
l'ıınanlsfanda mulıaliflerle 
'ltiikii.met Balkan misakı 
hakkında anlaştılar 
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Gazi Hz. Ed · r • 
eyı 

Bir ailede iki 
manzara 

Dun Pariıten gelen bir telgraf 
Staviski meselesinin tahkikatını 
Yapan müstantik M. Uhalt'in Ma
da.ın Staviskiyi uzun zaman istiç· 
\raptan sonra tevkifine karar ver
diğini, bu karar üzerine Madam 
Staviskinin hapishaneye gönderil
diğini bildiriyordu. Hiç şüphesiz 
ıahirde çok ehemmiyetsiz gibi gö
t\ilen bu şey yalnız Fransada de
ıil, cihan efkarı umumiyesinde 
dahi alaka ile karşılanacak bir ai
le hadisesidir. 

Staviski rezaleti ortaya çıktığı 
zaman ismi muhtelif §ekillerde ga
zete sütunlarına intikal eden ve 
kocasının intiharı üzerine bir kaç 
çocuğu ile beraber rezalet sahnele.
ti karşısında yalnız ve kimsesiz ka
lan bu kadına tabii herkes acımı§· 
tı. Bilhassa kocasının sebep oldu· 
duğu elim hadiseleri kendisine ip· 
tida haber verenlere: 

- Çok rica ederim, kocama 
söyleyiniz, benim için hiç merak 
etmes!n. Ben kendisini her vakit 
olduğu gibi bundan sonra da dai· 
ma seveceğim. 

Demiş olması bazı Fransız ga· 
zeteleri tarafından samimi bir te
sir ile kaydolunmu§tu. 

Erltek ile kadın arasında içtimai 
Ve huh.UKI no'h.ı. .. ; .DG.ı:ıcı.rda n f •ric 
va mı, yok mu? Çark olm.amnal. 

tnı, olmalı mı? Bu noktalar üze
rinde herkes bir başka türlü dü§Ü· 
nebilir. Şurası muhakkak ki kadı· 
na içtimai hayat içinde nasıl mev· 
ki v~riliı-se verilsin tamamiyle er
kek olamıyor. Daima erkek ile 
kadın aı·aıunda gene bir farlt bulu· 
nuyQr. Onun için ictimai hayat 
içinde kadınlara mahsus bir ahlak 
sistemi vardır. Bu sisteme göre, 
kadınlar icin iyi olan bir hareket 
erkek icin -fena olabilir. 

Gazi Hz. 
Sulhun en hararetli 

dostudur 
Birletik Amerika hükumetlerinin 

Ankaradaki eski elçisi M. Şeril memle
ketine döndükten ıonra "Gazi ile müla
katlarım" ismile bir makale ıerisi yaz. 
mı§ ve bunları "Asia" mecmuasında net-

\ 
l _, 

l\I. Şt:RIL 

re baılamı§br. Bu makalelerden birinci
ıini bugün albncı ıahifeınizde hulacak
sınız. 

M.aarilveki
lişehrimizde 

inkılap enstitüsü 
bugün merasimle 

açılıyor 
Maarif Vekili Hikmet Bey dün 

ıehri.mize gelmiştir. Pendikte 
trenden indiği ve bazı hususi İ§le· 

flikmet Bey dün Haydarpaşada 

rini gördükten sonra latanbula 
geçtiği için Hayd 'lrpaşaya giden-

Zabıta memurlarının tekaüt 
yaşları hakkındaki layiha 

kabul edildi 
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ve lzmiri Şereflendirecekler 
Hususi haberlerimiz ... ~ ~ 
Vilayetlerin adı 

değişecek 
Vilayetlerin ar:ıpçadan alınan 

adlarının değiştirilmesi üzerinde 
kuvvetli bir cereyan olduğu görül· 
mektedir. Yerine (el) kelimesi· 
nin konaeağı anlaşılıyor: 

Menderes Eli, Seyhan Eli, Bursa 
Eli, Sivas Eli, Çoruh Eli gibi .. 

Vilayet isimleri üzerinde mec • 
lisin çıkacak ilk fırsatta meşgul 
olması beklenebilir. 

Dostlarımızın 
bayramları 

Önümüzdeki 25 martta Yu· 
nanlıların milli 1 mayısta Sovyet· 
ler birl:ğinin :ımele bayramı var• 
clır. Her iki bayramı da kutlula· 
mak için Türkiyeden birer heyet 
gönderileceği haber alınmı§tır. 

Iran Şahı 
lran ıahı Hazretlerinin mem -

leketimize ziyaretle §eref verme· 

Türk-Yunan muhtelit mahkemesi 

Bu akşam Midilliye 
hareket ediyor 

Heyet İzmire, Pireye, Atinaya da gidecek ve 
oralarda üç yüze yakın şahit dinliyecek 

EMJN AU BEY 

Türk- Yunan muhtelit hakem 
mahkemesi heyeti bu akşam saat 
beşte Lüit Triyestino kumpanyası· 
nın Çıtadi Pari va•purile Midilliye 
doğru yola çıkacaktır. 

Heyet umumi ajanımız Emin 
Ali Beyle Türk hakemi Mehmet 
Ali, ve ajan Mehmet Osman 
Beylerle Yunan hakemi M. Herkül 
Kiryakopulos ve Yunan ajanı M. 
Stavropulos ve mahkeme ka· 
tiplerinden mürekkeptir. 

Mahkemenin böyle bir seyahate 
çıkmışı hariçte 17 dava ile alaka· 
dar 300 e yakın şahit dinlenilme· 
si lüzumunun hasıl olmasıdır. Mah 
keme ilk olarak Midillide dört ,a. 
hit dinliyecek, oradan lzmire ge• 
çecektir. 

lzmirde vapurun hareketi za• 
manına kadar lzmir ağıreeza mah
kemesi salonunda celseler yaparak 

(Devamı 7 inci sayfanın 3 Uncu sUtununda) 

leri haberlerine artık tah:ıkkuk ---·---------------------------
ebni§ gözüyle bakılabilir. Kuvvet· 
li tahminlere göre bu ziy:ıret ya
zın vuku bulacaktır. 
Şah hazretlerinin doğrudan 

doğruya Türkiyeye gelmeleri ve 
dönü§te b:ı§ka memleketlerden 
bazılannı ziyaret etmeleri tah· 
minler cümlesindendir. 

Recep Bey 
Ankara, 3 (Hususi) - Cumhu· 

riyet Halk fırkası umumi katibi 
Recep Bey bu ay ortalarında inkı

lap enstitüsünde dersini vermek ü
zere lstanbula gidecektir. 

f'''••ıııııımııı 1111 ıııııııııııııı11-11ıı11111ııııı111111ııı"ıtııHıtll'' 

lGazi Hazretleri- I 
~ nin sevahati ~ 
i Ankara, 3 (VAKiT) - Gazi i 
\Hazretlerinin Mnt ayı içinde 1 

Şark vil3.yetlerinden ka
saplık hayvan getirenler 
Deniz yolları işletmesi idaresinden 

dikkate değer şikayette bulunuyorlar 

~Edirneyi şereflendireceklerine ~ Hopa - Artvin havalisi ile ls

j dair olan haberler Yanında bir ~ tanbul arasmda ticari muamelesi 
~müddet lzmire gidecekleri riva· ~ olan bazı zevattan (Deniz yolları 
j yeti de vardır. Edirne seyahati-~ işletme idaresi) hakkında şikayet
~ nin Marttan sonr:ı olınası ihti- ~ ler aldık. Bunları a~a hulasa 
~ mali daha kuvvetli görülmekte- ~ ediyoruz: 

ye uğramaktadır. Fakat bunların 
yalnız biri (Hopa) ya kadar gider. 
Haftada bir defa (Hopa) ya uğn· 
yan bu vapur da ekseriya - Bil .. 
hassa kış mevsiminde - Havala· 
rın fenalığından dolayı tüccar ma· 

Netekim Madam Staviskinin ko
casına: "Suçlu dahi olsa gene ken
disini seveceğim.,, demesi yalnız 
kadınlar nazarında değil, erkekler 
nazarında da çirkin görülmemi~ti. 
lialbuki aynı tarz hareket Stavis· 
kinin her hangi bir dostu, yahut 
kendis!ne her hanai bir suretle a
laka ve münasebeti olan bir erkek 
ta.rafından sadir ol~aydı. hic te hos 
RÖr'ilmez..Ji. Ri1tiln hevnelmil.,.l ah· 
}~k li:a;de1eri derhd bu hareketi it
ham ederdi. 

§ dir. ~ lstanbuldan Karadenize giden 
(Deva.nu 7 inci sayfanın 3 üncU sutununda) -\. "" ~ l h f d "k' d f (R' ) (Devamı 7 inci sayfanın 3 tlncll ııutununda) 
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Demek ki kadın ahlakmın esa
sı aile muhabbetidir. Muhab
bet rabıtasına sadakatidir. Her 
hang! hal ve mevki içinde kadının 
sadakatini muhafaza etmesine im
kan vermektir. 

Meh111et ASIM 

{Devamı 4 UncU sayfanın ı inci süt 
ununda) 

intihap 
Cumaya 

Yeni mebus namzetleri 
tesbit edildi 
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Z b t
Büyük Millet Mıeclisinhde kk Balkan Misakı ve Yunanistan:.:::: 

a ı a memur arı a ın ~7~ 

daki kanun kabul edildi Dünkü içtimada Yunan hükiimetile ~:~: 
yeni kanunla polis, amir ve memurlarının tekaüt 

edilecekleri yaşlar tahdit ve tesbit olunmuştur 

Ankara, 3 (A.A.) - B. M. M. 
bugün Reis vekili Hasan Beyin ri
yasetinde toplanmıştır. Ruzname
nin birinci maddesinde Çankırı 
mebusu Mustafa Abdülhalik Be-
yin arzuhal encümeninin 13 mayıs 
1933 tarihli mukarrerat cetvelin-
deki kararının umumi heyette mü
zakeresine ait takriri ile arzuhal 
encümeninin mazbatası hakkında
ki ndliye ve teşkilatı esasiye en
d imenlerinden müteşekkil muhte
lit encümenin mazbatası bulunu
yordu. 

Celsenin açılmasını müteakip, 
Reis vekili Hasan Bey, muhtelit 
encümen mazbatasının meselenin 
teşkilatı esasiye kanununun bazı 
ı .:!delerini tefsir mahiyetinde bu 
lunması dolayısile dahili nizamna
menin 124 üncü ma Jdesi mucibin
ce doğrudan doğruya teşkilatı e
sasiye encümeni tarafından tetki
ki lazım geldiği mahiyetinde oldu
ğunu söyliyerek, şimdiden hu me
sele üzerinde münakaşa açmak 
doğru değildir, meseleyi doğrudan 
doğruya teşkilatı esasiye encü
menine tevdi etmek daha muvafık-
hr, demiştir. 

Mazbatanın teşkilatı esasiye e'n
cümenine tevdii kabul edilmiştir. 

Bundan sonra evkaf umum mü
dürlüğüne veya mütevelliler tara
f mdan idare olunan evkafa ait ki-
ralık yerlerin kiraya verilmesi, 
bağ ve bahçe, zeytinlik gibi ma
hallerin mahsüllerinin satılması 

suretlerinin tanzim edilecek bir 
nizamname ile yapılacağı hakkın
d.aki kanunun birinci müzakeresi 
yapılmıştır. 

Zabata memurlar1nın 
tahdidi sinleri 

Gene aynı suretle birinci mü
zakeresi yapılan ve kabul olunan 
zabıta memurlarının tahdidi sin-
nine ait kanun layihasına göre de: 

Mensuplarının dereceleri itiba
rile mecburi olarak tekaüde sev-

İzmir belediyesi piyango 
yapıyor 

Ankara, 3 (Hususi) - lzmir
den buraya gelen belediye reisile 
,·iluyet meclisi azası yarın döne
ceklerdir. 

bmir belediyesinin karşılık o
laral: arsa göstermek suretile bir 
piyango tertip etmesine müsaade 
verilmiştir. Heyeti burada, lzmire 
ait itler taikip etmiş ve neticelen
miıtir. 

Yün iplik ithalatı 
Ankara, 3 (Hususi) - 1kt11at 

Vekaletinin yapacağı tadilata inti
zaren, kontenjanla girecek yün ip
likler, tadilatın ikmaline kadar de
pozito ile !kabul edilecektir. 

Birinci umumi müfetti~ 
Ankara, 3 (Husuıf) - Birinci 

umqmf müf ettit Hilmi Bey yakın
da bcr~a gelecektir • 

kolunmaları için yaş hadleri şun· 
lardır: 

Polis memurlarile bu derecede-
ki memurlar ve katipler için sin 
hnddi 50, ünifomıali ve sivil ko
miserlerle bu dereceye muadil me
murlar için 53, üniformalı ve sivil 
merkez memurlarile bu dereceye 
muadil memurlar için 54, emniyet 
memurlarile polis ve emniyet mü
fettiş muavinleri ve bu derecedeki 
şube şefleri için 55, üçüncü sınıf 
polis ve emniyet müfettiılerile bu 
dereceye muadil memurlar için 56, 
ikinci sınıf polis ve emniyet mü
f ettiılerile bu dereceye muadil me
murlar için 58, birinci sınıf polis 
ve emniyet müfettişlerile emniyeti 
umumiye şube müdürleri ve birin
cr sınıf emniyet müdürleri fevkin
deki emniyet müdürleri ve muadil 
müdürlükler ve ba! müfettişler 
için 60 tır. 

Bunlardan hizmetlerinin de-
vammda fayda olduğu mafevkinin 
vereceği ve dahiliye vekaletinin 
kabul edeceği sicil ile anla~ılan
lar icra vekilleri heyetinin karari
le daha beş seneye kadar istihdam 
edilebilirler. 

Bu kanun mucibince tekaüt e-
dilmesi icap eden zabıta memurla
nnın tekaüt maaşları mülki ve as
keri tekaüt kanunun 26 ıncı mad
desi hükmüne tabi olacaktır. 

Beynelmilel yardım 

sandı§• mukavelesi 
Beynelmilel yardım birliği mu~ 

kavelesine bazı ili.veler yapılma

sı hakkındaki kanun layihası en
cümenin talebi ~zerine hariciye 
encümenine iade edildiği gibi ka
zanç vergisi hakkındaki ·kanun la
yihasını tetkik eden iktıaat, mali
ye, bütçe,,adliye ve dahiliye encü
menlerinden mürekkep muhtelit 
encümen mazbata muharririnin 
talebi üzerine mezkur kanun layi
hası geri verilmiştir. Meclis pazar
te~i günü toplanacaktır. 

lkjnci umumi müfettişlik 
başmüşaviri kim oluyor? 

Ankara, 3 (Hususi) - Gazian

tep valisi Akif B. buraya gelmiş

tir. Sanat mekteplerine yardım 

tahsisatı ve diğer bazı işler üzerin

de Maarif Vekaletile temas ettik

ten sonra perşembeye dönecektir. 

Akif Beyin veya vilayetler ida

resi umum müdürü Sabri Beyin 

Trakya umumi müfettişliği başmü

ıavirliğine tayin edilecekleri söy

leniyor. 

Tahkikat yapılıyor 

Ankara, 3 (Hususi) - Muhacir 

eşyası imiş gibi ~österilerek güm

rüklerden petrol ve şeker geçiril

mesi işi maliye müfettişleri tara

fmdan tetl.ike •baılanmııtır. 

muhalifler mutabık kaldılar t~: 
a •ııırn 
ı.~(j 

•rı iıltrı 
Misak parlamentosuna Yunan veriliyor 

Atina, 3 (Hususi) - Dün öğle- ' noktai naz:ırım beyan edecektir. kalar reislerinin iştirakiyle bugün• ~og 
den sonra hariciye nezaretinde Hükumet mahafili, müstakı"ller l · t" d h-k.. tl P tu yapı an ıç ıma a u ume e mu • J.ıadık 
toplanan siyasi fırkalar reisleri, fırkası reisi M. Metaksas misak a- halif fırkalar Balkan misakı h:ık· •l•ba), 
Balkan misakını rnüzakereye de- leyhine vaziyet almamak için ik- kında anlatmışlardır. Bu anlatma Aı111 
vam etmişlerdir. n~a çalışıyorlar. mucibince Balk:m misakının ayan it-. 

Dünkü içtirnada söz alan sabık Çünkü M. Metaksas da misak ve meb'uaan meclisine arzedil· ~Faka 
hariciye n:ızırı Mihalakopulos iki aleyhinde bulunursa hükfunetin ıneleri kararlaştırılmıştır. :·~ 
taraflı nıisaklar akti lüzumunda vaziyeti müşkülleşecektir. Harici- 1 · ft' 11 

ısrar ettikten sonra Balkan misa- ye nazırr M. Maksimos, geçen gün- .. ç.tiımada müstakiller fırkası re- ~~ 
h ısı M. Metaksaa bir teklifte bulun"•~ rı il 

kının ma iyetini teşrih etmiş ve kü içtimada ıiyaıi fırkabr reisle- muı, teklif muh:ıliflerce kabul e• r~ltlb, 
hu .misaktln mütevellit askeri ta- ri M. Venizelosun misak aleyhin- d"l · · ~ '-

1 
• ı mıı, hükUnıet ise teklif üzerin·~ f 

ahhüt erın sarahatle tayin ve tas- deki itirazlarım kabul edecek o- d d .. ·· .. 
1 e uşuneceğini bildirmiştir. But. Bu 

rih edi memeainden dolayı te- lursa, istifa edecegvini beyan et- f tekli e göre B:ı.lkan misakı, hüku· il iıt 
vellüt edebilecek olan tehlikeler miıı.tir. l 

:r metin mecliste kat'i izahat verme· ~!r~ 
üzerine hükumetin nazarı dikka- Maam::ı.fih, Yunan hükiımetinin ~ ı 

kın si ve bu misakın Yunaniıtanı Bal• n 
tini çe iştir. akit devletlerle miıaktan mütevel an ba kanlar harici bir devletle harbe 1 d i 

M. Mihalakopulos son söz oh- lit askeri taahhütlerin mahiyeti ki h t eb sürü emesi te tikesi olm:ıdığı yo- Ya bu 
rak bu aakeri taahhütlerin geni§li· hakkında müzakerede bulunabil - lunda esaslı te.minat vermesi f&~ çe iş 
ği tayin ve tavzih edilmedikçe mek için misakın tasdikini bir tiyle, meclise sevkedilecektir. r ke 
misakın ayan ve meb'uıan meclis- müddet geciktireceği söyleıunek- ı_ d' 

ı t . d d"l ıten 
)eri tarafından t:ısdik edilmemesi tedir. . v ç ıma an son~a neşre ı en teb• \"a il 
noktasında ısrar etmiştir. Şayet hükumet misakın derhal hğte Balkan mıaakının meclise m 

Bugün aktedilecek olan içtima- tasdikinde ısrar ederse M. Veni- sevki hususunda hükUınetin mu·-.ıncıi 
da M. Kondilis ile M. Metaksas zelos ile diğer muhalif fırkahr haliflerJe mutabık kaldığı bildiril- Bir 

mektedir. . llıhta~ 
fikir ve rniitaleabrını söyliyecek - reislerinin yarınki gazetelerde . . Har 
lerdir. neşredecekleri makalalerde misak H::ırıcıye nazırı M. Makaimo• tiç oir 

Müzakere bittiği takdirde bu- aleyhindeki itirazlarını halka bil- yarın (bugün) Türkiye, Romanya "-rna 
gün ba!vekil M. Çaldaris söz söy- direceklerdir. ve Yugoslavya ıefirlerini kab1tl e· J ... 

lemiş olan siyasi fırkalar reisleri- Dünkü i~timada derek son vaziyet hakkında kendi·~·!. 
ne cevap verecek ve hükUımetin Atina, 3 (Hu-,..ej - 5~ .. ~ .Ja,r: •-=• ~71. o~>outc-.."'ı ... :. • jt 

Staviski 
meselesi 

Dolandırıcının karısı da 
tevkif edildi 

Paris, 2 (Hususi) - Staviski 
tahkikab devam ediyor. Bugün 
müstantik M. Uhalt, ınadam Sta
viskiyi uzun müddet istiçvap et
miştir. Bu istiçvap neticesinde ka
dının tevkifine karar verilmiştir. 

Madam Staviski hapishaneye 

gönderilmiştir. 

Paris, 3 (A.A.) - 1926 senesi 
ile 1933 tesrinievveli arasında Sta
viskinin ilk davasının on dokuz de 

fa talik edilmesi hakkında temyiz 
mahkemesi reisi M. Lesconwe ta-

rafından yapılan iki tahkikat ra

poru neşredilmitir. 

Birinci rapor muhtelif usul ha
taları ile yapılan taliklerin tarih
çesini yapmaktadır. Son talikler 

sebeplerinden biri, 1931 de vazi
fesinden ayrılan müddeiurnumi 
muavininin dosyaları devretmesi-

dir. 

Raporda hakimlerin hareket aer 
bestisinin sık sık harici tesirlerle 

ve bilhassa hakimlerin müzakere
lerini netrederek efkarı umuıniye

yi leh veya aleyhe çeviren matbu
at neşriyatile tahdit edildiğini de 

bildirmekte ve bu halden şikayet 
edilmekted\r. 

Paris, 3 (A. A.) - istintak ha
kimi M. Ordonneau, çekdefterle
rinin koçanları ve müfettiş Bony 
vasıtasiyle elde edilen evrak üze-

inhisar idaresince yapılan ispirtolu t~ 
içkiler hariçten getirilemiyecek :; ıcoı 

- ------· lrı Yas 

Ankara, 3 (A.A.) - Heyeti ve- ı konuldukları şişeler açık bulun• 
1;:r· 

kilece kabul edilen bir •karara göre mak suretiyle yolcuların beraber• ~ : 
1 haziranan 1931 tarihinden itiba- lerinde getirecekleri ispirtolu içki·~ıı aa 

ren inhiı:ır idaresince istihsal ve lerle kınakınah sular ve bunlarıt~ de 

imali kabil olan ispirto ve ispirto- mümasil ispirtoyu havi itriy:ıt ve-Yet 
lu içkiler memlekete sokulamaz. ziraat ve sanayi müe11eselerinde :rçaıi 

ı . . k il k" 1 . d . . r. A nhiıar idaresince imal ve ıstıh- u anılan ve ter ıp erın e ıspırto llıı • e u 
sali kabil olmıyan ispirto ve iıpri- bulunan müstahzarları muhtevı ~ enı 
tolu içkiler inhisar idaresinin mü- olduklan :ılkol derecesine göre On 
sa'ldesiyle memlekete sokulabilir. inhisar rel!.mine tabi olmak ıartiy-lline 
Mecmuu bir kiloyu gıPrmemek ve le memlekete sokulur. ile 

-3' tleri 

Maliye memurlarının 

müktesep hakları 
Ankara, 3 (Hususi) - Maliye 

memurlarının, memuriyetlerine ait 
müktesep haklarını mu haf aza yo
lunda mevcut talimatnamenin ta
dili düşünülmektedir. 

rinde tetkikatta bulunmuştur. 
Hakim, Staviskinin avenesin

den Daprdonu, kendi n:ımına tan
zi.m edilmiş ve tutarı 20 milyona 
baliğ bulun.makta olan çekler hak
kında yeniden sorguya çekilmiştir. 

Daprdon, bu meblağdan 13 
milyonun mahalli s:ırf ını bugüne 
kadar tasrih edemediği halde eski 
ifadesini teyit ebniştir. 

Bu adamın dediklerine göre, pa
raları alır almaz, bizz:ıt Stavis
kiye vermiş, o da bunları şuna bu
an dağıtmııtır. 

"" :(. :(. 

Bayonne,, 3 (A.A.)- Bayonne 
belediye ikraz sandığı komiseri 
Antuvan Digoin bu sabah dolan
dırıcılık ve yataklık suçlarına işti
rak dolayısiyle istintak hakimi ta· 
rafından zannaltına alınmıştır. 

Uşakta bir köye kurtlar 
hücum etti 

"Yor 
V'ral 

J.·a 
.... nu 

Uşak, 3 (A.A.) - Kış yüzün'toara 
den Göre nahiyesine kurtlar hü---•rılı 

. • • . Cii 
cum etmıştır. Bu vazıyetı habetı olu 
alan Uşak avcıhrı klübü köylül~~ 
rin de ittirakiyle dün o civarda bithleın 
sürek avı yaparak bir çok kurt~1nlar ama 
ve iki tilki öldürülmüş, tilki v• il 

kurtlardan sekizini ıehre geti--..ı 

mittir ve dört kurdu da köylillerf 
bır :ıkmıştır. 

İki kurt yaralı olarak kalmıştır· 
Avcılar klübü ıehir ve köylerdi 
takdir edilmiştir. 

Reşit Galip Bey 
Ankara, 3 (Hususi) - Rahatsıf 

bulunan Aydm mebusu Reıit 
lip Beyin sıhhati iyiletmiye bati 
mıttır. 

Akil Muhtar Bey 
Ankara, 3 (Huıusi) - Oniveı- ......._ 

aite ordinaryuılerinden Akil Mo ""aıı 
tar Beyin yarm buraya ıeıme' ---.. 
gekleniyor. 



'ŞARETLER 
--. ___... ... --... 
u vaff akı y etsizli k 

Ni,._ -• . .. 1 l .. --ananu.ı.e.rı guze , program arı en· 
0 Yle cemiyetler vardll" ki, onların iste· M 
ttini yapabilmeleri için hiç amma, hiç aaş 
engel tasavvur edilemez. Fakat bir cüzdanlarının değiştirilmesi 
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SOHBE1LER . ................... . 
idare 

Tasavvur, program, teşekkül... bun.. 
• 8 lar işin en kolny tarafıdır. Bir şey dütii· 

ışı nülür. Planı çizilir, programı yapılır, dü-
1 ş·;inülen şey vücude gelir. fnkal bu vü~ 

• ~ İ!lere bakın. Az gidip, uz gidip 
ltp• boyu dahi yol alınmamıştır. Dur 
llfuııetli bir ıu gibi iıler yoıunlana· 

.~•t Üste yığılmıştır. Bu cemiyetin iyi 
ınerneıine sebep olan §ey nedir? 

Bütçe mi yoktur, bütçesiz de yapıla· 
. İ!ler \'ardır. Fakat yapılmamı~tır. 
ikir mi yoktur?Fikir tümen tümendir . 
•t bu tümen tümen fikirlerden bir çu· 
•aman kadar fayda elde edilmemiş· 

Şikayetleri gidermek için 
müsait olmıyan yerlere 

tedbirler alındı. Kadrosu 
yeni memurlar verildi 

cude gelen şeyi yürütmek için idare 
lazımdır. i şin en güç tarafı da idaredir. 

idare olmadı mı, her şey, dümen&iz, 
kaptansız gemiye döner. FiJvaki yürür, 
yürür amma; o yürüyü, ü yel üfürdü, 
su götürdü •••. " olur . 

~ fikir harcı ile yoğul"Ulmuş nice ol
" İ~ler vardır. Program mı yoktur? 
Program vardır. Fakat bu program 

Plcuru, birbiri ardınca sahifelerde sı
•tadıkça bir dilsizdir. Hatta cansız bir 
•balıktır. 
A:z• ını yoktur? Belki evet, belki ha-

f e.keıt kemiyet itibaı·iyle bir koca ka· 
11hi111, kalitede agır bir kaç adama ter· 
edilir 

'""'- . ş . . 1 

'

. ._rı her gün konuşuyoruz.. u ı§ı e 
t , •• 

lt ile yapalım, §U hayırlı davayı ba· 
talırıı, deriz. Fakat o kadar. Bunun se

İ ba,ittir. lılemek istiyen bir cemi-
~ r .. ı olmak istiyen bir kitle demek· 
' Bu kitlenin yasama arzusunu, yaşa· 
iştelıasını duya~ in&anlar kitlelerin 

tın. aeçmedikçe ne yapılıa nafiledir. 
aıılar ağızlarile ku! tutsalar toplulu. 
il baıına topluluğun hedefini iyi tem
edebilecek olan bir adam geçmedikı:e 

Ya bu kalitede bir kaç adamı se~ilın~
çe işler durğun su halini alacaktır. 
r kendi kendine yürümez. İşler ken

ltendinin mukadderntmı esrarengiz bir 
\'a ile hazırlamaz. Bir kitlenin c!avası 
~ muhtaçhr. Sestiz bir davanın söy
ınesi imkansızdır. 

Bir dava başarılmak için harekete 
htaçlır. 

. Hareketsiz biç bir faaliyet olamaz. 
ıç oir neticeyi elde etmek imkanı bu
l\11rnaz. 

~Iütekaitlerin, dul Ye yetimle
rin maas cüzdanlarının değ·iştiril
mesi işiı;e mal müdüdüklerinde 
dün de devanı edildi. 
Cüzdanların tebdili sll'asında 

mal müdürlüklerinde fazla izdi
ham olduğu, işlerin .ağır .~-üı~~ü
ğii, maaş sahiplcrinın mu.~k~lata 
uğTatrldığı şeklinde bazı şıkayet
lcr olmuştu. Vilayet muhasebeci
ilği bütiin bu şikayetleri ehemmi
yetle nazarr itibare almış, kadrosu 
müsait olmryan yerlere yeni me
murlar vermiştir. 
Cüzdanların t€bdili isi mal mü-. ) 

dürlüklerindcki izdiham ve diğer 
şikfiyet1eı· hakkında sal'duğ1ımuz 
suallere vilayet muhasebecisi Va
hit Bey diyor ki : 

"-Mütekaitlerin, dul ve yetim
lerin maaı; alabilmeleri icin, m:ıaş 

~ ~ 

cüzdanlarını değiştirmeleri icap 
etmektedir. Biz bu vesileyle her 
hangi bir suiistimale meydan ver· 
memek ve eğer vakise önüne aeç
mek maksadiyle her zat m'laş sa
hibinin resmi hüviyetini tesbit et
mek istedik. Cüzdan tebdilinde, 
her zat maaşından, maafının tah· 
sisine medar olan resmi senedi, 

• 

Esnaf cemiyetleri
nin idare şekli f .. albuki bizim düzünelerle cemiyetle

~vardır. Faka t bu cemiyetleri he· 
tcnı... iyetJe uyku temsil eder. Ku· Esnaf Cemiyetlerinin bir büro· 
~ cemiyetleri işittikçe alilnna horh- aan idaı eıi iJine devam edilmek-

0 1nsanlarla dolu bir yatakhane geH- tedir. 
"j, Bazaıı. bir minder, bazan bir karyo· Bu senelik tecrübe neticesinde 

~t 1r."'1.lm. bır hamak üzerinde kestirilen esnlfların hir bürodan idaresi çok 
• oltuk, tekerleme yapılan ku§ tüyü 
kıt Yastık gözlerimin önünde fırdolayı iyi neticeler vermiş olduğundan 
ı~,ır. diğer esnaflar da bu büroya birer 

bı Sosya~ bir davayı başilrmak için kuru· birer girmeğe başlamışlardır. 

ti ~emıyetleri uykudan uynadıı-mak Bu ay içinde de kaldırımcılar, 
il sa.dece ıened b. 1 t l 1 · k b ~ W• • e ır top :m ı ~ong!·e erı inşaatçılar, :ı zunallar ve bahçi· 

degıldır. Kongrelerdeki ncı ::ö~~r ni· ·ı k k .. 
kYet uyuklay.. d . L. • vanlar ı e e me yapıcılar buroya 
il .. n a arr.ı~ ensesıni:! ı:: , !' ç• p ı • l d. 
ı.. tçaıiyle hafifre dokunmak tesiri "'"m· ı' ~ . r:-D.lŞ er ır · 
Ut Ad • J • 

e . anı biraz kımıldandıktan som a ---.-f---------
l ne uykusuna dalıyor. Uyuyan snnı,·al f anzı at tesmi alın-
, ~n5esinde hain bir sinek dolaıı:,·o•·· ı nııyacak J 
•lirı nu -~.~kışladıktan sonra gene eski . . • yer er 

e donuyor. Kıhse, camı, mesçit gibi devlete 
UD~varnh uyku illetine tutulan cemi· ve vakfa ait yerlerden tanzifat ve 
erı sık sık muayene ediniz. Belki de tenvirat resrni 1 b 1 d' 

"Yor sa d w .. 1m·· .. 0 k a ın.maması e e ı-n ıgımız o uıtur. nu a· e subele . b' • . . . 
VraJar- arasına ayırmak lazımdır. y ; rıne ıldırılmtştır. 

J f."akat uyuyanları uyandırmak lazım· ) alnız tütün inhisar idaresine 
l't. llunun için çare idare heyetlerini ait depo ve i:m::lathanelcrden her 
tı:'8;rarnJan ,ülküleri hakikatleştirecek iki vergi ahnacaktır. 

rılr ldamlardan seçmektir. 

fotograflı nüfus hüviyet cüzd:ı.nı 
soruldu. Pek çok kimseler isteni· 
len resmi senedi ve fotoğraflı nü· 
fus hüviyet cüzdanını yanlarında 
götürmedikleri icin cüzdanlarını 

değiştirtemediJer~ Bu, bundan zor· 
luk çıkarıldığı neticesine vardı· 
lar., 

Halbuki biz ma:ış alanların da 
verenlerin de menfaatini düşüne· 
nerek fotograflı hüviyet cüzdan· 
Jariyle işi kontrol ediyor, şuurlu 
ve mefkureli bir tediye yapmıya 

çalışıyoruz. Üç ay evvelindenbe· 
ri, fotograflı nüfus hüviyet cüzda· 
nı hazırlamalan hususunu maa~ 
sahiplerine bildirmiştik.. Buna 
rağmen pek çokları son dakikayı 
bek12'1iler; m:ıl müdürlükleri gi
telerinde izdihama sebebiyet ver
diler. Bütün memurlarımız, müra· 
racaatların hiç birisini geri bırak· 
marn.ak, işi bir an evvel çıkarmak 
için mes).İ saati haricinde bile ça• 
h§ıyorlar ve halka yapılması la· 
zımgelen tekmil kolaylığı gösteri
yorlar. 

Bizim bu kontrolumuzla mayıs 
içinde yapılacak yoklama kohy-

Takas yolsuzluğu 

Alakadar tacirlerden birisi 
Suriyeye gitmiş 

İstanbul takas muamelelerinde 
yolsuzluk yapıldığı hakkmdlki 
ihbar üzerine tahkikata başlıyan 
komisyon gümrüklerde çalışımağa 
devam etmektedir. 

Komisyon vazifesini en kısa Z3.• 

manda bitirmek için her gün top
lanmaktadır. Komisyon şimdiye 
kadar bilhassa kel'este ile yapılan 
tak:ıs muamelelerini tetkik etmiş· 
tir. Tetkikat henüz neticelenmedi· 
ği için vaziyet hakkında tam bir 
malumat sahibi olunamamıştır. 

Komisyon kereste ihraç eden 
tacirlerden tak:ıs işleri ile alaka· 
dar olanlardan pek çoklarını din· 
lemiş ve bir çoklarının de memle· 
ket haricine çıkmaması için vila· 
yete :müracaat etıniştir. 

Bu bcirler hakkında polis mü· 
dürlüğüne verilen emir üzerine 

1 
Ci.ineı parlaktır. Sabahtan sonra öğ- uykuyu el bir~ği ile tedavi 

~olıır gibi sözlere benziyen bu hakikati ı·ektir. 
etmek ge· pasaport muamelesi yapılınıya· 

• tar etmekten maksadım yeni bir şey Cemiyetlerin muvaffakiyetsizliği önü-
l'lernek değil, fakat mütemadiyen uyu- no ancak bu suretle geçebiliriz. Halbuki, 

~
rılal"ı uy d k · · d w • • b; · an ırma ıçın en ogru çare:y • • .t.ını ceıniyet halinde yapılz.cak ne kadar 
arnaktı.r. Türkiye cemiyetlerine arız ço!c i~i"niz vardır? 
aı bu mevaimlik değil, bi;- l:a:: yıllık . Sadri Etem 

caktır. Yalnız haber verildiğine 
göre bu işlerde alakadar olduğu 
söylenen bir tacirin Suriyeye 
firar ettiği tesbit edilmiştir. 

Kereste hkas muameleleri bit -

}aşmış oluyor. Altı aylık yoklama 
işini şimdiye kadar heyeti ihtiya· 
riyeler y~pıyordu. 

Yel ve ı;u kuvvetiyle yür üyen bir it 
te, bizim Halkevinin Beyoğlu kısmı .• 

Cuma gecesi, Temaşa !fUbe&inin mü· 
sameresi vardı. Basılıp ta, her nedenıe 

Bundan sonraki yoklamaları · cağıtılmıyan ve müdürün masasında deste 
yapacak olan belediye yoklama deste kalan davetiyelerden hrri, her na· 

işini tanzimde, her zat ma:ış sa- sıl elime geçmiş. Gittim. 

hibinde fotograflı resmi hüviyet Zannederim, benden ba~ka kimsenin 
cüzdanı bulunacağı için hiç müş- elinde davetiye yoktu. Kapıyı açan içeri· 
külata uğramıyacaktır. giriyordu. Tamam, muvafık, ala... Hal· 

Senede iki defa mart ve eylul kevine, kapıyl açan girmelidir. Ancak. 
Müsamere salonunun, eski devir mahalle 

ayhrında yapılan yoklamalar ar- '- 1 • d '' · • ı H 1 meıı;tep.enne onmemesı ~artıy c... a • 
tık mayıs ve teşrini sani aylar buki, Halkevimizin Beyoğlu kısmı, üstü 
:ıarfında yapılacaktır. Mali sene mahalle kahvesi, altı mahalle mektebi ol• 
iptidasının hazirand:ı. haşlaması muş .... Yalnız bir fark var. Mnhalle kah· 
ve bir yerden diğer bir mahalle vesinde ve n1ahalle mektebinde Türkçe 

h ·ı konu~ulur. Halbuki Halkevi salonlarında 
ta vı muamelesinin de ancak her · Ermenice ile Yahudice birbırine kar!l• 
mali sene nihayetinde icra edil- yor. Konferans esnasında, balkonda a• 

nıesi dolayısiyle yoklam:ı muame- şağıya fıstık kabukları, çekirdek yağı
lelerinin buna uygun olarak mayıs yor ve temsil esnasında, etrafa, ısırılan 
ve teşrini sanide yapılması muva- bir portakalın sulan fışkırıyor. Ve Hal· 
fık görülnıü!tür. kevi Beyoğlu §Ubeıini idare ettiklerini 

B k d sananlar, vaziyetten memnun: Büfe İ!lİ· 
an a an ma:ı.clarım kırdıran--.ı yor. Çay kahve be, kuru§• bilardonun sa 

ların muamelesine bugünden · 30 k ati uruş .... 
(dünden) itibaren bütün mal mü· Halkevi Beyoğlu kısmının gayesi bu 

dürlüklerinde başlandı. Bu, ayın mudur ya? ... 

sekizine kadar sürecektir. Ayın 
onundan itibuen de maaşlarım 
uıal müdürlükleri gişelerinden a· 
laniarrn tediyatına başlanacak· 
tır.,, 

Muallimler için ha
zırlanan layiha 

Vaarif Vekaleti muallim maaş ve ders 

ücretleri hakkrnda bir layiha hazırla

mıştır. 

Layihaya göre bugünkü ders saatle

rine ilaveten ortamelctep ve lise mual
limleri haftada 6 şar saatlik bir ders 
grupu vermeğe mecbut· tutu)acaklar
dır. 

Muallimler mesai saatleri haricinde 
verecekleri dersler için haf tada bir 
ders vermek suretiyle ayda maktuan 
4 liradan 8 liraya kadar bir ücret ala· 
cak1ardn·. Bu ücretler derslerin çoğal
ması takdidnde fazlalatacakbr. Liyi· 
hada yeni bir müzakere usulü ibdaı e· 
dilmektedir. Bu usul dersten sonra 
talebenin kendi aralarında yapacakları 
müzakerelerde nezaret edecek mual
limlere de ders saati ücretinin aynca 
msfı veritecektiı·. 

Muallimler, mütenazır olarak mek· 
tep müdürleri ve muavinleri idari i~
ler nazarı dikkate alınarak müzakere 
ve fazla ders saatlerinden istisna edi· 
leceklerdir. 

Müdür ve muavinler talebenin mek 

teple ~oğalış veya nzah§cna göre aza

mi ve asgari olmak üzere iki nevi Üc· 
ret verilecektir. 

tikten sonra diğer maddeler üze· 

rinde de tetkikat yapılacaktır. 

Bir arkada§: "Burada müsamerelere 
nihayet vermelidir,. dedi. Hayır, Halke• 

vi Beyoğlu ~ubesi, halka çok yararlı bir 
teıekkül olmak istidadındadır. Merkez 

yerdedir. Kalabalığl vardır. Konferan$1a• 
ra, temsillere, spora rağbet gösteriliyor. 

Ancak idaresi bozuktur. O kısma, iyi bir 
idareci elzem olduğu anla!ılıyor. Sıkı 
değil, takat makul bir dsiplin temin ede· 
cek bir idare, işi benimseyecek bir idare· 
ci, orasını ihya eder ve pek kısa bir za. 
manda, salonlar mahalle mektebi ve ma· 
halle kahveıi olmaktan çıkar. 

Halkevlerinde, halkrn zevkini boza· 
lım demiyorum, fakat müsamerelerde 
kimse, kimsenin zevkini bozm~abdır 
ve halka, müsamerelerde lazım obn ter• 
biyeyi a~ılamalıdır. Bu terbiyeyi de, ne 
müsamere verir, ne konferanı, ne temsıl: 
idare verir. 

Selami izzet 

Köylere ve mahallelere 
verilen yeni isimler 

Bazı mahalle ve köy isimlerinin 
yeni Türk adlariyle değiştirildiği 

mahallelere Gazi Atili, Hün, Sü· 

mer gibi tarihe geçmiş büyük 

Türk isimlerinin verildiği 

m~ktedir. 

görül-

Dahiliye Vekaleti vilayet ve be· 
lediyelere bu hususta bir tamim 

göndermiş, büyük Türk isimlerinin 

bir mahalle veya köye verilmesi· 

nin doğru olamıyacağmı, isim de· 

ğiştirilirken civardaki dağ, su te· 

pe gibi coğrafi isimlerden istifade 
edilmesini bildirmiştir. 

[:lEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

......._ l) ... hr· E~ d' i · d ~·· k 
ıtı.~ ... ~ 1 ren 1• unamstan n :l ur • 1 · · · O ,·~k!t şirndiki Ba~..-ekil Çalda- .... B;,ı de;a Ça!dar1s iktidar mevkii· I Fakat Venizclos Balkan misakına 

"°"'l'l ıı;;O&tJ k bİ ku: . f d k" • . 
""- B u. . nası ran ıp 1 a es 1 rıı tırtı ıle yeni bir yapıya taı ve toprak ne geçince o da Balkan misakını hazır· itiraz ediyor, bu misakı yıkmağa çab§t· 

&f vtıkili Yenizelostur.. tatıyan bir amele ılbi yardım etti. Iaclı .. _ yor ... 

••• Acaba yatın Çaldaris ruevkiinden ~ 
kil<Je de VcnlzeJoı ~~ mf!lllkı IMlncak 18' 
dersiniz.? 

Dehri Er. - l."ok canım. Bütöu mesele 
lktfdar JIUlmldlno geçmek~ .. O 'ftldt ~e 
gllie oyıuya mlaakı f{a1"ıl ~? 
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Bir ailede iki 

manzara 
-- (Ba§m&k&ledeıı devam) 

lıte bu tarzda bir mülahazaya 
ktinadendir ki Madam Staviskinin 
bir i9kandal hadiıeıi içinde bile 
kocasına atk ve muhabbet ile bağ· 
lı kalmuı Fransız efkarı umumi· 
yesince takdir edilmitti. 

Halbuki Madam Staviskinin 
bir istiçvap neticesinde tevkif edil· 
diğine dair gelen son haberler bu 
masumane aile muhabbetindeki 
manzara}'\ değiıtiriyor. Çünkü 
Madam Staviskinin kocaıma kar
ı• rabıtası ıadece aile muhabbetin
den ibaret olmadığı, itin içinde bir 
ne'.yi ıuç arkadaılığı da bulunduğu 
füphelerini. uyandırıyor. Bu suret· 
le şimdiye kadar iskanda! hadise· 
leri içinde çocukları ile beraber 
hazin bir manzara gösteren aile 
levhuı feci bir mahiyet alıyor. 

Bu aile levhuı kartıamda veri· 
lecek hüküm iıe ıudur: Staviski
nin ıuçu ıadece içinde yqadığı 
meuıleket kanunlarmı ıuiiıtimal 
ederek binlerce zavallı ailenin bir 
ç.ok mütkülat ile iktisat ettiği pa· 
raları dolandırmaktan ibaret de
ğildir. Bu adam sahtekarlıklarma, 
do!andrrıcılrklanna zevcesini de 
vasıta ederek kendi elile kendi a
ile ocağını ve çocuklarrnm iatik
ıbalini de tahrip etmittir. 

IWIQhmPt ASIM 

Ticaret, zah·re ve hayvan 
borsalarında 

Dün lstanbul hayvan bonum
(fa 731 adet 3900 kilo Karam:ın 

koyunu 19 kuruttan muamele gör· 
müıtür. 

Dağlıç 22 kuruttan 117 adet 
42SO kilo aatılmıfbr. Süt kuzusu 
20 kuru§tan 1063 adet 12393 kilo 
satı!mıt tır. 

Kar:ıkeçi 14 kuruıtan 44 adet 
1782 kilo aatılmıttır. Öküz 7 ku
ruıtan 18603 kilo ve inek 1 adet 
283 kilo 7 kwıı§tan ve dana 1 adet 
103 kilo 7 kuruıtan satılmıştıır. 
Mandanın fiyatı 7 ve mabk fiatı 
6 kJruştur. 

Dün lstanbul ticaret ve z:ıhire 
borsasında da 274 ton buğday mu· 
amele göımüttür. Fiatı 5,6 kurut· 
tur. Mııır 2, yulaf 1,46, kuJ ye
mi 5,18 ve keten tohumu 9,14 
kuruıtur. 

Dün fiat ise ekstra ekstra 63 ki· 
loluk çuvalda 410 kurut, ekstr.:ı 
63 kiloluk 450 kuru§, birinci yu· 
mu~ak 72 kiloluk 390 kurut, raz· 
mol :30 kuruıtur. Kepek fiatı ise 
60 paradır. 

Adalarda altı defa 
bayram yapılacak 

Adalan güzellettirme cemiyeti 
idün bir toplantı yapmıf, yazm A· 
dalarda :ıltı defa bayram yapıl· 

masma karar vermittir. Bayram· 
ların bir kınnı denizde, bir kımıı 
karada olacaktır. Proğramlar ya· 
kında hazırlanacaktır. Ş:mdideıi'° 
çamlar aruma iıkemleler konul
m'llma batlamnıştır. 

Yumurta flyatlar1 
Yumurta fiatlan bir kaç gün

.el enberi biraz canlanmıtbr. Mua· 
mele oldukça iyidir., Fiatı iri boy 
aandıklarda 16 liradD". 

Fuzun bir l9gal 
Sama.tyede Sancaktar Hayret

tin mahallesinde 3 numaralı boı· 
tanın kapısı dün bahçıvan Koço 
tarafında kırılmıt ve bostan kulü 
besi fuzulen İfgal edihnittir. Bos
tan '::tracııı Yorginin §İkiyeti uze· 
rine Koço yakalanmııtır. 

Ağırceza mahkemesinde : J 

" Senin kurşunun beni · 
tutmaz, çünkü ... ,, 

Evelce yanında çalıştığı adama kurşun sıkmaktan 
suçlu lbrahimin muhakemesi son safhada •• 

Bir müddet evvel Uluköyde olan J - Ben, lbr::ı.himin sokakta iki 
bir hadiseye ait muhakemeye dün el tabanca attığını gördüm. Aziz 
lstanbul ağır ceza mahkemeıinde ağa yanındaydı. lbrahime doğ.-u 
devam edilmiştir. seğirttim. Arkasından kollarını 

Muhakeme edilen, Süleyman tuttum. Aziz ağa "Senin kurıunun 
oğlu İbrahimdir. D:ıvaya göre, lb· beni tutmaz. Çünkü, s:ına elanek 
rahimin, evvelce yanında çalı§tığı yedirdim.,, diyor, İbrahim de "bu
Aziz ağa ile bir para meae~eıinden gün öldürenıedimse, yarm öldürü
aralan açıkmıf. Bir gün yolda y::ın rüm.,, diye karıılık veriyordu. 
yana yürüyerek konuşurlarken, -Tabanca ile ateş etmesine se-
lbrahim, birdenbire hiddete kapıl- hep neyınif?. 
mış belindeki karadağ tabıncasını - Zannederim, aralan açıkmış. 
çekerek ate§ etımİ!, etraftan yetitil· Kavg:ı etmişler. 
mİf, yakalanmış. Dava öldünneğe Şahit polis Ahmet Selimi Efen· 
davranm:ık davası.. didi çağrıldı. O da şunları söyle· 

Dünkü muhakemede, önce Sü· di: 
leyman oğlu lbrahimin yaşının -Vak'ayı mü~ahede edince 
tayini husuıundaki araıtırm:ı ne- derhal kottum. lbrahi,me "teslim 
ticesi gözden geçirilmiıtir. ol,, dedim. llyas Efendi, onu ko· 

Bu huauı, ali.kadar daireden ya· lundan tutmuştu. lbrahim muka· 
zı il~ aorulmU§tu. Gelen cevapta, vemet ve muh-,.lefet göstemedi. 
vaktiyle Sırb"ıtanda bulun~n Sü· Benimle birlikte u1Ulu usulu kara· 
leyman oğlu lbrahİ.tnin yafı, bu· kola geldi. Yolda "bu işi niçin yap 
raya geldiği zaman elinde bulunan tm? .,, dedim. Bana "onu öldürmek 
paaaportund:ı on sekiz olarak ya· istemedim. lıteıeydim, imkin var· 
zılı olduğu bildiriliyordu. Ancak, dr. A1cak meselesini k1>nutuyor
paaaporttalô iıim, Süleyman oğlu duk. Aziz ağa, üzerime yürüdü, 
İbrahim değil, Braykof Soloviç· beni dövmek istedi. Tabancam 
. ' mıt .• yere düştü, kendiliğinden p:ıtla· 
Reis Aziz Bey, lbrahime sordu: dı,, dedi. 
-Bu, senin puaportun mudur? Şahitlerin din!enilmeıi b:tmişti. 
- Evet. Y almz, ben Sırb:y:.dan lbrahim, mahkemeye bir arzuhal 

gelirken daha küçüktüm, on yedi verdi. Bunda, iyi Türkçe bilme
yqmda idim.. Y aıı on sekizden diğini, kendisini layıkı veçhile 
küçük olanlara pasaport verme• müdafaaya girişemediğini ileri ıü· 
dikleri için, pasaport, on sekiz yJ.· rüyor, barodan bir avukat istenil· 
tında olduğumdan bahsedilereık mesini ric~ ediyordu. 
alınmıştı! • Bu isteği kabul edildi. Muhake-

Şahitler dinlenildi. Çiftçi Yan· me, müdafaa için yirmi bir nisana 
yalı llyaı Efendi, tunlan anlattı: bırakrtdı. 

=--

BORSA 

Bera et 
Aptullah Hayri Ef.nin 

muhakemesi bitti 
Geçen Ram:ızanda, Beyazıt ca· 

miinde vaaz ederken, adliye sara
yının yan.masmdan v. s. den ha· 
hisle tahrik yollu bazı sözler söyle
diği iddiasiyle lıtanbul ağır ceza 
mahkemesine verilen dersiam Ah· 
dullah Hayri Efendinin muhake
mesi, dün neticelenmiştir. 

Dünkü muhakemede, müddei· 
umumi Kaşif Bey, esasa dair müta· 
leasmı aöylemiı, dinlenilen bir çok 
şahidin, Hayri Efendinin vi.z eı· 
naam:la aykırı hiç bir şey söyleme
diğini anlattıklarına işaret etmiş, 
iddia olunan suçun sabit olmadığı 
neticesine varmıı, beraet kararı is· 
temiştir. 

Bundan sonra Hayri Efendinin 
avukatı Nuri Bey, etraflı ıurette 

müdafaa y:ıpmış, müekkilinin suç 
mahiyetinde hiç bir harekette bu
lunmadığını, iddia makamının 
beraet isteği pek isabetli olduğu
nu ileri ıürerek, müdaf aaımı tek· 
millemi§tir. Hayri Efendi de 
"Ben, aklı başında bir adamım .• 
Manasız sözler söylemek ıianm, 
değildir. Usulü dairesinde vi.z et· 

tim. Hiç bir v~hile vaz mevzuu 
haricinde söz söylemedim, kat'i • 
yen tahrikatta bulunmadım.,, de· 
mittim. 

Reiı Aziz, aza Kemal ve Salup 
Beyler, kararı müzakere etmitler, 
neticede Abdullah HAnf Efendi· 
nin ıuç işlemediğ", viz esnasında 
hazır bulunanların sarih ifadele
riyle ve diğer delillerle anlaşıldığı 
noktasından, isabetli görülen mü· 
taleaya uygun olar::ık, ittifakla be
raet kararı vermitlerdir. 

Hayri Efendi, "teşekkür ede· 
rim. Allah ömürler versin!.,, de
mi! mahkeme salonundan çıkmış• 
tır. 

Falcılık davası 
Sinemacılar belediye 

resmi zammından 
şikayet ediyor ar "ukut-(~!!Jl._ luiza iıminde bir madam, ge· 

'=-=-=-=-=~~~~~~~====111 çen temmuzdan evvel, falcılık 
latanbuldaki sinemacılardan bir 

grup dün İıtanbul tic 1ret mınta· 

kuı müdürü Muhsin Beye müraca· 
at ederek bazı iıteklerde bulun
muılardır. 

Sinemacılar ıimdiye kadar be· 
tediyeye yüzde bet resim verdikle· 

rini belediyenin bu resmi yüzde 
yediye çııkardığını söyl:yerek çok .. 
luğundan şikayet etmişler ve bu 
kad ::ır kazall41ladıklannı bildirmit· 

lerdir. 
Ticaret mmtakaaı müdürü Muh

•in Bey müracaatlarını lkbıat Ve
kaletine bildireoeğ:ni söylemiştir. 

Karadeniz llmanlar1nda 
tetu, 

Deniz ticaret müdürü Müfit 
Necdet Bey Karadeniz limanalrmı 
teftit için ıeyahata çıkacaktır. 

• Londra tı o - • Vı\llDB tl'. -* 11\evyort a, _ * J\tadrlı 18, - yaptığı iddiaıiyle dava edilmit. 
• l'arıs 169. - • Bcrlln ·o. İstanbul ağır ceza mahkemesine 
* r.111Ano 19. - * V:ı.rsova •.ı, • * Rrük~cı 18, _ * ııuJapeştt 30 gönderilmişti. 
• Atı na 25. - * Bükrcş ~:t - Muhakeme arrasmda af kanunu 
• Cene\'ft 820 _ * Bclgraı 4 _ 
• ~of\ :ı. 91i, •• • Yııbohama 37 _ çıktığından, mahkeme mad-ım Lu· 
• Amsıcrdam <4 - * Altın 926 - izanm evvelce mahkUnı olup olına· 
* Praıı ıcı?. * Me ldlrc 36' dıgwını tahkı'ka lu''zum go'"rmu"'atü. 
• '\rnltho m -;4 ~ Rı oknor ~3i :s 

;I= =ç=e===kıe=r===,~=1eap-. sa. 18) - Dün sabıkaaı olm:ıdığma dair ge
'.==-=-===:=-:-~;;::::-~=--:-==;...=lll len cevap okundu. Dava mevzuu 

• Lonllra '4 . • Stokholnı a oıu 
• l\ev)ork o.79 s • Viyana 4,4,92 af kanununun şümulü daireainde 
• Paıls 12.03 • ~ladrlı i.ısıso olduğu için, dava, ortadan kaldı-
• Mlllno 9. ~ 161 * Bcrllo I.994!l ld 

, * llr iıksel 3.398 l • Varsova 4, 1960 rı ı. 
j * t\tlnt• s::ı.:1580 • Oodapcştc 3,8Qi0 
* Cenevre ' .4525 • Bükrcş 79,462!'i 

• Sofya 64,tı6 * Ocl17aı 34 90-
• Amst.rdan ı.ıı;o • Yokohama :ıt.6357 
., PrsJ? ı ıı,oıı6 • Mostova 1091 .• 
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ESH-A M - HükQ.mct altın ve gllmüş Oıımaıılı nıeıı.-
l====;;.;:::::·;:;;:·.0;:;;:0;;;=~1::=.e=,=rk==os====_=-,,==ıo:dl kiikAtı. üzerinde vaki olan lhtlklm men için 

iş Bankası k~tm o * Anadolu 25.60 * C,'imento as. 12.70 altın \'e gttmtlt mes Memalikl sma-
Rejt -,•>O Ooyon r>ey -.oo nJycden Uıracım menctmıştlr. 

. -.oo "ark ı ıe~ -.oo - Eııırarengiz bir surette gaytnıbet eden 
· Sir. Hayriye rı 1 (Sezalnur) un lıAIA tzı elde edllemedl. 1nglllz 
'i fram\·ay --.•ın aya - ,o ı 

·ark m -·.CO ataşcnın-alma varit olan maıamata göre Bah· 
U. StgorL~ - .00 ::- · ecza 

,. llomontl 18,lfO relefoo - ()() risefltte bir \"llpUr enkazına tesadilt edllnıi, 
Deniz tarife komisyonunda'lll=' ========"""'.====~ 1se de bunun Sezatnnra aıt oıdutu anıa,ııa-

iatikrazlar tahviller 1 m&ım1tır. 
Deniz tarife komiıyonu bu hafta 1 

- Ptıris, s - Bilyilkadada bir konferans 
içinde toplanarak tarif eyi tetkik ı• 193 ıTürk Ror. 1 · 8 9<1 Elektrik - .oo aktl mcseleııindf'n sureti ıcatıyede , ·a:r.geçll· 

• • • • IJ -18,0u Tramvay -,00 mittir. 
edecektir. • ,, M ın 28.3~ Rıhtım -.oo - Harbiye nl'zaretinln emriyle Musnıc1an 

GUzel aan'atlar akade
misinde 

lstikrlzıDahill 1 -,00 Anadolu ı - co ıtehrlmlze gelmlıı olan altıncı ordu lmmanda. 
Ergani istikrazı Il~~.7ll Anadolu il -.oo nı Ali tluıan Pata evvelki akşam saat dörtte 

1928 Mu tı. - ,00 Anadolu III -,o:ı Haydarpaşa istasyonunda tngilizler tnrafm-
Raldat - 00 l\1üoıcssll A s~.O· dan tevkif edllml!J ve tngDizin işgali altında 

.... ._;;;;;;;.;iiiii;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;.-iiiiiiiôiiiiiiiiôiiiiiiiiôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillll• olan mektebi harbiye blnasma scvkolunmuıı-
Güzel sanatlar akademisEnin tu r. 

52 inci yıl dönümü münasebetiyle aileleriyle birlikte ittirak etm:,ler, - PaJiııı, 2 - Karada~ httkdmett düvell 

dün gece mektep ı:lonlarmda bir yıl dönümünü sevinçle kutlulamıt· mmı.zzamava bir nota Vl'rerek Karadaıtm 
b 1 

eltin !!!ll'p askeri tarafmdan l!}galinl prott'sto 
a o verilmiıtir. Baloya talebeler !ardır. etmJııtir. 

Günün siyaseti 
--- 2-2 ~ ~ - EM"' zrr=c._. 

"Almanya harb 
hazırlan!,, 

Alm.anyamn Brunsvik 
aıkeri ilimler müderriıi, Profe 
Evald Banve'nin "Almanya ha 
hazırlan ! ,, serlevhasile yazdıjı 
ser, A vrupada, çok derin akiıl 
uyandırdı. Bu eserin Alman 
karı umumiyesine tercüman ol 
olmadığı hakkında hasıl olan t 
heleri gidermek istiyen Almaıı 

hükumeti, eseri ortadan kaJd 
ve profesörün "gayri meaul bir 
zariyatçı olduğunu,, söylemit, h 
ta bu eser ile profesörün diier 
serlerinin tercüme ve neırolu 
sma mani olmak iatemiı iıe de e 
rin tercümeleri intitar etmif b 
nuyor. 

Profesör Banve harpçidir 
futuhatçıdır. 

Harpçi ve futuhatçı Alın 
rın, halefidir. Ona göre Alm 
hudutlarını geni,letmiye muh 
trr. 

Almanca konupn insani 
yaşailıklan topraklar, Almany 
ilhak olunmalıdır. Yani Avus 
ya memleketi Almanyaya ilhak 
lunduktan baıka lsviçrenin alms 
ca konuıan kısmı, Felemenk 
Belçikadaki almanca konuıan 
ımılar, Franaanm §İmal ve g 

taraftan Almanyaya ilave edi 
lidir. Bütün bu arazi, Alman 
ya ancak harp ile iade olunab" 
ve bu şekilde iade olunacaktır. 

Profesörün kanaatine göre F 
sız halkı içindeki Alman unsu 
Fransanın yqamaıına ve 111 

vaffak olma.ama h~~t etmit 
Bu unsur, Franıadan \o....,..uJr 

takdirde Franaa dütecek ve nı" 
mahil olacaktır. 

Alman profesörü Almany• 
genitletmeği ve Fransayı yıkm 
düşündüğü gibi Almanyanm 1 
giltereyi istila etmesi için de pi 
lar hazırlamıt ve bunları eserin 
anlatmıttır. Ona göre lngilte 
aç bırakmak, onu fethetmenin 
mükemmel yoludur. 

Eser alakadar devletler üze 
de fena tesir yapmı§, Alman hü 
meti bu k:taplarm intişarana 
ni olduğu gibi Alman sefirleri 
profesör Banvenin ancak tahsi 
kirlerine tercüman olduğunu ga 
telere söylemiılerdir. 

Londra gazeteleri bu eser 
ba·hsederken Hitler hükUmeti 
pr·of esörü azletmekle, lngiliz e 
rı umumiyeıini memnun edece 
ilave etmiştir. 

8 R. 

Bomba hadisesi · 
Tramvaya bomba bırakmak 

disesinden suçlu görülerek te 
edilen tütün taciri lbr:Uıim Efe 
ile Cevat, Melmıet, Mehmet Ra 
Efendiler hakkındaki tahkib 
birinci iıtintak hakimliğince 

vam ediliyor. 
Suçluların sorguya çekilmel 

bitmittir. Tahkikat, t:ılıitle 
dinlenilmeıi ve diğer delille 
ara§tmlmaaı yoliyle derinle§ 
mektedir. 

Peynirler hakkında 
talimatname 

İstanbul piyaaumda satı 
peynirler hakkında bir talime: 
me yapılmasına karar verilm

0 

Bu talimatnamede peynirlerin 
suretle yapılacağı ve lıtanb01 
hangi cinı peynirlerin satalıbi 
ğini ıöatermi§tir. 
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Minimini Kız lt e Aşk 
Telefon aboneleri 
teklifi memnuni
yetle karşılıyorlar 
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Gülseren henüz on bet yatında 
değildi. Fakat qk yüzünden. af· 
f ediyordu. Bu, af, atktı . Öte· 
iki merhametaizlikti. 

Ölüm gırtlağına sarılmışb. Bo· 
ğuluyordu. Gitmek istiyordu. 
Atk başka yerdeydi! Her genç 
kız, öteki gelince, ölmek iıter. 

lktınt Vekili Celal Bey tara
fından Vekiller heyetinin bir içti· 

Bulgar komitecileri ne 
yapmak istiqorlardı? Ali bey: 

- Daha aonr~ zamanla anlar
ıın, dedi. Büyüyünce anlarsın. 
Ben yalnızdJ111. Hepıi birden kar· 
§t koydular. Döğüıtüm. 

H . l '? - epsıy e mı •• 
- Anlarsın ve acırsın bana. 

- Ya Nuri bey baba?. 
- Budabnın b~ri !. 
~inimini kız gülmeye batladı. 
Nuri bey budalanın biriydi. 

Fakat o hunu söylemezdi. Henüz 
on betine gelmeden ihtiyarlara 
hürmet edilir.. Mahaza için için 
büküm de verilir. Budahnın bi· 
riydi. 

- Budaladır ama 
aadık d<>sttur. 

Gülseren, 

Eğer ihtiyarlarıan, sadakatin, 
zekadan daha kıyınetli olduğunu 
görünün. Baıban, zavallı baban da 

sadakate muhtaç. 

Gülseren, bu ağır gelen keli
meyi anlamı ya çalıııyordu: 

- Sadakat mi?. 

Marmara geceleri içinde, urı 
saçları, mahmur gözleriyle çok 
güzeldi .. Bir çocuk vücudundan, 
bir kadın ruhu doğuyordu. 

- istemezdim, hayır, istemez· 
dim .. 

- Ben küçücüğüm baba. 
Gecenin güzelliğini görmiyen, 

farketmiyen mırıldandı: 
- 11 ... ,""' '~i~i • . 

Gecenin gUze ohn~ama raF 
men, Gülseren babasının sözleri
ne hak verdi. Hayat fecidi, çünkü 
öteki vardı. 

Dedi ki: 
- lnıan ölmek istiyor. 
- Sen ölmek mi istiyorsun?. 

- Denize bakıyonmı, sonra 
korkuyorum. Matmazel bir gün 
anlattı, dedi ki: 

- O kapılard:ın dinliyor. 
- Ruh yoktur, dedi.. insan, 

İstediği zaman ölür .. 

- intihar mı?. 
- insan cesaret ederse ölür, 

dedi. Benim bütün arkadaıları· 
rnın alollarmda ölüm var. Onlar 
da benim gibi cesaret edemiyor· 
lar. İtte bu bir facia baba ... 

- Kıaa bir facia Gülseren ... 
Halbuki benim f adam.. Sen he· 
nüz batlıyoraun, ben bitiriyorum. 

-Annem ne yapıyor?. 

- O devam ediyor. 
Ve dedi ki: 
- Tah'-Dlmül ediyor. Sabur ve 

mütevekkil. . 
Minimini gülümsedi: 

- Seni çok ıeviyor. Bizi sevi
yor. Onun için, onun hatırı için 
yata.malıyız. 

- Evet, insan sade kendi için 
yatamahdır. Fakat elden gelmi
Yor. Ben kendim için yatadmı, 
sen kendin için Y&t'lmıya baılı

Yoraun. 
- Ben senin kızınım. atka bir 

tey olmak istemiyorum. Ben ha
Jattan korkan biçare bir çocu
ium. 

- Hayat! 
Ve bu ıözün etrafında kara ge· 

ce. 

-Ölüm! 
Ve Cülaercn bir :.ıkai ıeda gibi: 
-oı·· , um. 

- 14 - maında Telefon Şirketinin lngiliz 
- Sana, büyük bir genç kız liraamın sükutu niıbetinde bir 

mıısın gibi ıöz söylüyorum. Be- •buçuk ıenedenberi abonelerinden 
nim f edakirhğa ihtiyacım var. almakta olduğu, iadesine karar 
Annen kanapede uyuyor. Şika- verilen, mükaleme par&larmm bir 
yeti yok. Ben yalnızım. San:ı h::.stabane i11§asına tahsisi ıeklin· 

Tabii Bulgar komite reisleri bu rahim Bey onlara demitti ki! ! 
müzakerenin, batlangıcında Trak· - Ben sizinle beraber Trakyt: 
yanın muhtariyetini ileri sürmüt· nın muhtariyeti için çalışabilirim 
lerdi. Çünkü 0 grupun gayesi Trak fakat Trakyadan bir kısım arazi 
ya muhtaTiyetini kaz~aktı. Pa· Türkiyeye verilecek olursa, o za· 
niçe ve Kantarciyef, İbrahim Be· ı man Türklere kartı çet~il!k yap· 
ye demiılerdi ki: mam ve Türklere karfı sılah kul· 

muhtacım. deki tekEfi herkes tarafından ali· 
_ Bana mı muhtaçsın! .. 1 kayla kartılan.mıtbr. 
- Evet. Telefon Şirketinin bir ç.ok abo-
- Ben küçücüğüm. neleri, haklarını böyle bir hayra 
_ Artrk kadın oldun, biliyo· terketmekle pek memnun olac::.k· 

rum. larını gazetemize bildiriyorlar · 
_ Sus baha! Bir çok müesaeıeler de fikri mem· 
_ Kadınım, müşfik bir dost· nuniyetle karıılamı1lardır. Bu 

ıun. Ben çok çalıştım Gülseren.. müesseseler arasında telefon tir· 
Etraflannda gece.. ketinden bin lira geri alması icap 
Minimini sordu: eden müesa~seler v~rdır. Dün te-

B l 
mas ettiğimız bir kısım müessese· 

- en ne o ayım ne y::.payım ı h . · 
· t" ? ' ler, haklarını astahane ıntaaı gı· 
ıs ıyorsun . . b" · h k Al" b . hi hayırlı ır ııe te errü ebne ten 

1 ey· sevinç duyacaklarını anlattılar. 
- Hayat.. Ziraat Bankası, Sümer Bank, 
Diye haıladı ve sustu. yerli Mallar p:ızarı, Süreyya pata 
Beynime kelimeler hücum edi- fabrikası, Bomonti fabrikası, Pe-

yordu. Beliğ oldu: rapalas oteli, hayırlı teşebbüsü 

- "İt~ttiiimize ve anladığımıza 
göre Makedonyada çahıan komi· 
lelerin gayeai Makedonyada Se· 
laniği almak ve buna mukabil 
Türklere Siroza kadar olan mınta· 
kayı bırakmaktır. Böyle bir ıeyi 
biz ka.t'iyyen kabul edemeyiz. 
Çünkü biz, Trakyamn muhtariyeti 
için çalışıyoruz. Siroza kadar olan 
mıntakanın Türklere verilmesine 
biz bütün kuvvetimizle mani ola
cağız ve mini o1amazsak gene çe· 
teciliğe devam edeceğ:z, komiteci· 
)iği elden bıraknnyacağız. 

}anmam mevzuu bahsolamaz.,, 

(Paniçe) ile (Kantarciyef) lb· 
rahim beyden böyle bir cevap a• 
lınca hayret etmemiılerdi. Çünkü 
Türk çetelerinin Makedony:ıda ve 
Trakyada ne maksatla çalııtıkla· 
rını anlamamak için çocuk olma· 
hrı lazımdır. Bununla beraber lb
rahfon beye sordukları sual İbra• 
him beyi kendi aralanna almak· 
tan ziyade Trakya h:ıkkında beı· 
ledikleri fikir ve gayeyi Türk çe· 
tel eri umumi müfettit ine anlat· 
mak maksadına müstenit bulunu• 
yordu. Hatta komite reisleri bu 
gayelerini lbr:ıhim beye daha kuv 
vetli bir ıurette anlatabilmek için 
demişlerdi ki: 

- Hayat pis teY·· Hayvanlarla kartıhyan ve haıt::.hane inşası uğ· 
nebatlar biribirlerini yiyorlar. rund~ teherrüü kabul eden müeue 

Şu görCiüğün, beğendiğin seler aTaaındadır. Perapalaı oteli· 
Mar.mara bile, toprakları yi- nin Telefon Şirketinde olan hak· 
yor. Gök yüzü bir harp mey· kı bin liraya varmaktadır. 
damdır, yıldızlarla bulutların dö· Telefon Şirketinde alacakları 
ğüıtüğü bir harp meydanı.. Sen fazla olan noterler de teklifi çok 
de h:ııkalariyle döğüıeceksin .. Ni- m'lkul bulmuılardırı 
hayet bir gün uyuyacaksın .. Sana Beyoğlu noteri Mitat Cemal B. 
bunları söylemeliyim.. Hayatın diyor ki: 
hulyaamı bozmam lazım .. Biliyo- .,_ Telefon tirketinin her abo
nMQ. birlcas. liafta; birkaç ay eon- ne.i, hastahane İn§Uı liateaine it· 
u, tamamiyle kadın olunca dert· hal edilebilir. Hakkını bu hayırlı 
ten kurtulacaksın... Bekliyeceksin, ite teberru et.memeği düşünen bir 
daha ıonra daha uzaklara gide- fert veya müessese tanvvur ede
ceksin.. Geçici iaadeti geçecek· mem. Bu otomatikman bir ıey· 

ıin, harbi kaybeden ban-ı benzi- dir.11 

yecekain. İnsan daima harbi kay· Doktor Fahrettin Kerim Beyin 
heder Gülseren, daima kaybeder. de bu fikri memnuniyetle karııla· 

- Baha, bana y::ırdım et. drğını ıkaydedehiliriz. 
- Kimse kimseye yardım et- Polis haberleri 

mez. İn.san sağa, sola gider. Daha 
çabuk gitmek için kestirmeden 
gider. Hayata mızıkçılrk edilir ..• 
Ve nih~yet inıan ölür. 

- Ben hemen ölmek istiyo· 
rum. Ba§una gelenlerden &onra 
itimadım kalmadı. Ben biçare bir 
çocuğum, kimseye bir teY yapma· 
dım, neden bu başıma geldi? .. 

- Çünkü çocuklar bir melektir 
ve onları kimse himaye etmez ... 
Ben de bir z::manlar saf ve ma· 
•unıdum. Nihayet düttüm. 

(Devamı var) 

İki Hacı baba tutuldu 
Bergamada zabıta köylerde ge· 

zen Tabir ve Halil isminde iki fÜP· 

heli adamı nezaret altına almıttır. 
Balıkesir cihetlerinden geldik· 

leri anlatıan hu iki adam, kendi· 
lerine tüccar ve ceviz ağacı alıcısı 
süsünü vermitler ve ilk defa ola
rak Pınar köyüne uğramıılardır. 

Halk ile temaslarında kendile· 
rinin "Kerameti zahir,, ıeyhlerden 
olduklarını ihsas etmişler; fakat 
umdukları hüınü kabulu göremiye 
rek Tepe köye geçmitlerdir. 

Pınar köylüler hu iki ıüpheli 
adam hakkında zabıtaya lazım ge 
len haberleri vermitler. zabıta bu 
iki geri kafalı adamı Tep~ kövde 
halka muzır tPll·inler verirken cü· 
rmu J'Tte~lıut halin-'e t11tmncıl11r.ın·. 

Tahkikat tamik edilmektedir. 

Azılı bir hırsız 
yakayı ele verdi 
Sarıyer :rnıntakaaı jandarmala

rı Maho oğlu Mustafa iaminde bir 
hırsızı yakalamıılardır. Zaman za. 
man Hüseyin, Ali, Mehmet adlan· 
nı da kullanan bu sabıkalı hırsız 
darülaceze civannda bahçıvan 

Yahya efendinin kulübesinden et· 
yalarını çalmıştır. Boğazda bazı 
evleri ıoyan bu sabıkalı adliyeye 
teslim edilecektir. 

Çantaaını kaparak •• 
Taksim de oturan randevücü 

Pakize geceleyin evine giderken 
Vangel, Andon, Leon isminde üç 
kiti önünü kesmiıler, içinde 15 li
ra bulunan el çantasını kaparak 
kaçmıtlardır. Suçlular yakalan· 
mıttır. 

iki Hanım arasında 
Halıcıoğlunda Cezairli sokağın· 

da oturan Behice hanım ile kom· 
şusu Havva hanım kavga etmit· 
lerdir. Havva hanım Behice hanı· 
mı fena halde dövdüğünden ya· 
kalanmı§tır. 

Demirle ba,ından yaraladı 
Nurioımaniyede büyük apart· 

man müsteciri Abdullah efendi i!e 
mezkur apartmanda kiracı kun· 
duracı llhami kira yüzünden kaY
ga etmitlerdir. llhami, A·btullah 
efendiyi demirle bqmdan yarala· 
dıiı için yakalanmııtır. 

İbrahim Bey, sen bizimle bera· 

ber çalııtıiın takdirde senin de bi· 

zim fikrimize i§tirak eylemen la· 

zmı gelir. Nasıl fikrimize iıtirak "- Madem ki sen icabında 
Türk hükUınetine kartı çetecilik 
etmek ve silah kullanmak iıtemi· 

olursa bizimle beraber Türk hüku- yorıun, o halde bu vaziyeti bir 
kere de Sofyada (S::ındanski) ye 

metine kartı iıyan edebilir misin? anlatmak lazımdır. Onun için iı· 

edebilir misin? aŞyet Sereze kadar 

olan mmtaka Türklere verilecek 

Türk askerlerine kartı çetecilikte teraen gidip onunla da müzakere 

devam eder ve silah kullanabillı edelim!,, 
misin?,, lbrahim bey hu teklifi derhal 

lbrahim Bey ne Makedonyalı ne kabul etmit ve demitti ki: 

de Trakyalı idi. O vatanına hiz- "- Gidelim. Ben zaten Sofya• 
met etmek maksadile Makedonya ya dönmek mecburiyetindeyim. 
ve Trakya çetelerinin müfettitliği- Or~da (Sandanski) ile kon.uıu· 
ni kabul etmitti. Ondan evvel Bey- ruz!,, 
lerbeyi sarayında mevkuf olan Filhakika lbrahim bey Bulgar 
Sultan Aptulhanıidin muhafazası· komite reisleriyle yaptığı müzake 
na memur bulunuyordu. Seferber· reyi müteakip Sofyaya avdet ede· 
liğin ili.nı üzerine muhafızlıktan cekti. Çünkü lstanbuldaki te~kilat 
istifa ederek tetkilatı mahıuıaya mahsusa merkezinden gelen LUtfi 

n:ımındaki bir zat İbrahim beye 
g,.,.mi•ti. Trakya ve Makedonya I 

-;T s mahsuı olan yeni talimatla stan-
mmtakalarmda icrayı faaliyet e· huldan Sofyaya gelmit ve lbra-
decek olan çetelerin baıına geti- him beyi oraya çağırmıttı. 
rilmeai kendisinin meşrutiyete ka· 

İbrahim bey, ~:ıberinde (Pa• 
dar Manastırda bulunduğu zaman niçe) ile (Kantarciyef) de oldu· 
larda genç müli.zim olarak Make- ğu halde hemen Sofyaya hareket 
donya çetelerini muvaffakiyetle etmişti. Sofyada Bulgar hükUme
takip etme.inden ve o havaliyi iyi tinin en müthiş aleyhtan olan 

tanımuından ileri geliyordu. fbra- (Sand;.nski) ile yapılan müzake
him Beyin meırutiyette vatanına re dahi ayni neticeyi vermitti. 
yaptığı hizmetler de çok büyüktü. Çünkü o da (Paniçe) ve (Kantar• 
Yıldız &arayı 1908 senesi batlan· ciyef) in söylediklerini tekrar et· 
gıcında Seli.niğe ve Manastıra ha- mekten baıka bir ıey yapmamııtı. 
fiyelerini ve casuslarını saldır~- Gerek Nevrekopta, gerekse Sof· 

rak (ittihat ve Terakki) tetkilatını yad:ı cereyan eden bu müzakeTe· 
mutlaka meydana çıkarmağa çe- ler lbrahim bey için hiçbir netice
lıtbiı sıralarda bu hafiyelerle uğ- vermemi§ sayılamazdı. lbrahim 
rqmak üzere ilk defa meydana bey bir taraftan Trakyada ve Ma
ablan fedai lbrah~m Bey olmuf, kedonyad:ı Bulgar komiteleriyle 
ve bu mücadele eınaıında sağ e- müıtereken çabtmanın imkansız 
1 d olduğunu anla.makla beraber di· 
in en yaralanmıfb. Metrutiyet İ· 

ğer taraftan da biribirlerine ta· 
lan edildiği zaman bütün Manastır mamiyle muh'1lif olan Makedon· 
coıkun tezthürat içinde ça'kanır· ya ve Trakya Bulgar komiteleri. 
ken elinin yaraıı tedavi edilmek nin ne gibi gayeler ve fikirler ta• 
üzere Manasbr haıtahaneı:nde kip etmekte olduklarını tamamen 
yatıyordu. öğrenmitti. 

Bili:bare bir çok yararlıkları gÖ· (Devamı var)' 

rülen, milli mücahede esnasında • • • 
da pek çok hizmetleri dokunan Dünkü yazımızın birinci aahifeainin 

ve ındi Bilecik meb'usu olan lb- son aatmnda (Bir namzet daha) serin· 
rahim Bey gibi bir vatanperverin hası albnda yazılan isim Halil Efendi ol• 

• • • • 
1 

• mayıp yazının devamından da anlatıla· 
Bulgar komıtecılerının ıuaLerne ' cağı veçhile irfan Efendi olduiundıuı 
kartı vereceii cnap qjki.rdı l·b- 1 tashih ederiz. 
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• • • Memleket Haberleri • • • 

' utanmışlarmış ! Meğer 
nur topu gibi çocukBir ana baba 

larını boğup 
Adananın Misis nahiyesine bağ

lı Şevketiye köyünde oturan Hati
ce adında bir kadın tam vaktinde 
ve tam teşekküllü bir kız çocuğu 

doğurmuş ve biraz sonra kocası Os 
man oğlu lbrahimle birlikte henüz 
CJoğan bu yavrucağızı bir bezle bo· 
ğarak öldürmüş cesedini de gizli
ce köyün kenarında bir çalılığın 
dibine gömmüşlerdir. 

Haticenin gebe olduğu ve bu
gün yarın doğurmak üzere bulun
duğu bütün köy halkınca bellidir. 
Bir gün Haticenin karnındaki şiş
liğin indiği görülüyor. Fakat or· 
tada çocuk yok .. Karı koca sıkış· 
tırılıyor. Bunlar da karın şişliği
nin bir hastalıktan ileri geldiğini 
ve §İmdi hastalığın geçtiğini, orta
da bir gebelik mevcut olmadığını 
söylüyorlar, köylülerden biri ka
l"J kocanın gayri ihtiyari gösterdik
leri tela§tan §Üpheleniyor, keyfi
yetten jandarma dairesini haber
(lar ediyor. 

Karı koca yakalanıyor 
Hatice ile kocası 1hratim jan

darma tarafından yakalanıyor · ve 
sıkı bir sorgudan geçiriliyor. Bun
lar önce cinayetlerini inkar etmek 
istiyorlarsa da bu inkarın bir fay· 
da veremiyeceğini anhyarak haki
katı olduğu gibi söylüyorlar. 

Jandarmanın mulıafazası altın
Cla köye giderek zavalJı yavruca-

öldürdüler 
ğm cesedinin gömülü bulunduğu 

yeri de gösteriyorlar. Ceset gö
mülü bulunduğu yerden çıkarılı

yor, bir sandığa konarak canavar 
ana ve baba ile birlikte nahiye 
merkezine getiriliyor. 

Ceset doğum evine gönderili
yor, yapılan muayenede kız çocu
ğunun tam vaktinde ve tam teşek
küllü olarak doğduğu ve doğar 

doğmaz da boğazı bir bezle sıkıl
mak suretiyle öldürüldüğü, bun
dan sonra toprağa gömüldüğü tes
pit ediliyor. 

Bunun üzerine Hatice ile kocası 
lbrahim tahkikat evrakile birlikte 
Cumhuriyet müddei umumiliğine 
ve buradan da istintak hakimliği
ne teslim edilmiş, sorguya çekil
dikten sonra her ikisi hakkında da 
tevkif kararı verilmiştir. 

Verilen malumata nazaran tb
rahimle Hatice bundan epey müd
det evvel sevişiyor ve hatta gizli
ce de gayri meşru münasebatta 
bulunuyor, bu yüzden de Hatice 
gebe kalıyor. Bu vaziyet karşı· 
smda, bu yüz kızartıcı vaziyeti 
köylülerden gizlemek için üç ay 
evvel nikahlarını kıydırıyor ve 
resmen kan koca oluyorlar. Fa
kat aradan üç ay geçer geçmez 
aşk mahsulleri meydana geliyor, 
bunun üzerine utançlarından ço· 
cuğu öldürüyorlar. 

Deli A ptullahın işi! 
Kendisini kızdırıp eğlenenlerden 
birisini bıçakla ağır surette yaraladı 

Ada.nada Kalekapısında deli 
Abdullah isminde birisi kendisini 
kızdıranlardan Nuri oğlu Salahat· 
tin isminde birisini bıçakla kal
binden ağır surette yaralamıştır. 
:Vaka §U suretle olmuştur: 

Bir çok ;kimseler Harap bahçe 
mahallesinden Hacı Yakup oğlu 
de]i Abdullahı arasıra kızdırmak 
auretile eğlenirler ve deli Abdul
lah ta bunlara küfürü basar, du
rur. Gene eski salcılarda deli Ab
üulla,hın başına be§ on kişi top· 
lanmıt ve kızdırmıya başlamışlar
dır. Bu kızdırma işi devam ede 
ede ça111 içine kadar gelince di
lerleri dağılmı§, yalnız Salahattin 

Kan koca başka başka 
adamlara rey. veriyorlar 

Tarsus köylerinde köy heyetleri 

seçimine devam edilmektedir. 

Köylülerimiz hiç istisnasız kadın, 

erkek intihabata iştirak etmekte· 
dir. • 

Köy heyetleri seçiminde görü· 

len iki hadiseyi \,;bemmiyetle kay
ckriyoruz: 

1 - Jki hemşire re}' )erini kul· 

lanmak üzere sandık baıına geli-

kalmış ve deli Abdullahı kudurta· 
cak bir hale getirmiştir. 

Nihayet deli Abdullah bıçağı
nı çekmiş ve Salahattinin sol me
mesi üzerine saplamıştır. Aldığı 

yaradan dolayı Salahattin yere 
düşmüş ve deli Abdullah hiç telaş 
göstermiyerek başına birikenlere: 

- Bunu eczahaneye götürüp 
doktora baktıralım! demiştir. 

Yaka üzerine derhal doktor ~ağ
ı·ılmış ve zabıta da haberdar ol
muştur. Salahattinin yarası teh
likeli olduğu için bir arabaya ko
naTak memleket hastanesine kaJ ... 
dırılmış, deli Abdullah yakalan· 
mıştır. 

Komünis!er 
Adanada muallim Mehmet Tev· 

fik, Celal, arzuhalci, Abdünneha

vi, Refik ve Hasan Basri efendiler, 

komünistlik suçundan dolayı dör

der sene hapse mahkum olmuş'ar· 

dı. Temyiz bu kararı tasdik et

miştir. Bunların cürümleri af ka· 

nununun neşrinden evvel olduğun· 

dan üç seneleri indirilerek birer 

sene yatacaklardır. 
ım ... mmnnrnnn111111111lmnmmı11ııııımımnnmmmnım11uumnnu-..atMlff9' 

yorlar. Fakat reylerini ayrı ayrı a- la rey vermeye salahiyeti olmadı· 

damlara verd;Jderinden bunlar- ğını bildirmittir. 

tlan bir tanesi kaymakama müra· 
·at ederek f1emşiresiııin reyini is

' !~la kanunen li:ımıı olan müd 
":lurP'adı~ını :-e bu itibar· 

2 - Gene karı koca ayrı ayrı a· 
damlara reylerini vermişler ve bun 
lardan birisinin diğerini iknaa ç.a· 
bf111aıı neticesiz kalmıttır. 

"Gazi ile mülakatlarım ,, 
-- - - - - --'7 
"Sulhun, Mustafa Kemalden daha 

hararetli bir dostu yoktur,, 
. Amerikanın Ankaradaki eski elçisi Gazi Hazretlerile 
görüşmelerine dair bir makale serisi neşrine başladı 
Birleşik Amerika hükumetle

rinin eski Ankara büyük elçisi M. 
Çarlis Şeril, "Gazi ile mülakatla
rım ismile bir makale serisi yaz· ,, 

"A. mış ve bunları sıa,, mecmuasın-

da neşre ba§lamıştır. 

Bu makelelerden birinin b~zı 
kısımlarını, bir yabancının Reisi· 
cumhurumuz ve inkılaplarımız 
hakkındaki duygularını göste:.-me
si itibarile, burada okucularımı
za venneği faydalı buluyoruz. 

M. Çarlis Şeril makalesine şöy· 
le ba~lıyor: 

"Büyük adamlar yetiştiren bir 
ırk, büyük bir ırktır. Bugünün, 
devlet adamları içinde kendisine 
üstün hiç kimse bulunmıyan Mus
tafa Kemal gibi bir büyüğü Türk
ler pek nadir yetiştirmişlerdir. 

Şayanı dikkattir ki bu yazının 
yazıldığı tarihte bütün dünyanın 

gözü Üzerlerine çevrilmiş olan üç 
ıahsiyet - Mustafa Kemal, Ruz· 
velt ve Musolini - 1880, 1882 ve 
1883 senelerinde doğdukları için 
aşağı yukarı, aynı yaşta sayılırlar. 

Qazi'nin bir hususiyeti 
Türkiye Reiaicumhurile yaptı· 

ğım mülakatların, başka Avrupa 

devlet adamlarile görüşmelerim

den kayda değer . surette ayrılan 
bir noktası vardır. Gazi, birden 

masanın üzerinden büyük bir ta· 

baka kağıt alır ve üzerine krokiler 

resmeder. 

Bir gün Samsuna hareket etme
den evvel sultanla yaptığı ıon mü
lakatı anlatıyordu. Dedi ki: 

"- Odaya alındığım zaman 
sultan, burada yandaki masanın 

önünde oturuyordu,, - Kırmızı 
kalemle odanın çabucak çizdiği 
krokisi üzerinde işaret ediyordu -
ben burada karşısındayım· 

' 
Şurada - oraya türkçe pençe

re kelimesinin ilk harfi olan "P,, 
yazdı - Pencere vardı. Padişah 
benimle konuşurken mütemadiyen 
bu pencereden dışarı bakıyordu. 

• • ? 
Neye baktığını tahmin edersınız ·" 

Sonra, hemen küçük gemı re

simleri yaptı: 

"- Boğazın tam Y ıidız köşkü-
.. .. .. l kısmında demir· nun onune ge en 

ı . d ··uefik devletlerin 
emış uran mu 
zırhlılarına bakıyordu.,, 

Bütün sahneyi görüyordunuz. 

l h•kA e 1ade ve vazıh bir 
yanız ı ay , 
şekil almakla kalmıyordu; aynı 

d S'ız bu krokiler aayesin-zaman a , 
de odanın içinde imişsiniz gibi o-
rada olanı biteni adeta görüyor, 

· t' kavrıyordunuz. vazıye ı 

Boğazların her hangi bir ecne
bi kontroluna açık bulunması va

ziyetinde lstanbulda bulunan bir 
Türk hükumetinin ne halde bulu
nacağını görüyordunuz. 

tayı sezmit ve hakiki Türk milleti• 
nin Osmanlı imparatorluğu adını 
alan aşağılamış lövanten yığının· 
dan başka bir §ey olduğunu anla

mıştı. Onun için milletini, ülkesi· 
nin göbeğinde bir yere çekip top· 
laması lazım geliyordu. O sayede 
bugünkü Türk, Osmanlı payıtah
tının sinirlendirici tesirinden ve 
yabancı filolarının devamlı teh
ditlerinden kurtularak yeni baştan 
eski günlerin Türkü olabilmiştir. 
Mustafa Kemal, hükUmet merkezi 

ni Anadolu yaylasından geçen ve 
timalden cenuba, şarktan garba 

giden kervan yollarının birleşen 
noktasında kurulu olan eski ve 
merkezi Ankara tehrine kaldırdı. 

Burada hükumet, emniyet ve sela
met içinde kendi işleriyle uğraşa· 
bilecekti. 

ilk defa Çankayada 
Gazinin Çankayadaki köşküne 

ilk defa olarak 1932 senesi mayı· 
sında çıktım. Sevimli bir ilkbahar 
günüydü. Asker ve sivil bir çok 

sefaretler erkanı o gün oraya gi· 
decek ve Devlet Reisi tarafından 
bir kabul resmi yapılacaktı. 

Her hangi bir kimse üzerinde 
Gazinin ilk bıraktığı intiba kayda 
değer. tik önce sıhhati yolunda, 

sağlam yapılı, gözleri tetik, gür 
~lı ve ifade '41oluC5'~1erle bo.:ı.. ... -

zeki bir çehre karşısında bulunu· 
yoraunuz. Bu çetin savaş adamının 
engin düşünceleri ve söz söylerken 
büyük bir talaka ti vardır. 

llk mülakatta yalnız Türkçe ko
nuşmak Gazinin adetidir. Eğer si
zin kısa hitabenizde bir nokta ile 
fazlaca alakadar olursa o bahis ü

zerinde seyyal bir fransızca ile sö· 
züne devam eder. Benimle konu
şurken böyle olmuştu. Onun zarif 
nezaketi, Vaşingtonda rloğmuş o
lan bir adama, Amerika beyaz sa· 
rayının güzel günlerini hatırlatır. 

Yaradılışta bir ilim adamı olan 
Gazi, kütüphanesine büyük ~ &· 

laka gösterir ve etrafı ıevdiği ki
tapları ve haritalarile çevrilmiştir. 

Tür'kiyeye vardığım zaman, ya· 

bancı bir büyük elçi sıf atile eski 

harp sahalarmı gezip görmek dile

ğini göstermiştim. Bu dileğimi la

zım gelen makamlara açtığım za

man bana Reisicumhur Mustafa 

kemalin, eski düşman olan Yunan· 

ldarla o harp sahaları üzerinde 

kurduğu dostluğu ve samimiyeti, 

oralaTdaki harp ve zafer hatıra la· 

rını yenilemeğe tercih ettiği ceva
bı verilme!ti. 

Bu geniş görüşlü vaziyet, bu ve 
sile ile de üzerimde iyi bir tesir bı· 
rakmı§tır. 

daha f aydah olacağına kani oldu• 
ğunu söylediler. 

Gazi sulhCjudur 
Bu iki hikaye, güzide bir harp 

kumandanının gönülden ne dere· 
ceye kadar ameli bir ıulhçu oldu· 
ğunu ve bütün Türkiyenin komtu· 
larile geçmiş eski düşmanlıklar ye
rine dostluğu ikame etmek dile· 
ğinde bulunduğunu gösterir. 

Gazi bir gün demişti iki: 

"- Harbin sebeplerini kaldırı• 
nız; o zaman harp yaraları iyile• 
şir.,, ve bu sözünde pek haklı idi. 

Türkiye, hiç bir zaman iki komşu· 
su, Yunanistan ve Bulgaristanla 

bugün olduğu kadar iyi münase• 
bette bulunmamıştır. Bundan ba§· 
ka Türkiyenin Irak, lran, Afganis
tan, Rusya, İtalya ile münasebetle

ri dostanedir. Bu suretle Mustafa 
Kemal son inkılaplanm tamamla· 
.makta ve Türk Cumhuriyetini her 

hangi bir tecavüz ihtimaline karşı 
emniyet altına almaktadır. 

Ben, ömrümde Gaziden daha 
açık ve dürüst fikirli bir adamla 
görüşmedim. Bu sayededir ki o, 
Erzurumdan başlıyarak Sıvasa ve 

Ankaraya kadar daima Türk mil· 
Jetini kendi haklarını tanımağa ve 
kendi kendilerini müstakilen ida· 
••YC l~I • ..,JJuh.:Ja.a .... - ıhı•• ... -r 

kebniştir. 

Gazi, Türkiyenin en ıarktald 

bucağından en garptaki lzmirine 

kadar maneviyatı kırılmış bir mil· 

Jetin büyük sabırla milli ruhunu 

alevlendirmiş ve onu birleşik bir 

millet olarak istiklal harbine sev• 

ketmiş ve onları nihayet kurtarmı• 

ya muvaffak olmuştw;. Yüksek· 

lere konmuş Ankarada, lh-u Türki· 

yenin kalp noktasında kendi mil· 

leti için, kendi milletinden, liya· 

kat ve iktidarile çalı§an hükumeti· 

ni o kurmuttur. 

O, bununla da kanmamıf, mil· 

Jetinin hayatında yeni yeni inkılap 

)ar yaparak milletine yeni harfler, 

yeni sayılar, yeni takvim, yeni ka· 

nunlar getirerek Türkiyeyi millet· 

ler camiasında payına düşen vazi· 

feyi hakkile yapabilen ve yapan 

bir yükselite ulaştırmıştır. 

TUrk dili ve tarihile 
öğünebilir 

Bu kayda değer Türk, Türkiye-: 
yi bir defa daha tarihile, dilile Ö• 

ğünür bir hale getirmi§, ona gele· 
cek için asırlardanberi besliyeme· 

diği genit umutları bağışlamıştır. 

Gene onun himmetile Türkiye kom 

şularile yalnız iyi geçinmek için 
değil, aralarında daha fazla anlaş• 

malar kurmak için uğratan harici 
bir siyaset gütmekte bulunmuştur. 

Gerçekten, Türk devleti merke
zinin daha içerlek bir yere nakle
dilmesi çağı çoktan gelmiş, çatmış 
bulunuyordu. İstanbul, Avrupay.a 
açılan netameli bir yerde kurul
muştu. 

Bir defa, Yunanlıları bu kadar 
kati bir bozguna uğrattıktan son
ra Türkiycnin niçin her hangi bir 
~ekilde Yunanlılardan tamirat be
deli istemediğini sorup öğrenmek 

istemiştim. Bana Mustafa Kema
lin yıldan yıla alınacak ve her han· 

gi bir vesile ile inkıtaa uğrıyabile· 
cek bir bedel yerine inkişf edecek 
bir Türk -Yunan münasebetinin 

Türkiyeyi çevreliyen bütün 
memleketler, Mustafa Kemalin İn· 

kişaf etmiş dostane komşuluk siya 
setine gelm=~ler ve her biri onunla 
yarı yolda olsun, buluşmağa hazır
lanmıştır. Sulhun, yakın §arkta 
muzaffer Mustafa Kemalden da· 
ha haraTetli bir dostu yoktur.,, Mustafa Kemal, bu mühim nok· 
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Mektepli Sporcular 
Kimleri beyenirler, neleri severler? 
lama il Beyi lıtikl; 1 lisesinde 

bir teneffüs arası bahçede yaka
ladmı .. Kararı.mı söyleyince gül
dü: 

- Evvela benden mi başlıyor
•unuz, bu haksızlık olmaz mı? .. 
Diyecek kadar tevazü gösterdi. 

Ben sordum: 
- Spora ne vakit başladınız ? 
O söyledi: 
-(6) sene evvel Gönende 

ba§ladım.. Sporu bilhassa futbolu 
küçüklüğümden beri severdim. O 
~amanlar Gönendeki spor idare
cilerinden çok teıvik ve yardım 
i'Ördüm. Bilh-ıssa, beni elimden 
tutup maç sahasına ayağımı bastı
:tan o zaımanki (idman yurdu) 
kaptanı Nusret Beye müteşekki
:tiın. Bunu bir borç bilir, ıayğıyh 
anarım. 

- Futbolda kimleri takdir e· 
dersiniz?. 

- Baçta Zeki, Cevat, Niyazi, 
Nih-ıcı t:lkdir eder ve severim .. 

- G~:-cşte ... 
- l".bbas, Saim ve Çoban 

Mehn:e! .. 
- A!letizm ve mesela.. Çok 

nazik olnn İsmail Bey burada 

ısmaıı Bey 

- Bu sene hangi takımın şam· 
piyon ohcağını tahmin ediyorsu
nuz?. 

- Liğin sonlarına doğru ba§ta 
giden Fener bahçe Beşiktaşa yeti· 
tince vaziyet merak edilir bir §e
kil aldı. Fakat ben "Fenerbahçe,, 
diyorum. 

- Ülkünüz nedir?. 
"Ben bu suali sordum. Amma .. 

geri aldım.. Çünkü bunu herkes 
gençlere sordu. Biraz da sorma • 
dıklarımıza cevap alayım, de-
dim. ı 

$Özümü kesti. Bir teY söylemek 
istedi. Sonra vaz geÇ.mi§ görün· 
dü: 

- Atletizm için bir fey ıöyli- - Yeni stadyomun çabuk ya· 
Ycm'yc::eğirn, dedi. pılması lazım değil midir?. 

Ben sorgularıma devam ettim: - Elbet ... T.:ıbii.. Fakat Muhid-
vrupa ampiyonasında aü· din Beyin gönlü ne zaman olacak 

l'e§ç:lcı·:mizden ümitli misiniz ?.. bilmiyorum .. Hem biliyor musu • 
- Spor şubelerimiz içinde nuz, ben atadın yerini de beğen-

ltıemlc!:ctimizi en iyi bir şekilde miyorum. "Yenibahçe,, şehrin en 
te.ms'l eden ş-:mpiyonlamnızdan kıyı, en sapa bir yerinde .• 
Ve bilhassa Saimdcn ümitvarım .. - Hakemlerden .... 

- Galatasarayın bu seneki va· __:. Kemal Rif at, Kemal Halim 
:tiyetini nasıl buluyorsunuz?. Beyler ...• 

- Galatas::.ray geçen sene li· - Son bir sorgu.. (V AKIT) 
~in sonuna, hatta ikinci kümeye gençlik sayıfaaının bu .anketine 
ınecek kadar zaaf gösterdi. ne dersiniz?. 

Buna ıebep Galatasar:ıym içi- - Güzel düşünülmüt. Gençleri 
~e düşen anla§amamazlıktı.. Ga- biribir~ne tanıtmak ve hakiki kıy-
atasaı:ıy bu sene gene eski kuv • metlerı meydana çıkarmak için 

vetini bulur gibi oldu. Buna bir· böyle bir §ey lazımdı. 
l~kle çalıımanın eseridir diyebili· lsmail Beyi bir teneffüs yordu-
rız. Fakat lngiltereden getirdik· ğum için teıekkür ettim. 

leri a_n_t_re_n_o_·r_u_· d_e_u•n•u•tm-•am-a•lı•yı•z•. __________ A_teş Ok 

Faydah Bilgiler : - --
Daima yükseklere 

Üç Rus aliminin Stratosphere· 
de tetkikatta bulunmak üzere 
20600 metre irtifaa yükseldikten 
•onra dütüp öldüklerini okunıu§· 
aunuzdur. Stratoshere yüksel· 
mek fikri ilk defa 1871 de mev· 
zuu bahsedilmiıti. Eridon isminde 
bir F ranaız bu çıkıtı yapacak bi· 
rinci balonun projesini teklif et· 
?nİ§ti. Son asrın ba§langıcında 
Almanlardan Zuring ve Bergdon 
Strotoephere'ye kadar yükselebil
diler. 31 temmuz 1901 de Pota· 
damdan kalkarak açrk sepetli bir 
halon!a 10800 metre irtifaa 
Yaııl olrnu,Iardı. 

20 sene sonra Kaptau Grey is
nrtinde bir Amerikalı 12944 metre 
irtif aa J aJ:seldi. Sonra Stratos· 
ı>hereye çıkı§lar bir müddet dur· 
du • 1930 da me§hur Profesör 
.,İccrcd'ın hir teşebbüsü şiddeti 
bi:· fil ~a ile yarım kalıyordu. Se
~iz ay SC'nra Piccard 25 da~dkada 
1~'il metreye vasıl oldu. Son çı· 

Cüınhuriyet Gençler 
Mahfelinde 

Geçen cuma günü Cümhuriyet 
gençler mahfeli bu senenin doku· 
zuncu iza temsiline gene Beyoğ
lu Halk fırk:ısı kaza merkezinde· 
ki müsamere salonunda vermiş
tir. Müsamerede Ali Zühtü Be· 
Yin (Bir izdivaç) komedisi Baha 
ve Mücteba eylerin (Köprü .:ıltı 
çocukları) eserleri oynanmıştır. 

Her iki eserde rol alan gençler 
muvaffak olmuşlardır. 

kıtında da 16300 metreye yüksele
rek yeni bir irtifa rekoru verdi. 
Bu rekor Sovyetlerin birinci balo· 
nu tarafından kırıldı. Bunun bul
duğu irtifa 19300 metre idi. İkinci 
Sovyet balonu l'assovokhim, 31 
ikinci teşrinde yerden ayrıldı. 

20600 metreye iki buçuk saatte 
çıkmağa muvaffak olmuştu. Bu 
balonun düştükten sonra sağlam 
kalan aletleriyle veni bir takım 

keşifler tespit edHmiştir. Bu gi· 
dişle kamere ka.lar yükseldiğini 

görmemiz yah.rndır. 
H. Z. 

1 B 
- - -
1 enkit Köşesi : 

" Bu suya sen de 
eğil,, hakkında 
Ülkü kitaphanesinin neşrettiği 

M. Ent Bey isimli bir gençin 
şiirlerini ihtiva eden "Bu suya 
sen de iğil,, ismindeki kitap yeni 
bir istidadı gençliğe ve edebiyat 
müntesiplerine tanıtmaktadır • 

Kitap nih:ıyet 2,5 formalık 
küçük bir eserdir. Fakat içindeki 
yazıların olgunluğu, özlülüğü iti· 
bariyle kıymetini keyfiyetinde 
toplamı§ bir tiir mecmuasıdır. 

Kitabın bat tiirinin ilk mısra· 
ları, son mısralarının "kuvvetinde 
değildir. F.:ıkat tiir gittikçe lirik 
bir mahiyet almakta ve çok sa· 
mimi bir ithafla nihayetlenmekte
dir. 

Kitabın diğer yazıları arasında 
blZı şiirler varki cidden takdire 
layık bir zevk ve heyecanla ya· 
zılmışlardır: 

Hatıra ismindeki bir ıiirin: 
"Hani gül kokuları, bülbül ses

leri nerede?,, 
"Rüzgarda sesim erir, bakı.şun 

gecelerde .... ,, 
Mısraları, bilhassa ikinci mısra 

ne kadar kuvvetlidir .. 
Gene "Akşam ve duygular,, 

ismindeki tiir baıtan başa sembo· 
lik mistik satırlarla örtülmüştür: 
"Ufuklarda ağlıyan, solan göz 

izleri var.,, 
''İzleri bana yakın, gözleri ben

den uzak.,, 
Kitabın "Dalgalar,, kıımm· 

dan gene iki mısra alıyorum: 
"Dalga içli bir teldir, yalnız bir 

nağmesi var.,, 
Rüzgarlar onu gerer, sahiller o

nu çalar.,, 
insanları k~ıtetmiş olduğu 

hissini veren "Dalgahr,, tiiri bat· 
tan aıağı böyle hissi mi.nası ka· 
dar derin parçalarla doludur. 

Şair, kit:ıbmda: Hatıra, Ak· 
şam ve Duygular, Kadın, Hırı, 
Y alnızhk iıi.roli §İİrlerde çok mu· 
vaffak olmuttur. 

Yalnız "Ak§am ve Sen,, ıii

rinde: 
"Gece siyah gözlerle seni seçiyor 

artık" , 
"Geceler yudum yudum seni içi

yor artık," 
"Akşam geçiyor artrk. .. " 

Mısralarında, kafiyeleri redife 
kaptınt\ak suretiyle, yaptığını 
zannettiğim, bir kafiye hatası 
var: "içiyor, seçiyor,, kafiyesi ... 

Son tiiri ohn yalnızlığın, son 
iki parçası taiirin muvaff akıyeti
ni iıbat edecek bir mahiyettedir. 

Kendisini tebrik ederken henüz 
bir istidat halinde kabul edebile
ceğimiz bu şairin ileride şahsiye
tini dah::. bariz ve şiirlerini daha 
çok pürüzsüz gösterecek eserleri
ni beklediğimizi de ilave edelim. 

rtihat Erdoğan 

ltalyan klübünde bir .. 
musamere 

Geçen cuma günü ltalyan klü
bünde bir müsa.mere verilmiştir. 
Müınmereye istiklal marıiyle baş· 
lanmış ve sırasiyle program tat
bik edilmiıtir. Proğramda iki ve 
üç esas üzerine korolar, münferit 
ve triyo konserler verilmit ve ni
hayet Mahmut Yesari Beyin 
(Has -bahçe) komedisi oynanmı§· 
tır. 

Bilhassa te,msilde ve korolarda 
çok muvaffak olan muaevi vatan• 
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Şark viliyetlerimizden 
koyun getirenler 

.... <Baa tarafı ı ıucı ımyı.fada) Evvelce beher öküz için vapur sü• 
lı almaksızın döner. Bunun neti· varilerine elli kuruş, beher koyun 
cesi olarak ceviziçi gibi bazı mah· için de on kuru§ verilirmiş. O za· 
aullerin mevsimi geçer, tüccar bun man vapur süvarileri bu hayvan· 
dan zarar eder; Ceviz kütüğü tara iyi bake.rlarmış. 
getirmiş olanlar da bunları sahile 
k d 

Deniz yolları iıletme idaresi 
a ar tatıdıktan sonra vapura ko· 

bu sene bu usulü kaldrrmışbr. Ev· 
yamayınca tekrar deniz korkusun· 
dan geri çeker, her bir ton kütük velce vapur süvarilerine verilen 
için beı on lira masraf yapar. parayı kendi navlununa ilave et· 

Sonra deniz yolları i§letme ida- miştir. Fakat yeni usülden sonra 
resinin tarifesi de mantıksız şekil- süvariler öküz ve koyun gibi ka· 
d "' l saplık hayvanlar ile asla alakadar e agır görü mektedir. Mesela 
bir ton ceviz kötüğü için istenilen olmamağa b:ı§la.mışlar mesela hay 

navlun k . l" d F k vanlara su veya yem verilmemek se ız ıra ır. a at ceviz 
ku"tu"'g"'u"" b' t d f l 1 b. gibi hadiseler rog"'almı-.tır. bun• ır on an az a o ursa e· :r 'S' 

her iki yüz elli kilo için iki buçuk dan hayvan sahipleri pek çok 
11.ra zam d'l k d k b zarar görmektedir. Şark vilayete ı me te ir i u usu-
tu·· n netı'c · J ak l k b )erindeki hayvanlar yok pahasına esı o ar 3 ton u ir kü-
tüğe seksen dört lira nakliye ücre- Rusyaya satılmaktadır. Hopaya 
ti vermek lazım gelmektedir. Hal· varan gemilerin süvarileri hiç bir 
buki - Tüccarın ifadesine göre_ sebep olmasa hava bozdu diye ha· 
ecnebi gemilerinde bu tarzda usul reket emri vermekte ve hayvanla· 
mevcut değildir. Onun için tüc· n iskelede bırakmaktadır. Bir 
car ecnebi vapurlarına müracaat hafta için bu gibi hayvanların 
etmek üzeredir. (Hopa) da kalması maim yarı ya· 

Bundan başka bir şikayet mev· rıya ölmesi demektir. Çünkü bu 

zuu daha vardır ki o da Hopa is- havalide ot ve saire olmadığından 
kelesinden getirilen öküz ve koyun hayvanlar beslenememekte ve sü· 
gibi kasaplık hayvanlarına aittir . . rüler kırılıp gitmektedir. 

inkılap enstitüsü bugün 
merasimle açılıyor 

~ <Bat tarafı ı inci aayıfada) 

ler kendisini karıılayamamışlar· 

dır. 

Vekil bey öğleden sonra Üni
versiteye gelmiş, geç vakte kadar 
meıgul olmuttur. Hikmet Bey Ü· 

niveraite rektörü Neşet Ömer Bey 
ve fakülte reisleriyle üniversitenin 
yeni ihtiyaçhrı hakkında görüş· 

mÜ§tür. 

Vekil Bey bugün saat 17 de me· 
raaimle açılacak olan inkılap ens· 
titüsünde ilk konf eransınr vere • 
cektir. 

Konferansın mevzuu inkılap ta· 
rihidir. Açılma reımi için bütün 
hazırlıklar yapılmıştır. Üniversite 
ye hoparlör de konulmuştur. 

Üniversite yangın 
tehlikesi geçirmedi 

Dünkü sabah gazeteleıindcn 
birinde Üniversitenin büyük bir 
yangın tehlikesi atlattığı yazılıy
qı. Bu hususta Üniversite rektörii 

ile görüştük. Bize şunları söyledi: 
"- Dün bir gazetenin yazdığı 

gibi üniversite ~bir yangın tehlikesi 
geçirmiş değildir. Yangın Üniver• 
siteye yüz metre uzakta Vezneci• 
ler kap111 yanındaki metruk oda· 
dan çıkmıştır. Bu odaya tamir:ıt 
münasebetiyle talaş ve yongalar 
konulmu§tu. Bu yongalar ayda 

bir tophnarak yakılırdı. Bu sefer 
de yonga ve talaş alınını§, fakat 
nasılsa odanın kapısı açık kalmış· 

tır. Burad:ın geçen yolcular tara· 
fından atılan bir ıigara yonga ve 

talaş parçalarının tutuşmasına ıe· 
hep olmut ve kesif bir duman çık· 
mıttır. Bunu gören üniversite 
müstahdemleri pek fazla heyeca· 

na düşmüşlerdir. itfaiyeye haber 
verilmiş, fakat daha gelmeden a• 

teş, yangın söndürme cih:ızları 

vasıtasiyle 15 dakikada söndürül
müştür. Zaten bu odadan çıkacak 

bir yangının üniversite binasına 

hiç bir tesiri yoktur.,, 

Türk-Yllnan mahkemesi 
~ (Uaf tarafı ı tnd ayıfamızda) 

şahitler dinlenilecektir. Heyet çar· 
şamba günü Pireye vasıl olacak 

sonra lstanbula dönülecektir. Mah 
kemenin bir buçuk ay sürecek O• 

lan bu seyahatinde dinliyeceği 

ıahitlerin aayısı üç yüze yakındır. 

Umumi ajan Emin Ali Bey dün 
bir muharririmize bu seyahat hak. 
kında §unları söylemiıti;: 

ve orada 25 gün kadar kalacak
tır. Mahkeme Pireden Atinaya 
geçecek, Atinada Devlet Şurası 

salonlarında toplanarak şahit din
liyecektir. 

Atinadan Selaniğe gidilecek, 
"- Mahkeme on yedi davada 

muhakeme gidişi icabı memleket 
==-:-=======~=::-,=I haıicindeki şahitlerin istimama 
daşlarımız pürüzsüz bir Türkçe 
ile mükemmelen oynamı§lardır. lüzum gördü. Lozan ahitnamesinin 

Temsil grupunun rejisörlüğünü maddei mahsusasma göre mahke
yapan §ehir tiyatrosundan Sami me, asıl merkezi haricinde de la
Bey eseri bir çok mizansenlerle zım geldiği kadar celse aktine 
süslemiş ve rol sahipleri üzerinde mezundur. 300 c yakın şahidi 1s
f azh meıgul olmuştur. tanbula getirmedense mahkeme 

T emıilde rol alan musevi genç hariçte celseler aktine lüzum gör-
vatl\ndatlarımızı tebrik ederiz. dü. Bu seyahat bir buçuk ay ka .. 

Men dar sürecektir.,J. 
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Yazan: 150 Sene Sonra 
K~A.,D~IlilN ~UNDAN BUNDAN Dedikoducu 

Tefrika 
rtumarası : 19 

leea 
lianım şimdi buhran içinde, bir 
taraft~n bir tarafa dönüyordu .. 

40 bin metreye çıkacak balon! 

Erkekten sonra cocuklar da an
lerine doğru yaklaşarak ellerini 

lıataıı!lardı. Doktor hanım onla -
hı ellerini sıkmadan : 

dan sonra kendisini tutamıy.:ırak 
annesine doğru atılmış ve: 

-" Annedğim, neden öyle 
bağırdın, nen var, hasta mısm ! · 
Söyle bana, hasta mısın?·•: dıye 
ağl:mağa başlamı,tı. 

Sovyet mütehassısları tarafından hazırlanan otomatik 
balon ayni zamanda arzın mesahasını da ölçecek 

- "H d' h d' l t d' ~. . • ar ı, ay ı. 6 e ıgmız 

er~ gidebilirsiniz!,, demişti. 
Bunun üzerine çocuklar ko;?uşa-

• ak ellerine bir iki kitap almışlar 
• e leı-hiye müessesesi memurlarını 
], llkiben evden çıkıp gitmişlerdi. 

. Doktor hanım çocuklar da git
kten sonra bir müddet kapıya 
~aknıı~ ve ondan sonra yerinden 

.. llt\ 
• 

1Yarak bağırmıştı: 
.. Q .......... ' 'G:ttilcr, pek ala da oldu! 
ı- en de bundan sonra büsbütün 

~tbestiın. istediğim gibi çalışa ~i-
e •tinı LY d. . b t . · .rıay ı ış aşına ... 
1 

Jt. ~ :j. 

Doktor Derviş Beyin zevcesi i ş 
1dasında koltu§.ın üzerinde ) ah

a Otdu. Kocası Derviş Bey ona bü
: 

1iık bir dikkat ve ihtimamla bakı
~ ordu Simdi kulağını karısının 
1 liiğsüne~ dayamış, kalbini dinli
• fotdu. Hanımın geçirdiği baygın
j k devrindeki uyuşukluk yavaş 
• t~"a§ zail olmuştu. Hanım şimdi 

•ııhra.n içinde bir taraftan diğer 
iıl.ta.f a dönüyordu. Hanımın hisleri 

'~drici bir surette vücudunu kap -
' • ~ağa ha~lıyordu. Rüyasında 
· f Ördüğü hadiselerin tesiri altında 
e ~\unan dimağı henüz huharnı at
- •te.rnamıstr. Hanım o hadiseleri 

'\ . -
d' \ Y~!&makta olaugunu zanne -

IJ>ordu. Onun icin yüzünde istı-
ll'aıı al"· · d - B · · 'k a1mı var ı. u ıstırap gıth -
Se artıyordu. Nihayet hanım ağzı
llr açarak müthis bir feryat cıkar-
tıı - -

J1 l "ıştı, Bu act feryat bütün evi, bü-
g kltt~ odaları istila etmi~ ta mutfağa 
t~dar duyulınu~tu. Ham:nın oğlu 

." Uneyt mutfakta armut yemekle 
ı- ~e ld" c !gu u. ~ ocuk mutfakta bir eski 
"~~?dalyenin i!zerine otur.~u!lu .. 
f ınde luttuifo armudu ısırırken 
e l~ndalye.n ° v f uen aşagıya sarkan a-
ıl '1.klarıııı da bir ileri, bir geri sal
il 1Yordu. 

- Ji:zrn t • k · 1 t ' e Çt ·ız ona bıraz evve 

Halbuki hanını hiç sesini çıkar• 
mıyordu. Annesinin sükut etmesi 
ve hic yerinden kımıldamaması 

cug~-u büsbütün meraka düşürdü-
ço • "k 
ğünden onun ağla~aıı gattı çe :"r· 
tıyordu. Cüneyt, hır taraftan agh
yor, diğer taraftan koltuğun üze
rine çıkarak anne!İnin ellerini, ya
naklarını öpüyordu. 

fakat hanrm hala kımıldamı
yor ve uyanmıyordu. Cüneyt ise: 
-"Anneciğim uyan, bak ben 

buradayım!. Söylediklerimi işit
miyor musun?.,, diye söylenip du
r uyordu .. 

Nihayet doktor Derviş Beyin ha
nımı biraz kımıldamağa ve kendi
ne gelmeğe ba§lamı§tı. Kadın bir 
müddet dah1 çırpındıktan ve ca
baladıktan sonra gözlerini de aça· 
bilmi!ti. 

Fakat bir müddet etraf ındakile
d tanıyamadı. Ond:ın !onra eliy· 
le alnını oğuıturmağa başlamıştr •. 
Şimdi kendi kendine mırıldanıyor
du: 

-"Yarabbi ban:ı ne oldu?. Ko· 
cam, çocuğt!.m sizleri yanımda 
görüyorum .. Benim kıznn yoktu ki 
o kız nereden gelmi§tİ?. Ya o ba
yağı kadın kimdi?. Seni benden 
ayırıp götüren o asarı:ıtika satıcı

sı kadın ne oldu?, Sen onu sevmi
yorsun, değil mi kocacığon?. Beni 
bırakıp onunla gitmezsin, değil mi 
söyle?. Cüneyt, Derviş yaklaşınız, 

' ı 'k' .. d bakayım yanıma.. ~te ı ınızı e 
ellerimle tutuyorv;:n , bin:-.enaleyh 
yanımdasınız, gitınedir..!z ! Çok 
şükür gitmediniz?.,, 

Hannn.efer..di bu sözleri söyler
ken tarnamiyle kendine gelmi,ti .. 
Artrk etrafını iyice görüyor ve iyi 
muhakeme edebiliyordu. 

Bir iki dakika sonra koltuktan 
kalkmış ve gerinerek :ısabındaki 
kıl"Ikhğı da defettikten sonn. de
nıi!iİ ki: 

Lening-rad, (Hususi) İçin- Stratosferi, içinde adam olma-
dc insan olmadan Stn:ıtosfere cı- dan tetkik edeeek ve bu tetkikat 
kacak elan otomatik balonun in· netayicini r~dyo vasıtasiyle bize 
şaatı hitam bulmak üzeredir. Ha~ tebliğ edeeck olan otomatik balon 
Ya enstitüsü müdürü p1·oferör P. yalnız meteorloji anasırı hakkm
A . . Molçanov tarafından projeleri da değil, ayni zamanda kosmetik 
yapılan ve inşaatına Promtekni- ışıkhr, havadaki hamız terkibatı 
ka fubrikalannda devam olunan hakkında İzahat verecek ve arzın 
bu Stı-alostat balonunun makine- sathı mesahasını ölçecektir. Hali 
leri Gcofizikal rasathanesi ve rad- hazırda hava ::ıhvali hakkında tet· 
yo - enstitüsi.i tarafından hazır- I kikat ~e ~abeı· ~ima m~selesi~i~ 
lanmıştr. Bu şayanr hayret oto- h.alledılmış olduguna emm olabıh-
matik balon hakkında gazetecile~·1: r~z. 

izahat veren prof esöı· Mol~ano\' Stratosferin en yüksek tab~ka-
demiştir ki: )arına çıkacak olan otomatik 

"Gecen yaz mütehassısların balonların en iyisi kaoçuk yapı-
Stratos.fer yüksek hbakalarında !anlardır. Yükseldikçe gerilen 
yaptıkları tetkikat, tamamen fenni bllonlar, yükselme kabiliyetlerine 
mahiyette olamalarına ı·ağmen, kadar varmakta ve haddini geç
çok büyük mütküllere maruz kal- tikten sonra da patlamaıktadırhr
mıştır. Bunun için çok sıkı bir Jr. Buna göre en yüksek tabaka
surette k:ıpatılabilecek ve içinde lara. çıkm:lk meselesi gondolun 
~asıtların teneffüsüne kafi hava yapılmasındaki fen prensiplerine 
bulunacak bir gondol yaptırmak tabidir. Bu tecrübelerden sonra 
mecburiyeti vardır. Bu bapta lazım yapılan otomatik balonlar 20-30 
gelen ilk projeyi meşhur kimya- kilometre yüksekliğe çık:ıbilecek 
kerlerimizden Mencelyev yaptı. kabiliyettedirler. g 
Bu projeye göre gondolun y3.ğlı . .. .. . .. 

h 1 d k kt Kozmık r.şıkların olculmesı .ıcın musam a ar an ve aoçu an ya· I ~ . .~ .. ~ 

1 - · d' d y l k lazım olan makınelerı en vuksek-
pı ması ıcap e ıyor u. uvar a · 
şekilde yapıhcak bu gondolun lere kaldırmak hususunda, ku
çelik tellerle sarıl.ması tazım geli- turları üç buçuk ila dört metre o-
yordu. lan 4-5 balona ihtiyaç v:>.rdır. 

Fakat bu projede yapıldığı za· Hava enstitüsünün tecrübe etti-
man Stratosferin yüksek tabaka- ği "tandem,, sistemi en yükseklere 
l:ırma çıkmak henüz hatıra gelmi~ çıkmağa kafidir. 

değil idi. Balonlardaki ndyo makinele-

Son zamanlarda Stratosfere ya- rinin vereckleri itaretleri alabil-

ılan yükselmelerde icr:l edilen ! mek için otomatik balonlaı-ın açık 
;etkikat bu tabakaların ihtiva et· havada ve rüzgar olmadığı z:ı· 
tiklei·i terkibat hakkında çok kıy· manlarda yükseltilmesi lazım ge· 
metli malUınat elde edilmesine liyor. 

yardım etmiştir. Stratosfer otomatik balonile yük-

Hav :ı.da Meteorloji hadiseleri ıelmelc hususunda yalnız 25-30bin 
hakkında radyo vasıtasiyle haber metre ile kahnnuyacaklar. 40 bin 
veren ilk radyosonda makinesi metreye ,.e iaha yükselmiye çalı
Sovyetler tar'.::.f ından yapılmış ve §acağız. Bu da sırf gondol etrafın
kullanılmıştır. Bu alet !}İmdi çok 1 daki ka~rin kuv,·et ve mukaveme· 
kullanılmaktadır. 1 tine tabidir. 

Leningr:ıd, 3 (.~.A.) - Tas 
bildiriyor: Otomatik Stratosfer 
balonlarından mürekkep bir gru
pun inşaatı ikmal edilmiştir. 

Bu balonlar bu ay zaı-fmda Le· 
ningradd:m tecrübe yükselişleri 
yapacaklardır. 

Bu balonların çıkabildikleri a
zami yükseklik 40 kilometredir. 
Her balonun kutru iki metredir. 
Balon sepeti elastiki kauçuktan 
yapılmış olan balonlar grupuna 
bağlanmıştır. 

Havayı nesiminin tah:lllül et
miş olan tabakalarına doğru çıkıl
dıkça bu balonlar şişmektedir. Bu 
suretle bunları patlıyacakları ana 
kadar daimi bir is'at kuvveti mu· 
hafaza edelimesi ve bu sayede a· 
zami irtifaa çık.m1sı mümkün ola· 
caktır. 

içinde adam bulunmıyacak o· 
lan balon sepeti, muhtelif otoma• 
tik aletlerle mücehhez olup bun• 
lar meteorolojik unsurların h::ıli

ne, kozmik şuaların kesafetine, 
havadaki müvellidülhumuzanın 
mubteviyatınına dair malumat 
n:\kledecek ve arz sathının oto· 
matik fotoğraflarını alacaktır. 

Balon sepetinde bulunan cihaz· 
)ardan biri, pek mühim olan koz· 
mik şuaatın indifalarının adedini 
telsizle nakletmek meselesini hal
ledecektir. Bu cihaz imal edilmiş 

ve yerine konulmuştur. 

Uzak mesafelere nakil tecrübe· 
leri gayet iyi neticeler vermiştir. 

Her hangi muayyen bir irtifada 
müvellidülhumuz:ının terkibini 
Stratosfer balonun suudu esnasın· 
da bile telsizle bildirebilecek olan 
cihazın taslağının yapılması da ik~ 
mal edilmiştir. 

Balonun inşası işine Leningrad 
Aeroloji enstitüsü ile, radyo 
enstitüsü, merkezi jeofizik rasat· 
hanesi gibi müesseseler iştirak et· 
miştir. ~~e~İ§ti. Şayet sevgilisi olan 

1 sı Mehmet hir daha gelecek o
\!raa c·• L } • • • 

t uneyte at Ki ı getırmesını 
enb·n ~ l edecekti. Sonra Mehmetle 
~l taber mutfakta o at kılhrı ile 

- "Yüz elli aene sonra dünyaya 
gelmediğim~ bilsen ne kadar mem 
nunum!.,, 

Umumi harbın en cesur adamı! 
• ~~~~pacaklar ve deniz !kenarr-

1.i•d..ip balık tutacald :.trdı • 

\.Cüneyt bu mühim meseleleri 
ı- 1Zlnct • k ı k . f Çt ız a onusurken anneıı-
- 11

111 a.cı feryadını isit,miıtti. O an-rt c.. · 4 ~ 
B·· ~~e!lın elindeki armut yere 

1' Utınu~hi. Çocuk büyük bir me· 
. ~~kla: ... 

-"A e nnenı hag"'ıı·dr acaba ne 

Karısının hu itirafı karşısınd-:ı 
gt.ilümsiyen doktor Derviş Bey gi· 
dip hanımı kucaklamı~ ve: 

- "Ya konferansın?. Onu ne 
vakit yazaclksın? .,, diye sorunca 
ondan aşağıdaki cevabı almıştı: 

-" O konferansı ne yaz:ırım, 
ne söylerim, ne de bundan sonra 
öy)e zevzekliklerle meşgul olu-

İngiliz gazeteleri son günlerde 
harbi umuminin en cesur adamı 
kim olduğu .meselesi ile uğraş
makta ve hunun Alman casus teş· 
kilatma mensup binbaşı Frank ol
duğunu iddia etmektedirler. 

Binbaıı Frank umumi harpten 
evvel Fransız ve İngiliz müstem-

lekelerinden ya§ıynak oralarda 
ordu teşkilatı hakkında malumat 
edinmiş ve harp esnasında Filis· 
tin cephesinde istihbarat işlerile 

uğraşmıştır. 

Binbaşı Frank bir k::ıç kere müt
tefik orduları karargahlarına ka· 
dar sokuf.muş ve muhtelif tedbir-

lerle bizzat ordu kumandanları· 

nm :ığ2mdan malumat almağa 

muvaffak olmuştur. 

Bu adam İngiliz ve Fransız ce· 

neral üniformalarını giyerek cep· 

hedeki kıt' atı teftiş edecek dere· 

cede yılmazlık göteı·miştir. 

d ? d' ' 
U • .,, ıye ıorınuctu. Fakat hiz-

et • b 1 :ı-
çı u sua e cevap vermeden SON 

Romanyada feyezan Yugoslavyada tevkifi istenilen mebusl 
Bükre§, 3 (Hususi) - Romanya. 

nın bir ~ok yerlerinde karlarm ansızın 
erimesi yüzünden korkunç feyezanlar 
başlamı~tır. Bunların en mühimmi Bar· 
lada şehri ve ci1'anndadır. Burada so• 
J:aklarda bir metreden ziyade ıu vardır. 
ve halk kayıklarla gezebilmektedir. Şe. 
birde bir çok evler yıkılmış, çok büyük 
zararlar olmuştur. Mezbaha ve mezarlık 
tamamen sular altında kalmııtır. Sular 
allmda kalan ara2i 600 hektardır. 

a· t ~nrmın od asına doğru koşmuştu. ••-!1111!11111!!!1!1•~!!11111J!!ll!!!ll!~ 
• t~tteyt te hiznıetçiyi takip etmişti. ORı T/u. Belgrad, 3 (Hususi) - Saray Kadiç Efendi Ağraı- mesele-

~ ~:neyt odad1n i~eriye girdiği za- n t Bosnadan alınan haberlere göre, lerinin hallinde, devlet hazinesi 
" '- · · b Boşnak müslüınan mebuslarından 

.. n annesını aygın bir halde ve Sadri Etemin küçük 
~ıleri kapalı olaı-ak yatmakta Hüseyin Kadiç efendinin teşrH 
duğunu görmüştü. Hikayeleri masuniyetinin kaldırıldığına dair 
Yü .. t t b Kitap halinde bası'ıyor, olan tahrirat müddeiumumiliğe , zu ıs uap an uın buruşuk yakında çıkacaktır. 

lr hale gelmişti. Kadın ellerini Renızi kitaohanesi: 50 kuru~ gelm~ştir. 
'ld · d · · h. ..llllliHiliiııiiıiiiiıiiıiiiıiiiiiİİlilııiıİliiiiiiilll .. I 

tr.p ın ırıyor. ıç bir söz söy- Bunun üzerine müddeiumumi 

~nıiyordu. De İHS:\N SA~il ••--•1 mutasarrıflık mahkemesinden Ka-
.' ahası iae annesine doğru iğil- Tifo ve Paratif o Aşısı 
1fli. Onu uyandırmag"' a çalı"'ı _ diç efendinin derhal yakalanması-

" Tifo ve l':uatifo hast:ılıkl:mna tutul-
lltdu. • rnaınak için tesiri çok bt'i muafi:cti m talep etmiştir. Müddeiumumi 
Qll vaı!yet ka.·şıımda Cüneyt pek emin bir a~ıdır. Ecza Jcpohı.rı nda hu talebi irtişa kanununun üçüncü 
hetle, :,;r nunesine, bir de ba- bulunur. (13894) maddesi mucibince serdetmekle· 
-.... ""~krnağa başlamıftı. On- <lir. 

zararına olmak üzere menfaat el

de etmek için mebıısluk sıfatını 

aui!stimal, Ağrar ıslahatı tediyatı· 

nm herkesten evvel kendi ve hi-

maye ettiklerinden bazılarına ya· 

pılması hususunda tesir yapını§ ol· 

mak ve Vlasenitza kaza kaymaka· 

mını zirai ıslahat işlerinde suiisti· 

male sevk ma:ddeleyinden itham 

olunmaktadır. 
,., 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

rnabı:l!iı Ankara caddesi No. 06 
Telefon . 22565 





11- VAKiT 4 MART 1934 --

(
u ~ u~~~ırn) ~niversi~re~t8rl~~~n~e[ 
111' 111111 &AWWWllD--PP'mmıu1111m11:u:ııımımnmı;:mm:pa;:n•m•ım:m:ımwww1111111 il il np 4. Mart. 1934 pazar ıoan saat 17 den itibaren baılıyacak 

4 1118rt P•ur muiki. 21,30: Konferanı. 21,41: Mme. 1leri. 23,10: Alqam konseri. ola11 Oaiwerli.te inlnlip Tarihi Enıtitiisi derslerinin gün •e ••at· 
• • Helene Ba11arab tarafından tapımi. 22, BUKREŞ, 364, m. 13: Bana haberJe.. l 1 f kli t 

!SATNBU~: 18: P~ mtnJal·. 1~ 15: Piyano konıeri. 22,4&: Son haberler. ri. _ Plik. 14: HalMırler. Plik ll: Rad. leri •• dera Yerecek ıe•ahn iaim eri aıağıya yazı mııbr. • 1 e· 
Muhtelif ...,.,.1, Ajana bahıerlen~ BRESLAU, 316 M. 171 Hafif musiki. ~ orkeatrur. 19: Haberler. 19,16: Rad. ler aoa 11nıf talebelerile Harp Akadem:ıi Mühendiı ve Yüksek 
19.30: Türle ma~ nepiyatı. (Kemanı 19: Müaahabe. 19,25: Aktüalite. 20: yo orkeıtraar. 20: Onivenite radyosu. Tıcaret mektepleri son sınıf talebelerinin ilin edileq giin •e sa-
~t ~y, Tanbun Mesut !ley, Kanu· Milli neıriyat. 21: Haberler. 21,30: Net· 20,20: Plak. 20,46: Konfennı. 21: Oda 
aı Vecihe~). 21,20; A,...a ve ~r- eli muıiki. 23,20: Muhtelif. 24: Nefe)i muıikiıi. 21,30: Konferanı. 21,4&: Mme. atlerde Oainraite lconferanı ulonunda bam butuamalara IDıumu 
~ büerlen. 21,30: Bednye Hannnm •ı· ıece konseri. zoe tarafından tqanni. 22,45: Keman .ı. .. miyetle illD olunur. (973) 
tiraki:rl• Rad:ro orkeatrur tarafından Sal konseri. (Sonatlar). 22,46: Haherler· 4 Mart Maarif Vekili Hikmet Beyefendi 
danı muailıdai. 8 mart I . BRESLAU, 316 m. 17: Hafif 111uaiki. 

ANKARA : 12,30 Anbrapalaı~ na· İSTNBUL: 18: Plik MP":rab. 19: - Müaahabe. l8,3S: Romanda ........... 5 
lıil. 11: Vi)"OloDMI kameri (Edip Bey Meaat Be:r tanfmclan Çocu~ ~ 20: Milli neıriyaL _ Muhtelif haberler. 8 

" " " " 
Mahmut Esat Beyefendi " 

" 
tarafmdu) 11,40: Alaturka saz. 20: A· ve ajanı haberleri. 19,30: Turk muukiai 24. Cec k • 10 

· H Sad0 B • e on1er1. 
jau haberl.i.. ne,riyab; (Eftalya Sadı • 1 •:r, 11 

., 
" " " 

VARŞOVA, 1415 M. 16,20: H. Gol- Refik Bey). 21: Muhtelif neıriy-:t, A· 8 mart Pertembe ıı 
4lu takımı. 17ı Lembersten: Neıeli ne§· janı haberleri.) Zl,30: Cemal Reşıt Be:r İSTANBUL: 18: Plik netriyab. 19: lS 

Yuıuf Kemal Beyefendi 
" 
" " .. " 
" 

Recep Beyefendi l'İyat. 17,30: PWr. 17,45: Rabi türler. pi:rano. Necip Yalnıp Bey keman. M ... Selim Srm Bey tarafından konferans 
18,16: Polonya muaikİIİDclen mürekkep ut Cemil Be:r Viyolonael (Oda muaikİIİ). ve ajanı haberleri. 19,30 Türk~ muıikiıi 17 
lron..,. 19: Sbç. 19,40: Muıiki ve.özlü ANKARA, lz,30: Ankarapalaıtan na· neıriyab Kemal Niyazi Bey, Hayriye 18 

Hikmet Beyefendi 

neıeli neıriyat. 20: Erteıi günün proıra· kil. 18: Orkeıtra, !8,40: Alaturka ıaz. Hanun, Mahir Bey, Müze11en H~· 19 
ını. 20,05: Muhtelif sözler. 20,30 Genç· 20: Ajanı haberlen. 21: Muhtelif neıriyat. Ajanı haberlen. 20 

.. " " Mahmut Eaat Beyefendi ,; 

life mahıuı nepiyat. 20,45 ve tiyatroya VARŞOVA, 1415 m. 16,40: Yeni o- 21,30: Radyo orkeıtraaı tarafından danı 21 " '' " " 
dair. 20:16: Hafif orkestra muikiai. 21, peretlerden pllklar. - Müaahabe. 17,55: muıikisi. ,, Hikmet Beyefendi 
Ol: Haberler. 22: f~ 22: Müaahe- Polonya beıtekirlannın eserlerinden mü· ANKARA : 12,30: Ankarapa)aatan 22 ,, " ,, 
ı.e. 22,15: Neteli nqri:rat. 23,1&: Spor rekkep konser. 18,25: Prio takımın ta- 1 nakiı. 18: Orkeıtra. 18,40: Alaturka saz, Dereler aaat beıte baıltyaeakhr. 
Ye aair haberi•· 23,3Ş: Danı musikisi. pnnili konseri. 18,50: Ziraat 19: Konfe- 20: Ajanı haberleri. 
24: Müaaha&e. - Danı maıikiainia .._ ranı. 19,20: Musikiye dair sözler. 19,36: V ARŞOV A, 1415 m. 16,40: Caz or• 
-..mı. Plik. 30: Muhtelif miiaahabeler. 21,06: keıtraıı tarafından konser. 17,40: Koa-

BUDAPEŞTE, 550 il. US,~:. "!°asan: "Puccini'nin MANOL LESCAUT" (Ma· ferans. 17,55: Plak ile ruhi kWik anasİ• 
• ..._ 17,30: Koanram- 11: Süıbiaın 1811 non Leıko) Operaıı. 23,30: Danı musiki ki. 18,25: Plak. (Salon muaikiıi). 18,IO: 

Plalclan. 19,ZO Mlaahalııe. 19,SO Orkeı· kiıi. 24: Müaababe. 24,05: Danı muıiki· Genç köylülere mabıuı neıriyat. Ilı lk· 
tra musikili. (Rooe). 20,40: Spor haber· ıi. baadi neıriyat. 19,20: MüuhaM. ıt,Olı 
leri. 21: Miuhabe. 21,GI Macar '8rlola· BUDAPEŞTE, 550 m. 17: E• kadmı· Orkestra ile hafif muaiki. 22: Milıhhe. 
n. 23 Ya:rb .adar tarafından konıer. na mahıuı neıriyat. 18,Saloa orbstran. 22,16: Popüler komer. 23: Pllk De ... 
23,3&: D_. mulİkİIİ. 24,20: Siıan muıi- 18,45: Pen. den. 19,1&: Viyolomel kon- )on konser. 23,30: Dane mu.ua.L -
la.i. seri. 19,66: Mtiaahabe. 20,30: Viyolonsel haberler. - Danı musikili. 

ViYANA, 507 m. 18 Plak. 19,16: Ro- konseri. 19,55: Müaahabe. 20,30: "Kare- BUDAPEŞTE, 550 m. 17: ........ 
manya köylerine ait pJiklar. 19,45: Tbe· nine Anba" iıimli Hubay'm eserlerinden 18: Çiftçilere tavıiyeler. 18,30: 0,.
CMlor- Heinrich Meyer'in doiduiu 50 İn· opera temelli. - Müt•kiben Siıan mu- orkeıtruı tarafından ....... 19,eı ı .. 
ci sene münueheti:rle eaerleriaden par- IİIÖIİ. iilizce derı. 20,15: T......UU "-• IO, 
çalar. 20,10: Haberi•. 20,25: Brahma· VİYANA, 507 m. 17,05: "Avuıturya, 45: Harici ıiyaaete dair ıc.ı....... Ilı 
tan pi:ruao konseri. 21: "St. Stefan'daki benim vatanım" ilimli çocuk neıriyab. Stüdyodan temail. - H.-.... M....W
kiliM" İlmindeki ~ 22,0I: Johann 17,30: .AJQatör .-ti. 17,55: Halk oyunla· ben Siaan muaildti. 24,30: Kala..._. 
Strau .. '111l openti "Simpliciuı" tan aah· n •• tarihçesi. 18,20: Konser. 19,10: komeri. 
...ı.. Ruh ve hayat. 19,35: Pere. Den. 20: Ak· ViYANA, 507 m. 17,411 Kadm aaati-

B'Ulamş, IC54 m. 11,30: Ruhi konfe- tüalite. 20,15: Haberler. 20,36: Richard 18,10: Tqannili kamer. 19,IO: Tiyatro 
raıu. 18,30: Çocuk aetriyatı. 16,45: Ço- Wagner zamanına ait muaikiıiıuulann •· haberleri 20: Eski Aftltur:ra martlan• 
cuk maliki& 171 Kö,ta ... ti. 18: Jean aerlerinden parçalar. 23: Son haberler. 20,45: Haberler. 21: "Netml" ilimli 
Marko orbatruı. 191 Hü.ler. 19,llı 23,11: A1qun konseri (Radro orkPlra· muıiliki temıil. 22,20: Yeni Avuıtueya 
Orkestranın devamı. 20 Onivenite rad- 11.) muıikiai. 23,30: Son haberler. 23,45: Kar 
yoıu. 20,20: Plak. 20,45: Konferans. 21: BÜKREŞ, 364 m. 13: Borsa haberleri. haberleri. 24: Plilc ile akpm konaeri. 
..... Pia J.i ._ f d a .... .,; 21.ıO: - ltlMt; ~4• Halıiiırlii'. PiMi; 18a F..U. BUKRl'.f,, .... -. 13: aa..... - Plak. 
Radyo ork•truı. 22: MDli .... f'İ7at. Laca orkeıtrau. 19: Haberler. 19,lS: 14: Haherler. - Plak. 18: Diaioo ...... 
21,16: Rad:ro orlceıtrur. 22,45 Haberler. Orkeıtranm devamı. 20: Oninnite rad· trau. 19: Haberler. 19,15: Dinico orkee-

BRESLAU, 316 m. 17: Orkestra - yoau. 20,201 PWc. 20,41ı Koaferam, 21: trumın de'YUDI. 19,IO: Onivenite racl
Müubabe. 19,0S: Baliliyka konseri. 19, Tqanni. 21,ZO: Senfonik orkutra tara· yoıu. 20,10: Koaferam. 20,30: Opera. 
IO: Heiclecnmd iaimli bir ıkeç. 20,20: hadan kOllHI'· 22 Romanya üzerine kon· dan naklen bir opera tmnlili. 

Kınk Kaledeki Askeri 
San' atlar Lisesi için 
Muallim Aranıyor: 

Aüul Fıbrikalar Umam MadOrlliilndea: 

l - Aakert Sa11'at liaeaiacle Saa'at deraleriadea baıka mall

tellf cltn d•elerıadn mlabal muallimlikler •ardır. 
2 - Ba •aıllimlildere Maarif li1elerinden muallimlik yap

.. olnl.r ,.laat bnDflarıaa nazaran okutmak ıellbiyetini ve 

bml ••ilan hala maalHmler abnacaktar • 

3 - Almaak maalJimin haftada en aı on bq, ea çok yir
mi aaat elen ekatma11 meebaridlr. 

4 - Tılip olaalana mawaıub adreslerini baTi iıtidallrile 
fit Ye hal tercOmel~rini 15 • Mart· 934 tarihine kadar Ankarada 

Aakerl liaeler mDfettitlitine g&ndermeleri llıımdar. 
5 - TıJİD edilecek Muallimlere kıdemlerine •• okutacak· 

lan den ıDmreaine ·ı~re ayda 98 liradan 150 liraya kadar Be

nt Yerilecektar. 

6 - Bu mektep için ayraca 126 lira ücıetle bir doktora 

ihtiyaç •ıdar. Talip olanlann bir iıtida ve tercümei ballerilP. bir-
likte •Dracaatlan. (7 42) 

AktWt.. Zlı Tarih: bir konter. 23: Ha· hraal- 22,16: Senfonik konserin deva· BRESLAU, 316 m. 17: Hafif muıiki. 
......... Mı Hafif maliki dam parçalan. rm. 22,4&: Haberler.. - Müaahabe. 19, .....ıi parçalar. 20: 
l:~~~i. B~~W.316m.17:0•~~~Moo-~~ (~~~.~~)---------------------------

'mart Paurt•I ... ,.,ma1u~ı konser. 18, Yüksek Silisya· 21,30: Kuartet konseri. 22,20: Raqo Ol'• H 
lSTAN . • Plik . tJ. lS,30 ya. aıt netn1a~ 1~: N9!8~.muı~. - keıtra11. 24: Hafif s>arçaJar ile musiki. esap memuru aranıyor 

BUL. 11. neınya Müaahabe. 20: Mıllı musikili neşrıyat. 9 rt C 
Fran1tzça dert. (ilerlemitlere). 19: Muh· Kıaa haherl 21 10 T 'li ma Um8 
telif lllfri:rat, (Ekrml a.,, RateD Be:r, ~parçaları.;; N~: m:: =~ lSTANBUL~ 12,30: Alaturka plik Aı"•rl fabrikalar ~mum MüdOrl~ğlindea: . 
':-vdet Be:r, Şeref Bey Selma Hamm Ve- parçaları. neıriyab. 18ı Plik Defriyatı. 19: Mabte- Ocretle iatibdam edalmek Dzere bır mDtelcaıt hesap memura 
~-H~) 20,30: Münir Nurettia Be! 7 m rt Ç b lif neıriyat. Ajanı baberl.-i. 19,30: abaacakbı Taliplerin iıtida ve diğer evr•k ile birlikte mOracaat· 
-...,. (Mes'ut Bq, Rutm Be:r, Vecı· 8 artam a Türk musikisi netri:ratı. (Eliza Hamm, • (990> 
~H~)"~:~~~~ lttAQ~:U:Plik~~l~H~O~~H~).~~:-l~a~n_. _____________________ _ 

n, 21,301 Necip Yalmp Bey orkeltrall 30: Franıazça den (ilerlemiılere), 19: Ajau haberleri •• bor,.. 21,30.: Necip ı 
tarafından malatelif ...... ~·mmer a.,. tarafmclaa moaoloa, A· y akup Be:r orkeatraaı.) ı la t • n bu ı b ele d l ye s ı llA n la r ı _ 

ANKARA 12,301 Aabrapalutan ~- ~ baberl..t. 19,30: Türk anuikisi ....- ANKARA, 12,30: Aabrapalutaa '------------------------' 
lril. 18,ı Alaturka su. 18,45: Daa1 ma11· n:ratı (Ekrem Bey, Ruwen Bey, Cevdet, nakil. lS: Keman kODleri., (Ekrem Zeki SIUeymaniyede kiia hp medreaeai kiraya •erilmek üıere 
kili. 19,20: Alaturka su. 20: Ajans ha- Mehmet c. .. t Bey, Şeref Bey, Vecihe Be:r tarafından) 18,40: Franaızça deri. mOzayedeai 5 . 3. 934 paHrtea gününe kadar temdit edilmiftir. 

laerleri. ~ Semiha Hamm ,Senet Han.-> 19,15: Gramofon. 20: Ajana haherleri.) Talip oııalar praiti anlamak ilıere Levazım mlldllrlOğllne, mll-
VARŞOVA, 1415 m. 16,56: P~ (şeb~ ti:ra~ 'ftlriline ~ -::- VARŞOVA. 1415 m. 16,40: fWif zayedeye ıirmek i,.io de 27 liralık teminat makbuz veya mek· 

- Keman kameri. 17,20: Şarlalar· Plik. •• Plak netft7&b.~ 2l,20: AJan ve .. musiki. 17,40 Müaahabe. 17,SS: Tasu· • t 
18,IO: Zirai mü1ahak 19: Koaferaaı. tarafından muhtelif eserler. ... 18,2&: Oda mutikili. 18,&0: Miaaba· tubu ile o rOn Mat on bete kadar Daimi encilmene müracaa 

19,20: Askeri neıriyat. 19,41: Plik- ~: . ANKARA: 12,30: Ankarapalaı~ ~-be. 19: Mektepli neıri:ratı. 20: Muhtelif etmelidirler. ı984l 
Mü.ah.be. 21,06: Hafif muaikL 22: Fo:r· kil. 18: Orkeıtra. 18,40: Dana m?ıikiaa. IÖzl ... 21: Musikiye dair konfenm. 21, . 
ton: 22,16: Popüler, Senfonik kamer. 19,16: Gramofon. 20: jan haberlen. 16: VUfOYa filbarmOnİk be:reti tarafm. - Miubüe. 18,31: K.maa ~nallan. kovadan nakil. 24: Müaahabe. Z4,0S: 
U: Plik ile salon musikisi. 23,30: Dana. VARŞOVA 1415 m. 16,56: Tapa. dan konser 23 40· Danı muaikili. 24• 11: Cia9Jii• ait nepiyat. 20: Mili net· Danı. . k 
- Miaahabe. Dam. nili pi:raao ko~ 17,10: Çocuk neıri· MüMhaı... 2.ı,oi: Danı muailcia. • "7at 2lı Kua ........... 21,10: Dana mu· BUDAPEŞ:E, 55~ m:. 1~: Çlo;~ ~-

BUDAPEŞTE 550 m 16• Salon or- Jatı. 17 40· Müaahabe. 17,56: Aıkeri BUDAPEŞTE 550 m ll• .._L:L!:ı aikiai. - Miullabe. 24: Damm deva· aallan. 18: izcilere aıt soz r. -=~ h • 
.__ • · • ' • . . , · · -.-a ·· ti. 19,30• Budapefte mu.... eye-
-ır..ı - Den. 19,30: Criqin eaele- kouer. 18,25: Pi7&Qo konaerı. 18,50: Zı· Se.i -12.1_1_ lt• S&...--ıw deni. 19 -.4. •· tör aaa •-- k• 20 30. s..::d -•--rind-. Hafif kah ......,.... • -•ır-• ,,._. ti tarafınu.u onaer. , • .... YUUIUI 
B .1--~· 20: Koaferam. 23,30: raat. 19: Miiuhabe. 19,20: • .. ""' Spor haberl.-i. 19,40: Piyano kameri. 10 mart Cumllrteal bi ail 2Z· Haberler 22,15: Opera 
a-.-,te -.uın . ı..:retüün konseri. hane musikisi. 19 45· Muhtelif musaba· 20,20 Koaf 20,&0 T uanili koa- r tem • • • 

21,&0: Ha....e:~lO: Pl:ruo lroaıeri. Wer. 20,30: p~~ naklen Smetana'· ser. ~: Ha=· ~ B:.peıte .... lSTANBUL: 18: Plik netriyab. 18, orkeıtrau. 23,25: Ha:a haberleri. 23,30: 
24,30: Orlr.e.tra. ma eserlerinden "iki dul" iıimli opera siki h . '"--~~----- 23• Ha- 30: Fra•ems• dert. 19: Etnf Şefik Be:r ()deoD n Parlofon pıald.n. . . . 

Vı · 2315 eyeti _....ın ..... ._. • &...__.__ ... __ .__~--- •=-- L-L-•.......: vtYANA 507 m 11 lllıfif muı:L: 
YANA, 507 m.17,30: Beetbo .... '. tı.aıili. 23: Haberler ve sure. • : herler. 23,46: Pali Pertiı Sipa ta1mm. ...--...... ----. ~ -~ .. '. . ...., 

•dair koaf....._ 17,11· ~ PWc. 23,30: lhfif kahvehane muıikiai. VİYANA 507 lS,lO· Popilao o- 19,30: T&rk musiki aepiyab. (Udi Re- 19.20: Aktüalite. 20: ~~· ~,~ı 
muıikiıi tarihiaııl. A....;....,.. roli. ll, Mı Mi••be. 24,06: Danı muıik:iai. opera ve ~leni;:·~. l8,30: Hu file Be:r, Tat.art Refik Be:r, Kemençe ı:raberler .. 21 : "Der S~~tzenliesl" ıaam-
20: Yeni .. .,.tJsartar tanfmdan ıu.... BUDAPEŞTE, 550 m. 18,30: Piyano ıo Wollf'un .....ı..indea parçaı.. 18,11: Fahire HUUlll, Maıuuai Rnt Bey). li Eyıler'ın opc.-ret t~~ı~ı. 23•15: Haher-
19,06: Avuıtur,a Ca-1 ..... tine dair. kon...L 19,10: Jtalyanca derı 19,40: Po- Se:rahat ve aeyriaef.., haberlen dair. 19, 20,llı EnelW ... sru,.._ mapnnİ br 23,30: Danı musıkiıı. • 
19,25: Haftan.a .....,..._ dair sözler. Jydor Brunawick pJiklan. 20,20: Müaa· 10: Haftanın heden sporlan haberl..i. (Şafi:r•) Manan iftlnk edecektir· 21: BOKREŞ, 364 m. 13: Bona. - Pıü: 
~: 'Rad1.o orlceatru. (,,_,, Hober, ç.. habe. 20,&oı Opera maikiıi. 21,25: Kü- 20,10: Jozef Holzer Radyo on.tras. A. laüerleri " ...... ~ 21,30 14: .Haberler. - Plak. 17,15: Mektepli 
li. Gaudrio, ma--.ı Do Medina). 22: çük radyo on-trur. 22,10: Haberler. 21,20: Aktüalite. 21,38: Hallı opera ar- N~ Yaku ~ ---- tarafaldan neınyatı. 18: Radyo orkeatrur. 19: Ha-
Aktüalite. 22,lS: Ha•.t.r. 22,30: Mi- %'.',25: Toll Sipa takımı muıikiıi. kestralllllll konaeri. 22,46; Son ......._ ~ ..:.... herler. 19,15 Orkeıtranm devamı. 201 
&ıııhaı... 22.45: Piftao ...ı.kati:rle prkı. V!Yü~:A, 507 m. 17,45: ŞARKI AV- ler. 23: Orı konseri. 23: Neıeli kanpk . • • Ankara Oniverlİte dersleri. 2~: Pllk. - Kon-
••hafif havalar. ~ı Plak ile dam par. RUPA KOLTORO (Konferans). 18,10: muaila'li neıri:rat. ~NKARA. l2,30. • Ala =-tan ferans. 21: Mme. Octavıe_ ~~ taı-
çalan. Şii ı•m Aftllblr7a)ı beatekirlarm eser· BUKREŞ, 364 m. 13: &ona.- Plilc. aakiL 181 Oıtrıel~ .l8,40.. tu ~ ıanni. 21,30: Radyo amatörleri aaati. 21, 
BOKREŞ. 364 11L U: 8ona haberleri. 1.-iaden kamer. 19: Çocuk haltahldan· 14: Ha ..... ler. - Plik. 11: Rad:ro ...._ il.Ilı O... ••.UOaa. 20: JUi haberlen. 50: Meli. Hilcla Crauer'in iftirakiyle pi· 

- Plik. 14,15: it.fil~ 11: Radyon clair.19,21: Memurin aandddarma da· trur. 19: Haberl.r. 19,lS: Radyo...._ VARŞOVA, 1415 m. 16,40 Plik. - yano konseri. 22,15: MelL Vietorlça Vri· 
~ 191 tw.ı... U.U: Mr. P. lr. 19,IO: Aktüalite. 20,15: Haberler. 20, trw. 20: Oainnite denleri. 20,20: Miuuı... 17,Uı Popüler komer. 18,60: oni tarafından taganni. 
Nı~oe lanıfmdan tasaaai. 19,30: 30ı Filharmonilc lalam tarafından kon· Plik. 20,46: Ko.f.aaı. Zlı Senfonik Zirai ........... 19: ReportaJ 19,ZO: Kah· BESLAU, 316 m. 17: Hafif maaild. 
~· ....... truı. ~: Oninnite ............. (FRANZ LEHAR; JARMILA No- kODMI'. 221Mütalea22,15: Seafanilı lron ........ nmlİkİli. - Muhtelif müaahabe- - Müaahabe. 20: Milli nepi,at. 21,10: 
~~: PWs. 30,41: Koaferam. JJ: VOTNAı IUCHART TAUBER). 22,40:ıaerla denim. 22,41: Haberler. l•. _.,Hafif apalDci. 22, Müaahal:te. 22, Eski Vi:raaaya ait miaahi prkalar. 24: 
·~ Kuarteti tarafından Oda Aktut haberleri.22,SI: Eıper.-ato haber· BRESLAU, 316 m. 17,: Hafif maaiki. 20: Chonin'ba aerlerindea 23,0I: Kara- Berliıı'dea uklen dam matikiıi. 




