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Moskova elçimiz 
Ankara, 22 - Moskova Büyük El

~miz Bay Vasıf lstanbol ve Berlin 
yoliyle Moskovaya gitmek üzere bu· 
·~ün şehrimizden ayrılmıştır. 

_, 

parüşşafakotlaki ihtifal 
Ahmet Rasim, Salih Zeki. İsmail 

Safa, Hasan Feridin hatıralan sar 
iıy la anıldı. 
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1 Almanlar, 36 Fırkalık Orduyu Azımsıyorlar 1 
Alman tay
yareciliği 

Niçin lnf!iltere ıle Fran
sanın bırleşmiş taygore 

kuuvet /erinden daha 
fazladır? 

Son günlerde Almanyanın tay
yare kuvveti bütün Avrupa devlet. 
leriııj en ziyade meşgul eden bir 
mevzu olmuştur. Bu memleketin 
tayyare kuvveti hakkında Fran
sız generallarından (A. NiesseI) 
dikkate değer bir yazı yazmıştır. 
Bu yazıyı burada türkçeye çeviri
yoruz: 

"Almanya da, tayyarecilik tah · 
sili için sarfedilen gayret çok bü· 
yüktür. Tahsil yerlerini birer bi • 
rer anlatmak uzun sürer. Yalnız 

ukeri tayyarecilik öğreti!en en 
müh'm yerlerden bahsedelim: 

Münih civann:'!a Ş'aysaym'da 1 
seksen kadar talebe Haynkel ve 
Arado tayyalerinde harp talimi 
görmekte fotoğraflı mi·tralyözler · 
'e atıf yapmaktadır. Bu silah he
defe kartı taşmaz surette isabet 
eder. Nitan alınan tayyarenin he
men fotoğrafisini çeker ve hedef 
'cat'i olarak teıbit edi'lince atış 
baş,ar. 

=-...,,.010_~-..ı ...... ı. D--•mund Essen, 
en1 e H ov · ıd ti u -

tün .arazi üzerinde gece uçuıları 
yapılıyor, elektrik projektörleri de 
buna İ§tirak ediyor. 

A. rUssel 

(Sonu 1. ci smııfamıı 5. ci sütllnunda) 

ltalga, 
Altına 

Sınıf /arı Sil alı Bazı 
Çağırmaqı Düşünüqor 

- ..... . . , .•... 
: ...... " ~-'· t ~ 

S 'TUT 6A F. T:··· , .. 

Konsey toplanıyor 

Fransız notası Nisanın 
ilk haf tasında görü

şütecek 

Ankara, 22 ( A.A.) - Haber 
aldığımıza göre Uluılar Kura • 
mu umumi katibi Bay Avanol, 
Uluılcu Kuru~ Konseyinin 
toplantıya davet edüme.i hak· 
kında Fransa tarafından yapı. 
lan talebi telgraf la Konıey rei· 
ıi ve Hariciye Vekilimiz Bay 
Tevfik Riiftü Araa6a bildirmif • 
tir. 

Bay T evlik Rüıtü Araa ver
diği cevapta, Konsey içtimaının 
Nisanın ük haftası zarfında ya

pdmtUt i,in azalara malumat 
verilmeıini, kati içtima tarihini 
Je bilahare tebliğ edeceğini 
bilclirmiıtir. 

CenerJre, 22 ( A.A.) - Rea
ter Ajansından: 

Bir tebliğte, UluJar Derneği 
Konseyi BCJlkanı Bay T evlik 
Rü§tü Aı cuın Konseyi, F ramız 
talebini müzakere etmek üzere, 
Nisanın ilk haftcuı zarfında fev
kalade içtimaa davet ettiği bil
dirilmektedir. 

rinden ileri geçmek hakkını tanı • 
makta ve muahedelerin tadil edil· 
•--i texfui nKldet.aıe)dedtr. 

Fakat İtalya bu tadilin ancak 
alakadar devletler arasında umu· 
mi bir mukavele ile mümkün ola· 

Hükiimetimize sığınan 
· Venizelisl zabitler 

KURUN balosu çok 
geçti 

Bir General ve 12 zabit şehr~m·zde ... 
Harıl harıl sivil eıb·se arıyor:ar ! 

Otele qerleşince, iJki şleri aıle/erine meklu.p 
ga~mak olan Venizeiisl. zabitleı neıeı an1.alı9orlaı . ., 

dir.,, 

matbuat umum .. 
mu-

dürlüğünün salahi-
yeti üzerinde 

bay ahmet 
ağ ..ıoğ"u'na 

yazan: hakkı tar ık us 1 
matbuat umum müdürlüğünün 

~ıer men'ine ıalahiyeti var mıclır?I 
~u ıorgunuz.u, bir ıeyalıat döniifii, 
liin gece öğrendim. bugün de ya

:ıımı okuyarak ona bir çoklarını 
~en ekliyorum. cınuna, doğrum, 
benim ıorduklanm ıizinkiler gibi 
inkari değil .•• gerçekten merak et
tiğim, anlamak istediğim ıeyler ••• 
Hki matbuat müdürü umumisinin 
yeni matbuat umum müdüründe 
bulduğu kanunıuzluk bahıinde 

gireıun saylavınr eski karı me • 
busunun karıınna çıkaran kendi 

Dün fehrimrzp gelen Venizeliıt zabitler kalemini.zdir. "mesele çok mü • 

ak lm .. .+ur Bazıları bu h!mdir, rok esaslıdır,· türkün em· Hudutlaı.mıza aığınmıt olan, lar yaznı 0 "'"". • :r 

k • nda ailelerinden sivil 6i hukukuna taalluk ediyor .. de .· • 

güzel 

luu ... ..ı isyanına karı§mıt Venize • me tup arı ,, 
list zabitlerden bir General ve on elbise göndermelerini İ$temiştir, dikten ıonk~a ö!le birkdil kullanı • Yukarda: Güzel tovalet miı.abakaıını kazanan Bayan Ttl§an ile dan• 
ikı. zabı't, du··n "Mersı'n,, vapurı'le bır" kısım zab·ıtler, burada sivil el· yorsıınuz. ı, agz.ımızı apav.p sus- bak B F • A -.=..d B 

ak • • d m1 ,,. müsa aıtnı kazanan Bayan Şükran ve ay ey:ı. fMfS& a: a-
Çanakkaleden şehrimize gelmiı - bise te-:larik ederek sokaklarda • sızın yanınız a, te yasamı- lod bi k.. (Diğer resimler son aayıfada)' 

' 
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~ ı - KURUN 

bay ahmet ağaoğlu'na 

Londrada kargaşalıklar 
I şsizler, 80 polisi ağır 1 Bulgaristan bizi şikayet 

ettiği için Antonofu 
geri çağırdı suretle yaraladılar 

Londra, 22 (A.A.) Dün alqam Polis, bunları dağıtmak için 
po1ia ile işsizler arasında büyük sopalarla hücum mecburiyetinde 
kargafalıkJar olmuıtur. Seksenden kalmrı, nümayitçiler de tatlarla 
fazla polisi hastaneye kaldırmak kartı koym-ıqlardll'. Nihayet tak • 
icap etmittir. Çoğu kadın olan on viye polis kuvvetleri ge'lmiı, inti
bin kadar işsiz bir alay yapmıtlar zam iade edilmif, huta otomobil
ve itıizlik kanununa kartı teza - leri de yaralıları kaldırmıftll'. 
hüratta bu'urmuş1ardır. 

Köqlü 
Ankara, 22 (A.A.) - Ankara 

halkevinde bugün köylü bayramı 
kutlulanmıııtr. Bu maksatla civar 
köylerden halkevine gelen dört 
yüze yakın köylü, halkevi men -
aup!ariyle birlikte önlerinde mü -
zika ve toprak verimleriyle süs • 
lenmit temsili arabalar olduğu 
halde tehrin büyük yollarından 
geçerek Ulus alanına gelmişler ve 
burada Ataturk heykeline bir çe -
lenk konularak büyük öndere kar
tı köylülerimizin bağlılığını ve 
sevgilerini en güzel sözlerle ya§a
tan nutuklar söylenmiıtir. 

Bundan sonra yüksek ziraat 
enstitüsüne gidilmit ve köylüleri • 
miz burada enstitü rektörü ve ted
ris heyeti talebeleri tarafından 
kartrJanm11tır. Enstitüde bulun • 
makta .. 'an Ziraat Bakanı Bay 
Muhlia Erkmen konuklara kartı: 
"Arkadat1ar, hoı ge)diniz, uğur • 
lar getirdiniz diye, öz türkçe ola -
rak söylediği bir söylevde, asıl •iz. 
}t",1" için yapılmrı olan, çiftçiliğin 
iler!emesi, yükselmesi, veriminin 
artması için yollar araştırmak, yol
lar göstermek, tarım bi1g:ıi yap • 
mak, yaymak üzere kuru 'mut bu
lun!ln bu öz yurdumuzda sizleri 
ıa gı, sevg:yle, ıev'n~ ve kıvançla 
ae!~ mlarrm.,, dem ittir. 

Bay Muhlis Erkmen, vakf n çok 
dar olması yüzünden enstitünün 
her yerini köylülerimizin istedik -
]eri gibi gezemiyecekler!nden do· 
layı müteessir oldutunu tôyliye -
rek, fakat demittir, burası ıizin 
ken li eviniz, kendi öz ocağmız • 
dır. lste:liğ iniz vakit ıelir, gezer, 
ıörürsünüz. 
..... 

bayramı 
Ziraat Bakanı Bay Muhlis Erk

menin nutkuna, halkevi köycüler 
ıubeai üyesinden Mehmet Türk • 
men oğ)u kartdık vererek tefekkür 

etmİf, köylülerimize enıtitünün 
her tarafı gezdirilerek kendilerine 
izahat verilmittir. 

Saat on bette köylü konukları
mız ıerefine bir müsamere veril • 
mif ve istiklal martı ile bqlıyan 
bu müsamerede Çakallar, Karaoğ
lan, Bursal, Gerede ve Virancık 
köyleri tarafından Cumhurluk 
marşı ıöylenmiıtir. 

Saylavları:mızdan Bay Kazım 

Nami bir açl'lıt nutku aöylemif, 
köycüler ıubesi başkanı Bey Ke • 
mal de halkeviriin bu yıl içinde 
köylülere yaptıiı iıt.ri kuaoa. an
latmrıtır. 

Bımdan sonra milli türküler 
ıöylenmif milli oyunlar oynanmıf, 
istiklal ve Hubahçe piyesleTinden 
bir parça temsil edİ'lmittir. 

Halkevi tarafından bu güzel 
günün hatrrasmı yaşatmak üzere 
köylülerimize fidanlar verilmiı • 
tir. 

Yunan istanda yeni seçim 
Atina, 22 (A.A.) - Yeni ka -

bine bugün ilk içtimamda intiha • 
batın mayıs 90nunda yapılmasına 
karar vermiıtir. Ayni zamanda 

büldlmetin istisnai tedbirleri hak
kın da arayı umumiyeye müracaat 
ed'tecektir. Ilga edilecek olan a -
yanın yerine meslek korporuyon
larmı temı:l eden biır mecliı ko • 
nulaı:aktll'. 

· J ressam ve sanatkarlardan mürek-~erıyoruz. 

KURUN balosu menimin en kep jüri heyeti en güzel tuvaletin 
parlak ba!olarından biriaı olmut: Bayan Tqan'm tuTaleti olduiun
ve haf ta okuyucularımız, baloya da karar kılarak neticeyi bildirmit 
ıelenler büyük bir memnuniyeti ve yetil - ıiyah renkli kumqlar 
ıöstermiılerdir. Balo gece yan ·I dan diktir"hnit b·r tuvalet giyen 
ıından ıonra batlıyarı müsabaka- Bayan Taıan bir hayli alkıılan • 
!arla çok r.azip bir ıekil almı,, kot mııtır. 

Sof ya - Burada dolaıan riva
yetlere nazaran Bulgar hükUnıeti, 
Cenevredeki mürahhaıı Antanof'u 
a2elacele Sofyaya çağırmııtır. Zla
tev kendi•ine istifa etmesini tek • 
lif edecektir. Buna da sebep An. 
tanof'un geçenlerde Cenevrede 
Türkiyenin Trakyaya kuvvet tah
§İt etmesini ıikiyet eden muhtıra
yı vermesinin doğrudan doğruya 

ıahıi bir teıebbüsü telakki edil • 
meıidir. 

Antanofun bu muhtırayı ver • 
mek için kabineden hiç bir emir 
almadığı israrla söyleniyor. 

Diğer taraftan yeni çıkan bir 
rivayete göre, Bulgar kabinesi ya· 
kında istifa edecek, ve kapatılan 
siyasi fırka liderlerinden de aza 
alınmak ıuretile yeni bir milli 
kabine tetkil edilecektir. Bu ka -
binede hariciye nazın Batalov, 
münakalat nazırı Zahariyef ve 
maliye nazın Kalenderof bulunmı· 
yacaktır. 

Son bir rivayete göre de yeni 
kabinede hiç bir asker bulurunı -
yacak, ve askerler bundan böyle 
siyasetle alakadar olmıyacaklar -
dır. 

Ankara Hukuk Fakültesi 
pıofesör lerİ'ndcn B. Veli 

öldü 
Ankara, 22 (A.A.) -Ankara 

Hukuk fakü1tesi profesörlerin • 
den dııarı itleri Bakanlığı hukuk 
müıaviTi ve eski Burdur saylavı 
Bay Veli Saltık~ın cenazeıi bugün 
kaldırdmııtır. 

Cenaze merasiminde adliye ve 
içeri itleri bakanlarile bir çok say· 

lavlar, dqan ifleri ileri gelenleri, 
Ankara hukuk fakültesi profesör
leri ve talebeleri, lıtanbul Oni • 
versitesini temsilen gelen profe • 
sörler ve talebeler, müteveffanm 
dostları ve çok kalabalık bir halk 
bulunmuı ve müzika, jandarma, 
polis müfrezeleri iıtirak etmittir. 

Türk bayrağına sanlmıt olan 
müteveffanın tabutu Hacı bayram
dan otomobile konduğu yere ka
dar talebelerinin elleri üstünde ta-
ımmış, gömüldükten sonra müte
veffamn ıabımı, bilgisi ve değe • 
rini ve bütün kendisini tanıyanla
rın bu ölüm karırsmda duydukları 
derin acıyı anlatan söylevler söy
lenmiı ve mezarına iç itleri Ba • 
kanı Bay Şükrü Kaya ile Dıtit • 
leri Bakanlığı, Ankara hukuk fa
kültesi, Ziraat Bankası, lıtanbul 
Üniversitesi namına çelenkler kon· 
mlJ!tur. 

yonlar dajıtılmıt ve KURUN ke · Dana müsabakaıı tango üzerin
limeıinden ibaret bulunan mat · den yapılmıı yUzlerce çift arum· 
bu bilmece ilk büyük alakayı top- dan evveli on çift, sonra üç çift 
lamıttır. Bu bilmeceye ait kiğıtla· 1 aynlmıı ve bu Uç çiftten biriıini Ha beşlerde kazırlık 
n tetkik ve tasnif ediyoruz Dofru 

._-. (Baş tarafı 1. ci sayıfada) 

dört uzun ıütun tutan yazınızın 
özü, yanlq anlamamı§ıam, tudur: 

matbuat umum müdürlüğü ıon 
günlerde bir hayli eıeri ycuak ilan 
etmittir. bunu anlatan bir tebliği 

de bu eıerleri ycuak ilan edi§in 
matbuat kanununa ve bu kanunun 
40, 41, 50 inci maddelerine dayan· 
dığını göıtermiftir. ne bu madde· 
lerde, ne bütün kanunlarda mat· 
buat umum müdürlüğünün eıer 

men'ine hükmetmek ıalahiyeti 

yoktur. 

bunun içindir ki, m diyorıu -
nuz: "bu gidiıle kimıede üç cümle 
yazmak imkanı kalmaz.,, 

matbuat umum müdürlüğünün 
"eıeri yaıak ilan etmek,, diye an
lattığınız bu ite ıiz 21 mart tarihli 
( cümhuriyet) te dokunmuııunuz. 
bizim (kurun) buna 26 §Ubatta 
İli§mİ§: "Vatan piyai ycuak mı 
edilmif ?,, diye ıoruyor ve "zan
netmeyiz; olıa olıa ( oımanlılar) 
gibi tabirler çıkanlmıf, padiıahım 
çok YCJfa duaları atılmııtır,, diyor
du. 

Şimdi ıiz itin köküne gidiyor
aunuz. "uer menine zaten hakkı 
yok!,, diyor.unuz. 

merak ediyorum: 
1) matbuat umum müdürlüğü

nün yaptığı bu ifi dahiliye vekale
ti yapıaydı kanuna uyğun ıayacak 
mıydınız? 

2) matbuat umum müdürlüğü 
dahiliye vekaletine bağlı ve oraya 
bağlı olarak kanunun kendi.ine 
verdiği iıleri yapmakla mükellef 
değil midir? matbuat umum mü· 
diir/iiiii ialerinden kamutaya karft......., J·IWI&~ Hlnl•.ı.,,u ~ -
dir? bu hadi.ede matbuat umum 
müclürlüğü aclına ve bCJ§lıbCJ§ına 
yapılmıt bir it var, bunu Ja dahi
liye vekaleti kendine mal etmiyor 
mu? 

3) ıalahiyetli bir makamın im
zalamadığı bir ycuakta her tey
den önce l;ir ya.aklık kalır, bu da 
münakCJ§a edilir mi? 

4) matbuat kanununun 51 inci 
maddesi geçen yaz değifti. dahi
liye vekaletine yerli matbualar • 
dan da uygun bulmadıklarını, ic -
ra vekiller karanna ıonraJan ar • 
zedilmek üzere, toplamak hakkı 
verilmiıtir. bahıettiğimiz ı~adise • 
ler tatbikatta bu hakkın fÜmulü 1 
dahiline alınamaz mı? 

5) "eıer menetmek,, clediğiniz 1 

liadiıe bir gautenin, bir kitabın 
________ ..,....mtnlnRtm.-ıPMIWWWSWWWi• 

B. Titülesko seyahate 
çıkıyor 

Bükreı, 22 (A.A.) - Bay Ti • 

tüleako pek yakında Parise gide

rek F ranıız hüktimetile temas ede
cektir. Yolda Belgratta kalarak 
Bay Yevtiç'i ve Bratialava'da da 

Bay Benea ile ıörütecektir. Bay 
Titülesko Paristen Briikıel ve Ce

nevreye ve oradan da ihtimal Lon

draya gidecektir. 
seçmek bir hayli crüır olmuıtur. Ne· Lo d 22 (A A ) Dayli 

hallederek hediye kazananların • ~ n ra, · · - e· Al · 
ticede 1 numaralı etiketi tqıyan Telegyaf'm Adisababadan öğren. 1r man tayyaresı 

bcuılma veya yapılma.ını menet
mek değil, bir piyesin temsilini 
veya bir ıenaryonun çevrilmesi ve
ya filminin göıterilmeıini menet
mek gibi ıcylerden biridir. Bu ki

tabın netrini men, bunu neırin • 
den önce sansür ile bir tiyatroda 
temıil, bir sinemada bir film gös
terme arasında "ciddi hukuk yö
nünden tetkik,, bir fark görmüyor 
mu? 

matbuat kanununun ilk mad -
desinde "sinematoğrafa müteallik 
huıuılar bu kanuna tabi değildir,, 
denildiğini görmüısünüzdür. ıine

malarla tiyatroların teıkilatı eıa
ıiyed eki (matbuat kanunu daire -
sinde ıerbeıttir ve neıredümeden 
teltİ§ ve muayeneye tabi değildir) 
hükmünden ayrı bir hüküm bağ • 
lanma11 bununla anla§ılmaz mı? 

6) 2444 numaralı kanunda 
matbuat umum müdürlüğünde 
kaç ıerviı bulunduğunu göıteren 
ikinci maddui "bu ıerviıler Q§a

ğıda yazılı vazifeleri görürler,, de
dikten ve memleket dahilinde bir 
radyo nqriyah programlarını 

tanzim etmek, memleket dahilin· 
de yapılan lümlerin ıenaryolarını 
ve hariçten gelenleri kontrol ede • 
rek ıenaryolar hazırlatmak itini 
bu vazileler ara.anda ıaydıktan 

ıonra k. fıkrası olmak üzere §unu 
ilave eder: 

"memleket ıahnelerinin reper· 
tııarlarını kontrol etmek.,, 

bahıedüen bu eıerler ıahne ve
ya ıinema eıerleri değil midir? 

matbuat umum müdürlüğü, bıı 
eıerler basılıp okunmaıın mı de· 

• IJ.L"- ,_.auı, auırneye ku,1 

.:~ irin kendisinin kontro(ü. 
ne arzedenlere bu (kontrol) 'ıala
hiyetinin muktazasını mı ıöyle • 
mİ§tir? 

1) bu kontrol düne kadar bcı§ı· 
bO§ olarak hemen her polia, emni• 
yet müdürünün bir memuru yapı· 
yordu. kanun bunu matbuat u· 
mum müdürlüğünün idareıi arCJ$1• 
na koydu ve bunda maarif. veka • 
letinin de direktifini nazarı itiba· 
re alınız emrini verdi. eıki vaziyet 
mi iyidir, bu mu? 

8) 2444 numaralı kanunla kon
trol hakkını haiz ve matbuata ve· 
rilen direktifleri tatbik etmekle 
mükellef olan matbuat umum mii
dürlüğü bu eıerlerdeki kontrolle
rinin neticelerini alakalılara mat· 
buat kanununun ıaydığınız. mad • 
delerini de göıtererek, hareketle
rini ikinci bir kanunun ruh .,. 
makıadiyl de kuvvetlendirıeletı 
bundaki ıuç, tqkilatı ucuiyeıi 
bozmak aıçu mu olur? 

9) kendiniz gene bugün an ... 
ra matbuat umum müdürü olıay * 
dınız ve bu kanunlan tatbik yr 
rinde bulunıaydınız ne yapardı • 
nız? 

Bunlar üzerinde ne düıündii .. 
ğünüzü kııa kııa, hemen ıadeel 
(hayır, yahut evet!) yolunda ıöY
lerıeniz, bahıi herke.in laydaltr 
nacağı bir ıurette idare etmek ~ 
çabuk bitirmek mümkün olacalı· 

adlarını yannlri sayımızda yaza · du·· ştu•· 
Bayan Şükran ile Bay Feyzi mü - diğine göre Habeş imparatoru bü-

cağız. ıabakayı kazanmıılardır. Bu mü· tün valitere yerlerine giderek hu- · bu ıorgular, ne matbuat umııtfl 
Bilmeceden sonra milez tuva!et Paris 22 (A.A.) - Alman ıs· 'd" 

1
.. .... .. al Ah• t• ne Jı 

o- ••bakaları kazanan Bayanlarla dut hadisesinden çrkabi!ecek bü • d . miı ur ugunun • a ıye ı, 

fır. 

ve güzel danı müsabakaları ya · - k l tihbarat bürosundan: Brest enız ba ıalahiyetlerin •u veya bu eıet-
Baya e'Jbı·selik kumatlar hediye e· tün ihtima lere karşı oyma armı d . ;\" 1 at u··asünde bulunan askeri enız b k J .. ıJe" pı mı:ı- 11'· emretnıi .. ir. de fU veya u no taya ogrıı 

Bu iki nazik müsabakanın neti- dilmiıtir. Y" tayyarelerinin bir manevrası eına· d d" • 1 Jaı 
1 B l 1 ..rtig"' ini doku Seferberlik emri henüz verilme- ya yanlıı tatbik e il ığı yo ıttl ceıini bulmak. yüz'erce tuva et a· a onun nası 1-,- -

1 1 
K 11nda bir tayyarede infilak vuku • kendi son hükümlerim ıayılma • 

rasından e~ güzelini, çok iyi dans zuncu sayıf ada Osman Cemal Kay· mit ti~. htil.afı Ulus ar u. nımuna 
h b C bulmlJ! ve ~levler içinde yere düş- malıdır. edenler içinden en iyi danı eden gısızın kale~inden okuyunuz. avale.etmı~ ola~ H~ e§'stan e- ıa ıları~··'e~:."'--~----""--'--

1 • d d kt f l uymaya mü~tür. içindeki altı ki i anmı - !n ~ ~füı~~p~k~~~mam~ B~op~n~m~ e~n A~[_!n~e:v~re~n~ı~n~~rr~e~ı~e~r~ın~e~~~~~=~:ı-~~~==~:~~~=~~-~--
m. Bu ı · 
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iMLER 

Dahilik illeti 

Darüşşafaka lisesinde dünkü ihtifal 
üstad Ahmet Rasim, Salih Zeki, lsmail Safa ve 

Hasan F erid'in habralan anıldı 

Salih Zelıi. 

nm yetiştirdiği kıymetli gençler -
den biridir. Ahmet Rasim daha 
doğrusu bir gazeteci olarak yeti§. 
miştir. 

1 - KURUN 23 MART 1935 -

·ı Daldan dala f 
Tramvaylar kapandıysa: 

V aşası n develerin 
kuyruğu r 

Tramvay ~aruulalıi •örliniir 
•örünma lraalara /rarıı icat etli· 
len yeni baaamalrlı tramoa,y ara· 
6alannm illr Jela Sirlreci - Etlir 
nekapa )'Oiantla ifletilmefe 6at
ı,,,.,,... falı UaHtli oltla. 

Çiinlıll, 6a yol, lroea l.ı11116al .. 
Jalıi biltün tramoay yollannın en 
,.m.i oltlafa laaltle11 6ellri Je en 
falı lrtıZtı yaptım, en ~olı neıam. 
lüitlir. G~.,. ya11 6ir tramoay 
biletpa, F otihle Etlirne/ropı tırr 
anda lan Uıi tıra6amn Mfma .a
lana, öniine arlauına aallam aasd 
ammlf olan 6ir tlüineJen lala 
maluılle ~ocafanıı müıterilae p 
feraelr fÖ>-le dm 7f/llU'°""a: 

- Ba yol War hm )'dtlU'"" 
7ol 701rtar. Ba miiharel 70lan 
rocaltlan, la.le F atilale Etlirnelıap,. 
arauula, f aamalıları aılma c:P 
laetintlen 6iitiin 6ofka aemtlain 
pcalrlarına lrarp rekor larmqlar. 
tlU'. lıte görü)'Onanm, ben 6an
lann ı.a.; birini lıooayun1 ~ 
den Jörtliinii lıooMm, arlıotlan 6r 
fİ atlı)'Or; .altlan altuun tleltl• 
nm, ıoltlan Mlüi talnlı10f'. 

Gerplrten tle 61'etlir; 6a 10lan 
pcalrları baaamalılara takılma l· 
fintle bütan 6oıka 701lann pcai. 
larına Irat Irat fClf ~lıa:rvlar. 

Sonra luı yolan roc:alılon 7'fl
nıs tramH)' baamalılanno Jefil, 
otomo6U,. araba, lram,yon, otohiM 
arhıına da talıılırlar .. 

Hatta, lcömi& tleı1f>lerinin lıay. 
ralılanna bile tmlırlar .. 

Şimdi yeni lHuamalrlı araWar 
Ult tlela 6a yolda iflemei• bG§la
clılar ya. •• Artık bir ker1qc """-
• 1 asi 111 M llJ•ı.. 6- ;f•ım 
tllar ,,,,,_,,, ti....... Falıot, 
NYNllin m fimclitlen aonro o yal. 
da ı,ı;,_ moollı 6inelı ara6aıerla
nmn batl•ına plecelılerll .. 

Malam ya, timdi o yol iizninie •am 6atına bet ~ Beyaıt 
- Atilıali -'-'eri 7'IJlan on, on 
bet atlı arah oar; saten iter glln 
ellerlndelıi ~arı 6nlfrintlelıi 
benlrlcrin nrtlarıntlan dyatle f. 
ldJe 6lr 6oıltır1nt •eri~ pvirfp 
arabalannın arlıal11n1111 talrılan 

roaılılara "°'"' al"""'1ıtan ,,,.. 
ları llflıyan 2llOtlllı tıra6aalar, 
6anJan aonrcı artılloltın111 U-V. 
aiirerlıen Jilslerini tamcrmi,le p · 
rf7e J6necelıler Jeıneldir/ 

o,le ya, artılı tramoaylanla ,,. 
..ıaea1ı 7f1' 6al"1fllYOll 6a 70lrın 
luııarlleri olanca ,...arım arcr6a
lartlan almıqa '/ıal1ııpealtltmla. 

lıte onan igin tramocıy lıapıle
n ile 6lrlilıte 6a ~lılann Jq )'O

la •etlrilrneleri •erelıtlr· Y olM, 
70ltl1111 Pret1 WmlirdJ J_.,erlnôt 
"'7nılılanna adaealı We ,.._. 
ri olan 6a pcaldar 61,Ze WJ .. 
u üt.,...,a. trtımoayltlll'OI, ,,,.. ... 
larut reorelerine 6crAar .......... 
nln t«H, P,61is ......-,,,..,.,. 
~enlıl~ CUlll, hr parti -'•1 

o. c. ., ...... 
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Almanla.r 36 fır kalık orduyu azımsıyorlar! Hükiimetimize sı
ğınan Venizelist 

zabitler _..<Bat tarafı ı. ci •)'ifada) 1 Germania .. ~- ,..Uma, Vl,,.,_ Bu ziyaret, B. Eden'in Moskova 
caJı mütaleumda bulunmUflur 36 fırkabk meYCUd111111D niifuu • Kurumuna Dönmaini /itiyorlar ve Vartova seyahati görütülürkeo 

.... (Bq tarafı ı. el ııayıfada) Alman hükGmetinin kararı ise bir Da n~.betle ı:--ıarl bir kuvvet ola· Londra, 22 (A.A.) - Taymi• dÜfÜDülmiiftü. 
General Anqnaatopwoa Dimitri taraflı bir icraattır ve kendisi ta. rak göatermıye çalqmaktadır. puteai JaZIJor: B. Herbert Sa· Çekoslovak bükUmeti ile yapı· 
olduiu halde hududumuza njım_. rafmclan tahakkuk ettirilmek iste· Alıema1ne Ça,.ıunı ıazeteai, muel, Dıprı itleri Bakanı B. Say- lacak bir konferans, lngiltereniıs 
rak dün ıehrimize gelen ui Yunan nilen bqlıca ınatalibattan daha Sir Saymen'in Avam Kamarum- mellİD Serim' e bütün lqiliz mil • emniyet misakları hakkında fikir 
zabitlerinin iıimleıi ıunlardır: az nizami olarak gözükmektedir. da a3ylediii nutuk münuehetlle, Jetinin mümessili olarak gittiiini, almak için ıöaterdiği faaliyette 

Miralay Vlahos Simea, binbqı Bu aabada ltalyan siyuuı artık lqilterenin Berlini ziyaret meee • her lnsilizin Almanya ile kartı yeni bir merhale olacak ve lnıilte
Çanıaralria Manolia, Bnh. Zam· tatbik edilemez. ltalyan hükam&\ le.ine kartı hareketini takdir et· karJıya konuımak lizım ıeldiiini re ile küçük itili.f arumdaki dip
betakia Statia, Bnb. Rentia•Alek· ti, dikkatini en ziyade bir Avrupa melde beraber, İngiliz ve Alman mütaleumda bulunduğunu ve lomui münasebetinin inkitafını 
aandros, Yüzbqı Merkur,u Vuil- letriki 111e1&iıinin tekrar tab•kkn• noktai nazarlan arumcla büJii1s Saymen'in seyahatinin batlıca ga- gölterecektir. 
JUi, Y zb. Galavroa Ka.tentiw, ku için müaait ıartlan canlandD'· ve müabet farklar olduimm ve ha 7•İ de itte bu olduğunu son anda Amerika F aali;yetini Gi:li Tutuyor 
Y zb. Stamakis Aroatoclinoa, 1 in- mak libammıcla teklif etmekte • farklarm lqiltere Bqkanmm mat hatırlattı 
ci Mülizım Papa Argiro Hriaafia, dir. Busünkü ltalyan notumda Jm ile tamamen a1dmlabbmt olda B. H_:bert Samuel'e ıöre, in • ~qinAlmanston, 22 (AAm.A.) rik-. Hük4ul· b 
2. Mlz. M~ Ko.tantiııia, 2. aureti mahsmacla kaJt ve ifU'9l imıu IÖylemekten k•dini mene- ,Utere bizzat kendi yolunu takip meuahtın, d Y~ -. "hl~~· da sd 
Mlz. Galaisakis Harala-voa, 2. Mb. edilen hu lbam baheiDde, ltaI,a dememektdir. etmit ol1a1dı aon bir veya iki sene lam Aelmenamesınbı? ı a&ın enh "" 
Y oraiyadia Dimitri, 2. Mb. Delaa- bir çolc Alman matalihetma mil • Nihayet,Sir Saymen'in Alman,. • için~e çok fazla ıeyler elde etmif 11

1 
d anh yba~ kır ~rotead"lmto ka • 

ramatim. N9ıkolos. zaberet etmiftlr. Fakat, beynelmi. J1 da üçler konferanaına iftin.k olurdu. Filhakika, bir takım dev. ~ a ıjı a en te zıp e ı e te-
Bunıardan 2. Mlz. Galaiukis lel münuebetlerde aranılman ettirmek fikrini mütal• eclen"S. Jetlerle itleri ıöriifmek ve aonra ırF. h!!l..A- ü" • ul lar 1_ .. 

1 '-uld do""' Çok 1-~-:n.. - ıı_......: T ebla Alm Ce . ransız U&Ullle nın uı au-atanu a gmUflur. -ır:... zaruri olan bu lüzum aebebile, em- lllltll" aı tt,, ,anyanm ha hapta Almanyaya teklıfler ya· .. b bakkmd h ..• 
keıı buradan ayn}mlftır. lstanbuJ. rivi.kiler uaulünü tanımaz. DeWedekilere benzer bir konfe • parak omı bu teklifleri kabul ve- ::_:unat, ~~hali" hakkına ~-
da bv. ,,_! ____ • ,.....__ ke d" • tam b" hukuk dd ek dd elan b" • ka &Ullle mc:acıemn ı ~ 

7 a1111Ha1 youur. Konllfmalara Almanya'Ja rama n ısıne ır ya re etm t ann ın r ··taı .... _ kt . ti" et, 
Dün, ~-- Y 'LitJ • ı d · "rak -~ mu ea yuru ..... e en ıç nap ıı••ııwus UDaD zav en- Çaiınlacalı müsavatı tam ma an lfli eue • ıısında bulundurmak pek te ma· mekted" 

ni Tepebafmdaki "Küçük Emper- Lon.._ 22 (A.A.) _ Reuter miyeceiini yazmaktadır. kul bir hareket değildir. Şimdi bü Ame~ka, ulualar kurumuna ela• 
yal,, otelinde ı&-dük. Kendileriİe ... ., • .::ı.. B · hükam • h i b • 
konuttuk. Zabitler, dün öileden ajammın bildirdifine röre, 8. Frtl1161% Noıa.uwlalri Delilla Neye :1ua rıtanya etı usua ır bil olmadıiı için, faaliyetini gir 

Sa*-..... Avam Kamarumdaki be- Kabal EJilrnemq· /! yol takip etmek &rZU111Ddaclır. lıı- li bıbnaktadır. ıonra, belki tam iki aaat gazete • ı- il · F al )"--· 
yanatmda ltalyanm timalinde bir 1 terenın ramaya ve e Ulllum Bahriye ve harbiye bakanldda• 

ellerle koDUf1Daktan bat alamadı- tehirde toplanacak olan ikinci Paria, 22 (A.A.) - Berline ve- Avrupaya yapabileceği en iyi hiz. n oldukça bedbindir. New-Yor1' 
lar. rı·ı ..... F-••ıs notumm metnini t Alman mu··, .. ---'- ıavıelere 

Hepsinin üniformaları üzerin. prp devletleri konferamma Al· .... ·-- me yayı ~ ' matbuab, Fransa ile İngiltere aı• 
manyanm da davet edilmeai mtıh• bütün ıazeteler tasvip etmekte ve yaklqbrmaktır • la bir tekilde teıriki mesai ettiklr 

~Uf·· :!:~:%:r~~d0a=:r,-~ tmıel olclujumı tiylemiıtir. Ba notadaki delillerin kalNl edilme • B. Saymen. kendisinin de aöy • ri takdirde uluslar kurumunun bit 
·~1- . ...., m•ın" den de ba""'et etmelrtedir • led".:ır.: mb" Almanvavw ulualar im ol 

dı. Serezdeki altıncı fırka kaman- takdirde muhtelif Prilfmeler De- "· 
1
•• •· 

1
' "_,, • • muvaffakiyete eritmek ihtimali 

danlıfmcla bolmmnıt olan Gene. tlceainde tanzzuh edecek vaziye- ler. nımuna getirmeyi istiyor, ti ki, dujwıu yazmaktadır. 
1 •---- ti dart devlet hep birlikte tetkilr Guetel«, Framu: - ltal)'UI Almanya hukuk müsavabnı ve iz. __ ı. 

ra ---.ucqfopuloe unn bo,tu, edelrilecektir. tesanüdünün bu yeni tesahüriinü zeti nefıüıi tamamiyle müdrik o- Almanycıya Mmanl.Wer Tan-
•ifınanca,•açlan hafifçe dalriilmüt, memnuniyetle kaydetmekte ve Ü· larak aulhun taninine diler dev • Edilmeliynıif ! 
emler •e yuvarlak yüz1Gdür. Bu· 36 Fırlta Alman Niihutuna zerinde durmaktadırlar. Jetlerle beraber alıpın, Bu, lnail· V&rfOV&, 22 (A.A.) - Aakefl 
lunduğumuz odada, yine •riDllDll Ni.6etle Azmq! Fiıaro ıazeteai tunları yu • tawDin birdenbire Paris, Roma ve mahafilin p.zete.i olan "Poisk' 
'-afile arasında topçu yGsbatm Berlin, 2Z (A.A.) - Frama maktadır: Brüksele arkumı döndüjünü ifa- Zborojna,, Alman kararmm ibdai 
Merku_ryu Vui1V11a, bize ı.... -a-•- --· ·m·--· etti.il ·x.: ı ı • · t . ._'it 

J- Pnı- Do..-.mm 1 .-. "Dün, iyi bir sündü. Framanm de etmez. B. Saymen, Almanya i· ettiıp a U1 araruı 'ftZlyeti __... 
ıeneraPn a'ı!.zından, MHn c1.-x...... --L- 1 • 1 b~· :-6-- ec1-~L d" ki "~-- ~-ı_.,ı ... ,, 

g "lf•..- 998eP erın pn 'f •a.aaa ı---ı• azimli vaziyeti ulualararuı mah • lerde yapılacak müzakerelere itti· cn:ra IJ'or 1 ~I" uaY ~ 
1Aan ~oğruya tiirkçe olarak 1-m.e plıfllD matbuat, İtalyan notumm fellercle iyi bir teair yaptı.,, dk ederse bundan memDUD ola • rinde hasıl olan akaülimeller bit 
ver'1i. ela Framız ııotaamdaki noktai ~ Sir Sa7DMD'in Avan Kamara • ca»-· a-'---- IÖylemiftir. kanııklık manzarası ve mütt.,-

-..... batı Valiıqua doiutta S. • an elU itibariyle il,n sürdQiini 15
.... ~ bir azim yoklutunu ı&teraıekı- • 

r!Zli .ı r. 'y· tiirla;e --.., •• V• w _--ı-•l'_!lll!.fllll .... Mi"...,.~~.._..+"'11nn-.ıd•a,liıiAlmanyıilllı--.!iılıanm~MKoi!f;tm._.llii .. 1ihrine;..t·._""!J,...;l,.,,J....;~l;;:l% SaYlaolan "T ayınU_,, • 
aizeliat •a;,itler, hududumuza Iİı'- Sönen Çaytung ıazeteti, Fran· menni hakkında bu gazete tun • b~~s;:Cer;-l'noranny,, gazetesi de 
dilder"n 'enberi her ıitikleri yer• m politikuma yapbiı ıiddetli bir lan ilave ediyor: 
ele iyi muamele aördüklerini 8ÖJ'w &Gcumcla, Almanyanm Cenevrede "Bu biraz acele bir hareket olur. 
lemektedirler. Antattıklarma si • itham altmda tutulmuı fikrini red Hem nihayet ı.u, dörtler miaakı 
re, zabitler, Serudeıa Dr--. detmektedir. d .:ır.:ıd· lakeçe yolile Dedeajap. ıelmit • ___ ..,...________ e.. ır.,, 

ler, oradan bir motörle Midilid• g&sterdiği konukseverlik için ne "Pöti Jurnal., pDlan yazıyorı 
Moluva köJüne aitmif, oradan ela eöylesek azdır .. Çok iyi muame~ "Kom'da lnıUtere, Frama ve 
Babakaleye çdcmıılar... g8rdük. Jtalya görüt Birliklerinin kurulma 

Babakaleden Gülpmar'a ora • General Anagnatopuloa da, mu temine matuf bir toplantıda 
dan atlarla AJV&C1ia ıitmitfer.. #J'ürk - Yunan doKl\liunun mil· Almauyanın ıelip te ne ppacalı 
Ayvacıkta bayram dolaynile M • Jetin kalbinde yerlqmiı oldujumı belli delildir.,, 
kiz JÜD kalınıflar. Te huan halel ıetirmemek için si- "Sir Saymen, Almanyanın ima 

Büzbqı V aailyu, dedi ki: 71ı1I mahi1ette l.ir teY aöyliJemi • lammyacalı uluslararuı 1m ve • 
"Oradan otomibille Çanakka • ~" anlattı. aika11, lnailterenin im•INlllJ& • 

leye gittik. Çanakk1 leden (M:er. VENlZELOSUN OCLUNA catmı ihsu etmiftir. Fakat, lnall· 
sin) vapurile buraya pldik. Bil- AiT v APUR tere efkirı unnvni,...iniD ele ba fi. 
tün bu yolculuğumuz sırasında ge.. Diler atraftan, Haıliçte duran kirde oldapdan fiiphe ettirecek 
rek Türlt hükUmeti gerek Tüık a- Yunan bandralı Venizeloaun ol. tebepler varda".,, 
halisi.(lden gördüğümüz iyi mua- hula ait olan Nanik& ilimli vapo- "Maten,, fCSyle düfiinüJOI': 
meleye her zaman müteŞekkiriz... ru, dün rr Jdtiılik yeni mürettebat "Frama ile ltalyanm Berlinde-

- Şimdi ne 1apmak niyetiad.. tealim almlftır. ki tetebbiialeri, yum Uftl, 5uYiç 
ıinb? Yeni mürettebat Yuanistandan ve Eden arumcla yapılacak P · 

- Burada kalmak istiyoruz. A- aelmifli. Dün yeni kaptanlarile Dit aoktai nuar teatieinde. ara • 
tinaya dönmek kabil olunca.ya k&- bil'Hlcte ıemiye ıiclerek eski kap • daki teaanüdün takviye edllece • 
Ciar, yani beraet veya affedildiği· ta,~ •e tayfadan iti tetlim lini ıöstermektedir. 
miz gibi bir' imkin hisıl oluncaya- a!m:Jlar ve etki tayfaya da ister .. 
dek burada kalacağız •. Bizıe her lerae kenclit.rile birlikte ayni va• __________ .... 

türlü serbestlik verildi. htedili - purla dönebileceldarini aöylemif. Geçmiş Kuranlar: 
miz gıöi dolaşabileceğiz. Ancak, lerdir. 23 Mart 1eat 
üniforma ile dola§lllak olmıyacafı Eaki tayfadan bir kumı ayni Galiba Nen11Z111l prefiDe. db 1ı1r 
için sivil elbise edineceğiz. vapurla ıidecektir. Diierieri bq· toför KöprUbquıda tatlıcı Sacı M.-

- Aileleriniz nerededir? ka vapurlarla sitnıeii iKeınekte • tala Efendinin yanındaki pkerd 
- Serezde.. dirlet. Dün her iki mürettebat ta clilkkAaına olanca siiratlyle otomobt-
- Hal.er alıyor muaunuz? l.iribirlerile c:İoatça konutmutlar • llnl bindirdi. Camlula beraber, te .. 

t b,,,.ı; .. b l"'~-~ d kerler, pkerleıaeler, çukulatalar da 
- §te ·"6wu uraya ge ""'6"'". ır. kaldmm illtllae J&11ldı. Polil, otomo-

ze dair mektup yazdık. Bazıları • Gemi bu sabah Haliçten çıkarı- bili ve kalabalık priince bflttln klprll 
mIZ sivil elbise istedik. lacak ve muamelesi bitirrlerek Y u- ;roleaları ve BahkpazarWar kopm111 

- Ailelerinizi ne yapacakıma? naniatana yollanacaktır· bir bacak ve yahut kan sızan bir bq 
- Burada çok otururaak ve mü· Son defa tutulmut olan Posidon tadası ciirmek I~ hUeam ecllyorda. 

saade alabildiğimiz takdirde on. adlı Yunan ıemiai hi.li Betiktat Fakat biiyle bir tehadlınle gidip te 
lan da buraya getireceğiz. önünde yatmaktadır. Onun bıra • yerlerde yqilll, pembeli, 0 ctlzeU. 

ka tekerleri ıiriiDce im&lllll •vinmem• 
- Hep burada mı oturacakaı • kılmasına dair dün ıeç vakte • li mtimldla olımyorda. Polilln ince 

lllS? dar bir emir ıelmeınifti. değneflne Te ara sıra tehevvfirflne 
. - Yarından b&§lıyarak panai· Venizelo11m oiluna ait ve bu rağmen çolak çocuk bu Nevru •edl· 

yOn]ara dağıl8* İki§el', üç.er 1aı.h çıkacak olan -vapurun -'d yeslnden olclakça nevaleçlıı old1J1ar. 
karyolalı ddalar tutaeağıZ. Tiir1d- çarkçiamm lııPliz olduiu IÖylenl- ,... ........ _.__.__ .... _ 
ye hükôırıeti ve Türk aMJieinin. 'JOf'• 

Londra, 22 (A.A.) - Taymis f(>yle yazıyor: 
gazeteaine bir çok meb'us tara · Almanyada ipizlilin azalaı ... 
fmdan açık bir mektup yazılmq • bilhaua ordu ihtiyaçlan için yaP" 
tır. Aralarında Sir Ostin Kem • lan imalittan ileri gelmektedit• 
berlen'in de bulunduğu mebualar, Binaenaleyh Almanyanm nlh tİ • 
bu mektubu Fransız hükUmetinin, yaaetine dinmesi ancak onun~ 
Almanyanın Yenay muahedeaini imali.tına avdeti ile mümkündilf· 
ihlil editiniulualar lmrumuna ver- Bunan için de Fransa, lqiltere ., 
meye matuf hareketini mahkGm Amerikanın Almanyaya yabld' 
eden Taymia gazetesinin dünkü yeni krediler delil fakat ayni sa· 
bapnakaleaini hayret ve teeaıüf • manda yeni mahreçler ve müıt 
lerini bildirmek için yazmı,lanlD'; lekeler temin etmeleri llmndır· 

diyorlar ki: Bay Eden ve Bay Sa~ Pardt' 
"Uluslar kurumunun Almanya· Roma, 22 (A.A.) - Hari~ 

dan bahsetmemesi lüzumu, fa • müateıan Bay Suviç, buıün öi 
bt buna kartı Almanyanm lm • vakti Pariae hareket etmitür. O 
rumu tahkir edebileceii ve bütün 
devletlerin müatakbel politikaları rada yarın öile üzeri Bay La 

ve Lord Eden ile yapılacak tol' ' 
nm sadece, hareketleri nazan iti· 
hare almadan, Alman beyanatına lantıya iftirak edecektir. Bay 
iatinat etınai icap ettiii hakkın. viç iatuyoncla lnıiliz ve Fr 

büyük elçileri ve hariciye B 
ela iddialarınız f&fırbcıdır.,, tıiı yüksek memurlan tara.,_..,,__ 

Mektup törle bitiyor: ujurlanmıttır. 
"Eler konsey, bir muahedenin Londra, 22 (A.A.) _ 

en açık bir tekilde ihlll edilitini İltihbarat büroeundan: Lord S 
tamyamıJacak \re bunu takdir e- den bu alqam Parite hareket 
demiyecek öz bir temyiz divanı c:ektir. Oç devlet müzaker 
değilse, kollektif sistemin m&wı aımaıtesi akpmma kadar de 
nedir? Ve muahede nasıl tefıtr e· edeceii zannedilmektedir. 
dilebilir?.,, Eden pazartesi sabahı AmP' 

B. Edenin Prafı Ziyareti dam'a giderek oradan Sir 
B. Eden'in Praiı zitareti habe • Sa1men'i getirecek olan ta 

ri, beklenilmez bir haber deflldir. ile Berline hareket edecektir. 

Senenin eıı muazzam filmi - 1935 ıeneainin Ben Hur'11 

Viva Villa 
( iSTi KLAL U6RUNDA) 

Metro Goldwyn Şirketinin 1935 senesinde yegine Franaı31CS 
IÖzlü Mebiken orijinal Şarkılı ekatta ıüper filmi 

BuoUn matine• 1 p 1 B. et• 
lerden itibaren Slnema .. n 

F'l1mln iki aafhuı l.irdq Fiatlarda zam yoktur. 
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Endülüste Kemal Reis 
Telrika No: Sa Yazan: l•hak FERDi 1 

~ Hyse, Musonın ~Hını ~ılıcton ~~rt~rıo~ 
~ İÇİi, ~en~i ~OIUHU fe~B etmısll ! 

Ayşe (Musa) nın başını 
kılıçtan nasıl kurtardı? 
Kapı yavaşça aralandı .. 
B'r bat uzandı ..... 
Ayşen.in biraderi ıonıyordu: 
- Kimi arıyorsunuz?. 
Hüseyin çekingen bir ıeıle: 
- Sizi arıyoruz .• 
Diye cevap verdi. 
Delikanlı, hükilmet tarafından 

aranan Türkleri kapıımda görün
ce ıaıalam!Jtr .• 

Kapıyı kapayamadı •. 
Ardına kadar da açamıyordu .. 
Hüseyin: 
- Size zararımız dokunmıya -

cak, dedi, karmmızı doyurun ve 
bize ne ko'lay ölüm yolunu gölle -
rin ! Sizden bqka bir teY ietemi -

kardeıim de n~lsa bir kaç kaduı
la beraber buıdarın arasına karq
mıf. Saray muhafızları ihtiiilci -
ieri püakürtmek için önüne gele -
nin boynunu vuruyorlar, kıbçlarmı 
ıağa ıola sallayarak, atlariyle in 
ıan cesetleri üzerinde yürüyorlar
dı. Mücahitlerin batında bulunan 
(Muıa Bin Latif) bu sırada sara -
ya ıirmek iıteken, kapıda muba -
f ızların arasında srkl!mıf .• Nöbet
çilerden birinin kılıcı Musanuı 
boynuna inerken, kızkardetim bu 
müthit sahneyi ıörerek ileriye a• 
tılmıt·· Nöbetçinin kılıcı Muaanın 
batı yerine kız kardetimin kolunu 
kopamııı .. AyıenİQ bu fedakirlıiı 
Muıaya hayatım kazandırdı am • 
ma, zavallı kardetim de ko1ıuz 
lı:aldı!. 

AsAett lu&Hf, 

Amerikalıların rüzgar tüneli! 

yoruz ..• 
- Haydi, çaıbuk girin içeriye .• 
ikisi birden kapmm etiiinden 

atlayarak içeriye dalclrlar .• 
Anenin biraderi, o gece, ihtilal 

günündeq beri huta yatan karde
tini görmek üzere eve gelmifti. 

Sinan bunları dinlerken, Ayte-
1 

nin kahramanhimı söz önüne ıe • 
tirerek titremeje batlamııtı. 

"A.İnerikalılcınn Naca tea.ahl tılmaktadır. Bu rmrir tünelinin] 
deJilıleri tayyare tecrübeleri ydpı- boyu 130 metre ve geniıliii 10 
lan bir müa•aeleri vardır. Bm metredir. T..Uat, beheri 14 metre 
miieNaenin Loqleylield'de bu- katranda ilıi ,alı büyült huniden 
lunJufuna her Amerikalı bilir. ue onlann ortaanJa bir camlı Ja-

iıleJiii .zaman derhal miithiı bir 
fırtına rü:zıan haal oluyor, bu 
rüzgar kaıpJalıi huni taralından 
aJınGTak yine birinci huniye uaJ 
eJiliyor. Bu aıretle devamlı bir 

lırhna rü:zıôn ifliyor. Bu aun'i 
rüzgarın sürati •aatte iki yüz kilo 
metreye katlar çıkıyor. Yalttmda • 
iri re.im hunilerden biri.inin bii • 
yiilrlüfünü rö•termelttedir. 

Delikanlmm benzi sapeanrdı ••• 
Be!iydi ki gözlerine uyku pme
mifti ve büyük bir kederi vardı··· 

Sinan arbd .. .._ Jmflııima iıiil-
di: 

Cesur kadm Muaanm bqını 
kurtarmak için nöbetçinin kılıcı 
altına kendi koluma uzatmıı ! .. 

Hüseyin: 
- Gördün mü cesareti?. Gör • 

dün mü kahramanblı?. 
Diyerek Sinanm kolunu dürtü • 

yordu •• 

- - Ayte eide mi acatHir?. Sor - Onu timdi eskiıinden fazla 
be;kabm!.. seviyomm. Artık buradan hw yere 

Sinan: 

nuıeyın ~ııauar..,.. ~rdu: 
_Ar, =. ·atım, hemtireniain ev· gıdemem .. Beni Ay,enin yanından 

de olup o~_ı:adıjım eol'UJ'OI'! •• ölüm aJll'll'. • 

Delikan!ı çekinenıık ~·· 
Diyerek kapının dUYanna da • 

yandL. 
Parmağ.nı ağzına .,atürdil: Anenin l>iraderi mütemadiyen: 

- Yavaı konutunuz.. ffemti • 
- Aman, yavat konutunuz! •.. 

rem ağır hutadD".. Kardetim uyanmum.. Güçlükle 
Sinan t itredi •. Hmeyine Ctöııldü: 
- Neymif ha.tahtı?· uyudu .. 
Delikanlı, Sinamn teessürünü Diye yalvanyordu. 

görünce kulağına fıuldadı: Ane memleketine • bir kolunu 
feda etm•1e - büyük bir vatanper-- A,k.... d 

Bu kelimeyi İ§İdince biribirleri - ver kazan ırmııtı •• 
Bereket venin m, Ane, bu kanıne bakr, tdar .. 

s :nan zaten genç kız~ kendi.si. lı dö'VÜıf meydanmda kohınu kayb. 
ni çok sevdiğini biliyordu. Gerçi eder etmez yıkılıp kalmamqtı. iki 

ıaat sonra cesetler toplamr4'en, bun:ı Sinanıa açıkça a;öylememit • 
ti. Fakat, gözleri, tavrı, her teYİ Ayteyi de orada bulsa2ardı, deli. 
t öy.üyor:lu ki, A~, Türk delikan- kanh kimbtlir ne müıkül mevkie 

.l"S- d.::.--1.&"' 
lııını seviyordu. u~1.ı •• 

Aytenin yatbğı odanm kapaı Ay,e ailesinin hayatmı da dü • 
önünde durmvtludı. Encfüliil de • tiinmüftii .• Kolunu dövüt meyda • 
likanlııı, Sinanm ıeldiğinden pek nmda kaybedinıce, canını dttifııe 
de memnun olmamıı değiıldıi. Ayıe takarak, sendeleye sendeleye ge • 
onu yanında görünce kimbilir ne riye çekilmiı ve bin miifmlida e • 
kadar çok tevinecekti. vine ıelmitti. 
Ay;~nin biraderi, oda kapısı Ayte o gündenberi yatakta ya • 

Önünde Hüıeyinin kulağına fısıl. tıyordu. Yarumdan çok musta. 
dadı: ripti .. Nöbetıinin keskin kılıcı, o • 

- Uyuyor .. iki saattenıberi göz· nun kolunu tam omuzudan ko -
lerini açmadı.. p&rmll· 

- Sancısı ~1 var? Neden muı • Sinan bu kanlı faciayı dinlerken 
tariptir?. kalbi koparcasına çarpıyordu. Aç· 

- Vatan &fkı .. Kolundaır mus • lıklarını unutmuttardı •• 
•--· Aytenin biraderi: '4ll"lp •• 

Hava iflerine ve tayyareciliie ait 

olan bütün teknik tecrübeler bu • 
rada yapılır. Buradaki tai.at için 

de en yendi "riizrir tüneli,, dir. 

Burada en mütlaif lırtmalar yara-

iretlen ibarettir. 
Bu camlı dairenin üzerine tay -

yare yerlqtirilir. Hunilerden bi -
rdinJe dört kanatlı ilri pervane 
uarJır. Bu pervanelerin her biri 
4000 benir lıuuuetinJe motörle 

Devletler nasıl silihlanıyorlar ? 
FRANSADA. - F--. ha.al Villrlaowkiclir. {~ ~t1 .. ~ 

nezareti, han inpab mildüril o • mahautur. Küsük abitlerJe efd-
laa • ••' müfettit Dumanoia'mn da mah1111 olan diier bir film, rad 
teklifi Uurine muotla itli1ea bir yo tekniiinin eaaılarım ıöster -
Framız motörünün imalini t91vik mektedir. Mütehu11ılar tarafın _ 
mabadite on milyon franklık bir dan çok takdir edilen bir film de 
ikramiye verilmesini kararlqbr .. "Top kullanan efradm vazif eıi fil 
mıfbr. Bu ikramiye hakkında a. midir. Bu film üç k111mdan ib:ret
taiıdaki prtlar konulımıttur: tir. Birincisi, "tabiye,, emri üze • 

Bu ikramiye, 31 klnunuenel rine efradın yapacağı vazifeleri 
1936 dan evvel birinci olarak bir gösteriyor. ikincisi, top geri alm· 
taJYANye takıldıktan tonra mu - dıiı zaman yapılacak itleri anlab· 
ayyen bir daire içinde 10000 kilo yor. Üçüncüıü de muharebe eına· 
metre uçarak ıürat rei:orunu lor • srnda verilen emirlere naıtl riayet 
mala muvaffak olacak Fransız olunduiunu izhar ediyor. 
mamulibndan bir mazot motörü • J.APONY ADA - Bir bç ay ev 
ne verilecektir. Bu motör, Fransa- vel Japonlann "Suzub,, kruvazö
da imal edilmekle beraber ecnebi rünün denize indirihiıe merasimi 
bir marka oluna ikramiye mikda· yapıldı. Bu kruvazörün uzunluiu 
n 5 milyon franıa indirilecektir. 195, ıenitliii 18,2, su kesiminden 
Motörün imali için hükGmet ta • &f&iı derinliii 4,5 metre ve hacmi 
rafmdan yapılacak nakdi yardım 8500 tondur· Sürati 1&&tte 33 mtl· 
lar bu mikdardan indirilecektir. dir, leılihatı IS tane 15,5 luk top-

SOVYETLERDE - Kızıl ordu- tan, 8 tane 12• 7 lik tayyare topun
dan ve 12 torpil kovanından iba. nun talim ve terbiyesi için yapılan 
rettir, 4 türbin ıayeıinde 90 bin aon filmler arumda en ziyade dik 
beyıir kuvveti istihsal eder. kate deieT olanlan ıun1ardır: 

"Bir ıüvari fll'kuı JilrilJiit ha • 
linde iken tanklar ve zirhb otomo
biller tarafmdan yapılan hücu • 
mu defediyor! Filmin mürettibi, 
Kaıl ordu ıüvari milfettit muavini 

Bu kruvazör, Japonların 1937 
senesine kadar inıalannı ilana) 
edecekleri 6 krunzörün bir tane
ıidir. Hafif kruvazörler ırraıma 
girmekle beraber tealihatı çok 
kuvvetlidir. Londradaki deniz mu 

.. leai mucih'iadıı Japo• laan· 
zörleri A ve B olmak üzeı e iki ıı· 
nıfa ayrılıyordu. "A,, ımıfındaki,. 
lerin topları 15,5 ile 20,3 arasın
da, B ımıfındakilerin toplan ise 
17,5 a kadardır. A ımıfma men
sup kruvazörlerin ıonuncuıu olan 
Maya kruvazörü hundan üç ıene 
evvel inta edilmitti. Bu suretle A 
sınıfının ıekiz kruvazörü tamam 
olmuıtu. Onun için Japonya tim
di B sınıfını ikmale çalıtmakta • 
dır. Biribirine tiddetle rekabet 
eden Amerika ve Japonya deTlet .. 
leri o tipteki kruvazörlerin inp • 
ıında biribirlerini ıeride bırakma
ia çalıpnaktadır. Süzuka krüva • 
zirü Japonların B tipindeki üçün
cü kruyazörüdür. Kumano namm· 

daki clördüncü kruva~r de bun • 
dan bir kaç ay evvel yapılmaya 

bqlanmııtır. Bu kruvazörlerin 
her birisi 41,000,000 yen'e, Türk 
paraıile 12 milyon lira1a, malol· 
maktadır. 

ESTONY A' da - Gazetelerde 
okunduiuna ıöre Estonya hükG • 
meli lqili21erin .Anniatronc fab
riıkalarma iki denizalb ,_.w ıı· 
mar1amıtbr. Bunlar lnrlliz ı.hri
yeıindeki denialb ıemilerinin 
ayni olacaktır. 

Hüıeyinobu tôzlerden bir teY an- - Haydi, aziz mİlafirlerim ! de-
le.yamadı.. di. Size onun batın için, eldeQ ıe-

·---::---------................... ______________ ~~~----
Japon bomba tayyarelerinin taksimatı 

-
Sovyetlerin (Krunaya Svude) f~f, orta ve airr bomba tayyarele-f saattir, yükseldik kabiliyeti ise 

Biraz evvel bir kelime ile len yardmıı yapacafım •• Çünkü o, 
(aık) taQ babıetmitti .• Şimdi (va• her gözünü aç19mda: (Türkleri 
tan qkı) ndan dem vunıyordu. yakaladılar mı?) diye soruyordu. 
lfele kolundan mustarip olutuna Her zaman ıizi düfiinüyordu ! I& 
L • .. b ·· zak amb·-- me" lmı" Kar· nazaran Japon ordu111nun askeri Hafif bomba tayyareler1D1D· · ti". Qır mana vermek ka il miydi?. once er ... ·-- •• 

nimındaki askeri mecmualanna rme ayrılmaktadır. 6500 metredir. Bu tanare bera. 

berinde 400 kilo bomba tafıyabi -
lir. Japon bahriyeai dahi aJDi tip
te bir tayyareye maliktir. Banlar 
tayyare ana pmit.rine yerl8ftlril
mittir. 

- Vatanını çok .evdiiini bili. nmızı doyurayım .• Ondan soı.-a, tanareJeri, taktik cihetinden ha- pi "88-2,, LB dir. Bu tip tek ki· 
)orum, dedi, fakat kolundan niçin uzun boylu konupnak İçin sabaha tilik İltilq&f tayyaresi olan "88,, 
-.Uıtarip olduğunu anlayamadım t kadar vaktimiz var.. madan saraya dl~e mecbu· tipinin bir variyaııt'ıdır ve 600 

Delikanlı gözlerinin yqmr ıildi. Hüseyin dudaimı bükerek sor- nan.. beyair laavvetincle BMW - VI 
Ve bqmı sallayarak anlaetı: du: - Ya bis?. Sabahleyin l>izi so- motörile mücehhezdir. Makinenin 
- lbtilll aıünü mücahitler Ar&· · - Sabaha kadar mı dediniz? kala mı atacaknn?. en çok hızı saatte 218 kilometre-

hı baıbçeaiıne toplammtlardı. Kl2 __ -_E_wıt. __ •• _S_a_ba_b_le.....:ym_·__;;;_8'_inet_..;._do_i=-·__.!,__ _______ ("-8-°"_"_ 'Y"-CJn- n'""") _d_i_r,_u_çm_a_ka_b~iliyeti dört bu 

Alır bomba tayyarelerine p . 
lince Japonlar (Yunken G 38) in 



Milli takım nasıl çalışıyor? . 
Kısa bir müddet sonra Yugoı • 

lav miJli takımiyle bir maç yapa
cağız. Bu "tibarla bir milli takım 
hazırlamak yolunda birkaç hafta
dır çalı~ıyoruz. 

lngiltereden getirtilen antre -
nörü oyuncuları tetkik ettiği, ıeç· 
tiği çalıştırdığı yazılıyor. Bunun
la beraber bu çalışma ıeklinir 
ha1a veriJ1lli bir yola gİrmİ§ olma· 
dığma dair görüşler ve duyu1lar 
oluyor. Mesela federasyonun teh
Jiğ "ne rağmen dün Fenerbahçc 
•tadına giden bir arkadaıımız, o
ra :la çağırılan oyunculardan bir 
l<ısmını hiç görememİ§, bir kısmı
nı da soyunmamış bir vaizyettr 
görmüftür! 

Avni· müdafilerden Yatar, mua • 
vin'erden Liitfi ile Feyzi, muha • 
cimlerden N'yazi, Şaban, Muhte· 
şem, SaJahattin. Ali, Rebii, Raıih 
bulunmuştur. 

Milli takım namzetlerinin hep 
birden çahştıkları acaba ne vakit 
görülecek? ! 

Muhtt?Şı!!m af mı edUdi? 
Son Vefa - Galatasaray ma -

·çında Galatasaray ka!ec"si Avni• 
ye çarpması dolayısiyle hakem ta· 
rafından cezalandrrıldığı halde 
futbol heyetince iki ay boykotla 
cezalandırılan Vefalı Muhte~e -
min, milli takrtiıda yer alabilme
sini temin "çin, cezasının kaldırıl· 
diği dün statta söylen"yordu. Bu 
haber doğru ise bizi memnun ede· 
cektir. Çünkü Muhteşem milli ta
knnın bugünkü vaziyet· nde ken • 
disin-len büyük istifadeler bek • 

.Arkad&Jımızm anlattığma gö
re davete gelen oyuncular dün 
ata-Im küçük sahasında antrenö -
riin gösterdiği tal"mlerle mefğul 
olmuf ve talimde kalecilerden Milli takım antrenörümüz lenecek bir oyuncudur. 

Dün yapılan maçlar 
Şeref ıtadmda Karagümrük ile 

Haliç karfılaşmışlar; birinci dev

re birer sayı ile berabere bitmif, 
ikinci devre Halicin ikinci golüne 

Karagümrük üç sayı ile mukabe
le ederek 4- 2 maçı kazanm?ftrr. 

1 
Ortaköy - Sumerspor maçı 

--------------------------t ayni olan dört motörlü "TB 91,, ti
pini kullanmaktadırlar. Fa.kat bu 
tip Japon ordusunda çok taam • 
müm etmemiıtir. Şimdilik ancak 
te§ekkül halindedir. 

birer sayı ile berabere bitmi§tir. 
Kadıköyünde Vefa - Süley -

maniye B takmıları vakf nde sa • 
haya gelme~i9ler, bu itibarla iki· 
si de maçı kaybetmitlerdir. Bun
dan sonra tamamlanan Vefa B. 
taknnı gelecek hafta terfi müıa -
ba.kaaı yapacak Süleyman· ye ta· 
kmıiyle hususi bir maç yapmış ve 
maçı 4 - O kazanmıftIT. 

Vefa genç takımı, sahaya gel· 
miyen Süleymaniye genç takımı -
nı hükmen ycnmiıt.ir. 

lıtanbulıpor -- Beykoz B. ta· 
kımlan maçı Beykoz gelmediği İ· 
çin !stanbulsporun seremon "•iyle 

sip1iğe Yusuf, veznedarlığa Mus· 

lih seçilm" ılerdir. Galatasaraylı· 
lara muvaffakiyet diJer!z. 

Bisiklet müsabakası 
Dün 25 kilometre üzerinde ya

pılan bisiklet müsabakası heye • 

canlı olmuı, Betiktaıtan Kirkor 

birine:, Süleyınaniyeden Agop i • 
kinci, Jirayir üçüncü, Limbo dör· 
düncü, Galatasaraydan Muhsin 
be_Jinci, F enerbahçeden Galip a1 • 
tmcdı ı ltazanmı ar ır. 

11tHtflll1ttNt11Utmtıttıınıme1mmtffM'P -......ırn1MW1UM1a11•ilii1llAU11U1Ulınmtnıa 

Kısa 
Halbuki Japonlar hali hazırda 

orta tip bomba tayyarelerinin hız. 
la çoğaltılmasına ehemmiyet ver
mektedirleı. Bunlar (Yunkers 

bibnittir. --- Şehir 

---•• Haberleri lstanbulspor genç takımı Vefa 
genç taknniyle hususi bir maç 
yapmıt ve 2 - O yeniJmiftİr. 

Bndan sonra Fener takımları 
sıraıiyle Moda, Üçyıldız klüpler!-

le birer maç yapmıtlar ve bu ta -
knnları yenmitlerdir. 

37) nin ayni olan iki motörlü "SB 
93,, tayYareleridir. Bu tipin evsa • 
fı ıunlardır: Beheri 480 beygir 
kuvvetinde 2 Zupitev motörü, ıü • 
rati saatte 243 kilometre, uçma 
kabiliyeti üç ıaat, azami irtifa 
6800 metre, bomba miktarı 400-
600 kilo. Tayyarenin teslihab 4 Galatasaray - Güneş 
mitralyozdur. Bu tayyarenin Ja • klüpleri birleşmiyor'ar ! 
pon ordusu tarafından çok muva- Dü" Gal ta kl"'b" 11 k 

k ıd _ n a saray u u yı ı 

fık -rülme te o ugu ·· h 1° na 9up e toplantısını yap.mq ve Günet klü-
yoktur. Çünkü şimali Kora'nml "b• I • . • 

• • .. d 
6 

ıy e bırle§Dle meselesı etrafında 
Heıdsıa mevkıın e ,ncı tayYare liararetli konuftDalar yapılmıştır. 
ala1ile Hamatsondaki 7 inci ala-ı • . . · . . • 

b • 1 1 t h" d"l • Netıcede bırlefDle redded lmıttır. 
yı u tıp er e eç ız e 1 nn~ y . "d h . . . 
• b k 

1 
ı enı : are eyetı seçımı yapılmış, 

tir. Rus mecmuasına a 1 acak birinci reisi' ğe profesör Etem · • 
olursa bu tayyarelerden Mançuri- ki~i reisliğe Tevfik Ali, wn~:Ui 
deki orduda da bulunmaktadır. 1 ki.tipliğe Osman Müeyyed, muha· 

TALEBE BlRLlGlNDE - Talebe 
birliğinin köycülük kurultayı önü • 

müzdeki Cuma günü saat onda Hal -
kevi salonunda fevkalade bir kongre 
yapacaktır. 

GERi BIRAKILDl - Yüksek tah· 
sil talebesi birlik kooperatifi dün top
lanarak yıllık hesapları tetkik ede -
cekti. 

Fakat çokluk olmadığı için top -
Jantı gelecek haftaya bırakıldı. 

1 Gelenler, gidenler 1 
BAY PA VLOF - Sofyadanl 

gelmit olan yeni Bulgar elçisi Bayı· 
Pavlof cümhur başkanımıza iti

matnamesini vermek üzere dün 
Ankaraya gitmiştir. 

KURUl\'un edebi tefrikaaı S nutmam lstanbulda iken ve Ka • 
drköyün :leki komşularımızdan 

O (Ü 
Damdösyone giden bir kıza adam• 
akı

1

1ı bağlanmı trm .. O kadar· ki 
O "' Q onu görmediğim, selimlaşmadı • 

...v ~~ ğım gün1erin gecesi gözüme uyku 

ı===~~~============e>ürhan Cahid__ giremez olmuştu .• 
Avrupa yolculuğu pek çabuk 

Paraya, zevke, hatta aşka bile' .O cinsi zevk ve duygulardan bat· bllf'adığı için seyehat heye~anı a
kanaat öğreten bir terbiye. Heye· ka hislerin yqamasına fırsat ver· raıında onu göremedim .. Vapura 
candan, hareketten ürken bir ev miyen eski terbiyeyi söküp atmak binin:e de artık it işten geçmişti . 
ve aile hayatı.. Biz atağı yukarı pek kolay değil.. Onu hatırlamadrm değil... Hatti 
h-:p bu cendere içinde yetittik. 1 Onun için bizim kadına kartı vapurda ilk zamanlar gözlerim bi-
Mektep terbiyemiz bile dar bir duygularımız çok yumutak ve dü. le fa§ardı •. 
çerçeve; sıkıştırılmıt eski zaman şÜnceleri~i~ p.e~ samimi .. Bir g~-ı ~.akat o mahut balo gecesi onu 
göreneği idi. Ne kndar olsa bizi zel bakış 1çımız1 9:11ak bullak e~•: ı degıl, o güne kadar geçen en heye. 
okutanlar da bizden evvelki daha yor.. Çapkınca hır hareket bızı l canlı dakikalarımı bile unuttum •• 
fe1"İ terbiyenin yetiştirmeleriydi. deli divane ediyor. Bir k1zın gü- Fakat aksiliğe bakın .. Galiba bi • 

Genç kızlara ve genç erkeklere lüşü, bir kadının adım atışı gön· , raz da şampanyanın tılıımu ola. 
cins far1'-1arını har adımda belli e- lümfü:de fırhrıRlar vapıyo" v~ M~ cak: O gece ben!mJe rieden!e fazla 
den, belli ettiği için de aralannd~. çarçabuk tutuluveriyoruz. Hiç u·l ca mefgul olan bir Fransız kadım-

r 
hidise 

1 

oldu 
Kahveci Kadri ile kardeşi öldürüld ·· 

iki kişi ağır yaralandı 
Evvelki gün lzmirde Eıref Pa ·ı 

şada iki kişinin ölmesi, iki kitinin 
de ağır surette yaralanması ile 
sona eren bir vaka olmuştur. 

Öldürülenler, kahveci Tatar 
Kadri ile kardefİ Remzidit Yara
lılar, memleket hastanesine kaldı· 
rılmışlardır. 

Cinayet etrafında verilen ma . 
lumat şudur: 

· Yirmi bir ya,ında bulunan kahve
ci Hüseyin, kahveci Tatar Kadri
nin kahvesine gelerek bir kahve 
içtikten sonra camlan kırarak 
kaçmıftır. Kadri de, Hüseyinin e· 
niştesi Aliye haber göndererek, 
camların tamirini istemiştir. 

Söylendiğine göre haber götii· 
ren adam Aliye: 

- Kadri camlan tamir ~ttimıez 
ıe, sakmıınlar .. diyor demiştir. 

Bunun üzerine Ali akrabalann 
dan ince Mehmet, Ahmet, Rauf, 
kasap Recep, amavut Kaytaz ile 
herber Ahmedin dükkanmda top
lanmışlardır. Bu toplanhy3 Alinin 
kansı Eroine ile Hasan kızı Emi-

ne, Hasent!, yebnİf yaşında Ayş 

on ekiz ya9larında Canan da iş· 
tirak etmiflerdir. Bu toplanbds 
Y.'arlriden nasıl intikam a•acakla· 
nnı kon•ıttukları tahmin f!dilmek• 
tedh•·. Çünkü buradan doğru Kad• 
rinin kahvesine gidilmiştir. Ali. 
kahveye girmif, biçağını çekerek 
tezgaha saplamağa bllflamıştır. 

Kadri vaziyeti anlıyarak onları yo 
tıttırmak istemişse de Ali dışan .. 
ya çıktıktan sonra, dışardan Hü -
ıeyin ile i11ce Mehmedin attıldart 
kurşunla ö{müştür. 

Boğuşmada, müşte~ilerden Ah• 
met Alinin biçağı ile kolundan ya· 
ralanmıf, Kad;inin kardeşi Remzi 
de yaralı olarak kaldırıldığı ha.1· 
tanede ölmüştür. 

Hadiseye el koyan poli~. bütün 
suçluları vakalamıştır. 

. Cinayetin, Alinin kız kardeşi E
minenin nişanını, Kadrinin boz • 
durması yiizünden çıktığı tahmiı1 1 
edilmektedir Yakalananlnr. hadi
seyi muhtelif suretlerde tevil et • 
mişlerdir. 

Nevruz ı . Polfs hab~rferi : 

Dün Iran konsolos'u?unda 
meras; m yaı:ı1dı 

Ağır yaralama 

Beşikta§ta Şenlikdede cadde.-

Dün Nevruz'un ilk güniydi. . &İnde marangoz Enver Taci ile ay-
Du ün lro..na .... : .. "'illi tba~mı ni caddede fJ, .. -- ••• a- --··· -

olduğu için dün şehrimız (ran kon goz aukkanında çıraklık eden e-
ıolosanesinde büyük bir kabul me· cati arasında kavga çıkmış Neca· 

rasimi yapılmıştır. ti eline geç:rdiği bir bıçakla En .. 

Saat tam onda konıolos~eyi 

dolduran yüzlerce lranlımn. İftira· 
kile merMİme başlanmışhr. Evve· 
la İran okulu talebeleri tarafın • 
dan lran milli marşı oku~uf da 
ha sonra okul müdürü bugünün e
hemmiyetinden bahsetmiş ve yine 
okul talel,eleri tarafından lran 
Şehinşahı Riza Pehlevinin doğdu
ğu güne ait milli martı nkunmuş 
kendisine tebrik tel yazm çe1Cıl

mittir. 

Bundan sonra General konsolo· 
ıu Ferruh Han Nevnı7 bayramını 
kııtlnlamaya gelenleri kabul et 
miştir. 

ver T~ciyi ıol böğründen ağır su

rette yaralamıştır. Necati yaka • 

ianmııtrr. 

BlR ÇOCUK DA DUVARDAN 

DÜŞTÜ - Fener caddesınde yı • 
lak bir duvar üzerinde uçurma u• 

çuran Nebahat isminde bir çocuk, 

ayağı kayarak, duvardan düşmüt 

ve baygın bir halde Cerrahpa§" 
hastanesine kaldırılmıştır. 

OTOMOBİLi TEMlZLEMEDI 

DiYE - Şehzadebatında on iki 
numaralı otomobil garajında ça .. 

lı~an Abdurrahnıanı, şoför Suat 

Merasimden sonra davetlilere otomobi'ini temizlemediğine kı .. 
bir çay ziyafeti verilmiştir. zaral· eline geçirdiği bir demirlş 

Dost ve komtu lranı ve lranh • ba§ından yaralamı§tır. Suat yakt'' 
ları tebrik t.deriz. lanmıştır. -
na az ka.ıın tutuluyordum .. Kadın 
oldukça yaşlı idi .. Bana neler: ik • , 
ram etmedi, neler yapm&dı .. Ka • 
mara ına götüı düğiı zaman verdi
ği levantanın tişesini hala sakla 
rım O gece herkes artık dağılır
ken onun da ken-linden üç kere 
yaşlı kocasiyle salondan ayrılış• 

bana.öyle dokunmuştu ki az J.<al -
sın ağlayacaktım .• 

Bereket adamakıllı sarhoş ol · 
mıqtuk .. Yoksa gözüme uyku gir • 
miyecel<tİ. Ertesi gün akşama doğ 
ru ancak kalkabildim. 

lar hep toyluğun, görgüsüzliıği.l1' 

ve bir de eski terbiyenin tesiri iş ~ 
te ..• 

, Bunlardan silkinip kurtuluncı • 
ya kadar neler çektim .. Ne1er gör .. 
<lüm geçirdim .. Fakat hiç bir vak'IJ 
Te tecrübe bana Pariste gördüğüıı' 
maceralar kadar ibret verici ol .. 
madı. Belçikada bankacılığı ÖS ; 
rendim .. Şüphe yok ... F- kat itirtı 
ederim ki (Pariı) de hem de oktı• 
dar az bir zamanda çapkınhs1" 
kurdu oldum .. Daha doğrusu ktı • 
clın'arı daha iyi tanıdım .. Asıl kaJ .. 

K t 1 b. k 1 l h ·· d·· F ka h" bit amaro , on ann ır ço yo cu c m ru unu gor um.. a t ıç 

ile beraber Mesinaya çıktıklarını zaman ummadığım kadın de .. 
llöyle:li... nilen mahlukların bize kor~' 

Biz de Max·si1yava çıkmak için kul'andıklan l-ı&.rp p;&nlafi f,el' 
hazırlanıyorduk. O telaş arasın • aynidir. 
da "ntt unut11ver..lim. P...ma imt.~n vok.. nl"tJ\rJJ'I t1' 

Bütün bu kapılmalar, tutulma • kurnazı, ne tecrübelisi ile e.rı ~-
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Sada batla verilen ziya( etler 

Sadabad kurununda sabahlara kod ar el eniz. •elalan yapılan Haliçten bir görünüı 

Kurunun veziri lbrahim Pata, a- ya, ıefir!ere hep burada ~yafet • Diye U~üncü Ahmetle beraber 
1 ı · R n_ _ı ler verı'rdı'.. anı'an lbrahim Pqa da, ziyafet me.e en amazan ve 11ayramoa 

• • • verdiği vakit büyük meruimlere 
da çalıttırarak Sadabidı yaptır • d. Zevk. riayet ederdi. 
mıftı. lbrahim•Pata. ilk önce der~ Sidabat artık herıey ı. 
nin mecrasını değiıtirtmiı, mer • orada, eğlence ora.da, her ıey, her Odalar renk renk çiçeklerle ıüs-

teY ora:!aydı .. Şair: lenir, oda direklerine müraasa la • 
mer rıhtımlar yaptırmıftı. Kasrın 1 lıçlar takılır, y• •tıklar u··zerm· e de Sürmeli gözlü güzel yüzlü gaza an -
önüne yapılan havuzla çağlayan· anda Üzerleri mücevherle itlenmit han-
lar, ağzından sular akn ejderha • • ı· h 1· · r1-rler konulurdu. Zer kemerli, be ı ançer ı cıvanan r-
ların hepsi, yukarıda da yazdığı • anda 
mız gibi a:tmıt günde bitirilm:ı -
ti. 

Kiğrtanc:Ie yapılan diğer 
kö~klerin p'anları Fransız sefare
ti tercümanı Möıyö Lövar getir -
miıti. 

Üçüneü Ahmet, mevsimin meh -
taıN gecelerini hemen hemen bu -
rada geçirirdi .. Pa-:litah, zevk, sa· 
fa içinde yatarken, kurrları 
aptıraa •ezirini de hatırlar, onun 

ela bu eğlencelerden iıtif ade et
mesini isterdi. 

itte bir eğlenceye vezirini de 
davet etmesini gösteren mektu -
bundan bir kaç satır: 

"Benim vezirim .. Sadabat meh -
tap~ığı bir mertebededir ki keli -
mc ile v3sfı miimkün değildir. Bir 
gece gelip kalsanız gayet münasip 
olur. Mahsus çadır kurdurdum . 
Kaptanı alup gelürsiz. Yahut anı 
lslambolda alıkorsuz. Bu gece di
van gecesidir. Çarşamba gecesi 
olur. Hasılı siz bilürsiz. Ne günü 
murat ederseniz gelesiz .• Kayıcık 
ile akşam köyedek vardım. Bunun 
fevkinde bir mahalli dilküşa olma
mak gerek. Haktaala seni ve 
cümlemizi tul ömür ile muammer 

ede .. Sultan kızım selam eder. Gü
zEtliği vardır. Ne alemdcsiz, bil -
dir., , 

Üçüncü Ahmet, lbrah:m Paşa-

Ziyafette on üç ban ende, ıekiz 
Bahusus aradığım servi hıraman nay, dört tambur, iki ıantur, üç 

anda keman. bir düdük, iki nefir, bir 
Nice akmaya göni.U su gibi çenk, iki miskal çalan bulunurdu. 

Siı.dabada . Orkeıtranm hazan da a!tmıt kiti
Andadır seyri nihalistanü tarfı yi bulduğu oturdu • 

cuyibar Ziyafetlerde her türlü eğlence • 
Andadır gülkeşti sahra, andadır lere müracaat edilirdi. Denize 

seyri kenar dikilen deıtilere nitan atılır, kuk • 
lster isen gt1hi seyrit, ister isen la, hokkabaz oynatdrrdı. 

bağa var, B"t" b ğl J eb' 
.. ,. • • • w. w u un u e ence ere ecn ı se-

0 l du 8adabat şımdı sevd:.gı?,1 da~ 1 firleri de i§tirak ederlerdi. Onlar 
ustu bag. da ziyafetler Yerir, hayatJanm 11-

Demekte haklı idi.. tanbulda hep ej!ence ile •eçirir • 
Buracla verilen ziyafetlere dev- lerdL 

Jet erkanı davetsiz olarak ıelebili- Öyle ki, daha çok debdebe göa. 
yordu. Ziyafetlerde, Üçüncü Ah - terebilmek için aralarında yarııır -
met, Mirahor kötkünde beklenir, ı d ar ı .• 
buradabüyükbirdebdebeilekar- S"d"b tt b h d k a a a an a te er en, yara -
ıılanırdı. bla "Lil d • · ak n e evn,, nı anmam 

Alayın önünde kılavuz Ç&VlJ!, ··mkü· d ğ'ld' 
h 1 .1 "l"'h 1 mu n e ı ır. ıonra dergi ıali çavuf arı e sı a • Ah 1. d 1 tte ,.. 

1 • h' w 1 5 a ı ızzu ev e , raaya emnu tar çavuf.an, sıpa ı aga arı, am -
ıunlu neferler, bet yüz kadılr dal rahatta 
fes nefer, mehterhane takımı ge • Hüner erbabı rifatte, cihan 
lirdi. yekpa nurani 

Ziyafetten ıonra ÜçUncü Ahme- itte Sadibat - Lile devrinin de-
di eğlendirmek için at yarıtları, korunu sizen iki mısra ••• 
pehlivan güreı!eri, yapılırdı. Top 
ta~im!eri yapılır ve niıancrhkta 
maharet göıterenlere,paditah tara· 
fından altın hediyeler, elmaslı 
han;er1~r he:liye edilirdi. 
Bindi bir zevrake damadı ile 

Hazreti şah 
Burcu abıda kıran eyledi san ., 

mihrile mah 

(Sonu yann) 

Nişanlanma 
Bay Vasıf Sangın'ın kız1 Bayan 

Haver Saygın'la, Bay Celil Pe
rin'in oğlu avukat Bay Cevat Pe. 
rin'in niıanlanmaaı dün yapılmıı
tir. Kutlularız. 
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Alman tayyareciliği 
.r (Başmakalden devam) I nnda, Hanau, Böblinıen, Göpin • 

Deniı zabitlerine de aynca ıen, Poııemhagen, Vumdorf'da 
Varnemund'da tayyarecilik tahıi- ve Hanowa yakm GrONenhein • 
ti için bir kur açrlmıt• dom'da, Meklenburt dahilinde 

, Teterov'da, Stralıund'un 9 kilo • 
Dresd deki talimler b- yahut tt b d p · dahı" . _.,. me e gar m a, omeranı • 

on tayyarenın takım halinde be • l"nd D · 'd ki Prus- j. be ! .1 ı e emmın e, pr J-

ra r UÇUf arı e yapılıyor. Pilot çinde Prenzbav'da Serrapen ve 
olmak için yirmi yatına, raaıt ol- N""h 'd 'km 1, ed'lm-'-"-d' . . . . o avıen e ı a r C&1C ır. j 
ımak ıçın yınnı bet yqma kadar 
talebe kaydediliyor. Tayyare yapan bütün fabrika· 

larda hummalı bir faaliyet Tar • 
Rayhfivere ve Şutpolizeye men

"up bir çok kimseler de, aynca a· 
çılmıı olan muhtelif tayyare mek· 
teplerinde tahıil görmeltedirler. 

dır. Bu müe11eselerin amelesi mü
him bir mikdarda arttmlmıt ve 
kendilerine yapılan itlerin ıırrmı 
aaklıyacaklarma dair yemin etti • 
rilmiftir. Bu fabrikalar bu.usl po

liı!er tarafından nezaret altında 
bulunduru!arak günde iki yahut 

Almanya uzun zamandanberi 
tayyare it!eri için büyük tesiaat 
riicude getirmektedir. Gayet iyi 
bir surette techiz edilmit tayyare 
limanları ve deniz tayyaresi için 
deniz ü11üleri teıis etmiıtir. Bun
lann en mühim'eri Pruıyanm ,ar· 
kında Oder ve Hamburg havalisi· 
le Renan mıntakaıında bıdunuyor. 
A!manya hülnimeti, birleıik dev -
Jetler, hatti tehirler bu tesiıat için 
büyük paralar tahıiı etm:ılerdir. 
Bu suretle bütün teıiıat en mü • 
kemmel teknik tartları içinde ya -
pılmııtır. Bundan batka her ta • 
rafta tayyareye ait arazinin ıenit
letildiği, tadil edildiği, yeni yeni 

yerler yapıldığı görü1üyor. Mese • 
la Kolonya.' daki tayyare limanı 
geni!letilmit, Varnemund' daki 
meydan sivil tayyareciler tarafın -
dan tahliye olunmuf, Haynkel fab
rikası Vamemund ile Rostok ara
ımda huıuıi bir tayyare limanı VÜ• 

cude getimıit, eski pilot melde -
bine ait olan Kotbus meydanı da 
büyütülmüttür. Geceleri UÇUf ta • 
)imleri yapılan bu yerlere yaklaı -
mak tiddetle yuak edilmittir. 

Voabrok tayyare limanında ye
ni l.anprlar •• ateb•ler •• latla
lar yapılmlfbr. Bu lotlalar ıG -
ya ( !) ıpor tayyarecilerine tahsis 
edilmiftir. Etrafta ıilahlı nöbetçi
ler nezaret etmektedirler. 

Stütgart civarında Rüi'de yeni 
bir aerodrom tesiı etmek için arazi 
iıtimlik ediliyor, DonaUlfingen, 
Stoker ve Libloı' da da arazi için 
pıJinlar tertip edilmit bulunuyor. 

Brunsvik dahilinde Vagum.' da 
yeni bir aerodromun tesisatı bit
miı, kıtlalar yapı:lmıf ve gece u -
çuıları tecrübelerine baılanmıı -
tır. 

Lünt-berge Hayt' da da yeni 
hangarlar yaprlmııtır. Bunlardan 
batka her tarafta yeraltı hangarla
" yapıldıiı göze çarpıyor, bunlar, 
yarııı yere :ıömülmiif, duvarları 
ve çalııı kuvvetli betondan yapıl
mış hangarlardw ki ekıeriyetle or
manlar civannda yapılmaktadır. 
Bu cinsten tes~sat Vurzburg civa-

üç takım ameleyi nöbetle çalıttu-
maktadır. j 

Hayenkel fabrikası lıer sün 
mitrl\lyözlü bir hafif tayyare, üç 

ıünde bir, bir aiır tayyare çıkar. 
maja mecburdur. Arado fabrika• 

11 avcı tayyareleri yapıyor, Fok 
Vulf iki mevkili tayyare?er çıka. 
"JYOr. Albatros, Blöhm ve Voı f ab
rikalarında her ıün bir tayyare ya• 
pılmaktadır. 

Bütı&n ba hareketler General 
Göring'in son beyanabnı tamamile 
aydın!atıyor:Reami malUnıata gö-

re yedi binden fazla olan pilot a
dedi, bir ktLç hafta içinde Alman • 
yaya iki bin bet yüz, üç bin tayyare 

verebilir ki bu mikdar bir1etmit 
lngHiz ve F ranıız tayyareleri sa • 

yıımı mühim bir ıurette geçmek• 
tedir. 

Tayyare sanayii teıkilitı tam~ 
mile ikmal edilmit değilıe de da
ha §İmdiden ciddi bir ıurette ha • 
zrl'lanmrı bulunuyOP. HUA d·-r'l -
man aanyii ayda iki bin tayyare 
Ye üç bin kadar motör çıkarabili • 
yordu. 

Bu !imdiden dikkate almaca1' 
bir cihettir. Çünkü Framız tayya• 
re sanayii, bir harbin ihtiyaçlannı 
temin edebilmek için bir çok ay 
çalıtmak mecburiyetinde buluna • 
caktır. 

General Görinr tedafüi bir tay. 
yare kuvvetinden bahsediyordu. 

Ne kadar güzel! Bu büyüle tayyare 
kuvvetinin müdafaadan bqka bir 
teY için kullanılacağım zannetme

yiz. Artık hava tehlikelerine kal\e 
tı bqlıyacak olan emniyet müza • 
kerelerinde Almanların ağır bu • 
malan beklenebilir. Framanm 
doıtu o1an lngilizlerin bu ciheti 

Franıız'ardan ziyade dütünmeleri 
lazımdır.,, 

A ftl•••I 

--------------------------------~--~--·~~--------ları .. Bun ar insanın spor ihtiyacı- canım sıkılır. kılsız ve maıum göri.neni ara -
ıında fark yoktur.. Çünkü hile, 
onların yalnız kafalarında, kalp • 
)erinde, gözlerinde ve dillerinde 
deği1dir ki insan ona göre cephe 
alıın ... Hile, kadının ıinirinde, ka
IUnda hatta kemiğinde gizlenmit • 
tir. Onun için en masum zannet
tiklerimiz bile tehlikelidir. 

• • • 
Par!ıten bu hisler, bu dütilnce

lerle Beılçikaya döndüm.. Zaten 
bankadaki stajım da bitmek üze
l'eJdi. 

Banka merkezinden alc!ığım 
ıaektupta yaz ortasına doğru 
lıtanbu!a dönmem emrediliyordu. 
Banka itlerini adamakıllı kavra • 
llbflnn •. Haziran batında (Brük -
le)) den hareket ettim .. 

lstanbulu özlemiftim.. Orada 

kimsem yo~itu .. Hekleyen:m yok • 
tu. Fakat ne de olsa içinde do -
ğup büyüdüğüm lıtanbuldu .. Ara
sıra gözümün önüne Fenerbahçe 
stadı, futbo!cu arkada~larım ge • 
lirdi.. Onlarla mektup~a§ırdık ••• 
Bana futbo1ü bırakmamı, Be~çika 
takım!arm::a egzen:zlerime de -
vam etmemi yazarlardı. 

Fakat bu itin Avrupat?a neden 
daha çabu!< prof esyönelli~e düt -
tüğünü oraya g:ttikten ıonra an • 
la dım. Avrupa da spor yapmı • 

yan genç yok .. Fakat futbol gibi 
daima antrenmana lüzum gösteren 
sporlarla daha ziyade profeıyö -
ueıJler uğrqıyor •. Çünkü gençlik 

~in daha eğ1enceli ıporlar pek 
çok .. Öyle eğlenceli sporlar ki 
için-le kadın da vardır. Dağ re • 
zintileri, plij oyunlan, kar ıpor • 

m adamakıllı doyuruyor •. Her yaz Sirkeci rıhtımında beni kartda
Ostende'in meıbur plijı öyle bir yan yalnız avukatım irfan Bey ol • 
ıpor yeri oluyor ki insan pazartesi du. Kim9biz, bekar ve üç yılı Av
sababı gözünü zor açıyor. rupada reçmit bir adamı kim kar

Belçikada dai ıporlan da çok tılar .• lıtanbulda iman bir ay raat
ej1enceli oluyor. Kızlar erkekler lamaıa en ııkı fıkı ahbabını unu. 
kadar zorlu. Yıldırım gibi uçup gi- tur. •Yalnızhja ve yalnız bayatm 
diyorlar.. zevkine o kadar alJ!mıtnn ki itk 

it bayab araımda inaan ancak, ıeceyi reçirdiiim irfan Beyin Di • 
böyle 1p<>rlara vakit bu'labiliyor •• van yolundaki evinde fena halde 
HaJbuki futbol böyle deiil .• Kıncı, sıkıldım. 

yorucu, perhizli bir ıpor.. Onun irfan Bey yaşlı bqlı, İyi bir a
için bu it Avrupada daha ziyade damdı. Karııı Munise Hanım ye. 
profeayone~l:ğe kaçıyor.. tipnif iki çocuğunun üstüne titre • 

Belçika bir futbol memleketi yen bir ev kadmı idi. Görünütte 
değil Belki ben de bunun için o • ırcak, samimi bir aile yuvası •• Gel· 
rada bir defa olıun ayafımı metin gelelim, benim harcım defi' ••• Ya
topa vurma 1rm.. Amma içimde §amaları, hatta oturup kalkmalan, 
bili onun heyecanı vardır. Mii- konupnalan, du1plan bambq • 
bim bir maç olup ela ıidemezaem ka-

Avrupadan yeni geldim diye mi 
bana ters, yabancı görünüyor diye 
kendi kendime yokluyordum.. 

Hayır, bir kaynapmamazlık 
var ••• irfan Bey benim ıeyahat 10~ 
aunu oldujuma mlrmayarak aeç 
nkte kadar yeni ceza kanununun 
maddelerini ıaydı, daktti.. Sabıka.. 
lı bir bapiaane kaçkını olsam ce • 
za kanununu bukadar ezberleye • 
bilirdim.. Muniae Hanım kocaam
dan frnat buldukça büyük otlu. 
nun yaramazlıimdan fikiyet etti, 
durdu. 

Şüphesiz ki bu temiz aile 1\lftfıo 
ımm her ıünkü repertuvarı ha.
Haftalar geçiyor, ayfar yürüyor .. 
yıllar biribirine ekleniyor ft a • 
mür bu projram içinde sürüklenip 
ıidiyor.. · 

(Botm ,.,,.l 
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Çoban kızının 

Yusuf 
izleri 

Akçora'nın 
tekresinde 

işleri ve 
Yazan: Abdullah Taym 

-Bir Japon hikayesi- Yazan: lskender Fahreddin 
Ona ıordum: r Kıskançlık. 

- Seninle birlikte seyahate çık ! Geçimsiztik bununla kalsa: 
sak ..• Dünyayı dolaşsak .. . Bilmeru (Kıskançlık sevgiden doğan!) te· 
ki, yabancı ellerde gezmekten ho~ sellisiyle kendimi avutacaktım. Fa 
lanır mısın? kat .. Ah, bilseniz ... Elbette bilirsi· 

Başını önüne eğdi: niz ! 
- Hayır, dedi, ben şu gördüğün Bu da sizin bqınızda olan dert 

küçücük köyümden.. Koyun ve i· lerden biridir: 
nek ıürülerimden .. Ana baba oca· itimatsızlık. 
ğmdan ayrılıp uzaklara gidemem. Ne o barıa itimat edebiliyordu. 

O bir çoban kızıydı.. Ne de ben ona. 
Onu çok seviyordum. Acaba biribirimizi çok mu se • 
Param, servetim vardı.. Onun viyorduk? 

köyünde daha fazla kalamazdım : Uk önce böyle bir şüphe ve te -
- Bu 3Ürüler senin değil! de · reddüt içinde bocaladım. 

dim, bu ocak bir kaç yıl sonra yı- Onun da ayni şüphe ve tered · 
1 

kılır .. Saçlann ağardığı zaman düt içinde liocaladığmı seziyo·r • 
yüzüne kimse bakmaz. Haydi, dum. 
gel.. Kalplerimiz gibi vücutlarımı· Hakikat olan bir ıey vardı: Bu 
zı da birleştirelim. Seninle evlen - bocalama arasında - günler geç
mek istiyorum .. Beni reddetme! tikçe - biri,birimizden uzaklaıı • 

- Bu köyde kaç aydanberi be· yorduk. 
nim için mi oturuyorsun? Artık, acaba biribirimizi çok 

- Şüphesiz.. nıu seviyoruz? 
-Fakat, sen çok zengin bir erkek Gibi manasız ıüpheleri zihnim· 
ıin •. Ben ise fakir bir çoban kızı- den atmağa, kendimi ve onu biraz 
yım. Omrumde bir defa bile ka· daha yakından tartmağa ve gör -
abaya inmedim. Beni nereye gö- meğe baılamıttım. 
türeceksin? Bir gece evimizde bir eğlenti ter 

- Şehire ... e>rada evleneceğiz. tip etmittik. Bu toplantıda onun 
Evimizin biricik hamını olacak . da, benim de hoıumuza gidecek 
ıın ! Kartında cariyeler, altında o- tipler vardı. 
tomobiJler, sırtında kürk manto • Onun ıözü bir esmer delikanlı
lar! .. Ve büyük bir kötkün içinde ya iliıip kalmtfb. Benim ıözüm 
y&§ıyacakam ! de sarıtın bir kıza takıldı. Arbk 

• • • biribirimizJe met1Ul olamıyorduk. 
Bu muhavere üç yıl önce Mançu O esmer erkekten hotlanırdı. 

rinin uzak bir köyünde bir çoban Ben de ıarıtm kadından. 
laaiylc aramızda geçmitti. E.merler beyazdan, beyazlar da 

O, dütünecek .• ve teklifime bir eşmerden ho§lanırlarmıt 1 
aün sonra cevap verecekti. Ne doğru söz. 

O gece büyük bir hareketiarz, O aradığını bulmuıtu.. Ben de 
köyün altını üstüne getirmitti. Ca aradığımı bulmut gibiydim. Fa -
nnnı güçlükle kurtarabilmittim. kat, Mançuri köylerinde gördü • 

O ne müthiş bir facia idi!.. ğüm sarıtın çoban kızı kadar gü-
Küçücük, tirin bir köy.. zel ve cana yakın bir kadın bula • 

Koyun ve inek sürüleri.. mryordum. 
Ufacık ve penceresiz kulübe • O gece biribirimizi sevmediği -

ler.. mizi anlamıştık .• 
Hepsi nıahvolmu§tu .. Hatta o- Ne karım bana bir şey söyledi. 

nun ayrılmak istemediği ana baba Ne de ben karıma .. 
ocağı bile. Konu!r;'\dan anlaştık. 

O bir çoban kızıydı. O, geldiği yere .. Evine gitti. 
Onu çok sevmiştim. Ben, evimde kalmıştım. 
Fakat, bu müthit felaket o sev· Ah yalnızlık. .. Bu ne feci bir fe-

giyi toprakla örbnü~tü. lalcettir bilseniz! 
O ne mülhit bir !arsıntıydı !.. Elbette bilirsiniz .. Elbettf' ha -

••• 
Şehre dc;ndüğüm zanıan, ara . 

dan çok seneler geçmeden babamı 
ölmü! buldum. 
~nun bn aktığı sayısız servet 

bana kalmıf tı. Bütün ku•:lar benim 1 

peşimde geziyordu .. 
Servetimin peıinde. 
Bekar k21 lami'lzdım. 
Şehrin t.n güzel kızıyla evlen. 

dinı. 1 

Anam da babamın arkasmdan 

yatta sizin de yalnız kaldığınız, al 
datıldığınız gilnl~r olmuıtur. ! 

••• 
Sahahleyin kapımın önünde bir 

ceset bulmuşlardı. Genç bir kadın 
cesedi. .. 
Uşakb.-tmdan biri koşarak ya

nıma P.eldi: 
- Ben ömriimde bu kadar gü -

zel ve sevimli bir mahluk görme -
dim, dedi, aokek kam~mı açarken 
onu verde buldum. Galiba açlık -

1908 yılı lkinciteşrinde Kırımdan 
Istanbula geçen Y. Akçora hemen fa
aliyete geçti: Türlü gazete ve mec -
mualarda Türkçülüğe, milliyet, siya -
set ve iktisat meseleleri üzerine ya
zılar yazmaya başladı; diğer yandan, 
daha mektep hayatından hatırladığı 
Türkçülerden Necip Asım ve Veled 
(Özbudak) Baylarla görüşerek, siya
set dışında, salt harsı özlükte bir 
Türk cemiyeti kurmayı teklif, ve ken
dilerinden bu yolda rehberlik etmele
rini rica etti. Bu suretle başhyan ilk 
teşebbüs mezkur yılın sonlarına doğ 
ru "Türk Derneği,. adlı bir cemiyetin 
kurulmasiyle netlcelendi (1908 yılı 25 
Birincikanun). 

O sıralarda Y. Akçora "Türk Der· 
neğf, namına Çingizhana dair bir 
konferans cfa vermiştir. "Türk der -
neği,, cemiyeti "Türklüğe dair teteb
büleri havi,, aylık bir mecmua da çı -
karmağa başlamıştı; merhumun fik
rine göre, "Devleti Osmaniyede har· 
si Türkçülüfün ilk taazzisi Türk 
Derneği cemiyeti olup, ilk Türkçü 
mecmua da Türk derneği mecmuası
dır,, ("Türk yılı,, S. 44S). Bu mecmu· 
anın yalnız 6 sayısı çıkabilmiştir; an
cak onun son nüshasının çıkmasın -
dan pek az zaman sonra "Türk Yur • 
du, mecmuası çıkmaya başlamıştır. 

Bu mecmuanın ilk sayısı Akçora 
merhumun müdürlüğü. altında 1911 
yıJr nihayetlerlnde intişar etmiştir. 

"Türk Yurdu,, mecmuası Y. Akço· 
ranın bazı uf ak aralarla idare ettiğj 
6 yıl içinde önceden çizilen prigrama 
sadık kalarak, pro~ram müddetleri -
ni, mümkün olduğu denkli, tatbika 
çalışmıştır. 

O zaman en kuvvetli ve ülkücü ka
lemlerinin iştirakiyle, merhumun i . 
daresi altında çıkan "1'ürk Yurdu,, 
mecmuası yalnız Türkiye içinde de • 
fil, bu yurdun dışında dahi büyük 
raibet ve revaç kazanmıştı. Bu mec
mua nttehalannın Kınmdl!, Kazanda 
ve Kafkasyada epey miktarda dağıl • 
dığını ve sevilerek okunduğunu beo 
pek iyi hatırlarım. 

Mecmuanın o 'Laman bu derece re
vaç bulması bunda geniş Türklük ve 
Türkçülük meselelerine dair ilmiyim· 
si ve edebi yazıların çokça bulunma • 
sından ileri geldiği işkilsizdir. 

''Türk Yurdu,, nda intişar eden bu 
kabil yazılar içinde Y. Akçoranın 
birçok değerli ve özlü yazıları da ol
dukça mühim yer tutmaktadır. l\ler • 
hum bu delirde Mülkiye ve Harbi
ye mekteplerinde ve Darülfünunda 
muallimlik ettiği gibi, muhtelif mev
zular üzerine konferanslar da ver -
mfştir. 

Oranladığıma göre, anılan mek -
teplerde okuttuğu dersleri ''Tarihi si
yast notları,, adiyle bir kitap kılığın
da basılmıştır. Onun "Türk ve Tatar
lar birdir ve Türkler medeniyete hiz. 
::ıet etmişlerdir,, ~şirki~ konferansı I 
Altın armagan,, nsalesınfn birinci • 

sinde (İstanbul, 1328), "Türklük,, 1 
mevzuu üzerinde olan konferansı ise, 
bu risalenin (2) numaralı nüshasın • 
da (İstanbul 1329) basılmıştır. 

Bu konferanslardan birincisinde 
başlığından da anlaşıldığı üzere İ . . , 
ıncı makalemizde andığımız "Türk • 
l\iğün iki kolunu biribirine tanıt • 
mak,. amacı gözetilmiş, ,.e Türklerin 
ötedenberi medeniyete hizmet ettik -
lerine dair baıı maltimnt verilmiştir. 
Y. Akçora daha o zaman bu konfe -toprağa gömüldü. 

Karım, evimizin biricik hanımı 

olmuıtu. 

tan ölmüf ... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Merak ettim .. Kapıya ko\tum.. Şimdi, gözümün önünde: . . .. 
manzara canlanırdı: 

Küçücük, şirin bir köy .. 
Koyun ve inek sürüleri .• 
Ufacık ve penceresiz kulübeler .. 
Çoban kızı .. 
Ve .onun temiz yuvası. . .. . 
Lnmla geçinemiyordum. 
Sebebini inf sônıyoraunuı: ? 
Hepinizin baıında olan birj· 

dert: 

İğild:m .. Genç kadının yüzüne bak O küçücük, §İrin köyde .. Koyun 
tını. Ve birden beynimden vurul- . ve inek sürüleri arasında .. Uf acık 
m\JŞ gibi, sarsılarak yere vıkıldım. ve penceresiz kulübede sevdiğim 
Doğduğu gündenberi köyünden sadık, vefalı çoban kızından baı· 

dıtarıya çılanıyan çoban klzı tim- ka bir kadın hayali yatamıyor! 
di kapımın önünde cans17 olarak Onu hala seviyorum. 
yatıyordu. Onu eskisinden fazla seviyo . 

O, Küçücük, tirin köyünü .. Ko- rum. 
yun ve inek sürülerini. .. Ufacık vo · Onu, ölünciye kadar seveceğjm, 
penceresiz yuvasını terkederek ' Ah! Şirin, sadık, vefalı çoban 
tehre inmit. . Beni aramıı .. Ve be- kızı! 
nim evli olduğumu anlryarak ka· Senin için: öliinctye ka~ar, kal! 
pıma kadar gelmif. bim duruncıya kadar ağlıyaca . 

Bu aık .. Bu facia beni çıldırttı ğım ! 

ransında ezcümle şu söyleri söylemiş·ı 
tir ((Aynen ,.e harfiyen): ''Türklerin 
kadim medeniyetleri bu saydığım 

medeniyetlerden ibarettir zannolun • 
masın; bir hayli henüz keşfolunma -
mışları his.~olunuyor. Ezcümle Ber -
lin Darülfünunu muallimlerinden 
bir iki zat dünyanın en kadim mede
niyetlerinden addolunan Babil me -
deniyetinin müessisleri Turantyiasıl, 

yani Türk aslından olduğu fikrinde
dirler. 

Onun ilk nüshasını hazırlayıp m 
dana çıkarmak işi Y. Akçoraya yü 
letilmişti. Bu toplantıda hazır bul 
nanlar arasında yazı vazifeleri tak 
sim edildi. Kazan ve Sibirya Türkl 
ri hakkında iki makale yazmak iş 
bana yükletmişlerdi. Bir mü 
det sonra bu makalelerin ikisini 
yazdım \'e mutasavver eserin reda 
törüne tapşırdım. Ancak ilk nüsha 
nrn 1927 yılında ~ıkması tasavvur 
lunan bu eser, o yılın Haziranın 
bir memuriyet altrak Ankaraya g Eğer beşemei ilmt keşfiyatla ta -

mamen tahakkuk ederse, Mısrilerle 

beraber cihanın ilk medeniyet hoca
ları biz Türkler olacağızı,. (Altın ar
mağan,, S. 54 • 53). 

"Nihayet sıra Tlirklliğe de geldi,,. 
sözleriyle başlanan "Türklük,, baş -
lıklı konferansında ise, Şimal ve Ce
nup Türkleri arasında Türkçülük fi. 
kir ve hareketlerinin nasıl başladığı
na ve ne gibi yollarda yürüdüğüne 

ve yayılmakta olduğuna dair mahi • 
mat verilmiş ve konferans Türklü • 
ğün alın ynzısı ve geleceği hakkında 
inan ve güven fışkıran şu: ''Türklük 
yukarıda izaha çalıştığımız veçhile 
ferden ve içtlmaen uyanmaktadır. 

Artık Türklerin içtimaen mahvolma· 
ları ihtimali mündefi olmuş addolu -
nabilir. Ferden ve içtimaen ö)memek, 
ölmemeye azmetmek siyaseten tekrar 
iktisabi hayat olunabileceğine kavi 
bir delfldir. Ferden ve içtimaen yaşı. 
yan bir millet, zayi olmuş istiklalini 
ergeç bulup kazanacaktır. 

Bütün siyasi Türklük için ''BaIS 
badelmevt haktırn sözleriyle bağlan· 
mıştır. 

Merhumun 1330 yılı 6 lkinciteğrin
de Türkocağında "Türk, Cermen ve 
ve İslavlarrn münasebati tarihiyele • 
ri,, mevzuu üzerine verdiği ko.ıferan· 
sı ayrı risale şeklinde basılmıştır. 

Y. Akçora 1908 yılında Rusyadan 
Türki.reye_p~dikten .sonra artık bu 
,.urlfiı ita~ idyaset, ta'itt111" .~'"tÇtt" -
maiyat sahtılarında hep burada çalış
mıştır. 

Rusyada 1817 yılında vukua gelen 
ikinci Rus inkilabınrn ilk aylarında 
Y. Akçora glbi zatlar için siyaset a • 
Janrnda çalışmak için geniş imkanlar 
açılmış ise de, mumaileyh artık Rus· 
ya Türkleri arasında çalışmayı dil • 
şünmemiş, ve Rusyaya yalnız Türk 
tutsaklarını arayıp, bulup memleket
lerine sevketmek için Türk ''Hilali 
Ahmer Cemiyeti,, murahhnsı sıfatiy. 
le gelmiştir. 

Rusyada siyast didişmelerin Te iç 
,-savaşların en kızgın günlerinde Türk 
tutsaklarının izlerini ve yerlerini 
bulmak için şehir şehir dolaşan Ak • 
çorayı o zaman Kazan ve Ufa şehirle
rinde görmüştüm. O, memlekete dö • 
nüşte Finlandiyadan benden önce ge
çip gitmiş ve bir müddet İskandinav· 
ya yurtlarında kaldıktan sonra Tür -
kiyeye dönmüştü. 

O, memlekete dönünce Ankaraya 
gelmekte de geçikmemiştir. Milli sa . 
vaşa iştirak etmiş ,.e bu devirde de 
birçok makaleler yazıp bastırmış ve 
konferanslar vermi..,tir. 

Bu yazı ve konferanslar "SİYA . 
SE1' ,.e 1KT1SAT hakkında birkaç 
hitabe ve makale,, adiyle 1921 yılında 
lstanbulda 221 sayıfahk bir kitap 
şeklinde basılmıştır. · 

Merhumun Ankara Hukuk fakiil · 
tesinde senelerce "Tarihi siyasi - Asrı 
hazır,, tarihi okutmuş olduğunu bili· 
yoruz. Kısmen görmeğe muvaffak ol· 
duğum bu derslere ait notlar henüz 
Türkiyede eşi bulunmıyan çok kıy • 
metli bir eserdir. Bunun bir ayak ön
ce kitap şeklinde basılması memleket 
için büyük bir kazanç olacaktır. 

1926 yılının yazısında günün birin· 
de Jstanbul 1'ürk Ocağı beni bir top • 
lantıya çağırıyordu. Gittim. Meğerse, 
birçok fikir -,.·e bilgi iğelerinin toplan
dığı bu içtimada "Türk Yılı,, adlı sal· 
namemsi bir eserin teHf ve neşri me. 
selesi müzakere edilecekmiş. Topla -
nanlar içinde merhum Y. Akçob da 
bulunuyordu. .. 

Türlrncağı Hars heyeti tarnfmdan 
çıkarılacak olan bu eserin her yıl bir 
nüsha neşrolonması düşünülüyordu. 

diğimde henüz çıkmamıştı. 
Bunu biran önce çıkarmayı düşü 

nen Bay Akçora, gerekli materyell 
rin henüz toplanamadığından, ya 
yazmayı \'Sdedenlerin yazılarını ha 
lA veremediklerinden şikayet ediy 
ve bu işte kendisine yardımcı olm 
mı istiyordu. Bu teklifi sevinçle ka 
bul ettim. Başladık materyeller top 
lamaya. Materyellerin bir bölüğ' 
bilhassa resmi maHimat Vekaletler 
den ve diğer devlet kuramlarından a. 
lınacaktr. Bir kısmı ise, muhtelif zat 1 

lar makale ve etütler şeklinde yn• 
zıp vereceklerdi. Birinci mahiyette o 
lan ma teryeller, bunca çalışmamıza, 
rağmen, vekaletlerin yalnız bir kıs 
mından alınabilmiştir. İkinci kay j 
naktan alınacak materyellere gelin • 
ce, kendilerinden makaleler verilme· 
si rica edilenlerin ve hatta yazacak • 
larına dair söz verenlerin çokluğu 
"Yıl,, da yazı yazmak için vakit bu • 
lamadıJar. Halbuki vakit geçiyordu. 
1927 yılı geride kalmıştı. 

Onun içindir ki, "Türk Yılı,, nrn ilk 
müsveddeleri Jstanbuldaki "Yeni 
Matbaa,, ya yalnız 1928 yılı yazbaşın. 
da verilebilmiş \'e "Yıl,, m hem Tür • 
kiyeye ait kISmı, hem taşra Türkleri
ne ait bölüğü epey düşük ve eksik o· 
Jarak çıkmıştır. 

648 sayıfadan ibaret olan bu kita
bın içindeki yazıların 215 S. i . .vani 
lôtaLe • .a~-um, izzat '\'". Akçoramn 
kendisi tarafından yazılmıştır. 

Hele onun "Türkçülük,, başlıklı 
yazısı bu milli akımın bir tarihçesi 
mesabesinde olup, çok büyük ehemmi· 
yeti haiz olan bir etüttür. 

Harp inkilflbı dn "Türk Yılr,, nın 
bir parça kırpık çıkmasına sebep ol -
muştur. Şöyle ki: "Yıl,, 1928 de eski 
harflerle basılmayq. başlamıştı. 

919 yılı lkincikfmun başından son
ra eski harflerle kitap basmak bir 
kanunla yasak edildiğinden, "Yıl,, m 
behemehal 28 yılının sonuna değin 
basılıp bitmesi lazımdı. 

Elde bulunan materyellerin hepsi 
konnldugu takdirde Jdtap bir müd • 
det içinde, kabil değil, basıhp bite • 
miyecekti. Onun için Zeki Validi'nin 
"Tückisf:ıl' Tiir~Jerf,, ne dafr yazısiy
le benim "Sibirya 'fürkleri,, hakkın • 
daki makalem "Yıln da basılmadan 
kalmıştır. Bütün bu eksiklikleri be • 
raber, Y. Akçoranın idaresi altında 
toplanılıp meydana çıkarılan bu ese
rin ehemmiyeti n değeri büyüktür:. 

Eğer burada merhumun "Muasır 
Avrupada siyasi ,.e içtimai fikirler 
ve fikri cereyanlar,, adlı eserini nn • 
mazsak, krokirniz eksik olacaktı. 

Bundan başka, onun muhtelif ga • 
zete ve mecmualaı·da (ezcümle Rus· 
yada Oren burg şehrinde çıkan "Va • 
kit,, ,.e Kırımlı "Tercüman,, gazete • 
]erinde) çıkan bir~ok makaleleri :SÖ'-'-

• ' J 
Jenıp ve okunup da hiçbir yerde çık • 
mıyan hitabe ve konferansları da aZ 
değildir. Bunları toplayıp bir araya 
yığmak gelecek işidir. Y. Akçornnın 
T. T. T. C. ndeki faydalı çatışmaları 
da hepimizin malUmudur. 

Taze mezar önünde h-eklikJe yazr 
lan bu yufka yazılarımı sonuna erdir· 
meden şunu da söyliyeyim ki, Y. Ak· 
çora sadece ''hayırla yadedilmesi ıa· 
zım olan,, aleHlde ölülerden olmayıp, 
her yandan Ye her yönden tetkik edil· 
mesi, işleri ve izlerinin her halde tar• 
tılıp ölçülmesi, ve onlara doğru dü • 
rüst değer biçilmesi lazım ve faydalı 
olan üstün \'e unutulmaz şahsiyetler· 
den biridir. Ancak bu iş jçin daha va• 
kit vardır ... 

APTULLAH TAYJJJAS 
(Önceki BATTAL) 
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Istanbulda ilk balo ve 
kabul günleri 

Baloda gördüklerim ... 
"Aman çocuklar, hiz mi dönüyoruz 

Kurun baloıu, bende, latanbul
da ilk balo ne vakit, nerede veril· 
di? mera.kını uya.ndadı. Serbeat 
e}biaeti balo, hiç füphe yok, bugün 
bir çok resmi elbiseıi ohnıyan ba· 
lo meraklılarını sevindirir. Acaba 
ilk baloda elbiae kaydı var mı idi? 
Nihayet "balo,, irimin vaırta.aile 
ınemlekete girmiıti? 

Tarih diyor ki ilk balo, bundan 
yüz küıtlr yıl önce, hicri 1245 yı • 
hnda veridmiftir. O kurunun in· 
gHiz ıefiri, tenanedeki gemisin • 
de bir balo tertip etmiı ve Omıan· 
1ı vükelumı da baloya çaiırmqtı. 

"O vakte kadar alafranga zi -
Yafet ve hususile balo heyeti ls -
tanbulca görülmüş şey olmadığın
dan görenler ve işi~nlerin taac -
"Üpleıini mucip olarak türlii söz -
ler tahaddüs etmiştir .. ,, 

Kurunun göreneğinde yeri ol -
rnıyan, o devrin zihniyetine uymr
Ya.n ilk balonun hayret, taaccüp, 
hatta hiddet uyandıracağı pek ta
bii idi. 

ilk bafonun ne tekilde verildi
iin\ anlatmadan önce, o kurunun 
ıihniyetini daha iyi göıterebihnek 
için kısa bir misal verelim: Balo 
\?erildiği yıl, Azaplar mahal1eain • 
de bir helva cemiyeti yapdmıı, 
ınahalleli ıaz çalarak efleımıitler. 
Sabahlara kadar mahalleleri ge • 
zen aaker kolları, helva cemiyeti • 
rıi burp eğlenen ve saz çalanları 
doiruca Babıaerukeriye götür • 
nıüıler, hapae tıkmıtlar. Hi.diaeyi 
haber alan ıerasker Hüsrev pata, 
ertesi ıünü helva cemiyeti yapılan 
ınaha'llenin ihtiyarlarmdan ikiıini 

, k@&inun BnüJM ıetirtmit ve pen• 
cereden ıormu9: 

- Mahallenizde bayle helva ce
miyetleri gibi fenalıklar oluyor .• 
Niç·n menetmiyorıunuz?. 

ihtiyarlar fU cevabı vermifler: 
- Biz çartıdan geç ıetdik. Vi

laf olamadık. Bu helva cemiyeti ö.
tedenberi her mahallede i.detıtir. 
Bundan kimaeye zarar yoktur. Sü
lrot etsek yeridir. 

mı sokan da yine Hüarev P&f&WD 

kendi•i idi. 
lnsiliz sefirinin balosundan on 

gün sonra da Franaa elçiıi büyük 
bir balo hazırlallllftı. Fakat birin
ci balonun dedikodusu henüz bit· 
memit olduiundan bu baloya pek 
az kimse iftirak etti. Bunlar da, 
birinci balonun zevkini almıt o
lanlardı. Tabii bu sefer de, gizli 
olarak davete ıitmitlerdi. 

• • • 
latanbulda liivare tertibi gibi 

kabul günleri yahut ıeceleri teıbi· 
ti de balodan tam yirmi yıl sonra 

.. "lmi•..t" .._ ___ ,_ bu da balo• 
ıoru "'7 .. u. ~---
nun akıbetine uğramııtır. Tarih 
" az bir müddette keenlemyekün,, 
olduiunu kaydebnektedir. 

Kabul günleri ve ıüvare tertibi 
usulünün takibinde tarih diyor ki: 

''Vükeli ve ülema ve memurini 
kiramdan geceleri hanelerinde 
misafır kabul edecek zevatın kan
gi gecelerde kangi saatlerde hane
leri açık bulunacağı nıalftm o!a. -
rak ona göre hareket olunmak ıçm 
nlvakit mahsusa keyfiyet halka 
ilin olunmuştur. Bu usulü itiyat • 
tan gara.z,herkesi hatırlanna geldi
ği gibi hemen vakitli vakitsiz iste
diği :zatın hanesine gitmekten 
men olup tayin olunan vakit -
!erden maada .esbabı devletin ma
sunülgavail bulunmalan tavsiye -
sidir. Filvaki halkın münasebet -
sizliği eseri olarak kahvehaneye gi 
der gibi akşamdan evvel ve sonra 
memurinin konaklarına gidip ta -
cizlik etmek ayıp şeydir.,, 

Kabul pcelerinin ayrılıtı da 
dikkate det er: 

Sa<Jrazam ile §eyislam cu -
ma ıeceaini almıfb. Serukerle 
Tophane mütiri cumartesi, Kap • 
tan ve reis paf&lar pazar, Harici· 
ye, Maliye, Darphane nazırlan pa

zarteai, reiıülrüeaa ile haua mü • 
tiri salı, zaptiye mütiri, ticaret 
nazm, sadaret müstetarı çal'f&ID
ba, daavi ve masraf nazırlan per· 
felllbe gecelerini kabul zanamı 
olarak aJmqlardı. 

yoksa bina mı d.. .. ? ' 
onuyoıt .. ,, 

Eğer renkli fotoğraf almak kabil olsaydı, bu baloya gele 
miyenler bahar renklerini bu sayıfalarda görürlerdi •• 

Yazan: O•man Cemal Aayguu 
Ukbaharın ilk güzel aabahı ..• , de hiç danı etmiyen zavalli Mab- f ettim, her gün ayni gazeteyi 

0 
Henüz ay, göğün ortasında ıüne- mut Y esiri aklina esti, bir aralık yan insanlar biribirlerile daha ça 
ıe meydan okuyor. Kıtın sonuncu Bayan Bedriye Apak ile danı ede- buk samimi ve dost oluveriyorla 
ve bezdirici soğuğu mahut koca • cek oldu. Fakat iki devirden son- Dün gece bu dostluk içinde ge 
karıdan arta kalan hatırı sayılır ra: çen eğlentinin tadını çıkaranla 
biraz ayaz,sabahın bu ıaatinde, ge - Aman çocuklar, biz mi dö • arasında bir çok lfl gayri müsli 
ceyi uykusuz geçirenlerin lupıtık nüyoruz, yoksa bina mı dönüyor? ler vardı ve bunların arasında B 
ıözlerine sağda ıolda açık bir ıüt- Diye meydanı terkederPlı dok • • yoğlu Müaevileri ekseriyeti tetk• 
çü bir salepçi dükkanı aratıyor. tor Muhtereme koftu, bq dönme- ediyordu. 
Fakat, geceyi uykusuz geçiren kı- sine kartı çabucak bir reçete yaz- Bakalım, dün geceki balonun 
pıtık gözler koca lıtikli.I cadde- dırıp büfeye yanaftı. Tabıi etraf. dı damaklarında kalanlar ıele 
ıinde alaca külahlı, alaca f&pkalı, tan da kahkahalar koptu. Bayan cek yılm balosunu kimbi!ir nası 
alaca kasketli kadın ve erkekler- Bedriye de bir aralık kendı yanm- iple çekeceklerdir? 
den batka pek kimıe göremiyor. dakilere bir hayli kahkaha attır- lkide bir Foto Ali Şakla 
Ortalık ııımaya baılaymca Beyoğ· dı. Evinde tamam on bir tane ke- ıipadak çektiği her fotofrafta rea 
lundaki iki balo birden boıandı· diıi olan bu Bayan her yere gider- mim bulunsun! diye aaçlannı dü 
ğı için dün sabalt erkenden Mak- ken yaptıiı gibi bu senenin mart zelterek çeJnrge gibi oradan oraya 
ıimle Tokatliyan arası hep bu ala- yavrularından en ıevdiği yumuk sıçrayan yqil entarili bir küç·· 
ca külihh, alaca kasketli, alaca yumuk bir tekir yavruyu küçük bir bayan vardı, sabaha kartı o, ya 
ıapkalı kadın ve erkeklerle dol • örme ıepele koyup oraya da ge - nındakilere diyordu ki: 
muıtu. Sanki ilkbaharın ilk günü, tirmit ve k~ndiıi dansederken ma- _KURUN balosu çok iyi oldu 
kartı yakanın yıl on iki av tram - sanm üzerine koyduğu ıepetin ama, bir kuıuru var! 
vay, otomobil, kalabalık ve gürül· kapağını açan kedi yavn11u ora- _ Nedir 0 kuıuru? 

tüden baıka bir ıey görmiyen cad· dan batı dıtanya çıkanp ta: _Sabah çabuk oldu. Eğer KU. 
desi bu allı, yetilli, mavili, sarılı - Miyav! RUN'cular bu baloyu böy)e gece-
mor)u, pembeli batlıklar ve yine Diyince bir curcuna da o masa· ler kısalmadan uzun gecelerde 
rengi.renk entariler, fistanlar, e- nın etrafında kopmuıtu. yapsalardı daha iyi olurdu. 
teklikler arasında canlı bir bahar ikidir dikkat ediyorum: Geçen Kızcağızın bu ıözünü duyan bi· 
bahçesine dönmüıtü. yaz VAKIT'in Fıstık suyu gezinti- zim Mahmut y eairi ona ne ce-

Fakal, uıl canlı bir bahar bah- ıinde de olduğu gibi bizim gaze • vap verse bcğenirıiniz: 
çesi dün gece Maksimin içerisi i- tenin tertip ettiği böyle eğlentiler· - Mademki bu baloyu gecele • 
di. Eier renkli folojraf almak ka- de nedense hususi bir bat kalık, ka- rin kısaldığı bir zamanda yaptı • 
bil oisaydı, ilkbaharın ilk gecesı, labalık bir aile kokusu var. lar. Bari, Hakkı Sühanm uzun hi
aanki kııı alametler sabi yapılan Hani hayvan kokl&ta koklaıa, kayeleri maballı yapıp yarısmı da 
bu baloya ıelemiyenler, timdi bu inaan aöylcıe aöylete tanıtır de • y.uın •eceye bırakmalı idiler! 
sayfalarda o dediğim eanlı baha - dikleri aibi galiba bizim okuyucu- itte aziz okuyucularım, ıizin gü 
rm açık, koyu, mat, parlak, tatlı, lar da KURUN'u okuya okuya bi- zel hatınnız' olsun, dün gece yor· 
cana yakın renklerini olanca göz ribirlerile aıyaben doıt oluyorlar. gun argın, hatta biraz da hasta o
kamaıtırıcılıklarile bu sayfalarda Ben, candan gelen bu dostluk larak balonuza geldim, ıizinle bi· 
görürlerdi. ihtiyar üstat, Ağa oğlu havasını geçen yaz Büyiikderede raz yarenlik için bunlan yazdım. 
Ahmedin bile gözünü, gönlünü nasıl gördümıe dün gece de Mak· Ne ise, timdilik o da geçti; KU. 
ıevklendiren dün geceki KURUN sim salonlarında öyle gördüm. RUN'un yaz gezmesinde yine bu· 

Serasker Hüırev pqa, küplere 
himniı, kendisine cevap vemıek 
lcüatalrtığma kalkrtan ihtiyarları, 
aokak ortasında alataiı ettirerek 
halkın ıözü önünde ikifer yüz dei· 
ııek vurdurmut·• 

itte, eifencenin bu derece kayıt 
.ıtmda tutulduiu bir kurunda vü • 
-lanm bir lngiliz tarafından veri· 
len baloya ıitmeıi, elbette bir me-
1ele idi. Y ukanda ipret ettiğimiz 
Ribi balo, Haliçte, lngiliz gemisin
de verilmitti. Davetliler, yatsı na
bıazmı tersane divanhane.inde 
kıldıktan sonra sandallara binip 
lemiye ıitmiflerdi. Balo, sabaha 
lcadar ıÜl'IDÜf, bin bir eğlence ya- · 
J)?Jarak davetliler ejlendirilmitti. 

Haftanm bir gecesinin bir kaç 
hazıra birden vermeyitine her biri. 
nin kendi bendeganını ayırt ede • 
bilmesi arzusu da karıtmıt mı idi, 
bilmeyiz; fakat cuma gecesini te
berriiken sadrazamla teYi.li. • 
ma verdikleri belli idi. Bununla 
beraber görülüyor; ki bu uml ga • 
lehe edememif, riayet ıörmeden 
kaybolmut gitmittir. 

balosunda bir baıka aksaçlı dur- Garip değil mi, her biri batka lu,ur, görütürüz. 
madan pervane gibi dönüyor ve bir ıemtten gelen bu sekiz yüz, bin Eğlenti: • 
gece yarısından sonra bastıran uy- kitilik kalabalık bir kaç saatin Dün geceki dan• miaabaltaaın • 
kuyu yenemedikçe dönerken ara içinde nasıl biribirlerile kavnaıı. da ben de hakem olıaydun Te)'İmi 
sıra gözlerini kapıyordu. Sonra • yorla.r? Vakıa bu her cemiyette, (9) numaralı çifte verirdim. 
dan öğrendim: Bu, bizim KU. her eğlentide, her ıenlikte böyle. Seyircilerin çoğu da hakem ol
RUN'un g~nel muhabiri Bay Ra • dir; fakat dün gece yine dikkat •alar öyle yapacaklardı. O. C. K. 
ğıp Kemalmif.. • •• • • ••• • • •• • • • • • ••••••••••••••••••••• 1 •••• 1 •• •• •••• 
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idi. Tamnmıt çehrelerden en göze1 Cunı:mesı PAZA n llUgUn 
çarpanlar ıunlardı: ı ~ ~a l\lırt H l\1art İSTA1\1JUL: 

Erteai JÜDÜ ıudurdan Yahya 
efendi, ıeruker Hüsrev pqaya zi· 
)'af etin nuıl geçtiiini ıormuı, ıe
"-.ker fU cevabı vermitti: 

- Az vakitte çok tekellüf et -
lhitler. Biz bir ayda tanzim ede· 
"1eyiz. Ne çare? Devletçe bir fCY 
aıJdu. gidilmeae olmaz .. 

Hüsrev pqa, bunlan aöylemek· 
le baı.ya devletçe bir lüzum ola • 
"'1t gittiğini söyleyip özür beyan 
tbnek istemiıti. Kendi fikrince, 
bu, daima ehli ırzm yanaımryaca· 
it bir feydi. Onun için Yahya E • ı 
feaıdiye aözlerine tunu da katma - ! 
h unutmamıfb: 1 
- Katık, çatal gibi bazı mekruh 

te,ler de vardı. 
Halbuki tarih yine kaydediyor 

lci 1araya çatala, hıçaia, ''bidat" 

N. A. Okan 

"KURUN~ 
GlladeWc ~ Gazete 

ht.anbul Ankara e&dde9I. (VAKiT) yurdU 

TELEFON NtJllABAIABI: 
Yam itleri t.ıelefeea: Ml'29 
ıı1anı t.e1etomı : uno 

Tel&T&f adrMlı btaDlıal - (KURUN) 
ABONZ BEDl!U.gat 

Po.ta kutusu No. 46 
Tf1rkiyc Ecnebi 

SeDellk 
6 aylık 
8 aylık 
J aylık 

Hll Kr. 
730 ,, 

400 " 
ı~ " 

tılıı ücretleri : 

noe &r. 

1450., 
800 .. 

soo " 

Ticari UADJarm tıAıı ayıfalarmda san -
tlml 30 kurutt.aD bqlar. nk sayıfada 2!50 
kuruta kadar çıkar. 

Bllyük. fula devamb U&D varenlera 

atd. ayrı tenz11At vardır. 
-:-esimli ilin]ann bir utm 10 kuruttur 

• ..,. llblarl 
Bir defa 80, lld detuı 60, Uç defaaı 6li 

d&'t det .. 13 W OD det&ll 100 kuruflur 
Uç aybk il&D verenletlD blr defuı beda· 
'ftdır. ~ .mı seçen D&ıı1&rtn fazla 
atırıan bet JcuruttaD beap edlllr. 

ıs Ztıhlcce I!> Zilhicce 17,30: İnkılap dersleri: Ün.iver ~ 
Bayan ŞükUfe Nihal, Bayan Mü. İ Gııo doluşu 6.00 5 58 siteden nakil. c. H. F. genel yazga· 

zeyyen, Bayan Dürdane, Bayan Gtırı batısı ra. 4 ıs.ıs R J> k 18 3!'\ J' tik, 
Sabah oamaı nı eccp e er. , ": ıınnas 

Sara, Bay.an Bedriye, Apak, Ba - nııc: namm ıc. ıo 5• 1 ~ BayJın Azade. 18,50: Hafüm usiki. 
l<l..Yl ll.'lJ 

yan Nesrin Bedriye, Bayar. Vedia, ikindi namaz u 48 ı~.49 19,30: Haberler. 19,40: Spor· q • 
B H d. t• Ak~am aamu 18.!-& ref Şefik. 20: Ünhersite namma Bayan Nüveyre, ay am ı 1• Yatsı namaz ıs. h 

man, Reuam Nurullah Cen~al, Şe- rmsıt 19
·"' 195tı konferans. Doçent Nuri Adil (Sevr 

d k .. "k F "h Yılın ı:•çca gDnlerı °' 19 4 .ı. \'C Lozau) 20,30: Bayan Bedriye 
bir tiyatroıun an uçu erı ' Yılın talan ~ünlen .. ~ sı Tüzin Dcmircaz. 21,15: Son haber· 
Bay Hüsnü Efe, Doktor Muhte • 27~ ler. 21,30: Radyo orkeatratıL 22: 
rem SarıfID, Refik Ahmet Seven • Radyo caz ''C tango orkeetralan. 
gil, Fikret Adil SevmiyengiJ, Rea- v 175 Khz. MOSKOVA. 1724 m. 
sam Abidin Dino, Peyami Safa a P U re U 1 U k 17,30: Sözler. 19,30: Senfon~ 

' konser. 22: Almanca yayım. (Sual • 
EJif Naci Boyar, Münif Fehim De- TUrk Anonim Şlrketı ce\8p). 23,05: ranıızça yay.mı. 24. 
korcu, Nh:amettin Nazif Tahta • lstanbul Acentahğı 05: Js,eççe yaymı. 
aız, Mahmul Yesari Patavatsız, Liman ban. Telefoo: 22925 823 Klır:. BÜKREŞ 364 m. 
izzet Muhiddin Apak (kabak ta 1 13 - 15 Gündilz plak yaymıL 18 
olabilir) Mehmet Mübarek Ak-1 KARABıG A voıu Dans. 19: Haberler. 1915: Dansın 

ı sürümü. 20: Konferans. 20,20: Plak 
deniz, Bay Niyazi Okutan, Artist BARTIN vapuru 23 mart 20,45: Konferans. 21,05 Koro kon· 
Bay Sait Yaşmaklı, lamaiJ Hakkı CUMARTESi ıaat 20 de Ka- seri. 21,35: Sözler. 21,55: Balilay• 
Kibar, Bay Emin Taşocağı... rabigaya kadar. kka

1

• orkestrası. 22,15 Konser. (na • 
Daha hangi birini sayayım bil- 1) .• 

mem ki? KİRALİK DAİRE VE SATILIK 545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
18,45: Amele korosu tarafından 

Li.kin bu saydığım sayın Bayan 
ve Baylar arumda baloya en çok 
nqe saçanlar Bayan Bedriye A • 
pak, Mahmut Ye•i.ri oldu Omrün-

APARTil\I T konser. 20,20: Gitar konseri. 20,50: 
Bonıonti caddesinde bahçeye ya· Konferans. 21.20 Operetlerden par· 

km 65 numaralı ahşap apartıman çalar. 22,50: Haberler. 23,10: İmre 
Şi§li Perihan sokak 93/2 ye müraca· Magyeri çingene orkestrası. 24: Plak 
at... konseri. 



- ıo - KURUN 23 MART 1935 

HAFTALIK 

Radyo Programı 
Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en salô.h1yetli bilginler; elile 
güzel dilimize çev1ilmektedır. 24 MART PAZAR 

lSTANBUL: 
17,30: İnkılap dersleri f'nivenite· 

den nakil - Sinop saylan Yusuf Ke
mal 18,30: Jimnastik. Azade. 18,50: 
Alda operası (birinci perde) plak. 19, 
40: Koro - mayistro Golden~rg 1. 
daresinde. 20: Ziraat Bakanlığı namı· 
na konf eraııs. 20,30: Gitar solo -
rayber. 20,50: Ses ve saz musikisi so
loları (plak). 21,20: son haberler. 21, 
30: Radyo orkestrası. 22 Radyo caz 
ve tanko orkestraları. 

175 Khz. MOSKOV.A, 1724. m. 
13,30: Kızılordu için IÖzlii ve JDU· 

sikili l ayım. 15: Isve,çe yayım. 18,30: 
Opera parçalan <opera aazlannın 
bir lifiyle.) 19,30: Dans ve kan§ık 
konser. 21: Senfonik konf.81'. 22: .AI· 
manca yayım. 23,05: İngilizce yayun. 
24,05: Almanca 

832 Khz. Moakova (Stalin) 361 m. 
17: Fransız operalanndan parça. 

Jar. 19,30: Senfonik konser. 22: Dans 
musikisi. 

M5 Khz. BUDAPEŞTE 550. m 
18,30: Mu.iki :rüWk mektebinden 

nakil. 20,30: Sözler. 21: Spor yenilik· 
leri. 21,15: Budapeşte konser orkes • 
fra.411. 22,30: Duyumlar. 22,50: Hefne
manna caz orkestrası. 23,50: Çingene 
orkeetrasr. 1,05: Duyumlar. 

25 •lfART PAZARTESl 

lSTANBUL: 
18: Fransızça ders. 18,30: Haber • 

ler. 19,40: Lohengrin operası - Vag· 
ner - (kıMltılmı§J). pl4k. %0,30: Ba· 
J'ILll Jale (şan) piyano ile, 20,50: Ba
n.n Nazlı Keman solo piJBDO ile, 21, 
15: Son haberler. - borsalar. 21,30: 
Badyo orkestrası. 22: Radyo caz ve 
tango orkestraları. 

175 Khz. MOSKOVA, 172' m. 
1.,80: Parti yayımı. 1~: Yeni 

prkılar. 19,30: Maksim Gorldden ro
mu parçalar. 22: Almanya JaJlJll. 
23,05: ln&Wzc• yayım. 

832 .Khz. Moskova (Stalla) 361 m. 
22,45: Dans musikisi, 24 : Moskova · 

dan nakil. 
M5 Khz. BUD.APEŞTE 550 m. 
18: Macar kuarteti 19,15: Sözler. 

19,45: Piyano konseri. 2020: Koafe · 
ran& 20,50: Spor duyumları. 21: Mu· 
lfld reportajı. 21,40: Duyumlar. 22,05: 
Vagnerln "Die Gött.erdaemmerung,, 
adlı operası. 22,50: Vagner hakkmda 
ııiizler. 

26 MART SAL! 

lSTANBUL: 
17,30: lnkilap deni: 'Onlversite -

Clen nakil. - Manisa saylavı Yunf 
Kemal. 18,50: ;YiJllDUUk Bayan Aza· 
de 18,50: Aicla operam (Udnd perde) 
pllk. 19,30: Haberler. 19,40: Solo -
llf,aryo. 20: Maliye Bakanbir namına 
konferans. 20,30: Demlrcu. 21,3): 
Son haberler - Bol'Blllar. 21,30: Stiid· 
yo orkestrasr. 22: MUalr Nurettin 
Gürses - radyo caz ve tango orks. 
tralan. 

175 Khx. MOSKOVA 1724 m. 
17,30: Pa'rti yayımı. 18,30: Ttnt -

ıo-. - ' 1f rtüis musiki ıtar~lan. 19,30 
Xolkozlarn konser. 21 : Senfonik kon· 
le1' 22: Almanca yayım. 23,05: Sözler 
2C,05: Felemenkçe yayım. 

832 Khz. Moekova. <Stalin) 361 m. 
19,30: Bir konser naklL 22: Dans 

m1l!iklsl. 24: İspanyolca yayım. 
1545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 

YD tiyatron. YT3tlee,r8d 
18,30: Rajter ldaTesinde opera or • 

bstrasr. 19,40: Franaızça ~ers. 21,15: 
Piyano blrJifiyJe tııtrkıJa.r. 20,50: 
Stildyo tlyafroeu. 22,50: Çlnıoe nr -
kestra.cu. 23,gO: Piyano konlft'f. 24,20: 
Plak. 1,05: Duyumlar. 

27 MART ÇARŞAllABA 

tSTANBUL: 
18: Fransız~ den. 18,30: Jimnas

tik - Bayan Azade. 18,60: MahteUI 
pJAk1ar. 19,30: Haberler. 19,40: Mono
loğ - Bayan Halide. 20: Maarif Ba· 
kaalıjı namına konferau. Galatasa. 
ra7 HHll maalllmlerla._ Nuettln 
-..ı Balalayka oru.tn& 21 ı Pi • 
JDO IOlo (plü}. ıt,20: 8oa llaller • 
ı. - Boralar. 21,IO: Bffd19 Tir.la 
Te lfeıuut )ftbdr (fU). 21: ...,. 
ve eaz orbetralarr. 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m. 
1.,30: Parti yayımı. 18,30: Kızılor· 

du için aözler ve konser. 19,.10: Kol • 
kozlara !!Özler ve musiki parçaları. 
~: Çek~e yayım 23,05: lngifüce. 2-1. 
05: Almanca. 

832 Khz. Mosko\a, (Stalin) 361 nı. 
18,30: iBr opera temsilini nakli. 
545 Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 
18: Plak. 19: ltalyanca ders. 19,30 

~inğene orkestram. 2045: Sözler. 21, 
15: Asker mwkası. 22: Sözler. 22,40: 
Duyumlar. 23: Piyano keman konse
ri 23,45: Fransızça aylık doyumlar. 
24: çfnğene orketrası. 

28 MART PERŞEMBb' 

lS'l'ANBUL: 
17,30: lnkilap dersi. - Üniversi -

teden :naıcu. lzmfr saylAvı profesör 
Mahmut Esat Bozkurt 18,30 ~Jimnas
ük. 18,.'iO: Aida o)Jeraeı (üçüncü per • 
de) 19,30: Haberler. 19,40: Gavin kar
dqler <pn Muetto) 20: Sağlık ve 
~)'Sil yardım bakanlığı namına kon
ferans. Profesör doktor Fahreddin 
Kerim Gökay (uyku hıfzıMıhhası) 
20,30: StUcfyo s:igan orkestrası. 21: 
Bayan Refika Tektq (pn) piyano i
le. 21,20: Son haberler, borsalar, 21, 
30: Radyo orkestrası. 22: Radyo caz 
n tango orkestraları. 

Japonların Nippon yarmıada -
sında Gifu §ehri vardır. Bu ~ehrin 
elli bin kitilik nüfu.au garip bir 
suretle balık avlar. Balık avı teh· 
rin yak111inde akan Naıara neh -
rinde yapılır. Be.hkçılarm aiları ve 
oltaları, yoktur. Avlamak için kul~ 
lanrlan yeii.ne vuıta kormoran 
denilen ve münhuıran balık yi • 
yen ıu kutlandır. 

Bu balık avı mehtaplı ıec:eler 
mibtesna olmak üzere 11 mayıs • 
tan 15 teşrinievvele kadar devam 
eder. iç.inde dörder kiti olan on 
iki ka)'Ik biTden ava çıkarlar. Bu 
dört kit inin birisi balıkçı, ikinci
ıi muavin ve dğer ikisi de kürek
ç.dir. Kayığın önünde büyük bir ız· 
ıara vardır. Bu ıqararun üatün
de bUyük bir atef yakılır. Kayık -
Iar nehrin mecı·uını takiben ya· 
V&f yavq yola koyulurlar. 

Balık avına b&flanılacatı za -
man uzun boyuniu kutlann bo -
yunlanna bir ip reçirilir ve bu ipin 

Yirmi lcUabı birden edinmek ve çok deierli bir kU· 
tliphaneye sahip olmaık istlıorsanız 

Dün ve Yarın Tercüme Külbyatı'na 

·Abone olunuz . 
Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan oku· 

yuculanmıza bir kolaylık olmak üzere abone ıartlarını yazıyoruz. 

Abone şartları : Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
"638", ikinci aerininki "504,, kuruıtur. 

ödeme şartları: Birinci aeri için "236", ikinci seri 
için "204,, kurut pefin almır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve
rilmek üzere taksite bailanır. 

- Hanıi aeriye abone olursanız olunuz, pefİD almacak pa· 
rayı gönderir ıöndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar taf· 
radaki okuyuculanmızın adlarına yollanır. Posta paruı alın· 
maz.-

Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
bu göndermeleri lazımdl1'. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok deierli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri- Vakıt Matbaası - Ankara caddesi. - lstanbul 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m. 
17,30: Sözler. 18,30: Tem8il. 19,30: 

KöyJU için IÖyJev. - Köylüye kouer. 
21: Of fenbacbın "La Belle Helene" 
adlı operetinin radyo adaptuyonu. 
22: Almanca yayım. 23,05: Fransızça 
24,05: İspanyolca. 

832 Khz. Moskova, (Stalin) 361 m. 
19,30: Kouer naklL 22: Darıs mu· 

sik isi. 

uçlannı balıkçı elin.de tutar. Ka - · 
yığm önünde duran balıkçı bu on 
iki ipe bağlı olan kormoranları 
mahirane bir aurette idare eder. 
Kayıim içinde duran muavini de 
dört kutu idare eder. Demek ki 
kayıkta on altı kormoran vardır. 

Sel inik 
Tesis tarihi: 1RRR 

/dare merkezi: IS1 ANBUL (Galata) 
Tf!rklyedekl Şubeleri: 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Kuartet konseri. 19: tngi -

Uzce ders. "Karnaval düğünü,, adh 
opera. 22,45: Duyumlar. 23,35: Şan -
dor Bara ç:inrene orkestrası. 24,20: 
Bachmann kuarteti. 1,03: Son duyum. 
lar. 

Z9MARTCUMA 

lSTANBUL: 
12,30: PJAk nqriyatı. 18: Otel ·ro

katliyudan nakil. çay 1aatl - telsiz 
caz.19,20: çocuk saati - hiliyeler -
Meeut Cemil. 19,50: Haberler. 20: Ke· 
man Solo - Nejat - piyano ile. 20. 
30: Bavayan ldtar Siret ve arkadaı· 
lan. 21: Saksaf oa, Çlmbaline, ksllo
f on 10)o (plak). 21~: Son haberler. 
21,30: Radyo orkestrası. 22: Radyo 
caz ve ta:Dao orkestrası. 

175 KJy. MOSKOVA 1724 
17,30: Parti yayrmı. 18,20: Mosko • 

va operumdan bir opera temsilini 
nakil. 23,05: İngilizce Moekova ayak
kabı fabrikaları. 24,0S: Almanca kon· 
f erans. 

832 Khz. Moskova, (Stalin) 361 m. 
19,30: Bir konser naklf. 22: Dans 

musikisi. 
223 Kly V ARŞOV .A, 1345 m. 
18,15: Viyoloneel konseri. - söz • 

ler - plü. 2A>,25: Duyumlar. 20,.'l:i: 
Lemberıden naklen koro konseri. söz.. 
ler, 21,15: Senf onlk konser. 23,30: Şi
izler, 23.45: Sözler. 24: Tayyare ha • 
hisleri, 24,05: Salon musikiai. 

545 Kly. BUDAPEŞTE. 550 m. 
18: Sözler, 18,30: çingene orkeetra· 

sı, 19,45: Spor duyumları. 20: Amele 
YaYIJllr, 20,30 : Bartha orkestrası. 21 : 
Küçük tiyatro 22: Gazete duyumlan. 
22,40: PiJ&llo birlijile tarkılar. 2.\34): 
P.lü. 2'.U: Kantita caz orke.truı. 
1.00: DuynmJar. 

llJ llA.RT CUMARTESi 

Gece karan!ığmda bir çok ba -
lık sürüleri, en ziyade alabalıkla
rı kayıklarm etrafında dolatma • 

ia bqlarlar. Çünkü yakılan ateı 
ziyası ontan oraya toplar. Balıkçı 
hemen elindeki ipi kOyuTerir. Kor. 
....... d 1 • • _. ......... liiii 

lrklan kovalamak üzere suya ab-

lırlar. Suyun içine dalıp ba1ıklan 
birer birer tutarlar. Bir kormoran 
bir kaç tane balık yuttu mu, ba -
lrkçı onu ipinden çekerek kayıia 
alır ve uzun boynunu sıkarak ba
lıkları ıaguından dııanya çıka -
rır. Çünkü kut, boynuna bağlı o -
fan ipten dolayı balıkları yutamaz. 

Balıklar ç.rkanldıktan sonra 
kormoranlar tekrar ıuyun içine bı
rakılır. Bir kormoran, balığı dai

ma kafuından tutarak yutmaia 
çalıtır. Şayet kuyruiundan yaka -
laraa. bahiı havayadoğru fırlatır ve 
suya düterken tekrar kaf umdan 
tutar. 

Batık avı bittikten &onra ka -
yıkta vaziyet deiit ir. Nehrin ce • 
reyanm çok kuYVetli olmadıiı bir 
noktaya ıidilir. Burada kayıjın 

ıövdesine tiddetle vurmak ve hay
kırmak. ç.rğhklar çıkarmak ıureti-

le yorgun kormoranlar ürkütülür. 
Kutlar deH ıibi tekrar balıklann 
peıine koyulurlar. O zaman ba -
bldar korkudan ya kayıjm içine, 
yahut sahildeki kumlı.ıklar üzerine 
sıçrarlar. ---.----· . ---il·- .... 

DIŞ TABiBi 

tsTANBUL: M~hmed Nur 1 

17,80: İnkilAp dersi, Ünivendteden D.- J Ai · k d 
nakil - lznıir uyJavı Profesör Esat a.n:;~ol u acamı artısın a 
Bozkurt.18'3(): Jimnastik - Bayan Buna aokak No. 1 
Azade.18,50: Muhtelif pllklar. 19, .. ... u •·-----· 

30: Haberler. 19,40: Eşref Şefik Spor yım. 24,05: İsveççe. 
20: Bayan Nimet Vahit. (fail) piya. 832 Khı. Moskova, (Stalin) 361 m. 
110 Ue 20,30: Bayan BedrJye TUzin 18: CLa Belle Helene) adlı Of fen -
(pn) Demircaz .. 21,15: Son haberler. bach operetinin radyo adaptuyonu. 
Borsalar. 21,30: Stüdyo orkestrası 19,30: Senfonik konser. 22: Dans mu-
22: Stticlyo caz ,.e tanao orkestrala _ sikisL 24: Ispanyolca yayım. 

n 1'5 Kly. BUDAPEŞTE 550 m. 
175 KIYt MOSKOVA 112' m. 18,30: <Dllant 19,40: 88zler. 20,40 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmlr, Mersin 

Yuoanlstandakl Şubeleri : 
SeUlnlk • A tlna • Pire 

-.-.-~~Wl!~--..~ihnır*--mrıııfımelll.tr • 

lica"ldll Yeni kitaplar am::am 

ii Bay Kıvameddinin ( F irabi· ı= 
den Seçilmit Parçalar) adlı 5 
kitabı DEVLET matbaası t.' - 5 
rafmclan buılmlf ve ıabf& çı· il 
kanlm!ftır. Değeri yirmi bet 
kuruttur. 

Ü Satıt yeri: V AKIT matba . 

il ası - Ankara caddesi - Is • 

l
i tanbal 

1 
V AKIT'in Türkiyenin her : 

tarafmda bulunan bayilP.rinden ; 
~ de tedar~ edilebilir. il 
l! ..... n: ...................... ı··· ... ···················"! ..................................................... 

Yeni Eserler 
Din nı Yarın 

Terdlme ktlDlptl 

Sa,1: 28 

LESSING 
Suut Kemal Yetkin 

LA OK ON 

TEPl!BAŞI 

ŞEHİR TtYATROSU 
1'EMSILLERi 

Bu ıece saat 20 de 

M .. f . '''~""' •• , .. ~ u ettış ~rhirTUjatl'Ost 

ııınımımıı 

IUI 
Komedi 

5 perde 

Yazan: 
rt. Ciogol 

ınmm . 
27 Mart Çar§amba gününden 

itibaren 

UNUTULAN ADAM 
Yalnız bir haf ta için .. 

Eakl Fransız Tlyatroaund• 
Bu gece aaat 20 de 

Uç Saat 

Operet: 3 perde 

Yuan: 
Elman Rqit 

Seıteliyen: Cemal 
Rqit 

fo~ıı~ut Brtldiqnl 
~rhirTUjatro5' 

111111111111111 

tlll 
mnnn ~ 

lııamıu11111111r Doktor . ._.., 

li Hüseyin Usman 
/ı Haseki hastanesi 

~''''"1;'1~ 1 dahiliye mütehassı$ı 
~~ Lileli Lütüt Aparhmaoı ıa•1 
İstanbul _ 1935 J 1 4·7 e kadar Telefon 2241f1 •••••••••• -nıı:mmııııı.--11-

Fla~ 80 l\Uruf 
Daiıtma yeri: Vakit Matbaası 

DIŞ DOKTORU 

ftbeyt Salt 18,80: PopoJer orkestra konseri (o· Pop81er Macar llaftlan. 11.&0ı Dw -
,.... U'tt8tlerbafn fttlrakl7Je), 20,30-: )'lUDlar. 22,10: Opera orke9tram. 28, 

B•llbat. 21: Kant* konser. 22: Al-ı 35: Trio lcoDlel'. 2',H: OrkeRra koa-\----=-==-===ı:ı==-===--=-
manca yaynn. 2.1,05: Framazça ya • seri. 

Fatih Karqümriik tramva> 



Ankara Nafia 
Başmühendisliğinden: 

f Denizyolları 
iŞLETMESI 

Accnıelcn l\araltöy Köprüea~ı 
f cl.4!36i - Sirkccı Milhürdaru.dc 

1 - Ankara - Kırşehir yolunun Ankara §ehri dahilinde isabet ilan Telefon 22740 --•il 
eden kısmı ve bu yola iltisak eden kısımların imar planına göre ya· Mersin yolu 
µılması ve asfalt betonu ile kaplan ınası ve bet senelik mütemi\di l!'I • KONYA vapuru 24 Mart P A· 
miratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. ZAR günü saat 10 da Menine 

2 - Bu inıaatın tahıpin edilen bedeli (389320) lira (88) kurut ._k_a_d_a_r_C_1_4_2_2) ___ ~ __ • ---•ı 
ve beı senelik mütemadi tamirat itinin tahmin edilen bedeli (23487) Ayvalık yolu 
tiradır. 

MERSJN vapuru 23 Mart 
Bu ite ait tartnameler ve evrakı §Unlardır. CUMARTESi günü ıaat 19 da 
a - Eksiltme tartnamesi lzmire kadar. (1423) 
b - Mukavele projesi 

c - Nafıa itleri feraiti umumiyesi 

ç - T eıviyei türabiye şoıe ve kagir intaata dair fenni §&rtname. lstanbul Kumandanlığı 
e - Hususi fartname Satınalma Korn.i•yonu llinlan 

f - Ket if ve selselei fi at cetve li Kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 
lstiyenler bu ıartnameleri ve evrakı 10 lira 32 kurut mukabilin· )00 ton arpa ve yulaftan hangisi 

de Ankara Nafia batmühendisliğin den alabilirler. ucuz olursa tercihan ucuz olanı alı 

3 - Eksiltme 22/Niıan/935 tarihine tesadüf eden Pazartesi ıü- nacaktır. Arpa~ın tahmin bed.eli 
nü ıaat on beşte Ankara vilayet bin asında vilayet encümeni tarafın • 4 kurut 75 &antım, yulafın tahmın 
dan 1 kt bedeli 5 kuruı 50 ıantimdir. lhale-yapı aca ır. 

ai 6/ Nisan/ 935 cumartesi günü saat 
4 - Eksiltmeye girebilmek için: . 15 tedir, isteklilerin şartnamesini 

tı - KURUN 2."J MART 1935 -
Nafıa Bakanlığından: 
Ahıap traversleri ila~lamak için muhammen bcıdeli 200

1
000 Ji. 

ra olan 5000. ton Kreozot kapalı zarf uıulile eksiltmeye koıaulmuı· 
tur. Eksiltme 25 • Nisan 935 tarihine rastlayan perıembe günü sa
at 15 te Ankarada Bakanhk Malzeme Müdürlüğünde yapılacak-

hr. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 11250 liralık 
muvakkat teminatlarının Merkez muhasebeciliğine yatmldığı-
na dair makbuz veya numuneıin e uygun banka mektubu ile birlik. 
de 25 • 4 • 935 pertembe günü saat 14 de kadar Malzeme Müdürlü· 
ğüne tevdi etmeleri lazımciır. 

İstekliler bu husustaki tartnameleri 10 lira mukabilinde Anka· 
rada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (1220) 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18 inci 1 ertib 6. cı Çekişi 11. Nisan 7935 dedir. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

Liralık ikramiyeler ve 50,000 liralık 
mükafat vardı,. . a - lateklilerin 2490 numaralı arttırma eksiltme ve ıhale kanu· komisyonda görebilirler. Eksiltme 

nunun 17 inci maddesine uygun (20262) lira (32) kuruşluk muvak- ye girecekler arpa için 1069 lira ve 

kd~m~dverm~uL yulaf~indel~Slinl~t~in~ !•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
b - Ticaret odasına kayıtlı bu lunmaaı. mektubu veya makbuz ve kanunun 
c - A6falt fOseler inıaatında ihtisas sahibi olduğuna dair Anka· 2, 3 cü maddelerinde yazılı olan ve 

ra Nafia bat mühendisliğinden veri lmit ehliyet veaikaıınr haiz olmala· sikalarla birlikte teklif mektuplan 
rı veya ihtisası Nafıa bat mühendisliğince musaddak bir mütehaaaıs nı ihale ıaatinden bir saat evveline 
veya müessese ile tetriki mesaiyi temin edeceğine dair noterden mu- kadar kom!ayona vermeleri. (1335) 
ıaddak teahhütname vermeleri lazım gelir. 

5 - Teklif mektupları ihalegünü nihayet ıaat on dörde kadar 
Ankara vilayeti muavinlik makamında vilayet encümeni reiıliiine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet saat on bete kadar gelmit olması lazımdır. Poıtada olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. (1411) 

jinhisarlar U. MüdürlüOünden:j 
Nümune ve şartnamesi mucibince 2000 kilo demir tel satın alına

cağınd n Ar.arlığa İ§tirak edebilmek için 30/ 3/ 935 cumarteıi günü 
saat 14 t~ % 7,50 güvenmeleriyle C ibalide leva7ım ve mübayaat tuhe
sine müracaatları. (1372) 

Denizcilere ve gemicilere ilan 
Tahlisiye umum müdürlüğünden: 

Karadenizde S inobun · Boztepe fenni yanında bir adet Tıfon 
ıiılem nde ıis düdüğü tesis edilmişt ir. Bu mevkiin coğrafi va· 
ziyetı : 

Arz 42° ,, 021 Şimali 

Tuti 35° ,, 141 Şarki Giriniçtendir 

Düdük sisli havalarda sekiz deniz m lindcn iş itiJmek üzere 
her dakikada 3 seda verect?k yani : 

Seda Sükut Seda Sükut 

4 6 4 - 6 

Seda 

4 

Sükut 

36 ola· 
cakbr. 

Teıi11tın 1 Nisan 1935 tarihinden itibaren faaliyete bıılıya· 
cağı aJAkadaranın ına liimu olmak üzere ilin olunur. (1402) 

Oeoıeı Demiryolları ue limanları iıletme Umum i~aresi nınıarı 1 
Muhammen bedeli ile mecmuu miktarı ataiıda yazılı muhteli

fülcins ve eb'at ampuller 28 14/ 1935 Pazar ıünü ıaat 15 le kapalı 
tarf uaulile Ankarada ldare binasında satın alınacaktır. Bu ıte gir· 
ltıek isti yenlerin 1028.60 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği vesikalar ve İ§e girmeğe manii kanuni bulunmadı
iına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün ao.at 14 e kadar komi• · 
Yon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait ıartnameler Ank;uada 
llıalzeme dairesinde ve Hıwdarpa§ada tesellüm ve ıevk müdürlüğün. 
de parasız olarak tevzi edilmektedir. (1355) 

Aded Mubımmea bedeli 
Lira K. 

Mubtelifülcins ye eb'atla ampul 27713 137.14 69 

T enzilitlı gidit - dönüt yolcu tarifeıi ayni §artlarla 30 Hazi. 
tan 1935 sonuna kadar uzatdmııtır. (1382) 

8ahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü: 

REFiK Ahmed SEVENGIL 

.VAKiT Matbaa11 - f stanbul 

SPOR 
Memlekelimızde ve ecneb memleketlerinde bütün spor Ye 

gen~lik ~areketlerini v~ sporcu gençliğe Yerilmesi llzım gelen 
yenı şekıller hakkındakı yazıları muntazaman takip etme" iste

yenler münhasıran SPOR POSTA S 1 oı okumalıdırlar. 
Her yerde fiatı S kuruştur. mutlak okuyunuz:. 

TC!JR KiVE 

l .IRAAT· . 
BANK~:SI 

Günün Fotogr=~ DAoA 
Muhtelif gazetelerde çıkan glioilu hadiselerine ait fo B 

1
, R-.

1
. K T 

1
, Q E N-

tograflarla spor mecmualarında gördüğiioüı spor har~ 
kellerine ait fotograflar valnız lstaobulda V AKtl 

kütüpbanesinde satılmaktadır. • •••••. ___________________ QA.UA T- J; b~ Q 



Grotes'in 
Bwlıade c1aıt dam r ...... ,..,... 

jau girdtlğantı. bdm, töhreti ..... 
.a.Jerclen MeU.. Muoadar. Şimdi 

BerliDde "Sluıla,, tiyatromnda dml4 
leden bu dama., bnb .. a grotelll 
daml11r yapmakla tlınmmqtır. Re • 

timdeki rıgflrler de bö7le bir -.... 

___ .. ____ _ 

Bin söz bir resim... Balomuz 
Yılın en samimi balosu oldu; 
işt.e delilleri : 

c:W tooaP.t ,.._'6dalaMlo 111-
rincilifi---. .__ r..
..._ 6irineilifi .......... ....... 

.. 

igürleri 


