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oma ~örüşme/erinden 
bir netice çıkacak mı? 

Bugünlerde .AvuaturJa ba,ve· 
~li Dolfuı ile Macarietan batve
lıiJi Gömhöt Romada bulunuyor. 
t.r iki hükUmet reisi ile ltalya 
'-tvekili M. Musolini arasında 
a.aühim müzakereler oluyor. Rc.ma 
"ülikatları eırar içinde hazırlan
lbıt, gizli kapaklı ıiyaıi hadiseler· 
4en değildir. Merkezi Avrupa 
._emleketler:nde bundan evvelce· 
teyan eden bir takım hadiselerin 
ID&ntıki bir neticesidir. 

Umumi harpten çok mıutarip 
olarak çıkan Macari.tan öte· 
denberi M. MuolU.inin takip etti· 
ii muahedeleri tadil ıiyaıetine --

bağlanmıftır. iki melllleket ara· 
11nda ittifaka benzer bir yakınlık 
vardır. MacaristaDda .on sene· 
)erde bir taksn hükUmet tebeddül
leri olmuına rajmen bu memleke· 
tin ıiyaai cephesindeki bu vaziyet 
hemen biç deiifJDelllittir. A vus· 
turyada ite mevkiini halktan aldığı 
Jcunete ve itimada deiil, ancak 
baricin muavenetine medyun olan 
bir diktatör idaresi vardır. M. 
Dolfuı'un şahsi ile temsil ettiği bu 
idarede An,Ius tehlikesinden kur-

Mehmet ASIM 

<Devamı 4 Uncu sayfanın ı inci atıtunund&) 

Dünkü Maçların Neticeleri 

Beşiktaş Galatasarayı 
Bir Türlü Yenemedi! 

iki takım ikişer sayı ile gen·e berabere 
kaldılar, Fenerbah~ de Vefayı yendi 

Galatasaray • Beşiktaş Maçından Bir Görünüş 

Dün iki aabacla ela Jic lllllÇluma de•MD .......... bittahi en mühimmi ikinciai 
-Wdi. Calatuara,. .. F......._..çe de idi,' :raaİ Galatuaray - Betiktat maçı. 
~ O)'UncaJari718 ~ apiı )'Ukan Jk karfdatlllacla GaJatuan)'ID uıJ bi
İhtiyat OyUncuJarile iki JıaTYetJi nkİbİJ'• riac:İ talmm karıaamcla ba MDe bİ~ ,..mi• 
le daha boy ölçüpniye mecbur olu7orlardJ miı- beyaz ıiyahlıJar bir bayii unmb 
F'ener-behçe Va ile, Gala ..... ,. da Be-
liktaıla karplapnıkl•nb. Bu iki brtı· DeftDU 8 lncı eayıtıuım 3 UncU atıtununla -
Dağcılık Ve Kış Sporlan 

Klübü Dün Açıldı 

Klübün a;ılrna merasimln<te bulunanlardan bir grup 

Türk dajcılık, yürüyücülük ve hiddin Bey, vali muavini .Ali Rıza 
~, lpOl'lan ldübii dün saat 16,30 Bey, belediye muavinleri, beledi· 
da Takaimde Belediye bahçeai da- ye erkinı, Maarif vekaleti umumi 
bilindwi merkezinde merasimle müfettiıi üstat Selim Sırrı Bey ve 
tçıadı. kızlan aörülüyordu. 

Çok lrablll'lak dayetliler ara· 
tında Va.ii ve BeleclQe Reisi Mu-

16 Mart Faciasının Yıldönümü 
işgal gününde şehit edilen askerle
rimizin habrası dün hürmetle anıldı 

lıtanbul Halkev' tarafından 
tertip edilmif olan 16 mart tehitle 
ri ihtifali dün Eyüpte ,ehitlerin 
mezarı bqmda hazin bir ıekilde 
yapılmıfbr. 

lhtifalde l.tanbul vali ve bele
diye reiai n•mma vali muavini A· 
li Riza Beyle belediye reis mua· 
vini Himit, Fatih kaymakamı 

Türkiye - Italya 
ticaret muahedesi 

Ankara, 16 (Huausi) - Eaulı 
noktalan daha enelce bazırlan-

DONKO IHTIFALDEN ÜÇ lNTIBA 
HalGk Nihat Beyler, lıtanbulun 
ileri gelen ukeri ve mülki memur· 
lan müftü Fehmi Efendi ve Cüm· 
huriyet Halk fırbeı İstanbul vili· 
yet idare heyeti reiai Cevdet Ke· 
rim Bey, fırka idare heyeti azası, 
Halkevi reisi, idare heyeti izaaı, 
lıtanbulda bulunan bütün cemi • 
yetlerin idare heyeti azalan Mal .. 

tepe askeri lisesi, Eyüp orta meli
tebi ve ilk mektepler talebesi ha• 
zır bulunmuılarchr. 

Milli Türk Talebe birliği mü
meuilleri de 16 mart fdıitJerin• 

den Ahmet Oğlu Nasıh, Veli oilu 
Mehmet, Kadir oğlu Osman, lbit 

(Devamı' Uncu sayfanm 3 11nctl stıtunımda) 

Çanakkale Harbinde : 5 
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5 Tahtelbahirden ancak 
IDlf olan Tüıfriye-ltalya ticaret, b• • M b•1d• 
klering ve kontenjm muahedeleri ırı armara ya vara 1 1 
üzerindeki göriifmelerin önümüz· 

deki hafta içinde bitirilerek mu· J •} b h • • • b• l h 
kavelelerin imzası ümit ediliyor. ngı tere a rıye nezaretının ır te gra 

Sanayi ve maadin 
müsteşarlığı 

Ank:ıra, 16 (Huıusi) - lktıat 
velciletinin yapacağı yeni letkilit 
arasında sanayi ve maadin itleri 
için bir müateıarlığm ihdas olunı· 
cağı söylenmektedir. 

Maarif vekili 
Ankara, 16 (Hususi) - Maarif 

vekili Hikmet Bey inkılap en.ti· 
tüsünde dersini vermek üzere bu 
alqamki trenle letanbula hareket 
etmiıtir. 

fena korkuları teyit ediyordu 

18 Manta zaferimizle ncdcelenen deniz muharebesi: Ma)esdk babyor! 

Çanmkk•lecle Türkün zaferini anlatan Ordunun, donanma tarafmdan 
lnaili'z amiralleri erkim hubiyeai reiıi hemen hiç yardım görmeden son 
Sir Roren K.:ra'in babralumı neıre derece büyük' bir iti 'L---rmak irin 
dev11111 ediyoruz. lnailiz uninlinin bu ~ 3' 

batıralan kati zaferimizin tayin ettiği mücadele etme.i, derin bir yeiı 
18 marta tüaddüm eden bugünde bir veren bir ,eydi. 
kat daha alaka u7andıracak bir deier- 0 gece fUllhrı yazdBD: 
dedir. Sir Ropn diyor ki: "Kraliçe Elizabette son gece -

"Ahnan .. _.1...telL- 1bır' len"nm' Tu··~- Ond "'" ua ~ mizi geçiriyoruz. an aynl-
ıulanna relmeai, ve lnıikere ile mak yüzünden hepimiz derin bir 
İtalya ar.umda bir deniz mukave- hüzün içindeyiz. Sabahleyin Lonl 
lesi yapılman üzerine bahriye ne- Nelaon gemiıine nakledeceğiz. Sa
zareti 1915 senesinin 13 maywn· babımız, gece yansından sonra• .. 
da Kraliçe Eliz~bet ile dört eski at ikide Goliatb harp gemisini 500 
harp gemisini ve dört kruvazörü canla birlikte zayi ederek bqladı .. 
geri almayı emreden bir telgraf, Bugün, hayabmın en uzun IÜDÜY,• 

_Vah, 'Vah! z...uı.. Sen IHzi ken· yeniden bir deniz taarruzu yap • dü. 
inak fikrinden taml.Dlile vazgeçil· 
iini ıöıteriyorda. <Devamı 11 inci ~amn ı inci alll"•Plt>. 
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oma a 
üç başvekilin 
görüşmeleri 

Y onan Meclisi Balkan 
Misakını Tasdik Etti 

Ölmemiş mi 
. Lehistanda garip 

bir hadise oldu Roma, 15 (A.A.) - Stefani a· 
jansı bildiriyor: 

M. Musolini evvelki gün M. 
Gömböş ve dün de M. Dolfus ile 
yaptığı görüşmeler esnaamda tel· 
kik edilen meseleler lbu sabah 
memleketin mutahassısları tarafın 
dan tespit edilmiştir. Öğleden 
sonr:ı Venedik sarayında üç baş· 
vekil arasında ilk ikonferans akte
dilmittir. 

isak ilk imza edildiği şeklinde 
ve ittifakla .kabul olunmuştur 

Vartova, 15 (A.A.) - Marki 
tehri civar mahallelerinde, 10 
martta haatahanede ölen ve fakat 
aileai tarafındın baygmhk halinde 
olduğu iddia edilen bir kadmın gö 
mülmesine rahip tarafından mu· 
maneat oluninası yüzünden ahali 
arasında büyük bir kargaıalık vu· 
ku bulmu§tur. Halk, doktorlann 
kat'i ifadelerine rağmen ölünün a
ilesinin fikrine İ§tirak etmekte
dir. Ceset kilisede teşhir edil
mekte ve ~ehrin sakinleri cesedi 
ziyaret etmektedir. 

Kral dün sabah Kirinal sarayın· 
d:ı M. Dolfus ile M. Gömböşü ayrı 
ayn kabul etmiştir. Bu mülikat· 
tan sonra misafir başvekil saray
da verilen öğle yemeğinde hazır 
bulunmuşhrdır. Yemekte Kral ve 
kraliçeden başka Prens de Piemot, 
Prenses Maria ve M. Musolini ve 
~iğer şahsiyetler de hazır bulunu
vorlardı. 

Resmt tebliğ 

Roma, 16 (A.A.) - Stefani a· 
. nsı tebliğ ediyor: 

M. Musolini ile M. Dolfus ve 
~. Gömböş dün Venedik sarayın· 
da iki saattan fazla devam eden 
bir içtimada üç memleketi alaka
far eden siysi ve iktısdi meselele
ri görüşmüşlerdır. Üç. başvekil bu
gün toplanacaklardır. 

Müzakereler ve Almanya 
Bertin, 16 (A.A.) - Alman is· 

tihbrırat bürosundan: 
Gazeteler Roma müzakereleri 

hakkında mütalealar yazmakta ve 
bu müzakerelerin Tuna; meselesi
ne bir hal çaresi bulup bulamıya • 
cnğını sormaktadırlar. Gazeteler 
Alı:ıanya olma-dan evel teklif edi
le~ek her hal çaresinin kifayetsiz
liğini de !kaydetmektedirler. 

Berlin iyasi mahafili Roma 
müzakerelerini dildcatle takip et· 
mektedirler. Bununla beraber bu 
konferansın sadece bir merhale 
teşkil ettiğini ve iktısadi mantığın 
nihayet bugün siyasi tesirler al
tında yapılan bütün te§ebbüslere 
galebe çalacağı kanaatindedirler. 

M.Prensin katli hadisesi 
Paris, 16 (Hususi) - Dijon • 

dan gelen haberlere göre M. 
Prensin katli hadisesinde henüz 
bir yenilik ka~dolunmamıştIT. 

Bu meseleyi tahkika memur bu
lunan hakWı bugün Parise gelmi 
ve Paris müddeiumumisi ile ınü· 
za'keratta bulunmuştur. 

Petit Parisien gazetesi muhar· 
rirlcrinden biri ile vaki olan mü • 
lakatmda tahkikat hakimi katille 
rin izine erildiğini ve yakında 

kat'i "urette zahire çaıkarılacaklar 
nı söylemiştir. Tahkikat haki
mi Simonoviç namına bir ecnebi
nin bu bapta şayanı dikkat ihba· 
rattıt bulunduğunu söylemiştir. 

Pariste taksi grevi bitti 
Paris, 16 (Hususi) - Bir ibu· 

çuk aydanberi dev3m eden taksi 
grevi bugün hitam !bulmuştur. Hü
kumet şoförler hakkındaki kanu· 
nun tadilini vadetmiştir. 

Ticaret mümessilliklerimiz 

Atina, 16 (A.A.) -Atina ajan
sından: 

Hepsi de Balkl\n misakının lehi
ne söz söylemiş olan aiyast liderle· 
rin irat etmiı olduğu nutuklardan 
sonra mebusan meclisi, Balkan an· 
laşma miaakını 9 9ubat tarihinde 
imzn edilmiş ohn §ekline şiddetli 
alkışlar arasında ve itif akla kabul 
etmi§tir. 

Hatiplerin söylemiı olduğu nu· 
tukhrdan sonra ibaşvekil ~. Çal
daris misakın sulh için bir zaman 
teşkil etmekte olduğunu ipret et· 
mit ve Bulgaristamn da bu miıa· 
ka iştirak eyliyeceği ümidini izhar 
etmiştir. 

Bulgaristıın haricinde bir takım 
ihtilatlar vukua gelmesi ihtimaline 
dair M. An:ıstasyo taraf mdan so
rulan bir suale cevaben de M. 
Maksimos Balkan miaakmm Bal· 
kan hudutl:ırının misakı imza et • 
ımemiş olan diğer 'bir devlete naza· 
ran, zaman ve emniyetten b~ka 
bir §eyi istihdııf. etmemekte oldu· 
ğu cevabını vermiştir. 

M. Maksimo• :misakın tahmil et• 
mekte olduğu taahhütleri icra 
maks:ıdiyle her lmngi büyük bir 
devletle harbe giritilmeainin varit 
olamıyacağmı ilave etıni§tir. 

Yunan hariciye nazır
larının nutku 

Atina, 16 (A.A.) - Atina ajan· 
sı bildiriyor: 

Hariciye nazırı M. Makaimoa 
Balkan misakının müzakeresi mü
nasebetiyle Yunan meb'uaa.n mec
lisine aşağıdaki nutku söylemiıtir: 

"9 Şub:ıtta, ıulhun remzi olan 
mukaddes definenin dikildiği ve 
inkişaf ettiği Atina ıehrinin akade 
misinde Yugoslava, Türkiye ve Ro 
manya h3.riciye nazırları millet 
meclisinin tasvibine arz ile bahti· 
yar olduğum bu misakı imza et· 
miglerdir. 

Balkan misakı Balkan devletleri 
arasında !lnt'i bir sulh mukavele • 
namesi gibi addedilebilir. Bu mu· 
kavelenin altına §İmdiye kadar 
dört imza !konulmuştur. Bir be -
şincisinin, komşumuz Bulgarista
nın imzası eksiktir. 

Bunun için imzalarnnızın yanın· 
da bot bir yer bırakılmıştır. Bu ye
rin işgali dört akit tarafmd:ın al· 
kışlarla !karşılanacaktır. Bizzat 
mis-ıka taalluk eden bütün ıeylere 
ilave edilebilecek olan bubeyanata 
misakı ba:kikatta olduğu gibi, 'bir 
sulh misakı, bir dostluk, müdafaa 
ve mü§terek müsalemet h:ıyatı mi· 
ıikı, hiç bir !kimse aleyhine müte· 
veccih olmıyan bir snisak ve niha· 
yet mefhumu hars ve iktisadi mü· 
nasebat ve bağb.riyle her gün 
daha ziyade !kuvvetlenecek olan 
bir misak olarak ilan etmektedir. 

Ankara, 16 (Hususi) -Mürıhal Yunan hükUnıeti Avrup:ıda sul· 
bulunan Londra, Va§ingtoı ve Is- hun bozulmıyacağına !kuvvetle 
kender;ye ticzret müm\!saillikleri· inanıyor. Bu bozulmanın mesuli· 
ne yakınd'l tayinler yapılacağı I yeti herkes için o kadar ağır ola· 
sü1leni:;or cak ve böyle bir tehlik~ kar§ısında 

milletlerin tesanüdü ne kadar ağır 
olmu§tur· ilk, beynelmilel münase· 
batta her hangi bir ihtilalin, dün
yanın huzurunu himaye eden b?ısi· 
ret temellerini ve İnsanlık hislerini 
yıkmıya kafi gelmiyeceğini ümti 
ebnekte haklıyız, Fakat ne bu ka
naat ve ne de hiç bir kimseye karşı 
m:.ıksatlarımız olmadığı gibi kim· 
senin de bize kartı maksatları ol· 
madığına inannıaklığımız, vata
nımızın ve cihan sulhu d:ıvaımm 
emniyeti noktai nazarından vazi· 
feyi :ta.maınen yapmış olmaklığı
mız için kafi değildir. 

Hükumet yerinde olmıyan endi
§elere iştirak etmemekle beraber 
hasıl olan nazik vaziyetin doğu
rabileceği ihtimalleri ihmal etme
meyi ve Balkanlarda Ankarada 
imza edilen aon Türk - Yunan 
misakının .:ıkdile açılan sulhun teş
kil ve takviyesi aiyaaetini takip et· 
meyi vazife telakki ebnİ§tİr. 

Türkiye cümhuriyeti ile evvelki 
hükUınet tarafından tahkim edil 
mit olan dostluğumuz, siy.3setimi
zin münaka§a getirmez bir surette 
esas ihverini tekil eder. 

Fakat bugünkü Avrupanm vas· 
frnı t~kil eden •beynelmilel müna· 
.ebattaki irtibat aüratle göateımit· 
tir ki ıulhu takviyesi bizim gib hu· 
nun idamesinde alakadar olan di
ler devletlerin de çahımalarını is
tilzam etmektedir. 

Bunun için kıymetli arkad :ıtımız 
Tevfik Rüştü B. ve Yunan hüku
meti memleketlerimiz etrafına çe· 

' d'"' virdiğimiz sulh maniaıını ıger 
Balkan memleketlerine de teşmil 
için müşterek mesaimizi arzetmek 
te tereddüt etmediler. 

Türk devletinin muhterem reiai 
ve onun muhteremi arkad:ışlarile 
mutabık olamk iki devlet tarafın
dan takip edilen gayeye vusul için 
görülecek harici siyasetin temelle

rini attrk. Bu gaye Balkanlarda 

sulhun tahkimidir.,, 
Nazır müteakiben kral Alek

sandrın Konfudan geçmesinden ve 
bunun iki milletin Balkanlardaki 
siyasetlerinin direktifleri hakkın -
ds tam bir görüş beraberliğini mü· 

ıahede ve tesbite imkan verdiğin· 
den ve sonra M. Titüleskonun Bal-

imkan veren bu eserin tahakkuku
yolundaki kıymetli ve samimi tet· 
riki mesailerini tazimle yaddet· 
mittir. 

M. Maksimos demiıtir ki: 
Bu asil fikrin siyasi sabada ta • 

hakuku şerefinin şimdiki hükiime· 
te ait olmasından dolayı bahtiya· 
rım. Bu büyük eaerin tahakku· 
ku evvelemirde siyasi temelleri is· 
tilzam ediyordu. Bu temellerin 
taşları ise ancak akit devletler ola
bilirdi. 

İttirak eden milletlerin 0 kadar 
mütekabil taahhütler deruhte et
tikleri bu k:ıdar büyük birn eserin 
ba§langıcmda mütekabil metali • 
bat için §Üpheler aızmasına müaa· 
aade edilemezdi. 

Bunun için anlaşmamızın teme· 
li olarak Balkan hudutlarımızın 

emniyeti zımanım koyduk. Eesa
sen bizzat misakın gayesi Balkan· 
tarda gayri tabiilikler tevlidi te· 
ıebbüsünü doğutunda tevkif etme 
ği istihdaf ediyordu. 

Y unaniatan fU kanaattedir ki 
ve bu kanaate bütün akit devlet • 
lerin hüktimetleri ittir Q\•• .1•.:

ki, Balkan menafiininı himayesi 

için gayretlerinin tevhidi bu dev • 
letlerden her birine beynelmilel 
cemiyette yeni bir otorite verecek 
teıriki mesailerini takviye edecek 
ve hangi mahiyette oluna ohun 
kararsızbğe. nihayet verecektir. 

Gerçi bu rniıakm manası da , 
buna benzer her hangi kat'i dir 
tC§ebbüste olduğu gibi her tarafta 
tamamen anlaıılamamı§ olmak ta· 
bii idi. Bundan baıka Bulgarista· 
nın mevcut olmaması zamanla iza 
le olunacağını ümit ettiğimiz mü • 
him bir boşluk teıkil etmektedir. 

Daha misakın ihzari başlangı • 
cından evvel, dört akit Bulgariata· 
na daha evvel yaptıklan tebliğat· 
tan sonra, misakın metnini ona 
tebliğ etmek ve bu memleket ta· 
rafından iltihak için yapılacak her 
türlü tekliflerin hayırhahane kar· 
şılanacağını bildirmek suretiyle 
dostane temayüller hakkında ba • 

riz deliller vermek istemişlerdir. 

Ölüm veya letarji meselesini 
hal için doktorhrdan müteıekkil 
husuıi bir komisyon yapılmıştır. 

Sovyetlerin mühim 
bir kararı 

Moskova, 16 (A.A.) - Taı a• 
janaı bildiriyor: 

Hükumetin Sovyet ve iktuadi 
kuruluş aaha.aında b:.ızı tedbirleri 
ihtiva eden bir kararnamesi net· 
redilmi§tir. 

Kararnamenin gayeai, bütün it 
sah:ılarmda cezri bir idare temini, 
idarede kırtaai usullerin ilgası ve 
idarecilerin ıahsi mesuliyetlerinin 
kuvvetlendirilmesidir. 

U..1lc.,,knmiıerlikleri nezdU,~~ı 
halk kom1serlikleri muıneuı ıed~ 
te§kil edilecek ve bunlar iki ayda 
bir defa toplanacaklardır. 50 • 70 
azadan mütefekkil olan bu meclia· 
lerde azanm en izyade yanıı ma
halli tetkilit ve müesseselerin mü• 
meHillerini tetkil edecektir. 

Ankarada Alman profe
sörü şerefine ziyafet 
Ankara, 16 (Husuai) - Şehri

mize bir konferans vermek üzere 
gelen Alman bayhri profesörü 
tercfine bugün Türk baytarlar ce
miyeti tarafından tehir lokanta· 
aında bir ziy:ıfet verilmiıtir. Zi· 
yafette ziraat vekili Muhlis beyle 
milli müdafaa vekaleti baytari da· ' 
iresi reisi Sadetin Paşa, a•keri 
mülkt bir çok baytarlar bulunmuş· 
tardır. 

Pazar günü lstanbula gidecek~ 
lan profesör Türkiye ve Türle bay· 
t:ırhğı hakmdaki intibalarının çok 
iyi olduğunu söylemiştir. 

Bulgaristanın bir ademi tecavüz .......... - .................... _ ... , .. - -

h kk daki ekl.f' · ceg"'ine katiyetle kaniim. Esasen 
misakı a ın t ı ını mü-
sait bir surette lkartıladık ve tekli- sadece mütaleaıından anlaşılaca· 
fin tahakkuk edeceğini samimi o- ğı veçhile, misak diğer devletlerle 

kan devletleri arasında bir it bera· larak ümit ediyorum. ,, akdedilmit olan miaaklara hiç bir 
berliğinin temellerini atmak için yerinde ta.aruz ebnemekte ve bi· 
Atin:ıya ve diğer Balkan devletleri M. Ma:ksimos müteakiben Balkan- naenaleyh bu memleketlerle mey" 
ne yaptığı ziyaretten bahsetmiş • lar vaziyetiyle en ziyade alakadar cut dostane münaaebat değitmi~ 
tir. olan hükUmetlere b~zzat kendiai bir halde kalmaktadır. 

M. Makaimos 0 zamandanberi tarafından verilen izahattan bah-
misakın dörtler miı:ıkı değil Bal- setmiş, bu izahatın her tarafta mu-

Helen milleti miıakı imza iç.iıı 
Atin.aya gelen dost Balkan memle 

kan misakı olmaaı için sarf edilen habbetle kartılandığmı ve bu gö- !ketleri mümessillerini samimi bir 
gayretleri hatırlatmıt ve fakat bu rü§meleri esasında biç bir tarafta sevinçle selamlamıştır. Millet bıJ 
gayretlerin Bulgaristanm imtinai- misakın akdi aleyhinde kendisine suretle misaka atfettiği ehemmi .. 
le karşıhttığını söylemittir. hiç. bir telkinde bulunmadığım yeti göatermittir. Size bu hissi· 

Nazır lbundan aonra Balkan mi- ilave eylemiştir. yatı, ıbizimle mukavele aktetınif 
sakının gay~sini bütün teferrüati- Nazır demiştir ki: olanların bunu aadece tekil içiıı 
le izah için Roma, Pasri ve Lond- Tasdikin ve misakın imzasını değil fakat sağlam bir surette rulı 
r:ıya yaptığı ziyaretleri anlatmış müteakip verilen izahatın misakın ve esası için bütün YunanistanlP 
ve Türkiye, Yugoalavya ve Ro· hakiki gayelerini aydınlatacağına akdetmİ§ olduklarına kani otnın• 
manya hariciye ~a~ır.lar~nı~ Bal - , v~ yegan.e ~akisenin akdindeki ge· ları için hatırlatıyorum.,. 
kan ar,Jaşması fikrının ınkışafına cıkme oldugunu herkese isbat ede· 1 (Şiddetli alkıtlar.). 

tı 

t 
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.. ~- ç.-kkele ..... 7ahm .... 
isia cWll .ala7a bıriltiaia her ~ ...... ........ .. ..... - ..... 
~ .... ı?lli ............ lııinı&r. Bu 
......................... ........,. ıa-m 
lirmiJ•- Ona herke. ...,_.,ona 
.. dece o IİIJOIUZ· 

* * 

Tıp Fakültesinde 
bir istifa mı? 

Tıp F akülteai fizyoloji hocası 
Kemal Cenap Beyin istifa ettili, 
istihnm kabul olunmadıjı, fakat 

c. p ! • Awa...._ mak· U-atı '-· 
,, ___._ ..... ...__ a..-....ı...:-.a-ı.: profesörün dene -:&--U~ ye bu 

-. .... _..... A'Yftlll9.---- •-•· 
~ ............ -·· ti· O re- yüzden talebenin bidiee Çlkardıiı 
........ .,.._ ~ 1ıir 6riim aok- hakkmda bazı p,w.r. dala..,,.k· 
._dır. Napoleoa .. Mul D!ft ~ti tadır. Söylenildijine ıöre Mauif 
ltuacu..,.... A"'11PllM .. -' ~ena ha- -L!J" ff!'--et Bey 'fnıı F.kiilteıi· 
titalaım c:izihnaine .......... , ue, ç.. Vau ı ..... , ...,. .. 
WrJıslede de din,. ........... alt iist ni ıetirdiji IU'&Cla fiOoloJı den-
"'- Wr harilriilidelik ...-. hanesinin lriicil 'iiiiDden bahaet • 

ÇanaHwk harp .... Raı orduları. mittir. Flldilt- ..-. Tnfik Salim 
..._ Jcarpatlan app _,.. J'ohuna tatma. P&f&Jlln, bir pıe bulunxatım IÖJ 

,. çaJJtbldan Wr .....-. '*tladıiaa lemeai maiae Kemal Cenap Be1, 
~ edea tarihçillr ftl'dar. Bu taribçı· f" 1 •· okutan iki profesör oldu-
ı.;.. pn JMiyük ...,.. hile lnai)iz • Ruı ızyo OJI • 

beti hütla ~Jle dnam etmit, iu içia iki dershane Japdmuı iCAP 
... ......- 8elkanlan-... ...ı app ettiliDi anlabnlfbr. T-evfik S~im 

~ınMıla ,_llpnelerine mani olmak için Pata Kemal Cenap Beye: 
ritl --~t ederek lstanllula MP· _ Yalnız bir müderriıi nazarı 
~ ..... diplomatlannJn emeli imİf, !.o.!L·- aJm-I- ı=.--.l Ç""nk"' 
'--~ Çanakkale zorlaııımq. fakat ~sı .a aaJUD1Uır. U U 

... _ ... an ınailiip olanca r..ma lr.a•· ıiz muv~katen bulunuyorsunuz! 

~ Çanakkal-.. çelıiln '.Wt Cevabmı vermittir. 

Bu izah Ça•Mceıh ..........,.... •a· Ke~al Cenap Beyin derhal Ma· 
"yellerini IUirlW h ilia .,......_., 

Uçurtma meosimi 
başladı! 

Şehrimizde bu sene, diler .ene

lere niıbetle, dsba uzun ıürdüiü 

hiuini veren aoiuklardan IODr& 

iyi havalar batladı. Bilhaua dün 

lıtanbul tam bir baha havası yata· 
selteptir. çw ç12 p hle harbi, arif vekaletine ntifuım a&ıcler· 

'- devlıdiıi lıir ... ..,.. olmayı ar· meaine bu bicliae aebep ohnftar. dı. 
'ıa etmeleri mHll ı Wen daha fazla dün~ ikinci blclile ......,._ a.,ılo Bundan imfade etmeli dütüne• 
~ ~ llirlepnesi Ye ayrdmaıı ji hocuı V"mletMiil ........... ~ rek kırlara ve açıklık yerlere gez• 

• l • • 
. miftir. 

r klaı11-• zorlam·-..1. "'ttefik -sow ~ mu Talebe dershaneye giren ecne-
ı.. irbı..tnu temin etmek lrii· , 1111 

jdi. Bu .. ,.. tahaldmk-:._.. bi profesöre, hocahrı Kemal Ce· 
• .,.., Be . . . im d·~-· Çar orda)an ._ ...._,, .. .,., ,.... nap JUi nıçın ıe e ı .... ı aor· 

~bJ-in zora &nWe çiGiiltliler'. IDUflarclır.. · 
'9 sözüh- ......U ç.. NWa, lmm· yabancı profelör, eneli Ke-
._ lrocasma lapa ataa Pl'IC9 ptal Mbl• mal~-- Be • _ _a_• 1·· tak" 
ııı -...Her, sarı ltenizli Suanof ortada ~P JUi nal UIU u ıp 

~u. eden bir profetör oldujmıdan bah-
ç..w,.1e ............ lııir t..ıtaa... ..... taW.nia. iafiali kupamcle 
• Wr harpti, fakat t.eri taraftaa ı... lhleriai tevile air&flDlftır. Maa • 

laarp e•••'- Wr ,..m njimia -· mafih talebe dershaneyi terket -
r.ft~nn·ti İ(:İn döiüsen ihtiVlllt lutalaruu • lerd" 

.-.j&1111& 1917..... ...... ..., "'· 
..... ,.m .._ ç · ı h -- Profesör Kemal Cenap Bey M-

~neti·•·ıa • cle..ıc o!daiaau hm tün bu ıayiahra kartı fUDM Miy· 
aalatmaktadır. Çanakkale harbi- ı~-1-tec1• 

'. eaeri 1917 ................ IC'lllC& ır: 
- ihtilaf yoktur. letifa da vaki 

delildir. J>enlerime rahabızlıiı· 
ına binaen devam edemedim. 

Arazi vergisi taksit 
müddetleri 

934 _...i için arazi verıiai 
takait mieldelleri fU ıuretle kaRr· 
lqbrrlmJlbl'· 

ç., , · h ._.. esir -......... müa- latent.el ile Baknkö, ve Yetil· 
t;rıllll19111re kartı ..... _. 111 • Pi• dav- köy asaJannda temmuz ve ki· 
ı.....,,.. ....._,..._lir A...-.....,..... nuawıttel. Çatalca, Silini, Ku· 
_.emini. ............ h ......... tMece tal, Şile, Yalova, JWmWy kua· 

bn ..... ia ..ailn ,....,,pı•N rlı ı_ 1111!'........ 4ejiWi. Miı' mWsehrin ..... mrout .a,lenle ahsli renç-
r.-ı-- iPI llir ........... h llq- perliılde •etıul olcluimıdan arazi 

meie ıidenlere ıık ıık tesadüf e

diİiyordu. 

Baiaarm bqlamuı aynı zaman• 

da küçükler için uçurtma mev• 
ıiminin bqlamuı demektir. Ret· 
mimiz güzel havada uçurtm:ı uçu· 

ran, etlenen bir kaç küçüiü ıöa
teriyor. 

•• 
Universite talebe-
sinin kasketleri 

llmrllJalar Ç'...r+-1e7i anat· yerpi tak.it mi.Wetleri nU&n ve 
··rı-=aımırdlr'. IGI laraJı • • • Univerıite talebesi yeknesak bir b~-

ey • 0 bhul eclılmiftir. ket giymeğe karar vermi§ler, bir model 
Bina Yeralleri ltt~lcla ve ka- ıeçmek üzere tetkikler yapmışlardı. Bu 

baritalarmr .ıtiat ..._ lulılaır-e- ularda haziran, e1l61, kinunuev· tetkikler neticelenmiş. muhtelif model-
. . . . . m, nıart aylannda, adabrda tmı• ler anamdan biri üniversite kaıketi ola-

Onua 1pa 11 ~..... lıisim ._.al muz V • • • • rak kabul edilmittir. Resmimiz yeni kao· 
.. _. olanl ••~ ec1:•--e tefrmnanı aylarında tahsıl ketiyle üniversite talebesinden bir hanımı 

...... uwqktir. chteriyor. 
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SOHBETLER -------·----···-·--
Fransa 

lnailizia biri. ka,mla .---. 

B• •• d •• T •• kJ •• elini denize aok:mutt aonra aizma ıö-Jr mu ur ur u- türmÜ§, tuzlu oldutunu sörünc:eı 

.., •• hk• • • ? - Bizim! demi,. gu ta Jr mJ etmJŞ • Bu hkra, bütün denizlere biikmetmek 

G nl __ .ı O · rta · k t" istiyen lngiliz satvetinin llir tekerlemesi-eçe crue nyon aııo fır e ı d. 
d T 

ır. 

mü ürü M. Piyoı ürklüiü t:ıhkir 0 • ku . 1 d · 1 L-1..!-
.• •• .. • ntnavt vveüy e, eıuz ere _.... 

curmunden dolayı muddeı umu· olduiunu iddia eden lnsilizlerin yama ... 

milife veribnitti. kültür kunetile karalara hiikmettiklerini 
Haber verildiiine ıöre, merkezi iddia eden Fransızlar biç de apiı Jghnaz .. 

Galatada bulunan bqka bir ıirke· lar. Kaf dalının ardında A. B. C. ~ clu· 
tin müdür muavin de ıene böyle yan Fransız, hiç tereddüt etmez: 
bir cürümden dolayı müddei umu· - Burası bizim! der. 

mllije verilmiftir. Belçikalı ohn .,,. "' "" 
ıbu müdür muavınının iımi· ihtilali kebirin heyecan percleai albnda 
nin ilk harfi (G) dir. M. G. bir daima hareketli sörüaen Fransa, macl-

müddet evvel tirkette vazifeıi ba· di ve manihe~ lm~!le, ~-di.~ 
• satvet ve tifAJIUn 111r numuneuy n.-

tmda çalııırken kaçakçılık takıba· iaicümhari ı '-··yekiJi ı .......... 
t • • "nh" la "d • 1,,_• ,. e, _, ,. ., 
ı ıçın ı ısar r ı areaıne bıuıaat A ---1!-J · 1 b- t L.!-• Ye ayan llRÇIU eny e, ur Ye ._.. _. 

venlnıeel mevzuu bahıolmuf, M. ömür süren Frama, bütün düa7a,. IDÜrıe 
G. müfettit LUtfi Beyle Haaan Ap- ptlik etmek nzifeaini llir türlü +••• 
tullah Bey isminde bir memurun bırakmak istemiyordu. Ve~ .. 
yanında bayle bir tahıiaat veremi· ela... Cümhari,.et mefhamaau ,...a.. 
yecejini söylemiıtir. bilen, aahJ'an " tetkik edea ~ 

Bu arada h:ızı ileri ıeri sözler Fnma idi. Tam llir demokrui ile W.. 
de ilave ebniftir. Bir kaç gün aon· ~ " mec~sincle ~ ~ aerltetti ile 
ra tiıketten çıkarılan bir kaç me-- aoz aoylenen llir Frama idi. 

mura tazminat verilmesi meaeleai Meğer Fransa, içini kurtlar bmİNll, 
ıörütülürken müdür muavini gene kırmızı kabu~ aoyulmanut hir Amu79 
tal 1 .. bet• I .. l elmasma benzıyormuf .... ep e munaae ı o mıyan aoz er 
a3yleıniftir. Bunun üzerine mesele Staviaki rezaleti, Framama , ........ 

bıta -•- . müd .. . . nm dama attı. 
zs ya .. eebnif, ur muavını A....I -"!-L • • •• le IW L.1.-

M G kild..... "b" h" v7 e QlllUIUftyeti, oy mec- v7-
• • sorpya çe ıgı 11 ı fa ıt· idare7i llir kalem esmek -.. ~ 

)erin de malOaııatına müracaat edil ı... clolandmhyar~ ad =- öldiirlll
ıniftir. Tahkir hidiaeıi hakkında ,., dosyalar çaluuJGr. Ve bütün._. 
tanzim olunan evrak dün müddei lar, KiPeaündiz. siz önünde oluyor. 
umumiliğe verilmittir. M. G. nin Fakat bir türlii, dolandıran meydua çr
memleket haricine çıkmsmuı da ~. öldüren yakal.......,_, ça-

temin edilmiftir. lan tataJam,or • 

••• 
Vali Bey Ankara ya gitti Franaadaki Staviaki rizaleti, çocuiua 

Vali ve Belediye reiıi Muhiddin hınız biüyeaine döndü: 
Bey dün akf&lll Ankaraya hareket - Baba bir hınız tuttum. 

ebniftir. Mubiddin Bey telefon - Bırak gitsin • 
!....1 _ _..1._! • • d ed - Gitmiror • ve tramvay tuacucnnın ıa e e-

- Barap ptir. 
cekleri par:ılar etrafında hükii-

- Gelmiror
metle görüteceklir. 

Şehir tiyatrosunda 
Martın 19 und:m itibaren Şehir 

tiyatrosu Vedat Nedim Beyin 
"Köksüzler,, isimli telif bir piyesi· 
ni oynıyacaktır. Piyeste Ertuğrul 
Muhıin Beyin de rolü vardır. 

Yeni bir kooperatif 
Adapazarı bankaıı memurları 

keneli aralarında hir iatihlik koo
peratifi tetekkülüne teıebbüı et· 
mitlerdir. 

Adliye sarayının 
enkazı arasında 

Yanan adliye yerinde hafriyata 
devam edilmektedir. Hafriyat eı· 

naımda emanet daireıine ait bir 
çok etya bulunnuıttur. Bu qy:ıla
nn bir kiamı biç yanm&mlf olarak 
ele ıeçirilmiftir. Daha h&li için, 
için yanan bir takan enxlar var· 
dır ki bunlardan istifade edilemi• 
Jeceiİ fÜpheıizdir. 

Bilmem lMandan aonra, Fransız CÜJDoU 
bariyeti "Ben benim...,, diye iftihar e-. 
bilecek mi ııleniniz? 

Sellml laet 

Uludağa seyahat 
Kurban bayramında byak apo

ru yapanlar tarafından Ula dala 
!,ir aey.shat tertip edilmesi ve Pl'Ol
ruıu kararlqtmbmfbr. Sehaya .. 
üç yüzden fazla aporcu ittirak ede
cektir. Kafile haausi bir vapurla 

.arife günü hareket edecek ve mii
danya yoliyle Buraya p!ec:eldir. 

Bayramın birinci ıünü dala Çlkt
lacaktır. Kafileyle gidecekler a• 

r:ııında Vali Muhiddin Bey de var• 
dır. 

Yalovada yeni bir otel 
Y alovacla büyük bir otel İDfan 

için Hol:mcla otelcilerinden bir 
pup hüldimete teklifte bulumnat
larclır. Teklif tetkik edilmekte
dir. 

DEHRt Efendi Nasıl GörOyor? 

"° D.l.ri Ef ...... WJ:• cin· ı · • • lntiltere biitçelindea 116-l . . . Dünya böylece 
lilD'e.,_. lmlld•cla biri- Jük l»ir lmmmı .,....- tan.ve keıa.. · 
,. ...... Mat. filolu ...... ıli,.... :./' . 

ıillhlamr· ı . . . Acaba bia bu fasliyete ... , Dehri Efen• - Karlla ~~· 'ar 
yirci mi kalacaja7 nnda bMleolk ....... .....__ _,.. 

re CllDiJetiae....,. ..... l.aim .. Wr 
~lllJJ&wiaohtr. 
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)'!oma görüşmelerinden 1 

bir netice çıkacak mı? 
16 Mart Faciası 

-- (Baf tan.b 1 lacl ~) 

og-lu Kadirin foto~nanm ... ,. 
~ (Bap•hleden denm) ekJ be be F ·ı 1 -~-· --s ..., m e ra r ransa ı e an at· yarak ihtifal mahalline ıelmitler· 
tq)ma.k için ltalyADm kucağına a• mabızm A't'l'Upamn bu mühim di. 
tılnuıtır. Dolfua hiik6metinin kısmında kendi batma esaalı te- Merasime; latanbul belediyesi, 
Musol:ni siyaaetine lrvıı bu tarzı tebbüslerine ıirifmesini ula hot Halk fırkası, Halkm, Tayyare ce
tes!ımiyet bilba11a Avuaturyadaki bulmıyorlar. Bundan batka miyeti, ticaret ocluı, ÜÇÜDdi kol· 
dab•li harp hareketlerinden sonra Avusturya batvekili M. Dolfuaun ordu, tefıitlikleri imar cemiyeti ile 
bvvei bulmuıtur. Bud&pqtede M. Gömböt ile yap - milli Türk talebe birliği namına 

Eğer Avusturyada antlın taraf· tığ müzakerelerin neticesi bu iki tehitlerimizin hatıruını taziz 
tarlan galebe ederde bu memle- memleket arumda gümrük birli· için mezarlanna çelenkler ko • 
k Alnı 1 ihak d b ii yapmak mümkün olmıyacağmı et anyaya i f e erse ~ nulduktan •onra, saat no bet--
dan en çok zarar görecek olan gösterdiğinden bahsederek İtalyan te Müftü Efendinin fa • 
devletlerden biri tüphesiz ltalya~ bqvekilinin yeni teıebbüaünden tihuı ile batlannıııbr. EVYeli 
dır. Çünlcü o zaman Avustur - ameli bir fayda çıkmıyac&ğına Türkçe olarak tekbirler almm.q ve 

h d ı ala iıaret eyliyorlar. 
yayı u ut arı içerisine n AI- bundan eonra dua eclilmi,ıir. Du· 
manya ltalyanm merkezi Avrupa· Y a.lııız muhakkak olan bir cihet adan sonra Milli Tüık Talebe bir-
daki mevkiini aaraacaktır. Onun var ki Avuaturya vaizyeti seneler· ]iği namına Zeki Bey tarafmdan 
için Avultlıryada anılus cereyanı ce bugünkü vaziyette devaın edip heyecanlı bir nut:k 86ylaniftir. 
ku t buld ... · be J 1 gidemiyecektir. Bu memleketin 

vve ugu nı. tte ta ya Talebe blrllll namına .. 
hükUıneti ile M. DoJfus arumda haya.ti ihtiyaçları bu suretle temin 
yakınlık arhnıftır. Nihayet son edilemezse orta Avrupada çok Zeki Bey (Büyük ölüler) e hl-. 
zamanlarda Balkan misakmm İm· mühim değitiklikler olacaktır. O· tap ederek baıleıclıiı nutkunda de
za.sı üzerine ıaçrkta kalan Bulga • nun için orta Avrupa ah-.ali cihan mi!tir ki: 
ristanm da merkezi Avnıpadaki efkin umumiyeai için her vakit· - Size bin sayıı .• Bin rahmet •• 
gayri memnunlar zümresine katı- kinden ziyade meraklı bir safha- Yuıtdatlanm buaün de 16 marta 
larak Fransarun direktifi albnda '91 ıirmiftir. erifince içimde eüi bir hınç, eski 
te§ekkül etmit olan küçük itilafa: Mehmet Aaım bir ıstırap alevlendi. içimde bay• 

kar§ı ltalyanın himaye ve delaleti T F k-Jt . d . t•h kıran alev, fuurc.wu, benliiim 19 
altında bir siyut Blok tqkil ede- ıp a u esın e ım 1 an yıl evvel iılenen kahpe bir ciD&· 
ceği bile aöylenımeğe baılanmııtır. usulleri değiıti yetin kanlı aahııelerini sözümün 

Bugünkü vaziyet henüz böyle Tıp Fakültesi imtihan uıulleri öıııünde Y&§abyor. 
bir siyasi teıekkül tafbaama gir. değif111İftir. Fakültede mııf ve aü- Onlar müsterih uyuyorlardı. 
mit değilse de ba:lya ile ATUatur- me.ır imtihanı kaldmlmıttır. Bu· Şüphe etmiyorlardı. Çünkü bJı .. 
ya ve Macaristan arasmda ııln bir nun yerine doktora imtmanhn u· pelik bilmiyorlaniL Çünkü bizim 
1ktısadi gümrük birliği. viicude ge- aulü kabul edi)miftir. Bu imtihan· soyumuzda, beferiyetin kunılu • 
tirmek imkinlan arandığına ıüphe larda üç dört demen imtihan ge- tundan bugüne kadar ,kahpelik 
yoktur. Niteklm Romaya giderken çirmek mecburidir. etmif olan yoktu. 

gerek Avıturya bqvekili M. Dol· imtihanlar profesörlerin terci· O ıüıı yabancı ordular Tüılc 
fuaun, gerek Macaristan bqvekili hine göre, ıifahi, tahriri veya ame· topraklarına timarrk bir ırurula 
M. Gömbö§ün refakatlerine birer li yapılacak, verilecek notlar "çok girdiler. Bu onların uırlardenberi 
iktisadi ihtisas heyeti alıp götür- iyi, iyi, yetiıir, yetitmez,, tanm- büyük bir arzu ve ihtirula bek
müt olmaları bunu açıkça gös- da olacaktır. lmtihanhr her dersin }edikleri bir nimetti. 
termektedir. profesör ve doçentinden, diğer Katillere bin linet olsun .• 

İtalya ile Avusturya ve Maca • derslerin ordinaryüs profesör ve Gallp Bahtiyar Beyin dzl•I 
ristan memleketleri uumda güm- doçentlerinden mürekkep bir jüri 
riik birliği yapmak netice iti- huzurunda olac:.akbr. Zeki Beyin alkıtlarla biten nat-
bar:yle Almanyanm Avusturya Ü· lamdan aonra laııbul tehri na~ 
2er~nde beslediği an§lus amelinin ( 115 Yal Evelkl VAKiT ~ mma Galip Bahtiyar Bey .&z al· 
tahakkvkuna bir mini tqkil eder. · _J mıt ve heyecanla demiftir iri: 
Onun için bugünkü Roma müli. • 17 ART 1819 "- Dünü unp1nwnek basün-
katleri her memleketten • d - Paria, 15 (T) - Cemehiri Mütte- leri anlamak ~m· en Lı-.:&L el... 

· . zıya e bidei Amerika reiai ile refikaanu hamil ~ 11117
-

Hıtlerı Almanyasmı alakadar et· tren tam bire on kala (Ennlid) iıtu tir. İatuıbul tehri 16 ımaıt 920 
mektedir ve son zamanlarda ltal· nuna vaaıl olmaıtur. lıtaayonda r:i tünü, aradan umn yıllar seçliii 
Ya ve Almanya matbuatı arumda ve erkim hiikUmetten pek çok zent b\l· halde, dün olmut aibi yüreiinde 
cereyan eden ve iki memleket a.• lanmaı ve 7İmÜnci alaya mensup bir tqıyor. Onun içindir iri buıünln 
rumda samimi do.tluk münase- müfreze tarafından meruimi askeriye ic· yüceliğini bütün kıymeti ile takdir 
L....._ •1 t l'f dil • __ ...... _ b" ra edılmiıtir. M. (Vibon) ve M. (Puan· edı"yor. 
uau ı e e ı e ı emıy~ ır teza· L...-) ek • • ·· .• ·• ı d' M 
h.. kl. • al ..nı P aamımı ıoruımuı er ır. • • •• 

ur te ına an müubıaJamı (Vilıon) manız kaldıiı ıuikaıttan do- Her yıl İstanbul ıebrinill mu• 
ıe~bini de hep bu noktada ara· layı M. (Klemamo) 711 tebrik etmiıtir. becc:el. bir vazifesi vardır. O da 
mak li.znndır. - Mamuretülaziz, 12 (T) - Viliyalı f1ll'&da yatan 16 mart tehitlerini 

Diğer taraftan Roma milli.kat- prlaye m6daf.ai hukuku milliye ceıniye· siyanıte ıelmek, onların mezan 
lan Fransız efki.n umumiyeıinde- tİDİD lıııaraa.ki ıubesi tepkki1 etmİftİr. ba§mda kendilerine kartı duydu· 
ki memnuniyet ile telakki edilme· - l9bmhalcla kani müttefika kuman- iumuz ebedi hürmetleri tekrar • 

. . F I . ltal -... ceneral (Vilaon) nun emirnamesi- I k al Z 
mıttir· raruı zgazete erı • dir: amaktır. Bu ziyaret artı Y nı 

yanın merkezi Avrupadaki mena· Sinemalarda Alman, Avusturya. Ma· lstanbulun değil, bütün yurdun 
fii üzerine hassasiyet gösterme- cariıt&n ve Bulgar filmlerini enzan te · milli günlerinden biri oldu. Çün
sini bir dereceye kadar haklı gör• mapya vazetmek lcatiycn memnudur. kü burada ruhlarım tazize ıeldi-

1 timiz o yüce Tüık tehitlerinln 
baba düpnan •ünıülerile gö
i\Hlerinden akan temiz, asil kan
lar yurdumuzun topraklarında 
yeni bir azim ve irade hayatının 
dopnuma yeni bir ülkünün ye • 
termetine, çiçeldemneaine •ebep 
ve bqlangıç olmu9tur.,, 

Galip Balıti,v Bey bundan 
.onra demittir iri; 

"- İstanbul tebti bundan iki 
yıl evvel rene bu mezar yanında 
bu kahramanlarm habrums ilel· 
ebet yqatmak için bir abide yap
malı taahhüt etmifti. Şehir 
bütçe.ine tahsisat kondu. Gelecek 
16 mart tünO o abidenin :retmi 
küpdmı yapmakla ıereflenece-
fiz.,, 

naklye Hanın11n hltabe•I 
Galip Bahtiyar Beyin aUaılar

la biten nutkundan sonra Halke
n namına Nakıya Hanım künü
ye ıeldi ve içten gelen bir he>:e • 
canla dedi ld: 

"-Kam ile iltildil savatma 
i,.._ ftND Türk çoc:uiu. Senin 
kuwndaki lmnet •e eeakti bilen 
ve seni çolE tn• ulu Gui bu, 
kanı 'fe seni korumak için mede
ni ve İDl&DI yoldan sulhcu ve me
deniyetçi geçinen bütün dünyaya 
bak ve iıtildil diye gür sesiyle 
baiırclı. 

Abi .edalar ~ bir liali sö
zü, bir dÔat 9e1i duymadı. Gafil • 
diler. Han.tiler, zalimdiler •• inan· 

-
madılar, duymadılar, 'dinleme'dt ;ı 
Ier.,, 

"Hile ile bütün maddi vuıta • 
tatardan tecrit ettikleri ordusu• 
nun artık bir teY y~pamaz olduğu 
kanaatiyle ıenin !karagahma an· 
cak gece taarruz ebnek cesaretini 
buldular. K.ahramanmn.. Sen u
yuyordun •. Eğer uyamk olaaydm, 
Anafartalarda, Çanakkalede ya • 
rattığm pbeseri karakol kapısın· 
daı tekrar eder ve Türkün kapadı· 
ğı bir kapıdan girilemiyeoeğini 

hemen iabat ederdin. 
Eğer uyanık olsa idik •• Yolda§• 

lannm bat kumandanlık meydan 
muharebesinde düşmana çarpbğı 
sillenin benzeriyle bir Türkün 
dünyay&" bedel olduğunu •bir defa 
daha bütün dünyaya ilan ederdik.. 

Naıkıye Hanımın nutku bir ço1' 
defalar alkıılarla kesildi. Nutuk· 
!ardan aom~ Maltepe askeri liaeai 
muzikuı tarafından matem hava· 
sı çalmdı. Bunu müteakip gene 
Maltepe askeri lisesi talebesinden 
mürekkep bir manga tarafından 
havaya üç el silah ablmak ıuretile 
tehitlerin ruhları taziz edildi. Ve 
bundan sonra resim geçide bat .. 
landı. 

Maltepe aslieri lisesi, istihkam 
\.burundan bir müfreze, milli 
Türk talebe birliği, Eyüp orta mek 
tebi, ilk mektep talebeleri ve halk 
sıra ile geçtiler. 

Bu hazin ihtifal bu suretle ni• 
hayet buldu. 

Dağcılık Ve kış sp~rları 
klübü_düILacıldı 

... ( ... taıafl 1 1IMlA ..,mD) 

Şehir bandOIUIUID latildil mar
tını terennümünü müteakip, bele
di7e reisi Muhiddin Bey kısa bir 
sözle kurdeliyı kesti. Davetliler 
ldübü ıadiler. 

Klübün mantazam, ıenit hir 
spor a~onu vardır. Burada Ping
pon, Rus bili.rdosu ve sair oyunlar 
bulunmaktadır. Bir kütüphanesi, 
bir de okuma salonu mevcuttur. 

cak içtimalar, konferanslar, ICotır 
releı-, müaabakahr tertip edecek
tir. Dağcılık ilminin tetkiki içi11 
faydalı kolleksiyonlar toplanma -
ama ve buna ait fenni, edebi, be• 
dii m~Uınatm netir ve tamimine 
çalıfK.aktır. 

Klübün ikinci gayeıi, tatil gün' 

!erinde tehir civarında yürüyüı "'' 
gezintiler tertip etmektir. 

Üçüncü gaye olarak, klübüıı 

merkezinde sporzetik ve ilmi faali 
yetler geliyor. 

Dağcılık, yüriiyücülük ve kıt 
sporlan klübünün m~uisleri, klü
\ün istihdaf ettiii gayeleri üç 
ınacldeye aymyorlar: Yugoslavyadan 70 

Bunlardan birincisi; klüp umu· muhacir geldi 
ıniyetJe dai turizmi "Ye aporlariyle Dün latanblıla Yugosb.vy 
Uiratacak, memlekette dağlık ha· Berane kaaabasmdan 70 mubael 
Talicle kayak ve yaya ıezintiler gehniıtir. Muhacirler Eskitehir 'f \ 

aevkiııi ve hevesini arttıracaktır·· ya Bilecik civarında yerleıtirile' 
Klüp dai ile alikadar olan oteller, ceklerdir. 
11iınaltlar veya y~llarm intasma Muhscirler, Yugoılavyada, an' 
teıet>bü. Ye delilet edeceği gibi, 

1 
vatana gelmek istiyen binlerce ki• 

dai f>ilaiıinin yayılmuma y.:ınya· !İ olduğunu söylemektedirler. 

VAKIT'ın Edebi Tefrikası : 8 
koydular; pek hot düfllledi ama, eh, oka· 
dı:.r kuıur kadı kızında da olur! 

Ayaıh bu yanmdaki "ğlunu okutmak 
için getırmif, ancak r...?denıe onu mektebe 
yolbmaz. Oğlan evde ok~ sene 
sonunda & Adebe gidip imtihan verecek. 
Hartada. bir, iki kere kılıksız bir adam ıe
Hr, sanki çocuğa dera ıösterir. Bab.aı ev· 
den çıkınca, bu oilan Fait -'Un odum· 
dadwr. AJ·~ama ladar oradan çıkmaz. 
Fo~a...n misafiri ~ıura:ı, mutfakta tünü· 
nü geçirir. Seasiz bir çocuk ıibi aörü· 
nür.e de Ha.idenin kavlince çok terbiye
siz imiş, r.abaca el.Şakalf yapann!J. Bu 

çoc.uiun adı: Nmnandır. Haft:ının üç 
dört ıecesinde Hasan Beyle Ayqh otu
rur, içerler, Ayaılı çalar, Huan Bey de 
o gür sesiyle okur; bu çocuk onların ya· 
nm'1a, yat:ığmın üatünde, iki büklüm, e
iinde bir kitap sanki derslerine çalı§ır. Bir 
kaç kere: 

- BIJ'l'km bu çocuğu, gitsin; bqka o
dada çalıısın, diye itlerine karıtbm. A· 
yqlı da benim hatırım için çocui~ izin 
verdi, ama istiy~rek değil. Sonra ben de 
bu yq&Jlf& allJbm, .öylemez oldum. 

Huan BeY. ıibi Y.atça ellieile alt· 
mııı araımcla , o da dinç , 0 

da 1IZWl bıyıklı, yalnız Hasan~ kumral, 
Ayafh üe ennerce, Hasan Bey Ça)or de
necek kadar mavi ıözliidür, Ayatlı, ufa· 
cık, k:ıra ıözlü ve gürce uzun katlı. Bu 
kqlarm altından bakarken Ayqlı ıanki 
sizli bir yerden bakıyormut aibi sanılır .. 
Ayqbnın yüzünde hafif çiçek bozuiu da 
vardır. Haa:ın Beyin afzmda ditleri ta· 
mamdır: Ayqlı ne bu son 11llarda hemen 
bütün ditlerini çıkartmq, ağmıa takma 
dit kodurnnqtur. içlerinden bir kaçı altın 
olan lbu takms ditler, Ayatlmın aizma 
bol gelir, birini dinlerken ağzında ba dit· 
lerle O)'DU', konuturken çok zaman üst 
difleri de düter, ama, Ayatlı bunlara al· 
dmnaz, yenisini de yaptmn:ız. 

altından seyrelmiş, kirli, yağlı biraz ~' 
önden arkaya doğru yattığı görülür. 

Bunlar yalnız berber dükkanında tı 
rak yüzü görür, kalan zamanlarda Ay3f 
lı bunları parmakb.rile tara~. 

Aya§lı üstünün, boşının temizliği1' 

de bakmaz. Trqı bir haftalık olmu§, " 
dırmaz. Keneli trat olduğu günlerde, çe 
nesinde aakalmdu kıllar kalır. Geydif 
süpürülmez, ütülenmez. Bir kat temiz el 
bisesi bulunmaz; arkasında ne varıa, 0 

dur. Geydiği pek eskirse, bir yenisini 1 

lır, ıiyer. Yalnız aldığı feylerin iyitİ 
almıya çalıtır. , 

Üvey b:ıbuının temiz gezmemui fı 
kaya dokunuyor. Onun zoru, yalvarı01 

aile, A.yatlınm, son zaıuanlaı·da biras 
yiniti, yqayqı değişiyor. Bir gün "°~ 
mmda bir İpekli mendil gördüm. Bir ı" 
de Faik-ı yeni bir kat elhiıeıini Halide 

Bu oda içinde yaııyan Ayqlr, kendisi: 
Huan Bey a:bi uzun boylu, C' da 

Bir zamanlar Ayatb, tepesindeki saç· 
ları trq ettirdi. Şimdi berberler onu A
merikan usulünde, tepesinde uç fJıraka· 
rak traı ediyorlar. Şapka.mı çıkarınca 

iitületti. 
Huan Bey]e Ayqlının boylarında, 
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Bir şikiyet etrafında . A 

Denizyollan işletme idaresi yapılan T EŞ K J LA T 1 MAHSUSA 
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VAKIT'ın Yeni Tefrikası ı 132 Yazan: A. MiL 

de:-=~~::v:~~ir:~:~ı:~:e;~~: ::7;~:n.::.v.:~...::=.ve A t k her u··mı·t kesı··ımı·ş bulunu·l/ _, 
lan ieareainden yap~tı tildyetlerl bir ~ za~it~erinin bqüne kadu_ ~ik r l o r u u 
yuıımzda hulba ve ıpret etmiftik. ıu vercliklenm duJ'lllAdna. Zabilinize 

Deniz yollan itletme müdürlüğü bu tam bir cenp takdim _...,,.,.. üzere ben ıeninle beraber bulunmıya
ıziklyetlere cevap. ıöndermiftir. Bu ce- bir kere de lıtanbalda ......_ müabaman ymı. Hayc}i çabuk ol arkadaş, al· 
vapta ezcümle deniliyor ki: canh haynnat komiı,..caluiu ile met- lah ıelimet verain!,, deaıitti. (H.) 

.. Her hafta Japdacak aeferlerin mik- pi olan ve ,.ten ha,....ı.n npurun 
~an n uirak iakelel.i kanunu mabıuıu· muvaaalatı ile ....... .m,.et eden ko- efendi bu teklifi muvafık bulmuı 
.lA temlran iktıaat ftklleti )'ikHk maka· miıyoncularclan ela tahkik etirdim. Şiki- ve arkadaııyle vedalaprak ahıra 
1111 tarafnıclan tamim edilir, " inhisarı yetin yerinde olmadıimı anladnn. inmit ve hayvanı ahrrdan çıkara· 
ifleten idareler de ba tebJiıat dahilinde 1 Hayvanatın .. ........,,.,., hwlnlmuna· rak (T ... ) efendinin evinden bir 
seferleri icrap ı.tlarlar. Bu itibarla a sibi ...... ...,_,ıe mal aabipleriain az uzaklaıtrktan sonra ona bin • 
Hopaya yapılan ..,.. adetleri idaremiz Ruıyaya yok püuma hayvan aatıp .. t. mek istemiıti. 
tarafından tayin edilmit deiiJdir. madıldarml bu maruzatıma ıöre mahake- 1 

Bununla ......._. aenelerdenberi Ho- bu,........ rica ederim. iki baçuk ay Fakat topal bir adaı111ın ya nız 
paya haftada Wr ..,_ yapılmakta ve bu luıfuula Hopadan vapurlarmuza e.hmil batına. ata binmesi pek kolay bir 
seferleri mülp S.Jriaefain idaresi icra ..._hayvan miktarı bet ,.m küaur bü- fey değildi. Hatta imkan haricin. 
etmekte idi. · ,.lk llat ,.ani 11iır olmak \bere on bin deydi. (T .. ) efendinin hayvanı ol-

Dört beı tene ••el Hopa, hayvan k(iaarclur.,, . . . 1 dukça azgın cinsinden olduğundan 
ll&ldiyatmda baırünkünün en az ilci mislil VAKiT - Denız yollan •iletme ıda- , ,_A , d-·L rt 
ınkipt yapan bir iıkele olduiu halde resinin &önderdiği mektupta bir noktayi bu ımKansızlık bır kat, ıu•~. a mış 
o MIMtlerde dahi bu mühim ıevkiyat haf· nazarı dikkati celbeder mahiyete goru- oluyord~. (H .. ) Efendı degıl at~ 
tada bir ıeferle ve muntazaman ifa edil· yoruz. İşletme idaresi tarifeye taalluk e- üstüne bmme'k, onu ancak hın 
diği mezkU.. idare ka,..tlari,.le ..Wttir. den tikayetlerden bahsederken bunun mütkülitla z:ıptetmeğe muvaffak 

O ıenelerde fevkallde ~· 1 l~tı~~t Vekaletince tanzim edildiğini oluyordu. 
proıram harici ancak~· ~rt be! ~~- 1s~ylu~or. Meselenin esası falan vey} Bu vaziyet kartısmda (H .. ) E· 
µurun da Hopa,.a bclar sıttiiı vaki ıdı. fılin ıdarenin mesuliyetini tayin etmek • k h .. . d' k • ti Ce· 
Şimdi ise itlek mevıim olan eylül bida- değildir. Şayet tarifede bir kusur varsa fendı art~ er umı 1 emııt ' .. 
yetinden kiaunaevel ıonuna kadar fazla lktısat Vek&letince tanzim edilmi' olsa bindeki şıfrelerle yakalanma91 yuz 
ıevki,.at böyle Plifİ güzel seferlere bı- bile gene nazarı dikkate alınmak icap e- de yüz muhakkak gibiydi. Buna 
rakılmıyarak bir ikinci poata iliveıi temin der mütaleaaındayu:. razı olmakt'ln ise Yunan askerleri· 
edilmit bulunmaktadır. le müsademe ederek ölmek mürec· 

bar kli Yeni netr•rat: 
An efYU• na 'yabna ıelince: Son cahb. ltte, uzaktan bir Yunanlı ne-

iskele olan Hopada tekmil anbarlan ı.o. içki düşmanı t fer ıünoiisünü tüfeğine takmıt ol. 
bulunan dört beı bin tonluk semilerimi- gaze e ·-
zin Hopadan v.-ilec:ek ve bir anbanmwn Ayda bir intipr eden İçki düımanı duğu halde ona doğru geliyordu. 
bir lcöfe•İni bile doldunmyacak olan ıeı· gazetenin ı 5 inci mart sayısı çıkmıttır. Acaba o gelmeden hayv:ına bin • 
yayı nakledm181Deıi !İJıiyeti hakikate İçinde: Dr. Fahrettin Kerim, Dr. Kudsi. meğe bir kere daha uğrapa nasıl 
oek muıayir" İnlahızca bir bühtandır. Dr. Aliye Rıza, Safiye Hüseyin, Enver olurdu?. (H .. ) Efendi böyle düşü· 

Han anahalifetinclen dolayı nakliya- Naci, Necmettin Kalgay, M. A. S., nürken atın dizginlerini bir eliyle 
tın aektedar olduiu ela vaki delildir. Ali Saim, Selim Sırrı Bey ve Hanım\3- sıkı.,tırarak diğer eliyle ıemerin 
Y •_Purlanmız herbaqi ~ ~ava muhale· nn içtimai, içki dütmanlığından ve halle: 
ıeü karııaında ıülcU...te ıntiur etmekte hıfsızaıbaaından bahıeder birçok fayda- üıtüne ııçramağ:ı batlamıttı. Fa· 
ye Hopamn arzedeceii canlı ve camız 1ı yazıları vardır. kat ne mümkün! Bir taraftan o 
bütün bamuleyi alıp öyle kalkmaktadır. tek ayağı ile binmeğe muvaffak o• 
Bu ıenP.. •Ürekli hrtın!' a.ıobcUi,,lo l>Gt~n Müzeler hakkında bir eser lamıyor diler tanftan da hayvan 
bu me•aunde yalıua bir clefap JMbsu '. -. • • • 
oıa.k ü.n 2&-1-934 tuiWncle hizmet Müieler idareai tarafından, ı.. 'ilkerek Dl'I' m8ıf daıre çevınyoı 
ta .. miyle ifa edilmemiıtir. Binaenaleyh tanbul müzelerinin bir aenelik fa· ve neticede (ff .. ) Efendiyle at ge· 
mahıulün m.ıvaimini ıeçiktirecek nakli- aliyetlerine, bir aene içinde yapı • ne bat bata geliyorlardı. 
yat taahhütleri ve c:eTiz lditülderinin •· lan ilmi tetkiklere ve müzelere si· Bu emada (H ... ) Efendi için 
!'::W:.~t aabrif~ilde blmub-..L. 1 ~b·~i yazdar1a ren yeni eaerlere dair maltlmm çok tehlikeli görünen vaziyet ga• 
,\ tin a ve u-aaqı il' makaa- -'- b' h • b" -~"ld d i' . • dın takip edilmekte oldufuna yüksek dik- ihtiva edeccıa ır eaer azırlanmak yet g:lrlp ır ~n.ı e e ışıvermıı· 
kat nazarlammı celbetlerim. tadır. ti. Uzaktan gelmekte olan süngülü 

Şikiyetia bir kmm da navlunlua ve Eıer türkçe ve framızca olarak Yunan neferi (H ... ) Efendiye ol· 
l~po:v• ve hayvanların vapurdaki bakımı· ba11Iacak, franaızca nuıhalan dün· dukça yaklatmıt ve ona: 
na aittir. . ye. müzelerine gönıderecektir. - "Dur arkadat, ıana yardım 

Navul tarifeleri de kanunu mabıuı h 
ık edeyim de ayv::ınına bin!,, diye 

m.nibince ıureti mabıu .. da teteldıriil e- sa ım sög'" iıt kapısının 
den komisyon tarafından tertip " İktı· bağıl'lllltb. 
aat ftkileti yükaek 1N1kamı tarafından tamiri (ff ... ) Efendi bunu işittiği za· 
tasdik edilir. Viliyetin Salkım Söiütteld man eneli. kulaklarına inanama· 

HııyvanJarm habnma ıelince: Bakan tarihi kapısının tamiri iti balledi· IDlfb. Yunan askerinin kendisini 
vapaı1a beraber plea aabibine ••gene lememittir. Emniyet müdürlüiü aldatmak için öyle söylediğine ve 
beraber bulunan çobuİlarma .;,tir. y..... bu kapının tehlikelı" oldu~· ... u ıo-y- r 1 ak 1 .., ot ve bunlarm maa,,... zamanlarda 6 ,.... y:mma ge ır ıe mez y a ıyacagı· 
ha:yyanlara verilmesi .,. au tevziatiyle liyerek yıktırılacajım müzeler ida- na zabip olınuıtu. Fakat ıüngülü 
idaremizin ve idaremiz müıtabdemlerinin reaine bildirmittir. Müzeler idareai ukere doğru baktığı zaman onda 
hiç bir alika11 ,.oktur. Yalnız ıu semi· de hu kapınm tarihi kıymeti oldu· gördüğü mülayemet ve sükunet 
nin ıu depolannclan verilir. iu İçin ydcılm'lıının doiru olmadı· (ff .. ) Efendinin endiıeıini bir de-

Herhanıi bir pınide hayvanlar için iı cevabmı vermittir. Ancak tah· receye kadar teskin etmitti. 
yaz ve kq mevaim icaplarına ıöre ha,..a· · 
natm ıa ibtiyacmı temin içia ıemDer da- ıııat olmadıimdan t&Dlir yapıla· Filhakika Yunan aakeri (H .. ) 
ha lıtanbulcla ilcen her tirlü iJati)'atı da lllamaktadır. Kapı, muvakkaten Efendiye k:ıdar gelmiı, bir eliyle 
nuan dikkate alarak 111 abrlar" bu da k::ı.patılmıtbr. hayvanın haımı ve diğer eliyle Ü• 

zengilerden biriıini tubnuf ve bu 
vaziyet kartısında hayretten hay· 
rete düten (H .. ) öbür taraftan iki 
eliyle aemere yapıfarak ve aağl:ım 
ayağını üzenıiye takarak bir 11çra· 
yışta hayvanın üzerine atlamıştı. 

Bununh beraber Yunan askerinin 
kendisine yaptıiı bu muavenete 
hail ne mana vereceğini bilemi· 
yor, onun bir oyun yaptığını zan· 
nediyor ve kendi kendine: 

- "Şimdi bu yardnnın bir ko· 
kusu çıkacak!,, diye düşünüyordu. 
Böyle düıündüğü için de askere te· 
şekkür etmek bile h.=ltırma gelmi· 
yordu. Nihayet aracle.n bir kıç sa· 
niye geçt;kten ıonr• (H .. ) Efendi 
kendisini toplamıt •e Yunan aske-. 
rıne: 

- ''T etekkür ederim arkadaş, 
Eyvallah!,, dedikten ıonra hayv3• 
nmı sürmüttü. Yunan askeri ise 
arkuından Türkçe olarak bir: 

- "Uğurlar olıun!,, la mukabe
le etmit ve geriıi geriye dönüp git
mitti. 

Yunan 3skeri tarafmdan yapı • 
lan bu muamelenin ıebebi, bir za
man aonra yapılan muhabere neti· 
cesinde anlqdnuıtı. Meğerse o ak
fam Yunan müfrezesi (K.) köyün· 
de ıilib ar:mıak maksadile orasını 
samut imif. Aakerlerden birisi 
(H.) Efendiyi uzaktan gördüğü 
zaman alil ölan bir adamm hayva· 
nma binmeie çalıftığı halde bun:ı 
muvaffak olamamaıma acımıf, 
hemen onun yardımına koımuş ve 
atma bindirilmiı imif. Topal ol :ın 
bu adama evinde veya üzerinde ıi· 
li.h olup olmadıimı sormayı lü· 
zumsuz ıörmüt imif. (H .• ) Efen· 
dinin üzerinde ıili.h değil, ondan 
daha çok kıymetli bir ıey, Drama 
hav:Jiıindeki Yunan kuvvetlerine 
dair bir ç.Ok mal&nat bulunduğu • 
nu ve onun bir çeyrek mesafede 
bekliyen bir çeteye menaup oldu • 
ğunu bilae idi, Yunan askerinin o
na kartı nasıl hareket edeceğini 
zannederaek izaha hacet yoktur. 

(H.) Efendi Yunan askerinden 
aynldrktan soma hayvanım ıüre
rek bet daılrikada Halil efendinin 
çeteaile beraber bulundnğu kaya· 
Irk mahalle yaklaşmıştı. Orada at· 
tan inerek onu kendi haline terk 
etmit vedoğruca kayalığa çdanıt· 
b. Uzaktan çete nöbetçisine o ge· 
cenin parolasını verdikten aonıra 

arkadqlarına iltihak etmit ve ge· 
tirditi malGmatı Halil efendiye 

verımitti. (H .. ) efendi son dUrika
da başından geçen garip vak'ayı 

arkadaşlarına anlatbğı zamn çete
ciliğin ağır vazifelerinden dolayı 
hisleri sertleşmiş olan efradm yüz· 
lerinde gayri ihtiyari bir iatihzıa 

alameti belirınitti. 

Gene bilahare haber almdıima 
göre (H .. ) efendiyi getiren at aerw 
beat kalınca kendi kendine (K .• ); 
köyüne geri dönmuf ve (T •• ) efen
dinin oturduğu evin yanındaki a

hırın kapısı önünde kişnemeye 
başlamıftı. (T .. ) efendi hemen bu 
nun farkına vannş ve aıağıya ine
rek hayvanını ahırdan çekmitti. 

Drama havalisinde bulunan Yu
nan askerlerinin vaziyetini bildi
ren malumat da bu ıuretle almdm. 
tan sonra artık Halil efendinin bu 
defaki işi bitmiş oluyordu. Onun 
için çetesine geri dönmek emrini 
verm işti. O gün aılqama kadar ka· 
yalrkta istirahat etmit olan efrat 
bir gece yürüyüıünde epeyce meaa 
fe kat' edebilirlerdi. Bu sefer Ha· 
lil efendi bir müddet Dramanm 
(Çeçe) nahiyeıini:le dolaşmıf, o,.,_ 
daki köylülerle de temas etmit, 
b:r akın daha yapılacak oluna, 
bunun için lazımgelecek hazırlık
larla meşgul olmuı, ondan ıonra 
(Rak'ştan) ve (lzbişte) tarikiyle 
(Ratadospat} suyu kenanna gel· 
mitti. Burada tekrar Yunan • Bul
gar hududuna yaklaşılmış oluyor
du. 

Çete bu suyu geçtikten 90lll'a 

hududa (Bürencik) köyüne yak• 
latmııtı. Bunun için ortalığın ka· 
rannaaıru bekliyordu. Efrat iıtira• 
hat etmek üzere muhtelif yerlere 
gizlenmişlerdi. Bu aralık uzaıktan 
bir keçi sürüsü görülmüı ve bir 
müddet sonra da ıürünün çobanı 

meydana çıkmıftı. Halil Efendi 
bu çobandan şüphelendiği için o
nu yanma çağırtınıf ve iatintıab 
başlamıştı. Bu istintak neticesinde 
çobanın Arif isminde bir Türk ol• 
duğu, yakın bir köyde koyunca 
Hüseyin Efendiye ait olan bir keçi 
sürüsünü gütmekte bulunduğu an

latılmııtı. Çobanın Türk oldup 
anlaşılınca ondan çete için bir teh
like çıkamıyacağına kanaat geti• 
getirilmişse de, Halil Efendi her 
ihti.male karşı çobanın ıerbeat bı· 
rakılmaıım ve Bulgv toprağına 

girinciye kadar çete ile berabew 
hareket ettiTilmesini istemifti. 

(Deftmı ftl') 

latmda, biribirine beaziyen yerleri oldu
iu ıibi, yetitiP büyümelerinde,huylarmda 
da bir benzerlikleri nrcbr. Bunların iki-

si de köy beylerinin çocuklarıydılar. Köy· 

de dojmUf, bey ohrak büyünıüılerdi, E· 
ier zaman yqatmak iıteaeydi, bunlar iki· 
si de birer derebeyi olacaklar4ı. Hayat 

ti, en ıonunda bir düiünde bir kadının, 
bunun tabanc&lllldan çıkan bir kul'fUn ile 
yaralanıp ölmesi yüzünden, bet aene hap
ae mabkiim ettiler, bapıe kodular. Bir 

der oldu, ama, bu her gün korku içinde, 
tetik yqamak da onu yordu, usandırdı. 

Valinin biri bunlan dağdan indirmek is· 
tiyordu. "Gelsin, tealim olıunlar, ıuçları· 
nı bağııhtaymı,, diye haber yolladı. Vali 
yiğit bir adam diye anılıyordu, ona gü· 
vendiler, tealim oldular. Suçları bağış· 
landı. Ayaılıyı zaptiye çavuıu yazdılar. 
Bugün bile bir çoklarının ona "lbrahim 
çavuı,, demeleri bundandır. 

de yeniden asker oldu. Bir haatah:ınede 
hademelikten baıladı, idare memunına 
yamakhğa çıktı. Bugün elindeki paranın 
anası bur-=ıdandır. 

bu yolları kapadıfından H:ıaan Bey kah· 
ve dedikoducUIU, kabadayı, it adamı, A· 
y .. lı da hilekar, al19 veritçi oldular. 

Ayqlı, Kut1ı111onu Yakınlarında bir 
köyde doimuttur. Babaaı Battal Bey 0 • 

iullanndan Hüteyin Beydir. Daha buaün 
bile kendi köyünde Ayqbyt İbrahim B. 
diye çaimrlar. 

Ayatlı, b1baaınm 1aihimcla bir aralık 
Kutamonu :la meclre.ede, bir bç zaman 
da rüttiye mekwbinde okumut, b.lbuı a
lünce, anaıı ahp kendini köye IÖliirmÜf
tffr. Ayatlı aöyd•balknıs lnlcb, awmı 
Jblemem~ğe batladı. fsti, ha..a1'1lık ,. •• 

zaman muı bu ölen kızı Ayqlı için iı· 
temif, kızm da b&fkuma V&rmlf olm:ııı· 

nı delil tuttular. Bunun bir kaza olduğu 
kimseye anlatılamadı. 

Ayaflı, bet ay hapiste tubak kaldıkt'ln 
ıonra dört arkadqiyle bir gece kaçb, da· 
ğa çıkb. O zaman kendisine B:ıttalm lb
rabim diyorlardı. iki, yahut üç yıl Kaı· 

tamomı, Çankm, Bolu arasındaki dağlar· 
da ıeadi. Çokl:mnm evlerini buıp pa• 
ralannı aldı. Para için çocuklarını dağa 
blclırdı. Yollan keatiği oldu. Köylüle
rin itlerine bnfb: Birinin parumı, ma· 
lını, bir zorh:mın elinden alıverdi, bir dul 
kan,. biru para Yerdi, iki ldSy araımda 
çok wlclea lralma Mr laltalık kavgumı 
biHrdi, kendisince oraluda hiikamet e· 

Ayaflının uslu durmıyacağını, gene 
dağa çıkacağını söyliyenler oldu, ama, aı· 
lı çıkmadı. Ayaılı biraz sonu Ayqa 
kalktı. Orada tahsildar oldu, verıi ki.tip· 
liği etti. Biraz daha sonra hükGmet biz· 
metinden çrkıp ifarcıhk etmiye koyuldu. 
Bu ıırada B'llkan muharebesi çıktı, aıke· 
re aitti. 

Gelibolu taraflannd1l bulundu. Dö
nüfte Ayafta bir arzuhalcı dükkanı açtı, 
bir yandan da köylerden ekin toplamıya, 
alıp, ıatmzra l:- 'i1- •

1
- . Ji:i•-ük muharebe-

Askerden çıkınca, bir kaç aene, bura· 
da bir hanla, bir otel tuttu. O zamanlar 
otelcilik para bırakıyordu. Sonralnı da· 
ha yeni, daha temiz oteller açılınca Ayq· 
lı onlarla y:ırııamadı, oteli batkaıma bı· 
raktı. Elinde yalnız han kaldı. Şimdi bu 
hanı ifletiyor, kesene işlerine giriıiyor, 

mekteplere ekmek veriyor, Trabzonlu bir 
ortakla bir eskici, koltukçu dükkanı itle
tiyor. Bu işler arasında, hu oturduğumus 
apartımanı da kiralamıf, banadan kazan
cı yalnız bedava oturmak oluyor. 

Ayaflmm y:ıradılıtmm en göze çarpan 
yeri: Parayı kazaruricen bqka, yerken 
başka adam olma11dır. Parayı kaz:mır• 
ken Ayatlı, ıert, haydut, aldatıcı, acımaz 
bir adamdır. 

(J>mum ftl') 



Harpler Nerede Olacak ? 
Tahminler yeni bir harbin büyük ok
yanus havzasında çıkacağı yolunda •. 

Eski zamanda Akdeniz dünya
yamn merkezi sayılır ve bütün hi
diaeler o denizin etraf mda cere -
yan ederdi. Yeni zamanda Avrupa 
nm ıimali ve ortası yeni hadisele
re sahne oldu ve umumi harbin 
hesabı or~larda görüldü. 

Şimdi cihan tarihinin kendisi 
için yeni bir sahne intihap ettiği
ni gösteren bir devre doğru gidi
yoruz. Tarihi hadiseler, köhne • 
mi! olan Avrupadan bıkınıt gibi 
görünüyorlar. Onun için kürei 
razın diğer mafiyle alakadar olu
yorlar. Bu yeni ıahne büyük Ok • 
yanoatur. Önümüzdeki büyük har
bin bu denizde onun etrafında ce· 
reyan edeceği zannolunur. Onun 
için müstakbel harp sahnesinin 
etrafını bir kere dolaf!Dak fayda
dan hali olmasa gerektir: 

JAPONYA: 

Nüfuı tqkınlığı vardır, nun 

için ikbaadi ve arazi geniılemeğe 
ıiddetle muhtaçtır. Fevkalade 
müstahkem olan Japon adalanmn 
ailıileai çelikten bir set gibi Çinin 
önüne sıralammıtır. Bugün Japon• 
yaya düşman olan Çin ileride Ja
pon adalanmn bu vaziyetinden 
dolayı Japonyaya sıla bir surette 
bağlanmağa mecbur olacaktır. 

J aponlar ucuz yqadıklanndan 
yevmiyelerde ucuzdur. iptidai 
maddelerini on günlük deniz yolu 
olan Felemenk Hint müstemleke • 
sinden ıetirtirler. Bunun için ga· 
yet ucuza mal ettikleri eıya:larmı 
dünyanın her tarafımı ihraç et· 
mektedirler. Japonyamn ihraç 
mallan ampuller, bisikletler, pa• 
muklu mensucat, ıun'i ipek, balık 
konserveleri, aabun ve laıtik eı -
yadır. 

Memleketin mesabai sathiyeai 
390.000 kilometre mürabbaı, nü
fusu 65.000.000, ıulh ordusu 
230.000, harp ordusu 4- 6 mil· 
yon, tayyareleri 800, donanması 

723.911 tondur. 

soVYETLER: 

lar, Çinden ithalatı 138 mifYon do
lardır. 

Japonyaya ihracatı 253 milyon 
dolar, Japonyadan ithalatı 391 
milyon dolardır. Amerikanın me
sahai aathiyesi 8 milyon kilomet
re mürabbaıdır, nüfuau 120 mil -
yonc:lur, ıulh ordusu 342.000, harp 
ordusu takriben 10 milyon, do -
nanmaaı 1 .027.870 ton, tayyare le
leri 1800 dür. Amerikanın zayif 
noktası iki cepheye karfı harp et
meıi ihtimalidir. 

Atlaa denizinden emin olabilir
se, ancak o zaman Büyük Okya
noıta donanmuınm heyeti mec • 
muumı kullanabilir. Uzak tark 
sulannda deniz harekatı yapmak 
zordur, çünkü mesafe çok uzaktır, 
kendi sahillerini daha muvaff akı· 
yetle müdafaa edebilir. 

ÇIN: 
Çinin vaziyeti çok fenadır. Yir

mi seneden fazla bir zamandanbe
ri devam eden dahili harplerden 
dolayı Çinin iftira kuvveti çdk a
zahnlftır. Beynelmilel iktnadi 
buhranın ne 'büyük se~i budur. 
Bir çok memleketler Çinden ayni· 
mak istemektedir. Mesela Tibet, 
Türkman, F ukiya ve Monıgoliıtan 
gibi memleket dahilindeki komü • 
nizm cereyanları da memleketin 
günden gi.''le daha zayif düımesi
ne sebep olmaktadır. 

MANÇUKUO: 
Yeni teeıüı eden bu imparatorluk 
kömür, demir, petrol, kıymetli 
madenler gibi, tabii zenginliklere 
maliktir. Demiri az olan Japonya 
için hayati bir meseledir. Mem • 
leketin zirai mahstıllerinin baılı • 
cuı olan (Soyo) fasulyesi hem 
gıda olarak, hem de sanayide kul
lanıldıiı için mühim bir rol oynar. 
Yeni imparatorluğun (Yehol) 
mmtakasmda Jıaponyamn hima
yesi altında pamuk yeti!lirilecek
tir. 

Mançurilere iae koyun besle • 
necektir. (Mançukuo) memleketi 
Japonya iktısadl Avusturya, 

Bahri Muhiti Kebinle bir lima· Hindistan ve Amerikanın ilk mad· 
na muhtaçtırlar· Vladivoatok li • deler piyaaına tabi olmaktan kur
manı kıtm donar. Siyasetinin esa· taracaktır. 
sı gube baibdır ve Siberyayı bir (Mançukuo) nun nüfusu 35 
müstemleke telakki eder. Bir çok 
ildısadi imlkinlara raimen Siber· 

milyondur. Fakat memleket 80 
milyon kitiyi yqatabilecek kadar 

yanın nüfusu azdır ve takriben büyüktür. 
40.000.000 dur. Uzak tarkta harp HOLANDA- HiND Müstem 
oluna yegine nakil vasıtası Siber- lekeleri: 
ya hattıdır. Uzak f&lktaki donan· 
ması ehemmiyebizdir. Bütün Sov· Japonya için mühim bir ilk 

maddeler sahasıdır. Japonlar 
Jdt ittibadmm nüfusu l80.000.000, oradan Kopra, kaoçuk, demir ve 
auHı orduıu 620.000, harp ordusu kükürt çekerler. Ahaliai çok aai
tnkriben 10.000.000 ve tayyareleri 
2200 diir. dir, yavat yaıvat Japon nüfuzu 

altına girmektedir. Aaya ittihadı 
BiRLEŞiK AMERiKA: fikri oralarda çok kök salmakta· 
Nüfus tqkml,ğı yoktur, fakat dır. Bu müıtemleke ana memle • 

.faala 11111sJile'!tiiinden ve ziıU ket olan Holanc:lıa.dan çok büyük 
malnulitı fazla olduğundan bü· tür. Mesahai ıathiyeai 1 .190.152 
y& bir iktıaadl buhran geçirmek • kilometre mürabbaı ve nüfusu 51 
tediT • . ~imdi Çi-ı piyuuım eli- milyondur. 
ne geçirmeie ~ır. Fa • FILIPIN ADALARI: 
W Çlndeld dahilt harpten Te Ja- Ahali arasında iıtiklal cereya-
poa r~betinclen dolayı bunama- Dl çok lmnetlidir. Birleıik Ame
ftff~ o1ammııaktadır. Amerika· ı rika o adamı illm iıtiKlil etmeai• 
nın Çine ibmc..h 94 milyon do- ni bir çok eehepler ihdas ederek 

'geriye bırakmaktadır. Amerikanın 
Japonya ile yaptığı ticarette Fili
pin adaları mühim bir istinat nok
tası tetkil etmektedir. Adalann 
mesahai aathiyesi 297 .ooo kilomet
müra bbaı ve nüfusu 12 ımilyon. 
dur. 

AVUSTURAL YA İTTiHADI : 
Memleketin kısmı azamı gayri 

meıkUndur. iskanı da kabil de
ğildir. Çünkü yüzde elli dördü su
suzdur. ihracatın durmasından 
dolayı Avusturalya büyük bir iktı
ıadi buhran geçirmektedir. ihraç 
maddeleri doğmuı at ve yündür. 
Mali buhran da vardır. Mesahai 
aathiyesi 6. 700.()()() ve nüfusu 
5.500.000 dir. 

YENi KiNE ADASI: 
Balıkçı~klaı töhret bu1muıtur. 

Şimai Japon balıkçıları da orala
ra bdar gitmektedir. Japonya ile 
Holanda arasında münazaalı bir 
adadır. 

YENi ZELANDA ADALARI: 
İngiliz müıtemlekeaidir. Asya -

Jılarm mühaceretine tiddetle mu
halefet etmektedir. Mesahuı 
270.000 kilometre mürabbı, nü • 
fusu 1.500.000 dir 

JAPON MANDALARI: 

Yukarıdaki resim Amerikanın (San Franıiıko) limanını gösteriyor. Amerİ· 
kan donanmaunm büyik bir kısmı bu limana geçirilmiıtir. Orada büyük Okya• 
nuı hadiMlerine intizar ebnektedir. Hnrp çıkacak olursa Amerikanm büyik Ok· 
yanus."\ huruç hareketi bu limandan yapdacakbr. 1924 aeneaindenberi (San 
Franaiıko) limanı Çin ve Japon muhacirlerine kar,ı kapablımfbr. O tarihten evci 
memlekete airmit olanlar orada kalabilmitlerdir. Onun için (San Franıiıko) da 
Asya tehirlerini andıran koca bir mahal le vardır. 

Harbe hazırlanmak lazım/ 

Harp ilmini gençlere 
öğretmek icap ediyor 

Bir Alman askeri mecmuası dikkate 
değer bir fikir ileri atb 

(Yap, Palau, Kaırolin ve (Ma· Almanların (Deutache \Yek) ~ • tabitta harp prenıipinin ... 
riyon) adalar. Muahedeleri muci· da bir atlnıri rnecmualatr nıdıaı= Bu oldtit-n.r-...--- - .--___._. 

b. hk" d"l 1 • mecmuanm aon hafta çıkan aa)'lamda her bayabn maııuı bütiUı derinlikleriyle 
ınce ta ım e ı me erı memnu • :ı__ k .l" • • •• t · ç~-'..t" ku ti .. • • tedris dereceıinde talebeye harp .unu· en~.uı'll ıoı enr. ~:ı vve er mu-

dur, fakat Japon tabtelbahırlen nin okutulmau "bi mühim' bir mesele- cadele ile çelikleıir yatamak için Jmy. 
için üsaübahri olabilmeleri itiba • elen bahsediliyor~ Deniliyor ki: nti olan yapma kuvveti olmıyana sa
riyle fevkıalade mühimdir. Bu a- (Liberalizm) devrinde harple metıul lip gelir, bak hakaızhiı defeder, iyilik 
daların ortasında kalan ve Ameri- olmak ve harbe taaJIUk eden meseleleri kötülüğe kartı galebe çalar. Mücaclele
kalılara ait olıan müstahkem ( Gu· keneli noktai nazarlanna aöre tetkik et- den vazaeçmek, atalete düpnek mahvol• 

) d "h ta tt!'-1 ---.!-.len mek gibi itlerin fertlere bırakılır ve bal- mak, ölmek demektir. 
ama aımıı a e ıaenuu •- .. Ahk · ı nlar d tik, ha· t, • .. • •• HÜ ııu ntan ıçın feclakir yapmıya yetit· naa oı u yııye gurur11 

Amenkamn bu en muhım u • tirmek kadar mühiın olan harp ilini hak· gayret ve bunlann aksi olan düıman-
bahriıini kıymetten dütürürler • kında fertlerde yeknaıak bir fikir huıule Irk, kin, intikam ve gazap gibi ezeli ve 

HAVA Y ADALARI: Amerika· ıetirilmeıine çahımak meaeleıine hüku· tabii hislerinden aynlamazlar. 
nın uzak ıarka giden yolu üzerin- met dalına yabancı kalırdı. Bu yüzden 2· Harp ve siyasi lnkltaf 
de mühim biri istinat noktasıdır • büyük &ir kütlede harbin mevzuu ve ıe- Harp, hakikate kalbeclilen mücadele 
Fakat harp zühurunda orada ya· ~~.hakkında derin ~ bilgisizlik hü- aailanın azami tekilde faaliyete ptiril• 

J 1 b ""yük" bi tehli- kiın ıarer ve vatanın mu.,aauna taal- meıi demektir O tam manaaiyle bütün 
ıayan apon arın u r bik -..:ıı • hak · d · ' • • • . abilin· 'VUen meaelelerın mu emesın e tarihi tekimülleri etrafında döndüren 
ke teşkıl etmelen ıhtımal d •• L .. - ._ __ -ti d . d --L A hi ı ·n mib clir Si • ~' 1..1.- • ..:ıı-. . . • 6000 ~ ....... er en zıya e fGUSI s en ver • yası ueme ~ sayeun-
d~dır. Meıahaı sathıyesı ~- ~ olduiu görülür. Milletlerin me- bir tekilt verilehi1miıtir. Harp olmuay• 
kilometre mürabbaı, nufusu denı tekinıiilleri ve iktıaadi menfaatle- dı, Avrupa devletlerini P.teren harita 
360.000 dir, bunları otuz bet bini· ~ hİribirine airmeıi katııunda ciddi nasıl görünürdü? Fakat harp milletin 
ni Japonlar teıkil ederler. bll' ~ zuhur edemiyeceği kanaatin.in mevcudiyetini harici dütmana kartı ta-

umama bar.,ten evvel kök salmıı olma· arruzda ve müdafaada devlet idaresinin 
M~KS~K: .•. •• .. ".~ ba İhınalden ileri gelmiıtir. Böyle kullandığı bir vasıtadan ibaret delildir, 
Bırleıik Amerikanın kendısını duıuncelerin taammüm etmesi milletin o ayni zamanda devlet dahilindeki ıiyui 

tehdit ettiği zannmdadır. Onun '?ü~~ hevesini lmacağı için çok teh· fet en büyük bit mefkUreye hizmet el

çin JaPon dostluğuna meyyaldir. ~~elidır. J:I~ milli bir terbiye vermek edilmesine de yarar. Bütün millet ve 
Japonya ile Melaikaı arasında akt· ıçm harp ihni diye hir derı de hazırlan~ devlet mekanizmaıı, miiaellib kuvvete 
edilen gizlim ah d mucibince malı ve Abu ders ıençlere okutulmalıdır. iıtinat eder. Ordu, donanma ve zalxta 

u e e Aıken mecmua -·'--""aki fikirl · 1 h" b" h""kA t k"" ük bir 
M k "k (M d 1 · ) körfezi· "' .. llUU"U en or- o masa, ıç ır u ume en uç ar-

e sı anın a e eıne taya atbktan sonra L__ eler · ı d bil · · N · • . k""rf . . . . - ıın ne er en zuıunu e yenne getiremez. eticeıı 
nı aponyaya terk ve bu 0 ezı ibaret olabileceiinı tetlcik ediyor ve a- bir kibuı ve fertler arasında müteka&il 
Japonyanın Amerikaya karşı tah- tağıdaki noktalan lcariediyor: bir mücadeledir. 
kim edeceği söylenir. Meksikanın 1· Harbın -• •ebepleri 3·Harp ve medeni inklpf 
meeahai sathiyesi 2 milyon kilo • Milletlerin h~yabncla harplerin hangi Harp haddi zatmda tahrip ve ölüm cle-
metre mürabbaıdır, nüfusu 14 ıebeplerden dogduiu araıbnlacak olur· meldir. Fakat bu tahribin ve öldürme-
milyon 500.000 dir. sa bu sebeplerin hudutlarnmz haricinde nin oynadığı muazzam bir rol vardır ki, 

kaldığı ve bunlara aklnmzıa ermediği 1 o da harbin medeni inkitafa hizmet et• 
PANAMA MINT AKAS: : meydana çıkar. Harbi müspet bir daia-e mesiclir. Ne Yakit zamana uymıyan te
Amerika için büyük bir aevkül- içinde izah etmek kabil olıay~ insanlar aiaat ve ahvali ortadan kaldırmak veya• 

ceyt ehemmiyeti haiz olan Pana- onu ortadan kaldırmak çarelerini bui· but beteri:retin büyük fikirlerini ameli 
ma kanalı fevblade tahkim edil- mut olurlardı. Tarihe bakılacak obU"aa hayata tatbik etmek l&zmıgelmipe, dai-
mittir. Panama mıntakaaı 1903 bu aibi tetebbüslerin eksik olmadıiı gö- ma harbe mürncaata ihtiyaç hild ol-

. d "k taraf d rüliir. Bütün o te,ebbüıler akamete ui- ınuıtur. Dinler de harp sayesinde ta-
ıeneaın e merı a ın an zor- Onu • • h bütün milletle- - • . h" • t _ _a. "I . h . ld l'IUDl!br· n ıçın arp A ammtim etmiftir, namuı "" urrıye _.. 
la darı mu tanyet,, altınaı a ı· rin hayatında, bütii(ı medeni, manevı ve hmnlan, harp n•nmw en yiiJuek merte-
rdmıştı. siyui rabıtalara n bütün ilini ve fenni belere çılrabilmitlerdir. NamullllUI ve 

CENUBi AMERiKA: kazançlara rağmen tali doğurucu . bir muhitini korumak için harbe aanJan mil-

B 
.. yük. Ok . l · d al"' kuvvet olarak bugüne kadar mevcudıye- let en biyük bir mefkıireye hizmet -.. 
u yanoa •t erm e a • ..:_: muhal tmi" ti" mi• olur. Çünkü ancak --ı. • ha tı, 

ı___ ktur faka b" 1 "k a. _ __: uau aza e ! r. :s fCIUll ya ,_. 
'IUUI yo , t ır efl n:11n::n· Feltefi mütalealar Ye muhakemeler veti ve mülkü cemaat Ye vatan fildrl.i 
kadan korktuiu için Japon siyue- dalai harbin mahiyetini meydana çıkar-
tine meyyaldir. maya mavaffak olememıfbr. Nereye bak· (Devamı 11 inci sayfanm 3 tlncil aUtunwıdaJI 
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Hayattan 
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'Hayattan Memnun 
Olanlar Klübü ,, 
adın/ar Tarafından 

Kuruluyor! 
"Hayattan memnun olanlar klü .. 

ü,, .•• Hiç böyle bir klüpten bah· 
dildiğini işittiniz mi? ... Bu klüp, 

imdiki h:ılde ınevcut değil... Fa· 
at kurulacak! 

Böyle bir klüp teıekk:ülü, bir 
adın tarafından kadınlara teklif 

~dildiğ ve teklif, kadınlar tarafın· 
an büyük bir :ılaka ile karşılandı· 
ı için, bahsin bilhassa kadın say· 
asında yeri vardır. A vuıturyanın 
ünevver kadınlarından muharrir 
ariy:mne Ştem, bu teklifi ortaya 

tandır. Bir Viyana gazetesinin 
adın sayfasında neşrettiği uzun 
ir yazıda, teklifini, ıbunun isti 
at eNiği esası ve böyle bir klüp 
urulm "!sından elde edilecek fay· 
alan, şöyle anlatıyor: 

~ 
"Bu zamanda, her yerde iktisa• 

i buhranın tesirleri barizdir. Yal• 

12 Avusturyada değil, dünyanın 
ütün memleketlerinde ...... Hiç bit 
yde t::ım bir istikrar yok... Hiç 

imse, yarının kendisine ne hazır· 
adığını kestiremiyor. Bu nokta• 
cl-.n, zenginle fakir arasında fark 

ktur. Zenginin hizmetinde çalı· 
fln fakir, günün birinde işinden 

ıkarıl :ıbileceği ihtimalini düşüne• 
ek üzüntü içinde yaşarken, zengi· 
in yaşayışı da üzüntü içinde geçi· 
or. O da, masrafını kısa kısa, gü· 
ün birinde idare ettiği müessese· 
i kc:patm:ık vaziyetinde kalabile· 
eğ:·.'li düşünüyor. Dolayısiyle, ye· 
ek, içmek, yatıp kalkmak, eğlen 
ek hususunda bugün için bütün 
zularını bol bol yerine getirebile· 

ek olan da, arzularını maddi İm· 
tan nisbetinde tahdit etmek ç.:ıre· 
izliğini duyan kadar rahatsız va· 
iyettedir. Vaziyetin böyle oldu· 
unu söylemek, mübalağaya kapıl· 
ak sayılmam:ılıdır. Hayattan 
emnr.ın oluş ve memnun olma· 
ış ...... Esas mesele, budur! 

Böyle olduğuna göre, ne yapma· 
t? ..... Vaziyet olduğu gibi kalsın, 
öyle sürüp gitsin mi?... Ben, bu• 
a taraftar değilim. Hay:ıttan zev· 

kalmak istiyen, yaşamanın mana
ını kavrıyan ve yaş-:.mıya layık 
in insandır. Ben, insan1arı hep 
Ö}'le görmek isterim. Her yerde 

'Hayattan memnun olanlar klü
ü kurulmalı, klüpleı • zamanı 

0 ; geçirmiye yanyıcı, nikbinliğe 
ol gösterici olmalıdır. 

Daha ziyade kadınların öna
ak olabilecekleri bu hareketin, 
ek faydı.lı olacağın-ı kaniim. Ka~ 
ın için cie, erkek için de .... Böyle 
liipler kurmaktan nıaksat, nedir?. 
unun cevabını yukarıda bsaca 
erdim. Zamanı hoş geç.irmiye 
.:ırayıcı, nikbinliğe yol gösterici 
lmak ..... Peki, bu maksada nasıl 
ritilecek? •. Kurulan klüplerc!e ne-
er yapilaeak? Bunu da izah e".le-

m. 
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~eçti , •• Bahar ~eldi 1 • Kış 
~oliuut 
Mo~asın~o 
Bulıca 
R O l 

Oynıyan-
ıor~an: 
c i ~ 
~ D r 1 o~ Şık Giyinmiş Olarak ... 

lft11ıımnııttımııı11111111ıııııın11u11111ıııımınıı11ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılfff11flttııııııııııııııııııuıııııııınınnınııııtfll" 

O Ev Kadınına O 
Leke çıkarmak için muhtelif elbiseniz kan lekesi oldu. Bu kan 

tertipler vardır. Bunalnn en sade- lekesini çıkarmali için ne yapma· 
ferinden biri de, yumurh sarısın· lı? .... K::ın lekesini çıkarmak için, 
dan istifade etmektir. elbisenin lekelenen yerlerini tuzlu 

Yumurta sarıu, bir miktar ılık su ile iyice yıkamalıdır. 
suda karıştırılacak, sonra bir bez· lııııııııı.... 

le lekeler silinecek. Bez sa.bunlu Sirkeyi bozulmadan muhafaza 
olursa, leke çıkarm1k hususunda etmek için ne yapmalı?... Serin 
görülecek fayda iki kat olur. bir yerde saklamalı ve içine bir 

~ mikt:ır asma yaprağı koymalı. Bu 
Ekmek keserken eliniz hafifçe suretle sirke, uzun müddet bozul

keıildi, tela,Ia elbisenize sürdünüz madan durur. 
111ı"uııııııtı11111ı11ıııııı11111111ıuııııuuıu11111 1ıııııııııı1iııııııilıııııııı1uuıııııııııııııuıııııııııııııı111111111ııınıııııu1ıııın"""''1t1ıııııııııııuıı1ıı 111 
konser, tiyatro gibi zevk verici şey- - Zar:ırı yok, o günün biri için 
lerden istifade imkanını temin et- gene bir mikt:ır para ahkoyunuz. 
mekle olur. Klüplerde bunlar te- Fakat, bugünün hakkını verdikten 
min olunacak ..... Bu suretle yapıla- sonra .... Hayattan istifade ediniz 
cak toplantılarda, hayatt:ın mem - ve etrafınızdakilere de bu istifade
nun olmak, sabiden yaşamak de • yi temin ederek, hayattan memnun 
mek olduğu fikri...... Hayır, hissi olmanın ve memnun etmenin zev· 
herkese benimsetilecek. Fakat, kini tadınız. 
konferans vermek suretile değil.... - iyi ... Lakin ... Günün birinde .. 
Sohbet .:ırasında, sözün gelişine - Günün biri için, bin bir günü 
uygun tarzda... feda etmek, aklın kabul edebilece· 

- ı,ıeriniz pek iyi. gitmiyor ği bir şey değil bu asırda .... Belki 
mu? .. Bugün için öyle olabilir. Fa- o günü biri, hiç semtinize uğramı
kat yarın.... yacak! ..• Halbuki, bin bir gün bir 

- Yarının daha fena bir netice yandan gelip, bir yandan geçiyor! 
hazırladığından korkuyorum! ~ 

- Ne biliyorsunu:z;? .. Belki de Hulasa, insanbr, mesut olmak 
daha iyi bir netice! .. Yarını, bugün için, bu yolda gayret göstermeli
den katiyetle kestirebilir misiniz?. dir. Saadet, daima harici sebep· 

Gidi!ı.e b k I lere baguh degtu'ldir. Herkesin içe-- l' a ı ırsa ..... 
- Bu tefsire bağlı bir şey, tef· risinden gelen bir histir. Görüşe 

sire, görü~e ... Hem, yarını düşüne· ve duyuşa tabidir. 
rek, bugünün temin ettiği zevkten Kadınlar, içerde bu hissin u· 
doyasıya istifade etmemek, doğru yanm:ısı hususunda çok müspet rol 
mu? .. Göte, yalnız müsterih olanın oynıyabilirler. Bence kadının ka· 
mesut olduğunu söylüyor. Alman- dın üzerindeki tesiri, bilhassa bu 
yanın en büyük edibinin bu sözü· asırda, erkeğin kadın üzerindeki 
nü düşününüz. Müsterih olunuz, tesirinden kuvvetli olduğu gibi, ka 
içiniz rah ~t etsin. Yalandan değil, dımn erkek üzerindeki tesiri de, es 
sahiden eğleniniz ! ki devirlerdekinden daha kuvvet

Sohbet arasında, sözün gelişine lidir. Eskiden kadın, daha ziy.:ıde 
uygun olarak böyle söyleyişlerin, erkeğin sözüne göre düşünmiye ça 
bedbinler üzerinde iyi tesirler hı· lışır ve duygusu da ona göre olur• 
rakacağından eminim. du. Erkek, kadının sözüne ehem-

~ miyet vermezdi. Bugün, kadın 

Sonra, fakirlerin de bu klüpler· kendi düşünüşüne hakim olduğu 
d~n istifade etmelerini temin için, kadar, erkek te ona kıymet veri • 
zenginler, cömertlik göstermelidir. yor. Bu itibarla, "hayatt:ın mem
Par:ıyı sıkı tutmak ... Lüzumundan nun olanlar klübü,, kurmak ışı, 
fazla tutmak .... Yiyeceğinden, gi· kadınlara düşen bir iştir. Yazdık 
yeceğinden, eğlenceden, her şey larımı isabetli gören kadınların, 
den artırarak, bin bir kilit altında hu teklifi derh:ı.l benimsiyecekle-
saklamak..... !erinden ve faaliyete geçmek üzere 

- Neden?... harekete geçeceklernden şüphe et· 

Moda sah:ısında dönüm nokta- kun renkler .... Muhtelif renklerin 
sı .... Mevsim sonundayız, ilkbah:ı
ra kavuşmak üzereyiz. Fakat, ta
biatta yeni mevsimin izleri henüz 
müphem bir halde iken, mod:ı sa· 
hasında barizleşti. Moda, sırasına 
göre tabiattan mülhem olsa bile, 
um.umiyetle suniliğin ifadesi değil 
mi? .. Dolayısile hu sahada bahar, 
tabiat sahasındaki bahar havasını 
beklemeden geliyor! 

Bununla beraber, ne de olsa mo
delleri şimdiden haznlanan elbi
seler, gene bahar havası esmiye 
başladıktan sonra giyile bilecek ..• 
Şimdiki halde, baharda giyilecek 
elbiselerin biçimleri, renkleri v. s. 
si tayin olunuyor. Baharda ne giyi· 
lecek, bu senenin ilkbaharı, bize ne 
gibi yenilikler getirecek? ... 

1934 senesi ilkbaharında moda 
olacak renk, aşağı yukarı belli ol
du. Hav:ıi mavi renk. ... 1933 ilk
baharında toz penbe renk moda 
olmuştu. Demek, renk değişikliği 
var. Tabii bu arada başka renk
ler de Y,er tutacak. Ancak, hep uç-

de en uçkunları .... 
M:ıvi rengin hayli şümullü olarak 

yer tutacağı, benimsenileceği an
laşılıyor. Moda mütehassıslarının 
modellerine göre, bu renk, yalnız 
elbisede yer tutmakla kalm.ıyacak, 
ipek boyun atkıları, düğmeler, ke
merler, tokalar üzerinde de havai 
mavi bir iz görülecektir. Süse ait 
şeyler üzerinde de ... Unutmıyalım, 
ş:ıpka kurdeleleri de en çok havai 
mavi renkte olacakmış! 

Sırası gelmişken not etmeden 
geçmiyelim. llkbahar şapkaları .. 
nm, hasırdan şapkalar olması te • 
mayülü kuvvetlidir. Hasır şapka, 

bir zamanlar geniş bir sahada de
vamlı olarak rağbet görmüş, lakin 
son senelerde hemen tamamiyle 
ihmale uğramıştı. Bir k3Ç sene ye
rini örme ve kumaştan şapkalara 

bırakan hasır şapkalar, önümüz· 
deki ilkh:ıharda sarı, kumral, kes
tane rengi, siyah, açık sarı ve kır
mızıya çalar saçlar üzerinde ... Hu• 
lasa bütün kadın başlarında. göze 
çarpacak! 

Kış Modasına Son Bir Bakış : Kürklü Mantolar 

-"'1tüıtııtıttt~ııııı1t1ıtııulJlfflıııtıınıınıııııııuı11uıııuıııııııııııı11u11ııınııııı111111111ıııııııııı11111 nııuıııııııu11ıııııııınııııı11 

Sade M.obilye 

ı rrn 
ı 

....... - Ey, ne olur, ne olmaz? ... Bel· miyorum. Bu işin başarılacağında l 
Zamanı hoı geçirtmek, zir;.afet, ki g~inün birinde, lazım olur! tereddüdüm yoktur!,, { Tuvalet Yapmağa Mahsus Zarif Bir Köşe 
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Benim gibi bir adam •• 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nakleden: Selami izzet 

Naci beyle Fatma hanım, mü· J Ayşe, bir taraftan da, fabnayı 
!kellef yemek odalarında, yemelde ı gözlüyordu. Kendisi namuslu bir 
rini yiyorlardı. Naci bey, otuz beş 1 kadındı, fakat her !kadmm iıamu• 
yaşında güzel bir erkekti. Vakur sundan füphe ederdi. Fatmadan 
ve azametliydi. Ağır ağır elma so· da füpheleniyordu. Naciye ıihanet 
yuyordu. Fabna hanım narin, sa· ettiğine kanidi. 
nşm güzel biT kadındı. Pırlanta Gezmek behanesiyle her gün 
gibi parlıyan tırnaklı parmakla sokağa çıkıyor ve kendini göater
rmda pırlanta yüzüklerini pırılda· meden, F atmanın peşine düşüyor· 
tarak, portakal soyuyordu. du. 

Hizmetçi, kahveleri bırakıp git· On beş gün sonra, nihayet mu· 
tikten ıonra, Naci bey sigarasını rad_ına erdi. Sevincinden deli ola· 
yaktı ve sigarasını yakan karısı· rak eve geldi. Doğru Na.cinin oda· 
na: sına giı:di .. Fatma, köıenin baım· 

- Amcamın kızı Ayşeden mek· da bekli yen bir otomobile bindi, 
tup aldım, dedi. Ayşeyi hatırladın Otomobilde bir genç adam vardı. 
mı?. ÖpÜştüler. Otomobil uçar gibi u· 

Fatma dü§ündü: zakla§tı. 
- BilL-.~m tanıyor muyum?. Naci bey evvela hiddetle, sonra 
Naci Bey omuz silkti: hayretle dinledi. 
- Hiç hafızan yok Fatma. Ha- Doğruldu. Yüzü gözü değiflJliŞ-

yrr, tanımazsın., fakat sana bahset· ti: 
miştim. Evliydi. Ben lkocasiyle 
dargın olduğum için .. 

- Doğru mu söylüyorsun?. · 
- Gözlerimle gördüm. Adam 

Fatma: "lıte dargın olduğun 
bir l:işi daha .. ,, diyecekti. Deme· 

di. Naci Bey devam etti: 
-... Görü{.müyorduk. Onlar 

Konyada otururlardı. Kocası öl
müş .. Yapayalnız kalmış. Yanıma 

gelmek istiyor. 
- Kaç yatında?. 

-Benden bir iki yaş büyüktür. 
Eskiden !kardeş gibi sevişirdik; 

otomobildeydi. Fatma bindi ÖpÜf· 
tüler. 

Naci bey, boğuluyormu, gibi, 
elini boğazına götürdü. Ayıe dü
şündü: "Ne kadar çok seviyor .. ,, 

Naci bey odadan çıktı, bira'Z 
sonra Fatmayı kolundan tutmuı, 
sürükliyerek getirip haykırdı: 

- Birini $eviyorsun ha!.. Seni 

otomobilde görmüf .. ÖpüfmÜşsü-
.. 1 

Kocasiyle darıldım, ayrıldık o, ko- nuz ... 
casınm tarafından çıktı. Kocalar - Ha! .. 
daima haklı olmalıdırlar. Ka • Fatma fırladı ve biraz sonra e· 

linde bir resimle geldi, sonra Ay-d ın kocasına daima hak vermeli
dir. 

Nazi B. bu son sözleri üstünde 
fazla durdu, sonra devam etti: 

-Aytenin yazdığına göre iko· 
cası onu on parasız bırakmış hasta 
olduğu için, iflerile meşgul ola • 
mamış . Bana göre beceriksizli· 
ğinden ... Herne ise geçelim .. Ne 
olsa Ayşe e.krabadır. Onu gurbet· 
te on parasız, kimsesiz bıraka· 

marn. Çağırayım. 

F atmanın bu hiç de hoşuna git· 
medi. Fakat hodbin bir kadın de· 
ğildi. Merhametliydi, münakaşayı 
sevmezdi. 

- Nasıl istersen, dedi. 
"' il- 1(. 

On gün sonra Ayşe geldi. ilk 
nazarda çirkin bir kadındı. Yağlı 
simsiyah saçları, delik gibi iki ye· 
şil gözü, siyaiı bir entarisi vardı. 

Ve ilk nazarda, kaderine rıza gös· 
terip, bir kenarda., sessiz sedasız 

oturacağa benziyordu. 

Malum ya, görünüş aldatıcıdır. 
Ayte, pek çabuk Fahnayı kıskan· 

mıya bafladı. Evin içinde her şey 
Fatmanındı, onun hiç bir şeyi yok· 
tu. Elbiseler, tualetler, elmaslar, 
otomobiller, ziyafetler, davetler, 
her şey Fatmanındı. O, odasında 
pinekliyordu. 

Gayriihtiyari F atma~a kin bağ· 
lamıya baıladı ve ona düşmanlık 
etmenin çarelerini düşündü. 

Artık Naci beyin etrafında 
pervane iibi dolaşıyordu. Her işi· 

J 

ni görüyor, ona ihtimamla bakıyor 
ve ona acırurmış gibi görünüyor· 
du. Naci bey, Ayşenin kendisine 
gösterdiği hürmeti pek tabii gör· 
dii. Onun gibi bir adama elbette 
hürmet edilirdi. Yalnız amca kızı· 
nın kendisine acımasına hayret et 
ti. Ayşe ona acıyordu, demek, ki, 
acınacak bir §eyi v:ırdı. Kuşku· 
landı ve t.-ulağı kirişte, her şeyden 
fiıphelenerek yaşa.mı;ra başladı. 

şeye gösterdi: 
- Bu adamdı değil rmi?. 
Ayşe afallamııtı: 

- Evet. 
- Karde!imdi. Onunla de.rgın· 

sın. Beni de götüıtürmüyonun ... 
Ama o benim ka.rdeıim. Gizli görü 
şüyoruz .. Benden nasıl şüphe ede· 
bilirsin Naci.. 

Naci beyin gözlerinin, içi güldü: 
- Affedersin .. Ne olsa karde

şindir. Hakkın var. Söyle, artık 
bize gelsin, gizli görütmeyin .. Na
sıl oldu da bir an senden şüphe e· 
debildim! .. 

Karısını kollarının arasına al· 
dı, şefkatle, muhabbetle öptü. 

Ayşe, hiddetinden ağlıyordu. 
Kekeledi: 

- Se ... Sevinçten ağlıyorum .. 
Naci bey ona döndü: 
- Sen buradan defol .. Sana o• 

turacak bir yer bulurum, ölmiye
cek kadar para da veririm .. Ama 
artık senin yüzünü g4:>remem .. Be
nim gibi bir adama karısı nasıl İ· 

hanet edebilir .. 

Üniversite talebesinin 
kooperatifi 

Üniversite ve yüksek mektep· 
ler talebesi arasında (mahdut me· 
ıuliyetli yüksek tahsil talebesi bir· 
lik !kooperatifi) tetkil edilmiıtir. 

Kooperatifin nizamnamesi noter • 
de t:ısdik edilmittir. Talebe ikoo· 
peratifinin yüksek mekteplerde ve 

üniversitede satııa çıkardığı mu· 
vakkat hisse senetleri çok rağbet 

görmüıtür. Kooperatife profesör· 

ler de girecektir. 

Recep Bey 
Cümhuriyet Halk f ırka.ıı umu· 

mi katibi Recep Bey dün Taksim 
stadına gelerek Galatanray -
B~iktaı maçını aeyretmit ve spor· 
cularırnızla spor İ!leri üzerinde gö
rütmlııtür. 

Beşiktaş Galatasarayı 
bir türlü yenemedi 

_.. CBal tara.fi ı lncıl .. yııammı., ·seıikta, gittikçe ağır baıtıi• için eaıata· F b h .. es 
ceçirmiıler ve kıımen şanı ıayeıinde ye- saray takımı derhal kendini geri çekti. ener a çe mu -
nilmekten kurtulmu,lardı. lki taknn çe- ve tam bir müdafaa oyununa baıladı. • ı • t ı d ı 
tin bir maçtan sonra ikiıer sayı ile bera- Artık atadı dolduran binlerce halkın SiS erı op an 1 ar. 
bere kalmıılardı. O günkü maçın sebep· timdi seyrettiği ıey Galataaaray nmf aap 
lerini görenler ikinci karıılaımanın her haaında Beıiktaım tazyiki, Calataaara· 
halde Galatasaray lehine neticelenmesi- ym müdafaasıdır. Galatasaray muhacim

F enerbahçe müessisler heyeti 
dün klübün Kadıköyündeki bina· 

nin kuvvetli olduğunu iddia ediyorlardı. leri de müdafaaya , çekildikleri Muslih sında fevkalade olarak bir içtima 
Fakat Galatasaray - Fener maçındaki ile Danyal da çok hırpalanma neticesi e1-

kavl'a neticesinde iki tarafın birinci takı· ki oyunlarını tutturabilmek imkanmı 
mını kuran oyunculann cezalandınlmaıı kaybettikleri için Galataıaray müdafaaıı
böyle büyük bir aabıraızlılda beklenen bu nın iade ettiği toplar muntazaman ve 
ikinci karıılaıma için Beıiktata büyük serbestçe Beıikta§ müdafilerinin ayağına 
bir avantaj teıkil ebnit oldu. Takımın düıüyor ve ayni dakikada tekrlll' Ca
dörtte üçünü B takımındaki oyuncularla latasaray kaleıine yollanıyordu. 
kunnıya mecbur olan Galatasaray takımı Çok canlı bir mücadele ... 
Beıiktaım karımna bu ıefer bir hayli Galatasaray müdafileri ile haflan bu 
zayıf bir halde çıkıyordu. Bu itibarla biı· alanları maçın bitmesine beş dakika ka· 
çok sporcuların kanaati müıterekti: Iıncıya kadar muvafakıyetle kestiler. B\l-

- Galatasaray Yenilecek .. Bu da tabii· hassa Muzafferle Burhan çok iyidiler. 
dir. Galatasaraylılar dakikaları sayıyorlar ve 

"" lf. lf. bu sayılan dakikalar iki taraf iç.in de asabı 
Galatasaray yenilmedi ve beraberlik tamamen ıerecek derecede üzüntülü ge· 

vaziyetine de ancak koca maçın bitmesi· çiyordu. Galatasarayın maçtan galip çık· 
ne tam bet dakika kala düştü. San • kır- ma11na dört dakika kalmııtı. Hiç mağ· 
mızdıların mukavemeti bet dakika daha IUp olmıyan Beıiktaıhlar Galatasarayın 
ıürsencli dünkü galataaaray iki üç ıene caklardı? Fakat hayır. lıte bir gol: 
evel gene Beıiktaıı iki aayı ile yenivercn ihtiyat takımı karımnda mağlup mu ola
Galatnsarayın o zanıanki ikinci takımına Rasim topu yerde yakalıyor fakat 
güzel bir nazire yapnuı olacaktı. elinden kaçırıyor ve top bir ıütle kaleye 

iki takım birinci karıılaşmada olduğu giriyor. 

aktetmiştir. 

Sabık ziraat vekili Sabri beyin 
riyasetinde yapılan bu toplantıda 

ittihaz edilen mukarrerat ıunlar -
dır: 

1 - Fenerbahçe stadında konu
lac:lk Gazi heykelinin rekzine 

yüksek müsaadelerini liituf buyur 
mak suretiyle bütün F enerbahçe· 

li gençleri bahtiyar eden Ulu Şef 
Reisicumhur Gazi He.zretlerine 

bütün klübün en derin tazim ve 
§Ükran hislerinin arz ve ibllğms. 

2 - İdare heyetinin 7 kişiye iD
lağile yeni ihdas olunan riyasete 

Saraçoğlu Şüktü Beyefendinin ve 

umumi katipliğe Menemenli zade 
Muvaffak Beyin İn!ihaphnna. 

3 - Klübe teveccüh ve muza· gibi naııl oldu da gene ikişer sayı berabe- Arkaımdan bir tehlike daha ... V°Tmaç 
re kaldılar, anlatalnn· b"t' baretlerini esirgemiyen muesıis . • ı ıyor. 

Adem Beyın hakemliği ile maç başla· Ad B d"' k"" l . . 'dare azadan Gaziantep mebusu Kılır 
dığı vakit Galatasaray ıahada: . ~m ey un u maçı ço < ıyı ı :r 

etmııtir. Ali Beyefendiye arzı tetekkür e· 
Rasim, Faruk, Burhan, Suavi, Jbrahim, Vefa _ Fenerbah ~e dilınesine. 

Muzaffer, Muıli~ Salahattin, Rasih, 
Doğan, Danyaldan mürekkep bir ta- Kndıköyündeki maça gelince Fener· 4 - Sinop mebıuu Rec.~p Züh-
kunla ~er almış bulunuyordu. Değişik· bahçenin Vefayı ikiye ka111 üçle yenerek tü, İzmir mebusu Oaman z:ıde 
lik yalnız müdafaaya Faruk'un alınmıı güzel bir galibiyet kazanmasiyle bitmit· Hamdi Beylerin müessiı aza se· 
olmasıydı tir. ·ı · 

çı mesıne •• 
Beıiktaı takımına gelince kalede Yeni kadrosiyle ikinci oyununu oynı-

Mehmet Ali vardı. Takımın diğer uzuv· yan Fenerbahçe, kadrosunda tadilat Yeni reia Saraçoğ)u Şükrü Be-
lan değiımenıiıti. yapmıt ve Ziyanın yerine Namık'ı al- yin klübe hediye ettikleri fotoğ· 

ilk akını Beıiktaı yaptı. ikinci akını mıtdı. . • rafları büyük salona merasimle a· 
da Galatasaray... Calatasarayın büyük • Vef~ ıae malum olan , aıhnıı ve riy.a.eti ,~ kabullerindew 
bir ate§ ve hızla ileri atıldığı görülüyor· mıtlerdı. ·· dolayı kendilerine telgrafla ar.zı-r 
du. Üçüncü dakikada bir Calataaaray a- Oyuna Galatasaraylı Suphi Beyin ida· 

ı tefekkür edilmittir. 
kını Beıiktaı kalesine ıokuldu, fakat Be- resinde baılandı. lk akını yapan Fener-
ıiktaı müdafaa11 topu iade etti. Topun liler ancak müdafaa hattma kadar ıelmiı- Müeaseaan heyeti, heyeti idare. 
üzerine Calataıarayın ıol hafı Muzaffer lerdi ki Saimin müdahalesi topu uzaklaı· nin tarzı hareketlerini ittif a'kla 
koıuyordu. Muzaffer kartı tarafın tered- tırdı. Bir iki defa ortada dolaıan top te.ıvip etmiıtir. 
d •·tı·· · ti' • •· d .. v .. • • B 'k•- Fenerin nısıf sahasına kadar uzandı. Fa·,.,••••••••••••llil ... u u vazıye nı gor ugu ıçın eıı -ı 11 
kaleıine uzaktan bir ıüt yolladı. Kalenin kat Vefahlarm kaçırdıklan bir iki fırsat
önlerinde bulunan Galataaarayın ıol açı· tan ıcnra hakimiyet Fenerlilere geçıniı 
ğı kendine doğru gelen bu ıütü keıme<!i oldu. Şevkinin güzel bir inişi topu Zekiye 
ve 11çrıyarak topun ayaklannın altından geçirdi. Bir favl ve firikik. Zekinin ıütu 
geçmesine imkan verdi. Bu hareket Be- üste gitti. 
ıiktat kaleciıini aldattığı için top doğru. Oyunun 21 inci dakikalarında gene 
dan doğruya kaleye gireli. Şevkinin bir iniıi ve ortalayııı. Topu ka· 

Muzafferin iyi görüıü ne kadar yerin. Pan Namık 18 pas çizgisinden sert bir 
de iıe arkadaıının vaziyeti kavraması da !Ütla F encrin ilk ımyıaını yaptı. Fenerin 
o kadar güzeldi. hakimiyeti devam ediyor. Zekinin güzel 

Aradan iki dakika ya geçti ya geç~~- bir 11ra pa11 Şabanla Şevki araıında bir 
d. b' "-I dah Muslıhın f ı; ır ua atasaray akını l!l. ırsatın daha kaçmasına ıebep oldu. Ve 
aağdan ilerlediği ve yanlama vaziyette birinci d::vrc bu suretle 1--0 Fenerin le

ikinci devre 

güzel bir §Üt attığı görüldü: ikinci g?ll hine bitti. 
Calatasaray, maçın sekizinci dakika· 

ımda iki ıayı birden çıkarmı§ bir vııziye· . 
te girmiıti. Bu doğrudan doğruya iyi ve lkınci devre hatladığı zaman Fener ta· 
faik oyunun neticesi olduğu için kimse lamında Niyazi ile Namık yerlerini değit
hayret etmiyordu. Yalnız umumi bir tirınitlerdi. Oyunun Vefa lehine döndü
merak vardı: San. kırmızılılar maç sonu· ğ~ı görülüyordu. bu sırada Vefalıların 
na kadlll' bu vaziyeti devam ettirebilecek- bir .hücumunda Muhteıem dördüncü 
ler mi? dakıkada beraberlik aaymru yaptı. 

Maç, ilerledikçe bu sorguya ken~İ Bundan sonra Fenar takımında bir ka-

Deniz=yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaltöy - Köprübaşı 
Tel 42302 - 4:iirlteci Mühürdarıadr 

Han Telefon 22740 

Ayvalık Sür'at 
Yolu 

SEYYAR Yapuru 17 Mart 

Cumartesi 18 de Sirkeci 

rıhtımından kalkacaktır. (12161 

MERSiN Yolu 
INEBOLU vapuru 18 Mart 

Pazar onda Sirkeci rıhtımın· 
dan kalkacak. Gidiıte Çanak· 
kale, Iımir, Külllik, Bodrum, 
Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan. Kaı, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamur, 
Mersin'e. Dönüıte bunlara 
illveten Taıucu, Kuıada11, 
Gelibolu'Ja uğrayacaktır. Ya· 
hmz Anamura uğramayacaktır, 
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kendine cevap vennİ§ oldu: Hayır... Bu rışıkl~~ .~öz~ çarprnağa baıladı. Vunıı 
da tabii idi. Çünkü Beıiktaş gerek nefes, lar kotuleııyor, Fener hatları daralıyor· 
gerek vücut ve gerek umumi beraberlik du. Bir Vefa hücumu favulla keıildi. Fe
noktaaından rakibinin dünkü takımından ner nleyhinc bir firikik: Muhteıem güzel 
yÜksekti. G.alataıarayın daha genç ve bir §Üt çekti ve Enver kafa ile vefanın 
bilhassa daha tecrübesiz oyunculardan ikinci golünü çıkardı. Fakat bir iki daki· 
tertip edilen ~nnımn böyle bir takım ka sonra Zekinin bir ara pas,. 
karıısında hakimane oyunu ıonuna kadı.u nı alan Niyazi beraberliği temin 
devam ettirme.si her ıeyden evel mantığa etti. Bundan sonra Fener te'-. •----

d N k. d K T opbanede kiin telıiz tel-uyamaz ı. ıte ım maç evre ortaaına rar düzelmiye ba~ladı. Ve devre 10• 

doğru müvazeneye doğru gitti, binz d ğru Nam:k'ın çok güzel bir col.. graf merkezimizin, 935 ıeaeai 
d h.. f 'k · B 'k · nuna 0 u b'd t' d bd"l' · d sonra a ucum aı ıyeb eşı ta1a geçtı .. 1 l'b" t' temin etti ı aye ıa e te ı ı ıcap e en .. . ı e ga ı ıye ı · 

~ununla beraber Calataaaray m~dafilc- Hakem maçı iyi idare etti. Fakat Fe- cibaıı, pazarlak suretiyle ta-
ny)e hafları.nın. ç?k muvaffakıyetlı oyun· nerbahçe Beykoza kartı çıkardığı maçtan libine ihale edilecektir. 
larıBbu ~tkazyik~ ıy~ dbeay~n'?1adkakit~kdırd. Ş d:ıha iyi bir maç yapını§ değildi. Vefa Şartnameıini görmek •e 

eşı taı yınnı ııncı a a ere· . 1 • • • d' d b f ) 
f. .. ·ı .. I b' ka d A k umumıyet e ıyı ı ı. a a aıla ma ômat almak 
ın ayagı ı e guze ır sayı çı r ı. r a-

s;ndan Hakkının bir ıütunu Galatasaray Di§er ma~lar iıteyealer her gün saat do· 
cüçlükle atlattı .. Gal~tasaray kalesi i.:ice Diğer maçlara gelince Vefa - Fener kuzdan OD sekize kadar ida· 
11kııtı. Fakat ~ır m~ddet. •.on~a muva- B takımlan maçında 1-0 Vefa, Eyüp remiz Le•azım Şefliğine mü· 
zene te~~ te111 ettı ve bırıncı devre bu _Beylerbeyi maçında 3--6 Eyüp kazan- racaat etmelidirler. Paurbk 
suretle bıttı. dılar. 16 N san 934 Pazartesi gllnil 

ikinci devre Galatasaray • Be•ilda• 8 takınılan ma- b 
s s Hat on eıt• yapılacalchr. 

lkinici devrenin ilk dakikaları gene çı Beıiktaı lehine bitti. Anadolu da ra- · (875\ 
Galatasaray hür.umlariyle açıldı: Fakat kibini 2 --4 yendi. 



~~da 

Radyo ve Köpek ... 
Kutudan sert bir ıslık sesi işitildikçe 

köpek derin uykusundan 
uyanıyor ve korkuyordu 

Köpek kapının önünde duruyor, 
bumunu havaya kaldmyor, ihti
Y~hktan kısık çıkan seıile biraz 
havlar gibi yapıyor ve top'llhyarak 
evin önündeki bahçenin bir KÖ!e· 
•ine doğru yürüyor. 

Ondan sonra biraz evvel protes· 
to makamında terkederek çıktığı 
e.in alt kat odaıının penceresine 
()'1kıyor. Bahsettiğimiz bu köpek 
ihtiyardır, belki çok Yll!amıyacak
hr. Hayatla çok alakası kalma
ıatııtır. istediği şeyler sükunet, si
~ bir od.:ı, kolay hazmolunabile
C:ek bir ııda ve arada sırada bir 

tatlı sözden ibarettir. Fakat 
ay.:ıtının son demlerinde o muz'iç 
yle kartılatacağmı kat'iyyen ha

rrına getinnemiıti ! Onun için ba· 
ım sallıyor, ağzını açar'lk esniyor 
e lteyfi kaçmıt bir halde evin 

hçeainde dolaııyor. 
Köpeğin ttklyetini mucip olan 

y, bir kaç gündenberi efendisi
İn odaıında cerey;ın eden garip 
'diaelerdir. O, senelerdenberi e

Fendisile beraber yatamı,, efendi-
şini odasında daima kitaplarile 
laıqıul görınÜ§, odad:ı gürültü na
'-lına yazı kaleminden çıkan cızır
tıdan ba,ka bir fey ititmemi§ti. 
lfer ne kadar efendisi arad~ sıra
da ağzından fena kokolu duman-
1,r ıavuruyona da, neyapsın bu ka 

rcık bir iz'aca efendisine kar§ı 
~yduğu muhabbet üzerine ta· 
'1ımül etmek mecburiyetindey· 
cl'i. Fakat son günlerde bu vuiyet 
değiımi!ti. Bir gün eve yabancı ve 
ıyafetaiz bir adam gelmitti. Oda
ın kö,esinde duran masanın üze-
' ne kutuya benzeyen bir tey koy· 
uıtu. Ond'ln sonra beraberinde 
lunan telleri duvarlara çivilemit 

e evin damına çıkarak diktiği iki 
İTek üzerine o tellerin bir tanesi
i ıerıni,ti. Köpek o yabancının 
&ptıjı bu itlere evvela hiç bir m:ı· 
a vere111emi1ti. 

Fakat aktam efendiıi eve ıelince 
asanın üzerine konulan o ikutu-
un önüne geç.mitti. O anda oda
n içinde meçhul bir in11n konut· 
ia b&!l&mftı. Bunun üzerine 

öpek kulak kabartmı,, birdenbh:e 
ndalyaya ve sand.:ılyadan yere 
ramıt, merak içinde odanın lıer 
rafmı dolatmıı, &1ndalyaların 
ltına da bakmıt, fakat hiç bir 
'maeyi görememitti. Garipıey ! Bi 
"ıi efendiıile konuıuyordu. Fak:ıt 

ada inıan bulunduğuna dalalet 
den bir koku alamıyordu. 

Köpek buna çok luzmııtı. O eve 
elen misafirleri k:ıpıdan karıda· 
ağa, onların ayakları etrafında 
lqar.:ık koklamağa •e bu ıuret
kim olduklarını anlamağa alıı-
lfb. Bu ıayede ıelen misafirlerin 
ndiıine kartı ohn dostluklarının 

ereceaini tayin eder ve ruhunun 
andülü olan kuyruğunu o derece-
ıöre yukarıya doğru kaldıra

k sallam.:ığa baılardı. 
Fakat bu defa gördüğü ve işitti
ıeyde esrar vardı, bir yenilik 

"rülüyordu. Köpek senelerdenbe
koku ve ses ıayesinde insanları 
frike muv:.ıff ak olmak hususun

hüyük bir tecrübe elde etmi§tİ. 
i hi..itiin bu tecrübeleri bir an

sanılmıfb. Naçar kalan bir in· 
lft fietJat etmeıi ıibi o da ıı~,·-

lamağa bqlamııtı. Bu haYlama bir 
çok m3na ifade ediyordu: Proteı· 
to, gelen misafirlerin kartılanması 
ve efendisinden bu yeni ve esraren 
giz vaziyet hakkında izahat iıte-

mek ! 
Fakat ef endiıinin .3klı batkaJ 

yerde idi. O tekdir makamında: 
' d" b w \ _ "Sus utanınaz .,, ıye agırı· . 

yordu. Köpek te meramını ifade 
edemediğini anhyauk sükut edi
yor, fakat gene efendisine yaklata 
rak çenesini yava§Ça onun dizine 
dayıyordu. 

Efendisi nih-.ıyet vaziyeti onla-
mıt ve o kutunun döğmesini çevir
mi!tİ. Bunun üzerine o yabancı seı 
derhal keıilmitti. Fakat bir kaç sa
niye sonra o kutudan büsbütün, 
başka sesler çıkmağ-ı batlamıştı.1 

Simdiki sesler hazan sokillktan [i.:· 

ç~n ve ellerinde garip aletler tutan 
insanların o aletlerden çıkardıkla
rı sadalara benziyordu. Bu gürültü 
kartıaında sükut etmek pek zor bir 
itti. Ancak havlıyacak olurs:ı, bir 
iki tokat yiyeceğini bildiği için 
zorla protestosundan vazgeçmeğe 
mecbur oluyordu. 

Köpek odanın içinde her tarafa 
bumunu soktuğu ve nemli burun 
deliklerini mütemldiyen açıp ka· 
padığı halde kimseyi bulamıyor· 
du. Halbuki ıes odanın içindeydi 
ve onu dinlemek köpeğin asabına 
dokunuyordu. Havlamak memnu 
olduiu için bilmecburiye yarım 

sesle vızıldamakla kanaat ediyor
du. 

Efendisi ise ona: 
_ "Ya ... itte sen artık bu sesle-

re alıımalısın !,, diyor ve onun ar

kasını okıuyordu. 
Köpek bittabi o seslere alıımıı

tı. Fakat bunu y'lpmak için çok ıı· 
kınlı çeknıitti. itin en fena ciheti 
gece tanı uyku vakti geldiği za· 
man efendisinin mütemadiyen o 
kutu ile ıneıgul olması, döğmeyi 
çevirerek çetit Çefit sesler dinle· 
mesi ve uykuyu tamamen unutma• 
•• idi. Köpek bir kıç ak,am müte· 
madiyen havlamak, vızıldamak, 
ıızıldamak ve asabiyet eserleri göt 
ternıek suretile o gürültülere kartı 
ademi meınnuniyetini bey::ın etmit 
ti. Nihayet efendisi bir akpm o

nun batına eski bir ~l aarmıftı, Bu 
sayede köpek biraz daha. ısınmıı, 
sesler biru azalmıt ve hatta ba!ını 
minder örtüıünün albna. aokarak 
kısa f aaılalarla uyumak bile kabil 
olmuttu. Yalnız :ırada sırada o ku
tudan sert bir ıılrk sadası itittikçe 
köpek derin uykuıundan uyanı· 
yor, korkuyor, efendiıinin ve dün· 
yanın bu yeni haline bir türlü akıl 
erdiremiyordu. 

Köpek dütünüyordu: "Hayatı· 
mın son zamanhnnda bunları da 
mı görecektim, bapnıdan bu tec• 
rübeler de mi ıeçecekti? Gayri 
memnun ıörünmekte haklı değil 
miydim?,, Vakıa insanlar o kutu 
gibi ıeylere terakki ve teknik di· 
yorlardı ve onhrla çok iftihar edi· 
yorlardı. Köpek bu kadarcığı anlı· 
yabilmiftİ. Fakat o ıeylerin hakiki 
bir saadet olup olmadığı c:ıyi ıual· 

di, herhalde köpek için bir saadet 
değildi. O ıeyler köpekler için da· 
ima ~!lla:ılamıyan birer sır h'llin
de k.t..ca'll'tı. Köpek bu düşünce• 
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Livrens ne imiş biliyor musunuz? 
Devrimizin en büyük askeri, en ideal ceneralı, 

lngilizlerin bu meşlıur casusu imiş! 
lngilterenin methur c-.ısusu 

Lawrence hakkında yazılan eser· 
ler, İngiliz okuyucuları tarafından 
büyük rağbet görmekte devam et· 
tiği için, tanınmı! :ıskeri muhar· 
rirlerden yiizbatı Liddel Hart ta 
ona dair bir eser yazdı. O da, ln
gilterenin bu "büyük kahr.:ı.manı., 
nın adım ve eserini bir kat daha 
yükseltmeğe çah§tı. 

lngiliz muharrirlerinin şimdiye 
kadar "Lawrence,, e ıdair yazdık
hrı eserlerin hedefi, onu İngiltere· 
nin en büyük kahramanları arasın
da göstermek, Britanya imparator· 
luğunun en ulu müeasisleri ile be· 
r:ıber bir nefeste saymak, onun im· 
paratorluk uğrunda gösterdiği fe· 
ragat ve fedakarlığı, onun !ahsı 
namına hiç bir §CY dilemiyerek yal 
nız memleketinin selamet ve ta.'.l· 
]isini gözetmesini taklide değer bir 
örnek Aydırmaktı. 

Fakat "Lavrens,,in en son mu· 
harriri, tim.diye kadar ileri sürülen 
bütün bu iddiahn adeta gölgede 
bırakan yepyeni bir iddia ile orta• 
ya çıktı ve müstemlekeciliğin hay· 
dutluğun bu timsalini, en büyük 
askerler sırasına geçirmek istedi. 
Hatta yüzbaıı Liddel H:ırt, mes· 
lektaşını bu mevkie yükseltmeğe 

kalmıyarak onu zamanımızın en 
büyük askeri,, , en "ideal cenerali,, 
kılıfınd:ı göıtermeğe özenmiş, o• 
nu tarihin en büyük kumandanla.· 
rı ile birlikte saymak icap ettiği 

üzerinde ıarar etmiştir. Onun Na
poleonlar, KTomveller, Hanibal .. 
lar p3yesinde bir asker olduğunu İ• 
leri sürmüttür. 

Bütün bu büyük, iddialar "Lav• 
rens,, in Arabistanda çıkardığı ve 
idare ettiği isyana istinat ediyor. 

• • * 
Yüzbatı Liddel Hart'ın bütün 

eserinin özü ıudur: 
İrlandalı bir protestanın oğlu o• 

lan Lavrens, Oksfortta okumu§, 
Arkeolojist olarak yeti§miştir. En 
belli batlı merakı, harp tarihi idi. 

Mektepte bulunduğu zamanlar • 
danberi §arkta •eyahatler yapan 
Lavren umumi harp koptuktan 
sonra İngilizlerin Mmrdaki istih· 
barat karargahına yerleıti. Ora• 
da aaygısızlığı ve eksantrikliği 

Bir bestekarın cenaze . . 
merası mı 

Frankfort, • Am - Mayn, 16 (A. 
A.) - Geçen sene Berlinde ölen 
meıhur orkestra tefi ve bestekar 
Max von Schilluigs'in cesedi bura
ya getirilerek annesi tarafınd:ın 

büyük annesi vasıtasile bağlı oldu
ğu von Brentano ailesi kabristanı
n'l gömülmüştür. 

Brentano ailesi burada çok ta· 
nrnmı§tır. Ve bu aile birinci sınıf 

bir çok alim ve edip yeti~tirmiştir. 

lerle evden biraz uza1datmıt ve 
sokakh bir elektrik direğinin önü
ne kadar gelmitti. Orada efendisi· 
nin o mahut kutusundan daha 
zevkli bir fey bulunduğu derhal 
hatmna gelmit ve hemen o zevki· 
ni yerine getirmitti. 

Dedikoducu 

ile tanılan bu üniformalı sivil 
Hicaz Araplarını isyana teıvik et
meyi bir fırsat sayarak oraya atıl
dı. Ve oradaı kendini müstakil bir 
kumandan vaziyetinde buldu. 

Araı>çayı vaktiyle öğrenen A
rap bedevileri arasında uzun bir 
zaman Yatayarak onlann huyunu, 
suyunu anlıyan Livren, Hicaz A
raplarını kendine bağlamağa mu
vaffak olarak onları sevk ve ida
reye ba§ladı. 

Yüzb&Jı Liddel Hart'a göre 
"La vrens,, in Arabistan çölünde 

topladığı bir sürü bedevi, ıarkta 

vuku bulan muharebelerin en 
kat'i amillerinden biri oldu. 

Livrens ba§ına bir sürü Arap 
topladıktan sonra bunları Ne
bekte yerleştirmif, Şama doğru 

hareket edecekmit gibi görünerek 
Akabeye doğru yürümüş, fakat 

yolda Şama yakın yerlere kadar 
uzanarak demiryolu üzerinde tah
ribat yapmış, sonra Akabeye dö· 
nerek oraya girmiş!. 

Yüzbatı Liddel'e göre bu hare
ket askerlik tarihinde eşsizmiş ! 
Çünkü Lavrens Şamda beklenir

ken Akabede görünmüf. İkisi 
arasında ise 300 mil varmıt ! .. 

Nihayet umumi harp bitiyor ve 
müttefikler galip geliyor. 

Lavrens, mesaisinin semeresini 
almayı ümit ediyor. 

O zaman İngiliz casusu, Arap· 
ları ayaklandırmak, arapları ileri 
sürmek arapların batına geçip uğ-

Gelinini öldüren 

doktor kadın ! 
Geçenlerde Şik1goda doktor 

Alice Waynekup namınada bir ka· 

dın gelini Retayı öldürmekle zan
altma alınmıftı. Gelin, kaynan:ı -

sının ameliyat masası üzerinde ölü 
bulunmuttu. 

rafıp didi~mekle, pek değersiz bir 
işle mC!gul olduğunu anlamı§ ve 
kazandığı muvaffakıyetten hicap 
duymuş! 

Lavrens bu hicaptan kurtulmak 
için bir çare bulmu§, ve haratırını 
yazdıktan sonra, bütün mazisi ile 
alakasını kesmek, dünyaya yeni • 
den doğmak istemiş!. 

Onun adını değiıtirmeeinin se· 
bebi buymuf .. 

Bunun için Lavrens adına ve
da etmi!, bu adı ebediyen gömmü§ 
ve Şov ismini takınmıt ! .. 

Gene bunun için en parlak bir 
istikbali feda etmit··· 

Hatta bunun için bir tayyareci 
neferi olarak ça1ıtmağa baılamış, 

en sür'atli hava gemileriyle met • 
gul olarak boş vakitlerini en sür -
atli motosikletleri tecrübe ile ge· 
çirmeyi göze almıf .• 

Tayyareci neferi "Şov,, un en 
belli vazifesi "Livrens,, i gömmek, 
onun bir daha dirilmemesine 
nezaret etmekmiş .... 

Fakat tayyareci "Şov,, un nefer 
olarak çalıştığı müddet bir sene 
nihayet buluyor •• 

Acaba bu iş bittikten ve "ne• 
fer,, çekilmeğe mecbur olduktan 
sonra ne yapacak?. 

O zaman tayyareci Şov, Lav • 
rensin dirilmesine müsaade ede -
cek mi?. 

Busuale verilen cevap, tayyareci 
Şovun, hizmet müddetini bitirdik
ten sonra muharrirliğe baılıyaca· 
cağr, onunla geçinmeğe çalıpğr 
dır. Onun 'bu yolda tesadüf e· 
deceği en belli bqlı mü!kül, 
"Şov,, iuninin, Livrena derecesin
de ıöhret kazanmaması imi, .• Fa
kat nice nice İngiliz muharrirleri, 
"Şov,, ismini de Livrenı derece• 
sinde tanıtmak için ıerefeber ol
dukları için, tayyareci neferi, ka
lemi eline aldığı zaman kendini 
büyük bir töhret sahibi olarak gö· 
recektir. 

Epmeryalizm zülmunun, müı· 

temlikecilik haydutluğunun mü -
messilleri, lngiltere halkı nazann
da, hala eski itibarlarını mu hafa
za etmektedirler. 

Bunu unutmamak lizım gelir .• 

ö. R. 

Dolandıncı banker 
kaçarken yakalandı 

Atina, 16 (A.A.) - Banker ln
sule dün gece kaybolmuıtur. Polis 
kendisini aramaktadır. 

lnsuel, bugün gece yarısından 
evevl Yunanistanı terkedecekti. 

Atina, 16 (Telefonla, hususi) -
Banker İnsuel ufak bir vapurla ka
çarken Kayoda yakalanmıştır. 

Gelin hanım , sigortalı olduğu 
için kayn:ınanın sigorta bedeline Bir keşif 
tama ederek gelinine fazla kloro· Bingazi, 16 (A.A.) - Agbadi-
form vermek suretiyle öldürüldü- ye çöl mıntakasında tarihten ev· 

ğü anla!ılmış ve kendisi 25 sene vel y:ışıyan hayvanlara ait çok e
hapse mahkfun olmu!tur. hemmiyeti haiz kemikler bulun-

Ailenin içinde bu ,ekilde üç ö- _m..,.._u-:-şt...,.u:-:r:--. ===== ==== '"== 
lüm vuku bulmut ve heı· ölümü azami cezanın verilmesini istemiş 

ve onun mahkum olduğunu haber müteakip sigorta ıirketleı-inden 
müh:m meblağlar ahnmı§tır. 

alınca adaletin yerin bulmıısından 
Doktor Alic'in babası, kızına memnun olmuttur. 
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Çanakkale harbinde Harbe hazırlan
mak lazım 

.... ıHıış tanılı 1 ım·ı llit.)ıramız.w. ı 

''fdiit ıit yorgunum. Daha faz· 
la, roaneviyatrm, sar11ktır. Bunun 
hakiki bir tebebi yok. Çünkü son 
zaferden eminim. Fakat bu ım.:ı· 
da talihimiz pek ölgündür. El ça
bukluğu ile bir darbe yapmak için 
anıiralleri ve amir:ılliği ikna yo • 
}unda vuku bulan bütün teşebbüs
leriırt bo,a gitti ve bir rüya gibi 
söndü. 

"İmanmı var. Fakat aağhm bir 
kalp için y:ılvarıyorum. Çünkü iki
si de lazım. Mukadderat bize çok 
ağır yumruklar indiriyor. Amiral 
bu sabah, çok cazip bir telgraf al
dı. Bu yüzden Çorçili nasıl met· 
bedeceğiıni bilemiyorum. Çorçil 
bizi tutın:ıkta ve bize yardım et· 
ınektedir. Fakat onun da sıkışık 
bir halde bulunmasından endite 
diyorum. Çünkü onun deniz ha· 
reketlerine başlamakta acele etme 
sinden bizi çok ağır masraflara 
soktuğu söyleniyor. 

F :ıkat Çorçil hükômeti bu işe 
sokmamış olsaydı, hükumet bu işe 
hiç. te aldırı§ etmiyecekti. Sonun· 
da kazanacağımız muhakkak olan 
muvafhkıyetin, her şeyden fazla, 
harbi bitirmiye yardım edeceğine 
kaniim. 25 şubatta bir ordumuz 
bulunsaydı, şimdiye kadar her şey 
olup bitmişti.,, 

Ertesi gün, bahriye nezaretin· 
den bir telgraf aldık.. Bu telgraf 
benim en fena korkularımı teyit e
diyordu. Bahriye nezareti,'boğaz
ları mutlaka zorlamamız için vu· 
ku bulan mür:ıcaab reddebnekte 
iclt Yeniden işe baılamaktan, ro· 
lümiizü yapacağnnrz günün hululü 
için dua etmekten, ordunun bir ek
siği bulunmam'l11na ehemmiyet 
vermekten ibaretti. 

,,. :,. .. 
Nisanın otuzuncu rünü amiral 

Guepratte, bizim amiralliğe müra· 
caat ederelc Jovle tahtelb'lhirinin 
ertesi sabah, boğazı geçmiye te -
şebbüs edeceğini haber verdi. Tah 
telbahirin kumandanı, talim:ıt al
mak için, bana. gelecek, bizim tah
telbahirlerimizden göreceği yar

dımla her gece onlarh telsiz mu· 
habcrcsi yapacak, muhribimizden 
nasıl istifade edeceğini anlıyaca!k· 
ti . ..Jovle'nin genç. zabitanı Petit 
lhovars, denizçiliğe, meşhur kra
liyetçi bir aileye mensuptu. Onun 

bu maceraya atılmak için göster
diği derin ittiyak bende iyi bir in
tiba bırakmıştı. On:ı açrk talihte· 
menni ettim. Bir kaç saat sonra 
Jovlenin Kefez torı>il hattında 

kaybolduğunu haber abrak m.ah· 
zun olduk. 

Düşman, bu tahtelbabirin mah· 
vclduğunu sevinçle ilan etmeden 
evvel de biz daha bir fena akibet· 
ten korkmuıtuk. Çünkü bu tı.htel
bahirin üıt güvertesinde çerçiveler 
içinde bulunan torpillerinden biri 
Jovlenin boğaza girmesinden bir 
kaç ~aat sonra boğazın suları üze
rinde harice doğru yüzüyordu. 

Bu sır:ıda ikiıi Fransız, üçü ln
gili2: olmak üzere beı tahtelbahir 
Marmaraya geçmek için teşebbüs 
ettiler. Fakat bunlardan E. C. Boy
lenin kumand:.sı altında E 14 tah
telbahiri kurtulabildi. 

E 14 tahtelbahirinin geri dön
mesini derin bir merak içinde bek
liyorduk. Bu tahtelbahir 21 gün 
devam eden bir ke§iften sonra 18 
mayıs güna boğa~ın medh~linde 
meydıına çıktı. Onu ilk selamlı
yan gemi bir ~ 'ransız gemisiydi. 
Fransız gemisinin denizçileri tah
telbahiri heyecanla. a.lkıthdılar. 

E 14 daha. ıonra ~111rosta bulunan 
Lord Ndıonun yanma !ıareket et· 

ti ve E 11 t:ıhtelbahirinin kuman-
danı Nasmith, Boylenin raporunu (Bat tarafı 7 inci aayıiada) 

dinledi. kartramda hiçbir kıymet ifade etmiyen 
O a:kıam bu iki tahtelba:hirin harbe hazırdır. Harbin bütün dehıetle

kumandanları, amiralin sofr:uına rine r~ğmen •.ilaha ıarılan .rnilletl~r sağ-

ı. 'd'l B I • lam mılletlerdır, ondan çekmen malletler-
davet ı ı ı er. oy enın macerası • kır hk- d 1 mahk. 

ıe ın aza ma um ur ar ve um 
hepimizi heyecanlandırmıttı.. ~u olmuılardır. O halde harp bir milletin 
iki tahtelbahircinin rubu hepımıze hakla bayata malik olup olmadığını öl

h:ıkim olsaydı, Me.rmaraya geç- çen bir mikyaıtır. 

mek çok kolay olurdu. 4· Harp ve ahllkf prensip 
Boyle bize §unlan anlattı: Ken- Harp fikri ayni zamanda ahlaka da 

disi evvela deniz yüzünden hare· hizmet eder. Çünkü en son çare olan har

ket etmişti. Fakat projektörlerle be mü~aca~tla .mevcud~yetin~ m~~~a 
·· ··1 k .. zerine ate§ açıldığı i· eden bır mılletan yapbgı bu ıı ahlaki hır 

goru ere u b ld K d' vazifedir. Onun harekatı hakkında hük-
çin dalmıya ınec ur o u. en ı· .. .. k 1 .. k k munu verece o an en ıon ve en yu se 
si Kef ez torpil hattından 90 ka· hAkim devlettir. Bütün teşebbüslere rağ-
dem atağıdan giderek "Kilitba· men milletlerin fevkinde kalacak bir 
bir den bir mil mesafede olduğu· kuvvet tesiıi hiçbir zaman mümkün ola· 

" anlayınca pireskobu ile bo· nuyacakt.rr. Onun için her milletin harp 
~:zda hareket edebilmek için 22 ilan etmek hakkı hukuku devletin musad
g k d .. 1 · t dak eaaıı olarak kalacaktır. Harp " e 
kademeye a ar yukse mı§ ve op lb h kkı d k k h "' . ti. su a n a arar verme urrıye 

ateşi ile torpillere aldırmıyarak bir milletin nıilll istiklalinin delilidir .• 

hareket etmittir. Bütün hukuki bağların hududunu sava· 
Boyle, Çanakkaleden uza.ki,_. fllll tarafeynin kuvvet nispetleri tayin e• 

şmca bir Türk torpido ganbotuna der. 

ateş etmiş. Kendiıi broıfoyunu S- Harp ve sulhperverlik 
su üzerinde ancak bir kaç lahze Yukarda ıa!dığımız bütün hakik~tle-
b 1 d d " h d ld ... ri sulhperverhk cereyanı kabul ebnıyor. 

u un ur ugu ve emen 3. ıgı H b" 1 r tarafı da ddedilmesi . . b ' yük ld' ..,. . ar m ona n n re 
ıçın ır su sütununun " se ıgım cihan nazariyatına müstenit sebeplerden 
görmüş ve ganbotun battığına bük ileri geliyor. Sulhperverlik fikrine bakt
metmiştir. lacak olursa inıanlann hayab ve maddi 

Boyle "Nara,, nmrta.mr geçtik- · refah azami kıymetleri te§kil eder. Ha-

t 90 kadem dipten gide • yatı vcıı onun mülklerini en yüksek kıy· 
en sonra ti d d b. · · k 'k"d b' de piroekoptan istifa· me erden ad e en ır nazanye ıse ma-
re 1 1 e ır . . . . teryalizmden batka bir ıey değildir. Ha
de için yükselıyor, vazıyeü teapıt t be • n d • · daha ya ıenn ve asa me enıyenın 
ediyordu. Kendisi altı nat IOnra yüksek mefkureler için mahvedilmeıini 
Geliboluyu geç.mitti. Burada E 14ü kabul etmiyen sulhperverlik materyaliz· 
takip eden bir çok küçük gemiler min diğer bir ıekJidir. SuJbpenerlik ha· 

d O 'rin Boyl buralarda yatm tabii bir kanunu olan mücadele ar-
var J. nun l:r e . 1 k b"l" lif d v•ıd· o .. 

il msıy e a ı ı te egı ır. nun ıçın 
görünerek bataryala.nm ku :ın • b' milt t lh l'k "' · · t f k ır e ıu perver ı cuemının e e • 
makta bir çok müfkülata uğrayor· kürlerine kapılacak olursa hayabrun nu· 
du. runu muhakkak ıurette söndürmeye 

Bu hadi.eyi, bir tek dakikası ra· mahkum eder. 

h:ıt geçmiyen üç hafta takip etti. 8· Harbin harici sebepleri 
· E 14 tahtelbahirinin sekiz tor• Kuvvete ve iktısadiyata taallllk eden 
pilinden biri bozuk olduiu için a• metelelerin had bir devreye girmesi doğ-

akl. rudan doğruya harbi tevlit edebilir. te• edememitti. Birinin bir n ı-
,. Harp, cebir kuvvetine müracaatla dü, . 

ye gemisine çarptığı, fakat batma• mana kendi arzusunu kabul ettirmek i· 

dığı görülmüttü. çin siyasetin kullandığı bir vuıtadıı. 
Geride kalan dört torpil iki gan- Düımanm mukavemet arzusunu kmnak 

bot ile iki nikliye gemisi vurulmu9 için onu azami ıurette müdafaau:z bir 
tur. Bu iki nakliyenin ikinciıi bil· balo ıokmak lbımdır. Şu halde harekatı 

b harbiyede takip edilen gaye, düıman 
yüktü ve iki acah idi. Boyle kuvvetlerini, onun bütün maddi ve ma· 
Marınarada ·bu nakliye gemisin • nevi kuvvet menbalannı tahrip etmek 
den daha büyüğünü görmemitti.. olmalıdır. 
Bu geıninin 2000 asker taşıdığı t:ili Tarihte millet ve hükümdar menafiı 
min olunuyordu. Torpil, son de • için harbedildiği görülmü,tür. istibdat 
rece şiddetli infilak etmiş, Boyle, devirleri atlabldığı için hükümdar nanu-

na harpler arbk yapılamaz. 
aıkerlerin denize atıldıklarını gör-

.. tü H 1. h d d.. t il 7- Harbin muhtelif tarzları 
mu~ . a ı azır a, ort orp S b b" .. • ·ı ~ d" • · k 

d.. . e e me gore ısti a, ın, mıras, ıs~ • 
Yiyen ort geminin de battığını hı· '"' h"" · t h 1 · ı b"l" . uu ve urrıye arp en o a ı ır. 

liyoruz. Bu yol gemiıi White 
Star genıilerindendi. 6000 asker B·Harbln askeri şekilleri 

Askeri mahiyetine göre tecavüzi ve 
ta,fJYOrdu ve bunb.nn biri de kur- tedafüi harpler yapılabilir. Fakat tedafüi 
tulaınamıştı. • harbe giriıen tecavüze ve tecavüzi har

Bu askerler, Kritye vakasmm be giri,en tedafüi vaziyete girebilir. u. 
zayiatını telafi etmek üzere acele ınumi harpte, bunun çok tekilleri görül· 

ile gönderilmekteydi. 6000 yeni müıtür. 
Harpte meydan muharebeleri ve mev· 

askerin ziyaı bertar:ı.f, bunların zi muharebeleri yapılabiJir. Umurni harp 
müşkül bir dakikada kamilen mah te bunların da muhtelif ıekilleri görül-

T·AYYAAE 
CEMiYETiNE 
VERiN 

KARDEŞLER;Göklerimiı pek çok tayyare isteyor. Bu iş bu 
gün hiç para etmeyen deri ve bağırsaklarla başa çıkarılamaı 
Kurbanlarımm canlı olarak yahut kurban alacağımız parayı 
tayyareye vermeliyil. Eğer başlı başımtla bunu veremei!sek bir 
kaçımız toplanıp bu isi yapmalıyız • f 

YURT BUWU BilE EMRfDiYOR. 

Merkez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Olçme taburu ihtiyacı için 
2236 kilogram hafif benzin, 
324 kilogram valvalin, 225 ki
logram ham petrol ve 537 ki
lo "B,, marka mobiloil yağı a
leni münakasa ile alınacak

tır. Münakasası 8 - 4 - 934 
Pazar günü saat 14,30 da ya
pılacaktır. Şartnamesini gö
receklerin her gün ve talip
lerin belli saatte Tophanede 
Merkez satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (941) (1160) 

Topçu ve nakliye mektebi 
ihtiyacı için 50 kilo A, 150 ki
loB, 100 kilo C maden yağı, 
150 kilo valvalin yağı ile tah
minen 5000 kilo benzin aleni 
münakasa ile satın alınacak
tır. Münakasası 9 - 4 - 934 
Pazartesi günü saat 14,30 da 
icra edilecektir. Şartname
sini göreceklerin her gün ta
liplerin belli gün ve saatte 
Tophanede Merkez satınal
ma komisyonunda hazır bu
lunmaları. ( 948) ( 1178) 

aleni münakasa ile alınacak
tır. Münakasası 8 - 4 - 934 
Pazar günü saat 15,30 da ya
pılacaldır. Şartname ve nü
munesını göreceklerin her 
g iin ve taliplerin belli saatte 
Tophanede Merkez satınal
ltla komisyonuna gelmeleri. 

(940) (1159) 

l\lerkez kumandanlığı kıt'a 
ve müesseseleri ihtiyacı için 
6000 kilo sabun 18 - 3 - 934 
Pazar günü saat 15,30 da pa
zarlıkla satın alınacaktır. Ta
liplerin belli gün ve saatte 
l\lerkez kumandanlığı satın 
alma komisyonr'la gelmeleri. 

(937) (1145) 
:(. :(. 

volmalarınm yapacağı m:ınevi te- müıtür. Mevzii muharebelerde tecavü-ıi Maltepe askeri lisesi için 
sir, her halde müthi§ti. ve tedafüi büyük hareketler yapılır. "1550" metre nevresimlik bez 

Gülhane hastanesi için 600 
adet tavuk, 100 adet piliç ale
ni münakasasına talip çıkma
dığından 20 - 3 - 934 salı 
günü saat 14 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin 
belli gün ve saatte Merkez 
satınalma komisyonuna gel-

Bana kalırıa, Boylenin muvaf- Harbin bir ıekli de çete muharebele-

1 k 1 ridir. Büyük harplere muktedir olmıyan 
fakiyeti onun torpil eri :ırtı a • · . . · biye harp kuvvetlerinin muharebede ta"- ~llBrl Doktor - Operatör •-.. 

: • A l rnılletlenn mukavemet ıçın çeteler §ek· . . .. .. v • Wt 

maktakı cesaretınden ve lazım o· linde mücadeleye hazula.ndıkları görüı- l zı ıstımallerını ogretır. Asıl muharehe· 
dukça pireskobunu kullanma'lm• mü,tür. Bu müıkül muharebe kat'i bir nin idareain.de~ maada . yürü~~· il~r~ 
dan ve Sapir ile E 15 i mahveden muzafferiyetle neticelenemez. Asri ve· karakollar, ıatak~af, takıp. v~ ne at gıbı Doğum ve kadın hastahklan 
hain cereyanbra kartı gemisini lsaitle mücehhez olan bir dü§man ordusu- meseleler de tabıyeye dahıldır. müt e hassısı 
· d edebilmesinden ileri geliyor- na çetelerle mukavemet etmek fikri orta- Gece (Clauıewitz) in fikrine göre sev· u---------
1 are dan kaldınlmahdır. külcey! muharebelerin harp maksadı için Do t o r • O peratör 

du. Ik 9 Harp pl&nı nasıl kullanılacağını öin-etir. Sulh zama- iffet Naı·m H. Nasmith yemekten sonra ka ıp • a ... 
. . K d' · B 1 • bütün Harbi naaıl idare edeceğini bir bükü- runda harp plarunın hazırlanması sev· 

gıttı. en ısı oy enın harp ı d" ·· .. k ' 1 d • ·ıd· H b"' ·· h ,.,e• rah·ı ha t -.tıkları mu·· tehass s .. l . l k d• .. .., met ten evve U§unmu§, ta§ınnuş I u ceyıe am ır. arpte utun arp ~ • s ... ı J 
tecrube erıy e en 1 mus"esna lm ı d B k ı b ku d b" · · 'I l IO l<> O k" Ş f .. . ' . o a ı ır. u ma sata aş man an ır kuvvetlerımn harekatı da sevkulceyş va- ,, ua) ene saat arı _ rı a. ·öy i a 
meslekı hyakatı ve canlı muhay • harp planı hazırlar Bu plan icabına gü- if 1 • d d" H k"b k · · 1 Yurdu 15-18 Bcı.·oıı-ıu istiklal cad. l!lJ • z e erın en ır. are a as erıyenın c - J e 
yelesiyle mücehhezdi. ıre değiştirilemiyecek bir plan değildir. d t 1.. 'b" "d d"l Telefon : 42221 ve 41960 -

• . .. . e mevcu p an mucı ınce ı are e ı ece- rı:Z!n; ,..~~~~~~~~!1111!!!~1! 16 sa-- t sonra Naamıth Marma· Sıyası sebepler, harp sahnelen ve mev- v• • tın k d v d v·ld. (M 1 ı:: ~ .. . . . gını zanne e ogru egı ır. o te-
ranm dibinde bulunuyordu. Ken- cut kuvvetler ve vasıtalar ıtabarıyle bu . . . .. .. 

. . .. !plan değİ§tirilebilir. Meşhur harp plan- ke) nın fıkrme gore en ltlUkemmel harp 
dısı 23 gun etrafa dehtet saçmıt- I .. d Al I ($ hli ff ) r planı hile düımanla vukubulacak ilk çar· 

an ı~ın e man ann c e en p a- S d • E · k u·· çu·· k 
tı • nı tanılmıfbr. 1914 te garp cephesinde pışmaya kadar sıfrr olabilir. Sevkulceyş a rı temın 

O gece Boy~eye. Viktoryu K~oı Almanlar o ~lanı~ esasları dahilinde ta- nazariyat noktai nazarından basit bir Hikayeleri 
nip.nının, zabıt~er~y~e. nef"!rlerıne IUTUza geç~§lerdı. ıey gibi görünürse de, harbin canlı ha- Kıtap haıiade basıbyor, 
madalyalar verıldıiını h2'.ber al· 10· Tab iye ve sevkulceyş kikatleri kartıımda en zor bir vazi1e ynkrnda çıkacaktır. 
dık. (Clauaewitz) in nazariyesine göre ta· ıeklini alır. L..:emzi kit:ın~si 50 kurııs 1 

meleri. (947) (1179) 

Abmet Asım 
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t I .. AN J 
Galatada Mahmudiye cadd~ Vapurculuk 

sinde 81/ 83 numaralı ticarethane
öeki (İc..Jc Pilafidiı ve Aristoteli 
T opuzoğlu) unvanlı şirketimiz 

f eshedilmittir. Şirketle mün:ıse

bet ve alak~sı olanların veya şir
ketten bir hak mutalebeıinde bu
lunanların bizlere müracaat etme-
leri ilan olunur. (500) 

lı:ık Pilafidis ve Aristoteli To-
puzoğlu. 

kara'nın en büyük 

Kıtap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
kıtap evi ve kırtasiyecilik 

Anar artalar caddcıi 
T dcıon : 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 

ve amatör işleri 

~tem Pertev ıtriyah 

Kütahya çinileri 

TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman han, felefon: 22925 

------------------------
Karabiga Yolu 

Her Cumartesi ve 
Çarşamba gilnleri saat 
20 de T opbaue rıhtımından 

Gerze vapuru kalkar, Gi

diş Te dönüıte mutat iskele· 
Jere uğrar. 

Mudanya Yolu 
1 Her Pazar, Salı, 
1 Perşembe, Cuma 

günleri saat 9,30 da Tophane 

rıhtımından BARTIN vapu· 
ru kalkar, Gidiş ve dönüşte 
mutat iıkelelere uğrar. 

lzmit Yolu 
Her Pazar, Salı, 
Çarşamba, Cuma 
günleri Topb•ne rıhtımından 

aaat 9 da U G UR npuru 
kalkar. Gidiş ve dönlıte mutat 
iıkelelere uğrar. 

---~------~----~~~~~----------~~~~~~-

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden; 
Keşif bedeli 2648 liradan ibaret olan Şile tahliıiye ista1yo

nundan şoseye kadar imtidat eden ıahıda yol ve ihata duvarı 
inşası ile keş if bedeli 1660 Jiraya bılig olan Rumelide Kumk6-
y~ndeld he'a 1 arın inıa ve tadili ayrı ayrı olarak kapalı zarf usu· 
tile münn trnsaya konulmuıtur, 2 Nisan 934 tarihine müıadif 
Pazartesi günü saat 14 de her ikiıinia ihaleleri icra kılınacağın
dan talip!erin bu baptaki proje ve keıif cetnllerini görmek 
üzere Galatada Çinili rıhtım hanındaki idarei merkeziyeye mü· 
racDatları. (1 133) 

Tayyare ·Piyangosu 
76 ıncı Tertip 6 ıncı Keşide 

11 N 1 S A N 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Lira 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15. 000, 10.000, 

5.000 Liralık ikramiye ve ( 50.000) Liralık 
Mükô.f at vardır: 

Devlet Demir yolları 

Kurban bayramı münasebetile 22/23 Mart gece yarısından 112 
Nisan gece yarısına kadar şebekede esas tarifeler üz.erinden 
yüzde otuı ve Haydarpaşa ve Ankara gmrlarından 9 ve 10 nu· 
maralı katarlarla Ankara ve Haydatp•şa arasındaki istasyonlara 
gidecek yolculara yüzde kırk tenzilli yolcu tarifeleri tatbik edi
lecektir. Bu tenzilatın banliyö, Mudanya ve Erzurum hatlarına 
şumulü yoktur. (1158) 

Devlet Demiryollarının bitişik hatları üzerinde halen tatbik 

ecil:r.ekte olan trenlerin kalkış ve nrış saatları 20 Mart 

1934 tarihinden itibaren değişecektir. 

Yeni tarifelere göre Ankara - Haydarpaıa arasında Anadolu 

sür'at tren inden başka çıkarılan yolcu treni Haydarpaıadan saat 
15 te kalkacak, Ankar&ya 8,43 te varacaktır. Haydarpaşa -

A dapazar arasında da sırf bu kısım için ayrı bir tren yapıl· 

mıştır. 

Anl<arar.m Sıvas - Samsun, Balıkesir ve Mersin • Adana ile 
o l~.1 doğru münasebatı her güne çıkarılmıştır. Bu münasebetle 

Havdarpaşa ile Sıvas - Samsun arasında her gün tren olacağı 
gibi haftada öç gün de yataklı Tagon ve ucuz fiatlı yemekli 

furgon bulunacaktır. Haydarpaıa - Adana arasında işletilen 
yemekli furgon liğvedilmit~r. 

Ankar.ıoın Tc.ıroı aür'at treni ile olan münasebıtı haftada iki 

tü!I Kayıcri u:~kııla ezeri!lden temin edilmiıtir. 

Faıı.lia nr.!llmat için iıtasyonlırımııa mDracaat edilmesi mllh· 

teK• halka ilin oJQnu. \1214) 

.. _ ~ - -

Çocukların Sevgilisi 
iŞ KUMBARASI 

Yavrunuza vereceğiniz en 
güzel ve faydah 

AYRAM 
Hediyesidir. 

Tl:JR.KiVE 

llRAAT 
BA.N~~51 

·DAoA 
BiQiKTiREN 
RA~T-i;D~Q 

Posta, Telgraf Binalar Ve Levazım 

Müdürlüğünden; 
Salkımıöğütte bulunan Telgraf fabrikası ile Istınbul Meydan

cıkta Yeni Postane bahçesinde bu.uoan hurda bisiklet, motosik

let ve aksamı, tel, demir, telefon, elbise, potin, çuval, k.sket, 
fes ve saire müzayede ile satılacaktır. Talip olanların mezkür 

eşyayı görmek üzere heı:r gün Fabrika Müdürlüğü ile büyük 

Postanede Levazım Anbarına ve müzayedeye ittirak etmek için de 

yüzde yedi buçuk muvakH.at teminatlariyle 5/4/934 tarihine mü· 

sadif Perşembe günü saat 14 de Beyoğlu Postanesinde 3 üncü 

katta Levazım Müdürlüğünde müteıekkil Mübayaat Komiıyonuaa 

müracaat eylemeleri ilan olunur. (1218) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden; 
20 Mart 934 Salı gününden itibaren: 

1 - Yalınız Köprü - Kadıköy • Haydarpaıa Tapurlannın hareket 
tarifesi değişecektir. Yeni tarife iskelelere asılmtfbr. 

2 - Yalovaya kadar giden l 04 No.h Ada aeferi K&pr&dea saat 
8,50 de Kadıköyündea 9,10 da kalkacakbr. (1195) 

\ Hahz Cemal 
Dahili hastalıkla!'\ mütebauın 

Cuma ve pazardan batka günlerde 

öğleden sonra s~t 2} den 6 ya kadar 

latanbulda Divanyolunda (118) na• 

maralı hususi kabinesinde haıtalarmı 

kabul eder. 

Muayenehane telefon numarası 22398 
Kıtlık ikametgah telefonu 42519 

Dr. 
Göz Hekimi 
Süleyman Şükrü 

<Uabıılli) Ankara caddesi No. 06 
Telefon . 22566 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaan - Jatanlııal 


