
Serseriler Yatağı ye Raga.stan 
lu romanlarının ciltleri hepsi ta 
lanmıştır. 

29 EylUl 935 cumartesi günü 
mına kadar Vakit kütüphanesin 
racaat ederek alınması rica ol 
Bu tarihten sonraki müracaatla 
zarı itibarc alrnmryacaktır. 
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ba, ~tajy~, _ B~şJ~!-~rt},it~s~~ JY!.&~s!_~_ın_!_ta_l!'_a_!l_l_~-~--a-~-~ 
Perşr ltalyanın asgari' istekten 

kastı nedir? Bu saba:ki otomobil yarışlarınd 

Bundan: ''Italyanın kapıyı Sa~ı.ye Burha 
kapadıg"' 1 fakat n~gıit·e·~;;;:·· .. ·v·~:n·~:-1 Cabıdın kolu kırıl 

= nıstanın hakımı- a Damarları kesildi ve alnınd 
kilitlemediği ,, vatı~o t;t~ı~voz i yaralandı 

filftil8Sı PJk8rI)IyOr.. lngiliz donan-1 
. Y . ması Yunan ı 

Kaza otomobilin 
ağaçlara çarpma
sından ileri geldi Habe~ıstana ıse genel sefer- sularında i 

berlıkten .. ~~şk~. çıkar yol ne arıyor? 
gorunmuyor eır ıtaıyan Ayanı 

Sovyet muharriri Sulhün ltalyanın radyoda slddetli 
menfaatine olacağını söylüyor btr söylev verdi 

tngiliz donanmasının Yunanı 
sularında toplanması dolayuiy. 
le ltalyan ayan azasından Va •• 
vanka.ti Atina radyosunda tid
detli bir söylev vererek, İngiliz
lerin bu hareketini tenkit et -

miştir: ı 

'!'ürk.iye 'l'urinı ve otomobil kulü -
bü taraf mel.an tertip edilen otomobil 
yarışları bu sabah htinye ile Zincirli
kuyu arasında yapılmıştır. Yanşlar -
da ''K<i,roğlu" gazetesi sahibi Bur -
han Cah.idin eşi Samiye Burhan Ca -
hidin yaralanma.siyle biten bir de ka
za olmuştur. 

Samiye Burhan Cahit bizzat kul -
landığı otomobille İstinyeden hare -
ket etmi~, Zincirlikuyuda yarışın bi
tiş noktasına 800 metre kadar kala 
otomobili bir dönemeçte ağaçlara 

çarpmıştır. Bu çarpış neticesinde o -

_(Devamı 2 incide) 
Otomobil kaz<Dırida kolu kınl 

ıniye Burhan Cahtt İtalyan ayanı demittir ki: 
"- İngiltere Cebelüttarik,f ------------------------ı 

Malta ve Mısıra gönderdiği ! 
harp gemileriyle kalmıyarak bui 
defa da büyük bir filosunu Yu-~ 

Deyli Herald gazetesi beşler komisyonu diye koyduğu bir resimde soldan 
üçüncüyü Tevfik Riiştü Aras olarak gösteriyor bunda bir yanlı~ olacak! 
Soldan sağa doğru: Lôval, komisyon reisi,?, Eden ve Bek .. <Yazısı 2 ncide) 

Kadın diktatör 
~en:erde öldürülen Luizana dik -

tatörü Huey Long'un yerini şimdi ö
zel sekreteri olan Alice Tharpe ismin
de 29 yaşında bir kadın tutmuştur. 

Resmen diktatör -ı·ekili olan bu 
kadın, Huey Long'un büyük itima -
dını kazanmıştı ve devletin bütün 
masraflarını kontrol vazifesine tayin 
edilmişti. 

Huey Long seçtiği memurlara bir 
türlü tamamen itimat edemediğinden 
hepsinden birer istifaname ile hakkın 
da suç teşkil edecek bir iftira mektubu 
aJnuştı. Bu vesikalarla kendilerini 
tehdit ederek istediğini yaptırabilirdi. 
Şimdi bu istifanameler ve mektup - · ------·-~~,....__...~ 

farın hepsi Alice Tharpe'in elindedir [(a<fuı diktalür Alice Tharpe 
Ye bunları emin bir yere saklamıştır. rahattır. 

Ayrıca adam öJdürmeğe memur 12 Bu kadının arzusu hiJafrnda başka 
ma~h memur da kendisini muhafaza biri:;;inin diktatör olmasına imkiln 
etti~inden hayatından çok emin ' 'C Yoktur. 

• .. . . 
go yo . ; 

i Bunun sebebi guya Yunanista·i 
S nın istiklal kazandığı günden .j 

beri lngilterenin bu istiklali ! 
koruması imiş. Halbuki Yuna -i 
nistanın istiklali hiçbir dev • i 
let tarafından tehdit edilmişi 
değildir. Yunanlılar araların - i 
da memleketlerinin rejimi me- ~ 
selesiyle uğraşmaları doğrudan~ 
doğruya ve yalnız kendilerine i 
ait bir iştir. Bunun için eğer şui 
dakikada Yunanistanm istikla-~ 
1i tehdide uğramışsa bunu ya-~ 
pan lngilteredir. Yunanista . ~ 
nın kara sularına donanma.sınıi 
göndermekle bu tnemleketin S 
hakimiyet haklarına tecavüz ~ 

• etmiş.tir.,, : 
: ..................................................... _ .. : 

~ 
Markoni 

BALKAN 
Olimpiyadları 

Dün büyük bir törenle başla 

olüm şuaı keşfetme- Dünkü atletizm müsabakalarında Türk takımı, ve 100 metrenin 
1 ürk tari~! tet~ik cemiy~e; .. ü~eleri §erefine lzm~r bel:diyu~ dlm diyor ri_~§İ, en önd~ ;'!"''bitiren ~;.angudiı'dir. E_n ~ğda giirünen de ü 

tarafından verıum şolenden bır goru... Bayan Aletin t:ag-.nJaki Kopenhag•ll mü- cu gelen Ra:ıl tır. Frangudıı ın yanında ikincı •elen Romen Ko 
•ki lzmir llbayı G«meTal Kazım Dirik, solundaki. iu yeni ilbay hend isin keşfine de en ~onda görünen dördüncü Bayer, Kovaç'ın yanındaki beşinci S 
Fazlı Gül~'tir. inanmıyor laryu ve Sakalaryılnun arkcmndan görünen ele Semih'tir . .(Yaz: 

Oye&mn yeni bir geziy" daha ~ıkmalan beklenmektedir. (Yamı 2 nd sayfada) Spor aayfamızdadır.) 



HABER - Ak~~ın Postası 

Italya, Beşler Koiiiitesine 
maksadını tam anlatmadı 

linde, timdi Habetiıtan için ge· 
nel seferberlik ilin etmekten bat· 
ka bir çare kalmadığı söylen
mektedir. 

Halbuki, ltalya. hükUmeti, dün 
yapılacak olan genel f aıiıt .efer-

' be?lilini birkaç ıün ıonraya bı-
rakmıt gibi giSzükmektedir .... 

• 
Habeflstan komite kar•rl•rını 
prensip ltlbarlla kabul ediyor 

Habeı iıtanın prensip itiba
riyle beıler komitesinin kararını 

kabul edeceii bildirilmektedir. 

t=s=a=m~iy=e=B=u=rh~a==-J. n1 18 r 
kolu kırıld•1ar Valas 7 

(BCJ§taralı l ıncide) ikinci Mimi, üç -
tomobJl kısmen parçalanmış, Samiye ikinci katego~"'?I'"? Böyle lJ-
Burhan Cahidin sol kolu kırılmış, da- Birinci An don: L... y 0 k. f Ol · 
marları kesilmiştir. Alnından da ya- ikinci Dimitri. • 'SQY,. 
ralanmrştır. MOTOSIK1!!77 a a 

Otomobilde bulunan ve Samiye Yakubun kullanclıKı ı nJ!110k 
Burhan Cahide muavinlik yapan §O • tosiklet, yolda ~rizaya uı;ra'111ııııııı. 
för Ali de hafif surette gözünün üze· yarışı bitiremedi. ~ 

rinden ve yanağından yaralanmıı • Tacettfnln kulJandıı?ı 2 numar:ıh se-
tır. petll motosiklet 18,JP,:; fJe yfni bir re· 
Yaralılar Etfal hastanesine kaldı · kor yaptı • 

rılmıılardır.. :Ahmedin kullandıfı 3 numarah mo-
Samiye Burhan Cahidln alnındaki toltklet: ~a:; 

yara hafiftir. Kolunun vaziyeti de ya. SOJeymn•ırn kulJ:ındığı 4 num:ırah 
nn rontken muayenesi yapıldıktan motosiJ\Iet: :;,:?t 
sonra kafi olarak anlaşrlabllecektir. 
Arkadaşımıza \'e eşine geçmlt olsun 
der, çabuk iyileşmesini dileriz. 

Saat 9,20 de ha§lıyan otomobil, bf • 
siklet ve motoıııiklet yarışlarının ne • 
ticeleri şunlardır: 

BiSİKLET 
Birinci kategori (bUytikler): 
Birinci Tanaş: 15 dakika, 15 saniye, 

OTOMOBiL 
Aynacı oğlunun kullandığı t numa • 

ralr otomobil: 6 dakika. 
Samiye Burhan Cahldin kullandı .. 

~r 2 :ıumnrah otomobtl kaıa~"a uğradı. 
Ziyanın kullandıfl 3 numaralı oto· 

mobil 4.~7 fJe yeni bfr rekor yaparak 
birinci ~eldi. Eski rekor 5.16 ile Ek • 
remde idi. 

Otuz kişi yaralandı 
Pariı, 22 (A.A.) - Bir eıya 

treni Myerea' de bir lokomotifle 
çarpıımıt ve 12 ıi ağır olmak üze· 
re 30 kiti yaralanmıttır. 

- --
httn muhafazası enditesindedir. 

ltalya, genl§leme mücadelesi eBna • 
sında Avrupa da zayıfhyabilir ve bu, 
Almanyanın Tuna havzası ve Balkan 
memleketlerine dalma teşebbi!Aünü 

tacil edebilir. 
Böylece diter bir mUllhaza kendi -

nl gösteriyor: Avrupa "ulh cepheginln 
yarıJmuı ihtfma1f .. Bu kanaatleri knr 
şılamak için Italya hUkOmeti şimal 
cephesinde muazzam manevralar ya • 
parak, ehemmiyetinden kimsenin şllp
he etm~fği Italyan ordusunun ku" • 
vetlnt göstermek istedi. 

Harp esnasında Italya ordusu bU
yUk bir cesaretle çalıştı. Harpten son 
ra :'\fusolii hükQmeti dünyanın en i)i 
hna kuvvetlerinden birini, mükemmel 
bir donanma ve tam surette mekanize 
bir ordu vUcude ıetlrtrek müdafaa 
kuvvetinin teknik cihazını n:odern bir 
dereceye çıkardı. 

Fakat mesele, İtalyan orduıunun 
bqUnkU kuvveti deflldlr. Habe~ i§i 
dolayıslyle yapılan Aıfm masraflar • 
la teıeddüt eden mali buhranın bu or
duya yapacatı tealrdlr..,, 

Kar) Radek'in sCSılerl lnrlltereye 
alt cUmlelerl de ihtiva ederek fiyle 
bitiyor: 

"Eter lnriltere, ıulhUn gayrikabili 
takaim ol dutu fikrini sözde değil, fa· 
kat tanıyacak olursa, Habet mesele • 
sinde kendisine bliyük bir muza .. 
hent cephesi bulacaktır. 

Biz o kanaatteyiz ki, sulhün mil • 
dafaası ltalya halkının menfaatine • 
dir. 1 tal ya için büylik f ellketleri mu
cip olabilecek bir silah çarpışmasın • 
dan kendini alıko) mnqa yardım eden
lere İtalya ilerde müteşekkir kala • 
caktır.,, 
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iki ıün ıürecek, sorplar Babn
bk taraf mdaa alnderilecektir. 

w .... ıirlMk içİD MtYUl'UI 
tldeı.atn..,.. W.~ bnlmut-
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Dün gece Beylerbe- Giridliler 1 Yunan tay yare erı 
yindeki Festival 

Çok güzel oldu 
Dün gece Beylerl>eyi sarayında ter

tip edilen festival gayet muvaffakı -
ıetll ve eğlenceli olmuştur. 
· Tophane Akay nhtımmdan her ya
rmı saatte bir kalkan vapurlar da -
vetlilerf ve bilet alanları çok güzel 
"donanmış olan saraya taşıyordu. 
Kapıya ortada bizimki olmak üzere, 

beş milletin fener şeklindeki bayrak -
lan asılmıştı. Projektörler, sarayı 

bembeyaz bir efsane sarayı haline ge. 
tirnllşti. Yukariki havuzun yanına 
kadar bütün bahçede kübik tenvirat 
tertibatı yapılmıştı. 

nbay Übtündağ, Genl'ral Fahrettin, 
birçok sayla,·Jar, sefirler, mL<ı:ıfir Yu· 
nan bahriye zabitleri Ye ŞC?hrimizfn 
guzide ~ahsi) etleri saray ,.e bahçeyi 
dolduran kalabahğı teşkil ediyordu. 
Habeşistan sefiri d~ gehni~ti. 
E'-vela sarayın içi ~ezildi. Saat 

22,30 da oparlörle programın başh.ra
cağı iIAn edildi. Yukariki büyük ha -
,·uzun kenarına maalesef herkese k':i -
fi gelmiyecek miktarda sandalye kon
muştu. licr~ct \'er:-.'in ki manzara pek 
.~üzeldi de ahkta kalanl:tr da ağaç · 
fara akseden tenviratı, suyun sathın
da yakılan fen erleri, havuzun ortasın
da sal şeklin{le!d sahneyi seyrederek 
oya1aruyorlardr. 

Bu hal sahneye sıra ile 'Bulgar, Yn· 
nan, Romen, Yugo~laY Ye Türk ekip · 
Ieri çıktılar. 

B"dlgar, Romen ve Yugoslav oyun -
Jarmm 'daha ziyade biribirine benze -
diği dikakti celp ediyordu. Yalnız 

Bultarlannkinde dağ sesleri, Ro-

menJerinkinde ovada at, araba koştur
maktan mülhem sesler kulağa çarpı
yordu. Yugoslavlarınki ic;e biz de 
hora diye tanınan oyunların en bariz 
nümunesidir. 

Yunan ekibi alaturka diye bildiği· 
miz ha,·aların Yunan adalarına mah
sus ve su seslerini taklit eden çeşit -
]eriyle danslar yaptı. Bunlar öteki 
milletlerinkinden ayrılıyordu. Daha 
nazenin danslardı. Hele beyazlara 
hiiriiltmüş periler gihi kızlann eski 
Yunan dansları pek beğenildi. 

Bunlardan gonra Türk ekibinin o -
yunlarr. füzim diğerleri arasında ne 
kun•etll, ne nen şahsına mahsr.s ,-e 
ne hamleli millet olduğumuzu göste· 
rlyordu. Öğı'etmcnler tarafrndan oy -
nanan zeybek, hakiki zeybeklerin, Bo· 
iaziçi H~tsi talcl:iesi tarafından oy -
nanan Anadolu oyunları, ve nihayet 
Karadeniz uş.ıklarrnın oyunları, bizim 
kuv,·et, kahr2manlık unsurları içinde 
ne çe\ik, ne coşl{un bir millet olduğu
muzu mukayeseli bir ~kilde ortaya 
koyuyordu. 

Yerli ve ecnebi ell'ıeri,ret: l{lasik 
Yunan dansı da fe'1kalade ama, hele 
Tür1klerii:iki ! diye konuşuyordu. Pro~
ram(lan sonra aşağı ini1di. Sarayın 

en aıtınilakl kısmmda bulunan haYn · 
zun etrafında oturuldu ve suyu çıka
rılmış merfrier havuz içinde dansedil
di. Büfeler çok zengindi. Saat 2 den 
itibaren vapurlar halkı geri taşrdı.Da
Yetlilerin ~-Uzünde memnuniyet görü · 
ntiyordu. 

v. 

Bir saylav 
öldürüldü 

J Kelle lbratiim 

Şehirdeki ltal91şıklı"" 
ğın önüne geç-
... m~k için 

Maı\illa, 22 (A.A.) - Yeni 
başkandan yana olanlardan say
lav ftalundasan öldürülmüştür. 

Şeliirae karışıklıklann önüne geç-
1 mek için Hr jandarma alayı muh- , 

telif kollarda devriye gezmekte- 1 

dir. 

-o--:-:.. 

Yugoslav meb-
usları dövüştü 
Birisi ço!·"t: a~ır bir 
surette yaralandı 

Sofya, 21 (Hususi muhabirimiz 
telefonla bildiriyor) - Belgrad -
dan alınan haberlere göre, dün, 
küz grevinde Mçbir değişiklik ol
muşbır. Yevtiç, partisinin Bel . 
grad kulübünde mebuslar dövüş· 
müşlerdir. 

Bu kavgada mebuslardan Bo . 
roşeviç ağır surette yaralamnış 'Ve 

hastahaneye kaldırılmıştır. 
Bu hadise Belgrad siyasi ma. 

haf Hinde çok fena akisler uyan

dırmıştır. 
---0----0.-

Bir kalpazan çetesi 
yakalandı 

Aşk yftzünden dayak 
yedi 

~Ykoz kulübUnüiı tanınmış eski 
1futb01culannhn Kelle İbrahim iki 

gün evvel Bcykozda bir fa.arruza uğ -

ramış ve hiç bir kabahati olmadığı 

halde ve saatlerce dayak yedikten, 
ötiimle tehdit edildikten sonra güç • 
bell yakasını mütecaviılerden kurta
hılmiştir. 

Bu müteca,iz1er Enver, avcı CP. -
mil, kürt Ali, Mustafa, isminde dört 
'er~k Kanite isminde bir kadındır. 1 

Tecavüze sebep de Kanitenin kızı Mu
aJla ile Ibrahimin arkadaşı Beykozlu 
Şehabın sevişmesidir. 

Aşk yüzünden dayak yiyen Kelle 
lbrahime geçmiş olsun aeriz. Polis 
müteca,·izJerden Enverden maadasını 
yakalamıştır. Enverin Ankaraya kaç· 
hğr söyleniyor. 

--o--

2 birinci teşrinde 
grev yapıyorlor 
Meksiko, 22 (A.A.) - Vera· 

küz grevinae hiç bir değişikliş ol
mamııtır. Deniz ve tarım İ§çileri 
8 birinci teşrinde genel grev ilan 
edeceklerini bildirmiılerdir. Diğer 
federasyonlar siyasal buldukları 
bu greve katılmıyacaklardır. 

-o--

Japonya 
Btt)7Uk Okyanustaki 
adaları niçin tahkim 

ediyor? 
Londra, (Özel) - Cenevred~n 

gelen haberler, Uluslar Kurumu 
siyasal komisyonunda çıkan bir 
meseleden bahsediyor. 

Var§ova, 22 (A.A.) - Polis 
mer'kezi Bud 'lpeştede bulunan ve 
Polonya, Çekoslovakya ve Roman 
ya paralarını taklit eden kalpa
zanlar çetesini yakalamıştır. Çete 
reisi yabancı bir memlekete kaç

mıştIT. 

SelAmi izzet 

Bu mesele, Japonyan:rn büyük 
Okyanosta mandası altında bu -

' ~undurduğu adalarda son yaptığı 
tahkimattır. 

Tiyatro Sanatı 
Her kitapçıda bulunur 

Fiatı: 75 kurut 
... , .................. r/I 

Japon delegesi, bu tedbirlerin 
sadece ticari sebeplerden alınmış 
olduğunu ileri ıürmüıse de, ko • 
misyon azalarından bazıları Ja -
ponyanm bu im.hını "mukni,, bul
mamaktadrrlar ... 

Cumhuriyeti müda
faa için icap ederse 
sllaba sarılacaklar 
Atin~ 20 - Giritten haber veril -

diğine göre Giritliler cumhuriyet 
rejimini şidedtıe korumağa karar 
Yermişlerdir. Hatta icap ederse silahlı. 
bile müracaat edecekleri söylenmek -
tedir. Giritte bultlnan kraleılar hükti: 
mete müracaat ederek ' 'aziyeti anlat -
mışlar, n kendilerine de silah \'eril -
mesini istemişlerdir. 

Çatdarls geneıoydan ve 
kralcıtıktan bahsetti 

Atina, 21 - Başba1can Çaldari!' dün 
kralcıların merkezini ziyaret ederek 
bir söylev ,·ermiştir. Başbakan bu soy 
)evinde bütün ~.alışmaların memleketi 
sükQna kavu!';tttrma'k olduğunu söyle
dikten sonra bunun için krallı~ın ye

niden kurulmasını ilave etmiştir. En 
~onra da Geneloyun tam bir bitaraf -
Irkla yapılacağını tekrarlamıştır. 

Alacakları cepheyi 
kararlaştırıyolarmıf 

Atina, 21 -- Bir çok eumhuriye~i 

teşekküller aralarında toplanarak 
geneloy karşısında alacakları cepheyi 
müzakere etmişlerdir. Cumhuriyetçi 
teşekküller geneloyda elbirliği ile ~a
lışacaklar ve kralhğın yeniden kurul
masına ellerinden geldiği kadar mani 
olmağa. çalışacaklardır. 

Venizelosdan sonra Liberal parti· 
nin başına geçen Sofulsi, rejim ye ge. 

neloy etrafında şu sözleri söylemiş -
tir: 

- Cumhuriyetçiler hiç bir vakit 
mücadeleden vazgeçmiyeceklerdir. E
sasen ulusun yüzde sekseni cumhuri
yete sıkı bir şekilde bağlıdır. Bunun 
için krallığın kazanmasına imkln 
yoktur. Yalnız geneloyun tatbik edi -
lecek rey verme usulü iyi değildir. Bir 
kimsenin birkaç defa rey l"erebilmesi 

-o--

Gazeteci Jakob 
Hihayet Almanlar 
tarfından serbest 

bırakldı 

Gazeteci Jakob 

Paris, 21 - Geçen Mart ayın
da Hitlerciler tarafından lsviçre
den Almanyaya kaçırılan gazete
ci Jakob nihayet Almanlar tara
fından serbest bırakılmıştır. Jakob 
doğruca Parise gelmiştir. 

-<>--
Pervaneden halatı 
çıkarayım derken 

Bir tayfanın sırtı 
yarıldı. ötekinin 
parmakları koptu 

Mudanyadan gelen Ayten va -
purunun Karamürsel önlerinde 
pervanesine halat sarılmış. iki 
tayfa bunu kurtarmak için suya 
girmi~ler. Fakat bunlardan birisi
nin sırtı yarılml!, ötekinin de par
makları kopmuştur. 

.{4680} .c~so•>. 

geldi 
Tayyareciler Perapalasa 

misafir edildiler · 
Yunan donanmasiy1e birlikte şeh -

rimize gelmesi beklenen Yunan tay -
yare filosu bir gün Çanakkalede kal
dıktan sonra dün şehrimize nrmışlar 
n Büyükderede denize inmişlerdir. 
Binbaşı Muzafferin başkan1rfl al -

tında üç deniz ve beş kara tayyaresi 
Yunanlı misafirleri Çanakkalede kar
şılmışlardrr. 

Tayyareciler karaya çıktıtkt.an son .. 
ra. parlak bir tören yapılmıştır. Bun• 
dan sonra Perapa as oteline mısafir 
eClilmişlerdir. Hava Kurumu tayyare
ciler şerefine Perapalasta bir öğle ye· 
meği vermiştir. 

Yunan deniz filosu erk!nı da dün 
Ileybeliada deniz harp lisesini gez -
mişlerdir. 

Kral Aleksandırın 10 ve 15 liraya 
katilleri 

Palto ve pardesü 
Cenevre, 21 (A. A.) - Yugos- 20 ve 25 liraya 

lavya K:raliçesinin avukatı olan ısmarlama kostüm 
Pol Bon'kur'a, temyiz ma.hkeme -
ıinin kararı bildirilmiŞtir. Kral 'A- Safi yün dayanıklı mevsimlik münte-
leksandr' ın katilleri hakkında ilk hap çeşit Ye yerli kumaşlarımızdan en 
teşrin ayı içinde karar verilecek . son moda ild prova ile temiz malzeme 
• iyi iş yapılır. Ankara caddesi Orhan ttr. 

bey ha.n blrlnd kat terzi Halil Klmil 

Franarz dıt bakaniyle birlikte ------------
Marsilyada öldürülen Yugoslavya 
Kralı Aleksandr'ın katillerinin 
muhakemesi devam ebnektedir. 
Müddei Yugoslav Kraliçesinin ve. 
kili eski Fransız dışbakanı pol 
Bonkurdur. Bu mevzu üzerinde 
son gelen telgraf şudur: 

Cenevre, 21 (A.A.) - Yugos
lavya kraliçesinin avukatı B. Pol 
Bonkür'a temyiz mahkemesinin 

Karyola somyası 
yapanlara 

(Kurmalı cümbüş somyası) adıyla 

icat etmiş olduğum imtiyazlı yeni tip 
somya1arımı b1ı kere piyasaya çikar

dığım dan ileride ihtilafa mahal 
· -·:ımak iizere meslektaşlanmın 

beni taklitten çekinmelerüıJ dilerim. 
Zeynelabidin 

kararı bildirilmiştir. Kral Alek- ... _________ llıillİllİıılııiıiıİll9 

sandr'ın katilleri hakkında ilk teş
rin ayı içinde karar verilecektir. 

----0-----

Mensucat işçisi 
mektebi 

Sumer Bank'ın lstanbuldaki 
mensucat fabrikalarından birine 
bağlı olarak bir mensucat mekte-
bi açılacaktır. Bu mektepte ilk 
ve orta tahsillerini yapmış genç
lere yalnız mesleki dersler değil. 
her türlü kültürlerini kuvvetlen -
direcek dersler verilecektir. 

-o-

Romanya ve Vuna
nistanla ticaret 

anlaşması 
Gelen malUmata göre Atinada Türk 

- Yunan tecim anlaşmasmın yeniden 
yapılması için cereyan etmekte olan 
konuşmalar ancak on güne kadar bi -
tirilecek ve yeni anlaşma imza edi • 
lecektir. 

Romanya ile yeni tecim anlaşması 
yapılması için görüşmeler de Ankara
da başlamıştır. Türk heyetine dışişleri 
genel sekreteri Numan Rıfat başkan
lık etmektedir. 

----o-

Futbolcuları 
kampa davet 
Fut bol Federasyonundan: 
1 - Kamp 23 Eylül pazartesi 

günü Modada açılacak ve o gece
den itibaren futbolcular kanıpta 

kalacaklardır. 
2 - Aşağıda isimleri yazıh o.: 

Kızılay Beşiktaş 
şubesinden ı 

BeŞikt.aş Kmlay kazası: ilk okollar 
için 50,000 adet kaliğrafi def teri 

25,9,935 çarşamba günQ saat 18 de 

ihale edilecektir. 

Bu işe girmek tstiyenlerin 150 Hm • 
lık muvakkat teminatlanm teklifle • 

rini ajıi.i gün saat 17 ye kadar kaza 
merkezine vermeleri 18.mndır. Şartna 
mesl Beşiktaşta Akaretlerde Kızı:laı 
merkezinde hergiin görülebilir. 1 

Hayatın neşesi 
Dinç olmaktır. 

Hormobin 
Tabletıerı 

Yorgun vücutları 
dinçleştirir 

Iktıdarsızhğı ve bel 
gevşekliğini 

giderir, yaşamak neşesini iade e

der. Eczanelerde bulunur. Istanbul

da flyatı 150 kuruş. Tafsillt için 

Galata posta kutusu 1255 

yuncuların pazartesi günü sabah ·:..------------
saat 10 da beraberlerinde getir - --------------
mek mecburiyetinde oldukları gi -
yecekleriyle spor levazımatını ha
milen Federasyonlar merkezinde 
kamp müdürü Bay Nüshet Abbasa 
müracaat etmeleri. 

Genel Sekreter 
Be,ikta.ştan: Hüsnü, Feyzi, Fa

ruk Şeref. 
Galata.saraydan: Avni, lbrahim, 

Münevver, Lütfü, Necdet. 
Güneıten: Reşat, Rasih, Faruk, 

Selahattin. 
Fen~rden: Fikret, Niyazi, Na

ci, Esat, Yaıar, Cevat, M. Re§al, 
Necdet. 

latanbul Spordan: Hasan. 
Veladan: Muhteıem. 

Yeni neşriyat 

tlavacılık ve Spor 
Havacılık ve Sponın son çıkan 151 

nci sayısında şu yazılar vardır: 

Tarla ve tohum hazırdır - Server 
Ziya Giirevin, 
Ka~ bedecek vaktimiz yok - Şakir 

Hazım Gökmen, 
Bir uçak arkasında <Şiir) - Şilkrtl 

Halil, 

lngiltere yapıcılar sendikat odasmm 
yıllık gösterişi t 

Gece Virilde atlama - Anohin, 
Halkımız (26) uçak daha bağışladı. 
Yedekte çekilen uçak, 
Villey Post öldil • 
Hava kahramanla:nru.ıı hayatı 1 
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Vahıl #tayuanlar cua.ında ue Alriltanın batta ıirmemiı otmanla
'uula 11eçen afi ve kahramanlık. lleyecan. uror ve tetkik romanı 
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TefırDka lfillUJmaıraso: 12 Vazaını: (VA· NO) 

Yazan: Rıza Şekib 
ı\Orada bir beyin parçası, burada gövdesin

den ayrılmış. kol, bacak, baş, ciğer, 
barsak doluydu 

Gazanfer Reis, Bizans taşçllarına definenin 
afsunlu kapısını yaptırdı. Sonra katliam yapmış 

olan bu canilerin hepsini kıhçtan geçirtti ! 
Gecen tefrikaların hulasası 1 

Prenıea Anita, nefrtt ettiği 
Bızırı <Barbarotı) öldürmeğe gi 
derken, götJsündekl bir oya de· 
metini yanlışlıkla kocasının o • 
dasında düşürmüştür. Şimdi, 
duvarm şarmaıJıkları arasında 
saJdı, aşağıki nöbetçilerin biri • 
birlerine esrarenci:ı bir lıazi • 
nenin yerini anlattıklarını din· 
ligor: 

• 
Tih-k gemicisi, hıristiyan nö . 

betçinin merakını tahrik ettiğin
den memnun oldu. Uzata, uzata, 
yağlandıra ballandıra anlatmak • 
ta deve.m etti. Vaziyetinin çok 
müşküllüiüne raimen, doğrusu, 
Anite. da, hikayeyi alaka ile din . 
liyordu. 

l§te korsanın söyledikleri: 
- Meğer Anadolu kıyılarında 

Mermer köyü diye bir müslüman 
yeri varmış. Büyük yapılarda, pa· 
di~ahın bina ettirdiği camilerde, 
me::lreselerde filin çalııan ustala
rın çoğu buradan yetitmeğe baıla
nu,. Bizans döküntüsü ustalara 
da yol ıörünmiif. Bunun üzerine 
Bizanslıların elebaııları, bl4 Mer . 
merköylillere fena içerlemitler. 
f.s'"' ı, .. \..: ... :_.. ,..ı...,,1:uhl'ım17. k1t • 
raveliyr kirahyarak, mü1iümftn 

köyünü baamıılar gözüm ... Evleri 
yakmıtlar; tat İllf üıtünde bırak · 
mamışlar ... Bununla da kalmıya · 
ra~<, çoluk çocuk, kadın erkek, ki· 
mi huldularaa,. hatta kundaktaki 
yavrulara kadar kılıçtan geçirmiş
ler ... Meğer hu yakaladığımız ka
raveli. balkı o katillermiş ... GC'l . 
zanfer, hepıini kılıçtan geçirme . 
ğe karar vernıit amma, !lkönce 
kendi işini gördürecekmit .. Yani, 
kimsenin hulamryacağı bir yere 
hazine.ini gizlemek için afsunlu 
kapı ya.ptıraca.k ... 

- Şu afıunlu kapıyı bir türlü 
anlıyamadmı .•• 

lan uçurum halindeki mağaraya ı 
hazineyi yerlettirdik ... Ta yuk&rı· 
sını, tavan gibi yerini bile reiı ka· 
yalarla örtürdü. Belirıiz ~ekilde 
kapattı. Öyle ki, İf bitince, buruı 
el ıürülmemit tabii kaya\ar şekJi. 
ni muhafaza etti. 

- Peki, adamları naııl kılıç . 
tan geçirdiniz? ... 

- Basbayağı ... Onar onar ayı
rıp ayrı ayrı yerlere götürdük, 
mezarlarını kendilerine kazdır • 
dık ... Sonra da ... 

- Anlat, anlat ... 

- Sonra da ... 
Artrk çok ileri 1itmi9lerdi. .. 

Seıleri pek hafiflemi!ti... Hatta 
duyulmuyrodu. 

Anita: 

''- Onlar da beni farketmez • 
ler ... ,, diye dü,ündüğü için, gene 
eıki minval üzere, ilerlemekte 
devam etti. 

Şimdi tam Hızır Reisin yattığı 
pencerenin yanına varmıttı. 

"- Oh ... Açık ... iyi tahmin et
miıim ... ., diye ıevindi. 

Fakat, birdenbire içeri ıirmek 
cesaretini gösteremedi: 

"- Ya Reıa henuz uyurnadıy . 
sa? ... ,, 

Kulak kabartarak odayı dinle • 
di ... Rüzgarın esişi ilkönce birşey 
işitmesine mani olduysa da sonra, 
pek vazıh olarak far ketti: 

Gündüzün kendi nezareti altın· 
da yaptırdığı geniş ku§tüyü ve 
duvara gömük yataktan derın de. 
rin bir nef ea alış hissediliyordu: 
"- Soluyuşundan uyuduğu bel-

li ... ,, 

Yatağa saplanan 
hançer ... 

Anita, ~aha fazlasını dinliye • 
medi. ... t ' 

Fırsatı ka.çırmağa gelmezdi. 
Nöbetçiler, altından geçmi,ler, 
uzaklatmıtlardı... ... '· ' .... 

Genç kadın, içerisini dinleyip 
yataktan hala uzun uzun soluk · 
lar alındıiını f arkederek, uıulla 
odaya süzüldü. 

Bir an put gibi oracıkta dura • 
rak bekledi. Yüreğinin çarpıntı • 
sını dindirmek istedi. Boğulacak 
gibi oluyor, boğazına bir!ey tıka· 
nıyordu. Nefeı almaktan korku • 
yordu. 

Gözünü karanlrğa alıttırmak 
istedi. Fakat buna imkan yoktu. 
Oda, bir katran kuyusu gibi, sim 
siyahtı. Tahmini olarak ilerle . 
mekten baıka çareıi kalmamııtı. 

"-Hem çarpacak bir eıya 

yok ... Yatağın önü bottur ... Şam· 
danla çakmağın durduğu küçük 
mua var amma, o da arabesk 
minder tarafında... Hrzrr etyanm 
yerini deği9timıit yahut yere ken
dine ait öteberi koymu sa bile 
ırene de çarp1ıp sürültU çıliaTDIUll •• 
ihtiyatla y:ürürüm ... ,, . 

Yerler tA§ olduğu için hi9}>ir 
çıtırdı çıkmıyordu. Anita yumu • 
tak terlikli ayaklariyle, her adı . 
mmı binbir takayyütle ve belki 
birer dakikada atıyordu. 

Yataktan gelen nefeıler, derin, 
rahat, adeta çocuklara müyesaer 
bir uykunun saadetini hatırlatıyor 
du: 

"- Yolda çok yorulmut, bel . 
li... Kendini emniyette sanıp ne 
güzel uyuyor ... Onu uykusunda öl~ 
düreceğim ... Fakat, bende o sala. 
hiyet var: Kadınım! ... ,, 

Gülümsedi: 

- Fillere kartı koynı!llıyız !. 
Diye b~rbar bağıran ta§kanla 

rı itte ıurada bitkin bir halde ya 
tıyordu. Son nefesini v-,rmesi için 
aalanın elindeki itini b;tirip, yar . 
dımına gelmesi lazımd' Bu da u 
zun aürmiyecekti. 

Aslan, karnı detilmit bir vah ·ı 
tinin buduna geçirdiği keskindi§· 
leriy)e bir parça koparm~kla met 
guldü. Her yaralıdan b!rer lokmP 
et ..• Neticede elli lokma ... Bu del 
açlıktan brmalanan midesini sus
turmak için yeter bir miktardı. 

Aalan koca bqını a&Hıya sallı · 
ya yaklaftı. Kırpılmıı göz kapak
ları altından bunu gören reis son 
bir gayretle ayala hikmak ve 
kaçmak istedi. 

Aslan elinden avı 1<açan bir 
kedi çeviklijiyle yetitti ve ufak 
bir pençe darbesiyle gene yere dü
türdü. Artık, hiç aceJeye )Uzum 
görmeden, yavq yavq parçala· 
maıına devam etti. 

Filler, ortalıkta tehlikeli bir 
vücut kalmadıfnu görünce, ICen
dilerini çarpıtmada teıvik eden 
seslerin yükseldiği kuyuya, dana 
doiruıu çukura yaklaıtılar. 

Karıa çukurun ağzıo.da birka~ 
hortum birden ıörünce bir sevinç 
çıibiı kopardı. 

Filler buna hortuml•riyle tram 
pet Çalarak mukabele ettiler. 

Kartanın ıöz ıöylemeaine lü • 
sum kalmamıflı. Birçok defa or .. 
manla?ında çukurlara düıenlerin 
nasıl çıkarıldıklarını biliyorlardı. 

Çukurun üzerine konulmut a -
ğaçları hortumlariyle kavrıyarak 
içeriye uzattılar. Fakat ancak bu 
sarkıtılan ağaçları yakalıyabilmek 
sıçramakla kabil olabilf)Cekti. E
bulul! Karıa kadar sıçuyamıyor· 
du. Bu yüzden önce Ebululanın 

Karfanın yardımiyle tutunması 
lbımdr. 

Karıa diz çöktü. Ebulula onun 
sırtını basamak yaparak yükseldi. 
Omuzuna bastı. Karta avağa kalk. 
tı ve nihayet aiacı yakalamak ka
bil oldu. 

- Kar9a, ben ağacı ya.lialadım. 
Sen de benim ayaklarımı yakala! 

sallandı, sonra hayvanın başına 

çıkarak kara bir kayayı andıran 
alnından öptü, öptü, öptü ... 

Kartanm bu sevişi fili adeta 
kendinden ge;irmiş.-ti. O kadar ki 
kocaman kafaıında birer nokta 
gibi kalan ufacık gözlerini kırptı; 
yelpaze kulaklarını salladı, kara 
taştan itlenmiş koca ön ayakları· 
üzerinde iki tarafa yalpa vurdu. 

Bu, onun ıevinciydi ... 
Ebülula hala filin kafata.sm • 

da, iki kulağı aruında oturan 
Kartaya seslendi: 

- Burada kalacak mıyız? Git • 
miyecek miyiz? 

- Gideceğiz, merak etme ••• 
liele·tu kavga meydanmı bir eli• 
relim. 

Filin aat Kulafma liafifçe Clo .. 
kundu. Bununla gideceii yolu ita· 
ret ediyordu. 

FUbakilia fil tlemen eala 'Clen • 
mÜf ve elli vafı!inin parça parça 
aeq>ilip dağıldığı aabaya APDU!
tr. Manzara bakrlaımyacak kadar. 
ifreııçti. Ora(la bir lie1ln parçası, 
burada gaVdesinClen ayrılmq kol, 

bacaX, bq, cifer, Dağına]( el do· 
luyClu. Pı'htrl&flllıt kanlar, topraJC 

rengini JCrrnmıya ~V'innifti. Hali 
:ela kiöfelerden iniltiler veliyordu. 
Ölmiyenleri Cle mi var'dı dafia? 

Karta iniltinin gel(f ifi tarafa 
~mı çevmU. 

Başını lialdırma~a- çab§an bir 
yerli ile kartıla!tı. Filden indi ve 
o tarafa doğruldu. Bu, nisbeten 

1iafif ya.rah birlıiy'di. Görıiinütüne 
bakılırsa dalia genç.ti ·de. Saçlan 
güneşin altm"da panl parıl yanı • 
yordu. Yeni yağlanmq,· yeni sU. .. 
Jenmit olacaktı. 

O, K&l'f&nm k'endiılne dolru 
geldiğinin farkmda değildi. Ya • 
kmm(ia ayak sealerini it itince 
güçlükle l>aşmı çevirip yalvaran 
gözlerle ba'litı. 

Anlatılan aala.nm hücumundan 
Irurtulan yegane vafıti 1>u olacali· 
tı. 

,(Devamı var) 
- Can mı, itte... T aıçı U•taları· 

na, kayaları öyle bir surette oy . 
durdu, biribirinin içine, dı9arrdan 
anlatılmaz tarzda girintili tıkın . 
tıh tertip ettirdi ki, ancak dört 
beJ taıı, ıuraya huraya, yalnız 
kendisinin bildiii bir tekilde itin
ce, o koskoca kayalar kolaycacık 
a6nüyor, kapı açılıyor... Lakin, 
istene 7irml otuz kiti tatları zor • 
luın, marifetini bilmeyi~e, nafi· 
le ... Afıunlu kapı kmııldanıaz ..• 
Anladın mr timdi? •. 

Evet, talihi bu ak~am yaver o· 
luyordu. Fakat aceleyle bir 
hata işlemekten çekindi. Zira, n5. 
betçiler, geri dönmüıler, gene hu 
tarafa doğru yürüyorlardı. Yüzle
ri dönük olduğu için, hareket ha . 
linde bulunan bir cismi farkede • 
bilirlerdi. Hem, odaya girerken 
yaprakları fazla hışırdatması da 
ihtimal dahilindeydi. 

"- Kafes arkasında kalması j. 
cap eden bir kadın olduğumu söy. 
lüyordu ... Benden mertlik bekli • 

Zıplamakla yetİ§emezain.. --------------

- Anladım ... Anladnn ... 
Gene yilribnefe batladılar. 
Uzaklaırrken aealeri duyulu . 

yordu. Anita, ilerlemek için, onla
rın hayli açılmalarmr bekledi. 

- Orada tam üç ay çalı,tık. 
Kapının nuıl açddıimı tabii yal· 
nız ustalar biliyordu ... Lilcin, on . 
ları da, katliam cUrümlerinden do. 
layı, itlerini bitirdikleri sırada, 
kılıçtan geçirdik ••• 

- Daha önceden size birıey an. 
!atmadılar mı? 

- Nereden anlatacaklar? Biri· 
birimizin dilini bilmiyorduk ki ... 
Çalıtırlarken de Gazanfer Reis hi
zi onların yanma sokmadı... Biz, 
iki dağın çatlağı gibi bir Y.ank o . 

Onun için bekledi. 

İhtiyar Türk korsanı: 
- Hazinenin niçin sahipsiz ve 

ul&Jılmaz bir yerde gömülü kaldı
ğını timdi anladın mı? ... 

- Tuhaf fey ... Demek ki, Ga . 
zanfer Reiı, ölürken, eararını 
kimıeye söylemedi? ... 

- Birdenbire tehit oldu diyo . 
nam ıana... Malta önlerindeyken 
bir gülle geldi, o ulan ıibi, dağ 
parçası gibi babayifiti götürdü ... 
Esrarını arkadatı Y akup Bey bili
yormu9 amma, o, daha evvel ıene 
o SJTalarda öldüydü. Karde§i Si • 
yavut Reiı de vardı. Aynı Malta 
bu.kınında o da 9ehit düttü ... Bir 
vasiyetname çıkar dediler ... Çık . 
madı ... Hazine Mlaaını bilenler 
bir biz acemilerdik amma, ne ca • 
hil 9eyler olduğumuzu anlattım ••. 
Zaten merhum Gazanfer, mah•ua
tan hepimizi Allahlıklar araıın . 
dan seçmişti. .. hte bu define, böy. 
lece, hala, yeri bilinmeden met • 
rôk ve sahipsiz olarak ..• 

yemez •.. ,, 

Yatağın tam Yanma geldiğini 
hi.aaediyordu. 

Ansızın dizine birşey çarptı. O. 
dü koparak bekledi. 

Oh, çok tükür ••• 
Nefeı ahtın tempcau bozulma· 

dı. 

Hafifçe elini uzatarak bu çar
panın ne olduğunu anlamak iıte· 
di: 

·Bir kılıç ... Ka.b:ıuı içinde du • 
ran ve korıanın &'Ündüzün taktıiı 
iiri kılıç ... Hızır Rei .. , demek ki 
yatağında bile, bundan ayrılmı . 
yor ... 

Uykuda olmaaına rajmen kı . 
lıçlı 1 Öyleyse takayyütlü ... T ehli-

Ebülula haklıydı. Bu daracık 
yerde bu kadar sıçramak imkan· 
sızdı: 

- Peki! dedi. 
Şimdi Karta Ebülula'nm aya · 

ğını, Ebüh1la filin hortumuyla 
yakaladıiı ımğı tutuyordu. 

Ebül6la ıeılendi: 
- File aöyle de çekmeğe baıla-

ım. 

Kal'f&: 
- Çek! diye bağırdı. ' 
Fil bunu anlamı, ve çekmeğe 

batlamıttı. 
Az ıonra ikiıi de düttükleri çu· 

kurun ağzındaydılar. Kurtul mut . 
lardı. Karıa fillerinin burU§uk 
hortwnlarını oktadı; kocaman dit 
lerini bir paralel gibi kullanarak 
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Balkan Olimpiyadında 
.. '- ... , 

Müsabakalardan evvel 

Bu sene lstanbulda yapılan al
tıncı Balkan oyunları, dün Kadı
köy stadında başladı. 

Saat (12) den itibaren vapur
lar, çeşit çeşit ırklara mensup, 
türlü türlü dilden konuşan kala
balık bir halk kütlesini, Kadıkö
yüne taşıyordu. 

I 

olimpi11at yemini yapılıyor. 

Anlaşılıyor ki, Balkan oyunla
rı, diğer spor müsabakalarına na
zaran bambaşka bir seyirci kütle
si topluyordu. 

Ayakta bile durmak için güç 
yer bulunan vapurda, dikkat edi
yordum: En büyük kalabalığı, İs
tanbullu Rum vatandaşlarla şehri-

800 metre başlarken. Başta ikinci görünen birinciliği kazanan Yorgako-
pulodur. 

Cirit atmada Türkiye fampiyonluğu 
bilJinlirken yapıl~ seremoni 

mizde bulunan diğer Balkan dev
letl~rine mensup yabancılar teşkil 
ediyordu. 

Bunlar çoluk çocuk, spordan 
anlıyan, anlamıyan, hatta belki de 

içlerinde spor sahası ne olduğunu 
bile bilmiyenler olduğu halde, ırk. 

daşlarını seyretmeye gidiyorlardı. 

Bilet satışının, üzerinde spekü
lasyon yapılyacak kadar gördüğü 

rağbetin sırrına!... Bizde atletizm 
hareketlerine para ile değil, beda-

va olduğu zaman bile çok az ala-

ka gösterildiğini düşünerek evvela 
akıl erdirememİ§tim. Fakat ka

labalığın en az yüzde 60 - 70 inin, 
maalesef bizlerden başka unsur

ların teşkil etliğini gördükten aon~ 

ra, ortada anlaşılmıyacak bir şey 
kalmadı. 

Organizasyonu·n iyi ve fena 
geçen tarafları 

Rast:gele kimselerin, göğsüne bir rozet: ko~una bir band 
vererek sahaya bırakmamak lazımdır ! 

Büyük fedakarlıklar sarf edile- kimler oturmamış, kimler!.. ğundan da fena idi. Resmi prog .. 
rek, bu oyunlar için hazırlanmıt Gazeteci .!llmıyan birçok İn- ram da ancak ( 61) vazifedarın 
olan st~dyomdan İçeri giriyorsu- sanlardan başka mesala, bu tri· ismı yazılı olduğu halde, müsa
nuz. Atağı tarafa dü1en kıs- bünle uqraşan zatın, çalıştığı mü· bıklar, şehir bandosu ve hademe
mı müstesna, her tarafı kaplıyan esseselerin erkanı maa aile ve ler mü~tesna, bir aralık sahada 
tribünler, (A. B. C. D. E. F.) di- ila !... tam 146 kişi saydım ki, bunun da 
ye harflerle ayrılmış ... Karşıya dü- Ayakt:a durmak bol bol rozet dağıtmanın aksüla-
şen eski açık tribünler de ikinci ıne!l olduğu şüphesizdi. 

k. (Ayakta kimse durmıyacak, o-mev ı ... 
Biraz ilerledikten sonra bileti- na göre bilet satılmıştır) diye :fan 

nizin üstündeki harflerle yazılı o- edilmişti. 
lan tribünün önüne geliyorsunuz.. Çok istt;:rdim ki, bu ilanı ve -
Her tribünün kapısında duran, renler dün tribünlerde otursunlar 
göğsüne, yalnız atletler ve hakem- da, önde, ayakla duranlara mani 
ler ( ! ) için hazırlanmıt rozetler olunmadığı için, bilhassa (A. C. 
takmış, ve bir kısmı, sanki bu ve B.) tribünlerinin v~ antre yan
rozetle bir şey olmuş gibi, ne ol- larında oturanların çektiklerini 
duğunu şafırmıt ! 10 - 15 çocuğun görsünler!.. 

kontrolundan geçerek bir yer bu- ı 
lup oturuyorsunuz .. 

Onur Tribünü ' 
Tribünlerin ortasındaki kısım 

(Onur) tribünü olarak ayrılmış .. 
Fakat hayrettir! Burada otur

ması lazım gelenlerden ancak 15 . 
20 kişi var .• Üst tarafı, işini uy
duranlar tarafından işgal ~dil· 
miş! 

lstanbulun C. H. P. sayın baş
kanı Hilmi Ural bile burad:.~ 
yer bulamamış. (A) tribününün 1 

bir köşesine sıkışmış oturuyor. 

Hakem listesinde ismi, cismi ol
mıyan insanlardan, müsabakıla
rm ortalarına doğru kollarınd bi. 
rer hakem işareti takmış olanlar 
da gözden kaçmıyordu. 

Cirit atma esnasında, bu inti
zamsızlık, az kaldı bir kaza ile 
neticelenecekti .. 

Ko~uıarda arive (bitiş) yerin
de, bir kere 68 kişinin toplandığı
nı saydığımı söylersem, sahanın 
intizamsızlığını anlamak hiç güç 
olmaz, sanrım. 

Organizasyonun 
iyi taraflan 

Organizasyonun dün gördüğü. 
müz bozuk kısımlarını, bu kadarla 
haber verdik .. Şimdi de İyi ve be
ğendiğimiz taraflarını yazalım .• 

Saha ve pist 
Tribünler, saha ve pist hakika

ten iyi harıırlanmışıt. Kuluvarla· 
rın çizgilerine, atlama çıtalarının 
boyalarına kadar her şeyin mü
kemmel olmasına itina edilmi,, 

Ruhan tam bir sporcu ve halkç• 
olan Hilmi Ural için, tribünlerde 
halkla oturmak bir mesele teşkil 
etmiyeceğine eminim. Fakat O
nur tribünü diye ayrılan bir yer, 

' aşağı kalenin yerinde, çekiç atma 
için yepyeni bir mu hafa yapılmıt, 

ra.a2ele insanlarla dolnuukflln. 100 rn.e.he'Jp_ RnllıiD----.~ 

Hilmi Ural'a burada, spor hare- Frankodiı (Yunan) 
ketlerini daha iyi seyredeceği bir 
köşe gösterilmemiş olması, bizim Rozet:I i ve hakem 
tuhafımıza gitti .. 

Gazet:ecilerin yeri 
(A) tribününün sağ köteıinde 

gazetecilere bir yer ayrılmıt, bu -
raya sırf gazetecilerin ve ancak 
bir gazeteden bir kişi gire -

ceği söylenerek, spor işleriyle 

tribünlerinin, bu kadar uğraşan 

her müsabakayı en az 2 - 3 kalem
den yazan (Haber) e bile F ede

rasyonca burada iki kişilik yer 
verilmemiştir. 

Eğer bu tribün hakikaten bu 
kadar dikkatle tutulmuş olsaydı, 
canımız yanmıyacaktı L. 

Ben, uzak bir tribünde oturdu
ğum için tahsan görmedim. Fakat 
orada bize verilen bir kişilik yer
de oturan arkadaşım anlattı .•• 

Bizlerden esirgenen yerlere, 

bollu~u 

Müsabık ve hakemlere veril

mek üzere bir rozet yapddrğını 

duymuş ve ilk günler, hakikaten 

bunu yalnız alakadarların göğsün
de görmü§tük. Fakat, bu zavallı 

rozetler, dün kimlerin göğsünü 

süslememişti? ... Bilseniz! .. 

Bu işlerle, yakından uzaktan, 
hiç bir ala.kası olmadığını, olamı-

yacağını bildiğim öyle insanla(' 

vardı ki, nasıl olmuş anlamadım, 

birer rozet edinmişlerdi 

Öyle zannediyorum ki, bu ro
zetlerden en aşağı 300 - 400 tane 

dağltdmıştı. Burada ikinci bir 
noktayı itaret etmek lazımdır: 

Sahanın inzibatı mümkün ol
duğu kadar, hatta mümkün oldu-

1.!.ı.,.-ı.. .-!--- -- -.-4.: .. -L.....: 

ile halka bildirmek için, saatin 
yanında muntazam bir yer yapıl· 
mış, iyi bir radyo teşkilatı kurul-
mu,tu. 

Koşulardan sonra koşu pisli, 
düz tahta tarak ve fırçalarla, bir 
sonraki koşu için hazırlanıyordu. 

Atlamalarda metreleri göste -
ren kareler ve Balkan rekorlariyle 
atıfın hangi ulusa ait olduğunu 

anlatan bayraklar, seyirciler iç.in 
çok faydalı oldu. 

Yani, işin idari tarafı ne kadar 
kötü yapıldı ise, teknik bakımdan 
da iş o kadar muntazam, eksiksiz 
ve iyi başarılmıştı. 

lıte onun için çok temenni e
diyoruz ki, avuç dolusu para har
canaraJ..: yapılan bu olimpjyatta, 

idari teşkilat, derhal yapılan cez· 
ri bi r müdahale ile, teknik teşki
lata layik bir hale konulsun ... 

izzet Muhiddin APAK 

• I 

J . .. ...... . -

Dünkü müsabakalann bizim için en mnvaffakıyetli safhaları: KarakO§ Türkiye rekorunu bir daha kırarak Balkan §ampigonu olurken, ve Veysi bize dördüncülüğü kazandıran }'unan 
U3ulü dl.ak atarken 



Dünkü müsabakalardan evvel atlet ler ıahada Balkan marıını dinlerlerken ~lda Myaz lormalı atletler Tür kWr. Ondan ıonra gdenln aıra Ue Tu nan, 'T1111Nlal1, Romen, Bulgar, ııe Ar
nal1Ut talcımlandır. 

Balkan oyunları dün başladı 
Cirit atmada hirincl yüksek atlamada ikincl 

100 metrede üçüncü olduk. 
Yunanlılar 47 - Yugoslavlar 52 • Romenler 57 - biz 25 
Bulgarıa·r 3,Aı n a v utlar 2 puan aldı 

Musabakalar, şehir bandosunun, çal 
drğı bir marşla, önde hakemler ol -
nıak üzere, takımlar, bayraklarının a& 
kasında Arnavutlar, Bulgarlar, Ro -
menler, Yugoslavlar. Yunanlılar n 
Türk takımının sıra ile geçmesiyle haş 
ladı. Tribünlerin önünden geçen takım j 
far, ~:eneral Fahrettin, llbay Muhid · 
din, saylav Cevdet Kerimin bulun . 
duğu onur tribünü önünde dizildiler. 

Teknik bakanı Ali Rıza çok kısa i
ki cümle ile: 

- Altıncı Balkan o.runlarını açıyo -
rum. Atletler meydan sizin! .• 

Diyerek müsabakaları açtı. Ondan 
sonra, Türk atletizm federasyonu rei
si Bürhan Felek ortaya gelerek. uzun 
bir söylevle Balkan oyanlıtt"PJll -.;r 
tarihçesini yaptı. }'aydalarından bah-
setti. 

Son olarak bütün takımların, Bul • 
gar federasyonu reisinin ölümü mü -
nasebetiyle tepelerine siyah tül asıl -
mış olan bayrakları ortaya geldi ve 
bir Türk atleti tarafından olimpiyat 
yemini edildi. Ye bundan sonra mera
sim nihayet bularak müsabakalar baş 
]adı. 

MüsaJ>akalara başlanmadan ev\'el 
Balkan yarışlarının ilk müsabakası o
lan Ye altı ay evvel Atinada yaprlan 
Maraton koşusunun neticeleri okun
du. 

Birinciliği 3 saat, 7 dakika ile Ro . 
manyalı GAL, ikinciliği gene Roman
yalr Topaba. üçüncülüğü Yugoslav 
Şporen, dördüncülüğü Bulgar Figa -
rof, ve beşinciliği de Yunan Sarasrn 
kazandığı anlaşıldı n şeref direğine 

merasim le Romen bayrağı çekilerek 
Romen milli marşı ayakta dinlenildi. 
Eundan sonra müAAhakalara geçiJdi: 

100 metre 
Seçmeler çok asabiyetli geçti. .Bi -

~nci seçmede dört, ikincide üç ve fi. 
aalde beş defa fodepar (yanlış çıkış) 
7apıldı. tık seçmelerde Yunan Saka -
lariu 10,S, Yugoslav Bayer 10,9 ile i
~nci ve Semih 11 ile üçüncü gelerek 
finale kaldılar. Bu yarışta Semihin 
•endisinf • kadar sıkmadığı görülü -
7ordu. 

ikinci seçme daha heyecanlı .oldu. 
Jtaif, 10,6 ile birinci gelen Romen Ka
nçdan sonra 10,8 le ikinci gelen Yu· 
aan Frangudisden bir göğüs kadar 
reri kalarak 10,9 ile üçüncü oldu ,.e 
bu ekilde o da finale kaldı. 

Yüz metrenin finali çok heyecanlı 
eldu. Raif bf rinci, Frangucİis ikinci, 
Ko,·aç üçüncü Sakarya dördüncü, Se
ınih beşinci , .e Bayer de altıncı kulu
•arlara düşmüşlerdi. Yukarda da de- ı 
diğim gibi koşu başlarken tam beş ı 
defa fodepar (yanlış çıkış) yapıldı. 
8emih çok asabi görünüyordu. Niha
Jilt 1Ull ... ladı. 

rranpdfs, Kovaç, Bayer ilk anda 
inde görilndUler. Ynnş büyük bir sü
rat ve heyecanlı deYam ediyor. lşte 
Yunanlı Sakalaryu da iki metre ka -

dar mesafeyi kapatmak için çalışıyor. 
Fakat on bir saniyeden daha aşağı 
koşan rakipler arasında bunu kapat · 
manın imkanı yoktur. 60 metreden son 
ra Raif de Sakalaryu ile Kovaça yak
laştı ve en önde Frangudis ve yanm 
metre gerisinden de Raif, Kovaç, Ba· 
yer bir hizada yanşı bitirdiler. Her -
kes Raifi ikinci gördüğü halde neti -
cede Ko,·açrn kendisini bir göğüs 
farkiyle geçtiği anlaşıldı. 

Neticede Frangudi.s 10,t ile (yeni 
Balkan rekoru) birinci, Kovaç 10,8 i
le ikinci, Raif 10,9 ile üçüncü, Bayer 
11 ile dördüncü, Skalaryu beşinci ve 
Semih altıncı oldular. Semihin talisiz· 
!iği bize bu yarışta daha fazla puvan 
aliiiil& ;,t~.,q~ ~ F.rea;; 
gudis, gerek Kovaç ve Raif gflzel ko· 
şular yaptılar. 

800 metre 
On atlet iştirak etti. Bizden işti -

rak edenler Receple Galip idiler. Mü· 
sabaka fevkalade güzel n heyecanlı 
oldu. Birinciliği Yunan Yorgakopulos 
1,58,8 ile (yeni Balkan rekoru) aldı. 

Cirit atmcıda bize birincilik 
kaz.andıran KarakQf 

Onu 2 dakika ile Yugoslav Nikkazi ta
kip etti ye sıkı bir macadele ve gö -
ğüs farklariyle de Romen Lajusan, 
üçüncü, Yugoslav Grosek dördüncü, 
Galip beşinci, Romen Manea altıncı 
oldular. 
Yorgakopuıo·nu yaptığı rekor çok 

kıymetlidir. Bizim Recep iyi bir koşu 
yapamadı. Bunun sebeplerinden biri 
,·irajlarda önündekini geçmek iste -
mesi yüzünden kaybettiği en az on 
metre mesafedir. Buna mukabil Galip 
kimsenin ümit etm~diği derecede mü 
kemmel bir koşu yaptı. Son on met · 
reye kadar üçüncü mevkide olmakla 
viiksek kabiliyetini lsbat etti. Galip 
gelecek sene 800 metreyi muhakkak 
3urette (eğer çalışmakta devam eder
se) 2 dakikada koşabilecektir. Kıy • 
metli 800 cü Ömer Besim 800 deki 

mevkiini bu genç atlete bırakmakla 
gösterdiği sportmenlik böyle güzel bir 
netice vermiştir. 

5 0 00 met re 
lşte geriliğimiz.in çok belli olduğu 

l>ir mesafe. Birincinin yaptığı 16 daki· 
kalık derece çok iyi olmamakla bera -
ber az daha bizim Rıza Maksuda tur 
bindiriyordu. Neticeler şudur: 

Birinci Yugoslav Brükan, ikinci Ro· 
men Dinu 16,94, Uçüncfl Yunaa Kutis 
16,18,3, dördüncü Yunan Vartzakis 
16,26,7, beşinci Yugoslav Kancler, al
tıncı Romen Kononesko. Bizim RJza 
Maksut yedinci geldiğinden derece 
alamadı. 

Rıza Maksudun altıncıJle arası bir 
araYüaııi tuf' bdaı' •tJltn'P" da ya· 
vaş yavaş bu mesafeyi 20 metreye ka
dar indirmeğe. muvaffak olmuştur 

Hatta bunu da kapatması mümkündü. 
Kapatmamasına seb~ mtl!abakayı 
bitirdiğini bilmemesi ve bltfnMk için 
daha bir turu olduğunu zannetıMsl -
dir. Nitekim yanşı bitirdikten sonra 
durmadan daha yanın tur koşmq -
tur. Bu hata gong memurundadır. 

Son turda oldutu kendüdne haber ve
rilecekti. 

Bu yarışta kopn Amavut atletle
ri de muvaffakryet göstermişlerdir. 

Y üksek atlama 
Haydann sakatlanması neticesin • 

de atlamalara katılmaması kazanma
yı umduğumuz şampiyonluktan bizi 
mahrm etmiştir. Yugoslav Mikiç, 
Türk Pulat, Yugoslav Maher n Yu -
nan Paterakis 1,75 Yunan Patazis ve 
Cihat 1,70 atlamışlar çekilen kur'alar 
da ,·ukardaki isim sırasiyle birinci, t
kincl, üçüncü, dördüncü, beşinci ve 
altıncı olmuşlardır. Pulat biraz şans· 
1ı olsaydı 1,80 i aşacak Ye şampiyon 

olacaktı. 

Atmalar 
Dün en zorlu müsabakalarımızı at

malarda yaptık. Karakaş fevkalade 
bir derece iJe Balkan şampiyonu ol -
du. Yeysi de Yunan usulü diskte az 
bir farkla dördüncü oldu. Karakaşrn 
derecesi ayni zamanda yeni Türkiye 
rekoru olmak üzere :>9,21 dir. lkinci 
Romen Yamanu: ~l8,4, üçüncü Yugos
lav S. Meyda :>7,20, dördüncü Yunan 
Haciyanis: 56,6!'i, beşinci Yunan Miha· 
lopulos: 5:l,21 alhncı Yugoslav Mari
as: :>.1,12 oldular. 

Yunan usulü diskte ise birinciliği 
41,89 ile Yunan Sillas (yeni Balkan 
rekoru), ikinciliği 39,79 ile Yugoslav 
Narençi~, üçiincülüğü 39,41 ile Yu • 
gosla,· Klent, dördüncülüğü !19,10 ile 
Türk Veysi (yeni Tiirkiye rekoru), 
beşinciliği 37,70 He Yunan Fikotis, ııl
tıncılığı :J&,60 ile Romen Hovalet ka • 
zandılar. 

4,400 bayrak varışı 
Dereceler: Biri:ıci Yunan takımı: 

3,28.4 (yeni Balkan rekoru) ikinci Yu
goslav takımı 3,29,2, üçüncü Romen 

5000 metre baflarlmı: En bafta be flnd geloı YllllOll<W, ikinci ge. 
len Romen, ve üçiJnc#J gelen Rıza Mak aut mimde dörtlindi rxuigettc olan 

Arnaout atletin arkamdadır •• 

takımı, 3,32,1, dördUndl Ttlrk takımı 
3,38,6,; beşinci .Arnavut takımı. 

Esasen en zayıf kOfUlammzdan bi· 
rinJ bu yanşm tepti edecetlnl yaz -
mıştım. Bu tahminim tamamen ta • 
hakkuk etti. Bereket versin takıma Be 
simin ahnmMı ve Mehmet Alinin çok 
güzel bir koşu yaparak kendWnden 
20' metre önce bayrafı alan Amavu -
du geçebilmesi bizi sonuncu olmaktan 
kurtarmıştır. 

Takımm böyle fena bir derece al • 
ma.41ına se~p ilk 400 zü koşan Cemalin 
çok fena koşması, ve bayrağı arka -
daşlanna adeta yürüyerek getirmesi . 
dir. Mufahham, Besim ve Mehm~t Ali, 
güzel koşular yapmışlar ve mesafeyi 
tedricen azaltmışlardır. 

Umumi t a snif 
Altı ay evvel yaprlmış olan Mara • 

ton yarışları da dahil olmak ttzere 
Balkan olimpiyadında bugünkü pu · 
van vaziyeti şudur: Birinci 52 puvan
la Yugoslavya, ikinci, 48 puvanla Yu· 
nanistan, üçüncü 37 puvanla Roman -
ya, dördüncü 2;; puvanla Türkiye, be
şinci 3 puvanla Bulgaristan, altın~ı 

2 puvarıla AmaTutluk. 
Maamafih Balkan yarışlarmın ikin 

ci gflnil olan bugün Yunanlılann Yu
goelavlan, ve Türklerin de Romenle -
rf seçmesi ümit edilebilir. 

M. SERTOCLU 

Bugünkü 
müsabakalar 

Jlusün saat (15) de başlrya

cak olan ikinci küme müıabaka
ları ıunlardır: 

Saat 
15 - 200 metre seçmeler. 

15,20- 400 metre manialı ıeçme. 
15,30- Uzun atlama, 
18 - Diak atma. 

16,30 - 200 metre ıonu. 
17 - 400 metre manialı ko,c 

IODU. 

17,20 - Balkan bayrak yarı;ı 

(100- 200- 400 - 800). 

100 metreyi kazanan Frangudia IJll "itan •onra arkadQfları ar"8ında 
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M isafir seven Romanya 

Korsan A~k 
köylerhıde kuru a ı 

VDG"ml -woı Oııııce eski bDr yelll<enlD ile aıyBaıll'caı deınıD~ıdle iP ~ r.:::=\\ ~ 'D ri ~ n 
doDaşaıırall< lngmz gemDBernnn ırahat ıt:ııoll'alkmamuştu I .Q:;;;U U U (gJ Yf l!.i ~i U 

Kocasınırı esir düşmesine sebep . G~nç. kızlarla delikaniıların 
olan kadının l t bırbırlerlle tan•şıp evlenmef erin~ 

Onun, derin denizlerin çarpışmasına 
benziyen dalgalı kahkahası, odanın 

dar sınırlarından kuı1ulmak için de -
Jicesine çırpınarak en sonra açık pen -
cereyi buldu ve parlak, geniii hürriye
tine ka,·uştu. 

Bütün rahatlığıyla üstüne uzanmış 
olan kocaman gö,·deye dair gelen kol
tuk sandalyesi içinde attığı bu kah _ 
kaha buraya hiç yakışmıyordu. Gök 
gürültüsü gibi uğuldayan denize 
meydan okumak için başını dalgalara 
daldırr.n koca bir geminin tuzlu su ile 
ka\'rulmuş köprü üstü, ma,·i gözlü, 
de\' göYdeH adama daha yakı~ır bir 
çcrçel·e idi. 

Onun uygun çenesi bu muhte~em 
konaktaki lüks eşya değil, gemiler, 
scr~nlcr ve fırtına ile uçan dalga ser· 
pintileri olabilirdi. Cünkü surada e • .. :. . 
limi yakalıyarak böyle gürültü ile a· 
yağa kalkan adam, cihan harbinin son 
günlerinde müttefik devletler gemile
rini Atlas Ye Uüyi.ik Okyanosta o ka· 
dar fena sıkıştırmış olan, korkusuz 
Alman "deniz şeytanı.. 1\ont Feliks 
Yon Lilkner'di. 

Bu adam eski ve kocaman bir 
0

vel
kenli ile, masum ve zarar~ız bir tiic -
car gibi d .. -· .. e"i ı 1 o1aşarak, esrarı 

ı "Ydana çılnncaya kadar kıyme~leri 
8,000,0vi> ıngiliz lira ınn rnran gemi
ler batırmıştı. Sonra da diizünelerle 
krm·azörler peşine tal\ılınta tabanları 
kaldıbp kaçmıştı. 

Bu adamın sergüzeştleri hnrika -
dır! Fakat kendisi hunlardan hiç de 
bahsetmek istemez. 

O da dan ziyade bu kınlarda hi 
bir cana kıyılmamış olduğunu ı:ıöyJe -

mesini se,·mel\tcdir. 
"- P.en cephane yapm.~a mahsus 

yükleri taşıyan gemileri batırdım. 

Çünkü böyle yapmakla Almanların 

canlarını kurtarmış oluyordum. nu -
nunla beraber İngiliz \'e Fran~ızlann 
da canlarını kurtardım. Çünkü her 
gemiden aldığım gemicilere rr.ic:nfirim 
gibi 111uamele etmi:;:tir.,. 

Kont Yon I...ükner hu sözierd~n son· 
ra kocaman piposunu doldurclıt ,.e ha
yatının seyir jurnalında ge~en ser -
~üzeştlerin ('n harikul:"tde ini anlat • 
rnağa başladı. 

Bu sergüzeşt "sevgili .. diye andık -
ları bir kızın hik:"ıye ·idir. 

• özü Konta bırakalır.ı: 
'' - Ben yabancı bir tekneye yak -

JnşırkC'll d::ıima diklrnt ederdim. Çün -
kü bitarar bir gemiyi clurdurmak is -
temezdim. Gemi bit.arar olunca dur -
durduktan sonra saldırmak icap ede
cekti. Bu takdirde benim foyam mey -
dana çıkardı. Bu sebeple bir gün a -
çık denizde bana doğru bir Oskona 
gelmekte olduğunu görünce dikkat · 
le baktım. Arkasından bu Oskanın 
Amerikan yahut Kanada m:ıh oldu • 
ğunu tanıdım. Ancak bayrağını çek 
memiş olduğu için, kaptana milliye -
tini nastl gösterebileceğimi düşün -
düm. Nihayet onu selamlamak için 
direğe Amerikan bayrağı çektim. Bu 
nezaketime hiç karşılık vermeden yo
luna devam etti. 

Onu, dik kafalı bir Amerikalı san
dım; Amerikalılar da henüz harbe iş· 
tirak etmemiş olduklarından yoluna 
gitmesine se.s çıkarmıyacaktım fakat 
birdenbire direğinde lngiliz hayra -
ğının )Ükselmekte olduğunu gördüm. 
Bu kafi idi. Anlatmak için geçecek 
zamandan daha kısa bir müdette gizli 
topumuz nişan almış ,.e ona doğru 
havalan yararak gHlen hir mermi 
göndermişti. 

Oskona buna da aldırış etmiyerek 
yoluna d~am etti. Onu durdurunca
ya kadar iki gülle daha attık. 

Tekneye yaklaştik. Kayıklarımız 
temicnerf getirm"k için oraya doğ -
l'1t gldmen eHmde dUrbtm güverte • 
birisinin ~Jdırmış gibi dolaştığını gö
den ayrılmadım. Karşıdaki güvertede ı 
riiyordum. Ellerini kollarını havaya 

macerasını an a ıyor temin eder 
4 ,, p; ( .. 

' "' 

Kont Feliks Fon Lükner'in, aylarca korsanlık yaptığı yelkenli gemi. 

kaldırıp, ac~ip hueketler yaparak gü-ı 
\'ertede aşag1 yukarı koşup duruyor
du. 

Bunun bir kadın olduğunu farkedin
ce şaşkınlığım büsbütün arttı. Eğer 

bunu önceden bilmiş olaydım geminin 
ısl\'lşıp gitmesine ses çıkarmazdım; 
çünkü ben kadınlara karşı savaşa gi
rişmiş değildim • .lı,akat artık iş işten 
ge~miş bulunuyordu. Eğer onların sa
lı\'eseydim çok geçmeden kim ve ne 
biçim bir gemi olduğum her tarafa 
yayılırdı. 

Kız, ilk kayıkla bizim gemiye geti -
rildi. Güverteye adım atar atmaz bu
nun t>rl sekiz oll dokuz yaşında ~ok 

güzel bir kız olduğunu gördüm. 

Acı acı ağlıyordu. Onu teskin etme -
ğe kalkı~ınca lıa~ını salJadı "': 

- lfaptan ! dedi, ne müthiş bir iş 
yapmış olduğunuzu bir türlü anlıya -
mhzsmız. Bu benim balayı seyaha -
timdir. On iki gün ev,·el evlenmiştik, 
hu da hocamın ilk aldığı kumandan -
lıktır. Şimdi gemiyi batıracaksınız! .• 

Ona C:erdimi anlatabilmek için e -
timden geleni yaptım ,.e kocası direğe 
lıayralc çc!<memiş olsaydı kendilerine 
hiç te dokunmak niyetinde olm:ıdı~ı -
m1 tekrar tekr:ır söyledim. Kadın bu
nu işitince yeniden hıçkırarak gözlc
rinrlrn s~llrr gibi yaşlar akıtmağa baş 
Jadı: 

- Ah öyle ise hep kabahat bende! 
eledi. Bııhanı kırk yıl kaptanlık etmi'} 
bir adamdır. Denizciliği ben de az çok 
bilirim. Kocam selama karşılık ,·er -
meksizin geçip gitmek isterken, onu 
ben bayrak çekmeğe mecbur ettim. 
Ko<'.am harp zamanlarında deniz ne -
zaketinin unutulabileceğini söyledi, 
sel:imlamamnk için inat etti. El1ilik 
hayatımızda hirinci kaYgamız bu yüz
den oldu. Fakat kocama da bayrağı 
çektirttim. 

Kadının bu sözleri çok canımı sıktı. 
Avutabilmeleri için kendilerine gemi
nin en iyi kabinesini teklif ederek de· 
dim ki: 
"- Misartrim olduğunuz müddetçe 

balayınıza saadetle devam edeceği • 
nizi umarım!,. 
Kız bu sözlerime sevindi. Hatta ge

milerini batırmadan e\'\'el kendilerine 
resmi bir makbuz nreceğimi ve hü -
ktlmetimin sonra bu gemi yerine yep
yeni bir gemi vereceğini söylememe 
lüzum kalmamıstı. .. 
Kadın iki dakika bile geçmeden göz

yaşlarını unutmuş ,.e gemiyi batırma· 
dan evvel son bir defa gidip görmesi 
dikiş makinesi ile dikiş eşyasını ala -
bilmesi için izin \•ermemi ricaya baş· 
lamıştı. 

Bir iki gün sonra tamamiyle yer -
leşmiş ,.e halinden memnun görünü -
yordu. 

Denizde bunca yıllık hayatım esn~

sında gemldlerlm arasında böyle mu
cizeyi andıran bir değişiklik hiç gör · 

memiştim. O zamana kadar gemide 
karmakanşık bir cemaat halinde ya
şıyorduk. Çünkü aramızda kendi ge -
micilerimden başkıı batırmış olduğum 
bir düzüne kadar geminin tayfa ve 
kaptanları da vardı. 
Kadın gemimize geleli daha yirmi 

dört saat geçmeden, ona birisi "sev -
gilin Jıikabını takmıştı. O günden be
ri de artık herkes kendisini "sevgili,, 
diye çağırmağa başladı. Nasırlı elle -
rln her sabah traş olmak, baş taramak 
gibi süslere kalkışmalarını ,.e sökük 
]erini diktirm-ek için 

J(ont Fcliks J?on Liilmcr Alman balı
riyclisi kıyafetinde 

vurmalarını seyretmek gerçekten ko· 
mik bir manzara idi. 

Gemide sırf kadınla konuşabilmek 
fırsatını elde etmek i~in herhangi bir 
sökük ,.e tamirat işi bulmıyan bir tek 
ki~i kalmamıştı. 

Dundan sonra kadıncağız haftada 
iki defn pasta yapmağ·a ve esir kaptan 
lar dairesinde çay ziyafetleri nrmt;!ğe 
başladı. nen de daima da\'etliler a -
rasında bulunurdum. Mükemmel va
kitler geçirirdik. 

Muhit o kadar eğlenceli olmu~tu ki 
~ 

bu esir kaptanlar kendi aralarında bir 
kulüp kurmuşlar ve başkanlığına da 
lskoçyah ihtiyar bir deniz kurdunu 
seçmişlerdi. 

Yeni bir gemiyi e.:ir edişimin her 
defasında kulüp hu yeni esirler için 
büyük bir gere ~iyini yapardı. Ve ls -
koçyalı da gü\'erteye c;ıkar:ık yeni e
sire: 

- "Viskini de beraber getirmeni u· 
nutmn ha!,, diye bağırırdı. 

"Se\'gili,, tam iki ay gemide kaldı. 
Bizim gemi o kadar dolmuştu ki ar -
tık esirleri boşaltmanın çaresini dü -
şünmcğe başladım. 

O sıralarda bir Fransız barkosu 
yakaladım. Dütiın esirleri bu gemiye 

1 
doldurarak Riyo dö Janeprya git • 
meğe serbest olduklarını söyledim. 

/Jükrcştcn ya::ılıyor: 

Hornanya köylülerinin fıdetlcri ar::. 
sında en şayanı dikkat olanlardan bi· 
ri de her sene "aşk panayırı,, kurma -
!arıdır. Daha ziyade Romanyanın I\:ar 
patlar mıntakasında kurulan bu pa -
ı\ayırlardan birisinde. bulundum. Gör 
diiklerimi \ 'C duyduklarımı anlatıyo
rum. 
Sabahın sislerinden henüz sıyrılma· 

mış bulumın dağın bir kenarına asıl -
mış gibi duran Deva köyü henüz uv -
kusundan uyanıyor. Kulbenin ç~tı
larmdan yükselen ocak boruları du -
mandan ince bir sorguçla süslenmig
tir. Köyün tam karşısında ince silu~ • 
etiyle yükselen Gana dağından okşa
yıcı ve dayetkar trampet sesleri ka -
mi seslerine karışıyordu. Bu sabah 
köyde her şey ve herkes neşe içindey
di. köyün bek~r delikanlıları ile genç 
kızfar nişanlanma panayırına çağrıl -
mışlardı. 

On üçüncü asırdanberi devam eden 
bu panayır yılda bir defa dağlarla 

çe\'rili bulunan geniş bir amfiteatrde 
ch·ar köylülerin evlenme ~ağındaki bü 
tün namzetlerini toplar. 

Bu sert dağların saf .ruhlu insan -
]arı için nişanlanma panayırı sene -
nin en mühim hadisesidir. Gençler, da
ha kış mel"Siminden başlıyarak bu se· 
vinç ,.e aşk gününe hazırlanırlar. Genç 
kızlar dağların beyaz karlarla örtülü 
bulunduğu koca kı' mevsiminde ge -
Jinlik cehizlerini örerler. Delikanlı -
lar yeni bir kat elbise almak, nişan
lılarına çıgan orkestrasiyle bir ziya
fet vermek i~in para toplarlar. 

Boru n trampet sesleri birden bire 
sustu. Bütün dağ yollarında canlı bir 
hareket başladı. Öküz arabalariyle 
atla eşekle ,·eya yaya olarak Gana 
yaylasına akın edenler görülüyor. Ara 
hnların çanları, gençlerin akisler ya
pan kahkahaları, şarkıları bu dağlara 
bir kat daha pitoresk bir manzara 
vermiştir. De,· gibi yükselen kayalar, 
güneşin bol ışığı altında yuruyen 
gençlik kafilelerine neşeli bir gözle 
bakıyor gibi sakin duruyorlar. 

~ 
Dini ayin hitincc panayır açılıyor. 

Her araba önünde bir genç kız otur -

Çünkü biz de cenup Atlas sularında 
bulunuyorduk. , 

Hepsi giiverteye' toplandı. Ayrılma -
dan evvel tokalaştık, onlardan bir tek 
dileğim vardı. Bunu söyledim: 

"- Size çok iyi muamele ettim. Siz 
de bana bunun mertçe bir karşılığını 
yapmalısınız. Riyoya varır Yarmaz be· 
ni ele ,·ereceğinizi biliyorum. Fakat 
yolda durdurulacak olursanız bir §ey 
si.iylemiyeceğinize göz verin bakayım! 

Hepsi ayrı ayrı göz \'ererek bana u
ğurlar dilediler. Se\'gİIİ ise ,·eda eder
ken ayrıca: - Kaptan artık sizi an · 
lamış olduğumu sanıyor n bu müthiş 
savaş i:.:inc dair olan duygularınızı da 
biliyorum. Balayımı bir deniz centil · 
meninin gemisinde geçirdiğimden h.-ıh 
tiyarım.,. dedi \'e hu sfü:Jer hana )a -
pılmış olan kolT'rlimanların en bilyü -
ğü olarak kalmıştır. 

Sonradan i şittim ki, esirleri doldur· 
muş olduğum Fransız b.'lrkosu bizden 
ayrıldıktan iiç gün sonra yolda bir ln· 
giliz krurnzörii tarafından durdurul
mn~. fakat mİ"''.lfirlerim hana verdik
leri söze sayf!'1 göstererek beni ele 
vermemi lerclir. 

Sevgiliden halfı mektup alırım. Şim· 
eli Kanadad:ı yerleşrrJştir. lkiz do · 
ğurduğu evlatlarının en c3k sevdik -
Jeri masal "savaşta misafirlerine kar
şı o kadar n:ızik davranmış olan Al • 
man korsanı,.,un hik{ı ·e ... i imiş ve ço
cuklar yatma~a gitmeden en-el anne
lerine bu masalı sık sık röyletir1er -
n.iş!_ 

Türkçeye çc\•iren : 
A.E. 

mu:., ince yüııc!en, ipe~'ten ördüğü 
~yizlerini, hnsırI:ırını, yatak UrtüJe -
rini, işlcme!i yastr!darını, hat!.i ten -
cc;re, !:azan gibi bakır takımlarını 
ya,·rnıştır. 

Tarlası, e,·i veya h~~ \'anları olan -
lar köy oymacıların:ı hunların min -
ya tü.rlerini yaptırara!< sergilerine koy 
mağc unutmatJlışlardır. Bu tahtadan 
yapı!mış minyatürler cidden he!!eni -
rneğe değer bir sanatla oyulmuş ve 
boyanmıştır. 

Nişanlanmak istiyen genç kız Çok 
defalar bu serginin ortasında yer alır. 
Kendisini beğenecek olar. delikanlıyı 
bekler. Kızcaı';rızın ince bezden i~leme
li beyaz bluzu, siyah kadifeden bolo -
rosu, telle işlenmiş etekliğiyle sC\in -
d içine sığamamaktadır. 

Burada genç kızların en çok dikka
te değer hususiyetlerinden biri de 
saçlandır. Kızlar, Lavanta. suyu ile 
kanştırılmış badem yağını saçlarına 

sürerek ince ince belki yüz örgü yap
mışlardır. En zengininden en fakirine 
kadar hepsinin boyunlarında dizi al -
tınlarından gçda.nlıklan Tiırdır. 

Az sonra nişanlılar biribirlerini bu
lacaklardır. lki tarafın aHesi pazar • 
lığa tutuşurken genç namzetler at • 
lara athyarak ormanda bir gezinti ya
parlar. Pazarlık uydu mu çiganlar 
ça1mağa, gençler dansa ba!'1arlar. 
Tokay şarnp1arı su gibi akar. ·Kafa -
Jar biraz dumanlarunca sofralar ku
rulur. Domuz ve koyun seyirmeleri 
iştahla yenir. 

Ilazan da nişanlıların evlenmekich1 
beklemeğe vakitleri yoktur. Papas~~l
)ini çabuk yapar. Gecenin karanlığı 
basınca meşaleler yakılır. Çigan or -
kestralarının coşturan, zıplatnn a -
hengine uyarak genç kızlar çiftlerini 
bulup köylerine dönerler. 

~ 
Fakat "Deva,,nın nişanlanma pa. 

nayırı hep müzikle ve neşey]e bitmez. 
Bazan da aşk faciaları kendini gös -
terir. 

Bunlardan en korkuncu lllcana re 
Deanın başından geçen faciadır. Aşk 
panayırının bu iki kurbanı her sene 
mes'ut çiftler tarafından ziyaret edi
lerek mezarlarına çiçekler serpilir . 

llc.'lna DeYa.nın en zengin ve en 
güzel delikanlısı olan Danı se,·jyor -
du. Fakat Opera adında başka bir de
likanlı da dağların perisi adını taşı -
yan lleanaya ' 'urgundu. Kız bu yılı • 
şık aş:ka kendisinden vazgeçmesini 
birçok defa söylemişti. Lakin Oprea 
kolay kolay seYdiği kadından vazgeçe
reğe benzemiyordu. öç almağa yemin 
etti. 

Panayır günü her şey evwlfı i)i 
geçti. Bu güzel çiftlere imrenerek ba
kanlar önünde Dan. nişanlısını belin
den yakahyarak atına atladı. 

Tam bu sırada Oı:rea ela nişa:ıhla -
ra yaklaştı: 

- Yolunuz ,.e taliir.iz açık olsun! 
dedi. 

Sonra atın başını tutarak okşadı: 

- Böyle güzel l:ir atla lıir saate 
\'armadan köye ,·arırsmız. 

Hu söz dudaklarmtlan dökülür • 
hen yüzüncle acı b;r 
dı. 

teb2ssüs \'ar -

Ansızın at şahlandı. Yıldırım gibi 
uzaklaştı. Önce heri.es bunu sürnri -
nin bir gösterişi sanmışlardı. {'ok 
ge~medcn faciayı anladılar. Zira at 
korkunç yamaçtan nçun:rna r:çradı. 
Me alelerin ışığında kcştulnr llh~:ına 
ile Dana'yı kucak kucağa ve k:ıfntas
ları patlamış buldular. 

Ertesi gün bir J\Ö) W, atın )anına 
kndar inebiJdi. Ifay,r..r.I!l her t:ırafı -
nı muayene etti. Durun cleli-1indc bir 
parçası yanmış bir r r.,;a kav buldu. 
Böylece facianın nasıl b:ı~gös~crdiği 
nnlaşıldı. 

A. G. 
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HABER - Aqam Postası 

Ateş üstünde Yeni keşifler 
Eski Mısırlıların adef .. 
lerinimeqdana çıkangor yürüyenler! .. 

','_10 ~on odunun yanmasından hasıl olan kızgın kor 
uzerınde o~ metre kadar ağır ağır yürüdüğüm zaman 

hıçblr acı duymamıştım, fakat ... ,, 

lıkenderiyenin 700 kilometre kap111 ve bunun her iki yanındaki 
kadar cenUbunda bundan 2000 yıl düz sütunlar Yunanlıdır 
önce z~nıin bir ıefıir vardı. Bura- Duvar ' resimleri de ' bu aca • 
ıı kadım Mısırın merkezi Humu - Yunan ve Mısır halitu ••tt ip Bu işin hikmeti, ne sihir ne de 

keramettir, bir allşma me~eleşi 
17 Eyliilde lngiltered~ ilk defa • • • 

nudur. Tam 'De! yıl var ki bilginle- kted' ım ıo er-
. ,,~!- ki me ır. 
rın .KUTe eri bu ıehrin harabeleri . . 
üstünden çölün kumlarını kaldır • Zaman bırçok tahrıbat yapmq ol· 
mağa uğrqmaktadır. Eski Mısır. malda beraber resimlerin üstle. 
hlarm ya§&YI§ Ve adetlerine dair rindeki boyaları ıol4funumqbr. 
yeni yeni b"ilgiler ıunmakta olan Burada ölülerin mu.mywmna ta.. 
bu §dırin harabelerinden paha bi- renini göıteren temaili reaim de 
çilmiyecek kadar değerli antika • mabedin divanında bulunarafbır. 
lar çıkarılmaktadır. Buraya ka . Bu reıim mumyalandıktan 10nra 
dar gelmiı ve burada yuva kur • ölünün büyük tanrı Azirise tak • 
muı olan Hellenler ıehre Henno. dim olunmasını göıtermekte.iir. 

olarak bir•adam kıpkJzıl atqler 
içinde, yanmaksızın yürümüıtür. 

Bu adam daha ziyade "rontken 
gözlü diye tanınmakta olan Ka~· 

HDınt:DI 

mirli Kuda Bukstur. Sft IJıı ft ırro>az 
Kuda Buks birkaç aydır t .-1gil 

terede bulunmaktadır. GC:zleri ıİIT' 
ııkı bağlı olduğu halde J«itllp oku · 
maaı, kapalı zarflar içindeki mek. 
tupları hiç durmaksızın okuyabil
mesi İngiliz bilginlerini ıaıırtıp 
durmaktadır. Londra i:dver•!teai 
ruhiyat mütahaHısları bu adamı 
uzun uzadıya mÜ!ahe:ie altında ı 
bulundurmuılar, fakat işin içinden 
bir türlü çıkamamışlardı,.. Bu P.· 

dam Londra üniveuiteı;iı.ıin bütün 
doktor, profesör ve mUt.ahauısla 
rmın önünde koskoca bir at~f yı. 
iının içinde yürümü~tü:ı. 

Me§hur ruhiyat mütarassm dok 
tor Hani Prays bu hadiaeyi baktı· 
nasıl anlatıyor: 

"- Karıalton ıehrin?r yanı ha 
§ında Surrey de 30 yaTtln uzunlu
ğunda 10 ayak geniıliğ:f.de ve 12 
parmak derinliğinde b:r hendek 
kazdırdık. Buraya odun ve kömü~ 
yığarak ateıi verdik. K;pkızd ate . 
§İn üstünde Kuda Bulu çıplak 
ayakla hendeğin bir ya.ııından ö
biir baıına ka.dar :rllrüdü 
Kudayı hem ateJe girmeden ön. 

ce, hem de yfüüdükten sonra hep 
birlikte muayene ettik, hiçbir fev· 
kaladelik göremedi'k,. .. 

• • • 
T aymis gazetesinin ate~te yürii

yenlere dair uzun uzadıya neşri . 

yat yapması bütün gözft:ri bu es
ral'lı İ§e çevirmit bulurımaktAdır. 
Kuda, ateıe girmeden cince ayak
Jannı hiçhi!' hazırlığa tabi tutma
dığını, iııtiyenleri kendi!:le birlilt
te ate~te yürüteceği, 1''ltta atşin 
üstüne kendi ellerilc koyacağı b;r 
tülbendin katiyen yamn•yac:ajm• 
söylemektedir. 

lngili2 m~cmualan ;,e gazete 
Jeri son haftalar içinde bunu di ~· 
lerine dolamı~lar, bütün lngiliz
Jerde böylece büyük bir merak u 
yandırmı~tır. 

Pea'Ssan's mecmuas\r.ın aylar · 
aramıı taramış, böyle c!enemeler ı 
birzat yapan iki Jngili:? bulınut . 
ttır. Bu aytarın yazdrk.!arını 0 

JnlYalım: 
"Geçen gün Londrada bir in _ 

gili~ buldum. Bu zat w:ıubi Af -
rikacla Piltel"maritzburg şehrinin 
Hint mabedi önünde 6 nisan 192!" 
de yapılmıı olan bir törc:nde kızı1 

ateıler içinde yürümü~ olan iki 
'.Avrupalıdan biridir. Adı Mister 
'A. P. Kommins'dir. Şimn: Salvati· 
on Ormy'de çahımakhdır. Berı 
Ôe o günlerde ayni şehirde bulun· 
makta olduğumdan Mist~r Kom 
mins'in bu İ§İ yapmış olduğuna 

tahadet ederim. 
Mister Komminse bu ?§te Her· 

küles Hantzakos adlı birisi daha 
it tirak etmit ti ki her ikiai de Yo . 
hannesburgda bir ispiritj2ma tari 
kabna mensuptular. Hanbako~ 
ima boylu §itman, kara bıyıklı ve 
tlpeliaden saçları dökülmüt bi-: • 
adamdı. Kommins ise uzun bo1 · l 
Ju, az zayıfça fakat sağlam yaprh 

Buda 

birı odamdı. Hu ikisin.ıe de mis·l 
tik yahut mütaasa1p dindarlığı gö~ 
terir hiç bir iz yoktu. 

A.teı, Hint mabedinin dıı\nd:t 
haz1rlanmııtı. Mabedin önüne 34 
aya!c u2u~luğunda, 8 &Tclk genİf· 
liğinde bir hendek kazcimıf, içine 
on bir ton odun atılarak atq ve· 
rilmif, ve odunlar sabı:.hın alaca 
karanlıiından baılıyarak öğlederı 

sonraya kadar: cayır cayr. yanmıı · 
tr. Hendeiin içi kıpkızıl korlsı 
dolmuştu. lşte bu koru-:ı üstünde 
yürünecekti. 

lki Avrupalr, önced~n uzun u . 
:ıadıya hazırlığa tabi turulmu~tu 
Bunlar katiyen et yememlşler, her 
gün uzun uzad1ya banyolar yap· 
mı§lar ve mütemadiyen tapınmış . 
lardı. Bu hazırlıklar on be! gün 
kadar sürmii!tü. Haydi hikayeyi 
Mister Komminsin ağzından dinli . 
yelim,, : 

"- Ateşte yürüyeceğimiz gü . 
nün sakhı Hint mabedıne gittik 
Ateşte yürüyecekler yirm\ dört ki· 
ti kaclardı. Biz yani ben ve Rur.ı 
arkada~ım yegane beya'!. derili in· 
sanlardık; falcat kafileıle iki de 
kadın vardı. 

Evvela bileklerimizE- ı;icimden 

birer bağ bağlanarak v:jriime an· 
dını hunlara mühiirlecfüer. Göz 
lerimizin arasına da renkli iıareL
let kondu. Bundan sonra yalın a 
yak olarak mabetten ik: kilometre. 
uzaktaki çaya yürütüldük. 

lrmakta öğleden sonr.a u.at bir 
den üçe kadar durduk. Üstümüz
de birer sarı kıaa pantalc.nla !>ire~ 
sarı mintandan batka b~· !ey yok· 
tu. Çaydan çıkmadan az ~vvel 
ba§ıma bir kova su serpildi; üşü
medim. 

Hindoların hemen bP.psi baba 
ları tut.mu' gibi ~idde•ı: buhrarı 
lar geçirmekteydiler. Asıl baro 
yürüyücü, nüzül isabet ~\.miş gibi. 
bir müddet kaskatı durdu, f akal 
kendini çabuk topladı. Artık öyle 
bir hale ıelmiılerdi ki f1fmen hep 
si &tefe ablarak koşmak istiyorla:-· 
dı. Ben ise bili normal vaziyette 
idim. 

Bunun üzerine mabedin .kapt· 
larma doğnı yürüdük. Ate§ten on 
metre kadar uzakta durduk. 

Tuhaf değil mi, ~n hala hic 
bir heyecan duymuyordum. Kal : 
bim fazla çarpmıyordu. 

ı\rkaaqmı Jienaegir. ir lia • 
şından öbür baıma kadar hiç bir 
yerinde hiç bir yanık olmaksızm 
yürüdij. Ben ıon üç adıma kadar 
bir şey olmadım. 

polis demiılerdi. Resmin tef errüatmda Heraopolia 
Şehir ilk kurulurken temelleri ıeiırinde tavattun etmif olan Hel· 

akıl ve hikmetin tanrısı ayni za • lenlerin teairi görülmektedir. Feı
manda yazıcıların hami'i olan kat ne yazık ki, timdi ortaya ç1 . 
T oth namına atılmııtı. Heli enler karılmıt olan bu kadmm mezan 
buraya gelince Toth'un kendi tan· bundan yıllarca evvel hrnızlar ta• 

rıları Hermese çok benzediğini rafmdan yağmalan1111f hu)...,,.k
görmüt, bunun için ıehre Hermo- tad.ır. ~ezar yekpare hir kayanın 
polis admı takmIJlardı. kaıdesınde yer yüzünden 14 metre 

Mııır Üniversitesinden Doktor &f&ğıda olmakla beral:ter kadmm 
Sami Gabranm baıkanlığı altmda talbutiyle mumyası çalmmlfbr. 
bq yıldır çalıımakta olan arkae Ancak y:ağmacıİana her naaıl· 
loğlar, aokakla.rı, meydanları, ıil· ıa brrakmıt oldukları biı1Y9 bey. 
tunlu dehlizleri, mabetleri ve me· kel, kazıcıların ellerine ıeçmiftir. 
zarları hep meydana çıkamnılar- IBu heykel Mısırhlarm Horm, 
dır. Kazı itleri timdiye kadar hep Nil vadisinde yaııyan Hellenlerin 
şehrin batı yanında yapılmIJbr. de Harpocrateı admı .verdikleri 
Burası· görünüıe göre ölüler ıehri- Tannda. 
dir. Eski Mısmn her şehrinin yanı Mısır efaanelerinde ~ Hoa 
baıında. bir de ölüler için ıe-hir ku- rus Tann Horus ıekillerinden ı,; . 
ralurdu. ridir. Horua da herkesin bildi.IJ 

Arkeoloğla.r son günlerde bul- gibi Günet Tanrıııdır ve Oairisle 
muı olduktan kerpiçten Y.apıh kü· izisin oğludur. Heykelin •!unmu 
çük bir yapıyı çok derin bir me • çocukların umumiyeela •lııll..W.. 
rakla tetkik e e\iirler. n btt tçbndtr. rravun!at'bu bıtat 
kü kerpiç.in üstü müstakil biçim - içine girmit olan Y.manlmr ~ 
de lft! taklidi alçı kaplıdır. Gerek cuklara mahıuı bir cluramu yan. 
yapı, gerekse iki oaasının duvar - lıt anhyarak Tanrı Horuaa, ,_. 
ları üstünde bulunan resimler Hel- ıizlik tanrısı Horpoc:ralel adım 
len ve Mııır kültürlerinin biribiri- talanqlardır. Bu kazd..clanaa .. 
ne kar11111q bir halitasım göster - li daha birçok bilgiı. ~ 
mektedir. Yapı biçim bakımından çıkanlacaiı kuvetle Ul"Dlmakta. 
tamamiyle Mısır tipindedir; fakat dır. 

En önde Hintli lider yürüyo~ 
du, arkasında Rum arkadaıım var 
dı, onun arkasından da ben yürü
yordum. Hintlilerden bazısı ace
k e~~~ btt~~ b~ y~~~-ı----------------------------~ 
Vil! yürüdük. Son üç adıma kada ... 
ben. sıcak kum üstünde yürümek . 
le olduğumu sandım. Sonra so
nunda üçüncü adımda ayağımm 

yan~ığını hissettim. lktliCİ adım
da öteki ayağım da yandı, en son, 
adımda ise ilk yanmış o~nn ayağım 
tekrar yandı. 

Hintliler ayaklanmrn yanmı~ 
olduğunu biliyorlardı. Bunun bo·-ı 
ğazrma asılı altın ıstavrozu bir t 
türliı çıkarmak istemediğimden i-I • 
leri f!eldiğini söylediler. 1 

Yürüyemediğim için bir haftn 
kadar Hintlilerin yanındı-. kaldım 1 ~Bi~
sonrcı da Johanesburga giderek 0 '1 ~~~~ 
rada üç dört hafta kadC\r yalak- 1 
tan c:ıkamadım. Yanıklar tama·' 
miyle geçti. Şimdi hiç j:zleri bile 
yok.,, ı 

,,. ,,. ,,. 1 

Başka bir İngiliz de bu iş1 Ja
ponyanın merkezi olan T ckvu 
,ehrinde Şinto Orake ll'abedinde 
ateşte yürüme törenleri sık sık ya· ı ~ 
pılmaktadır. 

Bu zat Mister Herberl G. Pon 1 
ting'dir ve Japon törenle-rinde bir 
çok defa bulunmuştur. Bu 7.atm ~ 

dediğine bakılırsa ateşte yürüye 
cek olan adam ayaklarını tuzlu su· 
ya batırmakta ve ateıte yürüme " l~gilizlcr~n, Nornıandi vapuruna rakip olarak yaptırmakta oltltıkları 
işler· Malaya' da, Marit!t?t ad;:.sm· 1!"°0

•
1'çc. Man" Trans Atlantiki tamamlanmak üzeredir. Gemi ,ımıtli telıı• 

da ve Cenup sulan adalarmda ya·' bıtmış bır haldedir. Kraliçe Marinin sürat rekorunu la.racağı ıuruıl•fltW· 

pıldığı gibi Çinde hatta Bulgarir.· yaparlardı. --d siyatmı kaybediyor. Ancak mm 
tan a bile bu marifeti gösterenle·· Bunda sihir ve fevkaladelik de de olaa bu İ§ lngiltme.de ~iriaci 
vad~r. ~ski~e~ ~izde Lieı • refai necek bir şey yoktur. S.ınıldığınu defa yapılmıt olduğundan hitla 
de~ıtlerı bu •§.t bll~assa Dıyan göre, ahıa alııa ayakların taban- lngili21eri heyecan ft meraka cifi. 
bekir ve Mardın cıvarmda çok ları katılaııyor ve ateıe kartı his- türmüıtür. 
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BALKAN FESTiVALi Bu akşam saat 21 Halk gecesi Taksi 

stadyomu . tribün 50, balkon 100 

Pazartesi akşamı Taksim Bahçesi veda gecesi. Biletler NATTA da 
lstanbul asliye mahkemesi birincil 

ticaret dairesinden: 

lnhisarlar Umum :Müdürlüğü avu -
katı Bay Faruk Derelinin lstanbulda 
Yeni Postane arkasında Türkiye ha
nında 21 numarada Şad Rene Gotye 
aleyhine Muğla Tütün İnhisar İdare • 
giyle aralarında münakit 7 Temmuz 
930 tarihli mukavelename mucibince 
l,33~1333 sigaranın temettü noksanı o· 
lan 473.'3 frank 33 santimin tutan 392 
lira 48 kuruşun faiz açtığı 935/369 
numarah davanın arzühali sureti müd 
deialeyhin ikametgahını terkederek 
nerede oturduğu bilinmediğinden teb
liğ edilemiştir. Mahkeme reisi H.U.M. 
leri kanununun 141, 142 ve muaddel 
181 nci maddeleri mucibince bu teb -

~~,~~:~.dü.~n~i~~uk-. N A S 1 R L A R / j inhisarlar U.MüdürlüOünden:I 
1 - Çamaltı Tuzlaeı için far~ name ve listesi mucibince 1200 1 

ra muhammen bedelli elektrik mo törleri açık eksiltmeye konulmu 
ıulu Mahmud Pa§a apartımanında 

gayet güzel manzaralı büyük 

be§ oda ve bir sof alı, mükellef ha· 
mamlı bir daire kiralıktır. 

Tramvay istasyonunun hemen 

yanındadır. Taksime de y;ı~ .. ındır. 

.. ·-·--··· ······ı·····:········ıı=--·--·-·····-ı .. ............... ..... .•...... . .................... . 
s; • Diş hekimi · 

U Ratip Türkoğl .. 
ii Ankara caddesi Mesarret 1 
ii otell Karşısı numrara (88) ·····-··········· .. ·· ......... ·-······-·--········ ...................... ,ı: ............................... 11 

. ' 

tur. 
2 - Liste ve tartnameler Ka bata!ta levazım ve mül>ayaat ş 

besinden bedelsiz olarak verilir. 
3 - Eksiltme 8 - 10 - 935 salı günü saat 14 de Kal:;ataşta 1 

vazım ve mübayaat ıubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Fiabız teklifnameler iha leden 15 gün evvel tuz fen §Ub 

müdürlüğüne verilecektir. 
5 - Eksilbneye girmek istiyen lerin 90 lira muvakkat teminat p 

ralariyle muayyen gün ve saatte mezkUr komisyona müracaatları. 
' .(4501) 

liğin ilan suretiyle yapılmasına ka • ~------------------~----~ ZA Yl: Entinönü kaymakamlığın -
dan esas kayıt 4282 ve 928 /866 numa· 
ralı beratımın maaş cüzdanımı kay • 
bet tim. Yenisini çıkaracağımdan h iik
mil yoktur. 

Ayağmıza kuntlura giymek imkanı- y k 
nı selbederler. Yürüyüşünüz size azap .... ---------• eni Çl tı ----------.. 
Yerir. tşte; nasırları kökünden sö • Dün ve Yarın tercüme külliyatı: Numara. 39 rar vermiş ve 183 ncü maddeye göre 

kecek pek kolay ve az masraflı bir 
HAYDAR RIFAT 

de cevap müddetini bir ay olarak ta • 
yin "re muhakemenin 23 T.EvYel 935 
çarsamba günü saat 14 te icrasını ten
<i!İp etmiştir. Tebliği lazım arzuhal su

' ı k e divanhane· 
sine asılmıştır. Bu ilanın gazete ile 
yayıldığı günden itibaren müddeia • 
leyhin hir ny içinc!e cevap vermesi ve 
~ ukarcb yazıh muhakeme gününde 

Mütekait müldzim meı·hum Os
man efendi zevcesi Ruhsat~~--

tedbir: Akşamları derununa kMJ mik
tarda RADlO SAL'fS iHlve edeceği -
nlz suda ayak banyosunu yapınız. Bir 
kaç glin zarJında bu azap veren na -
srrlarr kolayca çıkara bileceksiniz· 

HERAKLiT 
Eski Yunan filozoflarından 

. . ' 
mahkemede hazır bulunması lüzumu 
tebliğ yerine geçmek üzere ilan o -
lunur. (14706) 

Fiyatı 25 kurut - Dağıtma yeri VAKiT mat'6aası İatanliul Hemen bu akşam eczanenizden bir 

ku~RADIOSALTS isteyin~Her ~·~-~~--~-~-~--~-----~~-----·· eczanede satılır. 

108 PARDAYANLAR 

- Jan Dalbrc mi? 
- Evet Katerin 
- Jan Dalbre ha .. Oh, ne felaket .. 

Ne felaket .. 
Katerin dö Mediçi ayağa kalkarak 

sanki gözlerinin ön.ünde birdenbire 
bir uçurum hasıl olmuş gibi geri geri 
cekildi. Ayaklarrnın ucuna bir yılı:lı • 
rım düşmüş olsaydı bu kadar dehşet 
,.e lıayrete kapılmazdı. 

!' :.-.recandan vücudu baştan aşağıya 
li 'r titriyerek: 

'~ünahımm şahidi en amansız bir 
di manımın elinde bulunuyor ha!. 
s '"ı:. erini söyledi. 

Rüjjiyeri kekeliyerek: 

- Jan Dalbrenin şüphesiz bundan 
haberi yoktur? dedi. 

- Sus, sus.. Mademki bu çocuğu 
Jan Da.lbre büyüttü, o halde her şe
yi biliyor demektir. Ben bunu şimdiye 
kadar öğ·renrniyeyim ha ı .. Fakt o mu· 
hakkak öğrenmiştir. Onun için ölme -
Jidir. Görüyorsun ya, bu kadını ken • 
dim için en tehlikeli bir düşman ol!! • 
rrık seçmekte aldanmıyormuşum. Ah 
Jan Dalbre .. Bundan sonra aramızda 
&"İt:tnatın hangimizin mensup bulun -
(1 ··· 11 aileye ait olacağından doğan 

b; .. irotikbaJ endişesi değil bir hayat 
n ·ııüm meselesi bulunacaktır ve 
bu korkunç kavgada mağl p olacak 

. ' sensın ... 

Boğuk boğuk söyledişi bu sözlerden 
sonra Katerin dö Mediçi kendini top
lar gibi oldu. Heyecandan şişen göğ • 
sil taş gibi hareketsiz kaldr. Ateş sa· 
çan gözleri sakinleşti. Ruhsuz bir ce · 
set gibi kaskatı kesildi. Soğuk kanlı . 
il'kla: 

- Söyle bakalım, ne vakit ve nasıl 
bn işi anladın? sualini sordu. 

Rüjjiyeri, uyandırdığı bu hiddetten 

kendisi de korkmuş olduğu halde ce
vap verdi: 

- Madam, dün bu delikanlını11 ya· 
nından çıkarken. 

- J an Dalbreyi kurtaranın yanın • 
dan mı? 

- Evet, bu Pardaya.nın yanm.dan çı 
karken •• Oteli terkedeceğim sırada ev
vela beni hayrete düşüren bir hayal 
görerek donup kaldım. Dir adam ba
na doğru geJiyordu. işin saçJan dim· 
dik eden korkunç tarafı adamın bpkı 
bana benzemesi 'idi. Sanki ben, gene 
kendiıne doğru geliyormuşum sandım. 
Fakat şahsın bu ikinci kopyesi yirmi 
sene evvelki halimdeydi, Sanki bir çey 
rek asır kadar gençleşerek aynaya ak· 
seden kendi hayalimi görüyordum! 

Rüjjiyeri bir kabusu kovmak isti • 
yormuş gibi elini gözlerinin üzerinden 
geçirdi. 

Kraliçe soğuk bir tavırla: 
- Devam et! dedi. 

- Evvela delirdiğimi sandım. Sonra 
yüzümü örttüm. Çünkü eğer bu adam 
beni görmüş olsaydı ayni acı duygu • 
lara kapılacaktı. Şaşkınlığım geçtik • 
ten sonra bu adamın çıkmak üzere bu 
lunduğum otele girdJğini gördüm. Ka
terin, zihnim karmakarışık oldu. Gör· 
seniz hali ve tanı ne kadar hazin ve 
yeisli idi. 

Rüjjiyeri Katerinde az çok bir he· 
yecan izi görebilmek umuduyla bir sa· 
niye kadar bekledi. Sonra içini ÇP.ke • 
rek sözlerine de\.'am etti : 

- O vakit aklıma müthiş bir dil • 
şünce geldi. Yılızların bana onun sağ 
olduğunu haber verdiklerini hatırla· 
dım. Ve "Jıu odur, bu benim oğlum • 
dur,, dedim. Ah Katerin, bu anda ka· 
famda çarpışan düşünceleri size an • 
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vakit geçirirken Fransada saltanat 
sürmek için benim de kuvvetli olmak· 
lığım laumgeliyor" 
Ayağa kalkıp oda içinde birkaç a · 

dım attıktan sonra Rüjjiyerinin önün
de durdu: 

- Evet, saltanat sürmek, başa geç· 
mek davasında bulunan Gizlerin, Ko· 
1inyileri11t Monmoransilerin yardı • 
mına muhtaç kalmamak, hükümleri 
altına girmemek isterim. Rene, düşün l 
Bir gün Giz sarayın anahtarJarını alıp 
gitmişti •. Bu olur şey mi? Ben koca 
sarayda mahpus kalmıştım •• Düşün 
mel'un Kolinyi Burleon hanedanını 
Yalvalarm yerine geçirmek için çalı. 
şıyor kimsesiz ve za.vallr kaldığım za. 
mantar beni hakaretlere boğan bir 
sürü düşmanlarımı düşün, işte çocu • 
fumun hakkını bu hainlere, uzatılan 
bu müthiş pençelere bu keskin dişlere. 
karşı koruyacağım. 

Rüjjiyeri soğuk bir tavırla: 
- Hangi çocuğunuzun? diye sordu. 
- Fransanm ileride kralı olacak o: 

]an Hanrinin •. Dünyada beni seven ve 
anlıyan bir kimse varsa o da Hanridir. 
Şarlın kıskandığı Hanri Danju .• o -
zavalh çocuk, başkumandanlık şere · 
finden mahrum edilen Hanri? Benim 
evladım olan Hanri ?.. Ah, ne demek 
istiyeceğini anlıyorum. Şarlın da be · 
nim oğlum olduğunu söyliyeceksin de
ğil mi? Ne yaparsın, bir ana, ancak 
kendisine kalbi Jle düşüncesiyle bağlı 
olan çocuğu için haki.ki bir ana olabi -
lir. 

Rüjjiyeri başını kaldırarak o d:ı 
kimsenin bulunmadığını bildiği halde 
gene si:izJerlnin başkası t.arafından 

duyulmasından korktuğunu anlabr 
bir tavır ve yavaş bir sesle: 

- Ya öteki madam .. Ondan hiç 
bahsetmiyorsunuz .. dedi. 

Katerin titredi. Gözlerini açarak 
müneccime şiddetli bir _bakış fırlat • 
tu 

- öteki dediğin de kim oluyor?. 
Maksadın nedir? diye sordu. 

Bir cadının hareketine benziyen ba· 
kışların altında Riijjiyeri ezildi. Boy
nunu büktü. Hakikaten bu dakikada 
K.aterin demin söyledigi ğibi ölilm ko
kusu dağılıyordu. 

- Zannedersem kendinde değil• 
sin! Bir daha dikkat et, ağzından böy
le bir laf kaçırma t •• sözlerini ilave et
ti. 
meğe mecburum. 

- Bununla beraber .• Bundan bahset 
Rüjjiyeri bu sözleri söylerken ba • 

şını önüne eğmişti. Bu vaziyette gene 
sözüne devam etti: 

- Oh, korkmayınız Madam.. Bizi 
dinliyen kimse yok •. Bu evde yalnızız. 
Uykusuz geçen gecelerimde kendime 
bile itiraf etmeğe korktuğum bir şeyi 
size söylemekten maksadım, Tannnın 
adaletinin yakında y<'rini bulacağını 
anİatmaktır. Bunu size söylemeğe 
mecbur ıl :ı 1um, m11bteref kraliçem, 
yıldızları sorguya çekerek onlardan 
15.zımgelen cevabı almaklığımdan ileri 
geliyor. 

Katerinin vücudu baştan aşağıya 
kadar titredi. Kalbi korkudan buz gi· 
bi dondu. Hiç bir cinayetin karşısında 
titremiyen bu kaclın yıldızların teh • 
ditleri önünde baş eğiyordu. 

Bunun üzerine Rüjjiyeri söı!erinfn 
t.amamen dinleneceğinden emin ola • 
rak başını kaldırıp söylemeğe başladı: 

- Artık Madam, rahat rahat uyu· 
yunl!Z. Artık öt.ekini hf~ dtişiinrneyi • 
nlz Katerin. Onu ben düşünii:rorum. 
Uzun zamandanberi uyku uyuyamıyo-
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rum. Ne Yakit yatağa yatar \·e biraz 
u)'kuya dalarsam ayni korkunc rüya 
icdanımı eziyor. Ayni hayalJer~ yata· 
fımın ba§ ucunda dolaşıyorlar. Ka • 
ranlık bir gecede bir adamın bir sa • 
raydan çıktt~nı ve o esnada bir ço • 
cuk doğurmuş olan bir kadının da ona 
son kere olarak pek merhametsizce 
davrandığını göriiyorum. Bu adam 
boş yere ağladı, yalvardı. Fakat sev • 
gilisi ona kat'i mahktlmiyet kararını 
bildirmişti. Saraydan bu suretle a • 
dam mantosun:m altında canlı bir şey 
götüriiyordu. 

Bu canh şey ağlıyor, tepiniyor, mu 
hamet istiyordu. 

Bu adam da merhametsizdi .. Çünkü, 
biitün ömründe ilk defa olarak bir fe. 
nehk yaptığı için, şimdi bu kadından 
korkuyordu .. 

lşte o adam gidiyor, mantosunun' 
a-Jtındaki yavruyu kilisenin merdive • 
nine bırakarak ka~ıyordu ! 

Katerin, kımıldanmadan kısık bir 
eesle mırıldandı: 

- Rene, bir şeyi unutuyorsun .. En 
çok hatırlanması Jazımgelen taraf 
aklından çıkmış.. Mademki o hayali 
canlandırmağa çalışıyoruz, öyle ise 
tamamen hatırla! 

- Hayır .. Unutmıyorum Katerin .. 
Ah eğer, unutabilseydim çok mes'ut 
olacaktım. Ben çocuğu kilise merdive
nine bırakmak için götürmeden du · 
daklarına, bir damla, yalnız bir dam
la ilaç damlattım. Bu ilaç beyaz bir 
suydu .. Bunu hatırlatmak istiyorsu · 
nuz değil mi? 

- iiillh-.. Çünkü bu zehir sayesin l 
• ~ok ld aydan f aıJa yaşamıya .1

1 
aktı. Rene, sen büyük bir cesıııret ve 
1abır gösteıdin, ben ise bir kraliçenin 
gttnahmm mahsulünü bu suretle or -

tadan kaldıran seni sevdimiğe hiçbir 
rnkit pişman olmadım .. Evet, çok 
doğru, seni" seviyordun1. Kocam bulu -
nan kral metresini selam 1amağa beni 
mecbur ettiği, saray Jantiyomlarının 
bana arkalarını çevirdikleri, lakırdı 
söylediğim zaman herkesin omuz silk· 
tiği, Diyan dö Puvatyenin emri oJma
:lan hizmetçilerin biJe sözümü dinle -
medikleri bir zamanda sen geldin .. 
Kims~iz, tahkır olunmuş, yeis ve ü -
mitsiz~ik içinde bulunduğum hu sıra • 
da bir gün ~enin gözlerinde bir merha
met ısığı gördüm •. Biribirimize ısın • 
dık. Gündüzleri Floransadan, geceleri 
yıldızlardan bahsedeı ek vakit geçir -
dik. Sen bana sanatini öğrettin daha 
ilerisine giderek Borjiya1arın esrarını 
anlattın. J te Rene, senin sayende To· 
fana suyunu insanı Allaha müsavi kı
lan bir fenni öğrendim. ~ünkü bu in· 
sana öldürmek ve yaşatmak hakkını 
veriyordu. Ölümü, bir yüzük taşında, 

bir çiçeğin kokusun, bir kitabın yap -
rakları arasında, bir stvgilinin öpü -
cüğijnde saklamağa muvaffak ola -
bildim. işte o andan ~onra Borjiyalar· 
dan daha kuvvetli daha korkunç ol -
dom. CUnkü ben Sezarın kuvvet ,.e ha· 
kimliğini, Aleksandnn metin ruhunu, 
J,ükresin öl:JürUcü gülüşlerini ayni 
zamanda taşıyordum. işte yükseli~ 
devrem o andan itibaren haşladı Rene. 
Bunu da sana borçlu idim. Fakat sen 
mükafatını kat kat fazla aldın .• Bir 
kraliçenin koynunda yatmak şerefine 
iriştin!.. 

Acı bir düşüncenin altında ezilerek 
ediJen bu müthiş itirafı Katerln dö 
Medfçi kendi kenJisine söylüyormuı 
gibi son derece yavaş bit »e&le anla • 
tıyordu. 
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- Şimdi ise kraliçe bulunuyorum 
,.e düşmanlarımı biribiri arkasından 

ahrete gönderdim. Tam )1kılan hara
belerin üzerinde dünyayı hayrette bı • 
rakacak ku\'vetli bir hükumet kurmak 
üzere iken sen bana maziden bahset
meğe kalkıştın. Geçmiş geçmiştir Re· 
ne .. Biz geleceğe bakalım. Çocuktan 
bahsediyordun değil mi? Şimdi \ 'Ü • 

cudu ortadan kalkmış olan bu mah -
Hiku düşün:nekte mana ne? Tabii bir 
kadın onu kilisettin merdivenlerinden 
alıp götürmüştür. Sen de zaten ağzı · 
na zeh!r damlatmış olduğun için ta • 
bii bir müddet sonra ölmüştür. 

Rüjjiyeri Katerinin elini yakalıya . 
rak sıktı ,.e boğuk bir sesle: 

- Ya aldanmışsam? dedi. 
Katerin şaşkın, donuk '\'e boğazını 

tıkayan bir çığlığı fırlatmak istiyor • 
mu~ gibi ağzı açık kaldı. Rene de • 
vam etti: 

-Ya zehir az gelmişse .. Ya mucizo 
gibi bir tesadüf neticesi çocuk sağ kal 
dıysa .• 

Kraliçe: 
- Laırıet olsun .. Sus! diye homur • 

dandı. 

- Dinleyiniz Katerin, dinJeyintz! 
Bu dehşetli geceden sonra bir çok de. 
falar yıldızları sorguya çektim. Bun· 
lar da her defasında çocuğun sağ ol· 
duğu cevabını \'erdiler. Boş yere ken· 
dimi aldatmağa çalıştım. Boş yere yıl
dızların meyillerini, yakınlıklarını he. 
saplamakla nkit geçirdim. Çünkü her 
zaman çocuğun sağ olduğu ce\'abını 
alıyordum. 

KraJiçe uzun n ince parmaklarının 
tersiyle alnında biriken terr damla · 
tarını sildi. 

Müneccim daima ayni bir te' iye ses 
le devam edieyordu. 

- Bunu size söylemiyerek şimdiye 
kadar teessllrlerimi, vicdan azabınu, 
ruhumun elemlerini gizlemeğe çalış -
tım. Fakat muhterem kraliçem, ba 
andan sonra susuşum bir cinayet ye -
rine geçecekti. Evet, bu hlH. sevmek -
te olduğum size karşı bir cinayet ola· 
caktı. 

Bununla beraber, Katerin dö Medfçf 
düşmanlannı öldüren zehirlerinden 
daha tehlikeli olan müthiş iradesiyle 
heyecanlarını yatıştırdı. 

Beklenilmiyen bir feliketin karşı -
sında bulunduğunu düşünerek vazi • 
yeti soğuk kanlılıkla gözönüne aldı. 
Taş gibi donan kalbinin değil, şiddet
li bir metanetle hakim bulunduğu dU· 
şüncelerinin doğurduğu heyecanlan 
yatıştırdığı görünüyordu. 

- Pekala, farzedelim ki çocuk sa~ 
bulunuyor. Bundan bana ne ıarar ge
Jebilir. Yaşıyor, fakat kim olduğunu, 
kime mensup bulunduğunu bilmiyerek 
U7.ak mahaJlerein birinde isimsiz, 
fakir ,.e bulunmuş bir çocuk olarak
Sağ, fakat biz onun nerede bulundu -
ğunu bilmediğimiz gibi o da bizim ne
rede bulunduğumuzu öğreınmiyecek. 
sözlerini söyledi. 

- Katerin, çocuk Paristedir. Ye ben 
de kendisini gördüm.. 

- Gördün mü? Onu gördün ha! .. 
Söyle, nerede rastladın? 

- Pariste dedim ya?. 
-Ne vakit •. Ne vakit .. Çabuk söyle! 
- Dün! },,akat her eyden evvel 

onu kiliseden alan, ölümden kurta • 
ran ve büyüten kadının kim olduğu • 
nu öğrenmemiz lazımdır. 

- Sen bunu öğrendin mi? 
- Öğrendim !. 
- Kıim imiş? 

- Jan Dalbre .• 
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