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•• 
Olen tayyareciler 

lCasus tayyaresi sanarak 
Almanlar mı öldürmüş 

Bir sakatlık neticesinde düştükleri 
ihtimali çok zayıfmış 

.Amerikan hükiimeti, 1933te Al-ı Amerikan tayyarecinin, Alman 
manya üzerinde uçmakta iken dü· hücum kıtaab ~~an .oir ~h 
terek parçalanan iki Amerikan caauı tayyareıı zannıle mıtralyoz• 

1 d .. ·· ··ıd .. "' ·· kanaati var • 
tayyarecinin düımelerinin ve ö· e yere uıuru ugu 

ıüml. · · beb-' · hkik k dır· 
1 

ennın ıe mı ta etme • T ·..ı •• ...:;, .. •• :..-:. 
tedir. ayyare yere uur-IU ve ~· 

ıindekiler öldüğü zaman, makine-
Nevyorktan Litvanyaya bili- de hiç bozukluk olmadığı ve fazla 

faıda ıeyahate çdmııt olan bu iki miktarda benzin bulunduiu tespit 

laveCj Veliı.htı Hazretleriyle zevcesi ve kızı 
edildiği söyleniyor. Fakat, tana• 
re düter dütmez, cesetler,~· 
lar tarafından bir tabut içine kon• 
mut ve tayyare enkazı olduiu ıi • Veliaht· Hazretlerini 
bi kaldınlmııtır. 1 

Gazi Hz. karşıladılar Tayyare enkazı, gelen teftit 1'0-
miteıine -iıtenildiği halde- ve-
rilmemiıtir. iJ 

Bu gece Çankaycıdl biı- • afet ve 
bir kabul resmi yapılaca--""· 

O zaman, Alman gazetelerin· 
den biri de, Amerikan tayyaresi• 
nin, bir Leh caauı tayyareıi zanne 
dilerek vurulduğunu yazmıpa da, 
sonradan bU liaber Berlinden tek• 
zip edilmiıtir. 

Aptulhamit 
Eınine H. öldür
düğünü itiraf etti 

Beş, altı gün ev· 
vel Emine iımin 
de bir kadmm 
ıece yarısı Kü -
çille Mustafa pa 
tadaki evinde 
yaıbğınm altın· 

da bulunan ta -
bancanm pat -
lamuı netice -

Katil ıi olarak yara • 
Aptulhamlt landığım gaze • 

telerde okumuııunuzdur. 
Kadm yaralandığı ıırada ifa -

deıine müracaat eden poliae fil • 
hakika yutık altında duran ta _ 
bancanın patlamaıı neticeıi ola • 
rak yaralandıimı ıöylemif, poliı 
de keyfiyeti adliyeye bu ıuretle 
bildirmiıti. 

Emine hanım, kaldınldığı hu· 
tanede evvelki aün ölmüıtür. Emi· 
ne hanımın ölümünden ıonra ite 
fazlaca ehemmiyet veren lıtanbul 
müddeiumumiliği tahkikatı derin
leıtirmeğe müddei umumi mua -

(Devamı 6 mcJ#a) 

_w._ ...... --... ... _ .... .__ ... I·-·· 1 Altıncı sa yıfamızda: 

i Terfi eden 
1 hakimler 

Ankara telefon 
haberleri 

•••-• -•-•••-=--.•--.•-••-••,awNww, .. • ______ , 

ve kerimeleri Prenses lngrid dün 
Vasaland vapuru ile şehrimize 
gelmitler ve doğruca Ankaraya 
hareket etmişlerdir. 

Saat 16 da vali ve belediye re
iıi Muhittin, hariciye vekaleti na· 
mına Hulusi Fuat, protokol mü -
dür muavini Şefkati Nuri ve Ve-
liaht hazretlerine mihmandar ta • 
yin edilen Hüınü Rıza Pata Sa -
karya motörü ile hareket etmiıler 
ve Marmara açıklarında misafir· 

)eri hükumet namına karşılamış • 
lardır. 

Sovyet Rusyada 
8 kilo sikletinde bir 
albn gülçesi bulundu 
"Sundey Expre11,, gazetesine 

Moıkovadan bildirildiğine göre, 
Özbekiıtan ve Kırgız havaliıinde 
zengin altm :madenine rastlammt-

Vapur 17.30 da Haydarpaf& tır. 

Amerikan tayyaresinin Clütme
den evvel Alman İ§ ~ları üze· 
rinclen iki defa üıtüste ıeçtiİi 8iy, 
lenm.e)declir. 

Romanya kabinesini ye
niden T ataresko kurdu 
Hariciye Nazırlıgını da gene Titülesko 

üzerine aldı 
önünde demirlemit ve 18 de miıa• Moskova, 2 (A.A)' - Tu A· Bükreı, 2 (A. A.) - Sanayi 
firler ayni motörle Haydarpafa jansı Bukiri altın madenlerinde 8 nazın M. Manolesko tahai sebep-
rrhtımına çıkmıtlardır. 1 kilogram ağırlığında bir altm kül· .. lerden dolayı iatifuım vermiı ve 

(Devamı 6 mcıda) çeai bulunduiunu bildirmektedir. bu iıtifa bütün kabinenin iatifaaı· 
--- nı intaç etmiıtir. Kral iıtifayı ka • 

G •• •• b k ı bul etmit ve Tatareakoyu tekrar 
ureş musa a a arı yeni hüktimetin tefkiline memur 

takımların kuvvetli Bütün 
oldukları anlaşılıyor 

Bu •abah 9ehrimlze gelen Yugoalav mlln takımı 
Balkan güreş müaabakalarma sonra Yugoslav ve Bulgar güreı

perıembe günü tanr saat 21 de çileri de bu sabah geJmiılerdir. 
Fransız tiyatroıunda bqlanaca - Romen güretçiler ancak yarın aa• 
ğmı yazmıttık. Evvelki gün tehri· bah gelebileceklerdir. 
mize gelen Yunan güretçilerinden (Devamı e mcıda) 

etmiıtir. Bu tebeddül, çoktan bek
lenmekteydi. 

Cenevre, 2 (A. A.) - HaTaa 
ajammın müme11ili evveli M. 
Tatareakoya iılifumı verenin ha
riciye nazm M. Titüleıko oldu • 
ğunu öğrenmiıtir. M. Titüleako bu 

{Devamı 6 mcıda> 

Hem i•tlfa hem yenklen 
kabul eden Hariciye 
nazarı M. Tltuleeko 

Bu da bir ·cinayete 
sebep olabilir mi?. 

Bir tayfa sekiz buçukluk bir cigara 
yüzünden arkadaşını yaraladı 

Dün öile zamanı Kumkapıda 

sekiz buçuk kunqluk sigra 
yüzünden iki kayık tayfuı aruın
da bir kavga olmut, ve bir kiti a• 
iır ıurette yaralanarak hastahane 
ye kaldınlmı§tır. 

Ahmet ve Halil iıimlerinde iki 
Rizeli hemteri Kumkapıda Boıos 

Efendi iıminde bir balık kayıkçm 
nm yanında tayfalık yapmakta• 
dırlar. Dün aııe paydosunda b-: 
yıklarma baih bulunan ufak bir 
kayık ile arkadqlarmdan M~ 
fa isminde diler bir tayfayı b
manya almak üzere Kumkap~ 

(Deftllll • mcal&JJ 
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Ankara da 
Fırkanın Belediye 
namzetleri seçildi 

Ankara, 2 (Hususi) - Bugün 
Halkevinde, C. H. F. Ankara mer· 
kezi tetkilitmda faal vazifeıi o• 
lan vilayet, nahiye, ocak idare he· 
yeti reis ve azalarından mürekkep 
200 zat vilayet idare reisi vekili 
Mümtaz Beyin reiıliğinde toplan· 
dr. Mümtaz Bey toplanıtrn sebebi
ni anlattıktan ıonra fırka namına 
her türlü intihaplarda namzet 
göstermek ıali.hiyetinin munhasr· 
ran fırka riyaıet divanına ait ol· 
duğunu, fakat son tanzim edilen 
toplama talimatnametiy]e intihap 
mahallerinde fırka namına bir 
namzet göstermek salahiyetinin 
riyas~t divanınca fırkamızın tef· 
kili.tına bağıılandığmı bunun tef· 
kiJi.tımızın ıiyaai ululuğuna de1il 
olduğunu izah etti ve Ankara gibi 
cumhuriyet merkezi olmuı, mü
temadiyen imar ve inta hayatı ya
fıyan bir ıehri temsil edecek ar· 
kadaıları seçerken herkesin fera
gatla hareket edeceğinin tabii bu
lunduğunu ıöyledi. Sonra seçime 
baılandı. 

Ankaranrn nufusuna göre, sa· 
yııı 34 olan belediye azalığı için 
iki misli azanın seçilmesine, seçi· 
lecek zatların da asli, yedek ayrıl· 
maksızın fırka namzedi olarak i
lanına karar verildi ve namzetler 
seçildi. 

Listenin ıimdilik ilin edilme
mesi muvafık görüldü. Öğrendi· 
ğime göre geçen devreden meclis· 
te bulunanların hepsi yeniden 
namzet gösterilecektir. Namzet· 
ler arasında Cloktor, avukat, mü· 

hendis, gazeteci gibi serbest mes· 
lek erbabı bulunduğu gibi, tanın
mıt tüccarlar da vardır. 

Et sanatlarına rağbet 
lktııat Vekili Celil bey dün 

~talyaya hareketinden eVTel 
Burdurun el san'atları Ye doku -
macılığı hakkında demiıtir ki: 

"Burada sanayi dikkat gözü • 
müzü çekecek mahiyettedir, Veka 
Jette el sanatları müdiriyeti var • 
'dır. Buraya müdür ile mütehassıs 
gönderecefim. Onların tetkik ne • 
ticeainde verecekleri rapora benim 
ıahsl kanaatim de inzımam ede • 
cektir. Gelecekler Clokumacılığı, 
boya itlerini bilhaaaa tetkik et • 
sinler.,, 

Ye'kil beyin bµ ıözleri ıiddetle 
alkıtlanmııtır. 

Himayeietf al 1790 kilo 
bedava süt dağıtb 

:A'nkara, 2 (A. A.) - Himayei 
etfal cemiyeti um\HDİ merkezi 1 
eyJGl 934 tarihinden 1 birinci tef· 
rin 1934 tannine kadar 2433 ço. 
cuğa yardım etmittir. · 

'Aynca 'c:lit muayenellanesinde 
920 çocuğun diıleri muayene ve 
tedavi edilmittir. Süt aamlası lö .. 

HABER - Akfam Poetaaı 

Macar Başvekilinin beyanatı 
ftalya - Arnavutluk Mualı.edelerin sulhper

Bu iki devletin arası 
tam düzelmiş değildir 

Roma, 1 (Husuai) - Bazı ec
nebi gazeteler tarafından yazıl· 

dığı veçhile İtalya ile Arnavutluk 
arasında henüz bir itilaf hasıl ol-
mut değildir. Aksi neıriyatı sa· 
lihiyettar mahafil tekzip etmek
tedir. Ayni mahafilin beyanına 

göre, her ne kadar son zamanlar· 
da İtalya - Arnavutluk münase
batında ıalah varsa da ne düyünu 
umumiye taksitlerinin tediyesin • 
de, ne mektepler meselesinin hal • 
linde, ne de İtalyan aıkeri heyeti 
itinde iki memleke tarasında kat'i 
bir karara varılmamıttır. 

Müfettişlerin yaşı 30 dan 
fazla olmıyacak 

Ankara, 2 (Husust) - Maliye 
müfettiıleri nizamnameainde ya· 

pılan tadile göre müfettiılik mü • 
sabaka imtihanlarına girecekler 
30 yaıından fazla olmıyacaklar • 
dIJ'. 

Moskova büyük elçimiz 
Moakova, 2 (A.A) - M. Molo

tof dün Türkiye büyük elçisi Va· 
sıf Beyi kabul etmittir. 

Almanya-Ingiliz iktisadi 
münasebah düzelmiyor 

Londra, 2 (A.A) - Sir Fred· 
rick Leidıroaa, İngiliz - Alman 
mali müzakereleri hakkında dün 
M. Nevil Çemberlayn - Neville 
Charmberlain- ile görütmüştür. 

Zannedildiğine göre, Alman tek· 
lifleri, Kliring sisteminin tatbik 
mev!kiine konulmaıma mini ola· 

cak vaziyette değildir. lngiliz ma· 
liye müıaviri, kabinenin bu husus· 
ta bir kararından evvel Berline 
dönmiyecektir. 

Çin şimendöferinde bir 
kazanın önüne geçildi 
Kabarovsk, 2 (A.A) - Çin 

Şark timendiferlerinin bir yol me· 

muru, bazı rayların kaldınlmıt ol· 
duğunu vaktinde görerek treni 
durdurmuı ve bu suretle bir fela· 
ketin önünü almııtır. 

verane tadilini istiqorlar 
ve Bulgaristanla "Türkiye 

münasebatımız dostanedir,, 
Budapeıte, 2 .(A. A.) - Macar 

ajansı bildiriyor: 
Baıvekil M. Gömböı ıöylediii 

bir nutukta ecnebi devletlerle o • 
lan münasebetlerden bahseder • 
ken Macar harici ıiyasetinin pren· 
ıipleri olarak §unları saymııtır: 

Eski doıtlukların muhafazuı, 
yeni dostluklar ihdası, sulh mua • 
hedelerinin tadili için mualihane 
vasıtalarla mücadele ve ecnebi ta· 
hakkümü altında bulunan Macar 
akalliyetleri için teminat. 

Bu son iki gaye ayni derece.de 
ehemmiyeti haizdir. M. Gömböt 
bundan sonra Macaristanın Avru· 
pa devletleriyle olan münuebatr • 
nı gözden ıeçirmiıtir. Dönen her 
nevi ıayialara muhalif olarak ve 
Macar harici ıiyuetinin kuvvetli 
mesnedini teıkil etmektedir. Bu 
münuebatın derinliği ve aamiaıt· 
liii aıırlarca hiçbir zaman buıün
kü kadar 'kuvvetli olnıamı9br. Ma· 
cariıtan Almanyaya kartı değif • 
mez bir muhabbet beslemektedir. 

M. Gömböt Bulgaristan ve 
Türkiye ile münasebatının dosta· 
ne olduğunu kaydederek bu iki 
memleketle olan ticaret mukave• 
lelerinden bahsetmit ve Sofya ve 
Ankaraya yaptığı seyahatin bu 
iki memleketle mevcut dostane ve 
I<ardet münasebatının teyidi oldu
ğunu söyledikten sonra bu seya • 

batlerle fark istikametinde de ıa• 
mimi iktısadt münaıebat teıiı et • 
tik demittir. 

Bundan ıonra baıvekil, 

Franıa ile dostluk münasebatrn • 
da bulunmalı ve Küçük ltilifla 
olan münasebatmın aalahını sa • 
mimi olarak temenni etmektedir. 
Bununla beraber Fransa için bir 
dostluk siyaseti mütekaddim ha • 
kiki ve objektif ıartlar mevcut ol
madıkça mümkün değildir. Bugün 
için bu doıtlu'k ancak MacaTistan, 
hakir olan milli emellerinden vaz· 
geçmesi pahasına Küçük itilafa 
yaklaıtığı takdirde mümkündür. 
M. Gömböt bu mukarenete objek· 
tif mütekaddim §artlar mevcut ol· 
duğu takdirde muhalefet etmiye • 
cektir. Fakat Macaristan halkının 
bütün arzularına muhalefet edilir 
ve Macaristan dan ancak yeni f e -
dakirlıklar istenilirse o zaman 
Macaristan için bu yeni bir. ı:ıillet 

olacaktır. " 

M. Gömböt, Küçük İtilaf dev· 
Jetlerinin bundan on bet ıene ev
vel Macaristanın mühim ve aayri· 
layık bir haksızlığa maruz kaldı
ğını nihayet tanıyacakları ümidi • 
ni terlietmek istemiyor. Bu tanıma 
muslihane tetriki mesai arzusu i
le birlikte olduğu zaman anlayıf 
ve tefriki mesai imkanı dahi ta • 
hakkuk edecektir. "' : ~ 

Sovyet Rusyanın 

bırakmada rolü 

silahları 

olacak 
M. Hendersonun işçi Fırkasında verdiği nutuk 

Sutport, 2 (A.A) - M. Hender• 
son tarafından Sovyet Ruıyanm 
Milletler Cemiyetine giriıi hakkın 
da izhar edilen derin memnuniyet 
kararı itçi f rrkuı tarafından itti· 
fakla kabul edilmittil'• 

Bundan bqka, kararda, bu ta· 
rihi hadisenin milletler cemiyeti· 
nin büyük mikyuta kuvvetlendi· 

receği komtu hükiımetler arasın

daki münasebetleri daha iyiletti

receği, kollektif sulh sistemini da· 
ha fili bir tekile sokacağı ve tedri-

ci bir ıil&hları bırakma için bir 
dünya anlatması yapılmuını ta· 
cil edeceii kanaati de bildirilmek 

tedir. 

Sabah qazeteleri ne diqorlar? 
mm.da <la lier gUn ıüt alan çocuk· 11.----------------------··-----------------
lara 1790 ·kilo bedava ıüt tevzi e-

dihniflir. 

Liselere parasız alınacak 
talebe 

Bu yıl liselere, orta mekteplere 
alınacak parasız gece yatısı tale
besinin dün de tarih, coğrafya, 
yurt bilaisi imtihanları tahriri o -
larak yapılmıı ve imtihanlar ta • 
mamlanmıttır. Evraklar tetkik 
edilmek üzere vekalete gönderi • 
lecektir. Kazanan talebe bir kaç 
.. iJne kadar belli olacaktır. 

VAKiT - Mehmet Asım ~y muhterem 
mlsaflrtmJz hft9 Vellabtı Prens GU.tav A· 
dolf Raz~tlertne tahılı ettlft makaleslndc, 

Prenı Bu.retlerlnln memJeketl meclisi meb
UNDdakl bir alyMl ana.neden bahsediyor. 

\'e hemen her açılı"mda Sosyalist mebusla· 
nn bveçte clbnhurtyet lıtecUttnl aöylUyor. 

Netice ltlb&riJ'le, laveçte cümhurlyet U&n e. 
dllsehalkm pek çok 9eVdllt ve cidden demok
rat olan prens Glliıtav Adolf lluretlerlnln bu 

mevkle MıÇUecellnl lpret ediyor ''e Prens 
HazreUerlnln mexlyetlerlnclen baJuıedlyor. 

Mehmet Aııun Bey, bveçde artan 1ktiaacn 
mllnasebetl<-rimlzl de zikrederek lıugiln oku

dutunuz fU ıuetenln kAftdmm bveçten reJ· 
dlflnl sffylUyor. 

OOMHtmlı'E'f - Bugünkü batmakalesl· 
nl Drcııdcnden ~. Nermi &y yaı.ıyor. M. 
Nermi Bey lıugtlnktl Alman lklt1sa4I •lyaawıö-

nl bir mtbıalebetle tahUl ettikten sonra. 
"tleterll lku..t \'ekWmlz CeW Bey, Tllrk 
malını fula alan memlekeUerden •1Dl dere· 
cecle mal ıetlrtmeyt mlD1 blr vazife olarak 
ileriye •tı.rmelde dlf - lkUut poUWwmz 
için ıUzel bir yol çizmiştir. Kartılddı talıt· 

mak, kaJ1ılıklı kolayhklaZ' ıöııtermeıc ıartDe 
Ttlrklye; Alman ihracat ve bam madde J8.. 
reşlndc çok ehemmiyetli bir memleıtet olabl· 
lir.,. diyor. 

MILLtYET- Japonlann utm almap ka. 
rar l'erdlti Çin Şark Dmılryollan üzerine 
bir b~akalo netretml"tlr. So'")·etler bu hat 
Uzerlnttekl kendi hlıııelerlnl, M:uıçurtye satı· 
yolar. Japonya arada bir mutavunt vazlfe
ıılnJ rönnektcdlr. Nakalo sahibi Ahmet ŞUk
rtl 8<'~· anlatıyor ki, dPmfryolıı son zaman
larda .Japonların :ıldığı bu.ı tedhlrlf'rlıı :r.aten 
ehl'mml.rdlnl kn~·hetmı,tt. 

"Japonlan, bu muameleyi blUrmete ilet'• 

kecltn mftJUıaalar ne olana ohun, herhalde 
net.lce suDt ve mua.Jeme& namma memnunı. 
yetle k&rJılamaia teJer.,, 

ZAMAN - "Sormak hakkııim ve ha.ttl 
nalfemh:cllr,, ı.tıılı altında Ebllulya Zaıde, 
buıtın Bulprl•tanda feellecllldJj1 ııöylenen 
Trakya cemlyett.clen bahledlyor. Me~r Bul· 

p.rtııtanela iki Trakya Cemiyeti l'llnntf, biri 

feebedllmlt dlferl nqlrl ef~n olan pzetey
le hAI& dunıyor. 

''Trakya,. guetc-ınln, (Biz elbette Trak· 
yanm çonıklanyı~ o yerler ıene bizim ola· 
cak,, diye yazmatanna karıJ'ılık Zaman bal'· 

muharriri blnnetlce töyle diyor. "Sünmızın 
bir haddi, aulh muhlpllj'lnln bir de~sl , .. r. 

dır .. O haddin , . ., o dcr'C<'c-nln behemehal gc· 

çUmomc-ııl IA7.m1dır. Akııl takdirde, ~·npılnn 

tahrlkAta mnkabelo etmesini herkesten l~i 

blllıU.,. 

3 birinci t9rlri 1934 

Soğuklar 
Orta anadoluda sühunet 

O - 5 arasında 
Ziraat Vekaletinin meteorolo

jik enatitüıünün ıon tebliilerine 
nazaran, havaların ıittikçe ıoiu • 
makta ve bilha11a Orta Anadolu· 
da ıilhunetin ııf ır ile beı derece a· 
raaında oldutu anlaıılmaktadır. 

Enstitünün telgrafı: ~ 

Üç gündenberi 3:>ütün Türkiyeyi 
sahaıı dahiline almıt bulunan yük 
ıek tazyik hava sühunetini bir 
ılıafta evveline nazaran 10 derece 
kadar düıünnek ıuretile tesirini 
ıöstermittir. Sühunetin dütüklüğü 
en fazla Orta Anadolu mmtakası 
ile Şarki Anadoludadır. Bugün en 
yüksek ıühunet Karı "sıfırm altın 
da 4,, , Erzurum, Kütahya, Eti-

mes'ut'~ sıfırın altında 2, Bolu, 
Eakitehir ve Sıvasta sıfmn altında 
1 derece k.aydetmittir. Buralarda 
havalarm devamlı surette açık git 
meıi ve sühunetin ııfırm altına 

düımesi, kuvvetli karayelin husu• , 
lüne sebebiyet vermittir. Orta A • 
nadolunun diğer yerlerinde en 
yüksek sühunet O ile 5 derece ara• 
sın dadır. 

Tütün piyasasını yine 
elde ettik 

Türkiyenin hububat ihracı 
aittikçe artmakta ve bu hububatın 
mühim bir kıamını Almanya al • 
maktadır. 

Son yapılan ıtatistiklere göre, 
evvelce Almanyaya en çok tütün 
ihraç eden tf'Urktye olduğu halde 
son senelerde bu tütün ihracı bi· 

rinciliiini Bulgaristan ve Yuna· 
nistan almııtı. Ticari anlqma ne
ticesinde gene Türkiye Almanya· 
ya tütün göndermek hususunda 
en ileriye gitmittir. • 

Tiftik fiatleri de yükseldi 
Türkiyedeki tiftik fiatleri aon 

yıllarda çok dütmüttü. Ancak Al· 
manyanın son zamanlarda Türki· 
yeden çok miktarda tiftik alması 
neticesidir ki tiftik fiatlerinde üç· 

te bir nisbetinde bir yükselme 
kaydedilmittir. . tiA 

L istik tekerlek meselesi 
Belediye, arabaların tekerlek • 

lerine bir yıl zarfında lastik tak • 
maları mecburiyetini ilin edince 
arabacılar buna itiraz etmiıler, bu 
itin çok masraflı olacağını söyle • 
mitlerdi. 1 

Belediye arabacıların itirazla • 
rını kabul etmemif, liıtik koyma 
mecburiyetinin kaldmlamıyaca • 
ğım bildirmittir. Bundan baıka 
bu İ§in pahalıya mal olmıyacağı 

da söylenmittir. 

Firdevsi içit. 
Büyük İran ıairi Firdevıinin 

bininci yıldönümü münasebetiyle, 
maarif vekili Abidin Beyin hima· 
yesinde yarın saat on yedide ls· 
tanbul üniversiteıinin konferana 
salonunda merasim yapılacaktır. 

Türk tarihi tetkik cemiyeti &• 

zasından ve edebiyat f akülteai ha
c.alarmdan Mükrimin Halil Bey 
tarafından bir konferanı ve teh
name müellifi büyük lran §&İrinin 
hayatı ve eserleri hakkı_n~a malü· 
mat verilecektir. 
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Sivil memur, Yavuzdan alacağı olan 
bir tüccar rolü yapıyordu! 

- Çok ala! Benim kendisinden 
bin lira alacağım vardı. Bir kaç 
defa ~~ber gönderdim. Aldırma
dı .. Evınizdeki kıymetli eşyayı şöy 
le bir gözden geçirmeğe karar ver 
dim. 

- Eşyama hacız mr koydura
caksrnız? 

- Evet .. Fakat, evvela sizinle 
görüşmeğe lüzum gördüm! 

- Yavuz Bey bana şimdiye 
kadar böyle bir kimseye hem de 
bin lira borcu olduğundan bahset
memişti. 

- Kocanız size bütün esrarını 
anlatır mı? 

- Benden bir şey gizlediğini 
zannetmiyorum ... 

Hüviyeti meçhul alacaklı bir
denbire tavrını değiştirdi: 

- O halde kocanızın bu· saatte 
nerede gizlendiğini de hilirs!niz ! 
Haydi, söyleyin bakalım? Yavuz 
Bey dün akşamdanberi nerede
dir? 

Bedia metanetini muhafazaya 
çalışarak: 

- Boğaziçine gideceğini söyle
~İşti. Bu gece zannetmem ki gel
ıın .. 

Dedi. Hüviyeti meçhul misafir: 
- Her zaman gider mi? -diye 

sordu- ve gidene çok kalır mı? 
- Her zaman gider .. Bazan bir 

iki gece kalır. 
- Boğaziçinde nereye gider? 
- Büyükdereye .. 
- Kime? ... 
- Dargın bulunduğum teyze· 

sıne .. 
- Tuhaf şey! Teyzesiyle dar· 

grnsımz demek? ! 
- Evet .. Çoktan beri kendisiy

le görüşmüyorum. 
- Teyzesi ne vakitten beri Bü

yükderede.oturur? ... 
-Bir sene kadar oluyor. 
- Ondan evvel? .. 
- Zannederim Gedikpaşada .. 
- Büyükderedeki adresini ve-

rir misiniz? 

- Bilmiyorum .. Piyasa cadde
sinde bir evde oturur amma .. Han 
gi evde oturduğunun farkında de
ğilim. Hem bu kadar aceleye ne 
lüzum var? Mademki şimdiye ka
dar beklediniz .. Bir iki gün daha 
bekleyiniz .. Ne olur? 

Bedia konuşurken misafire bir 
sigara uzatmıştı. 

Hüviyeti meçhul adam cebin
den çlkardığı kibritle kendi pake
tinden bir sigara çıkarıp yaktı: 

- Tşekkür ederim.. Bendeniz 
bafra sıgaraamdan başka sigara 
ıçemem. 

Bedia sigarayı masanın üstüne 
bıraktı .. Gözünün ucuyla misafiri 
yukarıdan aşağc kadar süzdü. 

- Beyefendi, zatı aliniz ticare· 
te süluk etmezden evvel hakimlik, 
müstantiklik falan yaptınız mı? 

- Niçin sordunuz? 
- Sizin} konu!urken kendimi 

hakim huzurunda zannediyorum. 
insana adeta ahret suaUeri soru
yorsunuz! 

- 'Efendim, kolay değil bu. Bin 
~~..c bir borç ıneselesi. 

Bedia gülüms~:li: 
- Doğrusu ya, benim bu borca 

hiç aklım ermedi. 
- inanmıyor musunuz? 

- Bana senedini gösterebilir 
misiniz? 

- Yanımda değil. 
- işte şimdi şüphem daha faz-

la arttı .. 
- Ben ne olabilirim, hanıme -
- Güzel bir müstantik.. Zeki 

ve işgüzar bir taharri memuru. 

- Derhal hatırınıza bu meslek
lerin gelişi de, sizin kocanızdan 
şüpheniz olduğunu gösteriyor. Ya 
vuz Beyin bir vak' anın izlerini 
kaybetmek için gizlendiğini ne
den saklıyorsunuz ! 

Bedia kahkaha ile güldü: 
- Hah şöyle, beyefendi! Açılı

nız biraz .. Hüviyetinizi gizleme
yiniz! Ben zaten sizin sivil bir za -
brta memuru olduğunuzu daha evi 
me ilk adım attığınız zaman anla
mıştım. 

Hüviyeti meçhul misafir, me· 
mur olduğunu ima ederek: 

- Öyle olsun, dedi, fakat siz 
de eminsiniz ki, Yavuz Bey şu da· 
kika tagayyüp etmiştir. Aksi tak -
dirde .• 

f - Aksi takdirde evinde bulun-

ması lazımdı demek istiyeceksi· 
niz, değil mi? 

- Şüphesiz .. 
- O halde arayınız, efendim! 

Ben mert bir kadınım .. İşte evim .. 
Odalarımın hepsi açık. Kocamı e
vimde saklamağa kat'iyyen tenez
zül etmem ... 

- Ben de öyle tahmin ediyo· 
rum, hanımefendi! Gözlerinizden, 
tavrrlarmızdan ben de anlıyorum 
ki, mert ve temiz yürekli bir ka
dınsınız! Herhalde zabıtanın şid

detle takip ettiği bir hadisenin 
kahramanını -kocanız değil, ba· 
hanız bile olsa- kanun ve insani· 
yet namına ele vermekte tereddüt 
etmiyeceksiniz ! 

Bedia saf ve temiz yürekli bir 
kadın rolü oynamakta devam edi
yordu. 

- Buyurunuz, evimi arayınız, 
dedim ya! 

Diyerek ayağa kalktı. 
Memur evvela hüviyetini 

terdi: 
gös-

- Polis müdüriyeti başmemur· 
larından Keramettin .. 

Ve sonra, birden ciddi bir ta
vırla: 

- Lutf en beni yatak odasına 
götürür müsünüz? 

(DCV!UJJJ var) 

Bursa Pazarı 
Ankarada şube açıyor 
Beyoğlunda, Sultan hamamın M 

da, Bahçekapıda ve Bursada satış 
şubeleri bulunan Çağhyan ve Lale 

fabrikaları sahibi Sipahi Zade Ha 
san Hüsnü Beyin müşterilerine bir 
kolaylık olmak üzere bu defa An
karada Adliye Sarayı ittisalinde 
de yeni bir şube açmakta olduğu 

haber alınmıştır. (3186) 

antar - ta Jpırun mlığına -
göre bir bezelye cesametinden bir 
mandalina cesametine kadar olabilir, 
Uzunluğu istikametinde delinıni§tir. 

Bu deliğe bir kaz tüyü fehmi geçiri
lir. Oltanın ipi bu kalemin boşluğun
dan geçer. Mantar ne kadar uzun o • 
lursa o kadar iyidir. Mantarın iyi gÖ· 

rülebilmesi için üst kısmı ekseriya 
kırmızı ile boyanır. Mantann su yÜ· 
zünde kalabilmesi için olta ipinin de
nize batan kısmının siklcti ile müte -
vazin olması lazımdır. 

F - Kurşun: Mantan müvazene· 
lendinnek ve oltaya şakuli bir istika· 
met vermek için kullanılır. Küçük ve 
orta balık oltalarmda muhtelif kutur· 
da saçma kullanılır. Olta ipi saçma • 
nın yank yerine yerleştirilir. Sonra 
saçma dişle veya kıskaçla sıkıştırılır. 

Pek iri saçmalar kullanılmaması şaya
nı tavsiyedir. Bunun yerine müvaze -
neyi temin edecek miktarda küçük 
saçmalar kullanmalıdır. Son kullanı -
lan saçma "yem" den hiç olmazsa o
tuz beş santimetre mesafede olmalı -
dır. Diğer saçmalar ise ikinci birinci
den yanın santimetre üçüncü dörtte 
Üç santimetre ve ilahara mesafede o • 
larak konur. Sazan gibi iri balıklar 
tutmak için zeytin biçiminde iri kur • 
şunlar kullanılır. 

Bu saydığımız altı ba§hca parçadan 
mürekkep oltadan başka bir takım tali 
aletler de kuJlanılrr: 

1 - Sonda aleti: Yukarısı bir hal
ka ile biten ve altında kurşuna rapte· 
dilmiş mantar bulu·nan iri bir kurşun 
parçasıdır. Balık tutulacak mevkiin 
derinliğini tayin için ku)]antlır. Bu • 
nun için zıpkın sonda kur§ununun 
halkasına geçirilir ve ucu kurşünun 
altındaki mantara takılır. 

Olta ipi müteaddit defalar ablarak 
suyun derinliği tayin olunur. Manta· 
nn vaziyeti derinliği ölçmeğe hizmet 
eder. 

2 - Sargı tahtası: Balık avlandık • 
tan sonra olta ipi bunun üzerine sanla
rak bırakılır. Sargı tahtasmm contası 

oJmamahdrr. En iyisi bir nevi makara
dır. ip sarıldıktan sonra zıpkın maka -
ranın kenarındaki küçük sapa takılır. 
Eğer olta ipi yassı tahtaya sarılacak o
lursa tahtanın ipi hırpahyacak keskin 
kenarı olmamasına aynca dikkat etme
lidir. 

3 - Kepçe: Olta ile tutulan iri ba • 
Jık)arı sudan çıkarmağa yarar. Bunla -
rın denizden olta ucundan çıkanlmasr, 
olta ipinin kopması tehlikesini gösterir. 
Kepçe bir buçuk metre tulünde bir sap 
ucunda bir demir çenbere takılmış bir 
ağ keseden ibarettir. 

4 - Çatal: Çelikten ve ucu çatal gi
bi bir ince saptır. Balığın çenesine olta 
fazla takılmış olursa bununla çıkarılır. 

(Devamı var) 

r . ' SARAY (EskiGlorya) 
9 ve 1 O Birinci teırin 

Sah ve Çarşamba 

Raşit Rıza Tiyatrosu 

(He~efsiz Buseler) 
a Perde 

Yazan: Birabeau 
Nakleden: M. Feridun 
Dekorlar : ( d) grupu 

Gişeler her gün açıktır. \..-----------ti 
Aile geçimine yardım 
Maarif Vekaleti celilesinin ruh

satı resmiyesini haiz NEKTAR K. 
ZARUKY AN Biçki ve dikişin bü
tün teferruat ve inceliklerini naza 
ri ve ameli olarak esaslı surette üç 
ay zarfında öğretir ve musaddak 
şehadetname verir. 

Beyoğlu Altın Bakkal Babil 
(lcadiye) caddesi No. 63 

Şahin reis:. "Şimdi seni babandan 
istemiye gidiyorum, sevgilim!,, dedi 
Şahin Reis de eğilmişti, ikisi· 

nin de ılık nefesleri birbirine karı
şıyordu. ikisi de biraz daha yak
laştılar. Dudaklar yerleşti ve kol
lar dolandı. 

- Tak, tak, tak! ... 
Kapı vuruldu. 
Şahin Reis doğruldu. Kalbi ne 

serin bir saadetle çarpıyordu. 
Genç kızı tekrar öptü. 

- Şimdi, seni babandan iste
meğe gidiyorum sevgi1im? .. 

Dedi. 
- Çabuk dön!.. Seni dört ,gözle 

bekliyorum. 

TUTUN ŞUNU!.. 
Şahin Reis kamaranın kapısın

dan çık~rken küçük Hüseyinle 
karşılaştı. 

- Gene ne var? ... 
Diye sordu. 
Hüseyin soluk soluğa haber 

verdi: 

- Şeyhin meşaleli süvarileri 
kenara geldiler; gemiye girmek 
istiyorlar .. 

Sahilden sesler geliyordu. 
Demek ki genç kızın kaçırıl

dığım, sonra Şahin Reis tarafın

dan kurtarılarak gemiye alındığı· 

nı haber almışlardı. 
Şahin Reis yukarı çıktı. Kendi 

ne çeki düzen verdi. Kıhcmr, han· 

çerini yokladı. Sonra kör Ali ile 
tabansıza şunları söyledi: 

- Benim yokluğumda gemiye 
hiç bir yabancı girmiyecek gemi
den de hiç kimse çıkmıyacak. Bu
nun için ne lazımsa yaparsınız. 

Ben bir saate kadar dönerim ... 
Tabansız sordu: 
- Şeyhin kızı burada kalacak 

mı? .. 
- Onu ben döndükten sonra 

düşünürüz. 

- Siz dönmeden evvel almak 

isterlerse ... 
- Gemiden kimse çıkmıyacak 

dedik a! ... 
-Peki Reis! .• 

Şahin Reis, gemiden sahile atı
lan iskele üzerinde göründü. Ka -
raya ayak bastığı zaman Cezayir 
Kahyası Hasan Ağa ile karşılaştı. 

Selamlaştılar. 
Hep beraber, Şeyhin konağına 

yürüdüler. 
Konak ışıklar içinde idi. Şeyh 

kapının karşısındaki direkli avlu
da bir aşağı bir yukarı, sert adım
larla dolaşıyordu. Etrafta belki o
tuz kadar silahlı ve silahsız adam, 
el pençe divan duruyorlardı. 

Şahin Reis içeri girdi. 
Şahin olduğu yerde durdu ve 

ona baktı. 
- MeThaba ya şeyh!.. 
- Merhaba Sahin Reis .. Kızım 

nerede? .. Yoksa! .. 

Yüzü hafif sararmıştı. Demek 
ki olup bitenlerin hepsinden habe· 
ri yoktu. 

Şahin Reis cevap verdi: 
- Kızınız sağ ve sağlam ola· 

rak benim emanetimdedir. Çok şü 
kür hayatını kurtarabildik, Fakat 
hemen buraya gelecek ~alde de· 
ğildi. Size onun silahını getirmek 
ve hususi bir şey için görüşmek ü• 
zere geldim. 

Sonra onun nasıl kaçırılmak'. is· 
tendiğini, nasıl bunun farkına var• 
dıklarmı kımıldanan çuvalı, deni• 
ze düşmesini ve oradan kurtarma 
larını kısa sözlerle anlattı, 

Şeyh Ebüssait, Şahin Reise yaK 
laştı. Yüzünde büyük bir sevinçle 
onun sırtını okşadı: 

- Sağ ol evlat!.. Sen olmasay
dın bugün ve bundan sonra dünya 
bana zindan olacaktı. Zaten ne 
kadar kahraman bir adam olduğu 
nu işitir ve seni beğenirdim. Fa
kat neden kızımı da beraber getir 
medin? Yoksa kafirler ona 'bir fe· 
nahk mı yaptılar? 

- Hayır ya şeyh. Bir şey yapa
madılar. Anasından doğduğu gi• 
bidir. Hiç telaş ve merak etmeyi· 
niz. Elbiseleri ıslaktır. Cenıide ça
bucak kurutmak için ateşimiz DU• 
lunmaz. Kendi kamaramda istira
hat ediyor ve hundan · Ç İr şiki• 

yeti yoktur. Beni size kendisi yol• 

ladı. 

Şeyh yeniden ve daha hararet
le Şahin Reisin sırtını okşadı. Ku· 
cakladı. 

-Hemen şim'di gidelim, kızımı 
biran evvel görmek ve evime getir 
mek isterim. dedi. 

- Bundan evvel sizden bir ri
cam var ya şeyh! .. 

- Bir rica mı? Zaten sana elim 
den gelen en büyük mükafatı yap· 
mak isterim. Dile benden ne diler· 
. ? 
sın ... 

Beraber Kapıdan girdiler. Bü· 
yük bir salonun kenarındaki sedi
re oturdular. Burası, ortadaki fis· 
kiyeli havuz, etraftaki çiçekler, 
duvarlardaki arap çinileri ve süs
leri, halı, ipek ve kuş tüyü içinde, 
cennetten bir örnek idi. 

Halayıkyar kahve ve çubuk ge

tirdiler. 
Şahin Reis kahveyi aldı. Fakat 

Çıbık içmediğini söyledi. 
Şeyh, bu kahraman Türk kor· 

sanına dönerek sordu: 

- Söyle bakalım, dileğin ne· 
dir? .. 

- Senden ne istersem yapacak 
mısın, ya Şeyh? .. 

·- Elbet!. Sen olmasaydın kı· 
zım şimdi kMirler elinde kalacakM 
tı. Bana bütün dünyayı bağışlasa· 
lar bu kadar sevinmezdim. 

<nevamı var) 
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Poataaı & - -
Firdevsi ihtifali miinasebetile •• 

Bir Rus çocuğunun hatıra defterinden SPOR 
Gazneli Mahmudu 

analım! 
. :oskovada, lzvestia gazete

sın e çıkan bu yazı Fransızca 
matbuata da alınmrştır y . ti-
~e b' R . em ye 

h
, . n .1r us çocuğunun haleti ru
ıyesın · .. 

d 1 gostennesi dolayısile son 

kekret~e alakayı caliptir. Çocuk er-
e ır ve seki d . l" z yaşın adır. Yalnrz 

~m ~ hatalan düzeltilmiş ve ifade 
ynıyle brrakılmıştrr. 

30 tenım B .. .. d uz - ugun şıır yaz. 
b~· .Ev\rela, Pania teyze, bize 
"; kıtap okudu. Kitabın ismi 
. uz adası,, idi. Lapidevskiye da
ır olan bu hikayeyi pek sevdim. 
Buzların üstüne ilkönce ( 0 ) va
rıp kazaya uğrıYanlan kurta 
La 'd k' · d.. ·· rmı,. pı evs ıyı utunerek yürüd .. 
yürüdüm. Sonra, aklrına um, 

ld
. şu şiiri 

yapmak ge ı: 

"Buz ada11, soğuk buz ad , 
"D ·1 dk ası. enız er e açıp git , 
"N me ... e yapar yapar , 
"Lapidevski seni t . 

(Çocuğun h ayyaresıle tutar. 
atırat deft . . b 

sayıf asında ennın u 
lan ve buz] llle§hur Rus alimi O• 

rıyan Sch ~r arasında kazaya uğ
'dır nudt' e dair resimler var-.,, 

2 Ağustos _ D·· kl 
annele . ] un, çocu arın 

gf&#'. d'rıy e babalan bizim tatili 
-:rır ıg"im· d 'd ız yur a geldi. Benim 

ı: an?em onların arasında idi. 
n11safırl · . • led"k erımızı aabırsızldda bek-
l 1 • Önceden adamakıllı hazır -
. anmıştık. Kağıt, kalem ve boya 
ıle §unları yazarak duvarları aüe
dır .. ) 
"Biz, tozlu sokaklardan geliyoruz. 
"Burada güneş, hava ve su bol! 
"I fte bunlar, dostlarımızdır! 
C1~~· 'ben. 'batka bir şey yaz-
•ıu • nnelerim • b :ı... safa ld' . ız, aoalarımız, 

ge ınız ! dedı'm B d h .. " .uao-'a rıttı. Mükafat diy ·· ... 1 ğinde b . . e, og e yeme-
I 1 ana ıkı tabak tatlı verdi-
er. Sonra, yağmur yağdı. Bütün 
yazdıklarımızı sildı' F hald 
kd 

.ena e 
iZ ım LAk• b · a ın ana yağmura kı-

zılamıyacag" mı .. 1 d'l y " soy e ı er. ag -
mur kabahalti de ... ·1 • .. kü' gı mı§, çun , 
bulutlardan yağıyonnuf .. 

Biraz sonra neşemiz yerine 
geldi. Tabur olup .... d.'k A yuru u . n-
nem, Kafkasyada memuriyette o
lan babamın gönderdiği mektubu 
bana gösterdi. Babam, bana, Çe
gem getireceğini yazıyor. Annem, 
bun·.-.ı ne elduğunu anlatmadı. 

4 Ağu'itos - Bize, nebatlarm 
hayatından bahsettiler. Tavfanla
rımız da var. Bir kümes tavşan .. 
Kümese "Beynelmilel,, diyoruz. 
Bir beyaz tavtan, bir siyah, bir 
kül rengi, bir de ismini bilmedi
ğim renkte var .. Hepsi beraberler 
ve hiç kavga etmiyorla~. 

Bize eliti vermeleri hofuma gi· 
diyor. Dün, VaMia amca, tahta 
parçalariyle bir çark yapmamızı 
söyledi. Bu çark yalnız başına dö
necekmiı. "Nasıl döner?,, diye 
sordu. Düşündüm, düşündüm. 
Batım yoruldu. Bir türlü bulama
dım. Derken Lila çıktı; bir testi 
au alıp çatkın bir tarafına döktü 
ve tekerlek dönmeğe batladı. 

Ne kolaymıt da aklıma gelme-
di ! . 

Vaasia amca, Dnieprostroy'da
ki fabrikalarm da böyle if lediğini 
bize anlattı. Yalnız, orada, çark
lar bü,iiimıüt; üzerl~rine de su, 
nehirden dökülürmüt·· 

8 Aiustos - Akşam üstü musi
ki dinleniyor. Yahut konuşuyo
ruz, isteraek de kitap okuyoruz. 

Sonra, ııraya giriyoruz. Herbi
lhniz, telrer te'ker sıradan çıkarak, 
8 g{1n lçble itledilimiz kusuru 
anlahyo!'UZ. Kabahatini söyliyen 
azarlanmıyo z· d k' lıfmm r. ırama em ı yap-

kabahat ld "' anla· 

mı!, bir daha yapmıyacak demek
ti. 

Direğin tepesinde sallanan 
bayrak indiriliyor. Bayrak ıuzu
lüp inerken herkes susuyor. 

Sonra, yüzümüzü, ayaklarımı • 
zı yrkıyarak yatıyoruz. 

20 Ağustos - Artık şehre in
dim. Arkadaşlarımdan ayrılışım 
pek yazık oldu. Şiriıdi mektebe 
döneceğim. Şu iş nasıl olacak di
ye merak ediyorum. 

Evimizin taraçasında geziyo
rum. En yüksek ev, bizimki. Hatta 
Sovyet sarayının yapılacağı yer 
bile buradan görünüyor. Kremli
ni de görüyoruz. Çok kaim duvar
ları var. Kızıllar, beyaz -
ları yenerek buraya girmiş
ler. Evin aşağısına baktığım va
kit, paraşütü düşünüyorum. Gök
ten düşerken insan nasıl şarkı söy
ler?. Halbıtki, Evdokinof, üç bu
lut katından aşağıya paraşütle 
kendini atarken şarkı söylemiş di
ye okuduktu. 

Babam geldi. Bana Çegem ge
tirdi. Bunun bir köpek olacağını 
sanmıştım. Halbuki tilki imiş. Kü
çücük bir şey. Hatta kuyruğu bile 
yok. Boyuna yatağın altına sakla
nıyor. Geldiği yerin adı Çegem 
olduğu için, babam bunun ismini 
öyle koymuş. 

Tilkiye ne yemek verilmesi la
zım olduğunu bilmiyorduk. An
nem gülerek karp ile tilki man
zumesini okudu. Bizim de aklımı
za peynir vermek geldi. Verdik , 
tilki yedi. 

Türkiye Atletizm 
birinciliklerinden 

sonra 
Atletizm F derasyonunun tertip 

ettiği 934 mevsimi Türkiye birin
cilikleri iki gün devam ettikten 
sonra nihayetlendi .• 

İstanbul, Ankara, lzmir, Bursa 
ve Balıkesir mıntakalarının işti· 
rak ettiği bu müsabakalarda bizim 
hesabımıza yegane kazancı kendi 
lerini tanımak fırsatını bulduğu
muz bir kaç atletin meydana çık· 
masıdır .. 

Türkiye birinciliklerinden 1bek· 
lenilen gaye büsbütün ayndır. 
Mmtakalar arasında atletik spor• 
ların inkişafı ancak bu kabil te
masların teminiyle kabildir. K)up 
lerimiz kendi bütçelerinden yapa
caklan fedakarlıklarla bu gayeye 
hizmet edemedikleri için atletizm 
federasyonunun bu uğurda yapa
cağı sarfiyat Türkiye birincilikle
rinin -haricinde tetvik mahiyetinde 
Anadolunun içlerine kadar dökül· 
melidir. 

Türkiye birincilikleri vesilesiy
le lstanbulda toplanan müsabık· 
lann hemen ekseriyeti en küçük 
atletizm kaidelerini bilmiyor .. 

Hareket hattında dizini yere 
koymadan kalkan atletten, bay· 
rak yarıılarmda Kulvar içinde ya• 
pacağı yarışa kadar acemilik göa· 
teren atletlerin idarecileri de bu
lundukları işleri Iiyıkıle kavramrt 
değillerdir. Türkiye birincilik mü
sabakalarında elde edilen derece· 

29 Ağustos - Bu sabah, uya
nınca, bir mektup aldım. Mektebe 
imtihana ?itmem lazım olduğunu ler bertaraf edilirse atletizm hare· 

anlıadım. Derhal merakım uyandı. 
Zira yeni mektebimizi daha bil
miyordum. Annemle beraber, gi
yinerek çıktık. Mektebe gelince, 
bahçesinde çiçekler olduğunu gör· 
düm. Annemi, çocukların bulun
duğu odaya sokmadılar. Hem fe
na okuyan çocuklar vardı; hem 
de iyi okuyanlar. Kara tahtaya 
cümleler yazdılar. Bunları kopya 
ettim. Bitirince, başkalarına yar
dım etmeğe kalkıştım. Lakin kim· 
seyi rahatsız etmememi söylediler. 
llkbaharda köyde ne yaptıklarını 

ketinin yayılması itibariyle bu mü 
sabakalar daha büyük bir kıymet 
ve ehemmiyet arzeder... Senede 
bir defa temas fırsatını bulan mm 
takalar imkan olsa da mevsim zar 
f ında sık sık karşılatabilseler at· 
letizm vaziyeti hiç tüpbe etmeme
li ki bu günkü şeklinden çok daha 
ümit verici bir yola hem de kolay
lıkla girer. 

bana sordular: 
"Ekin ekerler!,, dedim. 

"Sonbaharda?,, Cevap verdim: 
"Biçerler!,, Hocalar "Bravo!,, de
di. 

Balıkesir mıntaıkası bu sene ya
kaladığı 400 metre birinciliği ile 
mutlaka atletizm hareketine başka 
kuvvet verecek, Bursalılar 200 i· 
kinciliği ve bayrak koşuları üçün• 

cülüğünden bugün memnun fakat 
yarın daha ümitvar avdet ede· 
cekler, İzmir lbrahimin zaferiyle, 
Ankaralılar lstanbula biraz daha 
yaklaşabilmek kaygusiyle elinde 
tuttukları işe daha batka ehemmi
yet vereceklerdir. 

Senelerce evvel ·bu harekete 
başlanmadığı içindir ki atletik 
sporların kötü gidişi dolayısiyle 
sızlanıp duruyoruz. 

Uzun ıeneler ihmal edilen mm· 
takalar kendi mesailerinin müki.· 
f atları olan 400, 800, 1500, 5000 
ve 10,000 metrelerin birincilikleri 
ni yüklenip yerlerine döndükleri 
zaman duydukları gururu, hisset
tikleri sevinci biz kolay kolay gö
remeyiz. Türkiye birinciliklerinin 
·kıymet ve ehemmiyetini bizlerden 
değil onlardan dinlemeli, bu uğur• 
d iden paraya değil ·bugüne ka
dar olan ihmalP. acımalı ... 

Firdevsi, adını ölmezlar sırasına 
koyan Şehnameyi kime borçludur?-
Bıl'gün edebiyat ve kültür Acu

nu bir adı kutluluyor: Firdevsi ! 
İranın bu büyük milli uzanı, 

tüphe yok ki, bir sanat dahisi idi. 
Ve hiç tüphe yok ki onun eseri, 
kendi dediği gibi, lranı yeniden 
canlandırdı, lran milliyetini ölüm 
den sonra diriltti, lran dilini ya
bancı baskmma uğradııktan sonra 
kurtardı ve özleştirdi. 

Bu milli şairin bin yıl yaıama-
11, onun büyüklüğünü göstenneğe 
yeter. Onun bin yıl ya§adıktan 
sonra ikinci bin yılma terütaze ka 
vuıması, ölmez bir ıair olduğunu 

anlatmağa elverir. 
lran bu büyük ıairiyle ne kadar 

öğünse değer. Onun namına yapı
lan bütün ihtifaller yerindedir. 
Belki bu şaire daha derin saygı, 
daha engin sevgi göstermek gerek 
tir. Çünkü sanatin hakkJ1, kolay ko 
lay ödt:.nemez. Sanatkar dediği
miz yüksek varlığın sanatine karşı 
bütün bir milletin şükran borcu, 
nesilden neıile geçer ve sonuna 
kadar o milletle beraber yaıar. 
Sanat, yalnız bir kitiye ebediyet 
veren bir eser delil, btıtün bir mil· 
leti, )81 ji&Uftlla! illr. l&DI, veya 
bqka bir izi kalmasa bile, gönül· 
den kopan hayranlıklar içinde ya· 
şatan bir candır. Öyle bir candır 
ki bin yıl gibi bir eskilik ona an· 
cak, yeni bir gençlik verir. 

Onun için Firdevsi nin bininci 
yıl dönümü münasebetiyle yapı
lan ihtifaller' onun kültür alemine 
yeniden doğması, kültür dünyası· 
nm ona yeniden uyanması ve ye
niden kavuımaar demektir. 

Ne mutlu bu her yıl başında 
yeniden 'bir gün gibi doğan büyük 
şaire! ;o 

• • • 
Bütün bu yazdıklarım Firdevsi 

ve onun şan verdiği lran namına 

idi. 
Sözü artık lranın öz kardeıi 

Turana çevirmek sırası geldi. 
Onun için ıunu sormak yeter: 

· Firdevıi nerede yazdı? Ve adı
nı ölmezler sıraıma koyan şehna· 
meyi kime borçlu? 

Bu sorguya kim cevap verecek? 
Firdevsi her şeyi Türk oğlu Türk 

Gazneli Mahmuda borçludur. 
Koca Mahmut, o ne büyük bir 

cihangirdi ! otuz üç yıl elinden tes 
bibi dütmeyen, kılıcı kırılnııyan, 
bu cihangir Türkün hareket saha· 
11, Didenin kıyılarından bqlar ve 
Ganj nehrinin kıyıılanna ve daha 
ötesine uzanırdı. Boğucu sıcaklar, 
dqndurucu soğuklar, ve tabiatın 
bütün engelleri, onun eğilnıez ira
desine eğmrdi. Gur diyarının aııl
maz dağları, Kişmir ülkesinin kar 
larla tıkanmış kayalık geçitleri, 
Hindistanm köpüre köpüre güğre 
yen nehirleri. Pincabın ucsuz bu· 
caksız beyabanlan, Rajpotananm 

asker değildi. Mahmut, geçmit ' 
hakkında yalnız bir habra bırakıp 
göçen bir fatih olmaktan çok yük
sekti. Mahmut hala Yatıyan bir 
kudrettir. 

Fütühatı hala devam eden bir 
fatihtir. 

Türk, Mahmut ile Hindiıtana 
girdi ve Türk hala orada yaşıyor. 
Mahmuttan önce Türkü Hindi .. 
tana Afrasyap ıoktu. Ve Mahmut, 
nice nice asır sonra ikinci Afru• 
yap oldu!. 

Mahmudun kurduğu imparator
luk gerçi yıkıldı. Fakat onun en
kazı birkaç devleti barindırıyor. 

Mahmud un tahtı devrildi. Fa • 
kat Mahmudun Hindistana soktu
ğu Türk hali ya§ıyor ve muazzam 
bir maziyi, ulu ve köklü bir me
deniyeti yqatıyor. 

Bugün de, her şeye rağmen 
Hindistanın mukadderatına ha • 
kim olan yetmiş seksen milyon
luk. cengaver, canlı, ateşli, di~ 
ve gürbüz kütle, Mahmudun .ekti• 
ği tohumdur. 

Bu kütlenin medeni izleri, 'dün· 
yanın iftihu edeceği erikliktedir. 
Bu kütlenin iıtikbali de, maziıl 

derecesinde anlı tanlı olacaktır. 
Bütün bunlar, Mabmudun şe ~ 

hametinden ve kudretinden doğup 
fışkırdı. 

Mahmut eşıiz bir asker.. Bir 
millet baniıi, bir devlet mimarı 
olduğu kadar ilme hürmet etmeyi 
bilecek kadar ilim adamı, san'a• 
tm değerini anlıyacak ve san'atı 
besliyecek derecede sanatkardı. 
Onun sarayı Firdevst, Unıuri, Fer 
ruhi, Asçedi gibi dört yüz tairi 
kucaklıyordu. Devrinin tanınmıt 

bütün ilim adamlan, onun timtek 
gibi çakan dehaıına doğru akın e
diyordu. 

O zaman Gaznıe, bir ilim ve e
dep üniversitesi idi. Onun ilim ve 
edep erbabına atıyyeleri, fil yükü 
altm ve gümüıtü. 

Firdevsi, bu Mahmudun sara• 
ymda, bu Mahmudun maiyyetin
de yatadı. llhamını bu ikinci Af· 
rasyabın akınlarından aldı. Ve hu 
sayede Şehnameyi yazabildi. 

• • • --, 
Bugün Firdevıi anılıyor, bugün 

Firdevsi'nin san'at dehası kartı· 
11nda hatlar iğiliyorken bu yüce 
Türkü hatırlamamak doğru olur 
mu?. 

Bugün kültür ve edeıbiyat ale
mi Firdevsi'nin bininci yıl dönü· 
münü tes'it ediyorken biz de bu 
yüce Türkü anmak isteriz. Biz de, 
kültür ve edebiyat aleminin Fir-

Bu mektep iyi. Ne büyük mek
tep! Her feyi var. Annem, diğer 
çocukların akrabasiyle yürüyor, 
geziyor. Bir çocuk, mektebin bir 
radyo istasyonu ile bir sinem~11 
olduğunu söyledi. Annem, bir gün 
bu istasyonla benim de konuşabi
leceğimi bildirdi. Sinemada yal
nız bizim mektep içinmiş. Dedi 
ki biyolojist çocukların sınıfında, 
(Hayvanat bahçesinde olduğu gi
bi) masaların üstünde büyük ka· 
vanozlar duruyormuş. içlerinde 
balıklar yüzüyormut. Hoca, her 
derste, bunlardan birini anlatı
yorm111. Mikroskop da varını§. 
Ben, mikroskopun ne olduğunu 
biliyorum. içine bakınca yıldız gi
bi bir tey ile küçük küçük hay
vanlar görünüyoı. Bunları gözle 
görmek kabil değildir. 

ömer Besim ··----·==-_. ... , ... ,, ...... -...... ----·-·--s--•"""'ı susuz çölleri onun bükülmez azmi 
kanısında duramadı. Düsmanm 

devsi'yi andığı ve habrumı kut
luladığı bu sırada, birkaç yazı ile, 
cihangir bir fatih, efsİ% bir asker, 
millet baniıi, devlet mimarı, kül· 
tür ve edebiyat hamisi, büyük ve 
hali canlı olan ikinci Afruy&ba 
kartı sevgi ve saygı vazifemizi ifa 
edeceiiz. Eve döndüğüm vakit, Çegem 

yatağın altından kanapenin üstü
ne atladı. Bütün ayaklariyle bir· 
den, ne tuhaf atlıyor. Düşünüyo
rum: Şunu mektebe hediye ede
yim. Orada bundan yok .. 

. . . . . . . . . 
.. ~iun habrat defterin 

ancak bu kadarı iktibas edilmit· 
tir. Sekiz yatındaki bir Ruıun bü
tün hayatını ve düşünüşünü bun
da görmek kabildir. Laalettayin 
bir hikayeden daha alakayı calip 
olduğu için tercüme ettim. Li.a
kal, değifik bir yazıdır. 

çoklu~, sayısızlığı. üstünlüğü, o
nu birkez yıldırmadı. Küme küme 
fillerin hamlısi, onu bir adım geri 
letemedi. Malımut bunlarm liepsİ• 
ni ciğnedi. Hepsini iradesine ram 
etti. 

Faliat Mahmut almz ~iz blr 

Bmer Rma 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvaz 
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Terfi eden c~~aT;i;fu!~I Isveç Veliahtı Abdülhamidin Gümüş paralar 

Bir haftaya kadar zarp
hanede basılmıya 

başlanacak 
Yeni gümüş paraları basmak 

üzere İstanbul darphanesi bütün 
tedbirleri almıttır. Bugünlerde 

hazırlanan para kalıpları da bit -
mek Üzeredir. Atağı yukarı bir 
haftaya kadar darphane yeni pa
ralan bumıya başhyacaktır. 

Yeni paraların ba11lmıya baş
lanmasr vesilesiyle bir muharriri
miz darphane müdiri Fuat beyi zi
yaret etmiştir. Fuat bey muhani • 
rimizin sorduğu muhtelif suallere 
şu cevapları vermi,tir: 

- Kanunen basacağımız gü -
müş paraların mecmu kıymeti 8 
milyon, nikel paraların 7 milyon 
liradır ki, cem'an on beş milyon 
lira eder. Bu paraların basılması 
iki nihayet üç aene zarfında bite

cek ve timdiki halde piyaıada bu
lunan nikel ufaklıklarla 5, 10, 25 

kurutluk bronzlar ortadan kal : 
kacaktır. 

100, 50, 25 kuru,luk paralar 
gümü§, l O, 5, 1 kuru,luklar nikel, 

ve on paralıklar da bronz olacak
tır. 

Bunlardan 100 kurutluk gü -
müı paranın kutru 29 milimetre -

dir. Bu itibarla ta§ınmaları da nis
~eten kolay olacaktır. 

50 sene evvel gö_ç 
eden Türkler 

Yeniden ana vatana 
dönmek istiyorlar 
Adana, (Huıusi) - Halepten 

alınan bir telgrafa göre bundan 
elli sene evvel vatanlarıpı terke -
derek Amman'a giden ve orada 
köyler kurarak yerleten Türkler 
ana vatana dönmek üzere Hale

be gelmi,ler ve Türkiye konsolos
uğuna müracaat etmi,lerdir. Bu 

il'ürklerin ilk kafileıi 220 ki!iden 
ibarettir. O zamandanberi lisan -
arını ve an'anelerini mükemmel 
urette muhafaza edebilmitlerdir. 

Bunlarm anlattığına göre o ha
alide hicrete hazırlanan daha bir 
ok Türk köyleri vardır. 

Üreş müsabakası 
(Baş tarafı 1 incide) 

Bu seneki Balkan güreşlerinin 
er aenekinden daha heyecanlı o
acağı muhakkaktır. Tınk takımı 

ki ıenedir muhafaza ettiği tam • 
iyonluğu bu ıene de hiçbir raki
ine kaptırmamak için var kuvve
iyle çalııacaktır. 

hdkimler Romanyadan 
(BaJ tarafı 1 incide) 

Bayraklarla ıüılenen rıhtımda 
laveç kolonisi, vali muavini Ali 
Rıza, polis müdiri Fehmi, Beledi
ye reis muavini Hamit beyler de 
hazır bulunuyorlardı. 

Ankara, 2 (Hususi) -Adliye gelecek muhaCI?lar 
tefrik encümeninin çahıması ne· 
ticesinde derece terfileri tesbit e· 
dilen hakimler arasında İstanbul· 
dakiler şunlardır: 

lstanbul be§İnci hukuk reisi 
Ahmet Kazım, tetkik heyeti reisi 
ve batmüfettişi Raşit, başmüfetti! 
Kasım, birinci sınıf müfettiş Sab
ri Beyler altıncı dereceden terfi 
etmişlerdir. 

İstanbul birinci ceza relsi Ne
cip, ikinci hukuk reisi Mehmet 
Zeki, altıncı hukuk reisi Salahat
tin, aza Mehmet, üçüncü sınıf as· 
liye müfetti,lerinden Sırrı, müfet
tiş Muharrem Rahmi, üçüncü ceza 
reisi Mehmet Hikmet, Üsküdar 
ceza hakimi Mehmet Emin, İstan

bul azası Naznn, lstanhul ihtısas 
hakimi Mehmet Refik, İstanbul a
zası Fadıl, lstanbul müstantik aza 
Si Cemal, aza Murat Huhiıi, ihtı· 

saı müddei umumiai Mehmet Mit
hat dördüncü hukuk reisi Ahmet 
irfan, ihtısas müddei umumisi 

Ahmet Re,it, Üsküdar ceza hiki· 
mi Ali, lıtanbul azaıı Mehmet Na 
zif, Ahmet Sabri, müstantik azası 
Abdülkadir Vahit Beyler heşinci 
dereceden altıncı dereceye terfi et 
mişlerdir. 

İstanbul birinci smıf sulh haki· 
mi Halil, aza Mehmet Reşat, ıulli 
hakimi Ahmet Şakir, asliye izaıı 
Mustafa Faik, Üsküdar müddei u• 

mumisi Ahmet Haydar, başmüd • 

dei umumi muavini Abdülkadir, 
dördüncü sınıf adliye müfettiti A· 
tıf, İstanbul üçüncü hukuk reisi 
izzet Zeki, icra re1ıi Ali Kemal, 

İstanbul azası lsmail Hakkı, Üs
küdar hukuk hakimi irfan, üçün· 
cü sınıf adliye müfettiti Alaettin, 
batmüddei umumi muavinlerin· 
den Ahmet Lutfü, İstanbul müd • 
dei umumi baş muavini Salih E
sat, aza Mustafa Bürhanettin, müs 

tantik azası Muhittin, müddei U• 

mumi muavi~lerinden lsmail Hak 
kı, aza mülazimi Mehmet Hamdi 
Beyler dördüncü dereceden beşin
ciye terfi etmişlerdir. 

Ankara, 3 (Telefonla) - Ro • 
manyadan geleceklerini evvelce 
bildirdiğim 1200 muhacirin yol 
paraları Dahiliye Vekaletinden 
Bükreı Elçiliğimize gönderilmiı • 
tir. 

Muhacirler gelir gelmez Çoru -
ma yerle§tirileceklerdir. 

Maliye VeliAletfnde ecnebi 

Veliaht hazretleri kendisini 
kartılıyanların ellerini sıkıp bir 
miktar konuıtuktan sonra istasyo
na doğru ilerlemiıler, resmi sela • 
mı ifa eden askeri teftiş ettikten 

· sonra laveç ve Türk milli marıla· 
rını çalan bando mızıkanın nağ • 
meleri arasında kendilerine tah • 

mUfavlrler aiı edilen huıuıi trene binmişler • 
Ankara, 3 (Telefonla) - Mali- · dir. Tren, tam 18.15 te Ankaraya 

ye Vekaletinin Fransadan getirte· müteveccihen hareket etmiştir. 
ceğini dün bildirdiğim mütahaaııı Ankarada nasıl karşılandı 
ların esas vazifesi devlet namına Ankara, 3 (Telefonla) - laveç 
aktedilen ve edilecek mali akitle • Veliahti Prens Güstav Adolf Hz. 
rin hazine lehine olup olmadrkla· bu sabah onu kırk beş geçe hususi 
rmı tetkik edeceklerdir. Bu ıuret· trenle Ankaraya geldiler. lstas
le mütahassıalar Maliye Vekaleti· yon ve yollar İsveç ve Türk bayrak 
nin müfaviri olacaklardır. larile donanmıştı. 

Yu§oslavya muhac1rlar1na 
tazminat 

Ankara, 3 (Tele fonla) - Yu • 
goılavya muhacirlerine dağıtıla
cak tazminat hakkında talimatna· 
me hazırlıyacak olan komisyona 

Maliye Vekaleti namma emlaki 
milliye müdürü Eıat Beyle Hari -
ciye Vekaleti namına hariciye hu· 
kuk mü,aviri iştirak edecektir. 

Hariciye mUsteşar1 
Ankara, 3 (Telefonla) - Ha

riciye Müstetarı :Agah -Bey yarın 
aktam lstanbula gidecektir. Ora· 
dan da Avrupaya gitmesi muhte
meldir. 

Tahriri nüfus tecril beleri 
Ankara, 3 (Telefonla) -Tah

riri nufuı tecrü1-eleri yapmak üze· 
re ıark vilayetlerine giden lıki.n 

Umum Müdürü Galip Bey Ahlat
tan Erzincana geçmiştir. Galip 
Beyin tetkikatı daha bir müddet 
devam edecektir. 

Ankara Hukuk FakUltesinde 

Ankara, 3 (Telefonla): - An· 
kara Hukuk Fakülteıi ikmal imti
hanlarına 11 T eşrinievvelde haı
lanacaktır. T etriniıaninin birin
de de mektep açılacaktır. Nehari 
talebe tahdit edilmemiştir. Geçen 
sene Hukuka giren talebenin mık
tarı 300 dü. 

Cinayet 
(Baı tarafı 1 incide) 

göndermitler ve ıekiz buçukluk 
birer sigara almasını tenbih etmit 
lerdir. 

Mustafa, dı§arıdan kumanyayı 
ve sekiz buçukluk bir sigarayı al
mıt fakat ikinci bir paket almayı 
unutmuıtur. 

Mustafa kayığına gelmit ku
manyayı kaptana ve ıekiz buçuk
luk paketi de Halile vermiştir. Ah 

Meclis Reisi Kazım paıa, Baı
vekil Tevfik Rüıtü, Riyaseti 
Cümhur umumi katip vekili Ha
san Riza Beyler, Ankara valisi 
Nevzat, Hariciye Vekaleti umumi 
katibi Numan Beylerle Ankara 
Mevki kumandanı Sıtkı Paıa on 
'buçukta istasyona gelmişlerdi. O
nu kırk iki geçe Reisi Cümhur ıHz. 
de iıtaayona teırif buyurdular. 
Veliaht Hazretleri onu kır beş ge
çe trenden indiler ve Reisicümhur 
Hazretleri Veliaht Hazretlerine 
ikamtlerine tahsis edilen Ankara 
Palasa kadar refakat ettiler, ıon· 
ra Çankayaya döndüler. 

Prens Güstav Hazretleri 11 ,40-
ta Reisicümhur Hazrelerine Çan
kayada iadei ziyaret ettiler. Saat 
14 te Hariciye Vekili Tevfik Rüı· 
tü Bey .tarafından Anadolu klü
bünde bir öğle ziyafeti verilecek
tir • 

Gece de Reisicümliur Hazret
leri tarafından Çankayada bir ak· 
tam ziyfeti verilecek, ve bir res
mi kabul yapılacaktır. 

Romanya kabinesi 
(Baş tarafı 1 incide) 

istifanın bütün kabinenin çekilme 
sini intaç ettiğini dün haber al • 
mı!lır. Buhranın ıebebi M. Titü -

leskonun harici siyasette şef ola • 
rftk kalmağı ve bunun mes'uliye • 
tini deruhte etmeği istemesidir. 
.Bu arzuya vaki olan muhalefetler · 
sebebiyle Romanya hnriciye nazı
rı iıtiafsını vermittir. 

Bükref, 2 (Hususi) - M. Ta· 
taresko yeni kabineyi te~kil et
mittir. Başvekil ayni zamanda ha 
riciye nezaretini vekaleten idare 
edecektir. M. Titüleıko kabinede 
vazife almamakta ısrar etmelite • 
dir. Maamafih, bu fikrinden vaz
geçeceği tahmin ~lunmaktadır. 

mette kendisinin ıamarladığı ıi· 
' garayı istemiş, Mustafa da : 

• • 
cınayeti 

( Ba§ tarafı 1 incide)' 

vinlerinden Şefik beyi memur et .. 
mit, Şefik bey yaptığı tahkikatla 
ölen kadının dostu Abdülhamit i ... 
minde birini tevkife lüzum ıör • 
müştür. 

Abdülhamit üç gündenberi 
mevkuf tur. Hamit tevkif edildik • 
ten sonra Emine hanımın ölüıü, 
hastaneden kaldırılarak evine ge
tirilmit, yaralandığı yatağa yatm• 
}arak bazı tetkikatta bulunulmu§• 
tur. Örtündükleri yorganda yal • 
nız bir delik bulunmuş ve yata • 
ğın başka bir yerinde bir §ey gö
rülememiştir. 

Emine hanım §ayet yastığın al
tında pathyan tabanca ile 
vurulmuş olsaydı, yalnız yastığın 

delinmesi, kendisinin de ya ıaka· 
ğından, ya yanağından veyahut en 
sesinden yaralanması lazımgelir
di. Bu sebepten yorganda bulu • 
nan delik, tabancanın üstten atıl· 
mıt olması ihtimalini kuvvetlet • 
lirmiş ve müddeiumumi muavini 
Şefik bey, tahkikatının eıaımı bu 
noktaya toplamı!tır. Nihayet yir • 
mi dört saat devam eden bir ıor • 
gu ve tahkik neticesinde Abdül • 
h:amit cürmünü itirafa mecbur ol· 
mu~tur. Fakat Abdülhamidin iti• 
rafatı meselenin kaza neticesi o .. 
larak hu11ule geldiği mahiyetin • 
eledir. · 

Hamit demittir ki: 

"-Ben vurdum, Fakat taban· 
cayı karıttırırken elimde patla • 
dı ve Emine vuruldu. Muavin Şe
fik bey şu uf ak itiraf kartı11nda 
hadiseye daha fazla ehemmiyet 
vermi!, dün ıaat ondan öğleden 
aolll'a aaat on alt~a kadar iıtin .. 
tak dairesinde bizzat kendisi de 
bulunarak ikinci istintak hakimi 
Ramazan beyle birlikte Hamidin 
ifadesine yeniden müracaat et • 
mittir. Hamidin itiraflarına ve 
yapılan tetkiıkata bakılınca Emi • 
nenin bir kaata kurban gittiği an
Ia,ılmaktadır. 

Diğer taraftan Emine hanım 
ile Hamidin birkaç zamandanberi 
araları soğuk olduğu da tabak • 
kuk etmittir. Emine hanım Cide
lidir. Kasımpa,ada bir kız karde
şi ve Koğacılarda da bir teyzeıi 
vardır. Hamit, Emine hanımı Ko
ğacılarda teyzeıinin yanında bu .. 
lunduğu ve çoarp fabrikalarından 
birinde çalıştığı ııralarda almıı, 
evine getirmit ve dört sene bira• 
rada ya§amı!lar, nihayet ton za -
manlarda kadın, nikahlarının tea· 
cili için fazlaca 11rar etmekte ol • 
duğundan her gün ve her gece 
kavga etmektelermif. Hamit Siirt
ten evli ve orada nikahlı bir karı
sı bulunduğu için nikaha imkan 
bulamıyormu,. 

Vak'a gecesi ikisi ara11nda 
geçen §eyler malum değilse de 
maktulenin Hamit taraf mdan öl • 
dürüldüğüne adliyece kanaat re. 
tirilmiıtir, 

Buna mukabil alınan haberle • 
e göre Yuıoılav, Yunan, Bulgar 
e •bilhassa Macar güre,çilerinden 
ürekkep bir takımla müsabaka -

a ittirak eden Romanya takımla
bu sene çok kuvvetli vaziyette· 

irler. Birkaç ıene evvel Yunanis
na yaptığı bir aeyahatte Türk 
dnanı yenen Yunaniıtamn en 
efbur güreşçisi Zamot da bu se-

İstanbul müddi umumi muavin· 
lerinden Ahmet Nurettin, Üskü
dar müddei umumi muavinlerin • 
den Nazif Beyler üçüncü derece
den dördüncü dereceye terfi et
mişlerdir. İstanbul sulh hukuk ha
kimi Hüseyin Avni, sulh hakimi 
O aman Tevfik, aza mülazimi Re
cai, müddei umumi muavinlerin • 
den Ahmet Remzi, sulh hakimi 
Mustafa Reşit, ·O sküdar hukuk ha 
kimi Umran İstanbul ıul·h hakimi 
Ahmet Cevat, sulh hakimi Sala
hattin, ıhakim Mustafa Salim, müd 
dei umumi muavinlerinden Hasan 
Fadıl, muavin Zübeyir, Salih Sab
ri, aza müli.zimi Muhliı, ıulh haki 
mi Muıtaf a Nusret, mUddei umu • 
mi muavinlerinden Ferhat Refik, 
ıulh hakimi Niyazi Beyler ikinci 
dereceden üçüncü dereceye terfi 
etmiılerdir. 

latanbul müddei umumi muavi· 
ni Mehmet Salını aza mülazimi 
Tahsin, sulh hakimi Emin Suat, 
sulh hakimi Mustafa Asım, aza 
mülazimi Feri dun Ekrem, rnüstan 
tik Mustafa Kemal, aza mülazimi 
Mehmet Nurettin, aza mülazimi 
Zeki, müddei umumi muavini Fe
ridun, aza mülazimi Murat Beyler 

- Unuttum, cevabını vermit· 
tir. 

Bunun üzerine Ahmet, Halilin 
sigarayı kendiıine vermesini iıte· 

Bükreş, 3 (A. A.) - M. Tata· 
reıko, yeni kabineyi te§kil etmiş· 
tir. M. Titüle&ko hariciye nazırlı • 
ğını muhafaza etmektedir. 

......................................................... = 

Hamit her gün tevkifhaneden 
getirilerek muhtelif cephelerden 
sorguya çekilmektedir. 

ekipe İftirak etmittir. Bütün 
unlar müsabakaların fevkalade 
araretli olacağına delalet etmek
dir. 

Bu aeneden aonra güreı olim
iyadı bafka memleketlerde ola -
ğından ihtimal ki bu müıabaka
rı beı altı sene aöremiyeceğiz. 

mi!, Halil vermeyince bıçağı •· 
kip arkadatmı göğsünden yara~
mıştır. Ahmet yakalanmı!tır. 

Tahkikat sırasında !ahit ola
rak çağnlan kayığın diğer üç tay
f ası hakikati sakladıkları için üçü 

birinci dereceden ikint:i dereceye olmadığından yazamadık. 700 ad 
terfi etmişlerdir. liyecinin isminin bulunduğu tam 

Not: D:ğcr vilayetlerdeki ter - liste (VAKiT) refikimizde inti
fileri gazetemizin hacmi mü1ait ıar etmittir. 

İ Aslanlı H ül,ümdar i 
ISüleymanın oğlul 
i Tefrikamız bu gUnden i 
: . 
i itibaren son sayıta· ! 
i mızda neşredllecektlr. i 
1 ........................................................... = 

ZA Yl - Karamürsel ilk mek- 1 
tepten aldığım ıehadetnamemi 
kaybettim. Yenisini çıkaracağım • 
dan eskisinin bük.mü olmadığını 
ilan ederim. Haına Ömer 1 

- Doktor • Operatör • 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mUtehasıısı 

Doktor - Operatör 

lff et Naim H. 
Cerrahi hastalıkları mütehassısı 
Muayene saatları: 10· 12 Ortaköv Şifa 
~ll'du 15-18 Beyoğlu lsıikW c~d ıo 

Cı:lefon 42221 ve 46901 ~ 



Faik Sabri Beyin Coğrafya Atlas, 
Defter ve kitapları 

ORTA MEKTEPLER VE LiSELER tÇIN 

ORTA ATLAS 
Maarif Veklleti tarafından mekteplere kabul ve ortakem

tepl~r resmi kitap cetveline dercedilmiştir. 

Londrada bü:rük bir dikkat ve itina ile tabedilen bu atlas 
ayrıca nıuf aual llir indenkıi Ve iıtatistik malimat cetvellerini 
de ihtiYa eylemek&edir · 

~abit cofrafyaya ait iklim haritalanna, hey'i 
ırafıkler~ de ·~yer verilmiıtir. 

Fiatr ındekıile beraber. 150 kuruttur. 

M "f VekUer aan 1 tarafından Ortamekteplere kabul 
ve reınıt kitap listelerine dercedilen 

Coğrafya defterleri 
YENl SERi 

Defter nuraına : 1 BOTON DÜNYA 
Defter nuınara : 2 BEŞ KIT'A 
Defter ntınıara : 8 AVRUPA 
~e~r nuınara : 4 ASYA 
D:f er nunıara : 5 AFRiKA 
D ter numara : 6 AMERiKA 

• 

efter numara : 7 TORKIYE 
Her defterin fiatı 10, takım halinde 70 kuruıtur. 

Orta 1. 
COCRAFYA KiTAPLARI 

Cofrafya 81 kurut 
Orta il. Coirafya 113 
Orta 111. 

,, 
Türki1'• cotrafyuı 72 

Liae I. 
,, 

Umumi cop.q. 185 
Liıe 111. 

,, 
Türkiye cojrafyaaı 2211 ,. 

iLK MEKTEPLERE MAHSUS 

nkAtı ~ ATLAS . 
yat . as yalnız hanta vazifesi gönnekle kalmaz, muhtevı-
~;:r11 z~manda hayat bilgjsi derslerine de temas edecek 

tanzım ve tertip edilmiştiı-. 

f
Londrada tabedilen bµ atlasın meydana gelişi büyük mas

ra ve emeklerle kabil olabilmiştir. 
Fiati 80 kuruftur. 

Komogene 

KANZUK 
saç losyona 

Kepekleri izale Ye saçları besliye
rek dökülmesine llli,rıi olur. Depo
ıu: Kanzuk ecaaneeidir. Belli bat· 
lı Jtnyat mağazalanncla Ye her ec· 
zanede bulunur. 

lhtar: Kanzuk AÇ los1onu mü• 
miimasilleri ıibi Y•ib deiilclir. Tesiri kat'I ve rayıhur li.tif 

bir losyondur. 

Slmer Baall 

Yerli Mallar Pazarları 
Galata Subesi açıldı 

BEYKOZ Fabrikasınm kunduralannı satıyor 

SaQlam 
Güzel 
Ucuz 

Galata da 
Karaköy 
Caddesinde 

Kadın 

Erkek 
Çocuk 

Yeni mataza yolunuzun üzerindedir, 
geçerken bir defa ufrayııtız, Beykoz 
kunduralllftlll mutlaka beğeneceksiniz 

1mııııPnH Istiklil Lisesi Miidiirlüiiinden: nnııııııı~r 
i 1 - Hen6z kadrosu olmıyan birkaç a11nf için kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına -,~ 
1 devam olunmaktadır. 

i 2 - Kayıt için her gtın sallt ondan on yediye kadar m8racaat edilebilir. = 
e = 
~ 3 - lstiyenlere, mektebin kayıt ıartlanm bildiren tarifname glnderilir. ~ 

lııııııı1t11ıum1ııııınııu111 Adres: Şehzadebaşı, polis merkezi arkası. ~el. 22534 uııııımnnıııındl'11DıWi 

Kiralık hane AYDA 1 LiRA YA~ 
ıı.ı.m.a~de ıc..taıt..ııe'cle Ak INGILIZCE •e FRANSIZCA Lisan dersleri 1 

d~h ve 13 Numaralı 1? odab elek- Amerikan Erkek Lisan ve Ticaret Dersanesi 
trık suyu ve Marmara ya tam ne· ı 

. h · f k l "d h d b"' Alemdar caddesi 23 • Telefon: 21737 (2891) 
za~etı avı ev a a e ava ar u· MllllCnaa-mmmmmm=mmaa:::ın:amı::nnnn; 
yük bahçe içinde iki kötk ayrı ay· 
rı ve büyük kötk te tam veya kıs • 
men kiraya verilecektir. Aya· 
ıofya meydanma nazı; Alemdar 
caddeıinde tramvay d'1rağında 

köte batında 2 numaıralı hanenin 
üst katmdaki 4 oda elektrik, gaz 
ve suyu havi daire de kirabktır.Ga 
lata Melek Han 1 numaraya mü • 
racaat. '(3148)' 

TiiRK Eski LONDRA 
Lokanta ve Birahanesi 

4 Tetrinienel Pertembe akpmı açılıyor. Şehrimizin en ma
ruf ve yükaek hanım ve aan'atkir lannı dinliyecekıiniz. 

Saz tam saat 18 ele bqlıyor. 

lst.anbul birinci ticaret mahke- ı .. --------~• 
mesinden: Göz Hekimi 

Üsküdar icra memurluğundan Mahkemece ıablmuma karar 
Bir borçtan dolayı mahçuz ve verilen 747 ton Ye 'fo 35 zerodiı 

Dr. Süleyman Şükrü 
m 35 10/18 m 30 18/50 • Babıtll, Ankara caddesi No. 60 paraya çevrilmesi mukarrer 2100 70 Ye -ıo mann-
1 d k 10 Telefon. 22566 

liranın gayrı mubadil bonoları ive ma en iimürü 6 - - -----------• 
8 - 10 - 934 tarihine müıadif 934 cumarteıi tünü saat 10 da a· 
pazarteıi günü saat 10 dan 11 re- çık arttınna nretile Kuruçepnede lstanbul birinci ticaret mahke-
kadar 1st•nbulda 4 cü vakıfhanm· Altm ok ticaret evi aalımi Ali Hı- mesinden: 
da esham vetahvili.t bonuı önün• san p&fanın k&mür depoıu önün - Mahk~ece sablmuına karar 
de birinci artırması içra edilecek· de sablacajı ilin olunur. verilen 747 ton ve % 35 zero-
tir. Kiymeti muhamninenin o/o yet· '(272) % 35 10/18 ve 'fo 30 18/58 marin 
mit beitni bulmadığı taktirde i • --~K~.-------- lave maden kömürü 6 - 10 -
kinci artırması 15 - 10 - 934 ta· -- ımyager --•I 934 Cumartesi günü saat 10 da a· 

1 F T 
356 

rihine mü~dif pazartesi günü ay- ff * T SA M ET T j N çık arttırma suretile Kuruçeımede 
u111•maumnunu111a11•mı aa11111au:::;:nımmm111111111unmu:m::auum11:::n:::;::::::-.:: ni saat ve ayni mahalde icra edi· u lb 
•· !i ı Tam ı"drar tahlllı· 100 1...--tur. Altm ok ticaret evi sahibi Ali • il. Ç 1 K T 1 U ıeceiinden talip o anlann yevmi ..... .., 

l
.ı ıl mezkUrda mahallinde hazır bulu- BilOmum tablillt. Babçekapı, AD papınaı kömür deposu 

S AVA Ş T A N ıl nacak memura müracaat eyleme- Emlik ve Eytam Banka11 kar· de satılacaiı ilin olunur. 

1 B AR 1 ş A l-ıe_n_·ı-:-:-0-~-~-=-ukuk-· _<_:-:-:-) .... -e-.-in-:-· ;::::=~dan HABE~ 

önün• 
(272) 

•
L:I den: Bir borçtan dola11 mahcuz ve as 
r: Sabiha H. tarafmdan Vezneci• paraya çevrilmesi mukarer 1300 Akşam Poetaeı 

Yazanlar: Va-Nü ile Çürüksulu Meziyet 1111 lerde Gaziler Cemiyeti~ 61 nu- liralık ıayrı mübadil bonoları 
ÖS Tirkçe ile yuılmıt ille roman !!:I marada ve balen ikametıibı meç• 8-10- 934 tarihine müaadif 

T · M k · bul bulunan Isa Ef .ale...Line açılan pazartesi tünü saat 10 dan 11 re evzı er ezı : v A K 1 T Matbaası - lıtanbul n ;JU - 1--f b 
tescili talik davasının arıY•ben ce- kadar lstanbulda 4 ncü Vcuu a• 

Fiyah 50 kuruı - Her Kitapçıd~ bulunur. Ü reyan eden muhakemesi neticesin· nmda eıham ve tahvilat borun 

de 24 - 9 - 9'2A tan·hli tescili ta· önünde birinci arttomaaı icra edi· -=n:mı::u::ı • • •• İİ or,11 ıs:.ı::a:u::na.:n::.:::::::=ı:-.a::::un::ı:."llUIUl::uamamam.uz::ı::::mmmım lika mütedair karar verilmit ve lecektlr. Kiymeti muhamminenin 

Gfin6n Fotogralları 
t ~·b~lif ıuetelerde çıkan glalla hadiıelerine ait fo· 
ogra. ar lpor mecmualanMa flrd&pnıs apor hare. 
~etlenne ait fotograflar yalnız lltanbalda VAKiT 
•lfllphan .. de nhlmaktad1r. 

olbapta sadır olan ili.mm bir ıure- yüzde yetmiş betini bulmadıiı 
ti mahkeme divanhanesine talik takdirde ikinci arttırması 15 -
edilmit olduğundaı\ tarihi ilandan 10 - 934 tarihine müaadif pazar• 
itibaren on bet gün zarfmda itiraz tesi tünü aynı saatte ve aym ma • 
edilmediği takdirde muamelei ka· halde icra edileceiinden talip o
nuniyenin ;fa olunacafı malmn ol !anların yevmi mezklirda mahal· 

j 
mak ve tebliğ makamına kaim bu- linde hazır bulunacak memura 
lunmak üzere keyfiyeti ilin olu· müracaat eylemeleri ilin olunur. 
nur: '(3192)' \(3190) 

darehuaesiı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

J'elSnl Adreel& IBTANBCL BABD 
Telefon Tun 11871 lclareı IU'JO ,.,.., ______ , 

ABOnE 'ERAITI 
1 • • lJ •J'ldl 

ftrldıeı dO llO llO lJIO .... 

...... , ıao Mo "° 1111 

11.A" TARiFESi 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Baaddıta yerı ( VAKrl') Ma&baul 



Romanyada Tata
resko kabinesi 

istifa . etti 

Ameri.kada reıumı.,r eaerleri· aerıi binası aram ı..r aollak d. · 
ni teıhir etmek Ye satmak için bir ortunid b" .~: • ,_ t ar. Şikaıoda kurulan bu ıergi bi· 

a ır •t!raı auna.-ç111Mıcr-f zim "pazar,, lardan farkaızdır. 

[ ESNAF v'E iŞÇi ] 
Leylekler gibi sobacılar- Sokaklann bakım- Sinirlilerin tavlasından 

da var! aızlı.,,_ f ..ı illallah •• 
Ort.aköyde sobacı Yako Efendi 5• esna a ua 

ne diyor: zarar verir Ortaköyde, kahveci Kadir E-

On bet aenedir bu aanatte çah· Karagüm_riik bakkal Ahmet fendi diyor ki: 
ııyonmı. Çok tükür karnım doyu· Hayri Efendi: Benim itim çok iyidir: Muay-
yor Ye ailemi geçindirebiliyorum. - Maalesef Belediye nezafet yen mütterim vardır. Her aktam 

Ben - te k · ı · kı I ~ f gelirler. Yalnız mhtdüzleri pek 
. .1-m ne e ıt erı, ım memur arı çok az alakadar o uyor •-
da sobacılık yapanm... lar. Sokaklarımız iki günde bir müşteri bulunmaz •• 

Yalnız.bizim itimize aekte ve· süpürülüyor. Yazııı tozdan, kıtın Fakat bizim sanatte oldukça 
ren bazı cihetler varcbr. o dıa, ... ~~-.ı- -k- tehlikelidir, u! ~·, da-

l
ukl b 1 b 1 b k ., ~ ,,_ lüt ol.r !. aa,.di. mı biz de 

ar &f ar &f amaz a arsı· tur. ı ollarm fena olması bittabi 
":"' etrafta bir ço1ı: so1ıacı tiiremif itimise ııelcte ~. Ootellk ah- §ahit •. fşin yokaamahkemeye r Hot 
tir. I!"~ her ıene deiitir leylek· hatlmia de bosulayor. Belediye- gündüzleri it olmuyor, ıahitlik ya 
ler gıbidırler· pabiliriz ya .. Olsun •• Gene inaanm 

Y 
• nin derdimize çare bulmaamı he-az ba k d '- 1-..L- zoruna gidiyor •.• 

. ı ~ .a -yer e, ıutı .,.,-. pimiz namına isterim. dıyarda geçırırler. Bunlar bizim Ek k I t 1 Bazı mütteriler pek ıinirli olu· 

al 
. . . . me a ıp sa an arın yorl e· d ·· t I'k k h ıt venımııze manı oluyorlaraa • ar. ır e us e ı a veye ge· 

da, ne yapalım, geçinıinler biçare kabahati ne? lir OyUn oynarlar .• •Nenize lazım 
ler diyoruz. Koca Mustafa Paşada ekmekçi sizin oyun! 

Pek haklı bir şikayet Ahmet Efendi: Hakikaten sinirli olanlara tav· 
Beledi yenin dikkatine "Bugünlerde dilkkinıma hir kaç ıiye et.eniz de, oyun, bele tayla 

Eminönü yağcı Şülilii Efendi: belediye memuru gelip gidiyor: hiç oynamasalar .•• 
"Şayanı teeaaüftür ki piyasa· "Bu ekmekler neden böyle esmer- Yerli sanatkarlara rağbet 

111121 
nebati yailar kaplaımfbr. dir. Tam kilo değildir. Ceza vere- göstermeli 

Halis tereyağı diye satılan yağla· cekıin!,, dem~ktedirler. Halbuki Samatyada Koca Mustafapaşa 
nn büyük bir kısmı vejetalindir. ben fmncı değilim. Fırm ekmeği caddesinde demirci ve tenekeci 
Hatta Babkpazanpda, ve daha bir pitirir, satar, bende ıatm alıp sa- Rıza Efendi diyor ki: 
iki yerde sırf vejetalin yapan bir tanın. Tanesinde, fırıncmm bana Bir hayır ıahibinin yardımiyle 
çok fabrikalar vardır. baıJıtettiii yirmi para ile çoluk, ço- açtığım dükkinmıda teneke ve le-

Bunlar yaptıkları nebati yağla· cuk geçindiriyorum. him yaparak geçinmekteyim. Bun 
n tereıaiı iami altınd• satıyorlar. Günde sattığım ekmek miktan lardan maada elimden çok ıanat 
Bizim sibi halis yai ticareti yapan aekseni geçmez. Dükkanımın kira gelir. 
eanaf bunlardan çok zarar görü· ıı bet liradır Sened' ufak tefek Avrupadan çarfıya bir takım 
yor. Çünkü halis tereyağı hiç bir verdiiim beledi,., cezalan on lira· oyuncaklar gelmiş. Bunlan bura· 
..&it Yejetalinle fiyat huıuaunda yı bulmaktadır Bundan maada da yapan var mı diye aradılar git· 
rekat.:..- . ..:..J-z. yirmi iki lira da kazanç vergııı · K 1 1 ld :ucn: cu__... tım. a ıp arım a mı ve itte gö· 

H
!!l..A-.-,_-batl yag .. imalidıa • verdim. Kanunen bir kimte ticare . .. 1 .... ~ ....... • .. • riıyoraunuz yapmaga ça ıtıyorum. 

nelerini kontrol, L-•arm miktarı· te yenı atıldıgı zaman bır sene T h·ı ... A bun) uum .d • a ı yapacagım. vrupa an 
nıtahdit etmeli ve vejetalini satan ver~ı en muaftır. dıyorlar. Hal~ çok pahalıya satıyor. Halbuki ben 
clükklnlarr hu yallann tt~e bukı ben hu haktan mahrum edil· b. r 1 k b. .. • . be "veı"etaJ!--'" d. ala dim. Ve dültklnı a,.tiğlm sen~ kır ıra ı ır oyuncagı yırmı f waır,, 119 pma nnı . h _ı..._.1 ed:ld" Ul'1lf yaparım. Acaba bunlar ne-

mecbur etm-'ı"dır" vergı tar ve tanaı ı ı. Kazanç d T"' ı.-! d k. naf l eı .,, • • k'' k • en urıuye e ı es a yaptırı • 
Bir bedbin terzi daha ıtıraz t~t ık • omııyon~ müra· mıyor da Avrupadan celbolunu· 

Usküdar terzi Abdullah ıfendi ca;t ettım. Bır sene geçtı. Cevap yor? Bundan maada çini sobalar 
ne diyor: yo HABER B . d b' • da yaparım~ Burada bunları ya· 

- Eskiden en iyi, en temiz ve .. - u !"evı en ır. tı· paıı nadirdir.. Amma Ja.Pabilenle-
L-- , "likti" G kayet daha dercettı. Nazarı dık • • ,.ık ---'-l hal t-1- b 
ua;e san at tenı . ene de in· k . • rın :r ar~ an so ar -an u· 
Ceclir, temizdir. Fakat bugün hiç atı celbedenz. la kafi gelebilir. 
IJiliii kalmaufbr. Bizim burada rak kalfalıfı te'rcih ediyorlar .. Hiç Yirmi otuz lir.aya satılan çini 
'J&Pbiwız it nihayet tamircilife olmazsa ne lcazanacjımız belli 0 ., sobala~ı ben sekiz li~ya ve Avru· 
inmiftir. Yeni elbise 7apmaia haı lur diyorlar.. panmkJnden daha ıaglam yapa· 
ret kaldık... Mütterinin de hakkı Bu gidiıle tabii hepimiz b1r mn. Böyle daha benim gibi çok 
~· Ucuz ucuz bazıt elbise· kaç büyük tüccarm eline düıece. sanatkar vardı,. Fakat bu aanat• 
ar Tarken, bize elbiae yaptınlır jiz. Ondan ıonra da, tüccarlar fi- kara rajllet ve yardım göıterilme· 
•? yatları yiik1eltmezler mi bilmem? lidir • 

Omm içindir ki, hir çok arka· HABER - 8u nevı· bedb·m -u... ====:===:==:=='=====~:::;=== ~ .... vap vermiıti. Burada tekrarlamı • 
•tlarnmz dükkinlarmı kapıya· talealı hemıehrilere geçen gün ce- yonız. 
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Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera 
kıskançhk, kunet, aık ve seyahat romanı ' 

ASLANLI HÜKÜMDAR 
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Gatanın dh.ütünü beklemeğe 
lüzum görmeden önüne katacağı 
esirleriyle beraber yollanacaktı. 

Çitima, Blantı yanma çekti. Bir 
bu beyaz kadına bir de ıiyah güze 
li Otitaya baktı. Sonra karıama 

dönerek: 
- Şimdi dedi, senin dediğini 

yerine getirebilirim. Bu geceyi za.· 
fer eilencemizin kurbanı bu Şilok 
.kızı olacaktır. 

Vahıilerde sevinç alameti olan 
zıplamalar fazlalaımııtı. Artık, 
kurban büyük reisleri tarafından 
ıeçilmitti. Bir ara gene Çitimanın 
~tlak sesi duyuldu: 

- Aletler yakılsın ve herkes 
,enlik süslerini takım.. Kulakla· 
rmı, harp prkılarmdan sonra, ten 
lik tukılariyle ıılanam... Gözle· 
rim güzel rakkaselerin vücutların• 
da dinlensin .. Davullarla kabak· 
ların neteli seslerine aık havalan 
karııım .. 

Biran içind~ 'bUyiik meydanı 
dıtldpran çıplak ve siyah kalaba· 
Iİ bir tehlikeden kaçar gibi da· 
ğıldılar. Az sonra koca meydan~ 
reiıle, reisin ıakml ... ttaf'& 
mım.ldlhamqti. 

Blanf şaşırmış bir haldeydi, ne 
olacaktı, kendisine ne yapaçaklar 
dı? Bu korkula9........ .. ...... 
bire nereye gitmişlerdi? •. 

Bütün bu gürültüden kendi için 
bir teY anlamak kahil olmaınıtb• 
O, her saniye yalnız ıunu b,kli· 
yordu: 

Ölüm ••• 
Herkea, hayvan derilerinden 

yapılmıt önlüklerini takmııtı. lç· 
leri oyulmuı uzun ağaç kütüklerin 
den yapılmıt dümbelekler ve da· 
'ntllar sıra ııra dizilmifti. Bu~ 
derileri, yakılan ıılır tezeklerfiiin 
hararetinde iyice gerdirildi. Her· 
ıey hazırdı. 

Danıedecek D!nga kadınları, 
bellerine uzun yapraklardan ya • 
pılmıt kısa etekliklerini ıeçirmit • 
lerdi. 

ı·-···-· .. ····: 
jYaz•n: i 
1 Rıza ı 
İŞekip ·---·-· rar geri dönerek dünbelek ve d 

vullarm arkasında dizildiler. içi 
rinde üç tane de kadın vardı. B 
lar ellerine uzun ıaph kuru kab 
lar almıılardı. Bunların içi 
miyle boıalhlmıı ve çakıl taıı k 
mutlu. 

Davulcuların dinek ve parm 
lariyle kopardıkları gürültüye 
kı aöyliyenlerin birbirini 
yan inceli kalınlı acayip baimtla 
rı karııtı. Bunları itiden bir kıya• 
metin koptuluna hükmedebilirdi. 

Şarkıcılar, zafer martını 
lüyorlardı: 

Dingalar boş yere olmaz 
Dingalar olmaz olmaz 
Fillerle ç&rpqır Dinga. kızı 
Filleri alt eder Dingahlar 
Dinga ... Dingah Dingalılar •• 

~a Y>praklan Dingaltlarm 
'l'.ir8.da yok yabancmm işi .• 
lşi yok ya~ i~izde 
Düşmana yer vermez~ıahW 
Dinga ... Dingalı Dingalılar •• . 

Sallanan kabakların çağıltıh 
ahengini, dümbeleklerin ıesine 
uyclliP vabtiler araamdan tıi gi• 
bl bir ıenç •ahanm ortuma abldı. 

Büjük Lir ustalıkla mızrak ve 
kalkanmı lmllanarak hayali düt· 
maıürle..aariP hareketlerle cenk• 
ı-.ıı. 

Gürültü gittikçe daha derinle· 
şiyordu. lij çırpmalan ve ayak oy• 
natmaları harp dansını seyreden• 
leri bile birer deliye çevirmitti. 

Bu curcuna ahengi içinde biraz 
evvel söylenen ıarkı tekrar baıla• 
dı: 

• • • • • • • 
İşi yok yabancının içimizde 
Düşmana yer vermeyiz Dingalı 

lar 

Çitima, meydanda kendisi için 
}aazırlanan tahta iıkemleıinde otu 
Puyordu. Bu adi iakenıleyi bundan 
iki sene evvel tacir Gata hediye et 
1111işti. O günden beri, çok helendi· 
ği bu tahta iskemlesini yalnız me• ~ DingalI Dingalılar 
rasim günlerinde kullanıyor, bü· Şarkı biteceği sırada mübalaga 
yük bir gurutla üzetine oturuyor • sız yirmi dakikadan fazla kendisi· 
..Ju. Kulaklarına ve burnuna demir ni ortada hırpalayan muharip, bir 
halkalarını, kollarına hirbiriae ya &lü halinde gidip reisi Çitimanın 
pıtık filditi bileziklerini geçirmiı· ayaklarma kapandı. 
ti. Boynuna su aygın derisinden Bu bir Dinga muharibinin yal• 
yapılmıf, timıah 4itli gerdanlı~ nız reiıinin ayaklarma kapanma· 
takmıııtr. Etrafmda kendi •alcftı1a· ya aalahiyeti olduiunu anlatmak 
n vardı. Heps1 de özenip b~ene • içindi. " • 
rek süslenmitlerdi. T ... ' '(Denmı var)' 

Kadınlarla kızlarm yalnız ön r ç 1 p) .. 
ve arkalan kapalıydı; içlerind_, YA v u z 
diz kapaklarına kadar inen derile 
re bürünm~ olanları da yok de • 
ğildi. Kadın 'Oe erkek terzisi 

Erkekle.rin ya1rz önleri kaM • 
lıydı. Smm gibi ıert adaleleri, her 
oynayııta pınl pml ya1117ordu. 
Çünkü böyle merasim glbderinde 
bir nevi ağaç yağı sürerlerdi. 

81tüa..-ıar ~ orada IİJİ· 
nirler. Her keaeye ve her arzu• 
Ja UYlıD jlbdenizi ancak ora• 
da yaptırabilirsiniz. 

lsı.nlnıl Y enipostahane br
tıııııda f etaf et Han. Evvela tarkı ıöyleyiciler, bü

yük bir hürmetle reisin 8nüne ka· 

dar geldiler ve hiç durmadan tek· ı•-----------· 


