir Derebeyi gibi gare alıyor 
yaşayan Hörstün şayanı dikkat ı .. ondra 29 (Hususi) - Aıneı ık&<ı 

dan tayyare almak için yapılacak 

müzakerelerde bulunmak üzere, bir. 
lnglliz heyeti Amerikaya ban ket 
etmiştir. Bu heyet, Kanadada da te. 
maslarda bulunacaktır. lnıiltere 

bUkumetl oradaki fabrikalara d& 
tayyare slparhJ edecektir:! ı 

bir hayatı var 
Amerikanın gazeteciler kralı mil-

yarder Hörst geçenlerde 75 yaşmda ol
duğu halde inzivaya çekildi. Gazete<'i
ler kralı bütün i§lerinin idaresini ya
kın dostu ve Nevyork şehri müddeiu
mumisi Klarens Şerne bıraktı. Bu 
münasebetle Londranın Nus Revü 
mecmuası ''Napolyonun geri çekilişi,, 
başlıklı bir yazı neşretti: 

"Amerikada şimdi herkes anlamış
tır ki, dünyanın en mUhlm bir şahsi
yeti de nihayete ermek üzeredir. Bir 
vakitler bu 7.engin adamın zenginlik
lerinin miktannı anlıya.bilmek müm
kün olamıyacağı söyleniyordu. Son 
yapılan hesaplara göre Hörst 126 
korporasyon ve 250 banka hesapları 
işine karışmııtır. Sermayesi. 44 mil .. 
yon dolar olarak tahmin olunuyor. Üç 
yıl evvel Hırst'in elinde 28 gazete, 18 
mecmua, 8 radyo verme merkezi ve 
iki film istihsal eden firma vardı. 
24 yaşında hayat ve işe atılan Hırst. 

babasının kendisine devrettiği ve San 
Fransıskoda çıkan (Ekzaminer) ga-
7.etesinin direktörü olmU§tu. 

Bir İngiliz ga7.eteai Hırs hakkında 
ısu maliimatı verir: 

" BUyUk bir odanın ortasında, bü
yük sandalyede, büyük bir adam otur
maktadır. Bu Hirst'tlr. 

Hirst ömrünün büyük bir k111mını 
telefon batında, trenlerde, otomobil 
ve tayyarelerde geçirmiştir. Gazete ve 
mecmualarma 30 milyon okoyııcu te
minine muvaffak olduktan sonra, ga. 
.selelere Jbun oJan hlkay•, reportaj ve 
diğer gazeteci levazımını da başka kı
talardaki 9 devlette çıkan 2200 gaze
teye satmağa başlamıştır. Bu guete
ler 32 dil üzerine intişar etmektedir. 
binde modern olan Hirst ruh itibari
le, orta çağ adamıdır. 

Saa S1ınondaki maJikf"Mla&t Hıınt 
eski devir derebeyleri gibi yqar. lla
likAnemn ortumdaki büyük binanın 
tqekldll tarzı Fransız iaülinde birkaç 
kule ve bir lsviçre kilisesinden ibaret
tir. 

Hirst'in canı sıkıldığı zaman, bina
nın bir kötesini yıktınr, başka sistem 
bir oda yaptırır, birkaç vakit ııonra 
binanın bir katını bozar. Yerine bagka 
türlü bir kat inşa ettirir. Malikanenin 
yollarını bozdurur ve yeni ıoseler dö
tetir, malikAne birçok dedektifierin 
nezareti altmdadır. 
Venaminster Albatlıg'indeki gibi gün
düz oturmağa mahaut1 bir salon var -
dır. Büyük bir şimendifer istasyonu 
büyüklüğünde bir relim salonu, bü
yük bir smema salonu w bu aalonun 
ortasında gayet muazzam bir org i
mal edilmietir. 

Salcnlarmda uılı olan levhaların 
kıymetine paha biçilemez. Botiçeliden 
bir levha vardır ki, kıymeti 75.000 
dolardır. 

Vandayk'dan baıka bir levha diğer 
bir köşeyi süsler, yatak odalarından 
birinde kardinal Ri§elU'nün antika 
yatağı serilidir. 

San Sfmon malikanesinden tayyare 
ile üç saat uzaklıkta Hörst'ün yazlık 
sara;yı vardır. Montana hükumeti hu
dudundaki Şasta dağında olan bu yaz. 

flP.lrJ'llta0a6 ummz§o 1l?ı,1s.ıou 
evlendiği k"f:: .. 

lık saray, §ekil ve binaların yapılışı i .. 
tibarile bir Bavyara köyünü andırır. 

Köyün kendine mahsus bir tayyare 
meydanı, posta şubesi vardır. Hir8t'in 
malikaneleri yalnız iki, üç, be§ değil
dir. Bunlar birçoktur; ve bunlara da,. 

vet edilen bir misafir unutulursa se
nelerce buralarda kalarak vaktini ge
çirebilir . 

Hirst alelade günle~e sabahları sa
at sekime kahvaltı yaparken etrafı 
çeıit çeşit gazetelerle doludur. Saat 
on birde sekreterlerini dinler, ve öğle 
yemeğini çalışma masasının üzerinde 
yer. Saat be§ buçukta 'hususi havuzu
na firer, yıkanır, yüzer. Jh.V\mlan 
çıktıktan IOIU'a tenis, kriket ·oynama. 
yı sever. Akfam istirahat ederken A
merikada battal pul kolleksiyonJan -
nm organı olan Filatel.ist gazetesini 
okur. 

İtalya ile Ticaretimiz 

İtalya hükumetine 300,000 liretıık 
kadar üzüm, 700.000 liretlik yağlı 
tohum ve 3.000,000 liretlik pamuk 
munzam kontenjanı verilmiş, buna 
mukabil ftalyadan inhisarlar idaresi 
için 197.352 dolarlık sigara kAtıdı, 
ayrıca bir Dizel moförü nlınmıştır. 

Ebelerin Kazanç vergisi 

Ebelerin kazanç vergisi etrafında 
anlaşmazlık halledilmiştir. Ebeler • 
den gündelik kazançları Uzerlnden 

kazanç vergisi alınması doğru bulun 
mamış. diş tabipleri gibi beyanna. 
meye tabi olmalarım istemek bat. 

tarı mahzuz kalmak üzere muayene 
hanelerinin veya ikametlerine ait 
olan binanın veya apartıman dairesi 
nin gayri safi iradın kazanç vergisi
ne matrah olması, kanuna uygun 

lnılltero, Avuıturyanın ilhakın • 
dnn sonra Avrupada hasıl olan l"azl• 
yet üzerine, hava kuvvetlerini fazla 
la,tırmata karar vermıetır. Jo,aka1! 
tayyare eanayll lle uğraşan fabrika.. 
lar orduya llzım olan tayyareleri :re .. 
tlşllremtyecek l"azlyette bulunmalt• 
tadır. 

Dunun üzerine, lnglltere Kanada 
ve Amerikada tayyare yaptırmaya 

mecbur olmuştur. 
Dirkaç ay ıonra, lngiliz tayyar• 

sanayllnde. orduya ta1yare yeUtU. 
recek şekilde yeni bJr faaliyet deT• 
resi açılacaktır. Bu hususta milli 
müdafaa nezareti ile i~l teşkilltl 
arasında müzakereler cereyan et• 
mektedir. 1 

lngilterenln, hava programını ta.. 
marnlamak için ne kadar tayyarer• 
Oıtlyacı oldutu henüz billmlyorsa de 
ilk enell 600 kadar tayare yaptırı .. 
lacafı haber veriliyor. 

Dlfer taraftan, Aemrlltan haT• 
sanayii harice, önUmUzdetı op fkl ·~ 
fçlnde muhtelif tipten fkt bin tan-a• 
re temin edebilecek kablU;rete4fr• 
Ondan ıonc!aki sene, Anıerltan tay. 
yare sanayii imal4tınm yedide fktaf 
harlce sevk olonmak üzere lıazrrJ~1 

nacaktır. 1 
A.lınan haberlere göre, Am.erJka 

hiik6meU fngflterenin tayyare ılp.,. 
rişinf memnuniyette karşılaıu.ııtır. • 

-ı-

Sof yada 
Bazı yabudl ~·ta· 
zalarıaıa camları 

kıı:ıldı. 
Sofya ı. (Hususi) - Gizli olaraıt 

teşekkül eden (RatniıU), yahuclJ 
dilfmanı ve mntrıt tqlıt Ham. 
lecfler or&'anlzaıyonuna menıup ba..' 
zı ef]ıaa cece bazı yahudl masaları. 
nrn. camJannr kırm19tJr. 

Sofynnın Lege sokaiında olan bil, 
Yilk ve zen&'iJl ;rahudl tüccarlar bıa 
teşklJlt menıuplarının ı,tencesl aı .. 
tmdadır. Bulıar polll1 bu te9ldJU 
merkezini meydana çıkarmıftır1 
Profesör MetodiPop0f bir topJntıda 
ıöz saylerken bu milfritıer mttclahal• 
ederek ıctfmaın datdmuma mebeı 
olmuştur. Umumi emniyeti lllltl 
eden bu ıtblJere meycfan Tertımlre .. 
cefinl Bol&'ar gazeteJert nst7or.., 

Uıküdar Hallierinde 
Usködar Balk~en: 
3/5/938 aalı gUnn a.at .20,30 dtl 

Üsküdar Halkevı salonunda doçen( 
Dr. Lütfll Orhan tarafm4an idrar. 
taşları ~vzulu bir tonfera.aa \'eri• 
lecektlr. 

Salon herkese açıktır. 
1) 

görUlmUştUr. 

Demir muhafızlardan 
17 ıl mabkam oldu 
Bükref, 1 (A.A.) - Demlrmllhafıalaı 

teıelddHUnOn lT azaaı memnu IOth tap~ 
mak, rilaleler tevsi etıİıek ve hUman• 
nidalar Clk&rmak gibi, hafit crUmler• 
den dolayı altt aydan bir seneye tadar 
muhtelif hapta cezalarına :mahttm edil• 
miıterdir. 

PEŞTF. POUS llODVRO 
TEKAOT EDiLDi 

Budapeıte ı (A.A.) - ~ yapıda e
lan polis tefi Jmre Hetenyi baatinden 
itibaren tekallde eiTtedllmiftir. 

Diln'Tdl Balaar baynlmtnda cğlcııcnlcrclmı bfr °iiup •• 

lmre Heten)'f .mtıfrft ai cenWıüıra 
ve bDha.a M1yonal _,.u.tlere kartı 
&'Ölterdiği fiddeUe tanmq idi. Banltr 
kendillni lalısl c!Ofmanlan a4detmekte. 
idiler. 



Oietite~ AtfJWJda •eç11ul ~ıker 
8eltn1k, 1 (A .• ~.) - Bqbatana refa

bt edeıa pael dlrektarlmUz blldlrlyor: 
.. belran, reflblarr ve Harletye Ve

Jdlt refabtleıinde Atinadakt 'l'tlrt el • 
etil ft Ankaradakl Yunan elçfst, dfler 
ll.,.t azuı oldufu halde saat 9 da Se
Jblll tetrlf ettiler. 

ır.tu,onda Makedonya umumi valisi 
Ye baJ1111J kolordu komutanı general Po
:ltll ye ulrerf tımera, ytibet memur • 
Jlr, ...... belediye reisi, T8rt - Yu· 
aD 4oltluk cemlyetf reisi 't'e UUI, e9-
JEI mubarfpler eemfyetf uur, TUrk to -
)aatll, Romanya, Ya~ bqkonao
IGlılul ye pek b8y0t bir blabaldc tara -
8ılı1aa llUlrbal ecliJdiler. Tiren durur 
..... -*a Tlrk - Yunan mll!I 111&11-
Jmm caJdl. Batbüan ve Harlcfye Veki-
11 ~ peronunda 11el!m TUiyetfnde 
iman mert Jntayı teftlt ettiler. Sell
lllk koıuıolosu Türk kolonilini kendileri
• tUdim etti. Umamf valinin ve konso
lamll ıı.,uJarr bayan Celll Bayara bi
ıw blllret nrdiler. htuyon etrafmı dol
dmmut olan halk bu merasim eanamn
a •llrekli alkJ§larda bulunyord9- ı. -
tuyon• ~ı v.ıdt hae~da ihti
nım arı t kil et il olan it bölWeri .. 
*''" 19111:Jik teftlltmm. zitolarlyle ve 
e1Jerb>1 &le ~ ~~ aelAm ver
aalert r8r1llUyordu. BqvekDlmiz, Hari
ciye Veki~ Mtrlliden geçerek hem 
oıılan hem de az ötede bir yıpı teıkil 
ecleD halk lti1Uea1ııi aellmladJlar. Key
iıllm alkıl, "Zito Tllrldye., ve (Zito Ke
mal AtatUrk) aealeriyle çmlıyor:du. Ke
rubn llJ'Uiyle tertip edUmiı olan oto
mobDJere binen Bqbakan, Hariciye Ba
bm, bayanlar ve heyet uaaı yanlarmda 
1llllQDll vatı, kolordu komutam, belediye 
relal olclup halde doğruca AtattlrkUn 
8'fld slyare.te gittiler. 

BGtUn s&zerglhı ve bilhaua AtatUr -
kin evl cıvarnu ve etrafmı hmcahmç 
ioJhninıl otan halk kUUeal kalpten ta
lllD blylt heyecanla ve sllrekll alkıtlar
Ja nllu.ftrlerf aiırbyordu. 

Jlvln berinde yer almq olan tehir 
__.,. TUrt ve Yunan milli marolarmı 

caJclı. Bqbakan ve d11 itleri Bakanı e
m bUlistiana her tarafmı ayn ayrı du
rarak tetkik ederek d,varet ettiler. Bu 
eaada bOtUn etraftaki aokaklardan 
bJtmtyen alkq sesten yUkaelmekte de
nm ediyordu. 

BTln ziyareti eaııumda Selin1k bele
illye relll Bqbakanımıza qafıdatl be -,....ua bulundu: 

"- AtatUrldln evini en iyi •ekllde mu
hafaa etmek 8e1'nlk için bir ıeref me
Hleaklir. Biz evin pllnmı evin tamirin
._ ...,. alacalı ıetl& ıtre taDslm et
mek lltlyorus. LbımceUne etrafmda 

-·~ ..... o.... ICln evin 1e
al .-U h1kkmda taDlfaı edilecek plbm 

lılle - 1&a4erilmuiai rica E.derlm. " 
Blpk• pterilea bu derin allka-

41aD ~ bam kendiUin bem TUrk 
lalkbaet.büD tupWcllrlerinl reiıle bllclir
cllkt8ll IGDn heyet yeaidell otomobille
re binerek TUrk konaulualuğuna liW. 
Yolda geçerken yeni tamir edilmekte 
olan Ayadlmttrl ~ OnUnde durarak 
lçlııl gemL K11ilf)ııin eaJddenberl iyi mu
bafua edilriıif olan mozayikleri hakkın
da ftldllermme malfamat verDclL 
Bılb"n ve Dil itleri Bakanı kon • 

IOloehdrta "* lnlcldet blddctan IOllra 
llllrl s-ete 'Çdrtdar. Yabfaıo boyun -
....... lılclk Kanbaraa kadar 

ııunw. Alattld 1r11ttt el'f81'111dan pr1 
••llr.Knllılltıılııl~he)'lr.ella

..... bir Dd Mllla 4ar4uktuı .-ra 

,,,,.., .. ~ ......... ... 
beyulrale lldnde " nld ... ,....,... 

kale lııüNJealue ....... oniıl - -
DataaacddJler • .,,..,.1r .. " BaıleVe v•· : : 1ııa • 
rada WIJrı.ı edea lıqnJdp in ..... 
... ettllrtea .... &)Hb4a ~ 
....,._ plen bir h.,.... ~ ... 
IVleBlthhwddld: 
·- Ulu Tun, Dd memlüetl idare 

edea rlcall. ber iki JDlllet tanfmda te
menni edilmekte bulunan blrJepllye er
meleri tçtn llal'fettiklerl pyretlerde 
kendi llbamma mazhar etain. Ve onlan 

bu doiru Yolda takdi8 etain. " 
Bqrahı'bbı bu sUzel cluypaundaıı mll

tehuaia olan Bqbüan bu 8&1leriaclen 
dolayı teıekkilr ederek llhar etmlt ol· 
duğu arzu yol\lllda kaa11tla, eamlyetle 
yilr11Dnıekte olduğuna 1kl milletin de 

veJldliinden emm bWUDdalmna 86yledl. 
ricalill dalma kuvvetle llerll)"eceiinden 
işaret ettikleri bu yolda hareket eden 
ve mWeUeriniD itilNdma yanbmW gU-

Oradan ı.tuyona inl1dt. JlıUJıhel ea -
numda .,....ıan aym m......ımıe ft ay
mesent tarafmdan tetyl olundu. 

'Bafbakenmn •e Hariciye Veldllmtz 
..,..ı ................. .-..waw 
....... .,&elAniJIHn llurellel et.tDer. 

Tirenimiz >ana aabah 9 da Sirkedcle 
olacaktır. 

Türk gazetecileri Olim
piya şehrinde 

Ollmpiya, 1 (Telefodla) - Payıtabt 

nazın Gocaam daveti ve refakatiyle 
Türk gazetecileri huaual tirenle Atina
daD Olimpiya tehrine seldllr. Yedi ual 
aüren yolculuk eaumda bfrcok 18tu -
yoniarda durduk. Buralarda binlerce halk 
ellerinde Tl1rk - Yımaıı b&yrak1an oldu· 
ğu balda mmkalırla tirenbllld karlda
dılar. Belediye reisleri ve halk batlpllri 
nutuklar irad ederek TUrk - YUDaD 
dostluğunun ebediliğinden, iki milletin 
her sahada beraber ytlrOyeceklerinden 
babaederek harareW ve Nmiml taahO -
ratta bulundular. Muharipler cemiyeti 
reili kahraman eaki Türk mulwiplerine 
ae1'mlarmı bildirmiye bislerl memur et
tiler. Vaconumua buketlerle bir çlG8k 

aersili haline ıeJmilti. 
Bu ıece ile yaruu payıtaht nammm 

miaafiri olarak ıeçlrecejis. Yarın ÜfUl 
Atinay:ı dönUp salı cünü öile vütl Se
Jlnıte hareket edecelfz. Orada iki sUn 
kaldıktan sonra Belçada &ldecejiz. 

Ollmplya belediye reial, kardq Türk 
milletlniıı gazetecilerini vataamda ve 
mukaddes Ollmplya topraklarında ıellm
Jamak saadetine nail oldufuııdaıı babae
derek bu veaile ile Atatilrke. CeW Ba
yan ve Rllttil Arua ttıkran ve tulm 
hlalerlnl bllcliren t~r çeJmıltUr. 

Sovyetıer 
<V• taN/I ı _..) 

mlD mUdafU bulanQGrtar. Oalum bd
retled fttam mtdafaaya umetmte 11a
-.... BoY7et mllletlnln umlJI• bir 1lat 
.. aı1lllalrtMJr. l'ıliltler ~ 
.......... bltla dtla7a WSJll " ..... ........ malik~-
mtıttetWerdea malanam ._. lllllftf• 
tak olumyacUlar .. bartle" f•..-.lle 
lrarp bqsflRereıı barftetl dar4arum • 
yacak1ardır. Sovyetler Blrlfll balla beJ
nelmilel vulfelertne -.dik bluü bl· 
tllD llcller arumda br49tllk mtlarmı 
ve muhabbetini her ne aureUe oluna 
ollua kuvvetleadlrecekleıdlr • 

Mujla, 1 (A.A.) - DUn pce ıehrl • 
dld• Gldallp llıMltll ~ •lzele 1ıia -
...umlftlr. Darbe amuden gelmiştir. 

Saat iki. 30 da bir, ve iki dakika son
ra fa itlDtl we llddetll bir Ebele daha 
kaydedilmJttJr. Haaar yoktur. 

Flllsllnde ye ni bir 
baskın 

Kudill, 1 (A..A.) - Bu 11.blıh Tul
kerin civarında. bir seyyar jaDdarma 
karakoluna tethltçiler tarafmdaıı ya
pdu fiddetli bir hilcum enaeında al
tı arap polis memuru öklilrülmUttUr. 
Muhacimler de ağD' zayiat vermifler
clir. 

Fener bahçe 
berabere kaldı 

(9 UJICU aGytfadmt detMm) 
nın çektllt kornerden ıonra Ankara 
kalesinin nnn karıttı. Bu srrada 
a1&1ıfıa topu ıec;lren Şaban sıkı blr 
fQUe ikinci Fener colUnU de yaptı. 

Bu Tazıret 15 c!aklka kadar atır. 
d'1. Bundan ıonra yeniden harekete 
ceçen Fenerlilerin Ankara kalalne 
7aptıkları lnltte kale önlerindeki 
tarıatalıkt&n latlfade eden Yatar 
tıçUncOytl ve biraz ıonra da Fikret 
ilatadane blr vuruıla trlklkten ttör
dOncO golü yaptL 

Denenln bundan aonrakl kıamın-
4& Tul7et.l dellttlrecek bir &km ol
madan devre, f-0 ıarı ltclvertıtıertn 
leJalae btttl. 

tımfOI DIDVBB 

Fenerliler, bu dene7e blrtnct dev 
redeki gallblyeUerlnln verdlll bir 
neşe içinde .,. çok mneulr takUk bir 
oyunla bqtadılar. 

'l lncl da.klkada: Bir Ankara hü
cumu •naaında Fahrlıdn J'eııer ka
leable aıkı bir vuruııa ıonclerdtll to-

M Jr,M~ı k'ftJ~ J'uat ;..~ıw: 
t,lf'• H~ .. h..Wı-
yapmış oldukları hltalı mnaahale
lerl berine hakem penaltı cesası 

vereli. Ketfl. bu fınatı temlı blr kö
.. TU1'11fU ile cole tahTll etti. 

Ankara takımı bu ıoıtın verdlll 
bir hızla yeniden Fener kalesi ön
lerine kadar aokuldular. Ve bu mu. 
vaffaklyetll ıokalo• onlara lklncl 
bir gol daha kazandırdı. 

tik cfenede yapmıt oldukları •a
yılara gttyenerelt ltl se\'fek tutmaya 
batlayan Fenerbahçelller yedikleri 
lklncl golden eonra açıklar •uıtul
le tekrar akınlannı tazelemeye baş. 
ladllar. Bu devrede aakatlandılı lçtn 
sahayı terke mecbur katan Ya.tarın 
1erlne ıeçen Orhanın anrtlkle1IP or
taladıtı topu aratına oturtan Alt 
Rıza kuvvetli bir tUtle betlncl ıo
ltl yaptı. 

Oyunun ilk k11mını bilyllk bir hOe. 
n11Dl7etle idare eden hakem lkhıcl 

ale7hlne verilen penaltı oyuncuları 

devrede maçın zevkini kaçıracak 

kadar sık ve 1enlz cezalar verişi 
halkın ıılık aealerl ile mütemadiyen 
prote1to edlllyordu. 

BtıtOn bunlar klfl gelmlyormut 
clbl 28 inci dakUıada Fenerbabc;e 
oldutu kadar aeylrcllerl de haklı o
larakanlrlendlrmlttl. Ke•fl, bu lkln 
el bU)'tlk fınatı da )'ine ayni köteden 
attıtı ııkı bir tutle muhtelltln Uçtan. 
ctı ıoltıntl temin etti. Bu aureUe pe
naltıdan tıçtlnctı ıoltl de )'iyen Fener 
Ulertn uap bozutıuıu lçerialnde 
bocalamuından lıtlfade eclen muh
telit kıa fuılarla ı 7 inci ve 40 mcı 
dakikalarda Fahri Te R .... a kafa 
TUratlan 11• lkl gol daha kas1q• 
beraberUll temlJle DlUT&ff&k 

ıar. 

llaOla llOIQrnıa --
sol O-~ 
, ... ~ılılliil(lııot."111_.,. 

lluale~ 
u OOk .... bll'!lillll ,. ........ ,. ...... 
ıatabk - tc* tkldet
ll bir tek•• ile al aralı lunl4..._ 
d&D •haJJ terk•ttl. Ve le dakika 
aonra 4& 011ID netice berinde bq. 
kaca blr dellf1.Jıllk olmadan 5-1 be
rabe~e nttlceleta41. . 

IS 
(Vala tllr&/ı 1 incide) ' panya ç11mh11ri,ptinjn At •idi bay. 

de MarksisUerle Salcılar arumda ha.. rağı sallanıyordu . 
dileler alıa-.nr". Birldlf1 .... ta llNJ>B 
birçok ldfller yaralaamıştır. Ban'kov, '1 (A.A.) - '!Us binden 

Lenberde dört bomba ı,:aUaırııı n ~~ iFJe1 bugün sokakları dola-
kırk kişi yaralanmıtttr. f8;rtt bfr Mayısı kutlamıı ve Şankay-

Vaf1C>Va, 1 (.A.A.) - Bir Mayıs t• teke .,clakatini bildianifUr, 
zahüratı mUn~ite V~da tici- ÇM ta!ıle büttf JIGltJa iwçilerini 
dl h&df&eleır olmunJIUr. Polialıidde&a bnaiı&rtnl ~rdmıa ~ftt eylemitler· 
1i tedbirler almıttı. dir. 

Yahudi ~· ~ ~da ı.-:~-;r ":""':"'~,...,.-:-....,, ---- -
paUıyan boüa. Uf metreliJI ltii ~ Ur Um U 
açnııttır. lnaanca zayiat yoktur. 

Tehlikeli tahriUtçılar daha dllnden 
muvakkaten tevkif olunnnıtlardı. 

YU.NANİSTANDA 
Atin&, 1 (A.A.) - Pirede tertip o

lunan bir Mayıs teıahUrlerJne takri
ben yüz bin itçi iıtırak etnııttir. 
. Batvekil Metaksaı söylediği nutuk
ta otoriter htlldlmetin Yunaııistaııı 

kargaıalıklardan kmtarmıı olduğunu 
kaydeylemi§tfr. 

Londra, 1 (A.A.) - leçierin bugün 
Hayd Ptrkta. yaptıkları mit.{ilg ıımdi
ye hd&1" g&-l!lmemtf olaeak kadar 
ma•aamdL 1ki JUz bin kiti buna it 
tlrak etmil ft elli bin kili miting ma
halllııe mant•am alay halinde gel
mittir • 

Belgrad, ı (Ai) - Bir Jılayıa gU • 
nü bütön Yuğoalavyada htdiaemz geç· 
mifür. 

Londra, 1 (A.A.) - leçi .. Faeist 
partileri bugün H•yd Parkta mukabil 
tezahUrler tertip etmiılerdir. 

İtçfler, faşfstlije karp mttcadele &· 

edilmesi ft ispanyaya yardımda bulu
naJmuım lstiyen tarar suretleri aı. 
mrıla.rdır. 

lllhim polia lnıwetlerf muanzla. .. 
nn birbirlerine ~elerine mani oJ.. 
mutlardD". 

ÇIDKOSLOVAKYADA 
Hiberec, 1 (A..A..) - Beinlela ~ 

tisi bugün bir Mayıs bayramı mllııa.· 
aebetiyle büyük nilmaJiller tertip et,.. 
miştir. 

(Oıta tarafı l 'ncicle) 
yada yapılan pll.Dı bu memlekete tat,.. 
bJk ettllf takdirde lngiUa - Framız 
mukavemett i1e k&rşıtqacafr Beırlin 

hlikbıettne hatniatı?ac.attır. 
Hakikat halde tngtltere ile Franaa

ııtn Çekoelovakya meeeleslııde Alman
yanm inklpf emellerinde karii milt
terelt bir l8d kurmalan gllnthı en 
mühim bir bldieclktir. Bu hldil8 tn. 
gfJtere De rruıaanm bittin Avrupa 
meseleleri IRrinde anJaom11 olclukla
nnı g6tteNn en açık 1-ir ifarettlr. 
Ve LOadrada alaan l>u kararlarda 
dikkat eaneeet diler bir nokta d& 
HiUerin Romayı ziyaret için Berlln· 
den 1'aretet etmek bn bulunduğu 
bir Sll'&J& temdlf ettirilmif olmuı
dD' ve Londra kararlarmm A mıpa 
aulhU balcllllmdan vereoeğt neUce Bit.. 
ler ile MauollııJn birkaç g6n .anra 
Romacla yapacakJan komatmalardan 
amıra anl•placaktır. Berlin - Roma, 
nıüıwrf 11" Londra • Paria mihveri a.
rumc1a. allanan Avrupa 8UlhU lurln
de Mu110Jininin Bitlere karp alacalı 
vaaiyet mWıim bir rol oymyaeaktır. 

Orıwı için LcmdrH& mlaktRle
rinden sonra cihan efkArı 1DIUllDl,.ı
DıİD. dikkati eimdl Romaya d&mıtlt 
buhmmakta4ır. İngiltere Ummn! 
lla.rpten sonra Frama ile yaJnnlık ai
)'Ubt.lni btttt\" bOttia terlcetmemekle 
beraber A vrupadaki an11.ncnt teasrtıd 
siyasetine 4önsıüttü. BltUn bepeımt. 
lel mOzakerelerde bu vaziyetin tealr
leri g6rl1Uiyordu. Son Lcmdra mUza
kereı.rt bu noktadan bO)'tlk bJr defi· 

Partinin tefleri aıra ile nutuklar 
söylemitlerdir. Öğleye kadar hiçbir 
hldlse k&ydedilmemiı ve~ 111tıda· 
~..tmeır.eeeCA~nM111J9.ll1 

............. ...,_._1rı•ı' 11tP111Jlı1lllıiiılll_ ........ ıııw~ . 
t sa hemen bütün Avrupa meeelelerbıır. 

MADRİDDE de btrletmiftir. Bablım, Londra ıntı-
Madrit, 1 ( A.A.) - Hmdkmet tar&- zakerelerinden llOlll'& yapılacak olan 

fmdan verilen emirler mucibince bu· Romadaki Hitler - VuMOJIDI Jmaut
güıı memleketin her ta.rafmda çalı"° malan Berlin - Rom& milmlrtllıe nuıl 
mağa devam edilecektir. bir iatikamet verecek'? 

Madridln sivil valiıt Gomez o.ori,, ASIM US 
bir nota neşrederek harp ıiyuetinin 
istihalitJ arttırmak mecburiyetini 
tevlit ettilini kaydetmiotir. 

Sendikalar federuyonu da bir be~ 
yMname neşrederek 1 Jılayıs 1938 ~n 
bir çabpa günü olduğunu il3n et
miftir. 

KOSKOVADA 
Moekova, 1 (A.A.) - Bir Mayıs 

bayramı dolayıaile bugün Kızılmey. 

daDda büyllk bir ukerl geçit ve mu
azum halk toahlrlerl olmqtur. 

Şlşll 
(9 aOK aayıfadlltl ..,_.,.) 

11 0111nu ~n4en netice Terml1or 
ve forvetler de becerikalice hareket 
lerle ŞttU mtclafaaıının lflnl kotar· 
l .. tınJ'ordu. Şişlinin multabll hO
cumlan ise daha ıe1rek. Fakat da
ha tehllkell olu1ordu. Bllhaua Ve· 
babın çektıll ani tutler Pera kal•l
lll c;ok tehlikeli Tazlyetlere aoku1or
du. 29 Uncu dakikada Hrllto Vela&· 
bın bir ftltllntl 18 içinden elle e•
Tlrdl, fakat hakem bunu penaltı ile 
cezalandıracatına çlısl Olttınden 

frikik -.erdi. 

Kordiplomatik ile Sovyet ve ecnebi 
guetecileri ve bqta Stalln olmak ü
zere parti ve hllldllnet erkhı hazır 
bulunmuştur. Stalinin Tribunda gö
rünütü cotkun yaeasm seslerile kar-
aılaıumştg. Blrkac; dakika sonra Vehabın ye. 

Tam saat ıo da müdafaa komiseri nl bir hOcamunu Pera lDUdafauı 
Marepl Vorotllof at Uzerinde olarak penaltı ile keatl IH de hakem bunu 
Kremlin sarayının kapıamdan çıkmıt- da çalmadr. Bil' dakika •nra Vela· 
tır. Yanmda geçit kumandam Marep.l bın bir tUtU dlrele Ç&!'Paralı lıurtut 
Budienni bulunuyordu. • du. Pera tekrar hakimiyeti ele aldı. 

Dizilmit olan lutalarm önUııde ge- Bu arada yaptrklan bir gol eayıt. 
çen ve ukere bir Mayıs bayramım madı ve maç ela Şttllnln 1-0 gaJlbl· 
tebrik eden Voroplof doğruca hazır- 1etlle bitti. 
lanm11 olan yere geçtiktelı sonra re- Dtlnkll maçta Şl•ıt enerjik bir o • 
çit J'8IJlll batlamıttır: ;yun oyııayarak hak ettlll ıallblytU 

En önde, mUdala& Jıc:ımiaerliği m- aldt. Takımda Armanat, Al'f8Tlr, 
baylarından nıtirekkep muhtelit bir Nubar, Vchap, Dlran muvaffak ol· 
kıta ve ondan sonra da askeri DK"'°..eı> 
ve akedemi talebell pçmittir. 

Moekova ganıllonu olan birinci fn-· 
kanın tüfek ve mitralyözle elde ola
rak geçiıi alkıolFla selimlanmıştır. 
Birinci fırkadan sonra. lilJ'll ile pilot 
ve parqiltçüler, tCJPçWar, bisikletçi
ler, motom.kletli kuvvetleri ve nihayet 
motörltı •fır toplar gelmekte idi. 
Keydanı bilyiik bir lilraUe geçen 

büyük tuk1amı pçifı muaram bir 
heyecan uyan~. 

Askeri geçit yiizbinleroe ifçinin ge
çidi ile nihayet bulmuetur. 

Bu etııada tanareler meydaa ilı.e
rinde uçutJar yapıyordu. · 

Halk Cumhuriyetçi J::paeya heyeti
llia 1"ıleclaju tribilailn wtMe ı. -

dular. 
Pera da hiç 1dmM sllıel bir 011111 

oynayama.tlı. Artık bu takımı ı•ne
ıe,tlrmek zamanı ıelmlttlr. Hakem 
Adnan AlnnbanJnn ldar•f 111 141. 

CE "EVJ\EDE Ml)ZAKDB G • 
LEBl YAKl.AllYOB 

Cenevre 1 (A.A.) - locllla. Pran 
ırz ltlllfnıın içtima tarihi 9 mqıa 
olarak teıblt eclilmlş olan koDMfin 
uıeaal.aJnl ıenlı mlk1 .. ta t•hll ecle
ceği motaleası aerdedllnıektedlr. !a

sili• •e Fraıwz hilk~m•U•rlnla ıe
rek Habetlıtan meıeleılnt ıınk ı... 
panyadakl dahili harlHI mtlte&Ulk 
olarak aynJ hattı hareketi kabul et. 
mit oldukları ll&7de4llnaektec11r. 



f .Doğruyu söyleten makine 
Yazan: Kur~ Ştromayer Tefrika Numarası: 19 

Fulda.kl isUnta.k htkiminin oduı,) korkutmuştur; ilstelik bu k8'iar_ tah
herhangi bir Prusya adliyesinde bu kikata, yığın yığın dosyalara ragmen 
gibi iglere ayrılan odalardan başka. de vazih bir neticeye vartlamam~ıt 
tUrlli değildir. Me§e ağacından basit Dolayısile, hAldm, bu meselede blricık 
bir masa, dosya yıgınıarı, toz.lanmış doğru bulduğu tahkikat tekniğini tat
kAğrt kokusu, duvarda birkaç resim... blka g!riıiyor. ~~tlerin. ağızla~a 

lstintak hi.kimi, çehresinin hatları geleni ıstediklerı gıbl söylemelerın.e 
enerji ile kanıık sempati ifade eden mUaamabayla, kendi k~vvetlerini •Ü· 

henüz oldukça genç bir adamdır. Kuv- kQnetle biriktiriyor ve öteki, karem~
vetli vücudu ile timdi bir d0tıya ttzerl· daki aktörlük k~vvetlerini tüketti mı, 
ne iğiliyor ve canlı mavi gözleri, dQI. o zaman kendiaı, hlklm, bir yaylım 
ya Uaerinden ldeta kayıyor. 1stinta.k ateşi andırır suall~rle, ll!t üste pgırt
hAkimi, ansızın dosyayı derleyip top- ~aca sorarak, eahıdi yerinde sendele
Jayıp kapatarak, bir çınğırak dUğme- tıyor, afallatıyor. 

· '"'-- Mli · i · · erek Hlkim, ııte bu tarzda hareketle ne sme U&Gıyor. başır, çerıye gır · . 
sabah sabah hakimi sellmlıyor. Hl • öğrenmek istiyorsa. öğrenmiştır. ~ 
kim de bu selama mukabele ediyor: ne bu tarı.da hareketle, btitUn !;etenin 

ıht. · · . k 1• ,.ecek ruhuna nU!uz. ederek çeteyi aarsmtı-
- ıyara ıyıce yıyece , ııı • 1 i d 1 k 

, d" · ·, K ada kıllı acık- ya uğratttğı gıbi, bek e ası ma • 
\er ı~~z.U mı. b •::. r ~:imlze yarı- aada eri§miştir bile; hiç değilse yak
mış gorbenen ud l~ad,l bildiklerini latmııtır; çete, artık katillere des-
yacak; n on an eım 
öğrenmek istiyorum. Yedi, içti, öyle tek olmıyacak, onları ko~~mıyacak, 
mi, eh, peklll, öyleyse neler anlata.- batta ıhtlmal ele verecektır. . . 
cak. bakalım! Hadi, getiriniz kadını! Böyle numan istintak h!kimını 

Birkaç dakika sonra, mUba§ir, gro- henüz söyletemediği, bir ıu karaısın
tesk görünU§U karşısında~ hakimi.n daki kadın kalmıştır. Dış görünüşüne 
gülmekten kendini alamadıgı yaşlı bır uyan inatçılıkla, çetinlikle, o hafta.
kadını içeriye sokuyor. Belki de bu lardanberi lakırdıyı ağzında geveli -
kadın henüz pek öyle ihtiyar değil ; yor, fakat mevzu etrafında dolaemak
ihtimal 50 yaşında var, yok! Çingene la kalıp, esastan if eada bulunmadığı
kızları erken evlenirler ve daha az er- na dikkat ediyor. Ve işte bugUn de, 
ken ihtiyarlamazlar. Kadın, sac;larını gene ayni vaziyettedir: 
yalancı elmaslarla sUslU geniş kenar- - Efendiciğim, ah pek !evgili, pek 
lJ taraklarla tutturmağı denemiştir. iyi Efendiciğim! BUyUk Rabbim; seh 
Fakat, buna muvaffak ola.mamıştJr. görüyorsun ki, ben ihtiyar bir kadm
Vıcık vıcık yağ içerisindeki saçları, cağızım. Bir ayağım çukurdadır be -
mUmkUn olan her UltlU renklerle pa- nim! Ve, pek sevgili Efendiciğim, be

nim oğullarım, onlar da benim 5bUr 
rıl panl yanan bir atkı atılmış omuz.. 
lan Ustüne dökülüyor. Yilzll, yılların 
tahribine uğramıı, elmacık kemikleri 
faz.la çıkık haldedir. c0-e- a:aaın, 
vaktile ,.JtaJ ıpekten fevkalMe .. gil7.e~ 
w, oluz olması icap eden havaı mavı 
renkte bir bluzunu, bariz bir ütiha.r
la üzerinde taşıyor. Sırtında. ate§ kır
mızısı bir ceket bulunuyor ; bu ceket, 
etek kısmında birkaç çift ince 11iyah 
cizğiylo •Uslüdür. Etekllğinin altuı
dan siyah çorapları ve hemen hemen 
§ık denebilecek yüknek ökçeli kahve
rengi iskarpinleri görünüyor. 

Kadın, in~cik ellerile zarif bir jest 
yapınağa çalışarak, omuzlarındaki 
atkıyla göğsünü {iapraz.la.ma. örtüyor 
ve diı kırıp hft.kiıni sel&mhyarak, ka
pının eşiğini geçip içeriye giriyor. AY· 
ni dakikada da ağı2: açıp hakime bir 
ara.ha dolusu ~kırdı aöyliyor; lakır
dılarının birbiriyle alftkası yok gibi
dir, söyledikleri hep karmakarııık ve 
ehemmiyetsizdir. İstintak blkimi, bu 
başlangıcın manasını biliyor. O, son 
bafta ve aylarda 50 • 60 çingeneyi sor
guya çekmi§, sonu gelmez, bitmez tü
kenmez zahmete katlanarak en girift 
f>-krabalık al.Akalarını araştırıp bu 
noktadan vaziyeti ortaya koymak için 
uğraşıyor, c;ingenelerin ruhiyatını, ru
hi yaşayı~ını en kUçUk teferruatına 
kadar tetk1k etmlotir; ve çoktanberi 
biliyor ki, onlardan bazıları suç ehli 
temayfillcr besliyorlar; hiç değilse 
düzenbazlık, uf ak tef ek hınnzhk ve 
dolandırıcılık gibi suçlara temayül -
ler ..• O, çingenelerin görmüş geçirmiş, 
yıllardanberi oynaya oynaya usta ol
muş bir aktörün müracaat ettiği va
sıtalarla hatta bir hakimi bile aldatıp 
oynatmağı, klindeden atlatınağı bil -
diklerine vakıftır; çingenelerin sahte 
vesikalarla, binlerce isimle, meşhur 

olup da ayni zamanda meçhul §8.hıs
la, candarma ve z:ıbıta memurlarını 

ittihamla ve ruhan aciz ,.e maddeten 
fakr ifade eder vaziyetler uydurarak, 
deliller, şahit ifadeleri ve vakalar et
rafında dalavereler ~evirdiklerini ve 
nasıl çevirdiklerini, aleyhteki şeyleri 
lehte göstermek maksadile ne gibi ~a
relere baş vurduklarını, inceden ince
ye öğrenmiştir. 

Sınirleri sağlam ve vücudu sporla 
çelikleşmiş Mkim, tahkikat sıruında 
bazı bazı kendisinin bu kadar arapsa
çmıı. dönmüş işin ic;inden çıkacak ka
bihyette olmadığını, bu kadar muhte
lif ifade karmakarışıklığı arasında 
hakikati bulamıyacağmı düşUnmü~. 
kendisine itimadı sarsılmıştır; çünkü, 
1ııa kadar inceden inceye tahkikat ya. 
pa yapa, ltorucu Romanusun katli va
kasmm dosyur, koca dağ gibi yUk
selmit, tahkikat hl.kiminin gözllntl 

ayağımı çukura sokturdular! Oğulla
rnndan biri vunılup öldürilldtı. Biri 
Jtafası kcsılerek idam edildi. Kala ka-
la daha 3 evladım kaldı benim, pek 
sevgili, pek iyi Efendiciğim! Kalan 
bu 3 evli.dı 'da bırak bana! Onlar be
nim ahır ömrümün neşesidir! Ve ihti
yarlık zamanımda beni sevindi~n bu 
çocuklar , yapmamaları Iaıımgelcn bir 
şey de yapmadılar ki! Hayır, hayır! 
Ben, öyle bir §eY yaptıklanna inana
mam ... 

İşte istiçvap, bu sefer de böyle tam 
l saat silrUp gidiyor. 

Fakat. bir an geliyor ki, ka.dınm 
tab ve takatr kesilmiştir. fri kara 
gözlerlle hakime, ne 8Öylediğini anla
maz bakışlarla bakıyor. Ve oynadığı 
roliln hiçbir faydası olmadığını kavrı
yor. istintak hakimi, dudaklan arası
na bir cigara sıkı§tırmıştır. Dosyala
rı evirip çevirerek bazı eeyler okuyor 
ve kadının 18.kırdılarmı artık dinlemi
yor. Yaşlı kadın, bu vaziyet kar§ısın
da susuyor ve hakime büyüyen bakıt
larla gözlerini dikiyor. Kadın, sadece 
bir defa daha tekrarlıyor: 

_ 2 ayağı çukurda olan ihtiyar blr 
ka.dına. acıyınız, benim pek iyi Efen-

diciğim! 
Kadın, bundan sonra getiye çekile-

rek göz alıcı alaca bulaca atkiaile yU
zUnU siliyor, yorgun, bitkin halde, bir 
sandalyeye çöküyor. 

Ve şimdi, hi)dm şöze baılıyor. Ga
yet sakin bir tavurla soruyor: 

_ Ey, yemek lezzetli miydi bari? 
Kadın, sorulanı anlamıyor, karşı

sındaki erkeğe ne dediğini sorar gibi 
gözlerini ~eviriyor. Kadın ~imdi ot~r: 
duğu köşede, bir yırtıcı hayvan gıbı 
birdenbire sıçra.mağa hazır, pusuda 
bekliyor, çünkü hrutimln maksadı ne 
olduğunu çakmıyor. I..Akin sonra~ _':a: 
ziyetinı değiştiriyor: f a~e beklc_dı~ı~ı 
belli etmek istemiyen bır kedı gıbı, 
lakayt bir tavur alıyor. Hatta htlki
min sualine cevap olmak ilzere hafif
çe başını sallıyor. 

Hakim sözlerine devam ediyor: 
_ Ev~t; sen burada olduğu kadar 

rahatı ihtimal şimdiye kadar hiç bir 
yerde bulamadın, ihtiyar! Daima gü
zel yemek var, UzUntU yok, arada bir 
biraz avluda gemıek ve bir parçacık 
da çalışmak! Bundan daha a.ıuı, can
sağhğı ! 
Kadın dein derin ic;ini çekerek: 
- Ah: diyor, benim pek iyi Efendi

ciğim! 
İstintak hAkfmi, masasmm geriıine 

geçip oturuyor ,.e dikkat etmeden 
dosyadaki klğttları yaprak yaprak 
çevirerek: 

(Devamı var) 

Kalbin üzerine konulan bir ibre ile bütün haki
katlar meydana çıkarıhyor 

1937 yılmm 8 Mart tarihinde Viya
nada Franz Bitter isminde bir aşçı 
kendi karısını pcnçereden sokağa at
mak suretile öldürmek suçundan tev
kif edilmişti. üç şahit afÇının karısı
nı atarken gördüklerini söylemişler, 
:::uçlu aşçı ise, kadın böyle bir hare
kete teşebbüs ettiği sıralarda tutma
ya çalıştığını, fakat muvaffak olama
dığını iddia etmiıti. 

Bu iddia mahkeme heyetini ikna 
edememiş olduğundan aşçı ölüm ceza
~ına çarpılıyordu. Bunun ilzerine ka
tilin günahsız olduğunun anlaşılabil
mesi için bir istida ile baş vurarak ~n 
son icat edilmiş bir makine ile kendi
sinin muaycneEini rica etmişti. 

Bu makineler Viyana polisi tarafın
dan katillere cürUmlerlni itiraf ettir
mek ic;in kullanılan fıletler olup biri
nin ismi (Scopolamim) diğerinin ise, 
(Me."talina) idi. 

Lakin. mahkeme heyeti, katilin ida- \ 
ma mahkfun edilmiş olduğunu, ve ta.
biatile bu makinelerin tatbikinde de 
öldürmedim diyerek ayak direyecefi· 
ni bildikleri ic;in aşçının talebini ~d
det.miş, kararlarında durmUflardı. 

Makine tatbik edilince insan beyni 1 nelerle meşgul o1duğunu bu cereyan
üzerindc ufak elektrik dalgası meyda- lar vnsıtasilc tesbit edilmektedir. 
na getirmektedir. Bir insan beyninin <Somt '10 ııııı.:u sayı/anu:.da) 

Görüp düşündükçe: 
Buna da başlıca sebep bu makinele

rin timdfye kadar mU.bet bir netice 
vermemfı olmasından ileri gelmiftir. 

................................ 
Bahar Bayranıı 

Halbuki Amerikada zabıta. (Yalan
cılar makinesi) ile b~k dlıilmleri 
itiraf ettirmeğe muvaffak olmuft,ur. 
Bu makinelere aynı zamanda (Döğru· 
yu söyleten makine) ler de denilmek
tedir. 

YAZAN: s. Gezgin 

Neıretmekte oldujumuz reeimde 
gördiğUnUz makinenin iki fiei mücri
min na.bıgtanna, yahut ıvuçlarma ko
nulur. 

Şayet ıuçlu yalan aöyliyorea, ma
kinede yalan olduğunu ipret eden, 
gayetle hassu bir i.let hafif bir (Tık) 
göıiiltilsü yaparak yalan olduğunu 

göstermekte ve işlemekte olan bir sa
atin Uzerindeki ince akrep bir siyah 
çizği çekmektedir. 

Bu llet llk defa ltalyad& tecrilbe e
dilmi§ti. 1900 de birçok llimler volu
metrik eldivenler Uzerinde makinenin 
insan kuvveti Uzerindekl nüfuzunu de
nemitlerdf. 

Bir Hırıız Ve tki Hırıızlık' 
İtalya.da makine tecrübe edilirken 

Mary isminde bir Sf emogra.f da kul
lanılıyordu. Bu auçlunun heyecanla 
çarpan kalbinin darbanmı hesap edi-
yor. 

Neteklm bu 4JeU icat etmif olan 
O.. Lombrolo tecrtıbelerinl Tormo 
hapishanelerindeki malıld1mlardan bi· 
risinin berinde yapmıftl. Hir8Iz aynı 
§ehlrde bllyUk bir parti vurarak ha
pishaneye dtlfmUe bulunuyordu. 

Alim Lombroso Sf emiografı 8Uçlu
nun kalbine koyarak dinlemeğe koyul
muş, fakat adamın kalp çarpmtmmm 
normal olduğunu görünce: 

- İstediğiniz bahse girişirim. Bu 
ad:m-u mücrim değildir. Burava zan ile 
atılmıştır, demiştir. 

Ar.im bir diğer mücrim üzerinde de 
tecrübesini yapmış ve bu ikinci ada
mın kalbinin atışı sutlu olduğunu is
pat etmiştir. Bunun Uzerine Lombro
so: 

- Görüyor musunuz. Hakikat na· 
sıl meydana çıkıyor, demiş ve tecrü
be edilen su~suzu serbest bıraktırmış.. 
tır. 

Son zamanlarda. Parisin Salpret
riere hutahaneslne de bir makine ko
nulmuş olup, bunun ismi Elettroen
cef alegraf o'dur. 

Bfttin dUnJada bir tek insan bar
raını \•ardır: Bahaı• barramıl öteki 
bayramlarm ldmt, "ümmet,, çatının 
bir izi; kimi, ''millet,, llğe ka,·uşu
fllll e1erldlr. 

Bahar baframmda, uzun bir kış
tan kUrtulmanın ıevlnd cöntlllerl 
kapatır, insanlar da sarha, kele 
beklere dönerler. Fakat ne din 
bayramlarmda, ne milli şenllklei"dc 
ıse'ftncl sınırlar dışına yaymak ka
bildir. Hnttn. tnm tersine bir hudu 
dan berisinde danıtıar çRlar, zurna 
lar çınlar, bora slndrlerl usaİlıp 
çalkanırken, öteslnde kara bafl'&k
Jar çekilir, intikam ttlrldllerl eö1le
ntr. 'YllreltJerde esld acılar tazelenir, 
~hltler &111lır. 

Bunlar, ö1le köklU, o kadar kuv
vetJJ duygulardır, Jd st1..a akıfla

rmm çtlrllk lehimlerle birbirine ek
Jediii milletleri bile birbirine du,u 
reblllr. 

Nitekim btlytlk sa,·aşta omuz omu 
za ayni gaye için ('&rpıştığmıız A
vusturya Macarlst.an imparatorluğu 
''Kudüs,. tin düşman eline ge(tlif 
gttnll, bir yortu beye<'anile karşıla· 
mıftı. 

O Avusturya, ki Karpatlarcla en 
sarp Te en korkulu hudutlarını biz 
TtirkJ~r k<>nırorduk. Karlı hendek
lerlno binlerce aslanmnı gömdllğij · 

mttz bn nankfir mUttdtk, blılm bir 
tehir kaybettlıttmlz gttnU bayram 
sevlncllo kntlulamaktan kendini 
alamamıştı. Çttnkii ''Kndils,1 U1 hAlA 
bir gAnır kAbetd sayıyor, giSnlilnde 
hAIA haçlılar nkrnmrn maskara idc
alfnl ta~ıyor<lu. 

Bn ştmllğ'l, \Tlyana, yaralı gul. 
terimizin gi)zleri (jnUnde çan uf:,"lıltu 

lan, kilise Ayinl<'rf, muııkalarln 

karşıladı. O topraklarda kanmı di'ık 
ttiktcn sonra, göğsünde sızlayan 

birkaç delikle bn förenleri seyl'Nlen 
lt'rln duyduktan Mı, onlara elbette 
yaraJanndan daha (ok n:tJrap , ·er. 

mlştf. 

FRknt. ne (,'Rro dil, kan ay· 
rıh!cı fnımışları da ayırmış, birln<'lc 
ld karap, ötekine ak gö~terlr. 

Hugiinkü bap·nm, lmnlnrdan de
f:,'11. l ' cryilzünUn hangi tarafında 

toprnk ),ımuşamış, çntlnyarn.k bağ· 
rından çimen, çiçek fışkırtmış a, 
Oradaki halk do, içinin hafiflediği
ni, damarlarında tath bir l>nI,runun 
<lolaştıi;'lnı duyarak coşmuştur. 

ı;skl Mısırda Nil taşmaslle, chı·am 
Jann eteklerindeki sapsan kumsa· 
im yeşermesi Fira\'Ulllarla kullarını 
gUl<lürürdü. )~ski Yunanda, Kadim 
Romadn-, nsma bahçeli AsCır saltn
natlannda. Çeşmltler, Daralar dJ:ra
rmda. ı·alçm Çin setlerinin ardmda 
da bahar, bayramdı. ıranın takTimln 
den, ''.Nevnız., u, mUsHlmanhk bll('I 

çıkaramadı. 

Bu sabah, tatil günlerinin yorgun 
bir adama bağışladığı uzun uykuyu 
uyn7amadan gözlerim ~rldı. l·tlre~ 
l,rimde bir haflfifk. gö,·demde çoktan 
dnJ'llladığmı bir dinçlik seziyordum. 
Pencereyi sllrdlim. Bahçelerden, sak 
sılardan sttzttJmUş gibi giizel kokulu, 
ılık bir rtlzgAr, ~lak boynumdan, 
kollarımdan dolana dolana, arıla 

ıı;arıla geçti. 
Karşı ~açakta tik gün<-.şlcrln kızı· 

lıı çalar pembeliği titriyor; gül"er
<'inl~r. döne döne gunılduyorlardr. 

Jla,·adA öyle bir tatlılık ,·ar, ki 
lnıı;nnı ev, şehir ınkıyor. Sokağa bak· 
tım, <lnha. yerler nemli, çayırlar çiy
Jerle ıslak oldub'll halde akın akın 
elleri sepetli, dru;tili, bohçalı kala· 
bnlıklar geçiyor. 

Ihlamur tepelerine tırmanan l ol
lıırda, çlçeklcrlc renk n• l oku yarı

şına çıkmış genç kızlar,, taze lrn<ltn 

Jann nazlı kcnanları clalı;:nlamyor. 
J{endi kendime 
- Şimdi, o kadife yumuşakhğtle 

scrlJcn çimenler üstünde se,·diklerl, 
hoşlandıkları, anlaşhklarilc yan ge. 
lenlere ne mutlu! 

Diye söylendim. llu söyleniş, 

içimden lmrcnmlye, hasrete benzer 
sıcak hatta ) alacı bir nete gibi 
g~i. 

Bahar, galiba dclikıı.nhlara. kör
pe kıılara başka ttirltl gttzel, olgun 
lara başka tllrltt dllber, ihtiyarlara 

-----------------------------. başka türlU neti" bir meçstm olCJo. , ... " ......................................... "···" _...... 

i Herqün bir fıkra: 

Alacakhdan borcluya l 
ı Bir alacaklıdan borçluya mektup: 
j "Aziz.im, borcunu ödemen için yudığım mektuplar için bir dilz:üne 

ı 
kalem ga.rfettim. Galiba kalemle yazdıklarım ince geliyor ki, gözünUz 
seçmiyor ve mealini anlamryor!JUn. Bu tezkereme de cevap alam&7.8am 
artık kalem yerine mete eopası kullanmak mecburiyetinde kalacağım. 
Belki o vakit cevabmıza nail olurum.,. .............. ......._. . ........................... ...._ ..... _.. ___ ... ..._..__ .. 

~Pli :içJn bütiln dünyada bayram gibi 
kntlulanQ"or. 

Uzun, berbat bir kıf, Tllcutlarla 
birlikte nıhları da bllzer. Ondan kur 
tuhı~, ge~ekt.cn bir bafl'&Dl ~ayılsa 
yeridir. 

Tabiatta renk ,.c koku bwıunla 
başlıyor. Kirazın dudalına allığı 

stlren o, ka)~sılara o canım rayihap 
'°eren odur. Tevek.keli şair Baki ı 

''Bahar :rüzgArlan !sanın nefesle· 
ri gibi topraia can Terdi.,. deme

mif! 
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Tekirdağlı İsveçlinin 
bir dakikada yendi 

Kara Ali de Amerikalı Şermanla kedi 
fare oyunu oynadı 

DUn öğleden sonra Taksim stadyomun
da Tekirdağlı HUseyin ile Kara Ali iki 
ecnebi pehlivruıln karşılaştı. Stadyom 
bir hafta evvelisine nazaran o kadar 
kalabalık değildi. 

Saat on beşte ilk olarak Bursalı Meh
metlc Edirneli SUleyman karşılaştı Al -
tıncı dakikada Süleyman tuşta mağlup 

oldu. 
Adapazarlı Servet ile Arabacı Meh -

medin eUre5leri sert geçti. On dördiln
cü dakikada arabacı Mehmet pes etti. 

Bundan sonra lsveçli Negrin, Ameri -
kalı Şcrman sahaya çıktılar. Bu iki peh
livanla. karıııla§IIlak i in Tekirdağlı HU -
seyin, Kara Ali ve Milliyim arasında 

kura çekileceği Jlin edildi. Bir dakika 
sonra da Mülayimin güreşten vazgeçme· 
si üzerine Tekirdağlı ile IsveçU Negri -
Din, Kara Ali ile de Şermanm güreşe -
cekleri bildirildi. Bizim pehlivanlar da 
soyunup sahaya çıktılar. Şerman şöyle 

takdim edildi: 
- 84 kilo: Amerikan milli taknnında 

rugbi oynamış. Vandervelti Cenubi A
merikada yenen dünyanın en teknik peh
livanı. 

Negrin: 932 senesinde Amerikada Mü
layimle kar§ılaşmııı .. 

Bu srrada arka tarafımızdan Mülılyi • 
min sesi ~itildi: 

- Hayır. Benimle gilre§medi. 
Hoparlör ile §Öyle denildi: 
- Mülayimle gilreıımeıniş. Ekzeraiz 

yapm~lar ... 
Bu takdim merasiminden sonra Kara. 

Ali lle Şerman minder üzerinde yerleri
ni aldılar. Bu sefer yine ring kurulma
mıştı. GUre§in on be§er diltakadan üç 
devre olacağı ilan edildi. Yakasının ke
narı mavi şeritli siyah bir mayo giymiş 
olan Şerman ufo.k tefek, fakat adeleli 
bir adam. Boyuna çiklet çiğniyor .. 
Şcrman orta hakemi Cemale yakla

§lP bir §eyler söyledi. Meğer ring ku -
rulmasma i t i r a z ediyormuş. Ken
disine Kara Alinin ringde güreııe -
miyeceği söylendi, Dü5ilndükten sonra 
yorgun olmasına rağmen yerde güreşi 
kabul ettiğini, fakat kol, bacak ve ka
fasından herhangi biri güreu minderin -
den dıııarı çıktığı zaman alta yatmayıp 
ayakta gürel)eceğini söyledi. Kara Ali 
de bu teklifi kabul edince güre§ başla
dı. 

llk anda Knra Ali Şermanı yere vur
du ve sol bacağını yakaladı. 

Şerma.n bacakları ile Kara Alinin vü
~udünü kıskıvrak sardı. Kara Ali Şer -

· mıınm sol bacağını karnından doğru çe
kiyor. Biraz sonra Şerman bacağını 

kurtarıp ayağa kalktı. Ali bu sefer yi
ne belinden yakalayıp yere yatırdı. Fa
kat Amerikalının sırtını yere getir -
mek çok mü§klil ! Çünkü çok çevik bir 
gUrC§Çİ. Kendisine nazaran yirmibeıı kilo 
ağır olan Kara Alinin arada bir üstüne 
çıkıyor, kısa kollariyle bir ueyler yap -
mak isUyor, Kara Alinin başını sıkıyor 
ve ağzını tıkıyor. Hakem Cemal müda
hele ettl. Amerikalıya Alinin ağzını ka

pamamasını ihtar etti. Kara Ali başını 
'kaldırdı: 

- Bırak! Tutsun, dedJ. Şerman ayak
larmr Kara Alinin belinden sarıyor, ü

zerinde ~abalayıp duruyordu. Ali §öyle 
bir silkindi. Ayağa kalkıverdi. Sonra A
merikalıyı yere yatırıp sırtını mindere 
getirdi ise de Uç dakika olmadığından 

sayılmadı. Şcrman bu tehlikeli vaziyet
ten kurtulduktan sonra bir daha yaka -
lanmamak için yerde fırıl fırd dönüp 
minder ıtenanna ka~tı. Ali arkasından 
yetişemedi. Anla§mıya göre güreşe a
yakUı. başladılar. Kara Ali, Şermanı güç 
yakalıyor hem yakalasa bllo Amerikalı 
kene gibi Aliye yapıı,ııyor. Ayaklarını 

beline sarıyor, ağzında. çiklet çiğniyor 

ve seyircilere bakarak gfilüyor. Ali tam 
bunu yere wracağı sırada gözleri ile 
minder kenarını arayor, sonra kendisini 
o tarafa. doğru atarak ya. kolunu, ya ba· 

cağını uzatıyor. Tabii düdük çalıyor .... 
Yine ayağa kalkıyorlar. On beş dakika 
böyle bitti. iki dakikalık fasılada Şer -
man yere arka üstü yatıp dinleniyor. 

!kinci devre başlayınca Kara Ali ba
cak tutup Şermnnı düşüJ"dü sonra belin
den kavradı. Şerman o kadar silratle dö· 
nüyor ki bir oyun tatbik etmiye meydan 
bırakmıyor. Sonra dışarı kaçıp ayağa 

kalkınca da bol bol gülüyor. Kara Ali 
böyle kaçışa sinirleniyor ve mtemadiyen 
ba5ını iki yana sallayor Şerman bu dev
rede baljını ileriye doğru uzatıp müte -
nıadiyen Alinin yüzilne vuruyor. Nitekim 
biraz sonra bu darbeler tesirini göster
di. Kara Alinin sol kaşı yarıldı. Tedavi-

Şermanla yapılan mukavelede ikinci 
müsabakanın Bursada olacağı bildirildi
ğinden buna imkan olmadığı ilan edildi. 

TEKIRDAGLI - NEGRIN 
Bunlardan sonra Tekirdağlı ile ls\'eç

li Negrin sahaya çıktılar. Tekirdağlı 

halk tarafından mütemadiyen alkışla -
nıyordu. Negrin ağır vücutlu bir gilreııçi. 
Soyununca vücudilniln yukarı kısmmm 

mavi döğmelerle kaplı olduğu görüldü. 
Bunların da on beşer dakikalık üç dev

re gtlrcşecekleri bildirildi. Düdük çalın
cn Hüseyin atıldı. lsveçlinin kolunu tut
mak istedi. Negrin parmaklarının ucunu 
bile vermek istemiyor. Hüseyinin vücu
düne §Öyle dokundurup çekiyor. Negri 

Kara Ali, Şermanla uğraşıyor •• 

den sonra güreşe devam ettiler. Bu 
hırsla Kara Ali Amerikalının sırtını bir 
defa daha yere gelirdi. Fakat bastırıp 
Uç saniye tutamadı. Şerman tabü yine 
minder kenarına kaçtı. Bu hale Ameri -
kalı güldüğü gibi Kara Ali de kızmayı 
bırakıp gülmiye başladı. Çilnkü iş kedi 
ile fare oyununa dönmü§tü. Amerikalı 
minderin ortasında iken itişiyor, tehlike 
yaklaşınca da minderin kenarını dar 
buluyordu. · 

!kinci on be§ dakika da böyle geçti. 
Uçncü on beş dakika da ise güreş çı

ğırından çıktı. Ali Amerikalıyı yere ya
tırıyor. O, bacak sarıyor, sonra sırtı ye
re gelirken civa gibi minder kenarına 

sıvışıyordu. 

Ali bu devrede de sekiz on kere Şer
manm sırtını yere vurdu. Fakat ya min
der kenarında idi, yahut da minder dı
şında ... 

Sonlara doğru Şerman yine kaçıyordu. 
Kara Ali hasmını ortaya getirmek için 
arknsmdan atıldı. Eli mayosuna rast -
geldi. Tutup çekti. Mayonun belindeki 
lastik koptu. Oyun tatil edildi. Amerika
lı üstteki mayosunu çıkardı. Yedek ma
yosiyle gürc3e başladı. Gilreş muayyen 
şekildeki ltarekctierle sona erdi. Orta 
haker.1. iki pehlh·anın berabere kal -
dıklannı iliın etti ve bu gürc§in rc\'an
ııının Bursada yapılacağım söyledi. Ka
ra AH bunu kabul etmedi. Gelecek haf
ta lstaubulda güre§mesini istedi. Fakat 

nin bu ·korkaklığı karşısında Hüseyin 
başka bir oyun yapmak istedi. Isveçli -
nin bacağına atılıp yakaladı ve yere vu
rup birinci dakikada sırtını yere getirdi. 

Halk Hiiseyini çılgınca alı3lıyordu. Negrin 
şaşkın bir halde ayağa kalktı. Orta ha
kemi Cemal hakem heyetinin yanına 

yaklaştı. Hüseyinin galibiyetini ilan ede· 
cekti. Fakat kendisine mani olundu. Ha
kemler baııbaşa verip bir şeyler konuş
tular. Bu görlişme hayli sürdü. Neticede 
ne ilan edildi biliyor musunuz? 

- Hakem heyeti bu tuşu saymıyor! 
Allah Allah ... Tuş herkesin gözü ö -

nünde olmu§ ve değil Uç saniye, altı da
kika devam etıni3ti. Cemal hakem heye
tinin bu kararını ilin edince mağllıp Iıı
veçli biraz daha cesaretle güre3e baı
ladı. Hüseyin bu hale gülüyordu. O, ls
veçliyi geri kalan kırk dört dakika zar -
fında belki yirmi kere yeneceğine emin
di. Kuvvetini denemişti. 

Bir güreş numarası göstermek için ha
kem heyetinin kararma itiraz etmedi 
On beş dakika güreşti. Bu müddet zar
fında Jsveçliye neler yapmadı neler. 
Belinden tutup yerlere vurdu, kenara 
kaçan Negrini havaya kaldırıp minder 
ortasına aldı. Birinci devre bitti. ikinci 
on beş dakikanın üçüncü dakikasında 

Negrini belinden kavrayıp yere attı. A
yak burgusu taktı. Sonra göğsü ile ls-

( Smm ın ıoıf"J: .<ra:yıfa,>'ız.da) 

Y '"'" Rqıp O,..n 

istanbul müzererinde 
--~-~~-----

isanın başını kestiren 
Salome 

YAZAN: Niyazı Ahmed 

sanlığın saadet ve felaketlerini, ;oskv 
Medeniyetlerin kuruluş ve sönüşünü, 

insanlığın saadet ve felaketlerini, de -
virlerden yadigar kalan eserler kadar 
bariz ne anlatabilir?. 

Muazzam bir kilisenin yüzlerce papa
zını huşu içinde kendilerinden geçiren 
kUrsUye çıkarken böyle dilşünüyordum. 
Kaç papaz buradan nasihat vermiş, kaç 
yUz, kaç yüz bin insan ümit dolu gözle, 
inanışm verdiği sonsuz bir huzur ve sa
adet ile bu taşı sarmıııtı. Şimdi mede
niyetlerin enkazları arasında kupkuru 
bir tq ... 

!tfilzenln on beşinci aalonuna gelmiş
tik. On altıncı salonda Frikyalı güzel ço
ban Atisi görUrsUnUz. Kendisini çılgınca 
seven Çibele aldırmadığı için çam ağacı 
oluveren Atisi.., 

Suat taribin1a "Elbia'll ka4m ılı.e.): .. 
kcllcrinln en g~eli,, diY.e tavsif , ettiği 

ve Mil!ddan evvel ikinci yüz yıldan kal
ma başsız heykeli de burada bulursu -
nuz. 

Duvarda ilahların devlerle muhare
besini selTettikten sonra Jüpiterin kar
nından baştan ayağa kadar silahlı olarak 
doğan Atenayı, bunun yanında güneş i
lahesi Helyosu göreceksiniz. 

Gururun uğrattığı feci 9.kibeti temsil 
eden Niobe de buradadır. Tep kralının 
kızı Niobenin yedi oğlu ile yedi kızı ol
muştu. Bu, Niobeye sonsuz bir gurur 

vermiş, iki oğlundan başka evlada sa -
bip olamıyan Apollon ile alay etmişti .. 
Fakat Apollonun çocuklan bir giln Nio
benin bütün çocuklarını zehirli otlarla 
öldürünce, zavallı kadın çılgına dönmüıı 

ve bir kayaya inkılap etmişti. 

Insanlarla mlbutlarm izdivaçlarından 
basıl olan ve hiç bir zaman güzellikle -
rinden kaybetmeden yaıııyan yan çıp -
lak Nemf perilerini de gördükten sonra 
on yedinci salona geçebilirsiniz. 

Bu salonda Mili.ddan evvel dördüncil 
yüz yıldan kalma heykeller, şehir ilah
ları, Meduzun kafasını keserek Tircnt 
kralı olan Perse, uyuyan bir aşk mA.
budu, kumaşının inceliği altında göbek 
ve bacakların harikulade gösterişini ifa-

de eden bir kadm heykeli, intikam llihe
si Temezis ve Romalı kadınlar, l&D&· 

tın, tarihin ve efsanenin kucaldqqL •• 
Muzafferiyet ilahesi bir kürenin üzerine 
basıyor. Bir genç kadının çıplak gövdeei 
akant yapraklarının araamdan sUzUlil • 
yor ve denizin köpüklerinden yaratJI .. 
mı§ Afrodit, boylu boyunca uzanmq. is
tirahat ediyor. 

On sekizinci salonda Atena, tahtı 11-
zcrine oturmuş Jilpiter, kurban keımıek
t e olan bir Romalıyı seyrettikten IOm'a 

tarihe hUkmetm~ imparatorlarla tarp
laprauıız. ArtJk efsanelerin hafifletti .. 
ğini dUgwıeuuır..ı ... ,,,_ Ayaklan altmda 
yaralı bir muharibi çiğnlyeu '""ıt>U'&tor 
Adrien, yanında imparator Valaptbı. a.. 
ha ötede imparator Ogilst, Tiber, Mark 
Orel, J.usius Verus ve en nihayet Ne .. 

ron .. • nsı urınJI 
Bu ealondan çıkarken, ba,alın ~U 

ve· eoedf ~an ununu bir daha ve11!~k iç
ten hissedersiniz. Imparator heykelle -
rinin yanma, filozof Epik.Ur, ölWerl dl -
rilten ve her hastalığa deva bulan Ask -
lepios ve oğlu Telesforos .. 

19 uncu salonda köpek, ayı k&fası, 

çıplak insan şekilleri görür kin ve hnla 
kabaran din duygularının biillerce insa
nı kanlara boğan tarihi hatırlarsınız: A 
Sen Bartehmi önündesiniz. 

.Ayni salonda. Yahudi hükümdan Ayu
da kızı Salomeyi etrafını çevreliyen sa
zendeler arasında raksederken görüyor
sunuz. Babasından Hazreti Isanm bqı; 
nın kesilmesini istiyen Salomenin bu 
heykelinden biraz ötede, Isanm cellat 
elinde öldürülü§ü, canlandınlm11tır. 

!sanın başında bir hale resmedilmiş -
tir. CelUidm arkasmda duran ürit, işin 
bir an önce bitirilmesi i~in sabırsizlan .. 
maktadır. Yudayı bu kanlı tarih 8&yıfa -
lan arasında ziyafet sofrasmda görüyor
sunuz. 

Yirminci salonda Bizans devrinden 
kalma birçok tarihi eserler, imparator 
başları, kızgın fırın içinde Uç lbranl gen
cinin yanışı, Hazreti Danyalln aslanlar 
kuyusundaki kıssasını canlandıran bir 
kabartma vo haşmetle yilkaelen kolsuz 
bir kadın heykeli görürsünüz. 

Ecne:oi okulları için 
kararlar veri~di 

• 
yenı 

Killtür Bakanlığı ecnebi okullar J 
için bazı yeni kararlar vermiştir. Bu 
kararlara göre Bakanlık ecnebl okul 
larda okutulan ve katolik akideleri
ni~ başka bir nam altında ifadesi 
demek olan ahlA.k derslerine katolik 
mezheb inde olan çocuklardan başka 
larıııın g i rmesini menetmektedir. 

Okulda muayyen ders saatlerinin 
haricinde hiçbir talebeye hususi ders 
verilmlyecektir. Tatil aylarında ta
lebeyi yetiştirmek maksadile hususi 
ders vermek ancak Bakanlığın bu 
hususta. hazırladığı talimatname hU
kümlerlne göre olacaktır. 

Bu da hus~st ders verme.cetvelle
rindeki 9Ulllleri doldurınak·.,suretUe 
Bakanlığın tasvirlerinden sonrıı 

mUmkUn olacaktır. 
Fıtaralar• 7ar4ua mataadlle top. 

lanan iane paralarının bu maksadın 
haricinde hicbir yere sarfedllmeme
sl uygugn görülmemektedir. 

Yine okul direktörünün isim gü

nünde okulun tatil edllmesl ve bu
nu umumi bir bayram günü haline 
getirmek de doğru bulunmamakta
dır. Direktörün isim gUnU okulun 
haricinde Ye ayrı bir yerde kutlana. 
caktır. 

Dint günlerde ve pazar gUnlerl 
yapılan dini merasime hiçbir suret
le talebe iştirak etmiyecektir. 

Talebe lıu gibi merasime ancak 
yanında bulunan Yelisile iştirak ede

bilir, bundan başka okulların yanların 
da bulunan kiliseye okul lclnden kıı
JH açılması tamamile yasaktır. Klll
seyo kapı okulun haricinden açıla. 
caktır, 



Bir günlük b •. ..k uyu 
hikiiye 
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• SMA!L Rak:im efendinlıi antikacı 
1 dilkkinı, pek göze çarpacak şe -

kilde tanzim edilınig değildi. Fakat en 
kıymetli eşya ve eski para kolleksi -
yonları orada )>ulunurdu. 

lsmail Rakim efendi, ihtiyar ve emek
tar hizmetcJsi Süleyman ile bu dükka -
nm diğer bir bolümünde oturuyorlardı. 
Rakim efendi bekardı. Bütün hayatını 

aintikacılığa vermirıti. Emektar hizmet
cisi Süleyman, ayni zamanda dükk8.nda 
Çiraklık ediyor; müşterilerle meşgul o
luyordu. 

Teşrinisani ayında bir gündü. Rakiın 

efendi yeni aldığı bir para kolleksiyonu
nu karıştırıyordu. Derken gözleri par -
Iadı. O, tepeleme para yığını içerisinden 
bir tanesini çıkardı elinin ayasma koy
du. Uzun uzun baktı. Parmaklariyle o -
ğu§turdu. Yere vurdu. Tekrar aldı, tek
rar baktı. Tamam! ... Aradığını bulm113-
tu!, 

Bu, kUçük bir gilmll§ para idi. Ezilmiş, 
bir parşömen kağıdı kadar incelmişti. 

Fakat Isınan Rak:im efendi memnundu. 
Eline pertavsızını da alarak parayı uzun 
boylu tetkik etti. Zevki gittikçe artıyor
du. Çok eski bir para! E§i bulunmıyan, 
kıymetli bir tarih nUmunesi... 

Ismail Rakinl efendi, içeriki ocaklı o
dada, hizmetçisi Silleymanm çay hazır
ladığını işiterek parayı cebine attı ve 
öbür odaya girdi. 

• ÇERIYE girince, Süleyman oİdu-
1 ğu yerden doğruldu. Ona. doğru 

baktı. Sonra kibrit kutusuna uzanarak: 
- Akıtamlar erken oluyor, değil mi 

beyefendi? dedi. Baksanıza, ortalık eni 
konu kararml§. 

Imıail Ra'kim efendi, ocağa kadar 
yaklagarak iğildi. Ellerini ateşe uzattL 
Ocağm alevleri dillerini uzatmı§ yılan -
lar gibi oynıyor ve fısıldaşıyordu. Bu 
manzara ho11una gitti; Süleymana: 

- Istemez, dedi. Limbayı yakına Sü
leyman. Ben çaynnı ocak ba§ltlda içece
ğim. Şuraya §u ocağı yaptırdığımıza öy

le memnunum kL. !nsan ateşi görünce, 
başka türlü ısınıyor. 

Siileyınan, efendisinin sözünü dinliye
rek kibrit kutusunu, yine aldığı yere 
koydu. Sonra efendisinin, ateşe doğru u
zanmış ellerine bakarak korku içinde 
haykırdı: 

- Aman, beyefendi! Ellerinize ne 
yaptınız. Kan içinde! 

- Ellerim mi? Kan içinde mi! 
lsmail Rakim efendi ateşe daha ziya

de yaklqtı, Avuçlannm içerisine baktı. 
Sonra, hizmetciıine dönerek: 

- Eh, Süleyman, dedi. Eğer içkiye 
düşkUn bir adam olsaydın sarhoşluğuna 
hükmederdim. Fakat nasıl olda da bu 
saçmayı söyledin. Benim ellerim, senin 
kadar temiz. Hatta seninkinden daha 
temiz! (!smail Rakim bu sırada hizmet
çüıinin tozlu ellerini görerek biraz da 
lltlfe yollu devam etti) hem ben sana 
kaç defa söyledim? Benim çayımı ye
meğimi hazırladığın sıralarda daiına el
lerini adamakıllı yıka, diye! 

Silleyman, efendisinin bu azannı işit
memezlikten geldi. Onun ellerini kan 
içinde gördliğilne dair söylediği sözden 
kolay kolay döneceğe benzemiyordu, 
Bununla beraber ısrar etmedi. Yal -
nrz, elini beyaz saçları arasında dolaş -
tırarak: 

- Tuhaf şeydir, dedi. Ellerinizi ateşe 
uzattığınız zaman, blr yerinizi bıçakla fa
lan kesmiş olduğunuza hükmettim. O 
kadar kan içinde parlıyorlardı. 

!smail Re.kim gülmek istiyerek : 
- Kan içinde parlıyorlar mıydı? Sen 

eni konu saçmalamağa başladın Süley
man .. 

Fakat bu sözleri söylerken, lsmail 
nakiın efendinin vilcudünden hafif bir 
tirperme geçti. 

I
• SMA!L Rakim efendi çayını ve 

lmarnut ekmeklerini aessizce 
,.,tp ~ Dtıkklna yenf gelmiş olan pa
ra kollck:slyonunu kutusu içinden çıka • 
rıp da tetkik etmeğe başladığı zaman -

Nakleden: =:ı 

[Hikmet M~I 
dan itibaren içerisini bir sıkıntı almış gi
bi idi .. Anlaşılmaz bir sıkıntı idi bu! Bir 
ara şöyle dilşünmeğe ba.5ladı. Acaba pa
nılarclan bir mikrop mu geçmişti? Zira 
böyle elden düşme eşya aras~nda ek -
seriya hastalık mikropları barmmrş bu
lunabilirdi. Onun için yatmadan önce bir 
asprin a1mağı daha §imdiden aklına koy
du. 

Fakat akşam ileıledikçe, sıkıntısı da
ha derinleşiyordu. Bu sıktiıtıya ehem
miyet vermek belki de gülünç bir şey
di. Fakat bu merhametsiz vehim içeri
sini almış yürümüştü. Ne yapmıştı aca
ba'? Neden korkuyordu? Ba§Dll, ümit
sizce iki yana salladı. Sonra hiddetle, 
hizmetçisi Süleymanı dlişünerek: 

- O, dedi. O bana bütün bu sıkıcı ve
himleri, hayalleri getirdi. Ellerimin kan 
içerisinde olduğunu söylemesi buna ka
fi geldi. 

Ellerim kan içindeymiş! Hay Allalı 

kahretsin seni ihtiyar hortlak e mi? 
!smail Rakim efendi, artık boğazına 

kadar yaklaşmış ve kendisini bırakma -
mak üzere yakalamağa azmetmiş olan 
bir korkudan kurtulmak istiyormuş gibi 
silkinerek, para kolleksiyonlarmı havi bir 
diğer tepsiyi aldL lçerisindekileri tet -
kik etti. Sonra bütün paraları yerine 
koyup kilitledi. Saat on buçuktu; yattı. 

•• SMAlL Rakim efendi o gece bir 
rüya gördü: 

Kendisini takip eden bir !;lift gözden 

kurtulmak için karanlıkta koşuyordu. A
yaklan kan içinde kalnıı!Stı. Vlicudil ter
den sırsıklamdı. Nefesi tıkanmıştı, bu -
nunla beraber, hala düşe kalka kaçmak
ta. devam ediyordu. Dikenler, kayalık -
lar Uzerinden geçiyordu. Ve o bir çift 
göz onu her yerde daima takip ediyor -
du. 

Bir ara, kendisinin şöyle bağırdığını 
farketti: 

- Benim günahım yok. Ben sadece 
vasıta oldum. Beni affet! Beni affet! .. 
Allahım bana. merhamet et,.. Beni af
fet!. 

Fakat nereye gitse, o bir çift göz pe
şindeydi. Olmek istiyordu. O an için
de ruhunun kabzedilınesini temenni edi -

yordu. 
Nihayet bitkin ve sersem bir halde 

siyah bir ağaç dibini buldu; parmakları

na bir ip ilişti. 

lşte nihayet burada. kurtulacaktı! A
ğacın dallarından biri alçakça ve sağ • 
Jamdı. Ağaca ipten bir ilmek attı. !pin 
diğer ucunu boynuna geçirdi. lsnıail Ra
k:im efendi rüyasında böyle hareket e
derken, hakikatte de, karyolasının ya
nrndakl perdenin kordonunu boğazına 
sarıyordu. Ve ay, biltün soğuk ışığı ile 

yüzüne vuruyordu. 

E RTESI sabah hizmetçi Süleyma -
nın sesiyle uyand1. 

_ Kahvaltınız hazır efendim, diyor-

du. 
lsmail Rakinı efendi saati sordu. 

- Dokuz efendim! 
- Dokuz mu?, 

- Evet efendim. Dn gece geç yat· 
mış olduğunuz için mutadınız olan sa -
atta sizi kaldırmadım! Geç yaWdığı za
man sabahları bir saat fazla uyumak bi
le kar değil mi? 

- Sen ne söylyorsun Süleyman, ben 
dUn gece yatmadım ki. .. Saat on bir ol
madan yataıltaydun. 

lhtiyar hizmetçi gülümsedi. 
- Fakat biliyorsunuz ki ben sizin 

yanınızdaki odada yatıyorum. Sizin saat 
dörde kadar para saydığınızı işittim. 

- Yine saçmalıyorsun. 
!sman Rakim efendi, kahvaltı takımı

nı hizmetçiye iade ederken kendi ken
dine de şöyle düşünüyordu: 

- Bu adam gerçekten hududu aşma
ğa başladı. Kendisine hayaletler görü -
nüyorsa, iyi bir şey değil. Bir an evvel 
onu yannndan atmalıyım. 

Hizmetçi dışarı çıkdıktan sonra, la -
mail Rakinı efendi kalktı, pencereden 
dışarı baktı. Hava iyiceydi. Giyinmeğe 
başladı. 

Bu sabah dükkanda çalışmaktansa dı
~arı çıkıp bir gezinti yapınağı ve dük -
kanın idaresini Süleymana bırakmağı 
düşündü. Böylece bir akşam evvelki sı
kıntılar ve dün gecenin k§.buslarmdan 
hasıl olan tesir belki silinirdi 

Çıktı, dolaştı, tekrar dükkana döndü -
ğü zaman Süleynıan dükk9.nın kapısmda 
duruyordu. 

Ona latüe yollu: 

- Sabah gezintimi kıskan:ıyor mu -
sun? dedi. 

lhtiyar hizmetçi cevap vermedi. Fakat 

Ismail Rakiın efendi içeri girerken o -
nun kolundan tuttu. 

- Bir dakika milsaade ediniz, dedi. 
Hemen içeri girmeyiniz! 

- Neden SUleyman? Ne oldu. Adeta 
bir hortlak görmüş kadar heyecanlı.sın .. 
Benzin sapsarı! 

lhtiyar Süleyman korku ile etrafa 
baktıktan sonra, sesini alçaltarak: 

- Görmedim ama, işittim beyefendi, 
dedi. Evet işittim. Şimdi de oradadır! 

lsmail Rakim efendi kaşlarım çatıp 

başını önüne iğdi. Artık bu derecesine 
tahammül edilemezdi. Süleymam ba§tan 
atmak laznndı. Fakat Süleyman konuş
makta. devam ediyordu: 

- Biittin bunların sebebi, o gümUş 

paradır beycıfendi. Dun sizin yeni kol -
leksiyondan çıkardığınız para. Bunu bir 
hakikat gibi hissediyorum, Biliyorum 
beye! endi! .. 

- Neler söylüyorsun Süleyman! 
Saçmalıyorsun! .• 

- Saçmalamıyorum beyefendi. O gü

müş para, bir cimri herifin kisesinden 
mi çıktı nedir? DUn gece size söyle -
diklerimi de l1atıriryorsunuz değil mi? .. 
Siz buradan gittiktenberi mütemadiyen 
"o,, nun, o paraları saymakta olduğun·J 
hissediyorum. Şıkır, şıkır, şıkır ... Mü4.e
madiyen sayıyor ... 

Bu sırada dükkanın para kolleksiyon
larınm bulunduğu daireye doğru ilerle
mişlerdi. Süleyman yeniden durdu. Me
zardan bir ses işitiyormuş gibi heyecan
la: 

- Jşte ! dedi. Işte yine sayıyorlar. 

Siz de işitiyor musunuz? 

Sahiden, içerden hafif hafü şıkır -
tılar geliyordu. Bir insanın para sayma
smı andıran şıkırtılar!... lsmail Rakim 
efendi birdenbire, kapının topuzunu çe
virerek kapıyı ardına kadar açtı. 

Esrarengiz şıkırtı kesildi. !çerisi bom
boştu! 

Kasaya doğru yürüdü. Kasanın kilidini 
açtı. Para tepsisini çıkardı. Hepsi yerli 
yerinde r!uruyordu. 

Sillcymana dışarrya çıkmasını söyledi. 
limdi kendi kendine düşünüyordu. Her 
teyin muhakkak surette tabu bir izahı 
ftrdı. Fakat iş o izahı bulabilmekti. 

Hizmetçi Slilcyrnan ne demişti: Son 
nlrlığ·ı kollel<siyon arasından çıkan kü -
çük gilmüş paranın, bir hasis adama ait 

olması ihtimalini ileri sürüyordu. Bu pa
ranın lanetlenmiş olmasını kasdediyordu. 
Allah Allah! Ne tuhaf §eylerdi bunlar 
canını ... Ismail Rak:im efendi bir müd -
det daha hayret ve dilşünce içinde bu -
naldıktan sonra bütün bunları bir kere 
daha unutmağa yeltendi Fakat yapa
mıyordu. Hayaletlere ve hurafelere i
nanamazdı. Bunlar hiç şüphesiz saçma 
şeylerdir. Fakat ortada inkar edilmiye -
cek bir hakikat vardı. O da, esrarengiz 
para şrkrrtılarını kendisi de işitmişti. Bu
nun üzerine §Öylo düşündü: Eğer mahut 
gümüş parayı yanında taşırsa, belki, ar
tık paraların esrarengiz surette sayıl -
masma bir nihayet verilmiş olurdu. 

Evet, bu iyi bir fikirdi. Mahut kıy -
metli gümUş parayı yanmll aldı. Ve o gün 
akşama kadar kasa dairesinde meçhul 

:ı:iir el tarafındmı: pa~!la~ sayYı~tğmı 
hatırlatan sesler gelmedi .... 

R AKIM cfencll o gece, saat on iki
ye doğru yatağa girdi. Yatağı

na girerken, antika gümüş parayı da, 
cebinden çıkararak yanıbaşmdaki matia
nm üzerine koymuştu. Bu parayı ma -
sanın üzerine koymakla, üzerinden do 
adeti bir ağırlığın kalktığını hissetti. 
Esrarengiz antika para ile birlikte bir
çok karışık fikirler ruhi hezeyanlar da 
bir yana konulmuştu sanki. 
Lambayı söndürdü. 
Pencerenin dışına doğru baktı. Bir 

gece rüzgarı dalları sallayor ve çıtır -
datxyordu. Bu çrtırdamalar sanki böyle 
saatlarca devam etti. 

Yarabbi, bu ne kabuslu hayattı! Bu 
çıtırdamalar insana neler hatırlatmı -
yordu!. Hele bir gece evvelki rüyasının 
kanlı safhalarını andığı zaman bütün 
vücudünü korkunç bir ürperme yokladı. 

. •• Çrtırr .. Çıtrrr .. Çıtırrr! .. 
Bir ağaçtan bir ceset sallanıyor. 
Ufffff! ......... 
Ismail Rakim efendi, biltün bu ve -

himler içerisinde deli olma derecelerine 
gelmişti. Yatağında biraz daha toplan -
dı. 

Derken bu çıtırdamalara ikinci ve da· 
ha açıkça. işitilen bir ses katıldı: 

Şıkır, şrkır .. Şıkrr !.. • 
Odanın içerisinde birisi para sayıyor· 

du. 
Ismail Rakim efendi birden sıçradı. 

Dikkatle dinledi. 
Şıkır .. Şıkır .. Şrkır! .. 
Evet. 1şte o sesin kendisi ... Paraların 

biribiri ardınca düz ve tannan bir yerde 
üstüste düştüğünü bildiren ayni sesler .. 

Ismail Rakim efendi bir aralık, bu 
seslerin ahengine kapılarak kendisi de 
beraber saymağa başladı. 
"- Bir - !ki - Uç - . On beş - On al

tı - On yedi -. Yirmi altı - Yirmi yedi -
Yirmi sekiz - Yirmi dokuz - Sükfıt! .. ,, 

lsmail Rakim efendi dikkatini keskin
leştirerek karanlık odanm içine iyiden 
iyıye baktı. Fakat bir şey göremiyor -
du,. 

Ses yeniden geldi: "Yirmi yedi - Yir
mi sekiz - Yimi dokuz . ., - Para ses -
!eri şimdi daha yaklaşıyordu. Sanki pa
rayı sayan meçhul ve görünmez adam 
onun yanına doğru yaklaşıyordu. 

lsmail Rakim efendi, bütün bünlar1 ih-

tiyar hizmetçi Süleyman tarafmdan ya. 
pılmış bir oyun olduğuna zahip olarak 
etrafı bir kere daha gözden geçirmek is
tedi. Bu sırada ay, ağaçların arasından 
kendi.sini göstennişti. Oda hafifçe aydın
landr. Fakat hayır .• ortalıkta kimseler 
yoktu. 

Derken, ba§ucundaki masanın yanında 
bir kımıltı oldu. Birisi duruyordu orada! 
Bir elinde deriden bir kese, diğer elin
de avuç dolusu para! lsmail Rakinı efen· 
di, belkemiğini dolaşan soğuk bir titre. 
me ilo olduğu yerde sallanırken, esra .. 
rengiz hayalet, paralan yeniden say 11 

mağa başladL Paralar birer birer kise i· 
çerisine dökilldU.kçe lsmail Rakim efen· 
di, onun dudaklarmm sessizce oynadığı
nı görüyordu: 

"- Yirmi altı - Yirmi yedi - Yirmi 
sekiz • Yirmi dokuz. u 

Işte burada. yine bir duraklama oldiı. 
Sonra. bu esrarengiz yabancı adam ma

sanın üzerindeki antika gümüş parayı da 
aldı ve deri kesenin içine attı. 

Sonra haykırdı. 

"- Otuz!,, 
Pencereye doğru döndti. Yüzüne ay l" 

şığı vurdu. 
İsmail Rakim efendi, ay ışığı vuran bu 

korkunç yüze dehşet içinde baktı. 
Darağacına çekilmiş bir vUcut hare

ketsizliğiyle duran bu adamın, kırmızı 
sakalı, yüzünde bir bakır külçesi gibi 
parlıyordu. Boynunun yan tarafında i
dam Umeğinin düğüm.ünün sıkmasından 
hasıl olmuş gibi mor bir bere vardı. 

Fakat Ismail Rakim efendinin bir ta• 
bak gibi düz alnından tesbih tanesi bü -
yüklüğünde terler döktüren hadise, ga
rip tedailer ve ruhi hezeyanlarm uyan -
dırdığı bu korkunç evham ve bayal8.t 
manzarası değildi. 

Isnıail Rakim efendi, geçirdiği bay • 
gınlıktan sonra gözlerini açtığı zaman, 
masanın üzerindeki antika gümüş para
nın da hakikaten yok olduğunu gönnüş
tü ! 

Fesublıanallah ! ... 

Pikadelli meydanında 
teş1ıfr cdilcıı hava 1ı1itcumlarma 'knrşı 
bir, 7d.JiUk :rıffe,#14k •• 



ınize aldığınız bir mektubun geçirdiği tarih var ı -- - - - -- - - - - - - - - _, -
Posta ilk zamanlarda 
nasıl yapılırdı? 

T aksı ücretini kim icad etti;' 
ilk pullar 

Kapnıım hersnn 
mnvezztıer aoındı

ra.ralt sevdikleri
mizden gelen mek
tuplan verirler. 
Bl:a bir teoekkUr 
etmeli şöyle bir 
kenara bırakalım. 
hatta, bu cok ehem 
mlyetll olan işin 

nutl ve kim tara. 

blltlln yolcular mektupJa.rmı bunlara 
atmağa başlamışlardı. 

Bu uaul de, pek az bir zaman zar
fında Almanyada. İtalyada tatbik e· 
dllmlştir. 17S6 senesinde Mllano 
şehrine konulan posta kutularında 

şöyle blr UAn göı111Uyordu: Bu kutu
' ya atıl&n mektuplar tsvtcrenin Kan

ton memleketlerine gider. 

Kırmızı Derili 
Kabilenin Beyaz Reisi 

"Yılanyağı,, muhteriinin 
beynelmilel bir dolandırıcı 

olduğu anlaşıldı 
1924 eenestnın 

yaZJ, Nevyork şeh. 
rl ahaU.atne her za. 
manklnden daha 
ııcak gelmişti. Bir 
çok aileler, Kalt
torntya sahflleri -
nin knmsallanna 
dökUlmUşlerdl. 

Gllneş yarı bel -
lerlne kadar çıplak 
erkeklerin adale. 
11 vücutlarını ve tn
ee kadınların na. 

tından icat edllmio ·~~~~~ 
zik sırtlarını hara.. 

Pulun icadı da gariptir. Bunun l- retle yalıyordu • 
cadını dUşUnen meşhur İngiliz milyo- Kollar ve bacaklar olduğunu bile dU-

ştınmeylz. Halbuki 
postanın bir tarih
çesi vardır; ve bu 
tarihçemiz de çok 
enteresan olup tet
kike deler. 

tik zamanlarda
kJ krallar postayı, 
matyetlertnde hu
•uel kullandıkları 
adamlar vasıtaıtle ••ı 
gönderiyorlarmış. Bunlan dalma, 
sır aaklama.k ve devlet veslkala.nrıı 
muhafaza için, icabında canlarmı fe
da etmeğe Amade olan insanların i
çerisinden seçerlermlş. Posta işin
den (Tevrat) bahsederken, llk Once 
Aa6rl hUkUmdnrlannın kendllerln
derı uzaklıklara elden mektup 
gl)nı!ennek ıuretıyle icat ettiklerini 
ve bUl.hare bu usuınn Yunanlılar ve. 
Rom ahlar tarafından taklit edildiği
ni blldlrmektedlr. llk ABtlrller pos
ta11 beygirle yapmakta idiler. LA
kln, Yuna.nlılar bunu da.ha. gilzel bir 
ıekle sotmata muvaffak olmuşlar
dır. Romalılar posta işinde istedikle
ri clbl muvaffak olamamışlardır. 

Buna da ıebep, birçok cumhuriyet
lere aynlmış olmalanydı. Romalı
Iann yalnız (Senato) ya alt (Curse-

roı) yani koşucular ismini taşıyan 
posta. mUvezzilerl vardı. Bir de (Ta
ballarl) denilen koşucu müvezziler 
o zamanki tUccarla.nn posta mn. 
vezzlllğfnl yapmakta idfler. Nitekim 
o zaman bu müvezzllerden birlııt ya-

,.a olarak Brlndizl şehrinden Roma· 
ya kadar olan mesafeyi altı gUn zar
fında katetmeğe muvaffak olmuştu. 
Brettagna'dan Romaya mektuplar 
29 g-Unde, ayni yerden Orta Anadolu
ya tse 40 g-Unde gttmekteydtıer. Hat
tl, İmparator JOl Sezar bir 81lvar1 

posta Hrvlıl Ue Galla muharebesini 
kabul ettiğini Kartacalılara on gün 
içinde bildinntştlr. Kurunuvüstada 
ise, yavaş yavaş yaya posta işleri 

• bambaşka bir şekil almağa başlamış 
ve bilhassa, Almanya, İtalyada posta 
evlerinin ihdası dUştınUlmUştUr. Nt
tekim, 1191 senesinde Sallsbary hu
dutlarında Mllstad'da teels edilm.l$ 
olan bir misafirhanede Romada pa
pa7a huıuet mektup götürüp gelen 
papaslan mtıaftr etmele başlamış
tı. 

1388 senesinde posta işlerinin n;.. 

Jahı için ltalyanın Anguıto şehrinde 
)'aptlmış olan bir kongreyi mnteakıp 
Magdenburg, Rostok, Danzlg gtbt şe
hirlerde posta işleri öyle intizama 
konmuf idi ki, Breslava, Salisbury, 
Stotholm, ve Amsterdamda oturan 
kimseler mektuplarımn geleceği gün 
Jerl dahi ezberlemlo bulunuyorlar~ 

dı. O zaman posta işlerini doğrudan 
dogruya orduya mensup zabitler I· 
dare ediyor, ve postalan, diğer hu
duda kadar beyglrlerle takip ediyor
lardı. Orta çağın yarmna doğru baş
lıca tınlvenltelerde posta denıleri ve
rtımele bqlanmaıı suretiyle bu va
ırtannı teklmUlll itin çalışılmı~tır. 

Bllhaaaa, bu hususta ön ayak olan 
da Parlı lnlvenltesiydl. On beşınct 
anrda hemen hemen posta işleri bu· 
gtınk8 kadar munta.za.m btr şf'kle 
glrmlf bulunuyordu. Nitekim 1516 
da FTanz van Taksi isminde bir zat 

"=""".:.::::::..-.:.~~~~ 
Viyana Ue BrU'.ltsel araaında haftalık 
posta l!lervtalerl için blr bUro açmıştı. 
Bu adamın ismi blr Alman ismi ol
makla beraber İtalyandı. Kendisini 
İmparator Makt!llmllyen, Viyana tıe 
Balkanlar arasında blr posta mUna
sebetl tesisi için memur etmlştl. Bu 
adamın nezaretinde meydana ge
tirilen servis, Viyana saray krali
sinden kalkarak Tirol ve daha yüz
lerce köy ve şehirden geçerek Bıilk
sele gidiyordu. 

Postanın başında bizzat kendisi 
bttlttnduğu btr snada 1519 senesinde 
BrUkselde ölmüş ve kendisi ölmeden 
(umum postalar mütehassısı) llAn e
dilmtştl. 

Taksi'nln öJUmUnll müteakıp varls
lert bir kollektlf şirket meydana ge· 
tlrerek 1646 senesine kadar bunu 
başarabilmişlerdir. ÇUnkU, posta i
<iare1eri her gün başka şekle giriyor 
ve kimse artık kollektif şirketin ser
vtelnden istifadeye yanaşmayordu. 

Bazan postaya pulsuz mektup ata
rak üzerine Taksi yuıyoruz. Bunun 
neden ileri geldiğini b!llyor musu
nuz? Blz anlatalrm: Posta mütehas
sısı Taksl'ntn dalma posta servisle· 
rinin başmda gittiğini söylemiştik. 
İnsaniyet için çalışmış olan bu adam 
uğradığı yerde birçok fakir kimsele
re rastlamıştır. Bunlar kendleıine; 
paraları olmadığı için uzaklarda bu
lunan akrabalarına mektup gönde
remediklerini yana yakıla anlatmış
lardı. Bu acıklı vaziyet karşısında 
Taksi, bunların mektuplarını alarak 
posta Ucretlori olan mebllğı uzaklar
daki akrabalarından tahsil etmeğl 

dUşOnmUştUr ve fak.Jr kimselerin 
mektuplarını adreslerine getirip bı
rakınca, onların vaziyetlerini anlat
mış ve mektubu getirdiği kimseler
den parasını tahsil etmiştir. Bu u
rıul o zamandanberl böyle devam et
miş, btlA.bare de bu usule Taksi ls
mt verilmiştir. 

lG~a senesinin 8 Ağustos tarihin· 
de Jan Jak Renord isimli btr Fran
sız, Parlste bfr dahil! posta evi kur
muştur. Gayet muntazam işlemekte 
olan bu servisten Parfs civarında o
turanlar şfkft.yete başlamışlardır. 

Zira, servisten yalnız şehirde otu -
ranlar istifade edeb1llyorlarn11ş. Da
ha sonraları servisle birçok kimseler 
sevdiklerine ç!çekler ve paketler gön 
dermnA"e başlamışlar, bu suretle bir 
de paket postaneleri meydana getir
mek zarureti doğmuştur. 

Pariste böyle bir servisin mevcu
diyetinden haberdar olan Jan Mus
sey tsmfnclE~kl bir tng1llz de T.-onı'lra
ıia hl r pıı kPt poRtıı.h r:ı nE>sl açm,ı:;tır 

BiJA.hare Hollanda rıhtımlarında u
fak demir kutular göze çarpmağa \."e 

uerlerlnden Sir Rovland lifti ismin-
de btr zattır. 

Kendisini bu dUşUnceye sevkeden 
sebeplerden biri şudur: 1836 da İn· 
glllz zengini Mllanoda bir posta mil
vezzli ile köylil arasında geçen bir 
münakaşaya şahit olmuştur. Posta
cı mektubu getirmiş ve köyltiden be
dellnl almak tçln asılmağa başlamış
tır. lnglllz zengini dikkatle muhave
reyi takip ediyormuş. Mektup köylU
nnn uzaklarda bulunan bir akrabası 
tarafından gönderlllyormuş. Köylü 
hayret tçerlsindeymtş; fakat para
sı olmadığı için mektubu mtivezzte i
adeye mecbur kalmış. İngiliz zengi
ni derhal mektubun bedelini müvez
zte tesviye etmiştir. Fakat, böyle 
aorklr hallerin Onilne geçmek fçln bir 
çare dUşUnmeğe de başlamıştır. Ne
ticede pul yapıştırmak aklrna gel
miştir. lngUlz zengininin vermiş ol· 
dnğu bu akılla derhal 1839 senesin
de mektuplara yapı&tırılacak pulla
rın reslmlerını yapmak Uzere bef-
nelmllel ressamlar arasında bir mü
sabaka açılmıştır. Müsabakayı Hol
landa.lı Villtam Mulreadi kazanmış
tır. 

6 Mayıs 1840 senesinde bu pullar 
tedavlle konulmuş olup iki çeşitti. 

Bunlar şimdi pek ender bulunmak
tadırlar. Birisi bir pensUk siyah, di-
ğert ise, iki pensllk olup mavi ven
zerlerfnde Krallçe Vlktoryanın res
mi vardır. Bu suretle pul da her ta
rata yaptJıriağa başlamış ve 1843 de 
Brezilya ve İsviçrede, 1847 de Ame· 
rlkanın Morla adalannda, 1849 da 
Belçika, Bavyera ve Fransa.da, 1850 
de Şlmalf ftalyada, 1851 de Papalık 
hllkQmetlnde ve 1852 • 1858 de iki 
Slcllya adalarında kullanılmağa baş
lanmıştır. Her şey yoluna girmişti. 

Yalnız bir tek mesele kalıyordu. O 
da muhtelif memlektlerin posta. nc
retl tarifeleri idi. Amerikanın teş. 

vfkJyle 1863 de Parlste beynelmilel 

bfr posta. kongresi toplanılmış ve bu 
kongreye tştlra.k eden devletler ta
rafından beynelmilel posta nizamna-

mesi kararlaştırılmış, bunu mUtea
kıp 1874 de (Üniversal posta lttlba
dı) nın toplantısında, bugilnkn kul
lanılan tekmil posta nizamname
leri kabul edllmlştfr. 

Domates Ulsllk 
oluyor ••• 

Almanya, İtalya gibi, her şeyi da
hilde yapmak siyasetini güden mem
Jeketlerin en fazla çektiği sıkıntı 

kauçuğu sunf bir ~ekildc imal edeme· 
mektir. İpek, yağ, benzin suni şe
kilde yapılırken, bugün kauçuğun da 
böyle yapılabileceği keşfedilmiştir. 

Keşfi yapan bir İtalyandrr. Doktor 
Manri ismindeki bu kimya aliminin 
keşfine göre, domatesin kabuğundan 
kauçuk yapmak kabildir. 

Alim, keşfini hUkU.mete bildirmiş, 
tecrübesini yapmış ve icat beratmı 

almıştır. Senede 8 mHyon kental do
mates elde t-den ltalyada, az zaman
da ihtiyacı karşılıyacak kadar lastik 
yapılabileceği zannediliyor. 

önce kırmızıya, 

sonra kahve rengi. 
ne, dönilyorda. Ec
zacı dUkkA.nla.rı, 

birçok teskin edici 
kremler satıyor • 
lardı. tşte bu sıra. 
Iarda Edgar Lay • 
land f stmll bir de-
llkanlı, kumsalın 

kenarında.ki iki kaiıı evinden elin
de bir çanta ile bellrerek kalabalık 
arasına katıldı. 

Edgar garip bir kıyafet taşıyordu. 
Kırmızı derllllerln kablle reisi gibi 
giyinmişti. Bu yUzden ahali başına 

toplandı. Bunu bir fırsat bilen Ed
gar, elindeki çantasını yere koyarak 
açtı. Ve gayet kötn bir tngtllzce ile 
ahallye bir şeyler söylemeğe başla
dı. 

Sözlerini bir araya getirdiğiniz za
man şu mana çıkıyordu. Bu adam, 
'"Yılan yağr., denen bir nevi krem 
satıyordu. Bu harlkul~de bir şeydl. 
Kremi vUcuduna suren adam, güneş 
yağından kurtuluyordu. En yanık 
derileri blle kolayca yumuşatıyor, 

yatırıyor, hemen iyi ediyordu bu 
krem .. Şişesi bir buçuk dolardı .. 

Bu kUçllk hitabeyi mUteaklp Ed
garın çantası hemen boşalmıştı. o. 
nun yerine Edgarın cepleri dolarla 
dolmuştu. Ve akşam geç vakit evine 
döndU. 

Ertesi gUnJer, işler daha berektli 
oldu. Daha çok para ile odasına gel
di. 

Nihayet hava değişti. Güneşin ışık 
ları zayıfladı. Gayet memnun · bir 
yaz geçirmiş olan Amerlkalrlar Nev
yorka döndüler. 

Fakat Edgar Lapland HoUvuda 
gitmişti. 

Garip Adam Sinemada 
Holivudda fllm yıldızlan, bu garip 

kıyafetli adamdan daha ziyade 
"yılan yağı,, aldılar. Vurduğu par~ 

tar gittikçe artıyordu. 

Kendisine bazı fllmlerde ufak 
rollerde verdiler. Ziyafetlerde bulun 
du. Ve bir müddet sonra kırmızı de. 
rllllerin kablle reisi kryafetlndekl 
bu adam, Holfvuttan da kayboldu. 

İnglltereye gelmişti. Ayni kıyafeti 
taşıyordu. Bu kıyafeti dolayıslle İn
giltere limanında herkesten başka 
tUrlU karşılandı. Biran içinde o ka.. 
dar çok herkesin a~zrnda dolaşmn~a 
başladı ki bir aralık, Prens Dö Gal 
kendisin! kabul edecek oldu. 

Prens Dö Gale takdim edilecekle
rin listesi arasına lsm 1 geçmeş Uze
reydl. Bereket versin kf son daklka
rfn listesi arasına ismi geçmek Uze
rinden gün geçmeden Edgar Lap. 
land tnglıtereden ayrıldı. 

tkl harta sonra, Edgar Brüksel· 
deydi. Gazetelerde şöyle bir llln gö
rUldU: 

- Bir kırmızı derili kabile refEıl
nln ağzmdan kırmızı dertltlerln ma
ceralı hayatım, meraklı menkıbele

rini din Iemek fster misiniz. 
"BUyilk Tiyatro .. ra geliniz. Hali 

vakti yerinde olmayanlar için ucuz 
hfhıtlf'!r de var. 

Para Sızdırılacak Kontes 
Bu llA.nı "eren ve konferansı da 

Yerecek olan Hhte kırmızı derm ka-

'!>l.le reisi l!Jdgaı; Lapland. ldl. Fl11ıa. 
kika o gUn tiyatro tıklım tıklım dol
du. LA.kin en öndeki en bahalı meT
kllerde oturan bir kadın, sahte kabl.. 
le relslle herkesten çok alAkadar 
oluyordu. Bu kadın. gene; Kontee 
Antuanet Kevenhuller - Mec; tdl. 
Yanında annesi vardı. Epeyce uzun 
bir mesafe katederek onu dlnleme
ğe gelmişlerdi. 

Bir İtalyan kontesi olan kadın, 
Edgara o kadar hayran bakıyordu 

kl, konferansın sonunda ona tak
dim edildi. Ondan sonra birlikte )?lr 
lokantaaa yemek yedller. . 

Bu sırada bittabi sahte kabile re
isi, daha cok yatanlar attı. Daha he. 
yeca.nlt maceralardan bahsetti. Ken
disi beyaz olduğu halde kırmızı de
rllUerln arasına nasıl girdiğini ve 
nihayet onların nasıl başlanna geç. 
tiğinl ve "yılan yağmı,. nasıl lhtJra 
ettlğ!nl bUtUn ••ıncellklerlle,, hlklye 
etti. Anne tarafından yana, Fransa 
kral hanedanı olan Burbonlara 
mensup bulunduğunu dahi söyledi, 
Kanada.da hennz açılmamış olan bir 
çok definelerin kendisini beklediği. 
nt lift.ve etti. Defineler, ı;ietroI ma
denler! tIA.h .• 

O akşamki yemekten sonra, İtal
yan kontes Ue, kabile reisi arasm
dald samimiyet daha artmıştı. Kon
feranslar da. bittabi nihayete ermiş 
olacağı fçln bfrllkte İtalyaya, konteı 
Antuanetln ~atosuna gittiler. 

Şatoya gitmek, orada. atlar ve 
otomobillerle gezmek teklifine, kır
mızı derililerin beyaz reisi hiç ltlras 
etmemişti. 

Yeni Bil' Hayat 

Atlı ve otomobllll hayat başladı, 

Fa.kat bir baştan da., "ka.blle reisi,, 
kontes Antuanetln elden paralarım 
çekiyordu. O kadar ki, on bin ster. 
Une kadar para aldı. Sonra, birden
bire, konferans seyahatini tamamla.. 
mak zaruretinde bulunduğunu söy. 
Ifyerek özür diledi; ayrıldı . 

Bu sırada, kontes Antuanetin er
kek kardeşi vaziyetten şüphelenmiş• 
ti. Bu adamın bir dolandırıcı olma
~rna ihtimal ,·ererek kendtne karşı 
yapılan her türlU muavenetin kesil· 
mestnl istedi. Dediği yap1ldr. Ve bit
tabi, kırmızı derililerin beyaz relst 
şapa oturdu. 

Şlmdl btr hastahaneye girmişti, 

Aşktan, perişan olduğunu anlatmak 
Uzere böyle bir tedbir alarak kon. 
teste bir tesir uyandıracıığınt umu. 
yordu. Blr netice alamadı. Hastaha
neden girdiği gibi sapasa~lam çıkıp 
Tsviçreye doğruldu. 

tsvfçrcde en lUks otele inmişti. 

Bir müddet hiç para vermeden, yal
nız hesaba kaydettirmek suretiyle 
oturduğu bu otelln hasiplerl, vazi
yetten pek tablt olarak kuşkuya 
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Milli kümenin eu milhiın nıü!';aba
kalarmdan biri olan bu maçı hakem 
.Adnan Akın idare etti. İki·takını da 
sahaya en kuvvetli l\adrolarile çı k

tılar: 

Galatasarar: 
Sadt. • LUtfö, Salim • lftısa. Mus. 

tafa, Sua:ri. Necdet, Şefik, Mebme1 

Yılmaz. Haşim, BUlend. 
Beşiktaş: 

Mehmet Ali · N~ri, Hfümü • l:.'a 
ruk, F'cy~i. Rı1at • H ayati, MoT-affel'. 
Ha'kkt, Şeref, Eşref. 

Oyuna Beşiktaşın sağdan bir bil·· 
cumu ile başlandı. flk dakikalarda 
Beşfktaşlılnrın sıkr akınlar yaparak 
biran evvel neticeyi almak fstedikl e 
ri görülüyor. fakat Galatasaray mu. 
dafilerinin gayretli oyunu huna mel 
dan vermiyordu. Bu arada. Galata .. 
saraylılar Beşiktaş kalesini· tehdit 
etmetken geri kalmıyorlardı. 6 lDCl 

dakikada Sacidtn boş bıraktığı kale· 
1 

ye atılan şüt drşarı giderek ~alata-
saray muh ak kak b ir golden k urtul. 
du. Bunu müteakip Beşiktaş kalesi 
ne inen Galatasaray mubacim lerJ 
muhakkak bir gol kaçırdılar. Oyun 
çok yavaş ve zevksiz bir şekilde oy· 
nanıyor. iki tarafın da yaptığı hü· 
cumlar müdafaa tarafından kolayca 
kırılıyordu. 18 inci dakikada Hakkt· 
nın ileri bir pasma çrk ış yapan Sa· 
cit topu elinden kaçırdı ise de tekraı 
plonjon yaparak takımını mubak. 
kak bir golden kurtardı. Birinci deı 

re bu şekilde neticesiz akrnTarla sı
fır s1fıra berabere bitti. 

UUNC.t DEVRE 
Galatasaray ikinci deneye ço:k 

canlı başladı. 4 üncü dakikada sağ
dan yapılan bir Galatasaray akıaın. 
da Itaruk l'\ecdetin ayaklanua tek. 
me Yurdu. V,erilen frikiki Musa çok 
güzel çekti, tam zamanında ftrlayatı 
Haşim de isabetli bir vuruı;;la topv, 
Beşiktaş kalesine soktu. 

Bu golden sinirleri bo~ulan Deşi.k 
taşhla r oyunu sertliğe dök tüle rse de 
hakemin yerinde müdahalelerle bu· 

a. mani oldu. Bu golle açılan GaJa,. 

asaraylıJar Beşiktaş kalesini şar 
Tlaı-. 9 uncu dakikada yine sağdan 
ir akını I<'aı·uk ra .. -une kesti. Musa 
rikiki kaleye atacağına yanrnda 
uran :-\ecdcte verdi. Necdet de Eş 
eftn favuııu müdahalesine ı·ağmeu 
rtaladı, Haşirnin isabetli biı' ştitü 

le top ikinri defa Beşiktaş kalesine 
irdf. 

2.0 galip vaıiyete gec;eu Galatasa 
ay biraz gevşedi. 
Beşiktaş da bundan istifade ede 

ek akrnlarını arttırdı. Bu arn Sua. 
i ~akatlandrğrndan suğaf,:ığa, Şefi]; 
ol hnfa gec;:tilel'. 

Galatasaray müd::ıfaa~ıo ı o yerin. 
c müdahaleleri yü:tündPıı Be~fkta. 

rn hakimiyeti netiue ''erm.iyordu. 
'alatasarayın mukabil hücumları 

aha tehlil:ell oluyordu. Bıı bü<'ıtm· 
arda Haşim yüzde yüz iki ~ol frrsa. 
rnr acele yüziind"n kaçırdı. :~!! ine~ 

akik:ıda yapılan hir BPşiktaş akr 
mrl· nfı-ııyd v~ziy,..t.inrlc-? ol::ın Hrık.· 

r hir ~"' ,·apt r ir;p df' hiHahi hıı ;rol 
ahııl Nlllmc:c'll. Oyunun lmııd:rn 

sonraki kısmı Beşiktaş hakimiyet\ 
altında de\-anı etti. 44 üncü dakika· 
da yapılan ~ bir Beşiktaş 'akrnın· 
da Hakkr takımının şeref golüni'ı 

yapmağa muvaffak oldu ve bu su· 
ret.le Beşiktaşlılar milli küme ma .. 
çında Galatasarayla yaptıkları ilk 
maçın takım aksi bir netice ile ken· 
di sahalarmda 2-1 mağlup oldular. 

Dünkü galil..ıiyctlerinden dolayı sa· 
rr l<rrnnzrlıJarı tebrik ederiz. Uzuu 
tatonmanlardan sonra nihayet iyi 
teşkil edilmiş bir talumla sahaya 

çıkarak güzel bir galibiret kazandı. 
lar. Hakem Adnan Akın. en iyi ha· 
lrnmimiz olduğunu bir kere daha 
göstererek. oyunu çok güzel idare 
cttL ]J. Bahtoji;lu 

Atletizm bayramı 
OUnkll seçmelere iki yUztı mütecaviz 

atlet iştlrAk etti 
Her sene muntazaman yapılmak· ı 

ta olan İstanbul atletizm bayramı 

seçmeleri dün Rober kolej sahasın

da yapılmıştır. 
Atletizm monitörü Kaili Moranm 

nezaretinde yapılan seçmelere 215 
atlet iştiraiı;: etmiştir. Flnale kalan. 
lar; 

100 metre: İrfan, 1-" Azım, Na-ırni, 

Balağlu. Seyvan. 
200 metre: 1rfan, Mehmet, Baloğ

Iu, K1müran. 
400 metre: Cemal. Finızan, Zare, 

Galip. 
800 metre: Recep, Nevci. Mehmet, 

Lazaridis, K. Besim, Saud. Eli, Pi· 
samidis, K. Sessiz, Halckr, Burhan. 

1 ;;oo metre: Arlan, H.ecep, Dilin
tridis, İbrah i m, ~Tamsu, !sak, Hak· 
Jo, Muzaffer, 

Gülle: Mugan, Veysi, ~erif, Saba. 
haddin. H. Yalçın, Sokrat, trtan, 
çubukççuyan. 

Disk: Mugan. Balori, Yavru, Yoı· 
giadis. Sabahaddin. Hezensoğlıı. 

Cirit: Melih. Şerif. Karaca, Ba1cr, 

tstepan. Necdet. 
Uzun atlama: Ş. Atala. lstepan. 

"l'\evıat. Seyvan. Keı·lmoğlu. Sarris. 
üç adım: Silreyya Arar, Pulyos, 

Arif, Halid. Plitas. Sarris. 
110 maniiılı: Ynvnı, Vasfi, Naz. 

nı i. Krisa kupolos. 
Yüks<ık a. tıaınıı: S. Arar. Necdet, 

Pulyos. Prelorenzo. Hrisakupolos. 

Akel. Armanidis. 
STnk ra atlama: Haydar. 8udi. 

Münir. Şerif. Bic;aropulos. 
Final müsabakalan 8 mayıs p::ızar 

;:;-ünii knlcj sahasında yaprlacaktrr. 

-~-
Kuleli hPntbol tein.-
mı Alman lfsestot 

yendi 
Dün Şeref stadında Kuleli askeri 

lisesi ile Alman lisesi hendbol takım 
lan arasında bir müsabaka yaptldt. 

Kuleliterin acıl\ hakimiyeti altında 
cereyan eden bu nıacta AJmnn lisesi 
t<ıkımı ı !)-:{ ile mağ'liıp olclu. 

*--
Husl's1 n1açlar 

Samat:ra :-iüınP.rspor klüp sahasrn. 
rl:ı dün yapılan futbol maçlannda 

alrnan netiteler şunlardır: 
Dcmirspor :{ • ı,iyon fa.briyaı:;ı 1 
Sannt okıılıı B :ı . Sümcn:;por B 1 

Ru.nat okul A ::i - Sümcrııpor A l 

gençlerbirliği knrşılaşmasr da Bakır 
köylülerin 3·0 galibiyetıerile netice
lenmiştir. 

Barutgücü sahasında da Gücün iki 
genç takrmdan biri mütekaitleri, di
ğeri de Muradiyespor B takımını 
2-0 lık ayni neticelerle yonmişleı'dir. 

--ı--

iskrim 
müsabaka/arz 

Dün de Halkevinde 
devaD\ edildi 

Dün Beyoğlu Halltevi salonunda 
18 den itibaren klüp msüabakalarr 

yaptlnıışttr. Milsabakalara Beşiktaş· 
tan: Ağan, Cihad. Aydm, Kasım. Be
dii, Esad, Süha, Necdet; Güneşten: 
Rıza, SaHlhaddin iştirak etmişlerdir. 

55 mübarezeden 22 si yapılmıştır. 

Katt netice \,!arşamba günü yapılacak 

olan müsabalrnlardan sonra belli o
lacaktır. 

~§--

Güneş 
Altılar muhtelltloe 

yenildi 
Fenerbah~enin milli kümeden çtka

rılmasr üzerine sarı - lacivertlilerin 
yerine milli küme takımlariyle maç 
yapan Atlıklüp muhteliti dün de Şe
ref stadında Güneş ile çarpıştı ve ek
sik bir takımla oynıyan Güneşi 2 - O 
yendi. 

Ahı:net Ademin hakemliği ile oyna
nan 'bu mac:a tarafeyn takımları şu, 
kadrolarile çıkmışlardı: 

Saim (l.S) - Samih (İ.S). Baha· 
dır (B.KL - Kemal (B.), Hayrı <l. 
S), Sadettin (B.K), - Daniş (Sü.), 

-Bnkırköyrle Bakır:;;por •. \ lemdar Gol ntns11 m r - B<'!';'ikt.n5 

Fenerbahçe 
Ankaradaki ikinci maçta 

berabere kaldı 
Oyun sert oldu, Niyazının 8,V8f{ I kırıldı 
Ankara 1 tA.A.) - Feııerlıahçe 

takrmı ikinci karş1la:;;masmı bugün 
yine Gcnçlerlıirliği • AnkanıgüC'ü 

muhteliti ile ~ehir stadında, tı ibi.ııı 

leri dolchırnn 2:1 lıinrı ynkııı bir sc. 
;drci iinündc ) nptt \'C 3-3 l>enı bcrn 

kııldr. 

FEXEH 'r,\ 1\1:'\ll : 
Xe<'det,. l.chip. I•'ııt.1 • Esad, .\ n;.:;c 

li cliıo<, Plkrct • 11\iynzi, Ali llıza, Yn

';o:ll', Şnba ıı , Nn<"i. 
. . ::\luhtelit tnkım da şu tarzda çık. 

tll JŞtT: 

Hnhim. Xuri, lhsıuı - Jic':'fi. Scmilı 
Abclill • 8<'lim, Ali Rızn, H ll!>O.n, Fab 
ri, :\lnstsı fa. 

Oyuna hakem antrenör ha)· Ho
reysin idaresinde başlandr. 'Maçtan 
biraz eYvel başlayan yağmur sahayı 
oldukçn rslatmış olduğundan top 
kontrolü bir hayli güçleşiyordu. Fa
kat Fenorliler hütüıı bu müşkülata 
rağmen kendilerini toparlayaralt 
hakim bir oyunla muhtelit kalesini 

sık sık ziyarete başladılar. 
Fenerbahçclilerin buglin kavuş -

tnklarr yeşil saha üzerinde kolayca 
tatbikine muvaffak oldukları sis
temli orun ilk semeresini 9 uncu 
dakikada verdi. Yaşar kale önlerin 

de Fikretten aldığı bir ara pası ile 
takımrna ilk golü kazandırdı. Top 
hep ~'enerlilerin ayaklarmda dolaşr 
yoı·. Oyun cfaha ziyade Ankara yarı 
sahasmda ve Ti'encrin hakimiyetinde 
cereyan ediyor. 

22 inci dakikada sa~dan Niyazi. 

(Sonu Sa. 1 Sii. S) 

Cç ok 
Harbiyeyi 4.7 ye ndi 
İzmir 1 (A.A.) - Ankara şampi

yonu Ilarbi)·e takımı bugün ikinci 
maçını Alsancak sahasında Ü!,'okla 
yapnuştır. 

Blrinr.i devre mütevazin bir oyun· 
dan sonra 3-2 Üı;:ok lehine neticelen 
miştir. 

Bu devrede ÜÇ,~okun iiç golünü Sa
id, Ankarnnm iki golünü de Şeref ve 
.Mürtaza yapmışlardır. 

1 kinci devrede Üçok üstün bir -0-

yun çrkararak Said ve Namığm ayak 
Jarile dört gol daha kazn.nmıştır. 

Buna mukabil Harbiyeliler de Sabri 
ve CeJA.l vasrtasile iki gol çtkarmrş. 
Iardtı'. Oyun bu suretle 7-4 Üçoklu
Iarın g-alibircti ile nihayetlenmişti!'. 

Haydar (T.l\) Şahap (B.K) Hüseyin 
(VF), Muhteşem (V.F). 
Güneş: 

Canbaz - 1Jhami, Mustafa - Yu· 
suf, İsmail. İbrahim - Abdurrahman 
Jı.iuzaffer, Necdet, Niyazi, İhsan. 

Hakem Ahmet Adem. 
İlk devre iki tarafta müsavi bir o

yun oynadılar. 'l'arafeyn muhacimler\ 
ellerine geçen fırsatlardan istifade e
de."llediler. Ve Devre böylece O - O be
raberlikle peticelendi. 

İkinci devrede her iki taraf ta çok 
C'aoh idi. 3 üncü dakikada Güneş lehi· 
ne olan bir Penaltıyı Necdet Saimin 
eline vererek mühim bir fırsat ka$iır-

Şişli 
Pcrayı tek gol!e nıaghıp 

etti 
Uayri f(>ckrc klüpl"ı·iıı en ku' \et

lilerinclcn il\i ezelt rakip Şişli ve Pe
!'a dilıı sal.:ıalı Taksim stadrnı doldu· 
rnn büyl.il\ bir kalnbalılt önünde .Apo. 
yf'ınatini kupası ic;iu kar~ılaştılu ı· • 

TTakom Aclna n Akınm idnresinde 
oynanan hu mac;a iki takıın şu şı>kil 
de çıkmıştı: 

PBRA: 

Koço - \ 'ln!>tardi, Hristo ·Çi<;e' ic:, 
ı:.;t~·en, Oh -eleki · Mesinezi, Culafl, 
Ro<lnri. Hımıbino, Çaçu~. 

~tŞLt: 

Armıınak • AJbcı·, Maı·tarırn -
.\~op, XnbAr, A ı·~c\ir · ~ulrtur, Şa
<lnn, Vchnp, ~Ukrop, Dimn. 

Oyun Peranm üstüste yaptığı ueti 
<'CBi~ akııılarl:ı. başladı. snhanru bo
zukluğu topun Cla biçimı:;izliği rüziıu 
den bir türlü yerini bulamayan pas
lar ve heran taea ve avuta krtçan 
vuru~lal'la zevlı:siz bir şekil aJdı. 

15 inci dakikadan sonra Şişliler 

faliyete geçtiler. Oyun en·eıa müte· 

•azin !!O ind dakikadan sonra da 
Pera n.ısıf ~ahasına intikal etti. 

30 uncu dakikada Velıap topla k::ı· 
le)·e girerken tekmelendi hakem 18 

üstünden favulle bunu cezalandırdı, 
fakat :)işliler bundan istifade ede. 
mediler. ki dakika sonra ayni rer
den Pera aleyhine bir ceıa-•un:ı~n 
daha yaprldı, fakat lıunrlan da neti· 
ce almamadr. 

35 inci dakikadan sonra ŞişH ha
kimiyeti aşil<'1r bir ;;;ekil almı~tı. 

Pera müda!aası canla başla !;alı~a
rak sayı kaydına mani olmaya uğ
raşıyorlar. Şişlinin bu üstünlüğü ni
hayet •o ıncı dakikada. semeresini 
Yerdi. Rakip kalecinin kısa degaj. 
manınclan topu yakaJayan Şadan 

günün ilk ve son golünü Pera kale· 
sine soktu. · 

Pera mağ·Jfıbiyetterı kurtuJmak için 
çalışı rl\Cll ilk dene l .o :Şi~li le bina 
bitli. 

1KtNCt DEVRE 

1 kinci devre~·e Penı.ltlar beraber. 
li~i temin etmek için büyük bir UY. 
retle ba:;;ladtlar. Fakat yaptıkları 

hücumlar Şişlf ınüdafaasınm gayret 

(Som': Sa. 4- Sii. S.) 

dr_ 

Oyunun bundan sonraki kısmı ekse
riyetle 6 1ar muhtelitinin bakimiyetj 
altında oynandı ise de muhtelit muha.· 
cimlerin.in beceriksiz hareketleri yü .. 
zünden hiçbir netice vermedi. 25 inci 
dakikada sağdan bir Muhtelit hücu
munda Htiseyinden Muhteşeme geçen 
top nefis bir şutla güneş ağlarına ta
kıldı. 

Bu golden sonra Muhtelit oyuncu. 
ları a(;Jldılar ve 34 üncü dakikada 
Ha~daı· Muhtelitin 2 inci golünü yap .. 
maga muvaffak oldu. Müsabaka da 
böylece 2 - O Güneıin mağIUbiyetile 
bitti. 

~ 

YC Giin"<;:i n1nğltf' eden Altilat' mnhtelltl 
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SAP HAYAT 

Büyük meydanlı~ Umıca. Bibi kay
nıyordu. Bir ıki pola mımmtt. kalal>a
~ aaayiti temine çalışıyor, istasyo-

- • bpıaı varil. Halkı on.Jan. 
dolrU lleVkedi)'Ol'da. Arkadan itenı&-
rbı a~ &nan:\d!o ailmemek için, 
&Mlekileri ltJneırten bleta çare yok. 

Xıpı•arm illerinde vakit vakit lev-
War g&1llttyordu: 

nwM fi B,,._llee - Trian a Paria • 
...fnlit& G BoUtıntle • Trt.Hn fi Paria • "*" ca Brueııet. - Tn.dt&-•• 

Peki, Almanyaya tiren yok mu? bi-
p eve neylen gidecefiz ! biz tiren 
hlamıyacak mıyız! 

Jaara annenin gözleri yqanyor. 
~ etmemeye çalıtıyor ve hiç 9e8ini 
~r. Ne ~ıtyeblllr! ~ 
faıgtıra atııyabilir mi! nltia tfmdlye 
)adar bekledik diye ıikl~ edebilir 
~ 1le1" dtliı ı:•tınedlk~ evel8I ~ 
~! ... - hafta eMJ neye gtt
:liDedik !! kendl:llili ..... lraı.a,a. tee
Yik eden o neaell arkadqı blriın Bart
llM"e ~laMJtt llai ifli.f 
.ar. da oaan ,.,,,...,.,. 1iU:ll ap

an, ayı., dw!NJar, ..,u,emk bir lııe-

- blllam.,... 
Saat an ikiyi çottan pgU. omıe. 
~ MpliDi ya.kip Jrıawııayor. 

viri7or, ~ yUs frank teklif ediyor: 
aafile! .eotarıar hep aynı cevabı veri
yorlar. 

O a.a. bar.ı Gıu4 BoW'• ko
fUYOl'· Otel benden, arkadqtarımdan 
çok para kııandı, diyor ve otelin oto
aobilleriıMlen birini blae verin, dl,or. 
Otelin Jdtibl aezaketle itilerek ve stt
lümaiyenk cevap veriyor: 

- Baron hazretleri, diyor, zatılli· 
leri hakikaten otelimizin camert mDt
terileri idiler; i'pllah yiııe tetrif bu
yururlar. Fakat arzuJarniJ yerine p-
tirmenlıi maalesef lmkbı yolrtur ... 1t.JI pauU9ftı..,.~;111111111111• 
gUnldl vaziyet dahilinde Belçlkad& bir ta.ti pllkla ltd~."ililliDllR 
tek 10för veya arabacı bulamımmıa ••A:;rJ8NlblllllYA' 
sizi Alman hududuna gött!recet. Son
ra (burda biraa duruyor) milUI ltta
ııyatı buna mankl:lr... Jl111!n!f vasi· 
yet böyle, baron ltantlerll 

Bu sırada otelin önUndfın bir ,.._ 
teci ıec;ıyor baln'a ı.ıın.: 
•LA~..,_. clecı.NU ı. ,_,,. • 

la .,..,,,,_! L6 A .. .,_ .,.,,,,,,_ Lli 
G~ Belge ı 11•-* ı.-.. 
gert# f .. ,..,.,. • 114' ..... _.,_R (J) 

s ıll:ru 131 Sah 
17,00 tnkıllp larfbf deni: Cnivenlied'eır 

naW.: Mabmul Eaal Bozkurt ıuo plW• 
da•• mualklal 11,•8 konfennı: Emha&nl 
Helkevi netri>"8t kfla nanuııa: Nairet S.. 
fe. ıt,IO pllkla elanı nntaWsl lt,11 Ma. 
,_.n•: Beln....., Hal""9 -- Mtıor 
..... (Cnllıaril'ıtl 1"1rk11911• ...,.. 
.,..,..., 19.M ............... -- , ..... 
- .,. ~ au.hadaa tart IPl1'l
Mli ve .balk • .. rluları 20.45 ha•• rQ!rt1 
30-" O.er lbJa tanıfınden eıüca lı8Jlıe• 
21,CIO Tehltn Karetut ve arbdeflan ...._ 
flndan tart mustMıd .,., lntlk flllfnWt ~_. 
at ar.n) 21 cr. ORKESTRA: (lJıtte): U 

Klar& anne .,iıc? wre: 

- B&'flllar Jtende? -· baiırayo.r 
~ llararlamadaa eö1le bir göıl-

Bu aırrıda Klara amılllbl bubm4'ıılu 
kafile de bir tinne dojnı ilerliJar'. 
Kaclm: 

- Allalum! di,. ~- Bawl-
ı - : ...... : "'"f'f 
2-t. t~~VJİtd .-.-.... - ....... ,............,..~~~-------------

tıwl)w: 

-..-.~ ...... ---! 
•1mlan«am.. 
- ........ ll8Nde!'! dl,e tekrar 

f:lllllJll•Blara lw. N..,.Uw burada ,jj_._ .... &il& ....... _.., .. ,.,.. 

~ Bal-..., ... kaldınnJt. at bir 
:lılırelılRle ı 

lar neırde? 
ArakaJarmdan lliri: 
- ~! diye laaiuıow. 
Yllıleıea ldli birdea:. 
- YarlJıellal .,. tekrar edQGr. 
- Ya Jlıl1ID, J& pldUa bis PQI-

S - Bab: "'°'er dil p~taa ' - .,..,_, ..... ~
n.u .W.• haberleri n,M ~~ 
o~ •e operet parcalan tta '°" 1'.IW
ı.r " ertesi thlll prosnmı • ...,,... 

• .. 7'S-~ı. 
MLB NESRIYATb 

lim! 12.30 plü)a tirit m...ıklll ti.it bawdia 
Klan ..... (~ iJe ~- IU& ..... tirit ••JIW ~~ m...,..lf 

sanlm11: ..,.,.it .... SON,. 

- Ba'AIJlar ıwde? dqip ~. 1CllldY4~~ 

SeJintlerdea bir ~ HGM~ IÖY· 

(B '*'i _,.,_,. 4'ıca ~ 
........ Mllat)'9t ti.ntt ble
ler ve nlnfa,t ldei ~w • 
bıta, OD11Jl ""'1aehallel ~ ~· 
net, oli1ilftü te.Mt .W. 

Hel" t9rll "1881 7ntllft bl _.... 
-,rıan nlf,. mn -....ar •dtıd& 
lrdmm c1trDl b1ılJeDlııt...,.. ... 
,.... 1Cdtora.,ah .... 

lt dlıedlır4J; 
-B....,..18*,.... 

...... Alıll.ıiitıfıl-.. ............................. ~ ..... -~ 
1talJa)oa 16Ddertllp mul\&U.nlıl ............... ,... ...... ,, .... , ....,.,..,_lllU..._ ..... P6 bUJmak, anlıyor ••• •? 

'l'lnll'"'*' ""'•t'ld ... Klara-
lllıt.,. elılnt blsle mrt. • .,_ 

...... l'abt. -- fllllJ'friuı. .... 
• -'*--..... ..Utıl. dlaJıe.. •'ili• Ktzrnia baftllen 4ilh 
...... Pta. ..... llartWn timdi. 
,, ........... olUita Wr .., ..... 
.... Bayatını ~ ~~ _..l 

NiJlayet onlar da o bin 1IBt ,O. ld-

.:HllmMI -~ ......... Ws 'ırnıa ı.. 
..... ........ ~ Jel'I }RMılv. 
Barda ela kargap.hk kıyamet. ftklıt. '* mra ....,..,.. 'ltr; pn hiııuı ile 
~ vumı tutmue. hal

Wla ...... çalltı)u. her
iıilla .,. fN1acatml töyltlyor. 
~ lg tına, .p ala dolu, k-1k-
81ara anne ne yanındakiler hlll 

111 lljwlar. Barmum yUzll upearı. 

~: 
• - ..... dıanm.. - pUDeeye 
......... ,.. _..~ cllycıır. ruıa 

1J ıl)q -ala aıilk; -- PdeJÖIL Wr 
...... 1nJlaJllD, ~ Ye kalabalık 
'lr •ü:: lsqbQIQer. 

ip.. ~lu;la lilllcnmiı olan --··*' .-.ı. .. bir akJmobilia 

i3itiyor~ tııWwn ala& lrir adamm ae- ktst 19,55 borsa haberleri 20,00 Nezihe U
aine bmdyelt Bert w nefftt dolu bir yat Ye arkadqlu'l taraladan türk musikisi 
•:. n halk tarlalM'I ~ rapora 20.48 

_ Ttlrtl-'im! v...n-1m1 Omer Rıı taref•d•n arebca ~lev 21,00 
~ Aioln&,J'IJ kJ ... 19$....... b. 

Pa11Janm -1 lnı. dallan terafındaa (ua a,.n 
Bir claJgiJranm iCiDıia cm. ai ,,..._ usrRA: 

mm bepmi cım.ı,ar: Hep aP .. 1 ı - ~v-: Bellcayo. 
dolu. Bir tiren dtıdtı~. bir ban lllll. 2 _ Pl9ll JMaa "4 • 
Kondütmlaı ,,.._la1' sfrmü ise- ı - )lqerlaer: D...- daombr 

Teldrdaill Hls&yia &tbı.üld.ıti pazar 
cttntı Buna gUreeJertae Jtüıak. MmlJ• 
.... ıeuıaı EWa I>ldk tarafmdan 
Edlnıede teıtlp edUeıı ~ el • 
receilnl ~ ... 
Amerikalı ile laveçll önllmtı.leld Jl&

_. ,....-s.ns• ....,_ • a.n..AU 
.. &INleeellerdlr. Dlıba Miiıııld ...... .. .................... ~. 

re IP"lan pri iUJmlar. O ajR U.. ' - Beto•en: ll&ftlle. 
pılar gUrllltil ne k•paııIJOr. NiM.yet n.rs afn•llabe!Wl .......... , Kalp makı a ı 
tiren J&V&I )'l.'Val htll'Üet ediyor, SO- epen Y'8 operet ~ .... ı::=· 

w.: oN1I. 

' ı! 

luya. IOlUJat yllant. .UJau ler w .... lblD .,,_... - Aı1a1 •W 1 r •r•• .._ 
latuyonda kalanlar lhllrkmn'tJ-, 1 

- • NUI ıl& Wlrlna Be mua,wıMtJMM Mılıll (2' fttor .-..ltJW. ..._v 
OCLg lllı1ftJYA'll: -~ il. 

baimp çalln.J•lar. Cudanaa ku- ıua _.. tl.rk •uaUlıW. ~ ~Y84la ile makine hiç bir llUtetllı 1111*17 et rinlll ne vült ıQilılliıilf tılrlhl t.tlblt 
mand••1 anlan tMkbae çabpJur:. Wl pWrJa t6rt musikisi ı~ _ mahe.llf ns, Gll*Jllll. nefırlln w batta ı.v.. e41e......,_ gln, ~·üna imilla-

- Tellt ıtmeyia! db'or· sa da si- pWr. aqrbatı tf.OO SON. nm -~ ..-m a,.1ı • D- rebeJi, IP11
•• O • ~ .. iM 

cleceDiniz! Blr tirm dalı& bazıdam. AK$AM NESRfTATT: ranlık w oüıa Jrmmr. QMMme ....... tiıldl" •?F q' -1 

• 



YrN-iTfiliMAT 
iLMüMABERLE~iMiZ .TüRK TiCARET BANKASI A. Ş 

MERKEZi: ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELA T i 

DAl-IAYUICSEIC. 
rAiZ, DAl-IA EYi 

Her ay faizleri ödenen : 

ŞARTLA~ T~MiN rD~2 Kuponla Vadeli Mevduat 
UOLANTSt: RANK-UNi NY. 

ŞUBEll.IER: 

Kirahk Tepebaşı hah• 
· çesi ve Gardenbarı 

ANKARA: 
Tc.e.oo : 2316 

Adapazarı 
Bandırma 
Bartın 
Bolu 

BozBrDk 
Bursa 
DUzce 
Esklf .. hlr 

Gam ilk 
lzmır 
Safranbolu 
Tekirdağ 

iSTANBUL 
Telefon: 22971 

Şehir tiyatrosuna. mUlft.sık ~e Uyatro binası altındaki bodrum ile ga
raj yeri hariç olmak üzere Gardenbar ve Tepehaşı bahçesi tesllm tarihin
den itibaren bir sene müddetle kiraya verilmek Uzere kapalı zarfla artır. 
maya konulmuştur. Kirasına 125QO Ura bedel tahmin edilmiştir. 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri Yardir. 
Artırma 3/5/938 salı gilnil saat 15 de Daimt Encümende yapılacaktır. 

Şartnamesi Levazım mUdUrlUğllnde görUieblllr . lstekltler 937 lira 50 kuruş. 
l a k ilk teminat makbuz veya mektubile beraber tek llf mektuplarını havı 
kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Da.imt E ncümene 
'terınelldirler. Bu saatten sonra ver ilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) 

TELGRAF ADRESi: 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Satı na ima Komisyonundan: 

(2086) M~'::ı':kı TüRKBANKşubeıer: Ticaret 
- Bir kilometresi seksen dört buçuk Ura değerlenen iki yliz em altı 

kilometre vasıf ve örneğine uygun ağır sahra kablosu rn /5 /938 perşem
be gUnU saat onda kapalı zarC usulile satın alınacaktır. 

2 - şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksiltme
ye girmek istiyenlerin 1623 Ilra1tk ilk teminat sandık makbuzu veya 
banka mektubunu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektup-
larını belli gUn saat dokuza kadar komisyona >ermiş olmaJarr. (1241 

~.~PR'AZ 
Kelime bulmacas ı 

ı 
2 
3 

Yeni bubnacamı% 

12 345 6789 

(2472) 

Seh:nrlrbaşı 
l't'RAN T iYATROSU 
flalk sıınatkiirt Naşi! 
\C ark:ı<lı~şJ:ırı Mice -
Pençev \"ııriyetesl. 
SEntRLt\"E KÖYLÜ 
GELiN komedi 3 P. 

ctans, solo, <lüel. Halk gecesi her yer 20 
paradi ıo localar 100 kuru. 

En son operet 

Pazatresi : Kadıköy 

Silreyyada Salı : P4n

ııartı Korfulu~fa Car
ş:ımbıı: Beşiktaş Suad 
Parkta Perşembe: Be. 

kırkôy fıfiltlyadide 

OC YILDIZ 

Buıece 

LÜLEBURGAZ 
Halkevinde büyük mü 
samere he)•et bi rkaç 
Rilne kadar lsıanbuJa 
dönecek Ur. 

Yozgad Vilayetinden: 
Halen 100 Ura aylık Ucretll ve Haziran 1938 den itibaren 200 liraya 

cıkarılan vUA.yet atölyesine sanayi mektebinden meznıı ve sanat mekteple
r inde mualllmlik yapmış ve sanat mOesseselerlnde ~alışmış maklne işlerin
den anlar bir mudur alınacağından bu evsafı haiz taliplerin evrakı müsbite
lerlyle birllkte doğrudan viUı.yete müracaatları il!n olunur. (2385) 
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I
!! Dr. irfan K ayra ~ -·6•ö•. •z- D=O· e- &t•n•m•D 

Röntken Mütehassısı 
HergUn öğleden sonra saat 3 ten 1 Dr. ŞOkrU Ertan 

ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri- U Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. S 
ti conker sokakta Asianer apartmıan !! Tel. 225615 (Dr. Oaınan Şercfcttin 
İ No. 8-10 E! apartnnaru 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Bir çiçek, 2 - Bir silMı tali

mi,üren aJet, 3 - Muazzam, 4 - Bir 
deniz nakliyesi, 5 - Boyun mukabili, 
arın tersi numara, 6 - Bir silah, 7 -
Cev, eksiksiz. 8 - Adam, bir renk, 
9 - Büyüklük. 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Gayret gösteren, 2 - Bir gıda, 

anın tersi, 3 - Galeyanla idam etme, 
Arnavutların intikamı, 4 - Fazife, 
'bir nakil vasıtası, 5 - Sıkılan, 6 -
Parlatan, 7 - Ekmek yapılır. Yakan, 
8 - Rapt edatı, zaman, iyi, 9 - Kar
ganın konuşu. çok ağaçlı yer. 

Dünkü. Bulmacanın halli: 
SOLDAN SAGA: 
1 - Salıncak, 2 - Fon, 3 - Nikel, 

ac, 4 - El, icab, 5 - Ancak, 6 - ed
na, 7 - ad, 8 - Defne, ifa, 9 - As, 
Ararat. 

Gözheklmt 
Dı.Muıat RamiAgtıın 
Muayeneha.nesinJ Takstuı. Tallmaı.ı 

hrlabaşı Cad. l7 RF A Apt. oma 
aakletmJ~tlr reı : t 1 M3 

.>azardan maadq hergıın , )ğ leriı 
•onra saat ikiden altıya kadar 
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Çalılar arasından bir ayak sesl duyuldu n 
ikinci bir: 

- Eller yukarı! emri gtsrUldU. 
Ayni zamanda kuvvetll bir elektrik feneri, 

dallar arasında gizlenmiş olan Uç kişinin gözlerini 
kamaştırdı. Işık karşısında gözlerini kaparlarken 
ellertııi yukarıya kaldırdılar .. 

Evvela., karşılarına erkanın nasıl bir adam 
olduğunu farkedemediler. Fakat, elektrik feneri4 
ntn kuvvetli ışığı bi raz aşağı inince Simon derhal 
kollarını aşağı indirdi.. 

Onun bu hareketi. biraz hayrettendl, biraz 
da, karşısındakini tanımasından .. 

Ormanda kendilerini bastıran ve ''tevkif,, 
eden bu adam, Hoplden başkası de#lldi.. 

Hopi, bir elinde elektftk feneri, b ir elinde 

tabancası bir heykel gibi duruyor ve onlara öyle 
hareketsiz durmayı telkin ediyordu. Fakat o da, 
karşısındakilerden birinin ustası olduğunu tanr
yınca, adeta elfnden tabancasını düşUrecek gtbl ol
du .. :Fakat derhal toparlandı, ~ilnkU bu esnada di4 

ğer ikisini de tarketmlş ve bunların dUşmanlardan 
olduğunu tanımrştr. 

Onun için, tabancasını onlara doğrultarak •. yü. 
zünü o da yarıni bir vaziyette, Simona cevirdi. Gaz. 
lori: 

" -Bu ne demek? .. dfye soruyordu. 
Simon, bu Hoptnin zihnini k emiren bu suali 
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- Çarvışıyorlar! dedi. 
Brenda, yerinde mıhlanmış kalmıştı. Karan. 

Irkta, gözlerinin faltaşı gibi açrlarakı etrafa ba. 
..kmdığı görülüyordu. 

- Kimler? diye sordu. 
Slmon: 

- Bilmiyorum, fakat lki otomobil çarptşıyor! 
dedl. Sonra, ileri doğru bir adım atarak: 

- Ben gidiyorum, siz bekleyin burada! dedi. 
Brenda derhal ileri atıldı: 
- Nereye? dedi. Hayatını zor kurtardın .. Da

lla bir dakika evvel ölUmle karşı karşıya :!din .• 
Tekrar tehlikeye nastl atılıyorsun biç dUşünme. 
den?!. 

Simon Templar, istthza1r gUiüşü sesinden an. 
laşılarak: 

- Siz de, dedi, beni bir iki dakika eYvel ölü. 
me mahkf:ım etmiş rakipler olduğunuzu unutuyor. 
sun uz .. . 

Daha fazla gevezelik etmelerine tekrar baş .. 
layan sUAh sesleri mani oldu. 

Slmon tekrar ileri atıldı: 
- Ben gidiyorum, dedi. ~ 

Brenda. hemen: 
- Biz de geliyoruz, dedi ve beraber koşa koşa 

allA.h seslerinin geldiği tarafa doğru gittiler. 
Bu sırada sil~htar yaylım ateşine başlamış

tı. Birbiri arkasma birkaç el tnbanca atıldı. Sonra 



Muhammen bedeli 6716 lira 60 kurut olan 1 adet ~O kiloluk, 88t 

adet 60 klloluıt 4öbıe demirden dirhem 20 - 6 - 1938 cuma gUnll saat 16 
il• H&7darı>qacla pr blnuı içindeki satmalma komls7onu tarafından ka
t.aJr sarf uıullle ntm almacattır. 

Bu ite ıırmek late7eDlertıı kanunun tayin ettlll veıalk, 482 lira 42 ku· 
1'11tlulc muvakkat teminat .,. reemt cazetenln 1 • '1 - 1937 tarih 8646 No. 
la nbhumda lntlfar eclen talimatname dalrealnde almmıt ehl17et vealka
larmı muhteTl tetllf Di'flarmr eblltme dili ıaat 14 de kadar komisyon 
relallttne vermeleri lilmıdır. 

Bu ite alt larbıameler Ba)'darpqad& ıatmalma komisyonu tarafından 
ıw-am olarak dalıtJJm&ktadır. (2353), 

Sahibi ASIM US 

Neerlyat mfldtırll Refik A. Snens0 

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir en 

~~•dab&PDO•ata 
.... ınmell ~*'iti mit Acık...,.. taa W 

....... - tenine malik olmak latenlml .... 
lldt ......... bl llıalt ..... tedblılJd tel. 
rGbe •tg, Ser &kpm, 11tm••n enel p11Dbt 
l'tl.p+ka rorcaı.oN .._.. allınnng 8D kre. 
m!n _._lnl!e Vı,ua Omsatte Prol.art ~. ate. 
jlkalln culb blfJ olan 98 bllyUk bir IUDa ile llA 
hap edllmtf genç lıayvanlardu lat1lllll ft "BIO. 
CEL. •· tabir edpeo mDceyre1erJ aan•anm. ,_. ... 
.... 12191Dttar. Sa .... ... .......... ...he. 
bmler - ~-tık taN>rmc!en ltlbarm erte. 
81 abab, cf1c11ntm • kadar te,.ıep=lt w a-11• 
mit oldutwıa gdnaeladnla. 
B•nı' .. , •• fO ~ ............ 
... leCillbllude l llafta ~ lm•ılr"rld&. 
- • 1 ..... """la ............. 
QiDdla tö& (,.....) be;Ju ftllllDdül TOB'Al()N 
~ kQPenmm l'erldblnde tul krema ft tufL 
,. .,..,, tı1Jt1DJ11J mevcut olup ba annrJarla. 
meamata nGfa ne 4erbıllklerde glzlenm•ı - ~ 
.l»tr •bwıUD lhrag edemedifl pyrl l&f maddellrl 
bailce atarlar. SlJ,ah benler hemen k&JbohlrJar. 
'l'ei'Jdblndetl kuvvetlendhict 99 beyazlatıcı kı)meL 

mmılBI' ile, aa* me1amab bpabr 99 llo lb a.rfmda m çirkin w 
.t bir cUdl beJulabp yumupbr. 43 • CiO ,..ıarmdaki kadm•ın 
bir PDQ 1mm tuaJJtbd ve yumupJWtmı venlftı temtnatJıdlr. Be. 
ba ~ bir tlb ftJ& bir ftlD TOKALON kremı a1ımz ve tarif 

ledllJcllıtl ftGhDe lruDumt• NeHaellndea iDii dm memınm hJacwhrnn 

HAZIMSIZLIK 

Çok t...m bl • Karbonatlu "tos karbonat ......... ......, 

aöa &a&a• mtallnls ,......... 

HER ECZANEDE SATIUR. ------·· 

Jandarma Genel Komutaolıtı Ankara 
Satınalm• Komls1onund•nı 

1 - Bir metrealne altmıf kurut fiat tahmin edilen (35.000) metreden 
(46.000) metre7e kadar (21.900) lira deterlnde vanf ve Ornettne u7gu11 
1ulılc elblaellk tumat 1 • 6 - 918 salı gUnQ ıaat onda kapalı zart uıull
ıe ut.-lllmaoütır. 

1 - fartnameil parum Jcoml17on dan almabllecek olan bu ekılltme7e 

sttm•k llteye~Jerbı (1717) Ura (60) kuru,luk Ut teminat makbus '"87&. 

baııta motubunu ve •artnamede yazılı veatkalan muhtevi teklif mektu• 
bunu belil ıtın ıaat dokuza kadar komls1onumuza vermı, olmaları. 

(108Z) (1101)] 
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ılr çılhk lflWcll. Tekrar bir otomobll aeal. 
Slmoıı, Branda ve Cople7, 1oluıı ormana çı. 

kan nottuma gelmlflercll. Slmon: 
· - Ormanın fçerlerlnde çarp1f17orlar, dedi. 
- Kimler acaba? 
- Bllm17orum. Fakat.. 
Slmon ''fakat,, demiş, durmuttu. Söztıııtın ar

kumı ptlrmekte tereddllt mll edl7ordu. Yoksa 
80Jll7ecek bir ve11ok mu idi? 

Brenda: 
- JDT diye eordu. Fakat, ne varf 
Slmon, birdenbire, her tehllke71 ıöze alarak 

harekete gtrtıen bir adam hail ile: 
- Blllmkllerle lhhıkllerin carpışmakta oı.. 

Cluklarmı dOştlDeblllrtz •• dedi. 
Bu "bizimkilerle slzlntller,. tabiri berinde 

Slmon ısrar etmletf. Bu suretle, olanlardan haberi 
7otmue gibi 10r11nmek latl7or ve Brenda ile Cop. 
le71D, onun taratma geçtiklerini kendi alızlarlle 
807lemelerbıl betll1orlar41. 

Breııda, bu .oztı alaylı bir cevapla karşılamak 
lltl7ordu ama, vaziyet hlcl>lr takaya mOBalt · de
llJdl. 

Slmon 4a eueen. cevap verecek Taklt bırak
• ._ ..... JlrlmuttD. 

ttce beraber, ormanm en ak 7erlne geldiler. 
llerlalal ıörmelerl ve ilerlemeleri ıcın fazla mllt-

·-~ ..... elba4e1d elektrik 
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rlnl, karşıdan görUlml7ecek eek11de, 7ere tatu7or, 
du. 

Fakat, bir dakika sonra, kendilerini tlddetll 
bir otomebll proJektOrll karemmda buldular. Tol. 
ları 4olaea dolap, otomobillerden birinin kaı1ı&ı 
na çıkmıştı. 

Slmon, 7avae ıesle: 
- Dikkati dedi. Kendimizi gOltermek mt l&. 

zim, göstermemek mi, bunu katl7etle t&71n etme. 
den evvel, clqan çıkmakta acele etml7lliD .. Baka. 
lmı bunlar tlmler-

Slmon, alaçlann aruıad&n bakmak için, 
Dltımktlıı oldutu tadar aı na eıkarma7a oalrtarak, 
bir aralık aoarken, blrdeliblre bir ıeı tt1t1ıctı: 
eller 711kan! Set arkalan gelmlfU. 

Fakat kim fdl ! Slmonla &J"kadaelarımn bura. 
da olduklannı görmleler de onları mı teellme da. 
vet edl7orlardı! Yokla bu emir bqtuına mı 

ldU 
Slmoa, Brend& ve Cople7: 
"lnpllah bize dellldlr!,. fehvuınca yerlerin

den kıpırdamalan ve olduktan vul7etl muhafaıa 
etiller. Neefs almaktan blle çetlıılyorl&f.• birden· 
bire ökatlrllk tutmumdan korku7orlarcbt 

Fakat. 7a: 
"Eller 111tarı!,, emri onlara lae? 0-tak~e. 

emre itaat etmedikleri tein birer tuqunla oldut.. 
1arı J'Ve 4entl1Rlk ı.JlUktill·.Tldltt 

Dlf Doktoru 

Necati PAKŞi 
Hutalarau ...... .... -· 

10claaalqaml9a..._ .......... 
s.hnmıblwl ... ı4 ... 

ıa ................... 
Adres:~Tlml...,._, 
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' Dr. SDre1ya Atamal 
Operatör. Orolog 

BIJ'otlu • Parmakkapı traDm.J du. 
ratı, No.121. blrtnel kat. 

Muayene eaatl: 18 • 20 

SADLIK EV 
Kaaımpqada Bilytlkcaml brpada 

Neva aobimda bet mmıan1ı ev ati-
bktır. tçt tamamen yağlı boJa olaa ba 

evde llç katta yedi oda ve her kata aı-

n balAlı ve Palt llOf8'1t kllerl. adlılı1a 
blhceel. taıamıw 111111 ft ~ teli-
l&b ftl'dlr. Abpp fakat yenidir. Germek 

lltiyenlerln fıclndeldlere m~ 

• 


