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ve saygı 
18cır gazeteleri bizimle dostluk 
l etmek istiyorlarsa 
'"lht ,, hakar etlerden, yalanlardan, 

lflfralardan vazgeçmeJldlrler 
Bulgar gazetele • 

rin e bak .f~raa, T ürk· 
ler vaktile bugünkü 
Bulgaristan arazi • 
sinde yaııyan insan -
lan zulüm ve kntli • 
amlar a1tında öldü -
rüp mahvetmiıler • 
dir. Kızları n, çocuk -
)arın kelleleri sandık-

1 
lara <!oldı.:rulup ahll' 

.. • ll\rda gezdirilmiı, ka 
f', ... dınlann namusuna 

j !\. tecavüz edilmiştir? 

~ . • • :;;J Profes~r Kabarda 
ıl ~ . ~ıddi vesikalarla reddetti ..• Resmimiz, vaktile T ürk idaresı alhnd~.ve 
~ :·~lllde yetiten iki büyük Tü rk dostunu göstermektedir. Bunlar, Turk 

ı~- ~ 'ima dost kalan m uhterem general Laz.arof ile muhterem doktor 
:$~ ' Stlan·lıt Bulgar icladiıine dair ''KURUN" da aynca yazacağız ... 

1,ı ~ (Yazı~ı 2 inci sayı/ada) 

ı1 ilk hava kahramanı 
-11 

olan Türk kızı 
~ Sabiha Gökçen diyor ki : 

avacılı ğı sev ince insan 
'• ucmaöı öarenir ,, 

~an: ASM us 

Güne§ kalesi öııündc 1W1Jcoanlı biran .. 

~ Ôilnkü milli ·küme maçları 

Qnerbahçe -Güneşi 
4- 2 mağlüp etti 

~~ ·----
t-' ı Q,. o-' G l G 1 b . ı · .... c ,., ' ~ f.lQ a at asar ay - enç er ır ıgıne 

i' • galip geldi. lzmirde Üçok - Doğan 
~.~~o,. maçı 6-3 Üçok lehine bitti 
·a ~ıı rn < Q }ı f açlarına dUn de devam mahruı:n bir halde §Öyle d!zilmiş görU-
1~1at,~ ta lstanbulun en k;vvet. 
~ lıat§tl dan ikisi, Fcnerbahçe ile 
~vıı. aşıyordu. Maçın ehemmi
~ tıın .. 
tltın .guzcı olu5u sahaya ye. 

btr seyirci kütlesi topla. 

Ilı! llJt 
~Qıaıltıın~çınr Fcııerbahçe ve 
~ ı 'ar:l'i oynadılal". Gtizel ve 
"~b alar gösteren bir müsa

yoruz. 
HUsamcd<lüı • Sedad, Lebib • Cevad, 

Ayt<ın, Rc§<td - Niya:::i, Naci, 'N(lmık, 
E8ad, Fikret. 
Güneş de şöyle bir takımla oynuyor · 
Cihad. Faruk, Reşad. lsmail, Rıza, 

l'ıısu/ - Melih, Salahaddin, Necdet. 
Rcbii, Enver. 

Hakem Sadi Karsan. 
Oyuna Fenerbahçeliler başladılar. 

.. . . · Telgraf adrest: Kurun • Tstanbul 
Telef. 21113 (}'azı), 24~70 (idare) 

Maverayı Erdün 
hükümdarı 

Emir Abdullah 
Dün sabah maiyeti ile be
raber şehrimize gelip An

kar~ya gittiler 
Emir biı 11111/ıarririmize dedi hi: 

"Türkiye Şark 
milletleri için 
.daima pişdar 
olacaktır!,, 

(Yazıst 3 üncii sayı/ada ) 

Kıymetli misafirimi:; Etnir :4.l>dııll.ah abideye çelenk 
koydu1;tan sonra <löncrken 

Bu lruponu gazete idaresine getlrecJer: 

1 - KUı;Uk UA. rasız baatınrlar. 

2 - Kurunun e parasız bakt 
lzrlar. 

3 - Hu~q< ~ ~n _f"U§'1irlerfne ber 
tUrlU kanuft-'S·ortlt-ınfparesız sorup öğrenir . 

Yunanistandan bir 
heq' et Sofl}aga qiiti 

Sofya, (Hususi muhabirimiz· 
den) - Eski Yunan hariciye nazı
n Rufusun riynseti altında profesör
lerden mürekkeb bir heyet Sofyaya 
gelmiştir. 

Rufus, Bulgıu r,nzetecilerinc ver
diği beyanatında Yunanistanla Bul .. 
garistan arasındaki yakınlığın husu. 
]ü için evvela kültur ve iktısad sa· 
hasında ç.alı~ılmasını, siyasi mese
lelerin halli ikinci planda geldiğini 
söylemiştir. 

Yunanistanın 1925 yılındaki ha
riciye nazırı olan Rufus, Atinadaki 
Bulgar - Yunan cemiyeti ile ltal

Galcrta:uıraylı7ar öğleden sonra cibideye koyıluld.on çelengi gr;tilrürlcrl:eıı yan dostları birliği bnşkanıdır. 

Kontrole memur 

ALMAN 
zırhlısı 

HUkOmetçl tayyareler 
tarafmdan 

Bombardıman 
edildi 

Berlin, 30 (A.A.) - Alman ajan:ı 
bildiriyor: 

Şimdiye kadar emsali görülmemiş ve 

inanılması çok güç bir hadise olmuştur. 
Bolşevik İspanyol tayyareleri hiçbir se
bep olmaksızın bir Alman harp gemisi
ni bombardıman etmişlerdir. Bu gemi 
İspanyol sahilinde demirli bulunuyor • 
du. Bu bombardıman neticesinde 20 Al
man bahriyelisi ölmüştür. Alman hüku
meti bu hadise hakkında aşağıdaki be -
yana tı neşretmiştir: 

"Daha birkaç gün evvel bolşevik İs
panyol tayyareleri Palma l imanında de
mirli bulunan İngiliz, Alman ve hal • 
yan gemisinde altı subayı öldürmüşler

di. Buna rağmen Alman gemilerine bu 
limanda durmakta devam' etmeleri em
rolunmuştu. 

(Sonu: Sa. 4 Sü. S) 

Bugün 
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Dünyayı 
Dolaştım 

Bugünün en büyük seyahat 
romancısının en büyük eseri 

Oldukça kuvvetle esen rüzgara karşı Eski lstanbul nasd 
ahçenin 3.1 galibiyctilc 

ı..l6to 

Dünyanın en görülecek yerlerinde dolaşan Titayna'nın anlattıklarmdan: 
Hindistanda bir fakir 

\ da :.ı evvela Gilneş, kısa bir 
~~lat enerbahçe sahaya çıktı. 

'/ar!iılıklı dizildiği 1..aman 
.l, Yaşar ve Ali Rızadan 

oynuyorlardı. İlk hücum soldan kale e§lenlrdl 1 
hizasına kadar indi ve Fikretin şan. D k Ö k 
deli tam Naciyi bulacağı sırada Re§ad l 0 San yı/ nce Çl an 

bir gezinti iradesi · 
(Sonu Spor sayıfamızd.a) ~~~~ıuif~Ht!tlUıiui~~ 

\ 

Yarın başhyo~uz 
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ilk hava kahramanı 
olan Türk kız ı 

Dikkat ve saygı Şii 
ıııan1.ıt1 t 

Sabiha 'Gökçen diyor ki : 

Bulgar meslektaşlarımız, çok say. 
gısız bir laüralilikle eski isyanları, 

kıyamları, ve çeteciliği vesile ittihaz 
ederek aleyhımize (tarihi) bir takım 
makale ve vesikaları neşretmekte ha· 
la devam etmektedirler. Evvelki gün, 
dün ve bugün elimize geçen Bulgar 
gazetelerinin sütunlarında, naşları 

Plerne ovalarında, kcmi.ıı:leri Şipka 

balkanı, Tuna boyu ve Orta Balkan 
eteklerinde yalan mukaddes ecdadımı. 
za gene haknretler savrulmakta oldu. 
ğunu gördük. Bu tecavüzler ne zama· 
na kadar devam edecektir?. 

• 
"Havacılığı sevince ins an kolay ca 

uçmağı öğrenir,, 

B irkaç gün evvel Ankarada 
Türk Hava Kurumu merke· 
zinde Atatürk kızı Bayan ~a· 

bihaya murassa madalya verilirken 
ben de bulundum. Bu yüksek tö
..rende bulunan kadın ve erkek bir 
çok kimselerin ağladıklarım gör
düm. Fakat bu birçok kimselerin 
gözlerinden akan yaşlar bir teessür 
ifadesi değil, tamtersi sevinç ve if. 
tihar alameti idi. Hakikat halde 1 
Ti.irkkuşu başöğretmeni Bayan Sa· 
bihanm askeri tatbikat vazifelerin
de hayatını istihkar edecek surette 
gösterdiği fedakarlıkları hikaye eden 
resmi raporları dinlerken hem insa· 
nm göğsü kabarıyor, hem de ihti
yarsız olarak gözleri yaşarıyordu. 

Hava Kurumu Başkanı Fuad 
Bulca söylediği nutukta bu yüksek 
hassasiyetin kaynağına işaret etmek 
için güzel bir tabir buldu: "Bu genç 
kız, inkılab Büyük Şefinin havacılı· 
ğa verdiği geniş ehemmiyetin bir 
sembolüdür.,, dedi. Ve bu kısa 
ifadesile şunu da göstermiş oldu: 
Atatürk kız:ı Bayan Sabiha Gökçen 
yalnız Tiirk kızlannm değil. bütün 
Türk gençlerinin, daha doğrusu 
havacı Türk milletinin bir sembolü
d iir ve böyle bir sembol olarak ka
lacaktır. Havacılıkta Türk milleti
nin işgal etmesi icabeden mevkie 
yükselmek için Atatürkün işaretini 
takdir ederek gökyüzlerine atılan 
ilk fedakar ve kahraman Türk ço· 
cuğu olarak anılacaktır. 

Gönül ister ki Hava Kurumu 
merkezinde okunan raporlar bir gün 
olduğu gibi neşredilsin, havacı Ba
yan Snbihanm gerçekten Atatürke 
layık bir kız olduğunu, bu liyakati
ni isbat etmek için ordu içinde nasıl 
.fudakarlıklar yaptığını ve bundan 1, 

Dedeağaçta petrol 
aranıyor 

Atin~, 30 (Hususi) - Dedea· 
ğacmdan bildirildiğine göre o taraf. 
larda lngiliz ve Alman mütehassıs· 
larm nezareti altında yapılmakta 
olan taharriyattan iyi bir netice alın· 
mak üzeredir. 200 metre derinlik
te petrol izine tesadüf edilmiş ve 
buradan alınan nümunc tahlil için 
Almanyaya gönderilmiştir. 

lngilterede hava ka
zaları çok oluyor 
Londra, 30 (A.A.) - Hava mahfil

leri İngilterede pek sık vukubulan tay • 
yare kazalarından dolayı endişe izhar 
etmektedir. Bu kazalardan birçoğu im • 
paratorll!k haftası münasebctile tertip c· 
dilen toplantılar esnasında vukua gel -
miştir. Yalnız son yirmi dört saat zar -
fında 11 tayyareci ölmüştür. 

U mumt Harpte ölen 
Amerlkahların r uhuna 
Faris, 30 (Husus) - Amerikanın 

umumi harbe girişinin yıldönümü mü • 
nasebetile bugün harpte ölen Amerika· 
lıların hatıraları taziz edilmiş ve büyük 
bir tören ya~lrruştır. 

Amerikan mezarlığında yapılan tö • 
Tende harbiye nazırı B. Daladier bir nu· 

sonra da yapmak icin nasıl hazır· 
lan.dığını bütün At~türk Türkiycsi 
de anlasın. 

Törenden sonra bir aralık Bayan 
Sabiha ile konuştum: 

- Havacılıkta en çok zorluğu 
nerede ve ne vakit gördiinüz ~,, de
dim. 

Bu sualime aldığım cevab şu 
oldu: 

- Havacılığı sevince insan ko· 
!ayca uçmağı öğreniyor' \1 smağı 
öğrendikten sonra da hiçbir zorluk 
kalmıyor.,. 

Bayan Sabihanm bu cevabını al· 
dıktan sonra havacılıktaki muvaf
fakiyetinin sırrını da öğrenmiş ol • 
dum. Bu narin yapılı Türk kızı ha
vacılığı sevmiş. bu sevgi ile bütiin 
zorlukları yenmiştir. Zaten severek 
çalı,mak hayatın ~er sahasında bü
tün muvaffakiyetlerin sırrı değil mi
dir? 

iki sene evvel hava sporculuğu 
ile işe başlayan, sonra Sovyet Rus
yaya giderek Türkkuşu öğretmeni 
olan, nihayet gönüllü olarak hava 

ordusuna girerek askeri tatbikatta 
f edakfırane hizmetler gören Sabiha 
Gökçenin havacılık sevgisi o dere· 
cededir ki bugünkü muvaffakiyetle

rile de iktifa edemiyor; "Köruçuş,, 
denilen karanlık gecelerde, sisler 
arasında tayyare kullanmak gibi he· 
nüz görmediği usulleri talim etmek 
için Ankaradan Eskişehire hareket 
etmek üzere bulunuyor. Bu suretle 
Türkkuşunda şimdi sayıları dört yü
ze yaklaşan Türk uçmanlarmın bu
gün olduğu gibi yarın da başları kal
mak azim ve gayretile mesleğinde 
ilerilemek istiyor. 

Türk gençleri, Bayan Gökçenin 
sozlerini unutmayınız: Siz de onun 

gibi havacılığı seviniz. Havacılığı 
sevince insan kolayca uçmağı öğre
nir, uçmağı öğrendikten sonra da 
kuşlar gibi havada dolaşmak işten 
bile değildir. 

ASIM US 

Bulgar hükumeti dost Türk ev 
Bulgar milletleri arasına münaferet 
tohumları sacan bu gibi yalan neşri. 
yata ne zamar a kadar müsaade vere. 
cek bilmiyoru~! .. 

Ancak, şu kadarını söylemek isteriz 
ki. Bulgar meslektaşlarımızın bu kabil 
çirkin yazıları üzerinde çok kıskanç 
ve titiz bir mılliyet duygusu ile yut. 
kunuyoruı.. 

Halbuki sö;·lemeğe kalkışacak olur. 
sak, o kadar çoi: söyliyeceklerimiz ve 
deşecek öy!e t•kızlaşmış çibanlarımız 
vardır ki .. Bunlara rağmen, biz. Bal
kanların huzur ve süküntı, milletlerin 
barış \'C refahı namuıa. susuyor ve 
icabında yutkunmıtsını da bilen. asil 
ve mert bir millet sıfatile sabrediyo. 
ruz .. 

Bulgar gazeteleri, 60 • 80 - yahut 
100 yıl önce, kanuna, devlete karşı is. 
yan bayrağı kaldıran, bıc;ak çeken beş, 
on baldırı çıpalk çete VP haydut içi11w 
Balkanlıların kardeşliğini bozacak bir 
takım hakar~tler, iftiralar, şavurmak
tan çekinmemektedirler. Hnlbuki biz, 
nezaketi, komşuluk saygısını ihlal et. 
mcmek gayretile dişlerimizi sıkarak 
çenemizin, ac;ılmamasına çalışıyoruz .. 

Vaktile Levkilerin Boteflerin ba§ka 
devletlerden aldıkları paralarla ka. 
nuru hükümet~ karşı fı:ı~·an ettikle
ri Şipka boyunda, Tuna eteklerinde, 
Rodop balkar.lanndaki masum insan· 
lara karşı yapılan ve çok yakın sene. 
!ere ait kanlı tecavüzlerle, dü~manca 

.!!a1dmslar ve temail ncUtlkasından 
çirkin sayfaları nakletmcğe başlaya. 

cak olursak, eminiz ki, Bulgar gazete
lerinin yüzü pek çok kızaracaktır . 

Laübalili~i çığıl'tkanlığı sevmiyo. 
ruz. İlham membalarının neresi oldu. 
ğunu bilmediğimiz Bulgar gazeteleri 

l 
vesileler icat ederek aleyhimize sütun· 
lar dolusu yazılar neşrettikleri halde 

Günlerin peşinden: 

Bomba şeklinde kum bara 
Atatürk kızı Bayan Sabiha Gökçene murassa madalya verildiği 

gün Ankara Hava Kurumu merkezine gelenler büyiik kapının 
önünde elli kiloluk büyük bir bomba dikilmiş görüyorlar, bunu 

görünce bird'.!nbire irkiliyorlardı. Fakat bu bombanın oraya pat· 

lamak için değil, paratoplamak için konmuş olduğunu anlayınca 
biraz evvelki korkularına kendileri de gülüyorlardı. 

1-lava Kurumu Başkanı Fuad Bulca, merkez binasının kapısı 
önüne koymak için bu büyük bomba şeklindeki kumbarayı inti· 

hab etm~kle: 
- Hava Kurumuna para ile yardım ediniz. Havadan gelecek 

düşman tayyarelerinin bombalarını düşününüz. Bir gün memle

ket havasında böyle bombalar görmemek, hava tehlikelerini te· 

be.<1sümle seyretmek ic:in bugünden fedakarlığa koşunuz ... 
Demek istiyor; daha doğrusu hava tehlikesine kar~ı en mii· 

essir i lacı gösteriyordu. Hakir değil mi? 

Hasan Kumçayı 

biz, yıllardanb~ri hep ve hila susuyo: birçok P:ccne knhra ·ıcıiı!deıı 
ruz. dafileri vardır. Jstı 11 IJC! > 

Bu yazılarımızla da gene yalnız on. Bulgarlık için n~~rol~~~n\a~~ 
"ların tecavüzlerini defediyor ve haka- bugün guetenizın s . bllS"'" . 

ti . . . .l- ed" Tu· ·kUll· uf. re erını ıaıM: ıyc.ruz. etmckl<'. di.inkU ' idıığllil 
Maksadımız, ne Bulgar hükUnıetine, fidani güccnctirınckte. ~ Jllşu:ıııı 

ne de dost Bulgar milletine karşı düş. kında değil misiniz .. Ji~ur" 
marıkk ihdas etmektir. Biz, Bulgar ga. dostluk siyaseti bu mu 

1 011re 
ı•l\ yı • 

zetelerinin tarih ve hadi:.eler üzerinde Bund:ın b:ışka .. uv l rı a:ı' 
ht k • ı k kt ı · h · • · .,azı " •f sa e a.r ı yapma an vazgeçme.en- nan nırnrctıırnız .• J3ıı!G" 

ni istiyoruz.. zetelcrlnde bt.;~ün. gc!lı~rırıt ' 
Bulgar meslektaşlarımızdan her !arına, mektep talebe dost 

h n~· f gün ("tarihi vesikalar icat ederek la, hangi siyasete. a · ştıll 
·unu. 

her vesile ile yazmaki.an cekinme- met etmekt~ oJdııg eııcif11!l· 
dikleri ''zalim, "kan i<'icl,. "soyguncu,, mısınız.. Her ~ıı~g~r .• ~ıı 0ııiJ11 
"çapulcu,. "bııdula .. ''Asyalı,, ve daha Botefi çok sevdığını ... dab' 

··r·nı bir sürü çirkln eski kelımeleri ecdad1. riyet., namındaki şıı .• bıli) 
h ki d k l' . 'k .•. · tebll •• mız n {in a u anmama arını ve ı en ezbe.r'ed•gını tııJlt'~ 

Türk Bulgar dostluğu nanıına, bu ke. Bulgaristanın her kl~:ır<'sıııl 
lime ve hakaretlerin Bulgar lllgatla- Bulgar mektebinde ~~e bir<:Ok 
rından silinmelerini istiyoruz. dairesinde, resimle.rı \ bit şaırlD 

Geçenlerde (Zara). (Ucro). gazete. heykelleri olan bö~le 1<uıııııdl 
!erinde, şimdi 27 ve 28 tarihli (Zarya) aleyhimize 60 yıl ön~e !la .... ,."'••··· 
gazetcs1nde <;·kan iki yazıdan. birisi, manca kelimeleri g 

1 
JJı'I 

altmış yıl ör.re Romanyada TUrkiye bugün aynen gec;irınek ~~fyıı? 
aleyhine nec:rettiği (Duma) gR~tesin- numumiyesin! TUrkter pt 
de meşhur Bulgar ~:ıfr ve komitecisi rik etmiyor musunuz ba) 
Hristo Botef tarafından yazılmıştır. 
Altmış f.ene evvel Türkler aleyhine 
ne!ıredilen "!>!r makaleyi bugün Sof.va. 
da dost ve kardeş Bulgar milletinin 
payitahlındn. çıkan (Zarya) gazetesi 
aynen sütunlarına geçirmiştir. Bu 
makalede TUrkler aleyhine kullanıl. 

mış o kadar ~ok çirkin kelimeler var
dır ki. Zary..ı bunları tırnak işareti içi. 
ne bile almamı:ı ve doğrudan doğruya 
basmakla ga.r.eteye maletmi~ ve .,izim 
ecdadımıza, l:>innetice de bizim s.lcyhi. 
mize sarfetmckten çekinmcmi~ demek
tir. Sofyada en çok okunan ciddi sa. 
balı gazetelerinden birisi olan Zarya 
gazetesinin sahibi bay Damyanofun 
nazarı dikkatini cclbediyor ve kendi. 
sinden şu sualimize cevap vermesini 
rica ediyoruz.. 

Hristo Botef. Bulgar istiklali için 
hakikaten çok çalışmış ve kendi nef
sini bu uğurda mertçe feda etmekten 
çekinmemiştir; amma.bu <;ete, komite 
ve ihtilalci E--air. vııktile Osmanlı ida. 

-ı:ccıine ve b!.:0 1{~r&l bit dU§man gibi, 
düşmanca yazdığı -şiirlerle temayüz 
etmiş, ve istiklale aşık bir muhanir 
sıfatile, o zamanın icaplarına, siyase. 
tine, komitecilik. ve kıın dökme politi
kasına uygun ve lstanbuldaki Rus se. 
firi general tngatiyef ile. Romanya. 
daki ihtilal tertip komitesinden aldığı 
direktifler üzerine Duma gazett!s:nde 
ecdadımıza karşı çirkin ve ağıza alın
maz kelimeler sarf etmiştir. 

Onun şiirlerinde, makalelerinde, ga. 
zet.eler:nde daima.. Türk hedef tutul 
muş, Bulgaristanı o zaman idare eden 
hakim "Türk, yerlere geçirilmek isten
miştir. 

Fakat.. Bay Damyanof, size hatır
latmak isteriz ki, bu yazılar Bulgaris. 
tanın istiklale kavuşmasını istiyen 
ihtilalci ve idealist bir Bulgar gazete. 
cisi tarafından 60 yıl önce Osmanlı 
saltanatının hudutları dışında neşr

olunan bir propaganda gazetesinde ba. 
sılmıştır .. Bulgaristan istiklaline ka. 
vuşah 60 yıla yaklaşıyor .. Hrjf!to Bo 
tefler, Vasil Levskiler öt.edenberi 
Balkanlarda büyük hadisel{;r ve 
pek _sok siyasi dcği~ikliklet." olmuştur. 

Eski Osmanlı saltanatı yoktur. Onun 
yerine yepyeni \"e Bulgaristnna dost 
bir Atatilrk Türklyesi doğmuştur. Fa. 
kat bu yeni Türkıyeyi kuranlar, I:al. 
kanları 500 yıl ellerinde tutan Türk
lerin hafidleridirler. Bizim içimizde 
canlı birer şehamet gibi bala dolaşan 

-- '"' ' A iman - Avııs ·,; 
d• ~ 

Matbuata ara••" 
b·r hld·•• )'t 

Viyana, 30 ( A.A.) ~ı.ı.11 

hndise Avusturya -: iiğİ fgj 
buatı arasındaki gergıfl 
tırmıştır. . . Yahtl~ili~ \ 

Angrıff gazetesı . , ı 1çıJ1 
gresinin önüm\izdekı ."'t.ı ıJl'l~(,1 

.,. 1 )'fi 
yan.1da akdedilecegın )'tik 

Carrspondance .Po 1 pla~ 
böyle bir kongrenın. to ~"ile 

h
. bır veı.t' ıı 

şimdiye kadar ıç_ olduğıı1' J. 
zuu bahsedilme~ış derııek1 ~ 
dettikten sonra şoy1e36 tııritıti 

.. 1 1 - 7 - 19 . ·1' frf19 
1 tı ıı bi1 

man - Avusturya . bııctl 
teammüdle yapılmış ka yorıı1 ~ 
karet karı:ıısında bulunu r'' 

~ Avustıı; 
Diğer cihett:~ . z8 ~ 

meti Dok•or Gobelsın gı 1ıİP ... ıeoı . 
>..:llı:>t! aı..,yııınuc :;O) ıesıll1 

san bi rlq:ı.ç;. Alman gaze 

tırmıştır. _/.) .. .. ~, 
Bulgar sarayı b&18 1, vpı6 
Veliahtın doU 

behliJJOf. -hi~ 
• MuflP'" 

Sofya ( Hususı l At' ' k.. Bu g..- .-...ı 
den) - Bugün ~. 5ıı11·> 
rinin yazdığına gore. dıı bıJI 
1. · y 8araJ1fl J;t. 
ıçesı, ranya ··z.ett'>'"',I,.~ 

de lühosa olmak u·ya l,,~P' 
Borisin, Prenses ~~r~ıı e" 
minde beş yaşında ır satı 
dır. Bulgar tem~yaerke~ , 

"b" ı· hdın · e mucı mce ve ~a • ·LjJ1Cl. 
1. nın '"' _:.ı icabeder. Kra ıçe menfl"" ~ı 

nın oğlan olması te e<iilıJ'le 
Bulgar milletince iıhet ,.il 

b . }1811 u'' yeni ır 13ir si"f'~ 
Londra. 30 (A.A·) -;,,, oil

1
,11!9' 

D rneyd• . ~ra A re oncaster lciSI "/" ıı ,. 
Kaza neticesinde bCŞ ~ yıırııl• 

"k" . tdıkları ~ bunlardan ı :sı a 
sirile ölmüş!~rdir. ~·yt 

ALMANY AD~1Stof{ ı-r kil 
DAGI ) ..,.,,. ııbir ~ 

Berlin, 30 ( A·~hakkıfl~~ğt\1~ 
memur cemiyetlerı J(8rıı.ırı ,eff''~e 
nun nesretmiştir. t8 bll. , .. A 

. b"l ,3SI ı.1 fil"" 1 
do;;ruya veya 1 ' esı-7 1el1 

o )afl J o 
lere tabi olmuş 0 ı t 9 

1
r, 

tuk söylemiş" ve Fransız milletinin sulh --------------------------------._...;..._,:.__ _________ _ teşkilatını 1 tertıJ"Jldır· v'; ;l 
hadan dC\ğıtılnıakt31ığı ıt'e rJıf· ~ arzusunu işaret etmiştir. 

1 Geçıııiş Kuranlar 

31 Mayıs 1923 
HALİÇ ŞlRKETThTE 115 BİN LİRA 

VERlLECl!~K 
Şirketlerle vcl:aletlcrde devam eden 

nıüzal.:crclcr neticesinde tramvay üc
rct"leri ehemmiyetli derecede tenzil 

cdilnıU;tir . 1 
Haliç şirketi itil.cifıuımcsi de heyeti 

'C'ldlecc 1.ahıtl olunmııştıır. itila/nameye 
göre harbı unımnide Iialiç şirketi va
purlan heyeti a.slreriyece istimııl c<lil. 
mi.., olmasına mul..abil 1 sene içindcl 
tak8itle 115 bin lira venneği kabul 
ediyoruz. 

Briand'ın 75 inci yıldönümü 
Pariste büyük nümayişle 

Paris 30 (Hususi) - Dün akşam 
Aristid Brinndın 75 inci doğum yıldö. 
nümü münasebetile CUmhurreisi Leb
run, B. Herriot ve Delbosun iştirakile 
Sorbonne üniversitesinin büyük anfi. 
tiyatrosunda bir nüamyie tertip edil. 
miştir • 

B. Delbos, Briandın canlı bir port. 
resini yaparak onun bütün mar.asBe 
bir hatip olduğımu söylemiş ve demiş
tir ki: 

"- S!sincle bir ağırlık t'e bir dcriıı
lik oordı V6 c::ici i<li. iri guzLeriııiıı 

§ııalrırı kim~eniıı uazannd•m kaçmı. 
yordu. Asabi ve ince ellerinin 1ıarc. 

ketleri luiui gö::lerimi:in öniindedir. 
Bri.andın sulh davas:ııdmı ay.ıfjı<la.ki 
.1 ders çıkatılır: 

1 - Beşeri sahada ulıivviicenap. 
2 - Diplo,-,w.si .'Jahasıııda po:ivi. 

ti::m. 
·' - Gayrette ,cıebat. 
Erimıd111 emniyet davası hiçbir ııa. 

kit ta mildııdcıı hali kalmamı~ olduğu 
bir meseledir. Briandııı cnıııiyet decli
ğ& §CY kollcktifti. o bıııııı öyle cWşii. 

kutla L dı 
nüyordu. Bıt sebcptcıı dolayı Milletler 
Cemiyetine fcv1w.ladc merbuttu. Bri. 
aııdm da!al ı:e kinin muzlim kuvvetle 
ritı.e lv~rşı meydaıı ok11nıa.cııı1.1Ja hepi. 
miz kalbin ve aklrn cm .<ıamimi ilcaat?. 
nm ııitlasmı işitebiliriz.,, 

13 haziranda Hariciye Nezaretinin 
merasim a~Jusunda dikilecek olan hey-

1 

kelin açıh~ından evvel Briaridın hatı. 
rasını teocilen Re:sicumhur L€brun 
ile Nazırlar \'e diplomatların işfirakile 
birkaç meras:m yapılacaktır. . 

Dahiliye baka0

1
• hİYettfl ~ti'', 

k· ı A d - " sa a l' t t'- ıı, ı atı agıtma~a -yı> ıs uıtıı 
cak nasyonal 509 bil kıtfl 
mensu~ cenıiyet~~[dir· • fl 
mulüne dahil degı t pPAtıı1''J 

GAZEn:V:f{ ) / . t~ıııı' 
(A·A" ıııı p.~'J 

Viyana, 30 ··belsıfl ·11it1 eJi~ 
nazırı Doktor Go eıe1t11 9"k .Jhıf 

gaz ·ya ecr 
neşreden Alnıan irJ11e91 btl t ~1 ıır· 
turyaya turyaya g p8 pt:f1 ıtf11ıı, 
miştir Elçi von btlf\J of. 
hakkı~da tcşebbÜ9tetPfl' Sı''' 

T ARDIEV f,V p,tİ' · 1ııt: 
A) ./ ,e IJ' 

Paris 30 ( A. > .. e t?j·•~' 
t • d" dıg•·· 1 .. 

gazetesinin bıl ır dJ11şıt 
dieu yakında Nfo 1'tit· 
genton ile evlenece 
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( 3-KURUN 31 MAYIS 1937 

~.!!. 
kten dilen~i yağarmı? 

~et.. Edirnekapısında böYıe 

Maverayı Erdün hükumdarı 

Enzi r Abdullah memleketimizde 

semavi bir hadise var 
~= Yazan: 

O SMAN l'E~ Mu-1 
ı « A Y G I L 1- . - - 11 

%eıı----==-.....,.==-=-==,,..,...===----
tı U Uzun zam~n Şehzadeba. Hatta iki de değil, bunların ~ol~k ç:o
tç:.atrolarında knpıcılık, bi- cukları da hiç durmadan boyuna ı;alı. 
~l' ı~, kontrolculuk ve peh. şırlar. 
l'apı: erinde meydancılık. ha. - Nerede, fabrikada mı? 
?.. 

1~ olan bay Vecihiyi ::ıelld Kaçık hafız kahkahayı sahvcrcr!'k· 

~ · - Evet fabrikada! (Elilc bütün me. 
Orta~Ceki o müthiş yıldız fır- zarhkları göstererek) işte buraiar hep 
tı111 gı altüst ederken baktrnı, onların birer fabrikasrdrr. Yaz, kış bu· 

?!da bek · ·· · f l' bir çı unı orma1ll, cm ralarda arı gibi ~alışır, Allah ne ver. 
~111~0Pa, Edirnekapı mr!::ar. diyse bereket versin! deyip ak~amları 
'tı:n .a~barbar bı>ğmyor: yuvalarına ,c·kilirlcr. <Tekrar bir kah

tlı-n! ~ağıyor. Mübarekler san. kaha atarak) fena mı yahu, föııa mı? 
llı: Bu işin ne yangını var, ne zelzelesi. 

bu ... k ne vergisi, ne ı.ararı, ziyanı, ne top at. 
to 0 leıı y~aıılar bay Ve- maşı! 

hıdd~tak nıı? ' - Sen de a'-111 işi vaıımıyor musun 
etı,, .. 1 " " 

ta~ '" bU erek· hafız? 
%,r

0
' toprağı canım, dedi, <li. - Allah göstermesin, hen dilenci 

~tıı/ .gökt.<.>n, dilenci! li~e tcn"tzzül cckc"k takımından <leği-
>~ilr ~aptın ha, hiç gökten dl. lim: Ben buralarda alnımın teri!~ ek. 
ı.ı.. nu? 111 k nırğimi çıkarıyorum. 

l'a\'t 
9 lın sopaı;ı ile, biraz ilf'rt- - Sen bııralıı.rda ne yapıyormın, 

tlıı1 b~su gibi kliçışnrnkta o!an mezar mı kazıyorsun? 
t ır Sürü baldın çıplağı gcs - Hayır. ben okuyucuyum, ben <'c. 
'l-ıc j na7~lerde ~ır filan okuyarak c·cııazr. 
~en~ ~u köpos!hılar mantar sahiplerinden cmegımın nıukabilinı 
tıııe ~tiYorlar. Şuraya bak VR. alının. Hem bu civarda benim üzerim~ 
et? ıran giresieelerin sayısı- :~şir okuyacak kimse yoktur. Benim 

ı 1Sin ı. hem sesim hoştur, hem de usule nşi-
a.ı:ıı endisine takıldım: nayimdir. 

a, san · ~ a ne z.iyanı var bun. - Haydi Allah sana kar ' açıklığı 

ntarın . versin! 
~tt"> ~ıya.nı yalnız hana. mı Deyip hafızı savduktan sonra yine 
~ . Bu kUpoğluların ziyanı bay Vecihi söı:e bs.şladr: 
~ıı §e . - Bu köpoğluların işi adeta kome. 
~~ trınden bıı caddcdPn ge. di.. Bilirsiniz ki bu kadnr yıl rahmetii 

l~leti olsun! Para ıtliye rastgc- K. Hasanm, Naşid in, Dümbüllünün 
~~ 11 ne Yapışıyorlar. ve daha birçok komiklerin yanında 
'liba,c&~ ?'apışmıyorlar ~ c:alıstrm: fa.kat. bu Edirnckapısı me. 

~C!hı l~ı gazet:)lCTÔC yazar da zarlıklannda bu diknci 6uı ulıu Jh.: lıd.
,, ·Ctır diye sizden korku. zı göçebe çingenelerin oynadıkları ko. 

<atı mediler kadar gülünçlerini oralarda 
~or n burada sana da bir zi. görmedim. 

ınu1 
aı · Bu sırada yanımıza sokulan oranın 

Olur m ., G"' .. a.~d u · oruyorsunuz ışportacılarmdan biri, bize gülünç ol. 
(Ja11 ır biz §Unun şurasında bu duğu kadar korkunç olan "U vakavı 
~ _h~~ ll'luhafızıyız .. Bu ·köpoğ. anlattı: • • 
"~lir n bu mezarlıkların birer 

" r Ür kiye ~ark mil-
let eri için daima t,. 

pişda r o'cıcaktır,, 

ı 

Mavcrayıerduıı hükümdarı Emir Ab
dullah di.ın sabahki ekspresle şehrimize 
gelmiş ve istasyonda askeri merasimle 
karşılanmıştır. 

Arap hükümdarını İstanbul vali ve 
l:ıclcdiyc reisi Muhiddin Üstündağ, Em
niyet dircl:törü Salih Kılıç, Belediye re. 
is muavini Ekrem Sevencan, vali mua
vini Hüdai Karataban, I larp akademisi 
direktörü general Ali Fuat, Jııgiltere 

sefareti sekreteri Skriven, ır.1k başkon· 
solosu Kamil Gcyl.ıııi ve diğer zatlcn 1 
karşılamışlardır. 

Tren istasyona ı;iı ince, ınüzika se· 
l<im havasını, sonı a Maveı ayıerdiın ve 
Türk milli marş1111 ç;ılınrştır. 

İstasyon Türk ve Maverayıerdiın bay 
raklarile donanmıştı. ilk clcfa olaı ak 
Sirkeci binasına asılmış olan Maverayı· 
crdün bayragı siyah, beyaz. yeşil yollu 
dur. Ust başında kırmızı bir müselles ve 
onun i.ızcrincle yedi köşeli beyaz yıldız 
bulunuyor. 

Emir AbJullalı tı eııdeıı inince kendi
sini karşılıyanlarııı ellcıini ayrı ayrı sı
kıp onlara giizcl bir türkçe ile hitap ede 
rc-k lıatırlarmı soıdu. Askerlere tcşek· 

küı etti· Ve istcısyoııdaıı çıkarken kcn· 
disiııi alkışlayan halkı asl:cı i Lir til vırla 
selanıl<1ur. 

Arap hukünıdarı tamamen nı:lli kıya 
rctiJe görünüyordu. Başındaki kefiyenin 
iııf',.İnrl~ altrıı cıırmalı hir kordon ve sır
tında ipek bir harmaniye va11dı. 
l'cırnı;;ı·;ınJa fıtıdık biiyukli.ıgiinc!e bir 
zümrüt t;ış bulunan altın bir yiizi.ık ~ö
ze ç:ırpıyonlıı. 

Eıniıin maiyetinde Nofilcl isimli bıı 
lnı;iliz binba§ı ı ve murassıı bir hançer 
taşıyan yaveri ve mabeyincisi ve iki ka
tibi bulunmaktadır. 

Eınir, huduttanheri hariciye vekaleti. 
nıizclen tayin edilen l.ıir ınilı ıııanılar:;-

Emir Abdrıllolı mulıarı'irimizlc rıiiril~iiyor .. bı~~· Buralara cenaze geldiği (Soıırt 9 lmcu sayf<Ui.(}) 
rkııı:~bunıann ellerinden b~ ~~~~~~--~~~~~~--~~~~--~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ "al'\'l Ytz!. Bunların içinde B • l t 'l • 
,:~~~,b~; ~~~~:.~~:·P.~"~:::; _ !JŞ~n!!!-a!!!:_n _ f{_~en~ş _ e _ ı _ me_s! 

fllan alde :;özleri kapalı uyuk· - - ---

~~:~:l.ı, ~:ü::i::r p:rk::: "Boşanmayı ta namen 
~ bııııı(!tııııtııın? Arka=laşları söyli. 

~~ı .... :~rcd~ saklı yedi, sc- kaldırmama 1 
~~~~ık Y:~~ıı.a sokulan ya. . ' ' · 
~~l'ıst~~dan bir cenaze ıskat. 
'~ıııı~rıu~ nıi ya,, sade onun "Yalnız şartlarını tahdit etmek suretile qüç 

1

eşfirnı r;lidir ,, 
'it "'tın i · d · · t t · ı · 
1 

ııı b çın e ne kırlı çtkm. Boşanmanın geniş ~ ı mesı ctr;:ı. mandanberi münakaşa edilmiş, lch•P. 
aleyhte fikirler serclcdilmiştir. Fcı lt~t 
boşanmanın lehinde olanl:ınn scrıh·t. 
tikleri fikirler pek öyle Zümrlid Aıık:ı 
misillü kıymetli şeyler değildir. En 
kuvvetli biirhanları c;oct•kların vaziyı•
tidir. Diyorlar ki e~ler arasındaki mü. 
temadi geçimsizlik kavga, gürliltti ~o. 
cukların ahlakı terbiyeleri ,.e istikbali 
üzerinde menfi tesirler yap:ır • 

Boşanma hususunda vazıh kununu. 

muz hakimlere geniş ta.ktlir saliıh;ycti 

vermiştir. Bir misal söylemekle iktifa 
edeceğim: Taraflar hakimin huzuruna 

gcleı ek mua vyen sebcpıerdcn m.::;e:rn ı 
zinayı ortaya koymuş, boşanma isti-

%~ t abaları var. Bakın, şu. fında okuyucularımızdan ve genç lıu. 
~ ~ti ·ı . oııttı·· ı c taze cenaze sula- kukçulardan bay Salih 'I'anyerı şunl:ı-

~tııı1 ~ ~lan §U ihtiyar mo. rı söylemektedir: 
llt hoh gune bugün tam dört "Aile, her devirde cemiyetlerin en 
~'ar Ça taşır! esaslı bir nü\•esini teşkil etmekte ba. 
~b du~: lunmuştur. Bugün de l öyledir.. :r;\r 

it ı. ~ası o, öyle, dört yüz !ıra. cemiyetin sağlam, miiterakki olabil. 

;""Ohças mesi için istinat ettiği aile cemiyeti-
.. \'er· 1 olacak, alı" veriı:ı boh- nin res~letini muhafaza etmiş olmast .. ~ ta bo !>' • tıııtcn hçası .. Karı, sablh. lazımdır. Bu da evlilik birliğinin ida. 
)~~l . sırtına dört bohçayı mesi ile kabildir. 
hr,ıL (!nır· .. ı h' ı ••<>al • mahalleye oylP, ç:ı. Ben bo~anmanın tamamen a ey ın. 

tıı ~eı~,., arın içlerinde acaba ne- de değilim. Bazı muallil mevcudiyetler 

~I'"' •• vardır ki, onların yoıduklarr varitl<. 
'l;ı 

ı. ~t ~ l>~§kirlcr mi, mendill,,r tarından evladır. Hemen ilave edelim 
ı" ·•ıı h ' ~U~ı(!l'i ·.amam takımları mı. ki boşanmayı basitleştirmek, borçl:ır. 
~l al'~OI 'lllı, Yastık, yatak ört:.:. dan ve ticaret hukukundan mütevcilit 

' ~ a. eteklikleri mi, perde. diğer akitlerin bozulma~mda oldu~u 
,da~. saz seccadeleri mi, işle- gibi kolay1aştırılması taraftarı da de

~de :ahi ağızlıkları mı .. Ve ğilim .. 
l ,Jcr bayım. nclcı de ne. Boşanma müessesesini mütalca cıla. 
ı:~~t k rak kabul etmemek ifrat i~e onu ala. 

l karı adeta scz;io bir bildiğine kolaylaştırmak, faraı.a. ikııle 
~ ile cemiyet için kutsi olan bu mevcu. 

h ha1~~c diikan, ne dükkan! diyeti de ortadan kaldırmak tcfritliv 
•~''~ın. ko~sı neye böyle mc- ikisinin ortıısı muhtelit bir ~are i1f' 
~~ ~1 ~a Pıs pis dileniyor? meselenin hal?cdilmel'i tarııft.arıyırı. 

~llda, ayıı;n. kan bir yandan. Yani boşanma olmalıdtr, fıık:ı• 
n 1kı taraflı ticaret! tahdit edilmelidir. Bu mel'!cle uz.un ı.1. 

Bu, ilk nazarda mü1:1yim gibi ~orii
nürse de pek zannedildiği kadar mü. 
him değildir. Çocukları bu şekilde JU. 
şünen bo~anma lehtarları bir dakikı 
için boşanın 3 sebebıle bazıları anasız. 
bazıları babaf:n~ yaşamak mecburiye
tinde kalacak ol~rn yavı'lıların vaıiyf!L 
lcrini tasavvul' ederlerse mesele halle. 
dilmiş olur. Bu netice dığcrindcn d ıha 
fenadır. Hem boşanmayı güqleş~irir
sek e?lcr ar.ısında melhuz ~edmı:;ızlik. 
lcrc iptid:ıcn meyden vermemiş :>lmaz 
mıyız? Yap:ıcağı bir akclin pek zor sc. 
beplerle bozulabilec"ğiııi, belki de hiç 
iz1le cdilemiycccğini dii~Unccek olan 
taraflar mahsus bir teenni ile hareket 
ederler. Bence boşanmııyr tamamrn 
kaldJrmanınlı, fakal ~artlarını tahdit 
,.e takyit etmek ~;:ırtik giiçleelirmcli
dir. 

yorlar. Kocn karısının z!na yaptığını 
iddia ediyor. l\adın itiref ediyor. HaL 
tn daha ileri gidelim. Koca ceza mah

kemesinden \'erilmiş bu fıilden dolayı 
mnhkümiyet:rıc mi.itcclarir ilamı ibraz 
ediyor. 

Hakim bunlara ra~ncn vaziyeti in. 
cclcdiktcn aonra: 

- Hayır, ben hadisede zina ~örme 

dim diyebiliyor ve bu k:ı ı arr da temyiz 
bozamıyoı-. 

I\::ınunumuzun hakimlere bah~et

ıncktc olduğu takdir saliUıiycti iki 

noktada pek geniştir. Bunlardan biı·i 

boşanma da\•alarında diğeri de bir fi. 

ilin bir akdin ahlak ve adabı umumi. 
yeye mugayir olup olmadığı noktasın
da .. 

flurıUarda hakim hemen hiçbir f;CY

IP mukayyet değildir. Hulasa hoşanm<ı 

yı knbul rdclim. Fak<ıl onu hasr • ü -
knsr edelim. 

birlikte gclmiştiı. Kentlisi elli yaşların
da kadar görüliiyoı. Yalnız çenesinde 
zarif bir şekilde, toplanan sakalında be
yaz bir tel hile görülememektedir. Da
ima beşuş bir çehre ile konuşmaktaydr. 

istasyondan çıkınca, Vali Muhiddin 
Üstündağ ile birlikte otomobile binmek 
arzusunu ı;österıniş ve cloğı uca Pera· 
palas oteline gitmi!llcrtlir. 

Emir orada kr.ıl ailelerine tahsis edi
len daireye inmi~tir. Ayrıi dai • 
rede Japon vcliahdi, Dangapur mıhracc
si, llicaz veliahdi ve muhtelif başvekil
ler oturmuştur· 

Mavcrayieıılün hiıkümdaıı Emir ı\b 
llııllah dün sahalı ınulıarririmizi Perapa. 
la:;. otelindeki dairesinde kabul ederek 
beyanatta bulunmuşüır. Hükümdar 
herşeycJcn önce nıemlckctimiıi ziyareti 
hakkında demiştir ki: 

- Türkiyeyi ziyaretim, derin bir mu 
habbetin eseridir. Eski muhabbetleri 
tecdit ve yeni muhabbetler icadı için 
ve yaratılan yenilikleri görmek üzere 
Türkiyeyc gelmek istetlii;imi. Londrada 
muhterem Başvekil General İsmet İnö
nünc izhar etmiştim. Memnuniyetle te
lakki ettiler. Ve bugiin çok mesut ola
rak memleketinize geldinı. M uvaffaki
yctlcrinizi daima memnuniyet ve saadet 
le takip etmekteyim. Bu göz kamaştı· 
ran muvaffakiyctlcrde dcvamınm ve da 
ha büyük mazhariyetlere ermenizi Al· 
tahtan dilerim. 

Burası şark milletleri için daima piş
tar olacaktır. 

Bu akşam Ankaraya gidiyorum. O
ralla Büyiik Önder Atat ürk hazretlerile 
müşerref olacağım. Atatürk hazretleri 
sevdiğim bir memleketin muhterem re
isidirler. Keıdilerine karşı duygularım 
pek samimidir .. Arap memleketlerinin 
inkaşfı yakın bir zamanda tahakkuk et
tikten sonra şark memleketleri çok iyi 
komşuluk edecek ve hiribirlerine istinat 
cyliyeceklcrdir. Ankaradan Şama ve 
sonra memlcl:etime gideceğim. 

- Şamda niçin kal~cağınızın sebebi· 

ni sorabilir miyim? 
- Bir maksadı mahsusla değil· Sade

ce ziyaret ediyorum. Fakat fazlaca kal
mamı istedikleri takdirde şüphesiz ka• 

la.:ağım. 
- ı-ı atayın istiklali meselesi etrafın-

dd Maverayıerdünün ne düşünmüş ol-
. . .. ' 
duğunu lutfeder mısınız. 

- Ben bu meseleyi, iki kardeş millet 
arasında belirdiğ:nc göre o kadar havf 
ve haşyet verecek bir mahiyette gör
müyorum. Hak, yerini bulacaktır. Bü
yük kardeş. küçük kardeşe ağabey mu
amelesi eder. Onu öper okşar. Ben de 
ıaten Türkiyedcn Suriycye karşı bu 
ağabeyi muamelesi bekliyordum. 

- I<'ilistinin vahudilct k Arablar a. 
rasında ikiye bwölüneccğ! ,.e bu aı·l:la 
Ma\'erayı Erdünün vazı)ctinde bir c!c 
ğiş'klik olacnsı şayidir i'\e buy:-J. 

!ur? 
- Bu muğlak bir mcs .. ıcuır. Bu~un. 

la bcı abeı· Fılistine suıl. ve selam(ot 
""etire.cek bir tesviye sur ( li bulunara.. 
n l"' t' . Ya ·u ğını ümid ediyorum. 'ı,;s 111.m. " • 
dilerle Arabl:ır arasında ıaksımı me;;e. 
lesine gelince, bu fikir ~ <:ni değ:ldır. 
Eskiden mevcut olan b;r fikrin bu 
gUnlerdc tekrar edilmiş Lir suret'tl•r. 
Maanıafih gerek Arablar. geıek YR·· 
hudiler, F'ilistinin taksimi ciheti-:;e 
meyyal değildırler. Maverayı Erdün•m 
vaziyetindeki değişiklik meseles!ne ge. 
lince. bu bittabi Filistin :ş1crinin tcs. 
viyesine miltcvalı:kıftır. Fifütin mt's~. 
lesi lrnlledilmcyince bir tfY söyl~. ~
mez. l"nkat lt"ılistinin inirişd ve is~ik. 

( Lıitfrıı Sfl!Jıfnyı çeviriniz) 
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lmanya ile Frans 1 

Nasıl bir ticaret anlaşması yaptılar? i 
Aluıan - Fransız yakınlaşması kaışısında 

İtalya ne düşünügoı·? 
Paris, 30 (A.A.) - Fransız 

mahfellerinden alınan malumata gÖ· 
re Almanya Fransadan yalnız ham 
madde almakla iktifa etmiyerek Al· 
manyaya yapılacak ihracat nisbetin· 
de Fransız mamulatı da alacaktır. 
Müstemleke istihsalatı için de mik· 
tan muayyen olacaktır. 

istikraz meselesine gelince, B. 
Schacht ile Vincent Auriyol arası~· 
Claki görüşmeler memnuniyet ven· 
ci bir tarzı halli mümki.in kılmışhr. 
Davcs ve Yung istikrazları faizl~
rinden bir tenzilat icrası derpiş edıl· 
mediği anlaşılmaktadır. Ş~mdiy~ 
kadar mcri olan klering suret1 tesvı· 
ycsini tanzim eden sisteme benzer 
bir sistem konulacaktır. Almanyaya 
ticari ve mali mütedahilleri ödeye
bilmesi icin 200 milyon frank tah· 
sis edil~ccktir. Bununla beraber 
bu farkın yı.izde ellisi Fransada ya
pılacak mübayaata tahsis edilecek -
tir. 

Yeni anlaşma çok geniştir ve 
kontenjanları, tediyeyi ı·e scıireyi 
tanzim edecektir. 300 sayıfa tuta
crık olan metnin tanzimi i.ic; hafta 
kadar slirecektir ve B. Schacht'in 
muahedeyi imza için tekrar Parise 
geleceği ümid edilmektedir. 

Tntbiki umumi anlaşmanın ak. 
dine bağlı olan turizm anlaşması 
Alman turistlerine, bunların Paris 
sergisini ziyaretlerine imkan vermek 
üzere 1 1 O milyon frank tahsis et
mektedir. 

Bu malumat 17 ransız membala
rmdan verilmiştir. Alman memba
larından henüz ınall'ımat alınama -
mıştır. 

ALMAN - FRANSIZ YAKIN
LASMASI KARSISINDA 

- ITALYA 
Roma, 30 (A.A.) - Matbuat, 

doktor Schachtın Paris ziyareti es
nasmd:ı bilkuvvc aktedilmi{l olan 
Alman - Fransız ticaret itilafının 
ehemmiyetini teslim etmekte, fakat 
iki devlet arasındaki siyasi münase· 
betlerde bir değişildik olmadığı nok· 

l tasında ısrar etmektedir. 
Tribuna gazetesi bu hususta §ÖY· 

le diyor: 
.. Fransız - Alman münasebet· 

lerinin İyileştiğine şüphe yoktur. 
Fakat bu münasebetlerin vaziyetin 
değiştiğine ve bilhassa Almanyanın 
Fra"sız - fngiliz siyasetine meylet· 
tiğine bir delil addedilmesi için ele 
ortada hic bir sebeb ınevcud değil-
dir.,, · 

FRANSIZ TİCARET NAZIRININ 
BEYANATI 

Paris, 30 ( A.A.) - Ticm~t na
zırı B. Bastid, Fransız - Alman 
ticaret anlaşması hakkında tebliğat· 
trın sonra matbuata beyanatta bu
lıınarak B. Schachtm B. Blum ve 
ticaret Ye finans bnkanlarile ticaret 
göriişmelerinde bulunmuş \'C bu -
nun tabii olduğunu söylemiş ve bu 
görü~ınelerin büyük bir samimilik 
isinde cereyan ederek anlnşma ile 
neticelenmesinden dolayı memnuni. 
yetini bildirmiştir. 

Nazır, bu anlatmanın kati bir 
ticaret muahedesine müncer olaca
ğından ve bunun da iki memleket 
arasındaki ticari miinasebetler üze· 
rinde müsaid bir netice vereceğin
den emin bulunduğunu ilave etmiş· 
tir. 
LONDRA BERLINLE ANLAŞIN

CAYA KADAR. .. 
Paris, 30 (A.A.) - Le Journal 

gazetesinde Saint . Bricc, Milletler 
Cemiyetinin son içtima devresi es
nasında Belçika hariciye nazırı 
Spaak'm Londra Berlin ile anlaşın· 
cayc kadar Bclçikanm doğrudan 
doğruya Almanya ile müzakereye 
girİ§miyeceğini Eden ve Delbosa 
vaedetmiş olduğunu yazmaktadır. 

BLUM SCHACHT iLE GÖRUŞTO 
Paris, 30 (A.A.) - B. Blum, 

bugün Almnnyaya hareket eden B. 
Schucht ile bir saat kadar görüşmfü. 
tür. Fransız mahf elleri c;örüşme · 
nin tamamen hususi mahiyette ol
duğunu bildirmektedirler. 

rara doğru g!difJi bizim hedefimizi tC'f!· ] İT AL YADA BÜYÜK BlR GEÇiT 
kil ediyor. RESMi YAPILACAK 

- Diğer memlcketıı::r!~ olan mlir t 
scbetiniz ne yoldadır. TI:lhassa 1nr,!l. 
tere ile? ... 

- Gayet sammi ve dostanedir. B:ı. 
hassa lngiltereyle aramızda muahede 

ile tesbit edilmiş pek samimi \'e doı.ıt 
ça bir münasebet mevcuttur. 

Emir Abdullah, dün saat bir bu. 
çukta abideye çelenk koymuştur. •'::;:. 

leden sonra Büyükdcit'de bulunan 

kendi köşküne doğru bir ;ezinti yap

mış ve akşamki kendilerine tahsis edi. 

Nnpoli, 30 ( A.A.) - 2 lıazi· 
randa Romayı ziyaret edecek olan 
von Blombergin şerefine gelecek 
haf ta Napoli körfezind~ büyük bir 

deniz geçit resmi yapılacak ve geçi
de 100 gemi iştira), e~eccktir. 

JEANNE • D' ARC'IN 
YILDÖNÜMÜ 

Ruen, 30 (A.A.) - Jennne · 
d'i\ıc'ın yıldönümii bugiin B. Al-

br.rt Sarraut'un riyacetinde ve bir
çok zevatın huzurile tcsid edilmİ§· 
tir. 

len hususi trenle Ankaraya hareket --------------
etmhılerdir. 

KURUN - Maverayı Erdün hü. 
kümdarı Altes Ruvaynl Emir Abd·~ J. 
lah bin Hilfeyin el Haşııni 

Pcygamb~rm torunların 1and1r. Baba. 
sı, 1mparatorh,ık deninde Mckke <!mi. 

ni iken lngilizlerlc Htifıık eden ve bi· 

laharc Hicaz Kralı olan merhum s.l. 
majeste Hüseyindir ki, dert erkek ç0 • 

cuk bırakmıştı. Bunlardan en büyügü 

Emir Alidir. Emir Ali bir mGd ı..t 

kendisine hükümdarlık teminine \<:.· 

hşmı§, fakat muvaffak olamamı9l.r. 

ikincisi Atatilrkün dosllı;rından o1dn 
lrak Kralı Samajcste Faysal. UçUncU. 
sü Erdün htikilmdarı Emir Abdulıd:ı 

\e sonuncusu da 5lmdl lrekm Paris >]. 

çisi olan sabık Ankara r.l< isi Emir :-;e. 
yittir. 

Maverayı Erdün Filistın ile Su:-İ.\ e 

ara~ında 42,000 kilometre murabb~J 

geni liğinde ve 260,000 nüfuslu bir t" 

marettir ki, Britanya h:.ınayesi altın. 

Haberler J 
'""""' 

~ MiSi R Maliye na:zırı Ronıaya 
gitmiş ve Kral tarafından hususi o· 
larak kabul edildikten sonra Mısı
ra hareket etmiştir. 

::~ B. BLUJ\I Romanya hava na
zırını kabul etmiştir.' 

~ ISVIÇREDE ınühim bir sil:ıh 
kaçakçılığı şebekesi keşfedildiği ve 
·şebekenin bütün İsviçrede şubeleri 
mevcud olduğu bildirilmektedir. 

dadır. Ahahsi Arabdır. Hükumet rr:ı•1 • 
kezi Amman ~ehridir. Bu şehir t>tıki 

tarihte Beli:a topraklnr-ı ın mcrkci.ı 
idi. Bcnibırail devrınd.? Habat Ar1 ;ı 
<.liye anılırdı. Makedony••lılar zamar-1.1 
da I<,iladelfiya adını al:rııfllJ. Eskmrn 
çok mamurdu. Sonra zamanla çok l·o· 
zulmuntu. Lfıkin eski devirlerin r.o.r. 
laklığın ı göze vuran tarihi eserler hl 
civnrda pek çoktur. Ye ~imdi nıodcı u 
bir hal almaktadır. 

1 

Kontrole memur 

A 
1 1 

( Üştyam ı iııoidc) 

29 mayısta Dcutschland zırhlısı lbi
za önünde demirli bulunuyordu. Bu ::ırh 

Jı beynelmilel deniz kontroluna tahsis 
olunan gemiler ar.uınd.adır. Buna ra(:; -

men zırlılı akşam saat 18 ilfı ı 9 araım1-
da Valansira bolşevik hükiımetinin an -
sızın oraya çıkan ve pike ile inen iki 
tayyıırcsi tarafından bombardıman edil
miştir. Gemi istirahat hıılinde olduğun

ıcian efrat geminin b:ışındaki sipersiz 
murabbada toplanmış bulunuyordu. 
BombJl:ı.rdan biri bu nıurabbaın orta -
sına, tıbkt blrkaç gün evvel İtalyan su· 

bayhmnın d irc'Sine oldugu gibi düş • 
müştür. Bu caniyane taarruıun netice
si: yirmi asker ölü c 73 ask:r de yaıa
lr. 

ikinci bir bomba da yan köprüye isa- • 
b~t etmiş, frıkat ancak ehemmiyetsiz 

haı;or yapmıştır. Gemi, harp ve seyir 
kabiliyetinde hiçbir arıza olmadıgı hal

Si lahları bırakf118 
Kon/ eransı nihagef topfaııı~d 

"I 11" Mussollo inio A me r lkadan istedill "'ıııııı 
koııfer• 

Cenevre, 30 (A.A.) - Paul Bon - silahları brakrna i~tif· at 
cour'un riyasetindeki Fzansı:ı murahhas törlügünden istifa c~~ ve )'ıı!l 
heyeti Cenevreye gelmi!tir. Büro reis muavın · .. de 

• · ·asctı•· ı!l 
ş:mdiye kadar iki kere teh:r edil- hası pol:tis'in rı) jol1ı 

miş olan silahları bırakma konfcran • ı Arthur Hcnderson·da·~ı kiırı5= 
)1cıtU 

sının, 1932 senesinde başlanmış olan bu yasct makamına 

esere devam edilmekte olduğunu ve dilmemiştir. . sfI,.hJ-IJ) 
İlkteşrin 1934 te Almanya Milletler MUSSO LiNlNIN E?ıu;;rJr'1 1 

Cemiyetinden çekilinceye kadar takip T/\HD1T 'f yor 
edilen gayeden vazgeç:lmerliğini teba • Milano, 30 (A.A·~.;oir1 
ı•Jz ettirmek için toplanması lüzumlu lia , "\Zctesi. MuS~ 1 vıı\:11 
görülmüştür. gazeteciler le ~.c~en :ir ııo~ 

Büroda aza bulunan hük(ıınctlerclcn lal:atına a 't muhın'l 
bazıları belki dü!>Unülcn mukavelenin etmektedir. ... Jto 

;,- p l".Clllı• 
bir kısmının. meselii devletlerin as • Eu g:ızctc, 11 :s 'p c 

tcrtı 
keri masraf bUtçelerinin ilan edilmesine cihan konferansı adığifl1 

• - . . d - U 0111'1 ıorC dair olan kısmının, tatbiki s'lahlaıt cttıgının ogr .• ·a ı;u 

bırakma meselesinde ciddi bir terakkı dır. Popolo d'f talıa ~ · 1101~ 
temin edecektir. 

/\.lmanya ve İtalyanın iştiraki temin 
cdilmerlikçc konlcransın müessir b: r 
şekilde çalışamıyacagını iddia eden in
gıltcr::nin talebi •:.izcrinc bazı lıUkiı • 
metler ve bilhassa şimal hüküın::tlcrin 

den bir askeri masraf bütçelerinin 
neı:,r:ıe hususi imalatın kontrolU temin 
odilmcdikçe bü:'Oya kat'i tcltliflerdc 
bıılunm1ktan vaz"7eçmişlcrrlir. 

BENEŞ RElSLll<T EN lSTlFA ETTi 
Çekoslovakya reisicumhuru Bene{. 

rcısıc ~ 
sadece, Amerika 

1 0ırııı: 
!ar mesd::silc rncşgu ı.0irJ' 

d ~ 1 ta" 
konfcraııs hazırla '.g'k·11de!l 

· ura 1 c hıı konferansa ı~ . pııS 
bileceğini söyt:nı'ştır· kıt'lao; 

bıra d'' halde silahları ıiııd= 
• - ]cana& 5~ lıahsolmıyacagı nıeselt 

silahları azaıtrnak 1 oıU 
bu işe her şeyden cvve ıa!ıd> 

- tarını 
!ahlanma progranı )(tcdir· 
başlam:ık lci::ırngclrnc 

de Cebelüttarıka hareket etmiştir. Ya - --------------------- l'İ 
·a 111• 

halgilz.arı ile 1spall) ıi:l1 ralılarları oraya çıkaracaktır. Zırhlı tay
yaı elerc kat'iyyc-n ateş etmemiştir. 

Valcncia bol5evik hük(ımetinc, hey • 
nelm:lel kontrol hizmetinde bulunan ge
milere yeni taarruzlar yapmaması i~in 
iki defa adem:müdahalc komitesi ve Al· 

man hükumeti tar. fından ihtaratta bu • 
lunulmuş olduğundan bir Alman gemi· 

sine karşı yapılan bu yeni caniyane su
ikast Alman hüki'ımetini tedbirler al -

maya mecbuı etmiştir. Adem:müdahale 
komitesini derhal bu tc\:lbirlcrdcn ha • 
berrlar edecektir. 

HİTLER HABER AI..INCh ... 

Bertin. ~ (_A.A.) - Alman ajansı 
b:ldiriyor: Münih ziraat serglsinln kü· 

şadı münasebetile orada bulunmakta o
lan Bitler DeutGchland zırhlısına kar • 

§I yapılan suikast h.aberini küşat mera
simi esnasında almıştır. 

Merasimden sonra Hitlcr, o esnada 

Berlindcn Mün"he gelen hariciye nazırı 
Von Neurath ile görüşmiı<>tür. 

Saat 14.35 tc Alır.an donanması Baş
kumand3nı amiral Röder lıusu:;i bir 

tayyare ile Berlindcn gelmiş ve derhal 
Bitlerin yanına giderek uzun bir müli· 
katta bulunmuştur. 

Hitler yanında Yon Neurath ve a
miral Röder oltlugu halde sut 16 da 
tayyare ile Bcrline hareket etmiştir. 

Saat 18.30 da b:ışvekalette H:tlcrin 
riyaseti al•ında harbiye na::ırı mareşal 
Von Blombcrg. haric:yc nazın Yon 

N curıth donanma btı kumand;ını amiral 
Tiöd:rin i tirakile bir toplantı yapılmış
tır. 

GEMi CEBELOTTARIKTA 

Londrn, 30 ( /\..A.) - Reuter ajııısı 
Cebelüttf.rıktan istfobar ediyor: 

Alman Zırhlısı D:utschland b~yrağı 
yarıya !rnd:ır çekilm ·ş olduğu halde bu-

gün öğleden sonra Ccbelüttarık'a gel • 
mir.tir. Mürettebat arasında İspanyol 

t ... yy:ı:-el•rinin att l:J:ın bomt~ıar netice
~·n·lc vukubulan infilaklar.lan ölenler ve 
yanı n::ılar vardır. 

Yfn?.ıt D~Ş KiŞt öLDU 

Ceb:lüttarık. 30 (A.A.) - Rcutcr 
bildiriyor: 

İnaiJiz re::-ni ınahafilindcn ttbl'~ e • 
dildi,;ine gö:e Dcu:-cchbnd zırhlısı mü· 
rettebatından 25 ldı::i öhr.iış, 20 ld~i de 
agır sıırettc y::n~lanmı~~ır Yar:ılılıır a
lcllicele hest:ıncye kaldırılmışlardır. El· 
de bulunan bütün doktorlar hastanede 
toplanmıştır. Ölülerin cenaıe merasimi 
yarın Ccbelüttarıkta yapılacaktır. Bu 
hususta icap eden tedbirler alınmakta
dır. Dcutschl~nd'ın Cebclüttilrık'a ge • 
r;:ndc limanda bulunan bütün inı;iliz 
v: ecnebi harp ı:;emi!cri b~yral:!arını ya
rıya çckmi§lerdir. 

VAZtYET VAHİM DENİYOR 

Bcrlin, 30 (A.A.) - Matbuat, Pal -

ma hacliscsi dolayısile ortaya çıkan va
ziyeti vahim addetmekte ve Valcncia 
Marksistlerine yapılan ihtaların da cid
di telakki edilmesi lazım geldiğini kay· 
detmektedir. 

Bcrlincr Börsen Zeitunc şöyle ya
zıyor: 

Tayyarelerin, kontrol servisini temin 
eden gemilere bir metot dahilinde ta • 
arruz ettikleri tesbit edilmiştir. Fakat 
bu tehlikeli bir oyundur. Herhalde is • 
panyol sularında bulunan ve şimdiye 
kadar soğukkanlılıklarını muhafaza et· 
mi~ olan gemilerin kumandanları bun • 
dan sonra vukubulacak tahriklere mu • 
kabele etmesini bilce~klerdir. Bu lm • 
mandanların hu e:ihi ihtarların ciddi.<;> : 
larak tel!kıti eôılmcst lazım gcle:egını 

Yalencia hükumetine bildirmeleri la · 
zım gelecektir. 

Lokalanzciger gazetesine göre son 
günlerde vukubulan hadiseler yalnız 
ecnebi harp ı:;emilerini tehdit etmekle 
kalmayıp halihazırda sulh lelı:nde yapı· 

lan teşebbü3Icri <le tehlikeye düştirecek 1 
mahiyettedir. 

JT ı1Ll' .t1N r:Eill I LERİ. DIT BOMJ)AR. f 
DIMAN EIJILlJI 1 

İtalya hükumetinin ademi nıüd~~a-1 
le komitesine Ycrdıği b:.~· ~otaya gorc, 1

1 26 mayısta İspanyol hukunıct tayya
re'cri İtalyan harp gcmilcı·:ni bombnr. 
dıman ctmiı;lcrdir. 

Bomblrdıman n~ticesinde Palma\1a 
demirli durnn lt:ılyanlnrın Gııarto 
kruvazörile Ealcttn mua~·in kru\'azö. 
ründc bulunan İtalyan bahriye zabit· 
lcrintlım 6 kiŞ! ölmüş, bıdrnc; kişi dr. 

yaralanmıştır . 

/TALl"AVAI<:I HEYECAN 

d p:ı1ı11n 
bakanı arasın a i\ct 

· cntn • giliz gemilerine bır r tc 
. . ııots.lıı 

sı ayrılması ıc;ın 

mu§tur. boıı1 
lnsn·z notasında. 1 )'"~ . cınilcr . 1 

edılen llalyan g gcfl'lı! 
lunan Harüy harp bS dıl 

b·r bOOl ! metre ynnma 1 • . c111ılt 
dirilmekte ve fngıhı S 0ııı 
niyetli bir yer taleP .... c\~ 

rctcn ... Hardy daha §ime 1 

tirmiş b• ıumıyor. b!J~ 
..da.fall 

İspanya milli mub·ni ısı! 
to lnniJterenln tnle 1 , .. 

" ro._..ı .... 
--4~J,-:ı-· cı- ·1·sesıJ1 

l ıo ı dereccsile Pa ma. göstr 
tul derecesi arasında •O 

e pt" 
HOKOMET N' 'V•I 
· ao (AA.) - d 1ır Paı ıs, • · htan 

mcti, Alman ])eutsı: . • . ıı.r 
rettı&1 ıcıf &c&i hakkında ne§ yyr.rc 

evvela lıu ıırhJtnın ta arcl'r 
ta}'>' 

etmiş olduğunu ve ·yetil1d' 
kabele etmek nıecburı 
bildirmektedir. 

ClDDI TED~~R 
./ 

O (A AJ ·ode l1oına 3 · · eırıtl 
.. ' k itcsı ef1 ımıdahale om seÇ 

1 nd:.n 1 t8 lspanyol su ı:ırı f 11yo 
. • sp:ı f1 

hnrb gcmilerının dıfflş 
ri tarafmdnn boırıbcı~.,,de ( 

urtı'ı 
olması efkarı urtı nıı!'1tıt· ~i 
heyecan uyond ır .. "' 1el~~ 

h fılıJl ·11 Siyasi ına a ıerifl 1 \l 

re f spanyol ta)'Ya.re,,,. tllllrJ3r,,. 
• ·ıerıı.. " 

noma JO (A.A.) _ Gazeteler Pal. \•e İtalyan ge_rn1

1rtı1ştır·. fı 
ma hadisesi hakkıı da h~yecanlı ncşı i. tarid bir şekıl ~llyir 'c 1~ı.e 
yatla buhınmal:lnclırlar. lcl hukuka rı~Shnttl hD~o!l 

G!crn:ıle d'it:ılia diyor ki: dıracak obn ıı··d h&!e t ,. . nıu a t1t 
I3u ltnnh hadise Londra tefirimizin dinin ad~mı 1 'l.,8pth~· ~ı1l 

10'l J ··5tC• seri ve mUheyyi<.; bir protestosu ile hal son toplantısıı hi1' go btl t 
ledilemaz. Mesele beynelmilel bir mey le:-i tamamile 11!0 tioİJl . 1 

h ··kuff.C 1 ti 
dan okuma mahiyetindedir. Çünkü te· Valansiya ll dbirl::t ıi 

1 
f te • ,,, 

cavüz Londratla bir devle' in tc,vikı \"C ciddi müda aa oi bıt 
yardım: ile yııpıhuıştır. Avrupa, Is. lüzumlu kılan ye (P.· 
pany:ı So,•yet fesrıt sistemini dah:ı das ctmi!ıtir. ~1.17:· 30 .c13ıfl 
cnnlı bir §ekilclc eydmlntan bu teca. St. Jenn de z ı ,30 c~1~6~ 
vüzU ehemmiyetle kaydetmiştir. Bu akçam sa• t iiÇ · rlı~ 

1 • d"I . olafl l rı r.. Tribünn gautesi 1'ÖYlc ~ıızıyor: ~um e ı mış k kıtD •. ıııifl• 
"- ltnlye cezai te1birluc tevessül recisile, F ran ~yare''' rı,111ıff 

ctmiyccektir. Fakat I...ondrıı kom:tesi· lunan iki Rus I ,.ııs ıı!ıı bi~ 
nin komlinlzmın bu haydut,.a hareke. vi ·relinin ve I ıt J111.l~tl ıfııt 

ıı . f dileıı 111lf11 
tini bütün vchamctile bP.raber nazar lada tev!:ı e ri yar 

. . .. b 1e1elc 
itibare alması lazımdır. Valanslyayaı tının mu "'" · ~ 

yapılacak ihtarın istikba; :le hareketle. ----- •l)'i~~ı~O~ 
ri hakkında bu hükumeti ı;:ok ofü;ün- u:ı l cuMh 'Gf:L ~~--..., 
dürecek bir mahiyelte olırıası laz;m. YAYA ) / ~,..-

( \ A· tı' dır. Jtalyanlardan allı kı~i ölmü9tür s·· k c<ı 30 rı:· oldıJ ele 
\'C bu unutulamaz... ı ;.ı r ' J3c:C • " 'ı e 

1 rcfakatınde bıJf'~) 1:ıı1 
JNGILIZ GEı'!ILlliR/ DE TETnl. , hnziran torihin1~nd>1~ t. \ h 

11EDE Kral Karol tartı ir~rıcı 
Lonrlra :JO (A.,\.J - Valnnslyadan ten :mnra 9 ~oı 

• w• •• a·· 1 ·ı- 1 1 avdet cdeccktır· bildırildıgıne gore, un ngı ız ma:; a • 
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or ~ ~f::!.Jsla'.!.b!!t _n__a_sı~ eJlenJ!di! Banka la rda ki tasarruf 
11 ~ yıl önce çıkan bir gezinti iradesi hesapları arhyor 

b\llun . . 1 . " . er g' . gczıntı • yer erme ,...angı 

~~ ldılcbiJir ve nasıl gidilebilirdi? 

t:ı b'r gününün ertesinde bunu bil -
"· ır res . 
'il Ok ını vesika arzedersek, KU · 
~ d 

11~~cusunun yanlız zevk duya
.: q cgıl, bir lahza başını eğip iki 

Cd i&ındaki farkı -düşüneceğine de 
~4 l}'oruz. 

~ 1268 
- ki üzerinden 88 yıl geç-

' llıcs· mevsim, yaz. "Mesire,. zaman-
~ ırclcrde gezmekte olan kimse -

-.....:f ve terbiye yollarına uygun -
···ket 
t h le bulunmamaları Uizım. Hü-

ıısus· b" \tikti 1 ır "tenbihname .. hazırlı-
c h n Padi ahına sunuyor. "Mu -

or" areket olunması için müsaade 

~~a 
'1eıııı 1~eyi veren Abdülmecit 1 Yani 

~~. 1 
ta yenileşme devrinin padi -

Eıki devirlerde Kahtane .. 
yir yerlerinin hepsine izin yoktu. Cuma dışında Balıklı kilisesi civarıniaki se -
ve pazar günleri Maslak, Kalender me-ı yir yerleri ... Buralara da çok zaman cu
sirelerine, Arnavutköyü akıntısına "is - ma ve pazar günlerinde ve arada sırada 
lam hatunlannın gimesi,, ötedenberi başka günlerde kadırl:ian erkekten se -
memnu idi. Bilmiyerek gidenler olursa yirciler gidiyordu. Talimat buralara gi
zabıta memurları bu tenbihnameye göre decek erkeklerle kııdınların da biribir -
menetmek salahiyeti alıyorlardı. lerile "karmakarış,, oturmalarını istemi-

Yine cuma günü gidilecek yerler - yordu. 
den olan Küçüksu, Büyüksu, Havuzba _ 

1 
• Me~u.rlara, za~ıta!a. b~nun. için "ge-

Jı, Çubuklu ve Hünkar iskelelerine ve 
1 
nış salahıyet .. verılmıştı. Ehlı ırz ta -

cuma günü ile pazar giinü V eliefendi, ı kımı., nın rahatına, huzuruna bunlar a
Çörekçi, Çırpıcı çayırı ve Bayrampaşa,! liikaı;iar olacaklar, aksine hareket eden 
Kuyubaşı seyir yerlerine kadınlar gide-ı olursa onları da hemen menedecckler
bilirleı.i:li; ancak erkeklerle karışık ola- di· Dinlemeyenler olursa tutulup "men

sup olduğu mahal,. e götürülecekti. rak "oturamazlar,, dı. 
''Tenbihname,, (Bu mahallerde her

kes eclibane hareket edip öyle aefiha -
ne tavırlardıı.n ve gelip geçenlere har -
fenclazlıktan sakınılmak lazımgc'c: l< -
tir.) diyordu. 

KAGITHANE ... 

Kahtane için "trnbihname., nin ayrı 
bir hükmü vardı: Buraya cumalarile 
pazarları kadın erkek gidebiliyor, la -
kin keridilerine ayrılan hududu geçme -
mekle memur bulunuyordu: Kathtane 
köprüsünden çağlayanların nihayetine 
kadar sağ taraf kadınlara ayrılmıştı: bu 
)Pana erkeklc:ı ge!jenıt':.t:\11: erkekler de 

Kahtane köprüsiinün beri tarafına ka:dar 
gidip ileriye geçemiyordu ve bu halde 
kadınlar erkeklere mahsus yerde eğ -
lcnmiyordu. Pazar günleri "islam ha -
tunları,, nın Kahtane mesiresine gitme
si de büsbütün yasaktı. 

AKŞAM OLUNCA ... 
Kadınların yazılan günlerde yazılan 

seyir yerlerine ve bu yerlerin de hangi 
taraflarına girebilecekleri kaydedildik -
ten sonra, yine kadınlar için seyir za -
manına saat ile de bir hudut çizilmişti: 

"Saat on ve nihayet on bire ( aeat -
ler cz.~.".lidir; bu mevıin-.ıde zevali saat 
öileden sonra 17-18 demektir) geldi
ğinde nisvan takımı hanelerine azimet 
etmeye mecbur olacak, velhaııl, akıam 
talnrrüp ettiği gibi ıeyir yerlerinde on
lardan (niıvan takımından) kimse kal -
mıyacaktır·., deniyordu. 

SATICILAR, ÇALGICILAR 
Bu yerlere gelecek satıcılar, çalgı _ 

cılar takımı için de tenbihname boş bı -
rakrlm:amıştı. Bu takım dn "ehli ırzca,, 
hareket etmek lazımgelirdi. Şayet "kav
len ve filen vasıtai rezalet olacak olur
larsa, o gibilerin bir daha mesirelere git
mesine üin verilmiyecekti. 

iKiNCi DERECEDE GEZ1NT1 
YERLERi 

"Tenbihname,, denilen talimatın ikin
ci derecede gezinti yerlerine ait hükmü 
de yine erkekli kadınlı olmak bakımın
dan konmuştu. 

Boğaziçinde Kestane, Fm.:lıksuları, 
1 

Büyükdere, Ağaçaltı ve Arnavutköyü 
arkasındaki ayazma; Betiktaş civarın -! 
da Hacı Hüseyin bağı, Ihlamur ve et-ı 
rafındanki bahçeler; Küçük Çiftlik: A-' 
yasağa tarafındaki Havuzbaşı. Levent 
Çiftliği: Beyoğlu semtinde Taksimönü 
ile maşatlık ve Ta tavla; Silivrikapısı 

Mensup olduğu mahal elbete karakol -
dan başka olamazdı. 

Talimatın son fıkrası bütün 
bu haber verdiğimiz hükümlerden daha 
parlaktır. Devrinin, içtimai halini pek 
güzel okuyup anladığımız bu hüküm 
"eöer rütbe ve itibar sahiplerinden o -.. 
}anlardan da böyle yasak hareketlerde 
bulunanlar olacak olursa .. onların rüt -
heleri de kenl:iilerini kurtaramıyacak -

Kadın yüzünden 

Bir adanı kaıdeşini 
boğaı alı öldüı dü 
Manisaya bağlı Hyaslar köyünde 

feci bir cinayet işlenmiştir: 
Osman isminde bir köylü iki 

sene evvel köyünden ayrılmış, ka
rısı Fatma yalnız kalmıştır. Osman · 
köyden ayrılınca kardeşi Abdullah 
Fatma ile anlaşarak karı koca gibi 
yaşamağa başlamışlardır. Bu hal 
iki sene sürmüş, Osman köye dö
nünce iki sevdalı buluşamaz olmuş
lardır. 

İki se'\•dalı dü tini.ip taşındıktan 
sonra Osmam ortadan yok etmeğe 
karar vermişler ve bir gece Abdul
lah ansızın ağabeyisinin evine girip 
belinden nkardığı kuşağı yatakta 
uyuyan Osmanın boğazına geçir -
miş, Fatma da bir ucundan tutmuş 
zavallı adamı bu şekilde boğmu~lar
dır. Osman sağır ve uykuda oldu
ğundan kardeşinin içeriye girmesin
den haberdar ol<1maını!';lır. 

Cinayetten sonra Abdullah kaç
mış, Fatma yalancıktan ağlayarak 
köyliileri başına toplamış, kocasını 
iki mechul adamın boğduğunu söy
lemiştir. Tahkik ... t derinleştirilince· 
hakikat meydana çıkmıştır. lki ka
til yakalanmıştır. 

Romanyada bUyUk bir 
kaza o"du 

Bükreş. (Hususi muhabirimiz
den) - Braşov şehri ile B\ikreş a
rasında işliyen ekspres treni bir oto
büse çarpmıştır. Otobi.is, son sür
atlc giden trenin altında parça par
ça olmuş, yolculardan 6 kişi derhal 
ölmüş, 6 kişi çok ağır yaralanmış, 
18 kişi de hafif surette yaralanarak 
hastahanelere kaldırılmışlardır. 

Radyo ~1üsabaka Kuponu 
-92-

ısım: 

Adres: 

Aıtı senede 60 milyon lira tasa11uf eltık 
Ulusal Ekonomi ve arttırma kurun. ı 

umumi m~rke1i 1935 - 1936 y.llar. 
çallşma raporunu neşretmi tir. I!aporda 
bu milli kurumun iki yılda baş:ırdığı 

iş1:rin anahatları belirtilmi~tir. Baş 

tar~fta 'Ek:mom"k duru:numuz ince -
lenmekte, ve bu hususta ~:uruma dü~:n 
vaz:fe anlatıldıktnn sonra ~unlar ilave 
olunma~tadır: 

''Cemiyetimizin propa~anda mevzu
larından biri de tasarruftur. Türkiye -
de tasarruf terbiyesinin yayılması, ta -
sarruf itiyadının bir ahlak haline gelme
si hususunda gerek cemiyet:mizin ve 
gerekse milli bankalarımızın pek kısa 
bir zamandanberi yaptıkları devamlı I 
telkinler sayesinde tasarruf hareketi cid 
den iftihara Hiyık hamlelerle seneden 
seneye yük5e1Miştir. 

Ban!(alardaki tasarruf hesapları daha 
1929 senesinde 17 milyon l"ra iken 1936 
senesinde 7 5 milyona varmış bulunu -
yor. Bu mukayese bizi her türlü izah
tan müstağni bırakacak kadar beliğ -

dir. 

Yalnız hiçbir sahada olanla iktifa 
etmiyen ve daima her şey!n daha iyi -
sini, daha fazlasını isteyen bizler, bu 
adedin hiç olmazsa gelecek kongremize 
kadar 100 milyona çıkmasını temenni 
etmekten ve bu yolda çalışmaktan 

kendimizi alamıyonız. 

Yalnız bu vesile ile aydınlanması 
icap eden bir noktaya temas edelim; 
her sene kutluladığımu: "Yerli malı 
ve arttırma haftası'' münasebetile yapı
lan neşriyatta bazı kimselerin bir ta
raftan yerli malı istihlakine, diğer ta
raftan da tasarruf etmeğe te~vik eden 
propagandalar arasında bir tezadın 

mevcut olduğu zannına düştüklerini 

gördük. Halbuki tasarruf etmek ha
sis ve cimri olmak demek değildir. Ta
sarruf demek, bir lokma, bir hırka de -

mek değikiir. Tasarruf sadece isra -
fın zıddıdır. 

Tasarruf bilgili, şuurlu, ve hesaplı 

harcamak suretiyle gelirlerden bir kıs-
mını ayırıp biriktirmek demektir. Bu 1 
itibarla bizim, tasarruf kelimesini hiç -
bir vakit milletin istihlak kabiliyetini 
darlatan. hayat standardını düşüren 

menfi manada kullanmadığımızı ve kul-

anmak istem:di~imizi bir k-.re c!al.a 
:;öylem::k isteriz .• 

D:ğer taraftıın Her };'.il lZ B'rinci 
Kanunda ba:layan "Y erlı malı ve L.ı t. ı 
rım haftası" artık milli an'anelerimiz a
rasına girmiş bulunuyor • 

Haftamızı a~mnk lutiunu ~ m ·;_-e 
kadar hiçbir yıl csirgem:miş elan B~'} 
Ba;:anrmız İsmet İnöniinü;ı bu ves;Je 
ile söylemiş oldu.k;ım nutukl<tr her y.I 
aynı tarihte b:kl:nen tarihi lir hj.dis~ -
dir. 

Ankara radyosundan haftamız mi' J. 
detince her akşam ayn ayrı hitap ed~n 
Bakanlarımızın nutukları ise ekonomi'< 
kalkınma tar:himizin d::~erli birer ve
sikası olarak yaşayacaktır. Gerek haf 
tamızın canlı bir surette kutlulanınası 

ve gerekse gayelerimizin geni~ halk 
kitleleri arasınc:!a yayılmalan hususun<!rl 
Cümhuriyet Halk Partisi te§kilatının 

ve d\atbuatın gösterdikleri candan ala -
kayı ~ükran ve mir-•tle tebarüz ettir -
meyi bir vazife biliriz. 

SERGl EVi: 
Cemiyetimizin Ankarada in~a ettir -

diği Sergi evi yalnız diğer §ehirlerimi
zin değil, }]:.itün Balkan ve yakın Şark 
memleketlerinin gıpta ettiği bir kültür 
eseridir. Bu bina sayesindedir ki; An
karada muhtelif mevzular üzerinde ser 
giler tertip edilebilmektedir. Son iki yıl 
içinde açılan on üç sergi arasında bil -
hassa Sıhhiye Bakanlığının tertip ettiği 
"Sağlık ve sari hastalıklardan korun -
ma çareleri sergisi,, İktisat Vekaletinin 
tertip ettiği Küçük San'atlar sergisi 
ve Enternasyonal Kömür yakan veııa·t 
sergisi, sergicilik san'ati bakımından 

da övünülecek eserlerdir. 
Memleketimizdeki ekonomik geı: -

me ve serpilme nisbetinde cemiyeti -
mizin gayeleri için de yayılma ve költ
leşme imkanları artıyor. Bu it"barla bu 
son iki yıl memleketimiz için ne kacar 
hayırlı geçtiyse: Cemiyetimiz için de 
o kadar mes'ut neticelerle doludur. 

Politik istiklalimizin ekonomik te -
melini hergiin daha kuvvetle perçinle -
yen bJyük önderimiz Atatürkün ve 
onun değerli yardımcısı İsmet İnönii 
Hükmetinin yolunda gittikçe artan b:r 
heyecan ve şuurla vazifemizi yapmak
ta devam edeceğiz." 

r 1şaıeıter 
kuleye dair 1 Fildişi 

:..-------------Sadri Ertem J 
Bir yazısında Nurullah Ataç mu

harririn fildişi kuleye çekilmesi me
selesine temas etti. Filhakika fildişi 
kule zaman zaman sanat adamları
nın realite içinden kaçarak başları
nı dinlendirdikleri bir siikun yeri, 
bir ruh inzivagahıdır. 

Bir sosyete içinde ya~ayan, mi
desile olduğu kadar fikrile, isile ha
yata bağlı olan muharririn kendini 
politikn hareketlerinin dışma atması, 
ondan uzaklaşması haddi zatinde ta
mamen mümkün olan birşey midir? 

Buna yüzde yüz evet demenin 
imkanı yoktur. Her sosyal hareke· 
tin, her fikrin, hatta her arzunun 
arkasında maskelenmiş bir politika 
cereyanı yatmaktadır. 

Hiç bir fikir, sanat ve felsefe 
cereyanı yoktur ki arkasından in -
sanları sürüklemek, hayata girmek 
ve hayatı nizamlamak istemiş 
olmasm ! Buna imkan tasavvur e
demezsiniz. 

Hiç bir politika hareketi yoktur 
ki, onun bir felsefi ve fikri temeli 
olmasın!. Her politika hareketinin 
yastığı muhakkak bir felsefedir. 
Sanat hayatmı da felsefeden büyük 
hatlarla, keskin fasılalarla ayırma
mıza imkan yoktur. 

Politika ile sanat arasındaki bu 
yakınlık, goruş, anlayış ve yapış 
arasındaki münasebet gibi biribirini 
tamamlıyan, biribirini arkasından 
iten hareketlerdir. Fakat bunlara 
rağmen muharririn bir gün fildişi 
kuleye çekildiği ve politikadan nef· 

ret ettiği de görülmemi~ şey değil
dir. 

Muharrir, ya~adığı cemiyetin 
fikirlcrile, arzularile, ihtiraslarile, 
ve hareketlerile kendi benliği ara -
sında bir muhabbet, bir kaynasma 
bulunursa muharrir ic;in politika 
yapmak, politikaya dair yazmak, 
siyasi ihtiraslarm içinde kalem oy • 
natmak, hulasa partizan olmak, o· 
nun hayatında bir aksaklık ve sanat 
kıymetinde bir kusur telakki edile
mez. Çünkü inandığı gibi yazar. 
Fakat sosyetenin hayat telakkisi ile, 
mesela partisi ile kendisi arasında. 
ruh ve samimiyet ve fikir farkı var
sa o zaman vaziyet tamamen eksi 
bir istikamet alır. Ya, inanmadığı 
şeyleri yazar. İnanmadığı şeyleri 
yazmak, bir muharrir için hiç ol -
mazsa maharetsizlik kadar bir ku
surdur. lnanmıyarak yapılan bir 
tenkid kadar inanmıyarak yapılan 
medh de bir muharririn seyyiat def
terine geçecek fiillerdendir. 

Bu vaziyete düşmemek istiycn 
muharrirlerin tuttuğu yol kendi şu
\ıruna dönmek, kendi hayalindeki 
dünyayı yaşamaktır. 

Muharrir bu zaman sembolizme 
knçar, romantikleşir. Tamamen 
siibjektif bir alemden bahseder. Ve 
nihayet kendi ferdi hisleri, ferdi ar· 
zuları, ferdi emelleri birinci plana 
çıkar. işte bu alem, bu hayali '\'C 

sadece kendi hülyasına dönen İn!a
nın halkettiği dünya "fildişi kule,, 

(Lütfen sayı/ayı çeviriniz) 
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Şehirde 
-.:-.-.:- zwwwz~ ~ ıysc ,_, ~ ,_~ ~ ._ 

Beledlye lflerJ 

TRAMVAYDAN ATLIY ANLAR 
- Eminönü polis merkezi memurları 
tramvaydan atlıyanlarla çok sıkı bir su
rette mücadele etmektedirler. 

Evvelki gün tramvaydan atlryan yir
mi bir kiti tutulmuş, bunların on altı -
arndan para eczası olarak hemen yüz 
iki kuruş alınmıştır. Diğer beşinde pa· 
ra olmadığrnıclan h•larında zabıt vara
kası tutulmuştur. 

FLORYANIN fMAR PROJESİ -
Floryanın umumi imar projesi bugün -
lcrdc Büyük Millet Meclisine verile -
cektir. 

Şehircilik mütehassısı B. Prostun 
yaptığı makete göre, Floryada bahçe iç
lerinde 150 kadar köşk yapılacaktır. 
Büyük otel bugün Solozyom adını taşı
yan barakaların yerine inşa edilecektir. 

Proje tasdik edildikten sonra, yolla
rın açılmasına ve ağaçlanma işine der
hal baıtanacaktır. Büyük otelin temeli 
ıelecck yıl atılacaktır. 

Zaten bilindiği gibi iki üç seneden -
beri Floryanın imarına çalışılmaktadır. 

Solozyom plajından sonra gelen kısım
Cta iki büyük beton pavyon yapılmıştır. 

Bu pavyonlardan biri arkada diğeri ön
aedir. Arka pavyonda 44 tane geniş so-

l yunma mahalli vardır. Bu pavyonun ön 
tarafındaki sahaya hafif kum ldöşene -
cek, ağaçlanacak, çimenlenecek ve bu 
ubaya ııalıncaklar, pingpong masaları, 

jimnastik aletleri konacak, spor ve eğ
lence sahası olacaktır. 

Diğer taraftan lüks kabinelerin ara -
lanna ağaç ve çiçek dikilecek, ön bal -
konlar yeıil pöluş olacak ve kum bu ka
binelerin tam önünden ba§lryarak sahile 
kad:ır yayılacaktır. Bu kumluğun orta -
larına da ağaçlar dikilecektir. 

Lüks kabinelerin yanında büyük bir 
taras vardır. Bu tarasaya şemsiyeli ma
ular konacak. tı:r::.sın kenarları çiçek -
lenecektir. 

Poliste 

Ekonomi 

ŞEKER MÜTEHASSISLARI DÖN 
DO - Almanyada Hale üniversitesi 
profesörlerinden Bay Rocmcr ile Danzig 
üniversitesi profesörlerinden B. Blohm 
§eker fabrikalarımız ve pancar ziraati -
miz hakkında yaptıkları tetkikleri biti -
rerek istanbula dönmüşleridir. 

MUteferrlk 

ARABACILAR C. REİSİ ANKA -
RAYA GtTTt - İstanbul arabacılar 
cemiyeti reisi B. Namık ile umumi ka -
tip B. Mustafa cemiyete ait bazı işleri 
takip etmek Üzere ankaraya gitmişler -
dir. 

Arabacrların başlıca şikayetleri, tüccar 
lara ait arabaların sıraya girmeden eşya 
taşımalarıdır. Cemiyet reisi bunların şe· 
hir içinde istedikleri gibi nakliyat yap
mamalarının temimine uğraşmaktadır. 
Çünkü bu hal biTaz daha devam eder -
se 1stanbulda nöbet usulüne riayet eden 
4000 arabacı ve hayvanları aç kalacak
tır. 

GEMt KURTARMA ŞtRKETl 
KARDA - Türk Gemi Kurtarma Şir· 
keti bu sene kar etmitşir. Şiket, Yeşil· 
köy feneri önünde karaya oturan Bük
reş vapurundan 6 bin istedin, İzmitte 
oturan Yunan vapurundan 3500 ister -
lin almıştır. 

KUDUZ TEDAVİ MUESSESESt 
- Kuduz tedavi mücssesei beş haziran
da elli yaşına basmaktadır. Bu müna -
scbetle gelecek cumartesi saat on altıda 
Etibba odasında bir toplantı yapılacak, 
ınuhtelif profesörler söz söyliyecekler -
dir. 

ŞOFÖRLERE İHTAR - Şoförler 
Cemiyeti kazaları önlemek için şoförleri 
her dakika ikaz ddici bir karar vermiş -
tir. 

Cemiyet "Şoför! Evinde seni bekli
yenleri unutma! sür'at, felakettir,, lev
haları bastırmış, bunları her otomobilde 
direksiyonun karşısındaki yere yapış -

KARP1'1 •; • ı y ARALANDI _ tırtmıştır. 

Cibalide Çeıme sokağında oturan Ali 
isminde bir çocuk kazdığı bir çukura 
kıarpit ldoldurmuş, ateılemiştir. Karpitin 
patlamasını seyir için çukurun başına 
toplanan çocuklardan 12 yaşında Rıza 
yüzünden ağır surette yaralanmış, has
taneye kaldırılmıştır. 

FECt BiR ÖLÜM - Florya civa -
rrndaki inşaata Çekmece civarmdan taş 
ıötüren şoför Azizin idaresindeki kam
yon bir virajı sür'atle dönerken kam -
yonun içinde ayakta duran amele Hü -
aeyin ansızın yere düşmüş başı taşlara 
çarparak parçalanmış, zavallı amele bi -
raz sonra ölmüştür. 

ALACAK YUZONDEN KAVGA -
Ortaki:Sy!de oturan amele Tanaş dün ay
ni sokakta oturan btipana bir alacak yü 
zünden kızmış, eline geçirdiği taşları a
tarak fstipanın camlarını kırmıştır. Ta
naı kaçarken kendisini tutmak istiyen 
bekçi Mehmedc hakaret etmiş, yakalan-

Kongreler ---
Haydarpaşa lisesini bitirenler kuru -

mu dün sabah Eminönü halkevinde se
nelik kongresini yapmıştır. Bir senelik 
faaliyet raporu okunduktan sonra iki 
idare heyeti scsilmiştir. Başkanlığa Fik· 
ret. azalrklara da İbrahim, Tahsin, Ca -
hit, Salahattin , Saim, Cihat sesilmişlcr
dir. 

Pratik Farmakoloğlara: 
Birliğimizin senelik Umumi toplan -

tısı 18-6-937 cuma günü akşamı sa· 
at 21.30 da Eminönü halkevinde (Ca • 
galoğlun~) yapılacağından sayın mes -
lekdaşlarımızın gelmelerini candan dile
riz. 

Görüşülecek: 
1 - idare ve murakabe heyetlerinin 

raporları. 

2 - Kalfaların hafta tatili ve iş ka -
nunundan istifaideleri. 

mııtır. 3 - idare ve murakabe heyetlerinin 
AÖAÇTAN DOŞTU - Eminönün - seçimi. 

de Şair İsmet sokağında oturan Reşit 4 - Serbest görüşmeler. 
isminde bir çocuk Çobançavuş camii av· 

f 

J.ler GürıBi~ Dilifty~ 

Uzaktan dönen bir kadı 
S ofraya oturmuş, doktor Vachon'u 

bekliyorduk· Böyle geç kalması 
adeti değildi hiç. Onun iç 'n. me-

rak ediyorduk. 
Bu sırada telefon çaldı. 
Telefonu kapattık sonra yanımıza 

gelen ev sahibi Julien: 
- Düşündüğüm gibi imiş, dedi. Dok

torun acele bir hastası çıkmış. Garip bir 
ölüm baygınlığı imiş galiba .. Ama §İm -
di işi bitmiş .. Beş on dakikaya kaldar ge
liyor· 

Bu sözler üzerine, tabii, herkesin ak
lına bir adamın öldü zanncıdilip gömül -
mesi vak'alarına ait hikayeler gelmiş • 
ti. 

Ev sahibinin karısı: 
- Böyle oldu zannedilip gömülenler

den aradan çok geçt ikten sonra dirilen
ler de o!ur, dedi. Bunların, iki metre 
toprak altında can s;ekişmeleri ne kor -
kunç şeydir? Böyle birşey benim başıma 
gelirse •diye düşünüyorum da tüylerim 
diken diken oluyor ... 

Julien, karısının sözünü kesti: 
- Öyle fena şeyler düşünme ... Emin 

ol ki, böyle bir şey olursa o adam gibi 
yapmam". Kimden bahsettiğimi bili • 
yorsun: 

"Karısına ölüm baygınlığı gelmiş ... 
Öldü zannetmişler. Cenazesini hazırla • 
mışlar ve tabutu dört kişi almış, me • 
zarlığa doğru yola koyulmuş. Yolda, bir 
köşeyi dönerken tabutu taşıyanlardan 

biri, bir ta§a çarpmış ve semielcmiı. 
Tabut duvara çarpmrş. Bu sarsıntı es

nasında, tabuttaki kadın kendine gel -
miş. Bunun üzerine de, cenaze gerisige
riye eve dönmÜ§. 

"Senelerden sonra kadın hakikaten 
ölünce kocası, tabutu taşıyanlara: 

"- Dikkat edin, demiş, bilhassa kö -
tebaşlarını dönerken taşa falan çarpma
yın ... 

Pıltre-ftepiml•inı.hoıunıa git.fti9ti. Kah 
kahılarınuz henüz kesilmemişti ki, !dok
tor geldi. 

Sorduk: 
- Nasıl oldu hastanız? 
- Geçti-.. Doğurma esnasında gelen 

bir baygınlık ... Çok defa olur .• Fakat, 
öldü zannedilerek gömülenler de var • 
dır. Mesela, bir tane vaktile olmuıttu: 
Barones Panat meselesi. .. 

Ev sahibinin karısı merak etti: 
- Anlatır mısınız nasıl olmuş 1 
Doktor: 

- Sizi sofrada beklettiğim kafi, de -
di. Oturalım da, yemekte anlatırım. 

1(. * 1(. 

Doktor Vachon yemekte hikayeyi 
anlattı: 

Barons Panat gebe i:ii ve çocuğunu 
birkaç güne kadar dünyaya getirmesi 
bekleniyordu. Bir gün. büyük bir iştah· 
la tavuk kızartması yerken, bir kemjk 
parçasını yutuyor ve boğulacak gibi o
luyor. Boğulmuyor, fakat, kalbi duru -
yor. 

B 
• 
1 

r 
kor 
k 
u 

- _., 
~Jti 1 

Fransızcadan dlll,...,. 
çeviren : 

v ı r o_E-! 

mi§; 
mi§Zer; 
alıp göti 
yolda ... 

Hikaye si .. 
yuluyorlar. Çünkü aradan~ v~ill 
hem, topraklar kuruyaca&ı j, 
açmak zor olacaktır; heal 
kokması işi zorla§tıracaktır... ~ 

Öldil zannediyorlar. Kocası çok mü
teessir olmuştur: Hem sevdiği kansını 

kaybetmiştir, hem de beklediği çocuğu
nu ... Baron karısına içinde bulunduğu 

tcssürün büyüklüğü ile mütenasip bir 
cenaze alayı tertip etmek istiyor: Baro
nesin boynuna gerdanlıklarını parmak· 
larına yüzüklerini, kulaklarına küpele • 

rlni takıyor. Uzerine en güzel elbiseleri
ni giydiriyor ve cenaze, herkesin figan
ları arasından evden sıkıyor· 

Fakat, evde ağlamıyan iki kişi vardır: 
Karı koca olan bu iki uşak hanımların
dan çok ~ekmişlerdir. Hakikten, Baro
nes çok sert tabiatlı, sinirli blr kadın -
nuş. 

Baronese karşı büyük bir kin güden 
iki hizmetçi, onun böyle altınları. elmas-

ları ile gömüleceğini haber alınca bir 
plan kuruyorlar: 

Planlarını tatbike hemen o gece ko-

Gece mezarlığa giden kafi -'.J.. 
zarı açmağa, pek zorluk çc ~ 
tabutu çıkarmak ve kapaiıtll; ~ 
tişcn bile değildir. Burwdan. 

1 d~JI 
tabuttan çıkarmak ve üzerill ,ır 
!eri, bilezikleri, gerdanlıkları 1, 
aaretini de buluyorlar. ~~ 

Fakat. hizmetçi kadın, h• kiti ?, 
duyduğu kini bununla da tet ttıl' ı' 
yor: Sağlığında keıdiıin~ • •ıOfi 

• ın ., 
ların acısını çıkarmak ıç ' -~ 1 
katlamağa başlıyor .• ·• . .,..., 

iıtte mucize bunun üıeriJı' ... 
7 "lilıl' ...... ""' luyor: Ölmemit fakat 0 kJtİ' 

içinde bulunan Baroneı. ~il ili' 
tında kendine geliyor ve 

çıkarıyor, rı aÇ'~J 

luıun~ki ağa~ardan düımüş, sağ ka~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Gece yarısı, bir rneı~r it it"1~ 
soymak gibi korkunç bl ~t f 
iki hizmetçi, bilhassa bU t ~ 
sonra, ölünün harekete l'bad ~~ 
hın bir hagmeti olarak k•"., .,_y~j 
ve bu korku içinde, aval 1 1" 

sası kmlınış, hastaneye kaldırılmıştır. 
OTOMOBlL ÇARPTI - Galatada 

Büyük Hemtek caddesinde oturan Ya
ıefin kızı Belliye 17 59 numaralı oto -
mobil çarpnuft ıoför Veaalettin yaka • 

Giin ün Alii.sleri 
lanmıştır. 

CEKETl ÇALDI, FAKAT - Sabı
kalılardan Umbros dün Mecidiyekö -
yünde dolaıırkcn top oynıyan çocuk -
Jardan Suadin ceketini çalmıı, arkasına 
ıiyerken yakalanmrıtır. 

Cengel kitabı 

HABER'de Nurullah Ataç "Kü:
tür ve Magazin,, baılığı altında ya-
zıyor: 

Umumi Harb günlerinde Alman 
kültürünün be§ para etmediğini id
dia eden Fransız muharrirleri vardı; 

Rudyard Klpllng'de 
dilim ze ~eviren: 
rturettln Artam 

Almanyada da, alim, filozof, sanat
kar doksan üç meşhur adam, F ran
sızlarm mütereddi her türlü fikir ya-

lı ratıcılığmdan aciz bir millet olduğu
nu söyliyen bir beyannameye mü-

1 hürlerini basmışlardı. Sulhtan son· 

lngiliz edebiyatının şaheserleri · 
anamda olan bu eser Ulus ne,. 

L::-::.:::=- J 
tlir. Bu kuleye IOlyeten kaçan in
san iltica eder. Sosyetenin inhilal 
devirlerinde, inkiraz mevsimlerin
de üıtün sanatkar bu fildi§i kuleden 
konuıur. 

ra her iki taraf da utandı; fakat on· 
ları harb günlerinin coşkunluğuna 
kapılanlar diye mazur görmemiz 
kabildir. 

Ya bizde F ranaız kültürü namı-
na Almanyaya, Alman kültürü na· 
mma F ransaya dü§man olanlara ne 
diyelim~... J§in tuhafı o milletlerin 
irfanını beğenmiyenler ekseriya dil
lerini bilmezler. Clement Vautel ve· 
Y.a ~aul GiraldiY.i okuY,abilenler, sa. 

dece bu bilgilerinden aldıkları hız· 
la Goethe'nin okunmaz bir şair ol
duğunu iddia ediverirler. Sözlerine 
itiraz etmeyin: "Canım Fransız vü. 
zuhu 1 derler, onu bir Almanda 
bulmak hic mümkün mü? . ., itiraf 
edelim ki Alman kültürüne hayran 
olanlar da böyle cesurane beyanatta 
bulunuyorlar. 

Bir zamandanberi, ikide bir 
"Fransız kültüründen kurtulmak la
zım.,, diye bağıranlar çıktı: Ne ya
lan söyliyeyim? Bunlar hoşuma gi· 
diyor, yazılarını alaka ile okuyo
rum. Onlar Fransızları Almanlar, 
lngilizler, Amerikalılar namına it
tiham etmiyor, hatta Fransız kültü. 
rü yerine Türk kültürü kuralım da 
demiyorlar. Onlar farkına varma -
dan hatta iyilik ettikleri, hak yolu 
gösterdikleri zannile her türlü kül
türün aleyhine yürüyorlar. Daha 
doğrusu "kültür,. kelimesinin ma
nasını deği§tiriyorlar. Bunların in-

dinde ~ ransız ki.ıltürünü de, diğer 
milletlerin kültürünü de haftalık re· 
simli gazeteler, magazinler temsil 
etmektedir. İngilizleri, Amerikalı· 
ları tanıtmak isterlermiş. fakat bir 
gün bile Milton'u, Hazlitt'i, Mer· 
chith'i, \Valt \Vhitman'ı hatta Ed
gar Poe'yi zikrettiklerini görmedim: 
D. H. Lawrence'ten, '\Valter Pater-
den Fransızlardan nefret ettikleri 
kadar nefret ederler demiyeceğim, 
çünkü onların adlarını duyduklarını 
pek sanmam,. okudukları resimli 
gazetelerde raslamamışlardır. 

Baylar, iyi ediyorsunuz, hoş 
ediyorsunuz, aramızda hiçbir guna 
ihtilaf yok. Birçok gazeteler F ran
sızca haftalıklardan yazılar tercüme 
ediyor, siz İngiliz, Amerikan ma-
gazinlerine vurgunsun uz. Çok iyi! 
Hatta haklısınız. Fakat bu işlerin 
"kültür,, ile ne alakası var? Şunu 
ismiY.le Y.ad edin: Magazin... .. .. 

rak, kaçıyorlar... .ı-ts I" 
Etraftan bu bağırıt°' ~;. 1, 

hemen mezarlığa ko§U>'0 ' ~,ıJ 
Barones de bağırınai• ~ııı' 

Etraftan gelenler öJdükt~lr'~ .J 
len kadım mezarındaıt ç it~ 
evine götürüyorlar. et lıİ' r.-ı 

Bir hafta ıonra Bat0~ b'I """ 
dünyaya getiriyor._ ti•~ 
"öldükten sonra dogan ç ~ 
riyor· Hakikaten, Baroıı~,,, 
girmeden evvel mezarı 

..-.-A H B A ti 
milesseııl:~ ~ 

AnkaradlıL her lisandı .,,,-~ 
te ve mecmu~!ar~ :°~et.~ ıJ' 
!erinde bulabılırsınız. 1i ,ıf'_/ 
kitap, mecmua, gazete ~~ 
bul, İstanbul gazete "'~ ~ 
nns ilin kabul, abO~ 

Telef on: 33·ı ' 
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enerbahçe-Güneşi 4-2 mağlllp etti 
~kQ,.ada Galatasaray - Gençlerbif liğine 3 - 2 galip geldi 
~"1i,.de Üçok - Doğanspor maçı 6 - 3 Üçok Lehine bitti 

<Vstyanı Birincide) 

~a ·ı 
11ı.e0ı.i1 e ,keserek Rızaya verdi. 

'Yak Necdet müsellesi arasın. 
~narı lan ayağa dolaşıyor. Fa
%ıan top.~ kesiyor ve Fenerliler 
' ' Guneş kaleaine doğru akı 
~,~ .. 
lleşi:Sli1ste iki defa lsmaille Fa. 
~ ~takarak kaleye kadar in. 

daıt ad ve Nam•k dördüncü ve 
"lı lbtuıkatarda hazırlanan bu iki 
~la ste kaçırdılar. Esad zayıf 
~llıı.ık topu kalecinin eline ver
~dığı da, tam zamanında ~ıkış 
itaat için kalecinin topu kesme> 
~-~. "etmişti "'ll'a k . 

ııı, A. ~rşı oynayan Feı erbahçr 
"lr kacılı ~ıza ve Yaşardan mah. 

>a deva ro ıle vaziyE:te hakim ol. 
~llaıı lll Cdi~i. maçın başlangıcın· 

''ı~a. ~ahnıinlere uygun değildi. 
~ııu a"ar gibi Pn iyi mtidııfaa 

~dr n Verine ilk dda blrin<!i 
buo~unda ~er :ılau Sedadı koy 

t~l'i tıyetile müdafa&ya karşı 
~ ~ tıı knyt-ec1°n Fer.erbnhçcli. 
~ d nE:' içinde hiç oynamayan 

a ıı·· ~ 
8 

' Urunı hattının ort~sma 
~b 1 lttetı1e bu hnltı.ı nrtice al. 
~ ~·etın· ·· h &'Ilı ı şup eye sokınuş!ardr 

-t 4aki~n sarı - Jacivertli!crin, da 
~!11!> adan başlayarak Güneşi 
l'·tıctolarının iı:ir:e ıı ma:arı ııe. 
~ ~oı e Fcncrbahçe lehine tah. 
· ı· . açıyordu. 

a.cıve t1· . 
"jı lr r ılerın hilcumlarmı he. 

1kret ·· Uk1·· 'lk · . ıt·b sur uyor, ı dakı. 
g0~ .• arcn Cihadın canlı nıJda. 
'11\ı Uküyor. Glineşlilerin sağ

~lll ek istedikleri hücumlar. 
IJıarnen tesirsiz bırakıyor. er .. . 
~ · ruzgardan istifade ede. 
t~ar lni1dafaasmı a~ırtma vuruş 
~.~ak tabiyesini kullarımay:ı 

\t k ızanın havadan iki vuru. 
~~~ .Y atesi önünde hnkikalrn tel• 
.. '<!rıcietıer yarattı. 

~tın dakika: Yusufun havadan 
a .Ya~ Melih kalenın dört metrt" 
lu11u aladı. Şilt atarken topun 

l\o~ toıı l<aYbettiği içiıı fırsatı ka
c.l~~lad avut çizgisine doğru git. 
·~ fıı-ı ı . Melih topvrlanıp topa 
~ 1-0 8.dı ve Lebi!;l:! Melih, aynı 
vptı b Pa Yetiştiler. Fenerli mü. 
~!~takıp geri dönerken Melih 

~ıltat-1 • ~ecdet iki müdafi ara
t lı.ı kdıgı sıkı bir §Ülle takımı. 
'~ı.Y aıandırdı. 
· 1'0l>~te F'enerbahçeliler itiraz 
ıııll d n a\·uta çıktığını ve yan 
\'aıı e bunu göröilğiinü si.iy

' ~~. ~ hakemi bu iddiayı teyit 
c.:.lıtıtınakat hakem, düdUk çalma· 
, "\l'ıllı durrnayucağını söyledi ve 

ııaıı Verdi. 

~· ~a~Clilerin sinirlendikleri gö. 
r tatla 1• Sert hareketleri hakem 
"~ oı:ırııe .karşıladı. Bu yüzden 
~lea· dordilncü dakikalarda, 
ıı ~1/ne iki frikik ntıldı. S&la. 
~a;·etıi şütıerinden biri kale 

arak avut:ı gitti, diğeri 

-

de Hüsameddin tarafmctan güçlükk 
kornere atıldı. 

Fenerbahçclilcrin asabi oynamaları 
avantajı Güneşe geçirmifli. Güneşliler 
vaziyete hakim olarak Fener yarı sa
hasına yerleştikten sonra, uzun ve 
aşırtma pasların avuta kaçtığını gö. 
rerek hücum tarzını yeniden değiştir. 
diler. Topun iniş istikametini mütema
diyen değiştirerek ani vaz;yetler ihdas 
etmek istiyorlar. 

Yirminci dakikadan eonra Fenerbah 
çelilerin yeniden topa--landıkları ve 
Yaziyete hakim olduklarını görüyo. 
ruz. 

Fikreli boş bırakmamak için kade. 
meli bir mildafaa kuran Güneşliler, bu 
vaziyeti)) zaruri icabı olarak Eı:adı 
boş bırakıyorlar. Esad, Güneş kalesi 
önünde tehlikeli \'aziyet!er yaratan 
birkaç şandel yaptı. Niyszi \'€ Namık 
birbiri arkasına iki fırsat yakaladılar 
ve kaçırdılar. 

Salahaddinin Esadla meş~ul olmak 
üzere geriye gelmesi Güneş h\!:mm 
hattını kendi kendine folce uğrattı. 
Rebiiyi adam akıllı marke eden Fener
Jiler, iki açığı da iki müdafile tesbit 
ederek hücum faikiyetini ele aldılar. 
Fakat Güneş müdafaası bu faikiyetin 
semere vermesine mani oluyor. 

34 üncii dakika: Güneş kalesine üst 
ıiste korner ,.e frikikler atılıyor. Bu 
sırada yine Güneş aleyhine sağdan 

Galibiyeti Umid ve tahmin edılen 

Fenerliler yeniden, mağlup vaziyete 
düşmüşlerdi. Fakat sarı - lacivertliler 
bundan yılmadılar ve devamlı hücum. 
larla kati bir hakimiyet kurmaya mu. 
vaffak oldular. U1.aktan \'e yakından 
atılan birkaç kuYVetli şütU Cihad, iyi 
bir kaleci olduğunu isbat edecek şekil
de kesmeğe muvaffak oldu. 

Fenerliler semere almak ihtimalini 
takviye için Niyaziyi içe aldılar. Şimdi 
hücumları daha tehlikeli oluyor. 

15 inci dakika : Aytandan derin bir 
pas alan Naci topla çizginin üzerine 
kadar indi ve çizgi üzer•nden ortala_ 
dı. Namık kısa mesaf ed!'n bir şütle ta. 
kımına yenide;; beraberlik sayısını ka
zandırdı. 

Rüzgar kuvvetli olduğu için, Fener. 
bahçe müdafaasının Güneş muhacim. 
terine avantajları var bu ~ayede Fener 
kalesi ciddi bir tehlikeye maruz kalmı
yor. Maamafih Güneşliler. candan bir 
gayretle yenilmemek için uğraşıyor. 

lar. Cihad, Nacinin güzel bir şütünü 
ustalıkla kesti. 

27 inci dakika: Ortadan inen bir 
Fener hilcumu. Namık çıkış yapan 
Farukla çarpıştı. Top ikisinin de kon. 
trolünden kurtularak Cihadın elinde 
kalıyor. fakat Uç Fener nıuhadmi ka
leye atak yaparak Cıhadı topla bera.. 
ber kale içine sokuyorlar. Ve bu surC't
le Fenerbahçe üçiincü golünü de kaza-

Galcıtasarrıylıl'lı·ııı plftvında ... Baba Tahiri altı ol'1."CI e<liyorıar .. 

r. :.ilen bir kornere çıkış yapan Fikret 
Güneş sağ muavininin hatalı bir şar_ 
jına maruz kaldı. Penaltı .. Güneşliler 
buna itiraz ettiler. Fakat hakem kara_ 
rında ısrar etti. Namığın sıkı bir şiltü 
beraberliği temin ediyor. 

Birinci" devre de nihayet bulduğu 
zaman vaziyet değişmemiş!i. Ve iki ta
ltım 1.1 beraber olarak sahadan çıktı. 
lar. 

Fenerbahçenin ikinci devrede rüzga
rı arkasına alarak vaziyete hakim ola. 
cağı ve maçı kazanacağı tahmin edili
yordu. Sarı _ ~aci\·ertliler devreye bu 
tahmine kuvvet veren bir enerji ile 
başladılar. 

Fakat Güne§ müdafaası bu akını 
kesti ve üçüncü dakikada bir Gtineş 
hücumu sıralarmdıı • lclih. sünün en 
güzel golünü Fenerlilerin ağına tak. 
maya muvaffak oldu. --------

nıyor. 

Fenerbahçeliler galip vaziyete geçin 
ce vakit kazanmak tabiyesini tatbike 
ba§ladılar. Bununla beraber hücum 
fırsatlarını da kaçırmıyorlardı. r-.:ite. 
kim 39 uncu dakikada Xiyazi clördıin. 
cü Fener golünü de kaydetti. 

Oyunun son dakikala?J gürültülü ol
du. Hakem Güneşli Snla!laddinle Ft'. 
Maç bu suretle 4.2 Fenerbahçenin ıe
nerbahçeli Fikreti oyundan çıkardı. 

hine bitti. 

Oyun canlı oldu. Fenerb&hçeliler, 
bilhassa ikinci devrede çok enerjik oy_ 
nadıla~. 

DünkU atletfzm bayramı 

Dünkü atletizm bayramı çok parlak 
oldu. 

• On beş gün evvel seçmeleri yapılan · 
fstı:mbul atletizm bayramının sekizinci
si dün Kollej sahasında yapıldı. Müsa
bakalar az görülen büyük bir kalabalık 
önünde yaprldı. 

Dün alınan dereceler şunlardır: 
100 metre: I Nazmi 11,6 

II Ka:nm:n 
200 metre: I Nazmı 24,4 

Il Vefik 
400 metre: I Mehmet c: 5 

lI Firuzan 
800 metre: I Cerep 

II Galip 
1500 metre: Recep 4,13 

II Teohariı !is 
3000 metre: I Artin 9.32 

TJ Teoharidis 

ltobert Kollejdc atZetizm bayramma i§tirak cde>t .atletler -

110 metre manialar: 1 Fai'.~ 16,6 

Il Madencidis 

Tekadım: I Akel 6,14 
11 Zeki 

tlçadım: 1 Polat 13,90 
II Zeki 

Yüksek: I Polat 1,80 
II Faik 

Sırık: I Haydar 3,30 
II Şerif 

Gülle: I Veysi 12,14 
Il Etem 

Disk: I Veysi 40,42 
II Sabahattin 

Cirit: I Rasim 55,4 
II Şerif 

İlk defa yapılan 1500 metre yürü • 
yüş müsabakaları çok eğlenceli ve zevk
li oldu. 7 dakika 58 saniyede Peradan 
Billi birinci geMi. 

Bir gün evvel Peraya mağlup olan 
ŞtŞLl BULGAR TAKIMINI YENDt 
Bulgar Vladislas takımı dün de Şişli ta
kımına 2-0 yenildi. 

Blrinci devre zaman zaman her iki 
tarafın karşılıklı hüc.umlan altında geç
ti. 1 S inci dakikada Şişli sol açığı şahsi 
bir akınla ilk golü yaptı ve böylece Şiş
li takımı birinci devreyi ı-O bitirdi. 

ikinci devrede Bulgar takımı biraz 
sahaya alışır gibi olmuştu, oyunun son
larına doğru Şi§lililcr ikinci gollerini de 
yaptılar, oyun bundan sonra karşılıklı 
hücumlar içinde geçti ve biraz sonra da 
maç Şişlinin 2-0 galcbesile bitti . 

GALATASARAY - GENÇLER 
BlRLlCl MAÇI 

Ankara, 30 (Hususi) - Bugün 
ha\'a yağışlı idi. Fakat Milli Küme 
maçlarını\ gene kalabalık bir seyirci 
önünde devam edildi. 

Takımlar sabaya şöyle çıkmış· 
!ardı: 

Galatasaraylılar: Sacid, Reşad, 
l.ii tfi, Ekrem, Hayrullah, Suavi, 
Bülend, Haşim, Eşfak, Süyel -
man, Necnti. 

Ankaralılar: İhsan. Rahmi, 
Said, Keşfi, Hasan, Kadri, İhsan, 
Niyazi, Rasim, Salahaddin, Selim. 

Hakem gene lzmirli B. Mustafa 
idi. 

Oyun çok heyecanlı olarak baş
ladı ve gene ayni canlılıkla devam 
etti. ilk golü dördüncü dakikada 
Ankaralılar attı. Birinci devre ise 
2 - 1 Galatasaraym lehine netice
lendi. 

Yalnız bu devrede bir hadise ol
du: 

Gençler Birliği sağ beki İhsan, 
zaten yaralı ve sargılı olan elinin 
üstüne düştüğünden dolayı bayıla
rak sahadan çıkarıldı. 

İkinci devrede de İhsan oyuna 
iştirak etti. Bu buvrede her iki ta· 
raf da birer gol kazanarak oyun 
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3 - ~ Galatasarayın galibiyeti ile 
bitti. 

lZMlRDEKI MAÇ 

İzmir, 30 (Hususi) - Milli Kü
me maçlanndan olarak, bügün Üçok 
ile Doğanspor karşılaştı. 

Takımlar sahaya şu şekilde çık· 
tılar: 

Üçok: Hilmi, Ziya, Ali, Şük
rü, Enver, Mustafa Basri, Adil, 
Said, Kemal, Saim. 

Doğanspor: Mahmud, Adnan, 
Yusuf, İsmail, irfan, Mehmed, 
Sadri, Ömer, Reşad, Ali, Halid. 

Oyun bnşlar başlamaz her iki ta:'." 
raf da birbiri arkasına gol kazandı 
ve birinci devre 3 - 2 Doğanspo
run galibiyeti ile bitti. 

ikinci devrede Doğansporun bir 
sayısına mukabil Üçok 3 sayı daha 
kazanarak oyunu 3 - 6 galibiyetle 
bitirdi. 

PLANÖR REKORÜ KIRILDI 

Alman muallimlerinden Ernest 
Jachtmann havada 40 saat 55 da
kika kalmak suretile planör muka
vemet uçuşu dünya rekorünü kır
mıştır. 

KUTBA GiDEN TA YY AREClLER 

t\bskova, 30 (A.A.) - Kaşif 
Sehmid, 29 mayısta ilk defa olarak 
Kutub istasyonile Mazourouk·un 
tayyaresi arasında telsiz telgraf mu
haberesinin tesis edildiğini mosko
vaya bildirmiştir. 

Tayyare, Kutub istasyonuna 
u'"Tlıak için yer hazırlamakla rnC§• 

guldür. 

P ARlSTE BEYNELMiLEL 
T ASFlYE MAÇLARI 

BAŞLADI 

Pnris, 30 (A.A.) - Beynelmi
lel Paris sergisinin bcynelmi]el fut
bol turnuvasının tasfiye maçları bu
gün başlamıştır. 

Ha.rve'dc, Viyanamn Austrie 

takımı Alman Leipzig takımını 
2 - O yenmiştir. 

Strazburg'da, Pragın Salvya ta· 
kımı Budapcştenin Fcbus takımını 
2 - 1 yenmiştir. 

Pariste, Goalya şampiyonu Bo

logna takımı Fransa kupası galibi 
Sochaux'yu 4 - 1 yenmiştir. 

Entibes·te lngiliz profesyonel 

Chelse::ı takımı Fransız Olimpic de 

Marsiltes takımile temdidlerden son

ra 1 - 1 berabere kalmıştır. 
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Zehiı li Saı·maşık içinde bulunduğllOl est 

Umur Bey elçilere: Çıkınız! dedi .. Şişman adam gene 
yerlere kadar eğildi, Umur Beye adeta yalvardı! 

/erin bütün esraı ını anlattı. flatV 

beni nehadar aldatmıştı! jııt 
. ·rı işler cP 

kabet ancak bidbirJerırıı ni oJı Bu gözler hakikaten çok kuvvetli ba
kıyordu: O kadar ki, makyajımın ve ü
zerimJeki değişik kıyafetimin altından, 
benim kim olduğumu anlamışt:: 

ıııa e 
olmak istedikleri, veya . .<Jan3 g 

- Büyük imparator Paleologos 
Andronik hazretleri namına bü -
yük Türk hükümdarı Aydmoğlu 
sultan Mehmede selamlar ve sevgi -
ler getirdim. Geçmiş olsun, derim. 

İmparator hazretleri gerek Mehmet 
beye ve gerek Umur beyle kar
deşlerine karşı büyük bir saygı bes 

lemekte ve onları takdir etmekte -
dir. Aralarında hiçbir anlaşmamaz· 
lık olmadığı halde şimdiye kadar 
daha sıkı bir dostluk kurulamadığı
na acımaktadır. imparator hazretle
ri değerli kornşularile hoş geçinmek 
sulh içinde yaşamak istiyor. Hatta 
her iki tarafın topraklarına saldıra
cak olanlara karşı ittifak edilmesini 
arzu ediyor. Sarohan beyile bu fi
kir üzerinde görüşmüş ve muta -

bık kalmıştır. Daha etraflı göriiş -
mek ve iki tarafın selameti için 

anlaşmak iizere büyük Türk 1-Iü -
kumdan l\1ehmet beyin de Foça'ya 

kadar gelerek İmparator hazretle -

rine seref vermelerini rica için bizi 
gönderdi. Karesi beyinin de gelmek 
üzere olduğunu haber vermemi e -
mir ettiler. İmparator hazretleri 

Sinyor Zaharyayı esir ederek lstan-

bulda hapsetmekle ve Sinyor Ka -
taneo'ya da kendi hakimiyetini ta

nıtmakla büyük ve mert Türk hü
kiimdarlarına hizmette bulundu -

ğuna emindir ve bundan büyük bir 
haz duymaktadır. 

Umur hey bu sözleri Türkçeye 
çe irdi ve Mehmet bey büyük bir 
(}jJ<K .... afle amledi. 

Şimdi de düşünüyordu. 
Umur bey elçilere: 
- Çıkınız! 
Dedi. 

Şişman adam gene yerlere kadar 
eğildi ve Umur beye bakarak ade
ta yalvardı: 

- imparator.hazretleri acele e· 
1 

diyordu; prens hazretleri:-i lzmirde 
görerek çabucak döneceğinizi tah -
min etmiştik, fakat yanıldık. Şiın· 
di çok hekletmemenizi rica ederiz. 

- Anladım. İmparator istiyebi
Iir, fakat cevab vermek bizim hak
kımızdır. Hele şimdi çıkınız ve bek. 
leyiniz. 

Çıktılar. 
Mehmet bey Umur beye döndü. 
- Ne dersin? 

- Bana kalırsa Bizans lmpara -
toru pek kurnaz davranıyor. O şim
di Osman oğlu Orhan beyden kor

kuyor. Osmanlılar Bursayı aldık -

tan sonra daha çok ilerlediler ve 

Bizansın karşısında yerleşiyorlar. 
Yalnız başına onlara karşı dayana -
mıyacağmı anladı ve bizim yardımı 
mızı almak, hiç olmazsa Osman
lılarla karşı karşıya kalmak icin bi
zi kenarda tutmak istiyor. • 

- Hızır, sen ne düşünüyorsun? 
- Umur beyin dedikleri doğru-

dur. 

Hoca Selman tasdik etti: 
- Evet, pek doğru söylüyor. 

Osmanlılar bizim kardeşlerimizdir. 
Onlara karşı Bizanslılarla birleşme
yi ne akıl, ne de yürek kabul eder. 

Mehmed bey yavaş sesle son 
sözlerini söyledi: 

- Düşünüp konuştuklanmız bu. 
rada kalsın!. Hepsi doğrudur, hak
lısınız! Fakat her şeye rağmen şu
nu da kabul etmelidir ki Bizanslılar 
kuvvetli bir düşmandır ve onlann 
diğer düşmanlarımızla birleşmeme. 
feri bizim İçin kuvvet demektir. Şim 
dilik konuşma ve dostluk kapısını 
kapamamalıdır. 1 lele bu daveti ka-

bul etmeli, kıymetlerini daha yakın
dan görüp tanımak fırsatım kaçır • 
mamalıdır. Oğlum Umur; mÜm· 
kün olsa ben giderdim. Fakat hali
mi görüyorsun. Senin beyliğine ya. 
km olduğu için benim yerime sen 
git ve jmparatora benim tarafımdan 
hediyeler götür L Haydi elçileri ça
ğır da kararımızı bildir! 

Karar bildirildi ve elçiler sevine
rek döndüler. 

Umur bey ertesi gün sabahleyin 
hediyelik bir Arab atı, Davas halı 
ve kumaşları; sadef kakmalı bir san
dık içinde kaplan ve karaca derileri 
alarak Yusuf beyle birlikte Birgiden 
çıktı. lzmirden Peşrev beyle Sala
haddin beyi de yanma kattı; gemi
ye bindi. Diğer iki Türk çektirisile 
birlikte F oçaya yollandı. 

Foça kalesi ve şehri Umur beyin 
Şerefine donanmıştı. 

Türk gemileri iki taraflı Bizans 
ve Cineviz gemilerinin ortasından 
büyi.ik bir vakarla geçti. Kale kapı
sının öniindeki rıhtımda muhteşem 
elbisesile kır sakallı Andronik Pale
olog göründü. 

Sarohan ve Karesi beylerile Sin
yor Kataneo, Yani Asan v~ Kan
taküzen de onun ardından çıktılar. 

imparator genç ve yakışıklı Türk 
beyine iki elini uzattr ve onu ku· 
cakladı: 

- Buraya kadar gelmek zahme
tini kabul etmekle kendinizi gözle
rimizde son derece yükseltmiş olu
yorsunuz. Hele sızm yuzunuze 
karşı ve kendi ağzımla teşekkür et
mek fırsatını bulduğum için daha 
çok bnhtiyarım. Prenseslerden her 
şeyi öğrendim. 

- Biz sade başveki1inizin gös
terdiği merd1iğe karşılık verdik. Bir 
borç ödedik. 

- Ödememek de elinizdeydi. 
Bunun için ne söyleseniz, yüksek 
hareketinizi küçültmek değil, an -
cak büyütmüş olacaksınız 1 Bize hoş 
geldiniz. Mehmed beyin hastalığı 
umarım ki artık iyiliğe yüz tut
muştur, değil mi? 

- Evet ... 
imparator yanındakileri tanıttı. 

Kantaküzene sıra geldiği zaman U
mur bey bu uzunca boylu, biraz kır 
düşmüş topsakallı ve sevimli adama 
dikkatle baktı: 

- Kardeşime ve Salahaddin be
ye yaptığınız iyiliği duyduğum an -
danberi size karşı sevgim vardır. 
Teşekkür ederim. ( Arka.cıı ııar) 
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Çanakkalede 
Bütün işler büyük bir intizam 

içinde ilerliyor 
Çanakkale, (Hu. 

susi) - İlimizin 
Kültür, Tarım, E -
konomi ve Bayın -
dırlık bakımından 

bu yıl aldığı hız ve 
kalkınma göre çar
pacak durumda -

. dır. Mevcut okul ,, 1 sayısına yeni bütçe 

t ile yeniden daha 
iki okul eklenerek 
bu !>ayı 154'e çıka-

Çanakkale ilbay ''C. rılmrş öğretmen 
kili FC1ızi Giircl kadrosuna da yeni-

den 12 öğretmen 

eklenerek bu rakam 287 yi bulmuştur. 
Bu suretle daha 600 çocuğu okutmağa 
imkan hazırlanmıştır. Bir taraftan da( 
Ulus okullarına önem verilmiş Öğret
metler bu Ulusal ödevı parasız olarak 
başarmışlardır. Sayısı 33 ü bulan oku
ma odaları düıenle işlemekte ve ça
lışmaktadır. Bütün ilçelerde açılan 
Muhtar ve köy katipleri kursuna (600) 
kişi iştirak etmiş bu kurslarda Yurdun 
muhtelif bakımlardan istediği bilgiler 

mütehassıslar 1tarafından verilmiş (600) 

Muhtar ve köy katibi belgelerini ala -
rak daha bilgili ve daha uyanık olarak 
köylerine dönm:.işlerdir. Çanakkale 
merkezinde kurumu tam olarak düzen
lenen yeni bir okulla ihtiyaca kesln 
olarak cevap verilmiş önümüzdeki ders 

yılında okuma mecburiyeti çağında olup 
ta okul dışında kalan hiçbir çocuk ol -
marnakla hepsi okullara alınmış bulu -
nacaktır. 

açılan temiz ve üzerinden her vesa -
itle rahat geçilebilen yollardır. 

İl merkezinde iki yıldır. yapılma -
sına çalışılan Hastahane de bitmiştir. 
Yakında açılma töreni yapılacaktır. 1 

Şarbaylığm büyük ilgi ve başarıcf 
çalışmasile Cumurluk alanı çok gü • 
zel bir duruma &okulmuş, alanın düzen 
ve güzelliğini bozan düzensiz evler is
timlak olunmuş ve güzel dıvarlarla ka
patılarak alan tesviye edilmiş Atatürk' 
ün heykeli yerine konulmuş ve etrafı 
gO:lzel bir park haline sokulmuştur. 

llimizde Halkevi ve Belediye bina . 
ları da bu sahaya alınacak ve burası 
memleketin en j!Üzel yeri olacaktır. Bü 
tün bu iş~• r üzerinde durmadan din . 
lenmeden çalışan ve başarıyı kendine en 
büyük zevk sayan İlbay vekili Fevzi 
Gürel önümüzdeki yıl için Orta okul· 
da lise sınıflarının da açılması için şim 
diden teşebb'.isler yapıldığını söyle _ 
mişt:r. 

Amasrada 
Bir ayazına meydana 

ç·ıkaı ıldı 
Amasra, - Antikacılaı tarafın

dan Amasra limanı dışındaki büyi.ik 
adada hafriyata devam olunmakta

dır. Bugüne kadar alınan netice 
şudur: 

- 5iz, dedi, dün gece de gelmişti • 
nir değil mi? 

- Evet, derneğe mecbur oldum. 
- Tandım, dedi. Arkajaşınız n~re • 

clc? 

H:ırvest'ten hah-ıcdiyordu. Fakat an
l:ı:ı1.:mazlı .~ t::r. .l?'t' ldim : 

-- H .. n~i ar!cada~ım? d~ciim. 
- - !):ı;: gece. ~izi kolu,ıl·zcian tutup 

ı;ürfü.:iı~r ~onra tda kapa!~ıtımız oda • 
dan beraber kaçtığmrz Harvest .. 

- Bilmiyorum, dedim. Ayrıldık.· 
Kadın, yanında oturmam için bana 

yer gösterirken gülümsedi: 
- Onun ne olduğunu ben biliyorum, 

dedi. Burada. senin benimle görüşme • 
me mani olmak istediğini görünce, kız -
mış ve kendisini öldürmek istemiştim. 

"Fakat, bilmiyerek senin yaptığın 
bir yardımla, buradan kaçtı ve uzaklaş
tı. Kendisile beraber seni de· sürükle -
memiş olsaydı, belki arkasını takip et -
miyecektim. Fakat, seni de benden ta
mamile uzaklaştırmıştı. 

"Tamamile, diyorum. Çünkü seni ne 
gibi bir taahhütle alıp götürdüğünü ıde 
biliyorum: Bir işini görmekte sana yar
dım edeceğini söylüyor ve buna muka
bil senin buraya gelmemeni istiyordu. 

"Halbuki, maksadı, senin işini gedik 
değil, bilakis bozmaktı. Çünkü, biribiri
mizle görüşmemize mani olarak buna 
çalışıyordu· 

x 
Nev York'a gıtJdiğimdenberi içine 

düştüğüm hadiselerdeki bütün esrarı 
bana Zehirli Sarmaşık birer birer anlat
tı· Bundan sonra, Harvest'in nasıl bir 
adam olduğunu bu barın ve öteki hay
dut binasının mahiyetini. buralardaki 
haydutların '11.rasm<ıakl munaseoeti an -

; . 
lamıştım. Fakat, çok geç kalmıştım. La-
kin, bunda herhalde benim hiç kabaha
tim yoktu ve asıl bütün kabahat Har -
vest'te idi. 

Kaı:hnın anla.ttığına göre Harvest 
Nev York'ta yeni teşekkül eden bir çe
tenin reisi idi ve şimdiki halde gizli giz
li çalışıyordu. Bu bara, evvela benim gi
bi, bir yolcu sıfatile girmiş, sonra ora -
dakilerle arkada§ olmuş. 

Fakat, bu adamın buraya, kendisi -
nin kurmakta olduğu çete lehinde ca -
sustuk yapmağa geldiğini Zehirli Sar • 
maşık derhal anlamıştı. 

Bununla beraber, Harvest'i bardan 
uzaklaştırmağa bakmamış. bilakis onu 
kendisine en yakın arkadaş yapmıştı. Fa 
kat, onu bu suretle aldatıyor. bardaki 
haydutlan:ı sırr diye ker.ıJisi yanlış yan 
lrş şeyler öğretiyordu. 

Bu suretle Harvest, haydutlar hak -
kında öğrendiğini zannettiği birçok §Cy 
!erle yanlış yola sevkedilmi~ti ve başlı -
yacağı işte muvaffak olamıya:ak bir ha
le getirilmişti. 

rne> lcr yaptıkları zaman 

du. ,. ııana ~di 
Hulasa, Harvest 111 ııepsİfli' 

dar anlattıklarının herl1 nı·\·ord~ 
···re ' ve yanlış olduğunu og. ; .. rııJ' 

. d'·ıı:ıv .A nunla beraber gec:;ır ıg ız b'r r· 
b~na istifadesi olan ysln satıal' 
'Clı. Bu da, viranelikte 0 

miz konuşma idi. ık'S ' 
Bunu Zehirli sarınat ~ 

Çok hoşuna gitti ve: 1JBl1a •~,. 
d. sunu o~ r - Bravo 1 de ı. bit:C S: .... ~ 

la çok iyi ettin. Bunun sele i~ 
mı olacak· Çünkü, bU rne 

de çok mühimdi~. . derken ~ 
Kadının: "ikıınız., . "ki ııı 

. bır ı o 
kendisini, menfaatJcrı k"katetlt 

• d fla ı __., dıgını anlıyor um. bİİ ~· 
kadan itibaren, gayet ta acık·'' 
. · l' Sarın J ıt' bır surette, Zehır 1 vaı:if' 

işbirliği etmiş bir adatn dalı' 
k dırun• 

Bu~dan başka, .. 8 bU işle 
bana anlattığına gore, l<1 bir ıll 
mahut işim arasında 51 ı1' 
bet vardı. r.?I k'rj 

Zehirli Sarmaşık. ~a • l 
panya içerken anlattı· ··r,~er' 

'dan go Ja~ - Seni Chicago . orıı" ij 
· lcrdı. 9i! na da haber vermış 1ışır• 

terler bizimle beraber ça ,ıııi' JJ r ~· etıtl ıııı-daha geniş iş bir ıgı eni go 
. . . bana s ~ Bunu temın ıçın, k'ta 

lardı. Fakat, Nev ~~r tarif'~ 
k. . ·srnı ıie ....... -
~ms:yı sana ne ı la be>" ı 

d . ·1 Bunun ·ıtc dt ne e resmı 'l e... un ı 

York'a gelen bir yolcun Jı'' 
ondan sı 

yer burasıdır: istasy •
1 

ııerk' 
.. •. .. 1 barın ışıg gel 

gozunu a ~n buraya ~ 
• çekmektedır· Sonra, k'"· _,. 

l ~ ben çı , ,.-
karşına ilk evve a • 1titıl 

Yorl< ta itibarla, sana Nev kturr 
nı söylemeğe lüzum yo '{Ot~ 

''Buna mukabil, l'(eV . serıİ" 
d··jn kırP ~ 

'sini bulmağa gel :g ırıalt'11• ~ 
ve adresini vermek çok bU ;tJ1ll 

C.. k"" gerek .;(') 
olacaktı. • un u, 0ı.ır: ~" 

. . b kasının ,ı~. 
resı verırken aş .. inin ..... ı 

d n bırıs ·~ııv-rek bu sırrı sen. ~ Jbutci. 1 (. 

timal dahilinde ıdı. }la çe'·ir'11.., 
ni olmak icin etrafırnızı a"ta' ',. 

~ . d .. 111 •• ıa•· 
lumuzu gözetlıyen uş }JttıJı 

1 
Zehirli Sarmaşık'ın ~~-1 f•Jı' 

ıeı~ · 
katen sok garip şey dı: -.ıtıl 

. b' ey var ··~ garıp olan ır Ş ~0rl.< 
. NeV ı dıl 

Mademki benım. k·ı;nseYc ., ~ 
mak için geldiğirnı 1 t bur•Y . .o~~ 

. d" garvcs biJı) , 
istememışler ı, den ~~ıe 

'ğ" i nere f"'' aramağa geldı :rn bı.tnı.ı 
.. ]<adın .ıe Gangster reısı ıcer 

lattı: diliğiııd~~ bV ıl' 
- Bu sırrı o. ke~. ,.ete ıl . . J 

.. k.. sızın :s bjlı) t 
olacaktır. Çun u. -kes ıı' 

• . . . as en he· cıc:n ... ı 
Icşecegımızı es b ..., g ,ııı· " a•p ..... g itibarla, Harvest ın . ıa:ı:ıw 

tl11esı { 
bancr:l:ın şüphe e. na: dİ) 

k kı sa ,r .. muydu? Deme . ·si " • n bırı 
"Senin aradıgı rrıı.ıj·" 

d ıu tut 
atmı§, fakat o ._~ i ~ı 

:t- "' ··ıe1' ~ 
t'İil 0 

•• iJ 
flarvtS ·•ğilıt ~ 

Ertesi gün, ötdiiriitdı.1 arril•f: 
dutlar tarafından z birli S 1 .,.ııJı1 u 

'"n e 5Jll'" ıJ .. 
aldık· Yine o gu ' ··ni• o dı.Jd 

"d c;e"1 --ıa.)' 

Barın karşı tarafındaki bu esraren -
giz eve gelince: burası hak:katen bir 
haydut yuvası idi ve bu hayıdutlar, Har
vest'in söylediği gibi, biribirlerine ra -
kıpti. Fakat, hiçbir zaman iki çete ara
sında kavga olmamıştı· Esasen ikisinin 
işleri başka başka idi: 

Bardaki haydutlar Banka soymakla 
meşguldüler: ötekiler ise. çocuk kaçır
makla ... Bu yüzden, aralarındaki re -

ni Londrayn gı e. -~rııiZ P ,ıtİ· 
.. • ı:ı;:h"1' ur ô' havereden ogre .b; ıneı11 rı:ııt11 ıı' 

draya kadar takı t.-ı:en 11 t>i' ' 
rJ.1>' ıııst ·ı:• Nev York'tan ay .11şall ılı b' 

yük bir esrar içind~_.,> yiiZ ."~e. 1'~~ 
·· tefi"'' 'bın" it' 

ten sonra üc büyük kapak bulun - bırakıyor ve go~ıarıll d· ,81111" 
ra bakarken. o an ıca· 

mu•tur. Kapakların altında derin ·b· ıcaynaŞ rtı· 
:ı yuvası gı ı, 

0
r:JU 

boşluklar görülmektedir. teri görür gibi oluY 
1 

Bütün İlçelerde sayın genel ispekter 
General Kazım Dirikin işaret ve direk
tiflerile açılan Nümune fidanlıkları, 
Arıcılık istasyonları, cins tavuk ve tav
şan bakım ve yetiştirme merkezleri dü
zenle işlemekte verimle çalışmaktadır. 

Mevcud olması lazrmgelen ayaz
manın zemini bulunmuştur. Bu ze

min büyük mozaiklerle döselidir. 
Çatısı tamamile çökmüş, d~varlar 
yıkılmış, dağılmıştır. Yalnız bazı 
kısımlarda duvar bakiyeleri görül -
mektedir. 

Mahzenlerin tetkikine ba§lanmış- -------B t 'f 'f /1 
tır. Arayıcılar, ayazmadaki Bizans 

papazlarına aid asıl hazinenin bu ft 
mahzenlerde bulunduğunu kuvvetle ı .. -----A fi 1J Jefl tC' 

Çanakkale, Ezine, Bayramiç, Ay -
vacık, Çan, Biga ve Balıkesir ana şo
seleri mütemadi tamiratla yeniliğini ve 
düzenini muhafaza etmektedir. Köprü -
lerin hepsi beton ve demir olarak as
ri bir duruma sokulmuş; •:.izerinden ge
çenlere huzur, emniyet ve iftihar ver
mektedir. Köy yolları da ana şoselere 

Zemini Örten toprak yığını kaldı
rılırken ankaz arasında eski bir is
kelete tesadüf olunmuştur. iskelet, 
iri bir kafatası ile kemik yığınından 
ibarettir. Bu cesedin oraya gömül
müş olduğuna delalet eden bir ema
re yoktur. 

Ayazmanın zemini temizlendik-

d l tile "ıı ümid etmekte ir er. m üesseo "ıtıP ;ı~ 
Asıl netice kazıdan sonra anla- .811ııdll ıııllC ııô'" 

şılacak ve hatinenin boşaltılıp bo • Ankaradll her 
11 

ft.1'b' lff$ ııı· 
te ve mecmualar~ ıı. ııe! rışı -'' saJt,lmadığı meydana çıkacaktır. ı· 51!1 911" ,.\ıııv 

• !erinde bulabi ır .. ıete ,.\ccv:ı,ıır· 
Mevcud malumata göre, ayazma gp e V" ...nev 

kitap, mecmua, *"te v "''-
Miladdan evvel vuku bulan İran or- bul İstanbul ga-..,,0e 

• t auv 1 
dularmm isti1asmda tahril? edilmiş- ı-ına ilin kabul, . 331 
tir. Hnzinenin o zaman bulunmuş Telefon· 

ve sayulmuş olması ihtimali vardır. 

l 
1 
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• ıt.}tar / a ı 3 ırncü {JQ,y/ada) 

t!kı .. 
~Ilı! etin, t..aın ikindi vakti 
!ca ~~1 ile evine dönmekte 

0.1~ adaıncasız, bu yolun 
rıo:tılıni§ olan dilenci kadın 

iıı t 11 sırn~ıklarından kur
llıe~lar, caddenin ortalık 
~ . tlığın ıçıne sapar ·ıc 

Cık 1. • ' l l\CÇI yolundan seçip 
~ · ster ama zavallı adam, 
do~açayım derken mezarlı.) 
Ut tıya tutulur. 

• rır' Yoksa orada da ba~ka 
1 etraf t b ını sarar? 

• ır ayızn, mezarlısnı içindck: 
'il:ı ganlar.ın arasından adem. 

~I ~r yılan çıkınca beriki 
~, ~gu Yine cadde de alır. 
d1ı ~ a§ladı: 

•ene· 
dah 1 Çocukların bir beliı 
b,k a ~var ki, boyuna burada· 

~ ıçina.~açtarına tırman.p pat. 
a~a anı çitlembik topla. 

(: d~lardan düşüp kafaları 
L 

1
Ye i§in yoksa bunları 

ııova1 
C a a, dur! Mezarlığa ko· 

'iı a.ıı~ Sokmak istiyen çubıtn. 
· ı1~t, buradan çekil dcr~in 
~1 k thklara başıb')~ ;;iren 
~ ~ O\'arsın, gider. F;\kat, bu 
~tır E:taın anlatmak im;am çi. 

brd 
lak~ Yalınayak. baı:. k:ıh"'k. 

a ~r azı mahalle çocukl:ırı 
~ta~ 11ükit karanlrk bas<lr· 

1t lt!be nıc1.arlara konulmuş 

- Onu dedi, sen deminki hafıza so. 
ra idin, belki o sana, istediğin cevabı 
Yerirdi. 

- Demek, o bu kozalakların hesa. I 
bını bilir! 

- Kozalakları pek bilmem ama, ha
fız, bütün bu mezarlıklarda kaç taş 
vardır, bunların kaçı kadın, kaçı er. 
kektir, renkleri, §ekill~ri nelerdir? 
Bunları hep birer birer biıi.-. 

Vecihlden ayrılıp kapmııı ağzındaki 
bol ağaçlı, bol gölgeli. ha\'uzlu, ~erin 
kall\'e bahçesinde gazetemi okurken 
baktım ki o da elindeki kaim sopası 
ile oraya yığılmış olan bir alay yaban. 
cı seyyahın etrafını sarmaya çalışan 

göçebe çing-:?:ıelcri ko\'a 1 ıyor du : 
- Cadavcla kP.ratalar. cadcvala ! 

-- ------- -,,,.==== 
11•&&&1.& & 

"' lkllııat vcJ,i\lcll şimdi ı:; .)'R.~H 1\11.dar ı • 

lan hariçten ı;cmi alnııı haddini :::: .):ıı~a ka· 
dar ı;ıkarma~a karar vcrml!Jtlr. 

"' Şchırcillk mUtchaMıııı l'rost Yelovıoda 
tetkikat yapmaktadır. 

.;r Yarından ıllharcn Sırkcci - Emir • 

::;A.ıı otobU.s seferleri baş'ayac:akt.Jr Bcykozlıı 

Usktid:ır aramnda da ycnı bir hat t,..sis ctlı'· 
mektcdir. 

o lstl!1la.k, mlılkıyct, ıunaiyc. sanayi lcşkl 
IAt \'C küçlik ımnatlı.r kanunu nıccllnin ~clı 
cck rle\' re.~ındP. c;ıkacahlır. 

• lnlıiııarlar kaıJrosu alı\kRrlartara lebh~ 
cılilmitllr. ı.;:ıHlro<le hlçhır de~lçılilik )Oklıır. 

* l:stnnbul llnln~rsıtpqj rıulyolojı profesör!ı 
doktor Deıaa.ner Viyana unhcrııltı:sl Calırl 
11.zAlı~rnR ı;rçilmi,ur. 

ı:: RaıJyolnJi t'nslitüsunlın kiij'at mcrarlnıl tı bıı·J~C'§. olmnk istPrlcr ki 
'~l ıştır. Onun için t;ızr 

:~ enk konulduğu günler O llhalalın ııcrbr..sUsi t"mmuı ortaların!lıı 
k~ı !:ece yarılarına kadar mcriyet mevklıne J:"irccckUr. 

~·arın saat 16 da yapılııcakt.Jr. 

a."t::ı ... kt o Emektar Giılccmal \'anuru salılı;;e rı· 
' b'" .... ıa ır. " 

.rııı kıuılmı§tır. 
'bı.. c eskisi gibi Sulukulc. ~ Türkolojınln tcmcllnı Alnı11 (llıın Myilk 

d :a~hklardan ebe sömcci Ttirkolo~ B"la.tın ' ~·uıüncli dn~m yılı 
aı. .agı filfın toplayıp afi. Ankara halkennde rt,·aııetıruıub11r l\alenıı r: il'' J 

~I? -rln mahalle mahalle do- rn&beuıı mii1uru ve Mıuırır vckıllnin huz.ıırıı .. 

~ ;y k 
ıonıtmı§tır. 

~ k 0 
• mezarhktan değıl 

';ı· ~Parttırmak. ı;eh·ilerdcn 11!!!1!-- ._ __ ...._ ____ .,_ ___ ... 
ak"' ra hile el sürdürtmem! S A F O 
"a b~Yıp olmasın ama, hu 
... ır Yılda servilerden kaç 
''i:t 
~ ' lllcrak edip de bıınıı 

A. Dode · H. Rifat 

~.ayfiyeıie okııııacak gtiıel 

bir roman 
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~, . 
tiq~ldiırtt ii. 81111 unla b~rahN bu 
!attı ttc ruğınen bu dervişleı hala ela 
~\ı "~ile tcıni7.lcnıni~ eayılamaz. 
lthf-~n bile Mcrakc§tc bunlar bir 

1

1 ~ teşkil ediyorlar. 
r-lab· 

"tt) . ı, vaktile Molla Hasan kuv· 

r'l> ~ .. tarafından takib edilince ka· 
bıı ~ !dara, ormanlara iltica eden 

~tc Ctvişlerdcn biri olacaktı. Bugün 

4ıt1 Atlas dağında bulunuyor, Sul
tlqt 

11 
askerleri elbet buralara ka· 

~h ~clrncmi§tİ: Habi de bu yiiz-
'' ea" k N ~ almıştı. 

'k .~bi, kard~inden intikam al· 
~ile Utnidile yavaş ynvaş memleke· 

~~ Namaz Rumbaya doğru yak· 

~t~h. Sonra da bu vahayı ke~f • 
li ?urada yerleşmi§ kalmıştı. 

lri\f/'~1nin şeytani bir planı vardı; 
~hf Çıtlc çcvrilmi§ ~ibi mahdud ve 
1'iıı~:~ olan bu palmiye ormanının 
~tcıttı Yılanları dikkat ve itina ile 

•~ııl! Nk, teşkil edeceği yılan ordu· 

l'ıt"tlak·arnaz Rumbaya götürmek ve 
tııi\hv 1 hayatı zehirleyip tamamen 
tııı. Cltnck tasavvuru ile işe başla
~..,, ~ 

~~1'111§ aman geçtikçe yılanlar ço: 
~111 N Habi ihtiyarlamı§ ve yılan· 
liııı ittı~~az Rumbaya nakli büsbü-
~ ansız bir hale girmişti. 

ATEŞ ULKESlNDE 

· bıı adi'ltnı ı:mın<"yı ıı;ınkiirliik nıii E•\· 

myorlardı, bilinmez! 

Doğnısu ben bunıı kr..slircnır.dim, 
tabiatin bize göstl"'rdiği bun11n gibi 
nice muammaları halletmcğe hrni.iz 
imkan bulamıyoruz! 

Bu husustnki sunllerinıc knr~ı 
Habi ~ndecc: 

-· Onlar benim çucuklarını<lır, 
beni ı~ırımızlar! 

Diyor. 
Artık giincş bntınnğ" yiiz tut

muştu. B4nim için hareket etmek 
vakti gelmişti, zira ihtiyarın kulii
besini 5nrnn bu tehlikeli yılan ku~n
ğım ortalık kararmadan aşmağa 
mecburdum. 

Veda için nyağa kalktığım zaman 
Habi: 

- Hen seni götüreceğim, urra
rım ki bizden bir kötülük görmedin, 
yalnız sana rica ederim, yürüı kcn 
çizmelerinle çocuklarımın üzerine 
basarak ezme! 

Ortalık kararmıştı. Ki.ic·iik palmi. 
ye ormanı icindc ev\

0

'<'lkilerdcn c1a. 
ha müthiR gÜrünen. dillerini uzat • 
mı!'I zehirli yılanl~rın korkunç <,;em. 
beri arasında ilerliyoruz. 

Habi benden önde gidiyor. yap. 
hğı işar~tlerle delikten çıkardıilı mı
radan buradan akarak ~den vılanla. 
rı ctrafı~a top,luyordu. Dillerini 
fazla \17::\tan Ye oldukca ı;cs çıkaran 
bu mahluklar çevremizi ''e zemini 

tamamen kapatmıştı. 
~İtl'!iok hayrete şayan olan cihet, 

~~111 bu derecede tehlikeli hay· 
~ k ltaaında bu kadar zamandır 1 

' alab·ı ltı1 1 hlesi idi. Yrlan zehirinc 

ihtiyar, küçük çocuklarla konıı· 
~uyor ~ibi onlar)" anlamadığım bir 
dil1e yüksek sesle konuşuyordu. Ba· 
zan yere diz çökerek onlara giz.li İşa• 
retler yapıyordu. Ben de bu lehli· 

'·~ §crb tl· . . •ıh' e ı ınıvdı · yılanlar kendi· 
·ıı ok "· , 

§ayan, seven, iyi bakan 

ATEŞ ÜLKESiNDE 

Bıııııın iiz:cri11c istikanırtinıi lcu· 

rlil cclcrC'k, bu korkunç \'C karışı! 
~cr!cr nrasıncla <lnlaşınnk i-:in tckıar 
yvl.ı çıkııından ünce imi bir kcıraı la 

birkaç el silah attın1. Silahım yıık· 
s"k palmiyelerin anısında tıpkı bir 
r,ÖK gi.iriilti.isii gibi ses çıkarıyordu; 
istirnhdtlnrı bozulan papağanlar, sa· 
yı:ııL: maymunlar hep birden kulağı 

sağır edici bcığırtılnrilc giiriiltü c<li

yorlnrrlı. l3u cehennemi ynygarn 
susuncaya k.-ıdar bekledim. Güriiltü 

bitti, fakat gene hiçbir insan gü
riinıniiyordu. 

Y<ılnız elli metre kadilr uzakta, 

zeytinler aralığı:-ıc'.a fundalığın hn

ı~kct eder gibi olduğunu s<?rdüm. 
Derhal cı tarafa doğru adıml.mmı 
~ı-kla~tırarak ilerledim. Öniimde 
kirli, pis, bolca burnozlu, beyaz 

sakull ı ihtiyar bir adam belirdi. Bu 
Lldaının zayıflığı hemen uzun viicu

cli.inii bir iskelet haline sokmuştu. 

Bana açık ağzı, fersiz güzlerile 
snnki başka bir dünyadan gclmi§ 
giui bakıyordu. Biraz sonra kol1a· 

rın1 harekete getirerek gözlerini ye· 
re dikti; dua okumıığa başladı. 

Söylediği kelimeler arabça idi: 
ben bıı dili biliyordum. Demek ki 

bu odamla konuşmak miimkündü. 

Kendisine şunları söyledim: 

- Babacığım, müsterih ol, me
wk elnıe; ben şeytan değilim, sc • 
nin gibi bir insanını: aynı zanıan
rla dostunum, sana nasıl bir y11r
clun )'ilpnbilirim? 
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Bir pmça dnh<" ynkbşlım, fakat 
.ıdımlannıı atar alınuz fmi biı kur
kıı nun tesiri altında kaldım. Yiiz

clcn fazla iri yılanlar yerlerde siiı ii
ncn vi.ieudleri ile kuyruklarını biri· 
birine sarmışlar, yassı kafalarını 

ileri doğru uzatarak fırıl fırıl göz.le· 

rini t.,cvirerck fena fena fısıltılnrla 
tıpkı bir hükümdarın muhaf~zları . 
gibi bakıyorlardt. 

Ömriimde b'öylc hir manz.nrn ne 
~<;ımiiş, ne de tahmin etmiştim. 

Çok yaztk ki dünyada bir daha c.~i
ne tcsarli.if edilmiyen bu manznr;:ıyı 

fotoğrafln tesbit etmek için yanını· 

da vnsıtam yoktu. 

ihtiyarı ~eksen yaşında tahmin 
ettim, i.irkek ve kör gibi görüni.i

yordu. Muhtelif suallerime verdi
ği cevabta ndeta hayvani bir hiddet 

gösteriyordu. Anlaşılıyordu ki o· 
nun henüz korkusu geçmmııştı, 

benden ka~mak istiyordu. Vaziyc· 

tinden bu kapalı yerde çok uzun 
scnelcrdenberi yaşamakta ve İnfian 
yiizii görmemekte olduğu anlaşılı

yordu. 
Nihayet eliyle işaret ederek beni 

kulübesine davet etti. Takib ettim, 

ziyadesile fakir olan bu zavallının 
evinde birkaç kırık toprak çanaktan 
blşka birşcy yoktu, kirli, çamurlu 

bir seccad~ de kapının öniinde ya. 

yılmrşt ı. Pek çok itim1 ile muhafn. 
zn cdil~n bir Kur'an deri bir cild için

de bulunuyordu. 

Bu ''ilZİycttcn anladım ki Öni.İm· 
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1 
Haftalık Radyo Programı 

===* 
31 Mayıs 937 Pazarteıi 

ÖÖLE NEŞR1Y ATI: 
Saat 12,30 PlAJda Türk mualklııf. 12,M 

Ha.vadi.:ı, 13,05 Muhtelif plhk neşriyatı. ı ı .oo 
Son. 

AKŞAM NEŞRi YATI: 
Saat 18,30 Pltıkla dans musıkısi. 10,30 

Afrika av batılan S. ::>eUıhatUn Cihano~lu, 
20,00 Ritat ve arkadaşları tarafından Türk 
mu~kisl ve halk şarkıları. 20,30 Ömer Rıza 
tarafındıı.n arapça söylev. 20,45 Safiye ve aı
ltada;;ılarr tarafından TUrk nıusJklsl ve halk 
§nrkıları (Saat ayarıı. 21,15 Orkestra: 
· Saat 22,15 Ajans ve borsa haberleri ve er

teııl gtinUn programı. PIAkla sololar, opera 
ve operet parçaları. 23,00 Son. 

1Haziran937 Salı 

öCLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 PIAkla Türl< musikisi. 12,50 

Ha\adis, 13,05 Muhtelif pl!k neşriyatı. H,00 
Son. 

~=~====> 
.Havadis, 13,05 Muhtelif plı\k n~rtyatı. H ,00 
Son. 

öCLE NEŞRlYATI: 

Saat 12,30 PlA.kla Türk musikisi. 12,50 
Havadis, 13,05 :Muhtelif plAk nc§rlyatı. 14,00 
Son. 

AKŞAM NEŞR1Y ATI: 

A~lık 

8 a~ Irk 

ti 6;\hk 
\ 'ıtlık 

!\lı•mll'kCI 

ıçlnılc 

ıi>O 

400 
ı:.o 

uoo 

l\lcınJcket 

ı1ı,111dıt 

27.') 

750 

1400 
2700 

l'nrıtc lndcn Balkanlar h;ın Hyd:ı 4'tuzıu k•ı. 

ruş dllştllllr l'ootıı hırti~ine glnnl}en yeı• 

Jcre ıyda )'elmiş beşer kuruş zaınmt'dtllr. 

AKŞAM NEŞR1Y ATI: 
Saat 18,30 Konferans: Beyoğlu Halkevln

dcn naklen Hami Dnnlşmend tarafından 
SUnıcr dlclılc tllrlt dili arasındaki münasebet) 
19,30 Konferans EmlnBnU halltevl soııyal yar 
dım şubt'sl namına (doktor Orhan Tahsin: 
çocuk bakımı). 20,00 Belma ve arkada§ları 

tarafından Ttirk musikisi ve halk şarkıları. 
20,30 Ömer Rıza tarafından arapça !Wylev. 
20,45 Cemal Klı.mll ve arkada§ları tarafından 
tUrk musikisi ve halk şarlulan (saat ayarı) 
21,lfı Radyo fonlk dram (Toska). 

Saat ıs 30 Pl"kl d ki 1 9 l'brl<l~rnın hl'I ııoı;tıı m~rlo·zlnde 
1
.. il'~ , ... a ans rnuııı s . ı .30 esi ı " .• ıı 

Radyo tonik komedi (Bir avuç ate~). 20,00 l\lllHJNa abone .Ytılllır M uhamıncıı bedeli ( b!:S.000) ııra oldn küçük yol maızefll g:iıı!i Y 

Türk musıkl heyeti. 20,üO Ömer Rıza tara- bedeli ( 25.500) lira olan şöminuman takozları 9. 7 .1937 curııa rı aıııı'" 
fuıd Ö 1 "0 A" \ ' dl R Adresini oc&ı~tıren abonell'ı :ı~ Kıımı, d .. atı ,,. 

an arapça ı Y ev. - ..... e a ıza \'e ..ıa ayn avn kapah zarf usulü ile Ankarada idare binasın 3 .. ~6J11"' a k d 1 c d TU k il isi öd..,rler. Göndcrmlycnlcrln ııdresh·rı •.ı .; O ve , " r a a§ arı tara ın an r m us : ve . • k • • l · k.. .. k 
1 

1 · · · 4 6 5 el" 
halk şarkıları ısaııt ayarı). 21,15 Orltestra. :_ _____ c.ıc•g•ış.tı.rı.ım•c•z•. ____ _. Bu ışe gırme ıstıyen erın uçu yo ma zemesı ıçın • ıayill ~ 

Saat 22,15 Ajans ve borsa haberleri ve er- kozları için de 1.912,50 liralık muvakkat teminat ile kanun~lll asırıda i!l 
tcsı gtinUn progranu. Plllkla sololar, opera KURUN kaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 numaralı nus.1 ia}'t1İ1 
\'e operet parçaları. 23,00 Son. miş olan talimatname dairesinde alınmış ver.ika ve tekliflcrın , 

11 .. \N t'cı:E'ft.ımı 14 30 a kadar Komisyon r~isliğine v~rmelcri lazımdır. ·nde t1
1 5 Haz.İran 937 Cumartesi 

Saat 22,15 Ajans ve borsa haberleri ve er
tesi ı;UnUn programı. PIA.kla sololar, opera 
vo operet parı;alan. 23,00 Son. 

öCrLE NEŞRİYATI: 
Saat l:?,30 PIA.kla Türk musıkleL 1:?,llO 

Ha\'Rdlıı, 13.05 Muhtelif pllıl< nc§rlyatı. 14,00 

Son. 

, nelerı 9Z rıcarrt iUınıarınm illln rıayıfalarmda Şartnameler ( 125} kuruşa Ankaıa ve Haydarpaşa vez (2 
nntıml 30 kıırm,ıtan bnşlnr. tik Myıfad" 

k dı~ 
25'l huru~a adar çılmr. 

RllyUli, ~ok devan111 kıllşell, renkli llAn - - . &rde 
2 Har.İran 937 Çarfamba 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat ıs,so PlAkln dans musıklsl. 19.30 

Konferns doktor profesör FahrelUn Kerim 
taratmdan (İrade ve telkin). 20,00 !<'asıl Saz 
heyeti. 20,30 Ömer Rıza tarafından arapc:a 
söylev. 20,45 Fasıl Saz heyeti (Saat ayarı) 
21,15 Orltestra: 

~erenlere ayrı ayrı indirmeleri yapılır. 
ı~esmt ll!nların bir satırı ıo kuruştur. 
mirlik llAnl:ır: 

Bir defa 30, il.! defası 50, Uç .:ıctası 6~. 

ılört ilefası 75 \'il on defası ıoo kuruştur. 
üç aylık llfın \ crcn!erln bir defası bcda· 
vııdır. Dört ııatırı geçen llAnlann fnzl" 
s:ı.lırln.rı hcş kuruştan hesap edilir. 

«VRllN doktoru 
Necaettin Atasagu l 

Dr. /brahım st•~~ 
f{a 

Birinci sınıf çocuk 
51 

, 
öGLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Plfı.kla Türk musikisi. 12,50 

HavadJs, 13,05 :Muhteııc pllı.k neşriyatı. 14,00 
Son. 

"tchassı 1 fi mu rır t 
Ç /,. /ın,ın l/<15,./.·i ı·e nc11 • • rıı 

tıSI f(I ~(). • 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat ıs,:m PIAkla dl\ll8 mu11klıl. 19,30 

J{onferamJ EnlnönU halltcvl sosyal yardrm 
!JUbc ı namma doktor Kfmm 1small GUrkan 
(Merhum doktor Hacı Kcmnl ve hayatı). 

Saat 22,115 Ajans ve borsa haberleri ve cr
tcal ı;UnUn programı. PIAkln sololıır, opera 
ve operet parçaları. 23,00 Son. 

J~URUN hem doğrudan do~ruya, lıen· 

dl idare ycrindt', hem Orhanbcy hanındı 
VAKIT Propasandn. Servisi eliyle ıı~n ka· 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daııe 

2 numara 3 de hastalarını kabul edeı 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kzdaı 

muayene parasızdır. 

C dde5i ~' Aksaray .Millet a ıs e 
Her gün saat 9 darı 

1 
,ııtı 

hastalarını kabU 

l9,30 Mandolin orkestrası Berlc ve arkad!lLf" ---------------
ları. 20,00 Nezihe ve arkadaşları ta.rafından 
ttlrk musikisi ve halk şarkıları. 20,30 Ömer 
Rıza tarafından arapça Böylcv. 20,•15 Blmcn 
Şr:l ,.e nrkn.dnşlarr (Saat ayan). 21,15 or .. 
kcstrn. 

Dr. Hafız Cemal 
- '"' LOK!IAN BEKiM 1 

Dahiliye Mütehaısm 

bul eder. 

Istanbul defterdarlığından: 
bmi San'atı Mahallesi Sokağı No. cilt varaka &ene KA BU f.il1' 

Snnt 22,15 Ajans \'C borsa haberleri ve er
teBI ı;ilnUn proı;ramı. PlAkla sololar, opera 

Pazardan ba§ka gUnlerde öğleden sonrr 
aaat (2,:; tan 6 ya) kadar lstanbulda Divan 
yolunda (10•) numaralı hususi kablneslndE 
butaıannı kabul eder. Salı, cumartesi {;tin 

teri sabah ''9,5-12" saatleri hakiki fukarays 
mahsustu;. Muayenehane \'C ev telefon · 
223911.. Kıelık telefon: 21044. 

Hesap 
No. 

913 
250 

9 ,.; 

Ha yık Sedefyan Kunduracı Y enicami Topçular 517 2 30 933 7 72 s' ı'' 
61,25 1,82 5 • 

ı:e oprret parçaları. 23,00 Son. 

3 Har.iran 937 Per§embe 
öCLE NEŞRİYATI: 
saat 12,30 Pllı.kla Türk musikisi. 12,:SO 

1829 

rinin 

Akay Lokanta ve Tophane Topçular 180 3/ 1 ,. 
birahanesi ,,. 9.st 
Ahilya Yorgi Kahveci K. Keş K. M. Paşa 23/ 34 3/ 12 .. 7, ki vergi~ 

Kurun gazetesinin 30- Mayıs -937 tarihli nüshasmd:ı 3088 numara ile ilan olunan yukarıda 
esamisinde rakamlar yanlış nc;~oJunmuş olduğundan tashihan bugün tekrar ilan olunur. 

ATEŞ üLKEStNDE - Büyük scya hal kitabı 1-040 uncu numaru<lanbe~i devam edivor. Almancadan çeviren: Damar Ankoğlu. 

de Muhammedilerin bir dervişi var· 
dı. Fakat hayret ettiğim bir cihet 
varsa nasıl olmuş da bu derviş bu
raya kadar sokulabilmişti. Derviş 
titrek elile bir çanak palmiye şarabı 
sundu. Onu reddettim. Yı1anlarm 
zehiri beni o kadar korkutuyordu; 
fakat ihtiyarın ba~ka zehirleri olabi
lirdi. Bu yılanlar hük\.imdarı artık 
siikünet bulmuştu. Bir kelime söy
lemeksizin bana ve yüzüme bakı
yordu. Açık bir ifade ile kendisine 
kim olduğunu sordum. İhtiyar, za. 
yıf ve pek kudretsiz bir halde ken
dine geliyor gibi oldu; sararmış el
lerile kirli, kırışmış, donuk alnını 
uğuşturuyor, ayni zamanda da an. 
laşılmıyan bir ses1e boğazından ko
nuşuyordu. Kulübenin kapısının Ö· 

nünde yanan iri kuru bir palmiye 
ağacının köküne bacaklarım arasın· 
da hu1unan tüfeğimi dayadım, ih
tiyar dua seccadesi üzerinde karşım· 
da bir yer almıştı. 

Ona hitaben: 

- Söyle bana, benim babam. 
adın nedir? Seni ne isimle çağıra· 
bilirim? Ne zamandan beri bu kor
kunç yerde arkadaşların bulunan 
yılanlarla yaşıyorsun'? 

Dedim. 
Konuşmak için bir cümleyi tek· 

rarlamak istediği halde tekrar tıka· 
nıyordu. Bununla beraber kuru 
yüzünde beliren küçük bir tebessÜ· 
mün farkına vardım. l\ilınldanıyor 
Gibi bir sesle: 

ATEŞ ÜLKESiNDE 

Güneşin kırk kere doğması 
zamanındanberi Sultan 1-:labi bini 
Mongo çocuklarile beraber burada 
yaşıyor. 

Dedi. 

Bu sırada sürünerek akıp gelen 
iri yılanları eliyle tutup bir tarafa 
yatırıyordu. Ben bu manzara kar· 
şısındn ...:ğaç kökünden ayağa kalk· 
tım. 

- Hayır seydi, benim için kork· 
ma · cocuklanın beni ısırmazlar J . . 

Diyerek beni teskin etmek iste· 
di. Yılanlardan çekindiğimi anla· 
mıştı. 

- Söyler misin, memleketin ne· 
rcdedir~ 

Kafasile işaret ederek cevab 
verdi: 

- Ben geçmiş zamanda hüküm • 
süren Mehmed bini Mangonun va. 
risi Habi bini Mongoyum. 

- Hatırladım. Namaz Rumba
da ona tesadüf ettim. 

- Namaz Rumba?... Sen hiz. 
zat sağ kalarak tatlı canmla Namaz 
Rumbayı gördün mü? 

- Evet. oradan geliyorum, Şem
si bin Mangoyu da gördüm; o senin 
kardeşin mi? 

Bu söz bomba gibi tesir etti. ih
tiyar titremeğe başlamıştı; bu isim 
ölen ruhunu, geçmiş hatıralarını Cün

landırdı. Titriyen parmaklarile a
rarmış boğazını yırtıyor, yüzünde 
fırıl fırıl dönen gözlerle bakıyor. tıp· 
kr bir hayvan gibi konuşuyordu: 

. J\ TEŞ ÜLKESiNDE 

- Evet, seydi, o benim karde
şimdir; inşalbh sabahleyin çocukla
rnm götüreceğim, onu yüreğinden 
yakacağım! 

- l-foyır, Habi, bir daha onu 
göremiyeceksin; çünkü o ölmüştür. 

Diyerek ge:;en hadiseyi kısaca 
nnlattıın. 

lğilmiş başı. kamburlaşmış sırtı 
ile oturduğu yerden kalkarak birkaç 
adım bana doğru ilerlemiş, sözleri· 
mi kendinden geçmiş bir tarzda dik· 
kat ederek dinliyordu. 

Ruhunu, vücudünü istila eden 
donukluk çözi.ildü. Derhal sessız 
sad3srz ellerini yere uzatarak secca
deye kapandı. Ben onu çağırınca
ya kadar dakika1arca hareketsiz, va
ziyetini bozmadan bir zaman öyle 
kaldı. 

Tekrar başını yuk'arı kaldmp 
eski vaziyetine geldiği zaman şayanı 
hayret bir derecede değişmişti, göz. 
leri berraktı ve evvelkinden daha iyi 
konuşuyordu. 

Ona rica ettim; macerasını an. 
latmasını söyledim. 

Elli sene ev\•cl öz kardeşi 
Şemsi bini Mango. pederini zehir
liyor, validesini bo~yor ve bütün 

kardeşlerini katlediyor, en büyük 
biraderi Habiyi hijkümdarlıktan ıs
kat ederek yerine geçmek için ha. 
yatına suikast etmeğe fırsat göze. 

tiyor. İşte o zaman Habi, Şemsinin 
katil ellerinden kurtulmak üzere 
1\ lcmlcketini terkedcrek l'Vlerakcşe l 

kaçabilmiş. de\'e ço' 
Orada uzun bir zanıan uıtarıb 

hanlığı, hamallık ederek Jl'I oihıt' 
, 'd "kt sonra nayatım ı ame ettı en kÖ)'" 

b . h · ·yerek· yet u ı§ oşuna gıtırıı d'teııt:• 
1 da ı lerde, şehirlerde, kır ar le 50rc:' 

rek bir hayli macera geçirırıdel ııfll•Ş· 
·b· o a~ 

tile serseri bir derviş gJ 1 frik8da 

Bu serseri dervişlere ~·ıtıass8 
pek çok tesadüf olunur. . 

1 fl'l8rıc:· 
kerdcşler tarikati denilen bır 

01 
bıJ 

vi birlik vardır ki menııubl~shJ1da 
dervişler teşkil ederler. • tıtt'·c:· 
belki de tesanüd ve içtirrıaı ~ılJ1lllf 
net gibi iyi bir maksadla J{ıl k98dıl11 

olan bu tarikat sonra1arı nıe el ıc:h' 
kaybetmi~ ve mcnsubları gaY 

likeli bir hal almışlardır. olJ1lat:• 

Bunlar hiçbir işle nı~S~ıyttfc:tıc: 
lar. Çıplak denilecek hır lbisc:lel' 
eski püskü. yırtık, pırtık ~ "" net 
içinde, saçları karma I'arrşık öJlerde 
tcırafları pistir. VahalarcW• c;İP f!ot· 
dola~ıp dilenirler. Bunlar Si e:J1İ bat' 

d'k erı . e dükleri yerlerde öğren 1 
110jlc:f'lf1. 

k 1 d .. 1. k ke bıf a yer er e soy ıyere ... ]c:cl 
f . d 1 . bo' r.ic:' men aat temın c er er 1 

1
• r " 

1d··r e . b"f 
nevi casusluklö meşgu \ .. yiilc 1 

rakeşle dahili politikada . t.J 51Jtıııll 
hl.k k'l 'ki ·ı jcın ·..,de ~e ı e t~ ı ettı er • de"rı•· • 

6.bdiilaziz (vefatı 194) .
1 

,.1Jcf'l11~ 
ki hı e -r "111' bu yüzden kanşıkh ar qiJcı.l 
H sat1 11 d~ 

tı. Onun oğlu l\lolla 8 fı .. Jcl<'f'I 
• 1 r .. 1 ı· dar olunca bu dervış e Jcfl 1' 

cok şiddetli tedbirler aldı; )~ı~tiıfle 
. ki k . d' k anforrt'I ı.ı~tı• h arını estır ı, ·aç . birÇO~ 
askeri kuvvet göndcrdı, 



Bütün nakil vasıtalarının tarifeleri 
Pazar giln1erlnde ayrıca tatbik edtlen terlfPr 

. H4YDARPA 1 • . . -- - -

~ 
honur • 

ŞA ": PEND K\Hath" tarifesH 47. ve 41> aumaralı katarlar ı haılran<bn 111 birin el t~rint lıOnarııaralı katar yılnız ıı.uu·e 
lı _-__ • , lcadar ııleder. • 4"1 nu~ıırılı katar yalnız 9Jı111rtcsi ve Puır ıünlen ~ltr • l'aurlesi ı:ünlerı işler. ~ 
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1ranıvay tarifesi 
1 Hazirandan ve yeni ilana kadar pa
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Büyük Radyo Müsabakası 

' 

Müsabakamzza iştira 
radyo makinesine 

etmekle mükemmel 
sahip olabilirsiniz 

~·~ ~ 

Gazetemiz, radyonun bütün dünyada aldığı büyük ehemmiyet 
üzerine en iyi radyo markalarını okuyucularına tanıtmak için 
açtığı müsabakaya devam ediyor. Mütehassıs bir heyet hu
zurunda yapllacak olan müsabakamızda okuyucularımız hem 
en vazıh ses veren radyo markalarını tanımış olacaklar; hem 
de en güzel iki radyo makinesini hediye olarak alabileceklerdir. 

' ~ J 

fsil-t içi 
İç sayıfalarırn ı zda neşı ettimiz . izahatı okuyunuz 

-~ ksik kuponlarınızı her gün gazeteıntı 
. idaresinden tedarik edebilirsiniz 


