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Anlaşması Meclisi Toplandı 

Hariciye vekilımiz Atinada LSağtııdaki Yunan başvekili solundaki hariciye oazırıdır J 
rem Amillerini bu muanm etrafın· mi, dört Balkan memleketi bari· 
da toplanmıt görmekle mesrurdur. ciye nazırlarının memleketler ara• 
Tarihin en parlak eserlerine ek- ımda ebedi dostluğu resmi bir ve
ıeriya bağlı olan Atina ,ehrinin is· aika ile temhir ettikleri bu büyük 

Bu hususta mükerrerPn mesai 
bezledilmiştir. Çok defa fikrimiz 
bütün Balkan memleketl'!rini yeni 
bir te,ekkül içinde ihtiva edecek 
daha geniı bir binanın aerabile par 
Jamııtır. Gerçi Balkan itilafı mi· 
sakı ile, mHletlerimizin ve Balkan 
fikrinin başlıca mürevviçlerinin 
bizden istedikleri neticeleri tama
men elde demdik. 

(Devamı 10 uncu sayıfada) 

Bekarlık vergisi Köprü üstü cinayeti mulıakemesi 
Bir bekarlık vergisi koymanın fay

dalan n sararlan üzerinde tetkik yap
""97• --= WWWNa MI' liomiı,.on, mem
leketimizin bugiinkii vaziyeti içhı böyle 

"l)oğrusunu söylesin ! " 
bir vergi koymanın aleyhinde bir müta- M d 
leaya varmıfbr. er ane Hanımla hamal Musa Fedayi 

Ef .yi "O adam,, a benzetemiyorlar 
Sebebi de, konacak verginin tahak

kuk ve tahsil kiilf eti ile bekarlar ade
dinin hiç değilse mütenaıip olması la
zun geleceii prensibidir. 

Komisyonun tetkikine göre bekarhk 
bütün nüfusumuzun yüzde 48 :tini te§kil 
ebnektedir. Bunun da yÜzde 56 ıı er
kek, yüzde 44 ü kadındır. Ancak bunla
rın yaıları, gizli veya yeniden evli olup 
olmadıklan, maluliyetleri ayırt edilemi
yor. 
__ .,.m_,,...,~.,__,_.,.,-,.,_-. 

Niçin? .. -
Kanun - Tatbik 

Köprü üstünde bir akaşm üze
ri Anadolu ajansı daktilolarından 
Suzan hanımı tabanca ile öldür· 
mekten suçlu ajansın sabık telsiz 
memuru Ali F adai efendinin mu
hakemesine1 dün İstanbul ağırce

za mahkemesinde devam edilmiş
tir .. 

Dünkü mahkemede bazı şahit· 
ler dinlenilmiştir. Bunlardan Mer
dane hanım, vaka yerinde hızlı 
hızlı uzakl~n boz rengi paltolu, 

söylemiş, Ali Fedai efendi gösteri• 
lerek "o adam, buna benziyor 
mu?,, diye sorulunca "ben, ben· 
zeteıniyorum !,, demittir. 

Hamal Musa da "gördüğüm 
buz paltolu adam, bu mahkemede
ki değildi. Hem o gördüğüm ada

mın paltosu, hu mahkemedeki a
damın paltosundan daha açık reıık 
ti,, demiıtir. 

(Devamı 11 inci sayfanm 3 tınctl eUtunuııda). Kendisine içtimai bir meselenin tet- orta boylu bir adam · gördüğünü 

kiki işi verilmiş olan bir kornisyon ra- ---~--------------------------
GAZl.VJIZIN ARMAGANI 

Reiaicümhur Hazretlerinin 
Ciimburiyetin onuncu yd dönüınÜ 
mün:ısebetiyle Cümhuriyet Halk 
Fırkası latanbul vili.yet idare 
heyetine Armağan etti·kleri imza· 
lı fotografları dün meraainıle fır-

Vali Bey yerine as:ırken porunu hazırlamış. Bu meselenin ne oldu- p • . k ki d b ' 
ka . ğunu söylemek, rapordan fazla ınalll- a .. ıs s· o a arın a arp 
Mınerkezınae asdmıftır. ınat vermek, bu sütunun vazifesi değil, A · • 

... eraıimde bütün fırka teıkili.t Ancak benim gözümü asan. rapora . 

a~lan davet .... ed!lınitti. S:ı~t baılangıç olan satırlar oldu.. Fransada yeni kabine teşekkül etti fakat kanlı 
dorde lladar butun azalar gelmı§ Biliyor musunuz. bütün bu.uzun ve · · h d• l d d• ' 

ince elemelerden sonra kalburun üstünde a ıse er evam e ıyor 
(Devamı 2 inci sayfanın • üncü aUtunund&) kalan büyük netice nedir? Komisyon 

e!!~I!!!!!!!'!!!!!!!!~~~~~~~~!"'!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!"''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ görmüş ki şimdiye kadar çıkardığımız ka

- Bir ingiliz karikatUrU -

•••iz.ık - Bir if olsa da yapsam! 
&ermqo - Ben de öıle I •• 

nunlar ve alman idare kararları içinde 
hemen hemen bütün asri tedbirler vardır 
ve hepsinden evcl bu hükümlerin iyiden 
iyiye tatbikına geçilmelidir. Vakıa mev
cutlara bazı yeni tedbirler de katılabilir; 
lakin bunlara tatbik sıra ve imkanı ge
lebilmesi de eldeki kanunlarda yazılı 

hükümlerin bir kere tatbik edilmesine 
bağlıdır. 

* * 
Niçin kanun yapılmış, niçin tatbik e

dilmiyor? diye çık1şmayınız ! 
Bir plan bir şehre arzu edilen bir va

ziyet çizer; kanunun yaptığı da anlaşı
lıyor ki kafa da böyle bir plan vazifesi 
görmektir. Elinize inşa maddesi olarak 
ne alırsanız onu ve o kadarını yapacak
sınız. 

İki şeyden biri: Ya inşa maddesine 
göre kanun yapmak, ya yaptığımız ka
nunun mahiyetine &öre bir de icra prog-

1
ramı çizmek. 

ua. 

Parlstekl hadiselerden intibalar : 
Ntimayl~lerde J•rıtl•Danlardan biri nakledllbkea - Tatuttaı.._ 

ltlr otobtla - EtfaJye efradı ntlmayJ'ç ıerl datıtmap cabıp,.or 

- Yaza•• ikinci •ayıfamızda -



- 2-VAKIT 

SO!vHABERLER: 
Paris sokaklarında po
lisle halk harbediyorlar! 
Fransada yeni kabinenin teşekkülü 

yeni hadiselerin önünü alamadı 
Paris, 10 (A.A.) - M. Douır~·

aue dün saat 17,15 de şu kabineyi 
tetil etmittir: 

Bap·ekil M. Doumergue (neza
ret almamıttır) devlet nazırları, 
M. Herriot ve M. Tardieu. (neza
retleri yoktur) 

M. Barthou: Hariciye, M. Che
rou: Adliye, Maretal Petain: Har
biye, M. Pietri: Bahriye, M. De
na:-n.: Hava, M. Jacquier: Maliye 
ve bütçe, M. Sarraut: Dahiliye, M. 
Berthod: Terbiye, M. Lamoureux: 
Ticaret, M. Mallamıe: P. T. T., M. 
Queuille: Ziraat, M. Flandin: Na· 
fia, M. Marquet: 1,, M. Bertrand: 
Ticareti bahriye, M. Laval: Müs
temlekit, M. Marin: Sıhhat ve be· 
den terbiyesi, M. Rivollet: Te· 
kaüt. 

Kabine teıekkülünden M>nra M. 
Doumerille ile nazırlar yeni vazi
felerinin hatlarına gitmi9lerdir. 
Bugün saat 17 de bir kabine içti· 
maı yapılacaktır. Kabine pertem· 
be aönü ayan ve mebuıan meclis
lermm huzuruna çıkacaktır. 

M. Doumergue aktam üzeri bir 
beyanname netretmiı ve bu beyan 
nuae Parisin her tarafına asılmıt· 
tır. Beyanname tudur: 

"Vatandaşlar, bir mütareke, 
su~ ve adalet hükumeti teşkiline 
davet edildim. Bu hükumet teşek
kül etmiştir. 

Onun namına, sizi de her türlü 
tahrikattan vazgeçerek ve her şey
den evvel Fransa ile cümhuriyetin 
menfaatini üstün tutarak vazifeni
zi yapmağa davet ıediyon.ım., , 

Paris, 10 (A.A.) - Yeni kabi
ne kombinezonunda parlamento 
haricinden dört kiti vardır: M. 
Doumerrue, Marqal, Petain, M. 
Denain ve M. Rivollet .. Bu sonun
cu zat etki muharipleri temsil et· 
mektedir. 

Kabinede dört ayan azaıı var· 
dır, ikisi t0l demokrat, biri demok
rat ittihadmdan ve biri müataidl, 
on iki de mebus vardır: 

Beti radikal M>syalist, bir yeni: 
aoeyalist, iki sol cümhuriyetçi, bir 
merkez cümhuriyetçi, bir de cüm· 
huriyet federasyonundan. 

Paria, 10 (A.A.) - Meclis 
radib.l soayalist arupu, devlet na· 
zın olan M. Herriot'nın yerine M. 
Claautempı'ni reis intihap etmiş

tir. 

Sokaklarda barikatlar 

Paria, 10 (A.A.) - G~e ya· 
rı11 M. Svraut dahiliye nezaretin· 
de polis müdürünü kabul etmittir. 

Dahiliye num bu ıöriitmeden 
IOIU'a pzetecilere fU beyanatta bu 
lamnuttur: 

"Bu ıue bir ıürü kantıklddar 
olmafiur. T ezabürcüler bu arada 
~ "Barikat,, a benzer 
manial•r yapmaia tetebbüs etmit· 
ı.r Te oldukça ailiib atmıtlardır. 
Dardü oldukça ağır, yirmi kadar 
Jllralr polis vardır. Hareket ümi· 
clmisden daha iyi bir ~ilde ya· 
pılBnflır. Şu dakikada tezahUTat 
hitmit gibidir. Yalnız "Bellevil-

le,, e doğru çıkan bir kaç grup var
dır. 

12,30 da cümhuriyet meydanı 
ile oraya çıkan bazı yollarda bu
lunan polis kuvvetleri k11men kal
dırılmıştır. Bununla beraber her 
ihtimale karşı bazı polis ve atlı po

lisler oralarda brrakılmıtlardır. 
12,50 de yeni hiç bir hadisenin 

olmadığı bildirilmittir. 
Paris, 10 (A.A.) - Dün akıam 

bir çok komünist alayları, cümhu· 
riyet meydanına doğru ilerlemit
ler ve mühim bir poliı kuvveti ta
rafından muhafaza edilen mey· 
danda polislerle temasa ıirmitler 
saat 20,30 da birbirini takiben hü
cumlar olmutlur. 

Pariı, 10 (A.A.) - Polislerin 
hücumları ile püıkürtülmüt olan 
bir kaç yüz komünist tark ittaa· 
yonuna girerek etrafı kırıp dök
meğe batlamıılardır. 

Polis kuvvetler~ ile itfaiye der
hal istasyona hareket etmitlerdi r · 

Sekiz yUz ki,ı mevkuf 
Paris, 10 (A.A.) - Dünkü nü· 

mayi9ler arasında zabıta 800 kiti 
tevkif etmittir. Polisten 32 yarah 
vardır. Bunlar meyanında yedisi 
k1.11"tunla yarala'nmıttır. Yaraları 
ağır olan bet polis hastaneye yab· 
rılmııtır. Bunlardan biri vefat et

mittir. 
G~e saat yarımda hastaneler· 

de timar edilen yaralıların adedi 
97 yi bulmuıtur. Bunlardan yirmi 
ikisi yatırılmıttır. 

Nümayişç:lerin zayiatını tespit 
etmek henüz mümkün olmamı!lır. 

Ellisi ecnebi olmak üzere yaka· 
lanıp tevkifaneye sevkedilen 84 ıa
hıs, muhtelif suçlardan dolayı mu
hakeme altına alınacaklardır· 

Paris, 10 (A.A.) - Şark iıtu· 
yonunu kurtarmak için yapılan üç 
hücum esnasında iki polis ağır su· 
rette yaralanmıttır. Tezahürcüler· 
den on ki!İ kadar yaralamnııtır · 
Hücumlar çok tiddetli olmuttur · 

"Belleville,, e doğru çıkan teza· 
bürcüler iki kiliseyi yakmağa te
tebbüı etmişlerdir. 

T ezahürcülerin muhasara ettik· 
leri onuncu belediye dairesi der· 

ha l kurtarılmıştır· 
Dün akfam saat 22,30 da muh

telif noktalarda karıtıklıklar oldu· 
ğu haber veriliyordu. 

Demlryollarda grev 
Paris, 10 (A.A.) - "Jurnal,, 

gazetesinin haber verdiğine göre 
müttehit demir yollar amelesi, pa· 
zartesi günü, bilUnıum merkez ve 
mülhakat adliye, depo, yol ve sai
re memur ve amelesinin on bet da· 
kika terki i11al etmelerine karar 
vermiıtir. lıletme umuru yal· 
nız bir dakika muattal bırakıla

caktır. Yolda bulunan katarlar 
aynı saatte ve bulundukları nokta
da birer dakika tevekkuf ed~ek· 
lerdir. 

Pariı, 10 (A.A.) - M. Dou· 
mergue dün öğleden sonra M. 
Jouhaux ile görüşmüt •e kendisi· 
ne Fransanın ıüku~te ihtiyacı ol 

TELGRAF - TELEFON - RADYO 

Samsunda IGazi Hz. nin' Fırtına var! 
Türkiye yumurtacılar kon

gresi bugün başlıyor 
Samsun, 10 (A.A.) - Samsun· 

d3. toplanacak Türkiye yumurta· 
cılar kongresi için Sivas, Kayseri, 
Zile, Tokat, Trabzon, Ordu, Gi
resun, Sinop, İnebolu ve Karade· 
nizin bütün kıyılarından ve Kaı
tamonudan gelen nıurahsalar bu
gün toplanmııbrdır. Kayseri iktır 
sat müdürü de kongreye ittirak 
etmek üzere vekaletin emriyle 
Samsuna gelmi~tir. 

Vekalet namına kongreyi aça • 
cak olan Haluk Bey muhalefeti 
havaiyeden dolayı Cümhuriyet 
v:ıpurunun Sinoba ilticası hase· 
biyle, bugün beklendiği halde 
gelmeınittir. 

Kongre C. H. Fırkası •alonla
rında pazar günü saat 4 te açıla

caktır. 

ıneboluda yumurtacıhk 

ine bolu, 9 ( A.A.) - Kazamız 
ihracatının büyük bir kısmını tef· 
kil eden ve y3lnız bu yüzden ha· 
riçten ıenevi bir milyon liraya 
yakın bir servet temin etmekte o· 
lan, temiz itleriyle Avrupa piya· 
salarında markasını tanıtmıı ve 
mühim mevkiler elde etmiş bu
lunan yumurtacılık ticareti ahiren 
büyük bir inkiş :.f göstermeğe baş
lamıtlır. 

Memleketin bu milli varidatını 
ilelebet korumak ve daha müfit 
bir tekle ifrağ etmek üzere öte· 
denberi bu meslekte i'tihaT etmi§ 
olan zevattan mürekkep (Altın 
Tavuk) Yumurtacılar limitet 'İr· 
keti namı altınd :t bir tirket kurul
muı ve derhal faaliyete geçmiş· 
tir. Bu hayırlı iş, bura ticaret a· 
leminde derin bir alaka uyandrr· 

mıttır. 
.............................................. 
duğunu, herkese ve bilha11a ha
diseleri ist:ı,mar etınek istiyen 
memleketlere Franıanın ya,a • 
y~bilmek için hiç bir diktatöre ih
tiyacı olmadığını göstermek lü· 
zumunu kaydetmittir. 

M J h · u ... uıni federaı· . ou aux ış ••· 
yonunun her vakit diktatörler a· 
leyhine hareket etınit olduğunu 
cevaben bildimıi§tir. 

lntiz:ınu bozanın federasyon 
olmadığını kaydetınİf ~akat fede
rasyonun 24 saatlik bır grev ya· 
parak, kimin yaptığı malum olan 
karışıklıkhra bir yenisini ili.ve 
etmeden işçilerin ın~zevirlerin Ö· 

nüne geçmek için soguk kanlı ira· 
delerini göstermek istediğini bil· 

dirmiştir. 

Fransa hadiseleri ve Cenevre 

Cenevre, 10 (A.A.) - Frann 
ıon günlerin fKi hadiıatını ve u
zun manevi tezepzüp aylarını ta

kiben büyük bir milli vahdet ka
binesinin tetekkül etmif 01.tnası 
lsviçre ve akvam cemiyeti nezdin
de bulunan ecnebi heyetler üze· 
rinde fevk"!li.de müsait bir tesir 
yapmıştır. 

Fransada şayanı hayret bir dav 
ranma husule geldiğine dair İs
viçre gazetelerinin hemen büyük 
bir ekseriyeti ayni maaled netri
yat yapmaktadırlar. 
Aynı suretle, İngiliz, Amerika, 

Avusturya, Belçika ve Çekoslo
vakya efkarı umumiyesi Dou· 
mergue kabinesini hakiki bir 
memnuniyetle karıılamakhdır • 

""" 
armaganı 

-- ı Hat tarafJ ı inci 8&J'lfada 1 

ve merasime vilayet idare heyeti 
reisi Cevdet Kerim Beyin nutku 
ile batlanmıthr. Cevdet Kerim 
Bey ıu sözleri söylemiştir: 

Muhterem arkadaılar; 

Türk vatanını kurtaran, Türk cüm
huriyetini kuran Gazi Muıtaf a Kemal 
Hazretlerinin, vatanı kurtardığı gün· 
)erde müdafaai hukuk, cümburiyet ve 
inkıl;.bı kuraı·ken C. H. Fırkaır adiyle 
~alı§an bu büyük teşekkülün ıefliğinde 
bulunma111, bu te,ekküle mensup olan
ların ne büyük bahtiyarlığıdrr. 

Karadenizde bazı kazalar 
oldu, bir kişi boğuldu 
lki gündenberi ilk bahan andıran ha

va dün sabah birdenbire ıertletmİ!ı kar 
ıerpelemiye batlamııtır. Fakat öğle

den sonra rüzgar kar bulutlarını dağıt

mıttır. 

Şiddetli esen rüzgar akıama doğru 

hafiflediği için denizde mühim bir vaka 
olmamı, ve vapurlar muntazaman seft>r
lerine devam etmiılerdir. Dün limanı
mızdan Akdenize ve Karadenize dört 
vapur hareket etmiıtir. 

Karadenizde kazalar 
lnebolu, 9 (A.A.) - Bu sabah ilk 

bahıırı andıran hava öğleden sonra bir-
Arkadaılar; denbire değiıti. K.arayelden ;iddetli bir 
~Türk mille~~i~ bihaldcin sevgisine frrtına ba9ladı. Limanımıza gelen deniz 

deıen ve onun ozu olan ve bütün dünya- yolları işletmesi müdürlüğüne ait Cüm
nın aayc111nı kazanmıt bulunan Türk huriyet vapuru yolcusunun bir kıımını 
orduıu temkin ve vakar ile buıün k19la- çıkannıısa da fırtmanın ıittikçe tiddet
larına kapanmıt i~kdabı koru~an ve kol- lenmesi dolayısiyle iıkelcde barınmıya· 
lıyan ve vatan mudafaasındakı yüksek k d" w b' •- ·olcu d d 
li k 

ra ıger ır ıusrm )' ve ııar an 
ya atlerini her gün arttıran mukaddes •t · l t sahı'I sıhh" . ııı mıt o an acan e ve ıye me· 

bır varlıktır. Onun baı kumandanı o- h f b' k ka k 
1 

,.. __ • • • mur ve mu a ızt ve ırço Y1 çı ve 
an Ulqı Mustafa Kemal; vatan ıçınde ••be 1 .. d ld ~ h Id .. sı·nop ı· 

T .. ._ · kı • . ı ar açın e o ugu a ... ınıa-
uı· .. ın labını teaiı ve inkılabın ıdeal- nına ·ı..: · · h k t b kald 

1 . • • • ı uca ıçın are e e mec ur ı. 
crını oldurmak ve ıağlamlaıtırmak ıçın Fırbnad · k 1 · l kt 1 b" 

·ı . .. .. ~ an ıa c: emıze geme e o an ır 
ııene mı letın ozunden r.ıkardrgı motör ke d' · · 1 k b"ld" . • ,,. n ıaını zor a urtara ı ı ve a· 
C. H. Fırkasının daımı umumi reisi ya· b•na nahiye · · k 1 d·w b' . "' • aıne ıııtme te o an ıger ır 
nı ba~ kumandanı bulunmaktadrr. İşte motör nahiye merlce · ·· ı · d batın _ 
b. bö" 1 · kad zı on enn e ıt 
ız ye azız 'H mu des bir tarih te• tı Bu motörün iki k' ·d "ba t ı 
kk

..... .. f 1 · b 1 . r. ııı en ı re o an 
ıe . u unun ne er erı u unrnak saadetin- mürettebatından birisi kurtanlmıtbr. 

deyız. Ve diğeri yüzerek motörle birlikte dal-
Bu alem altında çalışmanın değerini ııalar araıında Catalzeytin istikametine 

millet birkaç ay evel; cümhuriyetin o- doğru kaybolmu-ıtur. Frrtına devam e-
nuncu yıl dönümünü teıit ederken göı·· diyor. 
dük. Bu büyük inkılap savatında, bu 
büyük tef emrinde - velev intihaplarda 

Çorumda kar 

bir tek rey kullanarak da olsa - it almıt Çonam, 9 (A.A.) - Son baharda eke· 
olanlar çalıımalannın verdiği büyüklük miyen rencberler ovalarda reriyata bat
önündc dinlenmit ve yeniden hız alm19 lamışken dördüncü defa olarak bu geoe 
oldular. yağan kar bu ekimi clürdurnau t"='u~r==· ~~ 

l,te bu büyük gün ıerefine t .. ,ı.&JG.t An•edkada kutup soğu§u 
arkadatlannı en büyük bir mükafatla Nevyork, 10 (A.A.) _ Kutuplara 
mükafatlandırmak iatiyen Gazi Mustafa • 
K ı h k 1 b 1 k

.
1
• mahsus bır hava vardır. Hararet derece-

cma , r anın atan u teş ı atını 

t ·ı d ·ı~ t 'dare he eti' · e ve ıi ııfır altında yirmi altı aantigrada düt· 
emsı e en vuaye ı y mız 

halkevimize (Fırkanın lstanbul idare he- müıtür. 

yetine cümhuriyetin onuncu 1'11 dönümü Şimal ve prk sahillerinde dokuz kiti 
hatırası) kayclnu taııyan fotoiraflannı ölmüttür. Avrupaclan albn getiren Be· 
lıitfen armaıan ebniflerdir. Buıün bu renıarie vapuru, aaatlerce bekledikten 
yüksek hediJ•J'İ hürmet ve tazimlerimiz· aonra celmittir· Bu esnada buJP:tr---.ıar 
le yerine asmak için toplandık. Bu ıüxel ve römorkörlertba• tatınuı otan Hudıon 
veaile ile ltbe biten on seneden sonra nehrini te~kle me11uldüler. 

blıt"7- OD HDe it;in direktif te,kil eden Lehl•tanda f1rtına 
onuncu yal kuthıı.._smcla söyledikleri 

t ki c_ .l-L Vartova, 10 (A.A.) - Evelki ıece nu u annı -.- -na tekrar edelim: 
bütün PoJonyada tiddetli bir fırtına hü-

Bütün arkadatı... 1Ma clirektif dairesin- küm ıürmüt birçok zararlara sebep ol· 
de çalııma ahtii"11nuumıza bir daha ta· t 

l . y··•·-..._ mu§ ur. 
ze enz. u._ laJ'aılarla anarken 
kendisine afiyetle, va•--- de Polezyada koatari köyünde rüzsann 

-.. aaa t ve re. d . !•- f la ... - b' -• ..1-~- • 

f h d'l · ıid eti ..., az aoaen ır ,.,.. ........ -nı 
a ı enz. y k" • tutuflllUttur. angın oye sarayet et. 

Nutuktan sonra fotoarafm uıl· mit, 26 ev 38 çiftlik binası yanmııbr. 
muı v:ıli ve belediye l'eisi Mu· 
hiddin Beyden rica edilımi! ve Mu 
hiddin Bey çok güzel bir ıurette 

yapılmıf, üzeri gümüt kakmalı 
pirinçten mamul tabloyu idare 

heyeti riyaset odasının duvarına 
talik etmittir. 

Mer:uimden sonra 
zırlannn büfede ızaz 
dir. 

azalar ha· 
edilmişler· 

Edirnede iş bankası 

Ankara, 10 (Hususi)- İt Ban· 
kaıı yakında Edirnede bir tube 
açacaktır. 

İktısat vekili lzmirde 
Ankara, 19 (A.A.) - İzmir 

havaliıi ile Buna ve lıtınbuldaki 
tetkiklerini ikmal eden lktıaat Ve 
kili Celil Beyefendi refakatinde-

ki zevatla birlikte bu sabah ,ehri· 
mize avdet etmit ve istasyonda 

mebuslar, müstetarhr ve vekalet· 
ler erkim ile ili ikt11at meclisi i· 
zaları ve bankalar müdiranı b•ra· 
fından istikbal edilmittir. 

Cenlto Şovs'da rüzgar bir kamyonu 
dcvirmit kamyonun toförü ezilerek. öl
mÜf birisi de yaralanmı!tır. 

SoAuktan 22 kiti öldU 
Nevyork, 10 (A.A.) - Folorida ve 

Meksika körfezi sahilleri müıteına ol
mak üzere bütün Ainerikacla rüzgarla 
karıtık olarak hüküm süren soğuk dal
gaıı 22 kitinin ölümüne sebep olmu9tur. 
Cod - Cnpc ve Ass:achuvsetteı açıklann· 
da 75 k'.ldem uzunluğunda buz dağlan 
belirmi§tir. 

Mujlada 
Muila, 10 (A.A.) - Gecedenberi 

bava soğamuttur. Şiddetli bir fırtına 
büküm sürüyor. Yükıek balkanlarda 
tiddetli kar fırtınası vardır. Kar seı

pintileri tehre kadar gelmektedir. 

Kayaeride kar 
Kayseri, 10 (A.A.) - Bet ıünden· 

beri ılık bir ilk bahar ha\•ası ya,ıyan 

Kayseri buaün birdenbire karlara bü
rünmüıtür. Sürekli kar yağmaktadır. 

Yeni Posta müdürü 
Ankara, 10 (A.A.) - Posta 

Telgraf ve telefon umum müdür· 
lüğüne Devlet Şuraaı b:ıtkatibi 
Edip Cemil Beyin tayini ili tasdi· 
ka arzedilmiftir. 
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- 4-VAKIT 11 ŞU~AT 19'f4 c MAHKEMELERDE j Poha halt rleri 

r aarruz ve hakaret 
Akşam gazetesi aleyhine Fenerde :Mollatı.şki ma11al'er.in-

açıfan dava de Hacı lbrahim ve Kurban efo:ı· 
"A 1.. t • , b. dilerin oturdukları eve Şükrü oğlu 
~am,, gaze esı aıey ıne, C f . . d b' . . . 

St ... v· ._. • • ı·•- h-. • a er ısm•n c ırışı tac:ı:TUz etm ş, .... ıs.ı:.ının m ıı::ar f'"""ıf vazıyet· 

te resmini bastığı kaydiyle e..çıbn 1 bir kaç ca~. kırmı~trr. Fazla ıı:ır-
ma•'Juat k:ınununa muhal"f hare· 1 bot ola? ~i.ııaü polislere de haka-

k t d d.. l b I b" • . ret etmıst r. e avaıına, tm stan u ırınc1 • 
ce~a mahkemesinde b kılmıştır. Hamamda düş~rek yaralandı 

Glzetenin neşriyat müdürü E· Arap~'inde Fennenecilerde 
nia Ta~_sin Bey, Stavfakin"n ö]cü- oturan Nikanun kızı Vaso Yenih:ı· 
rü1düğü mevzuu bahsoltlugunu mamda yıkanırken düşmüş. ağır 

anlatarak ,ba bahisteki yazı ile surette yaralanmı§tır. Vaso hasta· 
beraber ne§:olunan retllDİn alb· neye kaldırılmış'-ır. 
D·a' 'Öldürül~n,, yazrbcakken Fena ha' de dövmu,ıer 
yan 'ııl:k~a "ken;:fü:ini öl:!ürcn,, Beşil~ta~ta bhveci Rahm:nin 
ya21Bı~ını ve bu yanlı§hğın ertesi yam:la lranlı Ali bir alaca..\ yüzün· 
gün, daha dava ~çdma:lan düzel- den Saman iıke!eıi hamalların'an 
tild~ğini ileri ıünnüştür. Hüseyin ve Mehmet tarafından fe-
Mil~de"umumi, dosyı.yı müta· na halde dövülmüı ve yaralanmış· 

le:ıya a '.-:nış, mi:ta 'eanm bil diril· 
• el tır. 

me:n ve ava edilenin evvelce 
m:ı.h'·um o!up olm'ldığımn ıorul- Elektrlk ampu•ıerini 

«jallp kacarken 
m:ısı ir · n, muh --.keme, bqka gü-
ne bırakı!mıttır. 

Kaptan llya Efendi 
beraet etti 

Bir müddet evvel Boğaziçinde 
iki vapur araıınd:ı çarpıtma ol· 
muf, (Helep) vapurunun tayfa· 
!arından biri ölmüı, çarpı§m&ya 
sebep old-cğu kaydiyle (Atlaı) 
vapurunun kapt~ Mihal l1ya E
f en:li, ölüme ıebep olmak ma.clde
ain:!en mahkemeye verilmitti. 

lstanbuJ birinci ceza mahke
mesinde görülen muhakeme, 
kaptan Mihal llya Efendinin be
raef yle bitmiştir. 

Yangından su~lu giSrUlenler 
it 'raznamelerinl verdiler · 
Adliye aar:ıyı yangmmda ted· 

biraizlik ve dikkatsizlikle ölüme 
ıebep olmaktan suçlu görülenle • 
re, müddeiumumlliğin iddiana· 
meıinin tebliğ olunduğunu yaz
mıtbk. Suç)u görülenler, dün iti· 
raznameler~ni vermişlerdir. 

Yeniden ba,hyan bir 
muhakeme 

Vergi kaçakçılığından ıuç.lu 

Küçükpazarda Kıble çeıme:oi 

caddesinde yeni hanın elektrik am 
pullerini çalan sab!Xalı izzet oğlu 
Ahmet kaçarken yaka!anmııtır. 

Den· z canavarını gör en
lerin anlattıkları 

Geçen pazarteıi günü Haydar~ 
pafa açıklannda b:r sandalın dev· 
rikl~ğini ve içindeki iki kifinin zor 
kurtarıldığını, batan ıandalm ra· 
kipleri olan Vaniköylü Hacı Müla
z:m efendinin damadı balıkçı Hü· 
aeyin reiıle, Çenıelköylü Salıh re· 
iıin, aandallarmı devirenin bir ca
navar olduğu teklindeki ifade!eri
ni kaydetmiıtik. 

Ölüm tehlikes:le karşılaştddan 
'kazanm tesiri altında ürperen bu 
iki denizçi, aanc!aUarmı kapaklata
nm, görülmemiş bir deniz canava
rı olduğunda bala ısrar etmekte
dirler. Salih reiı diyor ki: 

"- Pazartesi günü Hüsnü ile 
V aniköyünden kalktık. Haydarpa
şarun çok açıklanndaydık. Saat 3 
buçuk, dört vardı. Ben ağı çeki
yordum. En derin sulardaydık. 

Birdenbire müthiş bir gürültü 
ne sandalın altına bir şey çarptı. 
Sandalla beraber havalandık. Bu, 
ancak biran sürdü. Sandalın altı 
tAmamiyle p3.rGafandı. Uç kere a
Iabura olduk. Nihayet, sulara yu. 
varlandık, eular, büvük bir şiddet
le Adalar istikametine akryordu. 

makarna::ı iki kardeıin tioa.retha
nes:ne a:t defterlerin yok olma· 
ama aebep olduğu idd:aaiyle İs· 
tanbul ü5üncü ceza m~hkemesinr 
de muhakeme edilen hademe Ha
s:ın Efendi, berıtıet etmi§ti. Tem· 
yiz mahkemesi, bu karan bozmut 
yeniden muhakemeye baı1anmıf
hr. Etrafnnızdakiler: "Canavar, ca
Eroin ka~akcılarının muha• navar!,, diye haykırıyor ve feryat. 

kemesi baştıyor lammza kimse yetişmiyordu. 

PazarteJi günü Gümrükteki ih· Kazadan önce, altımızdan bir 
tiıu m~hkemesinde eroin kaçak· sürü Yunus balığı telaşla Bo3aza 

doğıı.1 geçti. Canavarın bunları 

kovaladrğmı sanıyorum.,, 
~ılannın muhakem sine baıla·na • 
caktır. Kaçakçılıkla maznun o-

lan ~arm ekserisi mevkuftur. Bun• 
)ardan bir tanesi de evvelki gün 
Aıl:paz:ınnda yakalanarak lstan· 
bula getirilmiJtir. 

Dört ay haps~ m'lh~Om oldu 

Salih reisin ıöyle:liğine göre, 
canavar İstanbul limanmda evvel
ce de görülmüt·• Hatta canavan 
H!t gören Arif re?s!n korku~an yü
zü gözü bile t:şmİJ .. 

D"ğer brzı eeki balı ·!:t!ar. H:ıv
Hırsrzhk P.tti3i iddia.siyle lstan· darpa!a ö..., 1 erin...ıe !~n..l~'ı ... 1evirAn 

bul b;r:nci ceza mahkemesinde ha:vvanm 5"'.., n .., ·<Yı c' r."' ... -. 1~·

mulı~keme edilen Siraıan iımin- ba ;;m '"?1
: büy';ğü olduğunu icl~i

de birisi, dört .ay hapse mahk6m 
1 

a ediyorbr. 

edi~miıtir. Bu müddeti tamamla-

dıktan ıonra, dört ay da umumi 
emn·yet nezareti albnda tutula • 

c:.ktır. 

-.-...--
Tütün ş·ı keti 

San' at aleminde 

Konservatuvarın 
ko ser eri 

lstanbu1 Konaervatuvnrı tara
fın:fan T epeba§ı tiyatrosunda her 
on bet günde bir pazartesi günle
ri ücrcts:z oJaralc konıerler veril· 
mektedir. Bu konserlerden aıra 
ila bir:nde muallimler, ötekis"nde 
talebe çalmaktadır. Talebe, tale
b~ verieri ve iıtiyenler müsamere· 
de bu unabiliyorlar. 

Bu arada ıkonserv:.tuvardaki es
ki eserleri ta~n:f heyeti, §ark musi
k:s;nin büyük üsta.tların.ın tarihi e• 
ıerleı-inden mürekkep bir alaturka 
konser tertibini kararlaştırm.ıı. 
Programı hazırlanmııtır. · Tarihi 
eserler konseri yannki pazartes; gü 
nü saat on altı buçukta gene Tepe
başı tiya.troıunda verilecektir. Bu 
parçalan konservatuvardaki ala
turka eserleri icra heyetini te~il e
den kemani Reşat, udt Sedat, tan· 
buri Dürri, aeı aan'atkan Hafız 
Y a..~ar ve Nuri Halil Beyler çalıp 
söyliyeceklerd~r. 

Ba'et mektebi bir aya 
kadar açılıyor 

Türk muıiki ıan'atkirbn ce• 

miyeti tarafından açılacak balet 
mektebi bir aya kadar faaliyete 

b:ıtlıyacaktır. Dam dersleri 
Madam Dorat tarfmdan verile • 

cektir. Tahıil müddeti üç sene· 
dir. 

Mektebe hiç dans bilmiyen Ha
nımbr da girebilecektir. Talebe-

nin vücutları, ilk ıene Dalkros 
sistemine jimnastik ve bedii etüt· 
lerle terbiye edildikten aonra, e· 

ıas klasik ve plastik damlata ha
zrrlanmıf bulunacaktır. 

Balet mekteb:ni b:tiren talebe

lere birer ıehadetn~e verilecek· 
tir. Mekteb~n ikinci tubeainden 
yetiıeceklerin de bar artisti olma· 

ıı temin edi!ecektir. Bu kısım 
da da bilhassa Akrobatik da.nala· 
ra ehemmiyet verileeekt:r. 

Kıymetli, tarihi e•erlerin 
bir liateai hazırlanacak 
Maarif Vekaleti, İstanbul Ma

arif müdürlüğüne gönderdiii bir 
tamimde kıymetli ıariht eıerler:n 

tetk:k edilerek bir listesinin hazır
lanıp vakalete sür'atle gönderilme 

sini istemittir. 

Maar:f Vekaletin~n tarihi eser

lerin nıuhafazaaı iç.in yeni bir teı
k:Jat vikuda getireccii anlatıl· 
maktadır. 

:...(_1s_v_._•_F_v_e_ı_ki VAKiT J 
11 ~\JBAT 1919 

_ Fransız '°'Y~' mebus1atw (Bre· 
nuv~l) Al&aa Lorcnln Franıuya l.ı4eti h:ıJi:i. 
kmtla t;en'cÇ:ıbt1 beyanatta bıılımnnqkır: 

"Alman ek&Crl;·et aJıalWnın Alsas L<J.. 

r~ h~:.I:ın:lnld karıırbnıu r;eri al;lıliliı.mu 
bey:ın c..!crlnı. Du k:ı.rarl:ırm lln('(tk blr en
o:ımcnln v::.::l.tı.'!!l!ll t:ıs?lil etmek malta:uımr 
ls1lb4~r ırtma!l ha~bl"le b'.ı mrelJe hareket 
e:lll.l!''·ıne k:ınl buhnm:ıftt:lymı .. 

Fn.'t:ıt bu busu~ts maseteyl tamik etı
r: • t'.ltcrlm. C mlyctl A.kVtl.Jl'I a.r:ımıda re
v:ıbıti mUv Cıl • • t~·v·ntn te51'.ôine lmkO'll 
b:ısıl o'm'.l)( !~ln mıy:ıta. ~~ek lcıap edClr." 

- Dlln "'CI n te1~tı:uncler Ermenı~t--nm 
f'!lt1kı- l irin ':~ : ~k ftzerft (Nevye>rlt) ts 
lılll•O~"tt mUtU li!el Amerf! nm Ber'ln •ee 
flrl 1\ ·!it r (C r r) m TIY">J"tl altmda Plrınç ekimi ar ıyor 

Tutulan iıtafıtiklere ıöre, 1933 
aenes:ndeki prinç ekimi ieçen ıe· 
neler nazaran pek çok artmıftır. 

1933 de bilhaeaa Tosya, İzmit, 
tBm sa ıe Edime civarında pbinç 
i:!.,1mlftlr. 

l\mt"rl'mnm "" C'l'ıruf r!M'I bnlunm"kt"drr. 
ftkmMıl<ı !On t•tfül"l• Am~ .. n kmnttr-•n 

cat mal1oır1mızın arttrrılması mak· nm•:ınmt t"'l";"n., r"mlv<'t Ml'"':ırt""' !':l\n\I l'k 

eadiyle te~e ·'·ü f! "'e. u ll'rket ı~· rn"'mt n!~~tnıtoı ""' im r.ı''n"•"br ~<' rrfsl 
") -1--.1 a}"l- d ! - kt ""•f'.l:n"~ t"l' ('""<ı"n' chrı Vt" ~"111' IW."f 

Pek yakında Tütün Limitet §İr• 
keti namiyle bir tirket kuru acak· 
br. Tütün ihrac:ıt tac"rleriyle 
Tütün inhisar idaresinin i:tir;;ık 
edeceği bu ıiı·kete alakad .. rlar 
pak fazlı ehemmiyd verme te
dirler. lkt11at Ve "öleti do ihro.· 

.. e ,,~an a~a ar o ma "!· i h'"' ""lr•tc 1 ril"'l:ısmll'.,n r.rm"'n!sta.nm !stllt· 

dll'. wı lehlnıle mektuplar almı~tı:r. 

lstanbulun A e e 

anı ıçın .. 
~----------------------~ .... (Befmakaledla deTam) 

Bazıları lstanbul iç~n liman 0 • 

larak Halici tavıiye ediyorlar. Bu
günkü lıtanbul - Galata köprü· 
aünün kaldırdmuını istiyorlar. 
Diğer bazdan bu ı:manm Ahırka· 
pı cihetjne götürülmesi fikrinde
dir. Diğer bazdan Anadolu ci
hetinde liman yapılm&sını ilti· 
zam etmektedir. Sonra buıünkü 
nhtun yerlerinin lstanbul tarafın. 
dan Sarayburnuna,. Beyoğlu tara
fından Fmdıklrya doğru uzab]a. 

rak geniıletilmesi halinde istikba
le ait liman ihtiyacı temin edil.mit 
olacağmı söyliyenler de vardır. 

Bundan b&fka liman meseleıi· 
ne batlı olarak b!r de (Se?'best ti· 
man) meteleıi var. lstanbulda. bir 
ıerbeıt liman vücuda getirmek la
zmı mı, değil mi? Lazım ise bu
mın yeri nerede olacak? 

Bu meıele de bir türlü haIIedi
lemiyen mevzulardandır. Dört, 
beı sene evvel hükiimetçe bu esas
lı mevzu üzerinde uzun uzadıya 
tetlrilder yapıldı. Hatta bu mak
ıatla AYrupaya bir değil, mütead
dit tetk!k heyetleri bile gönderil
di. lstanbul civarında mahalli tet• 
kikler yapıldı. Komisyonlar top• 
landı. Raporlar verildi. 

Fakat bütün bu faaliyetlerden 
nihat bir karar ve bir netice çık· 
madr. 

Maddi hayat noktasından bir 
tek intan ne ise binlerce, yüz bin
lerce insandan ve aileden, 'bir çok 
iktisadi teıkilitlardan mür~kep 
olan b:r tehir halkı da odur. Çün· 
kü bir insan uzviyetinin yaşamak 
için yemek, içmek, teneffüs etmek 
gibi faaliyetlere ihtiyaçx olduğu 

gibi İstanbul gibi bir ticarPt VA 
san'at şe~1rin!n de iktisadi haya· 
hnda inkitaf gösterebilmesi için 
bir takım hususiyetlerin temini ik
tiza eder. Nasıl bir adamın mide· 
si ile ağzı arumda bir münasebet 
var ise, nasıl teneffüs cihazı ile 
kalbi ve damarları araşmda ııkı 
bir rabıta. bulunuyorsa b:r tehrin 
iktisadi müesseseleri, nakil vasıta· 
tarı, hatti. halkrn hususi mesken
lerin•n vaziyetleri ile l;maın ve ser .. 
best liman ara<1·'1da da sıkı 'n'Üna
ıebet ve raJ..ıtalar var,ıır. ~ .. n 

Yumurtacılar kongresi 
bugün başlıyor 

Y umurla tac:rleri kongresi bu· 
gün Samsunda toplanacaktır. 

Bu kongreye Türkiyenin bütün 
ticaret odalan ile ihracat of isi ve 
iıtiyen yumurta tadrleri de iştirak 
etmek üzere Samsuna gitm' şlerdir. 
lkt:aat Vekaleti namma bir mu
rahhas ta kongreye gönderilmit· 
tir. 

lstanbuHan da ihracat ofisi na· 
mına HulUk Bey iştirak etmittir. 

latanbul t:caret odaaı da kong
reye murahhas gönderecekti. Fa• 
kat vakit gec!ktiği iç;n oda namı· 
na Samsun tacirlerniden Hilmi 
Beyin işrald kara.rla~mı1 ve kendi· 
s'ne malumat verilmiştir. 

Konıırede ymnurta ihracı nıe· 

sele3İ i1e yumurtacılığı alalra-:1ar 
e en mühim meseleler görü§ü

1
e· 

ce1dir. 

Müşterek afyon satış 
bürosunda 

Türk - Yugoıl-avya müfterek 
afyon ıatıı bürosu idaresinde ni
zamname mucibince iki Türk ve 
bir Yugoshv aza bulunacakır. 

Bu azalar tayin e 'imiş ve i~e 
başlamıtlardır. Memleketimiz 

iç:n ·bir ticaret ıehrinde liman o
labilir, fakat bu liman yerli yerin
de olmu1a ve icap eden evaafı 
haiz bulunmazıa gene mabadı t .. 
min etmesine kafi değildir. 

Sonra yeni Türkiyenin iktiaadt 
hedeflerinden biri aanayilepnek
tir. Acaba aanayiletmek nokta.· 
aından lstanbulun istikbalde de· 
ruhte edeceği vazife ne ola.caktır?ı 
lstanbul memleketin birinci dere
cede ticaret limanı olduğu gibi ay• 
nı derecede bir ıan'at ıehri olac:aK 
ınıdır? Olacaksa i&tikbalde ku· 
rula.cak aan'at müesseseleri ve fab
rikalar, imalathaneler tehrin han .. 
gi semtinde tekasüf edecdctir? 

Bu da tabii olarak mühim bir 
meseledir. Çünkü anı.ele mahalle• 
)erinin f abl'ikalara ve imalithane
lere mümkün olduğu bda:r yakın 
bulunması İcap ettiği gibi fabrika. 
ve imalathanelerin mevaddı ipti• 
daiyesini kolayca getirmek ve 
mamulatmı gene kolayca, ve mu
rafıız bir tekilde memleket dahi· 
line ve icabında haricine •evkede· 
bilmek için liman ve ıimendifer 
va.aıtala.rma yakmlığı ve irtibatı 
bulunnıaaı lazımdır. 

Hulasa. tunu demek iıtiyoruz ki, 
mevzuu bahsettiğimiz meseleler 
halledilerek limanın, sanayi ıaha.
smm mevkileri tehir mütehuaııı• 
na bildirilmez ve hudutları çizil• 
mezse yapılacak plan ne kadar 
dikkat ve it:na ile vücuda gelmit 
olursa olsun, gene noksan olacak
tır. Na11I ki, Ankaranm planı ya• 
pılırken daha evvel bu:rada bi.,. 
(Silo) yapılması ihtimali hatıra 
gelmemiı olduiu ic;in sz:eçen ıene 

Silo inşaalı mcv-zuu b:disetJildlil 
vakit büyük mütkülat çrkmııtrr. 

Yalnız nazan dikkate almmaaı 
lazım gelen cihet fudur ki, Jstan· 
bulun planını yaptırmak esas iti
bariyle şehre ait bir vazife oldu .. 
ğu halde yukarıda saydığnnız 

tartlan yerine getirmekhük6metin 
vazifesidir. Şehire tPvecciilı eden 
vaz1f e kı&ın• hiikUmeti bu işte ha• 
rekete getinnekt!r. HükUnıetten 
bu ıneselelerin vak=t gecikmekıi· 
zin sür'atle hall'ni istemelrnr. 

Mehmet ASIM 

Va put cular arasında 
V a.purculuk Türk anonim ıir

keti hiuedarları arasm:la bir nok .. 
tai nazar ihtilafı çıktığını YJztnı§'f 
tık. 

Ekalliyette kalan idare mecli• 
ıinden ~ıtifa ett:kleri i~in ıirket:n 
f aa!iytrti ile yakında ali.kadar ol• 
ruam :.ktadrrlar. 

Ekseriyeti kazanan taraf iıe 
perıembe günkü umumt heyet top• 
Iantısında verilen kararları tatbi• 
ke baı!amıılardır. 

ilk iş olarak §irketin sermayesi· 
ni arttırmaaı meselesi üzerinde 
faaliyete geçilmiştir. 

Bu maksatla huırlımnış olan 
yeni hiaae senetleri hükUmetin 
tasdiki için dün lıtanbul ticaret 
nıüdürlüğiine verilmittir. 

Hisse aenetlerinin kontrohm· 
dan &Onl'"l ıenetlerin aatııma ba.t
lanacaktır. 

-;;-mına H~ip zade Ziya, UJUfN• 

ru:u maddeler inhisarı müdürü 
Ali Sami Beyler y::ırdmıcı olarak 

ta Hüsnü, Şefik Fevzi Bey ler ıe
çilmiştir. 

Yugoılaıvya namına da M. ~ 
haloviç, yardımcı olarak b M. 
Lazaroviç seçilmiştir. 
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SELAMI iZZET 

mek istemezdi. Peymanın şıklığı· 
na kızardı. Annesinin verdiği el
biıeler)e, bu kızm güzelleımesini 
çekemezdi. 

Peyma f ısladı: 
- Yavru?. 
- Hı? .. 
_ Uyuyor musun? .. 

- Hayrr .. 
_ Haydi gidelim. 
- Nereye? .. 
- Sinemaya .. 
- Deli misin?. 
- Neden deli olay.İm .. 
- Hastayım. 

_,Bilmem.. - Sahi h'lata mısın Yavru? .. 
_ Bilmem deme, kararını bile - Haztayım dedim ya .. 

verıniflİndir. - Ama ben ıinemaya gitmek 
_ Pembe tuvaletimi ıiyece • istiyorum. Bak giyindim. Beni 

ğinı· 

1 

naaıl buluyorsun?. 
- Ali. .. Güzel olacaksın .. Çok - Güzelsin .. 

1u~I olacakaın. He~keain gözü j _ istiyor.an gitmiyeyim .. Ba-
üıti.ınde kalacak.. Eglen., Çok tında oturayım .. 
ejlen.. - Hayır ait.. ıevgilinle ~ra· 

- Sen de iyileı.. her git. 

- Allah rahatlık venin.. - Benim ıenden ba.tka sevai 

• • 
• • • Yavru ıhlamurunu içti, a.tpi· 

rinini aldı, ıözlerini yumdu. . 

Anneai ! .. Anneai timdi uzak· 
taydı. Bir locada, göğsünü ıere· 
rek oturuyordu. O oyunu aeyre
derken, herkes onu seyrediyor· 
du. 

Her halde locada yalnız deiil-
4i .. 

Y-al6ll1Ja ~:; ... T.,..,, 
Yavru bunu uzun dütünmedi. 

At.il Mecnun Bey beraber ola-

c:ıktı.. Mecnun olunca, ıür aaçlı, 
mavi gözlü arkadatı da var de
mekti. Locada üç kiıiydiler .. Per
de araaıncla, Mecnun bey ıisara· 
aını içmek için dıtan çıkacaktı. 
r. .. -. sr"\1rv:z o çıkacak ve Hakkı 
E~hiç bey locada kalacaktı., Fik
riyeden ayrılmıyacaktı. Yavru bu 
na da emindi .• 

Yavru onları &örüyordu. 

Hakkı Behiç bey iğilmiıti. Du· 
Jaklan :ınnesinin ıaçlarına deii· 
yor, kulağına bir feyler fıılıyor· 
du. 

''Güzeller güzeli,, bu sözleri 
can kulağıyle dinliyor, sonra gü· 
lüyordu. Candan gülüyordu. Se
vinerek, memnun olarak gülü .. 
yordu. 

Öyle ya, neden gülmesin .. Ak
lına lzmire gidecekleri geliyor .. 

clu. lzmirdeki evde de bütün 
Hakkı bey •. Hiç beyler: od:ı var
dı .. Hakkı Bey .. Hiç. beyler, an-

nesinin etrafır..:la dönerlerken 
Pertev, orda hurda ıe:ıecek, dün
ya umurunda olmıyara~ cihan 
vız gelerek, rah;ıt ve lakayt do· 
la~nro:.ktı 

Halı.kı bey .. Hiç beyle h re e em· 
miyet vermiyecekti. 

Yavru bir ayak ıeai duyd B 
k . . u. u 

aya ıesını tanıdı. Atina. old -
b. . b ugu 
ır ıestı u .. 

lim clmadığını pek ili bilirtin 
Yavru .. 

lğildi, öptü. 

Yavru doğruldu ve garip bir 
heyecanla Peynıanm boynuna sa· 

nldı, yanaklanndan öptü ve ... 
dudaklarının kCSteıinden arkı ırkı 
öptü .. 

Sonr3. kızı itti .. 

Burnuna bir koku relmitti. . . Pe,-·•- ..-lhi-.i- D""••ının. 
oiriciiinin kokusu ainmifti. 

- Allaha ısmarladık Yavru. 
- Güle güle .. 
- Rahat rahat uyu .. 

Yavrunun hemi çatlıyordu. 
Ha.yır, bir:ız evvel hasta değildi, 
ama §İmdi hastalanıyordu. 

Ne yaptığını pek bilmeden 
kalktı, 

El yordamiyle yolunu buldu. 
Pertevin odasına girdi. Orada e· 

lektriği yaktı. Maa:ıyı karı9tırdı, 
bir çekmeceden bir deste kiğıt 
çıkardı .. Bu kağıda yazılanlan 
hemen hemen ezberlemiıti. 

Ditlerini gıcırdatarak mırıl-
dandı: 

Hakkı Bey .. Hiç bey bitti ha!.,, 

Kağıtları birer birer aobay:ı at
tı. Bu budalaca, aeraemce yazıl· 
mıt maceranın yanıtını seyretti. 

Hayır korkmuyordu, hiç ki,mıe· 
den korkusu kalmamııtı artık .. 

Annesinin odasına. girdi. 

Or"'.da da her tarafı aradı. Hiç 
bir f üpheli mektup bulamadı .. 
Yab~ncı bir imzaya tesadüf etme· 
di.. Fakat bundan ne çıkardı .. 
Hayır, bundan bir teY çıkmazdı .. 

[ 
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KONGRELER 
Sanayiciler bugUn 

toplanıyorlar 
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Pa:zar Pazartesi 
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Çeteler hiç bir lJerde 
iz bırakmamalıdır! 

• 
Çete gizlendiği yeri nekadar sık doğmadan üç aaat evveline kadar 

sık değiştirirse keşfedilmek tehli- muhafaza ediyorlar ve taraaut al· 
kenindcn de o kadar uzaklaşmış tında bulunduruyorlar. 

olur. Çünkü Türkler köylerde, 6 - M'.llum olduğu veçhile 
en emin bili!M!n köylerde bile ca- Türkler hazan köyleri muhaaara 

sus bulundurmağa gayret ediyor- edecekleri yerde gece esnasında 
br. Bir yatak mahalli değiştiril- köy dahilindeki harekatı taraaaut 

diği zamnn diğcı·ine gidi!irlcen ilk ve gündüz de köylülerin hareka· 
mahalde biç bir iz bırakılmama- tını tetl<ik ve tecessüs ediyorlar. 

lıchr. Bu maksatla küçük müf· 
Türkler tarafından yatak ma· rezeler.den mürekkep gizli k:.ı· 

hallerinin keşfedilmemesi için bu rakollar tertip ediyorlar. Bu 
eserleri ve izleri ort~dan kaldır· gizli karakollar en ziyade köpek· 
mak mutlaka lazımdır. lerin havlamasına ve lamba ışık· 

-'~~~~~~~~~~~~.,., Çete efradından birisi yakala- brına ehemmiyeti mahsusa veri• 
nacak ve yahut kim olduğu anla- yorlar. Buna karşı çetelerin fev

şılacak olurs:ı bütün çetenin hare· kalade dikkat ve hareketlerini o

kah tezelzüle uğrar. Malum ol- na göre tanzim etmeleri lazımdır. 
sun ki çete efradından birisinin Bu ihtiyati tedbirler bilhassa çete 
görünmesi ve Türkler tarafından köy haricinde ve gündüzleri vakit 

[ BORSA 
LHızalarında yıldız işnrett olnnlaı üzer 
lcıinde ıo ŞU13A r muamele olanlar 
dır. Rakamlar kapanış fiyatlarını gösterir 1 
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VAK 1 T 
Ollndellk, Siyası Gazete 

latanbul Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu 

TELEFON NU.l\IARALARI: 
Yazı l§lert telefonu: 2.ıs;e 
Id:ıre telefonu : %1810 

Telgraf adresi: lstanbul - (\'AKIT) 
l'oata kutusu No 46 

AB01''E BEDELLERi: 

Senelik 
6 nyl.ık 
& ~Iı:k 

1 :::ylık 

TUrkfyo 
l.&CO Kr. 
7:,;o 
400 

" 150 

Ecnebi 
2;00 Kr. 
1450 
8C!l 
1:00 

tanılnıası taharriyat esnasmd:ı geçirdiği zaman tatbik olunma
yatak mahallerinin ve çete izleri· , lıdır. 

nin meydana çıkanlmasına sebep 7 - Her nerede olursa olsun 
olur. çeteler hiç bir zaman ve hiç bir 

4 - Her çete kendi mıntakası yerde iz bırakmamalıdır. Çünkü 
dahilin.deki köyleri hiç olmazsa iz çetelerin en birinci dütmamdır. 

ayda bir defa ziyaret etmelidir. 8 - Bir çete köylerden birinde 
Şayet mevzuu bahsolan köyler ikamet ederek oradan h:ıreketle· 
Türk askerleri tarafmd:ın işgal e· rini idare eden Türk müfrezeleri
dilmiş olmsa çete ile köylüler a· nin faaliyetlerini kemali dikkatle 
rasında halli icap eden işler köy tecessüs ederek kendi harekatını 
haricinde görülecektir. Bir köy ona göre tertip ve tanzim etmeli· 
serbest ise askeri işgal altında de· dir. Bir çete h:ırekab askeriye 
gw ilse cetenin o köye girmesinde yapıldığı zaman daima gizlenme-

1 ~ 

mahzur yoktur. li, askeri faaliyet gevşediği za• 
Anc:ık ortalık ağarmadan evvel man tekrar orbya çıkarak vazİ• 

o köyden çıkması ve kendisine fesine devam etmelidir. Böyle 
gizlenecek müsait bir yer araması bir zamanda çetenfo ba§ka bir 
lazımdır. Böyle müsa:t ve müsa· mahalle geçebi'ımesi için kıyafe
demeye elveritli bir yer bulamaz· tini tebdil etmesi de muv:lfıktır. 
sa gündüzü de gene aynı köyde Bu tebdili kıyafet için lazım olan 
geçirebilir. Ancak burada ::ıtide· eşya gizli bir yere saklanmalıdır. 
ki ıeraiti nazarı dikkate almak la- Hatta orada bir miktar levazım 
zımdır : du bulundurulmalıdır. 

Çetenin ikamet edeceği hane 9 - Çetenin umumi parohaın-
müsademede elverişli olmalıdır · dan maada bir de muvakkat pa• 
Çete köyde bulundukç'l 0 köy nö- rolası bulun.malıdır ki sık ıık de
betçilerle mu haf aza altına alın· ğiştirilebilain. Parolayı kullan• 

malıdır· Türkler çetelerin n.Ö· mak için :ışağıda şarta riayet e
betçi ikame etmek suretiyle köy· dilecektir: 
Jerde ikamet ettiklerini b"liyorlar. 
Onun için şayanı itimat köylüler 
arasınd~ nöbetçi seçmek daha mu 
vafıktır. 

Bazı köylerin vaziyetlerine gö
re oldukça uzak mesafelere ka· 
dar nöbetçi ikamesi zarureti var
dır. Fazla nöbetçi ikamesi Jazrm 
geldiği zaman, uz3.k l"Öbetçilerle 
iktifa edilerek yakın nöbetçilerin 
azaltılması ve bu suretle fazla 
çeteci işgal edilmemesi muvaf rk
tır. Gündüzleri yalnız uz'lk nö
be çi ikamesi makssdı temine ka
fidir. 

Çete sefere çıkacağı zaman 
parola kulaktan kubğa fısıldan

mak suretiyle çete efradm:ı. bildi
rilecektir. Parola hiç bir zaman 
yüksek sesle söylenmiyecektir. 

Paroladan maada bir de çete 
dnğıldığr zam :ın nerede ve hangi 

noktada efradın tekrar birleşece
ği de tayin olunacaktır. Çete ef-

radı bu telaki mahallerini ıyıce 
bilmelidir ki kaybolmasınhr. 

iLAN llCRETLEIU: 
Tleart lldnların ııo.n sayı!alarında snn· 

timi 80 kuruştan bıışlıır. lJk sayıfad:ı 250 
kunışn 11.ıdo.r çıkar. 

I 5 - Bir çetenin köylerden biri· 
s=ni ziynret etmesi o köydeki ih
tilal heyeti idaresinin maliimntı 
tahtında olabilir. 

ı O - Çeteler.den her biri Türk 
askerleri ile müsademeden çekin· 

melidir. Maksat askerlerle müaa· 
deme etmek ol.madığından asker• 
le vukua gelecek bir çarpıtma çe
tenin z:ı.rarmı mucip olacaktır. 

Hanımefendiyle beyefenc1· 
ı ev-

B:lyUk, fıı.Un, devamlı llln ''erenlere nlt 
ayn tcnz11At vardır • 

Sanayi birliği senelik kongresi R,3.lmll 11ruıııırm bfr &atın 10 kuru~tur. 
bugün öğleden evvel birlik merke· ı ıtt1Çtln: tLArn..An: 

İhtilal hevctine haber verme· 
' den köye gi~mek şiipheye ve ka
rışıklığ-: sebep olur. Maamafih 
her köye girmek icin daha evvel 
haber vermek ve ımüteyalckız bu
lunmak Jaznn gelecektir. Köy-

11 - Çetenin mevcudiyetini 
muhafaza edebilmek için ~r bir 
çareye tevessül edecektir. Bu 
maksatla ihtilal heyetine mazar· 
ratı dokunan kesanı ve bilhaın 
casusları knt'I surette takip ede
cek ve onların vücutlarını ortad:ın 
kaldırncaidır. Kendi iatirahat ve 
mevcudiyetini çete ancak bu ıa• 
yede temin etmit olur. 

de olmadıkları z:unan, PeyınanJn 
Yavru, bu iki dost, istedikleri gi
bi eğlenirlerdi.. Tavla, iskambil 
oynarlar .. Şeker yerlerdi .. Bazan 
p eyır.M: 

"Haydi sinemaya gidelim ... ,, 
c!crdi. 

Yavru çok defa reddeder, git· 

k Bir defası 80. 11:1 defası 50, U!: defası G5, 
zinde toplanaca br · dört de!B.81 75 vo on dc!ıw ıoo kuru§tur. 

Bu kongrede hükUınetin be ae· Oo nylık llln ,·erenlerin bir defası mecca-
A • ! nendir. Dört satın geçen ll!nlarm faırJa 

nelik sanayi planı ıle bu plan kar- eattrlan be§ kurugtan hesap edilir 

fıısında hususi sermayelerle faali-
yette bulunan fabrikaların vaziyet 

leri görüşült:eektir. 
Aym zamanda iktisat Vekile· 

tinin sanayi birliğinde işlemiş 
duiu iptida! maddeler listesi 
tetkik edilecektir. 

lere girmek icin hali hazırda en 
ol· münasip zaman gece yarısıdır. 

de • Cünkü Türkler köyleri ynlnız eık
j şamlan saat üçe kadar ve güneş (Denum var) 
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Tenkit 'Oe fikir: 

Bize pratik lıatipler lazım .. 
Batan sonbahar ıüneı:nin tu· 

tu )!:rdU:u bulutlann tepeleri çev-

lf d"v• b:r ıiin-· Garbi Anadolu re e ıgı • . 
köylerinden birindeyım. Ovaya 
hakim bir noktada yapılnuı kah-

. yk-inde köylülerle otu-
venın pe .... . . 
ruyor ve uzakta kıınıyen atların 
aealerine karıPo koyun meleme
leri, manda böiürtüleri araıında 
konutuyoruZ· 

lstanbuldan yeni dönmüı bir 
köy ağaıı anlabyor. Ona göre ı •. 
tanbuldaki insanlar hak:katen 
meı'utturlar· Orada tüccar, ıan'
atkar meıour, amele hepıi kaza· , 
nıyor ye rahat Yatıyorlar. Aman 
efendiııs bele o eğlence yerler:ıtin 
süzelr fİOİ tarif imkansız. insan 
bu dünY•Ya ancak bir defa ıeldiğ: 
için bö1le bir tehirde yatamalı. 
Köydeki hayat ta hayat mı? Ek· n 
ekeniıa, Y,a sel götürür. Ya kurak· 
lıktaıl kavrulur. Tütün ekersin, sa
blmaS· Oç buçuk kuruı fiyatla sa· 
tabii.en bile fa'zc"nin faizini öde
mez. Halbuki orada bunların hiç 
birisi yok. 

orada rahat rahat yqarken siz, 
bedbahtler burada kızıın ıünet 
ve dondurucu rüzıirlar altında 
ancak bir ekmek parasını çıkara· 
bilmek için bu nankör toprakla 
uğraşıp duruyorsunuz. Demek ia
tiyen bir mina vardı. 

Her lıtanbula giden köy ağası
nın bilmiyerek zehirlediğ: köy ef· 
karı umumiyeıi bir parça daha bu· 
lanmıttı. Kurt Haaanın Mehmet 
artık bu defa çiftini tamamen da
ğıtarak oraya o muhayyel saadet 
beldeı!ne gitmeğe karar verdiğ:ni 
söylüyordu. Kara Alinin oğlu Muı 
tafa i.ıe timd:lik babasının bırak· 
mıyacağını, fakat seneye askerliği 
çıktığı zaman jandarma olup o ta· 
raflara g:tmeğe çalı~acağını ileri 
ıürüyor:lu. f! bir c!efa oraya git
metkeydi. Ö~esi kolaydı. Orada 
para bol, it boldu ... 

Köyde bu, her it için böyledir. 
Evkaf kaleminde tekaüt edild:k • 
ten sonra köye çekilen Elhaç Na
ci Efendi köyün ıiyasiıidir. Aman 
efend~m o neler bilmez •. Dilimizi 
tasfiye itin:n dolayııile bir frenk
letme iti olduğundan, Almanya· 
nın yakında hudut meseleı:nden ! 
Amerikaya harp açacağına kadar 
hepsini bilir ve köylüye zevkle 
dinletir. 

mazideki fena idarenin tesirlerini 
anlatacak, lıtanbul ve onun gibi 
büyük tehirlerdeki hayatın iğrenç 
içyüzünü ıöıterecek ve hakiki aa
adetaı ıehirde filin değil ancak 
çalıtmakta olduiunu öğretecek ve 
o miskin köy siyaıisinin cahiline 
İğvaabna nihayet verecek ve öte· 
denberi ölülerine hürmet hisleri 
besl~meği kendisine vazife bilen 
Türk köylüsüne iman ve çahfDUL 

qkı sunacak inkılabı hazmetmit 
pratik hatipler lazımdır. 

Halkevleri teıkilitında bu ite 
de yer ayrıldığını ıörüyoruz. Fa· 
kat bu oldukça güç bir it olduğun
dan hiç olmazsa davamıza bir an 
evvel batbyabilmek için tatbik ka· 
biliyeti daha kolay bir fikir teklif 
ed:yoruz: Köylü ile en çok temas· 
ta bulunan zümre tüpheıiz ki genç 
köy muallimemiz ve ziraat memur 
lamnızdır. Bunları yetiıtiren mek
teplere bu hususta daha kuvvetli 
kültür dersleri ilave edelim ve eı· 
ki mezunlara da vilayet merkezle
rinde kurslar açalım. 

Ancak böyleltkledir ki köylü
müzü ve hiç olmazsa yeni yetiıen 
genç köylü neslimizi muzır tesir· 
lerden kurtarabilir ve inkılibımı· 
zı, inkıliplann hedefi olan en ge
ri halk tabakasının kafasına ka· 

Bütün Itöylü vecdiçinde bu ha
rikulade diyarı görüp gelmit tali· 
li adamı takdirle, ııpta ile dinli· 
yor. O, uyandırdığı bu alakayı bir 
kat daha artbrabilmek ve bu vesi
le ile köydeki nüfuzunu rakip ağa· 
lamı fevkine çıkarabilmek ümidi· 
le anlatıyor, anlatıyordu ..• 

Neticede ba§mı mağrurane bir 

itte, bize bu, köyden soğutucu dar aokmut ve 'uurlandırmıt olu· 
bedbin ruhlu adamın zehrini köy ruz. Köye girm~yen, köy efkarı u
muhit:ne akıtmasına paeyd~ ver· mumiyesine yerleımiyen bir inkı· 

~~~~~~~--~~-"~~~dklf~
0

(!~ •• lai,.- ı. ••.. 1 
ii feıı.' &aJ.ı .__VYM tPistür• 

rak baktı. Bu bakıfta ilr ,oğullan a inin haki.\! sebeplerini, yakın J Ege otlu : AH 

Rejisörlük stajı 
Şehir tiyatrosunun genç uzuvlarından 

Necdet Mahfi Hey anlatıyor 
"- Nnl oldu da l&hne hayabna 

batladmıs?. 
Diifündii, süldü, (Nuri oldu, 

hen de bilmem, oluverdi, oluver· 
di.) d;y• Lüküs Hayatta Muam
merle Semihanm okuduiu farkı· 
yı tekrarladı. 

Güldük, rülüttiik .• Aanlatmaja 
bqladı: 

- Bunu küçüklüiümdenberi ia 
tedilim halde cesaretaizliğimden 
boynumun kısalığından bugüne 
kaljı. 1933 senesi bidayetinde Er-1 
tuirul Muhsin Beye artiıt olmak 
bere müracaat ettim. Beni figü· 
ranbia kabul etti. ilk sahneye çı· 
latan (Yedi köyün Zeynebinde) 
dir. 

Büyüklerimin ve bunda arka-· 
datlarınun söylediklerine nazaran 
muvaffak olmuıum ki, bana ti yat· 
roda yaTat Y&V&f kendrmıi ıöıtere 
cek roller venneie bqladılar. 

Büyülderiınin bilhassa Muhsin 
Deyin bana ka111 himayelerini bu
rada zikretmeden geçemiyeceğim. 
P.alihazırda lpekfilm ıtüdyoaun· 
da da Muhıhı Beyin tavs:yesi üze
riırıe rejiaö-liik stajı ıönnekteyim. 
fakat Muhsin Bey bana bu yeni 
yazif ede çahtmamı söylediii za. 
man k~ .c:lisine beni bilhassa aaJı. 
netle., ayırmamasfuı rica ettim. 

"- Operet hakkındaki fikirle
riniz? 

- Operete nedeme Lenhe bü
rik 1thı ı.ı:d~t var. Fakat tuna 
.CSylemek isterim ki, tiyatro111 ona 

necdet Mahft Bey 
tercih etmem, bununla beraber o

pereti de seviyorum ve öyle zan
ne:liyorum ki, bu memleket:mizde 
ı:ttikçe inkiıaf edecek, fakat 
yalnız senenin yarısını itıal etme· 
mek ıartiyle .. 

"- Türkiyede yeni bqlıyan 
film ıanayii nasıldır? 

- Az· zim, bu artık dev adım· 
lariyle ilerlemelrte ve daha ziyade 
ilerlemek üzered:r ... 
"- Bot zamanlarda ne yapar

sınız? 

- Ben mi, bot zamanlarım yok 
ki .•. Rolüm olmadığı zaman stüd
yoda mqplüm, itim olmadığı za. 
man ancak ayda bir ve iki ıün
dür .• Bu zamanlarda okurum. 
"- Ne okursunuz? 
- Fransızca, İtalyanca, alman

ea kitap Ye mecmualar .. 
"-Neye ait?. 

l(
ıın11111ııııı1111111ıııııııımııı-•ııınıııııııı111111ıııııı111111ııı'\ 

• Anketimiz i = : E ....... __. ....... ...- 5 

l Liseler l 
1 s 
l 12 aınıf oı111alld1r ~ = = 
ı "Li1181ertn ıalAlıı ha]tkmda gazetenizde ~ 
l açtıtuuz anket. henüz daha lisfı llD'aJarm. 'i 
i da bulundutuın için ben de dUfllııdUklert- ~ 
= = =mi a«lylemek ı.ter1m. : 

\_ lktuadl buhranm hUJcUnl stlrdUftı bir ~ 
J de\ircle lııerkee evlAdmm lılrAn evvel baya- \ 
it& atıımuuu ı.tedltmden bU me11eıe bl- j 
1 rincl derecede talebeleri, ildnd derecede 5 = : i babalan dUfOndtln:DO§tllr. Fakat bu ıne. § 
i 1181.enbı iktncl tarafıdır. Bence Uk tahııll .A.v- ~ 
( rupanm bazı memleketlerinde oldufu gibi j 
J dört seneye tndirtlmeaidir. Zir& ilk mek-1 
!i tepte okutulan dereler dört 911nede öğre. ! 
İ tllmeai kabildir. Buna mukabil Uaentn l 
1 ikinci devreahıe bir smıf daha Ulve edil.\ 
\ meli, çlbıkU dolruruııcu ımııf programı çok I 
Ş yüklü oldufundan talebe deretnl ham'la· \ 
i mıya vakit bile bulamıyor.,. § 
l Sonra fen ve edebiyat ,ubeal doku·\ 
\ zuncu amıtta aynlmalıdır. Bu ııayede t&· ~ 
s lebe gideceğl ihU.U ıubeatne evvelden b&· i 
i zırlannuı olur ve daha kuvvetli olarak ye· j 
! u,ır. Fazla olarak ta. bfr senesini kay- S 
ibetmez .. , ~ 
\ Pf'rtepntyal u.e.t 11011 11nıttan 418 No: ~ 
i Demlrcl zade: KAr.ım Banuı i 

- 1ıııııın11111ııııııı111111ıııııı11-11ıııııııı1111 ıımııı 1111ııııııııı ·J 
- Tiyatro san'abna, edebiyata 

dair •. Çok defa bir yere çıkmam, 
ev :mde ailemle otururum. 
"- Genç, müstait arkada,lar· 

dan kimlerden ümit varsınız? 
- Yallah bilmem bey .. Bu çok 

mütkül bir feY.. isim zikredemi
yeceğ 'm, fakat bütün arkadatla· 
rımdan ümitvarım.. Hepıi kendi 
jatirlerinde muvaffak oluyorlar ve 
çalıtıyoruz •• 
"- ideal rolleriniz hansisidir? 
Güldü: 
- Her halde Jon Premiye de

ğ;J. çünkü sebebini yukanda aöy
le.ı·m, Jon Promiyenin bütün va· 
aıflan benden çok. Melllt nazmı 
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Tetkikler : 

Harpten sonra: 
Amerikan gençliği 

Bir Amerıkan Kollt"jinde bat-an sellmlıyan kızlar \'c bir dinlenme salonu 

Amerikalılar ve onlann gençli· 
ii bize pek yabancı değildirler. 
Bu zeng:n inıanlann kurduklan 
terbiye m ·:e11eaeleri, lrollejler ve 
muhtelif gençlik tefkili.tı her mem 
Iekette olduğu gibi bizde de teıiı e· 
dilmit ve Türk ıençlerine, münev 
Yerlerine tetkilitlarını, ı:ıtemleri· 
ni tanıtmak fırsatını vemıitlerdir. 
Fakat bizim bu yazılarda tetkik 
etmek isted:ğimiz; yabancı top· 
raklarda ve bizdeki kollejlerin 
terbiye ve okutma ıeki1'eri değil 
Amerikanın yeni ve milli neslidir. 

Amerika zengin bir memleket
tir. Orada okumak imkinlan Av· 
rupanın muhtelif memleketlerine 
nazaran herhalde daha müsaittir, 
zannedilir. Fakat Amerika ayni za 
manda ziraatine kadar sanayile•
mif, elektrikletmit bir memleket· 
tir. Her tarafta büyük sanayi yer
letmit ve iktisadi te,kili.t kurul
muıtur. Teknik it hayatının en ge
ri kalmı, yerlerinde bile kendtni 
ıösterir. Tekniğin bu tekamül ve 
tahavvülü bünye üzerindeki tesi· 
rini göstererek memlekette muh
telif Y&f&Ylf seviyeleri ve iktisadi 
farklılqmalan meyda koymuftur. 

Genç nesil, bu iktisadi ve içti· 
mai görütten, ıayeleri Y&f&Ylt 
tarzları bqkalqmıt bir kitle hali
ni almıttır. 

• • • 
Amerikada tahs:ı ve terbiye din 

ve mezhebin idaresi altındadır. 
Zengin hiriıtiyanlar üniversitele -
rin batı veya hamisidirler. En u
fak b~r terbiye müeueaeainin iı· 
tikbali bile, daimi bir gelirle temi
nat altındadır. Bazan profesörle· 
rin yetİflDiyen maqlanna yardı:n 
olmak üzere iane defterleri açılır. 
Bazan ismini bildirmiyen eski bir 
talebe kütüphane yapılması için 
teberrülerde bulunur. Bir Fransız 
muharriri zengin bir Amer;kah 
bir üniversiteye yardım etmekten 
büYiik teref tanımaz,, diyor. 

F. S'tti bu ferefin mahivetini 
töyle izah ediyor.. Ameri1<1\da 
zenginlerin üniverıitelere, kültür 

müeueaelel'.İne, bayır itlerine ver
dikleri ianelerden bahaolunur. 

Fena kazandmıt bir servetin ha· 
yır itleri için kullanılması onun 
menıelerini unutturmaz.,, Koyu 
bir ariıtokraıinin kolay ıilinmi· 

yen izlerine, ekseriya teaadüf edi
lir; kollejler ufak bir kiliaen;n cİ• 
varında uf ak binalardan terekküp 
eder. Miliyon ve arkadqlarının 
gençliğin üzerinden kaldırmak iı• 
tedikleri müessese iıe bu ariıtok· 
rasidir. Ovakit gençlerin devam et 
tikleri klüplere alınmak için bir ta 
kım kayıtlar konulmuttu. Bu klüp
lere girebilen gençlik kendisini a• 
lakadar edebilecek ve seviyesını 
yükseltecek bir muhit buluyordu. 
Fakat kabul edilmiyenler ne ola
caktı? Vilson buradan mücadele
ye g:rdi fakat kazanamadı.. Bu 
bize Amerikan ıençliğini üzerin
de hakim olan tesirlerin kuch-etle
ri ve tiimulleri bakında bir fikir 
verir .. Andre Mauroiı Amerikan 
gençliği hakkındaki ihtisulannı 

töyle anlatıyor: "Tipler yakıtildı, 
güzeldir. Saf ve derin bakıtları 
insana itimat veriyor. Profesörleri 
onlann imtihanlarının hiç bir ne
zarete tibi olma~an ve hatti tale· . 
benin kendi odalarında, verilen 
mevzuu, hazırladıkları .öylüyor
lar. Prof eaörler takrirlerini ekseri
ya uf ak ırupların ortaamda mu
sahabe teklinde yaparlar. Gençlik 
büyük bir serbesti içindedir.,, Mev 
cut demokrasi yalnız ahlakta ~ 
ıirini ıöıtermittir. Ekseri orta 'hal 
Ji ailelerin çocukları ayni ıırada o
turacakları arkadatlarına hizmet 
ederler. Ve böyleleri hakir ıöriil· 
mez. Hizmetçi bulamıyan bir mu
allimin kar111 orta hizmetlerini 
gördürmek, çocuklarına baktır· 
mak için fakir bir talebeyi aJa],j. 

lir .. Onlar için, bu itler spor yapa• 
rak, eğlenerek okuyan arkadatla
rına bakınca, evet biraz hakirdir, 
fakat ne yapalım! .. Tatil aylana· 
da Nevyork maiazalarmda plla
parhk eden •e aobklarda ıuete 

(ı.otf• ..,.,.,. """9ııdı1) 
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Bir Haftalık R A D Y O 
1 

Programı 
~~~~~~~~--------------~~~~:__---~ [ e H k A 

a • 
1 y 

Dünljanın 
"""""- ,, ... " ) ... . ,,.: .. ' ' .; ' . ·: . . ~ . -. 

11 Şubat Pazar alaturka 1az, 20 ajana haberleri. mutcho Amadi Serenade lvano, 18,45 
tSTANBUL - 18 Plak ne§rİyatı, VARŞOVA 1415 m. - 17,55 Piyano alaturka aaz, 20 aja!la haberleri. 

19 Anadolu ajan11 ve muhtelif netriyat, konseri, 1~,1·5· pİya~o ile c:ız, 1~,35 plak VARŞOVA 1415 m. - 16,40 Caz or· 

19 30 Re.,at Bey "'"'"bu tarafından ala- Salon musık111, 19 ıktııadı neınyat, 19, k t k . .. h b 17 55 ' " ... - k 1 . . . es raıının onıerı, muıa a e, , 
tu k musiki (Vecihi Belkis Kazım ha- 20 arnava zamanına ıut ne§eh neşrıyat, . I . l "ki . IAk ·ı 21 .. 

bir ucu 
Yazan : İ z z e t o ğ l u 

Erkek: Şadan bey. Çirkin, her yerden uzak, dünyanın bir 
r a M ff, B l . . t ' 20 muhtelif müsahabe, 20 05 Ü<' perde- yenı ıop~~yo muıı sı p a ı e, mu-

nım1ar Mesut, uza er ey erın 1§ ı- . . . . ' " tebap duıünceler, 21,02 popüler kon• 
k. l ) 21 20 Anadolu ajansı ve borsa lık havayı çıçeklerı, Fleur de Havai iıim- 22 15 k . d 23 lAk 

hodbin, zengin bir kızla evlen· ucu •• ra ıy e , • li P 1 Ah h 1 . tıer, , onıerın evaını, p a , 
h b l . 21 30 Necip y akup Bey or- au ra amın eıer ennden operet 23 30 d 'k" . 

mif. İyi bir aile çocuğu. K:unıy· Şadan: a er erı, • T 23 30 d .k. . , anı muıı ısı, 
kestrası tarafından . dans musikisi (Bed- temıı ı, ' anı musı 111, 24 dans mu- B EŞTE . 

le 1-nber olduğu zaman, terbiye - Kablım, derli.. Ama baka- . h · t' ki l ) sikiıi. UDAP 550 m. - 18,30 Pıyano riye Raaam anımm 1§ ıra y e . 
ANKARA_ 12,30 Gramofon. 18 Viyo- BUDAPEŞTE 550 m. - 18,30 50 • ~o~seri, 19,~0 Budape§~e musiki h~ye-dairesinde emiyor, kemali neza- lım, üç dört gün kalacak bir ra-

. (Ed·p Bey tar f d ) mogni orkeatraır, 19,60 B. Kenez Lili tinın konserı, 20,45 plak, 21,30 Dıya. ketle canı sıkılıyor. hat oda var mıdır?. lonsel konıerı l a ın an • . . l s· "ki . 
18

,
40 

Alaturka saz. 20 Ajans haberleri. tarafından pıyano konaen, 18,~0 tnüaa- og, 22,10 ıgan musa sı, 22,45 haber· 
Kadın: Şuh Dilber h:ınım. U- Otelciye sordular. lhtiyar Kay-

çan çapkınlardan. Kırdığı koz serili dudak büktü: ŞOVA 1415 m. _ 17 30 M habe, 21 habeder, 21,20 Bercı Racz Si- !er, 23,30 opera orkestrası tarafmdan 
VAR ' eş- · · k 24 30 hafif .k. d . 

bini &fDl•f·· ,Nihayet zengin bir - Elbet var, dedi. Buraya la

fa'brikatörün kapatması olmuş... tanbullubr gelirler .. Buranın ha

Göbeklizade Udi bey, ona bol pa- vası dünyanın hiçbir yerinde bu

· tl · plak1arından 18 15 p gan takımı 22 neşelı netrıyat, 24 Buda- onser, , musı ı ve ans musı-
hur artıs erın ' ' o. ' k' . 
Jonyah bestekarların eserlerinden par- pe§te .muiİki heyeti tarafından konser, 1 m. 
çalar 19,40 Koro konıeri, muhtelif, Maudıts caz takımı. VİYANA 507 m. - 18,15 Konser 

20,5~ Leharın eserlerinden mürekkep VİY ~NA 507 m . -: 18 Kar~aval, saati, 2~,05 aktüalite, 20,35 Viyana fil-
nfonik tskımrn konseri, 21,50 haber- 18,20 Rıechard Vagnerın eserl~rınden hannonık taknm taraf•ndan konser, ra veriyor. 

Şadan bey bir it 
Anadoluya aeyahate 

behanesiyle 

çıkacağını 

aöyliyerek Karadeniz vapuruna 

biniyor. 

Şuh Dilber hanım, lzmirde a
nam ölüyor! •. diyerek, o da kapa

ğı Kuadeniz vapuruna biniyor. 

Sevgililer hultquyorlar. 

Vapur aeyahati pek hoş geçti. 

Karadeniz durgundu. Kol kola, 

bat ha.ta, yan yana lneboluya ka
dar geldiler. 

Oradan otomobile bindiler. 

Kaatamonu tarikiyle, dağ tepe 

qarak, gece hanlarda, gündüz 

au kenarlarında hoş vakit geçire· 

rek, Anadolu içlerinde, dünyad:m 

uzak, meı'vt bir sevda yaşıyor
lardı. 

Günlerden bir gün kendilerini 

Erceyiıte buldular. 

Bu güzel dağda, küçük bir ko

nak ke9fettiler, taze tereyağı, ta
ze süt, taze yumurta ile karınla

nıu doyurdular. 

Yol, onları yomıu9tu. Oturduk

lan yer cennetten bir nümuney

di. Şuh Dilber dedi ki: 

- Oç d8rt gün hurda kalsak. .. 

Ne ~akin, ne güzel yer.. Burası 

aa.tan üniversite talebelerine tesa

düf edilir. Böylelikle fazileti ta

mrlar Ye ıaımrlar. 

Franıa muharriri onlar ıçın 
der kt : "Avrupayı tanımak 
için kiıniıi gemibre tayfa ya-

:ulıT, kimiıi ufak bir caz -

bant teıkil ederek kuanciyle 

Balırimuhiti geçmeğe çahtır. Hat

ta bir tanesi Fransayı görebilmek 

için hir lokantada 50 bin tabak 

yıkadnn, dedi .. 

Genç kızlara gelince; Hepsinin 

bayatın müaavi ve ağır işlerinden 

birini tubnaia niyetleri vardır. 
Bu iıteklerine bakılırsa telakkile-

rinin, inanışlarının bu arzularına 
bakıhna bir müsavat& istinat et-

mesi lazımdır. Fakat gene Avru

palı bir genç kız kadar haasas ve 

romantikdirler. Elime kolejlerden 

birinde çıkarılan bir haftalık mec
muayı verdiler. içinde içtimaiya

ta, edebiyata, güzel aanatlara ait 

ince etütlere tesadüf ettim .. 

lunamaz.. Burada otu?anlar has-

talık nedir bilmezler. Dertli ge-
}enler, buradan dertsiz dönerler. 

Önlerinde bin bir renkli vadi-

ler uzanıyordu .•. Hafif bir rüzgar 

d:ıllarda, nihaventten nağmeler 

uyandırıyor. 

Uzaktan uzağa kuşlar cıvıldı-

yordu. 
Güneş batarken, ortalık ·kızıla 

boyandı ve ufukta gökyüzü ke· 

merinin rengi belirdi. 

- Bak ne güzel!. 

Şadan cevap vermedi. Sevgili

sinin elini sıktı. 

::r, 22 Belgrat intibalan, 22,15 neşeli pla~lar (Vagnerin öl~ü.ğü gün munase- 22,45 haberler, 23,20 radyo orkestrası. 
ne!riyat, 23,25 dans musikisi, 24,05 betıy)e.~, ~ 9•10 genç ~lunler, 19135 ders, BÜKREŞ 364 ve 1875 m. - 13 Plak, 

d musikisinin deva.mı. 20 aktualıte, 20,15 musahabe, 20,30 kar- 14 pJô.k 17 15 k . t 18 G 
anı 

1 
.. , • . 23 • , çocu neşrıya ı, r. 

BUDAPEŞTE 550 nı. - 18 1,siz mu- nava popun11, 22 kanşık neşrıyat, Dinico orkestr:u;ı. 19,15 orker.tranm de-
. . . 1 tarafınd k 0 35 son h~berler 23 20 plak konseri 24,30 19 SO O . . 111kişınas ar an onser 2 ' ' ' vamı, • nıversıte radyosu 20 30 

b l · 20 45 M 1 K ' ' haberler 23 20 plak konseri 24 30 Bad- R ' ' spor ha er en, • e eı uattet ta· ' ' ' omen operasından naklen opera tem-
lmnı, 23,10 Bela Rac2 Sigan takımı, 24,10 Avas~eden naklen karnaval neşriyatı. sili. 
Emil Roosz orkestrası. BÜKREŞ 364 ve 1875 m . 13 Borsa BRESLAU 

31 
• 

Vı~ ANA 507 m 18 pı· k k · haberleri, plak, 14 haberler, plak, 18 6 m. - 17 Neıelı mu-
ı · - a onserı, F · "ki 18 50 prkılar 19 30 kt" 1. 20 v· d K anıca Luca orkestra11 19 haberler 11 • ' • , a ua ate, 

S
19ch.25 'dtıytaran:rı:danarBnavtahl, 19.~5 Fralnez 19,15 orkestranın deva:ru, 20 Ünivenit; milli neıriyat küçük bir ak§aın konseri, 

ını ee ovenın eser • . 22 10 • danı mu "ki · 5 kı · k . _ . derıı, 20 45 konferans 21 M p· , umumı sı ıı. 23,4 sa 
rinden pıyona onsen, 20 55 T orınodaki . ' ' rne ıa d 1 .. J • • • 10 d kik l I ' Zgarıadesco tarafından taganni 21 20 a ga amator erı ıçın a alık kon-
Avustu2eyl·a -:h ta ya futbol maçının n~-1 senfonik konser 22 konfeı-an~ 22' 15 ferans, 24 opera musikisi. 
ticesi, nası l\t, 21,05 musiki1i temsı . ' ' ' 
(Di~ ?~esselte Fantasie, 23.25 akşam ;:;fonık konserin devamı, 22•45 haber- 16 Şubat Cuma 
ınusıkm, ~,25 1. Holzerin idaresinde ak· BRESLAU -17 M" iht İSTANBUL - 18 Plak ne§riyatı 19 
arn konserı. . 316 m. un en . . . . . 

Bir öpü§, se11izlikte çınladı. § BÜKREŞ 
3 

Ruhi neş· danı musikiıi (Rythme porçalar), 18,30 aıanı haberlera muhtehf neşrıyat, 19,30 
. at 11 45 

64• m. - .1 ~·30 lak 13 hayat ve ölümde danı isimli raydo h.a~ımJaı: heyeti tarafından alaturka mu-
Odalannda, dar pencerenin rıY , , Ruhi muııkı, 12 P • • melodı·amı 19 zirai .. ah b 19 05 ııkı (Elıza, inci ülkü Sevim hanımla-

d 1 k 1 ~ plak konseri 14 h be ı 14 15 plak ' mus a e, ' · ti'-'-' ' ' 
pervazına ayanmış ar, aran ıgr 8 Gh" d , a r er, ı'9 15 ' aktüalite, 19,45 müsahabe 20 eıki Rhe- rın 1§ nuuyle), 21,20 ajans ve boru ha-

d. 1 d 1 an acazı 19 haberler ' caz . · • . ' be J ri 21 30 N · y k B k seyre ıyor ar ı. "k" . . ' ... ' . d m karnavalı mallı neırıyat 21 günün kı- re , • ecıp a up ey or eat-
ınusı ısının devamı, 20 unıversıte ra yo- . ' 

Şadan: 21 20 ı·k E . . r L h . sa haberlen, 21,10 karnaval konseri, rası. 
ıu,d l~k p a ' va ~.•.ım 1 

e ann uç 22,10 kanıık neıriyat, 23 ak§am haber· ANKARA - 12,30 Gramofon, 18 
- Sana, kendimi bu k:ıdar ya· per e a operet temsı ı. · (E'- z 

kın hiasetmenıiıtim, dedi. BRESLAU 316 m. _ 16,30 Birçok l~r~, .23,15 haberler, 23,30 karnaval mu- keman konıerı Krem eki Bey tara-
mili l . . .k. _ 1_ 

1 
sıkııı. fından), 18,40 Fransızca ders, 19,15 gra-

şuh Dilber sokuldu: et erın neıeli ınuaı • par~rı, 7,30 f 20 . h b 1 . 
karııık neşriyat, 21 karnaval münasebe- 14 Şubat Çarşamba mo on, aJanı a er erı. 

- Dünya yok sanıyorum .. Yal· tiyle ne§rİyat, 23 son haberler, 23,30 İSTANBUL - 18 Plik neşriyatı, V ARŞOV A 1:1-15 m. - 8,20 Plak, 
nız sen ve ben varız .. Zaten bura· lcendi kendimizi çamurluyoruz ismindaki 18,30 Fransızca ders (ilerlemiş olanlara) 8,40 plak, 13,05 salon orkestrasr, 13,35 
sı dünyanın öbür ucu.. skeç. 19 §ehir tiyatrosu artistlerinden Muam- konserin devamı, 16,40 plak, 17,10 hafif 

mer Bey tarafından monoloi ve Anadolu musiki konseri, 17,55 tagannili konser, 
Birdenbire, adi, aıağılık bir 12 Şubat Pazartesi ajanıı haberleri, 19,30 Bedayii musiki 18,20 çift piyano konıeri, 19,20 ltaly 

cazbant duyuldu. Otel sahibi, mi- İSTANBUL - 18 Plak neşriyatı, heyeti tarafından alaturka neşriyat (Se- gazinosundan naklen hafif muıiki, 21,02 
safirlerine cemile olsun diye r3.d- 18,30 Fransızca dera (ilerlemiş olanlara), mih•, Vecihe, Servet hanımlar. Tahsin nıii.-ahabei musikiye, 21,lS senfonik 
yoyu açmıştı. 19, doktor Şük.-ü Hazım Bey tarahndan Bey ve Meıut, Ruten, Cevdet Qeyl~rip konser {Var§ova filbarınonik takını ta-

Sonra günün haberleri okundu; konferan. ve ajanı haberleri, 19,30 be- iıtirakiyle), 21,20 Anadolu ajansı ve bor- rafından), 23,40 danı muıikiıi. 
otobüs kazası ... iki hatlı bir öküz dayii musiki tarafından alaturka neşriyat ıa haberleri, 21,30 Necip Yakup Bey BUDAPEŞTE 550 m. - 7,45 Cim· 

(Belma, Nedime, Vecibe, ~anımlar ve orkestrası. naıtik, plak 11 plak, 13,05 Rus halk mu-
doğmuş, Patagonyada iktııadi fa· Mesut, Ruşe~ ~e~det~ Tahsın, Cevdet, ANKARA - 12,30 Gramofon, 18 sikisi, 14,30 Sigan musikisi, 16,30 genç• 
aliyet.. Şere~) beylerın ıştarakıyle, .21,20 Anad~ orkestra (Keman konıeri Ekrem Zeki 8. lik neşriyatı, 18 plak, 19,10 caz musikisi,, 
Şuh Dilber: lu aıanıı ve borsa haberlerı, 21,30 Necıp tarafından), 18,45 danı musikisi, 20 a· 20 amele için neıriyat, 20,30 opera tem-

- Söyliyelim, radyoyu kapa- Yakup Bey orkeıtraıı. janı haberleri. ıili, müteakiben Sigan musikisi. 
ANKARA - 12,30 Gra~o~~n, 18 a- VARŞOVA 1415 m. - 16,40 Piyano . 

sın! dedi. laturka ıaz, 18,45 danı musikiı~, 19,20 parçaları, 17,55 oda rnuıikisi, 19,20 VİYANA 507 m. - 18,20 ~afıf ha-
Fakat Erceyi~in tepelerinde, alaturka saz, 21 Ajans haberlerı. Org müıarnereıi, 19,40 Bariton mugan- valar v~ şarkı~ar, .2~,15 aske~ı konser. 

Mesut Cemilin sesi aksisedalar u- VARŞOVA 1415 m. - 16~55 Takıan- ni tarafından ıarktlar, 21,05 Gürcü ıar- 22 Enn3co MJaı7~ı~ın ~s~rl;n:~e; ko~· 
nili konıer, 17,10 plak ile yenı far ılar, kılan, 21,15 orkestra konseri, 22,30 Sop· ser, 2 ,40 ose o zerın ış ır~ ıy e ra -

yandırdı: 17,55 hafif orkestra musikisi, 19,20 oda ran muganniye tarafından şarkılar, 23 yo orkeıtraıırun aktam konserı. 
- Allo !.. Allo ! .. Şimdi, göbek· musikisi, 19,SO plak, 21,05 Polonya mu- ciddi musiki. BÜKREŞ 364 ve 187 5 m. _ 13 Plak, 

lizade Udi bey, tenekeden alü- sikiıi, 23 hafif musiki plakları, 24 müsa- BUDAPEŞTE 550 m. _ 17 Keman 14,15 hafif plak musikisi, 18 radyo or-
min.yom nasıl imal olunur,, mev- babc, 24,05 dans musikisi. virtüozları tarafından keman konseri keııttaaı, 19,15 radyo orkeıtra11, 20 0-
zulu konferansını verecektir. BUDAPEŞTE 550 m. -

17 Kadın (Jenö Hubayin iıtirakiyle), 20,30 Buda- niversite radyosu, 20,20 Plak, 21 ıenfo-
saati, 18 opera orkestrası tar~r~da~ peşte operasından na.kltn Verdinin Trou- nik konser L' Atheneeden naklen, 22 mü-

Ve bundan sonra, Göbeklizade k 19 50 ı 20 ınuıakı ah b d .. onıer, , p]ak 2 , . . a our operaıı, nıuteakiben plaklar. talea, 22,15 konıerin devamı, 22,45 ha-
kalm sesi, :ıkşamm sihirli musı- mektebinden naklen tagannılı konser. VİYANA 507 ll'I. - 18,20 Avusturya herler. 
kisine haki,m oldu. VİYANA 507 m. - 17,SS musikide musikisi, 19,10 amele birliğinin netriyatı, BRESLAU 316 m. - 7,45 Sabah ko· 
Şuh Dilber iıyan etti: Goetbenin Fnustu, 18.,20 halk şarkıları, 20,35 Hadn'in eserlerinden mürekkep ro konseri plak ile, 8,25 aabah orkestra 
_ Kalk giClelim Şadan .. Oto- 20,15 ı:aat ayarı v. sı. 20,3o t. Gilb;:ırın konser, 23,06 Eia • Palastan nakil, konseri, 10 kadınlara cimnaıtik ders&, 

sinema kraliçesi isimli op~r~ı~, 23,30 ıon 23,35 akıam konseri, J. 1-lolzer. 12 çocuk koro konseri, 13,20 öğle kon-
mobilde uyuruz .• Burada, bu he- kısı ÜKREŞ 364 187 haberler, 23,20 dans muıoı · B v~ 5 m. - 13 Plak, seri radyo orkestrası, 14,25 karıt1k p!aiı.. 
rifin aesının duyulduğu yerde BÜKREŞ 364 ın . - 18 Radyo orkeı- 14 plak, 18 radyo orkeıtra11, 19,15 rad- muıiki3j, 17 Layzig ıenfoni.k orkestra· 
bir dakika bile durmak istemiyo- traı;r, 19 haberler, 19,15 ~elle Sylvie yo orkestrasının devamı, 25 Üniversite sı, 18,30 dünyaya bir nazar, 18,50 Mü
rum .. latanbula gidince ondan Spineanu tarafından ~aga~nı, 19,30 rad- dersi, 20,20 plak, 21 oda muıikiıi, nihten eski talyan keman musikiıi, 19,lO 
ayrılacağım .• Onun yüzüne b:ık- •yo orkestrası, 20 Onıv~r~ı~e radyoıu, 21,45 Meme Rodrigo Athanasiu. tarafın- müıahabe, 2~ milli ne,riyat, 21,10 Bruck-

" t k B' d k . 20,20 plak, 21 oda mu&ıkısı, 21,45 Alger dan taı:ıu\r.İ, 22,15 Meme Ameıle Bart- nerin eserlerınden senfonik konser, 22,10 
mıyacav:ım ar 1 •• ız e endı- i 22 ıs p w ı f ld af d k k . 23 c· . ak . . 

• , :.ı •• tar:ı.f·ndan tr.gc.rın • • &pazog ıı ta- e tar ın an cman onserı, ma neşeh ~am ınusıkısi, 23 akıam haber· 
mızı herkesten uzak, dunyaıun ta rafından viyolonsel konseri, 22,45 ha· restöranından naklen hafif musiki. ]eri, 23,35 Ljece konseri. 
öbür ucunda sanıyorduk.. beder. BRESLAU 316 m. - 17 Hafif muıi-

BRESLAU 31 6 m. - 17 Hafü musi- ki, 18,30 timale ait konferans, 18,50 17 Şubat Cumartesi 

Tatil haftalannın sonlarında ~~~~~~.~-~~~ ... !.~!.~ ... ~ .. ~~~~~~~: ki, JS,30 tabi3tin r.;ukadderatı, 18,50 Mozart'rn eserlerinden mürekkep kon· İSTANBUL - 18 Plak neşriyatı 18 
Virtuoz viyoloıu~list Kari Groy1ihin seı-, 19,10 A1man bestekarlarının eser- F.ransızca ders müptedilere mahsus, 19 
lkonıe~i, 19, 10 Oğlum ne olacalc, 19,30 ilerinden keman konıeri (BrAhm•, Kre.is: aJans ~aberleri muhtelif neşriy~t, 19,30 
• aktüalıte, 19,50 ett!;!si ııünün progranu, ler, Beger), 19,45 müıahabe, 20 milh tanburı Refik Bey grubu (Bahıre, Bel-

genç kızlara kolej ve üniveraite

lttdeki erkek arkadatlarınm mü
aamerelerine, balolarma giderler .. 

Mektebe dönünce bu dostluklar 

mektupla devam ettirilir. Yüksek 

mekteplerin ikinci smıflann genç 

kızlan ekseriyetle nitanlıdrrlar.Za 
ln kolejlerde takip edHen usuller 

hayat kadını yetiftinnek gayesiyle 

tesiı edilmemittir. Oradan çıka
cak genç kızlar yuvasının içinde 

kendi aile itleriyle uğra§an, koca

smna ve çocuklarının yardımcısı 

kocalı bir zevce ve anne olarak ye
tittfrıinek istenmi§lerdir. 

Halil Ziya 

Türk spor 
Türkıpor mecmuasmm 20/ 227 nu- '20 milli neşriyat (Karnaval), 21 haber· neşriyat (Veber • Brahmı'ın eserlerin- kiı hanımlar ve Fikret, Fefik B~:;·lcr 

ınaralı sayısı cuma gÜnü yapı1an spor ler, 21,10 Avusturya, 21,3~ Johanm den), 22,10 açık şarkı, 23,35 gece musi- iştirakiyle), 21 ajanı, borsa muhtelif 
hareketlerinin bütün tafailatiyle çıktı. Strauasun eserlerinclen konser, 23 son kisi, 1 Siliıya musikisi. neıriyat. 
Mecmua bu sayısında Amerikada bulu- haber1er, 23,30 gece ltonseri. 15 Şubat Perşembe ANKARA_ 12,30 Gramofon, 18 or· 
nan Dinarlı Mehmedin iki galibiyetini de 13 S b t 5 1 k · 
b k d. 

8
.. .. 

1 
U a a 1 1STNBUL - 18 Plak neşriyatı, 19 eıtra Smetana ouverture Dıe Varkauf-

a~r verme te ır. ulun sporcu anını· .. . . • 
. d · İSTANBUL _ 18Plak neıriyatı 19 Selim SnTı Bey tarafından konferans ve le Braut Gounod Fantaısıe Faust No. ı. 

za tavııye e erız. j · . C · 
Anadolu ajansı ve muh~dif net<iyal, ajans haberleri, 19,30 Kemal Niyazı Bey harbrıer Valse Espana, 18,45 alaturka 

:r. ~ ~ 19,30 Eftalye Sadi hanım grubu tarafın- grubu tarafından alaturka musiki (Hay- saz. 19,25 danı musikisi, 20 ajanı ha· 
"Azerbayıcan yurt bilgisi,, nin dan alatuı·ka musiki neşriyatı (Sadi, Re- riye, Müzeyyen hanımlar ve Mahir Be- berleri. 

üçüncü yıl 25 inci sayısı çıkmıştır. fik, Şeref Beylel· iştirakiyle, 21,20 Me- yin iJtirakiyle), 21 Anadolu ajansı borsa VARŞOVA 1415 m. - 17,55 Hafif 
içinde Köprülüzade M. Fuat, A. sut Cemil Bey tarafından masal, Anado- haberleri, muhtelif ne!riyat, 21,30 Ne- musiki, 19 Reportaj, 19,20 plak, 19,40 
C f Abt"lk d. K l Ah t lu ajansı ve borsa haberleri, 21,30 orkes- cip Yakup Bey orkestrası tarafından tagannili konser, 21,02 Eıtonya musiki-

a er, u a ır, ının ı me d d 'ki . d 'k' . . · Ch · · ı · d ~ . tramız tarafın an o a musı 11. anı musı ısı neırıyab. 11, 22,20 opının eser erın en parça-
oglu Hasan Beylerın Prof. Dr. G. ANKARA - 12,30 Gramofon, 18 or- ANKARA - 12,30 Gramofon, 18 or- lar, 23 plak ile salon musikisi, 23,30 
Yacchke'in kıymetli yazılan var- ke&tra, Verdi Ovverture Nabuccodonosorlkestrn, Saint - Saena Ouverture Lapren- dans musikisi, 24,05 danı musikisinin 
dır. Bizet 1 ve 2 inci suite L'arleıienne, 18,45 cesıse Jaune Pieme .1 ve 2 inci ıuite Ra- devamı. 
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Sporcular arasında 
manevi inzibat 

Büyük Gazinin sözleri bütün sporcu
larımızın şian olmalıdır 

Yazan : Bayraktaroğl u Halit 
Memleketin her bucağında için 1 rıru temin etmeleri en ehemmi· 

için sporda yeni bir hayat bqla -retli huıusattandır. 
dığını memnuniyetle görüyoru· Federasyonlar ve umumi mer-
Bu ümit verici hareket karşısın,· :!Z bütçe mülahazası dolayraiyle 
sporcuların d:ı kalbi ümit ve t .şekküllere resmi yardım yapa-
selli ile titremektedir . uyor. Hiç olmazsa hususi yar• 

Hiç şüphesiz hükUmet ve ma xmlar için ciddi aurelte alakalı 
halli belediyeler için en eıaslı va· lunmalıdır. 
zife, meuı!eket sporuna lazım ge- Spor te§ekküllerinin yükselme· 
len asgari ihtiyacı kısa bir zaman· aine çahı.marun her halde mem· 
da temin ebnektir. Teı!dlit için 1 le~tt~ mevc~t bütün spor muhip· 
de en hay:ı.ti bir gaye olan bu va• lerının kalbınden doğan bir iman 
zife bittabi ihmal edilemezdi. mahsulü olduğunaı tüphe edile -
B~ için hükumetin ve mahalli mez. 
belediyelerin spora daha fazla Bunula ber:ıber ruhlarımzda Ü· 

yardım etmeleri temin olunmuş, mit ve sevinci söndürmemek için 
bunun neticesi olarak büyük mın· bir hakikati açıkça umuma arzet· 
takalardan bat1amak üzere muh- meği faydadan hali bulmamakta• 
telif stadyu.mlar, antrenman saha- ynn. 

lan ve mühim merkezlerde kapa• Henüz ıporda var;).cağımız he· 
lr idman salonları vücude getiril- def -bugiinkü görü§üme naza· 
ınesi kar~rlaştırılını,tır. ran- pek uzaktadır. 

Bir çok klüp)erin yeraizlik yü· 
zünden çalışamamalan cidden 
düşünülmeğe layık bir meseledir. 
Gerçi sporda henüz ba,langıçta 
olduğumuzu kabul ebnekle bera
ber, Türk sporculannm gayeai, 
bu topr :ı.klar üzerinde Türkün ha· 

tırasına en büyük ıpor mevkii 
kar.deden eser olacaktır, Spor· 
c11hrıınnz, ruhla.rmda iman namı-
noı ne varsa hepsini bu gayenin 
t:.ıhakkukuna hasretmelidirler. 

Muhtelif federasyonların (at· 
letimı, güreş, futbol, tenis .. ilah) 
hepsinin her gün yeni yeni eıerler 

meydana getirdiklerini memnunİ· 
yede görmekteyiz. Türk .sporcu· 
lanntn, Türk milleti ve Türk va· 

tanr için duyduğu heyecanın bir 
ifadeGi olan bu yeniliklere yakın· 
da hariç milletlere k:ırtı kazanı· 

lacak muvaffakıyetli eserleri ili.· 
ve ettiklerini görnıek isteriz. 

Sporcularımızın, bu gayeye 
doğru emniyetle yürüyebilnıeleri 
için manevi inzibatı temin hu· 
susunda fevkalade hassas bulun· 
mabrı lazımdır. Aksi takdirde 
klüplerin ,sporculann muvaffak 
olabilmelerine imkan yoktur. 

Sporda laübalilik, intizamsızlık 
soprcular için en büyük nakiıe
dir. Bu hususta SPorculann ve 
klüplerin yekd:ğerine karıı mua· 
melesi bütün te§ekküllere nümu· 
ne olabilecek şekilde olm:ılıdır. 

Çünkü spor klüpleri ve aa.Ion· 
ları sporculnnn ruhundan do
ğan ve spor f :ı.aliyetini ida
me ve takviye eden en fe· 
refli müesseselerdir. Bu mü· 
esseıeleri milletimize faydalı ola· 
cak surette hazırl:ımalıy1z. Bu
günkü faal kiüplerin daha munta· 
zam "e daha iyi neticeler alabil· 
mesi ve yaşay:ıbi1meıi için bir 
cok yardım memba1arı düşünüle
ı:ek bulunabilir. 

Bu tedbirin yapılmaması yü. 

zündendir ki klüpler çok fena 
şerait tahtında bocalamakta.dır 
lar. f"!er halde kendilerinden mem 
Jeket nam ve hesabına bir çok şey 
ler beklemediğimiz klüplerin dert• 
}eriyle mıntakalnrdaki en büyük 
spor hamilerinin bizzat meşgul 
olm.ıan ve onların acil ihtiyaçla· 

Kendilerine saha ve klüp göı· 
teremediğimiz ıporcularm adedi 
bugün lclüpleri ve sahaları olan· 
lard:ın nispet kabul etmez derece• 
de fazladrr. Teşkilat ve mahalli 
belediyeler bu kabil yeniz ,yurt· 
suz klüplere yer buluncıya ve te• 
darik edinciye kadar sporcularca 
bu hedef usalc lanınacalc ve ımut• 
1 'lK bu hedeİe varma'k için yılma· 
dan usanmadan çalııtlacaktır. 

Çünkü Türk sporcuları bugün 
faaliyet sahası aramaktadır. Ve 
onun h :ıyat ve hareket isteyen 
sporcularına biran evvel saha ve 
:klüp bulnıağı ihmal etnıemek la· 
zımdır. 

Maha::ı:a bütün spor işinin bir 
hükUmet iti olduğu kadar bir ce
miyet ve halk iti bul~nduğu ve 
Avrupanııı ekser memleketlerin· 
deki bu teıekküller çok kuvvetli 
ve müspet itler yaptıkhrı halde, 
her suretle kabiliyetinin diğer 
milletlerden geri olmadığım ispat 
etmİf olan Türk milletinin ve 
Türk ıporunun bu iılerde neden 
müvcudiyet göstermediğinin e
ıaalarını da tetkil< faydalı olur 
kanaatindeyim. 

Hakikaten bizde bir çok teşek· 
küllerin pekili -h:ıtti devlet .mü 
zaheretine daha u naıil oldukları 
halde- büyük tekamüller göster· 
dikleri meydandadır. Binaena
leyh ıpor te§ekküllerinin de mu· 
vaffak olmamalan için es'ls1ı bir 
sebep görmemekteyim. 

Hariç memlekette spora büyük 
yardımlar yapan yüksek vatan· 
perverlerin eı~rlerini aık aık sey
rediyoruz. Bizde de halkın 
spora olan bu m:ıddi yardımın· 
dan me.mleket sporunu mes'ut bir 
inkitaf a mazhar etmek hususun· 
da eaaılı surette iıtif ade edilme
lidir. 

Bütün bunlar sporcularımızın 

manevi hayatında memleket ve 
spor:ı kar§ı olan merbutiyet ve 
Cl§klannı takviye t...aeı I • 

Bununla beraber bütün .. porcu· 
lanmızın emniyet ve itinıadını 
da takviye için diyebilir ·m ki 
memlekette hundan ıonra .~por 
çok kuvvetlenecektir. Çüu.kü 
kuvvetli ve imanlı heveıskar uzuv· 
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[tt oüNXA HABERLERİ 
Hiç çalışmadan ve yorulmadan 
Bir hamlede 60 milyon Sterlin kazanan adam! 

Haydarabat Nizaın'mın, zen
ginliği meşhurdur. 

Bir rivayete göre Nizam, dün
yanın en zengin adamıdır. Kendi
si son zamanlarda, altın ile kağıt 
arasmdaki tahvil yüzünden col 
büyük bir kaznç tem:n etmiş, ~fa
kat onun bu vaziyeti bir kimseniı 
gözüne çarpmamıştı. (Deyli Tel 
graf) gazetesi, son günlerde ht 
bahsi açtı. Ve bu münasebetle 
şunlan yazdı: 

"Son günlerde altm fiatleriniı 
yükselmesi, b;r tek adamın, biı 

anda 60 milyon sterlin kazanması· 
na saik olmuştur. Bu zat, Hayda
rabat Nizamıdır. 

Haydarabadm hazine olarak Haydarabat nizamı 

kuJlanılan muazzam kas:Jannda 
100.000.000 kıymetinde altm var
dır . Bu altmlax, Haydarabat 
Nizamımn ıahsi &ervetinin yalnız 
bir kısmıdır. Kendisi hu altınla
n, aJtmm n:sbeten ucuz olduğu 
sırada tedarik ederek yığmıştı. Al· 

tm fiatlerinin birdenbire yüksel
mesi üzerine Nizamın elindeki al· 
tınların kıyıneti 60 milyon yüksel4 

di. 

Nizamın mücevherleri ise 400 
milyon ıterlin kıymetindedir. Fa
kat bunlann kıymeti yükselmemiş 

bulunuyor. Nizam daha fazla al
tınlarından istifade etmİJ bulun· 
maktadır.,, 

-----------------------------Londra semasında 
esrarengiz ışık! 
Londra halkı bundan bir kaç 

gün evvel büyük bir heyecanlı ge· 
ce geçirmiştir. Son günlerde vam• 
pirler, deniz canavarları ve bun· 
1ara benzer efsanelerle çok meı
gul olan Londra ahaliıi cüımartesi 
gecesi !ehir :ıfakmda yabancı bir 
ı§ığm dolaştığım görmiif, malu· 
mat verilmesi için polise müraca· 
at ebniş ve fakat "esrarengiz ser· 
seri11 yıldızın ne olduğu hakkında 
ha!kı kimse tenvir edememişt:r. 

Bunun için Londralılar arasın· 
d :ı Lakiki bir heyecan Laı göster
miştir. Nihayet dola~an ııığın 

bir tayyare olduğu anla§dmış ve 
fa·kat bu tayyarenin milliyeti an· 
latılamamıştır. 

Bu bapt:ı meclisi meb'usanda 
mebuslardan biri Londra ahafüani 
telaşa dütüren bu tayyare hak
kında iatizahta bulunmuştur. Ha· 
va nazırı bu hususb tahkikatta 
bulunmuş ve "esrarengiz Ifığm,, 
manevra yapan bir tayyaren:n ışı· 
ğmdan ibaret olduğunu söylemiş
tir. Londraldar da bu suretle 
büyük bir meraktan kurtulmuş .. 
hrdır. 

Universitelilere 
mecburi hizmet 

Italyada müthiş 
bir çiğ •• 

ltalyanm Bolognola şehri civa· 
rında müthiş bir çıg düşmüştür. 
Çığın önüne tesadüf eden 13 ev 
tarumar olnıu!, 19 kişi ölü olarak 
enkaz altında kalnııı ve 42 kiti 
yar:ı.lannıı§tır. Çığın yapbğı tahri· 
bat o kadar büyüktür ki dört 
günden beri, harap olan tel· 
graf ve telefon tellerinin tamiri 
ve muhaber:ıbn iadesi kabil ola· 
mamakhdır. 

Bolognola kıt aporlariyle meş· 
hur bir mahaldir. Çığ dütlüğü za• 
ıman şehirde bir çok turistler bu• 
lunmaktaydı. Bunlar araaında da 
maktüller ve y:ı.ralılar bulunduğu 
zannolunmaktadrr. 

Telefon ve telgraf tellerinin 
harap olması yüzünden hadise ne 
Ankoha'ya: ve ne de Meıarotaya 
bildirilmit ve bu iki merkez an
cak bir ıkicinin 12 saat koşmak 
sayesinde erişebildiği Kanerinoya 
ve oradan da vilayet merkezine 
bildirilmittir. 

Bu havalide çığlar sık sık düı· 
mekte ve pek çok zararlan mucip 
olmaktadır. 1930 ıe~si şub:ıhn
da vukubulan bir çığ dütüşü esna
sında 20 kiti ö'mü! ve 60 kişi ya· 
r-alanmııtır. 

Mütemmim haberlere göre 
Montegello denilen yerde de bir 
çığ dütmüş ve 8 kişiyi öldürmüş• 
tür. 

Ruhia.roda düıen bir çığ ise 19 
kişiyi yaralamışbr. 

Kralın yardımı 

Roma, 10 (A.A.) - Kr:ıl, Ma
ftalya ve Afrika piyasası korata eyaletinde yuvarlanan kar 

yığrnlanndan zarar görenlere da· Roma, 10 - M. Musolini bü· 
ğıtdmak üzere M. Musoliniye 20 

yük ltalyan tic:ıret ve san'at mü· 

Berlin, 10 (Volf ajansı) - Al
man talebe federasyonu, bu ıene· 
nin paskalyasmdan itibaren üni
versiteye dahil o!muş gençler için 
altı aylık mecburi hizmet tesis et• 
miştir. 

bin liret göndermiıtir. 
easeselerinin İtalyan eşyasını Af· ==:============ 
rika piyasalarına ihraç i~in baJ ca.t hususunda en ziyade değerli· 
vurdukları usuller hakkında tah· lik gösterecek olan müesseseye 
kikıt yap.mağa başlamıştır. lhra· bir altın madalya verilecektir. 

IAlmanyada selam 
verme usulü 

Alman gazeteleri yeni Alman 
ıelam verme usulü h:.kkında bazı 
kayitleri havi bir nizamnaıne 
ne,retmekted irler. 

Malum olduğu üzere Alman 
f atiıtleri, İtalyan fatistleri gibi, 
sağ kollannı havaya kaldıml'ık 
suretiyle selam vermektedirler. 

M. Hitler bu selim usulünü ya) .. 
ruz, medeni haklardan istifade e
debilen kimslerin kullanaba.licek· 
ferini beyan etmittir. 

MahkGmbr, sabıkalılar ve bun
lara benzer kimseler Almanyada 
faşist ıelammı kullanamı:yacak 
ve yalnız "bermutat,, şapka çıkar· 
m~k ıuretivle selimla!!acak~arda. 

Manastırda yangın 
Berlin, 10 (Volf ajansı) - A· 

ugıburg'tan bildiriliyor: Sen Jo• 
zef hemşireleri t:ırafından idare 
edilen m.alül genç kızların bulun• 
duğu Ursberg manaabrmm bir 
kısmı Yannnıtır. 

Tahkikat neticesinde malül kız· 
hırdan birinin yandığı anlqılmı! .. 
br. · 

Korsan gemileri 
Dairen, 10 (A.A.) - Dairen 

limanına dönen Chata Maru adlı 

balıkçı gemisi kendisinin ve ha!ka 
üç balıkçı gemisinin içi korsan do· 
lu bet vapur tarafından taarruza 
uğradığını bildirmiştir. 

Port Arthur'deki Japon memlll'"' 
ları henüz limana dönmem;t olan 
üç balrkçı gemisini aramak için 
hemen üç Japon torpito muhribi 
gönderilmesini istemişleridr. ' 

Buz Üzerınde hokey 
Milano, 10 (A.A.) - Buz üze

rinde Hokey cihan tampiyonluğu 
müsabakasında Almany:ı 11frra 
kar§ı bir sayı ile Çekosluvakyaya 
galip gelerek finala kalmışbr, 

lara iıtinat ediyor. Birlik teessüs ! tin ınuvaffalayeti olacaktrr.11 ı kuvvet ve iJ~amlarla .. parl~ b~r· 
edecektir. Çünkü Türk sporcula· Sözü bütün sporcularmuzm istikbal naaıp olan Turk mılleti• 
l:ı.rı kalpten biribirine bağlı insan !İarı olmalıdır. nin arzu ve İradesinin bir ifadeai-
lardan ibarettir. Bu yüksek öğüt -ayni zaman- dir. 

H f 1 b .. kü da bütün sporcuların hatır:ılann· 0 Türlupor,, 
ura e er diyannt ugun dan çıkmaması için- bir levha "lstanbul spor,, lular senelik 

fekle sokan büyük reiıimizin: halinde bütün te,ekküllerin en toplantılaranı yapıyorlar 
"Cümhuriyet bedenen kuvvetli göze görün.ür yerlerine konul· lstanbulıpor ummni katiplij'in· 

ve yüksek seciyeli muiıaftzlar is- malıdır. den: 
ter. Yeni nesli bu evsaf ve kabili- Büyük reisimiz sporun bapnda 16 2 - 934 Cuma günü saat 10 
yctte yetiştirmek g:zin elinizde- bulundukça, Türk sporculuğunun da senelik kongresini Şehzadeba· 
dir .• Mümtaz '•azifenizin ifasına seri hamlelerle inki§af edeceğin.. 'ı Letafet apartmanındaki dairet 
ali himınetlerle hasrı mecudiyet den §Üphemiz yoktur. uıabsusaamda yapacağından mu
edeceğinize asla şüplıe etmem. Si- Ayni zamand-ı bu bal, kendisi- t(ayyet azanm behemamal teırifle .. 
zin nmvaffa.kıyetiniz, Cümhuriyc· ne pek !erefli mazisin.den aldığı, Ti rica olunur. 





Hükumet fırkasından maada mu· 
halefdt fırkalarının da M. Kafan
dariıl-3 M. Papam::ıstaı!o'nun ta· 
bı.1larmd:ı meruinıe ittirak et
me1:-te olr.ıa!ru-ı ınel!'ntJniyetle 
dikkati celbediyordu. Bütün bu 
zevatın yanında reiti~ümhur Za· 
imi•;,, yaveri ve umumi katibi, 
bütün Yunan hükUıneti erkanı 
birçok jener::lle. ~e alakar'.ıır dev 
let1er lt,:-arctleri erkim matbuat 
mü111eu·lleri ve Atina ıaosyeteıİ· 
nin en kibar ıimalan, kadınları 
yer almı! bulunuyorlardı. 

S:.at 12,15 te akademi içinde
kilır dıtardan evveli. Türk ve 

10ııra YTJgoılav m::ırı!annın çalın· 
dıjını iıittiler. Ve bu esnada Yu
goslavya hariciye nazırı M. Y ev
tiç ile Tevfik Rüttü bey akademi
nin iç kapısında göründüler. 

Bunlar hariciyeden birinci ara· 
ba iJ.e ge'ımiılerdi. Methalde ikin· 
ci ~ra.bnd-an inen M. Titülesko ile 
M. Makaimoıu beklediler ve dört 
na%•r birleşince hepsi beraber al
kıtlar arasında salona girdiler. 
Anfiteatr ıeklirdeki aalonun or -
tasında güzel bir masa h:ızırlan
m•! ve bu masanın arka.sina dört 
sandalye ve üzerine dört albn ka
lem konmuıtu. 

Kalemler bu :mza merıuimi 

için Yun-.n hükumeti tarafır.den 
hediye edilen çok kıymetli kalem 
lerdi. Evvela M. Titüleıko arka
sından Tevfik Rüştti bey, sonra 
M. Y efti; ve en ıonra M. Maksi
mcs olc:.r:ık dört n-zır salona gi· 
rer~k masnda ıağdan ıo
la doğru evveli. Y eftiç, ıonra M. 
Titüleıko, ıonra Tevfik Rüttü bey 

tesadüf vukua geldi. Hariciye ve
kilimiz Tevfik Rüştü bey, M. Yev
tiçle çıkarken Yunan harbiye na
zırı M. Kondilis kendilerine teıa· 
düf etti ve her ikisini otomobili· 
ne davet etti. Bu suretle Türk, 
Yugoslav hariciye nazırları Yu· 
nan h-:rbiye n:.lzırının otomobilin
de ve Kondilis her ikisinin ara• 
smcla şehirden geçerek otele gel· 
diler. lım~a hitmjş olmakla beril· 
her şehir c:'ğleniyor ve gece ya?>•· 
lacak olan rlonanmay:ı hazırlanı-
yor. 

Dün gece olduğu gibi bu gece 
de tarihi Akropol abideleri elek
trikle aydmlatılac:ıktır. 

Bugün öğle üzeri sefaretimiz
de dört nazır !erdi ne ziyafet ve· 
rilcliği gibi bu :ık,am da ba9vekil 
M. Çaldaris bir yemek verecek ve 
bunu muhteıem bir suvare takip 
edecektir. 

lşte Balkan miıakınm bugün 
Atinada imzası t:fsilatr bundan 
ibarettir. 

Hr.ber aldığıma göre Tevfik 
Rüıtü bey, m::;akı imzaladığı ta· 
rihi altın kalemi h~riciyedeki 
dip!omatik hatırat müzesine hedi· 
ye edecektir. 

Başvekilımizin telgrafı 
Balkan misakının imzası müna· 

ıebetiyle haric:ye nazırlarınm Ga
zi Hazretlerine gönderdikleri telg
rafla Reiı:cümhur Hı:.zretlerinin 

cevapl.ınnı ve Yunan Ba!vek:li M. 
Ç3Jdaris'in Ba~vekil İımet Pnıa 
Hazretlerine gönc!~rdiği telgrafı 
dün dercctmiıtik. ismet Paıa Haz· 
retlerinin M. Çaldaris' e cevabi tel· 

ve onun yanında M. Ma.bimoı o- grafı ,udur: 
turdıd--.r. Bu e~nada fotoğn.fçılar Yunanistan Başvekili 
ıinema=ı!ar durmaksızın reıim çe M. Çaldaris Cenaplanna 
kiyorlardı. M. Titüleıko ile Tev- "Balkanların kardetliiini te-
fik Ri19tü beyin birbirlerinin ku- min ve takviye ederek huzur ve 
]aklarına iğilerek bir feyler ko- emniyet içinde, be99riyet aulbuna 

- --. ....... lliııt"'1arlll~t-lıllfıliıl1 '1ıiı
0

;,...z...ı•••..-ı ·- •~M P~ıliphHmqda il.-
ka aonra Yunan h:!:.ric"ye nezareti ri ıidebilmeıini temin makaadile 
ıi;uıi kalem müdürü hazırlan- yapılmaıma te,ebbüa olunan ak· 
mıt ve kenarlarına kurdelilar ta- tin bu noktai nazarları muhtevi o· 
kılmıt dört metni. getirerek birini larak temin edilmiı olduğunu teb· 
huiciye vekilimiae ve diğerlerini j 'i.r ~den lutüf~arane telgrafname· 
diğer nazırlara verdi. Herkes e- nızı memnumyetle aldım. Bu ha· 
lin~eki veıikaınn ke~disine o.·'t'ıol· ı ~ır~ı ve ıuib aeverlik ~rinin ta· 
duiunu kuntrol ettıl:ten sonr~ rıhı medeniyet merkezlerınden ae

Yunan hariciye n-:zırı M. Makıı vir.ıli devlet merkez:niz Atina'da 
moı ayai• kalkarak misakın ve yükıek irfan evi akademide im
metnini yükıek ~eıle o~ağa . zala.nmıı olmaıı tarihin kaydede
bs9tadı. M .Makıımoı metnt oku- ceği kıymetli bir habra olacaktır. 
vup b'tirinee bütün ıalonu bir ::ıl- Sulh içinde insanlığın ilerlemeain
kıt tufanı çınlattı. den bqka hiç bir gaye iatihdaf et· 

Alkışlar ara11nda dört nazır ta- ıniyen bu eaer hep~mizin aevincini 
rihi veıSİİ:aya imzalarını koydu· b~ttabi ınudptir. Paletin akitleri· 
lar. Bu eın.ıd:ı saat tam 12,45 id.i. nin olduğu kadar bu akitlerine.ki 

Gene bu sırada ıehrin muhtelıf ve ciddi doıtlarınm da bundan 
tara]arınıı yerle~t:ri'mit batarya- memnun kalacaklarına ıüphe yok
la~·ır. salv ıesle~i i~Ztilmeye batla- utr. Ben de ıizi kalbt olarak teb
dı . .h:rni z~manda akadenai bahçe rik ve brdet milleti hakkm· 
sin.deki orkeatra Yugoslav, Ru- daki aaadet temennileri.mi takdim 
men, ıonra Türk ve ıonra Yunan 

ederim.,, 
m -:r~larını arka arkaya çaldılar. 
Bu martları dört nazır ve akade· 
ır.idekiler ayaktı hürmetle dinle
diler. Bundan ıonra her nazır 
kendi önlerine konan •e imzala
riyie tarihi kıymet kaz ... nan kalem 
leri, Yunan hükUmetinin ricaıı 
üzerine kabul ettiler. l1naa mera· I 
siminin hitaır.ı canlı ve coıkun 
alkıtlara veaile oldu. Ve enli 

1 ' M. Çaldarıı, ve ark-:aından Yu-
nan .metropolidi Hriıoıto1n01 ve 
on • r. aonra &alondaki yükıek ri· 
calin hepsi birer birer dört nazın 
tebrik ettiler. 

Saat 12 yi 45 ıeçe, ıenelerden 
beri üzerinde çahtılan ve ıon on 
gün zo.rfında bir':ck müzakereler
le t n müke:nrn.el teklini bulan 
Balkan misakı artık emriv ki ha
li• .. lmit ve ıaat bire on kala 
mera.im hitmiıti. 

!aat hlre doğru dört nazw a
kademiyi terkederken pzel bir 1 

f!Ullf!t 

t'f-VAKIT tt ŞUBAT 1934 

Köprü üstü cinayeti muhakemesi 
~ (ISef cuaıı ı 1nct •.rıfada> dürülen Suzan hanımın hemıireai· 

Muaanın evvelce verdiği ifade dir. 
de, Ali Fedai efendiyi "köprü üı- Reiı Aziz bey sordu: 

tünde görd~ğüm. •.dam, budur,, 

1 

- ~.uçl~y~ ~argın ımısmız, yok-
diyerek teıhıa ett1ğ1, bu sırada Tah sa degıl mısınız? 
taka le komiseri Şükrü beyle bir - Ne demek istiyorsunuz, efen· 
muarıinin de hazır bulunduğu an- dim? 
l"aıılını~, faknt hamal Muıa, böyle - Sormak, usuldendir. 
bir ifade verdiğini inkar etn1işlir. - Şimdi kendisiyle tabii konut· 

Mahkemede müddei umumiliği muyorum .. Cinayetten aonra, hiç ... 
temıil eden muavin Ki§İf bey, şa- Evvelce, ajansta: gördüğüm za· 
hidin ifadesini değiıtirmesinin, man, konuşuyordum. 
kendiı:nin de cezaya uğramasına Rebeka hanıma yemin ettirildi. 
sehep olabileceğine işaretle "doğ- Malumatını anlatması bildirildi. 
rusunu aöyleain!,, demiştir. Şu cevabı verdi: 

Musa, evelce alınan ifadesini in· - Bana cinayetten evvel, ar-
karda ısrar etmiş, suçlu vekili, bu kadaşlarmdan Urani banan, Ali 
şahid~n ifadesi evvelce yanlış zap- Fedai Suzanı öldürmek istediğini 
tedilmit olabileceğini, meseli ora· anlattı. "Ben, böyle bir maksadı 
da köprü üstünde gördüğü ada· olduğunu hissediyorum,, dedi. 
mın başında "Föt;·,, şapka bulun· - Hemşirenizle aranız nasıldı? 
duğundan bahsettiği de yazılı oldu - Biraz açıktı. Fakat son za· 
ğunu, halbuki hamalhk eden bu a- manlarda ban~mıştık. 
damın bu franıızca kel!meyi telif- - Altıncı noterlikte kendisine 
fuz edemiyeceğini, ileri sürmü~tür. bir kaç bin lira borçlu imiş gibi bir 

Davacı vekili, buna karşı şöyle teahhüde girişmesi hususunda, 
demiştir: 

- Fransızca kelimeyi telaffuz 
edememiş olabilir. Fakat, bu, 
kendiı'.ne gösterilen bir fapkanm 

1 l 'el• u• t "Fötr,. o masma ve şa n ın ış e, 
ba!mda gördüğilm böyle hir ~apka 
idi,, demesine ve söylediği zabıta 
geçerken, şapkanın nevinin tespiti
ne pek ili imkan vardır! 

Şahit mevkiirı~ Matma:ııı:el Rebe 
ka, hanmı çağrıldı. Kendisi, öl-

hemtirenizin Ali Fedai efendiyi 
tazyik ettiği iddia ediliyor. Noter
likte bu muameleyi yol\uz bularak 
yapmamı§. Böyle bir iddia var. 
Ne derıiniz? 

- Bu iddiayla ne demek istenil· 
diğini anlamıyorum. Her hangi 
bir para iıtenildiği asılsızdır. 

Rebeka hanımın şahitliği bit
tikten sonra, suçlu vek:Ii, ajanı ka
pıcıları Hasan ve Şükrü efendile-

rin p.hit olarak ç.ağrılmalannı ia
ted i. 

Mahkeme, bunlarm ve hamal 
Musanm ifadeıi almırken hazır bu 
lunan komiserle muavinin çağrıl· 

malarma, komiserle muavinin ha
mal Musa ile yüzlettirilmelerini 
kararlaştırdı. Muhakeme, on mart 
aaat on buçuğa bırakıldı. 

1 DA VE TL ER 1 
Beyoğlu Askerlik Şubeıinden: 
Beyoğlu Mal müdürlüğünden 

maaf almakta bulunan ve derece 
üzerinden malul miitekaidin aşke
riye ile şehit yetimlerinin 25 Şu
bat 934 aktamma kadar 934 aene
sine ait ikramiye kayit muamele
leri yapılmak üzere ıubeye müra
caatları. 

Gülhane müsamereleri 
Gülhanenin ikinci Tıp müsa

meresi bugün saat dört buçukta 
yapılacaktır. Bat tabiplik iatiyen 
meılekt"\şların gelmeleri. 

Kaza kongreleri 
Cü.mhuriyet Halk Fırkası kaza 

kongreleri bitmiştir. Evvelki gün 
Şile, Silivri, Çatalca kongreleri ya 
pılmışbr. Çatalcad:ıki konrre
de vilayet idare heyeti namma 
lbrahim Kemal, Galip Bahtiyar, 
Silivri kongresinde Feri dun ve 
Kazım ile Şile kongreı:nde Kara 
Mustafa zade Ahmet Beyler hu· 
lunmuıbrdır. 
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Vapurculuk 
TUrk ~nonlm Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Li-nan han, 1 ele l orı : 2292!) -----------·· 

Karadeniz Yolu 

S k vapuru 11 
a arya Şubat 

Pazar günü saat 20 de 

Galata rıhtımından ka kac•k. 
G;diıte Zorgu c!ak, lnebo'u. 
Ayancık, Samsun Ooye, Or 
du, Gıreson, T rebo:u, Göre 
le, lrabıoo, R zeye. D6nüıte 

unlara illveteo Of Ye Sor 
' -mene ve ugrar. 

Meı kez kumandanlığı 
Satınalma komisyonu 

ilanları 

Harbiye mektebi için yedi 
bin kilo nohut 14-2-934 
çarşamba günü saat 15,30 da 
aleni münakasa ile alınacak
tır. Şartnamesini görecekle
rin her gün ve taliplerin belli 
gün ve saatinde teminatlari
le Merkez Satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(810), (301) 

••• 

Kamllara salllplerı ı 
Şubat sonuna kadar iş Bankasına yatırılmış, ayni 
defterinize kaydedilmek suretile hesabınıza geçmiş 
paranın miktarı en aşağı beş lira olmalıdır. Şubat 
sonuna kadar asgari beş lira mevduatı olan bütün 
kumbara sahipleri : 

00 lira mükifatlı 
1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

Gülhane hastahanesi ihti
yacı için teahhüdünü ifa ede
miyen müteahhit nam hesa
bına 8 kalem fizik tedavi mal
zemesi 12/2/934 Pazartesi 
günü saat 15 te pazarlıkla a
lınacaktır. Şartnamesini gö
receklerin her gün ve taliple
rin belli gün ve saatinde Top
hanede Merkez kumandanlı. 
ğı satına1ma komisyonunda 
hazır bulunmalan. (864) 639) 

• • • 
İhtiyat zabit mektebi icin 

altlı üstlü 150 karyola 13İ2/ 
Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem t12843 

934 Salı günü saat 15 de pa- lıtanbul Aaliye 2 inci Ticaret ı 
zarlıkla alınacaktır. Nümune Mahkemeıinden: 
v~ şartnamesini göreceklerin Mülk:yeti bakkal Yuvan Prod
her gün ve taliplerin belli romoı efendiye ait bulunan Gala
gün ve saatinde To'>hanede tada Şeh:t Mehmetpat:ı ma.h:ılle
Merkez kumandanlığı satın- ıinin Kalafat yeri caddesinde ki.in 
alma komisyonunda hazır 3 numaralı dükkana mukaddema 
bulun malan. (866) ( 637) ıubat 1303 tarihinde Ged:kpa,ada 

• • • Külhan 10kağında 6 nwnaralı ha-

N akliye gedik}" kt b. nede aakin Yuef ve Anam efen· 
ı me e ı d. f d !I_! __ • r · ti 

i~in 7 kalem t d · iz ıler tara m an llUlllöl mec ısı -
~ e rıs ma eme- kar •1 ol haczin 

sinin pazarhğı 12/2/934 Pa- caret arı e vu unan. 
t • ·· ·· t 1.. . ' kaldmlmuım mahkememızden bu zar esı gunu saa ~ te ıcra e- · · 1 • d•t kti T li 1 · .. kerre Yuvan efendı kertme en Ma-

l lec~ . rT. a P ennNnakum
1
. u- rika ve Rehal hanımlar iıtemiıler-

ne erını opçu ve ıye d" H • 1 1 ·· d ·ı 
kt b• d ·· 1 · b I ır. acız ere uıu en gon erı en 

m~ e ın e gorme en ve e - d . .. ·ı d . k 
li saatinde Tophanede Mer- _avet:ye ıoıterı en ~ .. reıı .t:~ et-
ke~ kumandanlığı satınalma tiklerınden dolayı bıla tebhg ıade 
komisyonunrla hazır bulun- kılınmııhr. Mahkemece Y asef ve 
maları. (859) (606) Anam efendilere H. U. M. K. nun 

• • • 141 inci maddesi muc:bince mu-
hakemenin 22 - 2 - 934 tarihine 

Harbiye ve merbutu mek- müaadif pertembe günü saat 14 de 
tepler için on iki bin kilo bul- talik edildiğinden bahaile ilinen 
gur 26 • 2 .. 934 pazartesi gü- tebliğat icrasına karar verilm:ı ol
nü saat 14 te aleni münakasa duğundan keyfivet gazetelerle ilin 
ile alınacaktır. Şartname ve olunur. 00378) 
nümunesini göreceklerin her -----------
gün ve talil)]erin belli gün ve ZA YI - Ankara Ziroat mekte-
saatinde Merkez kumandan.. binden aldığım ,ehadetname ile 
lığı satmalma koıni4Jvonuna Emlak ve Eytam Bankaımdan al
gelmeleri. (848) (551) dığım l:onterviıimi zayi ett;m, ye
- - - --- - ----- nilerini alacağımdan evvelki!erin 

ikinci lfli.a Memurluğundan: hükmü olmadığmı ilin ederim. 
Müflis Beyoilunda AamalımNÇit- Abdünelim 
te 33 No: mobilyacı Alkivyadiı ZA YI - Kocamuatafa papda 
Lükrezi efendinin alacaklılarile Sünbülefendi kız mektebinden 
aktetmit olduğu konkordatonun 1333 .enes:nde aldığım iptidai te- 'ı 
tasdikin~ muhakemece karar ve- hadetnamemi zavi evle-'im. Y enl
rilm" ı Ye bu krırar l<:e~b; kat;vet sini a•ac~~. e~•-ı~ıntn hükmil oo-

eylemif olduiu ilin olı..nur. (26) l Iaauyacaiı ilan olunur. J 

Ziraat Vekiletinden: 
Velcllet fidanhklaraoda yetiıtirilen k6kl0, •tıh k6kltı Ameri· 

ka Asma çubuklarile ağaç fıdanlan tamamen tevzi edildiğinden 
dağıtma itine nihayet verılmiıtir. Fidan iıteği hakkında devam 
eden mliracutlara nıuamele vıpı!amıy•cakhr. Keyfiyet allkadar• 

''i latan malumu olmak üıere ı n o onur. (6!)2) 

Amasya tahsilat komisyonundan : 
Birikmiı vergi borcunun temini tabıili için Amaıyada Hü· 

ilCimet konağı ciyannd• •e Yefil nmak Ozerinde lelin g&.&n'l 
fabrikası nami:e maruf bır kıt'a un fabri~asının mlllkiyeti allt 
edevat ve mDştemi !atı ile birlikte sabhğa çıkınlmııtır. ' 

1934 unui şubatının yirmi birinci gDnO birinci ihalesi ve 
marho iiçUocll curnarteı glinü ıon ihalesi Amrsya Vıllvet idare 
fıeyet nce icra o unacağıadın talip olanlano mezkCir ihale güle

. ı n:fe saat 14 de idare heyetine Ye ıeraıti anlamak ve görmek 
·ııteyenlerin tabsi At komisyonuna mliracaatlan illa o!unur. t6S3ı 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi ı 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 frank 
idare merkezı : IS1 ANBUL 

TUrklyedekl Şubeleri: 

lstanbul ( Galata \'e lstanbul , lzmlr 
Samsun • Mersin • Adana 
Vunanlstandakl Şubeleri : 

SelAnlk • Kavıtla. Atlna. Pire 
BHCimum Banka muameleleri. Kedmektapl•n. Cari bir hesap 

lar1 kiltadı. Esham ft TahYillt Kasalar icara. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentden. Karakov Köprü'-' 
f t"I 42362 - <;irkecı Mühürdat udr 

ı•-- Har• Tddoı 227.fo --11 
Mersin Yolu 
Antalya vapuru 11 

Şubat 

Pazar onda Sirkeci nbh· 
mından kalkacak. Gidiıte Ça· 
nakkale, lz-nir, Külllik. Bod· 
rum, Rodos, Marmariı, Dalyan, 
F etbiye, Kalkan, Kaı, Finike, 
Antalya, Alaqya, Mersia'e. 
D6nüıte bunlara illveten Taı 
ucu, Anamur, Kuıad&1ına ağ· 
ravac .. ktar. (650) 

Ayvalık yolu 
SEYYAR vapuru 11 

ŞUBAT 

Pazar 18 de S'rkeci rıh· 
tımındao kalkacalchr. (649) 

lskenderiye yolu 
f zmir vapuru 13 

ıuoat 

Salı 11 de Galata nhhmm· 
dan kalkacak doğru lımir, Pi
re, ls'<enderiyeye gidecek •e 
d&necektir. <664l 

Trabzon yolu 
Gülcemal vapuru 13 

,abat 

Salı 20 de Ga 'ata rıhtımın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zoo· 
guldak, lncl:o u, Sinop, Sam 
ıuo, Fatsa, G resuo, Vıkfıke· 
bir, Trabzon, Rııe'ye. DöoOf· 
te bunlara illnten Sürmene, 
Ordu'ya uğravacakbr. ı6b6) 

Bartın yolu 
Bursa va uru 12 

ıubat 

Pazartesi 19 da s:rkeci 
rıbhmmdan kalkacakhr. <66S) 

lzmir sür'at 
Postası 
Konya vapura 12 

fUbat 

Pazartesi 15 de Galata 
nbtımıodan kalkacak doğru 
lzmire gidecek Ye d6necek· 
tir. c663) 

lıtanbul 4 üncü icra Memurlu
-ğundan: 

Bir borçtan dolayı mabçuz ft 
para çevrilmesine karar verilen 
cem'an 375 lira kıymetinde iki 
muhtelif ev eıyaaı 14 - 2 - 934 
tarihine müsadif Çartamba aünü 
saat 9 dan itibaren açık arttırma 
suretiyle Betiktafta Tramvay cad
desinde 20 No: lu hanede açık ar
brma suretiyle aatılacağmdan ta• 
lip olanlann ayıu günde ve saatte 

mahallinde hazır bulunacak me
muruna müracaatları ilin olunur. 

(25)' 

Zonguldak icra Memurluğun· 
dan: Müteaddit e§haam alacakla· 
nndan dolayı Galata, Ömerabit 
hanında ikamet eden Maadin 
Türk anonim §İrketinin ocaklanna 
haczi vazedilerek sabp çrkanldı
ğı evelce ilin olunmuı ve mezldbo 
ocaklar müzayede neticesinde 
8 - 2 - 934 tarihinde talipleri 
uhdeıine kat'i olarak ihale edil
mİ§ olduğundan alikadarlarm 
malumu olmak üzere ilan olunur. 

(10384) 
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