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-Almanya Versay Muahedesini Yırtb 

18 Mart 91S ginli Jiifllltlll J,,,.,,,,,...,,,,,...,.v.,ı... 

5-18 MART 
Türkün Çanakka!ede yarattıfl muc~zeye benzer 

kahramanlık eserlerinin yıl dönüm6 

Dün, s - 18 marttı. DilnJ• ta
rihinde miih!m lrir cilt tutan Ça • 
•kimle deniz harbinin en heye· 
canlı, en ,erefli ıünlerindm biri. 
TGrk, J•di cehennem 1&&tİDİ içine 
·lan bu "ı&n" de ortaya birden • 
bire -.nrlmu, mucize1e benzer 
· - -' • -·- ' · •- • -!.,.: ,.J-L- cıt.---

JOfcha 

ıı Mart tıs cı mart ası> • -
._.. dGpua fi10111 lluırbla ı.; · 
...... ft tut 10~ da ............ 
mada aMnmlftii. 11,JI ele ilk 
mermi Hatileli tırt1maa cllını it •• ,..i c...- ... ---. 
... açı ........ .,... •• Sld11 · 

Avrupa nerey 
Almanymm mecburi askerlik u· 

aulüntl bir kanon ile kaldırarak 
V enay muahedesini hükfimdls ilin 
etmesi her yanda bomba gibi patlı· 
Yan bir hidise oldu: Bu hldisenin 
aıyua acunonda teeiri o kadar bil • 
Yiiktür ki. sonunun nerelere vara • 
bileceğini hiçbir kiti kestirmnes. 

Eğer Almanya doğrudan doğru • 
Ya ( V enay muahedesini artık tam· 
lbıyorom) demiı olsaydı, fakat bu 
btuahedeyi bozmak için ona imza 
loymuı olan lngiltere, Fr~ ltal· 
Ya gibi devletleri konopnağa çağır· 
Jnıı bulunsaydı bu te§ebbfla bu • 
IGnkfl kadar ortalıkta brqıllık çr· 
lannudı. Çilııko işin sonu topla • 
llacak devletlerin ,.erecekleri kara· 
ta -.·aracağı bilinirdi. 

Bugün ise, Almanya doğrudan 
do~ruya Yenay muahedesini tam • 
~' demiyor. Y alna kendi karan 
ile Almanyada med>url askerlik 
~lünft yeniden kuruyor. BiSyle • 
ille Venay mualıedesin~ de gene 

kendi bran ile hosm..,....,_, 
Acaba lngiltere. F......_ lıal,a 

ile Venay muahedesini .imsalıyan 
öteki devletler buna kup ne diye • 
cekler? Almanya bu devletlerin 
kendi kararmı sor ile bt§dmmya • 
eaklarmı anlaDUffD'. Şayet sor ile 
karplapna ıiliha unlmağı göse 
almqtır. Şa halde devletler ile Al • 
manya araamda ya yeniden bir mu· 
ahede yapılacak, yahut yeni bir p· 
nel savat açılacaktır ki, her iki ola
fUD kendine göre ayn bir ihıemfili 
(ehemmiyeti) wırtlv. 

Fakat Almanyanm Venay ama· 
hedesbıi tan1DJ1m• yabaa Alman 
hudutlan içinde kalacak ltir it ele 
değildir. Çftııkft ~,.. v enay 
muahedesini tıumaymea Qrta Av· 
rupada Macariltan ile Balbıilanl.a 
Bulgaristan ~ yola ~ ~ 

···~ ... 

BABA DOSTU 
'şte yı'ın 

en 
en büyük edebi eseri, 
büyük romanı.· 

Burhan Cah'd'in gazetemiz iç·n ha11rlıidıfa bu 
roman, başta genç kızlar bütün ~rkek.eri 

ve kadınlan ala 'cadar edıyor 

ugün başladı 
sayıfamıza b 

'a 
ı 

1 

Bütün dünqa lngiltere, Fransa oe 
ltalqan1n kararını bekli1Jor 

Alalaa7a, iki r&a enel Ver • 
•1 --•ı&leainin uJrerl ahJcAmr
m kaldad&. Alman paeteleri 18 
-.rt •••• 1nıaual tabılar çıka • 
....... &a llaheri ilin ettil~. Ha • 
Nr p.hm Ahnu1ada delil bü -
tla ._,.... J.omba lihİ patJadL •1 Hltl.'in NıtJraDhtı altında 
o ... toplama Alman lrabiwi 
Wr .... çılraımq, ........ -
......... sok mfihim bir .. -
pa•me a:etntmifti. Kam, meo-
._. ........ hl.utiaia yeniden 
teai ... dairdi. AlmanJamn huarl 
..... 12 kolon:hıdaa yani 38 fır. 
..... llll•Htll edecekti. 

..,.__... Alman7&JllD, 
v.ı.. taralmda ileri aihiitea 
meth• t4 macld•ine inanmaJr 
lllNtile llaıGm lradar çektiii aı • 
lrmtılar ulaDlmakbıydı. Beyan • 
.... .., .. clnam ediyordu: 

•Alm•alaGlıGmeti, seçenlerde 
Jllfllls ........... ,..,_ haris 
Wr eantta ifade ... olduta mll-
llhaalara ietiut .....ıctedir. Ba ..... .............. 

K•clilWn mlc)afaaaı b1111 • 
......... llltlıat teAirlerbd 
alma~ l>fıı. ~ 

• 

aM"8 ..... ....... 1 ............ 
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lngilterede hazırlık haşladı 
Salıil müdafaa .tertibatı Yen~:~"~:::!':,ıı-

tisrl·Zeştı·rı·liqor muna maracaat «tl 
Cene11re, 18 (A.A.) - Ha-

Londra, 18 (A.A.) - Avam 1 
umarumcla wdu bütfeli labmi- 1 

DMı l&ribumı tncli ed• Harbi • 
,. Bakınlıılı malt m.Uatepn ele • 

Pek yakında mütehas111lar ta· 

rafmdan bu bapta derin tetkikat 

J&pılacakbr. Gelecek Mne için 
meınleketin ba.-adan milclafauı • 

~ lıiUıiimflli Ubular Ku
rumu genel kcUiplifine bir. 
muhtıra eintl11terelr, 6ir""' 
haftadan heri ltalra 11iWmr. 
ti7le cereyan etrn.lıc• ollll& 
müza/ıetalln .....,_ alrGflı • 
fanı 6ildirmlfflr. 

mittir ldı • 
Almaaramn aon karan uam.. 

ne ana .atanan clenladen, kara • 
dan Y• han.elan mUdafauım l • 
~bı veçhile tamik m•lceadiyle 
Wlt.t-tl binı fulalqbrmak 11aec-

1Marl1ednde~ t 

Lana olan talnıı 1abltan ft 
mıat delll, fakat ayni nmanda 
1lkHk tekilli• 111pn malıeme 
.. .. ııhaclır. 

NANIST ANA GOVINEBILE • 
CBKTIR 

""""' ,..,,,...,. """"" IMtllr 
Meriın. Son y.,... 1""'üa1rm Pi 
,.. ,...,.. H 61JMi 6ir oalıalla 
..,..,, .nL •• ,,.,.,..,..,,. Kıı -

..... ,,.,,.,,.,.,r•''""'""· 

... maWhf oe feoeceilalerlmi 
161 ... ,,.,.,., .mı.un rloa ... .... ,, 

General KOll:lilla, pek fula 
...,p1 olcfulu lçin 7amnda daha 
fula durmalı nnnaflk ı&me • 
elim. General, 7anmdan aınbr -

.... ~.r! .. •U.._~~ .... 
4J.i.1.~ etılı! fotolr.afınl da ftl ıiaek 
nezaketinde bulundu. Bütün Yu 
nan ıazeteleri aon Yunan isyanın 
da Türk pzetelerinin dürüıt ve 
dostane nepiyatmdan çok mem • 
nun lcalm11larclır. 

F. Nalıoflu 
Çilıtnaılıfunıs Gilnldde 

Guetemlziiı b&Jram müD&M • 
be'tile çıkmadığı üç gün içinde Yu 
nanistanda ıeçen hidlaelerin bir 
hülisaamı J&plb&fl faydah bul • 
duk: 

Şarki Makedonpdaki Yunan 
&.ileri matlup Je lıükGmıtıa tta • 
lim oldukb.n ıonra lal Yunan 
filoeu da bqta AYerOf olmak üze
re teslim olmaia mecbur kalmıt, 
Ye bütün Yunaniıtanda tirit acla
u -da dahil Yunaıı hakGmetinin 
nüfus Ye idareai tektar ı....u. et-

·.~ 

-~· y \QIUl hükibneti, timdi, lted&o 
beride aalcl•nmatı muhtemel iai· 
leri birer birer yakalamak diva. 
mharplere vermek ve en FDühimi 
hilkGmet makanizmaamı V enize
loı ıibi fesatçı unsurlardan temiz 
lemek için almacak tedbirdi mü • 
akere etmekle metıuldür. 

Atinadan ıelen haberler aöı • 
teriyor ki, h6k6met bu taıfi1e l · 
tinde hiç tereddüt ıiiltermeyecek 
n icral "lçwv+etin •Wıiyet ve 
lw+tetini çoialtnıak için kanunu 
e1a1ide bazı delitiklikl~de yapa 
caktır. . . . 

Yunanlltanda kralbim iade • 
dilecefine dair ecnebi ıazeteler-. 
de uk ilk ıöriilmete bqlanan ha 

berler, Adna IU'leletl tarafinclan 
ildibu edilmemekte Ye kralbk 
me1eJeai hiç kurcalanmamakta • 
dD'. Bundan Yunan kabineainin 
reJlml deliftinpek niyetinde ol • 
•chlı talmaln edilmektedir. 

Glrlttea .._tan lrira enell . 
ltaJ,ırmilann ltıaH altın.da bala • 

· nı ıalah mak•diJI• bütçeye 480 
bin lqiliz liruı komılacaktu. Bu 
teclbltler tamamen tedafüi mahi-
1•tta olacaktır. Gerek lnıiltere • 
de ft ıerek ecnebi memlekatler-

cle aabil müdafaa tertibatı pek u

ld alnemcle o~an ba tıerti • 
babn modam tarakldyata intibak 
ettirilmati arurl bulumnaktacbr . 

Bu nollılla, •ere/r o inlsa • 
lıaat 11• •••lı lfal1Gftlll ..... 
ri luızırlılılan lllılılıııwl• nlCI • 

Uiniaf verilmelıt• 11e HG6.P, • 
tanın Ula.lırr Kımaıta lıon» 

yine odlıi olan ldrl nHlr""°""'" 
nin, en ._ bir ı:otnlllllla n11 • 
ıurra itibare alınma.. H tetlıilıl 
lltenme/rtedir. 

nan Kaaoa Mluma aoma da Ra- f leri, bir atletin e-iiaMle INlanaıtat 
dota ıic:len Venbeloe ile mainetin- 1 tur~ Defterlerin tetkiki neticelin • 

deki zabitler, hlr ltalyan vapurile ., de, ıon iayanda 180 mun.zaaf a
Napoliye ritmiflerdir. bitin parmajı bulundaju me7c:la
Venluloıun ltalyada mı kala- na çıkmqbr. 

calt, Jokaa batka bir yere mi Iİ· Yunan emniyet91DüdüriJetbün 
a .. 11 belli ••tildir. tahkikabna ıöre, a.u .... para ... 

DUn g•l•n h•berler ı ren Venizeloaun yejeai Piatoli. 
v Ja•'-4 • D 1_ _ kiıtir. Kendisi tevkif eclilmif ft 
ı anan """metı Ç 1«1- divanıharbe verilmiftir • 

rarname hazırlı gor Aıilem, Ati~daki aabıi ım. 
Atina, 18 - HUldbnet, ıiyui mandanı da i17an butınl«bktaa 

vul1etl taafiye etmek maksadile aonra saklandıp ev.de hükimet 
Uç kararname tanzim ediyor. Bi- kuvvetlerine talim olan cümhuri 
n.l liiuarname hll.iaıJeıiıı ~ ~t birliği ıeiıi ve eaki Y:ll" .. '1 ı.., 
~~a,arf*itlliiı, ...... ur il'·- 1 bmanitdı ~ ~lil'flıt', 
yenazilliğini kaldırıyor, ikincisi I Eğer asiler, bu teıebbüalerinde 
ayan mecliıini liiv, mebusan 

1 
muvaffak olaayddar bütün Ya • 

meclisini feshediyor, üçüncüsü de 1 nan nazırlarını yakalayacaklar 
kanunuesaıi abkimını ıüratle ta- ı ve öldüreceklerdi. 
dil edecek bir komiıyonun teıki • PIO.tiraıla V eniseloa Naıl 
lini amir bulunuyor. YUDlln kama Mulıobne Ediyorlardı? 
nu eauisinde yapdacak deiitiklik Atina, 18 _ Yunuı emniyet 
ler, mayıım aon pazar tünü, Yu • müdürlüiüniln tahldkatna s3re 
nan milletinin reyi imina arzedi. Venizelos Ciritte bulunduiu ıı • 
lecek, müteakip pazar ıünü de rada elinde bulunan bir telıiz ale 
alelade mebusan mecliıi intihaba tile General Plisfiraıla..muhabere 
tı yapılacaktır· ediyordu. Venizeloaun çektili tel-

HiilıUmet, Kansın Çergevelİ ıizler, bir benzin motöründe bU • 
Dııına Çıkmıytıealc lunan telıiz tarafından almıyor ve 

Atina, 18 (A.A.) - Havat mu benzinli motiSrün s"variai de Ve-
habirinden: nizeloıun telsizlerini İtalyanın 

Hükiimelçe takip olunan hatb Tarant tehrinden telefonla 
hareketin umumi hatlannda, B. Plistirua bildiriyordu. 
Çaldariı ile, sat cenah temayül • Venizelomn Oflıına Ait Şilep 
\erini temail eden 8. Metaksaa Atin&, i& _ Yunan hükQmeti 
arumda mutababt hlad olmut • Venizeloaun oiluna ait üç ıllebiiı 
tur. Maamafih, aiyual tufiyeye müAdeİ-eaini emretmiıtir. · 
eritmek için cezri tedbirler alm • 
mak lüzumunu teslim etmekle be lqana lıtircılı Etlen Donanma 

lliirett•batf ra.ber, 8. Çaldaria, hükGmetin, 
kanun çerç~veainden dıfU'IJ& çık Atin&, 18 - ltalyanlarm itıali 
'D•maıma taraftardır. General altına ıeçnıit olan Kaçonia na· 
Kondilia de ayni fikirdedir. mmdaki Yunan deniz alb ıemial 

Hüktmetin katiyen karar ver baaüa Sa!amiı tersanesine ıeti • 
mit olduiu anlatılan icraat lyan rilmiftlr. 
meclisinin liiftle icral lmnetia lqana ittirak. etmit olan 42 
takviye Ye ordu ile deniria miif bahriyeli de divanıharbe veril • 
ıit unaurlardan tufiJ91inden iba mek ~in Atinaya ıetirilmittir. 
rettir. Ancak hu lalahabn ne auret Son iayan hareketine iftirak et
le icra olunacalı henüz taaJYÜD mit olan donanma mürettebabna 
etmemiıtir. ıelince Yunan hiikOmeti, bütün 
Buı mahafil, Jine bus fnbla. lai filonun mürettebatını pİJa • 

nn kanunue1Uic:leki tadUltı yap- deye naklettirmek ve onlara mu
mak üzere lüzum ı&terdilderi ayyen müddetlerinaen alb •1 da
mecliai milliye hacet kalma:ıaaı ha fazla ukerlik yaptırmak niJe 
için, reyi amme müracaab taniye tindedir. 
etmektedirler. Fala lıöprüiintl• 6ir laı:üı 
A.Un, Bütün Yunan Balıanlarım Atin&, 18- Yunan hükGmett. 

Oltlirmefi r OMll'lamıflar nin iayan eanumda an fUOnİal 
Atma, 18-Son te,anda 1'lyük Faler limanına yaldapnalDS me • 

bir rol oyniyan Vem~ Cüm 1 ~ek için körfeze' kotmat oLla 
huriyet birliii ~D defter 1 iu maJDlerden t.irine ç..,._ 

5-18 MART . 
..... ,., ....,. ı illd ..,.,.., ( ıaıa taarruz eden dritı\Ot, zırlıı 

ae tek}tnde ;uJıyor, birinci plin- knaYadr, tahtelbahir, torpid 
da Franeız rıablılan ilerliyordu. mayn, balon, nakliye gemilerini 
Saat on üçte .-erilen hücum emri iki ,.Uz elliye yakın olması düt 
ile ikinci aafM bafladı. manlann boiazı geçmeye ne ka 

Bojazm ~ kıy11&ndan dar ehemmiyet verdiklerini ıöı 
Framas asrlalıı.mclan Golft ile terlHfe 1.ter • 
.... ......,., AnUolu ıu,.m.laa * • • 
BüYe ile Sufren ilerliyor, en dar Boiazı denizden reçemiyeceii 
yere yaklqıyoı4Udı. Çanakkale ni anbyan dt1t111an bundan son 
felari J• F• JWJ•, J& ..... J• kara,. aldırdı "" en bürük ko 
rlae ._ ~ _..ı 1_..,. • aUDl&I harada oynamaya kalktı. F 
tha:. kat lna tlalclmt ba Hfer de Atatür 

CGr'ı Fw ıımlliri eaat Cin --.nc1wndald TUtk kunetl 
.....,.,...,_ rW, T.S ılatllerini kartıaın 

._..,.,.ıl&W.Jae.. Wdu. loi•• mtJ.n ılmcll T 
Jdba en MJUk lllUCiMJerinclen bi 
rWnln yaratıldıtma tahit oluyo 
du. Harp atlarca ıUrdU Ye dUpıa 
bn~leri Aaafartalar mallObi 
,_ınden .-e bluat Atatlrk'ün i 
dare etlifl eonw,.yın Ye Kayacı 
.......... lerlmlekl uiradı 
ı. ı..11Mtt-.. aoma Wr daha 
küllllia,a lmlrb halımadı • 
W.. ~ &Un daha bocaluna clevr 
ıi ı89h-dikten aoma hir ıece ~i 
de bolazı bUıbitUn terkedere 

,. ........ ·-=·--, ............ ., ............. . 
elti .. ll&t 9\' .. I .... , ..... : .... 
•..tdt.•••· ili .. 
lqdis --.....1drk..,. ... ~ .... 
daa •~~lıldl U. Q,la' • 
ca 4-ıı-.... ...... 
lflÇileai,._IW irice •nl•11 .ol· 
ela •• tam ,ecll tMt .- ini ce
hennemi atet muharebesi hütüın 
dü..,.... pl'ilml•i Ye flran ile 
netiuJenflL 

Bu harpte TüTk askerinin ıh• 
terdili kahramanbtı ifade ~n 
kulle.ndacak tam IÖZ yok ıibidir. 
~le harbi esnuında ho • 

yüklü bir Yunan motöril çarparak 
berhava olmut ve dört tayfuı 
parsale0 mlfbr. 

A.ller Pt11qı Nml Baldular1 
Atin&, 18 (A.A.) - Yunan Mil 

il •nnıı ftbmclaa iki .at, di
ler knblar .-dinde tahkikat 
J'&p&rak; Venlulilt iaJUHDm pa-

Framıaa Beyoila ıazeteıbıin 
Atina buauıl muhabiri yuıyor: 
. Venbelüme muhip olan b6tla 
memurlann kadrolardan çıkarıl • 
._.ma ve isyan itinin tufiye.edil 
muine bqlanmlfbr .. Fakat bu i · 
fda De yolda bqanlacajı Jıakkm 
ela beaüs kat'I malimat yoktur. 
Her halde bu teclhirin J(lkeek bat 
lan wracatı fiiphem ı&rülmek
tedir. Venizeliam aleyhinde, ya • 
but lehiqdt1 tannunamıt olan kil· 
çük zabitler, vil&Jellerin küçük 
ıarnizonda ,anderilecek neler 
de biiJijk zabitler hakkında yapı 
laaıi ..U....ht daha ciddi olacak 

kaçtı, ıitti. 

Difmana en kat'I darbeyi vura 
dütmanı canevinden yıkan "Ana 
fartalar" Avafı yalnız Türk ta • 
Tihinde deiil bütün dünya tarihi~ 
de en büyük bir idare ve kahra • 
mantık lbideai olarak kalacaktn~ 

Avrupa nereye 
~diyo~? 
~ Baımakaleden devam 

dilir. O vakit Orta Avrupa ile berı· 
her Balkanlırm da ıiyual düzeni 
bozulur. 

Onun için Almanya mecburi aa· 
~ :t--..: ··~ .... 
~ .......... ..... Aaıaat ilıe 
Balbıı Antantı hemenceoik kendi 
aralarında konupuılar, MacariıtaP 
ile Bulgaristan Ahnuu-• gibi ıilih· 
lanmağa kalkqına buna muvafakat 
edemiyeceklerini ve bu yolda gere· 
ken tedbirleri alacaklarını kararlae· 
tınmtlardır. 

Küçük Antant ile Balkan A:ntan· 
tının \'erdikleri bu katar Almanya· 
da olup !\iten itlerin ne gibi yankı· 
lar ( a/cialer) uyandıracağım ve P~ 
gibi sonlara doğru gidebileceğiıı1 

pek iyi gösterir. 
Sözün bası 1udur ki, Almanya· 

nın aon durumu hiltiin A\'1'11p•Y1 

altiht etnıİftİr. Sıyasa acunu hemtl1 
hemen 1914 yılındaki görünütünii 
almqbr. Yeniden bütiln dünyanlll 
kan ve ate§ içine doğru ıilriikJen • 
meai için bir tek kmlcnn yetebilir· 

ASIM US 

tır. Banlar üç kuma a~lıyor: Hü iı bulunduiu teyit edilmekteclir· 
kemetçiler, bitaraflar, V ebizelist- Bu iki ıeneral ibret olacak bir ~ 
ı ... 8a MDUDCUJaf da ikiye balü· zalandmne.da İlrar ediyor Ye di• 
nüyor: Açıktan açıp Veoiıeliat vanıharplel" tarafmdan 6lüın• 
olanlarla ıipheli bulunanlar. mahldbn edilecek olanlarm he • 

itimat me~cle hükametÇi o- men idam edilmesini istiyorlat· 
lanlar llulunacak •• bunların ..,. Çaldariı İle itidal llzere harekll 
ıma hitataflar kantbnlAC&kbr. etmek taraftan bulunuyor. Md• 
&Opf.eH alanlar ela la~ilerin mafih bu buauıta kat'ı karar ba • 
yanma ftl'llacekllr. Vaizaliat ol- ı' kanlar mecliıinin pazartesi top 11 

duimiu açı .. TUrmut olaıılar ya lanbımda verilecektir. 
kadro harici hıralnlmak n yahut Ayni umanda Kondilla Me • 
l>ir müddet memuriyet alamamak takaes ve amiral Duımania mu • 
auretile bir nevi btaatinaya. tal»ı Yalckat bir zaman için olau -
tutuiacaldardır. lisin tatil .dilmeainde ıırar edi • 

Şimdiki halele riali tutulan yarlar. Çalclaria hana da muhalif 
hu kararlar buı tatbikat ile aıeı· bulunuyor. 
elana çıbuı ol111or. General T e- Hükamete mensup iki me__. 
odor, Koetantin Maneto(fiipheli) ~bhüaü iiaeöne, aıi amiral De 11 

Tıimikalit (filpmli) Ye ordu mti- meatiku ikamet ettiii Atina 
httiti Otonaio. tlmıidtlik Y&Zİfe • yalan Klpaeli kalabalmda yaP" 
ılz bıralulmıtlatdır. Bu tonuııta- lan 1'ir mitingle hükGme,ttaıllMi 
•u ltitaraf zanntdiliyordu. ial reiıin iadeaine tetebbüs .M11..w..ı 

Ba 10lda hreket edilmi• 61ma •i9i Ye el~ 1eğpç1.1Ci ....... a. 
ıı, iu d&rt nMtten ıitk hotlailmı mumt meyaanmda asılmall ~ 
J&D General Xoaclilit it•Metak • ı llu ..._._ ahalialne t.111• o~ 
IUlb ~ ~ L • mamu falep etmeli-braH ~ı--• 

..... Waı•ıcicl•Wr .... a1'Jll. miftir. 
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Tan gazetesi diyor ki: SiYASA 

'~l~•~-~~~~~~-·-~~~~-~~-•~l~Versay muahe 
Maskesiıli 

manya 
kaldıran Al
karşısında 

Denizciliğimiz Filmler sine bir darb 
Vapurculuk ökonomi ba· Resmin fazla o/Ju-
kanıoa bir ziyafet verdiler -- d v ~ v ·ı 

Vapurculuk tirketi, pçenlenle gu OgT U egı 

daha! 
Bugünkü telgraflar Almany 

Veriay muahedesindeki kar~ d 
ve h8\·a kuvvetlerine ait madd 
taımnıyrak 500.000 kiıilik bir 
du le§kil et.tiğiııi, bu hadisenin 
manyaJa derin ııe' inçlerle karı: 

Sulbü muhafaza için bütün millet
lerin gözlerini dört açmaları lazımdır 

aLmıt olduğu Aksu vapurunda Filflerden alıncak vergi hak • 
ktocla ainemacılarm yaptddan mü· 

-bayramı ıeçirmek üaere tehrimize 19Ca&dara Babnlık tarafmdan 
relmi! olan ÖldSnomi Bakam Bay henüz hiç bir cevap verilmit de -
Celi.1 :S.yar'a bir ziyafet vermİf • jildir. 

13 mart tarihli Tan guetesinin 
başmakalesinden: 

Yunan ukerl iayanmm bubnt
mıt olmuile &!kanlarda bir ai • 
yui kantıklığm menedilmesi üae
rinıe bütün dikkatler Abıanyara 
haaredilmif bulunuyor. SiT Jon 
Saon'un BerlilM) ıitmeeiııin ıeri
Je k•hnaaı, lıı:iliz Beyaz kitabı • 
nın neıri, buna dair Alman ıaze · 
telerinin açbiı münakafıa ve niha
yet reamen ukeri biT 'hava kune
tin:n teıkili büyük devletleri, Ver
aay muahedesinin betinci madd&o 
aini bozmak gibi bir emrivaki kar
!llmda bulunduruyor. 

Almanyanın hava ıilihlvı e • 
dinmesi f&§ılacak bir t"Y değildir. 
Ren ırmağmuı öte t&raf ıncla tica· 
rl tayyareleri ıeri bir ıureUe &1. 

keri ta-yyare haline ıetirebihnek 
usulleri için hararetli çahtmalaı· 
olduğu aylardanberi biliniyordu. 
Fakat bu defa Almanya maakeei· 
ni çıkarmıı, ordu.unu kuvvetli bir 
askeri tayyare teıkilatJ ile tamam. 
byacağını resmen aöylemittir. Bu 
iıe V erıay muahede.i ile memnu
dur. 

GenMal Göring Dayli Mql 
ıazeteıine olan beyanatmda, Al
m&r.J&nm, milli emniyet teklmülü 
iç"n hava müdafaaımı nazan clik
~atlıl un~ n.nni o1c1alwww ~ • 
J~iş ve demittir ki: 

"Benim sryasamm büyük hat -
lan, başka memleketleri t.ehdit et. 
mek için taarruz edici bir hava or
dus ı yapmak değil, bire vaki ola
c:;ı.k bir hava taamızunu derhal 
menedebilecek derecede Alman • 
yaya güçlü bir askeri hava kuvve
ti vermektir.,, 

Bu aöz kimıeyi ikna edemez. 
Çünkü mutaarrız bir askeri tayya· 
reyi müdaft bir tayyaredeıa &)'JJ' • 

mak imkanı yoktur. 

Almanyayı idare edenler rea • 
men A1manyaya bir ukeri tayya
re kuvveti veriyorlar ki Veraay 
muahedesi buna mimdir. lıte na• 
zan dikkate ahımıuı llmn gelen 
yegi.ne mühim bir mesele budur. 
Muahedenin 198 inci maddesi ıa· 
yet sarihtir: "Almanyanın ukert 

kuvvetleriw.le aıkert ve 'bahri hiç 
bir tayyare bulunamaz.,, Halbuki 
bir Alman nazın ukerf tayyare 
kuvvetleri bulunduğunu açıktan 
açığa itiraf ediyor. 

Ba, ıwb muahedeıinin tadili i
çin yapılacak cür'etli bir hareket 
ve ayni zamanda Almanyamn ta· 
ahhütlerine iatiyerek riayetsizlik • 
tir. 8-.J muahedenin tadili ancak 
1919 yılında onu imza eden dev • 
lel1erin ittirakile kabridir. 

Bu hadise öteden~ri AJmanya· 
nın karada, den:izde ve havada ye
ııiden ailihlanmıt olmaaı h&Jf:kın. 
d1 bilinen teYleri teyit ediyor. in· 
gi"~~ parlimentosunundıı mütte • 
h"! kraliyetin vahim tehdider al. 
br.tla bulundujuna dair, hatiple • 
rin IÖyledikleri tözlerin de haki • 
bt olduğu anlatılıyor. lnıüterede 
hava müdafaaamm kunetlendi • 
rilmeıine dair tek&ınül eden ha • 
ıeketler Almanyanm bu ııyuaaı • 
JllD dolnıclan doğruya bir netice
.; oJmuttur. Alm&DJ11 •ilihı.nmak 

huauaunda tamami.le aerbeet kal • 
ı;nak ve bütün taahhütlerini orta -
dan kaldırmak için, Cenova kon-

feranıınrn neticesiz kalmuına se
bep olmuıtu. 

Franea ile lngiltere askeri, bah
ri Ye hava kuvvetleri haJdandaJa 
ıuHı muahedeainia maddelerini 
muhafaza etmek için icap eden 
tedbirlere haf vurabilirlerdi. Bu • 
nu yapmadılar. Çünkü Almanya • 

nm diier devletlerle birJikte ve 

müsavi hukukta bulunacağı bir 
emniyet tqekkülünün röstereceği 

mahdut ve kontrollü bir ıilihlan
manın pek yakında tatbik edilebi
Jeceiini ümit ediyorlardı. 

3 ıubat: tarihli F ranaız - lnl'i· 
Uz mü§terelt tebliğinde bu birlik 

çahfma sıyayuına yol a.çılmıftı. 
Halbuki Almanya iptida, havadan 
viki olarak bir taarruz halinde der

hal harekete ıeçmek için olan an
latmayı kabul etmek iıtedi. Çün -
kü bu auretle tayyare tetkiiitını 
yaparak V enay muahe :lesinin u-

kerliie ait maddesin.den kurtula -
~iını tahmin etmiıti. Fakat LOD-
dra hükUmeti 3 ıubaUa ııetredilen 
tel>lii hükümlerinin biribirinden 
ayrılmaz bir küme teıkil ettiibri 
Ye Jon Simon'un Berlinde ancak 
1..•avau ..... maı~
fini anJabnca Alman hükümeti 
bunu kabule mecbur kalmııb. 

Halbuki görii§Dleaden evvel, F~ 

sız - lnıi~z anlatmumdaki bü • 
kiimlerin birliiini bilfiil ayırmlf 

lerdir · Sinema fiatlannda bir deiiıme 
Ziyafette Vali Bay Muhittin yoktur. Fakat ıinemacılar yaptık· 

Üstündağ, Tayyare ~iyeti hat- lan müracaatlarda alınması ka • 
kanı ve Rize ıaylavı Bay Fuat, Li- rarlqtırılaıı aümrük reaminin çok· 
man bqkam Bay F ahrettin, it luiunu •• ba Jiizclen ıinema fiat.. 
Bankumdan Bay Mumms, De- larmm artace.lmı IÖyiemifl..dir. 
niz yollan idareai caw müdürü Bununla beraber yaptJiımız a• 
Bay Saadettin, Mm~ müdürü Ba:r rqtumalara ,are, ainemacılann 
Cemil, ve diler but aay1av1ar bu- ellerindeki filmler kendilerini bir 
lwrmutlarda. MDe daha idare edebilecek vazi -

yettedir. 
Ziyafet veriUrken, Vapurc:aluk 

firketi, müdürü Bay Mu.tala tun
ları IÖylemiftir: 

"- Saygı değer Bakanımız ve 
aziz davetlilerimiz, 

Bu küçük davetimizi büyük bir 
nezaketle kal'Şllayıp, aramıza gel-
diğinizden dolayı pek derin bil' 
kıvaiıç duyduk. Önüne ~k, 
yürüttüğünüz, parlak ve verimli, 
ökonomi savaşında, geçen yıl Türk 
vapurculuğuna da bir yer ayırdı-
ruz. 

Başında yüce Atatürk'ümüzle 
Başbakan lsmet lnönüınüz ve $lz 
değerli Bakanpmzm bilgili tutuf-
larma kar§ılık olmak üzeN, biz 
de fazla çalışacak; ulusun mem • 
nuniyetini kazanacak, yabancı U· 

luslann ileri gitmiş denizciliği ile 
yarış edeceğiz. 

:tU1\;Zf.il~·nJ.D' ~ jNlan ıcı.., 
resiie e1e1e ve yanyana yürümek, 
ileri geri kalnuyarak, müsavi öl. 
çülü ve müsavi haklı admılar at -
mağa kavuşmamız bizi daha ve • 
rimli çalışarak, ileri atllmafa ve 
çok deprli güveniniıi atttıracak 
işler ba§annağa sevkedeceldir.,, 

Siıwnacdann iddialarına kar· 
ıı sallhiyettar bir zat retmin faz
la oı.adıiı ve ancak yüzde altı 
niabetinde olduiunu IÖylemiftir. 

Polla haberleri: 

Kalp durması 
Kantarcılarda Yeni hanuı 28 

numaralı odaamda dört aydanbe
ri kiracı olanıık oturan Hacı YU111f 
oflu altnut yqlarmda Abdullahm 
hayli zam&ndır odumdaıı çıkma
dıiı dikkati çelmıiı, Ye dün oduı 
açılıp balaldıp zaman kcndiai ölü 
olarak bııbmmuıtur. 

Belediye doktorunun muayenesi 
IOllUDda kalp dunnumdan ildü • 
iü anlatılllllfbr. 

ÇARPIP YARALAMIŞ - o .. 
küdarda MJJ'&I' atıcı Necmettin 
haJftDile ıiderkm on JatQlda 
u:: .. idf! admda \ir kp, ..... ..--
1-.-..~ı• ..... -.w,-
verdiğinden yak&lanmıttrr. 
TlrftJŞAN SOPRONTOLER -

Galatada Cerralıpqa aokaimda 
8 numaralı evin bodrum kabnda 
atılmıı sliprüntüler tututmUf be 
de bir yangına eebebiyet verme • 
den eCindiirülmüttür. 

hulunmak için bu harekette bu • 
!anmayı üıtün gardü. 

Sir Jon Simon'un ziyaretini gü- Bu aöylevden sonra Okoaomi 
aünde kabul etmek istememenin Bakanı Bay Celal Bayar ta cevabı 

BiR PALTO iLE MANTO -
Fabnte Serezli 10kafında 23 nu • 
marada oturan bayaıı Münetin 
erine sabıkalılardan Arap HU.e
yin ıirerek, bir palto ile bir man
to çatıp kaçarken yakalanmıt • 
tır. 

ve bunu tehir ettirmenin manuı veımİ§ ve alkıtlanmıftrr: 
timdi anlaırlıyor. lngiliz Bekam "-Medeni sahadaki teraldônin 
böylece bir emrivaki karı11mda deniz,.de de inkişafını arzu ediyo -
bulunacak ve buna dair konufma• ruz. Ben bu güzel geminin tefer
lar lüzumıuz'olac:aktır. Şimdi yeni nıatı müstesna olmak üzere bana 

bir bi.diee vardır. Pariı ve Londra 

hükUmetleri tam bir anl&fJIUL ile 
vaziyeti tetkik ederek ittihaz e .. 
dilmesi lazım ge!en tedbirleri ka
rar}&ftırmahdır. Her halde Al -
man hüldimetinin bu hareketi, 
ıulh ve emniyeti muhafaza etmek 

için bütün milletlerin gözlerini 
dört açmalarını icap ettirmekte • 

dir. 

lizrm olan yerleri gezdim ve bu • 
günün ihtiyacına cevap vereceği. 
ni gördüm. Med~ni işlerimizle, de
nizcilikteki terakkiyatI tevem tu • 
tuyoıuz. Şirketin Iasa bir zaman • 
da inkişaf eden bu muvaffalayeti 
devam edecektir. Müteşebbisleri • 
ne daha fazla muvaffakıyetler te
menni ederek, kendilerini tebrik 
eden ve bu hissiyatıma, bu sevin-
cime, iştirake bütün arkadaşlan • 

YOKSEK TAHSiLi OLMIY AN mı davet ederim.,, 
MODORLER DEGl~TIRILECEK 

Kültür Bakanlığı taraf mdan 
hazırlanan ve tatbik edilmeğe 

baıiııııan yeni Kültür müdürlükle 
ri talimatnameler mucibince orta 

taluil okulJarile mealek ve teknik 

okullarına da kültür müdürleri 
bakabilecektir. 

ilk okulların kıtapları 
değişecek 

ilk okuUarda okunan bütün 
kitaplar önümüzdeki den yılı ha· 
Jtndan itibaren değiftiriJecektir. 

Yeni kitaplar ilk okul hocalan 
tarafından hazırlanacaktır. Kül
tür Bakanlığı hocalar araamda 
bir gü:zel kitap yazma muaaba • 
kası nçmıfhr. Bu muaabakaya 
bütün hocalar ittirak edebilecek
tir. 

EYOP ACANIN KUŞACI -
Kuyucu Eyüp aia isminde bir za• 
vallı ibt:rar Şehzade camii avlu • 
aunda abdest alırken oraya utıiı 
bet buçuk a11m boyunda ve dört 
lira kıymetindeki yün kutaimı 
çaldrrmııtır. Zabıta tahkikat yap. 
maktadır. 

ECNEBi OKULLARDA DERS 
VEREN HOCALAR 

ilk tedrisat ecnebi ve akalliyet 
okullarında türkçe ve tarih coi • 
rafya 111'1 bilgisi derslerini veren 
bocalar tedria usulü ve pedaıo • 

jiden imtihana tabi tutulacaklar• 
dır. Kültur Bakanlığı kültür mü
dürlüklerine gönderdiii bir eaıir 
de bütün ecnebi ve akalliyet o • 
lmllanndan den veren bocala• 
nn vaziyetlerini bildiren bir ra • 
por iıtemittir. 

Müdürlük bu raporu hazırlıya • 
rak &nümüzdeki ay tonuna kado.r 
bakanlıia gönderecektir. 

J.& 

BiRLiK GECESi -.----

dığııu bildiriyor. 
Venay antlaımamıın ukeri 

deleri bu mualıedenin bqinci 
mmı tqkil eder. Bu maddelerin 
yui, Almanyanm askeri tahkim 
nı yıkurmak, askeri malı:emesini 
ha etmek, Almanya) ı silahça z 
bir halde bırakarak onun ) eni 
bir tehlike halinde ortaya atıl 
mumı temin etmekti. 

V enay muahedesi bu make 
gerçeklqtirmek için Alınan ord 
mnun 100.000 kitiden tqekkül 
mesiııi, ve bu orduya ait teçh 
ve malzemenin de bu nisbete in 
rilmesini kararla~tırdı. Alma 
muahede ah1rimma göre bu n · 
haricindeki bütün mühimma 
teelim ve imha edecekti. Bunun 
zerine Almanya "Ahzıaaker,, usu 
nü kaldırmq, umn hizmetli gön 
Ullerden miitefekkil bir ordu ,;ı 
da getinueğe bqlamıfb. Bu or<l1 
giren efrat 12, zahitler de 25 
Jıizmet ediyorlardı. Ordu dı§ın 
askeri talimler yapılması ve büy 
bir erkinıharbiye bulunman ın 
edilmifli. 

V cnay muahedeaiııin Almany 
ya yüklediği ukeri §el'&İt bunlard 

Deniz kuvvetlerine gelince, V 
say muahedesine göre, Alrnanyan 
donanmast (Doyçland) tipinde 
haıp pınisiııden, alb hafif kruvs 
'3rdeıı, 12 mahripten, 12 torpi 
muhribinden te§ek.küJ edecekti. 

Almanyanm denizaltı geınil 
yapmuı tamamiyle yasak edilıni~ 
Almanyanm yapacağı harp geınil 

?4:' =:.ı ed~-'··~& 
ordudaki efrat gibi almacaklardı· 

Almaoyaya tayyare yapurıııa 
mu için alman tedbirlerse, huni• 
nn hepsinden de ıiddetli idi. Çfill 
ldl Almanya deniz ""eya karada si 
keri tayyareler yapmaktan mene 
diJmi~ ve eakidea hunlara ait bii 
tiln İllfaatı yıkmakla mükellef t11 
tulmuıtu. 

Almanyanm bütün asken itle . 
müttefikler aramdan seçilen b 
heyet taraf mdan kontrol ediliyor 
du. Kontrol heyetinin vazifesi 19~ 
te nihayet bulduysa da Alman teılı 
batı Uluslar derneğinin kontrol 
tefti§ine tabi tutuldu. 

Almanya bugün bu ıeraite karf' 
isyan etmit ve mecburi ahzıaeker ~ 
lulünü ihya ederek 500.000 kitiV 
bir ordu vücuda getirmeğe kİt" 
venniıtir. 

Almanyanm bu kararı V erfl1 
muahedesinin en miihim kmnıl• 
nndan birini daha yıkıyor 'e ooo1 
bu harekeli eski müttefik de' tetl 
arumda lııyret ve endite ile kattt' 
)anıyor. 

Alınanyanm silihlanmakta ol 
duğu öteden beri IÖylenmekte; 
ikide birde buna dair vesikalar 
neırolunmakta idi. Onun için .Al 
manyanm bayle bir emrivaki ya~ 
muı bekleniyordu. İngiltere -•~ 
Fransaıım birtaknn kayıtlar ve Y' __ 
lar dairesinde Almanyanm ıitibl' 
masma razı olacakJarma dair at' 
larmda anlaımalan da AlrnınY~ 
ıilihlanmağa te§vik etmiı, ~ e oO 

yapacağı bir emrivakinin vahiJJJ -~ 
n~tice çıkarımıyacaima dair ker' 
ıine bir kanaat vennittir. • 

Alınanyanm bu kanaati belle , 
melde haklı olop olmadığmı bidi 
sat gösterecektir. , 

Çünldl vaziyet benib çok ı,ol• , 
nıktır ,.e bu hidiaenin neler clO O' 
ğumıuı muhtemel olduğa beO 
belli değildir. I 

Y almz bl limatnamenin mu vak 
kat maddeai mucibince orta tah • 
ail itlerine ancak yüksek tahıil 

Sörmüt kültür müdürleri bakabi • 
leceji için yüksek tahsil görmi • 
yen kültür müdürleri değiıtirile

cek ve yerlerine yübek tahsil 
ıörmüt olanlar tayin edilecektir. 

Bakanlıkta toplanan bir heyet 
ıönderilen kitaplan tetkik ede • 
cek, UJIUD görülenleri a&tm ah· 
narak sahibine ikramiye veriie • 

ö. R. Dofrll 
Talebe birliği tarafmdaD ter • ,,_ ________ .... ,.,__. 

tip edilen birlik ıeceai bayramm Okuyucularımıza. 

Bu münaaebetle bakanlık kül • 
tilr müdürlüklerinin vaziyetleri • 

ni tetkik etmektedir. 

cektir. Gönderilecek kitap -
larm müellifleri heyete bildiri( • 
miyecektir . 

fiçilncü ,unu •irpmı iviaiuım aa- iıizmei 
lonlarmda 1500 den /azla davet· K U p O N 1) 
linin iftirakile yapılmıt ve pek JÜ 1 Bu kı.ıf'OIJU ltefi.p ~ 
sel olmuttur. 1"-'ıı-.-...------.-.... .-.--
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BCJYtJK DENiZ ROMANI 

Endülüste Kemal Reis 
T Jri/ıa No: 49 Yasan: l•lıalı FERDi 

Ayşe, Sinanı ararken, !htiJalciler 
sarayin kapısını sarmışlardı! 

Fener bahçe şampiyonluğu kazandı 

bat bırakmız.. lıteraeniz umız 1. · 
Ben muum bir kızım .• 

Milli takım namzetleri 
muhtelit takımile 

şehrimize 
iki maç 

gelen Ankara 
yaptılar 

Ayşe zindandan nasıl 
kurtuluyor? 

Şüpheli kadım o rece ıarayın 
üıt katına çıkarmıılardı .• 

Melik Abdullah o ıec:e çôk hid
detliydi. Türklerin izi bulunma· 
mumdan biiıbütiin ıinirlenmit • 
ti. F erdlnand kaleyi ııkıttırdık • 
ça aıkıttırıyordu. 

Abdullahın bir enclifelİ vardı: 

Melik Abdullah, ıaray muhafızı
nın yüzüne baktı: 

_ Sen ne derıin bu tizlere? 
Saray muhafızı dudaiını bü -

!::erek ceYap verdi: 
_ Kulunuzun vuifeai, memnu 

m•ntakalarda ıeceleri clolqan 
kimaeleri yakalayıp zindana at • 
maktll'. Bundan ötnini ıiz bilir-
ıiniz!. 

Ayte bu ıözleri ne kadar da ça· 
buk u7dwmuttu! .. 

Kral F erdinanda yum\lf&k ıarihı • 
mekle ıulh tartlannm kendi lehin
de tekarrür edecefinl ve cleiitmi
yec:efini ıamyordu. 

Vatanını pmi emellerine kur • 
ban eden duyguıuz büldlmcbrm 
ıaztı tahtından ve aaltanatından 
baıka bir 1ey ıannlyordu. 

Hükümdar eöyliyecek IÖz bula
mıyordu ... 

G•lataearay • Fener matjtnd•n bir glSrUnUt • Ankara muhtelltl 
Dananın kuyruğu nihayet koptu J latasarıy kalecisinin elleri üzerin - 1 Eğer ıınıları yırdım etaeydi b~I· 

Şüpheli lcadmı hükümdarın 
huzuruna çıkardıkları AID&D .. • 

ray çoktan uykuya dalmıftı •• 
Sultan Abdullah filpheli kadmı 

görünce hayretle taraf muhafızı· 
nın yüzüne bakarak &alırdı: · 

_ Eyvah •• Yılanlar içimize ka • 

Öyleya ! Bir ıenç kızın meJTa 
ba~çelerinde aece yar111 dolqma-
11nı!a ıönül itlerinden bqka ne 
ıeb.p olabilirdi 7. 

\'e Fenerbahçe takımı bir tek .goll~·, d~n aıarak Galatasaray kalesine gi - ı ki h_ir tek golle onlar da pmpiyon • 
aon dakikada karı11ma en çetm hır rıyordu ! Juğu kuanmıı olurlardı ve ortayı 
rakip halinde çıkıveren Galatasaray Üç buçuk 111tte haJJeJilemiycn konan ınaçtan tonra bu tarnpiyonJu. 
takunmdan kurlularak ıanıpıyoıılu· da,• itte böyle beklenmez bir daki- ğu Ja pek u ıporcu yadırgayabilir • 
ğu kuandr. kacla ve rü&gira kartı lıaJJediJiyor- Ji. 

MeHk Abdullah: 
- Seni biraderine baiıtlıyo • 

rum f. O benim e1ki Ye .. dık e· 
mektarlarımdan biridir.. Haydi, 
evine ıit ve bir daha akpm eu -
,nından IOIU'a 10kaia çslcma !. a 

• • • du. Diğer maçla, 
Bayr'1Jlm birinci gilnü ya:nlan 

bu ıampiyonluk maçı lıeyccansı:ı, 
zevksiz bir maç oldu. Çünkü han 
yılm en fena lıavatıydı. Kapalı tri • 
bilnleri ancak dolduran ıeyirciler 
aoğağun tiddetinden tir tir titriyor
lardı. Rflzgir alabildiğine esiyor, a
ra ııra f ntma teklinde dolu ve kar 
uğanağı bütün sahayı dolduruyor • 
da. Fatbol heyeti yılm bu en mü • 
hirn maçını daha iyi bir havaya hı • 
rabaycb lıer halde ortaya konacak 
maç ıeyircileri de, oyunculan da 
daha iyi doyuracak bir maç. hakiki 
bir maç olacaktı. 

Diğer on he§ dakika maçın en Bayram gU,nleri welırimisde hat· 
heyecanlı kısmı oldu. Galatasaray k:ı maçlar da )apddı.. MilU taknn 
takımı rilzşira karıı çalıştı, çabala · naınzellerİ) le Ankara muhtelit kar . 
dr ve bir 1ayı çıkararak heraht-rliği ıılaştılar. Milli takmım kadroaundı 
.kazanmak iıtedi, nafile. Maç .bittı. yorgunluklarr clolayısİ) le Galataıa • 
Fenerbahçe ıampİ)OD! ray \C Fener oyuncıılan yer alma • 

dar P"mit de haıberim yok! •• 
Ve ıenç kadınm üzerine yürü

yerek: 

-Alçak kahbe, dedi, bütün ai
leniz benim ekmeiimle yqıyor ... 
Neden bana ihanet ediyora\in?. 

Diyerek tekrar oduma danc:lü ... 
Ay19yi o ıece .. baha kartı aer

f>e.t bırakmıılardı •• 
• • • 

Bütün bu itkenceler v-: ölüm 
tehlikeleri Ayftlllin ıöziinü yıldır· 
madı. O nine ıetdiii zaman 
herkeli uykuda buldu.. Biraderi • 

• • • ııu§lar. Takım: 
Sarı Lacivertlileri hararetle tebrik Malmıut - abilı. Fan.ık - Fer· 

ederiz. Talmn oyununun değt-niz zi, Lt"ıtfi, Rctat - fuhte§em, !Sala -
kaldığı hu fırtınalı havada ferdi ha- hallin, Ha"ilı , ., eref, Rebiiden ku· 
reketlerin oynıyacağı rolü iyi he- ruhnu~tu. 
eaplıyaı:ı iyui, günün en becerik • Ankara ta1'ı nmın kadrosu şuydu: 
li, en lıe11plı oyuncuıu olduğunu Calıit - Ali Riza, Bekir - Ah • 

ŞüpheH bir ihtilalci diye yaka • 
!ayıp hükümdatm ltmuruna ıetir
.1n..ı-ı L .. __ A..,._,. __ 1-tlr• '"" 
kimıe defileli. · 

Ane o ıece ....._ııleia aldıtı 
maliimat üzerine tehir kenarına 
ıiclerken, ..,.Y muhafızlan tara • 
fından yakalanmıfb •• 

. njn b~ bit teY,den baberi yakbı. 
A11e ertea'i~ ~Wa çdpna ... 

dı .. 

Part\ ııarti can srkacak bir kome
di teklini alm bu maçm tafsilatı ıu
duı 

bir kere daha göıterdi. Takımını uıet, Semih, Riliİ -. Mihl~, Sali • 
tampiyonluğa götliren tek goJii çı • hattiu, Ali Risa, Sedat, Haean .. 
kannak. şerefini kaıanc.lı. l'ıl aç olılukça ze' kli eldu • ..Ankara 

Galataaarayı da tebrik ederiz. takıını nıükemınel bir Wn.cli..Jfilha~
•• müdafi lıatJan gfse prpıyordu. 

ÇIDltr k baar glrtlldUa bir Maç 4 - 2 fıtanlml lehine bitti. Yiraıi dart 1&&t i;We ,.Jrirde 
olup Mtealenlen hat.erdar olama· ....... 

Ay,e ihtilllci delildi .. O meyva 
babçeleriıııe, Siaıanı aramaia ıi -
diyordu. F abt, bu ıırrı, zavallı 
lracalız hUküımdara nuıl ifta e • 
cleoekti?. 

Sinan dörtaündenberi meyYa 
bahçelerindeki aiaç ve tat oyuk • 
ları içinde nud yqıyordu?. 

itte, Aytenin yeıine dütünceai 
bu idi ••• 

lepanyolar cenQP kapııına faz • 
laca çullanmai• baf'lamıtlardı ... 
Mütlüman ihtililcilerinin pek zi • 
yade ehemmiyet verdili bu bpı -
daki nöbetçiler ıisli yolun •i•mı 

~Gıeii kopacak ıibi çarpıyor -.. : ' 

- a,nltn ihtil&lcilerle ali.kam 
Ya:"Biraclerim tizin hismetiniz • 
dea'lr: Buna kartı nannkarlük e -
dt'mem •• Beni eerbest bırakınız! 

' C iye yalvarmaia bql&mlfb. 
~hiddetinden ate, püakü -

ıüyordu. •• 

- Bir genç Jiısın, ıeee yanaı 
tehirk--.nQdaki bahçeler arum· -~~ iti w.r7. 
~ Aneniıı üzerine yürü • 

Clü ••• Saçlumı eline dolayarak yer-

~ 7ere wrdu: 
- Haydi, bana hakikati itiraf 

et. Eiw :ralan .aylerien, karde • 
tini, ve bütün &Hen efradını zm • 
dana attıracatım !. 

Ayte yerde aüriiklenen batmı 
h.•qça kaldırdı: 

- Benden beyhude ıüpbeleni -

tatla bpamannı oltalardı, ~Üf: 
man ukeri l>ir ıece buradan ıçerı 
ıirmek fmatım bulacaktı .. Gerçi 
bu d&r yoldan Garnataya büyük 
bir cwdu ,u..ezdi .• 

Fakat, ne de ol .. , damlaya 
damlaya ıöt olur dedikleri ıibi, 
buradan girecek olan lapan:rof .. 
kerleri ·birer ikifer- ..baha kadar 
hayli yekin teıkil edebilirdi. 

AJte, Sinan& nuıl yardım ~e
cejini, onu nerede lnılacaimı tJil. 

. d , 
mıyor u •• 

- Acaba o tmıiz yürekli ulanı 
bir daha ıörecek miyim?. 

Diyerek mütemadiyen ai{ıyor -

du. 
Ayte, 0 gün biraderinin İlran 

üzerine IÖZ vermitti: : Bir daha 
10kaia yalnu: da çılmuyacaktı •• 

Ane, biraderinia de Sinanla 
pliden ıizliye metıul olduimm, 
onun izini bulmaia l&Y&ftıiım 
ıezmemif değildi .. Fakat, Aytenin 
kardeti acaba eskili ıibi Sinam 
ıene bir doat aıfatile mi arqtın • 
yordu, yoksa tehlikenin kendisi~ 
ne yaldqtıimı ıörerek, Saltana 
yaranmak wti,1e mi arayordu 7. 

BiRiNCi DEYRE 

HU.gir altına F enerbahçe düıtü . 
Galatuarayblar çok sevindiler. Bir 
iki gol çıbrabi.laeler belki ıampi · 
yonluğu kuanacaklardı. Fakat he • 
ıap uymadı. Top gerçi Fener eaha -
undan çıkmıyordu amma Galataaa
ny oyuncuları bir ttlrlii biçimine 
getirerek topu ~aleye sokamıyorlar
dr. Hatta Necdetin kaçırdığı f'ınatr 
hariç tutanak Fener kalesi adama
kıllı zorlanmadı bile diyehiHriz. 

GalatNaray takmımm bütfuı ka
bahati topu havalandırmuı, son
ra buı oyuncuların liizunmız çalnn
lar yilzftnden topu ııbık kaptmna
Jarıydr. 

Fenerbahçe ise daha çok ukit 
geçinntğe uğrqıyor, taca ve avla gi
den topların tekrar geri getirilmesi 
usatıldıkça uzatılıyordu. Devre bö) -
le bitti. 

iKiNCi DEVRE 

İkinci devrede hu sefer rüzgar 
ıhma Galatuaray dtl§tii. Bu ıefer 
de Fenerliler iyiden iyiye sevindiler. 
Fak&ft onlarm lıea.tbı da uymadL 
Galatuaray kale.ini aruıra tuyik 
çemberine almaJarma rağmen on · 
)ar da bir tfirlti sayı çıkaramıyor. ~ 
lardL Bu serer de Galatasaraylılar 
var kuvveti ayaklarına toplanıqlar. 
\ 'Wl geçinneğe çalqıyorlardı. 

Avla ve taca giden toplar ortaya 
gelesiy~ kadar gene dakikalar geçi • 
yordu. Bu de\Te de ıayunı bitince 
herke. bu maçm da berabere bitece
ğine inanır gibi oldu. Fakat birçok 
kimselerin canı ııkılıyor, birçok lf' .. 

yireilerin hu itten ideta ıüpbelen • 
meğe kalktığı ifitiliyordu. 

UZATILAN KISIM 

yddm ba kadar maddi •e mane\ i F A 
yorganlaktan ıonra hu dereceye ka- ransa - lmanya 
dar yükselnıeai, en büyük rakibiy - \, rupadaki ıpor lıldiaelerinia 
le gene denk bir hale gelebilmesi 'ı• en mühimi \)manya • Frınta nıa· 
böyle bir maçta ancak tek bir golle çı oldu. Pariı.ote yapılan bu maçı, Al
§ampiyonluğu kaybetmesi takdirle manlar 3 • J kazanarak mühim bir 
kllJ?ılanacak bir varlık eseridir. mm aff aki) et gösterdiler. 

........................................................................................... 
Şehir meclisi 

Şehir mecliıi buıün aaat on 
dörtte toplanarak belediye bütçe
ıinin müzakereıine devam ede -
cektir. 

HUSUSi MEKTEPLERDE iM • 
TIHAN EDiLEBiLECEK 

TAtEBE 

Difteri aşısı 
Sihhat itleri müdürlillü tarafın 

dan okullarda yaptınlinakta olan 
difteri qııının birinciıi bir çok 
mıntakalarda bitmifıir. 

Birinci quı ile ikinci qııı ara
ıında on b~t sün s~eceli için 
bazı ıemtlerde baJ(mden itiba • 
ren ikinci aııya baılanmak mec • 
-:,uriyeti vardır. 

Muadeleti tutik edilmiı bulu • 
nan hmmi liıelere ecnebt ve ekal 
liyet okullarından aelecek tale • 
be reımi okullarda ;mtihan edi _ llatbaamaa gelen a.rlnen: 
lerek liyik olduldarı lllbfa kabul 
ediliyordu. Bakanlık daha ıonra 
bu talebenin muadeleti tastik e • 
dilmit olan liMlerde de imti -
han edilebileceiini bildirruiıti. 

r. 

VARLIK 
Bu değerli ••ııat ve fikir mecmu

umın 15 Mart tarihli 41 inci 191· 
sı çıkml§tır. Bu sayıda .a.an Ali, 
Ahmet Kutai, Abdülhak Şinui, Zi· 
ya O man, Ya ar Nabi, Rıdvan a
fiz, İzettin Şadan, adri Etem, a • 
met Ağaoğlu, Cel·det Kudret ve •· 
hit Sırrmrn makale, hiUye ve ıür
leri vanJır. Tavaiye ederis. 

Hacı Yaşar afa 
hastanesi 

Babnlı;m bütün okullara gön 
derdiii aon bir emre ıöre mua • 
deleti taıtik edilmit huıuıi okul
larda yalnız ecnebi ve ekalliyet 
okullarından selecek talebenin 
delil hUIUll ve muadeleti taıtik ff 
olan liıele?"den relecelc talebenin ~ 
imtihanları yapılacaktır. ·r alebe ı= 
imtihan netice.inde liyik ?lduk - ff 
ları llnıfa kabul ediJeceklHdİr. ff lşte fevkalade fJft• 

HUKUK· ISTILAHLARININ • 
TORKÇELERI - Hukuk fakül • teresan bır roman .. 
teai talebe cemiyeti tarafından Romanı, doktorlar, hutelar, h11° 
derslerde lrullanılan hukukt iıtı· tal,akmlar, poli Jer, fukaraya 
lalılarm öztürkçe kartılıklannı ciddi yardmıda hnlnnmak İlli • 

1ö1teren bir sözlük hazırlanmak • J yenler. beyeran arıyanlar, yakın 
tad Bu · ı d b __ .___ tarihe kantınıt gisliliklere Miri . ır. gun er e ubrılaçaınır. t..a..ı: __ , • I -ı...ı .... ı . 

OKU nen .wauuc.aen seven er, _..en 
LLAR AÇILIYOR -KUP 1w, utli olanlar okuyabilirler. 

ban haJl'&Dn mflnueHtiJe tatil 

. )'oraunuz ! • dedi • Ben üç ıece 
denberi rüyamda )'efil aarıkb bir 
laoea ıöriiyonun •• Bu hoca bana : 
(Ptfeyva bahçelerine fit... Orada 
lair kayıi aiacnun dibinde aeher 
)'ddızı doiunciya kadar dua et ·• 
~ıldrzm aeni prmek iıtiyor •• Bu
llu yapanan, i>ahtm .çılacak. •. Ve 
t...ıiz yürekli bir clelibnb ile e•· 
leaecekain!) eledi •• Bunu ne haıta 
t•ta.n babama .ayleyebis{lim •• 
"e de hizmetinizde buJunan bi • 
"-derime.. itte, hakibt &andan 
~lr •• Ben ne ilıtilitci tamyo
~. Ne de böyle bir te1den ha· 

• c1· '---! ister aer • var... ı.,.... 

Ayfe bu muammayı halletmefe 
ufraprkea, ihtiWciler, o aabah 
taraym kapımı l&l'mlflardı •• 

(Ariaıı oar) .. 

Maç bermutat yarun ıaat uzatıl
dı. Fenerbalıçe gene rilzgirm altm
dL Sahada ayni vaziyetler uzayip 
giderken Galatasaray~ iki müdafii 
Jıisumda duran iyuinin iyi bir 
pu alarak koımaya hatladığı görül
dü. İki mOdafi de arkaımdan koıu· 
yorlardL Tam yetiıtikleri anda bir 
ilt. To hemen · • metreden Ga· 

edilen o1cuı1ar v• 0n1ftftite4le ._ IYakıncla başlıgorıı 
ıünden itibaren telırar dertlere • 1 0 ıuıaaanmn!Dı-ml'a.i•• 
batlanacaktır. 



• 
MI D 

Rahim, börekçinin karı- 1 

sına göz koymuştu 

lzmirde 

Hasta bakıcılar 
Hastaya iyi bakmadıkları 
iç;n mahkemeye verildiler J 

Anasının kafa tasını 
parça1ıyan adam 

Börekçi Mehmet, eskici Rah:mıe sokak ortasında 
karşılaştı ve onu öldürdü 

Adanada kadın yüzünden bir ci· 
nayet olmuş, .Mehmet adında hi r 
börekçi, Rahim isimli bir eskiciyi 
öldürmüşLür. 

Katil Birecikli Mehmet bundan 
bir buçuk sene evvel kırk ya~larm· 
da, Emine adında bir dul kadınla 
evlenmiştir. Sanatı börekçiliktir. 
Böreklerini şehrin mulıtclif yerle • 
rinde dola,ırrarak satmakta, kendi
sini ' 'e ailesini geçindirmektedir. 

1\Iaktül Ali oğlu eskici Rahim de 
bu kadmr sevmektedir, hatta börek
çi .Melımetle evlenmeden evvel ken· 
disine e\'lenme teklifinde bulun • 
muş, fakat red cevahl alını§tır. 

Bu kadının ve kocasmm peşini 
bir lürlü bırakmıyan Rahim bundan 

. onbeş gün evvel Kömür pazannd:ı 
Melımedin yanma gelmiş, kendisin
den börek almış ve hu sırada: 

- Nasıl, karnı hala e,·de mi. n'! 
yapıyor, iyi mi? 

Diye sonnu~, :Mehmet te = 

- Onu bırak canım, sen ondan 
ııe i tiyorsun? Böreğini yemeğe 

bak! 

Demi~, hundan ııonra Rahim bir 
§t'Y <lemiyerek oradan ayrılmı§llr. 

Emine üç gündenberi tanıdıkla
rından Rabia admda bir kadmm e· 
''inde çamaşır yıkamakta ve yalnız 
akşamları evine gelmektelir. Cina -

yetin olduğu Pazartesi giinii saat on 
dört bm;ukta börekçi Mehmet, Ila . 
hianm evine geliyor ve karısına e • 
ve gideceklerini, ekmek pi~irecek • 
lerini söylüyor; oradan bir ri.urak 
odun alarak dışarıya çıkıyorlar. 
Mehmet, kansına: 

- Benim kucağımda odun var; 
beni böyle kimse görmesin, ayıptır. 
Sen caddeden dolaş. Ben de köşe -
den gelirim, ·ana yetişirim. 

Diyor ve or:da ayrılıyorlar. 
(,ene hu saatler içinde eskici 

Rahim Hasır pazarında Salihin kah
' dı:mcsine geliyor, qrada Talip ad· 
lı lıiri,;iyle görüşüyor, beraberce 
l...alı\cden çıkarak Kanlı fabrika ci
hetine <lo~nı yollanıvorla'"r. ' 

Tam hu sırada Kanlı fabrika ci· 
varında evine gelmekte olan börek
çi Mehmet evine otuz metre mesa • 
f edeki çıkmaz sokağın köşe başmda 
Rahim ve Taliple kaşılaşıyor, hiç • 
bir söz söylemeden evine geliyor, o· 
dunları luraktrktan sonra bunların 

yanma dönüyor, kendisinden ne is
tccliklcrini soruyor. Rahimden aldr
ğı cevap şudur: 

- Karm e\•de mi yahu? Bu ve • 
sile ile kadmm evini de öğrendim! 

Börekçi Mehmet Rahime namu • 
siyle oradan çekilip gitmesini eöy • 
lüyor, fakat menfi cevap alınca lıe
men biribirlerinin üzerine lıilcum 
ediyorlar ,.e müthi§ bir botrnşma 
başlıyor. 

Bu sırada şuurunu kaybeden bfi
rekçi Melımet bıçağım çekiyor, Ra· 
himin sağ ~ak11p"ma saplıyor, onu ye
re dü~iiriiyor. .l\fdımet hu cinayeti 
i~lediktcn sonra bir müddet orada 
duruyor, biraz aklı başma geJince 
e' in yolunu tutuyor, içeriye girer 
girmez bı~~ğmı hamamlık gibi bir 
yere atıyor, evin arka taraf mdaki 
kaımş setten a§ıyor, Rabianın evine 
giderek samanlığa saklanıyor. 

Yaka mahalline yetişen zabıta 

memurlan Rahimi hemen bmıtaha· 
neye nakletmi~lerse de bıÇ8ck dirna· 
ğa rastgeldiğindetı ve fazla miktarda 

kan zayi etmiş bulunduğundan Ra • 
hlm yapılan bütün tedaYilere rağ • 
men kurtulamamış ve Jıdiseden ikj 
saat sonra ölmüştür. 

Zabıta memurlan derhal faaliy<-'· 
te geçmiş, buldukları iz üzerinde 
yürüyerek kısa bir müddet sonra 
börekçi ;\fehmedi Rabianın cvinıle 
e.aklannnş olduğu samanlıkta yaka • 
laımşlardır. 

Verilen haber üzerine Cümhuri· 
yet müddeiumumi muavini Şeref işe 
el koymuş, talıkikata girişmiştir. 

Rahim yaralandıktan sonra hiçbir 
kelime söyliyememiştir. 

Börekçi Mehmet sorguya çekil • 
dık.tan sonra tevkif edilerek hapis • 
lıaneve e:iinfl~rilmi<ıtir. 

KURUo'un edebt tefrikası; 1 

~~~(j)~ı 
. _e,tjrhan Cahid dJ 

Hikmet Kaplan r du. Onun bütün zevki deniz ••• 
Dediler ki Hilanet kaptan artık En büyük sevgilisi de gemi.iydi •. 

• t ek"I · · d' ''P dile de Bizi bir kaç kere gemisine gö -1f en ç ı mıf, tım ı en ,, tü d.. . .. 
deniz kıyıımda yapbrdığı bir ev- .. r u.: Bu u~~k .yerlere l§l~yen bu: 
de b&ğ, bahçe .ha.yatı sürüyormuş.. yuk hır ~emı ı~ı.. Onun hır sefen 
ıc 1... • rt lb' . . k lla hazan hır ay suriıyordu .. oyu, aeıve e ıaesmm o · -
nnda ıırma halkaları, aarı parlak, Çocukluk işte... Ben_ Hikmet 
Üzerlerinde çapa işlenmit düğme • kapta~m en çok o altın renkli, Ü• 

leri ve nihayet sevimli yüzü ile zerlerı çapalı düğmelerine bayılır
Hikmet kaptan gözlerimin önüne dnn ••• Sonra, sonra anlattığı hi -
geldi. ki.yeterden de zevk almağa bat • 

Daha Ii~eye gidiyordum .. Hile - ladım .•. 
met kaptan bizim Kadıköyünde -bi- Yaşım ilerledikçe Hilanet kap -
tif ik komtumuzdu .. Babamla oka· tanın sohbetindeki keyfi tatıyor -
dar can ciğer arkadaştılar ki Hik· dum .. 
met kaptan ne zaman uzun bir se- Her aefer dönü§ü bize 
ferden gelse bizim evde adeta ten· gelir gece geç vakitleTe 
Jik olurdu. kadar frkralar, hikayeler 

Hikmet kaptanın ihtiyar 'bir an· anlatırdı .. Bu sohbet arasında ak • 
-inden baıka kimsesi yoktu. hna geleıı yeni yeni §eYterİ söy -

Habnmda kaldığına göre anne- !emek için babama göz kırpbğmı, 
il onu nlendimıek istediği halde babamm da biraz sonra bir bi.çi -
~an o kıyılara biç yanaş.mıyor - mine getirip bana t 

İzmirde memleket hastahanesi İç 
lıastaJrkları servisi hemşirelerinden 
Bayan Sıdıka ile Bayan Hanife va
zifelerini ilımal etmek ve öliime se
bebiyet vermek suçuyla muhakeme 
altına alınmışlardır. Bunlar hasta • 
hanede gece vakti nöbetçi hulun • 
dukları sırada hastalardan Bayan 
İnayetin ateşinin f azlalaşmasma ve 
lıastalığmm tehlikeli hir hal alma • 
sma rağµıen. hunu doktora haber 
vermemişler, bn yiizdcn hasta öl • 
müştür. 

Bu iki bayanın mulıakemelerine 
Asliye ceza mahk~mesinde yakında 
ha§ lanacaktrr. 

Fırtına ve. sisten zarar 
gören gemiler 

Karadenizde müthiş bir Karayel 
fırlınaşı olmuş, Samsunda 6 motör, 
12 çapar dalgalarm şiddetine daya· 
nanuyarak hatnu~, bir motör de ka
yalara çarparak parçalanmıştır. 
l'lüfusça zayiat yoktur. 

Ilarlm postasını yapan Mersin 
vupunı lstanhnldan iyi haYa ile çık
ını~~ fakat ne Ereğli~ ne de Zongul· 
<lağa uğrıyamııdan Amasra limanını 
güçli.ikle Lutahilıniştir. 

o 
Ereğli limanında Ordu vapuru 

karaya d~müştür. 
Fırtına sükunet bolmuş. hava 

düzelmiştir. 

Marmara denizinde de Şarköy ve 
Mürefteye eşyayı tüccariye nakle • 
den Hasan Kaptan idaresinde "C 
vewıın,, IStnindc .6i'.r um: 

Gazi -öy önlerinde taşlara çarpmış. 
teknesi parçalanmıştır, yalnrz maki· 
ne kısmının kurtarılması mümkün 
olmu§tur. 

Trabzonda bir mektebin 
meıdiveni çöktü 

Trabzonda Gazi Paşa ilk mekte· 
hinde bir kaza olmuştur. Ta.lehe, 
dersten çıktıktan sonra merdiven • 
lcrden aşağı inerlerken, birdenbire 
merdiven çökmüş, dört talebe hafif
çe yaralanmıştır. 

Kaza yerine derhal vali, sıhhat 
müdürü ve \'İlayet mühendisi git -
mişlerdir. Mektep boşaltılmış, tale· 
be, cürük merdivenlerin tamiri 
hitin~eye kadar diğer mekteplere 
verilmjc:tir. 

- Feridun, haydi aen yat artık. 
Sabaha mektebe geç kalırsın .. 

Diye beni atlatbğınr hiç unut .. 
mam •.•.. 

Ben odad~ çıktıktan sonra ha· 
bamın kahkahalan yukarılara ka
dar gelirdi. 

Neş'eli, sevimli bir adamdı. 
Gürbüz, sporcu bir vücudu var • 

dı .. Ben de o zamanlar mektepte 
yeni yeni futbol oynadığım, atle • 
tizmle uğraştığnn için spora kuv • 
veteJ kahramanlığa ait seylere ba
yı!ırdrnı .. 

Hikmet kaptan, den~zciliğin e~ 
temiz spor olduğunu söylredi •• 

Yüzme, at1ama, dalma, yelken, 
kürek ıporlarınm vücude fayda -
sından bahseder dururdu .. Bun!ar
dan hoşlanırdım. Hoşlarurdmı am· 
ma aklnn fikrim o zaman futbol -
de idi. Fener bahçe ilcinci takı • 
mında santrfor oynüyordum.. Her 
maçtan sonra yapılan dedikodu • 
lara bayılırdım .• 

- Santrfor Feridun çalımla 

bekforl öyk bir a!:!atta ki kaled 
daha vaziyet almadan zaviyeden 
golü yapıştırdı, diye kulaıl!mna ge--

' Jen haberler koltuklanmı kabartır, 

Herkes"n pek sakin bir adam olarak tanıdığı terzi 
Aptu11ah bu cinayeti nasıl iş1edi ? 

Ceyhanda terzi Aptullalı adında 
birinin anasını kaf asma kürekle 
vurup parçalamak suretiyle öldür -
düğiinü kısaca telgraf haberi olarak 
yazmıştık. Bu tüyler ürpertici cina· 
yet hakkında aldcğmıız taf ~ilatı ya
zıyoruz: 

Ceyhanda lıiç kimseye kötülüğü 
dokunmıyan, güler yüzlü, iyilik 
yapmayı sever Aptuliah adlı birisi 
var. Terzilik yapar. Aptullalı ak • 
şamcıdır, içmezse uyuyamaz. Ken
dhi Adanalıdır. Ceyhanda da ihti • 
yar bir annesinden baska kimsesi 
yoktur. 

Birçok defa evlenmesi i~in ısrar 
edilmiş, fakat alacağı kadının an • 
nesinin rahatını bozması ihtimalini 
düşünerek reddetmiştir. Annesini bu 
kadar baghlıkla sevmektedir., 

Her ak~am evine geç vakit gelen 
annesiyle bir odada yatmaktadır . 
Çok geç geldiği günlerde annesi ye
meğini hazırlar mangalın üzerine 
brrakır, kendisi yatar, uyurmuş. Ge
ce Aptullah bermutat gene saat yir· 
mi dörtte eYe gelmiş, annesi tatlı 
bir uykuda bulunuyor. 

Onu uyandırmaktan çekinerek 
gürültü etmeksizin odaya giriyor, 
soyunuyor. Yatağın üstüne oturarak 
annesjnin hazırladığı yemeğini ye · 
nıeğe başlıyor. Yemekten çıkan ke
mik parçalarll!ı kediye alıyor, ke • 
mik parçalan kilim iizcrinde kah
yor. bu arada annesi uyanarak oğ -

~~·~in:~~~ en e ının karnını doyur -
dum. Ne diye kemikleri dö§emeyc 
saçıyor.mu? diyor. 

Buraya kadar verilen izahat Ap· 
tullahm ifadesinden hüla~a edil • 
miştir. Bundan sonrasını da kendi
si anlatıyor: 

" - Annem benim kediye et at· 
tığımı çok görmüştü. Bu sözüne 
kızdnn, bilmiyorum nasıl olrlu. 
Beynim döndü, gözüm karardı, ya· 
tağ:ıından fırladım. Elime bir kiirek 
geçti, keskin tarafiyle annemin ka . 
fosına rnnhun .. Bir anda akfun be· 
§mııı geldi. Ben annemin bir vuru~
ta beynini parçalarmşım. SonraRi 
vuru~larla onun cesedini dö\ üyor • 
dum. Kafa tası tamamen parçalaı~
nnş, beyni parça parça clı~an f nla· 
nw::tr. F.lJ...;~,. ... ,J ı?ivtlinı. 1\1'"'""'"" rrit-

içimi gıcıklardı .. Maç günler.nden 
sonra bir zaman aklıma ders gir· 
mezdi. Ne okuduğumu anlar· 
dım, ne söylediğimi ... Gece!eri bile 
rüyamda: 

- Re§at şüt çek , Fikret pas 
ver! .. 

D:ye sayıkladığımı söylerler. 

Benim futbol merakıma karşı 
Hikmet kaptan her fırsatta beni 
denizciliğe alıştırmak isterdi .. 
Hatta liseyi bitirince babama: 

- t11e bahriye mektebine ver •• 
Tığ gibi bir bahriye zabiti yetiş • 
. ' sın .• 

Diye israr etti .•• 

Hemen hemen bahriye mekte -
bine girecektim de.. O sırada lise 
mezunlarından on kişi imtihanla 

Be'çikaya bankacılık tahsiline 
gönderiliyordu. imtihana girdim. 
Kendime pek güvenemiyordum .. 
Girenı'er altmış kişiden fazla idi. 
Her halde ~nlar benden daha üs· 
tün olmıyacaklar ki müsabakayı 
dördü~ü de.rnk kaza.ndrru .• 

Bu tabii bahriye mekteb;nden, 
hatta ha ı:amm istediği hukukçu -
luktan daha İyi idi. Y abut o za-

tiğimi ben de bilmiyordwn.,, 
Aptu1Jalı elbisesini giymiş, do~· 

nıca polis dairesine gelmişLir. Ora· 
da bir müddet ne demek istediği an· 
laşılamanu:, nihayet annesini öl • 
dürdüğünü, kendisinin hapishaneye 
götürmelerini söylemiştir. 

Ana katili Aptullah şimdi hapis· 
hanededir. Bazan ağlıyormuş. Ağla· 
madığı zamanlar ~ok sakin. 

'" - Beni huracla ne tutuyorsu • 
nuz, bayram geldi. Birçok müşteri· 
lecin elbisesini yetiştireceğim. Öl • 
dürdümse annemi öldürdüm. sizo 
ne? diyormuş. 

Aptullahm annesini öldürürken 
üzerine ani bir cinnet geldiği, şinı· 
di ise tamamen sapıttığına bükme • 
dilmektedir. Adliye tahkikatına de· 
vam ediyor. 

Çocuklarının ölüsünü kö
peklere atmışlar 

Kmlcahamam kazasına bağh Gfi· 
ven nahiyesinin Siileler k<;yünden 
Kerim oğlu Y n;;nfun. kızı bir hu • 
çuk yaşmda Fatmayı öldürdüğll 
hakkında karısı tarafından yapılan 
ihbar üzerine çocu~un reseru mua -
yene edilmiş, ve gömülmesine izin 
verilmiı;itir. Kan koca köye gider • 
lerken yolda harı~m1~lar. kucakla • 
rmdaki ölüyü bir hendeğe atarak 
fQfJnrrnn <lı>nlm Ptmi~Jf'rılir, 

Kilçüğlin r.csedi köpekler lora • 
nııu-~ .,ar~nuını.r.n gorunnn• • 
jamlarmava haber verilmiştir. J\ler • 
hametsiz karıkoca yakalanmışlar " . 
dır. 

lzm;rde bir A•man 
profesörü 

Almanyanın Türhingen Oniver• 
sitesi emrazı cildiye ve efrcnciye 
hocası prof esiir Dr. L.:inser bu ayın 
yirmi ikim~i günü lzmire. gelecektir. 

24 l\lart Pazar günü akşam üze• 
ri Verem mücadele cemiyeti ı:alQ • 
nunda yeni usu] tedavi lıakIUndn 
bir konf eran~ verecektir. 

Profesör lzmirde dört gün kala· 
cak. Almanyada kendiı;inin uzun 
miidclet muavinliğini yapmış olan 
Bay Doktor Demir Ali de misafir o· 
l ıır~'··trr. 

man bana öyle geımişti . Ne ise 
arbk dünyayı gözüm görmiyordu •• 
Avrupaya gitmek, üç yıl kalmak•• 

Snnra memlekette gençler için en 
yeni mes!ek olan bankacılığı öğ "' 

renmek .. Doğrusunu isterseniz bu 
kazanç en çetin b1r maçta altığıııı 
go1,erden daha zevkli idi. 

Bir çı1gm gibi geçen gün1erden 
sonra on arkadaş yola çıktık. 

Tecrübesiz, görgüsüz on gencin 
ilk Avrupa seyahatleri kimıenin 
aklına gelmiyecek kadar meraklı 
oluyor. 

içimizdeki sevinç, gözlerimiz• 
den taşıyor .. Ona şüphe yok .. Fa· 
kat bi'.mediğimiz, görmediğimiz 
şeylerle karşılaştıkça çekf ğiıniı 
aıkıntıden hepimizin yüzü pençe 
penoçe kızarıyor. 

Bereket versin bir'mizin yaptı "' 
ğı kusurun öteki farkına varıyor, 
biraz da işi alaya döküyoruz .. 

Vapurla Marsilyaya, oradan 
Pari.1 yoliyle Belç.ikaya geçe-r.ek "' 

tik.. Aitı gün süren vapur yolcu • 
luğı· ... ~a Hk zamanlar dehtetli ıı • 
kı!dık .• 

(Arkası var). 
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Yazan: Niya21 ı\hmed Okan Tefrika No. -88-

Şehitlerin 
larını 

aziz hatıra· 
andık Sazlı sözlü ziqaf ef veren tekke 

KaraaJ'a;ta büyük vezir saray· bat,, tır. Bu tekke Dördüncü 
Iarı vardı. Karaağaç yalısı, bü • Murad kurununda Unkapanınm iç 
yük bir koru i!e çevrilmiş bir yalı yüzünde oturan zenginlerden Per
i:Ii. Burası, defterdar İbrahim, v!z Ağanam kölesi Huan adında 
Pa§anın bahçesi iken dördüncü. biri tarafından yaptınhnıf •• 
Murat, semtin hava:;ını, güzelliei - ı B'l tekkeye Istan·bullular Rusça 
ni görerek sarayı da beğenmiş, (bilmem) an'amma gelen (Niz • 
buraya ~evam etmeğe baş ·amıştı. 1 nayin tekkesi) demiı!er .. Kimbilir 
lçk'ye faz~a düş.lcün olan Padişah, 1 nıuıl bir sebepten ••••• 

Temmuzda hummaya müptela olan 
adam üç kere suyundan içerse, 
kurtulurmuı .• Ayazmayı, Rumla · 
daima ziyaret ederlermiş .• 

Dördüncü Murad, burada gezi · 
n~rken bir memba bulmuş ve ora 
da çeşme yaptırmış. Sonradan üze 
rine fU beyit yazılmış: 
Bahtiya tahsin edüp hatif ded: 

tarihin" 
Oldu cari adlile Sultan Mehmet 

bu ''Bağı lrem ~e işu nuş,, eder, Köle Hasan, her ay başmda bu· 
b'nlerce zevk eh~inin kayrk'ar!a ralara gezmeğe ge'lenlere hanen-
kağıt}aneye gezmeğe g~tmelerini de ve aazende!erJe ziyafetler ve • 
buradan seyre:!erdi. Tabii l:ahçe· rirmiş ... Tarihin verdiği malUm.at, 
de içki sofra!arı kurulur, gi!nlerce tekke·1e saz ve §arkı ile verilen 

çeşmes· 

zevke Tirdi.. ziyafetler .•••• 
"Ebu!sut bahçesi,, Karaağaç "Bahçe'erin en güzeli,, diye an- .. 

(ArkaSI var) 

v~n• "e,rfyat 

Büyük Gazete 16 Mart lhlifaliile ait Uç görUnUş 
bah;esi ka:1ar değer bulan bir latı!an Abdüsselim tekkesi bahçe-
yedi .. Bu bahçenin gül ve bülbül: ı si, içine gir.~~.ad~m~n kaybolacak j 

. Jeri meş':urdu .• EbuHuut Efendı derere:!e buyum ımıf •• 
me,hur tefsirini bu bağda, gü') ve Bun.'ardan batka (Ali ağa hah. 
bül'~ü'farinin verdiği ilhamla yaz· çesi), (Eski Yusuf bahçesi), (Ga
mı~... • ni zade bahçesi) varmrı ve ıonun• 

Ebussuut bahçesine bitişik Ba • cu bahçenin etrafı servi ve fıalık 
zirgan pa§a bağı bulunuyordu.. ağaçları ile çevrili imiı • 

Büyük Gazetenin 21 inci sayrıır 
çok güzel bir kapak içinde, zengin 
yazılarla çıkmıştır. Bu sayıda hiı· 
çok merakJı resimler, eon Yunan ih
tiJaJine, Girit isyanlarının tarihi • 
ne dair dikkate değer makaleler 
vardır. Biiyük Gazeteyi okuyucu • 
Jamnıza lavsiye ederiz. 

16 mart şehitlerinin aziz hatı- "' "--·-·- --·---

raıı bayramın ikinci günü Eyüpte y enİ çı'·fı 
büyük meras:mle anılmrftır. Ha • K 

vanın çok soğuk ve karlı olmasına . 

rağmen ihtifal büyük bir kataba - 1 

1ık huzurunda yapdmışbr. Mera. 1 

simde kumandanlar, ıaylav bayan I 

Nakiye, belediye reis muavini Ha. 

KÜLTÜR 
SERJSt 
No.: 16 

Ho1ivud Süs!ü bir yalı olduğunu yazan ki- PiRi PAŞA 
taplar vardır. ''İbrahim Han za· Ebubekir nes!inden oldufu riva-
de ya,1sı. adı verilen yer, önce So- yet edilen vezir Piri Paşanın bura· 
ku'Iu Mehmet Paşanın imiş.. Bu da bir bahçe kurmasından sem• 
yal:nın, diğerlerinden farkı, fstan- tin adı "Piri Pa§a,, kalmı!br •• Ve
bul ~a na .~ ir bulunur meyvalarla zir Kara Piri Paşa, burasmm ha
bezenmiş olması idi • vasını beğenerek güzel bir bahçe 

Holivut'un 14 numaralı nüshası 
Feriha Tevfik.in büyük renkli bir 
resmi ile kadm modelJerini ve en 
son haberleri haYi olarak intişar el· 
miştir. 

mit, fırka vilayet idare heyeti reis 

vekili Bay Ali Rıza, F atib kay • 
makamı Bay HalUk Nihat, Şehir 
meclisi azalan, İstanbul Halkevi 1 

reisi Bay Refi Celil, Beyoğlu Hal· ı 

Stalin 

lla)claı Ri/al 

B:ın!ar ;~an başka bundan üç yapbrmr§, akrabalarma da burada KURUN' kevi namına bayan Hayret ve bay ı L 
Baha Hulusinin reisliği altında bir 

1 
eninin Mezhebı· 

yıl önce, "Dervi1 Şamizade yalısı,, bir kasaba kurdurmut ve az hir Ollndetlk Siya.at Gazete 
tst&nbul Ankara caddeııt. ( V AKIT) yurdu 

"Kemal Efendi yalısı,, bulunuyor· zaman iç:nde bin kadar ev tenlen- TELEFON NUMARALARiı 
du. Burada tekkelerin en eskisi m:f... • Yıw blert teıetoou: ı-ısıe 
( Caf e:.- t ... kke&i,1 vardı. Tek - Plripa•a yeri de .,..nlendikten ldare weronu ı usıo 
keyi, Cafer adında biri yaptırmıf.. " :r- Te1ıraf adresi: t.t.anbal - (KURUN) 

T sonra yahudiler yer!eımifler, .on- ABONlll BIIDE•.u:Rf 
e~ckenin etrafı güzel ağaçlarla raları rum ve ermeni de çoja1mıt- Posta kutusu No. 46 

çevri'm:§ olduğu için htanbuJlu • tır. Burada yapılan kiremitler Türkiye Ecnebi 
ların ra~~etini kazanmıf.. iç~n fU malumat veri1mektedir : Senelik uoo 11r. 2100 Kr. 

Pa:1işah Sü!eyman bir gün bu - "Jki yüz kadar kirimithanesi var. 6 aylık 730 •• 1450., 

rada avlanırken tekkeyi görüp be· dır .. Buralarc!a Temmuz ayında : =~= :: : ::! : 
ğemni§, Hind padişahının kendisi- denizcen arnavutlar siyah çamur tıa.n ucretıert: 
n~ he:liye etmiş olduğu buka'emun 1 arırlar. Bu ramur bsııcka yerde Ticari Jl4nlarm UA.n sayı!alarmda san . 

t ı A • d • · , 1 b • ye- ÇI t 3' ...,. timi 30 kunı§tan ba§lar. llk sayıfada 250 
e .tt n erısın. en yapı mış ~r ı bu~unmaz •• Çamurlan sepet1ere kuruşa kadar çıkar. 

me!c sofrası, yüz adet hat~ıhent j doldururlar. Kırk gün kadar hava- SUytlk. tazıa devam!J D!n verenıera 
tabak kase ve bir çok şeylerı b~ ı landırdıktan sonra ektitirler. Bun- afd ayn teıızll!t vardır. 
tekkeye vakfetmiş, bu kıymetlı ı d .. ,an k'ır'ım•t ve tug"la piıtt•ı- -~:mıi ilanların bir satın 10 kuruştur 

, 1 "Z b an yapıı :r Kllç~ Jllnlar: 
eşya ar, sonra an or a asrı,, n • .... · 1 't 1°yah rengini deg"' •itirir Bir deta 30, iki defası M, n" det8.Bl sr. 

1 f 1 • k' d gı va.u , s :r , .,, 
da alınmış ya nız şe ta ı çe ır e • k ) d dört defaaı 75 ve on defası 100 kuru§tı.ır 
.... . ' b' d . k 1 ,.1.. ırmızı o ur u.,, u u•- 1 ... g nden yapı.!mış ır ervış eşxu u • • ç aylık ...... veren e .. n bfr defam beda 

k , P~r pa~anm Ayazmıyun adı ve- vadır. Dört satırı geçen U4nlarm tazı· 
a mış... . • .., k. aatırlan be§ kuruştan hesap edlllr. 

n;.:::~,. t~•r'kP. <T~'<l·ei PA~ana - rıl 0n b·t" ıu kı\Vna"I varmış 1 --...-----------.... ' • -

• UR !J ''un MilJi Romanı. 59 

YAZ ~N : Kadircan Kaflı 

-- Onu affettin mi?. 
- Mademki öyle istiyorsunuz! •• 
Der'n derin nefes alıyordu •• 

- Ona o ka~ar benziyordun ki 
Solmaz! .. Birden~ire yeniden ka -
vuştuğumu zannettim .• 

Daha çok ıarıldı .• la!ak yanak. 
!arını yüzüme sürüyordu. 

- Sen de beni affet Solmaz ... 
Yüzünde büyük bir acmtı çiz· ter misin?· Geien akşam kalbini kırdım •. De-

g~bn ·:i... . - Size bu ka ·'ar keder veren li gil:iydi 0 zaman •• 

- Sahi mi söy'üyorsunuz Ve • o ka:lmı bilmemek daha iyi değil Kaç gündenl:eri kendimde bir 
dat Bey!. Siz ha!.. Hİç ak'a gel· m:?. kırıklık, kesiklik buluyordum •.. 
lbemifti .. Ha'.·buki an!amalıyC:ım.. - Onu affe!mel's!n So~maz!.. Solmazı eğlendirmek, iyi etmek 

B:lşımı eğm"ştim.. - Fakat neden? Siz affettiniz 
1 

için çok yorulduğumu yeni anla. 

Elini omuzuma koydu.. mi?. mıştmı, onu kurtarmıştım. Fakat 
Başımı ka!dırdım .. Onun bakı§- - Çoktan... ben ··• 

larını o ancla olr!uğu kadar tatlı - Eh .... Ben de .. Ma ~em ki öy • Birdenbire bir öksürük tuttu .. 
'te aıcak bulmamıştım. le istiyorsunuz .• Fakat bundan ne Kesik kesik, uzun uzun öksür • 

- Solmaz!.. çıkar?. düm ..• Ciğerlerim parça'anıyor 
-Ne var Vedat? Benim zavallı - Çünkü .. o genç kız ... senin.. san~~nn .• Solmazı kendimden u. 

do!rtorum... annen ·i.. zaklaştırdmı .. Men~iliıni ağzıma 
- Sevg:lisine söz verd.ği halde Evvela çeki!di •• Elleri sarktı... götürdüm .• 

tözünde durmiyan 0 genç kıza 1 B'r kaç saniye büyüyen gözlerle O, merakla baluyordu. 
kızınuştınrz.. Ben ona hak verdi· bana ba1dı .•• . Sonra o gözler nem· Mendili ağzım·' an çek·n~e ora. 
ihn ve affettiğim halde sen affet- 1 lendi, ki.:çü!dü .. İki damla yaş ya- da açık kırmızı ren!cte bir kan le. 
ıaaeın ]f·in... na '<farından a~s iı yuvarlandı: kesi gördüm •• Genç kızdan gizle -

- EYet... Boynunma atrHı: dim ••• 
-O gen~ krzm k=r.ı oHu~nnu, -Zav~fü Vedat Bey!.. - ~'e oldunuz? Siz hastasınız!. 

ltitninle evl~ndivini öğrenmek is· Diye inledi.. Dedi ••• 

heyet, Milli Türk Talebe birliği . ı 

Cümhuriyet gençler mahfeli aza· ıı 
ları hazır J:>ulunmuştur. 

) Meras!me i§tirak edenler 
Haliç ,irketinin iki vapurile Eyü • 

be gitm~i'erdir. Mera.sim saat tam / 
on beıte Eyüpte l?ehariyedeki fe• 

bitlikte haşlamıştır. lstanbul müf. 

1 

tüsü tarafından evvela dua okun

muş, sonra Şehir meclisi aı;asm -
dan bay Cemalettin Fazıl bir nu
tuk söylemiş, şair Bay Münir Mü-

eyyet "16 mart günilnün duvuınu 
" ismli 1iirini okumuş, Milli Türk 

Talebe Birliği reisi bay Rü·kn.ed • 

din heyecanlı bir hitabede bulun

muştur. Son olarak geçit resmi ya
pı!.mı§, merasimde bulunanlar da· 

. P,ılmı§lardır. - .- -
- Hayır, hayır .•. Bir nezle .. Ça-

buk geçer. Haydi, bir an evvel 
lzmi.re inelim. 

ISTAI\'llut 
Ş. ~Türettibiye .M. Y. T. 

1935 

fıatı /5 Kuruş 

Dr. Hafız CemaJ 
Dahiliye Mütehassısı 

CumadKn başka günlerde saaf 

(2,5 dan 6) ya kadar latanbul Di

vanyolumlaki (118) numaralı hu· 
ı.usi kabinesinde hastalannı kabul 
f'der. 

Muayenehane ve ev telefonu 
""398 Kıslık telefonu 21044. -defteri burada bitiyor •• 

••• 
iki ay kac!ar sonra idi lzınir 

• .., • gazetelerinden birinin ikinci ıafı• 
Eski bir yaranın kapanan yer:ne fasında şu haber vardı: 

yen!den ve daha derin bir hançer "Deri fabrikatörü Cevdet Hey .. 
saplanmış gibiyim.. eEen:linin kızı Solmaz Hanıme 1• 
Bahçen'n.ıssız yollarında öksüre fendi ile Viyanada tahsilini bitiren 

ö~:süre dolaşıyordum... Yerlerde gen; ve de!!erli musiki üstadı Ad. 
yıığınlar yapan sararmı§ ve kuru • l nan S:ı.hir Bey:n düğünleri dün 
DlU§ yapraldarı çi~niyorum. C:!vdet Beyefendinin Göztepedeki 

Şimdi h~yat da be • : v • ynldarında muhteşem bir balo ve-m ç.gnıyor •. ., 1 • • 
Bu yaprak!ardan ne farkım var?. rı ~e1~1 suretıyle vapılmıştır. Ye· 

Yaln !· 1d ... ·ık ak . nıev er bugünkü vapurla balavı• 
ız .a ıgıma ı şam mı- k . .. 

nimin' k" kt k' 1 nı ve ışı geçırmek u.ıere Mısıra 
ı oş e ceman, çalınma· g'd ki d. 

d B C 1 . . l ece er ır. 
ı.. en _ a mak ıstedım... Uzun 
il d h b "iki tarafa saadetler ve iyi yol-

yı ar an eri jr kenara atılmış du 
ran (ilk aevg"li) yi e~ime aldım culuklar dileriz. ,, 
F , •• Ayni gazeteyi baştan sonuna. 

a .:tat parmaklarim~a dokunur 
dokunmaz, teJler parça parça c!ö ~ kadar okuyan gazete dü~.künü bir 
küldü. O da ölmüştü.. adam da ince yazı'arla bir köşeye 

sık·~t ·rılan fU yazıyı göreb:l:H : 
.~.rtık h:~ tle ölme1iv:m ..• Çün- " Baca Bele::liye doktoru Vedat 

kü ınsan hır sevgili için yaşar.. H!kmet Beyin uzun zamandanberi 
Sevecek sevgir kalmayınca yaıa· ~e~"İği hasta!ıktan kurtu'amıya • 
mak ağır bir yük oluyor... İstesek rak dün a 1~şam geç vakit öldüğiinü 
de is~emesek de onun altında ezi • haber aldık ... APah rahmet eyle .. 
liyoruz. ıin!.,, 5 - 10 - 1~~4 '7mir 

• • Kadiı Ccuı 
Doktor Vedat Hikmet Beyin SON 
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lHliltlAYIE 
Koqun, aslan, domuz/ 
-Yeş:laycılara-
Altı parma"k Apuıtol, eaki Ga

latanın bir köıesine yepyeni, bü
yük bir küplü meyhane J&ptır • 
mıya karar vermiıti. Onun içjn, 
önce orada ucuz bir arıa bulup 
aatm aldı. Sonra, jraptıracaiı bü
yük meyhanenin planını o zama· 
nm yapı kalfalarmdan Partayot 
ustaya hazırlattı. Daha ıonra 
ıündelikle bir kaç ırgat getirip 
meyhanenin temellerini kazdır • 
mıya bqlattı. Bir gUn ırgatlar 
temelleri kazarken oradan ge • 
çen uzun, torba ıakalh, pos bıyık· 
lı, koca çizmeli bir ihtiyar ırıat • 
'tara sordu: 

- Bu~ada ne yapıyorıunuz? 
- T~mel kazıyoruz! 
- Ne temeli? 
- Ne temeli olduğunu biz ne 

bilelim? Onu kalfa bilir! 
- Çağırın öyleyle kalfayı bu

raya! 
İrgatlar kalfayı çağırdılar ve 

kalfa uzun, torba sakallı, pos bi
yıklı, sarı çizmeli ihtiyarın kar -
ıısma dikildi : 

- Ne latiyoraun babalık? 

- Bu kazılan temelleri ne ya-
pacaksımz? 

- Üstüne meyhane kuracağız! 
- Meyhane mi? Oyleyıe, ça -

bı-k ~da bir koyun kurban e -
dip s~f.ımz çukurları bu koyu • 
n'::-n k<.<~iyle sulayın! 

~en sapıttın mı babalık, hlç 
1Pey.t: ı~enin temelinde kurban ke 
ailh mi-! · 

- Size kesin! diyorum, yokaa 
itiniz rast gitmez! 

ihtiyar oradan uzakla§tıktan 
sonra yapı kalfası Panayot, mal 
sahibi Apustolu yakaladı, mese • 
leyi anlattı. Ap~stol, biraz düşün 
dükten ıonra. ı 

- Ne yapalım, dedi, belki ile
ride, ihtiyarın dediği gibi, bir ak· 
silik çıkar. Onun için alalım bir 
koy'un da kes~lim bari! 

Ve öyle yaptılar, koyun paza. 
nndan ucuzca bir koyun alıp ge .. 

tirdiler, meyhanenin açılan te .. 
mel çukurları üzerinde kesip ka
nmi fırdolayı çukura akıttılar. 

!I[. J[. ~ 

Erteli gun, ayni ihtiyar yine o

. raya geldi: 
- Nasıl, dediğim koyunu kes

tlniz m~? 

- Kestik babalık! 

-- Öyle ise, timdi de yine bu 
çukurların üetünde bir aslan ke
ıip kanını cukurlata akıtacak11 -
nızl 

- Ne miinuebet? 
:_ lıte ben •ize o kadar ıaylü -

.fOFUtn, öteıine karıtmam? 

ihtiyar gittikten ıonra kalfa 
ile me.I sahibi bir hayli düıündü -
ler, nihayet: 

....:_ Ne yapİp yapıp onu· da ke -
ıelim bari! 

Dediler ve hemen o civardaki 
bir canbazaneden aldıkları bir 
aslanı da getirip orada boğazla -
dılar. 

• • • 
Daha ertesi gün, yine ayni ihti

:rar, ayni ıa.atte oraya da.miadı: 
- Ne yaptınız, dediğim tt.alanı 

kurban ettiniz mi.? : 
- Ettik baba.Irk! 

Yazan: O. C. K. 
- Oyle ise timdi de bir do • 

muz kurban edecekainiz ! 
Bu sefer mal sahibi yarı hid • 

detle sordu: 
- E ama çok olmadımı ya? 
-Çok az, ben bilmem ... Söyle-

mesi benden, öte tarafına da ka
rıımam ! 

ihtiyar gittikten ıonra bu de -
fa da tuttular, Galatadaki ka • 
aapanelerden bir domuz getirip 
onu da temel çukurlarının başın
da rahmetli koyunla müteveffa 
aslanın yanına gönderdiler. . "' ~ 

Devresi gUn yine ayni ihtiyar, 
ayni ıaatte oraya düştü: 

- Ne yaptınız, dediğim domu
zu da kestiniz mi? 

- Kestik babalık ama> daha 
başka bir şey keameğe de kese -
mizde takat kalmadı. Eğer bir 
dördüncüsünü daha söylersen, ar 
tık kesemeyiz. ! 

- Zaten kesilecek kurbanlar 
da tamam oldu. Haydi şimdi va
rın, yapacağınız meyhanenin hay 
rınr görün! 

ihtiyar, sopasını kakarak ora • 
dan uzaklaşırken altı parmak A
pustol yanına sokuldu: 

- Affedeuin ama. babacığım, 
ben bu kurbanlardan bir şey an
lamadım, bunların her halde siz
ce bir manıuı olsa gerek! Bunları 
bize ne için keııtirdiniz? 

- Bu meyhaneye gelip te sar
hoı olacaklann acli.meti için t 

- Yani ne gibi anlamadım! 

- Bunda anlamıyacak ne var? 
Maliimya, meyhaneye gelen, ilk 

·kadehleri yuvarlarken koyun gi • 
gi uslu, sakin olur, boynunu hii ~ 
ker, kim ne derse eyvallah~ diyip 
adeta melek kesilir. 

Kadehler be!İ, altıyı geçti mi 
bu 2:avallı koyun, yavaş yava§ as
lan k~ilmeğe ba§lar ve biraz ıon 
re. kendini hakiki bir aslan sanır. 
Fakat aradan biraz daha geçip 
kadehlerin say111 onu, on beşi bu
lup ta siz, kendisjni kapıdan dışa
rıya uğratınca o zaman artık be 
riki, tam manasile bir domuz ke
ıilir, önüne çamur, batak, çirkef 
ne gelirse <lahp çıkmadığı yer kal 
maz!. 

işte azizim size, koyunu, sar -
hoşlukta birinci devrenin, aslam 
ikinci devrenin, domuzu da üçün
cü devrenin selametle geçmsi İ· 
çin kestirdim. 

na::m:..-ı=::: Bu gece ::::w.ınrn=i=' 
!: 1 f: Nöbetçi eczaneler ~ 
ii Samatyada: Teofilos, Fenerde: :. 
il Emilyacli, Şelızadcha~mclo: hmn· 
ji il Hakkı, Şehremininde : Naıımı, 
:; Karagümrükte: Arif, Aksarayda: 
H Ziya Nuri, Cağaloğhmda: Ahid, 
Sİ Beşikta~ta: Silleyınan Recep, Ld-
i! lelidc: Snki, Kfü;ükptazarda: Hü· 
ii !!eyin lifünil, Sirkecide: Beşir Kc- :: 
:5 mal, Galatada: Hidayet, Bcyoğ - i! 
h lunda: Kanzok ve Giine§, Pangal· ei 
H d K k' K "' k . K .! ;.: tı a: ara ·m ur çıyan, urtu- H 
~~ luşta: Necdet Ekrem, Kasımpa · Si 
ia şada: Merkez, Hasköyde: Halk s; 
ii Eczıınesi.. · · 5! 
;:::::::::::::::::::::m:::::::::::ı::::::::ı:::::::::ı:::: 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Salt 

Fatih Karagümrük tramvay 
duraiı, No. 4 

AlnıanlJa il er5aq mua
hedesini qırltı 

_.. B~ tarafı birinci sayıf a,d4, \ iriıtimı.k için.. · 
bir adi ve manevi kuvvet elde et· 2 - Fakat ayni zamanda Al .. 
mek istiyor ki o da Almanyada ve man milletini Avrupada askeri 
bu tarik ile Avrupada sulhu temin bir heaemonya vücude getirmek 
etmek kuvvetidir. istemekle ittiha.m eden bütün id .. 

Alman hükumeti, sulıh davuına dilara, Ahnan tedbirlerinin şümul 
hizmet etmek için dalına ve bili' ve vüt'atini tayin etmek suretile 

TA K Vi 
SALl • 19 Mart 

14 Zilhicce 
Güıı doğuşu 6.05 
Gitn bansı 18.20 
Sabah uamuı .c. ıo 

Ofle ııamuı I~~ 
ltindl namaz, ı~.4; 

Ak~ım namaı 1 8.~f) 

Yatsı namazı 19.'0 
lrnsıt 4 .!f) 

Yılın t: f Çco güıı 'crl 76 
Yılı n kalan ~Un lcr i 2)0 

M 
Çar~aın 
1l0 M art 
1~ Zilhl 

6.tl4 
18,l!O 
5.4-0 
ı-1.2 .ı 

1!1.46 
ıs. o 
19..51 
4.!5 
n 
289 

fasıla meaaiıini taz'if etmiJtir. ret ve cerh eylemek için .. Alman ~,il 
Alman hükameti, uzun müddet· hükUmeti, milletin ıerefini ve RADYO j 

ten beri komşularına ademi teca - mefaatlerini IDU·haf aza etmek ınec- ~--.:.::.=~...a=-==ıı::cıı-=-
vüz misak.lan akdi için tekllflerde buriyetindo bulunduiunda.n yal • Bugün 
bulunmuttur. nıa milli topraiın te.ma.miyetini İST.\NBUL: 

2 - Alman hükUmeti, ıark muhafaza etmek için değil, ayni 18: Almanca den~. 18,30: Jimna 
komşusu ·ile biT itil&f vilcude ge • zamanda Almanyamn beynıelmilel lik. Bayaıı Azade. 18,50: Operet m 

ıh sikisl. Plak. 19.30: Haberler. 19,4 tirmeye çah.§mtf ve bunu yapma - &u un zemini olan devletlerdenbiri 
Keınan solo · Viyolonsel Otlıa 

ya muvaffak olmuştur. Kendisiyle olduiunu. tan.ıttırmak için zaruri 2o: Maliye Bakanlığı namına kon 
bu itilafı aktetmi~ olduxu devle • olan askeri kuvvetlerin mikdar ve f ?O 30 D · '>l 20 ' 'il' 5 eran . - , : enurcaz:. - , : ~o 
tin bunun ehemmiyetini idrak ey- şümulünü tayin ve . tesbit etmek haberler . Jlotsalur. 21 130: Ra<l) 
lemesi sayesinde - ki Almanya arzu!undadır.,, orke trası. 22: Bayan Semilıa §an 
hunu kuvvetle ümit eder - Al • Kararı öjrenen ve beyanna. radyo caz ,.e tango orkestrası . 
man hükumeti iktidar mevkiine meyi okuyan halk, hemen Baıba- 175 Khz. MOSKOVA 172•1 m. 

ı · 17,30: Sözler. l8t30: Kızılor 
gelmiıt olduğu zaman bulmuş el - 'anlrk dairesi önün.de birikmiş, 

~ · için yay mı. - Orkestra konseri. 1' 
· duğu t:chirli havanın müebbeden F.ührer'e ıealenınit, kendisine le - 30: Kol.koz programı. Uadyo içi 
saf olarak. kalacağı merke:ıinde • şekkiir etmiıtir. be Leler. 22: Almanca yuynn. 23_,0 
dir. "Bize bir ordu verdiğinden, si· ran&ızça yayım. 2 t ,05: Felemcnkc,ı 

Almanya, şu kanaattadır ki bu lih verdiğinden dolayı, varol, çık yaynn. 
itilaf, iki millet· aı·aeında devamlı pen~erene de ·seni alkışhyalr~,, 83:2 Klız. Moııkova. (Stulin) 361 
bir doıtluğa ve anl8.§maya mi.in -. dlye baarııan halkın arzusunu ve- ıs,3o: Bir opera teın:;ilini naki 

~ 22,45: Dans musikisi. 24: İspanyol 
cer olacaktır. rine aetirerek Bay Hitler pencere-. · - ca yaynu . . 

A!man hükUmeti, Sarre muele- ye çıkmıt ve yanında Bay Rudolf 823 Khı. BÜKHEŞ 364 uı. 
sinin kat'i. surette hallinden sonl'a Hess ve Gobbels olduğu halde gô- 13 - 15 Gündüz plak ne§l'İ}at 
Fransaya şu teminatı vermiştir ki rünmüşlür. 18: Plak. 19: Haberler. 19,15: Pla 
bundan böyle Franıadan bir guna Cotkun. bho heyeU:n iÇe;isin-de, 20: Konferans. 20.20; Operet parı;a 
arazi metalibatmdll bulunmıya - ahali, sarayın pencerelerine ka • larmdan plklar. 20,45: Konferan 

21,05: Rıtdy o orke!ltrım. 22: Konf 
caktıı·. Alman hükU:meti, bu hare • dar s-ok'U'Iınu, ve 

0 Almanya her ranş. 22: Senfonik kon&erin sürü 
ketiyle tarihte pek nadir ·olan bir ıeyden Ustün,; diye başlıyan milli mü. 23: Haberler; 23,25: :Maxinı 
tekilde iki memleket aruıhdaki ın•rtı t~rennüm etmiştir. Zigden na!<il kahareainden. 
asırdide bir cidalin tasfiyesi içln Yine 16 ınm ak,amı Spor sa- 545 Klız. BUDAPEŞTE 550 m. 
çok müspet bir unsur vermiş olu. ra.yında Akdolunan bUyUk bir top- 18,25: . Piyano konseri. 19,10 
yor. Bu hareket, esaslı ve çok mü.· Jantı eınaaında, Bay Gabbels, Hit- Def'S. 19,40: Salon orke:.trMr. 20,3 
.him ·bir siyasi taahhüt olarak te .. lerhi beyannamesini \1e yeni aı • . Konferans. 2ı,3o: Pltik 22,10: Söz 

ler. -22,35: V ıgnerin "W ALKURE. 
lakki ecli1m.ek ger~lttir. keri yasanın metnini okumuş, ve ooeran~3.15: Ciııe-Pnıl'! nr\.e&lrası 
~mafiia, A~ biilıE.~ :(lllOe'-- .._hür_.. 1'elnflltf"'"ef 't'~t - 1,1>5: Son duyµnılar. 

çok müteessif olmakla beraber di• mlştiro t11YlllllllllmlllllllllllıııllllDll11111lllSlllaınt1K11HttıOOlnllOlllWJllWllllHl1"1llllllll 

ğer devletlerin aylardanberi müle- Bay Gübbelı demittir ki.: ma hUkWnetleri, dün ak!am üs 
madiyen artan tealihatta bulwı - "8" suretle büyük aavaşın ölü- tünden ~ti haren ve 7 / 1 tarihli Ro 
makta olduklarını tebyin etmek leri ta•im görmüt; sal olanlar da. ma ve 3/ 2 tarihli Londra uzlaş 
mecburiyetinde bulunmaktadır. mill•tin iıtikbalini müemmen g<sr- maları mucibince ınüdavelei ef 
Alman hükumeti, Sovyet Ruıya - ınekle müıt.erih olmu,lardır.,; kata başlamışlardır. Bu ÜÇ devle 
nın sulh zamanında 101 fırkalık Müthit bir · gulgule içerisinde araıındaki vahdet hiçbir zamarı 
bir ordu yani 960.000 kişilik bir halk, mi1lt ma111 taganni etmit - tezelzüle uğramamış olduğundan, 
kuvvet te~kil etme•ini Veraay mu• tir. hu mtik&.lemelerin neticesini sü .. 
ahedesinin tanzimi esnasında der.o Gelen ha:berlfte ba.kılıraa, Al • kUnla beklemek icap eder. 
piş edilmesine imkan mevcut olmı· manyada mecburi aekerliğin ih .. lngiltere kabinesi, son toplan • 
yacak bir hadise olarai telakki ya11 kararı Frantada fevkalade tısında, franıa ile kararlaıtmlan 
eder. bir teair yapmam14tır. hölünmez tekliflerin aynen muha-

Alırian hükUmeti, diğer de.-let.. Mareıal Peten'in yakın mesai fazasına karar vermiştir. 
ler tarafın.dan ittihaz edilmİf olan arkadaılarmdan biri: "Almanya • Dün akşam görüşmelerinden 
bu kabil tedbirleri Venayda illn nm, nisan veya birinci teırinde, sonra, Bay Flandin v-e Laval Ro · 
edilmiş olan t:erki teslihat fikrinin ine~bvri aıkerliii i'l&n edeceğini ma ve Loodra se~irlerine telsraf 
tamamen terkedilmit olduğunun biliyorduk. Mareıal Peten'in ge • çekerek, oralardaki hükUmet er -
yeni bir delili sayar. çenılerde Fransız efkarı umumi - kan.ile temasa geçmelerini bildir • 

Alman hükUmeti, her hanıi hü.. yeslnl ikaz ebn6k istemesi, sebep· mişlerdir. 
kumeti muaheze etmeyi dü,ün • ıi~ d•tlldi,, demittir. ''Almanya harp atamıyor,, 
m~z, fakat Fransa parlamentotu.. Cene~, kararı büyük bir hay• Londra, 18 (A.A.) - "Alman· 
nun iki senelik aıkeri hizmeti ka.. retl• kartılamıttır. ya. ha.rp ara~ıyor,,.. Bu &özleri. 
bul etmesl turetlle uzun hizmetli Burada, vaziyetin vahim ıurot- dün Münihte kendisiyle mülakat 
ordular yer-ine kııa hizmetli ordü.. te haleldt.r olduğu · Te yakında, eden Deyli Meyi muhabirine söY· 
lar ikame ebtıeii l\U'etlndeki ideal Avrupa uzlaıması - ihtimallerini liyen Hitler, bu beyanatında, bil" 
esasların kat'i ıuretıe terkedilıftiş her zamankinde~ fazla uza:klaşlı.. hassa, Almanyanm mecburi a~ • 
olduğu mütalea.amda bulunur, racak bir husumet ve itiraz fırtı.. kerlik hizmetini ihdas etmekle, hiç 

Şıırast kayda ıayandır ki bu ide- naat kopacaiı kanaati vardır. kimseye kartı . tecavüz gayesini 
al esaslar, Alnıanyadan kendi or" Sir John Simon'un ziyar~ti a .. gütmediğini teyit ettnif ve dendt" 
duıundan va~g~meıini talep et. - tlfeılnde vukubUlan bu kararın tir ki: ••Aımaııya sulh İçerisinde 
mek için iltizam edHmit delili.ar "Ak kita.p" a. karşı fena bir mu .. ve mes'ut ya~amak ve hetkesiJ1 
i<li. kabele teşkil ettiğini söylüyor ve saygısını karanmak arzusundadır· 

Alman hükumeti, şimdi lnıiliz bazl mahafil, şmidi de Sir John Versay ınuahedeaindt!kl mecburi 
nazırı Mister Baldwin'in 28 teırini . Simôn'uıi unamizaç,, olmak ıırasi kayıtların. Almanlar üzerinde ha .. 
saıni 1934 de söylemiı olduğu nu· olup olmadıirnı soruıturuyorlar. sıl ettiği haysiyet kıncı yeiı lçefl" 
tukta izhar etmiş bulunduğu ar • Sovyet Rusya da derin bir liay.. sinde yaşamak istemiyor. AlınaJ1 
zuya cevap veriyor. İngiliz nazıTı ret ~indedtr. Karar y4ni \'e ağır milleti, kendislnl bu kayıtla1'daJ1 
bu nutkunda Almanyanın niyet ve bir hatadır. Burada mevtut ka - kurtardığım için bana kartı eb~~ 
m~ksatlarını aşikar etmeıini iati • naatlere ı~ra, Almanyathn aün - mibnet beıliyecektlr. Bugürıki.J 
yordu, Almanya, bunu yapıyor. den ıüne artan iddialarmm önü - ıuiıde halkımııuı içine dolan t8 .. 

1 - Bundan böyle Almanya - ne, anct.k V etıay muahedetini im· -vinç V'e ıurur duyguları, h~bir ,_ .. 
nm haysiyet ve emniyetinin muha- za!amıı olanların tam bir ltt\hadi- man ba9ka bir de-vktt.e kal'fı ıacs· 
fazası iıinin yeni:den Alman mil- le J99ilctbileoektir. vüz arzusu olarak telikkt edflııte" 
letinin kendi hakiki kuvvetlerine ıngilfere, Pr•ft••• ltely• gö• melidir. Harp tehlikesinin bu •ıJ .. 
tevdi edilmi~ olduju.kanaatini Al·· rU,m.efera beflaclılar~. . · ~etle artmıı olduju iddiasın.il• ı;ıı-
man milletine vermek ve 'bu lıu •. Pariı, 17 (A.A.) ·- Hal'~ a Jtıntaak dahi lmtadır. SilihlaııJ:ıt" 
susu diğer devletlerin Jrulaklarına janımd•n: Paris, -~ndra ve Ro • ( mı.": Deuamı 9 uncu •ayı/aJo) 
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)manya Versay Muahedesini Yırttı 
r .- 8 inci .ayı/adan devam) , . muktazi tedbirler almmııtır. 

.-.... ~md ki ·ııt h~'-· • t bak· Bay Lanıbury, hük6metin va- · 
ı... a mı a.ıı;ımıye • . Am .ka h~!'~- · ·ı 
1CQ1n • d • b ·· ük. b. d ....A ı· .zıyeti en uaumeti ı e ve 

ın ıa eaı, uy ır ene ın, lh _ L d • • · • L_ 
çi):.,.._ • ) h .. k.. i haki ıu mua.ne esını ımza etmıt uu· 
l••cnınt§ o an u umı·an a· . tl .. 

h.._ k kt · b. t ·zc1 lunan dığer devle erle muzakere 
-<qfl arıı mu ezı ır an en .. .. 
l. .. -ka, b' d ~ıd· etmek ve 1i.luılar kurumu buyuk 
~ ır ıey e5ı ır. ec1· • • • · d t" tal ,.. __ te hah •• k _.... • 15 m ıııııın ıçtımaa ave ıa• ep 
~e mu ın, euuıııne . • d 1 ı d 

l> "-'...: ·b· F I •1t eylemek nıyetın e o up o ma ı -
ll1.U1A1 il J, ranl& Ve Jll1 e • .. • s• Co Sa 

te ı'le h A J A •• ak d ğnıı sorması uzenne ır n y-a a muz ereye ama e o· , • 
~ lm ... o_ H' mon töyle demıttir: 
L ~ o adıgmı sorunca, ue.y ıt • "B ik. l . tetkik d·ı 
~ • • u ı meee enın e ı · 

ıu cevabı vennıttır: ' ... • · • d ''H··küm· .... haki tama mekte olduguna ıızı temın e e • u ranı arma -
İyle sahip bıtlunan bir devlet, bilirim. 

~hdut haklar aahrbi bir devlet - Difer bir mebm. Fransız ve 1-
~~ll k d h · d ·· ak ta talya hük(lmetlennin de nota r ço a a zıya e muz era . w. ki" 
• ·~m ··ı ·ıd· gönderip göndermıyecegı te ın-

T eye mu emayı ır.,, Co Sa 
Bay Hitler beyanatım fU aöz. deki sualine Bay n ymon fU 
1 b•t• · t' • cevabı vermittir: Bu hu.uıta be • e 1 ırnnt ır: 
"B Alnı k .. L~ yanatta bulunamam. en, anyanrn aa en na -

'rııiyetini, ıuth davumı tam ve ~talra prot•atofU dU•UnUyor 
;-.L• b. tar d ··dafaa Parla 18 (A.A.) - Romadan :..11Karane 1r z a mu ' 

ek için iade ettim. Ulualara • gelen aon habere nazaran Roma 
ında iyi geçinmeyi temin için hükUmeti, BerlindeJ? l~lyan, 
dımmıızı teklif ediyorum. Al • İngiliz ve Franıız ıefı~lerı v~ı
llı milleti, harp aramıyor. Onun talı ile Alman büldimeti nezdm • 

a.dığı herkea arasında hak mü • de bir protestoda bulu~~m~ 
•atıdır. itte b~ kadar.,, ve bu üç de.vlet araamda bır ııti· 
itler kara ve hava kuv• pre yapdmasma taraftardır. .. 
etıerlnl gözden g~iriyor Ancak u~uı_lar ~mu?a '!2u-
8.erlin, 18 (A.A.) _Bay Hitler racaabn hu ııtııare~ın netıceaıne • 1 ,, 

rak - tatbik edileceğini bilerek ı •ız sefiri, r.§ağıdaki beyanatta 
olur iae kendiainin ıulbü muhafa- bulunmuıtur: 

za arrJsunda bulunan dt:vletler Al b · d 36 . man eyannamesın e 
gurubundan daha zayıf olduğu • Al f k "hd h"k 

lıyaca"ktır man ır asının ı a.smı mu ı 

~ nu anB S Ih.ün • • • göstermek için ileri ıurülen delil, 
u an, u tarımını arzu F d k .. h. . iki. • . • . ranıa a as en ızmetın ıe -

i eden devletlenn ıüratle ~atııare • neye iblağı ve bu iblağ kevfiyeti 

l de bulunmalarını -ve aynı zaman- Alma .. " .:dd tı• 
A • • nyaya ıore uzun mu e ı 

1 da serf karar almalarım amırdır. bı· k i h t r u er ızme esası üzerine 
lng 1 z notaaında neler var? müeıaea bir ıiıteme geçmek için 

Londra, 18 (A.A. - lngilte - kısa müddetli askeri hizmet esa ., 
renin Almanyaya vermiı olduğu ama müstenit tamamiyle t~dafüi 
noktada dt-niliyor ki: bir ordu prenıipini reddetmek,, 

İngiltere hükU.meti, Alman bü- demektir. 
kfunetini 16 Mart tarihinde kura Böyle bir iddia Pariıte ittihaz 
ile aaker celbi usulünü kabul et- edilmiı olan kararın aiatematik 
mek ve Almanyanm ıulh zama • bir ıurelte tahrifi demektir. Pa • 
nındaki oıdu mevcudunu 36 fır· riıtc aJınmıt olan bu karar, bir 
kaya iblağ eylemek kararını sene için toplanmıt normal efrat 
protesto etmeye kendini mecbur miktannı askeri ımıflarmı h()f • 
addeder. .hık görülen devrelerde vazifele. 

Almanyanın hava kuvvetleri • ri batında tutmak için bükUmete 
nin arttınlacağı haberini takip e- mezuniyet veren 1927 tarihinde 

den böyle bir beyanname nqri meriyet m~-vkiine girmif, kanu • 
yek cihet hareketin yeni bır mi- nun maddeJerinden biririn tatbi
salidir ve prenaip meaele:,inden kinden ba.Jka bir ıey değildir. Şu 
kalmazar Avrupada ciddi auret • halde Framız lmvvetlerin:n tez. 
le endiıeleri artbracak mahiyet • yidi hiç bir veçhil~ mevzuubahı 
tedir. değildir. 

İngiliz nazırlan ile Alman 
lindeki ıatoaunun önünde ve bailı olacaiı ıöylen~yor.· !'fer hal-

Ikın cotkun hi11iyatı arasında de Fransa hükiimeti, İngıltere, !· 
~ni ordu tqekküllerini gözden talya ve f~m m.üt~rek hır 
İrmittir. Yanında huiar ünifor- hareket takip etmelen luzumuna 

1 - 'Almanlar ıunumi harp kalı· 
ram(l1ı/.anrıın namlarını takdu için 
bu de/a hwusi. bir pul çıkardılar. 
Re.sim bu pulun §eklini gösteriyor. 

devlet adamları arasında bir içti
ma yapılmuı teklifi 3 Şubat ta
rihli Franaız. İngiliz tebli!li muh
teviyatımn ve Almanyaııın 14 
Şubat tarihinde verip İngiliz ve 
Alman bükUmetleri ara.tmdaki 
muahhar tebliğat ile teeyyüt e • 
den cevabmm bir neticea1<Jir. 

Yalnız bu kuvvetlerin - J 936 
aeneainden itibaren ve doğrudan 
doinJya harbin neticeai olarak 
kura efradı miktarının 240 bin • 
den 118 bine inmesi, yam, hafif 
miktarda n1af mdan az olması 

keyfiyeti nazarı dikkate alma . 
1'lk - bu kuvvetlerin muhafaza 
edilmesi husuıt nazan itibare alı· 

asile Marepl F OD Makkenzen, kail bUlunm~drr. 
iral Reader, General Fon Blom Aİmany•, ·Avrupanın bo§~· 
g, Göring, Fon Friç, Eberhar zına atılmak tetebbUaUn• 
dire Alman generallan bulun • de mt bu'unacak ? 
ta idi. Londra, 18 (A.A.) - Mütte • 

Münib, 18 (A.A.) - "Yiiitler fıklerin kontrol komisyonundaki 
llii,, nü kutlulama meraaimini İngiliz heye.tinin reiıi olan Liva 
· p, tayyare i!e Müniıb'e ha- General Morgaıı, Deyli Telıraf 

t oıclon !?Gy Hiller l>uı-o.da lca- gazeteainde diyor kl: 
'V'e hava kuvvetlerinin ıeçit res· Heye~ ezaamdan hiç biri, Al-

de hazır bulunacaktır. man,.aıım Tel'lllİf olduiu karar -
9iltere Almınyaya nota dan dolayı hayrete dütmüt de· 

vertvor iiJdir. Çünkü bu aza, kura ile 
londra, 18 (A.A.) - Kabine, asker almak uaulünün Almanya· 
uyanın aon beyannamea\ da tamamiyle ilp edilmeai neti • 
nda tetkikatta bulunmak ve ceaini biçbit zaman elde edeme • 

aktam Almanyaya gönderil • mitlerdir. 
k üzere Sin Con Saymon tara· Daha 1921 senesinden itiba • 
:lan hazırlanmı§ olan nota ilze. ren General Fon Seckt, ukeri ıı· 
~e müzakeratta bulunmak üze- nıflar kadrolarını - askeri ta • 
le.at 10.30 da toplanmıttrr. Jimleri tensik etmek .uretıyle -
ütün nazırların önünde, muh- yeniden vücuda ıetirmit ve kon
f hükUmetlcrin Londradaki ee- trol komisyonunun bütün meaa • 
erinin vermit oldukları rapor • isine rağmen etki ordunun bün • 
•ardır. Bu raporlarda ıefaler, yeai muhafaza edilmittir. 
a.n beyannamesinin kendi General Morgan, müttefik hü
leketlerin:Je hasıl etmit oldU"' Jr.Umetlerin muahedenamenin taa· 

İl)tibadan ve ihdas etmit bu • dikinden ıonra Almanyanm &1 • 

·!uğu vaziyetten bahsebnekte- Ii imzaama riayet etmek tuav • 

Con Saymo" un Avam 
marasında beyanatı 

l..ondra, 18 (A.A.) - Avam 
arasında Bay Lanabury, Ha
e Bakanından Almanyanm 
bun ukeri hizmet bakkm • 
İttihaz etmit olduğu karara 
leallik beyanatta bulunması • 
iıtemiı ve Şir Con Saymen 
le demittir: 
Cc 

- lngiltere hükUmeti, daha 
diden bu muele hakkında 
~ ve İtalyan hüktlmetleri -
aaa girmiıtir. Hüldimet, 

lindeki İnıiliz sefirine Alman 
etine bir nokta tevdi etme. 

İn icap eden talimatı vermit-

ederaem bu nokta. bu • 
Öf led~n sonra tevdi ~dilmit 
acaktır. Bittabi nota Al· 
liariciye Bakanına tevdi e • 

eden evvel omm mubteviya. 
ffta edemem. Anc&k tevdi 
clifiııl sefirden ölrenir atreJl• 
~ nMreclilmesi kin 

vurunda bulunmamıt olciuğunu 
öjrenmiı olduklarmı ilive etmit 
ve demittir ki: 

"Şuna ıw;iim ki, Almanya ö
nümüzdeki aylar zarfmcla A vru
panm boiuma ablmak "°-tebbü
ıünü tecdit edecektir. Bu da ıöı
teriyor ki, eski Hariciye Nazm 
müteveffa Bay Rathenan'm hül -
ya.mı Koatlar ve Nitrojen ~ .. 

"i Ertaoi tahakkuk etmıttir ve 
~Jmanya kifi miktarda pilot ye
tittirmiı ve hazırlanmqbr. 

Bay Moı gan, netice olarak de-

miıtir ki: 
Hiç bir ffJY ikmal edilmemit • 

tir. Seneler, metum devresini ift. 
mal etmittir. Şimdi tekrar 1914 
senesine dönmüt bulunuyoruz. 

Alman mlltarızmlnln ·~· 
ce§I kurban 1 

Moakova, 18 (A.A.) - Al • 
manyada umumi Ye mecburi u
kerl hizmetin yeniden teliıi me • 
aelesine hurebBit oldaio '-tına· 
kalesinde lnesti& eliyor kh 

sa le 1>ir tedbir. bittabi mu • 

2 - Alman haı•a n.az.ın Göring 
gün.ün en mühim çehrelerinde.n bi· 
ridir. Almanyanın §i.mdiye kada.r 
gidi gizli hazu-ladığı tayyare /il-Ola· 
rını resmi bir surette açığa çıkarma· 
sı ı-e bundan sonra reami te§killu va· 
şı1,a&ile bu /il-Oları idareye ba§lama· 
sı lıat:a nazrnnın §Ofuı iizcrine cihan 
efklırı umumiye.1inin dikkatini çe • 
virmehtcdir. Göring Almmı devlet 
tiyatrosu aklrislerirnlen bayan Son· 
nemaıın ile öniimiü:tleki ni6anın on 
birinci günü evleneceklerdir. Re • 
simde iki ni§anlıyı bir arada görü • 
yor•unu=. 

ayyen bir takım ıiyui gayeleri 
takip eder. Fransa, lngilter~ ve 1-
talya, Almanyanm bir tecavüz 
siyaseti takip etmesi imkanlannı 
tahdit eden taahhütleri tasfiye 
etmeye hazır bulunuyorlaı dı. Bu 
memleketler, ayni zamanda Al .. 
manyanm tealihatmm niıbetleri 
hakkında. onunla mutabık kal -
mak istiyorlardı. Fakat Alman • 
ya, mecburi askeri hizmeti ilin 
etmek suretiyle bu niıbetleri ~İz· 
zat kendisi tayin etmiıtır. Bu 
veçhile Almanyanın almıt oldu • 
ğu tedbirlerin gayesi, Almanya • 
nın emniyet sahasındaki bütün 
taahhütlerde serbestiaini muha • 
faza etmek oluyor. 

Almanyanın zırhlı pençesi, 
Alman militarizminin seçeceği 

kurbam vurabilmek için hudut • 
ıuz bir imkana malik olmalıdır. 
Böyle bir ıiyaaet iae ancak bü • 
yük devletlerin ve evvetemirde 
Almanya iJe ayni teraneyı tuttur
muı olan ve zimamdarlar.ma her 
fCyİD caiz ve mübah olması için 
h"r ıeye cesaret etmek g~rektir 
fikrini telkin ve ilham ed~n in • 
giltrenin takip etmekte oldukta • 
n ıiyaaet ıayeainde kabil olabi • 
lir. 

Bu ıerait albnda her t~Y, bu 
siyuei kendi aleyhlerine tevcih 
edilmit olan devletlerin hatb ha
reketine bağlıdır. 

Acaba bu devletler Almanya
nm taarruzu takdiri de süratle 
mütekabil bir yardım sistemi vü
cu~a getirebilecekler mi? Eğer 

Berlin böyJe bir aimtemin - iate
diii halde Almanyanm da itti • 
rakiyle aksi takdirde omua ola • 

lngiliz hük<imeti, bu vt&aikin 
tesirleri ve neticeleri üzerine Al • 
manya hükUmetinin bilhaua na
zarı dikkatini celbetmeyi :ranıri 
addeder. 

Nota ıimdiye kadar yıpdmq 
olan ıeylerin tesirabm birer bi • 
rer aayip döktükten •oma. derpİf 
edilen sayenin, Almanya ile di • 
ğer devletler arasmda ser beatçe 
müzakere edilecek olan umumi 
bir itilafı ve Almanyanln V eraay 
muahedenameainin beıin~i kıs • 
mı yerine batka ıeyler ikame e~ 
meai takdirinde teslihata müte • 
allik batka itilaflar vücuda getir
mek olduğunu ve bunun her za. 
man İngiliz hükUınetinin &iyaae
tinin gayesini tqkil etmiş ve bu 
gayenin tahakkuL'U için lngllte • 
renin gerek Cenevrede ve ge • 
rek batka yerlerde bütün meaai • 
sini sarf etmİJ bulunduğunu ve fa
kat mütekabil anlaımanın mah • 
ıulü ola.cak o'an ve eVraay mua • 
hedenamesinin z;kri geçen mad • 
delerinin yerine kaim olan k bu • 
lunan böyle bir itilif ın evvelce 
teklif edilmiı olan ve ibka edildi
ği takdirde hayati bir surette ala. 
kadar diğer devletlerin muvaf a • 
katini imkansız değilse bi1e milf
kül kılacak olan bir tedbiri ileri 
sürmek suretiyle kolaylqtırmak 
mümkün değildir. 

lngiliz hükumeti, hiçbir za • 
man umumi anlqmayı tuhil ede
cek olan ziyaı:et fırsatını terket • 
meye mütemayil değildir. Fakat, 
yeni ahval ve şr.rait altında bu zi
yareti yapmazdan evvel İn(liltere 

nmı,tır, 

Diler taraftan efradı itlbariy .. 

le boşluk gösteren ımıflann boş • 

luklarmı doldurmaya maltif olan 
ha çok normal tedbir l 929 .ene • 
aindenberi Cenevrede lilihlann 
tahdidine müteallik umumi bir 
mukavelenamenin ihzarında der

pif edilmit ve kabul ve teslim o • 

lunmuı maddeler meyanı konul· 
muıtur. 

Almanyanın iddiaımdıJri aa • 
mimiyetaizlik tununla da zahir .. 
dir ki, F ranaada ittihaz edilmit 
olan tedbirlerin 1936 ilkbahann· 
dan evvel bir giina teairi olmıya • 
cakbr. Halbuki, Almanya, daha 

timdiden kendisini azade kılmak 
iddiaımdadır ve bunun için 3 Şu-
bat tarihinde aktedilmit olan ve 

Almanyanın yeni bir askeri ata • 
tü aramasını, emniyetinin umu •. 

mi zamanlarmm beynelmılel lef-

riki mesai çerçevesi içinde inki • 

şaf etmesine bailı tutan framız.. 
İngiliz tebliğinde derpİf edilmit 
bulunan müzakerelerin eaaslari • 
nı tamamiyle tahrip etmektedir. 

Şuraaı meydandadır iri, Al • 
manya, açıktan açıla muahede • 
leri ihli.l etmekten ibaret olan ve 
birkaç seneden beri bqlamıt bu· 
lunan iıi açığa vurmak iıtivor. 
Sebebi de askeri kuvvetlerini ye
niden tenıik etmektir. 

Mareşal PHsud"skinin yıl 
dönümü 

hükiimeti kendisini Alman hü • 
kiimetinin nazan dikkatini cel • 
betmeğe mecbur aayar ve bu zi • 
yaretin evvelce kabul edilmit o • 
lan gayelere - ki, yukanda izah 
ve teşrih edilmiıtir - tevfikan 
vukubulmaaı arzusunu izhar e • 
der. 

Franaanın Aankara el~'s1 
n• d'yor? 

Ankara, 18 .CA.A.) - Fran .. 

Vart0va 18 (A.A.) - Marqal 
Pilsud•lri, kendi yıldönümü mera
ıiminde hazır butumnak üzere 
Vilnoya gibnitlir. Bu merasim, bü
tün Lehi.tanda mutantan bir ma:. 
biyet almıt§ır. Şehirler ®natılmq. 
br. ke111111 ve h1M1UI mebanide ten

vin.t 7apdmıftır. 

l'1tll 
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Kasnak kayışları ı• Denizyolları , ıs~n~uı Kum~n~anırnı ~o!maıma Kom ıs~onu ııönıarı 
Askeri fabril<alar U. müdürlüğünden: i ş L E T M e s ı 

"'cen ıcl crı Ka.raıtôy Köpıiibaşı 
Muhammen bedeli 85400 lira olan yukarıda yazılı kasnak ka • l'eı.4~3o2 - ~lrKeÇı Mühür~:uı:ad~ 

YI§ları 24/ mart/ 935 tarihinde Pazar günü sa.at 15 te aakeri fabrikalar Hao feleton :l2i40 

satın alma komisyonunca pazarlıkla satın alınacaktır. Tediye tartla - 1 rabzon yolu 
rmda değişiklik yapılmıttır. Şartname 427 kuruş mukabilinde komis 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5520 lira ve 2490 VATAN vapuru l9 Mart SALI 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddeler indeki veaaikle mezkUr gün ve sa- günü saat 20 de Rize'ye Jca .. 

atte komisyona müracaatları. (1378) iııdaa111r111• -•1362-----••••iı 
lstanbul Belediyesi ilanları 

Malzemenin cinsi 

Peçete 
Amerikan bezi metre 

Kefenlik 
Mu~mba metre 
Elektrik ampulu 
Elektrik ütüıü 
.Kıl fırça 
Emaya küvet 
Böbrek §eklinde 
Gal\"aniz gerdel 
Emaya gügüm 
Emaya berber leğeni 
Kulplu gilgüm 
Kömür ütüsü 
Badana fn-çuı 
Boya fırçası 
Balta 

Adet T eminatt 
Lira K. 

30 
2500 
500 

25 
350 

1 
6 

20 
15 
10 

100 

ı~ i 
: 1 

4 ~ 
2 

65 15 

3 00 
14 97 

12 00 

Muh!l.mmen bedeli 
Lira Kuruş 

86800 

4000 
199 00 

154 40 

Beyoğlu hastane.sinde lüzumu o lan ve yukarıda mikdar, muham
men bedeli ve teminatı yazılı bulu nan 11 kalem cinsleri itibarile 4 
kuma ayrılarak eJya ayn ayrı ~ık eksiltmeye konulmuftur. lıtekJi. 
ler fartnameyt Levazım Miidürlü ğünde görebilirler. Eksiltmeye gir· 
mek iateyen)er 2490 No. lu arttırma, ekailtme kanununda ya.zıh ve. 
sika ve hizalarında gösterilen teminatla ihale günü olan 28/ 3/ 935 
Pertembe günü sa.at 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (1295) 

Beıikta§ta tramvay caddesinde büyük Türk denizeiıi Barbaroa 
Hayreddinin Türbesi etrafında füzuli olarak l'Ömülmiif olanlara ait 
mezarlar kaldırdacaktn-. Barbaroıla veya ünlü Türk denizciliğiyle a
li.kası olmıyan mezarlann ıahipleri tarafından bir ay zatfmda kal -
dmlmak üzere mezarlıklar müdürlüğüne müracaatları. ( 1130) 

ıeuıe1 Hemirvullnrı ue liman arı i~!mme Hmum maresi iıonıorı 
Muhammen bedeli ile cins vemikdarı ~ağıda yazılı a.ıa!zeme 

24/ 4/ 1935 çar§&Jnba günü aaat 15te kapalı za.rf usuHle A.nkarada ida 
re binumda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1275 liralık muvakkat teminat '\'ermele
ri ve kanunun tayin ettiği vesikalıula kanunun 4 üncü maddesi muci 
bince iıe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini aynı gün aut 14 ~kadar komiayon reisliğine vermeleri li · 
zmıdrr. 

Bu İ!e ait tartnameler para.aız olarak Ankarada malzeme daire · 
sinden 'Ve Haydarpapda tesellüm ve aevk müdürlüğünden dağıtıl . 
maktadır. - (1189) 

Istanbul Tapu müdürlüğünden: 
lsta.nbulda Unl:apanrnda Ha. .. 

raççı Kara Mehmet ma.halle1inde 
Fener caddesinde 30 num•ra'lı 
mukaddema Avuaturya Macuia .. 
tan hükUmetinin malı olup senedi 
olmad:ı:iından ve clye-nn de Loit 
Tiryeatino Kumpanyaa11un tahtı 

tasarrufunda bulunan kereste de• 
poıu Ferman ile taarruf edilmek .. 
te ve tapuda knydı olmadığmdan 
Senetaiı tuanııf ahki.mma tevfi .. 
kan .enede raptedileceğinden bu 
ye1r hakkında bir g{ina tuarruf 
iddiumda bulunanlar varsa on 
bet gün zarfmda vesaiki tasamı -
fiyelerini hamilen 930/ 2540 mua
mele numaruile latanbul tapu ida.. 
re1ine müracaatlan il~ olunur. 

,. 

BiLDiRME ueını 
Antalya vilayetinden: 

(9478) 

1 - Vilayet iderei huausiyeain
ce alınacak 6500 zer lira muham
men bedel'li üç kuru buharlı silin
dir 2490 ıayıh kanuna göre 1/ 5/ 
935 ça.ratamba günü saat 15 de 
ihale edilmek üzere kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmUJtur. 

2 - Eksiltme id~i hususiye 
hinaamda toplanacaık olan c:Jaimt 
encümende yapılacak ~ teklif 
mektupları o günü ihaleden bir aa
at evveline yani aa.at 14 de kadm 
-il.ayet nıa.launrna. verilmiı ol•calc.. 
trr. 

3 - Silindir makineleri Kliring 
m~vcut memleketlerden getirlile • 
cektir. 

4 - Eksiltmeye ait umumi ve 
hususi !artnanıelerin birer örneği 
lstanbul Nafia ba§mühendiıliğin -
de mevcut olduğu giıbi isteyene 
Antalya valiliğiooen de gönderi
lir. 

KIRALİK DAİRE~ SATILIK 
.APARTIMAN 

Keşif bedeli 761 lira 57 kurut 
olan harp akt.demisine ait tami -
rat açık eksiltmeye konmU§hır. 
ihalesi 20/Mart/ 935 ça!'§amba 
günü aaatl 4tedir .lıtekliler ketif ve 
§artnamesini her gün öğleden ev ~ 
vel Fmdıklıda Satmalma komiı • 
yonunda görebilirler. Eksiltmeye 
girebileceklerin 57 lira 12 kuru, • 
luk teminab muvakkete makbuz .. 
la.rı ve Ticaret oduına kayıtlı ol
duklarma dair varakalarile birlik
le vaktinden evvel komiıyonda 
hazır bulunmalan. (1114) 

4 .y. • 

Yapı malzemeıi açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Keıif bedeli 
644 lira 43 kunıı olup muvakkat 
teminab 48 lira 50 kufU§tur. lha -
lesi 20/ Mart/ 935 çarp.mba günü 
saat 15 tedir. Şartname ve kqfi 
her gün öğleden evvel Fındıklıda 
Satmalma konıiıyonunda görüle • 
bilir. Eksiltmeye gireceklerin te • 
minat makbuzu ve Ticaret odbı • 
na kayıtlı olduklarına dair veai • 
kalarile birlikte vaktinden evvel 
komisyonda ha.zır bulunnıalan. 

(1115) 

Kıtaat ihtiyacı için 9000 kilo 
sabun açık ekıiltmeye konacaktır. 
Beher kilosuna tahmin edilen be
deli 29 kurq olup muvakkat temi
natı 196 liradır. ihalesi 3 Nisan 
935 çarşamba günü ıaat 14 tedir. 
letekliler tartnameaini hergün öğ
leden evvel komisyonda görebilir· 
ler. Eksiltmeye gireceklerin temi
nat makbuzu ve Ticaret Oduma 
kayıtlı olduklarına dair veaikalan 
ile beraber vaktinde Komisyonda 
hazır bulunmaları. (1336) 

••• 
~~----

Kumandanlık kıtaatı ihtiyacı 

için açık eksiltme ile eldiven satın 
almacaktır. Eldivenlere tahmin e

dilen bedel 3000 lira olup muvak· 
kat teminatı 225 liradır. lhaleai 
6 Niaan 935 cumartesi ;ünü saat 
16 dadxr. İstekliler 9artnamesini 
hergün komisyonda görebilirler. 
Eksiltmeye ıireceklerin teminat 
makbuzu ve Ticaret Odasına ka
yıtlı olduklarına dair vesikalarile 
birlikte komuyonda hazır, bul~n
malan. (1337) . . .. 

Cinsi Miktan Muhammen bedeli 
Adet ',ira 

Fren hava se'9k borusu 4500 
Somurı 3600 17.000 
M"11\fOD 600 

Bomonti caddesinde bahçeye ya· 
kın 65 numaralı ahşap apartmıan 
Şişli Perihan sokak 93/ 2 ye müraca· 
at ... 

Kıtaat ihtiyacı olan 30 ton ku
ru fasulye açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. Beher kilosunun tah· 

tımı-• Dr. ihsan Sami --11!1!1\ min bedeli 14 kuruş olup . muvak-
BAKTERİYOLO Jl kat teminatı 315 liradır. ihalesi 

Muhtelif raptiye 4500 

Nafıa Bakanlığından: 
LABORArUVARl 3 Niaan 935 çartamba günü saat 

Uınumf kan tahlil.ltı . Frengi not.; ı.a ı lS,30: dadır. istekliler gartname· 
nazarından (Wasserının ve Kahn tea· 
millleri) Kan küreyvatı eayılmısı. t(. sini komisyonda görebilirler. Ek· 
fo ve sıtma hastalı klan teşhisi idrar. siltmeye gireceklerin teminat 
balgam. cerahal kuurıt n su tahliltn makbuzu ve Ticaret Odaıına ka-

Osmaniye kazaaının B.,hçecikurmanından kesilmek ve Osmaniye ·· ı ·k ıc ı t 1 ı ·ı.. 
u trı mı rros op, husus qt ar stırızarı yrtlı olduklarına dair veıik.alarile 

jstasyonunda vagon içinde teılim edilmek şartile muhammen bedeli ! Kanda üre ~eker. Klorür kolle stenrı 
mllctarlmnın tavinl. Divınyohı No birlikte vaktinde komisyonda ha· 

2400 lira olan 400 adet meıe köprütraverıi kapalı zarf uıulile eksiltme 1 189 Tel.: 20981 zır bulunmalan. (1338) 
ye konulmuıtur. ._ ___________ lifi 

P••••-•wı••••••••••• .. ıı .. a ............ ..._ .. ._..._.., 

Eksiltme 25 mart 935 tarihine raatlıyan Pazartesi günü saat 15 te j yeni Çıktı . e 
Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. lsteklileriıı 1 • 

tekliflerini ticaret odası ve.sikuı ve180 liralık muvakkat temınatlan · j Orta Mektep 
nm malsandığma yatmldıaına daı r olan makbuz veya nümunesine uy , 
gwı banka kefalet mektubu ile 25/ 3/ 935 pazartesi günü saat 14 e ka- ! 

dar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeler! lazımdır. 1 

Bu husustaki ıartnameler para.sız olarak Ankarada Bakanlık mal- ! 
zeme müdürlütiinden alınabilir. (1218) 1 

Istanbul miHi emlak müdürlüğünden : 
Cins ve mevkii Değer kirası Müddeti 

Lira 
Tophanede Topçular caddesinde 343No.lu dükkan: 120 2 Yıl 
Tophanede Topçular caddesinde 347No.lu dükkan: 120 2 Yıl 
Tophanede Topçular caddeainde 351No.lu dükkan: 170 2 Yıl 
Tophanede T opçulaT caddeainde 367No.Iu dıikkan: 96 2 Yıl j 

Yukarda mevkileri göıterilen hizalarmdaki kira ve müddetler i 
jzerinden açık arttırma usuliy)e kiraya verUecektir. isteklilerini 
W/ 3 / 935 cumartesi günü saat on dörtte % 7,5 pey akçeleriy1e müra- 1 

caatlan. •·M,, ~"' (1323 

___ v E---
Lise yoklama 

Talimatı 
Maarif Vekaleti taraf'mdan 

neşredilip Devlet Matbaasmda 
basılan bu kitaptan her talebe· : 
nin ve her talebe velisinin birer 
tane edinmesi zaruridir. 

Fiyat 3 kunıftur. 

Umumi satı~ yeri: Vakit Mat· 
baası - İstanbul ......................... ._ .................. -... --

Sahibi: ASIM US 
Neşriyat Müdilrii: 

REF1K Ahmed SEVENGIL 

25 kalem Tıbbi Ecza kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

lhaleai 30/ 3/ 935 c.umartt'ıi lliİ -
nü aaat 15,30 dadır. Istf"lılilerin 
J&rtnamesini Fmdıkhdak1 komiı 
yonda görebilirler. Ekıiltmeye gi 
receklerin 713 liralık makbuzile 
kanunun 3. 2 ci madd~lerinde 
yazılı olan veaikalarile bırlikte 
teklif mekt;uplarını ihale saatin 
den bir ıaat evvel komisyona \Ter 
meleri. Ve komisyonda hazır 

bulunmalan. (1309) 
~ ,,. ~ 

Kıtaat ihtiyacı için 4500 kilo 
zeytinyağı açık eksiltmeye kon· 
muştur. Beher kilosuna tahmine
dilen bedeli 35 kurut olup muvak
kat teminatı 119 liraclır.lhalesi 3 
Nisan 935 çarıamba günü ıaat 15 

dıkhda Sahnalma Komisyo 
görebilirler. Eksiltmeye gir 
rin teminat makbuzu ve 
Oduma kayıtlı oldukların 

veaikalarile birlikte vaktind 
vel Komisyonda hazır bulu 
rı. (1339) 

Kıtaat ihtiyacı için 12, 
nohut açık eksiltmeye konu 
tur. Beher kilosunun tabmi 
len bedeli 14 kurut olup muv 
teminatı 126 liradır. lhaleıi 
san 935 çartamba günü ıaat 
dadır. istekliler şartnamesin' 
gün F mdıklıda Satmalma K 
yonunda görebilirler. Eksilt 
girec.eklerin teminat makb 
Ticaret Odasından kayıtlı o 
larına dair vesikalarile hi 
vaktinden evvel Komisyond 
zır bulunmaları. (1340) 

Kıtaat ihtiyacı için beher 
!osunun tahmin edilen bede 
kuruş olan 200 ton un 
za:rfla eksilbueye konınu~lur 
halesi 30/ mart/ 935 cuma 
günü ıaat 15 dedir. istekli 
ıartnameaini her aün öğl"d 
ve] Fmdıkhda Satınalma 'bo 
yonunda görebilirler. Ekı.l 
ye gireceklerin 1650 liraıık 
minat mektubu veya para m 
buzlarile kanunun 2, 3. <'Ü 

delerindeki vesikalarla bırl 
teklif mektuplarını muayye 
atten en az bir saat evvel k 
yona vermeleri. (1276) 

:/- :[.. -\'-

Kumandanlık kıtaatı hayv 
tı ihtiyacı için 10 kalem mut 
ye açık eksiltme ile a.lma 
Tahmin bedelleri 2839 lira 
kurut olup muvakkat temi 
157 liradır. lhaleai 30/ Mart/ 
cumartesi günü ıaal 16 dadır 
tekliler örneğini ve şartname 
ni hergün oğleden evvel F ın 
lıda Satın~.Ima komisyonu 
;örebilirler. Eksiltmeye girec 
lerin teminat makbuzlan ve 
caret odasına kayıtlı olduklar 
dair vesikalarile birlikte vak 
den evvel komisyonda hazır 
lunmaları. ( 12 

x x x 
Kıtaat hayvanatı ihtiyacı 

300 ton arpa ve yulaftan han 
ucuz olursa tercihan ucu% olanı 
nacakhr. Arpanm tahmin be 
4 kuruş 75 santim, yulafm tah 
bedeli 5 kuru, 50 santimdir. 111 
ıi 6/ Niaan/ 935 cumartesi güııü s 
15 tedir, isteklilerin şartnan:e 

komisyonda görebilirler. Eksil 
ye girecekler arpa için 1069 lira 
yulaf için de 1238 liralık tenıi 
mektubu veya makbuz ve kanu 
2, 3 cü maddelerinde yazılı olai1 
sika.larla birlikte teklif mektupl 
nı ihale saatinden bir &aat evvel 
kadar komiıyona vermeleri.(13 
• G 

Vapurcuruk 
Türk Anonim Şlrket 1 

lstanbul Acentalığı 
Uman han, Telefon : 22925 

Trabzon Y o!u 
Güneysu 
Perşembe saat 

Hopava kadar. 

Vapuru 
21 m•rt 

20 de 

Mersin sürat yo! 
1 

Dumlu Pınar vapuru 21 fJıı' 
P•' Perşembe saat 11 dr. 1 

ı vıııu kıdar. #' 
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t Bütün elektrik aletleri l 

Veresiye İ 
Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI. 

14131 t93lS vaziyeti 

~ g 
::: Salıpuar, Topçular caddeıi 428 - 436 ~ K•u 1 j a 
~ P.eyotlu Tünel meydanı Metroh•n • Beyazıt El•ktrlk evi • ~ Alıın . 11n kilogram 13.994 aas L 19.684.t2S 72 

t.\KTiF 
Lira 

ğ Munkkithane caddesi K•chldl~ • Şirk~ti Hıyrlye lıkeJ11I ~ Hınknoı ·····•· ............................. t. 100349i2 -
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H••lne Tahvlllerl ı 
ı >truhte tdlltn t\tlkı ıııktlyt 
11 ltftlııı L. t 58.748.~63 
l\ınunun o '' 8 lncı mıd· 
<telrthıt tr\ ılkın vıkf tedl) ıı .. ıo 121 <i23 - 148 6~6 940 

lenedat CUadanı: 
r lulne bonoluı • ... . • ..... . 1 L. :J.633.807 60 
f ·ı earf senrtler ........ ... .... '· . ı.ı 08 7 M Qg 4 742 596 59 
lıhım ve Tahvlllt CUadanu 

{ 

fJeruhtC' C'dllC'n e\ rakı nak· 
fi ti~cnin klrtılığı eıbıitl Ye • 30 357.747 19 

. ıahvlltt [itibu f ~ıymetlc1 
B ' ~tıbcst E~hım vt 1'ıbviU.t 4.864.37085 

A ltın " dth iz Uıetlne avans ~ " 28.70~5.0t 
TinvllAt \Irtrlnt u •ins jl • .995.IJ§tl 40 

Hl•••d•rlat ........................................ . 

PAStF 

Serm•r• .................................. y ... . 

lhcluı ıı.çcsl . . .......... ~...... . 

l •ll•vUldekl l•nknotl•r: 
Der uhıe edilen evrı > nıl. ııyt 1. 158 748 !56a -
Kanunun 6 ve 8 lncı madde 
lerıııe lt\rı an hazine tara 
fıtıdın vıı.ı ıeıllyıı 

Deruhte edile11 evu ı nı llyt 

ıo121Ma-

hı 'cı yı,,.91 . 148 826 g40 -
Kaı eılı~ı ıımımtn altın ol~t1°lr 
ilh eten ıedıvUlr vaıtdflen ı J ı 000 000. 

TUrk Llraaı M•vduatı_: ____ ,., 

14 899 SBÔ 8~ 

Lire 
ı s.000.000. -

663.91430 

, 89.626 940. ~ 

VaJe~ z 
Vadeli 

Dö"I• Mevcluah ı 
ı ____ _.., 1489953082 

Vıde•lz 
Vıdılı 

Muhtelll 
. _ _.....,.. ..... _, ıı 7708466? 

ns s~o.140 36 

muhtelit 

1019093 Ot 

4800000-
ı~att i&1 ıM 

YekGn .~! iHo.sh.ın YekGn t~7.S~.3i2.J5 

1-ltR n:ıı:w.:ı iZA~ATI Gi ŞHEQ.iMıZO~N ALiNiZ 

Istanbul millt ehllak müdürlütünden : 
Muhammen kıymtt 

BOYOKADA: Maden Ayanlk ola ıokak uki 25 
33 ve yeni 42/ 2 .ayılı aıra, Madsn kuyuau ve ıu de-
poıu. 

HAYDARPAŞA: Oıman ala Riaa Paıa çeıme· 
ıi çıkmazı eıki 24 ve yeni 13,15 ıayılı hane, dUkk&n 

araıısı. 

GALATA: Bayazit Mumhane ıokak eıki yeni 

Ltra K. 

218 00 

135 ()() 

11 İ3İiyıh dUkkin ve odaJ•rın l /2payı. 1817 50 

Yukarıda yazılı mallar 2'/ 3/ 935 pazar aUnü ıaat on dortte pe· 
tin para ve açık arttırma ile ıatılacaktır. lıteklilerin yUzde yıdf buçuk 

pey nkçelerini muayyen ıaattnden evvel yatırmaları. "F,, (1181) 

Nafıa Bakanlığından : 
Ahıap traversleri iliflamak için muhammen bedeli 200,000 li. 

ra olan 5000 ton Krtozot kapalı ıarf uiuHle tkılltmeye koı,ulmuı· 
tur. Eksiltme 25 . Niıan 935 tarihine raıtlayan pertembe ıUnü ıa· 
nt 15 te Ankarada Bakanhk Mahıemt MildUrlUiilnde yapılacak-

tır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odaıı YHlkaıı ve 11250 liralık 
muvakkat teminatlarının Merk11 muhatebecilifin• yatırıldığı. 
na dair makbuz veya numuneahae uyıun banka melctubu il• birlik· 
de 25. 4. 935 perıembe eUnU ıaat 14 de kadar Malıeme MUdürlti 

lilne tevdi etmeleri lizımdtr. 

istekliler bu huıuıtaki tartna meleri 10 lira mukabilinde Anka· 
rada Bakanlık Malzeme Müdürlü tünden alabilirler. (1220) 

Kimya aletleri 
Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 

Tahmin bedelleri 1000 lira olan kimya ilelleri tnUtuhhit taam ve 
heaabına 27 /Niıan/935 cumartesi ıünü ıaat 16 t• ukert fabrikalar 
•atınalma komisyonunda açık ekai itme ile ıatıh ahnatılktır. Şartnkme / 
"e listeleri parasız olarak mefkUr kontiıyondan verllir. Tallpleriıt mu• 
"•kkat teminat olan 75 lira ve 2490 nwnaralt karıunun 2 ve 3 cü 
nıaddelerlndeki Yetalkle meıkUr iün ve aaatte kouiiı1ona ıelnı•leri. 

,(1306). 

1 Mart 1888 tatlhlnden ltlbarent 
l•konto il addi ıuıd• 1 1•2 - Altın · Uaerlne av•n• yUade 4 1-2 

TC!J O. KiVS 

llRAAT 
' 

RANK.A~I 



Yurttaş I 
Yurdoğlu 1ürkü an

cak yerli malı süsler. 
M. ı. ve T. C. 

Yurttaş! 

Yerli mahsulü kuv
vetlendirir. 

M. ı. ve T. C. 
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Muharririmizin Yunanistan hidiselerine ait yolladığı resimle 

Zaferden !Onra Atirıada yapılan büyük mitinğten (Ji,. gorunu§···· 

KURUN 
•• gun 

Balosuna iki 
ka ı 

1 

Tanlar veya yanlarında fazla arlia • 
<laş getirmek istiyenler için ayrı da· 
,·eLiyelcr hazırlattık. İki ki§ilik olan 
bu da\etiyeler de bir buçuk lira 
mukabilinde idaremizden tedarik e· 
dilebilir. 

.. 

Boyan Çal<laris, cepheye hareket 
... eden mkerler arasında.. 

f ..... ------~ --··-----~ 

r 
~ 

Üstte: Hükumet TmvvetTeri cepheye 1uırelceı edrrl•cn .. Altta: Asi Averof 
te~limdcn sonra Fal.er Limaruna dönüyor ..• 

ı-L-o-yt-Corc in 
~~~~~~~ .. ~' ilterede 
~Asilere taarruza giden 

Siro:.da asilerin tayyare tarafmJan 
topa tutulan telefon merkezi .. 

Asiler tarafından. tersanede öldüri. 
len kaptanın ceruıze merasimi .. 

•• ak? 

• 

Luit Corc çocuklarile berabıer 

Çoktanberi iktidar mevlriinden ı 
uzaklaıan eski politika kurdu Lo- 1 
it Corc yine kendinden bahsettir
mek usulünü bulmuıtur. 

Gazetemizin liazırladığr balo «>· ı 
mimiizdeki Pcr embe gecesi l\fak· 
::;İm ı:;alonlarımla \eriliyor. Bir müd· 
<let en·cl DC§retti{;imiz kuponları 
loplıyanlar bu baloya parasız gide • 
bileceklerdir. Kuponlarını bugüne 
kadar davetiye ile değiştirmemi§ 
bulunanların derhal idaremize mü • 
racaat ederek davetiyelerini alına • 
)an lazımdır. Kupon mukabili ver
<liğimiz davetiyeler iki kişiliktir. 

Birçok müracaaıler karşısmda kal • 
dıpnu i~in kupon biriktirmemi§ o-

*** Kurun balosu mevsimin en par • lıı============== 
Şimdi lngilterede bu eski dip

lomatın kabineye girmesi mevzu. 
ubahıoluyor. lpizlcrin ümitleri 
de onda. Hatta kabinenin dt" ümi· 
di onda. Eğer Loit Corc hh ne"'l!l· 
ret alacak oluraa inUhabatta ka· 

zanacağı reylerle kabinenin ıne' 
kiini kurtaracak. ltıizlerin bit 

milyonu doğrudan doğruya, di -
ğer bir milyonu da bilvavıta it 
bulmut ohıcaklar. Bazı lngilİZ -

ler töyle diyorlar: "Boru ,a1aralı 
koca bir harbi istec/:ğ; gib; ,,;;riilt

lak balolarından birisi olacaktır. 
Okoyucularma giln geçtikçe da· 

ha faydalı olmıya çalışan gazetemiz 
yazın yaptığı ''apur gezintisinde, 
gezinli>:e gelenleri nwl memnun et• 

tiyse, şimdi baloya gelenleri de ayni 
şekilde memnun etmek için çalış1 · 
yor. Baloda birçok sürprizler hazır· 
lanmıştır ki, hunlar gelenleri çok 
memnun ve mütehaaa.ia edecektir. 

Llb~tll 


