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Estonya milmess linin , 

Kurun muharrırıne 
söyledikleri 
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Fransız, fngiliz, ltalyan mümessilleri 
arasında bir konferans toplanıyor 

,, __________ w ______ , 

Hitler 
~erJinde hava hücumla
rına karşı korunma de

neme'.eri yaptırdı 

ltalya ve 
Yugoslavya 
ftalya ile Yugoslavya arasında ö 

tedenbcri göze çarpan gerginlik 
}'ransıı Dı!iı Bakam l.a\'al'in Roıua 
konuşmıılaı mdan sonra azalmrştı. 
Son günlerde yeni hadi cJcr ile bu 

. iki devlet biraz daha birihirlerine 
yakla~mışlnrdır. O kadar ki, bir ra-
kını .Fran ız gazeteleri yakm bir 
dostluk antlaşma mı hile olahiHr 
(müm/;iin) göm1ektetir. 

• Kki Roma f mparatorluğunu gl'· 
nel sıyasa ·ma temel yapan faşist [. 
talya Adriynıik flcnizini bir ltnlyan 
gölii r;ihi görür. Öyle düşünür. Ara· 
smı Dalıııaçya kıyıları üzerindeki 
İtalyan arzuları kendini giisterir. 
Bu tiirlü giirüşlcrin \'e dü~iiııiişlerin 
Yugoslavymla uyanrlırdrf;ı ya.nkılnr 
(akisler) iki uhs ara mda sıya~al 
çarpışmalara yol açar. Bir Aralık hn 
çarpışmalar yliziinclen Balkanlarda 
barışın tehlikeye diişmcsinden kor· 
kanlar bile olınnştıı. 

Fakat geçen 'il Avusturya Raş · 
hakanı Dolfüs'ün ölümü ile biteu 
Avusturya azi ayaklanması Ad· 
tiyatiğin doğu kıyılarında ge· 
hi§lemek jstiyen faşist ltalya 
için Dimyata pirince giderken 
evdeki lıulgqr<lan olmak telılik~.si 
olduğunu anlattı. Çünkii nn§ltta ıle 

:u mryaya gelen ırnanyı:ınm on· 
dan sonra ilk yapacağı şey Triyeete· 

ASIM US 

oJevnım ı inci ııa) ırama 

Futbol 

Beri in, 20 ( A.A.) - Dün ak • 
§nın lı:ı§h}an Jıava hücumlarma 
karşı müdafaa tecrühcJcrini, halk 
alaka ile takip etnıi§tir. Evlerin 
pencerc.leri snnsıkı kapatılnıı~, 
sokaklardan geı;.en hiiıün nakil 
'asıtalarınm fenerleri perde ile 
örtülmii~tü. Bn:lıca kili elerin 
çan kulelerine çıkarılan memur • 
Jar, e,·Jerin ıııklannı taras ut el· 
miıı;lerdir. Saat 23 tc, yalandan 
bombarJnnana ba~lanmııı;tır. Her 
taraf karanlık içeri inde idi. 

Bu mlinasehetle; ilk defa ola
rak Berlin §elıri üzerinde bir Al
man &\CI tayyare filosu uçnıu:.: • 
tur. llitler, hu hava filosuna, u • 
mumi harpte 70 düşman tayyare· 
sini dü~ürdükten sonra kendisi 
de hüşlirülen Baron Rihthof en a
d mı ,·ermiştir. 

Y. 52 hüyiik hava tayyareei de 
uçmuş, şehrin yiiksek yer]erine 
kurulmuş olan tarassut i tasyon • 
lariyle telsiz ,.e telefonla müte • 
madiyen muhaberede hulunmu!! • 

~ 

tur. 
Bütün Alman radyo merkezle

ri büyiik tayyareden ' 'erilen emir
Jeri nakletmi§lerdir. 

Berlin, 20 ( A.A.) - Berlinde· 
ki hiltün JŞıklan söndürme tecrü· 
besi, gece yarısı bitmiş, ve bu tec· 
rübe tamamen muvaffak olmtı§ • 
tur. 

Berlinliler Bava Bakanlığı • 
~ talimatını aynen tatbik etmiı· 
lerdtr. Tayyarelere karp müdafaa 
tqkilatmm havada bir mümessili 
vardı ve le§kilat mükemmel Mr 
surette i§lemi~tir. 

ALı\IAN HARP BAKAl'U.NIN 
BEYANTI 

Berlin, 20 ( A.A.) - Almanya 
Harbiye Bakanı Von Blomherg. 
Völkişer Böhalıter gazetesine yap· 
tığı hir beyanatta demiştir ki: Mektep takımları müsa 

bakc.larımız bugün 
baş 1ıyor 

" - Kısa müddetli askeri hiz. 
met usnliinc diinii , Almanyannı 

Berlinclc, lıam hiicımı1anna ı·llT§t m;irTa/aa tlenemeTcrl yapıMı; Hitler, Berl1n Üzerinde uçan filoya, Umll· 
mi llarptc 80 dii§nıan uıyyaı esini dii§İİrdül..ten sonra kahramanca ölen Baron Rilıtho/cn adını verdi. Bura· Devams 1 net ayıranm 8 Qnc1l sutunanııı Tar il at: Son ayıf arnızda .. 

da görtliiğiiniiz temsili re&im bir dii§man tayyare5inin Berfin. üzerinde UÇU§unıı gösteriyor. Kö"edeki. re.Rm 

1 

Baron Rihıhofen'e aittir" ---------ıı;--------------":"""""-_!_:==-
at merini'nin Ven=zeFst'ere zehir zemberek hücumu Londra, 20 (A.A.) - Reuter Bütün a~ızlar ayni şeyi söylüyor 

. 1 ajanaının haber aldığına göre, fn-
11 lı 1 'l l • giltere hükUmetinin teklifi üzeri· 
ırıa voıan nı1 lJDT ar, ne, Par:ste cumartesi günü Fran-l •ız, ltalyan ve İngiliz mümesaille-

0 . ~ ye 'e Jo·· ~ u··ten '7an l ar ri arasın~& bir k~~f~ra.nı yapıl -• ~ J U ~ /'1,, /(,, masına karar verı .mı§tır. 
İtalyayı Bay Suvi§'in temsil ede

dütün bunları kim örleyecek? namusJu 
vatandaş·ar mı? asiler m. ?,, 

l§te Veni:eloa .. Ve i§tC onun 

~apoli, 20 - Dün sahalı Venize· 
8 ., 
I 1 .e karısı. Rex vanuriylP. hurayn 

11.: ışlcrdir. \' enizclosun yanında 
" ııuırlardan, mebualudan ve ı 

sebep olduğu tahribattan bir e.ser. 

zabitlerden 118 ldfi bidumnakta • . 
dır. 

-

ceği zann.e:lilmc!dedir. 

&y Eden cumartesi günü Pa· 
riıe giderek lngiltere hükUmetini 
temsil edecektir. 

(Devamı 9 cu sayıfanın l lncl sntutıun~P 

Kurun ba•osu bu 
• • g ece verı ıyor 

Son aaıatamı• bakınız 

Avrupada vaziyet 1914 
tekinden f elılikelidir ! 

Çorçil "Tayyareciliğin inkişafı lngilte
reyi en tehlikeli vaz;yete soktu!,, diyor 

Londra, 20 (A.A.) - Bay Çor· 
r.:ı •-~ k • • • be ~ .. , ........ m amruınaaıc:ı yana -
tm~a hava programının lngiltere
nin müdafaası iç·n kafi o'madığını 
ıöy'edi';ten sonra demittir ki: -

"-Çok vahim bir tehlike dev .. 

reıine girdik Bir liarp manzara -
·• k ' -1 "''I" F , __ .. sue ar§uaımtf ucgı ız. ölKU 

1918 de biten harbin tekrarı im • 
kanına çok benziven bir feyle kar• 



Habeş hududunda 
Habeşliler yüz deveqi l~H-i t-I e-r

alıp .g~türdüler I 

hidise 

Roma,• 20 (A..A.) - Habeıii· 
tan iİ-e İtalya Somalisi hududunda 
Agalile yakinide jreıii bir iiadise 
o!mu§lur. Silahİi biT kaç. gurup 
Elneit ve Koroıoi karakblları ara· 
ım :la yüz ka:lar deve alup götür

milılerdir. Bir ltalyan seyyar müf
rezelff mesülleri ta.ki& etnnşıe de 
bunlar Hahe,:sa nm kontiolünda 
bu1uni.n arazıyi geçtiklerinden 

yeni hadiselere ıebeb olmamak i· 
çin durmaya mecbur kalmıfhr. 

Adiaab'al:iada1Ci ltalyan masla
b:ıtg,iizarı Hadiseyi tidBetl pro-

• 
pe.to için talimat a 'mış ve ıeöebi· 
yet veri1eiı iaraiiiı tazminini iıt~ 
mek hakkının muhafaza ol~du· 
tunu bil:lirmittir. 

HABEŞ lMP ARATÔRUNUN BE· 
' YANATl . 
... : ' ' ı.. 

~diaab_a~~ 20 (A,.li..) - n . 
mea gazetesinin huauıt muhabiti· 
ne heyanatta bu?ünan ltabeıiıtari 
imparatoru demi,tir ki: 

4
'- 1908 ırıüa~ae'Siilaen sqn : 

ni yapdan öiitun i~btti'İer, ilal: 
yanın muahed.e liÜ~ümlerine tam 

- • •• .; 1 

li.kaydiai yüzünden a_kim kalııtıı· 
tır.,; 

1 • 

'(Habe~ İmpa· 
nltonmuiidieıya • 

natmda İtalya ta· · 
raf m<Jan neşreaj. . . 
len bir kitaptaki . 
haritadan bahse· · 
d.illyor. ·ve IJu 
haritada (O'il · 
ual) lıi İtalf Jı,J 
S 1 •• 1d ••. 
om~ ~ın :.;r.ıı; • 

, 1 ~ " 

terilmı.§ oımaem· 

.dan şikuy.et olu
nu;:or. Burada • 
ki harita ise eon 

lifl<Hseler mllsı . 

da İtalyap gaze • 
teleri tnafm · 

dan neşredilmf~ • 
tir. Bu lıaritaclıı 

ne Somalf : Ha • • 

.r;.,. ... 
. 'f 
ı.;. t• 

he§İstan ve ne de 
Eritre . Hahe§istaµ lmduau çizilnıif 
değildir. BUtün İtal)•an ı;azeteleri 
t~r:ıf mdan ne§reCliİen lıBritalarHa 
hep hu c'ilıetlerde hudut tesMt ~an. 

meme!ttcdir. Omlb içid italyanlarıiı -- -

lmpar.ator, bu sözlerden ıon- 1 
ra Habeı;.atanın •mırları tahdit 
tqebbütlerinin akim kalması hak- 1 

kmda yapılan tenkitlerin, ilk ıe ·J 
beplerin bilinmemesinden ileri 
geldiiini ıöylemiı, ltalya müstem. 1 
lekeler bakanlığı tarafından çı • 
kanlan kitabın, balyanın toprak -

larını Habeıi•tan heıabına ienit -
1 

!etmek için kullandığı usulleri 1 

ıöıterdiğini .ıöyliyerek demiıtir 

1 
ki: 

" - Bu kitapta, ltalyanın aza· 
mi metalibatmı ıöıterir bir bari • 
ta vardır. Bu haritada Ualual a • 
çıkça Habeıiıtana bırakdmııtır. 
itin baılangıeında Habetiıtan, 
talyanm iatedikleı:iJ?~ bjr lmpe -~ 
ratorluk heyetinin meıulivetlerini. 
itpat etlrıek ıartiyle tatmin ede -1 

cegini bildirmittir. 
ltalyamn son aakert hazırlıkları. 

ile Jiabqi•tanm gözu dağlanmı • 
yaçakbr. Ne hUdut villyet•erinde, 
ne · de Habeı iıtanın öteki mınta - . 
ka!annda seferberlik batlaİnı~ de· 
iildiT. 29/1 ve 2/2 deki mahut 
hldiseler, ltalyanın askeri hazır • 
lrklarma bir •eıitOden barka bir 
fOY değildir. 

Haheşistana hudut olan yerlerde 
·Hangi mC'\·kileri ketttli rtitistcmle!Ce
Jeri dahilhide aydıklarını lınlamak 
fiiüfilkün oliiiıyor.) 

Berlinde hava li.ücumla-
rına karşı korunma de-

nameleri yaptırdı 
-- (Bat tarafa ı inci aayıfada) 

hudutlarını müdafaa imkanları • 
m yalnız ordusunda gördüğünü 
ispat ecler. Tarih, istilu ordusunun 
hü~hiitün ha ka bir mahiyette 
olcluğunu gü tennektedir.,, 

Bay Von Dlomberg, ilaveten, 
mecburi n kerliği irntiyazat tanı • 
mıynn \'e mesleki terakkinin an • 
cak eeciye ve kabiliyete bağlı ola· 
cağını kabul eden nazır akidelel"i 
üzerine müesses olduğunu söyJe • 
mjştir. Alman miHetinin bu biz • 
meti, müıntaı olmakla beraber, 
küçük bir nknlliyete münhasır 
kalmasını nakahili tahammül ad • 
dettiğini izah eden naıır, hizmet· 
ten istisna edilenlerin arzulan, 
hütUn milletin mU~terek iddia!ı 
§ekline inkilap ettiğini beyan ey· 
lemi~tir. 

Nazır, ordunun kendieine gôs· 
terilen it.imada liyik olacağı ,.e 
yeni Almanyayı yarataQ. ''e ona 

•önderlik eden Hitler'e ka111 etti· 
ği bağlılık yeminine sadık kalaca
ğı ümidini izhar ile sözünü bitir· 
miştir. 
ALl\lAN MEMURLAR BIRLICl
N1N H1TLERE TEŞEKKÜRÜ 
. Berlin1 20 (A.A.) - Almanya 

memurlar bir)iği ba§kmı tarafın· 
dan Bay Bitlere gönderilen bir 
telı;rafta: 'ıÖlünce~-e kadar, §alm· 
·~ lıı!Yh uı- mlrft""bmec 
memurları, mecburi a&kerlik hiz. 
metini ihya buyurduğunuzdan 
dolayı son derece heyecanla·•iıe 
t~c1'k,ür etmektedirler,, diyor . 

Italya ve 
Yugoslavya 

DF" B~makalcden devam 

ye inmekti. İşte Fransa bu tehlikeyi 
ı;östere.rek İtalya He Roına anla§Tl'la· 
sını ynpmı tır. Gene hu tehlikeyi 
göstereı:ck ·Yugoslavya ile İtalyanın 
arasın.ı b.almn!a çah§.mtştir. I~ransa· 
nm bu türlii çah~mnları <la Roma • 
dıı iy1 kar~l:fniiıı§tır. 

· Böylelikle Yuı;oslavya ile İtalya 
-son tiyltır içinde gittikçe lilrihirleri : 
ne yaklarn·orlnrdr. Bu arada Hiıhe· 
§İStan i i lınş göstertli. İtalya hu İfİ 
kendi dile3ine .söre bir düzene koya· 
bilmeK için seferberlik yapınağa ka· 
rar verdi.' Bn knraraan eonra Afri· 
knya aslter gönRermeğe bdşladı. 

İtalya ya'\·n~ yabş ht;yle uzak 
bir müstemleke kn'("gasmm içerieine 
l;İrerken :Avrupa dn bişmm fünç ol: 
ınasmı ister. İtalyan • Yugosla,1ya 
yaklaşmasına hu ela bir kerte daha 
yarltım etli. Oiıun için son günler_. 
de İtalyanın Belgracla göndcr<1fğl 
yeni elçi, Kont Viola di Kampelto, 
Kral naibine ititnatiinmeeini ''erir • 
ken iki ulus arasındaki do:-tluğun 
arttırılmnsırtı dileyen çok önemli 

, ( clıcnlmiyetli) siizler söyledi. 

Halbuki sıynsal g6reııeğe ı;öre ne 
ltoınnUa, ne de Belı;ratta bir el~inin 
itimnthnnıesini verirkeh söylev 
(nulıd•) SÜ)~ mesi ~imdiye kadar 
gŞrUlmU§ 'c i ~itilhıi ş bit ey değJf Hi. 
Yeni elııiuin böyle bir söyle\' ıöyle· 
mi;; olması, hhrnla araaald dostlh~u 
nrttırnc:ıX bir öil kullanmı§ hulun • 
ma~ı l\Iussolinin özel (hmusi) bir 
1 uyruğtı ile yapıldığını ,gö teriyor • 
du. On\tn için ,gerek elçinin ııözleri, 
gerek Krnl ntıilii Prens Polon kar
şılığı siyasal acımda büyük bir dik: 
kat lıyandırdr. 

Öyle eantlıyor ki, lmnnyaild &lan 
son hôtfüeler gene hu bakımdan çok 

-....... -
SON HABERLER 

Fransa Uluslar Kuru
muna başvurdu 

Konseyin fevkalade toplantı tarihini 
Rüştü Aras tesbit edecek 

Paris, 20 (A.A.) - Framanm 
Alman kararı lıakk.inda u1uelar ku

tumu ton eyine müracaalı hu akşam 
telgrafla uluslar kurumu ı;encl ka • 
tipliğine bildirilecektir. 

Talebin uluelar kurumu ıtatüle· 

rinin on birinci maddesine istinat · 

edeceği ve belki de bu talepte statil· 
)erin 16 ıncı maddesinin son fıkra • 

smm da zikredileceği zannolunmak· 
tadır. 16 ıncı maddenin son fıkrası 

A 
ıuçlu azanın ulualar kurumundan 

çrkanlmasmı istihdaf eylemektedir. 
Kon~cyin fevkalade içtimaı tari· 

hi, Ba~kan Bay Tevfik Rü§tÜ Aras 

taraf mdan tc!hit olunacaktır. l\laa • 
mafilı hu içtimam 28 Martta ve ya· 

hut l Nisanda olacağı tahmin edil • 
mektedir. 

Fransanm Almanya protesto no· 
tası Fransanın Berlin büyük elçisi 

Bay Fransua Ponceye gönderilmiı • 

tir. 
Notanın yarm tevdi olunacağı 

muhtemeldir. Bu tealıhür İtalyanın 
da ayni zamanda notasmı huırlıya· 

1 

bilmesi için yapılmı§tır. ltaly~m 
notaımm Franeız notaeı ile ayni me· 

alde olması ''e ayni zamanda ,•eril
mesi zannedilmektedir. 

Yapılacak tqebbüsat hakkında 

bu Cumartesi günü Paristc yeniden 

toplanrlaCaktır. 
· Sir Con Saymon ile Bay. Edenin 

avdetlerindcn sonra Sim~ • !ı:~ıa 
e ifrlernr ~~at• • .. 

bir içtima yapılihası ôa arittit. ;'.) t• 

"Frama Kendini Mülalaa Edecek 
Kadar Kuvvetlidir!,, 

Parie, 20 (A.A.) - Franını Baş· 
bakanı Bay Flandin &yan meclisin· 
de askeri meseleler hakkmdaki mil· 
ıakereler eınn!mda irat etliği bir 

nutukta demiııir ki: 
Hükumet, Franea aekeri hinrıet 

müddetini kati surette uzatıyor den· 

mc5ini hiçbir zaman arzu etmedi~\ 
içindir ki, 15 Matı tıtrihli hı-tnnna· 
ıne~iyle, 1928 eene8htİn Hir eeıielik 
liiimei lCanuiiü çerÇevesi içiiide ve 
o ltanüniın 1935 Ha 1940 seneleri a· 

rasinaiilö az miktarfı sınıflar iÇin na· 

zarı dikkate aldığı esaslar dahilinde 

muvıtkıtaı Hir zaman için asli hizmet . ~ 

müddetini uzatmı§tır. Ve bu heyan· 
name ancak eon lı&diseler üzerine 

eliemfüiyei kesöeylemi:ı;tir. 

Franı-a, yalnra olarak ve lüzumu 
takômnae intltteFi1derile 1:.Hrlikte, 

YENİ KONTENjAN LtSTESİ.NDf; 
Ankara, 20 (Kurun) - Yeni Ni· 

ıan kontenjan listesinde İstanbul. İ· 
çin 41,520 kilo limon, 25,155 kılo 
çay, 13. 100 pamuklu meneucat kon· 
tenjanı verilmiıtir. 

önemli (ehemmiyetli) dir. Bundan 
dolayıdır ki, (Tan) gazetesi son aa· 
yılarmdan birinde İtalya· Yugoslav· 
ya dostluğunun gittikçe ilerlediğini 
anlatırken ıöyle demiıtir: 

- ller iki ülkenin biribirleri ile 
anl<J§nuılan gerektir. Ve bu yolda 
bir giin bile kaybetmek doğru de • 
ğildir. Çünkü öıcdcnbcri biribirle • 
ri.n6 lcarıı dii~num diye tanınm~ o· 
lan Yugoılavya ile lıalyanın her İ· 
kiJini de ıclıdit eden. bir tehlike be· 
lirmektedir. Bu da Almqn ıclılikesi· 
dir ... 

Fransıı gazete!tnin bd eöıler ile 
ne demeK istediği o kadar açıktır ki, 
ayrıca nydlnlatma1C. içift hlr tek JC.@. 
lime katrnağa hacet yoktur. 

· ASIM US 

kendi~ini müdafaa edecek kadar 

ltu'itvetfülir. Fakat Avrupada birço.k 

zayif uluslar vardır ki, eğer biz Jıar.= 
politikasr ile değiştirir iseK, liunla • 
rm mevcudiyetleri telılilreyc 8ü:cr. 
Bunun için mesef enin Cenenede u· 

lu~1ar arası mahkeme ittae {a ledil· 
mesi Jazun gelmektedir . . 

Biz, för' genelik hizmet kanunu 

çerçevesinde kalkmakla Fransanm 

. gayretini karşthkh emniyet garanti· 
]eri kaydi ihtirazisiyle bir siJBlısız • 
)anmaya dbğru 8evk niyetinde oldu· 
ğuna gösterdik. 

Alman ordusuna ğeiince, lliı 36 

fırlealık l~ kofordu 15 Mart beyan
namesinden evvelce de me\'cuttu. 

Demek oliıyor iti, İ>ütlln bir siya· 
sanın neticesi önÜnde hultınuyotu:r.. 
Almanyanm heyaıınamesj öyle bir 
zihniyete tekabül etrn~ktedir ki, e• 

ser dün~·a taraf mdan kaEul o1unut· 
sa bü uluslar lfonimu üzerine mtles· 

ses Jj~f unan l:iarış eserinin mahvol • 
ması demek olacaktır. 

Frama Almdnyinm teıinl lfonül 
edemez. Aırrıan 11tnfonan, arzu et • 
rnediği dört buçuk se~eİik h~q>tteıı 
sonra siliih1itrmı 6irilctiğl .d~i:ti de· 

ğilair. Harbin mesuliyetleri fı'akkııt· 
da dünya çoktanberi kararını ver • 
miştir. Bu karan ben nıürutu zama· 

na uğra~mak istemem. İki ulus arif· 
;smaa "liepitfiizln arttı etti[;inıiz iti • 
piıillJ • jl..biril~aj...L.:h ml!.an 1 i~.J.t.dıı 
unututması~t.e~ın eHemeı. · 

Diğer taraf tan silahsızlanma 1ınk· 
kında taahhütlerimizi yapmadığı • 
mızı öylenıek dlr'gnı '(Je~il<li~. 

Asker miktarının yüzde eİli nis· 

h~
0

linde azaltıTması, üç &~nelik hiz • 
met müddt:tinin bir !eneye indiril • 
mesi unutuluyor mu? Deniz lnıvı.•et· 

Ieriniiı tonilato miktarını 768 hin • 
den 550 bine indirdik. JlaYa kuvvet· 
!erinde ele ayni derecede talıditkr 
yaptık. 

MUtatekedenheri silalıınzlannın 

arzusu ile meşliu huİunuyonız. Eğrr 
daha fazla silalısızlaıımadık ise lnt 
sırf Ren'in öbür tarafında yapıl • 
makta olan siJahlannıa dolayısi}·le 
olmupur. 

Versay muahedesinin en esa!:lı 
şartlarından vazgeçi§lerimizin u·ı:u0 

hlknyesini nEaba ayrıca anlatmant in· 
zrm gelir mi? 

Roma \'e lıondra konuiların8atı 
sonra nihant hir ,·mpa barı§ı göı:· 
6nUne al.;afülecek lHr hale gelmi§ • 
ti. Almanya ise, tehdit edilmekte ol· 

duğunu biJainnek için böyle bir ı•· 
manı intihap etmİ§tir. Mesele Cen~· 
rede mliıakere edilmelidir. Metro ' 

iyetler çert.evesi içinde muahed~ : 
}erde bütün tadilleri yapmak kabıl 
dir. 

Fransa harpten nefret etmekte • 
dir. Frıınsa ıulhU muhafaza için bil• 

tün tedbirleri alac:ak ve etraf ma •f 
J r· 'ni Ulküyü muhafaza eden dC'·let e 

den ku,·vetli hir blok toplamakt•" 

Ceragat ebniyeccktir. Bütün F~an•"': 
lar mukaddes vatan a§kı .ile bırlet 
melidirler. .... 

Bay E'landen bımslaJl eonra u 
. aleyhtarı ':\'e mü tem leke aleyh~~~ 
propagandalarla ıniicaclele edece:;' 
ni füldirmiı ve hütUn Fran!ızlnrlı~ 

bir ı· 
. mutlak Bnrette ittlliadrnı ,.e i~ 
ği t ~Hınlttr.ını i!temi~tir. 

' ögdnnhMnıcla 



r • 
iMLER 

'~-

Avrupa 
barışı 

11 
7 

Maslaktaki otomobil kazası 
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rc;;zintiler ! 
Bir uçuı·umdan 

geçiyoruz! 
Blln§ ve sav~ kaoslan nüvelefi· 

Yor. 3 Şuba~ Londra . anla§mtısı Al • 
manyayı Avrupa barl,fının bir direği 
halinde tasavvur ediyordu. 

... Fakat Şubat b<ı§ındanberi ne do
gu Loluımosu, ne de Turıa bfuku 
Londrada pl.anl,Q§trnlan. ~kilde ger· 
çckle§ti. Halbuki Berline yapılan 
teklife karşı Bcrlinde alınan vaziyet 
tam aykırulır denebilir: 

Klişeci Alieddinin ·muhakemesinde 
Müddeiumumi ceza istiyor! 

Parisle Londra telsizleri yıldı • 
nmlar sru;ıyor. Bcrlin, el §akırtl& i· 
çinde. Dünya, uylwsunda ağırlık 
basmış bir adam gibi kıvranıyor. 
Fransanın bir eli Roma kapılarında, 
Öteki eli Mak Donaldın avurlannda• v ~ , 

agızlar lmlnklara yakın. Sesler ne • 

Jandarmanın ö ümü davası, son safhaya vardı 
1 - Con Saymonun Berline gel· 

ntesi geri bırakıldı. 

Bir müddet evvel maslak civa· cağını, o aktam vak'a yerinde bu-
rmda olan feci bir otomobil kaza- lunmadığında ısrar etmesi itibari· 
sma ait muhakeme, İstanbul üçün- le, ıuçlunuıı "falan tahit ·vardı, fa,. il - Almanyada sivil tayyareci· 

1 ere askeri rütbeler veril.di. cü ceza mahkemesinde dün aon lan tahit yoktu,, demesinin bir 
ili - Almaııyada mecburi asker· 

lik hizmetinin kabul edileceği il.eri 
sürül.dü. 

safhasına varmrtbr. mana ifade edemiyeceğini, bunun 
Bu davanın auç:lusu, kliteci A - manası olabilmesi için daha evvel 

'liettindir. Kendisinin husuıi oto· suçlunun orada bulunduğunu iti• 
BunUır Londra an.lO§masının ru· 

lıunu kuvvetlendirecek bir seliilde 
değildir. ll 

mobilini hızla ıürerek geçerken, raf etmesi lazım geldiğini kaydet-
yolda rastladığı jandarma Hasan mittir. 

Londra anlaşmasına karşı reviz • 
Yonist Alman.yanın aldığı fili vazi • 
Yet budur. Buna k<ırşı Londra pla • 
1Zl1u gergi,nle§tirmek ve Avrupa ba· 
'1.§ına ona göre bir şekil vermek i· 
cin §U hareketf,er yapıldı: 
1- Avusturya bakanları Paris ve 

lorıdraya gittiler. Tuna bl-Okurıu ge· 
"ekle§tirmek emellerini geniş ö'lt;ii • 
rle anlattılar. 

11 - Letorıya. Utvanya. Estonya 
mümessilleri Paris ve Londrada do· -
ğu an.Üı§masrnın gerekle§tirilmesi i· 
çin miiracaatlerde bulundukır. Do· ... 
gu antlll§masının tahakkuku için ye-
"'i bir kanal açmış oldular. 

ili - Con Saymonun Berlirı se • 
Yahati,nin geri kalması, Edenin Mos· 
kovaya gitmPsi için t.'esile ha::ırfo. • 
rl~ 

. Şu ild ı,•aziyet kar§ıkl§tırılmc<ı 
~vrupa bnnşrnm yabuz Batı Lokar· 
ttosu ile tutukımıyacağı Baltık det; " 
letlerbıin ı•e Sovyetler Cümhuriyeti· 

:_ .,~- •-".,. r 11 8~- .~1.-l"",.. ; ı ... ~,.....,.. .ar 

~u ile de bir lcez daha me; tlano 
r;;ıknuıfıtadır. 

Gerçi. Almanya bakımından doğu 
'tokarnosu yalnız Sovyetlerin t<mıa· 
?'iyedni muluı.faza etmek manasını 
ifade etmektedir. "Fakat Fransa, Bal
ıır~ devletleri, küçük ankı§ma,. Bal • 
:~ arıla§ması bakımından olduğu 
·~Avrupa coğra/y<Uındmı doğan 
/Yasal mantık bal~ımından da Doğu 
--oluımosu bir zarurettir. Bu zaru • 
et bir taraftan Orta Avrupa, blr· 

'rırafw.n da Balkan antla§ması ile · 
lı'ru pa barı.şını t<mıamlıyacakur. 

ılcrupa., ban§ı ü;in gösterilen ar· ' 
~-ar bu ant~marun Berlin ve Var· 
0ı·ada taluJdmlı: edebileceğini gös • 
r-m.elıtedir. 

Sadri Ert~m 

Ürk - Yunan muhtelit 
mah kemcsinde 

Hüaeyine çarptığı ve jandarmanın Netice olarak, tedbiraizlik ve 
ezilerek ölmeaine sebep olduğu, dikkatsizlik, nizama riayetsizlik 
davanın mevzuudur. Dava, ted • göıtererek jandarma Huan H~ 
birsizlik ve dikkatsizlik, nizama yinin ölümüne sebep olduğunu sa· 
riayetsizlik suretile ölüme sebep bit gördüğü kliteci Aliattinin, Ce-
olmak davıuıdır. za kanununun dört yüz elli bqin-
- Aliettin, otomobili sürdüğünü · B~y lıla~ıtin.. ci maddesile cezalandrrılmaıım 

:;d1::'~ -:::· ~~~~::1'= 1~·-s;;*·H;;da .... ,,;---.. -· --·· ~~:m:~!::.:ı::rd;~:ry:: 
merkezine müracaatla, cadde, kal- dır. 

dırım k~~ma bıra.ktı~ı . huaust Başvekalet muamelat 
otomobi'lının, meçhul bır kimse ta· .• d.. .. Jd 
rafından çabndığmdan bahsetmi§, umum mu uru o u 
bu cihetten arattırma yapılırken, 1sı.ruıhul J\'1uarif rrıOdllrli .l:lı.ıy Ali 
Maslaktaki kaza haber almmı! ve Haydar, Başvek&leı muamelat u • 
j~ndarmaya çarpan otomobilin, mum mildUrlUğfüıı: ıuyin t>liiln.i .... 

b 'l I tir. kliıı.eci Alaettine ait otomo ı o • 
,. I>u~veloUcl ıuu:.ıuıt•lill uıuuıu mü• 

duğu anlaşılınca, arattırma kaza JürU Bay Emnıllahm 6aylavlrğa ae· 

cephesinden yürümüftü. Yapılan çiJmesi üzerine hu vazüe ba~lrumttL 
tahkikatla, otomobil sahibinin o Bay Ali Haydarm birkaç gün i • 
akıam jandarmaya çarpan ot!> • çinde Ankaraya gidip yeoi igine ba~· 
mobili kuHandığr, kazadan sonra laması istenilmiıtir. 

· Bay Ali Haydar oLmı bir )'ttdır 
yoldan geçen bir takıi otomobili- devlet hizmetindedir ; birçok mual• 
"'• ı.; .... ~ Ş\,liyc geldiği ~e nilia· linıHklerde, mülga ınaıırif nıe esin
yet Galatuaray polis ınerkezine 
giderek, otomobilin çalındığından 
bahsettiği neticesine varılmıtlr. 

Bu noktadan tevkif ve sonra 
tabliye edilen klişeci · Aliattinin 
ô1üme sebep olmaktan muhake • 
mesi, adliye sarayı yangının~an 
evvel başlamıştı. Bir buçuk seneye 
yaklaşan bu muhakeme sırasında, 
mahkeme bir çok tahit dinlemi§, 
kazanın nasıl olduğunu, o akpm 
suçlunun nerelerde bulunduğunu 

uzun uzadıya aratbrml!, vak'a ye
rinde kqifleı· yapılmıt doktor ra• 
porları gözden geçirilmitti. 

'EJ~y Hajtiiar .• 

Suçlu ve avttkalı, müdafaaya 
hazırlanmak üıere mühlet ietedik· 
)erin.den, mubrJcemenin devamı 

batka süne buakdmıttll'. Milda • 
f .aruu yapıldıiı aıüo. karanu da 
..~rilmeti muhtem Jdir. 

Papazlar 
mahkemede! 
Bofoı, Keiork, Kirko.r isimle• 

rinde üç emıeni papazm lıtanbul 
rkinci ceıt. mahkemesinde muha
.kemeJerine batlanmı,hr. 

_ BunJa.nn, kapatdarı bir ff k me~ 
t~ blnatmın, gene mektep yapd • 
mak üzere Maarif idareıU:ıe deyir 
ve teslimi aıraarnda Maarif müfet. 

tİfİ · ile polise kar§ı yakıtık almı • 
yacak mahiyette ıözler söyledik • 

leri iddiası, davanın mevzuunu 
teşlcil ediyor. 

Papazlar, kendi1erinin böyle 
tözler ıöylemediklerini, bu ıöz • 
leri ağ1zlarına ahnak akıllarından 
bile geçmediğini ıöylemitlerdir. 
Mahkeme, tahitleri dinliyecektir. 

Toprak çökünce 
&kırköyünde toprak çökme

si neticesinde ölen Hacer ve F ah· 

/e.s olmu§. Bir yan.da davullar giim· 
bürder. horra! .• lar uğuldarken. bfr 
yanda ağır, durgun bir haua gittikt:c 
kur§unkı§ıyor. 

IIer ) 'er ı.ssız, /alwt bu dargın su· 
su~un derinliklerinden dinamit fi· 
tillerinin yanı~ını andırarı çıtır<hlar 
geliyor. Çepeçevre bütün sınırlan 
külum;ile ve çakmaktaşı kokusu sar· 
dı. Biiyük $aVa~ta y irmi be§ milyon
luk bir cenaze clıramı altına gömdii· 
lümii.z eli oraldı lumıik hortlak, üs • 
tündeki ağırlığı sarsmağa bO§Uıdı. 
Kaburgafannın kaf asınd.a ülkeleri 
tutu~turacak yeni bir kundak var. 
Bir yanlı§ adım, bir kıvılcım ortalı
ğı Tccm t.'e ate§ ü_;ine atacak. 

Dört yıldır A§ağı Amerikada pal· 
lıyan. tüfeklerden sonra. geeçıki Ha· 
be§ paıırdı.sı, bu ateşi Avrupaya yak· 
lO§tırmı-Jtı. Ymıan.i$tanda sıynları 
kılu;l.ar dalı.a yeni kınına konur .. 
lcen, Alm.anyanın şahlan.ışı, birden • 
bire en korkunç yü.ziyle görünüvrr .. 
di. 

1918 in YC§il masalaruıa çizmele
rindeki &aVa§ t.ozlmiyl.e oturankr, 
harit.alarda di.ledilderi gibi oyna .. 
m~larclı. Y üzl.erce yıllık ekip b~ • 
menin, dü, inanq, görenek birlikle· 
rinin kenetlediği toprakları biribi .. 
rlnden ayırmışlar ve bir~ boya ile 
bütün bu tarilı. varlığınuı mineb.ile. 
ceğini ummu.1lardı. Bugün ort.al.ığı 
ıarıarı fırtınanın ucunu bu yanlıı 
harita ter:iliğindc aramak gerektir. 

Şimdi ortada iki yol görünüyor. 
Bunlar ya kan ve kılıç haklanna da. 
yanarak baı eğdirme!'-. ilk çizilen. 
hükümleri ıilinm~ bir alınyazısı 
yapmak, ra gerileyereh cömert dm:
.nmmali! yollarub.r. 

Yenili~ler, eğer ulwları hep köle 
')'8.psaytlı. bugiiıı Tıll§tna b11.yruk tek 
ılevlcı halma:tlı. Ôylo ~unıyorum ki, 
artı/~ Avrul'". htl§knltırmm hakkını 
vcrmcmch içirı. } eni lJtJ~tcm mil) on • 
larca uğlwıu ılöğii:j ulanlurma sü • 
rüp kırdıru11uız. Erıirıde tiOrıunda bir 
anl.a§mu noktasına ı•anlacaktır. Ye • 
rin, göğün, bilginin, f enlerin ,·alnı:: 
ölüm i,in çalt§tığı bir çağda hiç kim
se geli~i giizel ortaya atılamaz. Dört 
elle silaha snrılmanrrı bugün güttü • 
ğii biricik §ey, lı.·inMede Tcom~uswur 
saMuacak güç bıralmıam.ahtır. 

Yavaş ,-aı~aş anl.a§ılıyor ki. t;tU • 

pl§mak fr;irı yapılan. .~imdild yüksek 
sit.alıfor, çok ge~·me<lcn çarpı~mala • 
nn en büyitlı· ııc en suğlam engdi o· 
lucak. 

S. Gezgin 

HUltUr ı,ıerl 

Kültür müdürlükleri Türk - Yunan muhtelit mah· 
lllesin de bu aabah on döıi dava
bakılacaktrr. Bunlar arasmda 
tlorama bahçeıinin eski müıte• 
~leriıden Atiıl lıpaniğin hükôme 
İz a'eyhine açtığı dava da var-
. Aıil büyükadada evi iJe hah· 
eki masa ve sandalyalar ve et

~ bedeli olarak hükUmetimizden 
İngiliz altını tazminat iıte .. 

ktedir. . 

Mahkeme nisanın Hk haftasın· 
da. garbi Trakyaya giderek So
llda bazı şahitleri dinliyecekti;. 

dava, Sofuludaki değirmenin 
~hnclan dolayı Senteris isminde 
~ Runı tarahndan hükumetimiz 
~l'hin~ açrlmıştrr. 

O ak~ otomobili kendisinin 
ıevketmediği, otomobHin, çalan 
JMÇhul kimsenin idaresine tabi ol· 
duğu müdafaasında ısrar eden o • 
tomobil .ahibinin muhakemesinde 
bir çok hararetli celseler g-eçmİ§ 
ve dünkü. celsede, muhakemenin 
taıhkikat safhası .bittiğinden, ma~
kemede inüddeiumumiliği temsil 

eden muavin Ekrem, esasa dair 
mütaleasmı töylemi§tir. 
· Müddeiwnumt muavini Ekrem, 

ya.mn saat kadar ıüren ıöy)eyi • 
tinde, hazırlık ve ilk tahkikat za -
bıtlan, ketif ve doktor raporları 
üzeriDde durmu§, ıuçlunun s0zle • 
ri ile ıahitlerin ifadelerini karşılaı 
tırıp mukayeseler ortaya koym111 

ve suçlunun o aktam otomobili 
ç~·ldırdığı, kendisinin idare etme
-eliği iddiasının, inandıncı ve tat -

de, şube müdürlüğünde, İstanbul 
füeııi müdürlüğünde huhınmu§tur. 
Cüınhuriyetin ilanından sonra Bursa 
maarif müdürü olarak çalışmıştır. 

Bay AH Hayclarrn, İııtanbul ilk 
tedrisat iş]erinin düze1mesinde de
ğerli hizmeti geçmiştir. Bay AU 
Haydar f stanhula maarif müdürü o). 
duğu zaman İstanbul vilayeti içinde 
312 ilkınektep, 32.000 ilkmektep ta
lebesi, 1308 ilkınektep muallimi var· 
dı ; bugün l6tanhnlda 429 ilkmektep 
62875 ilkmektep talebesi Ye 1838 
ilkmektep muallimi vardır. Bu mild· 
det içinde fı:;tanhol vilayetinde 128 
yeni ilkınektep binası yapılmı§tır. 

Ilu mekteplerin kunılmas~ açıl . 
ması muallim \ 'C talebe kadrosunun 
genişlemesi işiııde devlctfo, viJayc • 
tin ,.e umwni meclisin alaka ve Jıj. 
mayesi tesirli olmakla beraber maa
rif ·müdüriinün ~aslı hizmetini de 
takdirl e anmak lıizımdır. 

riye isimlerinde iki kızın tedbir • 
ıizlik ve dikkatıizlikle ölümüne 
ıebep olmaktan ıuçlu ren.çber Hü· 
ıeyinin muhakemesine, lstanbul 
ağIT ceza mahkemesinde dün de • 
vam edilmittir. 

Dünkü muhakemede müdafaa 
yapılmıt, bu kazanm Hüseyinin 

tedbirıizlik ve dikkatsizliği dola
yııile vukua gelmediği ileri süriil· 
müı, mahkemeden beraet karan 

istenilmiştir. Karar verilmek üze
re muhakeme batka güne kalmıt
trr. 

Ş:şe çalan 

Yeni talimatnamede lise ve or
ta okullarla mc§Rul olmak işi 
kültür müdürlüklerine verildiği İ· 
çin mıntakasmda liıe ve orta mek· 
tepler çok olan kültür müdürlük· 
leri tetki1atı genitletilecektir. 
ECNEBi VE EKALLiYET MEK
TEPLERiNE AiT TALIMA TNA
ME - ilk tedrisat ecnebi ekalli -
yet okullarına ait müfredat prog
ramlan ve talimatnameler kültür 
müdürlüğü tarafından baıtırda • 
rak alakadar mekteplere yollan -
mı§tır. 

Şoförler n eJb:sesi 
Şoförlerin yeknesak elbise ve 

•ket . l • 1 . 'd , gıyme en mese esı yem en 
·,'~uubahsolmaktadll". Şoförler 
1~a.tnamesine göre bu elbisenin 
a.,~{etin giyilmeıi mecburidir. 

!~l~Itete gelen ıevyahları taşı -
il C>tomobiUerde i'lk olarak bu 

min edici mahiyette olmadığına 

itaret etmiştir. 
Bu arada bir doktor tarafından 

veri'len ölen janda~a!lm muaye -
nesine dair bir kaç satırlık bir ra
pora dokunmuf, mahkeme buzu -

nmda, hazırlık ve ilk tahkikat sı
rasmda verdiği ifadeyi değ~ştiren 
bir toförün sözlerini tahlil ederek, 
bu ifade değiştirit:n suçlunun mü· 

Vilayetimiz maarifine maarif 
müdiirü olarak sekiz yıl , hoca ola • 
rak birçok yıllar hizmet etmiş olan 
bir de~erli memur vilyetimizden 
ayrılırken yukarıdaki stAtistiği ha -
trrladrk. Ray Haydarın yerine kimin 
tayin Pdileceği heniiz hclli değil' • 
dtr. 

YENİ .MÜDÜR KİM OLACAK? 

Galatada Sovyetlere ait bir de 
ponun duvannr delerek İçeriye 
girdiği ve bir yığın fİfe çaldığı id· 
diasile yakalanan Bekir isminde 
biri, dün adliyeye verilmittir. Be. 
kir. tevkif edilmiştir. 

nıüJürlüğünc tayin edilmesi kuwet· 
le muhtemel olanlar arasında şu ad· 
Itır geçmektedir: Eski Kültür 
müste~art Ray Emin. f'ski orta ted • 
risat genel müdürii Bay nat Gala· ........ ~~---~----lt1oo--'~~~~-~~-..,_~~_......_._..~--. ....... .___ ..... ~~--....._~~~~~~~~~~~~__,.._~~ 

Talimatname tatbik edHmeğc 

başlanmı!lır. 

Kıra1anan g emiJer 
Ticaret odası gemi sahip1eri ile 

gemi kiTalıyan?arın vaziyetlerini 
tetkik etmit ve bunların aralarm. 
da cari mukavele e.aslan hakkm
da bir proje hazırlamağa bqla • 
mıftır. içinde kira1anan gemiler 
için tatbik edilecek navlun tarife
si hakkında da esaslar bu?umnak· 
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Bağlanan 
muhasebeci 

Sürp Agop hastanesinde 

E~~';::t;;;:.:hutaha· "Atatürk çölü cennet yapmıştır. Biz 
::::::~=:~i~~:!=. de yürüdüg" ünüz yollarda ileı4liyoruz,, 
ayaldandmnıttır. H!disenın dk saf-
bıSJ tudur: 

Sabah leyin bUtü.n ha!tahane me
mur lan İ§ ba:ma geldikleri 1·akit, 
muhuebeci Bay Zekinin hill vaıi· 
! ine bqlarnamı§ olduğu görUlmllj
tür. Bay Zeki, buranın altı aylık bir 
tnemurudur. 

Ailesi Kuzguncukta olduğu için. 
''azifesine eııatinde yeti~ek kaygu· 
~u ile ha~tahanede yatmaktadır. Hı· 
demelerden biri: 

- Acaba uyuya mı kaldı? 
nıverek muhasebecinin odll!ma 

çıkrnn. kapıyı açınca, gördüğU man· 
zara k:ırp~mda §8§ırmI§tJr. 

( unkil. nmhaseheciııin, elleri a· 
yallan bağlı karyolanm il!!tünde 
haygm bir halde yatmakta olduğu -
DU gönnU~tn. 

Hademe, henıelı dJ?ıtn k()farak 
''ariyeti Amirlerine bildinni~, etraf· 
tan ~·eti~ilerek muhuehedıı.in bağ · 
lan çözülmft~tilr. 

Türkiye - Estonya ticaret muahedesini 
Bay Filip Kalyota'nın muharririmize 

imzalı yan 
sözleri 

Ankarada hükfunetiınizle Kle- ı·asında seyahatlar tertibini al.aka
ring esası üzerine bir ticaret mu - dar makamlardan iatiyeceğim. 
ahedesi imzalıyan Estonya hükü - Bundan bl'Jka bilhaua iki mem -
metinin Prağ maslahatgüzan Bay lcket arasında talebe müba.delesi 
Filip Kalyota dün ş2hrimize gel .. teminine çn!ı~act.ğrm. Bu suretle 
tniş, Park oteline inmi tir. kültür bağlarının aon derece kuv • 

Kendisile görüştük. Mernleke - vet!cn~cejini umuyorum. 
timize ilk defa. gelen bu Estonya "Ayni ırka ~mup olan Türk -
diplomatından muahedenin esas - lerle Estonya1ılann tarihi de esa
lanna dair bazı izahat aldığımız , sen bir çok noktalardan biribirine 

1 

gibi E-stonya ile Türhi.} enin tica - bem:emektedir. 
ret ve kültür münasebetleri üze- "Tüıkiye Cümhuriyeti, varlığı -
rine faydalı bilgiler edindik: nı, r.asıl ki büyük önderi Atatürk' o 

limelerden kurtarmak için. bütün 
fikir adamlarımız çah§ıyor. Bu 
münasebetle funu da ilave etmek 
isterim ki, Türk ve Eıtonya dilleri 
arasında bir çok benzerlikler var -
dır. Mesela, değerli Dııitleri Ba
kanml%lll yeni adı "Araa" öz bir 
Eaton.ya ke ime.sidir.,, 

"- Ankarada nere!eri gezdi • 
niz?,, 
"- Atatürk'ün çiftliği beni çok 

alakadar etti. Dünyanın hiç bir ta
rafında büyük fedakarlıklarla or· 
taya komnuf böyle çiftliğe rast
lamadım. 

"Atatürk, çölü bir cennet hah -
çeıi haline getinnittir... Bizim 
Cümhurreiıimiz de hükOmet mer-

Mallarım!zı 
yo!u ile gönd 

rebirrjz 
Geçenlerde bazı Alman f 

larr, Berlin Türk ticaret o 
mürauıat ederek, Türkiyeni 
manyaya T riyeste yolile i 
yapmasının, malların zedel 
si ve zaman kaybetmek nokt 
dan zararlı olduğunu söyle 
ve tren yo1unu tava"ye etmi 

Berlin ticaret odesı bu m 
caatı, Türkiyede bu işle ala 
yerlere bildirmiş ve tetkikat 
lamıştı. Bu tetkikat arasınd 
bir fikir yeniden canlanmış 
o da merkezi Avrpa m mlek 
ne ve Almanya ya Tuna yoli 
racat yapmal<tır. 

Alakadarlar Tuna yolunu 
deniz yolu olduğunu ve kara 
fundan daha öhonoınik olnc 
malların zaman ve z ldenm 
betlerinden kar etleee ~ini bu 
başka da, malların daha az 
leketten geçerek trans't re n:i 
kazanacağım ileriye ı;ürmekt 
ler. 

Baygınlıklar geçiren Bay Zeki, 
ha•mdan geçenleri cöyle nnlathmıo • 
trr: 
- Gece birdenbire oda kapısı a~ltlı. 
'llzerimc d-Orı kifi hiicum ettiler. Ev
vela ağnm! tıkndılar. Sonra kolları• 
mı bağlodıl11r. Bağırır~ ü~inı1>. 
gru dö°/Mrclc ,'akacaklanm ıöyli ye • 
1'ek beni tohdit cuiler. 

Bizden yün, pamuk kuru ye - borçlu ise, Estonyn Cümhurreiıi 
miş, şeker, tütün, tuz alacak Ye bu- Kostantin Pats da. Estonyanın is -
na karşılık bize türlü sanayi malı- tiklalini temin etr:ıiı bir kahra -
sulleri, tuzlu balık ve gazete kağı- mandrr ..• Diğer taraf tan, Türkiye
dr gönderebilecek olan Estonya de olduğu gibi, bugün, Estonya -
memleketinin mümessili diyor ki: da da, ulunal dilimizi yabancı ke-
"- Türkiye ile ökonomik, tica- --·-·-...... __ __,,,,,,_ 

rt •e kuıtureı hatları kuvvetlen - Uludağ-da otel 
dirmek iıtiyen hülrtinıetim, bu va-

kezimiz olan Talin'in yakininde TWla yolunun bu suretle ihr 
bulunan eıki bataklrk1an kuruta - tımıza kolaylık getireceği t:ıh 
rak orada aart bir çiftlik vücude · kuk ettiği takdirde Almany 
ıetirmittir. merkezi Avrupa devletlerine 

ıifeyi bana venni§tİ. Bu ünlU va. 
zifeyi bir gün evvel ba§armak için 
derhal Ankaraya gittim. Türkiye 

Yazın sanator yom olarak 
kullanılacak 

"Bütün bu örnelder, Estonyanın ihracatımız bu kanaldan ol:ı: 

l·ria kqyolaya bağlandıktan MNl· 

Türkiyenin yürüdüğü yollardan tır. 

ra: ile Eıtonya arasında bir Kiering 
- Çabuk lclı$0tıln aruihtanlll •• Di- muahedesi imzaladım. Bundan 

~·P. ii.zerimi aradrlar. An.ahı.an al{frak 
gil.tik:r. Fazla bir ,ey bilmiyordum.. bqka, fırsattan istifade ederek, 
1\a.Jada alımı§ Ura para t>ardı.,. -Eatonyalılar gibi - büyük Al-

Hadisc bir taraftan pofüe haber tay ailesinin çocukları olan Türk -
verilınic, diğer tara!tan bıuıtahane İ· }erin tahakkuk ettiTcHği inkrlapla-
~inde bir teli§ bı§lann~tır. n da tetkik ettim. 

Hastahanenin dıt demir kapılı "Türkiye ile Eatonya, her ne ka-
saıt altı hıı~uktan tonra kapandığı dar Avrupanm iki ucunda ve biri· 
için ha)clutların içeri nuıl girdik.le- birinden uzak bulunuyorsa da, bu 
ri, herkesi korkntmakt.adır. Zabıta, 
muhasebeci Bay ~yi , e Lmtaha· uaklik, ayni ırka mensup olan iki 
nenin diğer memurlamı1 dinlcmiı • uluaun ökonomik, ticari ve kültü
tir. rel miinasebetlerinin inkişaf ma 

EV'tak, bir kaç gi.lne kadar ınah • engel olamaz. 
keme)e ,·erilmie olacaktır. "Estonya, Türltiyenin pamuk -

Diğer taraftan ıöylcndipe göre, larma, yünlerine, tuz, tütün ve 
ha.5tnhaneden içeri girilmeıi çok güç kuru yemişlerine muhtaçtır. Bruna 
olduğuna göre hdisenin uydurma o· 
Jaeagına dair bazı ıüplıelcr uyan • mukabil, Türkiyeye sanayi mah -
mı=tır. Y ılnız burada muhuebcci • eullerini, tuzlu balıklarını, bilhas
:nin k~ııdi ke.ndieini karyolaya bağ • ıa ıazete kajıtlarmı gön.derebile-
lamaıı:ı l!znn 19ebnektedir ki, bunun 1ct• " ce ır. 

ilerlemekte olduğunu gösteriyor ... 
Bayram münasebetiyle Uluda· "Ökonomik sahada da Türkiye-

ğa giden İstanbul Dağcılık ve Yü· yi takip eden memteketimiz, ulu
tüyücülük Khıbü azaları dün teh· aal sanayii kurmağa çalıfıyor. Dıt 
rimize dönmü~lerdir. Dönen ıpor• aryaaaya 1:elince, burada da ben -
cuların verdikleri izahata göre, zerlikler göze çarpıyor. Türkiye 
Uludağda pek fazla kar vardu. ai-bi biz de mütterek büyük kom -
Böyle olmasına rağmen dağdaki ~uz Sovyet RıMya ile doıtça 
otel tıklım, tıklım doludur. Alınan ~"~laetlcu...-,,1 oluvnnı.7 ~.owı 
profaöflcri, iman aileleri bil· leketimizin iflirak ettiği Baltık 
hassa dağa rağbet etmektedir. antantı, Ba1kan antantı gibi kaqı-

Burıadan itibaren dağın 17 nci lıkh ökonomik anlaşmaya daya -
kilometreıinde Dolubaba'da Bur· nan ııyaaal tefriki mesaiden bat
sa Valiliği tarafmdan bir otel kabir teY değildir. Üç Balbk dev
yaptırılmaıı kararlaınııttrr. Bu o- letinin de, tabii :zenginlikler ve 
telin projesi güzel san'atler Aka· tamamile biribirine benziyen ta
demiıi hocalarmclan Bay Sedat riht ananeleri vardır. Bu itibarla 
tarafından hazırlanacaktır. Otel karıılıklı ıurctte anlatmaya ve 
yzm ıanatoryom olarak da kulla• birlqmeğe mecburdurlar .. ,, 
nılacaktır. Bundan batka tepede- 11- "' ıt-
ki otelin yanında yapılırken hava· Estonya maslahatgüzarı Bay 

Darüşşafakada yann 
toplantı var 

Yarın saat on beşte Darüşş' 
kada, Darüşşafokanın yetişf r 
Salih Zeki, Ahmet Rasim, lsıi 
Safa, Hasan Feridin hatrra 
yadedilecektir. Bu ihtifale bir 
ıom ~1er ç gırılmı _ur. 

Yeni basamakların 
tecrübesi 

Kapılarında basamakları 
mamen örten bir şekilde tadil 
ren iki tramvay araha ın.dan si 
ra yeniden iki araba daha set 

çıkarılacaktır. lkisi de motris 
lan bu arabalar uzun h<ıtlarcla 
fer yapacaktır. Yeni şekild.::ki 
pıların naııl bir netice verdik 
ancak bir ay sonrn belli olaca1' 

nasıl ola~ağı üzerinde duruyor ve ''Kültür ıahasına gelince, mem-
bu İ§e ha!tah&ne hademelerinden 
her hanll'i birinin yardım etmeainden lekete döner dönmez, iki yurt a • 

nm bozmuı üzerine intaatı yarım Kalyota dün Türkofise giderek 
kalan yüz kitilik imdat ennm Türk mahsulleri hakkında bazı 

Futbo cular çag"ınhyc binası da.Mayısta tamamlanacak· malumat almııtır. 
D" ı-ıı-ın,•nııtıııaı.,..ı ı ı aı ı tır, 

de bahııediliyor. D • • f 1 • 
Hadise, polis tahkikatı eouunda enız tarı e erı 1 - "d 1 1 Gelenler, gı en er 

aydmlanmq olacağı için i§arel etti • _ 

iimiz söylenen şayiaların ne derece Ücretler azalacak, haftalık Orta tedrisat müdürü 
doğru olduğu da 0 ~akit anlaırlm~ biletler verilecek h · · d 
olacaktır. şe rımız e 

Bir Fransız askeri ta~ıa
resi şehrimizde 

Y etUköye bir F r&MrZ aaker1 
ta~ gelmi§tir. Üzerinde 
Blanll itminde bir makinist, De • 
jober i9minde bir pilot vardır. 

Tayyarenin H1'i atqli topu 2/2 
mitimetredir. Mitralyözü bet ta • 
nedir. 400 kilo ajll"bjın.da bomba 
tqıyor. 

Sür'ati H•tte 500 kilometre • 
dir. Tayyare çeliktendir. 

) sugece nöbetçi eczaneler! 

Saıuatyada: TeofilM, Fenerde: 
Hüsamettin, Şehzadeba~mda: Üni • 
~ enite, Şehreminnide: Naz.mı, Ka · 
ragilınrükte: M. Fuat, Aksarayda: 
Saron, Eminönünde: Mehmet Ki · 

Tarife komisyonu, Ökonomi Orta tedrisat Genel Müdürü 
Be.kanlığı deniz itleri müateıan Bay Refik Ankaradan tehrim:ze 
Bay Sadullahın baıkanlığında dün gelmiştir. 
ilk toplantıaını Y.apmıtlıT. Tarife 
komisyonu, geçen yıl baıında ha
:zırlanan taTifeleri, yeniden tetkik 

ederek yeni yıl tarifesini hazırlı -
yaca:ktır. Komiıyonun bu yıl nav
lun if lerinde daha az ücretler tea.

bit edeceği söylenmektedir. Ko -
misyon müzakerelerinde, Devlet 
Jemİryollarında tatbik edilen ba-

zı tarife1erin deniz yollarında ela 
tatbiki için kararlar verecektir. 
Bu arada on günlük, bir aylık de
niz seferleri için bilet verilmesi 

yollarmın da araqacağı töylen -
mektedir. Komisyon itlerini bitir
mek için bir kaç toplantı daha ya
pacaktır. 

Bay Refik ıehrimizde orta ted
risat itleriyle metııul olacak ve 
Cuma günü Ankaraya dönecek· 
tir. 

BAY HIFZÜRRAHMAN RA
ŞIT - Bir müddetten beri tehri· 
m"zde bulunan 1lk tedriıat üçüncü 
§ube müdürü Bay Hıfzürrahman 

Ratit dün akşamki trenle nkaraya 
gitmi!tir. 

BAY CEVAT - Kültür Ba-
kanlığı teftiı heyeti reiıliğine. ta• 
yin edilen Avrupa talebe müfetti
§i Be:y Cevat evvelki gün Alman
yadan şehrimize gelmit ve dün 
akıamki trenle Ankaraya gilmit· 
tir. 

~mı. Ankara caddeainde: EtreI Ne· Dünkü toplantıya kabotaj mü- BAY YUNKERD - Macar El
ıet, Bqikta§ta: Ali Riza. Beyazıtta: lürü, Bay Ayetullah, deniz yollan çisi Bay Yunkerd ve refikası An-

..umnwunutm1ı ftfı QltWIHIUUfUKllllUM...,.._..,..ı.-ttuı:.ıı GMnllllDlllo 

Tütün vaziyeti 
Tütün ekıcılerin dikkat 

etmeleri lazım 
Memleketimizde bu yıl tütün 

ekimi çok geni§tir. Buna da ıcbep 
geçen yıl diğer Balkan memleket
lerinde olduğu gibi tütün ıatrıımı
zm pek fazla olmaıı ve bu ıatıtın 
yükıek fiatla yapılmaııdır. Bu 
yıl yapılan tütün ekimi reçen yıl
dakinden üçte bir niıbetinde faz
ladu. Bulgaristan ve Yunanistan 
gibi memleketlerde tütün zeriyatı 
tahdit edilmittir. Türkofiıi de tü
tün ekicilerine bu hususta teenni 
ile hareket etmelerini tavsiye et -
mittir. 

ı:uıbol f cd ra ) onundan: 

Be) nclı ile] ımıclara lınzırln 
mak içın ntrenöriin nezareti 
ç:ılmunk üzere n· ~~ırılan 
) un~ulnnn 22 - 3 • 935 Cumn gi 
sant 14 buçukta Kadıköy Fcnt'r 
dında Jc, nzımlarİ) le llirlil le imi 
malım ehemmi} etle rica <1lunur. 

ııııınıımı"ııııH ııınııtıtıılffllf!MIHlttııttııı lllllHlilUmıııı il 

Geçmiş Kurunlar; 
21 Mart 19j 

I~rıdradan Le Jurnal ga.:cıc 
ya;ılı yor: 

Ankar:ı 'Millet Jecli inin Lo 
dra konfernn mn 'nki olan tekl 
leri miizakere} e ba~lnnnra~ı bil 
rilmektedir. 

§ llri lİ) ruılnrdan bedeli n ı. 
alnıma ına dair Buyiik 1.illet 
lisinc bir teklif kanunu t 'dı ccl 

Geçen yıl tütün !atııımızın faz. mi:ı;lir. . 
la olmasının ıebebi rekoltenin az § t tihbarntmuza göre Jnhıt 
ve tütünün kalite itibarile çok iyi ol Bey matlnınt 'e i tihh rat miid 

umumilic~indrn ç~kilmi tir. Bu ' 
maaında bu anlar bu yıl tütün re-

zifc) e, Hakimi) eti ı illi) ga etl 
koltesinin çok olması yüzünden başmuharriri l:Jü e~ in R gıp J' 

tütünlerin bir kaç &ene evvel oldu- tayin cclilmi tir. 
ğu gibi ve geçen yılın aksine ola- mı--ııım r.ı -l!fttlnııtıı1ıfRl"11tı""""":JQ~ 
rak stok halinde ho.lmasından .,,,,-• 

1 

cemil, Zeyrekte: Yorgi, Galatada ka d I k B d ... _ 
Okçu Musa caddainde; A!ri ftti nüdürü bay Saadettin, deniz ti - ra an ge ere u ape§leye gı.- -------------.--
hat, Beyoğlonda poııta ~kağmdr ·aret müdürü bay Müfit Necdet, l=m=iş=ti=r=. ============ 

korkmaktadırlar. ,ı Okuyucularımıza 
hizmet 

Garib, Mitk eokağmda: Limond Vapurculuk tirketi umum müdür ile tütüncü ha Sabri Anta: a 
l_~~_j~ ... ~~K~u~rto~l~u~~t.a~:JD~i~m~i~!~:·~A~~~.!E!~)u~~~_:_::=::.::::::_~:::..::_==:.:::::...::=:=~ı..:::...:.:..=..=:-.=-=....::..:~L-:;;..;.;~~-----~ 

_... ŞEH IR Jıaherlerimizin bir 
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Yusuf Akçora' nın işleri 
izleri tekresinde 

ve 

Yazan : Abdullah Ta1Jma!I ~mi, rn~ıoleri tıo·ı~ı ue ~essiı:n ~agını 
celli~ı uurdurıcoı ıı soyled: ! 

Kral F erdinand, rahipleri larma tükürecekti .. Herkeste, hat

başına toplarken... ti Sultan Abdulılahta bile bu hiı 
O gece bütün zenıinlerin kötk· vardı .•. 

Bu yıl l\lart ikide kaybettiğimiz, 1 
unutulmaz yerde§İm Ymuf Akçora
nın iş ve izlerini anlatmak ve yayıp 
ortaya koymak için uzmı zaman uğ· 
rapnak iıter. Bir iki gazete makale· 
sinde ise, hu hususta pek ıönük kro· 

den ,.e o Hralarda İstanbulda da dn- ı 
ğılahilen Kırnnlı "'Ter-:üman,, gaze
tesindeki yazılardan fikir alıyor. ;;. 
te yandan tatil ayJarınr akrnhasmm 
ya~ad·ğı Kazan ~ir ve köylerinde 

keye koyarak, Fransaya knçmaııı fj. 
kir filizlerinin büyüyerek çiçek a~
ınasına yol ,.e imkan açan ilk y~ni 
hadise ve amillerden sayılmalrdll'. 

Y. Akçora Pariıte "Academie d~ 
&ciences politipues,, te beJJi baıh 
, .e "ciddi milliyetperver~ olan Fran· 
sız profo::ıörlerinin derslerini dinle· 
miş Ye kendisinin anlattığı üzere (1) 
••Bu iistatlar onun fikir ve muha • 
kemelerinc artık deği§IDİyecek ka • 
dar knti ve mua~·yen bir yön ver • 
mişler", "Onun cenup '\"e ~imal 
Tiirklüğü mnhitindf'ki müşahesfele· 
rinden ve kendisinden önce gelen 
Türkçülerin eserlerinden ve müsa • 
hebelerinden aldığı intibalara daya· 
nan sİ) asi 'e içtimai fikir l"e muha· 
kemeleri mczkiır mektepte hayli H· 

ralıat ke hetmİ§tİr,,. O, artık andan 
m<'.ktepten aldığı denılerle milliyet· 
çiJiği 'e Tiirkçülüğü SİYASET SA
HASlı'\DA düşünmeğe başladı •.. 

ı Saray nazın: 
eri donanıyor, tehrin her tarafın. Onu b" .. d ·· üt mey • 

da şenlikler ya.pdıyordu.. - ıraz once ov 

E d ··ı·· h""küm" d d h"lf k danında bolm114lar .•. nuuı u an at ar· .. · 
ğaşabğı baatırmı§tL ( Diyerek, tepıinin örtüaünu çektı. 

Sultan ·· ü ülüyordu. 
Saray muhafızlan dövüt mey • m yuz 1 

d _ıak· ti · .__._ Masafirlerin yüzleri sapsarı ol· 
anın;;ı ı ceae erı topıarJMW, 

yerde kesik bir bq gördüler. muttu. .. 
M h f ' d b" · Muea onlar için bir bat belası u a ız ar an ın: ' 

idi .. 
- işte .• Musamn kaf&Jı.. . ·· dükçe 
Diye bağırarak yerdeki bafr al- Aıılzadeler M~ayı • gor 

L-1 . ., p g'"rıyorlardı ··· 
dı ... O, Musayı çok iyi tanıyordu.. uat arım y~r~ ıgı ~ ta nna-
Muhafızlar batı ıözden ıeçir. Vatan v• mitlıyet duy~~ .. f ba 

___ ...:_,_ Muaaııın yuzune • 
rneğe baıladılar: Yan~..,.._ 

kanuyorlardı . 
-Ben onu çok tanmm.. itte aol • .. .. ek, her biri • 

Yan:;-.ğıntla kü;ük bir beni var. Musayı ölmu~ gonz:__ turmu§ 
- E t T" k d" • u...._ iri ni yeni bir hazıneye 'a&VU9 ve .. a en ı.ı.. .. ... " r· . . 

ı>ikli bir delikanlı idi. gibi sevindirmıftı. 
Bir diğeri kesik 

baktı: 

Su!tan: 
bata epeyce - Bu mel'unun bafmı sarayın 

- Musayı yakına&n çok iyi ta
nımam .. Fakat benim i•ittiğim 
Musa, ba§ını burada bırakmam11 • 
tır ..• 

Muhafızlar gülüttüler: 

- Onu cinler kurlaramacfıya •• 
ı.!.n önde clövü§üyordu .• önele dö • 
\·ü~ mücahitlerin bep.i ,_. ,. 
.-ildiler. 

Öteki ubr tekrar başını salla • 
dr: 

kaprsmdaki (nizam tqı) nin üı • 
tüne koyunuz •• Gelen geçen sey • 

retsin.. ibret al•m.· · 
D~di.. Saray hademesi ıeri çe-

kildi .• 
Xanh tepeİyi salondan çıkar • 

ılıldan zaman Sultanın misafirleri 
irorkulu bir rüyadan yeni uyan· 
llUf ribi, aözlerini uğu§lurarak, 
hayretle biribri~rine bakıyorlar • 

kiler ancak çizilebilir. 
Y. Akçora, kendi tabirince, 

Wfürklüğün iki kolunu biribirinc 
tanıtmak,. uğrunda fUUrla ve me -
todla çalı~larm en ileri gelenle • 
rinden biridir. Zaten Y. Akçora, 
menşei, ya§adığı muhitleri, terbiye 
ve talısili yönünden bu 4"Kollar" ın 
ikisine de ilişikli ve bağlantılı bir 
zattı. Kendi~i men§Cce şimaldeki 
Kazan TiirkJüğilne mensup olmakl:ı 
beraber, henüz yedi ya~mı doldur • 
madan, 1886 • 7 yıllarında anası Bi· 
bi Kamerle ( Ağaoğlu Ahmediıı 
'·Cümhuri}~et., de yazdığı gih~ ha · 
basiyle değil; çünkü Yusuf un baba· 
sr, kendisi henüz iki ya~mda iken 
ölmtiftfir). İstanbula gelmi§ ve f.'l 

alfabeden başhyara1ı:, Harbiye mek
tebinin erkanıharp ımıflarma değin 
bütün tahsil merhalelerini İstanbul
da geçim1i~tir. 

- Musanm batım yere dütfire
:.?k adam henüz doimamlftır. AJ. 
J :mıyoraunuz ! . 

Biz Y. Akçoranm anasının Tür • 
kiyeye göçüp gitmesinde ne gibi 
11ahıi ve hufüsi ıuikastlerin rol oy · 
nadığmı apaç.ık bilmiyoruz; ancak 
bu, her halde fak.n zaruret saikası 
olamaz. Çünkü merhwnun bahası 
l>iiyiik bir çolıa fabrikası iğesi Ye 
oldukça zengin bir f ahrikatör oldu· 
ğundan, onun, ailesine azçok servet 
bırakmış olmaaı pek mümkün oldu· 
ğu gibi, Yusuf un amcal~ hmm ve 
akrabası da büyiik büyük çoha lah
rikalarma malik olan zengin kimse· 
lerdi. Şu halde bunun fikir ve ide· 
alc danan bir sebep ve saik olduğu· 
nu cesaretle tabmin edebiliriz. Bi· 

Maaanın &lümU, .,.~ ze kalırsa, lmyanın lienu tefariıı • 
.,arihriifüne Ye daJkaTUklarm ina- deki Ruıı jemnazyomunda olrumuı 
Dlfma sCSre Enc:ltiltie aaltanatmı olan ve önünde Rus Cnivenitesi • 
tahkim etmit demekti ! Din kapıları açık bulanan MoN Ak· 

Muhafızlann bir çoiu Maayı 
öldürdülderine kani olduJden için, 
kesik batı yerden aldılar •• Doğru • 
ca saraya kottular •• Ve -.ray mu • 
hafızına: 

- Musanın batını ,etirdik.. 
Diyerek, keıik batı bir SÜJDÜ9 

tep:ıi içine koydular. Sultana ıön
derdiler .. 

yiğitoğlunu İstanbula atan saik ne 
ffa}buki Muaa ve MUl&Dm arka· ise. ".Eski ve maruf bir Burjua aileni 

dqlan, kraldan itibaren bütün olan Yusuf oğullarına menaup,, Ba
fıpanyol or.duaunu heyecan Ye te- yan Bibi Kameri küçük çocuğu Yu
lita dütürr..ıüftü.. sufla birlikte Türkiyeye alan saik 

fıpa.nyoMar bu kalkınmanın te o olmu§lnr ki, bu. Türklük 5el'gİ· 
si ,.e özbeylikli Türk yurdunda ya • 

kendileri için teMikeli olduiunu §amak n onu ya§atmak için çal.lf • 
riirüyorlnrdr. Mwanm yarın yap- mak amacıdır. 

/Jlcdı. n Yu5uf Akç-0ra .• 

geçirerek. ~imal Türklüğiiniin haya· 
tını, duyğn , ·e düşüncelerini de ya· 
kından takip edehiJiyordn. Bir ele 
Y. Akçorada milliyet fikrinin ,.e 
Türklük kaygusunun uyanmasında, 
sıksık gi)riiştfiğii '4Tercünıan,, gazc· 
lesinin sahihi ,.e merhumun eni~te· 
si, Krrımlı İsmail Gaspıralmm ve 
amcası İhrahiın Akçoranm, ancak 
bir defa görüftiiğü Kazanlı müver • 
rih Şihabuddin Mercani'nin Ye Ka
zanlı muharrir ve folklori~t Kayyum 
Nasırinin de tesirleri olduğunu 
merhumun kendi yazdıklarından öğ
reniyoruz ( .. Türk Yılı", 397 • 8 sa
yıfalar). 

Biz, bu birkaç satnla Y. ~k~ora· 
yı ıailliyetçilik düıüııceşillft;. ~ e 
Tüdtçüliilı: yoluna götilren ilk saik 
ve imilleri inıJedik.: Ancak bu ilk to· 
JıomJarm bitip fiJizJenmesi, ve fi · 
]izlerin büyüyüp dalbudak salmaer 
\'e çiçek 8!;1llası için ba~ka türlü a • 
miller Ye yeniden yeni hadiseler iı;. 
terdi. 

Tfirklük idealinin hahtı ,·armış 
ki, bu gibi hadise ' 'e amiller de ken
dilerini umn hekletmemişlerdir. 
Şöyle ki: Y. Ak!;oranm Erkanılıarp 
smıflarmda iken yakalanarak, Tralı· 
ln&u Garba sürülmesi ve oradan bir 
arkadaşı ile beraber, hayatını telıJi. 

Melik Abdul!ah misafirlerile o
turuyor \•e sarayın pencerelerin • 
den tehrin tenli'klerini seyrediyor· 
du. 

mak istediii bir hun:ç hareketi, Her nasılsa da Bayan Bibi Ka • 
diier memleketlerdeki müılüman- mer'in küçük Y usulu ile İstanbula 
fan da harekete ıetirmez miydi?. göçmesi hayırlı bir İ§ olmuı, ve bu ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saray nazm: 

- Muaanın bqını getirdiler .••• 
örmek ister misiniz?. 

Diye sorunca, Sultanm ıözleri 
ülmeğe ba9ladı: ' 

- Kim gebertmiı o mel'anu ? . 
- Kahraman muhafızlarmız ! .. 
- Getirin gÖr3lim o hainin ka· 

asını ••• 

Kraliçe lzal:el, ordu kumandan- muhaceret Türkçülük akmmm \'C 
Türk Milliyetçiliği idealinin en kuv· 

larınr 11kıttırıyordu: vetli ve en çalrtkan bökelerinden bi-
- Bu bidise diğer kasaba1ara rinin yetİ§mesine yol açmı§tır .• 

da aksetmit midir?. Y. Akçoranm "Türklüğün iki ko· 
Kraliçenin bu enditetini berta - lunun ikisine bağlantılı olduğunu 

raf etmek iıteyen kumandanlar, tinıdicik andık. Hakikaten, Y. Ak • 
fiipheli tehirlere Garnatadan ıcu, çora İstanbulda tahsilde iken dahi 
U"'nnnadıklarmı söyliyerek krali • Kazan Türklüğü ile bağlantunu 
7- kesmiş olmadığı gibi, anası Bay Kıı· 

çeyi teıkine çalıtıyorlardı. mer tipik bir Kazanlı familyaya 

Musanın kalkınmaıı • dütma - mensup olduğundan, Yumfun aile 
mn bütün tedbirlerine rağmen • içinde Kazanlık duygu ve temayülle
f tlibiye ve Kurtubaya aksetmiş rinin teeirine çarpmıf olduğu da it· 

kilsizdir. 
Ü ltü örtülü güm üt tepıiyı" t• •ı· bulunuyordu. • ·· 

~ Ote yandan o, mektep muhiti Ye 
an bir saray hademeti, Y•V&f ya· Etraftaki kasabalarda vaziyeti terhiy<'.si y<>nünden adeta Türkiyeli, 
&§ yürüyerek salondan içeriye uzaktan tetkik eden müa!ıüma:nılar: ve daha doğrusu, İstanbullu bir 
irdi. • _ ftte hir ha!Ukir ... Bizi düt • Türk olarak yetişiyordtL Onun için 
Sultanın da-yetlileri hayretle bi- man taaallütundan 0 kurtaracak.. Y. Aktoranm en iyi bildiği ' 'e en 

ibiderine bakı9ıyorlardı. Diyerek, Musanın muvaffakıye- iyi konuştuğu Türk leht.e!Iİ Garp 
H k Türkçesi idi; onun Türlq;.e konU§U• 

er -'• Mutanın kaçbfma ve tine her tarafta dua ediyorlar ve ıunda Kazana şh·esi aramak abeati; 
ehirde ınklandığına kanidi. Garnatadan dütman üzerine yürü- tenine olarak, onun Kazan Jelıçeeiy· 
Mutanın kafası bir tarih .•. Ve düğü takdirde kendisine iltihak e- le konuşuıunda İstanbul ıivesi ınrı-

ir ordu demekti.. decekleritıi söylüyorlar. tıyordu. 

Kısa 
Şehir 

•-•••Haberleri 
SEYYAH GEL YİOR - - Cu . 

marteei günü Akitanya, Pazartesi 
günü de Letisya 'apurlan şelırfutize 
~yyah ~e~irecektir. Seyyahları gez • 
dinnek ıçm Tayyare ccmivetinre 
tedbirler almmı§tır. · 

İmtihan edilen tercünıanlara ıla 
rozetleri Ye lıüvİ) et ,·arakaları hu 
arın eonuncla merasimle verilecek • 
tir. 

1NHİSARLARD,\ - İnhisarlar 
uınum müdürü Bay Mith:ıt rahatsız
lığı llolayısiylc iki günden beri ma
kanuna gelemeınektedir. 

YUNAN .VAPURU - Venizelo· 
eun oğlu~a ait ,-e Yunanistandan ge
lecek hır heyet tarafından alınacak 
olan Yunan bandıralı ' 'apur hcnii~ 
Haliçte hulunmaktadrr. 

Y. Akçoranm hu sahadaki ilk dü
§iincclcri hariçteki genç Türk nqri-
yatmdan Türkı;e "Şôrai Ümmet,, de 
' e 1',ranıırzça 4'.İ\f CŞl•eret,, tc batırdı
ğc makalelerinde ortaya koyulmU§ • 
tu; (Bu yazılardan bir bölüğü "&. 
ki Şurai Ümmetteki makalelerim • 
den,. ba§lığı ile İstanbulda ayrı hra· 
şör kılığında da basılmıştır). 

Paristeki tahsilini bitirince, 08 • 
manh Dc\'letinin sınırlan kendiıi .. 
çin kapalı olduğundan, Y. Akçora 
Rusyaya gitmişti; orada bir köyde 
akrahnsmm yanında oturduğu giin • 
lerde yazıp ta Kahirede çıkan 
<'Türk,, gazetesinde hamrdığı "Cç 
tarzı siyaeet,, ba~lıklı makalelerin · 
de ise, "Osmanlıcılık, İslimcıhk 'e 
Türkçüliik,, ten söz açılmq ve bun
da Türkçülük meselesi evvelce bizd~ 
görülmiyen bir vtizuli ve sarahatla 
ortaya atı~ 

1905 yılında patlak veren birind 
.J{"ıı inkılabı günlerinde Rusyada 
hnlunan Y. Akçoraya o zaman Şimal 
Türklüğiine hizmet ebnek için ol • 
dukç.a genif alan ve imkin açılmıı • 
tı. O, hemen hu fınattan ietif ad eye 
koy1tlnıuı ve faaliyete geçmi§tir. O· 
nun Kazanda Türkçe gazete çıkar • 
mak, muallimlik etmek "lre ıiyui le§· 
kiHit kumı:ık yollariyle ora Türklü
ğiiniin nefine çah§nıalarma dair, 
"'Tiirk Yılı,, kitahmda oldukça ta( • 
silli malılmat vartlır. • 

Birinci Rus inkilibı günlerinde 
).". Akçora. artık Türkçülük üzerine 
siyasi dü~üncelerini tatbikat sahası
na geçirmek için aktif faaliyet ve 
mücadele meydanına alılllllftı. Ta • 
hiatiyle, diğer milcadeleciler gibi Y. 
Akçora da bu yolda epeyi meşakkat 
le zahmetlere katlanmış: Hapse atıl· 
mış (Buna clair "Mevkufiyet hatıra· 
ları,, ha~lıkh küçük bir risalesi ilk· 
(ince Kazanda ' 'e sonralan İstanbul
da basılmıştır), tak.ihata uğramq n 
neticede o denin başka mücadele • 
cileri gibi, yenilerek, meydanı ter • 
ketmeye mecbur olmuştur. Bilindi • 
ği üzere, isabet etmek ,.e yanılmak, 
yenmek Ye yenilmek, tepelemek ,.c 
tepelemek mücadele yolculannnı 
uğraklandır ... 

Derken Türkliiğün cenup cephe· 
sinde birinci Türk inkilibı patlak 
Yermiş Ye bu yüzden Türkiyenin ka· 
prları Y. Akçora için de açılmı~, 'c 
hir defo Rusyada siyaset güreı ~e 
sava§ında tecrübeler de edinen hu 
iş , e <'jdal gencine Türklüğün bu 
cephesinde siyasi ve içtimai saha • 
larda çalışma iıııkinları görünmüt • 
tür. Duygusuz asiılzadeler MuAnzn Kral Ferdinand bu haberi duy • Onun a<let ve itiyatlarrnda, tabi-

"ldüğüne gözleriyle •ahit olunca b h · 1 · b at ve sedyesinde de hora Türklü . 
~ duiu zaman ütün ra ıp erı atı • günün izleri yok degı""ldi. Öyleyse de, 

oı:nk gibi sevinerek tepsinin ba. 1--na topN1o1111§: benim anlayışmıa göre, Akçoranm 
na Ü§Üfmüılerdi. - Bu ıeceden itibaren kilise - karakterinde gentliğinde şimalin 
Saray nazın tepsinin örtüsünü !erde, sabahlara kadar, Hristoıa dikliği galipken, yaşı ileriledikçe 

aldırdı... . yalvaracaksınız! Musa muvaffak cenubun bükülgenliği ( souplesse'i j 

HUKUK GAZETESİ - Hukuk 
f akiiltesi talebe cemiyeti tarafından 
Hnümüzdeki Haziran başından iti . 
haren },ir Hukuk gazetesi rıkanlma-
ğa başlanacaktır. .. 

BAY KÖPRÜLÜ FUAT - Paris 
Ünh·ersite~inde (Türkiye Ec!chiya • 
tı) me,rzulu bir konferans , ermek 
iUere Parise çağmlan Edebiyat fa· 
külle8i Dekanı Bay Fuat KöprüHi 
yamı Pariae gidecektir. 

İşte, Y. Ak.çora timal cephesinde 
olduğu gibi, bu fırsatı da ganimet 
bilerek, ikinci ntanı olan Tiirkiye
de !:alışmaya ve eavapııaya ba§la • 
mak amaciyle Karadenisin beriki 
kıydarma doğru koımu§tur. 

Y. Akçoranm bundan 10J1raki it 
'e izlerini ikinci bir yazıda gözden 
gc~ireceğiz. 

D:1leri sırıtınıı, boğazından pılı- ofursa, sesinizi fsaya eriştiremedi- üstün gelmcğe ha§lamı§lr. Merhum 
~laşmıt siyah kanlar sallanan, u- iinize hükmederek, hepinizin ha- dttfıa bu yurtta tahsil çağlannda bir· 
~ kirprkli ve özleri ka 1 bir Ilida vurduraca "mı! çok dost • eşler ve fikirda§lar da 
--~=--~~""-'-';:..:.=~-=.c.:==-.....::.:~MlllA.Ji!B!!!..!:!.!!:....U~~~l!!!!~~~L...~·:..-; ........ · ~~~~~~~~-1-~-.ll..al..I-.Lti.MJ_l-Jl.&.J'l...c~ .4.PTULLA.H T A.YMAS 
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lzmirde 

Işıklılar 
Neler yaptılar? 

,. İstanbul F eyziye Otık) lisesi 
lise kısmı talebesinden 15 kitilik 
bir grup başlarında mualılimleri 
bay Şükrü olduğu halde bayramın 
birinci günü Anafarta v.apurile 

bayram tatilini geçirmek ve tetki
kat yapmak üzere lzmire gelmit
lerdir. 

Gençler Pasaport vapur iskele • 
sinde İzmirli talebenin velileri, ve 
erkek muallim mektebinden bir 
grup tarafllldan kartılanmıtlar, 

doğruca misafir oldukları erkek 
muallim mektebine gitmişlerdir. 
F eyziyeliler, bayramın ikinci günü 
ilk it olarak Atatürk'ün heykeline 

büyük bir çelenk koymuşlar ve bu 
vesile ile heykel kaideain~e tale • 
beden bay Vehbi tarafından kııa 
bir hitabede bulunulmu§tur. Ta • 

lebe, hu nutku müteakıp üç defa 
,(§&, p.) diye bağırmışlardır. Ayni 
gÜnde f zrimin istirdadında tehit 
dütenlerin Halkapmardaki abide
si ile kız muallim mektebini ziya· 
ret etmişlerdir. 

Ertesi gün kız ve erkek liseleri
le san'at mektebini gezmişler, ken
dilerine lzmirpalaata verilen öğle 
yemeğinde bulunmuşlardır. 

Bergamada 
Eski eserler can

landırılıyor 
Bergamanm girİ§ yerinde yeni 

tekniğe göre yapılacak ceza evi 
müteahhide ihale olunmuştur. 

Bergamanm giriş yerindeki i · 
Hm evi çatı altına alınmııtır. Bu
raya Maarif Bakanhğmca daha 
fiOOO lira İıarcedilecek ve .orası a
cun bilgilerine ve seyyahlar, ilim 
adamlarına uğrak yeri olacaktır. 

Yam başmda yeni yapılan bü • 
yük müze ile birlikte buraları park 
içine almcak ve bütün yeni yapı • 
larile ve soysal kurumları bir ara· 
ya toplanacaktır. 

Bu yd kalenin tepesine kadar 
yol çıkacak ve bütün seyyahlar ve 
ziyaretçi1er otomobiJlerle gidip 
gelebileceklerdir. 

Yeni yıl için turizm kolları ha· 
zrrlamyor. İzmir Turing klüp ku
rumu acentalarla konµtmağa ba!• 
lamıştır. 

Tabanca birdenbire ateş 
alınca ... 

Balıkesire bağlı Paıa köyünde 
bir ölüm vak'ası olmuştur: 

Keşanda 

Yollar 
Düzeltilmelidir 
Keşan, (Hususi) - Keşan -

Malkara şosesinin kazaya ait 9 ki
lometrelik yeri gayet fenadır. 
Yağmurlu havalarda gidip g~I • 
mek mümkün değildir. Keşan -
İpsala §Osesi de berbat bir halde
dir. Bu yolun 10,5 kilometresinin 
yani Hacı Şaban köprüsüne ka -
dar olan kısmmm 3,5 kilometreai 
yapılmış ise de diğer kısımları ha· 
raptır ve tesviyei türabiye halin.de 
bırakılmıı olduğundan müthit su
rette bataklıktır. Bu yolun bir 
kısmında ise teaviyei türabiye de 
yapılamamııtır. 

Keşan - Gelibolu şosesinin ka
za hududu içindeki bet kilomet • 
relik laamı çok fenadır. Gelibolu· 
nun Keşanla münasebeti pek faz
la olduğundan ıosenin şu bozuklu
ğu yüzünden çekilen zahmetin 
haddi hesabı yoktur! 

PARK 
Şehrin ortasmda ve yüksekçe 

bir yerinde güzel bir park yapıl -
maktadır. Etrafına demir parmak
lıklar çevrilmif, ağaçlar dikilmif, 
ortasına da bir havuz kazdmıt • 
tır. Yalnız parkın düzeltilmesi ve 
duvarlanmn sıvanması kalmıştır. 
Önümüzdeki baharda onlar da ta· 
mamlanacktır. 

SUltSTlMALLER 

Dünyanın 
denizaltı 

Amerikada he!" 
şeyin büyüğünü 
yapın.ağa çalıştık·j 
lan halde Barnr. 
Konnat aclmda 
bir mucit dünya· 
nm en küçük de· 
nizaltı gemisini 

..., af r yapmaga muv • ~~-

fak olmuştur. Ba l. 
tayyareye benzi· 
yor, dümeni de 1 "~~ . L 

tayyare dümeni ., : 
nin aynidir. Suy3 ' ·~ 
atılmazdan evvel 
karada yürüye • 
bilmek için iki 
de tekerleği var • 
dır. Yalnız tek 
kişilik olao hu 
küçük gemiye 
motör koymak 
imkaru olama • 
mış, bisikletlerde 
olduğu gibi ayak
la hareket ettire· 
cek aletler ko • 
nulmuştur. 

Böyle bir ge • 
minin açık de • Dünyanm en 

nizlere çıkması bahusus hakiki de • 
nizaltı gemilerinin indiği derinliğt• 
inmesi kabil değildir. Göllerde, ne· 
birlerde, hele nhtım duvarlarının 

en küçük 
• • 

gemısı .• 

t <f .. 

küçük deniz:altı gemisi ile mucidi .. 
tetkikinde büyük faydaları olacağı 
tahmin ediliyor. Zaten mucidi dı! 
bunun tecrübelerini Şikago ş~hrin -
de yanmıştır. 

Dağda posta 
görecek en 

hizmetini 
• • 
ıyı vasıta 

Talebe ertesi günü Kadife kale
sindeki Atan atikayı, müzeyi eski 
lzmir hafriyatını ve Bornova zi • 
raat mektebi ile Milli kütüphane • 
yi de ziyaret etmişlerdir. 

Paşa köyünden Abdullah oğlu 
23 yaşlarındaki Remzi evde bul • 
duğu eski ve toplu bir tabancayı, 
atmak için yanma 12 yatındaki 
kardeti Hasam alarak kırlara git· 
miştir. Remzi tabancayı attığı za· 
man kurtun patlamamııtır. Bunun 
üzerine iki kardq beraber- ey - Eski hususi muhasebe nıemunı ıı:,--.,.~,_.,.,_,,.,.........:._~ : 

Talebeler gezdikleri müessese· 
lerde alaka ile karşılanmI§lar ve 
kendilerine müesseselerin müdür. 
leri uzun uzadıya izahat vermiş -
lerdir. San'atlar mektebinde de 
İstanbullu . gençlere bir çay ziya -
feti verilmiştir. 

Soğuktan öldü 
Bahkesirden köyüne gitmek 

üzere yola çrkan Aktarma köyün
den Melunet kansı 65 yaşında Re
hiş yolda karanlık basmasından 

yolunu sapıtarak köye yarım ıaat 
uzaklıkta bir tepenin bqmda kal
mıf ve soğuktan donarak ölmüt -
tür. 

Ş. Karahisarda konferans 
Ş. Karahisar, 20 (A.A.) - Bu 

gece Halkevinde orta mektep o • 
kutam bay Behzat tarafından bir 
konferans verilmiş ve çok kalaba
lık bir halk kütlesi konferansı 
dinlemittir. 

Ierine dönerken tabanca birdenbi· 
re patlamış ve namludan çıkan 
kurıun küçük Hasanm aağ böğ -
ründen girerek solundan çıkmış • 
tır. 

Derhal mem·leket hastanesine 
kaldırılan Ha.san, biraz sonra öl -
müştür. Remzi evrakile beraber 
müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Konyanı~ yolları 
Konya (Hususi) - Konya -

Karapınar yolunun toprak düzelt· 
me İ§İ üç dört yıl önce yapılmı§, 
taş dö§eme İ§İ geri kalmıştı. 

Bu yolun Gözlü handan Kon
yaya kadar olaın kısmı çok bozuk 
ve berbat haldedir. Yolcuların a• 
rabalarm çektikleri zorluk hadsiz, 
hesapsızdır. Karapınar, Ağ saklı, 
Kene, Yağlıbayat, Şatrr, Bakırto • 
lu, Yarma, Hayroğlu, ismi), Hota.· 
mış, Karahüyük, Karakaya, Eröl
düren, Tatbcak, Sakyah.n halkı ve 
yolcuları hep hu yoldan geçmek 

KURUf\'un edebt tefrikası; 3 

zaman c.ı ortaya çıl{an 12 
liralık bir suiiatimalden dolayı ka· 
zamn mali itlerinde büyük bir 
durgunluk huaule gelmiştir. ~it· 
ten dolayı tahsildar Tevfik bq 
sene on gün hapse mahkiim edil
miştir; diğer dört memur da evve
la beşer sene ceza yemişlerse de 
sonradan cezaları üçer aya indi • 
rilmif, ve parayı ödemeğe mah -
kUm olmuşlardır. Bu suiistimal ka· 
zanm itlerini sarsmJ:!, memurlar 
maatlarmı alamamışlardır. Şimdi
ki kaymakam Bay Reşat çahıa ça
balaya maliyeye (19000) lira borç. 
ödemi§, hesabı kapatmağa mu -
vaffak olmuıtur. Kaymakam Bay 
Reşat, eski tapu nüfus ve orman 
memurlarını da değiıtirmittir. 

Ragıp Kemal CantUrk 

ve iılemek mecburiyetindedirler. 
Bu kadar işlek bir yolun böyle bo
zuk ve berbat halde kalması doğ
ra değildir. Vilayetin alakadar ol
ması isteniliyor. 

netliğiniz gibi, Paris seyaha· 
timi haşarılık ve çapkınlıkla 
geçirmedim. 

Çünkü bir kere bu Paris yolcu
luğunun birincisinde yalnız değil
dim. Brükselde oturduğum pan -
siyon sahibinin kızı beraberdi. Çı-

Bugu··nc ~·adar rıkan kı."ımlann J · • .• d ·ı k tal h .. tı pıb, minyon bir kızdı. Onunla 
,. li" , ıçın gon erı ece e e mu· 

lıülfısası: sabakasma girdim, ve kazan· iyi arkadaşlık ediyorduk. Anası· 
Bir gün, Hikmet Kapt~- dmı. . nın da bana o kadar emniyeti var· 

nm işten çekildiğini, Pendik Brükselde kalc}ığım üç se- dı ki laf olsun diye bu seyahati 
kıyısında yaptırdığı bir evde ne, hayatınım hiç unutamı- beraber yapmamızı söylediğim va-
hayatmı geçirıneğe başladı . yacağrm seneleridir: Bu üç kit gayet tabii gördü: 
ğmr işittim. ,,ene içerisinde, bir tatil ayı- - Çok iyi olur, dedi. Adrienne 

Hikmet Kaptan, e :ki bir nı geçirmek için fstanhuJa de halasını görmüt olur. 
aile dostumuzdu. Her sefer dönmek hatırnna hile gel • Şaka derken iş sahileşti. Ve an-
dönüşü hize lıikô.yeler, fıkra· rnedi. Zaten, Brüksele vardı- nesinin çizdiği programla yolculu· 
Jar anlatır, eğlenclirir<li. O • ğımm daha üçün<'Ü ayı ba - ğa beraber ba§ladık. 
na bakıla<'ak olursa, heni bam ölmüş, üvey annem Adrienne hoş, ince bir kızdı. 
bahriyeli yapmak İı<tiyordu: Bursaya ~ekihnişti. Yalmz Güzel san' atlar mektebinden ye. 
fakat liseyi hitirir hitinnn. iki tatil Pariee kadar uzan · 

~~~...ıt..WJ-..~L.-11-....W.--..~~~~~--...t---ı~--ı-L~ı........~~~üAt.UU..-uun-1!!.su::a......-.JU;~AA..-.~h 

Flok Üe Flik ve yavruları Fovet. 
bir 

Fransada Hot 1\foriyen dağların· 
da 270 metre yükseklikte Solliere 
askeri mevkii, posta hizmetini gör • 
dürmek için çok iyi bir vasıta ol • 
mu§tur. Bu vasıta makine değil, İn· 
san da değil, Flambo adında çok iyi 
terbiye görmü§ bir kurt köpeğidir. 
Bu zeki lıayvan vazifesine son dere· 
cede bağlı bulunmakta, kendisine 

yapmıf, müzeleri sergileri adeta 
ezberlemiıti. Bu yolda bana çok 
yardımı oldu •• Bu ilk Paris seya • 
hati adeta bir balayı taklidi oldu. 
Onunla hiç bir patente altına gir • 
meden iki nişanlı, iki sevgili gibi 
gezdik, dolaştık. 

Bir yıl sonraki tatilde Parisi 
biraz da bekirca gezmeğe karar 
vermiştim. 

(Adrienne) nin yine takılması 
ihtimali vardı. Onun için lstanbu
la kadar uzanacağımı söyledim. 
Adrienne bu kadar uzun bir yol • 
culuğa girişemedi. Ben de Parise 
ceb!nde biraz dünyalığı olan yir • 
mi iki ya~mda bir yabancı gibi 
girdim. 

Bu yaşta ve bu arzu ile Pariae 
girit Sezarın Romaya girişinden 
çok şereflidir. Paris belediyesinin 

Flambo, ortada Flambonun op ı. 
resmi.. 
tevdi edilen posta işini mükemmel 
bir surette yapmaktadır. Son zaınaQ.· 
larda kendisine gene kurt cinsinden 
Fovet adında bir dişi arkada~ Hril· 
mi§, bundan Flik ve F1ok adh iki 
yavruları olmuştur. 

Şimdi fJjk ayni suretle terhiy~ 

ediliyor '\'C ihtiyarlamış olan Flam · 
bonun yerini tutması için yeti:tiri · 
liyor. 

bulan serbest kızlar hep böyle eh· 
!arıdan Parise gelecek hovarda -
larm yolunu bekler. 

Bu ikinci Paris yolculuğu bana 
bir §ey öğretti. Bir erkek ne şekil· 
de olursa olsun, bir kadına bağ • 
landı mı artık o kendisi için ya~ı -
yan bir insan olmaktan çıkmııtır · 
Koluna bir kadın eli, beynine bir 
kadm hayali, gönlüne bir kachn 
se~gisi giren erkek kendisi için de· 
ğil, artık o kadın için yaşıyan b1r 
köle olmuş demektir. 

ilk seyahatimde petimi bırak • 
mıyan Belçikalı kız I{öpeklerin 
tasması altına yapışan kene gibi 
en keyifli zamanımda beni için i
çin kemirmişti. Amma diyecek · 
siniz ki onu şöyle candan !evnıi~ 
olıaydın gözün ondan baıkaıı1!S 

• 
görmezdi. Yanlış. Zaten Pariı ~·· 
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m 
mezunu ... 

rajda otomobil yıkayıcııı imit •.. 
Kırk y&f ına kadar çok İf1eTe ıir -
mit, çıkmıt, bütün ıençliiini çalıt
makla, diditmekle ıeçirmif .. Ni -
hayet talihi yenmit,kıameti a~ıJmıt 
para kazanmağa liaılam•f··· Nev • 
york gazteleri meıhur Sir fahri -
katar olan bu adamıH ilimıtıiicı 
ydrnı iiiilyartlerliii ile l>et•hef ilin 
etmitler ..• 

t4Jeritil ttkırnta koyaii ilitlf&r 
milyarder, yorgunluk, yokiüiltik 
içinde geçen ömrünün hti farhlt:h 
ıünlerini net'elendinneli açın 
lcalkmıt Parlıe ıelniiı:. G~lmiı 
amma, F ıanıızların de81il sihi 
pek ı~ kalmıf ... 

Hani ahar vaktinde devlete ~ri
tip, bolluğa, servete, cariyelere 
kavuıan feyhialimın hikiyeıi ıi • 
bi ... 
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Dağa çıkan kaymakam! 
Yazan; Z. A. 

-2-
Adamlarım, gelip bunu haber 1 

Yerince hiç tmmadun. Yalnız en 
p~endiklerimden bir kaçma, 
"Göz kulak olunuz. En küçük bir 
kmuldanııı bile derin derin arat
tımı.ız.,, dedim. Kendim de yük .. 
ıek bir yere çıkarak görünmeden 
dürbünle gözetlemeğe koyuldum. 
Mülizmı Lütfi de yanımda idi. 
Bu delikanh her nedense bana 
dört elle sanlmışb. Biraz da be • 
kirbk bizi biribirimize yaklaıtı -
nyordu, gaJiba. 

Uzun geceler devrilir, bizim la
fımız bibnezdi. tlkin o da, ben 
de açılmaktan çekinmiıtik. Fa • 
kat sonralan Abdülhamidin mil .. 
lete çektirdiklerini, devlet onuru
nun tabanlar albnda kaldığını ve 
bir kallanma olmazsa, bu itin sar 
pa saracağını açık açık konutu • 
yorduk. 

O gün de, koynumuzda büyüttü 
iümüz yılanlann konsoloslara a
km akın karşıcı çılnılarmdan ya

ralanan gönlümüzü avutmak için 
elbette bir öç saatinin de ~alaca • 
fmı aöyle§İyorduk. 

Ovada bir toz bulutu, yuvula
narak yakla.tıyordu. Biraz sonra 
arabalar belirmeğe, karııcılar ara 
ımdaki kaynaımalar ıeçilmeğe 

baıladr. 

Dürbün elimde, balayordum. 
Atlar, çeşme- hiza.ima gelince, ön
de ke~işlerle kocabaşılar, çorba -
cılar iki kat ayaklara kapandılar. 
Kollannı kaldırıyorlar, ·haklan 
çiğnenmİJ, İJkenceye vurulmut in 
sanların teli.şile çnpmıyorlard1. 

Konsoloslar, üç gün kaldılar. 
Bu üç gün içinde bir kere olsun 
kapıya uğramadılar. Ben de biz
den kimsenin onlara yakla,mama 
aı . için elimden geleni yaptım. 

Fakat herifler, açıktan açığa 
tahkikat yapmağa kalkı,ınca da
yanamadım. Yanıma hiç kümeyi 
almadan koeabaşınm evine git • 
tim. Bu ummadıklan gelif, hepsi· 
ni ıatntmışb. O kadar afallmıt -
]ardı, ki kağıt tomarlanm, yalan 
dan ağlayan, düzme mazlumluk 

nılıuı Türk Tayyere Cemiyeti mü· 

:feltitliğinde de yorulmadan, U· 

sanmadan tam 5 sene yurdumu • 
zun dört bucağında dolaşarak hiz
met ettim.. 
Doğmuı ve her tarafı aarmq bir 

rüneıe bemiyen Atatürk'ün var -
Jığiyle kurtulan bütün Türk ulut 
ve ulusumuzun parlak, değerli 

gerekliğinde yükıe!meai yo1unda 

çalışan fırkamızın bir saylavı ol· 
mak benim için bir tereftir. 

Bay Ali Rıza Özer, Ankarada 
ilk ehlt hayvanlar sergisini açma • 

ia ve bu serginin her türlü nok • 
sanbktan ayn ve mükemmel olu-

ıuna Ankara valiıi Bay Nevzat 
Tandoğan'm yüksek alaka ve yar· 
dmıiyle muvaffak olan ilk baytar 
müdürüdür. 

Ali Rıza bu hizmetiyle bu mem
lekette onurlu bir ad bırakmııtır, 
denileb:'lir. 

Onun aaylavlığiy1e büyük Ku • 
rultaya almıtı; Cümhuriyet Halk 
Fırkasmm öz namzetlerini nasıl 

ciddi, olgun ve ileri bir zihniyet1e 
ayırt ettiğinin bir bqka iıbabdn·. 

ma: 
- T ev~finiz için şimdi bir şif

re geçti. 
Ha.berini getirdi. Bütün gece 

konuıtuktan ıonra, Lutfi ile birlik
te kıpkızıl bir karar verdik. Ma -
dem ki, saray, hükCimet gölgeıin 

TA K Vi M 

+ 
Perşembe Cuma 
21 Mart 22 Mart 

16 Zilhicce ıı Zilhlcc~ 

Gll.n do~uşu o.o:ı 6.01 
Gü batısı 18.21 l8.l2 
Sabah oamazı ~.ıo 5.40 
Oğl1: oamazı (2.,'ll,l lt.21 
lklndı namaz. 1~47 111.48 
Alışanı aamaz 18.!t 18, bl 
Yatsı namazı 19.'i2 19.S.~ 
ımsat ua 4.ıı 

Yılın grçeo gfinlerı ?8 79 
Tıhn hlan ~aoıerı i?S 277 

~soRsA~ 

• Lo.ı dta blJ4. -
• ~cvyork 121) -
• Parıs 169 -
• l\lllAno 10, -

, Brüıı~c 118. -
• Atıoa i<I, 50 
• Cencvrr 8I~. . 

• Sorva 24, -

ı • Amsıerdı ı 8!'1, -
• Praı 100. -
• ~rukhn ' m lH. ·· 

1 Hauptmanın muhakemesine ait son celseler 

Bu adamı idama mahkiim 
ediniz ve acımayınız! 

"O şimdi soğuk duruyor, fakat yarın 
e!ektrik sandalyasında buz kesilecek,, 
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Fransız, lngiliz, ltalyan mümessilleri 
arasında bir konferans toplanıyor 

Bütün Ağızlar ayni 
şeyi söylüyor 

-- (Bat tarafı 1 inci aayıfada) 

Bay Eden'in cumartesi aktaımı, 
Londraya tayyare iıle dönmesi ve 
oradan, Sir Saymen ile ber:ıber 
Berline gitmesi muhtemeldir. 

Pariı, 20 (A.A.) - Reuter a • 
jansı muhabirinden: Zannedildi
iine göre, üç hüktimet .arasında 
iki top]antı yapılacaktır. Birinci -
ıi, cumartesi günü, evvelce haber 
verildiği gibi Pariste, ikincisi de, 
tahmin e:!tldiğine göre, Sir Say • 
men ile Bay Eden'in Rerlin, Mos-
kova ve Varşova:Ian dönüşlerin
de yapı~acakhr. 

lT ALYA ŞiDDETLi TEDF/R. 
LER ALINMASt T ARAFTAR1 

Roma, 20 (A.A.) -Havas mu· 
habirinden: İtalya, Frar.ısa ve İn
giltere hariciye nazırları arasın
da doğru~an doğruya İtt:şare ta
ıavvurunu, mü:tere1c dis.p!inin te-
2a~ürü teHkld e·'en ef!dn umu • 
ıniye, müsait surette karşılamak • 
ta -lır. 

Hükumet, büyük devletler!n sı

keratta müttehaz tek taraflı mu • 
karreratm nazarı itibare almmı • 
yacağını beyan etmeıi muhtemel
dir. 

Kabine, Bay Laval'in Mosko -
vaya davet edilm~§ olması keyfi· 
yetini de müzakere edecektir. 

Sovyet mahafili, bu seyahatin 
bir an evvel batti bay Eden ora • 
da iken bile vukuunu temenni e • 
diyorlar. Maamafih, böyle bir se
yahatin uzun uzadıya diplDmatik 
hazırhk'arda bulunulmasını icap 
ettirdiği teslim olunmaktadır. 

Paris, 20 (A.A.) Reu!er ajan • 
sm~an: Fransız hükumeti, Versay 
mua·~edesiniiı Almanya tarafın • 
dan ihlali keyfiyetini, hangi hu • 
ku!d esaslara istinaden, Uluslar 
Kurumuna ihbar edeeeğ:ni he • 
nüz teshit etmiş deği~:dir. Bu hu • 
susta Versay muahedes:nin 11, 
164 ve 213 üncü maddeleri mev-
zuubahsed'lece~;tir. 

1NGILIZ KABiNESi TOPLAN· 
TILARINA DEVAM EDİYOR 

kı bir tarz-1a iştiraki mesa~sine, Londra, 20 (A.A.) - Kabine 
Fransa - ltal~·a an1a~masma ve toplantısı iki saat ka~ar sürmüş • 
nıukarreratı İta!.,a tarafrndan ta· tür. Toplantıda dış mese!eleri gö· 
nıamile kabul edilen Lon~ra mü - ri:şülmüştür. Bay Eden, toplantıda 
zakerabnm ruhuna sadık ka1mak- hazır bu'unmuştur. 
tadır. Lonıdra, 20 (A.A.) -Avam ka-

Almanya nezd.nde ya!)ılacak marasın:!a hükumet namma söz 
herhangi m:=ş~erek teşebbüsiin ic· söy:iyen hava müsteşarı Bay Sa • 
l'asm-'an önce!ci müzakehrin, üç sson, ezcümle demiştir ki: 
dev?etin mes'ul nl!\zr1arı arasrn;ıa "-Son aldığımız haber?ere gö
cereyanı tercih e·1i 1me!:te::J!r. Bu re, Almanyanın hava kuvvetleri 
nı:lza1~ere!erde Mvssoiini'nin ele bakımından bize müsavi olduğu 
hazır bu!unab'•'mesi için, ltalya clo!ru değildir. Ve aene sonuna 
!hna1;n-1 e':i ~eh·r!er·1.en b'rinin ka·~ar A!manyaya hafif bir tefev • 
iti< ~t.:afü c'a boş görf lerektir. vu!rumu-z olacagı kanaatindeyim. 

lnl .. a .... ...rn m .. n·':ün o!-'u~u ka _ Biliiiln·a };ed.".Jet, söy~edikleri~, 
dar 5! -'~h~r te -'-'· ir a'ır:masma faraz:yelere is~inat etmektedır. 
ö~e • ;._ ,)~ri b··:- r"<ır 1:.u!uncluğu da Vaz:yet, bizi endi~eye dütürmek 
k ~-1.,...ı·1 '~ .,.d; 1 iç:n bir çok sebep'er arzetmekle 

:ı, ~ ...... ı.D'!e ~t... .r. 1 · • • 
· ~ .• . bera':er, hava kuvvet erımızın ye-

D ger ta:- af·a:ı, ln.gı teren:n n!den arttırılmaıı iç·n bir lüzum 
B·er~ :ne tevdi e 'e~e~i ncta, üç olma ·ığı kanaatin·1eyiz. Her ha1-

lığı ve Viator imzası altmda net • 
retmiş olduğu bir makalede diyor 
ki: 

"Almanya hükôm·etinin Fran • 
ıız ve İngiliz diplomatlarının ken
disi ile müzakere etmek arzusun • 
da bulundukları bir meseleyi ken
diliğinden halletmiş olmasına rağ

men lngilterenin Sir Con Saymen' 
in Berlini ziyareti kararmdan vaz· 
geçmemi§ olmasını öğrenen Ber
lin, rahatça bir nefes almıştır. Ber
lin hükUnıeti, bu oyunda büyük 
bir muvaffakıyet kazannuıtır. A'l· 
man matbuatı, büyük garp devlet
ler :n!n ve her şeyden evvel lngil· 
terenin Bay H~tler tarafından ken
dilerine takdim olunan lokmayı 
yutmu§ olduklarını bütün dünya • 
ya ıöyliyebi:ir. İngiltere hükUme
ti, Almanya hükumetinin Bay Hit· 
Ier!n 3 şubat tarihli notada mün
deriç bi:tün hususat hakknda mü· 
zakereye amade olup o!madığınr 
bir kere daha istimzaç etmiıtir. Bu 
istimzaca Bay Fon Neurath, te • 
bessümle: Maalmemnuniye ceva
bını vermi§tir. 

Her §eyden bahsedilebilir, her 
husus hakkında görütülebilir, fa
kat bilinmesi lazım gelen nokta, 
bu kabil görüfmelerden ne gibi 
bir netice çıkacağıdır. Almanya, 
tepeden tırnağa kadar silahlan • 
mıftır ve isti•kbalde yapılacak bil· 
tün müzakerelerde bu va1aaya is
tinat edecektir. 

lngHtere hükUmetinin protes • 
to'an bütün dünyada merhamet 
uyandıracak bir mtiba hasd ede • 
cekt!r. Hiç kimsenin Bay H::tlerin 
muvafakat edeceği emniyet siste
minin ne te~ilde olacağından tüp
hesi yoktur. Si·: Con Saymen'in bu 
hususta ne cevap vereceğ!ni keıif 
ve tahmine uğra~mıya!ım. 

İngiliz siyaseti, üç veçhile izah 
edile~i:ir: 

_... Ba§ tarafı birinci sayı/ada 

şılaştık. S.unun önüne geçilebice . 
ğini ümit ediyorum. Fakat vazi • 
yet 1914 deltinden daha çok fe • 
nadır ve kontrol edilmemesi im -
kanı da vardır. Tayyareciliğin in
kişafı üzerine en tehlikede bir 
millet olduk.,, 

Bay Çorçil sözle;ini dünyanın 
en büyük tayyare kuvvetine mü • 
ıavi bir tayyare kuvveti istiyerek 
bitinnittir. 

Londra, 20 (A.A.) -Bay Duff
koer, kentteki Maidstone' de söy • 
lediği bir nutukta ezcümle demiş· 
tir ki: 

"-Avrupa vaziyeti 1914 den. 

beri her zamankinden dalıa teh •· 
Hkelidir. Bununla beraber nevmit 
olmak için hiç bir sebep yoktur. 

Son hadise!er hiç bir şeyi değiş -
tirmemiı ve fak at sadece vaziyeti 
aydın 'atmıştır. Sulh istiyen dört 
büyük memleket "lngi!tere, Fran
sa, İtalya, Sovyetler Birliği,, nin 
ıulh !çin sağlam bir blok teşkil e-
derek, bar.ışın muhafazasını arzu 
ve talep ettiklerini ve onu bozacak 
herkesin karşr!annda kendilerini 
bu!aı::ağım açık bir surette dünya· 
ya anlatmaları Jaznndrr. Barrşın 

temin edildiğin.i ancak o zamn ü
rnit edebiJiriz.,, 

Bulgaristanın yeni An
kara elçisi geli1or 

Sofya, 20 (A.A.) - Bulgar a ·l 
jansı bildiriyor: Bulgaristan yeni 
Ankara orta elçisi ve Bayan Pav
lof bugun ıaat 16 da Ankaraya 

hareket etmişlerdir.Elçi istasyonda 
kralın hususi kalem müdürü B. 
Batalof, hariciye umumi katibi B. 
Kristof, Türkiye orta elçisı B. Ali 
Şevki berker ve elçilik memurları, 1 
bütün elçiler heyeti, haric.ıye ba • 
kanlığı yüksek memurları. ıiyasa, 
Okonomi, Kültür ve mathuat ile • 
mine mensup mümtaz tahsiyetler 
ve bir çok dostları tarafından teı
yi edil mittir. 

Yan resmi Novidny gazetesi, 
B. Teodor Pavlofun Ankaraya ta . 
yinı münaıt.betile bqm&kalesinde 
diyor ki: 

kem misakının akdine hakim ol • 
muştur. Bütün bunlar, B. Pavlofun 
bizimle §ark komşumuz arasında, 
iki kom§U memleketin huzur için· 
de kültürel inkişaf ve alelfunum 
Balkanlarda barı§ için bu kadar 
elzem olan aamimi dostluk eserine 
daha büyük bir muvaff akiyetlo 
tekrar başlıyacağı hakkında bizi 
temin ediyor. 

Türkiye - Bulgar iyi kom9uluk 
münasebetleri yolunda hakiki hiç 

bir engel yoktur. lki ulus biribirini 
iyi tanır ve biribirlerine karşılık .. 
b hürmet «::derler. bütün kuvvet • 

lerini kendj Okonomik ve kültürel 
inkiıaflarına haıretmeğe ayni de. 
recede ikiainin de ihtiyaçları var • 
dır. Buna binaen Türk - Bulgar 
dostluğu ufkunun en küçük bir bu 
lutla dahi kararmaması tabiidir. 
En iyi dostlar arasında dahi vuku 
bulabilen geçici suitef ehhümler 

d.,. ..... Je~ :1 1 
• •• 1 "' e mev · ·.... • arasın · an mu.:a em . • de bir kaç haftaya ka·'ar bızzat 

21.~lar::nd:ın hari-ç görü!me~:te:lır. Al~an'arın hava kuvvetleri hak· 
A 'm::.nyanın hareket taı·zı bakı _- kında vereck~eri rakamlan göre • 
tnı~·1an, ~n~i!iz notasının .yalnız ceğ'z. Sir Saymen'in Berlin sey~
lng:ltere ıle Almanyayı alakadar hatin:!en sonra bu hu9usta daha 1-

~-1~n bir keyfiyet o!dı!ğu, ve çün- yi malumat sahibi o1acağımızı da 
.kü orat!a hal!edile~ek ayrıca bir ümit ediyoruz. Ve nihayet, Al -
tnesele, Bertin seyahati meselesi maniar görünüşe bakılrraa, bütün 
lnevcut bulunduğu söyleniyor. vaziyeti bizimle göriitmek iste • 

1 - İngiliz hükUıne•j vaziyeti 
tenvir için yeni bir teıehbüste bu
lunmak istemdrtedir. Alman siya
setinin vaziyeti kemaliyle aydın • 
latmıt olduğu fU zamanda bu te. 
ki!deki izah gülünç olur. 

B. Pavlof Ankaradaki bu mesu
liyetli büyük mevkii ilk defa olarak 
işgal etmemektedir. O, Türkiyede 
devletimizi altı sene temsil eyle •

1 

mİ§tİr.Ankara~aki sıyasal faaliye
tinin neticeleri, iki tarafta11 gay • 
ret ve hüsnüniyetleri ve B. Pavlof 
la o zaman Sofyada bulunan mes
lekdqının şahsi dirayetleri aaye· 
ıinde müsait ve müsbet olmuştur. 
Türk - Bulgar münasebetleri o 
devrede hakiki bir dostluk istika • 
metinde inkişaf etmiştir. Bu doı • 
tane müna~ebat 1929 da Türkiye 
ile Yunaniıtan arasında bitaraflık, 
uzla§ma, adli sureti tesviye ve ha 

arizi olarak hadis olmuş ise, iki 
hükfunetin sarsılmaz azim ve ira· 
desi geçici ve tali olan şeyi değil 

F ANSANIN ALMAN HOKOME- mektedirler. 
T!NE VERECEGI !':OTA SON HADiSELER RUZVELTIN 

Pariı, 20 (A.A.) - Bl::g&nkü CESARETiNİ KiRMiŞ 

lla:nr'ar içtimamda, Fransanıııı Vaf ngton, 20 (A.A.) - Bay 
~erl"n elçisi tarafm~an Alman hü- Ruzvelt, Avrupa vaziyetine kartı 
ltumetine verilecek protesto nota· miiıahede siyasetini takip etmek· 
•ın':ll metni kararla,acaktır. tedir. 

Bu ncta, A!manyanm hattı ha· Zannedildiğinıe göre, görütmüt 
l"eket·ninin Versay muahe::!es:ne olduğu Bay Hull ile Bay Norman 
te.-..avüz teşkil ettiğinden maada, Davis, Berline bir protesto gön· 
~u~~ede1erin tarafeyıden ya'n.ız derme'c fikrine temayül ediyor· 

2 - İngiliz hükUmeti, .Faşist 

Almanyanm arzu'larını önlemekte 
ve tarihi fırtınanın istikametini 
şarki Avrupaya çevirmek arzusun-
da bulunmaktadır. · 

3 - Üçüncü izah tekli fU ola • 
bilir: İng:Jtere hükUmeti, tehlike 
önünde tamamile pu&layı fatıra· 
cak derecede zayıftır. Bundan 
sonra tahad.düı edecek vukuat, bu 
üç izah §e'ld:nden hangisinin doğ -
ru olduğunu gösterece~rtir. j 

Fakat her halükarda ıulh ve 
harp meıelesi etrafında cereyan 
e~e!::te olan tarihi oyunda kay • ı 

bedi'mit bu1unan bu ilk partinin 
he!a~at:nı görmek mecburiyeti in- 1 

giltereye ait olacaktır.,, ı 
TAN GAZETESiNE GÖRE 

·11 tarafın:!an fesh·ni men~·'en 3 Iar:lı. Fakat Avrupadaki muhte • 
tubat tarihli Fr<.'.nsız - İnailiz mel kanşık~ık!ara girmek endişe· 
~~M1f!er!ne de muhalif oldu~ sini izhar eden bahriye ve harbiye 
lfade edecektir. Ea ,:anlarının fikri buna galebe 

Kabinenin, mfüıta!tbel miiza • ça!mIJtır. Par:s, 20 (A.A.) - İngiltere . 

""""'""""'"""""""""'~"'m""'""""'"""'" .. """"'""''""''"'n""'""'"nl' Bay Ruzvelt, silahları bırakma nin Ber:ine verdiği nota hakkmdt. 
taç a~ım öte::!e o~ura-:ak kadar konferan.sı çerçevesinde harekete Temps gazetesi diyor ki: 
etanet gÖlteıremezdim.. f öyle I geçmeğe da•ha ziyade taraftardrr. "lngiltere hükUmetinin uzlaş -

Kara 

daima iki ulusun devamlı ve esas· 
lı menfaaderini kaydetmeye ma. 

tuf olacaktır. İşte, bugün yeni Bul 
gar mümessilinin hareketini bu le· 

mennilerle selamlıyor ve bütün 
Bulgar mUletinin ayni hissiyatla 
muttasif olduğundan §Üphe etmi • 

yoruz. 

Gölge 
Dördüncü kitab 

Mavi Portakal 
Fiyatı 5 Ku1aşiur 

Bu meraklı 9e hey .!Canh romuı'ar setis nden her on beş 
g:iode bir kitap neşro onur. 

Her kitab ba7!ı ba~1na bir roman::lır. 

Şimdiye l<.adar Çıkanlaı : 
Nu nara 1 Bir Müb m Cinlyet 

,. 2 San Saç!ı Acam 

" 3 Ası ' mış Kadın 
" 4 Mavı Portakal 

Tevzi Yeri: Va1cat Ma~baası - An'fara ~ad.· lshn~u1 

İl' ınecbu:iyet karşısmda yafa - Fakat iyi haber alan mahafiıle gö. ma gayretlerinde en aon dereceye 
iilzdım .. dedi. re, son had:se!er Eay Ruzvelt'in varmak istemesi, müdafaa edile • 
Bir iki d'aHka için muha!<emeye cesaretini kırmıJbr. Ve Reisicüm· Li:ir bir vaziye:t:r. Fakat §Urasını 
ı!a verildi.. Bütün göz!er Ha - hur artı!< silahlan bırakma etra • da kaydetmek !azundır ki, Alman 

l>bnan'a dönmüftü.. Müddeiu _ frn_ıa Ulus1.araarası bir anla!ma - İngiliz görüımeleri diplomasi 
1 kü·ıı hal. d kr . A :;ı 'h. :1 b ·· k .. .. e ın e le ar sılahlanma . 

Unıinin bu ~iddetli hücum!armın ı ihfmali mevcut olduğuna inan • ta:-ı n e ugune adar gorulme-
e tes:r yaptrğını an.!amak isfyor- mamktdaır. m'ş şarfar içinde yapılacaktır. 
.l'dr. Her ha1de ıuçlu pek fena OHIM B·!R Çünkü müzakereler hadise!erle 
ır amıette ezilm:ı olacaktı. Hal -1 tZVESTIY ADAM daha evvel ve a~ıktan açığa tabak-
,_. bu h·· l h0 

• • ı · y AZI 1-:k tt" ·ı · b" ·· • _ı 
. ~~ı"~ ·~- ·ı.~~~!~~·e ?:~n~:~3:; "~ - -·--7~ ~ı 1 } ~.) _ fzı-e'. :::-... ~-t~~'~ıf ır mevzu uzerınue 

sının uzun 2amandanberi ve bir 

usul daires·nde hazırlanmı§ bir 

planın tatbiki olduğunu ilave et • 
mektedir • 

ıanın füi senelik askeri hizmeti 
kabul ed.tine bir cevap o~arak sa
yanlar, Fransanın bu tedbiri, H:30 
senesinde silahları bırakma kon • 
feransına hazırlık yapan ve Alman 
mümessi'luin=n de f.azır bı•J,,n...Ju• 

'da gülümsiyordu. J ti ya gazetesi "Seriinin ıaf eri,, ha'!- J T eınps gazetesi, Almanyamn 
~ln:;~ --·- '" a-' c:-t hiz-: •:n 

mecbuxi şekle konuluşunu, Fr~n • 
t u J. ,.,..,... ·.,yen 'a -e•· "'U'''• "", ,. 'w. • _, .,_, ,..., , ., • vJ:. _._.,..._.:'JC.~L.t;l• 

ni unutmaktadırlar. 



Rüzgar kuvveti 
Son günlerde rüzgardaıı istif,. 

de edilerek meydııpa getifiJeµ bir 
rüzgar fabrikası kuruldu. Bu fab

rikal\ı~ planlarını müh~ndiı Toy
hert isimli bir Alman mühendisi 
yij.cude gethınittir~ 

Rüzgardan istifade dü§iinc9İ o 

kadar yeni bir ıey. değildir. Bü I! 
yül1: rüzgbların karııamda hiç. bb 
mukavemetin dayanamlyarak · 
mahvohnıuı, riizgirrlaki b .. yük 
kuvvete kargı, inıa.rtların daima. 
nazarı dikkatini celbetmiı ve on_. 
ları uyanık bir halde bıtmuttur. 

Yalnız, rüzgardan ne tekilde is~ -
tifad~ edilecekti. 

Mühendıs kendisile konu§an • 
lara §Unlan söylemiştir: 

"Alelada bir siltunun ucuna bi.t' 
fırıldak koyuyorum. Bu ıütunun 
uzunluğu, f ırı'l.dak kanatlarının 

uçlan, yer yüzündeki zarar v~rici 

r::tr anaforlannm dıtında ka
l bir şekilde tertip edilmiş ve 

Kaçan eşek . 
Yusyuvarlak bir q~lt., 
Soyca oynak bir qek 

.y. .y. .y. 

ilkbaharda bir gündü 
Pek ateşli göriindil. 

~ .. * 
Canı besbelli yanmlf 
T atnz •umana lıanmı§ 

~ l' " 

Bir koku alıp kırdan 
KaçrverJ i .ahırdan. 

"' ~ . 

.. 

- Çayır yeşermiş, dedi, 
Son hızla ilerledi. 

"' ~ *' • 
Koıtu, koştu dörtnala, 
Tekmeler sağa, sola 

.y."'"' 

Zıplayıp hoplayarak 
T ariaları yararak; 

"'~"' 
Koştu, çok zaman koftu, 
Sanki cuıık sarho§tu. 

.y. ~ :(. 

hesaplanmJ§br. Yer yüzünden 
yükseğe giden gelen rüzglrın ço-

BAYRAM EGLENCELERI 
Dauar çıkınca kıra 
Eşek vardı çayıra. 

"'.y. ~ 
Bir tutamlık ot tattı, 
Düşüp çukura battı. laldığmı herkes bilir .. ,, 

Birincisi, timdi, Berlin yakınla 
rında yapılmaya başlanacak olan 
bu rüzgar fabrikaları, açık hava 
kablo ıeb'el(elerinin kötülüklerini 
ortadan kaldıracak ve petrol yal-

BULMACA 
On har fil bir kelim eyim. 1, 2, 3, 

4 harflerim bir yemiştir. 6, 7, 8, 9, 

1 O harflerim, içerisinde oturula -
cak yerlerin en büyük ve en gü • 

zellerinden biriıidir. 3, 4, 5 bir A-nız tayyarelerde kullanılauk bir 
madde haline geldiği gibi, maden nadolu şehridir ki, haritad~ ara· 

kömürleri de daha b8.§ka ve. mü • yacak olursanız, ~nadolunun !fe

him itler ıçin ıaklanılacaktw. J"Ff_µı, J:ııalwıt~ıu ta:nb;e e}'\erim. 

Bu auretle rüzgar fabrikaaı sa- 8, 9, ·1 O :harflerimi tramva~ caa~ 
y.!!inde, tabiatın mlVıim ku~~t •. , delerin~e d~ima gö~ünün~~~ ı, .2 
terinden biri daha inaanların, eli- harflenm karanl~ geceler~ ay~ın 
ne geçmit oluyor. Niteliiin ıu kuv . latır. 4, 3 vurma _mevsiminde av:· 

"i d · b··ı·· d" d d'l cılar arasında daıma konuşulur. 
veıı. n en u un unya a e ı en ~ • . • 
b .. ··k ·• ·tif d 1 b · · · b. ·ı ' 6, 7; 8 1harfler1m, ıon hır ay ıçerı· uyu ıs a e er epımızın ı . . . . 
d 

.... · l d. ıınde Almanya ya geçen eskı hır 
ıgı 9ey er ır. . . · 'd' 9 8 6 7 b b. 

arazının ısmı ır. , , , of ır 

En kısası 
- ismin ne ıenin? .• 

_:_ Aaaaaahmet !. · 

- Ben seni Ahmet diye çağı
racağım. En kısası bu! .• 

saha manasına l;rull.amlmaktadır. 

Eğer biraz daha kim olduğu • 
mu arayafak .olursanız, benim ·is
mimin Ustünde, yüzlerce ismin 
yaşayabileceğini söyliyeceji'im. 7, 
8, 9 harfl~rhni yanyana g~tiriniz, 
ve arayınız. 

~ 

• 
M ,ARA N .G O z· 

Küçük oküyaculc:rımız.Jan Bay Ziya Vehbi bize giizel bir ıiir 

•önderdi. Memnuniyetle dercediy oruz: 
Rende'' Çırak maaa biçiyor. 

Elde iyi.ini seçiyor; 
Onliik belde Marangoz olmaaa, 

Usta tahta kesiyor. Cilalanan bu masa, 
Rüzgm gibi e.iyor, Alana ıelemedi. 
Evde motör sesi. San'at yükselemezdi. 
Motörün e,şnemesi,. Arkada§·· Ônce çalıf •• Sonra yat 
in.ana can veriyor. Marangozlulı bfr ıan,at .•• 

Heyecan veriyor. Ziya Vehbi 

Yazısız Hikaye 

I 

~~-· 
: . 

Atlantik yolcuları 
Büyük Atlantik denizini yal ~ 

nız insanlar geçmez ya?.. Son 

günlerde Avrupada tesadüf edi • 

len bir kelebek, hayvanların da 

geçtiğini isbat etmİ§tİr. 

Bu kelebek, şimdiye kadar yal

nnı Amerikada bulunu.,._._,..._._ 

rupada tesadüf edildiği za~an, . . 
hangi . tarikle geldikleri a•attıral-

dı. Fakat hiç bir iz bulunamadı? 

Ve nihayet, büyük At1ant1ği uça 

uça geldikfE:rİne hükmolundu. 

Bu kelebeğin ismi Monak kele

beğidir. 

E.R. 

•:Altın kitap,, fan 

Deniz fen erleri 
Dünyanın en büyük deniz fe • 

nerlerinden, biri olan Mant deni
zindeki fener. 8 metre yübeklik .. 

. · h!-iı.f • W! !i!V~ru: · ıa 
ed\lmıştır, u,,~.eneı;Jn J'JPI ma~ı 
için tam 16 sene sarfedilmiştir. 

Fener bekçilerine yiyecek ver
mek için her hafta gelen 1,ir şile
bin fenerin demir çenberlerine 
kancasını l\tarak yaklaşır, veyi· .. 
yecekler fener penceresinden atı-

·. lan sepetler vasıt~ile temin edi • 
lir. 

ÇOCUK YILDIZLAR 

Şirley T emple ve ark<ıda§ı. Yeni ~eı>irdikleri bir IUmJe 

. . 1 

Şe~er fabrikaları 
Türkiyemizde §eker fab.rikala• · 

rının yavaı yavaı çoğaldığım bi .. 

liyorsunuz . Halbuki, daha on ıH• 

n~ evvel, en çok sarf ettiğini yiye• 

ce1l ~rden b~ri olan tekeri, ya • 

! : ancı memfoketlerden alırdık. 

Şeker, ~n pahalı maddelerden 
b5r~ olmak1a "beraber, irr.alinJe 

ke:ıf edilc.a bir takım yenlliklcr. 

~e(~eri en U(..fü~ yiyecek maddt>sİ 

!ı;1İiue gt~tin~·ek üzeredir: Nite .. 

i- \m, Alnıanyada tahtadan şeker 

imaline başlanmıştır ki, bu. ael • 

lozlu maddelerden şeker yapıla .. 
b::lec.eğinı isbat eder. Halbuki, 
bu keşfe gelinciye kadar, ~c.ıker 

anc* şeker kamııı ve panr.~rdan 

ima' ediH:di Yalnız selloz. nasıl 

şeker. haline gelebilir? .Bu, çok ba 

sittir: Selloz su karjısmda ka • 
hr kalmaz derhal glikoz, yani ıe
ker verici madde haline inkılap 

eder. 

Getenlerde '~Makine Adam,, i · 
simli, kendi kendine hareket eden 
elektrikli bir makine keşf edildi~inİ 
haber vermiştik. Bu makine, tıpkı 

bir~insan gibi çalışarak, bir hizmet • 
çinin va;ıif esini görebiliyordu. Bu : 
gün, bu .makine adamın remıini 'e· 
rıyoruz. 

lki arkadaş arasında 
- Benim kardetim, dünyanııı 

en küvvetli adamlanndan biriıi • 

dir. Bir kaldırım tatını avuçları -
mn içine aldı mı, sıkar sıkar tuzl• 

buz eder. 

- Ya benimki .. O kadar kuV• 
vetlidir ki, azizim? Bir öküzü a· 
vuçla.nnın ara.ama alır almazı 

derhal tenekeleri getiririz. 

- Neden?. 

- iki teneke et suyu çıkarır da 

ondan! .• 

--- -.:--

1 

q 



• ŞEHiRDE • 1 
a ı pazar gunu V ı • .. .. ı ·Polla haberleri: 

4nkaraya gidiyor JiJetle yara~adı 
V 1. B 1 d. R . . B M Cerrahpatada Keçıhatun ma· a ı ve e e ıye eııı ay u· . k ... d 

h'tt" O ı·· d ... ·· üm"" dek" p halluınin Çamurçeıme ıo agm a ı ın ı un ag on uz ı a· l 
·· ·· • · 2 numaralı evde oturan 18 yafa• ~r gunu Ankaraya gıdecektır. ff d"' • •tm k 

A · nnda muza er, un evme gı e nkarada, beledıyeler bankaaın· Ş hr . . k ·... d 
d 1 k • t!'-- _ bel d. üzere e emını so agm an geç· 

a yapı aca 11 uuaz, e ıye ' S · d d b' · · 
h··... • ·ı b 1 d' . d"" • 1 . tiği bir ıırada aıt a ın a ın f~· 
~~fesıdı e l~ke dyen~~k ıgelrkılf elrı let bıçağıyle tol kolundan yarala· 
c~a m a o. a a ar oa an ı ar a ] k. bir 

. k mııtır. Bu yara amanın es ı 
llÔrii!ece ti:-. d ld ... ·· 

Jş Bankasının yeni 
faaliyelleri 

Dünkü sayımızda İt Ban.kur 
\.:mum müdür vekilliğine tayin e

dildiğini yazdığımız bay Muam • 
iller Eriş İt Bankasının yeni faa • 
liyetleri ve memleket için yeni tu
beler açılıp açılmıyacağı hakkın • 
!unları ıöylemiıtir: 

"- Şimdilik böyle bir karan -
tnız yoktur. Ancak hariçte bulu • 
tı.ah şubelerimizin verdiği netice • 
ler Türk malını alakadar eden di
?:er merkezlerde yeni küçük şube
l~r açmak için bize cesaret ver -
lllektedir. Bunu tetkik ediyoıı.ız. 
1' etkikatmırzm neticesi müsbet çı
karsa bir karara varacağız.,, 

Fay Erit, Banka heY.eti umumi· 
~es?n:n 24 martta toplanacağını 
hi!d :rmiı ve evvelki akpm Anka
taya gitmiştir. 

~e!etliyeye alınacak yeni 
memurlar 

Yol para!arını toplamak için be· 
1ediyeye alınacak otuz bet memur 
~llkkında Şehir meclisinin kararı 
!)._biliye Bakanlığına bildirilmit
ir. Bakanlık müşaade verdikten 
'Oara l)ir: -müsabaka imtihiDı Kt· 
1~ea.ktır. Nisan batından itibaren 
llıernud"'r çah§maya başbyacak -
tdır. 

~ayındırlık ve gümrük 
bakanl~rı Ankarada 

I Şehr;mizde bulunan Bayındır· 
•k l?a.kanr Bay Ali Yalcın Kaya 
~~n öğle treniyle Ank;raya git· 
~ l!tir. lstanbul Vali ve Belediye 
L·~lsi Bay Muhittin Üstündağ ve 
1
" çol< dostları kendisini uğurla· 
1§lır. 

Bayram münaaebetiyle tstan· 
la. gelmi! olan Gümrük ve lnhi· 
tlar Bakanı Bay Ali Riza Tar· 

da dün Ankara.ya dönmüttüı·. 

lttıas kaçakçılığı muha
kemesi bitti 

Atıaırdan memleketimize elmas 
kçılığı suçu ile sekizinci ihti

' ltlah.kemesine ver :len Serkiı 
~ 
,. a.rkadaflarmm durufmasma 
ijtı de devam edilmif ve karar 
ilrniıtir. 

~':..tkia bir yıl hapiı ve ayrıca da 
vuu lira para cezaıma· mahkUm 

' llttur. Diğer 13 arkada,ı bera· ı 
~tlerdir. 

' 

dü9manlık yüzün. en o ugu soy· 
lemnektedir. Yaralayan yakalan• 
mrttır. 

Oğlun istiyor 1 

Onu ıedavi eden 
veune ili~ 

U - KURUN 21 MART 19H _ 

Mahvolan mi1Jar1ar; 
yok yere dökülen kanlar 

ki: "'11<1$(1r ~te bu kaJ.m.dır. Bina • 
enaleyh bu kadar f edal•ô.rlık ı·e bu 
kadar ı•ergi l&ım geliyor.,, Ekrtı"h 
pahalılnnacak, bütün birinci dno .. 
ce lü~umlu gıdaların fiyatı yült6l'k• 
cek, İfler duracak, i..~i=ler arttı< nlı 
ve lıül&a lıavaı ta.'ınmnz bir -::ı. .O• 

"' - JYn 
!ocaktır. 

Fakaı, bu 8C/er, if bu haılarla 
biımiyecek. V cn.ize/İ-$tlerin rüyala • 
nnda bUe gördülderi zammı inan • 
nuyacnkkrrı bir ~e)i ümit ediyonn. 
EtJet, ı~ enizelistkr de bu tk/a an./a
mıılar ki, V eni::eloılaruıı pefi,n ak
ça ile ödr.meleri ve alkı~lariyle lıın 
buhranlannı para halinde sökiilme· 
leri :::amanı artık gelmi§tir. Yir1t1i 
Sl.'nedir, bu Venizelistlcr y~ılar, 
ıemizlcclilcr, para ka::mıdılar, haya
tın Mğ mro/ına. oturdular, lıö§/Jer, 

kô§nnelcr aldıUır. mileueseler kur • 
dular, re5mi memuriyetlere ve iı gör
medt_•n paralar t1laca"·ları makamla
ra kond111.ar. Fakat ıimdi Fi.ravunıuı 
riiyasında/.d ilk }irmi sene bitti ve 
öteki. yinni .sene ba§lıyor. Bu yerri 
s<'neler iı;inde de ödiyecekler. 

/.syan hareketlerinin. tam yıkıJııa 
üzerine kurulacak yeni del'letin re. 
mellerini bu V enizewtlerin. ıervet
leri U!§ldl edecektir. Onları mü.da • 
/aa ede1& kanunlar artık yokıu.r. 
Kcrulileri bir tarafa atılac,ak, ve sa
rarlar, birer birer, f ai.::leriyl.e hen .. 
dilerine ödetilecektir. l.syanuı mali • 
yecisi ihtiyar icadının. Mirayı ük ola· 
rak devleı rehineleri liste.sine P"e· 
cel~ ve bunu Halepa cihamluınııt 
oğ11llarmın buradaki ıerveıleri ta • 
kip edecek. Bunlardan sonra da di· 
ğcr devletlilerin maUarı gelecek ve 
bu füte)i, bu ıö::üm ona Liberalle • 
rin senelerce aldıkları ve ellerinde 
tuttukları memuriyeıler, maa§lar w 
Mirelt!r kapıyacok. 

Bu kadar ıerıliğe, luqirı harekele 
lüzum var mı, diye şorul«büi~ ~VAI 
vanbr,,ünkü: •• 

On ,undür, devlet, ilıtilallerin 
en ıetaiini, üyaıı hareketlerinin en 
mana.n.ıım ezmek İçin Uğrtlfl.yor. 
H albulci, rei5lerinin hareketini red
thımek t1atanperverliğini göııeren 
be§ on JI enücli.stten b1 ·ka bütün ti;,. 
ğerleri swuyorlar, dÜ§iinüyorlar. 
si::leniyorlar ve bekliyorlar •••• 1922 
de böyle deiUdiJer: 0 :ıaman gae
ıelerinin sütıınlan aleyhtarlılda f'e 

altı bakanın idamlannı ütiyen klüp· 
/erin. te§ekkiülerin, §alısiyeılerin 
imzaları ı1e reyleriyle dolu idi. 

Şimdi ise ayni adanılaruı dilleri 
MU.ki yok gibi ve sesleri kısılmq. 
Bekliyorlar ve kendi kendilerine di
,·orlar ki: .. Kim büir, AlüJı büyiik, 
belki Vcni:el0& gene muvaflak o• 
lur,.. Eveı. böyle d;qünıünler ve 
beklesi1tler. Bugün. dcğiüe yarın, 
i>bürgün iidiyecekler, kem bu &e/er 
bu tıdanılar için birinci ~ 
ıiüaim "'' luym.etü olan bir 1lel1Mr 

ifa, l;rnıli rwrol"riy/,, Ö<Üyl'..cckler. 

TEPEBA$1 

~EHİR TIY A TROSU 
TEMSiLLERi 

Bu 1ıecc uat 20 de 

Komedi 
S perde 

Yazan: 
n. Goıoı 

Eakl fr•naız Tly•frosunda 
Bu cece saat 20 de 

Uç Saat 

()pe?'et: 3 perde 



Dün ve y arın 
1 ercünıe Küıligatı 

SAFO 1 
>Jlona D()de - Haydat Rifat 1 

1 
100 l:Uf 

-
' Aıie Çemberı 

A. Mauroi• - J: H. Alişan 
ıoo g_, .. , .. 

Ticaret. banka, borsa ,! 
~kt. "lr Muı11~, Etem 

15~ 

-
Devlet ve 1htilô.l 
Lenin - Haydar Rifa' 

'6"" -
So69alizm 

~(. '<antsky S ı- biha Zekeriya 
ı& kr., ... 

). Rasın Kfl.lliyatı l 
Ahmet Re~ ıt H.Nanm 

'6""' -
1 işçi sınıfı ihtilali 

Lenin - Haydar Rifat 1 

l 80 kıt 

Ruhi hayatta illşuur 
Dr. Yaınrı - Dr Hayrullah 

~,krt 

J~Jeitlna
1 

doğru 
Piyer Loti - J. H. Alitu 

ıoo a.,. 1 
.. 

1 

,..... 

). Ra•in Külıigatı n 
Ahm~ Reıit - H. Nazıın 

76 lat 

I• 
Gorıo Baba 

Balzak - Haydar Rifat 
HO llrı 

l:Jeliliğin piakolo jisi 
Dr. S.aa.-d Hud - lsed4lin 

&O kf1 . 
ilkbahar Selleri 

Türaenyef - Sami z. Süreyya 
11 krt 

lngerek-düğümıi 
F. Moryak - Peyami Sefa ı IO !ut 

ı Raain 'fau;yatı ııı 
Ahmet Reıit - H. Namrı 

'11 lıcrt 

- - 1 

Samimi saadet 
1 

1 

Tobt.oy - 1. H. Alitan . ao ıut -
lstatıstik 

Anclreles - Supbi Nuri 
M krt , - - 1 

Çocuk düşürtenler 
H. G. Menu•ier l. F. Ruim 

• llrt -
ilim oe Fel$efe 

Mc>riı Şilk - Hilmi Ziya 
30 kuruı •-Cemrgetin Asılları 

Frederik Engelı - Muhiddin 
100 1naut 

Yeni il~ihnrqet 
Bach•lard - H. Ziya 

15 kurut 

iill ., 
Hükümdar mı let 
Rauel - Galib Kemali 

50 kuru~ 
-

Komünizm 
Lenin - Stalin - Buharin 

Haydar Rifat.. 
50 kunJJ -

GiJniin iktıaadi işleri 
Prof. Dr. Suphi Nuri 

l'lyatı 60 Kr. 

- ·- -
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Cümhuriyet Merkez bankası umum müdürlüğüııden: 
Aşa~rda döıeümü yazıh paralar 2243 sayılı mev.:Juah koruır.a ismi Adres Tevdi tarihi Mebla 

kanununun 17 inci maddesi mucibince muhtelif müesseseler ta· ML Mari Josef Behar 
rafından .Bankamıza devredi rniştir. 

Sahiplerinin veya varis!erinin eHerinde!d evrakı müs'.lite~erile Josef Davit Asa 
birlikte idarei Merkeziye ve şu .,e'erim ze müracaatla bu paraları Sabetay Benbesat 
a!maları aksi takdirde bu paraisrın müessesemize tevdi tarihin-
den itibaren cört sene sonra ha:ıiı::eye intikal edeceği ill11 olu· 
DU~ ( 358, Mardiros Haniayan 

SeUinik bankası lstanbul şubes"nin tevdiatı 
hmi Adres Tevdi tarihi Meblağ Alexandre A. Razu 

Mile. Eme Kofman 
,, Korin Niego 

Musevi Darülitamı 1412/ 34 0,43 I 
,, ,, ,, 0,43 Jozef A. Karako 

0,871 ,, F elisi Karuo 
,, Ojeni T oledo 
,, Ra1el Aciman 
,, Coteli Kofman 
,, Virjini Surujon 
,, Ester Koen 
,, Rejin Babanı 
,, Elda Alfandarı 
,, Sara Sara 
,, Ester Kutro 
,, Emili Supkof 
,, Jüdit Natan 

Mahmut 

Mile. F anni Behar 
Mehmet Adil 

Gabriyel Miıterciyan 

Periklea Koreaıi 
Ali Ef. Mülizımsani 
Basri 

,, ,, 
" ,, ,, 

,, 
" 

,, 
" " " ,, 

" 
,, 

,, 
" 

,, 
,, 

" 
,, 

" " 
,, 

,, 
" 

,, 
" " 

" " 
,, 

ti ,, ,, 

D~vam Muhasebat Mü. 
meyyizi evveli " Köprü başı Balat ,, 
Eshak Hazinei Kasa ka-
tibi " 
Osmanlı Hükumeti müd 
deiumumisi Beyoğlu ,, 
Galata borsasında ,, 
Geliboluda Topçu alayı ,, 
Esbak Debre mebusu Ku 
ru Çeşmede Kır sokak 
No. 8 de . ,, 

Mlle. Anastasi S. Siderika Aynalı Çeşme No. 36 da 
,, Ester Behar S Mr. Apostolides nezdin-

Emest Mamburi 
de ,, 
Ga!ata Rus Bankası A. 
Mizrahi nez. ,, 

Mile. Katerin Ospiçi Galata Yeni Yol No. 9 
Uzunhan ,, 

Ch. E. Vahvakaz, Esbak Ser-Şişlide Mr. Alfons Ospi-
çi nezdinde "Tulacı,, ,, 

0,43 Jorj Redvanli 
0,431 
0,43 Mile. Alexandrine Vafiades 
0,431 
0,43 
0,43 laaac Koen 
o,soj 
0,431 
0,43 Mile. Estrea Sarfati 
0,40 Albert S. Romano 

1 

0,43 1 
Louis Packer 

1,45 1 
11,35 Mile. Mercedes Kotopttlo 

7,64 ,, Leveotea Koıtanlini 

23,28 Hüseyin Hüsnü 
1,351 

55,97 MUe. Nenma Benezra 
Edgard F nraci 

3 71 David AraV' 
' 

Mme. Andree George~ 
10,28 ,, Ha.sime Binti lbıahim 

Mile. Ratel Krunıki 
0,82 

Mehmet izzet Bin Ahmet 
0,64 

1,51 

Galata Ernest F eman
dez vasıtasile ,. 
tstanbül Y enicam; sok~k ,, 
Istanbu1 Freslco Benba
sat nez. hırdavatçı (Tah 
takaled•.ı cedit han ya. 
nında ,, 
Beyoğlu Balık pazarı, Er 
meni kilisesinde ,, 
Beyoğlu Citee de Syı ie 
9 No. ,, 
Galatada Victorya de 
Berlin nez. ,, 
Galatada Menasa Ku7en 
nezdinde ,, 
Galata.da Şişhane kara
kol cad. No. 2 François 
Frangilis Ef. nezdinde ,, 
Beyoğlu Karanfil sokak 
Ap~rgi han No. 1 Apart -
man No. 3 " Hasköy Peri Paşa ,, 
Galata Haviar Han 
No. 22 " 
Galata Ada han No. 16 
Mr. Pac.ker nez. ,, 
Çukur Bostan St. Joseph 
itam hanesi ,, 
F enerbahçe Azaryan Ef. 
nezdinde ,, 
lat. Şehzadebatı Baba 
Hasan Alemi mahal. ,, 
lst. Sepetçiler sok. No,64 ,, 
Galata Şişhane karakol 
Fres Apart. ,, 
Galata Me. E. R. Salem 
nezdinde ,, 
Yüksek kardırmı No. 14 ,, 
İstanbul Fatihte ,, 
Galata Asikuratsion Ge-
nerali " 
3 üncü Kolordu T. ci fır
kaya mensup Nizamıye 
21 inci A. 3 üncü T: ima-
mı " fice meb'usu Beyoğlu Sakız ağaç 

sokak No. 28 
Rasim Bin 

2,63 Tevfik 
Haflz MehmetEdirne esbak malmemur 

Nikola Hristodulidia 

Ahmet Fehmi 

Vita1i Alfandari 
Ahmet Adem 

Boğos Kaftanciz 

Hatiçe Ferah H. 

4.l!eksandır Vurla.kas 

Galata Ayvad oğlu Bha -
d9'1'ler raezdincle. __ ~c_., " ."'"-.,.-o___.._ 

Kartal, Jandarma yÜz-
başııı 14 / 2/ 34 
Be§iktaş Tramvay cad. ı: 
Samsun, Torpido mului 
bi topçu zabiti, Kartal, 
Maltepe ,, 
Bey oğlunda Tekke cad-
desi Nq. 582 sobacı ,, 
İstanbul, Solo meydanı 
Altı Mermer ,, 
Gala.ta Şarap iskelesi (ta 
rap deposu) ,, 

lanndan Davut Paşa No. 
39 14 2/ 34 

--..o:,.::-:-.==C..,-_~.....-uf. 2i-. -~L-. .A.1.:.a. 

han No. 6 Mehmet Fuat 
ıt,04 
51,82 Münir Ziya 

0,03 
Necip Bin Mustafa 

1,50 Dr. Safiettin bin Sabit 

194,88 
Mrne. Neama T olecİo 

19,88 

nezdinde " Yusuf Ziya kerimesi A-
hit han No. 6 '? 
Yusuf Ziya kerimesi /'. -
bit han No. 6 ,, 
Çemberlitaş han No. 1 ,, 
Sultanahmet Hayvan 
hastahanesinde tabip, 
binbaşı 
Karanfil sokak No. 53 
Apartman No. 2 Osman-

" 

Madam Stefani Çakson lstanbulda ve lzmirde ,, 261,33 
Emine Naci binti Ali 

lı pansiyonu karşısında ,, 
Beşiktaş V a.lde çeşme 
No.32 

Çiyakomo Antonio lmerelli Beyoğlunda Hamalbaşı 

Madam A. Döve 

Vahran Eramiy<m 

Zeki ZahL Cuncit 
Jorj Papis 

Ahmet Sabit 

Ara Afker 
lımail 

Binbaşı Zeki 

Mile. Afüı lbnelh'l.Ski 
Osman Lutfi 

Hasan Talat 
E. Yeni (müteveffa) 

Şerife ismet Hanım 

Mebınet Alı 

Mehmet Adil 
Abf Peıa mütekait mirliva 

Hamazaps Panosya.n 

Franz Bradatach 

Fraııçoia Pıalty 
Kirkor Hekimfa.n 

Cami sokak No. 8 ,, 
Beyoğlunda eski kız 

Fransız lisesi ,, 
Galata Abro Sa dan Ef. 
nezdinde " 
Yeşilköy ,, 
Beyoğlu muhtelif komis-
yonu ,, 
Esba 1t Bahriye naznı 
hususi katibi ,, 
Nukut ve esham borsası ,, 
Galata posta ve telgraf 
umumi müdürü ,, 
İstanbul Ayaaofya Ka -
basakal sokak " 
Mechul ,, 
lsta~nbul vilayeti mühen-
disi ,, 
Maçka Cephane deposu ,, 
Galata Selanik Banka -
sın da 
Ş':hza <leh.ışı Yavera.ğa 

Baba Hasan sokak 
No. 9 
Yeni çeşme Fatih polis 
Kom is. F aci Ömer mah
dumu ,, 
Galatada paket gümrüğü ,, 
Aksaray da T aşka.sap 
No. 102 ,, 
Galata Mcrtebani sokak 
No. 16 
Elektrik Şirketi, mühen
disi Sisli Niku Apartı-

,, 

man No. 6 ,, 
Levant Herald nez:. 14/ 2/ 34 
Meçhul 

" 

54,02 
Hüseyin bin Talip 

14,01 

0,58 Mile Anna Welles 
2,62 I Galip bin Mehmet 

0,60 Mme. Viktirya Menase 
1 T eodor Wimmer 

2, 71 Mlle. Sultana Konfino 
1,53 Hüseyin Fahi 

3,17 lloduvus Kavadh._ 
Mehmet Osman bin Yusuf 

1,14 Kenan 
54,35

1 

Mile. Viktorya OjalvC) 

24,99 Nazif Ef. bin Aguich 
2,341 

Mlle. Linda M. Nahmias 
8,84 

Haim Dora 

7,02

1 

Naim Samuel B!nzonana 

Moiz lzak Koen 
ıı,sıı 
7,12 Nuri Mriı 

~ Mile. Evtehia Vlakopulc 
0,76 

Matalon Pereı: ve Sai 
2.95 

Jakop Habip 

1.19 Mala Swarz 

,, 
Tüccar, Assicurazioni Ge-
nerali han No. 51 Şevket 
Ef. nez. ,, 
Telefon şirketi nezdinde,, 
Tophane, sıhhiye idare· 
sinde kapıcı ,, 
Galata Asikuratsioni han,, 
Loyd Otrişiyen nezdinde,, 
Hasköyde Peri Paşa ,, 
Galata Sinanlı han No. 

8/ 9 " 
Galata Sandıkçılar No.77,, 
Üsküdar Paşa limanı No. 
92 Yusuf Kenan nez. ,, 
Galata Raşel hanında 
Nisim Behmoıras nez. ,, 
Geliboluda onuncu kolor-
du piyade yübaşısı 
Selanik bankasında Is. " 

Nahmiyaz nezdinde ,, 
Kuleli harbiye mektebin 
de talebe ,, 
Saç kule sokak, Rober 
han No. 7 
Avukat, Asikura!sioni 
han 64/ 71 11 

Galata Sinili han ,, 
Erik sokak No. 1, Tarla 
bası Beyoğlu 
Dekrenyan han No. 8 
İstanbul J 4 2/ 34 
Hasköyde, Ha:ıköy cad . 
desi No 160 ,, 
İstanbul Abut Ef. No. 
35/36 1,1&, 

1.l2 .Jakop Avram Baruh Reqı"t Ef Han 
., 
,, 

O,l 

19,7 
2,2 

0,6 

o,ı4 

3,GS 

21,95 

t6,eı6 

ıo,1ı 

13S~ 
o,# 

ız.ıı 

4,(ı 
,, ıı 
"'' 1 o,g; 

ıo4·~ 
ı.# 

o,s' 

ı.~ 
Jlı~ 

f, Marie Andonakis Fransız kıraathanesi O 69 s ı D F ·ı1 • .,__~....o.-EL-.._!.~--~-~~----\J~~..L-~~----'-• --------'~-· _a,_•.:......::..~· ....::...~~r~a=c~i ~-------=B~a~b~S~~~c~ıU!Yıii.lil..i _______ .__ ______ _..._ 
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Cümhuriyet Merkez bankası umum müdürlüğünden : 
Meb1&) Vapurculuk 12 ncl aa~ıfadan devam 1ımi Adreı Tevdi tarihi 

f ami ,, ' 3,14 TUrk Anonim Şirketi Adrea Tevdi tarihi Meblağ M. S. veı H. Tayare ,, 

lzak Belifanti 
Slato Georgi 
Aguz Haham ve Mm. Dul 
Koen 
Grogoire Kerilticlee 
Athanaa V uililri 
Mehmet Ali 
J. Vrenchanoff 
Hakkı bin Ziya 
Th. Koraconnanclili 
Mile Ester Meir (Talebe) 

Jean Vletchoe 
Helene Vluta 
Mm. Dul Ath. Foti 
Evangeloa Dimu 

No. 79 lıt. ,, 
Huk6y Peııipaıada 11 

Dedeafaçtan ,, 
,, cemiyeti liayriyeai,, 

,, 
,, 

l(ırklareli 
,, 

,, . 
Alliance lsraelite Üni -
Teralle m~ktebinde Ga
Laıada 
lskeçe 

,, 

" 

il 

il 

il 

,, 
il 

" 

il 

,, 
" 
" 

Mile Hariklia Kuyamcuoflu 
Pierre Rechelo 

,, 
,, 
" 

il 

,, 
,, 

Mile R~jin Faraci 
,, Agnes Garavani 

\V. Labory, 
MJle. Armennihi Kuralian 

,, Maria Andree 

,, Suzanne Bert 
,, Estree Habip 

Bahir 
MUe. Geman Ga~i 
Pierre Demetrescu 
İsmail Rahmi 
Luna Avner 
Mile Arsenik Minuyan 
(müte(reffa) 
Hele ne de Cboch 
Merika Ruao 
S. Molho 
Chı·islo Deligoff 
MJ1e. Katerin Filinda 

Mr.ae. Unda Judoff 
Ana tol Grumbeıv 

Mehmet Nazmi (müteveffa) 

Behor Koen (tenekeci) 

Sergis S. Penosyan 

Maks Alpem 

Pol Alpem 

D. Parma 
Hasan Ruhi 

Mile Pauline Heiaer 

Dario Karuo (müteveffa) 

Salamon Amram 

Naim Benzonana 
.. 

F abre de Lagranfe 

S. Aivadoğlu 
Hacı oğlu Ahmet 
Hacı Mehmet HaAn Afa 
Helvaeı zade Hüaeyin 
Mme. V ve. Thodoritza 
Agendis 
Dimitri Zivanatia 
Mme. Stanbul - Panayoti 
Moi:ı Ovadia 
Demitri Podromoe Boyacı 
Anton Tb. H. Papaço 
Apoatoloa T eokaria 
YasaeryanJı Kalinojlu 
Hüseyin 
T eokaria Apoatolu 
S. Tiano Benbasaat ve A. 
Tabah 

Hacı Yorgan lvanoff 
Demetre Kiriako 
Stoyano Kotipoff 
Margaritodu Hriatu 
Hriatopulo Ballaa 
H. P. Francoğlu 
Kiriako Kiriakidea 
konstantin Nikolaou 
Bque C!e. deı depôtt 
(Seianik) 
S. T orbah ve Mahmut 
'f. Behar ve Maht. 

) 

S. Gbuhf Maht. ve ıirk. 
4. Ch. Kama 
St~. de Gez. Be,.roath 

,, ,, 
lgnatz ve Friedmann nez.,, 

Ağa sokak No. 14 te, 
Beyoğlu 

Ayupapda Cefce ıok. 

Meran Apart. 
Meçhul 

,, 
,, 

Meçhul 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

. . 

,, 

" ,, 
,, 
" ,, 
il 

,, 
,, 
" 

" ,, 
,, lıkeçe ,, 

Kartulut Tulumf;a .ıokak 
No. 13 ,, 
Balat Hacı laa sokak ,, 
ŞiıJi Otomobil taburu 
zabit namzedi ,, 
Beşiktat Valde Çeıme 
No. 32 
Ha.köy Arabacılar mek 

,, 

tep sokak ,, 
Beyoilu Kabristan ıo • 
kak No. 13 ,, 
Beyoğlu Au Lion mağa. 
za.amda ,, 
Beyoila Au Lion mağa
zumda ,, 
Tophanede 328, Galata ,, 
Esbak Harbiye nazırı Rı· 
za Pata nezdinde ,, 
Amerikan Konsolos mu· 
avini Oacar Heiıer nez. 11 

Galata Me. E. R. Salem 
neminde " 
Beyoğlu Kabristan ao -
kak Amram han JI 

G•lata Kürekçiler 23 
No. J. N. Benzonana nez.,, 
Galatada Osmanlı Tütün 
leri rejisi , 
Meçhul ,, 

,, ,, 
" ,, 

Meçhul 14/ 2/ 34 
,, ,, 

,, 
" ,, ,, 

,, ,, 
,, 

" ,, " ,, ,, 
,, " 
,, " ,, " 

,, " 
" " 
" " 
" 

,, 
,, ,, 
" 

,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

,, " ,, ,, 
,, 

,, ,, 
,, 

" 

Eli. Levi 2,08 E. Shell 
3,84 B. Js.ipaa 

,, 
,, 
,, 

1,08 Jstanbul Acentahjı 
6,92 T ~ 

14 Liman han, elefon: ~,,,.,,5 

" 
" 
il 

13,35 C. Defrach 
73,87 Y. Perez 

Meçhul 14/ 2/34 

,4ı ,. ____________ _ 

0,56 
0,76 
0,25 
1,56 
2,54 
4,30 
0,35 
4,25 
0,07 

Trabzon Yolu 
E. R. Eddi 

1,90 S. 1 Azzi 
3,39 Berray Frerea ve C. 
4,91 Balix Harnim 
3,30 Abuaf ve A. Naon 
O 57 S. Hellon ve C. 

65, 191 Cedeon F ranıe. ve C. 
' N. P. Hamay 

Zaky Klat ve C. 
1,51 Hanca ltaliana di Sconto 
0,51 Daher ve Chahino 
1,02 A. K. AJameddin 
o 32 Z. Abd Vahet 

78,13 Simon Daya 
o' 41 M. Zaharia 
o' 90 S. A. Hali 

1s'oı Bque de Gredit (Maneille) 
' 1 Muaaabi 

2192 Nahle Katini 

" ,, 
il 

" ,, 
" 
" ,, 
,, 

,, 
" ,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

0 73 Y ordan Aranıeloviç ,, 
' 1 İsmail ,, 

1 26 larael Benbaıl&t Ye B. DaYid ,, 
' ı Virjini Altunyan 

Stefa Bejerano 
1, 79 M. Piııbaa 
0,87 Selahaddin (tamimi liADi O. 
1,45 mani heaabma) 
O,Sl Bulıaroka Bank Sofia 

,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

" 
" 
" 
" ,, 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" ,, 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 
,, 
,, 

15,10 
0,58( 
5,82 

G•• Vlpwu uneysu 21 mart 

Perşembe aaat 20 de 
Hopava kadar. 

Mersin sürat yolu 
Dumlu Pınar vapuru 21 Marf 

Perşembe saat 11 de Pa· 0,521 
1,05 vasa kadar. 

3,26 t ----------2,01 stanbul asliye mahkemesi bi • 
3 50 rinci hukuk dairesinden: 
2,81 Beyoğlunda Aynal:çqmede a • 
4,30 ~ıklar meydanı aokağmda Kep 

15168 apartımanmda 3 No. da mukim 
64• 79 Remzi bey aleyhine 327 linuma 
ı!~;~ tahsili için açtıiı davadan dolayı 
124,62 ikametgahı hazırı meçhul hulu. 
228,07 nan Remzi beye tebtiii muktezi 
280,- dava arzuhal suretinin H. U. M. 

5,31 K. nun 141 inci maddesi mucib~ 

3,54 Y etııa L. Rappo 
0,37 R. Bensauaan 
1,591 Kafaf Recep 
8,88 J. H. Levi 

Meçhul 14/ 2/ 34 

39,52 
0,46 
7,46 

12,-
40,86 
44,08 

ce 1 S gün müddetle iılinen tebliii
ne ve bu baptaki tahkikatın 11/4/, 
935 pertemhe l'Ünİİ ıaat 14 ele ta
Hkine karar verilmit oldutandaa 
mumaileyh ilanın ferdumdu iti
baren müddeti mezker zar • 
f ında arzuhale kaJ'§ı cevap 
vermediji ve yevmü ve vakti 
mezkUrda tahkikat hakimi huzu • 
nma gelmediği Teya bir vekl ıön
dennediği takdirde hakkında mu
amelei müteakibei kanuniyenin 
ifa edileceği ilin olunur. (5891) 

13,90 J. B. Moiz 
I. Beja 

1 ,80 E. S. PapPo 
11,69 Antoniadea 
ı ,89 C. Hilmi 

54, 1 O S. F arine 
D. Reytan 

1,72 Mme. Bejerane 
34,54 H. Sabri 

Y. Reverend 
0,29 Saab Dervit 

Eddi Hanuon 
53 63 D. H. Cbapotin 

, H. C. S.fecli 
34 37 H. Ha;,am 

I N.Abufekra 
0,50 C. Culeacu 

N. Ceranyan 
9,11 B. Eıkenazi 

R. Raymond 
9 18 K. A. Bisao 
3' 14 D. Scanavi 
' J. Papadaki 

6 19 Halif Şaha 
' Bque f:rançaise d'ErJpte 

,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 

4 85 Albini Ye C. 
' Ahmet lbralıim " 

" ,, 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 
" ,, 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, ,, 

l 84 1090 No. lı Biletçi Mardiro Ortaköy Mı1h · J k " , M d" acır er a-
ar ıraıyan rarıihmda uki 

0,58 262 No. lı Biletçi y eıavyan Altın Bakkal T um~ 25 1 34 
Setrag kak N o. 22 s~ 

I00,20 11 No. lr Onnik Proıpik Dolapdere Papasköprü- " 
ıü No. 12 

10,17 324 No. lı Biletçi lamail Edirnekapısında Sarma. " 
o 70 Ahmet tık caddesi No. 58 

99:60 1372 No. lu Nevzat Ethem Meçhul lS/ S/ 33 
142,80 Abdülkerim, Yol müteahhidi Mardin 
10 15 Temmo oğlu Haıan, Hirbe 

, köylü ,, 

94,90 Osman Nuri, Ayvalık Kay - Ayvalık 
29,65 makamı 
30,- Yukan Mitilli Tekik oflu Ah-Eli:ıiz 
3,- met 

204,20 Riza Ef. ilitiklerine veri • 
99,70 lecek 

299, 75 Saracıklı Muıtafa oilu Ah • ,, 
met 

149,95 Mehmet oğlu Hüıeyin 
289 60 Veli Ağa Urf~ 

' Ali Hacı O. Ali Ala Çine 
48, 70 ı lstanbul Kabala§ sultaniain . lıtanbul 
70 40 de 635 No. lı Mehmet 

109'90 Uzun Aba Kariyeli Hacı Ha-Eliziz 
ı ı '90 san oğlu Hacı Veli 
0:28 Palulu Yusuf O. Mehmet 
1,20 'Güliceli Seylıo O. lmıail ve " ,, 
2 40 saire 
7'_ Palulu Küçük Ağa Zade Hacı ,, 

1'45 Osman 
' Ali.attin Mustafa ve saire 

0 04 Palulu Küçük Tahir Ef. Za -

65
•
90 

deReıat 
" 
" 

19/ 12/ 34 

" 

" 
27/ 11/ 34 

,, 

" 
" 
" 
il 

16 9 34 

" 
" 

" 

" 
" 

0,46 
10,-
2,09 
3,43 
3,98 
2,31 
9,74 

25,83 
13
'- _____ l_L_A_N ___ _ 

29,30 
0,23 Haznedar çiftliği aahibi Hüae-

~':: rin beyin Y etilkö1clekaraJ!Pl aı -
0:39 r~a ce~ Maui&illÖllllaD 
0 34 Nuri aleyhıne açılan Ye &lmkö • 
0:43 yünde Tathan caddeaincle muta. 
0,84 ıarrıf butunduğu anaya nlri te • 

0,08, cavüzün men'i talebaM mütedair 
1,24 olan ve bu baptaki do.yanın ad • 
4,55

1 
liye yangımnda yanması lıaaebile 

2~,53 1 yenileme muamelesi bilikmal bi. o':: rinci yenileme bürosundan mah -
12' 441 kememize intikal eden davadan 
0:13 dolayı ikametgilıı hazın meçhul 
2,04 bulur.an müddeialeyh mumaileyh 

28,02 Osman Nuriye tebliği muktezi da
vetiyenin hukuk usulü mub.keme-

9,03 )erinin kanununun (141 )inci mad· 
deıi mucibince ilanen tebliiine ve 

7
,08 yevmü muhakemenin 8/S/ 935 

32,52 çaJ'§amba ıaat 14 de talikma ka • 
rar verilmiı o1duiundan yevmü 

2, 72 mezkUrda gelmediği ve yahut da 
3,31 bir vekil göndermediği takdirde 
9,24 icap eden muamelenin gıyaben 7&· 
8,84 pdacağı davetiyenin tebliğ makamı 

1,728,36 
na kaim olmak üzere ilin olunur. 

(5887) 

Asliye üçüncü hukuk mah}ceme-
1,02 sinden: 

Sıdıka tarafından Karakörde 
1,94 Yağ kapamnda 7 No. da teni Zi

yanın yanmda mukim Gani aley • 
g,~ 1 hine 329 No. ile açılan bopnma 

4'_ clavasır.:lar, dolayı arzuhalin bir 
1 ı: 76 suretinin ikameta5.hının meçbuli • 

yeti hasehile bili tebliğ iade olun-
1,23 ınasına binaen mahkeme aünü ta

yin olunan 13 4 934 cumartesi 
0,67 saat 14 de mumaileyh Ganinin 
0,651 mahkemede bizzat veya bilvekale 

h:ızır bulunması teb1i~ r-a'h-""lrt!tı 
l,lS '·aim olır.ak Üz"!re itin o!vnur. 

o 5" (~8g7) 

3 ::r ·-------------
Z AY 1 

o,::ıf Çatalcanın 1mrohor köyünün 
28' 80 Erzincanlı Kesit of{lu Ohaniı 
o' s2 Palulu Mehmet ve Ahmet 

,, ,, o,::" reımi mühüı-ünü zayi ettim. y e:1i-

z;._ \ğalar 
3,tsl 

" sini alacağımdan e-ıkis1n · n hiJl·ınü 
0,2!-. I n ôcr f"' J\ r.m:ıb!i; C:ıf er 

J 4 Uncu aaııf et J..U~~-· 

,, 
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-14-KURUN 21 MART 1935 

Cümhuriyet merkez bankası umum müdürlüğünden : •-•• Dr. ll:sın Sami •••il 
On ih;UncU sayıfadan devam lıim ve Adres Şehir Tevdi T. 

öksürük şurubu 
Meblağ 

1 

Oksürük ve nefes darlı ğı boımaca 
isim ve Adrea Şehir Tevdi T. Meblağ Kelemyeniceden Süleyman pa ve kızamık ökstirükleri için pek te 

4,24 sirli il~çtır. Her eczanede u ecza 
3,24 .__ depolarında bulunur. ı 8770'-• 
2,24 ------ -

Mehmet Sadık O. Nec;p Ağa 
Y eniköylü Karabet ve Hazar 
Avlnvili Mustafa Ağa Z. Meh 
met Ağa 

" 
" 
" 

Palulu Mustafa Ağa Zade Ne ,, 
cip Ağa 

,. Sait Bey Zade Mürtit 
,, Hacı Ahmet Ef. Z. Ab-

dürrahman 
,, Ssit Bey zade Mürşit 
,, Mehmet Ef. 
,, Hamil oğlu İbrahim 

T nluklu Hasan oğlu İsmail 
Palulu Aziz Ağa zade Meh 
met ağa ve saire 

" 
" 
,, 
" 
" 
" ,, 

Palulu Hacı Teberdar Ef. Elaziz 
Zeyveli Maksur oğlu Hüseyin 
Ağa 
Sazik oğlu İsrail 
Palulu Karamanyan Bedros 

,, Mimar zad~ Hüseyin 
Ağa 

Avlnh Mehmet Ağa zade Meh 
met Ağa 
Pelulu Boğos oğulları Dik -
ran ve saıre 
Tkakciyan Karabet Ağa 
Akçe Kent kari yeli Mustafa 
1128 numaralı müstakriz Pa
lulu l\·1ehmet Ef. den tahsilat 

Kalecik mahallesinden Seyit 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 
Mehmet oğlu Mehmet Konya 
Mudanyada Karbuz zade 
Abdi Bey Maiyetinde HikmetMudanya 
Süleyman Rifat ,, 
Y cnicami mahallesinde tabur 
imamı Tevfik Ef. haremi Ha-
lice Zara 
Garp cephesi erkanı harbiye 
reisi Saffet Ankara 
Hacı Hamza mahallesinde 
mütekait lsmail İstanbul 
Dirik Kazası Rüsumat İmamı 
Mehme• Diyarıbekir 
Bürhanettin Ef. İstanbul 
Aksarayın Yuvaikebir köyün· 
den Osman oğlu Hasan Ağa Aksaray 
K rküklü Abdullah Mardin 
Canbaz oğlu Halit Trabzon 
Serdar oğlu Osman ,, 
Çakır oğlu ff&§İm ,, 
Haıap oğlu izzet ,, 
Komik oğlu Rasim ,, 
Knrahasan oğlu Kaşif ,, 
Kıırahasan oğlu Ka~if ,, 
Eyüp oğlu Hamdi ,, 
~~ir oğlu Osman ,, 

Alemdar oğlu Osman Trabzon 
Dülger oğlu Ali ,, 
Muncnl oğlu Osman ,, 
Kalfa oğlu Mehmet ,, 
Mültezim oğlu lsmail ,, 
Mültezim oğlu Şükrü ,, 
Mültezim oğlu Şükrü ,, 
Kalfa c,ğlu Mehmet ,, 
Al!!mdar oğlu Sabri ,, 
Havuzlu kahvede çalıtan çay 
cı llyas Ağadan Manastırlı He 
diye " 
Eğri Boydan Ahmet oğlu Ha-
lil Arapsun 
Fırka 14 alay 5 Süvari bölük 
l takım 3 te Hasan oğ!u Os-
man Ödem it 
Hasan Tahsin Ankara 
Fevzi Sıtkı Ankara 
Lise miidürü Namına Ali Ke-
mal Kastamonu 
Abdulgani Biga 
A bdürrahman 
Ömer oğlu Recep 
Mehmet 
Hakkı 

Mehmet oğlu Halil çavuf 
Hasan onbaşı 
lstanbul misafiret ko. 
Ahmet 
İsmail çavuş 
Ş. Hisarlı Mustafa 
Halil onbaşidan Durmuş oğlu 
Mehmet 
Hacı Mustafa o. Mehmet 
Kösedereden Kürt Veli 

,, köyünden kürt Veli 
zevcesi Fatma ve oğlu lsmail 
Fatma ve lsnıail 
Mordoğan nahiyesi müdürü 

,, 
,, 
,, 

Sivrihisar 

" 
" 
" 
" 
" 

" O demi~ 
Karaburun 

" 
" 

Refik ,, 
Sağır Mehmet oğlu Ati Diyarıbekir 
Simavclan Hacı Ali oğlu Ah • · 
met Simav 

" 
" 
" 

" 

•• ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

16/ 9/ 34 

,, 

" 
" 

" 

,, 

" 
" 
" 

" 

O 11 ~a 
o:ı ı j Haınza Beyden Cafer 

S;mavh Ihsan 

" 
" ,, 

1 23 Beyce köyden Halil İbrahim 
' C;alata perıembe pazan Ömer " 

0 30 ~okak Zincirli han albnda 18 

0• 20 tı.ıınarada İngiliz tohuın ma-
, ğazası müdürü Erkiryadis İstanbul 

t 38 Eskitehirde Nafıa H. Eskitehir o 23 Menemen kazasına tabi Ba -
o' 50 latçık köyünde deveci Ali oğ-
o' 54 lu Ahmet nezdinde itçi Sivaı 
o' tol h Muscl oğ. Ademüttin Menemen 
1

1 

68 Konyalı Saffet zevcesi Şerife Konya 
' 1 İstanbul Fatihte Otlukçu yo : 

ı 88 kufunda· Şeyh Mahmut Resmı 
' j Ef. mahallesinde Fahri Bey Söke 

o 78 sokağında 1 No. lı evde Şerife 
0

1

36 Gaziantep depo alayı 10 bö • 
o' 35 lük 9 takım 1 de Ömer oğlu 

' !Arif Tekirdağ 
1,05 Hüseyin oğlu Ali Bürhaniye 

1
135 inci alay 3 üncü tabur mu 

ı 21 amelat memuru müteveffa Fu . 
' r atin büyük oğlu Talat Yozgat 

1,45 Siverekte alay 14, tabur 1 bö-
1,28 lük 1 cle Garbi Karaağaçlı 
O 451 Hasan Acıpavam 

' Sarıkamı§ta 9 uncu Kolordu 

ti 

" 
" 
" 24/ 5/ 34 

" 

21 / 5/ 34 
3/ 5/ 34 

18/ 4/ 34 

14/ 4/ 34 
9/ 4/ 34 

2/ 4/ 34 

4,24 

1,10 
7,-

19,71 
67,82 

19,24 

4,50 
2,-

0,92 

İstanbul Asliye mahkemeleri 
8,~ yenileme bürosundan: 

0,67

1 

mesaha müfrezesinde Muğla
mn Ola ·nahiyesinden Saman-

30/ 9/ 34 144,10 1ı oğullarından Yusuf oğlu 

Davacı Katina ile Kadrköyünde 

küçük Çamlıca orman çiftlik ga • 
zinosunda Cemal arasındaki bo • 

9,90 şanma davasının yenilenme mua • 
1,90 meleıi sırasında: Mumaileyh Ce • 

malin ikametgahmm meçhul bu • 

9/9/ 34 
26/ 8/ 34 

14/ 8/ 34 

il 

" 

" 
" 

8/ 8/ 34 

" 
" ,, 
., 
" 
" ., 
,, 
,, 
,, 

8/ 8/ 34 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

7/ 8/ 34 

6/ 8/ 34 

" 4/ 8 / 34 
4/ 8/ 34 

21 / 7/ 34 
I 

18/ 7/ 34 

" 

" 27/ 6/ 34 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 14/ 6/ 34 
12/ 6/ 34 

" ,, 

,, 
2/ 5/ 34 

27/5/ 34 

Asker Hasan Erzurum • 
0,24 lzmir icra dairesi Muğla 

,, 
1/ 4/ 34 

14,98 Konyada Ziya Efendi vaaıtasi-
le yüzbaıı F ef et mahdumu 
Ruhi Salihli IO,- lunduğu mübaşirin meır.ıhatm • 

dan anlaşılmakla ilanen tebliğat 20,- Konyada Zencirli Handa mi-
5af ir ~bık polis memurlarm • 

18,80 dan Burdurlu Ahmet ,. 
Dıyarıbekirde asker .Baki Kütahya 

25,- lstanbulda Muğlanın Bozöyük 
köyünden Uluca oğlu Muıta-

0,40 fanın Ali Muğla 
0,50 Fethiye Jandarma bölük ku -

mandanhğr ,. 
6,34 Tarsuata Muğlanm Madanlar 

' 30,24 köyünden YziaDc:z H-.n oii1u 
1,581 Mustafa Çavu§ 
0,99 : Erzurum da Muğlanm Dirğe • 
1,37 me köyünden Kara Muıtaf a 
o,99 oğullarından Mehmet oğlu 
l,75 Ahmet çavuı 

" 

" 
0,99j Gebzede Muğlanm Bozarmut 
~·~~ köyünden Kaıtamonili oğlu 

' · Ahmet ,, 
o,99 I Konyada Muğlanın Ula nahi-
0,99 yesinden Çakır oğlu Mehmet 
1,51 Ali mahdumu Süleyman ,, 
2,12 Antalya mebusu Yusuf Talat Antalya 
9,97

1 
lstanbulda Eyüp Sultan Vezir 

15,68 1 tekkesinde Nihat evinde Ayte 
11,96 Cevdet Diyarıbekir 
11,971 lzmirde Asker Kamil oğlu ö-

1,49 mer Soma 
9,97 Tibliste Cafer lıtanbul 

Ayvacığm Köseler kariyesin -
den Tabaklarlı Ali Osman Ezine 

20,- T arsusta nekahathanede bi • 
rinci bölükte Bayram oğlu lı -

3, 70 mail Tarsus 
Camiikebir mahallesinden H. 
İsmail Z. Ahmet veresesi 

10,- Nuri ve Sait 
60,- Bekir 

3,24 Fettah zade Hüseyin 
1 Bayram ağa zade Mehmet 

19,48 Edremitli Mevlut 
f 

9,25 Lutfi 
1 ,- Ankara da lsmail 
1,- Trabzonda Temel 
0,50 Mihallıççıkta Ahmet 
9,18 .. Hatiçe H. 

29,23 ,, Lütfi 
6,23 Eskişehirde Ahmet Naci 
7, 74 Kayseri de Sabiha 
4,23 Divrikte Şevki 

lıtanbul 
Van 

" 
" Samsun 

Simav 
Kütahya .. 

" 
" 
" Kayseri 

Divrik 
2,23 
1,68 Büyük 

.. 
24/ 3/ 34 

15f3.("34 

" 

,, 

" 17/ 2/ 34 -.. 

" 

" 
" 

26/ 12/ 33 

28/ 1/ 33 

11/ 1/ 33 
16/ 1/ 34 

" 
" 
" 
" 

3/ 1/ 34 

" 
" 

" 
tı• 

,, 

" 

4,18 
10,- Tayyare Piyangosu 

10,-
9,44 

9,87 

10,20 

3,95 

9,87 

13,-

S,-· 
4,-

5,16 

1 

4,491 

4,34 ' 
4,62 
3,08 
8,21 
2,431 

10,-
98,25 
3,-

10,-
6,-

10,-
100,-
10,-
5.-
5,-

7,17 
18 inci 1 ertib 6. cı Çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

. 2,73 
2,77 

9,64 
5,-

4,24 

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

Liralık ikram;11eler ve 50,000 liralık 
mükô.f at vardır. 

icrasına karar verilmiı bulundu • 

ğundan tetkik günü olan 21/ 4/ 935 
pazar günü saat 1 O da büroda ha· 

%Ir bulunması lüzumu tebliğ ma• 
lr.amma kaim olmak üzere ilan o
lunur. (5889) 

· KİRALİK DAİRE VE SATILIK 
APAR nY_.-'--'-~-·---~~

Bomonti caddesinde bahçeye ya• 
km 65 numaralı ahşap apartnnan 
Şişli Perihan sokak 9312 ye müraca· 
aL •• 

ZA Yt 

1929 senesinde almıı olduğum 
askerlik tezkeremle nüfus kağı -
dnnı zayi ettim. Yenisini alaca -
ğnndan hükmü yoktur. 

Hüseyin Cemal 

••••••••••••••••••••••••••••••n •••••••••••••••••ınııı• 

Yeni Çıktı 1 

Orta Mektep 1 
i ...... V E ........ . : 
: 

Lise yoklama i 
Talimatı 

Maarif Vekaleti tarafından 
ne§redilip Devlet .Matbaasında 
basılan bu kitaptan her talebe· 
nin ,.e lıer talebe veliı;inin birer 
tane edinmesi zaruridir". 

Fiyat 3 kuruştur. 

Umumi fiatış yeri: Vakit Mat· 
baası - İstanbul ............................................. _ ......... 

İstanbul Konsen·atuan 
ODA MUSİKİSİ 

IlEE'fHOVEN - GOLDMARK 
Kentet Piano ve lıava sazlan 

Kentet. Piyano ve telli kuvurtel 
Ferdi Von Stötzer 

Ceınil Cevdet - Ali Sezayi 
J. Koblinger - İzzet Nezih 

E. Kuhn - La§inski 
R. Eidler - Muhittin Sadık 

FRAXSIZ TİYATROSUNDA 
PERŞE~IBE 21 Mart saat 17,30 

Göz Hekimi 
Dr. ~Ü krü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı günleri meccanencfu .. 

• 
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Süt veren annelere 

Fosfatlı Şark Malt Hulasası 
Bütün elektrik aletleri kullanınız. Sütünüzü arttırır. Çocu\( arın k emilder i nı kuvvetlendirir. 

~ Veresiye 
Salıpazar, Topçular caddesi 428 - 436 

Eeyoğlu Tünel meydanı Metrohan · Beyazıt Elektrik evi • 
~u~akkitbane caddesi Kadıköy · Şirketi Hayriye iskelesi 
Usküdar - Nııam caddesi 'l3 Süyükada ve Beyoğlunda 

istiklal caddesinde Karıman geçidi 
mağazasile Şişlide Abmetbey so '.,ağında Şinasi, Beyazıt 

\ · meydanında . Hasan Fehmi, Kadıköyünde Altayol ağzında 
~=-= Net ve Beşiktaşta tr~mvay durak mahaJlinde Begyan = 

ticarethanelerinde satılmaktadır . 
=l'ırmııuı 11ıımıı11111111nııu1 ıırrırrııı111uııı• 1011111ııuu111111uıırııırıır•rrııı 111111 ıııııu 1111 ıırııııı 1111 ırınıııııııııııııııı111ıı11111ıı111ııııııı11111rı 1111ıı~ 

Pazarlıkla gübre satışı 
Pendik bakteriyoloji enstitüsü 

müdürlüğünden : 
Tutarı Araba miktarı Beher arabası Teminatı Nevi 
L~ L.~ 
100 100 100 kuru§ 7, 50 Gübre 

24 mart 935 pazar günü aaat 14 te Pendikte Bakteriyolojihanede 
pazarlıkla gübre satılacaktır. Almak istiyenler o gün ve saatte müdüri 
yete müracaat eylemeleri. (1159) 

Jstanbul 5 inci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına · 
bir nci c!erecu!e iı:;otekli olup yeminli üç ehli vu~uf tarafından 
tam:tmma 540 fira kıymet takdir ed len Eyüp E'abahaydar . m~
h:al!,s i yeni Çeşme sokak eski 19 yeni 42 No. fu ba~çelı bır 
evin tamamı açı'c artbrmaya va.zedilmiş olcfo~undan 24 Nısan 9l5 
tarihine mü.sadif Çarfıtmba günü saat J4 len 16 ya ~ad11 d~irede 
birinci arttırması icra edifecekHr . Arttırma bedelı k1ymeh mu· 
hammenenin % 75 foi bulduğu takdirde mü~terisi üzrrine brrakıla· 
cakhr. Akıi takdirde ~n son arltmrnm taabhüdli baki kalmak 
üzere arttırma l 5 gün müddette· ·temdit ediltrek 9 mayıs 935 tiribi& 

ne müsodif Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza daire 
miıd~ ya.pılacak ilcicci açık a:rttırmaemda arttırma bedeli kıymeti 
rnuhammeneni~ % 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu 
kanun ahkamına ttvfikan i°Hİ bırakıhr. Sallf peşindir. Arttırmaya 
iştirak etmek isleyenler:n kıymeti muhammenenin °• 1,5 niabe& 

tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları Jaz;mdır. Hakları tapu sicilli ile ubit olmıyan ipo· 

tekli aiacaklarda diğer al~kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklanm ve h'ususile faiz Ye masarife dair olan iddialarını 
evrakı müsbiteleri He birlikte ·iıa·n tarihinden itibaren nihayet 20 gün 
zarfında birlikte dairemize bildirmeleri liıımdır.A~si takdırde hakları 
tapu sicilli ile sabıt o'mıy.anlar satı, bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Müttra"im vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevefJit beJe

diye rüsumu ve valuf ic:nesi bedeli miizayededen tenzil olunur. Daha 
fazla marümat almak isleyen:er t nisan 935 tarihinden itıbaren her 
kesin görebilmesi için dairede açık bulnndurnlacak arttırma şart· 
nsmeai ile 934 / 383 l , No. lu dosyaya '1ÜrecatJa mezkur do~yada 
mevcut vesaiki görebileceklerı ilan o'uour. \1405) 

Denizyolları 
iŞLETMESI 

/\cenıelcrı Karakôy . Köptröba~ı 

l"cl.423ö2 - '.i i rkecı Milhürdarı:ı.de 

1 · Deuıeı Heıııimllatı ve limanları iıneıme Umum i~uresi ilônlnrı ·-- llın l"tlelon 22740 •••I 
lmroz Yolu 

TenıHath gidiş • eıönüş yo:cu tarifesi aynı şartlarla 30 • Ha· 

ziran - 1935 sonuna kadar. uzatılmı~t r. ( ı 382) 
KOCAELi vapuru 21 Mart 

PERŞEMBE günü saat l 6 da 
T opane rıhtımmdan kalkacak 
gidişte Tekirdağ, Gelibolu, Lip 
seki, Çanakkale, lmroza filö -
nüşte bunlara ilaveten Şarkö . 
ye uğrayacaktır. ( 1394) 

Muhammen bedeli ile mecmuu miktarı aşağıda yazılı muhteli
fülcins ve eb'at ampuller 28 4,11935 Pazar günü saat 15 te kap~lı 1 
zarf u:;ulile Ankarada idare binasrnd. a satın al.macaktır. Bu. l§e gır· ı 
rtıek istiycnlerin 1028.60 Hra:ı~ muvakkat temmat vermelen ve ka
rıunun tayin ettiği vesikala.r ve ise girmeğe manii kanuni bulunmadı
i"ına dair beyanname ve teklifİerle ayni gün saat 14 e kadar komis· 
'on reisliğine vermeleri [azım dır. Bu işe ait şartnameler Ankar ada 
lba1zeme dairesinde ve Hayclarpaşada tesellüm ve sevk müdfü·lüğün

Emniyet Sandığr müdürlüğün • 
den: 

de parasız olarak tevzi edilmektedir. (1355) ' 

Aded Muhammen bedeli 
l.ira I<. 

Mubtelifülcit1ı ve eb 'atta · .ampul 27713 137 l 4 69 

, .. ' 1 . . . . ., ... ' 

Kiralık Daireler 
Posta ve Adliye binP-ma en yakm yerde Ankara caddesin· 

de Orhanbey hanıncfa Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
-.., gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler •.• 

- VAKiT idare evine müracaat, •. : . 

Bayan Liitfiye 16/ 10/ 934 ta -

rihinde ıandığımıza bıraktığı pa -

ra için verilJ~rt 59089 numaralı bo-

noyu kaybettiğini söylemi§tir. Ye• 

niai vertleceğinden eskisinin hük -

mü olmıyacajı ilan olunur. (5899) 

Adres: Kabataş Beytülnıalci so· 
kak No. 38 

Sahibi: ASIM US 
Neşriyat Müdürü: 

REFiK Ahmed SEVENGIL 

VAKiT Matbaasi - letanbul 

, 1 

Tt:.:J Q K iVE 

Z:IRAAT 
BANKASI 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bb(;Q --

Denizcilere ve 

Tahlisiye umum 
gemicilere ilan 
müdürlüğünden; 

Karadenizde Sinobun Boztepe feneri yanında bir adet Tifon 
s!stemindc siı düdüğü tuis edilmişt i r. Bu mevkiin coğrafi ••
zıyetı : 

her 

Ar:ı. 021 Şimali 

Tuli 35" 141 Ş k' G' · . t d. ,, ar ı ırınıç en ır 

Düdük sisli havalarda sekiz deniz mılinden işitilmek ü~ere 
dakikada 3 seda verecek yani : 

Seda SükUt Seda Sükfıt Seda SükUt 

4 6 4 G 4 36 ola-
caktrr. 

Tes satın 1 Nisan l 935 taribind,n itibaren faaliyete bıılıya-
cağı alakadaranın ma umu olmak üı,te i ao o:unur. (1402) 

-----------· KLASiK ESERLERDe:n 
Yeni Çıktı 

Değıişişleır 
OV I D 

S. Z. AKTAY 
Ovid eski Romanin en büyük klAsik şairidir. De§i· 
şifler bUtt n orta ~ğları kaphyan şairin en UnlU ve 

en özlü eseridir. 18 Forma ...... 75 kuruı 

DaRtfma Yeri - Vakıt Matbaası - f stanbul 



. Spor yapan 
büyür ve 

kuvvetlenir -- - -- - - -

Spor yapanı 
sağlam 

vücutlu olur 

Mektep takımları arasında müsabakalar 
.; 

Gazetemizin himaye ettiği futbol ve voleyLol müsabaka
lan na bugün Şeref stadında merasimle başlanıyor 

Merasimde Şehir bandosu bulunacaktır. Bugün stada herkes parasız girebilir. Futbol 
müsabakalarımızı bugünden itibaren milli takım antrenörü de dikkatle takip edecektir 

latanbul liaeainin tertip ve ga -
zetemizin himaye ettiği mektep 
takınılan arasında müsabakaların 

açılıt merasimi bugün aaat on 
dörtle Şeref stadında yapdacak • 
br. Yannm spor yıldızlarım tanıt· 
mak, beden kabiliyetlerini mey • 
dana koymak, gençleri bilgi aaba
amc:la olduiu kadar beden sahaam
da da yetiımeye teıvik etmek yo
landa ortaya konan teıebbüa çok 
yerinde olmuıtur. Gazetemiz bu 
müaabakaları tetvik ve himaye et
mekten büyük bir tevinç duymak· 
tadır. Tanınmıt spor hocatarmdan 
mürekkep jüri ve tertip heyetinin 
eu.slannı çizditi bu müsabakalan 
federuyonun .eçtiji hakemler ida-
re edecek, şampiyonluiu banan 
takımlara gazetemis habra olarak 
birer Yazo Yerecektir. Spor nokta· 
smm en iyi yetiımiş olduju görü-

laUklll 
lecek takıma da aynca bir hatıra 
hediye edilecektir. 

MERASiM PROGRAMI 

Bugünkü açdıt merasimi saat 

on dörtte Şeref ıtadmda yaprla • 
caktır. Şehir bandosunun refaka
tinde müsabakaya yazılan mektep 
takımlan ıpor kıyafetlerile bir 
~eçit resmi yapacaklar, gazetemiz 

şı,u Tarakkl 
ve tertip heyeti namına nutuklar İstanbul - Kahatq taknn?an 
eöylenecek ve hep bir ağızdan la- ~ılapcaklardır. Bu maçı bay 
tiklil martımız aöylenecektir. Nuri Bosut idare edecektir. Voley• 

Meruiır..den sonra futb.,l maç • bol maçlarına da pazar günü Ka • 
lanna batlanacak ve aaat 14,45 de bala§ ve Darünafaka li.eleri sa• 

balarında ba§lanacaktır. 
"Kurun" mektepli aporcu!ara 

güzel ve muvaffakıyetli müıaba· 
kalar diliyor. 

GT•~auaON~ft~~HN~ 

Yeni Llae Kabat.ı 

Mektep takımlarını ve iik maçı 
bütün mekteplilerin Ye yurttqla• 
rm kolaylrkla görmelerini temin 
için Şeref stadında bugün duhuli• 
ye alınmamasını temin ettik. Bu 
itibarla isıiyenler bugün öğledeD 
sonra Şeref stadına parasız olarak 
girebi!eceklerdir. Mektep müıa • 
~akalannın yapılacağı baıka gün
ler için de stada on kuru! duhuli· 
ye ile girilebilecektir. 

Balomuz Bugece Maksim Salonunda Veriliyor 
Mevsimin en parlak balosu K UR U iV balosu olacaktır. 

• • • Bulunmak fırsatını kaçırmaqınız • • • 
Cuetemizin tertip ettiii balo r buçuk ı:ra mukabilinde gerek bu-

bu gece Makeim aalonunda ver :li· gün idaremizden gerek bu akf&ID 
yor. Kaktiyle netrettitimiz ku. Mabim kapıımda bulunacak me
ponlan biriktirerek bunlan idare- munnnuzdan tedarik etmek müm· 

mize ıetiren ve mukabilinde da· 
vetiye alanlar bu davet0 yelerle 
baloya aerbeıtçe girebileceldenlir. 
Kuponları davetiyelerle henüz de

iittirmemit olanlar baıün akta· 
ma kadar idaremize gelerek da
•etiyelerini alabil:rler. 

Kupon biriktirmem!' olan· 
lara bir ftraat 

K~n biriktirmmnit olanlarla, 
daYetiye alıp da yanlannda bir
ct. fazla arkadq ıetirmek İati• ,..._.de balomuza i~ 

kündür. 

l~kl mecburiyeti yok 

Baloya ittirak edenler için içki 
mecburiyeti yoktur. isteyenler i· 

çebil 0 rler. Bir çok yerlerden ıorul· 
duju için bunu burada itaret edi· 
JOru. 

Balo mUkemm el olacak 

Balomuzun mükemmel olmuı, 
gelenlerin güzel hir ıece ıeçirme
leri yolunda bir çok tedbirler abn
mqtır. Gece bir çok aürprizlerle 

.ı tıılmln için imWnlar aradık Ye dola ıeçecek" baloda JUrdun ta

ayn daYetiyeler bastırdık. iki ki· lllllllllf, iler · gelen bir çok tahıi· 
tilik olan bu cla•etİJ.eleri de bir 1 ~ bulunacaktır. 

Balonun husualyetleri l eden çifte birer çift iıkarp"n bedi• 
ye edilecektir. 

KUl'UJl balosu hususiyetleriyle 
diğer balolardan ayrılmakta ve 
bu suretle batka bir deier kazan
maktadır. Eneli elbite mecburi· 
yeti yoktur. Yani erkek, kadm her 
kes istediii elbise ·ıe gelebilecek· 
tir. Sonra baloda iki dikkate de-

.. ier müaabaka yapılacaktır: 
1 - Güzel elbise müsabakası 

Bu müsabaka balomuzda bulu
nan kadm ve erkeklerin ıiydikle. 
ri elbise üzernde olacaktır. Jüri 

Baronun tafslllh 

Balo, muharrirlerimiz tarafıa
dan itina ile takip edilecek, bütilll 
taf1°litiyle ve resimleriyle 

"KURUN,, dal yazılacaktır • 

Palomuzda bu'unmak 

fnsahnı kaçnmayınız f 
1----------------------....-: heyetinin ıeçeceği en aüzel kadm 1----------------------

elbiaeıini ıiyen bayana bir elbise
lik kumat, en güzel erkek elbiae
ıin · tafıyan erkeje de bir im.tüm 
hediye edilecektir. 

2 - Güzel danı müaabakuı 
811 mütabaka da tanmmq aan

"t'"~r'ann •e .. ~~t e.le .. e'·'"ıi tte'·i' 

Yen=çı'cb • 
r asedtmonyahlann ve Atınılılann 

Cümhur·yet 
• lerl • 

Kaenefon 
Havdar Rifat 
&O lı'u·u• 

üwiDcle yapılacak ve en iyi elam- , ... ._ ______ .._.,.. ... .---


