
MiKi GAZETECi 
Hem heyecanlı, hem de gül

dürücü olan bu yeni ıinema ro
manına bugün bqladı. Okuyu-

nuz. Son sayfaga 

Gazetemiz 
Hergün çok sayfalı, 
zengin mUnderlcatlı 

VE 

S kuruştur 
, 
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Cumartesi 
tatilini 

işçiler aleyhinde 
kullanmak için yeni 
hileler bulanlar var! 

Cumartesi günü öğle sonruı 

tatilinin ortaya çıkardığı durum • 
larm gün geçtikçe çetidi artmak
ta ve İtçİ aleyhine bazı sonuçlar 
vermektedir. 

Cumartesi günü öğleye kadar 
çalıştırdığı amelenin tam yevmi -
yesini vel'meden kurtulaımıyaca -
imı anlryan bir k11rm fabrika sa-

-·-----------
Çingeneler 
arasında 

Çingenelerin ya§ayı§ ve idet • 
lerini vaktiyle çok iyi tetkik etmiı 
olan değerli yazıcımız Osman Ce· 
malin tefrikasından bir parça: 

. . . Artık bizim için kalkma 
zamanı gelmişti. Uyku bastrrıyor
du .. Birer cıgara daha tellendirip 
tam kalkarken baktık, o kadmm 
girdiği çadırın içinden ezgin, bay· 
gın bir mırıltıdrr gelmeğe batla • 
dı .. Kulak verdik .. Bu mırıltı ,im • 
diye kadar hiç duymadığımız 
yepyeni bir ıeydi.. Şarkı desek 
şarkıya, türkü desek türküye 
bcn-e"'Yli,·or; ancak gecenin bu 11 • 

ıız, yarı aydınlık ve çok durgun 
yerde kulaklarımıza çalınan bu 
makamlı mırıltının tatlı bir yürek 
duygusunu anlatan hafif, baygın 

bir ezgi olduğu seziliyordu. 
Hey gidi, gençlik hey, timdiki 

aklonız olsaydı, hiç kalkar da 
gecenin bu vaktinde, o ipraaız yer
de usul usul çadırın yanma aoku • 
lup kulağımızı ıeksen yerinden 
yamalı çadırın kenarına ve göz -
!erimizi küçücük yırtıklara daya -
yarak bu mırıltının ne olduğunu 
anlamaya çahıır mıydık? Çadı • 
nn içi karanlıktı .. Kapıdan vuran 
pekaz bir yıldız ıtığı ile bir ke -
narda küçücük, külüstür bir aa • 
lıncak görünüyor, ve yerde yatan 
bir kadmm eli yavq yavaş .... 

Arkamıı pek yakında 
baılayacak olan: 

ÇiNGENELER ARASINDA 
adlı tefrikamızda okununuz !. 

bipleri, bilhassa çorap ve triko
taj fabrikatörlerinden bazılan 
şimdi de başka bir yol tutturmut -
lardır. 

Bu fabrikatörler iki üç hafta 
dır muntazaman daha cuma ak
ıamından ameleye: 

"- iplik yok. .. ,, 
"-Yarın tamir var ... ,, 
Gibi bahanelerle ertesi gün hiç 

çalıtılmıyacağmı bildirmekte, bu 
suretle de cumartesi yevmiyesini 
büsbütün vermemenin yolunu bul
maktadwlar. 

Bu fabrikalar kaybettikleri bu 
zamanı haftada bir gece İ! çok 
bahanesile ameleyi tam olarak 
gece çh!tır:makla doldurmakta -
dırlar. 

Bütün bu haller gösteriyor ki 
cumartesi tatili iti aüratle bir ka
rara bağlanmak ihtiyacmı &'Ösle

rir bir durumdadır. 

Dün geceki 
fırtınada 

Bozuk motör 
Marmara da 

çalkandı durdu 
Dün gece saat 1,5 da birdenbire 

bir fırtına kopmuştur. O zamana 
kadar timal ve şark istikametin • 
den esmekte olan rüzgar istika • 
metini değittirmeden birdenbire 
ıiddetini arttırmış ve saniyede 12 
metre ıür'atle eemeğe baılamıf -

tır. 

Bu eınada gök de derhal bulut
larla kaplanmış, gök gürültüleri 
arasında ı:ağnak batlamrş ve bu 
hal sabaha kadar M.irmüttür. 

Bu arada tehir dı,mda bazı 
yerlere yıldırımlar dütmü.-e de 
hiç bir zarar yapmamııtır. Yağan 
yağmuru:ı miktarı 6,5 milimetre· 

t!ir. • • • 
Dün gece yarnı Ada açıkla • 

rmda bir tenezzüh motörii kor • 
kunç bir macera geçirmit ve sa • 
bahleyin karaya düterek parça • 
lannııttır. Tafsilat tudur: 

Karaağaç mezbahası banak 
fabrikasında memur Y tJ809lavya 
tebaasından 28 y-.ında Hristo oğ
lu Nikola Miriç admda bir adam 
dün gece aaat 23,30 da Patran a • 
dmdaki tenezzüh motöriyle Bü
yükadadan lıtanbula hareket et • 
mİf. Fak.at motör tam Burğazla 
Kınahada arasında iken birden • 
bire bozulmuştur. Bu esnada fır· 
tına da bütün tiddetiyle h&§la • 
mtf, ve ruotör bir ceviz kabuğu 
gibi aallanmağa koyulmuftur • 

Nikola motörü tamir etmeğe 
uğraftığı halde muvaffak olama • 
mJlf, motör sabaha kadar denizin 
keyfine tabi olarak do1aımıf, bu 
aaba:h da A&t 10,30 da Buqıazao-

D<elfil ö~ .<SJ<e~ö lfiltö lfifil ö~ 
Havanın fenalığına ~ağın en 

rağbet gördü 
Gazetemizin tertip ettiii va pur ae-zinmi, bu sabah lbatlamııtır • Okuyucularımızdan gezintiye it • 

tirak eden1er Kalamış vapurile ıe kizi çeyrek geçe köprüden hareket ebnitlerdir. 
Havanın yağmurlu olmaıı ilk önce ne§eYİ kırdıysa da, sonra, ha vanm açmaıı üzerine gezintide 

canlılık uyanmıttır. 
Karilerimiz, bugün gece yan sına kadar nete içinde gezecekler dir. Resimlerimiz gezintiden bir 

kaç görünüıtür. 

Şehri":'i::de ~ulunan ltalyan ıairi Marinetti, bu resimde gördüjünüz 
gıbı ganp tavırlarla emirleT VeTeTek garip yemekler pi-

Jİrten garip bir adamdır.! 

"Parti devletten( 
de üstündür!,, 

Çatlak 
Kampanayı 
susturdular! 

Sofya 29 - Bulgar kabinesi 
dün aktam yaptığı toplantıda 
Kampana gazetesini kapatmağa 
karar vermi§tir. Bu kararın ne • 
den dolayı verildiğine dair gaze • 
teciler tarafından sorulan sual -
lere başbakan cevab vermem ittir. 

Berlin: 30 (A.A.) - Nasyonal 

sosyalist partisinin Berlin bölgeci 

kunıltayında propaganda Bakanı 

B. Göbbels partiden olmıyanlarm 

tenkidlerde bulunamıyacaklarmı 

ve Alman ulusunun ahlakığ terbi
yesini ıahsmda temsil etmekte o

lan partinin devletten de üstün 
olduğunu söylemittir. 

Halkı harpten soğutmak mak • 
sadiyle yazılmıt bir roman Trak· 

_d_u_md--a-P-iy_as_&a_v_a_d_d_es __ ind_e_d-en_i_z .. ı ya Cemiyeti umumi Katibi tara. 
fmdan müsadere edilmittir. Bu 

sahilindeki kay:ılara çarparak roman için muharrire ikramiye 
parçalanmıtbr. vermit ol:ın Sofya beled~e reıs 

Nikola kurtanlmqtır. ~:,_ t vekili azladilmiftir. _
1 

~ 

Romanyah 
Atletler gelmedi 

Romanya milli atletleri bugün 
Galatasaray ve lstanbulun en ile
ri gelen atlellerile kartılaımak Ü· 

zere lıtanbula geleceklerdi. 
Son dakikada alınan telsiz tel

graf dan öğrenildiğine nazaran 
Romanyalı atletler bazı pasaport 
mütkülatından dolayı bugün teh 
rimize gelememiılerdir. Mektup· 
la vaziyeti izah edeceklerini bil · 
dirmitlerdir. 

Bugünkü spor faaliyeti geri kal· 
mı,tır. 

Emniyet ikinci 
şube direktörü 

Bay Cemal 
lstanbul güven direktörlüğü 

(emniyet müdürlüğü) ikinci ıu • 
be direktarliıRüne atanan (tayin 
edilen) Cemal, tehrimize gelmi§ 
ve dünden itibaren yeni vazife -
aine baflanuttır. / 
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Habeş imparator kendi 
askerinin başııia geçecek: 

ıar aras ndaki ''Kanımızın son 

Vugoslavyada siyasal durum 
r;:;;: ,_4 • "h r m a .•;p;rs;;.pı; 

Sırplar, Hırva lar, 
Bosnalı Müslüman-

çekişmeler... da~ıasına kaa·-ar 
Yevtiç Faşistlik kurmak istiyorsa •• 1 1 ~. _ • 0 

da akalliyette kalmaktadır dovuşecegız,, dıyor 
Pek yakın bir mazide, dost Yu- lerden biri bu aeyahatin kalmaıı· 

goslavya bir hükO.met krizi geçir- dır. 

d. Bu itibarla Yugoslav hükUnıe -ı. 

Başbo:ı.kan y evtiç iıtifa ederek ı tinin lta1yanlarla anlaşmak poli -
finan~ bakam Stoyadinoviç yeni tikası ş~mdilik gayri muayyen bir 
bir kabine te~ki'l etti. Ve eski bat- zaman için geri kaldı demek-
bakanla dış işleri bakanı olan tir. 
Yevti~ yeni· lmbinede hiç bir mev Vevt:iç, Faşist 
ki almadı. Fırkası kuruyor 

Belgrat, 30 - Skupştina (Yu
goslavya parlamentosu) temmu • 
zun dördUncü günü açılacak ve 
yeni ba1b:aka~ Stoyadinoviç kalbi
neıinin programını okuyacak
tır. 

Bu hadise, 5 mayıs intihaba • 
tmdanberi ortaya atılarak Y evtiç 
aleyhinde ço.lııan Hırvat lideri 
Mar:ehin bir muvaffakıyetidir. 
R~diçin halefi olan Maçek kral 

Aleksandr taTafından hapaedil -
mişti. 

F!lkat kral A1eksandr Marsilya· 
da foci bir &uika&te kurban gittik
ten sonra Yugoslavya hükumeti -

nin b1şmdakiler kral Aleksandnn 
güttüğü &1kı idareyi gevşet.meğe 
kar~r verdiler. 

B:ı esnada sıkı idareyi devam 
etti:·mek istiyen Uzunoviç kahine· 
si düştü. Ve yeni hükUmeti Y ev • 
tiç eline aldı. 

Y cvtiç yeni intihabat yaptırdı. 
Ve buntlan evvel de Hırvat lideri 
Maçeki serbest bıraktı. 

E :!yük bir heyecanla yapılan 
intihabat neticesinde muhalifler 
mühim bir varlık gösterdiler. 

M:\c~k. Slovenlerle Bosnalı 

rnUdüman!arı da peşine taktığın -
dan bu yekun Y evtiçin karşısında 
!; · s le ih::nal edilecek bir kuvvet 

Mı.çek üstelik intihabatta hak • 
11.zhk yapıldığını ileri ıürerek ta -

Bu program şimdiden batbaka· 
nm riyaeetin.de bet kitilik bir he· 
yet tarafından hazırlanmaktadır. 

Yeni hükumet say lavlar tarafın 
dan umumiyetle iyi karıılanmıt • 
tır. 

Parlamentoda muhalefeti temsi'! 
edecek olan eski başbakan Yevtiç 
ve taraftarlarımn mühim bir kuv
vet teşkil etmiyecekleri anlaşılı • 
yor. 

Y evtiç taraftarlarını iki defa iç
timaa çağırmış, fakat bu davete 
pek az kimse icabet etmi~tir. Ken· 
disine en taraftar bir çok saylav -
!ar, Yevtiçin tavsiyesi hilafına o

larak kabineye itimat reyi vere • 
ceklerini söYlemi~lerdir. 

Söylendiğine göre, eaki ba§'ba -
kan Y evtiç, Yugo - Faşist ismi 
altında yeni bir parti kuracak
tır. 

Fakat bu yeni partinin büyük 
bir vaı-hk göstereceği umulma-
maktadır. 

raftar!arının Skupştinaya (Yu - --------------

goslav parlamentosuna) İ§tİrak et Büyük memur-
ır.~:z~:::t\:e;~~=i~· yaptırdığı lar arasındaki 
i:-- fhabat hi~ bir fayda verımedi. deg""' ı·şı·kı·ıkler 
Bu esnada kral naibi prens Pol, 
Meı-:~ki kabul ederek etiklerini 
ıordu. • 

l\ılaı:ek verdiği cevabın başın • 
da Y evH-çin hükumetten çekilme
sin~, ve yeni intiha:'bat yapılması· 
m istedi. Nihayet mutavassıt bir 
hal gureti bulundu. 

Maç~k yeni intiıhabattan vaz
geçti. Buna mukabil Yevtiç te ye
ni kı:ıbineye girmedi. 

Maç.ek, Stoyadinoviçin kaıbine • 
sine de iştirak etmedi. Bitaraf 
kr.ılrnayı tercih etti. 

Ya}nız hem Sloven'ler, hem de 
Bo.malı müılümanlar yeni kabi -
neye girdiklerinden bu ıuretle 
Maç~, yalnız Hırvatlarla kalmq
tır. Bu suretle eıki nüfuzunu kay
bet.mittir. 

Esas itibarile eski kabinenin 
dayandığı temellere dayanan ye
ni kabine Avustwya, Fransa, kü
çük itil~f ve· Balkan devletleri 
tarafından . iyi karfrlan.mqtır. E
saaen ayni zamanda dış i~leri ba
knı da olan Stoyadinoviç mütead
dit vesifo!erle clış politikada hiç 
bir deği!iklik olmıyacağmı söyle
mişti. 

Yalnrz Y evtiçin son zamanlar -
da ltalyay:ı bir seyahat yapacağı 
söyleniyordu ki itte kabine deliş
mesinin verdiği en mühim netice-

Ankara, 29 - Yeni vali la· 
yinleri resmi gazete ile ne§redil • 
mittir. Bunların arasında lstanbul 
vali muavini Rüknettinin İçel va• 

Hliğine, İstanbul eaki poliı müdü
rü F ehminin Mardin valiliğine, 

eski lstanbul vali muavini, rılh • 
tını tirketi müdürü Ali Rızanın 
Gaziaymtap valiliğine tayin edil
dik1eri yazllmaktadır. 

---........... -........... .,. ....... -........ _._, .................. ~ 
. Başbakan ! 

ismet inönü 
Doğu vilayetlerine 

gitti 
Ankara, 29 - Bqbakan Is ... 

met İnönü, refakatinde Dıtit • 
leri Bakanı Tevfik Rüştü Aras1 

ve Jandarma Umum Kuman
dam General Kazmı olduğu 
halde bu gece saat 24 de Şarit 
vilayetl~rine gitmek üzere An -
karadan ayrılmxıtır. 
Ba§bakan iatuyonda kendisin' 

$ teıyie gelenlerle ayrı ayn ve -
i dalaşmış, ve: "Sfae çok iyi ha· 
i herler getireceğim.,, ş(jziinü 
! tekrarlbıyarak kompartimanına 

i.!..~2~---~, ....... ---

"Şunu da bütün dünyaya ilan e-, 
diniz ki, bir harp çıktığı zaman, 
kendim ordularımın batına geçe • 
rek bütün Habeı kuvvetlerini biz-
zat idare edeceğim .• ,, 

Bu sözleri kendiaile goru9en 
"Deyli Kronik),, muhabirine söy · 
liyen Habeş imparatoru da.ha de
mittir ki: 
''- Habeıistanda ıimendifer 

yapmak, mektepler açmak ve Ha
betiıtanı bir Avrupa devletinin 
mandası altına vermek üzere dev. 
Jetler arasında konuımalar yapıl
dığını haber aldım. Hiçbir hükQ -
metin yalnız bizi alakadar eden 
itler hakkında batka bir hükUmet
le konuımada bulunmağa hakkı 
yoktur. 

Habeıistan müstakil bir dev -
lettir ve istiklalini kanının ıon 

damlasına kadar müdafaa ede -
cektir. Memleketimizde mektep -
ler açmak, ıimendifer ve yol yap
mak iatiyeiı şahıslara ve husuıi 
firmalara her çeşit kolaylığı gÖs· 
terme ğ e hazırız. Yalnız hiçbir ya. 
hancı devlete memleketemizde 
herhangi bir imtiyaz veremeyiz 
ve hiçbir devletin mandasını is ~ 
temeyiz. 

Habeş imparatoru liununla be
raber, "Uluslar Kurumunun, harp 
tehlikesinin önünü alabileceğini 
şimdi bile umduğunu,, söylemek -
tedir. 

Fransız gazetelerinden "Lö 

mıntakalara kumanda eden bü . 
yüklel'İ, bu büyüklerden her biri, 
kendi maiyetindeki köy grup ıef
lerin.in sayısını bilir. Bu 'efler de 
kendi maiyetlerindeki silahlı ef • 
radm sayuıını, bir iki noksanile 
bilirler. Bir nevi feodalite sistemi. 
ikinci sebep; hükumet merkezi, 
beş a)b senedenheri, aile reislf',.ri
nin sistematik bir tahririni yap -
maktadır ... 

"Demek ki, imparatorluk nüfu
su on milyon olarak tahmin edl
lirse, im.para.~onın kırk dört harp 
davu!··nun çıkaracağı : .. or:ı.:mç se
sin, nazari bir hesapla, iki milyon 
kişiyi ayaklandıracağı anlaşdır. 

Bu rake-m, Habeş müstemleke· 
lerini bilenlere mübalağalı gibi 
görünebilir. Makul haddi aşma · 
mış olmak için, Habeş orclusunun, 
bir harp karşısında dörtte biri 
hükUmet tarafından silahlandırıl · 
mıt bir milyon asker çıkaracağını 
söyliyebiliriz. 

İtalya ordusu ne kadar mükem-

mel teçhizatlı, ne kadro kahra • 
man olursa olsunlar her dakika, 
her deliği, her çıkıntıyı ar&Jtıra ~ 
rak mücadele etmek zaruretinde 
kala~aktır. Yağmur mevsimlerin
de bet ay mecburi olarak tatil e. 
dilecek olan bu harp, aenelerce 
sürecek, bu beş aylık fasılalar. 

Habeıliler için istirahat devreıi. 
İtalyanlar için maneviyatı hozan 
bir bekleme devresi olacaktır. 

Bu harp, NaP.,oleona karlı ıah· 
ralardan batka bir şey kazandır· 
mayan Rusya ıef erinin, ltalyaya 
çöl kazandıracak bir nümunea.i 
olacaktır. Bu harp her iki devleti 
ve Avrupayı iflasa aürükliyen ve 
silah kaçakçılığına mükemmel bi~ 
sergüzeşt temin eden bir harp o • 

lacaktır.,, 

• • • 
Son gelen haberlere göre, !tal· 

ya müstemleke bakanı, Somali 
valisi ve Somali usnomal komise
rile görüşmek üzere tarkt Afrika· 
ya gitmiştir. 

~------~~~--~~-~--~~~~~~-~~--

lngiliz gazetecileri şehrimizde 

Londra - lstanbul 
otomobil yolu 
tetkik ed'"'~ 'ror 

• J?rnal,, da Ma~~el Grian imz~lı ilerde bu yolu Ümid burnL. c td ı1dlstana 
bır yazı~a da foyle denm~~dır: kadar uzatmak dUşl~ . .. ııüyor 

Habeııstanın ~n uzak vılayetle-
rinde, ltalyaya kartı beslenen kin 
çok §İddetlidir. 

Bugün ltalyanlarla Ha:heşliler 
arasında beş temaa noktaıı vardır. 
Sefaretin bulunduğu Adiıababa -
dan maada Dariede, Dirre Daua· 
da, Aduada Dalırıı Markosta ve 
Gondarda konsolaalar mevcuttur. 

Gondar köylülerinden biri, ba · 
na çenesile, konsoloıluğun bu · 
lunduğu tepeyi göstererek: 

- Bun]ara tahamınü1 editlıniz 
liastanelerin yüzündendir, dedi. 
Fakat şimdi toprağı taksim etme
ğe geliyorlar, her tarafı ölçtü
ler bile. Kafalarında ve kağıt üze
rinde toplar için çiziL""Ilİ§ bir de 
yol var . 

Köylünün kasdettiği şey, bir 
ltalyan zabitinin yaptlğı topoğra· 
fi işleriydi. Bu kini gUden insan
lar Afrikanın en ceaur, en sava§-' 
çı insanları da olsalar, yalnız kin 
gütmek kafi değildir. 

Mesele bu adamların sayıımda
dır. 

Bu hususta herliangi bir rakam 
söylemek piyangodan numara 
çelanek kadar ıüphelidir. Habe • 
şistanda tahrir i,i hiçbir zaman, 
bizim metodlarımızla yapılmış 

değildir. Fakat "İmparator Haile 
Selasie bile kaç kişilik bir ordu
ya güvendiğini biliyor mu?,, tar
zında bir suale tereddütsüz: 

- Biliyor! diyebiliriz. • 
Buna iki sebep var. Birincisi 

vilay.et ıefi, kendi arazisindeki 

Birkaç gündenberi beklenilen ayrılmıştır. 

lngiliz gazetelerinin ve otomobil Dün bir muharririmiz, lnıiliz 
sosyetelerinin mümessilleri, dür, gazetecileriyle konup.rak yn.ı;.tık • 
Londradan şehrimize gelmişler • ları yolculuk hakkında izaıhat al • 
dir. 

Gelen lngiliz gazete mümes$İI· 
leri "Deyli Herald,, dan Vizdom, 
"Deyli Meyi,, den Fuller ve "Dey
li Ekspres" Jen Pemberton'dur • 

Motör sosyeteleri milmessilleri 
ise, "Morris,, sosyetesinden Reş 

ile Bolding ve otomobil Cemiye -
tinden Or'dur. 

Esas itibariyle bu üç gazetenin 
bir araya gelerek ileri sürdükleri 
bir fikrin tatbiki demek olan bu 
&eyahat, çok yeni model iki oto -
mobilin mukavemet derecesini 
anlamak, ayni zamanda Londra • 
dan lstanbula kadar olan ve 1930 
araıulusal Turizm kongresinde 
teabit edilmiş bulunan otomobil 
yolunu tecrübe etmek içindir. 

İngiliz gazetecileri ile Motör 
Sosyeteleri mümessilleri ayn ayrı 
ve 24 saat ara ile memleketlmize 
gelmişlerdir. Hudutta, kendilerini 
Tütlkiye Turin·g klübünden Ekrem. 
Muhittin ve Ekrem Rüştü karıı • 
lamıştır. 

Dün Perapalas oteline inen in· 
giliz otomobil mütehassısları Tür· 
kiye Tunng Klübü Başkanı R~t 
Saffet ve idare Heyeti Başkanı 
Şükrü Ali ile görüşmüşler, kendi· 
lerine şehrimizi göstermeh için 
Turing Klüıp tarafından bir prot· 
ram~ edilmiı bir tettıüman 

IDlfbr. 

Yapılan Y.Olculuk 2000 mifük 
bir meıafe üzerinde olmaktadır .. 

Son model iki lngiliz yapıaı o • 
tomobiılle Londradan kalkmıtlar , 
vapurla Mant'ı geçerek [(aJeytt 
gelm'§iler, aonra Brüktele ve 11 • 

raaiyle Köln, Budapette, Belısrad, 
Sofya yolundan Türkiyeye varmıt
lardır. 

Bu çizgi üzerinden otomobil 
yolu teeHÜa ettiği ve geneJleıt,iil 
takdirde bu yola Hin.dist.an ve Ma· 
laya yolunu da birleıtirmek dütü· 
nü)'Ql.ektedir. 

Gene bu yoldan Halepten 
Bağdada gidilecektir. Ayni ıuret-
le Kudüs ve Kahireden Cenubi 
Afrikaya, Üınit burn'!11a giden 
yolu bağlamak ta&:avvuru vardır. 

Nişan merasiminde 
ev çllkttt 

Dün gece Eyüpte l'hsanhey ma
lıallesinde Mehmet ağa aokağm • 
da 11 numarada Bekirin evinin or. 
ta katında kiracı olarak otu • 
ran Fatmanm yapılan nitan me-
rasiminde fazla kalabalıktan do • 
layı oda döşemesi çökmüıtür. 

Fakat biiyiik bir tesadüf neti • 
cesinde kimaeye hir şey o~rnamış· 
h·. Genç ni§anblara geçnıiı olıun 
deriz. .' · · ~ ·•- "l ... -·-·--· -

... 
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Yahya Kemalin. 
•• • son şıırı 

Büyük ıair Yahya Kemal, bu son aylar içinde ikinci tiirini de yazdı. 
Birincisini günü gününe nasıl "Tan ,, arkadaşımızdan istin.sah ettimse, 
ikincisini de, bugünkü "Cümhuri yet,,den aynen alıyorum. Bunu ih • 
mal etmek, nazarımda, günün en mühim hadisesini atlamak olurdu. 
Bu da, yalnız edebiyat noktasından değil, gazetecilik noktasından da 
büyük bir noksan sayılırdı. 

Geçmiş yaz 
Rüya gibi bir yazdı. Yarat tın hevesinle, 
Her anını, her rengini, her şiirin hazdan. 
Hala doludur bahçeler en tatlı sesinle! 
Bir gün, bir uzah hahra özlersen o yazdan. 

Kör/ez.deki dal.gın suya bir bak, göreceksin: 
Geçmi§ gecelerden biri durmakta derinde; 
Mehtap ••• iri güller ... ve se nin en güzel aksin ... 
Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde! 

YAHYA KEMAL . 
Hele ikinci krtayr bir daha, bir daha okuyun.ı. Şaşmıyor musu -

nuz? .. Bu hisleri siz de duymuştunuz değil mi? .. Hattabu sözler si
zin de aklınıza gelmi§ti de söyliye memiştiniz ... İtte, Yahya Kemalin 
ıon iki manzumesinin en bariz hususiyetleri, budur: Bu kadar insani, 
bu kadar "herkesin,, olması.. Diğer hususiyetini, bilmem, yeni 
nesil anlıy.ıJcak mı?.. Aşkı bizim gençliğizde olduğu gibi platonik. 
sakin ve mahzun hissetmiyen, E renköyünde, Adada, pancurlu köşk 
lerin arkasında sevgilisinin ha yalini sezer gibi olunca yüreği çarp 
manm ne demek olduğunu tecrübe etmiyen, kadını dans, deniz, spor 
viski ile yan yana gören, öyle anh yan yeni nesil ... 

Eğer gençler, Yahya Kemalin şiirinde kendi "modern,, aşklarının 
al<sini bulamıyorsa, onlara söyliye yİm ki, biz, "körfezdeki dalgın su
ya bakınca, geçmi~ gece) erden birinin orada durmakta,, olduğunu gö-

rüyoruz. 
Mehtab .. iri güller ... ve onun en güzel aJ:si ... 

Onun .. bizim zamanımızın saz benizli sevgilisinin ... 

Küçükçekmece 
asfalt yolu 

lstanbul - Küçükçekmece as· 

falt yolunu Floryaya bağlıyacak 
olan yeni asfalt yolun toprak düz-

lernesi hemen hemen tamamlan · 

rnıştır. Plajın arkasını da bir baş· 

tzı.n diğer haşa çevreliyecek olan 

bu asfaltın bugünlerde katranı 

dökü1meğe başlanacaktır. 

Çocuk Bakıcı Okulu 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Ankaradaki (Çocuk Bakıcı oku 
lu) na öğrenici yazılmasına baş -

lanmıştır. Çocuk bakıcı okulu ya

tılıdır ve parasızdır. Öğretimi iki 

yıldır. Dersler hem teorik (naza

ri) hem de pratiktir. Okulu ha · 

§arıkla bitirerek diploma alan -

lar h2.stanelerde hastabakıcı, aile
ler yanında çocuk bakıcı ve çocuk 
esirgeme kurumlarına atanırlar. 

Okula yazılma ve alınma şart
lan ~unlardır: 

1 - 18 yaşından aıağı olma -
mak,. 

2 - llk okuldan diploma almıf 
olmak, orta, okulu ve Hseyi biti -

Bir yılan hikAyesl: 
sebze hali! 

Kerestecilerdeki ıebze hali ya. 
rm sabahtan itibaren açılacaktır. 

Dört temmuzda da halde evvelce 
tutulmamış olan dükkanlar yeni 

den arttırmaya konacaktır. Kabzi 
malların hu sefer de dükkan ki . 
rala."ltıyacakları söylenmektderi.lş 
henüz halledilmemiştir. · 

Pamuk iplikleri 
Ankaradan gelen haberlerde 

yerli fabrikaların 1934 yıb içinde 
yaptıkları maddeler için sarf et • 

tikleri pamuk ipliklerinin yüksek , 
mamullerinin ise tenzilatlı tari -

fe ile ithalinden doğan zararları 

kaI'§ılamak üzere 933 senesi için 
verilen 150 bin kilo muafiyetin 
934 yılı içinde 67 bin kilo olarak 

bir sene daha uzatılması muvafık 
görülmüş ve 934 yılı zarfında bu 
fabrikaların 130 bin kilo pamuk 
ipliği muafiyetinden merserize' ve 

boyalı iplik işledikleri için 67 bin 
kilosu teV2İ edilmemi§ olması yü -

zünden bu muafiyetin 934 y..Jı 
içinde tatbiki Vekiller Heyetince 
kabul edi1miştir. 

renler üsterilir (tercih edilir). --------------

Okula yazılmak istiyenler (An
karada Çocuk Esirgeme Kurmu 

Genel merkezi batkanlığına) yazı 
ile batvurmalıdırlar. 

Yazılma için gerekli olan bel -
geler: 

Okul diploması, öz belek (nüfus 
kağıdı), uzgidimli kağıdı, sağlık 

ve afı raporları, üç fotoğraf. Yaz. 
ma işi bir ay sürer ve Tem.muz a

yı o:munda kapanır. 

Belediye ve otel! 
Bir gazete belediyenin Bebekte 

bir otel yaptıracağını yazmı~tı. 

Parası olmadığı için, belediye 
böyle bir otel yaptıramıyacaktır. 

veni deniz romanı 

Kara 
kartal 

KADlRCAN KAFLI 
nin yazdığı bu yeni deniz romanı 
çok heyecanlıdır. Baştanbaşa sev· 
gi, heyecan macera ve yiğitlik ile 
doludur. Türk denizcilerinin kah· 
ramanlıklarmı okurken göğsünüz 
kabaracaktır. 

"KURUN,, refikimizde bir iki 
güne kadar başlıyor. 

HABER - :4.kşam PostaSJ 

Türk dili 
• • 
ıçın 

çalrşmalar 
Yakında Türkçe s6z
Ierle bir"ceb kılavu

zu,, çıkarılacak 
"Türk dili tetkik encümeni,, 

üyelerinden bir kısmı Ankaradan 
ıehrimize gelmİ§, Dolmabahçe sa
rayındaki yerlerine yerle§mİşler • 
dir. Öteki üyeler de bugün gele
cektir. Sah günü saat onda ilk 
toplantı yapılacaktır. 

Gazetelerde basılmış olan öz dll 
kılavuzunun baskısı bitmiş ve bu
rada çıkan öz türkçe sözlere dair 
herkesin dütüncesini söylemesi 
için verilen bir aylık mühlet te so
na ermiş olduğu için bu sözlerin 
derhal tasnifine geçilmiştir. 

Gazetelerde çıkan öz türkçe söz 
ler üzerine on binden fazla müta
lea ileri sürülmüş ve bunların uy. 
gun olanları ayrılmı§tır. 

Kılavuzda yer almamı§ ve ko· 
nu,ma dilinde bulunan bazı söz -
ler daha olduğundan şimdi onlaY
üzerinde görüşmeler yapılmak · 
tadrr. Bunlar da bittikten sonra, 
asıl "cep kılavuzu,,nun baskısına 
ba,Ianacaktır. • 

T.D.T.C. nin basmak üzere ol · 
duğu yeni "cep kılavuzu,, tam su· 
rette alfabe sırasile ve önce os 
manlıcadan türkçeye basılacaktır. 

Sonra kolaylığı temin etmek Ü· 

zere bir de türk~eden osmanlıca • 
ya "cep kılavuzu,, basılacaktır. 

Yeni cep kılavuzunun bu aylar 
içinde baskıya verileceği ve he • 
men akabinde ortaya konulmut 
bulunacağı umu1rnaktadır. 

Kibrit yarın 
ucuzlıyacak 

Kibrit fiyatlarının indirilmesin
den ötürü ellerinde kibrit bulunan 
satıcılar dün akşama kadar bu kib 

ritleri kibrit ve çakmak tekitine tes 
lim etmitlerdir. Tekit bu sabahtan 
itibaren aatıcılara ucuz fiyatla 
kibrit vermeğe başlamııtır. Ya -
rından ötesi için evvelce 60 para
ya alınan büyük kutu kibritler 50 
ve küçük kutu kibritler 40 paraya 
satılacaktır. 

Şirketibayriyenin 
köprüdeki ilAnları 
"Şirketihayriye,,nin köprüdcl<i 

iskelelerin üzerine bir çok mües· 
seselerin ilanlarını koyduğunu 
bunların lcaldırılması için sosye • 
leye tebligat yapıldığını yazını, ~ 
tık. "Şirketihayriye,,nin vekili 
dün belediyeye giderek ilgili kim
seslerle görüşmüş, Belediyenin bu 
ilanlara müsaade etmesini iste • 
mittir. Belediye bunu tetkik et • 
mektedir. 

Berberlerin- imtihanı 
neden bukadar uzadı? 
Çünkü, berberlerden 
istenen para çoktur 
.. Berl~r!~r -~uru~~ ~eled~yenin j ~amaya giren berberlerden büyük 

gosterdıgı luzum uzerıne bır yıl - lıır ücret almamasıdır. Bu yüzden 
dan fazla bir zamandır İstanbul - para tedarik edemiyen berberle 
daki berberleri sınamadan (im ti tahH sınamadan bucak bucak kaç. 
handan) geçirmektedir. Bu sına . maktadırlar. Fakat bu işin çok u. 
malar bu kadar uzun bir zaman zadığını gören belediye berberler 
sürdüğü halde şimdiye kadar şeh · kurumuna artık sınamaların bir so
rimizdeki berberlerin pek azı im- nunca vardırılmasını ve belediye . 
tihana girmiştir. nin de kontrole başlıyacağım bil • 
Henüz sınamaClan geçmemiş her dirmiıtir. Bunun için sınama müd

berlcrin sayısı binler hanesine pek deti en son 19 temmuza kadar uza 
yakın olduğu söylenmektedir. trlmııtır .. Bundan sonra derhal kon 

Yaptığımız degettere (tmasla trol ba§ılayacak ve ehliyetsiz ber· 
ra) göre bunun ba~lıca sebebi sı- herler çalıştırılmıyacaktır. 

Fütürl t şair Marinetti 
Yalnız şiirde, kitab kaplarında 
değil yemeklerde de nazariye

sini tatbik etmek istiyor 
Dün akıam ıehrimizdeki ltal - leriye doğru büyük adımlar attL 

yan elçilik binasında bir kitap ve Mesela Fransada çok kuvvetli ile
san'at sergisi açılmı§tır. ri san'atlar vardır. Büyük §air 

Sergiyi Ankaradan gelen ltal • Mayakovıki'nin ölümüne kadar 
yan elçisi Bay Galli açmış ve ltal- Sovyetlerde de §ayanı dikkat bir 
yadan gelen fütürist Şair Bay Ma- ileri san' at vardı. Fakat hücumla. 
rinetti bir konferans vermi~tir. ra müsait olan bütün yeni hare. 

İtalyan Şairi Marinetti ile dün ketler, ancak kuvvetli fahsiyetle • 
bir muharririmiz konuşmuştur. rin yönetimi altında Üerliyebilece
Fütürist Şair diyor ki: ği içln, Sol)yetlerde Mayakovski -

" - ikinci defa olarak lstanbu- nin ölümünden sonra bu yolda İ· 
la geldiğimden memnunum. Yal- leri san'atın bQ§ına geçen kal)ıJet .. 
nız bu seler de vaktim müsait ola- li bir §ahsiyete rastgelmedik. Al • 
madığından Ankaraya gidemiye- manyaya gelince; nasyonal sosya 
ceğime acıyorum. Bununla bera - lizmden önce Hanovr'de, kuvvetli 
ber, sonbaharda, bilhassa Ankara- •bir ileri ıan'atklir grupu vardır. 
yı bir fütürist gözüyle görmek i • Almanyanın bugünkü iç durumu 

çin tekrar memleketirıize gelece • bu grupun faaliyetine engel ol. 
ğim. Bu defaki geli§imden isti . muıtur. 

iade ederek Güzel San'atlar Aka- ileri san'atlerde Amerikada 
derr.:sine gideceğim ve yeni Türk dikkate değer ilerlemeler sezildiği 
san'atı hakkında toplu malumat gibi, lngillerede de ileri reasam
edinmeğc çalışacağım .. ,, lar, şairler, heykeltrQ§lar görülü-

Fütürist Şair Marinetti kendi yor ... ,, 
san'ati hakkındaki düşüncelerini 
de genel bir bakımla şöyle anlat • 
maktadır: 

" f" 4
'" ' d t h k - · füurızm e sen ez, are et 

ve renk egemendir (hakimdir). 
Her ileri hareket gibi fütürizm de 
birtakım hücumlar kar§ısında kal
dı. Fakat bunlara rağmen f ütü
rizm san' ati, hergün ilerlemekte 
devan1 etti. Yirminci asır san'at 
karlannın orta çağ san' at karı gi ~ 
bi hissetmiyeceğini kabul edersek, 
fütürist san' atkiirlarının ifade 
tarzlarını da insanlığın bugünkü 
hayatına ve düıüncelerine daha 
uygun bulacağımız tabiidir. 

Bugün hemen dünyanın her 
memleketinde fütürizm san'atı i-

İtalyan Şairi Marinetti 
bundan sonra 1937 de Pariste açı
lacak olan arsıulusal san'at sergi
sinde fütürizme verilecek yükseli 
mevkiden bahsederek, bunlaı· için 
daha şimdiden hazırlık yapıldığı
nı anlatmıştır. 

Mar?netti yarın ltalyan 
klübünde İtalyanca ve fransızca 

bir konferans daha vererek salı 
günü uçakla ltalyaya dönecektir. 

Marinetti, fütüristliği yemek İ§· 
Jerine kadar ilerletmiştir. Birinci 
sayfadaki resmimiz, onu, bildiği · 
miz yemeklere benzemiyen,, acaip 
yemekler yaptırırken, yahut yaptı
rırı rolünü oynarken cgösteriyor. 

] 
Eksik ekmek yapanlar 

Son zamanlarda buğday fiyatlarında bir yüksek
lik oldu. Bunun neticesinde bir takım fırıncılar ek -
mek yapmıyarak halkın bu yüzden sıkıntıya d{işme • 
sine seb('p oldular. 

Hatta hiz, bu yüzden bir gece Ortaköye gitmiş, 
ve gece vakti ekmeksiz kalarak bir fırının önüne yı -

ğılan halkın resmini çekmiş, dertlerini dinlemiştik. 
Bize son günlerde yapılan şikayetlerden anlıyo • 

ruz ki hazr fırıncıların hu fiyat yüksekliğinden isti • 
fada ederek yaptıkları ihtikar, yalnız az ekmek çıka-

rarak biı· ekmek buhranına meydan ,·ermekten iba • 
ret değildir. 

Maalesef han fırıncılar ekmeklerinin kalitesini 
de bozmakt.-l, ve eksile ağırlıkta yapmaktadırlar. 

Bu şekilde fena maddelerden yapılmış noksan ek • 
meklcrin halkın sıhhatine ne kadar zarar vereceği mey
dandadır. 

Belediyenin bunu gözönüne alarak ani teftişleri .. 
ni böyle zamanlarda sık sık tekrarlamasını istiyoruz. 
Bu teftişler bilhassa şehrin kenar ~emt1erinde yapı .. 
lrrsa hakikat daha r..abuk meydana ~ıknr. • 



VARDIN 
Türk denizciliğinin 

bayramıdır! 
Eskiden, limanlarımız arasında ecnebi 
vapurları işler, bizimkilere inkişaf 

imkanı vermezdi 

Bu rejim bizi kendi kı-
yılarımızda egemen kıldı 

Türk ulusunun kendi kara su - ı 
larında egemenliğini ele aldığı ve 
kabotaj hakkını kazandığı günün 1 
yıl dönümü bir temmuz, yarın bü- · 
tün yurtta ve bu arada Türkiye -
nin en büyük limanına sahip olan 
şarmnzda büyük törenle ve gece 
deniz şenliklerile kutlulanacak -
tır. 

Bu büyük gün. için yapılan pro 
gram bu akşamdan itibaren baş -
lamaktadır. 

Bu akşam saat 21 de İstanbul 
radyosunda bir temmuzun tarih -
sel önemi hakkında deniz tecim 
okulası tarih öğretmenlerinden 

Niyazi Tevfik tarafından bir söy • 
lev verilecek ve gün bu suretle 
açılacaktır. 

Yarın sabahtan itibaren deniz
deki bütün gemiler bayraklarla 
donanacaktır. Karadaki deniz 
kurumları ile resmi daireler 
ve kuleler de bu şenliğe iştira.le e· 
deceklerdir. 

Yarın saat 11 de denizciler ta
rafından Taksim Cümhuriyet a • 
bidesine gidilerek çelenk konula· 
caktır. Bu törende bir deniz harp 
1 ıtasr, deniz tecim okulası tale • 
besi bulunacaktrr. Saıbahleyin Gül 
hane parkında toplanacak olan 
deniz yolları, vapurculuk sosye • 
lesi, liman genel direktörlüğü, 

Şirket i Hayriye, Akay, Haliç., Türk 
şilepleri denizcileri otomobilli bir 

kafile halinde Taksimde bu alayla 
bi rleşeceklerdir. 

Alay köprü üzerine gelince li • 
mandaki vapurlar tarafından dü -
dükle se1i.mlanacaktır. 

Taksimde tam saat 11 de bay· 
rak çekme töreni yapılacak ve 
tam bu esnada limandaki bütün 

gemiler bir dakika imdat ve 3 se
lam düdüğü çekeceklerdir. 

Çelenkler de konulduktan son • 
ra abide önünde genç denizcileri 
temsilen deniz tecim okulası okur 
!arından bir genç, deniz tecim fi. 
losu namına kaptan ve makinist· 
ler kurumundan bir zat tarafın • 
dan kısa iki söyl~ söylenecek • 
tir. 

Bundan sonra bugünü ulusa ve
renlere saygı ve minnet telyazrla
rı çekilecektir. 

Bundan sonra önde deniz ban
dosu, Kamutanlık bandosu ve şe· 
hir bandosu olduğu halde bir ge
çit resmi yaparak istiklal cadde • 
sinden Karaköye kadar İnecekler
dir. 

Y ann akşam da radyoda saat 
20,30 da denizciler marşı çalına • 
cak ve deniz tecim direktörü bir 
söylev ıöyliyecektir. 

Saat 21,30 da bir deniz fener 
alayı başlıyaca.ktır. Bu gece şen • 
liğine deniz ve vapurculuk sosye· 
tesi ikişer donanmış vapurile, A
kay ve Şirketi Hayriye dörder 
donanmış vapurile, Haliç 
iki vapurile, Liman genel direk• 
törlüğü, kılavuz idareleri bütün 
vasrtalarile iştirak edecek1erdir. 

Fener alayı Dolmabahçe sarayı 
önünde duracak ve burada taıJıli -
siye idaresi tarafından manevra • 
lar ve hava ziya oyunlan yapıla
caktır. 

Donanmamızın da bu arada sa· 
ray önüne gelmesi muhtemeldir. 
Gece kara ve denizde gündüz süs 
lenen kurumlar tenvirat yapacak
lardır. 

Bu esnada vapurlarda eğ1ence 
ya.pı1acak, Ankara vapurunda 

hir balo verilecektir. 

Hududu aşan 
Japonlara karşı 

Sovyetler ateş açmadı 
r Moskova, 29 (A.A.) - Tas a
, jansı b.ildiriyor: 

N:albarosktan bildirildiğine gö
re 23 Haziran günü saat on se . 
kizde Grodekovso' da 40 Japon 
askerile sübay sınırı geçerek dört 
kilometre ilerilemişler ve Bezşme
naya tepesini aşarak akşama ka -
dar orada kalmışlardır. 26 Hazi-

randa sabahleyin gene 45 Japon 
askeri ayni yere gitmişler ve öğ
leyin hududa dönmüşlerdir. Tepe
de ;ken kendilerine altı kiıilik 

bir atlı grupu katılmıştır. Hudu • 
dun iki defa Japonlar tarafmdan 
geçilmesini gören bir Rus müfre. 
zesi bir hadiseye meydan verme· 
mek için ateş etm~mişlerdir. 

Hem suçlu, hem güC(!Q 

Japonya, yurdlarını 
korumak isteyen Çinlileri 

protesto ediyor 
Londra, 29 - Tokyodan gelen 

haberlere göre, Japon hükUıneti 

Pekinde vuku bulan hadiselerden 
dolayı Çin hükumeti nezdinde 
şiddetli bir protestoda bulunma -
ia karar vermiştir. 

~ Pekin vakınlarında yeniden 

kanlı çarpışmalar olınuJtur. Hal· 
kın iaşesinin temini için şehir ka· 
pıları açılmış öğleden sonra tek -
rar kapanmıştır. 

Şimali Çinde Japon aleyhtar • 
lığı günden güne artmaktadır. 

Dayaklar 
1 - Arapcamiinde oturan Ay· 

şe, Fatmayı dövdüğünden yaka -
lanmıştır. 

2 - Kurbağahderede oturan 
arabacı Hamdi, Kadıköyünde pa· 
zar yolunda arabacı Kamil Ah
metle iskelede durmk meselesin • 
den dolayı kavga etmiştir. 

Neticede Ahmet Hamdiyi döv
düğünden her üçü de yakalanmış· 
tır. 

3 - Beyoğlu Poyraz sokağın -
da oturan Karlapu bir alacak me
selesi yüzünden bakkal Kirkoru 
dövdüğünden yakalanmıştrr. 

4 - Şişlide oturan Yusuf ve 
İhsan birbirlerini dövdüklerinden 
yakalanmışlardır. 

5 - Arapcamiinde oturan An· 
tuvan polise baş vurarak F ranso
va tarafından dövüldüğünü iddia 
etmiştir. 

Pratik farmakologlar 
birliği 

Pratik f annakoloğlar birliği se
nelik kongresi dün gece Halke· 
vinde yaprlmı§tır. 

Kurumu birlik başkanı A:hmet 
Nuri açmış ve yapılan seçimde 
kongre başkanlrğma Zühtü seçi1-
miştir. 

Senelik raporla mürakabe he • 
yeti raporu uzun münakaşalardan 
sonra aynen kabul edilmi§tir. 

Bundan sonra, hafta tatili me
selesi de konuşulmuş ve farmako· 
loğlar birliğinden gelecek cev~m 
beklenmesine karar verilmiştir. 

Nizamname maddelerinden ha· 
zdarmın deği~mesi üzerine müza· 
kere edildikten sonra yeni idare 
heyeti seçilmiş ve başkanlığa Ah
met Nuri, genel sekreterliğe Hü • 
seyin Ca'hit gelmişlerdir. Topla~ 
tı geç vakit dağılmıştır. 

Çocuk bakımı 
okulunu bitirenler 

\ 

Dün Ankarada Çocuk ESıirge -
:ne Kurumunun çocuk balum. < 

l«ılunu bitirenlere törenle (mera
simle) diplomaları dıağıtılmışhr. 

Törende Kamutay Başkanı Ab· 
dülhalik Renda, lçbakam Şükrü 
Kaya, inhisarlar Bakanı Rana, 
Saylavlar ,Sıhhat Bakanlığı erka
nı ile banka direktörleri ve bir 
çok ziyaretçi bulunmuştur. 

Tören baflarken istiklal martı 
~alınmış ve mektebi bitiren bi: 
bayan "biz Türk kızları en buh -
ranlı çağlarında bile göğüs aça • 
rak kotacağuııız ülke için canım 
veren1reden olacağız. Savaşlarda 
kanayan yaraları sarım.ağa, ban§ -
lrda yoksul yavruları kucaklama· 
mağa hazrrız.,, ı ı' ı ~ ~· ı .,. , .. 

Diye uzun bir söylev vermiş 

ve bunu müteakib ocuk Esirgeme
me Kurumu Ankara merkezi baş
kam F ıtn:ıt okulun kısa bir tarih· 
çesini yapmış ve diploma &lanlara 
muvaffakıyetler dilemiştir. Bun· 
dan sonra davetlilere mektep gez
dirilmiş ve bir şölen (ziyafet) 
verilmi§tir. 

ispanyada isyan · 
Madrit, 29 - Sü bakanı ile iç 

itleri bakanı bu aabaıh uçarak 
Barıelona gitmiş1erdir. Orada 
düzenliği (aaayi§i) yoluna koy· 
mak için tedbir alacaklardır. 

Barselonda tramvaylara ateş 
verilmiştir. Barselonda örfi idare 
ilan edilmi,tir. 

Manille 29 (A.A.) - Geçen 
mayıa ayında yakalanmıı o1anlar • 
dan 87 kişi Sakdoliste iki sene ile 
yedi aene araımdB:tlıapse mahkUm 
olmuılardır. . _ 
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Yunanistanla 
aramızı bozmak 

isteyenler mi var? 
Atina 29 - Ahali partisi say

lavları bugün Çaldarisin başkan 
lığında toplanmışlardır. 

Çaldaris bu toplantıda Ahali 
partisinin iktidara geçtiği günde:ı 
beri yaptığı işleri ve isyan hare · 
ketini nasıl bastırdığım anlatmış 

ve partisinin daima memleketin 
sükun ve refahı için uğraşacağını 
söylemiştir. Bazı saylavlar hüku -
metin geneloyu (reyiamı) tam bir 
nin bilinmesi lazımy"1d.iğini söy -
Iemiılerse de Çaldc: 1 bunun he
nüz vakti gelmediğh:: ve hüku -
metin geneloyu reyiamı) tam bir 
bitaraflıkla yapacağını anlatmış . 
tır. 

General Kondilisin partisi de 
bir toplantı yapmıt ve azalar 
kendisinin kralcılar tarafına geç • 
mesini takbih etmişlerse de Gene
ral istiyenin kendisile gelebilece
ğini istemiyenin de partiden çıka
bileceğini söylemiıtir.Cümhuriyet. 

çi radikal olan General Kondilis 
partisi toplantılarına devam ede
cektir. 

Atina 29 - Paria e1çiıi Politi
sin Venizelosa isyandan önce gön 
derdiği Yunanistanın dıt ııyasa

sı hakkında bazı ifşaab havi mek· 
tubunun neşredilmesi üzerine 
General Metaksas kendi partisi 
gazetelerinde hükUmetin dış ve iç 
siyasalarını tiddetle tenkit etmif . 
tir. HükUınet erkanı Metaksasın 

bu hücumlarının kendisine yapıl
ması li.zımgeldiğini çünkü hiç 
yoktan çıkardığı rejim meselesile 
hükumetin başka itlerine bakma
sına zaman bırakmadığını söyle
mektedirler. 

M-?taksasın techizatmın nok . 
san o' duğu hakkındaki sözlerine 
Jıaribye bakanı bu adamın sözle ~ 
rine cevap vermek caiz değildir 
diye mukabele etmiştir. 

Mevzuubahs mektupta Politis 
Venizelosa şu ıartları yazmakta • 
dır.: 

fürkiye ile dostluğumuz vakti· 
le tarafımdan te-şhis edildiği gibi 
harici siyasamızm mecburi bir e-
sası olmakta devam ediyor. Balkan 
anlaşmasına bu saikle girdik, fik • 
rimce bu bir ba1'tıyarhktı, bugün 
ise mevcut ba~ların inbisatile bi1' 
seyirci vaziye\inde bulunuyoruz. 
Biz bu anlaşıııanın Avrupa siya • 
sasında ayrı nötr bir .vaziyet teş • 
kil edeceğini sanıyorduk. Türki· 
yede dahil olmak üzere anla§ma· 
mn diğer üyeleri bunu daha genit 
bir zemin üzerinde ve müşterek 
surette hareket etıneğe müsait te
lakkidedirler. Merkezi Avrupa 
meselelerine karıımanrn menfaati 

mize uygun olmadığı esasında 

Türkiye bugün bizimle şeklen be
raberdir. Fransız - Sovyet Rusya 
mukareneti bu siyasi inkişaf için 
müsait bir terakki merhalesidir. 
Türkiye bundan sonra Fransa ile 
bir mukarenet ve teşriki mesai si· 
yasasına doğru yol almaktadır. Bu 
teıriki mesai Fransa, Rusya, Tür . 
kiye ve Küçük itilaf arasında bir 
anlaşmaya varabilir. Umumi sul · 

hün muhafazası için hareket eden 
İngiltere her ne kadar böyle bir 
anlaşmayı iltizam etmezse de bu
na tahammül etmek mecburiyetin 

dedir. İtalya dahi aksine hareket 
edemiyecektir. Fransa bu zemin· 
de İtalya ile esaslı görüşmeleT 
yapmaktadır. Bütün bu faaliyet 

arasında Yunanistandan hiç bah
sedilmiyor. Ben dahi bu faaliyeti 
bir ıahit gibi takip ediyorum, 
kanaatimce bizim Türkiyenin 

peıinden gitmek mecburiyetinde 
olduğumuz farkedildi o sebeple 
bizim fikrimize müracaat ediJmj. 

yor; bu vaziyetin devamma imkan 

tasavvur etmediğim içindir ki bir 
an evvel siyasal bir vechenin tayi
nine taraftar bulunuyorum. Sonra 

Türkiye ile dostluğumuz tedavi 
edilmez bir yara olur ve gene Yu
nanistan tek baıma kalabilir. 

Daha neler göreceğiz ... 

Kut uba buzlar 
altından gitmek ,. 

/ 

isteyen bir 8linı 
Londra, 29 - Profesör Hubert 

Wilkins bir dniz altı gemisiyle ti· 
mal kutbuna gitmeğe ve orada bir 
metreoloji enstitüsü kurmağa 

karar vermiştir. 
Profesör bu hususta üç seneden· 

beri kutupta böyle bir enstitü kur
mak için tetkikatta bulunduğunu 

ibrahim Tali 
rahatsız 

Vehlbi, kendistne 
vekAlet ediyor 

Ankara 29 - Trakya genel 
müfettişi İbrahim Tali doktorların 
raporu üzerine istirahate çekil • 
mesi 13.zmı olduğundan yerine lç 
Bakanlık müsteıarı Vehbinin 
Trakya genel müfettişliğini veka.· 
Ieten bir kaç ay idare etmesi ka • 
ralşatırılrnıştır. Vehbi yakında ite 
başlamak üzere Trakyaya gidecek 
ve kendi memuriyetine tefti~eisi 
Sabri vekalet edecektri. " 

ve bu tetkikat neticesinde vapur 
veya tayyareyle is.tediği yere git· 
menni imkanı olmadığından d~ -
niz altı gemisiyle gitmeğe karar 
verdiğini söylemektedir. Bu söz • 
ler bütün dünyanın, ilmt mahafi • 
linde büyük bir alaka ile kar~ılan• 
mııtır. 

Fakir vatandaşların 
pasaport hurçlan 
Ankara, 29 - Dış İ§leri bakan· 

lığı dıt memleketlerde bulunup 
da konsoloshanelerimizde kayit • 
lerini yaptıran vatanda.şiardan a • 
hnmakta olan pasaport harcmm 
fakir vatandaşlardan almmamaıı 
için kanunda bir imkan olup ol • 
madığmı Fin.anı Bakanlığmdan 
sormuttur. 

Finans bakanlığı verdiği cevap
ta fakir vatandaılardan bu para • 
nın almmamasının muvafık ola • 
cağını söylemiftir. 



80 HAZiRAN - 193,ı; H Af{ t<; u - Ak::ıa ııı f'o-ıtao.;ı 

--~~~~~~====~==~==-~ --,,----~~~~iiiiiii!i~!iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~J-

Bir Aşkın ·~ 
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- Annemin yüksek hislerine/ - Sonra, seyahate çıkarız ... 
inandığım için haklıymııım, ille Türkiye haricinde uzun bir gezin
önce, ıaıkın vaziyette durdu .. .! ti yaparız ... Fransaya, Almanya. 
Sonra, hu hayretini izhar etme· 1 ya, 1ıviçreye, ltalyaya gideriz ••. 
den, kollarını açtı ve bana dedi lsterıen tam bir sene gezeriz ••. 

------~-----------------------------~-----~~~--~--~--------------~ -~~~--- ki: A ''A ı 1 nnem, ta yada bizi bulur ... 

1ürk 
top 

askeri kaleden atılan sıkı 
ateşine rağmen dosdoğru 
onlara saldırıyordu 

Atlıların arkalarından gelen pi- ı 
yadeler daha çevik ve atik dav -
ranmıılardı. Önde gidenlerin bir 

1 
anda kuıatıldıklarını görünce ara ı 
larmda ııla bir aaf kurmutlar, at- ı 
blum arkalarını çeviren akıncı • 
lara yij.klenmek ve onları iki alet 
arumda eritmek i.temiaılerdi. 

Fkat atlılar yarım saat geçmeden 
yok olmutlardı. 

F ernando elindeki diğer askeri ı 
de dışarı ~ıkararak onlara yardım 
edecekleri yerde, kaleden top ate
ti açmaktan baıka bir teY yapmı
yordu. Bir de en çok inandığı ve 
güvendiği ıbir müfrezeyi ka1e ka
pıama koymuf, onlara: 

de aekaeni, ate§ alan kuru bir ça • 
yır gibi eriyordu. 

İnlemeler, 1bağırmalar, küfürler, 
yardım istiyen sesler biribirine 
kanııyor, ortahk bir mahıer yeri
ni an.dınyordu. 

Türk toplan dosdoğru kale ka. 
pmına doğru ateşe başlamışlardı. 
Köprüden yahut hendekten aşa • 
rak kurtulanlar da bu güllelerin 
altında parça parça oluyorlardı. Hiçbiri kurtlmamak üzere ye· 

re aerilmitler, meydan yalnız 
Türk pala ve krlıçlarına kalmıt -
b. Böylelikle piyadelerin arka • 
dan vunnak arzuları fıiç olmut -
tu. Oıtelik timdi onlara da kor· 
lcunç bir yılcmJık gelmiıti. Çün
kü Türk ukeri kaleden atılan 
aıkı lıop ateıine ralmen dosdoğ -
nı onlara ıaldınyordu. 

Fernando bunları kalenin maz
gallanndan heyecanla seyrediyor
du. En ande giden yüz süvari o • 
nun ıeçme askerleri idiler. Kale • 
den yapılacak olan bir çrkıı sava • 
tmın baıarrlma11 için herhalde oiı
lann bulunmaları gerekti. Halbu
ki en çok güvendifi kuvvet bu -
kadar azmanda eriyip gitmitti. · 

Cesareti kırılmııtı. 

Ya ıu en seçme piyadeler de on 
lar gibi kmhrlarsa ! .. 

Geriye dönmeleri için emir 
vermeyi dütündü. 

Fakat bunu da bir türlü yijitli
lin? yediremiyordu. 

Şafknı bir haf de idi. 

Bununla beraber emir vermeğe 
ltizum blmadı. 

- Düf!Dan hendek üstüne köp
rü abnak istene, kale kapııı he
men kapanacak ... 

Demiıti. Müfreze kumandanı: 
- O zamana kadar bizimkiler 

geri dönemezlene .• 
Diye sordu. 
F emando bu kadar ince düşü • 

necek bir adam değildi. Her ıey -
den önce kendisinin ele geçmeme-
si lazımdı. Hele kaleyi kurtarım 
ve ıu Allahm 'be1ilan 'buradan çe

kilip gitsinler de, ölen ukerlerin 
yerine asker mi bulamazdı? 

Müfreze kumandanına kızgın 
gözlerle baktı ve cevap verdi: 

- Dediğimi yap ve ötesine ba -
npna, senem! •• 

- 1 

Piyale paşa F ernandonun l>u !hü-
cumunu gördükten 90ma artık yir 
mi dört saat bekliyemezdi. 

O ıırada Fransız Amirali Polin 
de bir kaç gemi ileı ikinci Hanri 
nin büyük müttefiki Kanuni Sul • 
tan Süleymanm donanma.ama gel
mitti. 

Piyale Beyle ayak üstünde gö • 
rütürken: 

- Haımetlu kral ikinci Hanri 
hezretlerinin arzuları Kalbiya ka· 
teainin zaptıdır. Eğer bu kaleyi lı
panyollarm ellerinden almak bu-

Kale kap111 büyük bir gürültü ile 
birdenbire kapandı. 

Şimdi Türk askerleri hendeğin 
üstüne kocaman kalaslarla birer 
ikiter adım aralıkla abyorlar, yel
ken bezlerini onların üstlerine 
fırlatarak geni! birer köprü haline 
koyuyarlardı. Merdivenler kale 
duvarlanna Clayablıyor, her ta • 
raftan yaman ıbir hücum Salemo 
,yu korkudan titretiyordu. 

F emando •oo acı denemeden 
sonra artık bir daha kateden çrk
mak dütüncesini çoktan kafaım • 
dan almıt, sadece cannu kurtarma 
yı dütünmeğe bqlamııtı. Kendi 
kendine §Öyle söyleniyordu: 

- '.Ah, Napoli Dükası '(Don Al· 
varo) nun imdat kuvvetleri çabuk 
gelse .• Ya o zamana kadar Türk
ler kaleye girerlerse •. 

O zaman Hüsmen Reisi elden 
kaçıracaktı. YakaiaCJığ.r için ona 
büyük •bir şeref kazandıracak o • 
lan değerli Türk alancıaını öldü· 
remezdi. Çünkü bunu yaparsa ile
ride kendisinin fidye ile kurtula • 
bilmesi ümidini de öldünnüı ola • 
caktt. 

"- Vazifenı· y p l"d a , ev a rm .•• 
Allah versin de asla piımanlık 
duymayasın ... 

Bu sözleri dinleyen genç ka
dın, bir "oh!., dedi. 

Soma, yüzüne tatlı bir if adi.? 
vermeğe uğraıarak: 

- Emin ol ki, cicim, bu atkı · 
mızın netfoesinden fena bir fey 
çıkamayacak ... Annen de bu söy
lediklerinden dolayı mahçup dü
şecek ... 

- Sus, Deniz sus... Bu sözle
rin nafiledir ... Ben, senin altın gi
bi kalbinin kıymetini bilmiyor 
muyum?... Sen bana tamamiyle 
ve her zaman için kendini ve~
din ... Hatta öyle zamanlar olu
yor ki, seni daha fazla sevemed:
ğim için üzülüyorum ... Fakat, sev
mek iktidarım bu kadar işte ... lm
kinm bütün genitliğiyle seviyo-
rum. 

- Sevgilim, sevgilim... Ben SP.

ni bilmiyor muyum? 

Adnan, bir kaç saniye sustu. 
Sonra, batmı ıalhyarak, dü . 

ıünceli düşünceli: 

- Kendi hakkımda verdiiim 
hükümler tamamiyle doğrudur! 
Senin beni olduğum gibi görmene 
şefkatin mani .•• 

Böylelikle, bir taraf samimi 
' öte taraf sahte olmak üzere, biri-

birlerine bir çok sözler söyledi
ler. 

Kadm ayağa kalktı. Kıpkırmı
zı dudaklarmı sevgilisine uzattı. 

Venedikte bir ahbabı var .•. O da 
oraya gider ... lıte böyle bir ıene 
dolaştıktan sonra, bir kızımızın 
doğduğunu ve ıinadi ıütnineainin 
yanında olduğunu eıe doıta ilin 
ederiz ... Çocufu da bir kaç aene 
sonra meydana çıkarırız... Yaıı, 
böylelikle, kaynar gider .•• 

- Ne güzel bir plan yapmıtaın, 
sevgilim ... Anlatılıyor ki beni çok 
seviyorsun .•. 

- Tabii değil mi? 
Lakin, her §eye rafnıen, Deniz 

asabiyete kapılıyordu... Acaba. 
fabrikalar bu bir senelik ortadan 
kaybolma neticesinde bozulmıya-
cak mıydı?... Zenginlik ıimdik; 
gibi devam edecek miydi? ..• 

Bunu düşündü. Hatt&., sordu. 
Delikanlı, onu temin etti. 
- Bizim işlerimiz gibi büyük 

işler, emin ellerdedir, korkma .•• 
Onlar, kendiliklerinden yürürler~. 
Babadan kalma müdürlerimiz 
vardır ..• Adamakıllı mütehasau
dırlar ... Sonra, heyeti idare lza
larımız da var ... Onlar, benim ya
pacağım iti yaparlar ... Zaten ba
bam öldüğü zaman ben pek kü
çüktüm ... Senelerce onlar iti idl\
re ettiler, durdular ... 

- Yani, sen, küçük bir Kral
dm ..• Onrar, naib heyetini tetkil 
ediyorlardı .•. 

Gülümsedi: 
- Evet ••• -dedi.- Kendimi lie

nüz büyümemit sayabilirim ••• 
Bir ıene daha çocuk olabilirim ••• 

Genç erkek, bu dudaklara, 
kendininkileri değdirince, duy
duğu zevk, bütün kederini dağıt
ti. Şimdi arhk son manialar da 
yenilmitti. 

Derhal, muliavereyi pratik bir 
zemine getirdi: 

- Eier biz Türkiye dıtmday
ken kardeşime ihtiyacın olurıa o-
nu kullan ..• Tabii, ne kadar itima
da layık olduğunu bilirsin. Çoti 
ciddi, zekidir ... Sana hrıı da bü
yük bir dostluğu vardır. 

- Demek ki, annen izdivacı
mıza razı oluyor? 

- Evet. •• 
- Ya •.. Çok memnun oldum ... 
-Ben de •.• 
- Peki, nasıl konuıtunuz? 
- Müştereken, fU karara gel-

Delikanli, mırıldandı: 
- Onu da düşünürüz .•• 
Sonra, bqmı çevirdi. 
Gözlerini ıevıiliıinin ıCSzlen 

içine dikti ve •ordu: 
- Söyle ••• Her feY yolunda, de

ğil mi?... Şimdi mes'ut muıun? , 
- Tamamiyle... · ,,.,... , 

Çünkü piyadeler, birer ejder 
korkunçluiuyle üzerlerine aaldı • 
ran Türk aakerinden biranda yıl. 
mıılardı, Onfar da, biraz önceki 
mağrur znfıh süvariler ıibi ezile
ceklerine alal erdirebilmitlerdi. 
~bitler, ukeri, dütmana karıı 
ho,malan için kıtkrrtıyorlar, fa • 
kat ·'bundan da bir fey çıkmıyordu. 
Çlhrldı uker, biraz dalıa ıeçitir. 
H :r.a dilfman palaları altmda can 
•ereceklerini, yahut kalenin etra. 
lmcRd derin heftdefi dolduran 
çamurlu ve batak sularda bolula-

radaki bütün kuvvetleri zayıflı • 
yacak, bu yüzden bütün Napoli 
civannı ıbotalµp gitımeğe mecbur 
olacaklardır. Sa1emo da •boş yere 
uğraf1Daktana& hemen oraya git • 
meliyiz. 

Onun en çok gücüne giden bu 
değildi. Beatriı de elden gidecek • 
ti. Ah, onu ne derin, ne sarsılmaz 
bir aşkla seviyordu. 

Bir zaman oldu ki Beatriıden 
·batka her ıey onun gözünde de • 
ğerini kaybetti. Hepsi sıfır oldu ve 
o yalnız ıevdiği genç kızı alarak 
ispanyaya kaçmayı tasarladı. 

,., 
<Devamı .,,,,,. ; dik: Evlenmemiz, mümkün oldu

caklarmı anlamqlardı. Orda bo -
iulmualar hile gene Türkler on • 
ları kanatlan kınlan birer kara
batelc ılbi, oldariyle birer birer 
aTtıyacaklardı. 

Henclefin üstüne atrlmıt olan 
daracık lpiSprüclen kaç ki!i ıağ ola. 
rak •eçebilecekti? 

Koıbnç IMr panik baılamqb. 
Daradc köprü, oraya hücum e

denlerin ağırhfı altında e1niyor • 
du. Ortaclan, kenardan, hatta kap. 
rilnlln lmrkuluklan üıtünden . ıe • 
pnlerin 1&)'UJ yoktu. 

Biran oldu ld, kapr0 alabildi • 
llıle eanedi, çatıidadı ve üetUDde
ldleri oldukları gibi derin bende -
le yuvarladı. 

Dedi. 
Piyale Bey bu sözlere §U ceva

bı verdi: 
- Mademki öyledir, hazır ıa • 

vaş bqlamıtken bir iki saat için -
de Salemoyu alırm:. !Buradaki iti· 
mizi yanda bırakarak Kalıbigaya 
ıidişimiz, askeri.main canmT sı • 
kar ve dü.JDl&nl sevindirir. Zaten 
KaJıbiga kateıi kıyıdan içerilerde 

olduiu için donanmamıza bir li · 
man ıerektir. Bu liınan da Sal~r
no olur. 

Amiral Polin bu sert ve kestirip 
atan aözlere hi9bir kartdrk vere • 
memit: 

- Siz ·bilininiz. Ben hqmetlu 
kral hazretlerinin arzularını bil • 
dirmek istedim. 

Diye mırıldandı: 
Piyale Bey ön ıaflara kadar 

yaklqıyor, toplann kaleye yak. 
lfbnlmaaı, metri.lerin çabucak ka 
zrlmaaı itlerine bakıyordu. Bir ta
raftan da kale kapıımm önünde 
u.vaUı diifman P.İJ&deainin yüz • 

Eğer kale biraz 'daha ırkııır, 
Don Alvaro gecikirse böyle yapa
caktı. 

. Fakat buna rağmen <Iütmanı 
kaleye sokmamak İçin elden ge • 
leni eıirgemiyecekti. Bu dütünce 
ile etrafına göz attı: 

- Kapiten PakaçeUi nerede? .• 
Diye sordu. 
Onu yarım saat JCadar önce giz. 

li kapının ve diğer küçük kale ka
pılarile mazgal ve koridorlann 
kontrolü, lazrmgelen ted·birlerin 
alınması için göndermiıti. Çünkü 
Türklere karşı yapılan çıkıt ha • 
reketine kumanda eden şövalye 
Pelleni gibi Antonyo da en çok 
güvendiği kumandanlardan biri i· 
di. 

Pellini ölmüttü. 
Şimdi onun yerine 

Pakaçelliyi koyacaktı. 
Antonyo 

(Devamı var) 

ğu kadar çabuk olsun •.• Yanndan ------------
tezi yok, bu evden çıkarım, Reıa- ,_ .. •••••••••-111ııııı.. 
diyeye gidenin .•• Fakat eğer kuv- '' 
vetin yetiıiyorıa •.• Naıılıın? H A B E R 

- Meı'udum ... Saadet bana ,!\kşam Postası 
lazım olan kuvveti verdi... ISTANBUL ANKARA CADDESi 

- Pek ili ... Sen timdi Reıadi- Telgraf Aıtreıırı ll!Jl'ANBtJL •am 
Telefon Yuu 11811 ldlını Ml'll yeye gidersin... Annenle babana, 

arzu ettiğin şekilde meseleyi a
çarım ... Ben de, annemle birlikte 
bir kaç gün sonra gelerek seninle 
evlenmemizi isteyeceğim ..• 

Gülerek ilave etti: 
- Desti izaivacını talep edece-

: -···-·-··-··--······-·-·---! ABOnE ŞARTLARI 
i Türldge Eonebl 
iSenelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
5 6 aylık 730 • 1450 • 
5 3 aylık 400 " 800 • 

1 İ: 1 aylık 150 ,. 300 • 

i ıLAn TARiFESi 
1
. 

ğim... : Ticaret 11Aa1armm Mtm UM , 
- Düğünümüz? i Becnt llllllar ıt biaftm. 1 =-----·- 1 - Düğünümüz de orada ol- Sahibi ve Netriyat Müdürü: 

sun ... Daha iyi değil mi? ... On beş HASAN RASiM US 
Yirmi k" · ... B Buddıfı 181'1 (VAKiT) .....,,. 

ışı çagırırız... unlarr.. en I DA. R B EV 1 
iyi dostlarımız arasından seçeriz .. ••••••••••••• 
Tam manaıiyle samimi bir fey O · 

lur ... Can sıkıcı ziyaretlerden de ~------------·· 
kurtulmuş oluruz ... 

Kız, dütünüyordu. Galiba ta· 
tafath düğün istiyordu. Bunu ıe· 
zer gibi olan delikanlı devam et
ti: 

KUPON 
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Haber'in ı 
Hikayesi 

1 
Gözlerimin sevgilisi 'Yakın tarihten 

kanlı yapraklar 

Sevgililer gezmek için kimse - nu tam profilinden görüyordum . 
nin .gezmeğe gitmedikleri günleri Güzel ve manalı bir profil .. Göz -
ve semtleri seçerler. Fakat benim lerini gitikçet ufka yaklaşan ve kı
ıeTgilim yok .. Bununla beraber zıllaşan güneşe dikmiş bakıyordu. 
ben de kimsenin gezmeğe gitme - Saçlarını arkaya toplamış, ve ku -
diği günlerde, kimsenin uğrama - laklarında iri, uzun kırmızı taşlı 

dığı yerlerde gezmekten hoşlanı - küpeler vardı. 
~· . ı Güzel profilli genç kadın gör -

Nitekim geçen çarşamba günü müyordu .. Fakat benim ona karşı 
de böyle yaptmı .. İşim yoktu .. Sa- alakam gittikçe artıyordu. Kızıl 
bahleyin erkenden beni Y alovaya güneşin gözlerine çarparak bana 
götürecek vapura atladım .. Vapur gönderdiği bir §uadan gözlerinin 
tenha, hava rüzgarlı idi. Alt ka - yeşil olduğunu öğrendim .• 
maraya indim .. Yanıma bir iki ki - Kendi kendime kimbilir, kimin 
tap almıştım .. Bunları okumağa sevgilisi, ve yaıhut yeni evlenmiş 
koyuldum. karısı diye düşünüyordum .. Hayır, 

Okumak, vakti ne kadar çabuk karısı olamazdı.. Dudaklarının 
geçiriyor? Ben kitabın sayıfaları - yan,ı bu derece pürüzsüz, yüzün -
Dl çevirdikçe zaman da saatin yel- deki hatlar bu derece bakir olan 
kıovanlarmı değirme kanatları bir kadın evli olamazdı. 
ıür'atiyle çevinni! .. Güverteye çık- Her halde sevgilisi biraz dolaş
tığım zaman Adaları geçmiş, ve mağa gitmiştir diye düşündüm .. 
Yalovaya iyiden iyiye yaklaşmış Fakat vakit geçiyor, kimse gelmi
olduğum.uzu gördüm.. yordu. Ve onda da bir kimseyi 

O gün, otobüsler, kaplıcalar, ve ıheklyior hissi yoktu. 
gazinolar da tenha idi.. Yemek Buna karar verdikten sonra onu 
yedikten, banyo aldıktan, ve bi • daha dikkatle tetkik etmeğe baş· 
'ff cij. :uikij, kestirdikten sonra ladım .. Bir bakıma güneşin aksini 
flbucak hareket saati geldi .. Oto - üstüne düşürdüğü tel kafeslerle o· 
bÜı bizi az vakitte tekrar vapuru· nu kafeste bir kuşa benzettim. 
muza getirdi. Ve tam muayyen Bir an yeşil gözlü ku.ş \:ar mıdır 
vakitte İstanbula doğru hareket diye düşündüm .. Her halde olaca· 
ettik. ğma karar verdim .• 

Vapurda dolaşıyor, ve oturacak Sonra onun bir sevgilim olması 
yer arıyorum.. hali zihnime saplandı .. Bu fikir 

En alt kamarada, bir iki çift beni garib bir heyecana düşürü -
var. Bunları tanıyorum •• Sabah - yordu. Ve bunu düşünmekten çok 
leyin lstanbuldan beraber gelmiş- zevkalıyordum .. Onunla beraber 
tik .. O zaman biribirlerine biraz tıpki böyle gezme yerlerinin ten -
daha uzak oturuyorlar, fakat da - hi olduğu. bir günde birlikte Ya -
ba çok konuşuyorlardı. lovaya gittiğimizi, vapurda gider-
Şimdi biribirlerine daha yakın ken biribirimize biraz uzak otur -

oturmuılar, fakat daha az konu - duğumuzu, fakat çok konuştuğu -
fUYOrlar.Yüzlerine kızıl bir esmer- muzu, akşam üzeri dönerken de 
lik TUnDU§. Yorulan gözleriyle bi- biri birimize çok yakın oturup pek
ribirlerine bakıyorlar. az şeyler konuştuğumuzu düşün -
Bu balatlar o kadar mana dolu ki düm. Akli'ma. kaplıcalar parkının 
neden fazla konuşmaya i:htiyaçları ıssız köşeleri, sık ağaçları geliyor. 
olmadığını anlıyorum.. Bir anda onun yumuşaklığım diz • 

Onların bu saadetleri bende lerimde, ve hararetini dudakla -
Jdnle karı§ık bir hürmet uyandırı- rımda duyar gibi oluyordum. Ona 
ror ... Onlan dünyada en çok ba. bütün heyecaniyle dünyada en çok 
lalmrı bakı§larla bakışır, ve en söylenmiş olan: 
çok söylenmiş sözleri söyler hıra - - Seni seviyorum! 
brak orta kata çıkıyorum. Cümlesini söylüyorum.. Ve 

Burada mütemadyien ağlayaı hem ben, hem de o ıanki bu cüm
çocuğunu kucağın,da sallayan leyi ilk defa söylüyor, ve söylüyor· 
genç 'bir ana, ve lakayd bir baba muşuz gibi heyecana düşüyoruz . 
var. Oturmanm imkanı yok.. Yan Bana dünyanın en güzel musiki· 
kamaralar da çoktan açık göz sev- sinden daha tesirli olan inanmış 
gililer tarafından tutulmu§. bir sevgili sesiyle: 
Yukarıya güverteye çıkıyorum. - Bir daha söyle! 

Burası nisbeten tenha. Yan tarafta Diyor. Ve ben bu cümleyi bir 
rrütıeşin batışını seyredebileceğim daha, bir daha söylüyorum. 
bir yer seçerek oturuyorum. Bu düşünceler bir an beni sar -

Bugün istirahat etmiş, hava aJ - hoş etti. Yavaş yavaş tekrar ken
mif olduğum halde kafamı yor - dime geldim .. Güzel profilli sev -
gun hissediyorum.. içimde sanki gili hala ufka bakıyor, ve bu kızıl 
pek çok kimselerle uzun uzadıya engin cazibesine kapılmış gibi 
konuşmuş, ve yorulmuş gibi duy - görünüyor ... 
gular var. . Alt dudağındaki tatlı tebessüm 

Yerime yerleştikten sonra etra- beni yeniden heyecana düşürdü. 
fona bakınırken oturduğum yerin Ayağa kalkarak yanma yaklaş -
tam karşısında genç bir kadmın mak ve elini tuttuktan sonra: 
oturmakta olduğunu f arkettim. O- - Seni seviyonmı ! Dememek 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 72 

hazırlanınız bir iki güne kadar 
Türkiyeye dönüyorsunu.zı. 

Üç ay kadar evvel bir gün 
kamptan izinli çıkmıştım. Malta
nm, lstanbulun İstiklal caddesi 
ayarında olan meşhur (Valtta) 
caddesinde dolaşırken önüme yer· 
lilerden fakir bir adam çıktı. Ku • 
cağında, henüz süt yavrusu, sim 
siyah kıvırcık bir köpek satıyor -
du. Pazarlığa giriştik. Üç şilin 
istedi; iki buçuğa aldım ve kam
pa getirdim. Kampta büyük bir 
köpeğimiz daha vardı. Eski İs -
tanıbul merkez kumandanı mer -
hum miralay Cevadın yanından a· 
yırmadığı bu köpek çok ha"Ssas, 
çok zeki bir hayvandı. Arkadaş -
lann bir çoğunun firarında bu 
köpeğin büyük hizmetleri görül -
müştü. 

Drşaı ile gizli muhaberelerimizi 
temin ediyor, mektup getirip gö
türüyordu. lnıgilizler, bu usta pos 
ta memurunun faaliyetinden 
katiyyen haberdar olamıyorlar • 
dı. 

Bizim kuzguni siyaıh yavruyu 
onun yanına verdik. Hayvan, ken· 
di çocuğuna bakar gibi ona bak -
tı. Her gün onu sütle besliyor, 
büyük arkadaşı gibi marifetli ve 
hassas yetiştirmeğe çalışıyor -
dum. işte, Maltadan lstanbula 
böyle sevimli bir hayvanı hatıra o
larak götürecektim. 

337 teşrinievvelinin birinci günü 
idi. Kamp kumandanı toplandığı • 
mız odaya geldi. Yüzü gülüyor • 
du. Bize şu tebligatta bulundu: 

- Hazırlanınız, bir iki güne 
kadar Türkiyeye dönüyorsu • 
nuz. 

Hepimiz bir ağızdan sorduk: 
- Hepimiz mi? 

için büyük bir irade kuvveti sarf e
diyordum. İçimde bir his bunu 
yapmamı, ve bu hareketim üzeri -
ne genç kızm hiç bir ürkeklik 
göstermiyeceği~i söylüyor •. Alnı
ır.ın terlediğini, ve dudaklarımın 

kuruduğunu duyuyordum.... Bu • 
nunla beraber ayağa kalkmak için 
beni zorlayan duygular mantığı • 
mı yenemiyor.. Camda güneşe 

uçmak isteyen bir sineğin duygu • 
larını duyuyordum. 

Gözlerim şimdi kızaran yüzünü 
emiyor. Ve birdenbire bundan 
yanmış gibi gözlerimin acıdığını 

hissederek gözlerimi yumuyorum. 
Batan gün.eşlerin gönderdiği so

ğuk rüzgarlar alnımdaki nemleri 
alıyor. Sakinleştiğimi, heyecanı -
mın yavaşladığını hissediyorum .. 
iyice sakinleşmek için gözlerimi 
açmıyor, soğuk rüzgarları derin 
derin içiyorum. 

Böylece ne kadar vakit geçtiği
ni bilmiyorum .. Fakat gözlerimi 
açtığım zaman Büyükadaya ya • 
naşmış, güneşin batmış, ve güzel 
profilli genç kızın kaybolmuş ol -
duğunu gördüm .. Acaba genç kız 
güneş battıktan sonra serinleşen 

havadan müteessir olarak aşağı 
karmaya mı inmişti, yahut Adaya 
mı çıkmıştı, yoksa gördüklerimin 
bir rüya mı olduğunu kat'i surette 
kestiremiyorum .. 

Tembelliğim, tecessüsüme gale
be etti. Gözlerimin sevgilisini bul
mak için yerimden kalkamadım. 

Murad SERTOGLU 

Hepimizi sevinç delisi eden ce
vap bir kelimeden ibaretti: 

- Evet! 
Bir an için adamın bizimle a

lay ettiğini düşündüm. Arkadaş -
lar da ayni duygunun tesiri altm
d~ kalmışlardı. Hepimiz, kuman
danın etrafını · almış, onu ardı a
rası gelmiyen hiı· sorgu yağmuru -
na tutmuştuk. 

Kampta bulunduğumuz müd • 
detçe hepimize karşı iyi muamele
de bulunmuş olan kumandan gü -
lerek bizi temin ediyordu: 

- Sözüme inanınız. Bugün va
liden kat'i talimat aldım. Hepi -
niz kurtuluyorsunuz. Bir kaç gü -
ne kadar sizi götürecek olan va • 
pur limana gelecek ve sevkedi -
lecekıiniz. Burada hiç ki.mse kal
mryacak.,, 

"' . • · 
Günleri iple çelaneğe başladık. 

Vakit bir tür]ü geçmiyor. Bir sene 
den fazla menfa hayatı yaşıyan 

bizler, bir hafta daha bekleyemi
yorduk. Tevekkeli değil; (Elinti -
zarueşeddü minennar) dememiş -
ler ... Kalplerimizi yakan bir azap 
içinde beş gün daha geçirdik. 

T eşrinievvelin altıncı günü, bi • 
zi topladılar. Kamp kumandanı şu 
ikinci tebligatta bulunıdu: 

- Sizi götürecek vapur geldi .. 
Şimdi .derhal hazırlanınız, gidi -
yorsunuz .•• 

Aylardanberi bir çilehaneden 
farlcı olmıyan kamp bayram ye -
rine dönmüştü. Artık şüphe ede -
cek hiç bir şey kalmamıştı. Hepi -
miz kurtuluyorduk. Bundan dola -
yı sevincimiz ölçüsüzdü. Birbiri • 
mizin boynuna sarılıyor, öpüşü -
yorduk. • 

ilk işimiz ailelerimize birer tel
graf çekerek vaziyetten onları ha
berdar etmek oldu. Ondan sonra 
eşyalamuzı toplamağa başladık. 

Bir saat içinde hepimiz hazırlan -
mış, büyük avluda toplanmıştık. 

Kampta bizim hizmetimize ba • 
kan maltızlar, bizi sevinçle uğur -
luyorlardı. Onlar da bizim gibi 
seviniyorlardı. Fakat bu sevinçle -
rine, uzun müddet beraber yaşa • 
ınış insanların ayrılığından 

doğan bir hüzün de karışıyor
du. 

Ben, dört aylık olmuş olan kö -
peğimi de beraber götürmeğe ka
rar vermiştim. Maltadan canlı 

hayvan çıkarılmadığı, vapurların 

köpek, kedi gibi hayvanları alma
dıkları hakkındaki bütün duyduk
larıma rağmen, bu kararımdan 
vazgeçmemiştim. Onun için tah -
tadan bir sandık yaptırdım. Dört 
tarafından hava alacak delikler 
açtırdım. Köpeği içine koyduk. 
Üstünü iyice kapattık. Diğer eş -
yalarla beraber hu sandığı da içi 
çamşır dolu olduğunu iddia ede • 
rek vapura sokmağa çalışacak -
tık. 

Hepimiz hazır olduktan sonra 
kamyonlarla limana indirildik. 
Artık yanımızda süngülü, muhafız 
nöbetçi gibi şeyler yoktu. Menfa
da bulunan bizlerin memleketi • 
mize döneceğimizi haber alan 
Maltalılar rıhtıma d'olmuşlardı. 

Ben, gelirken oldUıf.u gibi bir 

harb gemisiyle döneceğimizi düşü• 
nüyor ve Malta yolculuğunda ge • 
çen bir kaç güzel gecenin hatırala
rını canlandırıyordum .. Fakat li -
mana gelince bu umudun yanlıt 

olduğu anlaşıldı. 

Limanda içimizde bulunan ha • 
zı generalleri ayırdılar ve bir mo • 
törle ileride demirli bulunan uf ak 
bir posta harb gemisine götürdü • 
ler. Bize de limanda yan yatmış 
duran bacası kıçmda koskoca bir 
gaz gemisini gösterdiler. Maltız 

memurlar eşyalarımızı kayıklara 
yüklettiler. Ben sandıkta köpek 
havlayacak diye akla karayı seçi • 
yordum. Halbuki, zavallı hayvan 
sesini bile çıkarmıyordu. 

Batumdan petrol almak üzere 
Karadenize gideceğini ve latan· 
bulda da bir kaç gün duracağını 
öğrendiğimiz gaz gemisine gjttik. 
Bizi geminin arka tarafmda bulu· 
nan boşluk bir yere doldurdular •• 

Daracık bir yerdi .. Güçhalle yer • 
leşebildik.. Vatana kavuşmak pa
hasma ayakta da gidebilirdik •• 
Onun için hiç birimiz müşkülpe
sentlik göstermiyor, neş'e içinde 
eşylarımızı köşeye bucağa yerleş • 
tiriyorduk • 

Yataklarımızı da buraya yan • 
yan.a seı·dik .• Artık işimiz bitmiş • 
ti .. Güverteye gelerek etrafı sey • 
retmeğe başladık .. Rıhtım kadm • 
lı erkekli Maltız ail~lerle dolu idi. 
Hepsi mendillerini sallayarak ve 
bağırarak bizi seamlıyorlardı •• 
Biz de onlara mukabele ediyor, se
lamlar gönderiyorduk. 

Akşam olmuştu .. Büyük bina • 
ları, tarihi kiliseleriyle, yemyeşil 
ağaçlariyle Malta bulutların ara • 

sına sokulmağa başlayan bir son • 
bamar güneşinin kızğmlığına bü
rünmüştü .... 

Deniz sakindi .. Kırışıksız sular· 
da gurubun renğarenk akisleri gö
rülüyordu. Vapurumuz demir al• 
dı. Yavaş yavaş limandan çıkıyo. 
ruz .. Hayatımızın acı günlerinden 
hatıralar bıraktığımız şehri son 
defa olarak seyrediyoruz. 

Ortalık yavaş yavaş kararıyor • 
Rıhtımda bizi uğurlayanlar silik 
birer hayal haline geldi.. Suların 
rengi koyulaşmıştı .. Vapur engine 

açılıyor .. Etrafında ışıklar yam • 
yor .. Arkadaşlarrmızdan biı· kıs • 

mmın içi::de bulunduğu harb ge
misi, vapurumuz bir iki yüz met • 
re ileride gidiyor. 

(Devamı var) 



Futbol aleminde 
nH::tı hakemoe oynamak meselası 

Yeniden canlanıyor 
yan hakemleri kaldll'ılarak yalnn 
iki orta hakemi ile oynanmuınm 
hem daha iktisadi ve hem de daha 
faydalı olacağı fikrinde bulun
maktadır. Bu fikirin klüpler tara
fından da memnunivetle kabul e-

Futbol kavaid ve nizamatındaJ 
esaslı değitiklikler yapmak taraf- · 
tarı olanlar enternuyonal Boar
dm futbol maçlarını iki hakemle 
idare etmek hakkındl\ki ileri ıü
rülen fikire geçenlerde vermit ol
duiu menfi karara rağmen gen~ 
faaliyete geçmiılerdir. 

dileceği kuvvetle tahmin edilmek- Zenci atlet Jesse Owens 

Bu teklifi ortaya atan ve bu
nun tfttbiki üzerinde ~iddetle ıı· 
rarda bulunan meşhur lngitiz pro
f eayönel takımı Everton, idareci· 
lerinden Möıyö Cuf ru bu mesele
nin kat'I bir tekilde halli içın li
zımgelen makamat nezdinde te
ıebbüsatta bulunmak üzere tayin 
etmiıtir. 

Möıyö Cuff maçların iki ha
kem ile idare edilmesi ıekli kabul 
edildiği takdirde yan hakemleri
ne IÜ%Um olmıyacağını beyan et
mekte ve biliimum f&lllpİyona 
maçlarının bir orta hakemi ve iki 
yan hakemi ile oynanması yerine 

tedir. Zira bugüne kadar bir ha- Dlinga atletizm rekorlannı altiiat eden Zenci atlet 
kem ve iki de yan hakemi ücreti lene OweM'in bugiJn çok giJzel alınm lf bir eıtantaneıini 
vermek mecburiyetinde olan klüp- koyuyoruz. 935 ıeneıinin en büyiJk at letik iflerini gören 
ler maçların iki hakem ile idare bu Amerikalı zenci atlet, 100; 200 mani alı ve uzun atlama 
edilmeai ıekli kabul edilince yal-

/ 
.......,....,......;.;;....~...-....;.:.oı rekorunu bir ,ırpula kınwrmlıtL 

nız bunların ücretini vermit ola- __ ,_ıe_re_•_miml __ z_de_,_b_u_u_e_ni_re_ko_rt_me_nln __ bi_r_(_ıoo_:_) _me_ı"_..e_manial__.:_=~ı -=k~ofU:=Y.::.a_.:.ne~lla=...:"1cıf.:.=:._ha~re-ketinl...:..:_....:_:glJ_rll..:..:..yo:.._r_ıu_nu~z:.._. _ 

caiı ve bu suretle bir yan hakemi Bu g on kü 
~;rafından kurtulmuı olacaklar- At I etiz m 

Bu fikire muhalif olanlar d.ı MaçDarı 
pek çoktur. Bunlar, maçların hali Bugün saat 5 te yapılacak o-

bazırdaki pkilde idare edilmesi- lan atletizm müsabakalan neti • 
ni, daha muntazam cereyan etmiı 1 • 
noktai nazarından istemektedir· ce erıni fU tekilde tahmin ediyo • 

rum: 
ler. Bugünkü siıtemin en muvafık 
tekil oldupnda ıarar etmektedir

100 metre: 

ler. 

!Varın deniz yarışı var 
Beşlktaşta yarışlar sahilden seyredilecek 

Deniz mevıiminin ilk mühim 
hareketini yann Bqiktq p.lıilin
d~ yüksek deniz okulu önünde 
yapılacak yanılan da 1eyretmiı o
lacatız. 

Bunun için timdiden büyük 
lik heyetinin bize ıönderdiii teb
lii tudur: 

Hakem Beyetı 

Ahmet Fetgeri: Deniz binbaşısı 

ALMAN FUTBOLCJNDE 

Geçen hafta Takıim ıalıuında 
100 metreyi 11, 1/ 5 te kotarak 
yavq yavaı formuna girdiği gö • 
rülen Semih, Raif ve Romenli ile 
çekitmek mecburiyetinde kafaca • 
ğmdan belki bu dereceaini 11 sa • 

latanhul mmtakuı denizcilik 
heyeti tarafmdan hazırlanan bu 
müaabakalarm çok meraklı ve gü
zel olacaiı ıimdiden tahmin edil
mektedir. 

Güreş federasyonu ba~nı. Ali Rı -
m Suerl: Denizcilik federasyonu ge
nel sekreteri, Kadri Nuri: İstanbul 
mıntakası denizcilik heyeti başkanı, 
Salt Sallhattin Cihanoğlu: İstanbul 
mm takası merkez heyeti mBf ettişi. Scholke gene 

şampiyon oldu 
Kolonyada 75 bin 1eyircinin 

önünde Schalke ile Stuttgart ara
sında oynanan 1935 aenesi AJ. 
manya futbol f&lllpiyonluiu final 
müsabakasını Scbalke dörde kar
ıı altı ile kazanmııtır. 

Bu ıuretle Schalke geçen ıene 
olduğu gibi bu sene dahi Alman
ya futbol f&lllpiyonu olmufbır. 
Müsabaka bilhassa ikinci devrede 
çok hararetli olmuıtur. Scbalkc 
birinci devreyi üç ııfır bitirerek 
galibiyeti tabb emniyete almıı gi
bi gCSrünüyordu. 

ikinci devre bqlanııcmda da 
&ir gol atarak sayı adedini diirde 
çıkarmca herkes Stuttgart'm kat, 
1 111rette mağlup oldufuna bük· 
metmiftir. 

lngll
tere 

Fakat dardüncü piden sonr.1 
kendini topbyan Stuttgart'lılar 

arka arkaya tehlikeli akınlars 
bqlamıılar ve pek kısa faıda
larla üç gol de alıverince vaziyet 
ıampiyonluiu kazandığından e
min olan Schalke için tehlikeli bir 
safhaya ıirmittir. 

Fakat Almanların iki en iyi a
çık oyuncularına malik bulunan 
Schalke bu beynelmilel iki mef
hur ve seri oyuncunun mehareH 
sayesinde 11kıtık vaziyetten kur
tulmuf ve eppelerle iki gol dah'l 
atarak galibiyeti sağlamlqtırmıı· 
tır. 

Neticede dörde kartı alb 
ıalip ıelerek pmpiyonluiu 
zanmııtır. 

ile 
ka· 

tenis şam
:>ivonluQu 

Bugiinlerde JngUterede biitlin ln-
ı gUtere krallığı ve imparatorluğu 

te~rl araııuula bil/Ük bir ftllllpl yona ma.abakan gapılacaktrı. 
Bu mliaabakalarda kadınlar araaındtik tmlıl ka.zanmaaı çok muhtemel olan 
"'1tarula re.mini gördliğllnllz genç kız dır. lımi Mla C. Deocor olan bu 
•l'Ol'Cll lu, 61lhaua bu mlisabtıkalar ~ Kanatlatlan kalk""f lnğUtere11e 

,,..,,tır. 

niyeye indirebilir. 
Takıim sahasında 100 metre. 

nin daha kısa bir zamanda ko • 
fulmaıma ;mkin olmdrimdln 
bu takdirde hirinciliii alabi
lir. 

400 metre: 

Mehmet Ali olmadıima göre, 
bu mesafede en iyi atletimiz Mün· 
nir Cevattır. Fakat bu meaafeyi 
Romenlerin 52 küaur saniyede al
dıkları IÖylendiğine göre, ga· 
libiyet onlarda olacak gibi görü • 
nüyor. 

800 metre: 

Bizim Beıimle rakibi Rome • 
nin çekifeceği, ve çok hararetli 
olacağı anlqdan bu mesafenin 
galibi keıtirilemez. Eğer Besim 
iyi bir gününde bulunursa Rome • 
ni geçmeai çok muhtemeldir. 

5000 metre: 
Bu J&rl!& bizden Rıza Mak· 

aut1a Remzi girecek. Fakat Bal • 
kanlann en iyi mukavemetçileri • 
ne malik olan Romenleri bu me • 
safede geçebileceğimize ihtimal 
vermiyonım. Meğer ki buraya ge
len mukavemetçilerinin dere • 
cesi dütük olmam. 

Rıza Maksudun Romanyalı at• 
leti iyi bir mesafe ile takip ede • 
ceği umu1abilir. 

Gülle: 

Yalmm, bu ..hillerde ilk defa 
böyle bir yanı yapılacağından i
tin ayn bir bUM11iyeti de buluna -
caktır. 

Uzun bir 

Salt Kaptan: Denlzyollan Ege va
puru süvarisJ, Şazi Tezcan: lstanbul 
mıntakası denizcilik heyeti üyelerin • 
den. 

plonjon 

Balıın, 6a jimnatilıçiye YGTılım için b{ITaJa bir trapa bile yı,k. 
lngiltereıle Bmto Universitainin verdiği bir gtrrılen ptrrtı"'ıle talebe
den biri ttrralınJan yapılan bu ,ok gü' luueketi Sunday EkPTaı za

~etainin loto mu laabiri hemen almııtır. 

Da{Jcıllk klübünün 

Tenis turnuvası 
Bir çok tanınmış tenıscllerın 

lştlrAklle yapılacak 

Fazla düıünmeden Veysi kaza
nacaktır diyebiliriz. Yirmi gün 
evvel Yunanlı atleti geçtiği gibi, 
fevkalade bir hadise olmazsa bu-

Dağcılık kulübü tarafından ken
güu Romeni de geçebilir. 
Diık atıma: di kortlarında yapılmak üzere bü-

bütün tanııuıııı teni8Çileri gire • 
cektir. 

yük bir tenis tunuvuı tertip edil • 
İtte Romenlerle bizimkilerin mittir. 

Bunun için ıimdiden uyandıran 
bir merak uyandıran bu müsa • 

bakalar timdiden merakla bek • 
lenmektedir. 

çekiıeceği bir müsabaka. Romen- 6 ve 7 temmuzda yapılacak olan 
terin diıkte derecesi 43 küstlr bu turnuvaya lstanbulun hemen 
metredir. Veyıi de dieki buna 
yakın savurabilmektedir. Eg"' er ı-le_m_uh_t_em_e_ld-ı·-r.---------S-1-----1------

a ı ıünü yapı acak müaa&aka-
Naill de iyi bir gününde oluna 4 X 100 bayrak: larm muhtemel neticelerini bu • 
çarpıtma çok heyecanlı olacak- Semih, Raif, F1°kret, Mufab • ·· kü baka] ıun ·· mü• an gördükten 
lir. bam nya Halimden teıekkül ede- aonra yarın hakikate daha ya • 

Uzun atlama: cek olan bayrak takmımıız bı"r ak- k 1 k .. _L_• d m o ara U11111Dtn e eceiiıni U• 
Tevfik burada olmadığına gö • silik olmazsa Romenlileri aeçe • muyonmı. 

re Romenlerin kazanması '.kuvvet. &iliris. ATLET 
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Izl re BORSA~ ORMANIN K l~iz1lannda yıldız ışarecı 'lla.nl~ ilzc:- 1 
) rınde 29 6-9~5 de muamele ıtorcnler· 

I~ 1 •,1 • • A-. ...... ~ , ... ,.:. • r;.• ,ı ... ., ,. •,• • -·· T' • • • \ • • : ' ... 1 , ·., , ~ - Sevgilisinin 
Burnunu yiyen 
Habeş asilzadesi 

. . · l dir. j Raı.:amlar kapanış tiatlarını ~österir 1 ~ı ahşi 'lıayvanlar arasında ve Alnk cnın balta gırmemı§ orman a· __ _ 
rında geçen a§k ve kahramanlık, heyecan, esrar ve tetkik romanı 1 rtukut (~Ş) J 
mNo: 42aµ e Yazan : Rıza Şekib 

Yavuz hala dönmemişti, oğlu 
merak içinde bekliyordu 

BacakI.,.,rı, d!zkapakları, kolları 

çiziklerle, sıyrıklarla doluydu. O
radan buraya atlarken dallara ta· 
kılan önlüğünün bazı yerleri 

parçalanmıştı. Korkunun, çekin • 
menin ne demek olduğunu bil -
miyen bu küçük batarı, babasının 
kendisini bırakmıyacağım söler -
ken çok emin görünüyordu. Bir a
ra halinde ufak bir durgunluk 
görüldü. Babasının kendisini hı · 
rakmıyacağından şüpheye düş -
müş bir hali vardı. 

Murat, genç kızın babasına 

karşı düşkünlüğünü biliyordu. O · 
nun biraz da damarına basarak 
kandınnağa çalıştı. Bununla yap· 
mak istediği meydandaydı. Kar · 
§ayı ormandan ayırlr ı:ıya raz\ · 
edebilseydi Yavuz da çaresiz ay
rılmaya muvafakat edecek ve bu· 
suretle ormanın derin yalnızlığır. 
dan kurtulmuş olacaktı. 

- Anladım ne var mağ.:ırada? 
Ne yapacağım orada? 

- Süleyman, Süleyman? 
- Süleyman ne olmu§? lçerde 

yok mu? 
- İçercle ... Faknt ... 
Karşayı yeniden hıçkırıklar 

bastı. Bir ara geldi ki artık gö • 
zünden yaş ta akmıyordu. Bu yaş
ta kızın böyle belki de yok yere 
ağlamasına Murat akıl erdireme. 
diği için mütemadiyen ısrar edi • 
yordu: 

- Söylesen e Karıa? Ne olmuş 
Sül~ymana? 

- Süleyman ... Süleyman bana 
cevap vermiyor.. Beni korkutu -
yor. 

- Sen korkar mıydın? Hani 
hiç korkmazdın ... 

- Korkmadım .. Fakat ölü ga
liba ... 

- Ölü mü? Ama yaptın ha .. 
Daha demin mışıl mışıl uyuyordu. 

1 * Londra fıl8, - • Viyana ':!3, ·.o [ 
* Nevvork 12~. - * Madrlı 1:1 -
• Parls 169. - * Berllo 42, -
• Mıttno ~o•. - • Varşova ~·. 50 * BrUkseı 8i, - • Budapeşte ~4. -

• Atloı ?4, - • Bükreş 16. -
• Ceoevrt Sl8 -- • Belgrat ~s. -
• Sofya 24, !iO * Yokehama 53, -

* Amsıerdı TI a:ı. - * Alun g41, -

• Praıı 100, - *Mecidiye 59, -

" ~tolı:ho'm il!, -- ... R~nlı:ooT ,30, -

Çekler (kap. sa. 18) 

Bugünkü posta ile gelen Fran - ı Kızı sıkıştırdılar ve hakikati ni. 
sız gazeteleri Fran5ada geçen çok hayet öğrendiler. 
garip bir vakayı haber veriyorlar: Mahkemeye verilen Habeşli 

Habeş imparatorunun akrabasm • genç 17 Nisanda bir sene hapse, 
dan olduğunu söyliyen ve onun bin frank para cezasına ve genç 
soyadım taşıyan bir delikanlı sev • kıza on bin frank tazminat ödeme-

\ • Londra 6.o !iO • Stokhlın 3. ı;H5 l gilisinin burnunu ısırıp yemiş! ğe mahkfun oldu. 
• 1\'evyor~ 0

·
7988 

• Viyana 
4.'Jl:.ı?rı Bu garip hadise hakkında şu Araya Selasiye Haile, hu kararı 

~ Paıls 12.03 • :\-tadrlr S.8607 

• l\11U.no 9.612~ • Berlln t,9756 tafsilat veTiliyor: temyiz etmiştir, bugünlerde tekrar 
• Brlikse· '4-.71!1 • Varşon 4.2o711 Cenevrede hukuk tahsili yap • muhakeme .edilecektir. 
• Atlnl 83,6115 • Bodıpeştt ·4.48-
• Cenevre 2.4112~ • RU!ı:re' 77,9025 makta olan Araya adlı bir Ha • 
* sorya 63,77~~ • neı~rar :ı4.7J3t. he§ delikanlısı birçok kadınların 
• Amsterdam ı.ıtl86 • Yokohımı 1'092.71•.~ ba§ını döndürecek, aklım çevire w * Prıg 19,0t ı ~ • Moskova 
======~=======UI cek kadar sevimli ve yakışıklıydı. 

ESHAM 
iş Bankası 9.ll•J-

Anadolu ~fi.7~ 

Rejı 2.60 
Slr. Hayriye 15.-

Merkez Rıntası !i8.-
u. sıııort.ı -,00 
llonıootı 11,40 

istikrazlar 
-

• 1933Türt' Bor. ~8.0!< 

*· . ıı 26,05 . .. IIl 26.07 
l1tllr:rh1Dıhlll 1 94,50 

• trgaoı istikrazı 95.-

1928 A l\1 ıo. -

rramvay 19,-
* Çimento as. (O.O~ 

Cnyon De~. -.-... 

~arlc Del. -.-
Balya -.-
Şuk m. ecza --. 
Telefon -.-

tahviHer 

El ektrlk -.-
Tramvay 31.70 
Rıhtım 17,00 

Anadolul 44.20 
Anadolu il 44,20 
Anadolu 111 51,50 

O kadar ki etrafında kandırmadı • 
ğı genç kız1 evli kadın kalmadı, 

genç bir daktilo kızdan bir çocuğu 
oldu. Nihayet ls.viçre hükumeti bu 
Habe§ Donjuanını memleket ahla
kı için tehlikeli görerek hudut ha· 
rici etti. 

Titüleskonun 
seyahatı 

Romanya dış bakanı Titüleako 
şimdi Pariste bulunmaktadır. Pa· 
riste Fransız baı ve dıt bakanı 
Lavalle dün öğleden sonra konuş
mut ve Eden • Uval mül&kab 
hakkmda kendisine tafıiJat veril-
miştir. 

Roma dıf bakanı Titülesıko, in • 
eiliz yönetmenleriyle (idare a.
~ıamlariyle de görüşmek üzere 
bugün Lond~aya gide~ek dönüş· 
te tekrar Pari&te kalacaktır. 

Yavuz hala dönmemişti. Karşa 
aah;rsızlanıyor, babasının hakika
ten ormandan ayrılıp ayrılmadığı
m sorup öğrenmek istiyordu. 

Mısıltrnmı duymadım ama baya - (;i-;ii;ii~iioiii~iiiôiöiiiiiiöi;;i;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiii;;;...;;;;;;;;;;;;;;;;; Sıvu·Erzurum 95--. !\ltımcssll A o ~!4 •• ............... Ozdil ............... . 
Nihayet dayanamadı.: 
- Babam niçin gelmedi. !epey

ce oldu, dedi. 
- Bilmem ... Belki fillerden ko-

lay kolay ayrılamamışhr. 
- Fillf're bir fey olmasın?. 
- Ne olacak. Sanki ... 
- Ben çok merak ettim. Gidip 

Pilkacağım. 
- Şimdi gelir, nerdeyse .. Yo · 

rulman.a değmez. 

- Ben gideceğim ... 
- Pekala git .. 
- Sen gelmez misin? 
- Hayır, ben yorgunum dinle-

niyorum. 
- O halde Süleymanı alayım. 
- Süleyman da uyuyor. 
- Y atnlı çok ol~uştu. Hala 

kalkmadı mı? 
- Hayır.. Demin mağaraya 

girdim, uyuyordu. 
- Kaldırayım ..• 
- Nasıl istersen ... 

Kar§a kardeşi Süleymanı uyan· 
dırmak i~in ormana girerken Mu
ratta gözlerini kapamıJ ve gene 
kemli düşüncesine dalmıştı. 

Kar§anın ormana girmesile bir 
çığlık koparması bir oldu. Sesi o 
kadar korkunç bir haykırma ha • 
linde mağaranın ağızından fırlı· 
yordu ki, Murat, neye. uğradığını 

ğı uyuyordu. 
- Sana öyle gelmif .. Amca git 

bak Süleymana ! Ne olmuş bak 
Süleymana ... 

Murat ihtiyarlığın kendisine 
verdiği tenbellikle yerinden kalk1 

mak istemiyordu. Fakat, Karşa -
nm ısrarlarına artık dayanamadı: 
Genç kızı da kolundan yakalı • 
yarak: 

- Haydi gel bakalım .. Ne ol • 
muş Süleymana görelim, dedi. 

. Karşa evvela gitmek istemedi. 
Ama amcasının kendisine göre 
kuv"Vetli eli, küçücük elini bırak • 
madı ve istemiye istemiye Mu -
radın arkasından ıürüklendi. 

bilemeden yerinden sıçradı. Kal- -------------
bi abyor ve heyecanla mağaranın Yeni Ez:.:rrer 
ağzına bakıyordu. Karşa görü -
nürde değildi, kıza ne olmuştu? 
Bu korkulu haykırışa sebep ney--di? 

Murat bunu düşünürken Karşa 
kendi.sini bir çılgın gibi mağara • 
dan dışarıya attı. Gözleri açılmış 
benzi sapsarı kesilmişti. Hemen 
Murada koştu. Hiç bir şey söyle · 
miyordu. Az sonra hüngür hüngür 
t-.ğlamaya ve dövünmeye başla -
dr. 

MuTat, ~şırmıştı: 
- Ne oldu kızım. Ne var ma -

ğarada ! Neden korktun? diye 

sordu .. 

Karşa cevap vermiyor yuvar -
fak siyah gözlerinden boşanan 
yaşlan bir elinin tersile silmeye 
uğraşırken öteki elile de Murada 
mağaraya gitmesini söylüyordu. 

Holivut 
Holivutun 28 inci sayısı 

simlerle çıkmıştır, 

ZAYİ - Fırka (61), alay 

(174), tabur (2), b5lük (5) Ke· 

~irlikli Hiis~yin oğlu Meh.med te • 

vellüd 1320, askerlik vesikamı 
1 h' ,,. ... ı v 
.~ay ~ttım. • cn!nmı çı :aracagım • 

dan eskisinin hükmü yoktur. 

'(142) 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Ürolog - Operatör 

Bevliye MUtehassısı 
Kraköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 • den 8 • e kadar.. Tl'l: 41235 

!STANBUL -12.30 PIAk neırlyatı. 18.SO 
Dans musik1s1 {plAk). 19.30: ÇocıJk saati. 
Hik~yeler. Mesut Cemil. 20: Kontera.ıuı. 20.SO 
Bayan Bfrııeu, tnrkçe sözlll eserler. Radyo 
ve tango orkestraları. 21.SO: Son haberler, 
borsalar. 21.40: Ay tango demlr caz orkes
traları. Bayan Bebyi. 22: May1ııtro Popof 
ldarestnde <;lgan romans. 

BU'KREŞ - 12: Koro konseri. 12.30: P.ııd 
yo orke.strasL 18.30: Sözler. 13.40: PlA.k. 14.1!5 
Sözler. U..8!5: PJA.k. 17: KöylU yıı.ynm 18: 
Baditza. orkestrası. 19: Duyumlar. 19.1!5: 
PlA.k. 20: Sözler. 20.20: Romen tUrkUleri, 
20.40: PIA.k. 21: Sözler. 21.1!5: Radyo or • 
kestarsı. (Türküler). 22: Spor duyumları. 

22.10: Konserin sUreği, 23: Duyumlar. 23.1!5: 
Pllk. 

v ARŞ OVA - 19.115: Piyano cazı. 19.30 
Sözler. 19.45: Sözler. 20.25: Trio konser. 20. 
150: Sözler. 21.10: Seufonik konser. 21.4!5: 
Duyumlar. 22: Piya.ııo birUğiyle türküler. 22. 
30: Sözler. 22.4!5: PlA.k. 23: Spor duyumları. 

HORMOBiN 
Tablet:ıerı 

~A~t(A 
Müslahzar~lı 

HUBUBAT UhlARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

nu:ı? 

Cemil, bu va.h~ice hareketi, a§ı
kının kendisine olan sevgısının 
büyüklüğüne bir delil saydı ve 
hastaneden ~öyle bir yalan uydur
du: 

- Kırda gezerken dü§tüm, bur
nur::ı bu hale geldi! 

ÜP,eratör hu yalana kanmadı. 

43üncü liste 
Muvafık, mutabık - Uygun 
Muntabık - Uyuk 
ÖRNEKLER: 1 - Fikirlerimiz 

bil'ibirine uygun değildir. 2 - Ha
reketiniz kanuııa uygun değildir. 
3 - Bu masanın ayakları yerlerine 
uyuk değildir. 

2 - Müeyyide - Berkite 
ÖRNEK: Bütün kanunlar dev. ~ 

1 
i 

i 

rim savgasrnrn birer berkitesi ol · 
malıdır. 

3 - Mükdlat - Öden 
ÖRNEK: Hayır ve hizmet itle -

rinde en büyük öden, vicdan raha.. 
tıdır. 

4- Satıh-·Yüzey 

ÖRNEK: Akşam üstü, su yüze -
ylndeki ışın (muzi) kın~ıkla~ara 
daldım. 

i 
1 
ı 6 - Münavebe - Sıralaıma 
j ÖRNEK: Gece nöbetçileri arala. 
1 rındadaki sıralaşmaya göre çalışır· 
• lar. 

1 

~ -Not: Gazetemize gönderilecek 
; yazılarda bu kelimelerin Osmanlı. 
i caları kullanılmamasını rica ede· : . J ! .. ~~:: ................................................. .. 

Bir Optilratör 
hareketiyle 

MiikAfat kazanınız 

KODAK · 
Amatör fotoğrafları 

müsabakası 
1 temmuz • 31 aguslos 1935 

Tafsilih ve ıarharı fotoğraf 
malzemesi sallcılarından alınız. 

Doktor 

Horhoroni 
J<:minönü Valide kırathanesi yanında 

Telefon. 24131 

=-~===="'o~kt~=:.==--ı 

1 Ali ismail 
:: 
§ Haydarptıfa ha.tanesi bnli1• .. •• .. .. 
:: .. mütehasaıaı 

a Urologue - Operateur 

H Babıali caddesi Meıenel ote· 
ii li 88 numarada. her gün öğleden 1 
İ! ıonra saat ikiden ıeki7.e kadar. ij 
~ s 
m111111s::n::::::::::::::=::::::nı::::::::::m::1:• 
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·standa 
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l mparatoriçe Elizabetin sulh, süklln Bir mihrace, üç kızı kaçm:nak 
d .., b. d . d. d h suçuyle mahkemeye verlldı 

ara ıgı ır qer e şım l e egecan LHoı.nnddrı·sadtaanndayaezvıvlıeyloaArd:edı' kodu .hBeni ~irahi'ye götürdüler ve 
mı racenın sarayına soktular. 0-

QTllj Qll zengin/er dolaşacak/ .. ~ :;:j;:1~::y~:·;:!~~:· y:~~~ ;7:~::t::r;:~~··i 01maıt1.ğım ,_ 
Kö,kün üst odalarından birin - mahkemesine çıkan bir hkandal Benden hatka iki kız daha ay-

de ıabık imparatorun ça~ışlığı bir ' ' olmuştur. Sirahi mihracesi Sir ni vaziyetteydiler. 
yazıhane vardır. Yazı masasının ~ Sarcy Ram Singh Bahadur'un iki ay burada kaldıktan sonra 
.. d k k l bunda sahsen ilişigvi bulunması, d b onün e i is em e ise at s .rtrna vu- • üçümüzü e aşka bir köşke gö-
rulmuı bir eğer biçimindedir. meseleye büsbütün önem (ehem- türdüler .. Bu köşkün Bombayclan 
Kayser ev içinde çahş·rkr.n bile or miyet) verdirmektedir. uzak olmıyan Malabar dağmda-
dusunun başında yürüyen bir ka Mihrace hakkında üç genç kızı dır. Mihrace de gelmekte gecik-
mutan gibi (kumandan) at sırtın- kaldırdığı, bunları zorla kendisi- medi. Bizi Müslüman yapma]{ için 
da oturmaktan hoş!anı!"mış !.. ne metres yaptığı ve Müslüman zorladılar. Biz inad ettikçe kır-

Tarilie karışmış iki acıklı sima- dinini kabul etmedikleri için on· haçlarla dövüldük. 
nın ada kö!kü olan Ahilleion. son- ları müthiş işkencelere maruz hı~ 
ralari bir aavaş hastanesi, daha raktığı iddiasiyle mahkemeye mü-
sonra ise bir yetimhane oldu. Ya- racaat olunmuıtur. Yüksek mah · 
kınlarda bir gazino olmak üzere- keme hakimleri kızların şikayeti-
dir. ı ni büyük bir şaşkınlıkla dinlemiş· 

İmparatoriçe Elizabetin sulh ve tir. Bun)ardan birisi şöyle ifade 
sükun aradığı bir yerde şimdi de vermiştir: 
heyecan arıyan zenginler dolaşa- - Adım Dharmey'dir. On altı 
cak!... yaşındayım. Sridhi tabiiyetinde o-

l/o "' • lan Paduma Rapadji'nin kızıyım. 

Eskn bir deniz Ailem bu vilayette bir çok takiba
ta maruz kalmıt ve anam babam 

savaşı 

Korfudan ltakaya havalandık. 
Sol tarafımızda karanlık kagir ha 
rabeler, daracık bir kumsal üstün
de nokta gibi duruyordu. Daha ö 
tede çevresi Malarya ovalarile 
çevrilmiı Arta körfez ini görüyor
duk. 

Okıtaviyus zaferlerinin bir ha
tırası olan hu harap şehir, elimi 
fotoğraf makineme uzattırdı; fa -
kat yanmuzdaki süe] (askeri) ra· 
11t makineyi bir tarafa iterek: 

- Yasak! ... 
Dedi. 

Amerikanın Yuna nistanla ilgileri 
Cümhur ba§kanlığı muhafızları, Birleşik Amerika cumhuriyetlerinden her 
birisinin ııalisi tarafından Yunan cumhuriyetine armağan edilmiş olan 48 

bayrağı Amerikalzlara 11apılan bir tören münasebetile stadyuma 
taşımak tadırlar. 

-Yasak!. .• 
Sözünde inat etti gitti. 
Burada Antuvıırun hantal dn~l

not]ar, Oktaviyusun hafif kruva • 
zörleri tarafından tahrip edilmiş • 
ti Antuvan ile Kleopatra kılıç ve 
yılanla ölmek için İ§te bura~an 
kaçmı§lardı. 

tarifi adaya hala pek uymakta~ . 
dır: 

"Burası gerçekten çok sarp ve at 
sürmeğe elverişli değildir, bununla be 
raber ve darlığına rağmen pek te iç 
sıkacak bir ada değildir. Çünkü bu • 
rada tarif edilemiyecek kadar ekin 
var; şarap var, bol yağmur yağmakta 
ve taze 1ebnemler içe serinlik vermek
tedir·,, 

hapse atılmı,lardr. Arkadaılarım, 
gidip mihracenin şahsen merha
metine müracaat etmekliğimi ıs
rarla istediler. Huzura çıkmak i
çin müracaat ettim. iradesi çıktı; 
hen de prensin ayaklarına kapan
mak üzere Pindvaradaki köşkün~ 
koştum. 

Mihrace halime acır gibi görün
dü ve anamla babamın derhal öz
gün (serbest) bırakılacakların" 
söz verdi. 

Bunun üzerine köşkten çıkma
ğa hazırlandım. Fakat beni brrak
madı1ar. Şimdi ben de hapsolmuş · 
tum. 

Artık kaçmağa karar vermi~
tim. Bir gece Mihrace ile hi'7met· 
çileri uyurken, odamızdan d1şarı
ya çıktık, köşkün çevresini saran 
duvara tırmandık ve Bombay yo

fona çıkmağa muvaffak oldul·.,, 

Bombaya vardıktan sonra aenç 

Hindli kız, erkek kardeşini bula· 
rak onun himayesine girmistir. 

Mihrace de bu esnnda kızın n· 
na ve babasını serbest bırakmış, 

ancak kızlarını alarak geriye dön
medikleri ve herhangi bir reza!ct 
çıkarmaktan sakınmadıkları tak
dirde, bütün emlak ve mallarının 
musadere olunacağım. kendileri
nin de tekrar hapse atılacakları 
tehdidinde bulunmuştur. 

Erkek kardeş kız kardeşini 
vermeğe yanaşmamış ve doğruca 
yüksek mahkemeye baş vurmuş
tur. Mahkeme bu ağabeyi k'12!1n 
vasiliğine tayin etmiştir. 

Kız simdi Bombaydadır ve 
mahkeme adliye tahkikatına ka-

- Niçin? 
- Burası süel bölge '(askeri 

mmtaka)dır. 

Dağlık Levkaa adasmm cenu • 
bundaki ucuna -'Safonun kucağı .. 
adı verilmektedir. Safoııun aşk ve 

rar verrr• ~tir. 
Tayyare ite tepenin yeldeğir • ---------------------------

menlerine sürünürcesine cenup 
eteklerini ııyırarak, yahut ta 
köpek bacağı methalinden gire
rek Valiye inmek oldukça güzel 
manzara1ları gözönüne serer. An_ 

- Öyle ya .. Aksiyum ( Actium) 
aa.v&§l burada yapılmıştı. 

Dedim. 
Rasıt bu sözlerimden bir şey 

anlamamıştı; sordu: 
- Bu da ne vakit olmuştu? 

Buda ne vakıt 
olmuştu? 

- lsarun doğumundan 3 l yıl 
önce İşte bu savaş günlerinde Ro
ma cümhuriyeti düşmüş ve i:npa· 
ratorluk başlamıştı. Bizim verdi: 
ğimiz tarih dersi be§ para etmecii. 
Rasıdı kandıramamıştık. 

ihtiraslarına dair hibnez tüken ~ 
mez masallar uydurulmuştur. Bu 
düzme masallar kendisin\n bize 
kadar gelmiş olan tek tük hakiki 
lirik şiirleri ya§adıl<ça, sürüp gi • 
decektir. 

Odisenın ada 
kralll~n 

Simdi !taka adını taşıyan ada • ya: Odisenin karaya ayak bastığı 
yerde çıktık. Odise adanın yur 
dundan bu kadar uzak, ~imalinde· 
ki yönüne ayak atınca şimdi bat
Jıca sehir olan Vatinin bulundu~· 
yeri tanıyamamrştr. Homerin eski 

cak §imal rü~garları arasında dii§· 
mek, insanda hayli zaman unutul
mıycak hatıralar bırakıyor. 

ileride yarım kilometre yüksek
liği olan Ölü Anoy yaylası var. 
Burumı temizleyip canlandırmak 
imkanı yoktur. Tayyare sol kana-

dı üstüne iğrilince kayalık tepe -
ler sanki bize çarpacak gibi olu -
yorlar. Şimdi körfezin üstünde 
helezonlar çiziyoruz. 

Oksya adalarının (Oxia) ya
kınlarında burada birleşmiş Hi 
ristiyan donanması, Müslüman 
kuv,Tetlerine karşı son "haçlılar 
savaşı,, olan 1571 Lepanto (Nau

paktos) deniz harbini yapmıştı. 
Bu savaş küreklerle yürüyen do· 
nanmaların yaptığı büyük sava§· 

larm sonuncusuydu. Arkebi' z ve 
şişhane, topcu ve demir kanca bi
ribirine karşı lüzumsuz ve sebep· 
siz dü~manlık püskürdü. 

Çatışma esnasında İspanyol 
bir askerin sol kolu sakatlandı. E
ğer bu adam ölmüş olsaydı, biz 
de Şövalye ruhlu Donkişotla iht~
yatkar Sanşo Panzayı hiç bir va
kit okuyamıyac.aktık. Şöhretleri 
dünyaya yayılmış bu roman kah· 

Arkadinin gi; beğinde bZ~ çar§ı. 

Yunanistamn ilk cıilalıurluğunu ilan eden parlômento 
5Haziran1935 de Yunanistanın ilk cüm hurluk başkanlığına seçilen amiral 

Kandiriyotis J!.arlômenwda aııd iç tU.-terı sonra dışarıya çıkarken 

rama.nlarmı yaratan şair, tiyatro 
yazıcısı ve romancı Servantes'in 
ölmez kalemi hiç bir vakit sahihi· 
ne ekmek parası kazandırmamış· 
tr. O da bu donanmada bulunu-.. 
yordu. 

Tripoli çarşılarında eski ile yen: moda birle§İr. Malları ta§ıyan se .. 
pctle· köylerde yapılmaktadıı·. Fi:ı tanlı mal sahibi de bunları ~aı·§ıya 

olomobU le taşır. 

Bir kaç kilometre ötede gene 
başka bir dahinin izlerini bırak· 
mış olduğu yer var. 

İhtilalin gerçekleşmesi için 

haftada 2,000 dolar parayı iane 

olarak vermiş olan İngiliz ~airij 
Byron, Missolongi' de sıtmadan 

ölmüştü. Sandukasının üstünde 
defne dalından yapılmış tacın ya· 

nmda kılı~!a demir miğfer resmi 
vardır ve bir vakitler çok hafif 
ve hiç bir dalda durmıyan yüreği 
de, onun bağ~amış olduğu toprak
larda gömülüdür. 

__(Devamı var), 
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oriller Afrikasında birkaç ay··-... A R s E e o k ... _. 
G ·11 . t ""' Af .k .. p t·· k.. ·· il 6 " Orl erin ya 8QI - rl a guneşı Ur USU - Yeni gelmiı hiçbir yerde görülmemiş kretonları bütün 

Yarıda kalmış Goril konferansı - Goril aile 1 
hayatı - Kır~ızı Goril esrarı •-~~~-~~~~~~~~~~• 

Güneşin doğmasına pekaz va -
kit var. 

Hala uzayan gölgelerden daha 
karanlık, iri ve kıllı bir mahluk, 
o gece için yapraklar ve dallar -
dan yaptığı çardaktan dışarı çı -
kıyor .. 

Kocaman ve tuhaf bir baş gö · 
züküyor. Yırtıcı ve parıl parıl ifri 
göz çarçabuk etrafı bir kolluyor . 

Sessizlik içinde sessizlik .. göl -
geler içinde gölgeler!.. Bu koca -
man kıllı nıahlUk uçsuz bu~ksız 
ormanın ufak gölüne doğru ağır 

ağır yürümeğe başlıyor. Oradan, 
bir parça halinde görünen göğe 

bakıyor .. Görünen gök parçasın -
da, Afrika gecesinin siyah kadife 
perdesini yavaş yavaş silmeğe baş
layan ilk sabah ağırtıları belir · 
mektedir. 

Kocaman, kıllı mahluk, kımıl . 
damaksızm göl kenarında duru · 
yor ... 

Ve parıl parıl altın çevrenin, ili 
qrldarı ok gibi havaya daldığı va 
kit, apansız bir çığlık koparıyor ! 
insanın tüylerini tiken tiken edeı 
bir çığlık .. Bir acıdan gelen se! 
gibi bir haykırma:· 

lıte bu, bir çok gorillerin yaşa- 1 

dığı ormanın hu köşesin.deki ya -
bani baş, erkek gorlidir !.. 

Bütün enerjisi ve korkunç hiçi -
mi ile ona baıkamazsınız bile ... 

Orada, durduğu yerde kocaman 
b ir insan eli gibi elleryile göğsünü 
dövmektedir. - Afrika güneşinin 

ll~ türküsü mü nedir? - o acı çığ· 
w ı bir daha basar .. Ve bu her sa-
• h böyledir .. 

Her sabah, gorilin tanıdığı dün
:·aya güneş her doğdukça, goril o 
korkunç çığlığı ve yosunlu bir ka
ya gibi gövdesiyle onu böylece 
kar~tlamağa çıkar. 

:r- 1(. 1(. 

Gorilin çığlığı, kilometrelerce 
uzanan ormanın yeşil ve sık tavam 
altında yayılarak ürkütücü, esrar
lı yankılar (akisler) yapar. 

Tanınmış gezgin Gatti, Flo-;an -
sa müze:;i için bir goril örneği ge -

• 
Goril maymununun kendi vatanında 
alınmış pek nadir fotoğraflarından 

biri 

tirmek üzere Afrikanın ti göbe -
ğine gitmişken gorillerin kendi 
hallerinde yaşayışlarını da göz • 
den geçimekteydi. 

Afrikanm ta göbeğinde ... Çibin
da ormanı ki, şarkta ve garpta At
las denizile Hind denizlerinden 
hemen ayni mesafededir. Ve Kap 
şehriyle Kahire arasındadır. 

Burası, beyazların eline ancak 
büyük lıarpten sonra girmiştir. O 
kadar geniı ve geçilmesi zor yer -

lerdir ki, henüz iı,..,an ayağı bas - ı ilk korkunç türküleri ortalığı in -
mamış parçaları vardır. letmeğe başladığı vakit yeniden 
Kurumuş ve taze ağaçların ge- sıçrar ve gündelik macerama ha • 

niş ve içiçe dallarının biribirlerine zırlanırdım. Bir kaç saat sonra 
cücelerin sultanı da maiyeti ile 
birlikte gelirdi. 

Şimdiye kadar yakalannu.ş goriller 
arasında en büyüğü 6 kadem boyunda 

girmesinden açılmak bilmiyen du
varlar olmuştur, 

• • 
Kalın ve yeşil örtünün altında 

dağ, tepe, göl ve akar su, her şey 
kayıptır. Bi~erce bilinmedik teh
like bu sıklıklar içinde hemen üze
rinize atılacak gibidir. 

Tanınmış gezgin Attilio Gatti, 
Orta Afrikanın Mambuti denen 
cücelerinin sultanı Kasciula ve o
n.un tebaasından bir grupla hafta -
larca bu orman içinde dolaşmış · 
hr. 

Bu cücelerin kısacık ayaklarına 
"ayak uydurmak,, hayli zor şey -
dir .. Hem çabucak yorulacakları -
nı sanırken, büyük bir dayanıklı • 
lık sahibi olduklarını da görürsü • 
nüz. Her gün güçleri sanki daha 
artar .. Tam bir av sezişleri ve or • 
ma!l!ar içinde çok işe yarayan c!e
ğedi bir yol eğemenlikleri vardır. 

Gatti isimli Afrika gezgini, her 
gün bu cü.celer ve sultam ile bir -
likt~ goı·iller sürüsünün ardında 

gezdi .. Gorillerin geçerken bırak • 
tığı keskin kokudan biraz uzak 
durarak ve kendilerini de bu ya -
bani hayvanlara sezdirmeksizin 
dolaşıyordu. Goı·illeri ormanların 

kalın perdesi arasından gözleye • 
rek onların kimse tarafından gö -
rülmediklerini sandıkları vakit 
nasıl hareket ettiklerini de öğren
mek istiyordu. 

T anmmış gezgin 
diyor ki: 

Attilio Gatti 

"Bir gün gorillerin geceyi geçir· 
diği çardaklara doğru yol aldık.,, 

:(. :/- :(. 

Gorillerin hayatını iyi tanıyan· 
l~ra göre, goril maymunu her va • 
kit büyük bir ağacın altına sığını • 
yor. Yatacağı yerdeki çalı çırpı· 
yı adam akıllı temizledikten sonra 
kendi eliyle getirdiği taze yap • 
raklardan, dallardan ve yosundan 
kendine güzel bir karyola somye • 
si yapıyor. 

Ağaçlardan sarkan kalın orman 
sarmaşıklarını da bir perde gibi 
önüne dizdikten sonra, kendini 
büsbütün emniyette ve tek başına 
sayarak uykusuna dalmaktadır. 

* * .,, 
Gatti anlatıyor: 

"Bir kere bir orman meydancı • 
ğında bütün bir goril ailesine 
rastladık .. Baba goril, başı önüne 
düşmüş ve kolları yana uzanık ol· 
duğu halde bir öğle sonu şekerle
mesi yapıyordu. Sırtını bir ağacın 
gövdesine rahatça dayamıştı .. Ko
caman karnı, kısacık ard ayakla • 
rı kapamııtı .. Adeta çok yemiş o• 
bur bir §işmanın, bir seyranlıkta 

çoluk çocuğu arasında uyumasını 
andırıyordu •• 

''Yakınında yarı büyümüt bir 
goril delikanlısı, gündelik jimnas • 
tiğini yapıyor; kamçı gibi sarkan 
bir sarmaıık üzerinde sallnaıyor • 

insanlarla çarpışan Goril 

du. Büyümüş iki dişi goril de, 
yanyana oturuyorlardı. Belli ki 
günün dedikodusunu yapmaktay • 
dılar ... Uzaütan ancak ağızlarını 
oynattıklarını seziyorduk.. İkide 
bir, uzun kollarını çevik çevik 
havaya doğru uzatıyor, işaretler 
yapıyorlardı. 

"Bir dişi goril daha, orman ne
batlarım soyup soyup yiyor ve ya
nında bulunan hemen bir yaşında 
kadar diyeceğim küçük bir goril 
yumurcağı hiç tek durmuyordu ... 
Anasının sırtına atlayor, karnının 
altına çömeliyor, anasının temizce 
ayıkladığı bir orman kerevizini 
sık sık elinden kapıyordu. 

"Sonunda ana goril, artık bu 
haşariliğe enikonu kızmış olacak 
ki, yumurcak gorile hızla bir tokat 
indirdi, ve bu yavru ileriye doğru 
en aşağı beş defa yuvarlandı ... 
inildediğini işidiyordum ... ,, 

Büyük bir apartıman 
dairesi kirahktır 

, Kahataşta, Sed üstünde (.,ürük ı-ulu Mahmud Paşa aparlıml'runda 

pek büyük bir daire kiralıkt•r. F ·yat, ucuzdur. Manzara güzeldir I 
Tramvay istasyonuna, Bcyoğluna . çarşıya yakınlık ... Mükemmel bir 
banyo dairesi. .. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektebe 936 senesi Mayıs nihayetine kadar lüzumu olan 6000 ki
lo sadeyağ 8 - 7 - 935 tarihinde kapalı zarf ile eksiltmeye konul. 
muştur. Beher kilosunun tahmini fiatı 85 kuruş ve mecmu bedeli 
5100 lira ve birinci pey parası 383 liradır. Eksiltme saat 15 de ya
pılacağından istekİilerin mektuplarını saat 14 e kadar arttırma ve ek. 
siltme kanununun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle ve 
kanunu mezkurun 32 nci maddesi nde yazılı şekilde belli gün ve sa
ate kadar komisyon başkanlığına ve fartnameleri görmek için de he: 
gün komisyona müracaatları ilan olunur. (3468) 

bir tepecikte tek başına iri bir go
ril görmüştür.. Goril burada tu • 
haf bi ses çıkarmaktaydı, bir yan -
dan haykuıyor, diğer yandan da 
sık sık elini çenesinin altına vura
rak bu çığlığı dalgalı surette çika
rıyordu. Bu, bir işaret olacaktı . 
Nitekim, az sonra bu tepenin her 
yanından başka goril maymunları 
belirmiş ve onun etrafına toplan • 
mışlardır. 

Belki bir konferans topluyor • 
lardı. Fakat Avrupalı gezginin 
1beraberin.deki cücelerle birlikte 
- ne kadar yavaş da olsa· gene 
biraz ilerlemeleri, hayvanlara, or • 
tahkta bir "başkalık,, olduğunu 

sezdirtmiş ve goriller derhal da • 
ğdmışlardır. Attilio Gatti, bu yol
culukları sırasında bir goril öldür
müı ve kendini müdafaa yolunda 

1 bi tane de yaralamak zorunda kal-

Kırmızı goriller diye bir şey 
işittiniz mi?. 

Gatti, kendisiyle beraber cüce· 
ler arasmda sihirbaz doktor Ka -
tumbelenin ottan . örülmüş çanta · 
sını karıştırırken bulduğu bir de · 
ri parçası üzerine şunu anlatıyor: 

"Bir gün ormanda bir mola ver· 
diğimiz sırada, sihirbaz doldoru -
muzun torbasına bakıyorduk .. l 

Pars derileri, tırnaklar, fil tüyleri. 1 

yontulmuş odun parçaları gibi bir 
çok şeyler arasında kırmızı tüylü 
bir deri buldum.. / 

uBu deri parçası, el büyüklü -
ğündeydi.. Ve ancak goril may - 1 

munlarında görülen sıklıkta bir 
tüyle kaplıydı.. Fakat bildiğimiz 
gorillerinki gibi kara değil, kır
mızı idi. 

"Sihirbaz doktor Katumbelenin 
anlatığma göre, hu kızıl gol'ili, 
cücelerin en usta avcısı olan baba
bası geçnliğinde vurmuş .. 

"Hiç bir beyaz insanın ve hatta 
bir cücenin ayak basmadığı yerler
de günlerce yürümüşler .. Bir gün 
ummadtkları bir manzara karşı -
sında kalıyorlar, taze bambulara
rasında bir goril familyası, yiye -
ceklerini yemekle meşgul.. Koca
mana kocaman şeyler! O zamana 
kadar hiç ıhir cücenin görüp işit • 
mediği büyüklükte goril maymun
ları! .. Fakat en şaJırbcı yerleri 
renkleridir! Parlak bakır rengin • 
de goillerdi bunlar.. Bir tanesini 
öldürdüler .. Ve işte derisi!.,, 

• :/- 1(. 

rikanın bu ucsuz, bucaksız derin • 
liklerinde kimbilir daha ne bilin • 
medik gizlilikler vardı .. 

Attilio Gatti, Floransa müzesi • 
ne getirmek istediği goril örneği • 
ni de elde ettikten sonra arbk bu • 
ralarda uzun boylu kalmak iste • 
medi. Sürekli yorgunluk ve türlü 
yolculuklar neticesinde yakaladı • 
ğı sıtma da tepmeğe başlamıttı •• 

"' :(. :/-

Afrikanın gorilleri arasmda 
şimdi peıine düşülmesi gereken 
bir "kırmızı goril,, kalıyor. 

Orta Afrika cücelerinin sihir
baz doktoru Katumbele, bu bakır 
tüylü mahlUkların yerini de gös • 
termeği söz vermişti .. Hem Ka • 
tumbele, hem tali, hem sağlık bir 
araya gelinıce, bu kırmızı goril eı· 
rarırun de açılacağına emin görü • 
nüyorlar .. - H. M. . - .... 

20 ilkteşrin 1935 pazar 
'günü memleketin her 
ı arafında genel nüfus · 
sayımı yapılacaktır 
1 - Nüfus sayımına esas ol. 

mak üzere belediyece bütün bi 
nalara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda o 

turanlar hükumete haber ver 
meğe mecburdurlar. Oturduğı: 

bina numarasız oldu~ hald*" 
haber vermiyenlerle bu numa 

raları bozan ve silen ve kaldı 
ranlar için para cezası vardır. 

Baf()ekalet 
lstati11tik Umum Müdürlüğü 

~ ................ ... 
U çüncü lcra memw·luğundan: 
Mahcuz ve satışı mukarrer bu• 

lunan çifte zemberekli Sahibi • 
nin sesi gramofon çini soba büfe 
ve sairenin birinci arttırma 

suretiyle aah§ı 2 • 7 - 935 tarihine 
tesadüf eden sah günü saat 9 • 10 
arasında Taksim Sıratervilerde 

Hüdaverdi apartımam önünde sa· 
tılacağından talip olanlarm mez • 
kur gün ve saatte orada hazır bu-
lunacak memura müracaatları 
ilan olunur. (143) 

Almanca ders 

"Ormanın bir köşesindeki kam
pımıza her döndüğüm vakit, bü -
yük bir yorgunluk içinde bulunu -
yordum. Yüzüm, koİlarım, dizle -
rim kan içinde olurdu. Çok defa 
birden boşanan yağmur sağnak -
larından kemiklerime kadar ısla
nırdmı. Çabucak bir akşam yeme
ği yedikten sonra derhal uyku • 
ya dalardım. Bir defa da bu Afrika gezgini, Avrupalı gezgin, bu anlatışın 

Tecrübeli bir Alman muallim 
tarafından ehven fiyatla Alman
ca matematik, istonografi, ve H
san dersleri verilmektedir. lstiyen 
lerin idarehancmizde F. F. rumu-

"Fakat sabahleyin, gorillerin üzerinde pek yeşillik bulunmıyan doğruluğundan §Üphelenmedi. Af- zile müracaatları. 135 
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Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

- ++•"tf!H!W-M 

19.cu tertip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 
Büyük ikramiye; 50.000 Liradır 
Ayrıca : 20.000, 12.000, 10.000 lira lıkikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. 
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ıstanbul Belediyesı ı ıanıar• 

Cetrahpaşa hastanesi bahçesinde bulunan 17 kayısı, 5 nar, 
6 erik 2 dut, 80 incir, 10 armut, 8 ceviz ağaçlarının meyvaları 
açık arttırma ile satılacakları bu meyvaların tahmin fiyatı 75 
liradır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülen arttırmaya 
girmek için de 5 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubu ile beraber 3/ 7 / 935 çarşamba günü saat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (B) (3656) 

Darülaceze için Mayıs 936 nihayetine kadar günde 50 
ve haftada ayrıca 2 veya 3 gün yüzer kilo olmak üzere lüzumu 
olan koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde parasız alınır. Bu 
etlerin tahmini bedeli 16425 liradır. Eksiltmeye girmek istiyen
ler 2490 Numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika 
ve 1232 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle tek
lif mektuplarım ihale günü olan 1/ 7 / 935 pazartesi günü saat 15 
e kadar Daimi Encümene vermelidir. (3350) 

Kanzuk eczanesi milstahzaratmdan: 
Muham- Müvak· 
men kıy- kat te-

BALSAMIN EKSiRi meti minatı. 

Yüzdeki çilleri ve lekeleri alır. Si
vilceleri yok eder. Tıraştan sonra cil· 
de latif bir tazelik ve serinlik verir. 

Çarşambada 60 mcı ilk mektep bahçe
sinde 20,52 metre mik'abı taş beher 
metre mik' ahı 50 kuruş 11 1 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QAt-tAT-bDl;Q 

SERSERiLER YATAGİ 

- Mahvoldum! diy düşünüyor

du. 
Kaçmağa kalktığı gündenberi 

ı:indanı değiştirilmemişti. Müdfü 
Mahü onun zincirlerini ç~armı' ı 
yalnız zindanın kapısındakı mu· 
hafızların sayısını çoğaltmıştı. 

Bundan ba§ka, gece gündüz üç 
ailahlı asker müttehemin hareket· 
lerini kontrol etmek için zindanın 
içersinde bekliyordu. 

Y atmaSI için kendisine bir ot 
minder verilmitti. Susadığı zaman 
içmek üzere istediği kadar da su 
vardı. Yemek hususunda müdür 
Mahü cömert davranıyor ınahku· 
ma her gün bir ekmek ve iki gün
de bir sebze çorbası veriliyordu. 

Doğruyu söylemek lazınıgelir 
ee bu ekmek siyahtı. Ve sebze çor· 
bası pek az ıebze ile sıcak sudarı 
ibaret bulunuyordu. Bu suretle :za
vallı matbaacı ölmiyecek kadar 
bir gıda ile yatıyordu. 

Loyolanm emriyle yazı yazma
sına müıaade edilmi§tİ. 

Bu suretle kaleminden bir iti
mf, şeytanlann telkinleriyle ya 
zılmıt bir kaç cümlenin çıkacağı 
umuluyordu. 

Bununla beraber davanın neti· 
ceıine dair hiç bir ıüphe yoktu 
Dole hükmü giymişti bile. Fakat 
münasip bir muhakeme yapmak 

Ye halkın gözünü boyamak lazım· 
dı. Elde bir ispat olmasa bile UY· 
durmak o kadar güç bir tey delil
di ya .. 

Biz de timdi müdür Jil Mahü 

ile birlikte mahkUınun yanma gİ·, 
deceğiz. ··· 

Bu namuslu zindancı, tepeden 
tırnağa kadar silahlı sekiz asker
le beraber gece olur olmaz Dole4 
nin yanına girdi. 

Jil müttehemin bir arzusu olup 
olmadığını sormağa gelmişti. 

Dole: 

- Yok! cevabını verdi. 

Mahü gülümsiyerek: 
- Ekmeğiniz, suyunuz, ot min· 

deriniz iyi bir yemeğiniz var. 
Daha ne istersiniz?.. Bir arzunuz 
olmadığını ağzınızdan duymakla 
memnun oldum. Başka bir isteği· 
niz var mı? diye sordu. ,~ 

-Hayır! 

- Odanıza bir masa, bir yazı 

takımı, ve kağıt koydurdum. iste
diğiniz gibi yazabilirsiniz. 

- Mersi .. 
- Çok şükür öyle adi zindan-

cılardan değiliz .. Nizam intizam;o 
nedir biliriz. 

- Muhakemem ne vakit? 
- Salıya. 

O gün Cumartesiydi. ' 

Dole: 
- Aileme Salı günü muhakeme 

edileceğimi haber verebilir mı
yim? diye sordu. 

- Yazınız azizim .. 

Dole bunun için dü,üneceğini 
söyledi. 

Dışarısı ile münasebeti ohnı· 
yan, hayatın içine aksetmediği 

mezarlara diri diri gömülü bulu-

Sebze hali içerisinde tuğla, kullanılmıt-
potrel bölme beş baraka tahtala • 
rile saçlar, hurda çerçeveler. 90 7,75 

Yukarda miktarları muhammen kıymetleri ve muvakkat te
mi~atı yazıh olan ayn ayrı satılmak üzere açık arttırmaya ko • 
nulmuştur. İstekli olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Mü • 
dürlüğüne müracaat etmelidir. Arttırmaya girmek için de hiza
larında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubilc b~ 
raber ihale günü olan 5/7 /935 cuma günü ıaat 15 de Daimi En
cümende bulunmalıdır. (3452) 

R E V U E Saatleri 

en dakik, en hassas, en son modeller 
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Ve bu istirabın artık sona er· 
mesini istiyordu. 

Bununla beraber daima itaati 
seven bir ruh taşıyordu. Sözleri -
nin tesirinden emin olan papaz 
devam etti. 

- Bilhassa istediğim şey Kra
lın düşüncelerini anlamaktır •. 

. - Hangi işlerde peder? 

- Her 1'ususta oğlum. Fakat 
vak' alar inkişaf ettikçe hangi nok. 
talara daha çok ehemmiyet ver
mek lazımgeleceğini size bildire 
ceğim. Şimdilik Kral ne yaparsa, 
ne söylerse zaptediniz. En sade 
hareketleri, en ehemmiyetsiz gÖ· 
rünen sözleri benim için çok mü· 
him olabilir. Bakınız, size bunun 
için bir akıl öğreteyim ister misi
niz? Her gece yalnız kaldığımı 

zaman ogün ne görüp duydunuzsa 
kaydediniz. Çünkü Kral hakkmdn 
gördüğünüz bu lüzumdan sarayın 
öbür Senyörleri alakasız kala

mazlar. Her gece bu suretle hare
ket ederseniz hiç bir şeyin eksik 
kalmıyacağına emin olabilirsiniz. 

Monklar susuyordu. 
- Oğlum, iyice düşi.lnünüz. Ce

nabıhakka nefsinizi tamamen 
vakfettiğinizi hisseder etmez ba

·· na haber veriniz? 

- Ne vakit ba§lıyayım? 
-Bugünden itibaren. Isted;-

ğiniz zaman itiraflarınızı dinli -

Monklar diz çöktü. 
Monklar, itirafı bitirerek aya 

ğa kalktığı zaman yüzünde hü· .. 
zünlü bir ifade görünüyordu. 

~· . 

Loyola: 

- Kiliseye gidebilecek bir hale 
geldiğim zamanda istediklerinizi 
söylersiniz. Fakat bu andan sonra· 
artık bizdensiniz oğlum. Sizi Me4 

sihe bağlayan sözlerle İrşad ettim: 
Eğer bize ihanet edecek olursanı~ 
Allaha ihanet etmİ§ olacaksınız ! 
dedi. 1 

Bir kaç dakika kadar derin bir 
sessizlik oldu. 

Loyola, söylediği sözlerin 
Monkların ruhuna tamamen sin· 
mesini bekliyor gibiydi. 

Polis müdürüne gelince, bu kö• 
tü vazifeyi kabul etmesi içini ra
hatlaı·mıştı. Artık Fransa Kralın
dan bile kuvvetli olduğunu düşü-
nüyordu. r' 

Loyola söze başladı: 
- Şimdi oğlum, serserilere kar· 

şı yapılan hareketin neticesini ha· 
na söyleyiniz. 

- Muvaffak olamadık peder. 
- Demek Lantene haydudu ge• 

ne elimizden kaçtı öyle mi? 
- Şimdilik öyle .. 

Loyola titredi. Solgun alnında: 
bir yeis kırışığı belirerek gözle-: 
rinden ateş fışkırdı. 

yebilirim. 1 
Polis müdürü: ı 

- Fakat, ben bu adamı isterim. 
- Onu size vadediyorum. Ya!-· 

- Hemen şimdi! diye bağırdt. 
,__Pek ala .• · · l 

mz biraz sabredeceksini~ .. 
- Peki oğlum. Sözünüze ina

nırım. 
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- lntikammızm çok müthit bir 
tekilde almacatma yemin ede· 
rim. 

- Ya Dole? •• 
- Ruhani mahkemede muha· 

kemeaine bqlanıldı. 
~it çabuk tutulmalıdır. Fran· 

•dan çıkmadan evvel onun yan 
dılmı sBrmeliyim. 

-Carecekainiz peder •• Vere·
ce!! bqka bir emriniz var mı? •. 

- Hayır oilum. Haydi gidini'! 
Ben de istirahate muhtacım. Ce
nahıhak sizi konuun. 

••• 
Bu esnada Luvr sarayında lier-

İles Fontenblö yolculufu için ha
arl~myordu. 

Sabahleyin erkenden, Kral Ra · 
l.aleyi İltetmiıti. 

Hekim, kendisine ayrılan da· 
ltede bulunamadı. 

aradılar. 

Bütün saray altüst edildi. Her 
köfeye her bucaia baktJdı. 

F &kat hepsi bota gitti. 
Kral, Paritin etrafmı aratmak 

tçin suv~ler ıöndertti. 
Gene bulunamadı. 
Biz o• un, n:çin ve nasıl sittii: 

ni yukarıda ıörmiiftük. 
Birinci Fransuvanm endite ve 

üzüntüsü son derecyi buldu. Ken
di doktorlarma kartı pek de em
nipti olmadılt için Rabölenin 
~ çok met'am saydı. 

Onun için saraydan aynlırken 
INyük Wr ,.la içiadeydL 

Krala haJNt veren diler lrir 

teY de Al~ lö Mahünün bin esüyü 
almak için müracaat etmemesiy· 
di. Fakat bu mesle de zihnini 
fazla kurcalamıyarak unutulup 
ıitti. 

Ale lö Mahünün ne olduiunu 
kimse merak etmedi. Ancak üç 
dört ıün sonra ev sahibi kadm 
onun cesedin( buldu. 

Mösyti Jil la Mahü, kardetinin 
ölümünü haber almcl: 

- Dünyadan bir serseri daha 
eksildi. Neyse bir ip kazandık di· 
ye baiudı. 

itte zavallı hakkında söyleneu 
yeıine matem (!) Mizü bu oldu. 

Saat ikiye doiru Kral hareket 
emrini verdi. 

Sarayın büyük avlusunda otuz 
kadar araba bulunuyordu. Bunla• 
ra kadmlar, Prense1ler ve nedime• 
ler bindi. 

Etyalarla himıetçileri tqıyan 
arabalarsa yüzden fazlaydı. 

Saray Jantiyomları atlı olarak 
seyahat edeceklerdi. 

Bir suvari kıt'uı da beraber 
ıelecekti. 

Bu ınuhtetem alay, ahalinin 
allatları arumda Paristen ıeçtt 
Halk hükümdarlannm ıeçeceii 
yola dizilerek: 

-Y qum Kral! diye bairıyor
du. 

Parisliler her Pman biri hak· 
landa "yqum,, diye batırmalı 
severlerdi. 

Atlı olarak etrafı JantiJomlu
la çnrili hahmaD Birinci F....,. 

ofiac.E BiR 
'TAYYARe 
'-HRİN ÜS
TÜNO~ 

iİÇ T /,/ • ··-

·~ 
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auva bu tqkm sevince hiç aldırı, 
etmiyordu. 

Bunda da haklıydı. 
'Çünkü büyükler, küçüklerin 

nümaJitlerine kartı sevinçlerini 
belli ederlerse hikimlikleri sarsı· 
lır. Zaten hürmetin kendilerine 
kartı ıösterilmesi tabii bir haldi. 
Paris halkı da bunu pek ili bili
yordu. 

Bununla beraber, Kral halk i
çinde ıüzel kızlar gördükçe ağzı. 
nm suyu akarak gülümsüyordu. 

Hulba alay Paristen çıkarak 

son hızla Fontenblö yolunda iler
lemeie baıladı. 

-1-
ETYEN OLENIN V ASI· 

YETNAMESI 

Etyen Dolenin cezalandmlacaiı 
gün yaklqıyordu. Bir kaç kere 
kendisini uzun uzadıya sorguya 
çeken ruhani mahkeme reisinin 
ziyaretini bbul etmiıti. 

itham iki esaslı yoldan ilerleti
liyordu. 

Birinciıi Etyen Dole "insan öl
dükten sonra art~ hiç bir teY de
lildir,, diye yazmııtı. 

lkinciıi muzır kitaplar ve bil
hassa büyük bir cinayet olarak 
Fransızca bir lncil basmıttı. 

Gerçi Litince tab' olunan incit 
mukaddes bir kitaptı. 

Fabt a)'Dİ kitap Fransızcaya 
tercüme olununca muzır oluyor
du. 

Dole birinci ithama l'I tözlerle 
kartıbk Yerdi: 

- Ben "iman öldükten soma 
artık hiç bir teY delildir,, diy• 
yazmadım. Bunu söyliyen Eflitu• 
nu tercüme ettim. Kiliseye men • 
sup bir çok papazlar da Eflatuna 
tercüme etmiılerdir. Ben de onlu 
ıibi yaptım. Fakat bu methur f~ 
lesofun eserini deiiıtirerek tercü
me etmeğe hakkım olmadıinu sis 
de kabul edersiniz 1 

ikinci noktaya ıelince hunu ta• 
mamen inkar ediyordu. 

Kraldan gerçi bir tlbilik im~ 
yazı almııtı. Fakat bu imtiyazın 
kendiıine verdiii haklarla ilen.• 
her yüklediği mes'uliyetleri debi
liyordu. Kendiıini dinsizlile reJi.. 
berlik etmektense ba imtiyudad 
vazgeçmeli tercih ederdi. Yanın
da bulunmuf olan kitaplar papu 
Tibo ile Lüben tarafmdan kanul
muıtu. Esasen bunların tashih pro
vaları da matbaumda ve evindtı 
bulunmamıftı. 

Bu talihsiz adamm uzun man 
nasıl sorguya çekildiiini burada 
anlatacak değiliz. Y-alnız f1I ka• 
darmı tayliyelim ki mahkeme re
iıi çok kereler müttelıemin açık ve 
sade cevapları karfıımda f&ID'IP. 
kalmqtı. 

Nihayet Dole; dinsiz, kirl1', 
f8Ylanlarla münaaebeti olan bir a• 
dam gibi muhakeme edilecelinf 
anladı. 

Hapishane müdürü Jil la Malıt 
ıelerek bu IUl'etle muhakeme edf. 
leceiini kendisine teblil eden b• 
rarı okudu. 

Doleı 


