
Büyük usta, asıl 
usta nerdesin? 

Yazan: Behçet Kemal Çailar 
7 inci ıayifamızda 

18•1 ınci Yıl Sayı : 8178. 116 Yuı lf)eri Telefonu: 24379 C U N A, 22 MARf (3 üncü q) 183& 
•• 

Kimler çok 
yaşar? 

Diltlıate 4ela bir tetkilı 
S inci sayifamızda 

idare Telefonu~ 34370 ·· Sayıaı 5 Kuru, 

Almanya, Fransız Protestosuna Aldırış Etmedi 
Yunanistanın VenizelOs ve ilıtillilin bankeri Zalıa- Almanlar 

zararı 

Atinada çıkan (Katimerini) ga·j · 
zeteıi son Yunan Venizeloı ayak
lanmasın dar dolayı bu i.ilkenio1 

gördüğü l:aı arları sayıp dökmüf, 
'.Sonunda hepsini bir yere toplıya · 
rak bet ile yedi milyar drahmiyi 
bulduğunu yazmıı. 

rof qeni pllinlar mı lıtlzırlıgorlar? 

Gerçektcıı bu zaraı b;iyüktür. 
Türh: parasına çevrilecek olursa 
ıltmıı ye~miş milyon lira~" bulur. 
lu ise bütün devlet bütçesinin ya-, 
uı demaktir. 

Fakat hu türlü zararlar neb · 
far büyük olsa yine bir

0 

ulus için ' 
)nabiJir (teiavi olunabilir) bir ya· 
adır Halbuki bir ulusun kendi 

' corunması için yüz ydlarc~ uğra • 
:arak, büyük fedakarlıkta• yapa· 
rak hazırl8dığı bir ordunun iki · 
ve ayrılarak biribirile vurutması 

daha ağır ~ir acıd1r. onuJ.,,ıut da· 
ha zor bir raredır. 

Onun için Yunan ulusunun göğ· 
sünde bu türlü hir yarayı açmı· 

olanlar ve Yunan ord··~u içerisine 
k "k. 1 ııyasa kavgası ıckara onu t ıyel 

bölenler .Jaha büyük bir kötülük 
yapmıt sayılırlar. 

Bununla beraber büyüle bir YI 
kını (leltiket) içinden bir kerteye 
kadar çabuk kurtulan Yunanistan 
\çin bir de teıelli yönii vardır. Bu 
_,t,. :. ..::•,~~~7,hİP ~ide llİİ • 

rüp 'iden ı•vant flrilikten kOrtyl 
mak yolun;1 g;rmİf olmasıdır. 

ASl'f US 

"ananiıtanaa lıarp '1ivanlanı · tar. °(85) :YtqrnJa olan ba aJam• nin son posta ile gelttn sııymnda 
ı~mnoa L--laJı; Jünkü ôıi za ıon zamanlarda (Montekarlo) da bu fÜpheyi lıuvvetlendirttelı bazı ça. :s - uug • , 

bitler bugün harp divanlarında h . bulunurken birdenbire bulunduğu malumat uardır. Filhakika ba ga . 
ıap veriyorlar ... Yunan kabınean- otelden çıkarak meçhul bir •emtr zetenin yazdığına göre Venizelo . 
de de mühim deği§iklikln oldu. doğru gitmiıtir. Ba urarengiz Yır ıun tertip ettiği •on Yunan uyanın 
DahUiye, adliye, ziraat, sıhhat Ba· nanlıyı milyarder eden adamlar· da (Baıil Z.aharol) an da parma· 
kanlık/arına ba§kaları wetirüJi. dan biri amamiharp eınaaında u- ğı vardır. 
Buna ait tel yazılarımızı ikinci ıay ki Yanan BQ§vekili Venizeloı olcl11 Zaharol Doğruclan tlofraya Ve
lamızda bulacakanız. Reımimiz · funa göre Giritli ihtilalcinin ıorı niuloıa paraca yardım etmiıtir. 
tle, harp rlit1anlarında sorpya 9e· macera!an ile (Monteharlo) tla11 Onun için (IHO) gazeten bu a • 
kil~n suçlu Y ııqan tabitlerım 1r• id~i ara1ında birı münaub"t ola dama: "ihtilalin btmkeri,, adını 
tıiyorm••· Kö,.tllilil ~ ~ ~r.-iMillıiMi'"'4••i••W.,,, 
.Yanan •autfilerinin •'Kara ıölıe,. ait Zaltarol Gp-ltteit lloba7tf Ü~ 
namını onılikleri me~lnn Yanan- 'an Veni.tot ile hirleımek için 
lı milyarder Bcuil Zaharoltur. Ba- mi Montekarloclan gİtmiftir? 
.;J Zaharolun adını ışitmiyPn yok- Atinatl4 çıkan (IHO) ğaetesi · 

Uluslar Karama Konse
yinin toplantıga. çağırı-
lışını liJzamsuz bulugorl 

· Berlin 21 (A.A.) - Alman iı • 
tihbarat büroau bildiriyor: Kendi· 
ıine Fransız refiri tarafmdan 
Frama hüktmetinin notalı tevdi 
edilmit olan hariciye Dekanı Fon 
Neurath, Ba1 Françoia Poncet'e 
Fr&D1a hiikOmetinin y&pmtf ol. 
duju P.rotesto için ileri ıürmüı ol· 
dutu lebeplerin fili vazi1eti he -
aaba lcatm•makta oldujunu ve 
binaenaleyh Alman hüktimetinin 
bu delilleri ret ve qırh için kendi
ıinde bir mecburiyet görmemekte 
ba!unduiunu aöylemiı, Verıay 
muahedesinin enelce diier imza 
edenler taraf mdan ihlll edildiii • 
a.i, •e bu imza aahiplerine mua • 
hededeki ıilih.ızlanma. taıtlarına 
riayet etmediklerini beyan eyle • 
mittir. 

ALMANLAR, KONSEY TOP· 
LANTISINI DA FAYDASIZ BU

LUYORLAR 

Cenevre, 21 (A.A.) - Hana 
muhabirinden: Alman mahafili, 
F ransanın letebbüıünü fuzuli, 
konıeyin topfantııım da faideıiz 
tellkki ediyorlar. 

Bun1arııı noktai naa;~ 

Cenewe,e aYdet hua•undald her 
tütlü, dütünceden büabütün mak. 

Kırmızı kar yağıyor! 1 Balomuz 'I 
Dün gece Mak
simde verildi 

Şelıir Meclisi Dağıldı 

Kars ovaları 
dağlarda 

baştan başa örtüldü, 
tetkikat yapılıyor 

Ankara, 21 (A.A.) - Ziraat mek için o"aya gidilerek tetkikLlt 
Vekaleti meteoroloji enstıtüsün ·ı yapılmıf, köylerden gelen yolcu • I Bafoya a it 1fk ıes·m!er 

son sayıf amızda 
den: tarla temasa gelinerek keyfiyet 

Kan meteoroloji iıtaıyonundan 1 sorulmuf, köylerde de kar rengi · ------------·•• 
1 · ld .. t h kkuk Jbn·ssuut'fe Muso'.inı· alınan telgrafa göre, dün vağmıya nin daha kırmızı o ugu a a 

ba,hyan ~egece pek hafif devam etmittir. Rasadın verildi~i ıaatta arasında 
eden kar, dün sabah yedi rasadın· bile kar hıtfif ve fasılalı hir suret· Roma, 21 (A.A.) - Mekkede 8011 

da irtifaı ölçüldüğü vakit iki ıan· te kirmızı 'renkte düşmektedir. O • gii...ılcr<le Hicaz Kralına yapılan eu· 
timetre kalınlığında ve kırmızıya va ve dağlarda da tetkilula de · ikast teşehhüsii münasebetiyle 

0

Bay 
yakın bir renkte müşahede edil · vam edilmektedir. Musı;olini ile fbnissuut arasında tel· 
Dıİf ve bu mütahedeyi katileıtir Devamı ı Del eayıtanm 5 tnd llDtunuııda> graflar teati edilmiştir. J 

-

Muallimlerin makam 
zammı konuşuldu 

·Bu paranın tekrar bütçeye konulması imkinlarJnın 
araşhulması iç iş'eri bakanlığından rica edilecek 

Şehir Meclisi dün saat on dörtte 
ikinci reis vekili Bay Tevfik Türe· 
·ni.? reisliğ.~ a!tmda toplanml§tır. 
Butçe encumenınden gelen bazı 
mazbatalar okunduktan sonra mü • 
z~~eresi bitirilen 1935 belediye v~ 
vıla)·et bütçelerine ait kararname 
madde, madde okunmuştur. 

BÜTÇE YEKONLAJu NE 
KADAR? 

Adi bütçe kararnamesine göre, 
vilayetin muhammen varidatı 
3,371,627 belediyenin muhaın • 
men varidatı 6,272,402 lira, 
umumi varidat yekUııu ise 9 milyon 

0e'ftıllll 1 blel U1ıfaan l lnel 81H:a8aada) 

Gazetemizin himaye etti!{i mektepliler şampiyonası başladı 

1.<ıtrm!>ul Tji~e.~inin tertip, gazetemizin te§vili ve 1ılmaye ettiği, mektep .ta~mlnrı niwcıbalialann.ın açıllf mermimi dün yapıldı. Binlerce mektepll ae yurUIJf ıanifrNlatı ta1ilp edilen lirı memsfns 
Ço/~ güzel ve heyecanlı oldu. ilk miüa baka lıtanbul ve Kabat~ li$eleri fuÜJ'ol takımlan arasında yapıldı. Açıll§ merasimiyle mfuabalumın ta/ai.latıııı dokıauncu ıayı/amuda, reai.mlerin.in bit: 

hmmın.ı ela .tnn. sayı/anıwla buld ca/mnq •• Yıı/cmUla gördüğiiniiı: reWrı~de dünkü. °'"1ıı me1'tJIİlnİııde mP.JcccP. ıakı.mltırwa ıeı;itlerini ve tıe.yf.rcilenl• bir ppu. ı,ör~ 
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Yunan ka.bines.in_de değişiklik Yeni ölçüler kanunu projesi 
Ankara, 21 (Kurun) - Ölçü1er 

müdüril Bay Bekir Srtk.ı yakında 
Balkanlarda tetkikler yapacaktır. 
Yeni ölçüler kanununun proıesı, 
Bay Bekir Srtkmm dönii~iinden son· 

ra ikmal edilecektir. Yeni projenin 
ba~hca esaslarmdan biri, vilayetler 
kadrosundaki memurların tavin ,.e 
istihdam İ§inin Bakan1ık ~mrın.? 
almma r olaraktır. 

Çald ar is_ Dışhakanlığını1 

•• • 
uzerıne aldı 

Atina, 21 (A.A.) - Kal:ined< ı Dün kabinede yapılan tadillt 
değiıiklikler olmuftur. Dah0

liye ~an sonra yeni nazır ve müsteıar- · 
nezaretine Bay Pa:Jiı, Adliyeye lann saat 23,30 da tahlifleri icra 
bay H oroı, ziraate bay T eotokis, e:!i'lmiştir. 

11~ha~ iıler~ne bay Niko!itas tayin Makedonya genel val~i bay 

edılm.ç~erdır. Pricleı RaUiı, daıhiliye bakanlıiı· 
.~ynı zamanda Makedo~!~v~a- nı deruhte etmittir. Dahiliye Ba • 

lilıgıne Mantaı, Trcıkya va ıhgıne kam bay Chloroı adliye nezare • 
de L?nloı tayin olunmU§tur: tine ıetirilmittir. Bay Jean Theo

Atına, 21 (A.A.) - Kabınede- tokiı, ziraat Bakanı olmuftur. Bay 
ki def şikHk, hükUmetin temayül- Nicolitaaa sıhhiye &kanlıiı müı· 
)erini değiflirmemektedir. t-an bay' Trotopapedakiı milll 

B Mk • ' . --s ' , 
ay a sunos un cumartesı gü. iktnat Bakan!ıiı müetqan bay 

nü re'mesi bek1enmelttedir. Tek • Linratoı münakalat Bak:nlııfı 
rar dıt iş1eri Bakanlığına geçmesi nıüatetan olmuttur. 
muhtemeldir. 

Bay Çaldaris, bu değitikliğin, 
meclisteki yeni halle fırkaaı meb'· 
uı1arınm kabineye iştirakine mü. 
aaade e:.e:eğini gazetecilere bi1 • 
dirmittir. 

Atina divanıharbin.de şahitler, 
üçüncü ce?sede, as:lerin hücumu -
na maruz kalmıt askeri mektep 
za it1er·nin kafi derecede müıel. 
lih olmatlık an için mukavemet 
imkanlannı bulamadıklarını aöy • 
lemi~l-erdir. 

Karar, cumartesinden evvel ve-. 
rilrniye:e!dir. 

Af na, 21 (A.A.) - Atina ajan
ıı btldirivor: 

Bay Maotos, Makedonya umu • 
mi valiliğine, bay Londu da prbl 
T ra.kya uır.uml valiMiine tayin e -
di'm:ıtir. 

Bay Çaldaris dıt if1eri Bakanlı· 
ğını .deruhte etmekte:lir. Yeni ka
bine haricinde kalan nazır ve müa
letarlar ıunlardır:' 

Bay Taliadouroı (Adliye), Bay 
Tsacoupoulos (Sıhhiye müıteşll • 
n), Bay Kontante Çaldariı (Mü -
nakali.t müıteıan), Bay Tricou • 
p:ı (Mi'lli iktııat müıtetan), Bay 
Tricoupiı'in Epir genel valiıi ıı • 
fatiyle bugün tahlif edilmesi muh
teme1dir. 

· şehir Meclisi dağıldı 
ı;t;r Da, tarafı 1 inci Bayıf amızda ı 
514.029 liradır. Masraf yeki'ınu da 
bu kadardır. Fevkalade biit!;enin vi· 
layet kı mı 736,807 belediye kr!!mı 
1,270.130 lira, umumi yekün iııe 
2.006.973 liraclır. Knranğaç mczha • 
hacıı mücsse!!atı varidatı l ü3. 795 li
radır; Şehir tiyatrosu varidatı 15:\ 
bin 336 liradır; konservatuvar va · 
ricbtı 7 !.310 lira olarak tesbit edil · 
mi .. Lir. Masraf yekiin1arı da varida • 
tın ır. ni olarak teshil olunmu~tur. 

Jlüt!:e kararnameleri okunduk • 
tan sonra hiitçelerin heyeti umumi • 
yesi i imlerin tayini ıınretiyle reye 
k'ln·1lımı~, aznnm birer hirer İ!lirnle· 
ri o' uııın11~, ton'::ntıtfa har.ır hulu • 
n ıu kırk be§ kişi kabul reyi vermi~· 
tir. 

mtfSa bunun önüne geçmek dileğiy· 
le izahat vermiştir. 

l\luhittin Üstündıığ, hal için ge • 
çen yıl kabul edilen tahsisatın eski 
plana göre oldu;onu, ııonradan pla
nın de~i~tirilip genişletildiğini ve 
bu yüzden yeni tahsisat istenildiğini 
istemiştir. 

F eri<lun Manyas, Valinin hu söz· 
leriyle ınesele)·i aydmlattığmı ııöy · 
lem iştir. 
İLK MEKTEP IIOCALARil\lJN 

MAKAM ZAl\ll\11 
Celsenin kapanmak üzere oldu -

ğu hu sırada azadan Refik Ahmt'l 
Se\ engil söz alını§, §un lan ııöylemi§· 
Lir: 

- Bu devrede verdiğimiz karar • 
!ardan biri de i1k mutep mua1liın· 

ÇETJK PETIDE YAPILMIYACAK lerinin ve ilk tedriııat mü(etti~Jeri • 
nin makam zamlarmm bütçeden çı· 

Bnncl:ın sonra Vali ve belediye karılmasıdır. 
reiııi i\Iu1 ıittin Üstiindağ söz a1mış. Bu i§ için, İç İşleri Bakan • 
ge:ftn ı·elseler<len valinin izulıat ver· lığınca emir verildi; huna ait tezke· 
meqi i!;İn knlan sinema ve tiyatro -' 

reyi bütçe encümenine gönderdik~ 
hmla yan~mlnra karşı alı~acak teli · ah 
birler talimatnnmeııi meselesi hak • t ii yolunu takip ederek hu karara 

• vardık. Fakat arkadaşlar, benim t~t· 
kın l:ı i:ı:nlıat \'ermi~tir. 

f Lünda~, sinema ve tiyatrolarda kikim §Udur ki, bu altını§ bet hin li· 
rayı bütı.;eılen çıkannamızla vilaye -

Yanılması evvelce kararlaııtırılan 
sn1mclerin önlerine konularak de -

timiz iı;inde otuzdan fazla ilk tedri· 
sat müf etti~inin ve diirt yüz kadar 

mir perdenin on altı on yedi bin li • ilk mektep ha§ mualliminin geçimi 
r:ıyn mal olncnf;mı, buna mukabil 
bü' ük hir f nydnsı da olmryacağı üzerinde darlık ''e g\içlük lıasd o] • 

1 
. . . ma! .. tadır. 

anlnııld ğım siiy eını~, sınema ve tı· 
yntrolarda yan'!lna karşı hacka IU • Artık ilk mektep ba~ muallim ve 

müretti~leri .eenelerce çahııp çaha · 
zumlu tedbirler alındığını iJi,·e et • ladıktan ııonrı kanunun kendileri • 
mi~, geçen sene knhnl edilmi~ olan 
talimatnamenin tatbi'dnin geri hıra· ne verdiği terfi hakkmı al!hilmek. 

için ancak kadroda bir yer açılmuı· 
kıhnnsını iııLenıi~tir. Bu istek kabul nı hekliyeceklerdir. 
ediJrni§tir. Şunu da ııöyliyeyim ki, bu ha~ 

H \L iÇiN İSTENİLEN PARA muallimler, yUz binlerce lira har • 
V nli ,.e Belediye reisi, bundan cayarak yaptrrdığnmz koca kO<'a 

sonra celsede hulunamad~ğmı, o cel· mektep binalarını ,.e hunların için· 
setle kabul edilen istikraz teklifinin de!d ders aletlerini ve ııaireyi ema . 
onnylanma~mdan dolayı te•ekkiir net ettiğimiz ve hu mekteplerin ida· · 
etme~ istedizini söylemi~tir. Muhit· reııını kendilerinden İRtediğimi7. 
tin Üstilnd::~ sözlerine devnm ede · kimaelerdir; hütUn muallimlerimi • 
rek " :-eısede kn'ml edilen hal talı · zin vatan ve inkilip yolundaki° yük. 
,;•atı ha1'~mcla da, maddenin kabul sek hi7.metlerini de burada tekrarla· 

Kamulaqda kabul 
·edilen kanunlar 
Ankara, 21 (A.A.) - Kamutay 

bugün Tevfik Fikret Sıliym hat • 
kanhğmda toplanarak gWıdeliğinde 
bulunan maddeler üzerinde müza • 
kerelerde bulunmuştur. 

. Bµnlardan Kamutaym 1934 yı • 
b Mayı~ Haziran ve Temmuz ayla
rı hallmdaki mürakiplik raporları 
okunarak malumat edinilmit ''e 
1934 yılı umumi muvazenesine gi • 
ren bazı daireler bütçelerinin faaıl • 
lamadan 73,342 lira indirilerek bu
nun 72,442 liraııınm bu bütçelerin 
muhtelif fasıllarına ilave edilmesi • 
ne ve 900 lirasmın da Adliye Ba -
kanlığı bütçesinde "Mürürü zamana 
uğramıyan 1928 yılı borçları karıılı· 
ğı,, adı altında açılan f aııla f evkali· 
de tahsisat olarak konulmama, mil· 
li Müdafaa Vekaleti bütçesinde 9 
bin, Evkaf umum müdürlüğü hillÇf!· 
sinde de 10.700 liralık münakale ya
pılınasma ait kanunlar kabul olun • 
muıtur. 

. Kamutay, bundan sonra devlet 
. memurlan maaıatmm tevhit ve taa· 
dülüne dair kanunun Maliye Vcki. 
Jetine ait kııımmdaki askeri muha . 
sehecilikler partisine üç muhasebe· 
ci, üç tetkik memuru ve üç vezne • 
dar ilave edilmesini gözeten kanu • 
nun birinci n\üzakereııini yapm12 
ve Pazarteııi günü toplanmak üzere 
dnğılmı~tır. 

. Yunanistanın 
zararı 

..- 1!~· •• ='•' 
Yunan ordusunun ba§lan siya-

sa. ile uğraıtıkça Yunanistana hiç 
bir vakit ıürekli bir idare düzeni 

BELEDİYELER BANKASI UMUM 
:MÜDÜR VEKİLLttt 

Ankar~ 21 (Kurun) - Beledi -
yeler Bankası umum müdür ,·elilli· 
ğini §İmdilik idare meclisi reisi Bay 
Salih Vahit görecektir. 

ÇANAKKALE VE SiVAS 
BELEDİYE REİSLERi I 

Ankar~ 21 (Kurun) - Çanak - 1 
kale Belediye reiııi Bay Oııman ve 1 
Sivaıı belediye reiııi Bay Velinin ııe
çimleri yükııek tasdikten geçti. 

DEVLET DEMİRYOLLARINDAKf 
TENZİLAT 

Ankara, 21 (Kurun) - Devlet 
DemiryüoJlarmda timdiye kadar 
tatbik edilmekte olan yüzde 50 ten
z~itb tarifenin milddeti bu ay so • 
nanda bitiyor. Tarifenin hu yaz ye· 1 
niden tatbiki muhtemel görillmek •

1

. 
tedir. 

GÜMRÜKTE BiR TAYİN 

Ankara, 21 (Kurun) - Menin ı 
gümriiğil mesul muhuihi Bıy Fazıl, 
gllmrükler umum müdürlüğü tetkik ı' 
muavinliğine tayin edildi. 

Muharebeyi jstiyen bir 
tek millet yok! 

Nev-York, 21 (A.A.) - Japon • 
yanm Amerika sefiri Bay Saito, 
Ne~·Yorktaki Japon cemiyetinin 
senelik içtimamda şunları söy1emiı· 
tir: 

64 Gerek Atlaıı ve Paııifik hudutl;. 
nnda ve gerek şimali Amerika kıt
• - ~--.oaddl hiçb.ir t.elid.. -g8rm.üvo
nım. 

ADLİYE AYlllMA ENCÜME 'İ 
ÇALIŞIYOR 

Ankara, 21 (Kunın) - Adliye a
yırma enciimeni bugün de çalışma -
lanna devam etti. Biitün hakimlerin 
sicilleri, kıdemleri. temyizce karar -
Jarmın reddi hakrmmdan ehliyetle
ri tetkik o1una<'aktır. 

Encümenin çalışması iki ay kadar 
sürecektir. 

400 kadar açık yere 600 talip 
bulunduğu söy1eniliyor. 

YENİ ZİRAAT UMUM MÜDÜR( 

Ankara, 21 (Kunm) - Ziraat U· 

mum müdür1üğüne Bakanlık zirai 
kurum1ar müdüril Bay Abidin ta • 
yio eclildi. . 

ANKARADA BÜYÜK BiR 
RESİM SERGİSİ 

Ankara, 21 (Kunın) - Öğrendi· 
gıme göre Güzel san'atlar birliği, 
Haziran ayı içinde büyük bir reaim 
sergisi açacaktır. Konya saylavı res -
sam Bay Şevket hu itle uğraşmakta· 
dır. 

Yakalanan kaçakçılar 

Ankara, 21 (A.A.) - Martın 

yedinci ıününden itibaren yirmi 

birinci gününe kadar gümrük mu· 

haf aza teşkilatı taraf mdan biri 

yaralı olmak üzere 107 •kaçakçı, 
28 kaçak hayvanı, 21 tüfek, 6 ta • 

banca, 18000 defter ıiıaı:!.._Pİl • 
aa, a-.-v auu gUml'Uk Ve 400 kilo 

inhisar kaçağı, 2 kifo 300 gram 

morfin, 108 kilo balrk ve bir ba • 
Hiçbir milletin siyasetinde, bü • 

yük bir muharebeyi tahrik için arzu 
ve niyet te görmüyorum.,, 

kurulamazdı. Yunan ordusu ulu • Bay Saito, eu sözleri ilave etmiı· 
sal müdafaa sırası gelince üzerine 
düten ödevi gereği gibi yapamaz· 
dı. Bu ba~ımdan son ayaklanma· 
nm bastırılması ve Yunan ordu -

tir: 

' Irkçı motörü yakalanmıttır. 

Çankırıda ağaç dikiliyor 
unununla beraber, Avrupa, Al • 

rika, Amerika ,.e Asyadaki devlet 
adamlarını tazip eden mesele1er, bir 

ıunun kendi ödevine dönmesi ile muhareheyi tahrik edebilir. Fakat 
Yunanistanm elde edeceği ulusal hu hareke~ ancak lüzumlu ve cera· 
kazanç o kadar önemli (ehemmi· hi bir kan alma alemiyesi gibidir. 
yetli) dir ki, bundan doJayı ne • Bq me"elelerin ~oğu sullıan ha1le · 
denli ıevinıeler yine yeridir. dilebilir.,, 

Kaldı ki, Yunanlılar. Venize. Uluslararası ziraat sergisi 
losu ayaklanmasının ülkelerine Roma, 21 (A.A.) - Türkiyenin 
vermit olduğu be,, altı milyar Roma büyük e1çisi Bay Hü.ııeyin Ra
drahmiH~ zaran yine bu ayaklan- gıp, U1uıılnr Arası ziraat sergisini 
mayı yall)mıt olanlara ödebnek ziyaret etmit ve daimi komite reia 
yolunu ela bulmuşlardır. Yeni bir vekili i1e azalan tarafından ka111 -
vergi ileı Yunan ulusunu ağır bir lanmıştır. 

yükten kurtarmıf )ardır. Reis \•ekili Bay Louis Depidop, 
~ c:; ı -.. (J c:; bir nutuk irat ederek büyük elçiye 

~er a geldiniz demi§tir. Bay Hüııeyin 
zim bu parayı biitı;eden çıkarma · Ragıp ta kendiı1ine gösterilen iyi ka· 
mız elbette maddi zantretlerin ,.e bulclen dolayı Tiirkiyenin cihan zi· 
mecburiyetlerin neticesidir. 

Ancak burada konuşmak lizun • 
dır ki, bu fedakar, feraı;atkar arka· 
daşlara, ilk mektep fıaş muallim, 
muallim ve müf etti~lerine alakasız 
değiliz; bu paranın bütçeden çıka -
rılmaııı yolundaki emir elbette ıztı • 
rar neticesinde verilmiıtir ''e para 
bütçeden maddi ıztırar neticesinde 
çıkartılmıştır, hun;ı hu arkadaı1an· 

mıza aöylemeliyiz. Mecliein hu yolda
ki samimi duygusunun izban, sıkm
tıda olan bu arkadaılara hiç olmaz
sa yürek ferahlığı verecektir. 

- lıtirak ederiz! Sesleri. 

raati menfaati namma komitaya yar· 
dımda devam edeceğini teyit etmİ§· 
tir. 

nizin iştirakini rica ediyorum. 
Reis vekili Tevfik Türe bu te · 

menniyi reye koynıut, biltiln meclis 
temenniye iıtirak edildiğini bildir · 
mittir. 

Toplantıda hazır bulunan Vali 
ve belediye reiııi Muhittin 'Ostiln • 
dağ da: 

- Hay hay, Dahiliye Vekaletine 
bildiririm. lıtirak ediyorum. 

Demittir. Reis vekili Tevf~ ko-

Çankırı, 21 (A.A.) - Bedeli 

belediye sandığından verilmek Ü· 

zere ztraat mektebi fidanlığından 

1950 akasya ağacı alınmı§tır. Bu 
ağaçların yeni yapılacak parkla • 

ra ve caddelere diklimeai sureti· 

le tehrin güzellettirilmeıi takar • 
rür etmittir. 

Kırmızı kar 
.., 

yagıyor 

~ Baı .tarafı 1 inci ııayıfamızda 

Not: Rt:nkli kar l': yağmur, t~ 

rihte Ka:y t!edilmit hidiıe • rrden 

dir. Bu -:engin ya ha;vada tesadü 

fen )<arlı ~amanda tulunnn .• ıa · 

deni ve a enldi tozi..t.rdan. yahut 

k.!;ı..i-. ftTJ yosun~an cin ıınden 

renk); ~•>~unların hulunm~~ında:ı 

ileri ıeldiii yapılan tetkiklerle 

tesbit P.dil:nfttir. 
• 

Karak<;H, 21 (A.A.) - U~· .~ce 

ııfınn 2'1tmda 28 e J.adar d.:~rnuı· 

tür. Dün gece ve bugün merkez ve 

civarlara bir ara kirmızı renkte 

kar dütmüttür •. Ova ve etraf· dai· 

lar tuiJa renıi karla örtülüdür. Bir ııes - Kamı doyurmaz ... 
Refik Ahmet Sevengil - Karm 

doyurma taraf ma gelince: Bu bu · 
ıımtaki dileğim de şudur: Valilik 
ilk mektep baş nmallim ve müf etti,. 
terinin ,·aziyetini İÇ İşleri Bakanlığı· 
na hiJJinıin ~ hu paranm tekrar hüt· 
çeye konulması. imkanı varsa bu im· 
Unlar araştırılsm. belki Nisan dev. 
resinde bir ,ey yapmak mümkün 

nuşulacak başka fCY kalmadığım 
ııöyleyince Muhittin Üstündağ tek- Bir köylü tipiden boğuldu 
rar

1 
ııöz almq, hu devredeki iyi çahı· Karaköıe, 21 (A.A.) _ Kara . 

ma<Ian dolayı bütçe encümenine, en· 
cfunenin reisi Hamdi Biltünle maz· kösede tiddetli soğuk devam edi • 
hata muharriri Aptülkadir Kara . yor. Bir haftadanberi kua fa9Jla 
mürsele ve hiltiln mccliııe teşek.kilr ile mütemediyen kar yağıyor. ti
etmiş, Niııan devresinde tekrar afi -

edilmi• olmasm:ı rnf,men azanm ha· ma~a lüzum yo!ttur. 
zı1arnıda tam bir kanaat hasd olma- İ eri Bakanlı .. mm emri ve bi-~_wJll",.Jııı..ı.c.uıLC11llll~rouı;.ac.L-nuıı.c.1..uı. 

yetle toplanılmasmı temenni ebni§, pi yüzünden Hamur nahiyesinden 
. vti--~~~~~~~--'--&n~...-u..._._..~ulmu&hI--~~~~~-



Sadri l!rltt m 

Mimar Sinan ihtifali 
31 martta bG,ilk Tiirk aan'at • 
~ Mimar Sinaa için bir ihtifal 
>.pdacakbr. l.tanbul Halhni ta
~an bir proıram hazırlan• 
-..c1ır. 

ı _ Din _,....,. illı .anB IJi. J 7C cİr>aJ' lıöyliiler balanmrqlartlır. 

Hol"'11ı süaat mdteWtwl• bir top-ı Mektepte öfle afii hm yenmİf, 

lantı 7t1Pflmıı, 6aAann illı .anal akıama '°""'oyanlar oynannuı • 
neıell 6lr ..,..,,. lıııtlalanmqta. fır. 

Toplantulıı, lmrn6al ziraat otlaı 2 - Norv~ ile laıanbal CITCUUI• 

,_.,. .,. 6aı tlaoetlila, Y qillcö- tla ilk tlela ael~ yapmak üera ell• 

oelld gün limanunua wel~n Bt11111· 
Jaoa ıilebintle tilin bir siya/et .,.. 

S. G•zgfn 
rilmiftir. Ziya/ette, 6iTgolı fanın. ----------
mq yartltlflar 6alatllftflflıır. Be • 
natlao. ,Ue6l, aon siatem, Z'lı 

tonlak ve 14 mil dratli 6ir fil~ 

tir. 
Yıh elli itin lnwila liraına mal 

oın.,tar. 
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Donanma piyanko
sunda kazanan 

numaralar 
Donanma Cemiyeti İkr:ımiyeli 

tclıviliiu piyango!unun 19 • Mart • 
935 gününde yapılan elli yedinci 
k C§idesincle ikramiye Ye amorti İ!l1· 
bet eden tahvil numaralarını gös • 
tcrir cetveldir. 

Mahkemelerde }Limanda bir vapur\ 
Apartman işinde . daha tutuldu 

• • '\J • f Dün Yunan bandaalı bir vapur 
ceza JStegı • daha tutulmuıtur. Beşiktaı önün· 

BU k~;idede it/ a olun.an. tertip 
numaralan.. 

1086, 1622, 1939,~48,2381,239°9, 
6i95, 8478, 8755, 8987, 9261, 9852 
İkramiye isabet eden numaralar 

İkramirc T.L. Tertip ·o. Sıra No.; 
1200 I 9852 4:) 

300 8478 41 
ım 1622 "f6 
10 2248 :18 
10 92'61 54 
10 2399 68 
10 6796 27 
lD 2399 !15 
5 67515 $ 
5 J.939. 39 
5 8478 16 
5 !622 98 
5 2248 26 
5 84'78 29 
5 :tiB'I 29 
5 9261 .92 
5 9.26l 35 
5 1939 14 
Baladnki tertiplerin hizalarm,da 

gös'ten1en sıra numaralnrından mü -
tebaki ayni tertiplerin diğer l!ll'a nu· 
malarma Ye 1086, 8755, 8987 nu • 
maralı üç tertibe knrnilen amorti i!a· 
bet etmi3tir. 

lkramı"ye ve am.orti bcdeUeri 22 • 
Mart • 935 giinünden itih~ tedi · 
ye edilecektir. Amorti bedeli:, beher 
talıvil için bir Türk lirası on kuru§· 
tur. 

Bay Haydar şe1efine 
ziyafet verildi 

Başvekalet muamelit umum 
müdürlüğüne tayin edilen Maarif 
rnüdürü bay Haydar terefine mü • 
fettişler tarafından bu alqam To • 
}tntlıyanda bir veda ziyafeti Teri • 
Locekôr. Bay Haydar yann akp.m 
tln Ankaraya gidecektir. Bay Hay
dar dün mekteplere bir veda.name 
gön dermi§tir. 

Belediye istatistik mÜ· 
tlürlüğü sergi açacak 
Belediye istatutik müdürlüğü 

tehirde gıda maddeleri aabJlan, 
seyrüsefer, aydınlatma ve buna 
benzer ma~Uınatı taı1'an grafik • 
le.r ve istatistiklerden mürekkep 
bir sergi açacaktır. Şimdiden ha • 
zrrlıkI~ra başlanmıfbr. 

Askere çağırma 
Üsküdar .4skerük ~ubesirıtkn.: 
'Üsküdar Askerlik §Ubesine kayı\, 

lı yerli ve yabancı 330 d0ı,~lu ki· 
aa hizmetlilel' ve bu doğumlularla 
aSkeri muameleye tabı ve diğer do. 
ğumlular her ne eebeple ollll'!a ol • 
~un kısa hizmetli olup ta ~imdiye 
kadar eıevkinden geri kalmı§ 316 • 
329 dob"llmlu kıt11a himıetliler nüfus 
cüzdanları askeri ehliyetnameleri 
mezun bulundukları: mektep ıaha • 
detnameleriyle birlikte 23 • Mart • 
935 giinleınecinclen 5 • ~isaıı • 935 
gü.nlemecine kadar haftanın Cumar· 
te!i ve Pazarte!i Ye Çal'§amba gün
Jeri §'Uheye müraoaatleri ve hu ta • 
rihlerden ve bu günlerden sonraki 

Dünkü muhakemede dava 
son safhaya vardı 

Nifantaıındaki on yedi bin lira 
lık bir apaıtmaru iki kitiye ayrı ay 
n satmak auretile yapıldığı mev 
zuu bahsolan bir dolandırıcılığın 
muhakemesi, İstanbul üçüncü ce .. 
n mahkemesinde dün son safha
ya. vannııtır. 

Bu davada davacı yerinde bu
lunanlar, doktor Reıatla Gümii§a· 
neli Mustafa Pqa zade Ali F u • 
a:ttir. Dava edilenler, Celil ve Fik· 
ri ile Fevziye ve Behiyedir. Son 
ikisi, bu iıle fer'an alakalı görüle
rek dava edilmi§lerdir. 

DünkU celsede, davanm tahki • 
kat safhası bitmif, müddeiumumi 
muavini Ekrem, esasa dair müta
leasını söyliyerek, ceza isteğinde 
bulunmuıtur. 

Muhakeme, müdafaaların yapıl 
muı ve kararın verilmeai için, bq 
ka güne bırakılmqtu. 

Tehdit davası 
"Son Posta,, gazetesi tabiple • 

rinden Halil Lutfiyi ölmnle tehdit 
etmekten ıuçlu Şevketin muhake
mesine, İstanbul ağır ceza mah -1 
kemesinde dün sabah devam edil • 
mittir. 

Dün aabahki muhakemede, ta· 
hıt olarak Nazmi Duhant dinlenil· 
mif, kendisinin hA.diseyi doğru • 
dan dofru7'a l:nlmeclil!ai, -- -
dan itittiğini anJatmıfbr. 

Müdde:Umumt muavini Kqif, 
dosyayı mütaleaya almış, muhake
me altı nisana bırakılmııtır. O 
celsed~ müddeiumumi esasa dair 
mütaleasmı bildirecektir. 

Suçlu yahudi 
Kendiıile evlenmiyen Ra§el İl· 

minde bir kızı, evlenmeğe razı ol· 
maclığı için öldürmekten ıuçlu Le· 
on.Behann muhakemesine lstan • 
bul ağtr ceza mahkemesinde dün 
devam edilecek, suçlunun göster • 
diği iki müdafaa ıa}ıidi dinlenile • 
cekti. Fakat, suçlunun bastalandı
ğma dair tevkifhaneden rapor gel· 
mif, muhakeme kalmıfbr. 

Mangal kazası 
Galatada oturan Kalyopi ismin .. 

de bir kadın, başı dönerek man· 
gala dütmÜ§, muhtelif yerlerinden 
yanmııtır. Tedavi için kaldmlch · 
'1 hastanede ölmüt'tür. 

Müddeiumumilik tahkikat yap • 
mı,, hA.disenin kaza olduğu anla. 
tılmış, ceaedin gömülmesine mü • 
aaade edilmittir. Ceset, gömülmüt 
tür. 

:rnür:ıcantler kanuni muv.meleyc ta • Adliyede bir ziyaret 
hidir. Maniaa aaylavı olan eaki lıtan· 

wl 1 bul mUddeiumumbi Bay Ymuf Bugeca n6betçl eczaneler 
• • Kenan Korer, kurban bayram 

Saıuatyada: Teofilos, Fenerde: lsta.n'bulda ıeçirmitti. Kendisi, 
Vit.nli, Şehzadeba~mda: Hamdi, dün Adliye daireaine uğramıı, 
Şdıremininde: A. Hamdi, Kara • dostlarını ziyaret etmiıtir. Bu.gün 
ı:; ümrükte: Suat, Akurayda: E. Pe.r- Ankaraya döne'cektir. 

l~v, Eminönfüıde: Agop l\Iinael)•arı, ı~:-------------.
IlC§ikta,.Şta: Süleyman Recep, Kum· ı Yıllık Toplantılar ı 
k:ıpıdn : Belkıs, Zeyrekte: Hasan 
Huliıci, Dfranyolundn: :Uat, Gala • 
tada Mahmudiye cad<le~inde: l\li~el 
So!ronyııdit, Taksimde;_ Nizamcı • 
tin, Knlyoncn ko1Ju6und:ı: Zafird • 
polos, Şi~lide lfamamda: Halk, 
Kasımpn~ada : Yeni Turan, Hab'cı • 
oğlunda: Yeni Türkiye ecı:anest 

Hilalialımer Fatih Kazası B~ · 
Tumlığmdmı ~ 

Kazam'Izm ytllık genel kunılta • 
ymm !?9 • 3 • 935 Cuma günü eaat 
14 te kaıa ınerkezinde toplanacağı • 
nı üyelerimize bildiririz. 

de göz altında buh,ındurulmakta • 
dır. Vapurun telsizi mühürlen • 
miftir. 

Vapurun adı Poaidondur. 2327 
'>nluktur. Kaptanının verdiği İza· 
\at.& göre vapur Poliden Cebelüt• 
tarika aidiyordu. 

Posidon vapurile birlikte, Ka • 
radenizden üç Yunan vapurunun 
daha gelmesi bekleniyordu. Bu üç 
vapur için de ahkonmak emri vat• 

dır. 

Poıidon vapurunda yalnız ma• 
den bulunduğu, müıtail maddeler 
olm"1ığı için Halice sokulmaım • 
da bir mahzur görülmem~ktedir. 
Bun~nla beraber, dün gece ı~ va· 
kite kadar bu yolda bir emir le • 
lakki ediJmemittir. 

Diğer taraftan Navsika adlı ve 
V enizelosun oğlunun hisseıi bulu· 
nan diğer Yunan bandıralı vapur 
hlla Haliçtedir. 

Yeni tutulan v.e tutulmak üze • 
re olan vapurlarda da, Venizelo
sun ala.kaaı olduğu söylenmekte 
dir. 

Buradan, bırakılmasında mah • 
zur ıörülmiyen diğer Yunan ban· 
dıralı vapurlar Yunanistana var • 
mışlardır. 

Beklenen üç vapur ve diin ,.. • 
ka:lanandan bqka, bütün Y onan 
bandıralı vapurlar limaımnrzdan 

aerbestçe g~ebilceıeklerdir ve r~· 

Poll• haberlerl : _I _____ _ 
B1r çocuk bulundu 

Dtin ak~am Kı~la geçitinde bir ay· 
Jık bir k:tz çocuğu bulunmu~. adı Ce· 
mile konularak zabıta taralmdan, 
dü~kiinler yurduna gönderilmiF· 

DötüLME İDDİASI - 5irkeei • 
de ÇatalC'a otelinde oturan İbrahim 
Saınl admıhı biri taraf mdan döğül • 
düğünü j()aia etmi~, mtlu yakalın • 
mqtrr. 

MAŞA İLE - Ungad11 HAdim o
~alar goknğmda on yedi numaralı ev· 
de oturan Eleniyi, beraber oturduk· 
lan akrabumdaıı Eleniyi maıa ile 
ba~dan yaraladıgmdan yakalan • 
m.qtır. 

CE..'K.ET ÇALARKEN - Balar • 
köy bez !abrikaSI amelesinden Hwe· 
yiııin, f alırika gardrobund0; bulunan 
ceketini, İzzettin admd11 biri çalar • 
ken yakalanmı~tır. 

BACA KURUMLARI - Mercan· 
da Tikıcar &okağm.da dokuı numarıı· 
lı komisvoneu İranlı Haeanm otur • 
dnğu evde, yanmakta olan eobmnı 
tesiriyle baca kurumlan tutu~mll§ İ· 
ee de eöndürülmü~tür. 

SÖl\'DOR'OLEN YANGIN - Sif. 
leymaniyede Kaf!erli Ahmet Pqa 
sokağmda Bakkal Hilmiye ait on ye· 
di numaralı ~in ikinci katmda bir 
ym(;l'll ha2lamq, ev eahipleri tara • 
Cmdaıı sönrlüriilmii~tür. 

Fazla fiyatı~ kömür 
satanlar hakkında 

Ökooomi BJ.kanlığmca kok kö
mürünün toptan aatııma azamt fi. 
at konmuftu. Bir gazhane ile bir 
kaç büyük tüccann bu fiattan faz
laya kömür aattddan belediyeye 
ihbar et!ilmiıtir. Bundan batka 
Beyoğlu cihetinden dokuz kömür
ciinün de perakende fiatlarda da 
ihtikar yaptıkları tikayet edildi • 
llnden bunlar hakkında kanunt 
takibata bqlanmıttır. 

Karar 
Türk-Yunan 

muhtelit 
mahkemesinde 

Türk - Yunan muhtelit ha.kem 
mahkemesinde dün sabah on dört 

davaya bakılmı,tır. Bunlardan i
kisi mühimdir. Bu mühim dava · 
lardan birinde umumt ajammrz 
Bay Emin Ali Durusoy yem.in et. 
mittir. Yemini icabettiren dava 
tudur: 

Papa lstratos biraderler ve fÜ• 

rekbı komandit tirketi, lzmirde
ki depolannda Türkiye hükUıneti 
tarafından zapt ve müsadere edi-

len tutünlerinin bedeli olarak 
300 bin lira tazminat istemişler
di. Müddeilerin ellerinde iddiala
rım ispat edecek vesika bulunma

ması ve Türkiye hüktunetinin de 
böyle bir zabı't ve müsadereden 
haberi olmadığmı söylemesi üze• 
rine mahkeme Türkiye ajanına 

yemin tevcih ine karar vermittir. 
Bunun üzerine dün ıabah umumi 
ajanımız Bay Emin Ali Durusoy 
§C>yle yemin etmiıtir: 

#'Salahiyetli malt.amlarca yapı • 
lan cıra§tırmalara göre davacı §İr· 

ketin Jilelıleri. arcuına giren mü · 
tebaki tütünler hakkında bir za • 
bd ( vaz.'ıyet) yaprlmq olJuğrma 
bilmediğine anJ içmm.,, 

Bu yemin üzerine dava ıukut 
etmittir. İkinci dava da Bay Raif 
isminde bir zat tarafmdan Yunan 
hüKOmeti aleybıne a~umqu. Da 
Raif, mütareke uralarmda Banda 
mada Yunan torpitolan tarafından 
alınıp Yunaniıtana ıötürülen 
"Ceylinıbahrf,, ismindeki motörü· 
nün kendisine geri verilmesini i• 
tiyordu. Mahkeme bu motörün 
Bay Raife iadesine karar vermiı .. 
tir. 

Diğer davalar da müdafaaya 
oJmıftIT. 

Cenup demiryolları 
şirketinde toplanma 
Dün merkez Rıhtım hanında 

"Cenup demiryoMan 4irketi,, u • 
mumt heyeti toplanması yapılmıı, 
idare meclisi reisi bay Rükneddin 
toplantıya reiılik etmiıtir. 

Şirketin billnço ve hesaplan 
tetkik edilmi§tir. 

Şirketler işletme işi müdürlüğU. 
ne, eski Rıhtım tirketi Galata tu

beai müdürü bay Reıat Fuat ge • 
tirilmi§tir. "Cenup demiryollan 
tirketi,, Türkiye ile Fransa arasm· 
da bir iki sene önce yap;lan itilaf 
mucibince, SUTiye demiTYolunun 

Türk hucİuau içinde ka1an kıı, • 
mmr iıleten Framız tirketidir. 

ltilifnameye göre, hattın itle • 
tibiıesi 85000 Türk liraıı aermaye
li bir F ramız §İrketine verilmi!ti. 

Yeni mezbaha resmi ne 
vakit alınacak 

Mezbahada keailen hayvanlar -

dan Mezbaha resminin kilo üze -

Yeni Almanya 
Şehrim izde~i Almanlar 
heyecanlı bir toplantı 

yaptılar 
Eooelki. gece Alman lrolonisı 

Yalı.ek kaldcnm üerindeki urö 
tonya,, acile ldüplmnde bir mma 
mere tertip etmİ§ler~ burada Jale 
tor Guekı clikkate JeğftT sö~er sö 
lemi§ tir. 

Doktor, .öyleoinJe ezcümle J 
miıtir iti: 

- "Alman ulusunun bugünk 
önderi Adolf Hitler, bizzat kur 
duğu yeni Almanyayi temsil et 
mektedir. Eski Almanya., artık 

rihe karıtmııtır. Onun yerine, bij 
yük Frederikin ruhundan ilhama 
lan yeni Almanya gelmiıtir. 

"Yabancı memleketlerde bulu 
na.n bütün Almanlar, var güçleri 

le, anayurtta yapılan büyük itle 
re it tirak etmelidirler .. 

"16 mart tarihinde Adolf Hit 
ler tan.fmdan verilen mühim ka 
rar, Alman ulmunun namuıunu y 
Tine getirdi. Almanyaya 'haki 
hüriyeti verdi. 

" Yeni kararla Alman hükfune 
ti, Versay muahedesinin betine 
faalmı hükümden dütünnüıtür 

Yani, zorla kabul ettirilmiı ola 
Vers:ay muahedcainin bundan ıon 
ra hükmü yoktur. Yabancı devlet 
lerin boyunduruğundan kurtula 
yeni Almanya, büyük devletler a 
rasmdaki mevkiini yeniden ala • 
caktır. 

Bu ıuretle dün)"'l sulhu11v, yeni· 
den kuvvetlenmit olacaktır. 

"Alman orduau dünyasulhunu 
temine çalııacaktır. Bütün dün r 

ya Hitlerin ~mt bi.. hı>er • .er 01C1Uğ'Unu iiıyor. Yen1 lii'ial\" 

ya, bütün mevcudiyeti ile harpterı 
nefret etmektedir.,, 

Pek alkqlana11 bu iöyleocletJ 
•onra, 1911 çarpıfmalanna ait bir 
lilm gö•terilmi§tir. Film, 4''Almaıt· 
yaya inan,, aJlı mqhur bir kitaır 
tem alınmr.ıtır. 

TEPEBA$1 

ŞEHİR J,YATROSU 
TEMSiLLERi 
Bugün saat 14,30 da 

Bu gece aaat 20 de 

Müfettiş 
Komedi 

S perde 

Yazan: 
rt. Ciogol 

ın111111 
%1 Mart Çaqamba gününden 

itibaren 
UNUTULAı'i ADAM 
Yalnız bir haf ta için .• 

Eakl Fransız Tiyatrosunda 
Bugün saat 14,30 da 

Bu ~e aaat 20 de 

Uç Saat 

Operet: 3 perde 

Yazan: 
EkTem Reıit 

Seıt.liyen: Cemal 
Re,it 

1,t~W Bct~illf'f 

$tbirTiyatroS9 

11111111111111 

ı
1

ııu 
;il ııımııı 

rinden alınmasına nisan ayı zar·, ___________ ..-.., 

fmda bqlanat4ktır. Kaaaplann Okuyucularımıza 
ve celep1erin kilo bqına alınacak hizmet 
dokuz kun1f remıin et faitlarını K lJ p O N lJ 
pahalmlandıracağı yolundaki id • 
dialannın yersiz olduğu anlcıtıl •

1
._ __ B;...u_k_u.;.po_n_u_ka_i;..p.1KJ•k•l.ayı ...... ııı.z._._ 

mlfhr· 



S - ırolUR 22 MDT 1935 ~ 

IBCJYCJK DENiZ ROMANI 1 iki bin kişiyi tetkik eden bir profesöre göre 

Endülüste Kemal Reis Kimler Çok Yaşar? 
T elrika No: 62 1 Yazan: ı.w FERDi j 

i~i nrkı~H fiıraıtınıı sı~mı11 ~ıkliyecı~ıer
'. fakıt ı~lık onlın 'ı kuvvetten ~oıorıosıı ! 

Tutulan istatistikler çok mühim hakikatleri ortaya çıka
rıyor. Uzun yaşamanın ilk sebebi •• 

Ayşe,nin kapısı önünde 
Aiaç kovukları arasında sün • 

Jerdenberi İabrap ve yoksulluk 
içinde yqayan iki arkadq bir ak. 
tam ıular kararınca yola çıktılar. 

ekmek bulamadn dönerken, yere 
dÜflllilt ve düttüiü yerde kalmq ·· 

Çolak Hü.eyin atlayan çooujun 
yanına kotlu: 

- Aç mııın, yavrum?. 

- Nereye ıidiyoruz?. 
Çocuk cevap vermedi: . 
- Baba .• Öldün mü •• Sen de mı 

- Rehberin evine ..• öldün .••• 
- Kabul etmezıe ne yapaca • Diyerek haykırıyordu .... ., 

gız .. 

- Zannetmem. lıyan baııbnca 
gene gelirsiniz, demiıti.. O temiz 
yürekli bir adamdır .. 

Sinan bu manzaraya daha fazla 
ıeyirci kalamadı. Hüseyinin ko • 
lundan çekti: 

- Haydi, yürü ••• 
Koprak Ç&111dan ıeçtiler: Şehir kenarma · ıeldikleri 

zaman ıokaklar biraz daha tenha· 
latımftı ... 

- Olmemiz yald&fb pliba ... 

- Nereden anladın?. 
Siq.!ln: 

- Kıyafetimizden hiç kimıe 
-Açlıktan alenler, ıon dakika-

larında tokluk duyarlarnnf •• 
tüphe!enmez. • 

Diyerek HiMeyinle yanyana yü· 
rüyordu. 

- Ben henüz açım .• Açlığım ar • 
tıyor .• içimdeki kurtların damar • 
tarımı kemirditini hiasediyorutn .. 

_ O halde ben ıenden önce ö • 

leceiim! •• 

Rehberin evine ıelmiılerdi .. 
Çolak Hüseyin yav,qça kapıyı 

çaldı ..• 

Ses yok •..•• 
- Bir daha çal bakalun! .. 
Hüıeyin tekrar kapıya dokun· 

du ... 

Gene cevap veren olmadı. 
Bu sırada komtunun çocuğu 

pen::creden batım çıkanmtb: 
_ o kaç pn.IUr eft ıelmiyor .. 

Galillet tbtil&lciler araamda yarala· 
~r ::J.Jı; ? " 

Çocuk bu aö:ı:leri eö1ledikten 
sonra batmı içeriye tekti ft pen • 
cereyi kapadı. 

iki arbdq biribirlerinin yüd • 
ne bakarak sendeleye sendele,.• 
kapıdan aynldılar •• 

S'nan içini çekerek: 
- Zavallı adamcafız .. Şehit ol

ınut desene!. 
Diye mırıldandı .•• 
Hüseyin ıokağm bqına 

Yürüdü: 
kadar 

- Ondan çok iyilik görmüttük .. 
ŞiWdi ne yapacağız? Nereye ıide
c~iz?. 

Sinan açlıktan ayakta duramı • 
Yacak kadar kuvveuizdi •• 

- Bu felaket hepsinin büyülü
dür, Hüıey:n !., Ondan çok yardım 
törüyorduk .. Yann düf1D&n Gar • 
tıatayı zaptederse, buradan naııl 
döneceğiz?. 

- Ben yarından ziyade buıünü 
dütünüyorum. er.ı geceyi de aç ge· 
çirinek, yarın dizlerimin üatünde 
duramıyacağım .. 

-Tekrar geldiğimiz yeremi dö-
!leceğiz .• 

Yavvı yavaı konuıarak çarııya 
doğru ıidiyorlardı .. 

Şehrin her kö~ıinde bir ıef a -
let ıahnesi göze çarpıyordu.. So • 
~!arda açlıktan ölen, inleyen 
•btiyarlar ve çocuklar Sinanın gö
a!iiııe İliftikçe, bir gün kendisinin 
de bu akibete ufrayacaimı dütü • 
llerek tüyleri ürperiyordu . 

itte bir küçük çocuk .• ihtiyar bir 
'-'keğ"n cesedinin üzerine ablmıt 
'ihyordu: 

- Haydi, gevezeliii bırak.. Hiç 
b•r teY bulamazıak, tekrar kaya· 
Jıldara döneriz... Ve afaçlardan 
Yetil yaprak toplayıp yeriz. Suyu· 
muz da var .. Daha ne i•tiyorıun? 
Hüıeyİn cevap vermeden yürü

yordu .• 
Dar bir ıokaia 1&pmıflardı. 
Bu eokaia niçin aapbldarını 

kendileri de bilmiyorlardı. 
Si-.u. 
- N.-.,e pcliJ'Orm7. 
Di7e ........ Hleqinin söz· 

lerinin jpne dikkatle baktı, ve sü
lüauedi: 

- Açlddan lnntWmak için, •iı
nacak bir yer kaldı •• 

- O yeri hen ıendenaönce ketf· 
ettim .• Toprak! •• 

Sinan ümit verici ıeıle mırıl • 
dandı: 

- Anenin evine gidelim, Hü • 
seyin ! Onun bizi evine almak ce • 
aaretini ıöatereceiini UD:"'YOrum .. 

Hüseyin, Anenin biraderinden 
çekindiii için birdenbire bu fikre 
ittrak etmek istemedi: 

- Bizi ıaraya tetlim ederler1e, 
Melik Abdullah poıtunuzu çıkarır. 
Dedi. .fakat, Sinanın gözleri pa • 
nldryordu. Ay,edeq himaye gö • 

receiine imanı vardı. 
Kapının önünde du: !Dutfardı .. 

Çolak Hüseyin: 
- Sen isterıen kapıyı çal ! · de

di • lçeriy~ alına, ne mutlu ıana ! 
Hiç olmasa açJrktan kurtulur
ıun! 

- Ya, ıen?. 
- Ben de senin kuyruğuna ta • 

kılacak değilim ya... Kayalıklara 
gider yatarım .. 

Sinan arkadqmın kolundan 

çekti: 
_ Bu felakete ikimiz birden 

düttük .. ölürıek de birlikte öle • 
ceğiz.. Kurtulurıak da birlikte 
kurtulacaiız .. Ayte eter heni can • 
dan seriyor, evinde bizi saklaya· 
bitir .. Şehir ıukut edinceye kadar 
burada barınırız •. 

- Baba ... Bizi bırakıp nereye 
tİdiyorsun? Sen ölürıen bize kim 
~cak?. 

Sinan bu .özleri ıöylerken, bir 
eliyle kapıyı çalmala baılamıtb •• 

ihtiyar adam, çocuklarma yiye- (Arkaıı var) 
~arama~• cılcmıs... Bir. lokma ---~~--------

ilmin kudreti, bupn, bir çokJ 
ıeylere yetiyorsa da, ıücünün yet· 
mediii ıeyler de az değildir. Bun· 
larm biri insanın kaç yıl yaııyabi
leceiidir. Bununla beraber tutu • 
lan İltatiıtikler, bir çok hakikat • 
ler anlabyor. Meseli Amerikada 
ıiıorta tirketlerinin tuttuklan iıta 
tiatiklere ıöre oradaki inaanlann 
yüzde 33 ü 72 yıl yqıyor. Doksan 
iki yatını seçebilenler ancak yüz. 

de bir veya yüzde ikidir. Yüz .e;e 
yqıyanlarsa kayda ıığamıyacak 

derecede nadirdirler. 110 ıene ya
tadıjmı iıbat edebilen bir tek ki-

ti yoktur. Onun ~in iMm adamları 
doksanı ıeçmele munffak olan-

. lara ehemiyet vererek onlar her 
bakımdan tetkik ediyor ve bu 
yqa varabilmelerinia.aırlar1GJ kq.. 
fe plqıJorlar. 

95 yıl J&fl7.&D 2000 kifiyi tet -
kik eden biyoloji müderriai "Ray. 
mond Pearl,, a ıöre uzun )'af"m•
nın ilk ıehebi, uzun Y&f&llllf ata • 
lara malik olmakbr. Yani insan, 

yanlar bulunduju ıibi bunun akıi j 
ni yapan ve dudakları kurudukça 
içki içeuleı vardır. Bütün hu terait 
uzun 1apmanın lehinde de, alev
Jainde de tesir etmemit ıibidir. ln-
ıanın biyolojik teıeldriilü müıait 
olduktan ıonra bu çeıit inzalann 
"hemmiyeti.'"li pek fazla değildir. 

Uzun y'afıyan ve doksan beıini 
atlıyan kimseler üzerinde yapı -

lan tetkikler, bunların ya hiç a -
meliyat olmadıklarını, yahut pek 

ehemmiyetsiz ameliyat oldukları
nı göıteriyor. 

n huta, veya hutaca ıeçirmiıler 
dir. Fakat bir iman bir takım bas 
talıklara manız olmakla beraber 
ihtiyarlayıncaya kadar yqıyabi • 
lir. 

Bu hakikatleri ıaz linüne koy • 
duktan ıonra doksanmı qan kim 
ıelerin ne ıibi hutalrldardan öl· 
düklerini de anlamak ıerelrtir. 

Yapılan tetkiklere ıöre banla • 
nn yüzde 24 ü kalp hutabkların-
dan, yüzde 1 O u damar 1ertl91me. 
ıııi gibi damarlara ait hastalıklar. 
dan, yüzde 15 kadarı teneffU. ci-

Bundan da dokıan ıene, yahut hazının bo:ıutmumdan, yüzde 12 
daha fazla yaııyanlann bünye ve ai böbreklerin vazifesini yapama. 
tqekkül itibarile ameliyat ile çı muından, yüzde 7 •i mide Ye saire 
kanlıp ablacak hastalıklara uğra. rahatsızlıklarından ölü1orlar. 

madıklarıdır. Uzun yapmak ba'h'ai ta tekilde 
El&MD Mi,.alr .....,.-.-18( en Mdtia o .......... ı Uni &ia8rlli 

senit minaıile, ferdin biyolojik ı.talardan dolan ve bu yüzden iyi 
t91ekkülündeki kusurları tashihe !e-tekkül etmif, hutalıp ID1lka • 
yardım eden ilim ıube.idir. vim, Ye vazifelerini İJİ yapan bün 

Doksan yıllık adamlar üzerinde ye sahipleri uzun bir ömür ıüre • 
yapılan tetkikler, bunların bU çe. bilirler. Fen, vakibiz ilümlere 
tit kusurlardan uzak olduklannı kartı ıelmek için çaltfıyor ve bit' 
ıöstermittir. çok muvaffakiyetler kazanm11 bu. 

uzun yqamayı temin eden sebep
lere atalarından variı oluyor. Şa
yet insamn ana babası, yahut bü
yük babaları yer yüzünde uzun ö
mür ıürmütlene, onlann bu vaıf ı
na variı olmak çok mühtemeldir. 

Oıtat Pearl bunu ıu misal ile 
tavzih ediyor: 

Doksan yıl veya daha fazla ya- ltınuyor. lhtiyarlıyan ldmeeler Te

ııyan in1&nlar üzerinde yapılan ?"alet Ye mizaçları dola111ile yı • 
tetkikler, bunlarm sapasağlam ya lacı ve 6ldürilci1 kunetlere mu

ıadıklarını 1röıteriyor. Bunlar ö • kavemet edebilmekte ve bu yüz· 
mürlerinin mühim bir kumını ya- den yqayabilmektedirler. 

Doksanını atlamıı ihtiyar bir 

kadm var. Babası 78, anuı 91, 
büyük babaıı 99 yıl, büyük anut 

78 yıl yqamıılardır. 

Bu kadının uzun bir ömür ıü • 
rebilmainin hikmeti, atalarının 
uzun bir zaman yaııyabilmeleri • 
dir. 

Uzun Yatamanın ikinci sebebi 
inıanın mi.zacıdır. Gamsız, tala11z 
yqıyan, hayabndan boınut olan 
ve onu hiç bir tehlikeye atmıyan 
kiımeler, ıamb, tualı, ıinırli, ba
yatından ıayri memnun, vehimli 
kimselerden daha fazla yqıyabi
lirler. 

Kırkından ıonra ajır itlerle 
meıgul olmıyan, fazla ıüç sarfet
miyen kimseler de uzun bir ömre 
namzettirler. 

........................................................................ 1 .......... 

Buz üstünde garson ! 

Kendilerini töyle iyi bealiyen · 
lerin, ıiıara içmiyen ve içki kul -
lanmıyan kimselerin uzun yapya. 
caklamıa dair tesadüf olunan u -
mumt telakki pek doğru değil • 

Sen Moriudeki ıarıon]arın hep tinaj yaparken de ıüratle içki v. • 
ıi, buz üatünde kaymajı bilirler. yetittirmek icap eder!. 
Kıt ıporlannın en çok yapıldıi• R•imde on üç yafmcla Münibte 
ve dünyanın dört bir tarafından patinaj f&IDpİyonu olan Marta 

dir. Yapılan tetkikler bu telikki gelen zenginlerin eğlenceli vakit Mayerh•mla bir prsonu ıörüyor· 
yİ pekte aağlamlqbrmıyor. Çün- geçirdikleri bu yerde, patenlerle aunuz. Mütteriai P,i ayaklan p&• 

kü doksan sene yqıyan kitiler a- kaymak buıuıunda maharet ,,.öa· tenli olan IMIOD, içki yetittiriyor 
raamda CSmründe ıigara içmiyen teremiyen adam, ıanonluk yapa • ve m(lfteriıinin etrafmda dörtdö • 
mründe bir daml • • kullanmı-1 1 

mazl..._. !.liiıDkiutal..müateımerinLDIL.JIÜnu::ı_~~~--~-----..J 
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Urla hikimini öldüren
ler kimlermiş ? 

Samsunda - -Tütün satışı 
gidiyor 

• • 
ıyı 

E eş yıl önceki cinayetten dolayı yen· den dokuz 
kişi tevkif ed idi, mahkemeye veriliyorlar 

Fırtınanın yaptığı 
zararlar 

Bet yıl önce Urlada bir cinayet 
o1.muı, hakim bay İhsan Ziya öl -
dürülmüıtü. Bu vakanm muhake
meti çok uzun ıürmüt ve suçlu ol· 
duldan zannedilen bet kiti yedi • 
ter sene hapse mahkiim olmuılar
dı. Fakat temyiz mahkeme1i bu 
karan bozmuı, yen~den yapılan 
muhakeme neticesinde evvelce ye· 
dişer sene hapse mahkU.m edilen -
lerin beraetlerine karar verilmif
ti. Bir ay kadar evvel de, beraet 
karan temyizce tasdik oluıımuı .. 
tu. 

Yıllarca süren ve artık kapan -
mıt o1duğuna hükmedilen bu cina
yete ait dava yeniden tazelenmiş 
bulunmaktadır. 

Urla hakimi bay Ihsan Ziyanın 
aldürülmesi hidiseainde suçlu gö· 
rii!enlerin beraet etmelerinden 
ıonra, Urla müddeiumumiliği ci .. 
nayete ait evrakı yeni baştan tet-

Tekirdağında acıklı 
bir kaza 

Tekirdağ, (Hususi) - Bayra • 

mın üçüncü günü ak§&DU saat 
18,30 arralarmda burada çok fe • 
ci bir kaza olmuf, bayram müna -
aebetile bbaıının yanına gelmit o-

lan Edime liseai ta!ebeainden, 
Tekirdai müddeiumumisi bay l• 
rahimin oğlu on üç ya§larında Ha· 
Kik bu kazaya kurban gitmittir. 

Vak'a ıudur: 

Müddeiumumi bay lbrahimin 
kiracı olarak oturduğu evin sahi
binin oğlu orta mektep talebe.in
den on yedi yqlarmda Suat, o sün 
bir tanıdığından kira ile bir çifte 
almıf, tedarik ettiği fifeğ:i de ıü -
rerek eve gitmiftir. Evin üst IO • 

f:.sında bulunan HalUkun yanma 

c ~'.uken merdivenlerde çifteyi 

3östermek istemit, tam o esnada 
kazaen ateı alan çifteden çıkan 
ıaçmalar Ha!uk'un göğsüne isabet 
ederek vazallı çocuğu yere ıermit-

tir. HalUk kısa bir müddet içinde 

aldığı yaradan müteeaıiren ôlmüt· 
tür. 

Çok nezih, sakin terbiyeli bir 
eocuk olan HalUk'un cenazesi bay. 

ramın dördüncü günü a.ker, jan -

kik etmit, neticede dokuz kiti tev· 
kif edilmiştir. Mevkuflar avukat 
bay Fehmi, kardeti bay Hafız Ah
met, keresteci bay Salih, Urla es
ki nüfus memuru bay Ha.aan, Yoz· 
gatlı bay Sadık ç.avuf, Arnavut 
bay Abdurrahman, Urla iskele .. 
sinde bay biz Hüseyin ve arkada
tı bay Uz Ha.aandır. 

Yap11an tahkikat neticesinde, 
cinayetin avukat bay Fehmi tara• 
fından işlettirildiği kanaati hasıl 

olmuıtur. 

Dava, lzmir Ağır ceza mahke
mesinde görülecektir. Adlarını yu. 
karıda yazdığımız dokuz mevkuf· 
tan bazıları bundan evvelki mu • 
hakeme sıralarında yalnız şahit 
olarak dinlenmişlerdir. Mevkuf -
lar arasında, evvelce mahkUm o -
lup da bilahare masum oldukları 
anlatılarak beraet edenlerden 
hiç biri yoktur. 

Gediz neht in de bulunan 
ceset 

lzmirde çıkan "Anadolu" ar -
kadaşrmızdan: 

Menemen ile Bergama araımda 

Gediz nehrinde bir ceset bulun • 
IDUflur. Menemenden lmıir emni-
yet müdürlüğüne bildirildijine gö· 
re ceeet, lzmirin Hamldi'J'• ... -

hallesinden Ahmet oğlu 329 do • 
iumlu bay Şakire aittİl'. Kendiıi 
Menemende bulunuyordu. iki ar

kadqile bir1ikte 14 numaralı kap
bkaçtı ile lzmire ıelmifler ve iz. 
mirden para almıtlardır. Tekrar 

Menemene dönüş~erinde bay Şa • 
kir boğuhnıqtur. Gedize nud düt

tüiü hakkında Menemen adliye 
ve zabıtası tahkikat yapmaktadır. 
Bay Şakirin lzmire birlikte geldi

ii arkadqlan ve §Oför aranıyor. 

Samaun, (Hususi) - Samsun 
Halk fırkaaı vilayet idare müte • 

şebbiı heyeti batkanı ve Giresun 
ıaylavı bay Münir Akkaya Anka-

radan gelirken Havza ve Vezir • 
köprüye uğramıt, ora fırka itlerini 
gördükten sonra· Ankara tren ile 

Samsuna inmittir. Ayni trenle 
Samsun saylavı doktor bay Aıım 

ve Erzurum saylavı bay Şükrü de 
Samsuna gelmitlerdir. Bay Münir 

Akkaya vilayetimiz fırka kongre
leri seçim işlerini hazırlamakla 
meıguldür. 

TOTON iŞLERi 

Tütün sahtı bu sene değerli 
fiatla yapılmıttır. Yaprak halinde 

tütün tabfı son hızmı bulmut, ili
tikli o!arak cüzi mikdarda kal • 

mıttır. Bayram erte.i demet halin

de satq bat lıyacaktır. Bu senenin 
mahıulü pek nefis olduğu için a-

laverenin çok hararetli olacağı 
tahmin edilmektedir. 

HAVA V AZlYEn 

Bir haftadanberi hava pek ka
rarsız ve yağmurlu idi. E~elki 

ıündenberi hava birdenbire değİf· 
ti. Hararet inmeğe, kar yağmağa 
bqfadı. Etraf tepeler be,... J,ir 
rtUye nrtınmüş gibıi'hr. oca a-

rı fırtınasmm hüküm sürdüğü bu 
hafta, cemrelerden sonra .devam 

eden kuru soğuklann batın sayı • 
lacak dereceyi buldu. Evvelki gün 

batlıyan, bu sabah süktlnet bulan 

şimalden esen tiddetlıi rüzgar, hey· 
betli deniz da1galan limanımızda 

demirli bulmıan bir motörü ve iki 
çapan sahile abnıf, parça parça 

etmiıtir. Gemicilerden bir kiti ka· 
yıptır. Mısır yüklü bir motör üç 

yüz lir :alık mısır yükünü denize 
dökmek ıuretil~ batmaktan kur • 

damıa, poliı müfrezeleri, talebe tulmuttur. Geçen sene de böyle 
Ye çok kalabalık bir halk küdesi- bir deniz feliketi olmuş ufak bü
nin iıtiraki ile, gözyqlan arasın· yük 150 patça gemi parça!anmıt
da kaldın!mq, Tabutu ebedi met- tı. Bu sene yeni deniz yapıların. 
fenine kadar mekteplilerin el1eri dan üçü ebilmiı, bir kaçı da za • 
üstünde tatmarak götürülmüttür. yiata uğramadan sahilde batmıt 

Bu acıklı vak'a bütün Tekirda- bulunuyor. Bun1arın kurtarılma -
imı derin teessürler içinde bırak- sına ça1ıtılmaktadır. 
mııtır. K. S. 

KURUl\'un edebi tefrikası. 4 netliğiniz gibi, Paris eeyaha· 
timi haşarılık , .e çapkınlıkla 
geçirmedim. 

Bugüne kaclar rz,kan kısımların 
'lıülasası: 

Birgün, Hikmet Kapta -
nm İ§ten çekildiğini, Pen • 
dik kıyısında yaptırdığı bir 
eYde hayatını geçirmeğe ha~· 
laılığmı işittim. 

için gönderilecek talebe mü· 
sahakasına girdim, ,.e kazan· 
dun. 

Brükselde kaldığım üç se· 
ne, hayatımın hiç unutaını · 
yacağnn seneleridir: Bu üç 
sene içerisinde, bir tatil ayı· 
nı geçirmek için fstanhula 
dönmek hatırıma hile gel • 
medi. Zaten, Brüksele var . 

Bir sef erind~ pansiyon 
sahihinin kızı Adrienne i1e 
heraherdim. Sadece. hirihi 
rini en iyi anlamış iki arka
da~, yahut iki sevgili gibi 
Parisi dolaşmıştık. Fakat, İ· 
kinci seferinde. bekar git -
rn~ tercih ettim. 

Bu son hir aylık macera, 
kadınlar hakkında, hana hir
~.ok hakikatleri anlatmıştır. 
Ve daima, Parise yalnız bir 
. eyahatin tadını hatırlarım. 

Belçikaya döndüğüm znman 
cebimde ancak iki frank kal
nuştı. Fakat, buna katiyen 
c er etmiyordum. 

Bir kadın c!oktorun bü~ 
1 yük bir muvaff akı yeti 

lngilterenin Griniç tarafındaki 1 
Atfege hastanesinde çalıtan kadın! 
doktorlardan doktor Meri \Val -ı 
ker, yeni bir ilaç yapmağa muvaf
fak olmu, ve buna Prostiqmin a
dını vermittir. Daktor Meri bu ili.· 
cı yedi senedenberi yatağa düten 
ve "Myosthenia Graoiı,, haatalı • 
ğından muztarip bir kadma tatbik 
ebnit ve çok iyi neticeler almıt • 
tır. Adını kaydettiğimiz hastalık, 

umumi bir felç yapan fena bir haı 
tabktır. Doktor Meri ketfdtiği ila-

cı bu derde u~rayan ko.dcı üzeri 
de tatbik etmif, resimde sağ ta 
rafta görünen ve yedi yıldır ye 
rinden kımıldayamıyan haata i 
leımeğe, hareket etmeğe ve nib 
yet bütün mafsallarını işlrtmeğ 

imkan bularak yürümeğe baıla 
mııtır. 

Doktor Merinin bu muvaffaki 
yeti tıp aleminde büyük bir al. 
uyandırmıştır. 

Resimde doktor Meri solda, h 
tası ıağda 2örülüyor. 

Güzel göz müsabakası 
nasıl yapılır ? 

Parisin büyük aalonlarmdan bi· · 
rinde verilen bir galada en güzel 
göz müsabakaaı yapdmıttır. Mü -
sa bakaya giren kızlar, jüri heyeti 

üzere kabul edilmiıtir. 
Yukarıki resimde bu mfüıabıı lcl 

yapılırken ve birinciliği kaza -
nanı görüyorsunuz. 

üzerinde hususi bir teıir vapma • -------------
mak için Mısır kadınlan gibi, göz- Çankınya su get;rifiyor 
lerini açıkta bırakarak peçe ile Çankırı, 21 (A.A.) - llgaı k• 
yüzlerini örtmü§lerdi. Pek güçlük- zasından yeniden getirilecek olal' 
le yapılan bu seçmede Miryel Pon r.uyun yoHarına ait demir bonılat 
sar adlı bir kız Parisin en güzel gelmittir. Yakında döşenmesine 

gözlerine malik bir Bayan olmak ha!1anacaktır. 

kım takım cariyeler etrafını almıı. 
Fakat bütün ömrünce bunlara 
hasr~t çe!cen eıki yobaz bu biribi
r1 •.:-c.1t:n güzel kızlar arasında ken · 
disinin ne kadar zavallı kaldığını 
görünce beceriksizliğin ve hayata 
kartı duyduğu kinin bütün hıncı 
ile Üzerlerine tükürmüt: 

- Altmıımdan sonra gelen 
devletin üstüne İ~le böyle ederler. 

Amerikalı lastik kralı da içinde 
yüzrlüğü dolar deryasında ağız ta
diyle boğulmak için kendini ( Pa • 
ris) in eefahat alemlerine bırak . 
mıftı ..•• 

Bizim Karacaahmetteki kavuk • 
1,, .,,.,eza.- taıı.1 "'"'r.• h:ı" -·-"" ,.. .... -u• • y~ • ·--··- ._...,.,..."J 

!cek defteri hafifledi. 
Gençliğinde kuru bir sucuk pat" 

•ıasını kemirmek için ditleri ıeyi" 
ıen Amerikalı Mikado barıııı1' 
hütün kızlarını yirmi gün hem de 
ı;.manlariyle beraber besledi. 

O hali ~ördükten sonra inandfll' 
iti yaşını, batını alanların honr ' 
clalığı ken:li kendini gülünç et
mekten başka bir şey değil.. Geıı9' 
likte herşey hoş görülür ve yala -
~ır da! Fakat ellisinden sonra ~f 
kınlığa özenmek pek zorlu oh• -
yor. Ç:lek nekadar le7.Zetli olurtl 
o'ıun şubat ayazında hoşa gitıııef' 
Her şey mevsiminde olmalı .• 

Anmw a5~il böyl~ fonruır: di" 

Hikmet Kaptan, eski bir 
aile doetumuzdu. Her eeler 
dönüşü bize hikayeler, fıkra· 
lar anlatır, eğlendirirdi. O • 
na bakılacak o1urea. heni 
bahriyeli yanmak ietiyordu: 
fakat lise)i bitirir bitirmez, 
Belçikaya banka«-..ıhk tah!ili 

dığmun daha üçüncü ayı 
baham ölmü§, fü·ey annem 
Bnrı1a ·a çekilmi~ti. Ya1nı7 
iki tatil Parise kadar uzan · 
drm; bununla beraber, zan • 

Omıü medresenin tq duvarlan natacak kadar işveli Paris kızları lemiyor itte!.. 
• e • A • ,. e e 1 e 1 W ,. '· :,fıt &r1\1Jft..Ja fodla kemırme1·1e geçen ı1•'"•• ·1\- l -•' l, , ,,._ , n• nr-..... l .. _.,,. T ,.._ J.., ... ., ·- "'"' • - -P O 

yobaz naı!lsa gi"n~·n birinde ;eyh j ğa muvn a o u.ar, ol u aı am · ı ·ııur f t< ır civa gibi kaynayarı , 
islim ohnut, dairesi kunalmut, ta· ına kral hazretleri net' elendikçe çapkın Paris kızlarından bi1' dd 
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~--------------------..... ~ ı Hauptmanın muhakemesinde son celse 

HiltlAYE 
s •• t u Anne! 

YERLi MALI Yazan: Osman Cemal Kaygısız 

t-aya.n Sıd~ka b~r yıllı~ duldu :· / ~eniden alacağım kadının kimse
Bay Ah de bır yıl ık bekardı .. Bır ıız, amma Mç kimsesiz olmasını 
yıl önce Sıdrka koca.sTndan, Bay isterim! •••• 
Ali de karısından ayrılmışlardı •.• 
Bu ayrı.ış arın sebebi bir taıkrm 
beyl'k aile dedikodu'arı, mahut 
karı ko~ dırıltı'arı idi. Fakat, 
ne yapsmlarki bütün de::likodula -
rma bütün gürü'tü ve patırı:1rlarına 
ra~men uzun zaman evlilik nle • 
mil"..e alıştıkları için bir yıldır ya • 
§adrkları bekar hauattna bir türlü 
ıaın~mamışlar, evlilik, ikisinin de 
yen:den burunlarında tütmeğe 

ba~'amıştı. 

Şimdi ikisi de yeniden kentlile -
rine uvgun bir koca ile bir kan 
arıyorlardı. Fakat ik=sin:n de 
bunun için ayn ayrı §artları var -
dı ... 

Bayan Sıdıka eski kocasının 

pek fazla olan hayvan merakın
dan brkm•ş ol :luğu için şimdi vara
cağt yeni kocanın kat'iyen hayvan 
meraklısı olmamasını, hatta evin 
iç'ne bir tek kedi bile getirmeme • 
sini istiyordu. P-a.y Ali ise eski 
karısm•n anası, grH, teyzesi gibi, 
hatası gibi, ka~1ın hısrmJanndan 

pek canı yanınış oMuğu için f imdi 
alacağı. yeni karının gerçekten 
kimsesiz, amma hiç kimsesiz ol • 
maımı fart koşuyordu. 

Nihayet eşten, dosttan araya gi· 
ren krhvuzlar bir gün bir ahbap 
evinde bayan Sıdıka ile Bay Aliyi 
kartı karfrya oturttular: 

- Ben zaten kimsesizim .. Ben 
de ne ana, ne baba, ne kardeı, ne 
teyze, ne am-ea, ne hala, hiç kiıme 
~ik!er yok!. • 

- Şu halde?. 
- Şu halde kalk gide1im, çöp -

çatana! .. 

• • 
Bayan Srclrka ile Bay Ali iki üç 

ay ka:Iar evlerinin içinde yapyal ~ 
nız, çok tatlı bir balayı geçirdiler. 
O:>h, ne güzel, ne ala, ne sesaiz, 
dırıltısız, patrrdısız bir hayattı 

bu! .. Karışan yok, görüıen yok, 
dediko:lu yok, hayvan pisliği, hay
van gürültüsü, hayvan hizmeti 
yok ... Sanki ikisi de hayata yeni • 
den doğmuşlardı! 

Fakat, bir alqam eve reç gelen 
Bay Ali, içeride yabancı .bir koca 
karıyı görünce §aşaladı, karısmm 
kulağına fısıldadı: 

- Kim bu?. 
- Kimse değiıt! .• Şey! .. Süt an-

nem!.. 

- Hani kimsen yoktu tenin?. 
- Gene yok sayılrr, . yalnız bu 

ıüt annem var ki, o da her zaman 
gelmez; böyle ayda yılda bir ya 
uğrar, ya uğramaz! 

Ali o anda beyninden vurulmu
,a döndü am~, hiç renk vermedi, 
ıtes çıkarmadı, sabretti. 

-hte at dediler, işte meydan!. • • • 
Kar~ı kar§IY.ıJ konuşun, görüşün, Aradan on bet, yirmi gün geçer 
ıartlatın, iştnize ge'irse birleşin, geçmez, gene bir alqam ıüt anneyi 
işin:ze ge!mez~e gidin, kendinize 

1 
evde görünce içinden: 

uygun ba~ka bırer eş arayın!.. - Anlaşıldı, dedi, kan bizi e. 
Sıdıka: nayı yerine koyup mantara butır· 
- Benim, dedi, bütün şartım mış, la.kin atacağı olsun 1 •• 

ı 

TAK Vi 
Cuma 

~ it Man 
17 Zilhicce 

Gün do#tJşu 6.01 
Gli rı bıt1s1 18.2? 
Sabah ııamaz, ~. ıo 

r>ğle nıımızı ıı.ıı.ı 

ıtındı namaz L.~.48 

Ak~ım namu 18.!ı 

Yatsı namazı 19.~3 

ımsıt 4." 
Yılın geçen günlerı 79 
Yılın kalan cü11leri 277 

M 
Cumartesi 
2.'l Mın 
18 Zilhicce 

600 

18.~4 

5.4-0 
1 ı.~ı 

l:'i.48 
(8, !f 
19.54 
4.19 
80 

276 

1 

''Bir adamı öldüren kim-
se öldürülmelidir!,, 

Çok alaka uyandıran Hauptma- ı bundan istifade etmeği düıünme. · 
run muhakemesi tafsilatı bl,!gün - diler. 
kü yaZimızla bitmetedir: Müddeiumuminin iki celse sü-

Ceılıe tekrar açıldığı zaman 1

1 

ren iddiası bitmişti .. Muhakemeye 

==;ı:;::ı ===-==~====J=ı==I müddeiumumi jüri heyetine bu iş. ni•hayet verildi. Ertesi gün Nöy 
RADYO te bir adli hata olmak ihtimali bu- Jersey hükUmeti, Birleşik Ameri. 

lunmadığmı teyit ederek bu hu - ka devletleri hatta bütün dünya 
austa kat'iyen tered.düde dütme • için mühim bir gündü.. Mahkeme eugUn 

İSTANBUL: 
12,30; Plak ne§riyatı. 18: Otel 

T okatliyandan nakil • Çay saati • 
Telsiz caz. 19,20: Çocuk saati, hika· 
yeler • Me5Ut Cemil, 19,50: Haber· 
ler 20: Keman solo • Nejat piyano 
refakatiyle 20,30: Havayen Kitar 
Siret ve arkada§ları. 21: Bayan Ri· 
' a Mahmut (şan) piyano ile. 21,20: 
· -ion haberler. 21,30: Radyo orkes • 
~rası. 22: Radyo caz ve tango orkes· 
lraJarı. 

175 Klız. MOSKOVA, 1724 m. 

17,30: Sozle_r. 18,30: Kızı1ordu· 
ya musiki bahisleri. 19,30: Köylü 
ve musikisi yayını, 21: Karışık kon· 
ser. 22: Çekçe yaynn. 23,05: İngiliz· 
ce yayım. 24,05: Almanca yayım. 
832 Klız. Moskova (Stalin) 361 m. 

18: Edebiyat. 19,30: Bir konser 
nakli. 22: Dans musikisi. 

823 Khz. BÜKREŞ. 364 m. 
l~ -13 Gündüz plak yayımı. 

18: Radyo salon orkestrası. 19: Ha· 
herler. 19,15: Salon orkestrasının 
sürümü. 20: Konferans. 20,20: 
Skeç. 20,40: Şarkılar. 20,55: Sözler. 
21,15: Senfonik konser. 22: Senfo· 
nik konserin devamı. 23: Haberler. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Çingene orkestrasL 19: 

Spor, 19,15: Piyano musikisi. 19,55 
Sözler. 20,30: Operadan nakil. 23; 
30: Sözler. 20,30: U§ğ3 ük,cdo8st 
30 ı Havaı- aporu. 23,35: Çingene 

musikizi. 24,15 Caz. 

~ B·O R SA 
ı } liz,lannda .rıldız ışareri rıla.nlar üze
rinde 21 3· 935de muamele görenler• 

. dir.j Rakamlar kapanış tiatlarım ııtöst~rir 

melerini söyledi ve dedi ki: reisi davayı hulua edecek ve jüri 
. Müd f vukatı R ·ıı d'' heyeti kararını verecekti. Aylar • - a. aa a eı y un . 

· • 'ld b' .. 1 kud danberı süren, bir çok heyecanlara 
sıze ıncı en ır cum e o u : 
"Eğer mahkUm -11-ak • t • sebep oılan ve bitmiyecek gibi gö-

Q'uıı il' emezıe .. 
1 

d 
n. h'·km tm · • d-...ı· B d ru en avanın sabırsızlıkla bekle • 
ız u e eyınız,, .,.;ıı. en e .. .. . . 

ha.variyundan ayni zatm, Sen Ma- nen ~on gunu gelmıştı. 
tiyönıün bu sözlerini hatrrlataca • Mahkeme salonu büyük ·bir ka· 
ğım: "Bir adamı öldüren kimse öl· labahkla dolmuştu .. Binanın etra· 
dürülmemelidir.,, fındaki sôkaklardan geçmenin im

Görüyonunuz ki herşey Haupt· kanı yoktu. ilk günlerdenberi bü· 
marun aleyhinde bulunuyor. Mü. yük bir bitaraflık göstermiş olan 
d~faacılar bize aoruyorlar: Maz • hakim, T~n~rd bütün ciddiyetile 
nun cürmü na.art yapmı!tır? Ka. mevkiine geldi. Mübaşir bütün 
ranlık bir kötk içinde kendisine kapıları anahtarla kapadılar. Re -
kim kılavuzluk etmiftir? Şahsiye- isin sözleri bitmezden evvel kimse 
tini nasıl saklamıştır? Pekala, biz ıalondan çıkamayacaktı . 
de diyoruz ki Hauptma gayet iti - Reiı Trenşar'm yaptığı hulasa 
nalı bir cinayet deni almıı, kendi kırk dakika sürdü.. Heyecansız 
doğduğu memleketin ileri gelen • durgun bir aeıle jüri heyetine 
lerini soyım.uftur. Bu tipte yaratı - hitap ediyordu. Evveli davayı 
lan adamlar en gözede olanlara ta· sonra cinayetin neticeleri anlattı • 
arruz etmekle büyük bir zevk du - Suçlunun bir el merdiveni ile ço -
yarlar. Eğer bu adamı ıfe11best hı- cuğun yattığı odaya girdiğini söy • 
rakacak olunanız, yapılacak iedi.. Bu merdiveni yapmağa ya -
böyle bir cürüm i1le mu·kayese e • rayan tahtaların Haupünan'ın 
dince Lindbergin çocuğunun öldü- evindeki tavan arasından alındığı 
rülmesi cinayetini nasıl ifade ede- \re fidye para.at olan banknotların 
ceksiniz?. gen maznunun yanmda bulundu

E vet, bu adamı aerbest bırak• ğunu izah ettj. 
mak, memlekete yeniden tecavüz Şahitliğe gelmit olan bir çok 
ettinnek, çocukları bulunan val • namuslu adamların doktor Kon -
d~ ~ıe~m ti~eje nıah • don'un .&rılarin: ~> u:LJ ..... ini_ 

kllm etmek gibi asnn kaydeClece • mµdafa §ahitlerinin evvelce mah -
ği müthİ§ bir cinayet olacaktır. kôm olmuş, aözlerin-e pek de ina -
Müdafaacdar, Lindbergin Jan nılmayan kimselerden bulunduk· 
yahut Hauptmanm sesini işitmiş larmı ıöyledi •• 

§urlum şu:lur! Varacağrm erkek· • • • 

olmasından füphe ediyorlar. Yav • 
rusunun nerede olduğunu öğren· 
mek arzusiyle .haftalardan beri ya· 

Bay Ali, o gün yemedi, içme • ı.=~=-"=u_k;;;;u;;;;;t=(;;;S;;,..a;;;.t,:..;ı;!ş~)===l
1

1l nıp yakılan bir baba Sen Reymon te kat'iyen hayvan merakı olma -
malı t Çünkü ben eski kocamın bu 
hayvan merakından pek bıkmış • 
tım ... Tam beş yıl evin içinde kuş
lara, tavuklara, kuzu~ara, kedilere 
hizmet etmekten anam ağlamıştı .. 
Onun için ben artık evin içinde bir 

t,, di, şalt düşündü •• Ve akuıım üstü l • Londra 600, - • Vıvaoa mezarlığında itittiği ıesi unutabi-

Bütün bu sözleri jüri heyetine 
tesir yapmak için değrl, aneak on • 
ları aydınlatmak fikriyle söylec\
ğini ilave ederek dedi ki: 

tek bile hayvan istemem! •• 

Ali karşılık verdi: 
- Baş üstüne .. Eğer kısmet o • 

Iur da birleşirsek evin içinde bir 
tek kedi yavrusu bile göremezsin! 
Lakin benim de p.rtrm şu ki, ben 
de eski karımın hısnnmdan, akra • 
basından pek bıkmış olduğum için 

-· 
1 

18, -
4.8, --

r- • l\evyork 12fi - • l\lalirlı l' ·? 
yedeğinde çektiği torba memeli, • Pırls 169 - • Berllıı ır mı·· 

24, -
~5. 

koskoca bir alaca inekle evin ka- • Mlltno 710• .- • Varsovı Bundan sonra müddeiumumi, 
• Brillt.se 118, - • Budıpeşte -

16, -pısma dayandı .. Sıdıka ineği gö • • Atına 2;1, 50 • Bükreş mü·dafaa avukatlarının Fiş üzerin-
rür görmez bağırdı: • Cenem 81!5, · • • Belgrac li4, - de uyandırmak istedikleri tüphele· 

-Aaaaa ... Bu da nesi?. 
- O da bizim ıüt anne! .. · 
- Ay, ben onu dünyada iste· 

mem! 
- istem.ezsen, timdi kendi ıüt 

anneni de savanın! Yoksa karış. 
ma.m, yarın akşam bunun yavrusu 
olan süt kardeşimi de getiririm 
ha!.. 

.. Sorya H, - * Yolohama 34, - b 
• Amşmda ıı s:-. _ *Altın 956, _ ri ertaraf etmek için çalıştı. De-
a Prı~ ıoo, - * Mechllye 45. - ı di ki: 
"' Stotbn1m ~'!. -- • R~oknoı t.ıO. - N H k d - e auptmanın arısı, ne e 

l;;:;---· ;;;;çi;;;;e;;;;;k;;;;;l_e_r==(k=a;;.p_.. -=•-a_._1_&_>==lll her hangi bir kimse Fişin bu ada -
• Londra ~98 75 • Stokhl" 3 ~iT4 ma on para verdiğini görmüı de • 
• l'levyork 0.7960 • Viyana 4.2l60 

1 

ğiidir. 
• Paııs ı~.tı6 • Mıdr1ı !i.8\1 
• l\111Aoo 9.59'!6 • Berl!ıı ı.9ıı Doktor Kondon'u müdafaa e· 
* .Brükse 3.4144 • Varşova 4 2lö0 1 derken, bu adamın Lindberg i~in 
• .Aıına. !-3.6t • Budapeşk 4.41'8 
• Cenevre 9.4S96 • Bükres ;9, .o ı:• hayatını tehlikeye koyduğunu an • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Sofyı 66,63 • Rel~nı :lı>.2.1 !atarak maznunun müthiş bir ca .. 
be§ on içli ve c!eğerli şiir verdi.. dini yetiıtirme yolunu biliyordu ve • Amsrerdını 1.17~7 • Yokohama 'l.8410 1 

• Pra~· 19 04111 • :\loskova 109 l :10 ni 0 duğunu söylediğini de hatrr -
l======~=======;ıı lattı ve: 

1 1 -
1 iş Bank:u• 
ı AnaJolu 

Rej i 

ESHAM 
ıo. - framvav 
25.80 • l, lmenro as 
ı 27 ('nyoo !le! 

29,

ı:ı.ı 

-.-· 

- Eğer maznunun suçluluğu 

hakkında küçük bir şüpheniz var • 
sa hükmediniz .. Bunun için vicda -
nımzdan gelece!c hükme tabi olu-
nuz. 

Müdafaa avukatı Reilly bazı 
noktalara iHraz etmek istemi! is.e 
de jüri hey~i buna ehemmiyet 
vermiyerek kendisine tahsis edi '." 
len salona çekildi .. Saat on biri 
yirmi dakika geçiyordu. 

Ye h~ç hiT kanuna, hiç bir dine, o yol üzerinde idi, yakmda on -
h'ç..:Jir "adabı muateret,, de inan· dan mutlaka bir aea gelecek .. 
dığmı söylemek bir öğünmek ııa - : Cahit Srtkılar, Haşim NezihUer, 
yôna:lığını, ayıplanmasına mahal : Sü'eyman Sıtkılar, Rifat Ahmet. 
olma:1ığına göre aöy:iyebiliTiın 1

1 
Ier, Edip A plar, Sıtkı Korkmaz • 

k' O 1 N kK ~ır. HavrtvP f4 -
ı: sman ı amr emal, lslam 

1 
lar, Feridun Fazı!'lar, Cezmi Ta. McrkczRanlı:ası tı4 =o 

M~~1met A.~if ve Ko~üni~t ~azmı I hir1er, Ziya. ~man!ar, Şevket Hıf- 1 ı ·. ~ıiortı -.oo 

ark neı 
Balyı 

-.--.-

- Hauptmanın bir ustura dar • 
besiyle boğazınızı keser, sonra hiç 
bir şey dlmamış giıbi yemeğini ye• 
meğ egider .. Dedi ve şnu da ilave 
etti. Hauptmaı serbest bırak ~ 
mak Nöy Jersey hükUmeti iç.in bir 
,erefsizfi.k olur. 

Artık helecanlı da:J<ikalar ba§la· 
mı!tt. Jürinin söyliyeceği bir iki 
ketime Hauptmanın akibetini ta -
yin edecekti... Bu asırlarca süren 
daıkikalar bir türlü bitmiyordu. 
Herkes kendi anlayışına yahut. 
duygusuna gö~ bir ıey söylüyor , 
neticeyi evvelden ke,fetmeğe ça • 
lışıyordu. 

Hauptmanın suçsuz olduğunu 

kimse iddia etmiyor, münakaşalar 
elektrik sandalyesi ile ölünciye 
kadar hapis cezası arasında geçi· 
yordu. 

· ark m. ea.a 
reıeron 

-.--.-
HL:met mustesna, §aırlerımızden 

1 
zılar ve Vasfı Mahirler... ihtiyat l ''0

" onr• ıı ı1ıı 
hiçbiri, öğdüğü büyüğe ve ş:irine 1 zabitlerin:n çokluğu ve seçkinliği l 1 ;stikrazlar _ f ahvil•e" 1 

koyduğu davaya Behçet Kemal ile N.n'at ordusunun kadrosunu ta· 
ı :tı93JTürd~or.l ıQ4. :' Elektrlk 

ka~ar inanmamışhr. (Siz de bir mamlamalct:adır!ar. Kuman.Ja kim 1 . . il ~~. ıo rramva\ 

kaç kötü Naz~m a~ı sayarak, bun- verecek? B:iyük usta, asıl uıta ne- . - ili 78 so Rıhtım 
la.r mi.:stesllı3., on~an kötü yazmış re desin?. lstltr1zıOabll1 I 96

• - • Anadolu · P:rıaaı istikraz• 99 • Anadolu ı 

kimse de yo~tur,, fa'lan diye nülrte 

1 

Ustayı beki-emenin, meçhule ıQt<J " M .oo Ana1olu ııı 
ya?:ırsanız b!le un:urum :!a değil; seslenmenin faydası yok .. Birleşin S•v;s·Frzunım 9' • \tilme~~; ı " 

~·; I 
ı:r. ;o ı 
47 s~ 
47.11!' 
46.
~!~0 

inanıyorum, inannıanm büyük sa· . arka:la§1ar! Mektuplaşın, tanışın, 
1 • • p k' k k hakk . a:.etı eısız:.ır, ını ıs ansa ı . kaynaşın; Ha'kev1erinin mecmu. 

var .. ) 1 alan ve sahneleri sizin içindir; 
1 Gelenler, gl~enler 1 
DA Y MUZAFFER - Türkofiai 

Bu sırada garip bir hadise ol -
du. Dinleyiciler arasında bulunan 
bir papas ayağa kalkarak şu ıöz • 
]eri söyledi: 

"- Benim kiliseme günahlarımı 
ıtiraf etmek için gel.en bir adam, 
Lindbergin çocuğunu kaçırdığını 

söyledi .. Görüyorum ki bu adam 
bura-:la bulunan maznun değildir.,, 

Polisler papaıı tutup götürdü • E:r Orhan Şa:k vardı ki: Birkaç 1 mecmua'arda sayfalar, sahneler • 
yı,c!n se:sini d~~a:lık; ıazın..:.'an 1 de günl~r alm; söy!eyin, okuyun 
l>azan tam H\;'.m1t, hazan tam Ka - ·

1 
ve memi~ket aana'tinin hakkını 

Nevyork tubesi müdürlügune ta - ı er. 

- w} • l' 1 b" 1 ra=a 03 an ıesı geııyor~ u; ırc en • verin ..... 
bire kuruyacak gib.i değildi, ken • ' B.K. Ça§lar 

yin edilen Bay Muzaffer dün ak • Daha ilk istiÇvabında bunun 
~.yeni vazifesinin batına geç ·ı müvazeneıi bozuk bir adam oldu
mııtir. : ğu anlqddı .. Müdafaa a~tlan 

Sa.at altı, daha henüz jüri heye
tinden bir haber yok .. Kararın bil· 
diril.meıi tabiatiyle eı-teıi güne ka
lacaktı .• 

Şubatın on dördü. On bir ıaat 
müzakereden sonra Flemmgtoıı 

muhakemesi jüri heyeti suçhı 
hakkında ittifak ederek karuın1 

vercii~ 

, "Heyetin verdiği büküm ıudur: 
"Brüno Rişar Hauptman idam e .. 
dilecektir,, I 
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Giritli diplomat ve }unanistan 1 p o 1 
• 

• 
Venizelos'un oynadığı 

roller! 
Mektepliler şampıyonası A 

sıyası 

Venizelos 
rakibini 

rak 

bir türlü yenemediği bir 
birgün yatağından kaldıra
kurşuna dizdirmişti 

Gazetemizin himaye ettiği müsaba
kalara dün Şeref stadında başlandı 

Günün meselelerinden birisi ı 
Yunanistan ihtilili olduğu gibi gü· 
nün kahramanlarından birisi de 
bu ihtilili hazırlayan ve baıına ce. f 
çen Venizelostur. 

V enizelosun, Girit adasında baş 
hyan ve yine Girit adasında sona 
eren siyasi hayatı ihtilalle-r içinde 
geçmiıtir. Yunanistallll ayak bu
trğı gündenberi, Balkanlann bu 
cenup hükUmetindeki sükiin ni · 
hayete erm.İ§, Giritli Başvekil, ik· 
tidar mevkiine geçer geçmez, or· 
talık karıtmıttı. T eotokis, Ma vro 1 
Mihalisı, Dragomis gibi siyasiler 
mecliste zor tutunuyorlardı. Bun· 
lardan yalnız RaHs, yeni Başveki
li hırpalıyor, her dediğini kabul 
şöyle dursun onu şiddetle tenkit 
ediyordu. 

kün olmıyor, kendisine itirazda 
bulunanları fena halde hırpalıyor 
·ıc dediğini yaptırıyordu. 

Yunanistan onun sayesinde bü • 
·· ·· t" Ve 0 büyu .. k Yunanista-yumuş u. , 

nı kendisinden ba!ka kimsenin ida 
d~ edemiyeceği kanaatile hareket 
ediyordu. Venizelosun gittikçe faz 
Jalqan bu sert hareketleri yavaı 
yaVa§, aleyhindeki cereyanı !ruv • 
vetlendiriyor ve eski Yunanistan· 
da kendisine karıı derin bir ada • 
vet hissi ha§ göstermiş oluyordu. 

:/- ~ -:: 

Umumi harp ilan edilmiıti. Ve • 
nizelos müttefik devletler lehinde, 
harbe ittirak arzuları içinde çırpı· 
nıyordu. Kral Kostantin harbe it ti 
rakten ziyade bitaraf kalmağı ter· 

cih ediyordu. 

Mecliste eski diplomatlardan Bu iki siyasetten birinde karar 

baıka, dört beş kitilik bir genç mu kılmak üzere fevkalade bir meclis 

halifler gur~bu da vardı. Batla • toplanmıt, eski diplomatlar, cene· 

rında Gonaris olan bu mebuslara raUer toplanbya davet olunmuf • 

Japon gnıbu namı verilmişti ki, lardı. Meıveret meclisi bitaraf • 

bu grubun reisi sonraları Venize • hk hakkındaki kralın noktai naza
losun en kuvvetli siyasi rakibi mev rmi kabul ctmİ§tİ. 
kiine geçmi§ ve Giritli ihtilalci bir ı 

Venizeloı kendi arzuıu a ey • 
türlü yenemediği rakibini ihtilild 

hinde verilen bu karar karıısında 
lere verdiği bir emirle, 40 derecei 
hararetle hastanedeki yatağından köpürdü. Hemen istifaya kalkıttı 

Açılış merasimi çok 
Istanbul liseleri 

güzel ve heyecanlı o!du Kabataş
maçını Kabataşlılar kazandılar 

İstanbul lisesi çevirgeni Bay Cc -
lalin riyasetinde tertip, gazetemit. 
tarafm<lan tc~,jk ve himaye edilen 
mek.lf!pliicr müsabakasına dün bnf· 
landı. Havanın güzel olması da bu 
müsabakaların zc,•kini hiı· kat dalı:• 
arttırmış oldu. 

Giinlerclenheri beklediğimiz da · 
kikanm nihayet glizel ve terniz bir 
hava içinde başlandığını görmek hi · 
zi son derecede :-c,·indirmİ.§tir. Ge · 
lecesin en kıymetli elemanları oln · 
caklarma Wç şiiplıc olmıyan genç · 
leri. hiiyük bir ne§c ,.e samimiyet 
havası i~indc hep bir arada görmek 
Jıakikalen giiğsiimiizH kalrnrtmıştır. 
Var olun yanular .. 

~IEHASİM NASIL BAŞLADI? 
Önele Türk bayrağı ve arkada ter

tip heyeti ve spor hocnlarunızdan 
Bay İlhan, Hamdj ve Necati dalıa 
arkada da liseler alfabe sıra11iyle §U 

şekilde sahaya çıktılar: 
Ameli Hayat, Darüşşafaka, Hay . 

Jarpaşa, İstanbul, İstiklal, Kabala~, 
Pertevniyal, Şi;:Ii Terakki, Vefa Ji • 
eeleri takımları .. 

Şehir bandosuııuu refakatiyle ya· 
pılan ge~it resmi.ıdcn sonra takım • 
lar tribiinlerin öniinde dört kol va • 
ziyetindc durdular. Bando İstiklal 
l\'.larşrmızı ;-ıldı ''e hundan sonra hep 
bir n~ızdan Cümlıuı·iyet mar§DnlZ 

söylendi. Bu yüksek heyecanlı daki· 
kııfordım sonra komite namına İs • 

Ma~tan bir görünüı 
tanlml lisesi müdür muavini Bay it. 
han talebeye J1itap \'e kendilerini 
teşvik eden güzel sözler söyledi. 

Sahayi ,.e tribünleri dolduran 
bilgi ord~1su candan tezahüratta bu
lunarak hu krymetli güne i~tirak e· 
diyorlardı. 

Bay İllıan<lan sonra gazetemiz ıın· 
mma Bay İzzet Muhittin Apak hir 
söylev söyledi ve dedi ki: 

" - Arkadaşlar, lstanbul lisesi • 
nin terıip ettiği bu lıanrlı ıe~ebbüsü 
himave.~i nftm~ nTrlıITT ir.iıı KURUN 

gazc>tcsi biiyiil~ bir balıtiyarlık duy. 
mal:ı adLr. 

Bu miisabakalann gaye5i, yalnız 
liseler arasındal~i en kuvvetli voley. 
bol ve /utbol takımı maydana_ koy • 
mal.· değildir. 

Ancal~ genç liseliler arasında bir 
samimiyet u)·andırmnk ve onla.n bi. 
ribirine dalıa yala.ndan tanı§tırmak 
imldinmı Tıazırlamal•ttr. Bu amaca 
rılaşmo.k için Plimizden geleni yap • 
ııl~ ve yapacağız. 

Bunun için de yalnız §<I71tpiyon 
olacak takıma mülıôfat vermekle ik· 
ıifa elmiyecl'ğiz. Maçlarda en temi::, 
<•rı giizel. en sportmence oyunlar oy• 
uamrş olan takıma, sonuncu do.iti ol· 
'°' bir sportmt>nlik müka/atı verme
ğe karar verdik . ., 

Bay İzzet Muhittin sözlerini §ÖY,· 
le tamamladı: 

- "'KURUN gazP.tesi hepini::e 
candan muva/falciyetler temenni e " 
eler ... 

Bundan sonra ltıymetli hakemle· 
rimizdeo Nuri Bosut gençlere spo • 
nın teknik noktalarını kısaca anla· 
tarak muvaffnkiyetler diledi ve me· 
rasim bitti. 

Dünkü merasimde ~azetemiz ha, 
nmharriri Art~in sayf a,•r Bay A ., 
snn Us, yeni f uthol antrenörü Bay: 

Siley müsabakalara i~tirak eden mek· 
tep müdürleri, muaUimler ve birçok' 
yurtta11lar hulnnmo§lardır. 

kaldırarak kuJ'funa dizdirmişti. ve kral Kostantini bir muhtira 

~~-----------------------------------19IZ de Y.ananiıtan bombal'dmıanına tuttu. Bu kafi 
Venizelos, Balkan devletleri a· gelilıiyormU§ gibi, gazetelerini lia

raamda Türkiye aleyhine harbe ha rekete geçirdi, taraftarlarını faali· 
Is tan hu - aba taş 

zırlanırkn Başvekil idi. Yunan yete sevketti.Yunanistan,itilaf dev Fikstürün ilk maçını İstanbul lise· lanmn lehlerine çevinniş olacaklar· 

h. • letlen' lehine harbe girmezse mah· si ile Kabataş lisesi yaptılar. Temiz ılı. Yirminci dakikaya kadar oyun 
ordusunu kı:smen teç ız etnııf, •-~· f J ı 'k' k d h 1 · ı d y ,..._ia et eriy e ı ı ta nn a sa aya orta< an J§ e i. irmi beşinci daki • 
Fransız askeri heyetine bunu ten· volacaktır dendi. çıktıkları zaman trihün]erden ya§a kada Rauftan briizel bir pas alan Cc· 
sik. ettirmif, Averof kruvazörile Kral, bu gürültüler karşısında ve alkış sesleri de yükselmeğe baş . • lal kaleci ile karşı kar~rya kal el ığı 
bahriyeyi de kuvvetlendirerek ma sükfuıetini bozmadı. M. Gonarise Jadı. Bu manzaranın önünde heye · halele yiizde yüz bir gol frrsatmı ka· 
li ve iktisadi İflerin ıslahına giriş· Ba•vekaleti verdi ve mecliste ek • r.an duymamak kahil mi? çırdr. lltından sonra akmlar mütcka· 

s- Hepsi genç, hepsi kültür alanı · bil geçti Ye hu suretle birinci devre 
lDİ§tİ. seriyet Venizelistlerde olduğu için nm de~erli birer uzvu, hepsinin yüz· bitti. 

Yalnız başına, bir türlü Türki • kanunuesa.:ıiye istinatle meclis fes Jerinde sıhhat taşıyan tebessüm.. İKİNCİ DEVRE 
yeye kartı durarnıyacağını ve doğ· holundu. Kralın bu kararı Venize- Oyuna Bay Nuri Bo,;utnn idare· Dörde on sekiz kala ikinci devre· 
ru büyüdüğü adayı Yunanistana losu köpürttü. Yeni intihabatta sinc!e 15,5 geçe ha~landı. İlk akım ye ba~landı. Bu sefer Kahataş ba~ • 

Venı.zelos, 10 rey fazla He kazan • İstanbul lisesi yaptı. Güzel ve hızlı langıçta hakim göründü. Hafları Ci· 
bu suretle ilhaka muvaffak olamr· h { k J h' · T h. ı dı. Fakat bu küçük ekseriyet, Ve- ir ini~, a at tae a ıttL op ır ıat giizel oyniyor. Kalıata~m güzel 
yacağmı anlıyan Venizelos. Bulga b k mü<lJet Kabataş yarım sahasında bir akını aYutla neticelendi. Bir 
• d 1 'tt'f k t kl"f · • nı"zelo•un yapmak istediği · üyü d ı k f t ı J ı · · J .. d<l rıstan an ge en ı ı a e ı mı .. o aştı tıuı sonra tı an m ısesı so mu et sonra oyun ortada oynan • 

hiç dü§ünmeden kabul etmitti. i§ için kafi ı:3rülmiyordu. içi Celalin knvYetJi hir ~iitü herkesi rna~a ha~la<lı. Biraz sonra ela fstan· 

1 h b • t' k bahsin lıeyecanlnndmlr. Fakat avut. .. Hiç hul li~esi gene hakimi,·etı' elm· e al • 
Harp ba•ladı ve talih kendileri· Venize os ar e 1§ ıra • . h k k' Kal t h'' "k l. ~ 1 l 1 . 

:r d M ı· ·k·ncı· de ştip e yo ·ı. la aş 11) u Hr mnr;a rnş a< 1• Sekizinci dakikaıla 
d. ~ f kl • d daha de israr ediyor u. ec ıs 1 1 

• ld R. d ne ıger mütte i erın en tehlike gecimıiş o u. ır en açılan K __ abnta~ kaJe,.ini gene tehlikede lii· 
S l • fa feshedı'ldi. Bu defa kazanamı· l h J 1 · k ~ 1 F k fazla yar oldu. Askerleri e anı · stan ıı i"csı ta nnmın agır rn11ma· ruyoruz. 'a at karartiız oyniyaıı ı;. 

ğe girdi. Ve Manastırın iki saat yacağım anlıyan Giritli diplomat ğa ha~ladığmı göriiyoruz. tanlmllular hn fır~atlarclan istifade 
· k kralı kanunuesasiye tecavüzle itti- İşte gene bir fırsat claha kaçırdı· cclenıiyorlar. Kahataşm kalecisi rnn· 

berisindeki Filorinaya kadar çı • ham ederek meclisi mebusan intİ· lar. Günün en iyi oyuncusu l\Iu~lih hakkak ki bir kaç gole mani ol<ln. 
tı. Donanmalan Giridi ve diğer a·ı habatınn ifl ·ak etmedi. (;Üzel bir frikik çekiyor .. Fakat ho~. Hakikaten güzel oynadı. Yirmi ikin· 
dalan İ§ğal ettiler.. ltiıtanhul lisesinin tazyiki karşısında ci dakikacla İstanbul liseı;inin orta 

1 l 1 
Gelecek Yazımız: Veni%elosun güzel ve şuurlu oyniyan Kabala§ ınulıaciıni güzel ve şahsi bir akınla 

Bulgarlar, Trakyada meıgu o· J il lı "l"'l' 'k k ı Yunaniıtan a · k i tt a ı.. müdafaası) avaş )·ayaş tazyı ·ten m·· i erliyor .. Herkes heyecanda ,.e hel-
duldan için Makedonyanm pek ============== tulnıağa başladı. ki de beraberlik sayısı yapacak. Fa • 
az kısmı kendi ellerine düşmüş Se B .. k •• 1 Sağ muavinden uzun bir pas alan kat tribünlerden ah .. ah.. saclaları 
lanik, Manastır, Üsküp gibt büyük ugun U maç ar hucum lıııttı seri bir akınla lstan • yuk~eliyor. Çiinkü top kalenin üze • 
Jehirler Sırplar ve Yunanlılar ta • T. /. C. J. lstanbul Mrnt-aı·a Fııt- bul lise~i kale::.ine indi. Sol açık Ce· rinclen a\ uta gitmiştir. Bu suretle 
rafmdan İşgal olunmuştu. bol Ileyetinden: lalin bir plasesi günün ilk ,·e son oyun 1 - O Kal1ata~m galebe;ıiyle hit· 

22
• 3 • 1935 Cuma günii yapıla· golünü ağlara laklı. Bu golde fstuu· ti. Kahataş kalccisj, orta hafı, sa~ 

Bulgarlar harekete geldiler.. bul füesi kalecisinin biraz ahahatt beki, merkez muhacimi rriizel oyn.ı· 
h cak re;;nıi ilk ma~larr: f o· 
•nüttefikler arasında ikinci bir Yardı, kunetli hir bloke mulınkkak uılar. stanhul lisesi takım itihariy· 
harp batladı. Ve ittifakta önayak 1 - Beşiktaş Şeref alanmcla alan bu gole mani oJabilirdi. Je~·akibine nazaı-an dalıa ahenkli idi. 
olan Bulgarlar, Selanik yerine gözcüsü Sadi Karsan.. Bu golden sonra İstanbul lisesi RillınRsa Muslih güzel oynadı. 
!(avala, Drama, Siroz ve havali • Haliç . Karagümrük A takımları gene hakimiyeti elinden kaçırma - Takımlar ~u şekilde icli: 

ısaat 13 hakem Sadi Karsan.. mıştır. Fakat mütemadiyen Celalle İstanbul: Hikmet - Muslih, A • 
sini YuHanldara, Osküp yerine Us \. k ı ı k · ı · k ı ı· TI Sumerspor . Ortaköy ı ta ım un iş eme~ ısteme en sayı çı arma arı • ı - ii;ınü, Necmi, Zeki - Ca! :ı, 
ltumc~, Komanova ve dah1. bir t M. A ak · J l ç·· k"' ]'" l C ]Al ş r·• F saat 14,45 hakem . ~ p .. na manı o uyon u. .un ·u \.a >ata., · e a . e..ı.ç;. crruh, Orhan. Ciha! .. 
Çok yerleri de Sırplara terk mec· I1 _ Fenerbalıçe alanmda alan lrlar bu :2e!<.li giizelcc kar§ıhyorlardı. Kahnta~: Hayati - Calıit, Rif at -
buriyetindc kaldı. gözcüsü Ali Ridvan.. Eğer İstıır\}ml lisesi hür.um hattı Turgut. Cihat. Hüseyin - Hayati. 

B ak ı biraz dalıa a~ık ve biraz clalıa he · Bedii. Rauf, Cihat. Celal .. ikinci Balkan har bile temin olu· Vefa • Süleymaniye t ım arı. 

kazanması itibariyle Kııhata§ genç • · 
lerini tebrik ediyoruz. 

Darüşşafaka - Amelihayat 
Bu oyundan sonra Darü§§afaka 

ve Ameli Havat liseleri aralarında 
dokuzar ki~ilik hususi bir maç yapıl· 
eh. Ameli Hayat talmnmda tanrnmrg 
kıymetli elemanlar ,·ardı. Darilua • 
fakalılar ise hepsi genç ve yeni o • 
yuncular idi. Oyun Bay Halidlıı i " 
daresin<le baş!anclL 

Cenç Darüşşaf akahlar çok güz,.f 
ve Jıakim hir oyunla maçı devam et
tirdiklerini ~örrlük.. Birinci dene 
beralJere bitti. fkind devrede DarÜ§· 
şaf aka bidayette biraz gevşedi, fakat 
sonra tekrar açılma~a başladı. Ve İ• 
ki taraf birer gol dalıa yaparak ma• 
çı berabere bitirdiler. Darü~şaf aka • 
lıları tebrik ederiz. 

Dilı;i ve vücut itibariyle kendi1e· 
rfodcn daha yüksek bir takmıa kar
şı güzel bir oyun çıkarmaları takdi· 
re değer. 

Yalnız sağ açık AJaettin ayağında 
da topu fazla oyniyor ve sol açrklarr 
biraz <lurgun görünüyordu. 

Gelecek haftanın maçlarını bir "' 
kaç giin sonra ilan edeceğiz. 

Liseliler hepinize ınuvaff akiyet • 
ler temenni ederiz. 

M. Sıtkı SalaJ' 

Vo'eybol maç'arı 
Mel;teplilcr §ampiyona$ı idare 

komitesinden: 
Bu hafta yapılacak ,·ole) bol maç· 

ları ı:tın J ardır: 
24 Mart Pazar ~Ü Kahata~ 

salıaıım<la: 
Kahata~ · İeotanhul.. Saat 16 .. 
Hayclarpa§a • Ameli HayaL. Saat 

16,30 da .. 
Darlişşaf aka sahasında: 
Şi~li • Darü:~af aka saat 16.15 .. Saat 10 lıakem Ali Ridvan. f:aph oynamış olsaydı lıiç ~üphe yok ::'.Iektep takımları müsahaka~mm 

llan zafer, Giritli diplomatın Yu • t tanh 
1 

B taknnl ki dünkü oyunu biraz farkla talınn- bütün gençlerini, bilhassa ilk maçı ~ rLriHen sayıfayı çevirirıi:z) 
lla.nistandaki mevkiini kuvvetlen- Beykoz • s u spor a· 
d• n saat 11,45 hakem Ekrem Ersoy.. ıınıı1111111ıın11ııııı11111ııııııııııı11111111ııııııııı1111111ıııııııııı11111111ııııllrnnı11111111ııı11111mı11ııı111ııııııın111ııııııııııııııı1111ıııııırıııım11111ıııııııınıııııın111mıııttlllftl111ııı-'"tııınıııııtfllllllln1Nlffll"""11111ıınnııı 
ırmi•ti. 

s- Küçük sahada: A / • • •t • / k L l d d 
O, artık her §eye hakimdi. Ver· Vefa. Süleymaniye Genç takım· Çl lŞ merasımıne Ql resım er iJ ve SOn sayı 1 Q arımız Q lT. 

di~: 1.~~•-- .&.--L-J.:.L-a..&.:-Il-...t!.-__,_J.----~-----~---·~~---~-
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Almanya, Fransız 
°' (Baş taroh l inci sayıfnda) 

kştırmaktnn ve Avrupa ulusları a· 
tasınc!a!,: ~ıusumetleri arttırmak· 

tan baş.ta hii-bİr İşe yaramıyacak· 
hr. 

Sir John Sayır.on'un Berlin se • 
rahnti kararında sebat etmesi, bu 

• 1 

mahafilin hoşnutsu:duğunu mucip 
olmuştur. 

ALMANYANIN CENEVREYE 
DÖNÜŞÜ MÜŞKÜLLEŞlYOR 

MU? 
Londra, 21 (A.A.) - İngiliz 

diplomasi mÜ§ahit!eri, Fransız 

~rotestosumır., Alman)·anm Ce • 
n~vreye avd.etini mütkülleıtireıee -
cini zannetmemektedirler. 

Sir John Simon,'un Hitlerle ya· 
pncağı mü!ikatlar e~nasm.da, Al • 
manyadan Uluslar Kurumuna ver
diği istifayı geri almaıı imkanları 
mevzuu bahsedilecektir. Ayni za· 
manda, İngiliz dl! i!leri Bakanı, 
A!manyanm barı§ meseleıine mü -
teallik müstakbel ıiyaıeti hakkın
da, H'tlerden izahat istiyccektir. 
Alman - İngiliz hükumetleri, 
yalnız V eraay muahedesinin ihla
li me~elesine inhisar etmiyecektir. 

Hitler'in, İngiliz Be.kanlarile 
yapacağı mülakatlar esnaaında, 

Versay muahed~i ile Alman de· 
n1z in~aab üzerine konulmut olan 
tahdidat meşelesini mevzuu hah -
setmesi, §İmdi tüpheli görülmek • 
tcdir. 

lNGlLlZ GAZETE.LERl MESE • 
IJENIN ULUSLAR KURUMUNA 
VERiLiŞiNi MUVAFIK BUL

MUYORLAR 
Loildra, 21 (A.A.)- lngiliiz ga· 

i:elelerin:n çoğu, baı yudumda 
F ransanın A!manya tarafmdan 
~ Sf\Y q; ~hedeainin ihl&l edilqi 
meselesinin, Uluılar Kurumuna 
verilm:ş obna.aım ta1Vip etmemek
tedirler. Bu gazetelere göre, mu -
ahedenin ihlal ediHıi, o kadar sa· 
rihtir ki, uluslararası konseyi mü
bakll§ kabul etmez bu vakıayı 1&• 

dece kr • de der. F ranaanın hareke
ti, Alm nyıumı Uluslar Kunununa 
clönilJünü m~e mütemayil· 
dir ki, dönüfü. bütün dünya iste
mektedir. 

Times gazetesi, ıunları yazı • 
yor: 

"F ransaıun karan f&Y&m te -
essüf.tür. Uluslar Kurumunu Al • 
manyaya her zamandan fazla Al
man aleyhtarı o1arak gösterebilir 
ve ALmanyanın buraya dönmek 
ihti1D4lini daha azaltır.,, 

·!TAL YA DA PROTESTO E11l 
Berlin, 21 (A.A.) - Reuter n • 

jar;fSmdan: ltalyanm Berlin aefiri, 
~'!.man Hariciye Bakam Von Neu· 
rath'a Almanya:nın mecburt u -
kerlik kanununu prote.to eden bir 
nota vermİ§tir. 
e---:::===-==-=:-:;:~-=====::::::=:=::==== 

Ha.kemi: Voleybol heyeti reisi Bay 
Ali Rid'fnn .. 

NOT: 
Pcrıevniyal li&e&i voleybol m.ar.

lanna i<tirok cdcmiycccgini bildir • 
'mi§ old'jığundarı, Pcrtetmi.yal füe.5i 
üc yapzlacah maçlar fik.5tiirdcn çı -
kanlm~tır. 

Bütün mekteplere 
Mektepler §flmpiyonası id(JTc ko

mite.sinden: 
13, 14 ve 20 Mart tarihli KURUN 

gazetelerinde n~redilmi§ olan fut • 
bol 'e \oleybol fikstürlerini elde 
etmemi~ lıulunnn liselerin, KURUN 
gazetesine mürncaat ederek bunlar · 
dan birer truıe edinmeleri, önümüz· 
deki Persemhe futbol maçı olan ta • 

bnlarm Pazartesi aqanu saat 18,30 
cia KURUN gazetesine birer murah· 
lıııa yollıyıırak lisanslamu komiteye 
göstermeleri 'c Pcrfcmhe gl.inü için 
ımd da' ctiyeleriııi almaları.. 

Londra, 21 (A.A.) - Sir Say • 
men ile Bay Eden'in Avrupanın 

muhtelif hüklımet m~rkezlerine 
seyahatleri hazırlılarına hararetle 
devam edilmektedir. 

Bay Eden'in cumartesi sabahı 
tayyare ile Pnrise ıiderek Bay La 
va1 ve Bay Suviç'in ittiraklerile 
yaprlacak üç taraflı konf eranıta 
bu!unmaaına karar veri1ıni~tir. 

Bay Eden, evvelce haber veril
diği gibi, ayni günün akşamı Lon
draya dönmiyecek, fa.ltat trenle 
Berline hareket edecektir. 

Bay Eden, Berline, Londradan 
tayyareile hareket etmit olacak o-
1.an Sir Saymen ile ayni zamanda 
varacaktır. 

Pazarteai ve aalı günlerini it -
gal edecek o1an Berlin görÜ!JDele
rinden ıonra Bay Eden ıah günü 
alqamı Moakovaya hareket ede • 
cek ve oraya ayın 28 inci günü aa
bahı varacaktır. 

Bay Eden.'e Rusya aeyahatinde 
Ru$yanm londra ıefiri Bay Mais-
ki, dı9 itleri Bakanlığmm huwsi 
parlimento katibi Lord Kranburn 
He bu Bakanlıim muhtelif memur
lan ve lngi.1terenin eski Moıkova 
maslahatgü~an Bay Stranz refa • 
kat edecektir. 

Bay Eden, Bay Stalin ile görü· 
ıeeek, fakat h8.§lıca görü1meler 
Bay Litvinof ile olacaktu. 

Bu görütmeler, Avrupanm yeni 
vaziyetine ait o1ac.aktır. 

Bay Eden İngiltere ae.faretinde 
oturacaktrr. Sovyetler onun §erefi
ne bir eğlence programı hazırla -
mıtlardır. Bay Eden, Moakovadan 
ayın 31 inde aynlacak ve 1 nisan
da Vaf!Ovaya varacak, 3 nisanda 
oradan müfarakat edecektir. 

Bu aeyahat 80nunda Fransa, 1-
talya ve İngiltere dıt itleri Ba -
kanlan arumda yeniden üç taraf
tı bir konferans yapılacaktır. 

BERL1N HAVA MANEVRA 
LARI 

Berlin, 21 (A.A.) - Berlinde 
hava manevralarrna dün sabah de
vam edilmiıtir. Bütün §ehirde ai -
vil hayat dUTmu§tur. Halk mah • 
zenlere doldurulmuftur. Poliı1er 

kimsenin sıkmaıına müsaade et -
memiılerdir. Siyah, kırmızı ve 
mavi dumanlar, obüalerin patla -
y:rımı, yangınları ve boğucu gaz • 
ları temail ediyordu. 

Altı saat müddetle büyük bir 
dia'.plin ıörülmüıtür. 

Tehlike vukuunda halkm in.ti • 
:zamı koruyacak!arı ve hükamet 
memurlanmn emirlerine itaat ede
'tekleri hakkında kanaat h~:nl ol • 
mu§tur. 

HlTLER DOLAŞIYOR 

Berlin 21 (A.A.) - Bay Hitler, 
Ştutgart'tan gelip Haydelberg'e, 
oradan da Darmıtat ve Vicsba • 
den'e gitmi1tir. Her tarafta sevinç 
ve heyecanla karıılanmıttır. 

FRANSIZ GAZETELER! 
MEMNUN 

Pari., 21 (A.A.) -Gazetelerin 
lıeyeti umumiyesi, dünkü kalkın -
mayı memnuniyetle mÜ!aheCle et • 
mektedir. Çünkü Bay Flandin'in 
nutlnından sonra, yakında İngil • 
tere, Fransa ve ltalya arasmda 
istiıareler cereyan edeceği hak • 
kmdaki haber, mütterek bir hare
kete delllet etmektedir. 

Sosyalist ,,Populaire" gazetesi, 
Uluslar Kurumuna müraacat fikri
ni tamamen tasvip ve ıunlan ila
ve etmektedir: 

"Fransız dev1et adamları, hay· 
siyet ve hakkm istilzam ettiği §e -
kilde mUkabele etmi§ler ve böyle
ce, bütün milletlere tümulü olan 

Protestosuna Aldırış Etmedi 
hukuku beıer aleyhine meydan o • yut denneyarunı bir vazife adde- ' ••Almanya tarafından geçen cu.. 
kuma keyfiyetine kartı ulualarara- der. Almar.yayı Avrupa emniyeti - marteai neırolunan beyannamenin 
sı sahadaki akıülameli kaydetmit- nin teşkilatlandırrlmaama tama. lnıiltero için ağır bir darbe oldu· 
lerdir.,, men ittirak ettirmek için, Alman ğunu ıöy!emekle hiç mübaleğa et-

Figaro gazetesi tunları yazıyor: endişesini müıtemir ıuret • miı ~mam . ., 
"Roma ile Para ara.smdaki sı• te gözönünde tutarak, bütün hu • "Burada bir noktayi bilhaua 

kı anla§Dladan dolayı memnun ol- ıusile takipten hali kalmadığı uz- mü?hede ve tesbit etmek ıneebu· 
mak llzu:ııdır. Fakat ln,iltere, lqma mesaisini müdrik olan bu riyetindeyim. O da, Alman ordu 
Franıa ve İtalya a.rasmdaki teıa - ı hükUmet, dünyada bu auretle ih. mevcudu hakkında vrile~. rakam· 
nüdün bütün dünya nazaTinda a- da.s edilmit olan hururauzluğun dır. Bu rakam, o kadar yuksek ve 
çıkça belli olmaıı icap ediyordu. ve bundan doğabilecek neticele - bir sene evvel teklif edilen mikta· 
Barı§ın en müessir teminatı bu rin, yani bu hadiseden muhtelif n ve hattl her hangi bir ıarp Av· 
teşanüttedir. Şimdi tehlikeli ka - al!kadar memleketlere ytiklenebi- rupaaı devletinin bu hususta ha • 
ranızlığın yerine inıicamh bir va- lecek mecburiyetlerin mes'ui!yet - len verebileceği rakamı ve o de • 
ziyel kaim olmuştur.,, lerini ancak Alman hükUınetine rcee tecnvüz etmektedir ki' bu ıe-

Ec.ho de Pa.riı gazet&1i, Uluı - tahmil edebilir. rait dahilinde Almanyanın kom • 
far Kurumuna müracaat münaae - JTAL YANIN NOT ASI tularından bazılariyle bu hususta 
betile, "ha.kem makamında. ma - Berlin 21 (A.A.) - Alman hü- bir anlaımaya varmak istediğinin 
nevi bir takbih aramaktayız., de - kUmetine verilen İtalyan notasm- ciddi olarak §üphe edilebilir. 
r.ıektedir. da ıunlar vardır: İngiliz ıiyuetinin gayeaiı Al • 

Buna ınukabil·"Liimi dü Peuple,, "ltalyan hükômeti, 7 klnunu - manyayı Milletler camiuına hak· 
gazetesi, ıun!arı yazmaktadır: sani 1935 de Rom.ada İtalya ve kaniyetli ıartlar içinde tekrar ge· 

"Uluslar Kurumuna müracaat, Fransa hükümetleri aruında ak- tirmektir. Eğer diğer hiı sureti 
hi~ bir feye yaramıyacaktır. Çün • tedilen mukavelede olduğu gibi halle iltihak etmemiz llztm gelir· 
kü Almanya Cenevre kurwnu ile İngiliz ve Fransız hükUmetleri a - ıe bu, her halde çok daha az mu• 
istihza etmektedir.,, diyor. rumda cereyan eden müzakereler cibi memnuniyet bir sistem ola• 

AMERiKA NE y AP ACAK? neticesinde Londrada nqredilen caktır. Bu ıiatemı bir tehlikeye 
Vatington 21 (A.A.) Gazeteci- 3 ıubat tarihli tebliğde Versay kal'fı koymak için intihap edilmit 

lerle görüıen Bay Rıuvelt, Alman- muahedesinin beşinci faslında tea.- kombinezonlar sistemidir. 
yanın Versay mualıedeıini ihlil pit edilmit olan ukeri ıtatünün Bu noktai nazarlan teırih et• 
etmeai iiRrinıe Amerikanın bir no- bir taraflı bir icraatla deiiıtirile- tikten sonraı İngiltere ile her h.ao• 
ta ıönderip göndenniyeceji hak- miyeceği preıuipi teyit edilmit ol- ıi bir memleket arasında huıusl 
kında viki olan sual&, cevap ver- duğuna nazan dikkati eefbetmek- bir anlqma tasavvur etmediğimi• 
memiştir. Reisieümhur, Amerika - ten kendiıini menedemez. %i aöylemiye lüzum yoktur. Berliıı 
daki iyi kom§Uluk prenaipinin Av- Versay muahedeıinin be,inci Moakova, Va.rıovaya yapacağı • 
nıpaya da yayılarak Avrupa müş- faslının, alakadar hükUmetler a • mız ziyaretler Parise, Romaya v• 
küllerinin ıulh yolu ile halli itinde ruında tam bir hukuk müsavatı yahut Brükaele ve bilhassa ıöyle '" 
eau olarak kullanılacağını ümit ile yapılacak mii2akerat yoiu ile, meye lüzum görürüm, Cenevreye 
etmektedir. tadilindeki faydayı daima müda· arkamızı çevirmekliğimiz deme1' 
FRANSANIN MUHTIRASINDA faa etmi§ olan İtalyan hükUmeti, değildir. Avrupa için bulunacak 

NELER V /-.R? Alman teşlihatı meseleainin Al • bir ıureti tesviye ancak herkete 
Berini 21 (A.A.) - Bu aaba.h manyanm da İftiraki'le 11 kanunu tatbik edildiği zaman kati olabi: 

Alman hükUmetine verilen Fran. evvel 1932 tarihli beyannamede lir.,, 

uh d l d teabit edilmi§ oaln esaaa mutabık "Al--ya meydan okuyor, sız m tırasın a §un ar var rr: ....... 
Alman "li ıs me.rtta olarak, umumt bir müzakere mev- ~ 7.,,,,.kcrrf""'~------

ed zuu etkil etmesi premipine mu - Londra, 21 (A.A.) _ Muhalct-Fransız büyük elçııini kabul e • 
k vafakat etmittir. fet lideri Bay Lanaburyi, AvarJJ 

rek ayni günde neıredilen bir a• Keza bu usulü prensip itibarile · · d" tt'k 
nun metnini kendiaine bildirmiş - kamarasında takrinnı tev • e 1 • 

_,_ h ,_"!, Alman hükometi de 14 ıubat 1935 ten som• demı'ıtı'r ki·. tir. Bu kanuwa. Abnan ÜAumeti .. 
Almanyada mecburi askerlik hiz • tarih1i tebliğatile kabul eylemitti. " - Almanya bir meydan okU" 
metini tekrar teais ve Alman ordu- Bu ıeberten dolayı ltalya hü • yuf yapmı§tır ve bu suretle bat~•: 
aunu 35, 36 fırkaya iblağ etmekte- kameti Alınan kararı ve bu kara - yan silahlanma yarıtı gayri kabıb 

nn muhtemel bir teveuüü müva- d · dir. Bir hafta evvel Alman maka- içtinap olarak harbe ve me enıye· 
matı, bir Alman askert tayyareci- ceheıinde en geniı kaydi ihtirazt tin tahribine müncer olacaktJf• 

b ld dermeyanına kendini mecbur ad - Bu·· . .:~ı, Brı"tanya dı'g""'er mt'lletlerle liiinin teesaüıünü reamt ir te e ~ UA 

koymuftu. detmektedir.,, beraber dünyanın büyük hava yol· 
Bu kararlar, Almanyanın imza Sir Con Sayme'nin Avam kama- larmın beynelmilel olmasını ,,e 

ettiği muahedelerde yazılı ahdi raııntla •öyledilıleri bütün memleketlere açık ver bu " 
taa.hhütlere a~ıktan açıia muga... Londra, 21 (A.A.) - Sir Con Iunmasını kabule amade olduğu -
yirdir. Saymen Avam kamaraımda irat nu bildirmeli idi .. 

Keza bukararlar Alman hükd· ettiği nutukta evve!l, muhalef e • Bay Lansbury sö2lerine §U S1J• 

metinin 11 kanunuevvel 932 tarih· tin iki hatibine es1asen çok güç.· o· retle devam etmiıtir: 
1i beyannamesine de muıayirdir. lan vazifesini daha ziyade kanı • "Militarizmi tahrip için baskt 
Alman hükUmeti hu be,an.rıaıne bracak olan mütalea ıerdinden bir harbe hazırlanmıyalım. ()ııd 
ile de Almanya için diğer uluılar- içtinap etmif olmalarmdan dolayı timdi tl\hrio erlPHm.,. 
la hukuk müsavatmı tazammun tefekkür. ettikten sonra bu vaziye· 
eden bir tealihat, umumi statüsü • tin kendisini de pek büyük bir ih
nün, herkea için bir emniyet reji- tiyata mecbur ettiğini ilave etmi§ 
mi teaia edilmeksizin kabili ta.hak- ve demi~tir ki: 
kuk obnadığmı kendiliğinden ta· Bir kaç gün kadar Almanya 
nımqtır.,, Başvekilinden aamimt izahat ala-

Umumt bir tarzda Alman hü - cağımızı ümit ediyoruz. Çünkü 
kameti en eauh bir hukuku düvel Berlin ıeyahatmnz bm bir aami· 
prensipini qiknr bir ıurette red • miyetle mukabele ister. Orada ya
detmektedir,. Bu preııaip hiç bir pılacak münakatalarm burada bir 
C!evletin, akit tarafların muahe • provasını yapmak doğru olmaz. 
denin vecibelerinden kurtulamı - Bizim Edenle beraber Berlin -
yacağı eya onun hükümlerini de- de ve Moakovada ve Varıovada 
ğittiremiyeceğidiri yapacağımız ziyaretler vaziyeti 

Diğer taraftan, Alman hükU • hakkile anlamak içindir.,, 
m-eti, bilhaaaa kendiıinin de davet Sir Con Sayınen bundan sonra, 
edildiği bir müzakerenin bqhca Almanya hüktimeti tarafından 

mevzularının ali.kadar devletler Berline ne ıuretle davet edildiğini 
arasında tenviri arzusunu bizzat anlatmıı ve orada yapılacak mil • 
izhar ettikten sonra, bir emrivaki- kaleme'lerin mevzuu olarak, emni
le bu müzakeratı en mühim mev- yet, tealihat ve Almanyanm Ce -
zularmuac birini hazfetmek aure- nevreye avdeti ve bir bava muka· 
tile, tehlikeye dütürmeye en aıü • veleai projesi maddelerinin tesbit 
aait tedbirleri ittihaz etmiıtir. edilmit olduğunu ve bu m~ice -

Cümhuriyet hükameti, bu ted- relerin bir tarzı te.viye bulmak, 
birleri tiddet'li protesto etmeyi ve nihai gayesini istihdaf ettiğini 
bu huıu.t:a timdiden ihtirazı ku.. eöyleıniı ve demittir ki: 

Kendi kendisini karzo1aY' 
bağlıyan ka-ıadar l 

Dünkü sayımızda Sürp Agop bas· 
talıanegjn<le bir hldiee olduğurıı.S 
yazrnı:tık. Buna göre haetahancnİ11 

ka~adan karyolasına bağlı bulun • 
muf, ka~adaki altm~ sekiz lira çalı'Jl· 
ml§tı. Kasadar haydutların hücu ' 
muna uğradığını l!Öyliyordu. 

Fakat haıı rivayetler de kaead•: 
rm hu i~i bizzat tertip ettiği netice•I' 
ne nnyordu. 

Dün hAdi!enin Pofüçe yapıl•" 
tahkikatı hitmi~ ,.e kaeadarm filh!.ı: 
kika 68 lirayı zimmetine geçirerv
IUÇUDU örtmek için kendisini kat · 
yolasma ha~lamı§ olduğu :m~d8": 
çıkmıştır. Kasadar te,kif edilert 
mahkemeye 'erilmi~tir. 

FlLMCİLERDEN ALINAC ~ 
RESİ~! - Asli kıymeti üzerinde. 
Cilmlerden güınrük resmi aJınınaeı 

1 
na karar \'erilcliğine ve bu hu•tl~ 
a!ılllr%d~h..~ Gn"'ruk e: Bskanl•:ı
na müracaat1er yaptrğmı yaznı~ 
Bugünlerde hu lıusmtn bir karar '~. 
rilınesi Hı alakadarlara bildiril~ 
umulmaktadır. 



lbtanbuı .. Kumandanlığı lstanbul maarif müdürlüğünden: ı~-- LESSING 

Satınalma Komiıyonu Jlinlan Erzurum Liseai için Liseler arttırma ve ekıiltme komisyonunca L A Q K Q N 
JD _.,~--··---• 27 / 3/ 935 çartamba günü saat 15 le yapılacağı ili.n edilen Fizik a· 

Kolordu ihtiyacı olan evrakı Jetlerinin eksiltme iti ayni gün ve saatte lstanbul vilayeti muhasebe- Çeviren: 

t f - KURUN 22 MART 1935 -

l r Denizyolları 
ıŞLETMESI 

matbua tabettirileceğind~n açık ciliğinde mütetekkil arttırma ve ekıiltme komisyonunca yapılaca - SUUT KEMAL YETKİN 
eksiltmeye konmuıtur. rahmin ğından isteklilerin teminat akçelerini belli ıün ve saatten evvel vili - Fiatı: 30 Kurut 

l\~en ıelcn Karako, K6f'r•nJı 
1 .423ö~ - Sirkc~ı MöhUrtlıuade 

11111 1 ele/o ,.. 227'40 __ .. 
bedeli 440 liradır. Muvakkat te- yet muhasebeciliği veznesine yatır arak oradaki komisyonda hazır - V AKIT Matbaasr İstanbul 
minatı 33 Hradır. ihalesi "1.7 mart bulunmaları ilan olunur. (1417) ıı.------------.1 Mersin yolu 

KONYA vapuru 24 Mart PA· 
ZAR günü saat 1 O da Menine 

935 çarfamba günü saat 14 tedir. 
isteklilerin tartname ve numune· 
sini komisyonda hergün görebi
lirler. ihaleye ittirak etmek iste
ye lerin teminat ve ticaret odası· 
na kayıtlı olduklarına dair vesi
kalarile birlikte vaktinde komiı· 
yon da bulunmalan. ( 1275) 

Keı if bedeli l 080 lira 52 kurut 
olan tamirat malzemesi pazarlık

la salın alınacaktır.ihalesi 27 / mart 
935 ça11amba günü ıaat 15 dedir. 
Şartname ve keıifi her gün F ın -
dıklıda Satınalma komiıyonun
görebilirler. Eksiltmeye girecekle
rin 81 liralık teminat makbuz ve 
ticaret odasına kayıtlı olduklarına 
dair vesikalarile birlikte komi. -
yonda hazır bulunmaları. (1425) 

~ :(. ~ 

Keıif bedeli 860 lira olan Orhaniye 
kıılaıının tamiri pazarlığa konul
hlUflur. ihalesi 28/ Marat/ 935 per
fembe •günü saat 14 dedir. Şartna· 
ille ve ketif her gün Fındıklıdaki 
ıatınalma komisyonunda görebi • 
lirler. Eksiltmeye gireceklerin 65 
firalık teminat makbuz ve ticaret 
odasına kayıtlı olduklanna dair 
vesrkalarile birlikte vaktinden ev
vel komisyonda hazır hulunmala· 
rı (1426) 

BiLDiRME KAölDI 

Antalya vilayetinden: 

1 - Vilayet idarei huıuıiyeain· 
ce alınacak 6500 zer lira muham
nıen lle elli üç kuru buharlı ıilin
dir. 2490 ıayıtı kan11na •öre 1/5/ 
935 ~f&JDba rünü saat ıs de 
ihale edi'lmek üzere kapalı zarf u· 
ıuliyle eıkiatmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme idarei hU1U1iye 
binaımda toplanacak olan daimi 
encümende yapılacak ve teklif 
mektupları o günü ihaleden bir sa
at evveline yani saat 14 de kadar 
Yiliyet makamına verilmit olacak
tır. 

3 - Silindir makineleri Kliring 
nıevcut meleketlerden getirtile • 
tektir. 

4 - Ekıittmeye ait umumi ve 
hususi ıartnamelerin birer örneii 
latanbul Nafia ha!mühendisliğin • 
de mevcut olduğu gibi isteyene 
Antalya valiliğinden de gönderi -
lir. (1384) 

İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
lnahkemesinden: 

Cuzeppe Kaıtaldinin Maçka • 
da Eski Akif bey yeni Meje$tik a
a>a.rtmıanında S numaralı dairede 
llıukim Adriyana Kaıtaldi aley -
hine açtığı ihtar davasını havi 
935 392 numaralı dava arzuhali 
~rayı tebliğ gönderilmiı ise de 
~~~gahının meçhul olduğu mü· 
~ırı tarafından verilen ,erhten 

'll!qılmıı ve ilanen tebliii ten,ip 
~dılerek arzuhalin bir n;reti di • 
\>~an.eye aıılmıı oldugu"' ndan on 
t" .Un zarfında cevap vermesi ve ak· 
~1 takdi~de iddia ve vakıaları ka

'lll ebnıt sayılacağı tebliğ maka
tlıına kaim olmak üzere ilan o1u • 
tı'llr. (5915) 

l\1RAL1K DAİRE VE SATILIK 
APARTil\fAN 

l ftomonti caddesinde hahçeye ya· 
~ 65 numaralı ahşap apartnnan 

Ş11li Perihan sokak 93/ 2 ye müraca· -. .. 

Istanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Cinı ve mevkii Defer bedeli Pey akçesi 

Mecidiye köyünde Likör fabrika ıı karııaında 
yeni yolda Vasfi Riza ve Necmettin evleri arasın-
da 490 metre murabbaı arsanın tamamı. M

1 

Kumkapıda Niıancı mahallesinin Nif&Dcı cad
deıinde 112,5 metre murabbamda eski 21 yeni 23 
No. lu arsanm üç yüz elli hisiede ot uz hisaeai. M2 

Osküdarda Pazarbatı mahallesinde Dibek ıo
kağında eski 84 yeni 76 No. lu iki katta bet oda, 
bir sofa hali ve müıtemilltı ıaire yi havi tahta 

evin tamamı 
Çelebi oflu Aliattin mahallesinde Leblebici 

hanının üıt katında 15 No. lu kiği r dükkanın ta-

mamı. 

Mercanda Uzunçarıı caddesinde esiri 418 yeni 
11 No. lu üstünde odası bulunan kaiir dükklnın 

Lira Lira 

60kunıttan 23 

3 liradan 9 

712,5 54 

600 45 

nısıf hissesi. 1250 lira 95 

1 LAN 

kadar (1422) J 

Ayvalık yolu 
MERSiN vapuru 23 Mart 

CUMARTESi günü aaat 19 da 
bmire kadar. (1423) 

Beyoğlunda Tatavlada Ayata
n&f ıokağında eıki 72 mükerrer 
yeni 21 No. lu bir bap hane Yunan 
devleti tabaasından Yani veledi 
Y akof üzerinde olup mumafleyhin 
332 de vefat ile veraseti Yunan 
tabaasından oilu latifana ve o -
nun da vefatile oğlu Yaniye inli- l .. ••••••••••••1 
kal eylediii cihetle intikal ve fe _ Üıküdar Adiye Hukuk Hdkim/i. 
rağa müracaat edilmit ise. de bu ğinden: 
yerin tapuda kaydı bulunamadı _ Kadıkiiyünde Bahariye caddesin· 
ğından senetsiz taıarrufat muame- de Nail Bey sokağında 26 No.Jı e,· • 

J 
ıle oturan Fatma Hayriye tarafm • 

ıei yapıldığından bu yer hakkın - ı 
t an kot'ası Beyoğlunda Harbi)~ 

da. taıarruf iddiaıında bulunan - Belvü gazinosunda müstahdem Ap-
lar varıa tarihi ilandan 20 ~ün tuJlalı ıulri (Ahdi) aleyhine açıJau 
zarfında 3665 932 muamele No. bo~anma davası üzerine heravi teh . 
ıile Beyoğlu tapu ba,rr.emurluğu _ liğ gönderilen da\'a artuhali · ıureti 
na veyahut müddeti hitamında ıuumaileyhin meıkür mahalden çı· 
mahallinde tahkikatta bulunacak kıp gittiği ,.e hali hatır ikamelgihı 

bilinemediği şerlıiy)e miibaşiri tara . 
tapu memuruna müracaatları ilan f d ı · ı rn an il a tehliğ iade kıhnmıı olup 
olunur. (5907) ~n~tlılei 'e~~li Sırrı Celilin talebiyle 

Yukarına cinı ve mevkileri Yazılı yerler hizalarmdaki bedeller 
üzerinden 6/ 4/ 935 cumartesi günü saat on dörtte açık arttırma usu . 
liyle ayrı ayrı satılacaktır. lsteklile rin hizalarındaki pey akçe-leriyle __ __. __________ __.. 

1 "M (1434) Yeniçıkh 

ılanen tebhgat icraıma karar nril . 
miı olmakla da\'a arzuhaline karşı 
tarihi Handan itibaren on hct gün 
zarfında ce1'ap verilm~k ve tayin 0 • 

lunan 16 · 4 • 935 Salı günü eaat 
10 da Üsküdar Asliye hukuk mahke
mesine gelmek üzere yazdan da,•e • 
tiye arzuhali suretiyle birlikte di • 
'anhaneye a ıldrğı gibi keyfiyet av-

müracaat arı. ,, 1 2~cdemon) alı lann ve Atinılı lın n 

1 ıstanbul Beledlyesı llAnları 1 
Fatih temizlik itlerine ait 7 beygir l katır 27 / 3/ 935 ça11amba gü

nü saat 10 dan 11 re kadar Fatih Atpazarında açık ekıiltme ile ta· 

blacaktır. Almak iıtiyenlerin o gün orada bulunacak memura müra -

caatlan. -n - { 1431 ) 

I 
Cümhuriyet 

• lerl • 
Kaenefon 
Haydır Rifat 
50 Kurut 

Tl!!J O. KiVE 

llRAAT 
BANKA51 

\ 

rıca gazete ile de ilin olunur. · 

Dit Tabibi 

NURi MEHMET 
Seyojlu Ağacami ka111emda 

Buna ıokağmda No. 1 

ZA Y 1 

Maaı itlerimde kullandığım tat
bik mühürümü zayi ettim. Y eniai • 
ni alacağımdan eskisini~ hikınü 
olmdrfım ve bu 8Hili~'1mfileye 
borcum bulunmadıiını ilin ede • 
rim. .(5909) 

Mµtekaidini askeriyeden ceJTali 
Celll 

Jstanbul tapu müdürlüğünden: 
F eriköyünde Korailtl IOkaiın

da 35 ili 45 ve 14, 16, 75 ili 79, 
38, 29 iıta 33 ve 47 No. hı ve Ço -
ban sokaiında 28 M. ve Kokino 
ıokağında 15, 2 ve Okmeydanın -
da 4 ve Hamidiye ıokaiında 2, 1 
ve Çayır sokağında 2, 4, 1 ve Ka· 
raca sokağında 2 No. larla murak
kam ve 26 parça arıalar 19 Rehi. 
yülihir 1300 tarihli Hücceti ter' • 
iye mudbince Cebrail Gargur ü
zerinde olup mumaileyhin 907 de 
vefatile veraseti iki oğlu Faik v~ 
Naime terk ve mumaH~ehimin de 
vefatile ithu yerlerin halen mu • 
maileyhimin vereseıine intikal ey
lediği mübrez ilmühaberden an • 
laşılmıt ve vereıeıi rnumaileyhim 
namlarına bu kere vekilleri avu -
kat Ferit Re11am bflvekile ithu 
yerlerin intikalen veretei muma • 
ileyhim namına te1Çilini talep ey
lemit ve fakat taharri edilen kuyu
dunda bu yerin kaydına tesadüf 
edilemedijinden ıeneüiz tuarnı
f at ahkimına tab'an muamelni • 
nin if aıı muktezi bulundufundan 
bu yer hakkında taaarruf idcliuın
da bulunanlar •arsa tarihi ilandan 
bir ay zarfında yetlerinde me"rcut 
vesaiki tuarnlfiyeriie birlikte 
1045 935 muamele No. ıile Be • 
yoilu tapu bat memurluğuna ve -
yahut ilin tarihi nihayetinde ma
hallinde bulunacak tapu memu. 
runa müracatları itin olunur. 5910 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü: 

REFiK Ahmed SEVENGIL 
V AKIT Matı.aaı - lıtaüal 



~Spor yapao 
büyür ve 

kuvvetlenir 

Spor yapan 

~ 
sağlam 
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Gazetemizin himaye ettiği mektep takımları arasındaki müsa 
bakaların dün yapılan açılış merasimine ait resimler 

Dün ilk maçı kazanan Kabala§ liıui takımı 

Kabattl§ - lıtanbulıpor m"'ından bir göriinüf 

lıtikllıl marıımız bir ağız.Jan söyleniyor 

Balom uz Dün 

Yukarda: lıtanbul luui müdür 
muavini Buy ilhan gençlere hitap 

ediyor. 
Ortada: Gazetemiz namına Bay 
izzet Muhittin Apak gençlere 

muvallakiyet diliyor 
Altta: Hakem, Darünalaka ve 
lıtanbalıpor liıui takımları 

kaptanlarile beraber 

Kabataı - lıtanbulıpor mtıfından bir görüniif 

Geçit resminden bir görünü§ 

Gece Maksimde Verildi 
Kurunu sevenler, Kurunun okuyucuları tek şeyde birleşiyor: 

Kurun Balosu yılın en neşeli, en güzel ha/osudur! 

Saat dokuz buçuk .• Maksimin Ö• 

nü mahşer gibi.. Cuma gecesi oldn· 
iu için saten çok kalabalık olaa 
Beyoğlu, boyuna Taksime ve Makei· 
me doğru eel halinde akryor. 

l\laksimin salonu çoktan dolmuı, 
la§lll•Y.a ho~lamı.§trr. İçerİY.e girmek 

Mevıimin en kalabflık oe en güzel balolarından biri olan balomuz:dan bir kaç görünüı 

için kapıda nöbet hekliycn bekliye· 
ne ... 

İçeride caz ve dan haşlanu~tır: 
Zaten her baloda l\Jaksimin inli 

zamma memur olan helediye ko • 
miserlerinden Bay Murat kapıda 

bekliY,or: 

- Knç yıldır şunun şurasında 

bunca hal o yapıldığını gördiim; fa· 
kat bu kadar kalahahk olanını ilk 
defa g(jriiyonım desem yalan dei;il ! 

Gerçekten öyle idi. Makı;im ~alo
nu, §İmdiye kadar, Mathuat balosu 
milstf'..sna ())arak hu kadar c'lolmn • 

mı~tı. 

KURUN balosu menimin ~on hn
lolanndan en güzeli olmu~Uır. Balo· 
muzu en ince no1<talarına kadar tes· 
hit için oraya giılen ,.e lıütün saflın · 

lnnnı dikkatle takip eılcn mizaı1 

mnlmrririmi:r. Osman U.nıalin §n · 

katar, eğlenceleriyle dolu yazısı1'' 
yarınki saynnızcla ~.ok tatlı bir zeV'~· 
le okuyacak ve hiç ummadığtıı11 

halde kendinizi hu yazmm içind' 
pek. canlı lıir lıaltle göreceksiniı. 

c. ' 


