
Galatasarayla 
Fenerbahçe 

Bu iki klilp bugün Kadıköy sahasf.11,. 
dq karşılll§ıyor. Fener. GmataBarauı 
Yener veya berabere ka/,ırsa fam.piyon 
olacaktır. 

Telefon: 23872 1 Mart 1935 - CUMA 

Lik maçları 
bugün bitiyor 

Taksim Stadında Beşikttı§la lstan. 
bul•por, Şeref sahasında Vefa ile 
Beykoz karfllaşacak. Lik maçları bu
giln bitiyor. 

Sene: 4 • Sayı 1130 - 4 Kuruş 

Zabit ve memurların· barenıi -
Millet Meclisine General Kizım 

yerine Bay Abdülhalik reis oluyor 
jG-;~-era"iKh.;I 
1 Özalp 1 

1 
General Kazım Özalp, kendi~ 

ricası üzerine Mi!let Meclisi Re-~ 
ialiğinJen çf!kilmiştir. Bu vazi • ! 
feden çekilmesine ıebeb, başka i 
mühim bir vazife alacağı oldu • ~ 
ğu tahmin edilmektedir. Gene·~ 
ral Kazımın yerine gelecek zat! 
eski Müdafaai Milliye ve Mali • i 

Ye Bakanı olan Bay Abdülha -: 
11:'-'d' e 1 ~ ır. ! 

!Kabinede değişiklik~ 

l 
Bugün, Millet Mecliıinin ae - ~ 

çimi dolayısile usulen kabine iı-i 

Kabinede değişiklik olacağı 
tahmin ediliyor 

I
! tifa edecektir. ismet İnönü, ak .. i 

m Büyük Millet Meclisinin ıımdiye kadar Tein olan General Kazım 
·ı~tn üzeri, iıtifasIDJJ Reiıicüm •

1
. 

:hura arzedecektir. ve yeni namzet gösterilen Abdülhalik 

j Yeni kabine kısa bir zaman·i Büyük Millet Meclisi bugün a· 2 -Azanın and içmesi, 
Jda teşekkül edecek ve tahmin-: çılııyor. Ruznamede tunlar bulun· 3 - Reis, reis vekilleri, riyaset 
·ılere göre deği§iklikler olacak-: maktadl'J': • divam idare amir ve memurlan -

·~~!'.: .............. _... 1 1 - Reis tarafından kurultayın nm seçimi. 

değişiyor 
Derecelerde tebeddül 
Tekaüd müddeti ve tahsil 
kayıtları başka türlü olacak 

Ankara, 1. (Telefonla) - Liva 
kumandanı miralaya kadar olan 
zabit maaşları birer derece yük -
ıeltilecektir. HükUmet tarafın -
dan bunun için hazırlanan kanun 
layihası meclise verilmek üzere • 
dir. 

·Bundan b~ka müsteşarlar ko • 

misyonun ıon toplantıaında sivil 
memurların barem esası üzerinde
ki değitiklikler görütülmüf, bazı 

esaslar kararlaştırılmıştır. 
Bu kararlara göre, baremin 12, 

14, 16, 17,5, 22, 55 liralık derecele 
ri kaldmlmış ve 15, 50, 60 liralık 

(Deva.mı 4 üncüde) 

lnqütere dünyadaki 
kuvvetlerini qokluqor 

Erkanı harbiye reisi Mısır 
civarını gezerken 

diğer generaller de faaliyette .. 
açılması, (Devamı 4 ün~üde) İngiliz er • 

..___--~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~ 
r 

HükUmet ve yüksek erki.m har· 
biye, dışarıdaki kara ve deniz üs

lerinin vaziyetlerine bir deği§iklik Bu ne işdir Gospodin Zlatev? :ı::arbi:ı::r; 
h kuvvetlerin tef -
.l:S1. .. J~~r1~ A:OO QOlt.:O:·- ~~ titineçrnıtıhak-

·~· -:ao.::mw ~- Z '-.l, de ajam telgraf-• .. 
Edirneyi Bulgar gösteren resmi bır~ harita !~~s~~:;ı~ 

Sofya, 28 - Bulgar harbiye ne- fevkalade bir nüsha çıkarmıştır.. mazide ve istikbaldeki ebedi ide
~tinin (Mitli Müdafaa) isimli Bu münasebetle mecmua büyük ali,, cümlesini yazmı§tır. Bu ha· 
!tıecmuaıı Aya.staf onos muahede- bir Bulgar haritası neşretmiı, ve rita bugünkü Bu1gar toprakların .. 
'İttin yıl dönümü münasebetiyle haritanm altına "Bulgar milletinin dan ba§ka bütün Makedonya, Se

t'ez, Drama, Edirne, Dedeağaç ve 

Habeşistan işine Fransa 
bütün Trakya ile Tunanın garbine 
kadar Dobriçeyi ihtiva etmekte • 
dir. 

•ı A 'k T. •ıt Milli Müdafaa mecmuası, Bul • f e merı a, .f. ngı ere gar Harbiye nezaretinin natiri ef-
karı olduğu için sansürden geç.me-

tle l da karış yo den çıkıyordu. Fakat Bulgar J apo n y Q l f' Harbiye nezaretinin resmi. mec -

~l muasında böyle bir haritanm ve 
llti suyuna hakim olmak lstlyen1er kimler yazınm çıkmasının Bulgaristan 

1 
için bir takım fena neticeler vere-

-- - ~ • ~ , , .. ı..,,ANLAA&.A ııııı&ıL•l'-"".. bileceğini göz önüne alan Bulgar 
-P1 ~~'ıT.a>ttu.aAı 0 'M'• Erkanı Harbiye daireai, verdiği 

~ ~ ""•":u• 0
'"

1
1t "oLu t bir emirle gazeteyi derhal posta • 

ı •oNsı• so,.,ıııu.u• haneden ve dükkanlardan toplat. 

&i,.~o~ • • -
••)'a.i ve iktısadi. sergü:zeıtle re merkez olan Habeşistan ve civarı 

tımuf, ıatılmasım menetmi§tir. 
(Devamı 4 üncüde) , ...... .-..... -...................................... . 

1 Azgmhklarını 

1 teskin için .. 
i Bulgarlar, Habeşli· 
1 lere karşı harb İ 
1 etmek istiyorlar ~ 
• Sofya, 28 - Birkaç yüz Bul- i 
garın ltalya sef arethanesine : 
müracaat ederek ltalyan ordu- f 
siyle birlikte Habe§lilere kar§ı İ 
gönüllü olarak harbetmek iste- i 
diklerini söylemi,lerdir. Sefaret 1 
kendilerine cevaben 1imdilik İ 
buna imkan olmadığını, ileride 1 

~ icabederse kendilerine malu- i 

gelen İngiliz ga
zetelerinde bu 
meİeleye dair General Barron 

tafsilat okunmaktadır. 

imla kaidesinde 
değişiklik 

Geçenlerde bir haber üzerine 
kelimelerin sonundaki "d,, lerin 
"t "b ı . " ·ı ,, ye, ,, erın p,, ye çevr, me-
si hakkındaki kararın aksine ola -
rak kelimeler gene "d, ve ''b,, ile 
yazılmağa başlanmışh. 

Kültür Bakıanlığından mektep· 
lere gelen son bir tamimde bunun 

yalnız bir mütaleadan ibaret ol • 

duğu, ve bu mesele etrafında he .. 
nüz kat'i bir karar verilmemiı ol
duğu bildirilmiştir. 

vermek, kuvvetlendirmek iste • 
mektedir. 

SAR 
Bugün Alman
yaya geçiyor 

Sar, bugün Almanyaya geç· 
mektedir· Bu münasebetle bü
yük merasim yapılmakta ve 
radyoda nutuklar söylenmek· 
tedir. 

Son kuvvetler de yavq ya· 
vat çekilmektedir. Fakat, çe
kilme, on dokuz Mart sonuna 
erecektir. Gümrükler. Fran· 
sadan ayrılmış, Almanyaya 
geçmiıtir. Alman parası teda
vüle batlamışlıı'. 

Hitler Sara gitti 
Berlin, <A.A) - Hitler dün ak· 

şam gizlice SarbrUk'e harck~t et -
miş, ve hareketini ı-.on dakikaya 
!tadar gizli tutmuştur. 

(Yazısı 6 ıncı sayıfamızda) lr.=.:=-=.:~.i.!!.~!~~~~~: ..• J 
KAieci aalıada ve ••• Evde!. . 
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Bir seyyahın 
fotograf makinesi 
bulundu, sahibine 

gönderiliyor 
Geçen haf ta zarf mda ıehrimize 

gelen Alman seyyahlar grup ha · 
linde gezerlerken Beyoğlu poıta -
nesine girmişler, bir hatıra olmak 
üzere lstanbulun manzaralarını 
taııyan kartlarla mektubları pos • 
taya vermiı~erdir. 

Seyyahlar postaneden çık· 
mı~lar ve Taksime doğru yürür · 
lerken içlerinden biri gördüğü 
entereuan bir manzaranın resmi • 
ni almak istemiı, fotoğraf maki -
nesini çıkarmaya teıebüs etmit • 
tir. Fakat seyyah çantası içinde 
bulunan fotoğraf makinesinin ye -
rinde yeller eıtiği,..!i görmüıtür. 

Keyfiyetten hemen zabıta ha · 
berdar edilmif, emniyet ikinci ıu · 
be memurları tarafından tahki • 
kata başlanmıttır. Vapur burada 
fazla kalamıyacağı için seyyah 
adresini zabıtaya vermif, vapura 
binib gitmiıtir. Memleketimize 
gelen seyyahlar üzerinde fena bir 
intiba bırakan bu hırsızlık hadise
sini emniyet müdürü Bav Fehmi 

Vural ehemmiyetle takib ~ttimıit: l 
sıkı bir takib neticesinde seyyahın 
yüz elli lira kı~·metindeki fotoK· 
raf makinesini çalan Sariko Jozef 
ele geçirilmiıtir. 

Sabıkalı bir yankesici olan Sa· 
rikodan makine alınmıtbr. Maki
ne, sahibine gönderilecektir. 

-o--

Fransız ordusu 
Niçin kuvvetlen

dlrlllyor? 
Paru, 28 (A.A.) - Gazeteler, 

tcn'in "Revue de deux Mondes" 
da askerlik hizmetinin iki seneye 
çıkarılması için yazdığı makale Ü· 

zerinde mütalea yürütmekte ve bir 
çoğu bunu taavib etmektedir. 

Le Petit Jurnal, tunları yazı -
yor: 

"Silahlan bırakma saati gelmit 
değildir. Baılanrlan müzakereler 
uzun olacak ve ancak müessir bir 
himaye oluna neticelenecektir. " 

"Le Joumal,, Almanyanın tek-

rar ~ilahlanmış olduğunu ve daimi 
surette 600.000 kişilik kuvveti ol
duğunu, buna karıılık Fransanın 

askeri hizmeti emniyet zımanları 
almadan üç seneden bir ıeneye in· 
dirdiğini ya.uyor. 

Echo de Paris gazetesi diyor -
ki: 

"V . F azıyet, rasaya cesurane ve 
seri kararlar alınmasını icab etti-. 
rıyor. 

Air" Nouvelle tunları yazıyor: 
"fralya sek;z milyon askerle heı· 

ihtimale karıı durmağa hazırdır.,, 
· Alman silahlanmasının çok teh

likeli olarak kendini gösterdiği 

bir sırada Fransa da bu her ihti
male karıı durabilecek vaziyette 
midir? Emniyetin muhafazası i . 
çin lazım olan bütün tedbirler a· 
lmmalıdır. 

Sosyalist Popüler gazetesi, hü· 
kUmetin bu mesele üzerindeki 
noktai nazaran.ı sormaktadır. Bu 
gazeteye göre, iki senelik aıkerlik 
hizmeti lehinde yapılan neıriyatta 
biç bir vatanperverlik yoktur. Bu 
sadece silah fabrikatörlerinin ar
zusudur. 

--0-

Von Papen 
Viyana 28, (A.A.) · - B. Von 

Papen, dün a'k§am, Berline dön
müştür. 

HABER - 'Ak§ıım Poıtaıı 

Denız kuvvetleri 1936 da 
5-5-4 oluyor 

Japonya-lngilt~re ve Amerika arasında 
anlaşmaya doğru 

bir 

Londra, 1 (A.A·) - Bahriye 

Yı _. .d be heekA makamatının İngiltere - Amerika t 
ve Japonyanın bahri te:ıleri ara- unanıs a·n a ır u a
sında bir uzlatma planı vücuda 1 

getirmeyi derpif etmekte olduğu. 
nu bildiren ıayialar ayrıca ıunu 

da kaydetmektedir: 
Japonya, İngiltere ve Ameri· 

kadan mütekabil bahri program· 
)arını birbirlerine bildirm~k üzere 
bir toplantı yapılma~ı ve ayni za
manda 1935 ve 1936 seneleri zar
fında şimdiki kuvvetlerden fazla 
inıaat yapılmaması teklifinde· bu
lunmuılardır. 

Japonya, muahede m~cibince 

in!asına mezun olduğu hadde ya· 
kın miktarda ve diğer iki devlet
ten ziyade cüzütamlar inşa etmİ§ 
olduğundan Japonyanın teklif et· 
mekte olduğu sistem, 1931; senesi 
nihayetinde dört devlet ı.ı asında 
5.5.4 nisbetinde müncer olacak-
tır. 

-o---

Yugoslav muhacir
lerine tazminat 

Ankara, 28 (HABER) - Ah· 
nacak tazminata göre tevziatın 

nisbeti tayin olunabilmek için he
nüz bey:annıı.me vermemit olan .,, 
san sonuna kadar Maliye Bakan-
lığında miiteşekkil komisyona 
müracaatları kararlaştırıldı. Bun
dan sonra, müracaat edecekler 
tevziattan istifade edemiyecek -
lerdir. 

Bakanlar heyetinin karariyle 
teıkil edilen bir komisyon Yu • 
goslavya muhacirleri tarafından 
evvelce Dıı Bakanlığına verilmİ§ 
beyannameleri teslim edecektir. 
~ 

Üniversite rektörü 
Roma da 

Roma, 28 (A.A.) - Padova. 
dan bildiriliyor: Cenevreye geç -
melde olan lıtanbul Üniversitesi 
Rektörü Bay Cemil buraya mu • 
vasalat ederek üniversiteyi ve ona 
merbut müeueseleri ziyaret etmiş 
tir.Bay Cemil, tensik edilmekte o
lan ,yüksek tedrisatın inkişafı me
selesine pek ziyade alaka göster -
miştir. 

met darbesi teşebbüsü 
Ati na, 28 - Hükilmet taraf· 

tarı Elinikon Mellon gazetesi, 
Venizeloaçula ile Pli.stiraacılar 
tarafından hazırlanmıı bir hüku
met darbesi teıebbüsü meydana 
çıkarıldığını yazıyor. 

Mezkur gazeteye göre Veni • 
zeliıtler, Pli.stirası alıp Yunanis • 
tana getirmek için Cannes ıehri· 
ne iki murahhas gönderecekler • 
di. General Plistiras Yunanista • 
na gelince, darbei hükumet ha • 
reketinin başına geçecekti. 

Sellnlkte yapllacak miting 
Atina, 28 - Yunan Başvekili 

Bay Çaldaris, Seli.nik valii umu
misiyle telefonla görüşerek Pa -
zar günü Cümhuriyetçilerin Se • 
lanikte yapacakları miting hak • 
kında kendisine. talimat vermi§ • 
tir. 

GUmrUktekt ıünltt, 
- ..ıtmUk}p mq; r•u~o .. 

-~ , ..... ı=:: ) - .Mev· 
suk bir kaynaktan f=:luyduğuma 
göre, 28 Şubattan itibaren azamt 
tarif eyle çıkarılması kararlath • 

rılan yünlü, pamuklu mensucattan 
bu tarihten evvel gümrüğe getiri· 
lip te çıkarılmamıJ olanlar için 

kısa bir mühlet daha verilerek 
asg~ ri tarifenin tatbik edilmesi 
muhtemeldir. Meselenin Bakan -
lar heyetine arzedilmek üzere ol
duğu da söyleniliyor. 

--0-

ltalya takas sistemini 
tatbik edecek 

Bay Çaldariı, muhalif Seli. • 
nik mebus ve i.yan azasını çağı
rarak Pazar günkü nümayif es -
nasında sükUıı ve a~yiıin muha
fazası hususunda kendilerine dü
ıen mesuliyeti hatırlatmaıını va
lii umumiye söylemittir. 

Muhalif fırkalar reislerinden 
Bay Papanaıtasyunun Pazar 
günkü mitingle nutuk söylemek 
için Seli.niğe ıitmesi ihtimali 
vardır. 

Bay Çaldaris, geçen Pazar 
günü, Selanikte vukubulan hi.di • 
seler yüzünden muhalif reisleri • 
nin söyledikleri sözlerden hay -
rette kaldığını söylemit ve Yuna
nistanda rejim meselesi mevcud 
olduğuna ·göre muhalif reisleri· 
nin sözleri manasız olduğunu ila
ve eylemi,tir. 

Sanayi mekteplerl-
nln uıılAh'I 

Ankara, 28 (HABER) - Yeni 
bütçede sanayi programına ayrı-

lan 3 milyon liralık tahsisat Su -

mer Bank' a verilecektir· Her yıl 
verilecek tahsisatla 42 milyon li
ra doldurulacaktır. 

Ziraat Bakanlığına verilecek 
fazla tahsisattan 7 milyon lirası 
sırf merinos ıslahı içindir. Kültür 
Bakanlığına verilecek 300 bin Ji. 

ralık fazla tahsisat Kültür Ba • 
kanlığma geçecek sanayi mek -

teplerinin ıslah ve idareleri için· 
dir. 

Roma, 28 (A.A.) - Havas mu- pılan müracaatlar, İtalya ve ihra
habirinden: 

16 - 2 emirnamesi ile idhalat 
heyeti umumiyesini kontenjana 

tabi tutan tedbiler bütün ihacatcı 

uluslar taraf mdan resmi aksüla

me!Jerle kar§ıla§acaktır. Romada
ki elçiler ve sefirler tar3:fından ya 

catçı memleketler arasında nrhai 
bil' mübadele rejimi için ikj,taraf· 

lı-müzakerelere batlangıc olacak· 
tır. 

1 Nisandan itibaren, halya ta

raf Jndan takas sis~mi tatbik edi
lecektir. 

f Sabah ~azeteleri ne diqorlar? ] 
"Tramvay şirketinin son çabalamaları ... ,, 

KURUN -Asım Us bugün yazmış 
olduğu makalede ltalyadaki iktisadi 
sel erberlikten, /tal yanın bozulan ma· 
li vaziyetini iade etmek için yapılan 

çalı5malardan balısediyor. Ve yazısı
nı ŞÖi/lc bitiriyor: 

"llunı.n irin ltal11a kendi yağı ile 
kacrulnmktan başka yol bulamamak
tadır. Bizim anlayışımıza göre ltalya
mn başvurduğu son diizen bunun için 
kurulmuştur.,, 

CV!tlHURIYET - Yunus Nadi bu· 
günkü başmakalesini Türk kadınının 
nıecliae girmesine talısis etmiştir. Bu 
münasebetle Türkiye Büyük 1'1illet 
~lecllslnin geçirdiği büyük tekamülü 
anlatıyor. Yurdumuzda kadınların 

bütün haklarının tanınmı§ olduğunu 

söyledikten sonra bu ı·aziyet karşısın· 
ela öğünc/Jil'!<.eğimizi ilave ediyor. En 
sonra da halci bazı yerlerde kadınla • 
rın çarşc.fla gezdiklerini, takat bu -
nun kadının yükselmesi için lıiç bir 
engel sa11ılamıyacağını söyliiyor. 
l'ı11LUYET - /Jaşmnkale yoktur. 
Z.4l!!AN - Zaman, bugün/.."Ü baş· 

11iakalesini Nafia Vekaleti ile Tram
vay Şirketi arasındaki davaya hasret
miştir. }'azıda esas itibarile Tramvay 
Şirketi avukatlarının değerli aı·ukat

lar olduğunu, fakat Şirketin bu işte 

f eukalade haksız olmaaından dolayı 

muakdder olan ademi muvaffakıyete 
sürüMcndiklcrini söylüyor. Bunun 
için Şirketin şimdi de ecnebi avukat • ı 
larma müracaatinin lıiç bir faydası 

olmadığını, bu işin aırf memleketimiz 
aleyhinde propaganda yapmaktan 
ba1ka hiç bir netice ı·ermediğini ilôve 
edere! yazısını bitiriyor. 
AKŞAM - Akşamcı yazmış olduğu 

ya::ıda Türk matbuatının son zaman· 
Zarda Bulgaristan aleylıinde yazılar' 
yazmasına sebeb gene Buluarlar ol
duğunu söylüyor. l'e Tiirk gazetele -
rinin yalnızca memleket vazifelerini 
flOpmış olduklarını ilave ediyor. 

SOS POSTA - iki yıldır imzalı 
yazı General lam.etin Fra1Uızca Vu 
mecmuasına verdl6l beyanatı ele ala -
rak bunun çok doğru ve yerinde oldu· 
ğunu, dostlarımızla düşnıanlarınuza 

karşı çok açık bir söı olduğunu ıöylil· 
yo~ l 

Bütcemiz 
Fasıllan nasıl 
ayrılıyor? 

Vergilerde taslıilıat 
nasıl olacak? 

Ankara, 28 _(HABER): - 9JS 
büdcesinin umumi J.ekOnU ıeçd 
seneye nazaran on milyon Jiradll'· 
Bunun altı milyonu varidat fazlı.· 
sile, iki milyonu irad euretile, ı~ 
ri kalan iki mil7,onu da bazı verı1• 
lerde yapılacak ti.dili.tla elde e ., 
dilecektir. Bu tidilitm bilh_. 
kazanc ve iıtihlik verııileri üze
rinde olacaiı ıöyleniyor. Meıeli 
kazanc verıisinde ister kir, istet 
zarar olsun maktu bir verıri alnı • 
ması, istihlak vergisine daha h•11 

maddelerin ilavesi muhtemeldir. ı 
Büdcede Ba..l<anlrklara ayrı1•11 

mikdar töyledir: 
19S5 mrural bütlcealnü Vekdletlı • 

re ve mütHeaelcre i•abet eden mlk • 
d'JT'lar ıunlardır: 
Millet Meclisine: 
DIT&Dı uhasebat: 
Reisicünıhur: 

BqvekMet: 
ŞOrayı Devlet: 
istatistik M. Umumiyesi: 
Diyanet İşleri Umum 
Müdürlüğü: 
Maliye Vekaleti: 
DUyunu Umumiye: 
'fapu U. Müdürlüğü: 
WimrUkler ve tntı ıs:ırlar 
Veklleti: 
Dahiliye Yekli eti: 
Matbuat U. Müdürlüfü: 
Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğü: 

Jandarma Umum Ku • 
mandanlığı: 
Hariciye Vekaleti: 
Sıhhiye Vekaleti: 
Adliye Veklleti: 
Maarif Veklletl: 
Nafia Vekleti: 
lktisad Vekaleti: 
Ziraat Veklleti: . . 
Milli MUdafaa (hava): 
Milli Müdafaa (deniz): 
Milli Müdafaa (harita): 

Yekun 

611·986 
1.2. 784.179 
46.291.293 

ı.153.53° 

• 00''9~ :>. iJ• 

4_347.9()8 
95.#& 

ingiliz nazırı 
Parlste neler yaptı 'l 

Paris, 28 (A.A.) - B. La"'i' 
saat 13 de İngiliz Sefiri S. ' 
Klark'ın Sir Con Saymen ıerefiıt' 
verdiği ziyafette hazır buluDJ11\Jf' 

'"'11et 
tur. Daha evvel B. Laval, So•ı 
Büyük Elçisi ile görütmüttür . .8~ 
görüımenin mevzuunu 3 Şu~ 
tarihli Franıız-lngiliz tebliil11
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ve bilhaua bu tebliğin ıark ıııi~· 
kına aid kısmı olduğu tahmin ed•' 
liyor. 

lngiltere Sefaretinde verile" 
ziyafetten ıonra İngilizlerle f r-" .,. 
aızlar arasında noktai nazar t ·~i 
tisi yapılacağı ve bu sureti~ ~ 

hükUmet adamları araımdakı I 
.. . d d . aıııte' 
ruımenın evam e ecei ı :ı 

dilmektedir. ,.,, 
B. Lava) ve Sir Con SaynıeO 1,. 

İngiliz hariciye nazırının 6 11';;. 
ta tesbit edildiği zannoluiıan " 
lin seyahatinden evvel habise~· 
zu olan meseleleri derin bir ·~·fi• 
te tetkik edecekleri tahmin e 

1 

yor. . Jeti 
Lo~dra, 28 (A.A.) - Dıt ıf ... t . . ..... 

Bakanının Moskovaya seY 1>'1' 
projesi, avam kamarasında ti' 
mukavemetlerle karıılatıı>~ı,t' 
dır. Sağ cenah muhafazak• ııs'' 
Sovyetlerle herhangi bir diplo ~ 
si müzakerelerine giri!medell J' 
vel iki hükumet arasında ııı1,1' 
lakta olan ticari ve mali ınese tı'i 
rin hallini istemektedir. Psı>' ~ 
günü muhaf azaki.r mebuılşl' d•~ 
Vilyam Daviso, SirSaynıen ne'~ 
de bu Y.olda tetebbüate buluıı" 
tır. 



~ 11\IART - 1935 

~{l&i4fim: 
~ ---- --
t\ekemeliğe dair ... 
.. T raınvayda bir kekeme çocuk ._mı;ı.__..ıllılilıııii 

tordiiın. Kocaman başlı, s:ska vü· Kaçak köylü 
Cltdl\I bir yavru... Lakırdı aöyle-

~ek iıtedikçe, gözleri adeti yuva- cigaraları 
lrından uğruyor, boynunun da-
~~ları çıkıyor; yüzü morarıyor •• 
d 1~.Unini &ırtlağının içi, ıftya düz 
I e~ıldir de yivlidir .•. Ve kelime· 
~ın Ça.rklan bu yivlere uyup yu· 

tı doğru yükselemiyor; müte-
~diy k .... en ayıyor, ıurçuyor: 

- Kek, kek, kek ... 
t Söıün arkasını getiremiyor ... 
d~tliyor, demin morarmıtken, şim
a' kızarıyor ve sonra sararıyor ... 
Uk•Ieınune dönmüt biçaıe ..• 
~ukluğum aklıma geldi. 

t Son de iki yaf ında bir kuıpala
~ ttsirmitim, bir rivayete göre, 
d !ldan, batka bir rivayete göre 
t ltorkutulduğumdan kekeme ol

~tıtuııı... "Anne,, demek için ya
k:1 '-at uğraıırdım. Tramvaydaki 
t,terrıe çocuğu kendime benzete-

Şehirde bunları 
satanlar gene 

çoğaldı 
Muhafaza teıkilatmm ve poli -

sin bütün gayret ve mücadelesine 

rağmen son zamanlarda şehrimi · 

zin ·muhtelif yerlerinde gene ka -
çak cigara satanlar çoğalmı~tır. 

Bunlardan bilhassa köylü ci • 

garasını köylerden toplıyarak Is · 
tanbula getirmekte ve burada sat

maktadırlar· Yapılan tetkiklere gö 
re bu cigaraları köylerden getiren 

toptancılarla burada satanlar baş

ka baıka kimselerdir. 

Kaçak cigara salanlar bilhassa 

sabah ve akıam halkın en çok geç-
haya.len reyrek asırdan daha 

t" · ~ tig"i yolların köıebaılarına dura • "l'ile · • 
re aıttım... rak cigara satmaktadırlar. Fakat 

l'\tl'lakıa., kekemeliğin büyük za- bunların en büyük maharetleri iyi 
f •rt vardır. Meseli., meşhur 
ıt.- tertibat almak ve bütün memurla-
tt ~d~ ~lduğu ~ibi, size aid ~ir 
d ' .. ' hızınetçi elıne almıf, demze 
cıın... ··ı·· ·· "A tm akı ' d' •·" ıo uruyor· a as n.,, 
''tcek · · 

rı tanımaktadır. Bunun için bu 
şekilde cigara satanların pek azı 

yakalanabilmektedir. Sonr~ ya • 
S

.. sınız •.• 
Oze baılıyorsunuz: kalananların da üzerinde iki pa • 

B At!... At!... ketten fazla cigara bulunmamak -
t ir türlü "ma,, diyemiyorsunuz tadır. Çünkü asıl satıcılar elle • 
t~ 

11

•t,, heceıini gittikçe perdesi rindekini sattıkça kendilerine ye · 

1~len öyle bir israrla s\iylüyor- ni paketler verilmektedir . . 

~ ııı ki, hizmetçi, fazla meauliyet- Alakadarlar, adedleri sayılı o
~l korkuyor, kıymetli malınızı lan bu adamların yakalanarak ih
~ dırdıiı gibi, aceleyle suya fır· tisas mahkemelerine verilmeleri i· 
tll'or 
L ' çin yeni tertibat almaktadır. 

\ ~n, kekemeliğin faydalarını -o-

~rrnemit değilim. Bilhassa Çatalca ve Şile 
tı... •• •~M··rıerıeaıKc~ ın."!\cıuıcuı:;~ı -

~llııtti. Sininiz olduğum Maarif müdür muavini Şevket 
~~ hafif duraksamalarla bas- Süreyya ve müfettit izzet, Çatalca 
~iı konuıabiliyordum ... Lakin ve Şile köylerini tef tİ§ten dönmüş
f'~ı.l~, beni, hakikattekinden de lerdir. Neticeyi raporla müdürlü-

b kekeme Mnırlardı. ... b"ld' ki d. 
oi) ld k ge ı ırece er ır· 

~ .~ediğim derslere kaldırı ı · -o--
''°Yle bir yalancıktan ıkınır: p t lkh • 

d' l<ek, kek, kek ... diye haılar· Ermeni a r anesı-ti· nin kararı 
Ocanın canı sıkılırdı: Ermeni ruhani meclisi, kıyafet 
~Eh, çocuğum, elverir .. · meselesi üzerine toplanmı§tır. 

' ıç olmazsa geçecek kadar nu- Ermeni ruhani meclisi, kanunu 
;'•erirdi. sarih bulmaktadır. Tatbike geç-

i. - 'kat, tabiidir ki, bu gibi fayda. 
~ C)lı · tiği tarihten itibaren kiliseler dı-
~ d --~ bile, kekemelik ;atenilir 
~ tgıJ ... Demosten, dilinin altı- tında ruhani kılıkla gezmemeğe 
lılit~~d koyarak bu illeti geçir· karar vermiıtir. 
le1- en, benim eski illetime müh· ---0--

~ )•\'tutara bunu tavıiye et- Belediye alacaklarını 
~~· Ç\İnkü ne de olsa çakılı yut· topluyor 
~likeıi de yok değildir! ! Bütün belediye resimlerinin ha-

d~. J. llız, ben, ne usul kullan • zirana kadar bakayasız olarak top 
~Ilı'" tıra( edeyim ki, hala da kul· lanmaıı dün bütün tube müdürle-
k'"'C)l'llın z· k k ı· ... · · ' 
d~ f~k· ır~~. he ledme bıgımı rine ve tahsil ıubelerine bil diril-
~ L etmedıgı a e un • . . y "d · ı 

""-\lf'lul d ... . . d' ' mııtır. arı atı tamamıy e top-
•bL ınuı egıhm ır. 
~rıki m' 1. l I byan memurlara geçen se~1e oldu-' •• ııa ı a a ım: 

!-"~atına sakın! ,, diyeceğim.. . ğu gibi bu ıene de ikramiye veri-
~ es ''at,, hecesine takılaca . lcektir. 'tl ~den kestirebilirim. O za - - ------------,el, .. lakın abna !,, demem la • ğe, lisanda kuvvetli olmağa fay
t ' O dası vardır .. · Muharrirliğime bile lttı,i da olmadı. "Sa,, da 
'c.~a. iliıiyor. 

\lzurn atnı '••p a ... ,, 
it'- ırlatrna sakın. c •• , ,, 

·~ ~'".:ı lllen a ld' S . . h 
' 4'4t .e ı ezaıye bu ma . 
lt Ol\ltın k oı .,, ,_ a tan,, 

"' "ll•dar,. k k'l ,, t\itıılete .:ro §e ı alıyorsa, ben I 
~~\)ili • rırne o kadar çok tekit 
li\lıa:ın. 
~' h~t~ekeıneler, bütün yakın 
'""l~d lerini dimaflarında ha
•• ~ aı.. \ll'Jnabdırlar.. . Biri ol-
~U QUru B ~ .. ,d. ... unun, bir takım 

ıf,, kelimeler öjrenme-

vaktile kekeme olu§umun yardımı 
dokunmuştur. 

Kekemeliğin bir faydası da, la
fın gümüıse sükutun altın olduğu-

nu bilzarure öğrenmesidil·. Fakat, 
bunu öğrenmeyib gevezelik eden 

tutuklar vardır ki hiç çekilmezler. 
Her mektebin her sınıfında laakal 
bir tane kekeme bulunduğu için 
bu illet;n mübtela!arı az değildir. 
Onun için, tecrübemi kendilerine 
nakletmeği faydalı buldun:. 

(Va·NO) 

HABER - A.kpm Postası 

ihraç 
nıaaıarın 
stoku 

TUrkofJs mevcud 
stokları hesab 

ediyor 
Türkofis yeni istihsal yılmm 

yakla§tığını gözönüne alarak baı· 
hca ihraç e§yamızın muhtelif mın
takaJarda stok, satış ve ahm vazi
yetleri hakkında buradaki ıube : 
!erinden malumat istemittir. 

Türlcofisin lzmir tuhesinin ver
diği malumata göre 360.0CO çuval 
olan 1934 - 1935 çekirdeksiz Ü· 

Abdülhamidin 

3 

!Buqiin için: 
-. ~ .-. ~ ..--.....,, 

Çocuk ne rjyatının 
organize .edilmesi 

• • 
ışı •• 

• 
veresesı 

içişleri Ba.k3nlığımıza bağlı 
''Matbuat umum müdürlüğü,, nün, 
diişünüş ve ıöyleyi~ işlerimizde 

Açtıkları d4vaya birteviyelik ve düzen olması 
yakında hakem mah- için barcaclığı . emek, gerçekten 

kemesinde bakılacak dikk.ıte değ"r ... 
Her ~Y cıkarclığı "Ayın tarihi,, 

Türk - Yunan muhtelit hakem isimli büyük mecmua, geçmekte 
mahkemeı~ dün toplanarak eldeki olan günlerin, politika ve kültür 
davalara hakmı!tır. Mevcud da· bakımından en iyi ve toplu bir ve· 
valar arasında en mühimlerinden sikası olabileceğinde §Üphe yok -
biri de Abdülhamid veresesının tur. Bunda daha ne gibi adımlar 
Abdülhamidin Yunanistandaki atmak ve muhtevasında ne türlü 
emlfı.k ve arazisi üzerine 3.Çhğı da- uyandırıcı ve haber verici değiıik· 
vadır. lilder yapmak l azım geldiği hak • 

Nisan sonunda buna dair ka • kmdn dileklerimiz pek kestirile • 
rar verilecektir. miyecck şeyler rı!amaz. . Ancak, 

züm rekoltesinin 300.000 çuvalı Abdülhamidin Yunanistanda 
meml('ketimizde, iiyükler kadar, 
yarın gene birer büyük olacak kü
cül<lerimiz için , samimiyetle ileri 
sürnıek istediğimiz. bazı dütünce· 
terimiz var: 

tamamen ıatılmııtır. kalan malının birkaç milyon lira 
Elde 57.000 çuval kadar stok kadar değeri olduğu söyleniyor. 

vardır. Bu stokun gelecek istih- Eldeki 12 bin davadan bir kıs
sal mevsimine kadar tamamen sa- mı Türk ve Yunan hükfunetleri a· 
tılacağı ve yeni yılına stoksuz gi· rasında yapılan bir a:~a,ma neti
rileceği muhakkak görülmektedir. cesinde umumi bir tasfiyeye tabi 

incir rekoltesi olan 28.000 ton tutulmuf, bir kısmı da m:.ıhkeme
bu yıl tamamen satılmıştır: Elde nin hükmüne iktiran etmiı bulu
dahili istihlake b.ile kifayet edecek nuyor. Bugün elde 75 dava dos
kadar bile stok yoktur. Bu stokun yası vardır. 

en fazla bir hesabla 500 ton oldu- Bu itibarla bütün davaların ha-
ğu tahmin edilmektedir. ziran<lan önce hemen bir iki ay 

Pamuklarımızdan da elde an - içinde bitirileceği de umuluyor. 
cak ı t .000 balye kadar pamuk kal. --o-

dığı anlaşılmııtır. Bu da dahili Çocuklarınızı aşılatın 
ihtiyaca ancak kifayet edt!cektir. k hl d · 1 

Me te er e ve atı ıstuyon a· -o-- . 

Uğursuzluktan 
korkan pilot 

Londra, Paris seferlerini yapan 
İngiliz pilotu Kirtont aeyahatlerin

den birinde, külçe altın dolu bir
kaç paketi kaybedince •müteessir 

olmu§, fakat bu altınlarm bulun

duğunu haber alınca cesaretini 
tekrar toplamııtı. 

Üç hafta sonra gene Londra ile 
Paris araıında uçarken yolcular

da.; iki Amerika~ı kızın gene ken

di tayyaresinden düştüklerini öğ
renince artık sinirleri dayanama-

mı§, birkaç gün dütündükten son· 
ra gidib kumpanyaya istif asını ver 

miıtir. Londra, Paris yolu ona u

ğursuz gelmi§ olduğundau baıka 
hatlarda çalııacaktır. 

Resmimiz pilot Kirton Fransa· 
da tayyaresinden dütmüş olan al

tın torbalarını alırken gösteriyor. 

rında difteri a1111 devam ediyor. 

Yalnız, aıı istaıyonlarına ıiıüra -

caat az olmaktadır. Bütün çocuk 
babalarının çocuklarını bir an ev

vel aıılandırmaları için mahalle 

yapılması dütünülüyor. 
-o--

Yeni Manisa saylavı 
Manisa saylavı olan İstanbul 

müddeiumumisi Kenan dünkü 

trenle Ankaraya gitmittir. 

Haydarp&fada adliye men~ub. 
ları tarafından uğurlanmıttır. Baş 

muavin, Salih Esad vekalet etmek
tedir. 

-o-

Beledlye temizliğe 
dikkat etmiye 

karar verdi 
Belediye tehrin temizlik iıle· 

rine daha fazla ehemmiyet verme

ği kararlaıtırmııtır. 935 bütçesine 
konacak tahsisatla temizleme tank 
ları alınacaktır. Bu tanklar oto-

matik olarak ıokakları, bilhassa 
asfalt yolları temizliyecektir. 

-o--

Iranla afyon 
gUrllşmelerl 

M,.mJekctimizde çocuk neşri· 

yatını organize etmek lazımdır. 
Hemen !kısaca söyliyelim. Her 

türlü sahada uluıal bir mahiyet 
kazanmış o!nn ve hep bir oluktan 
geçip giden ne~riyatımız, çocukla· 
rı çeken me\lzular üzerinde de 
ayrıca ir dikkat ve sistemli göz 
kulak olmak iıter. 

"Matbuat umum müdürlüğü,, 

gazeteciler ve dolayısile halkımız 
için çok faydalı olan ayrıca bir 
'bülten neırediyor. 

Burada bizim maddi imka'nla • 
rrmızın dıtında kalan bir çok acun 
gazete ve mecmualarının dedikle
rini etraflıca ve dilimize tam bir 
çeviritle bize veriyorlar ... Ayni u· 
su iden iıtif ade ederek ulusal kül • 

mevzular üzerinde, -daha çok 
bizden, yani yurdun mahsullerin • 
den almak ıartile bültenler çıka

rarak- gazetelere ve yalnız ço • 
cuklan enterese etmek kaydile 
basılan haf talıklara yararlı bir is
tikamet temin edebilirler .. 

Çocuk neıriyatını, geliti güzel 
ve daha Çok, eğlence manasına 
alınan biçimden kurtarmak, onu, 
ayni derecede oyalayıcı fa.kat sağ· 
lam bir kalıba ıolanak gerekir ... 

Memleketin, sadeleştirilmek 

ıuretile çocuklarımıza sunulacak 
ne alıcı mevzuları; istatistikleri, 
fabrika, kültür evleri çalışması, 
hergün yeni bir sağlamlık alan 
tarihi, neleri vardır ... 

Hatta diyeceğim-ki, matbuat 
umum müdürlüjünde bir çocuk 
netriyab büroıu açmak doiru o • 
lur .. 

Bunun üzerinde ne kadar dütü· 
nülür ve çalıtılmak iıtenine, e
hemmiyet ve cazibesi o ölçüde ar· 
tacaktır. ·Tramvay 

Şirketi 
Hikmet MUnlr 

Uyuıturucu maddeler inhiıarı ---- --------- -

2,5 milyon lirayı ne 
zaman Udiyecek ? 

Tramvay ıirketinin hükumeti . 
mizle yapmak istediği yeni muka • 
veleyi konuşmak üzere Ankaraya 

giden murahhas Bay Ronje ve 
Brosenı'in şehrimize gelib Metro 

hanında bir toplantı yaptıklarına 
dair bir gazetede çıkan havadisin 
yanlı§ olduğu anlaşılmııtır. . 

lranın da Türk - Yuıosla·ı afyon Belediyenin sebze hali 
satıt birliğine rirmesi için yapıla· Belediyenin yaptırdığı Keres • 
cak teklifi tesbite başlamııtır. teciJer halinin dükkanlar ve yazı • 

Teklif nihayet üç güne kadar haneler kısmı hemen tamamen bi
şehrimizdeki Iran afyon heyetine tiriJmit gibidir. Şimdi binanın mü. 
verilecek ve heyet, drhal Irana ha· dürlük dairesi ve depo kısmı inta 
reket edecktir. edilmektedir. 

lran da Türk .. Yugo"Jav afyon 
anlatmasın~ dahil olduğu takdir · 

de dünyanın en büyük af yon müs
tahsili üç memleket birleımit ola· 

lnıaat Mart ıonuna kadar ta· 
mamen bitiri:ecektir. Bundan ıon
ra yeni hal açılacaktır. 

--o-
caktır. 

Murahhaslar dün geç vakte ka- -------------
Üniversite rektUrtl 

dar gelmi§ değillerdi... Bundan 
baıka, mevzu bahıolan iki buçuk 

milyon liranın geri verilmesine da. 
ir gene dün geç vakte kadar bir 
tebliğat yapılmamt§tı. 

Bununla beraber, kararın ta-

bii bir neticesi olarak bu paranın 
hemen istenmesi beklenmektedir.· 
Müzakerelere ittirak etmek üzere 
şirketin idare meclisi reisi Bay 
Veyl'in bugünlerde geleceğine da
ir henüz bir haber yoktur. 

Tetkikat için Cenevreye git • 
mit olan ünivenite rektörü Cemil 

önümüzdeki hafta içinde lstan • 

bula dönecektir. Cemilin dönü . 
§ünde burada seyahatine aid bir 
konferanı vermesi muhtemeldir. 
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En eski üniversite 
tehlikede ••• 

Mısırdaki Cami-ül Ezher büyük 
karışıkhklar içinde ... 

Kahire Muhabirimizden- Dün· sandalyesine çıkınca herkeı rek
yanm en eski Üniversitesi olan El tör Zavahiri'nin azledilerek umu· 
Ezber, Kralın ısrarı yüzünden da- mun sevgiı:ni kazanmış olan Mus· 
ğılmak üzeredir. tafa El Mergi'nin rektörlüğe geti-

lngilizlerin Oksfort ile Kem· rilec'!ğinı ~anmıştı. 

briç Üniversitelerinin ismi bile HükUım.et, Kral Fuadi bu İ§ için 
yokken, El Ezher avlularında, ye- kandıTamamıştı. Çünkü El Ezberi 
re bağda,ı kurmuı hocalar talebe- avucunun içinde tutmak surefle 
!erine, lsl&m. ilahiyab ve mecellei efkarı umumiye üzerine yapacağı 
ahkamı şer'iye okuturdu. Bugün tesirlee Kral Fuad büyük kıymet 

bütün lalim dünyasından gelme vemekteclir. 
10.000 talebesi ile bu müessese Üniversitede hergün bir çok ka
Müslümanlarm en büyük j..iniver • rışıkhk olmakta, talebe boyuna 
sitesidir. tevkif edilmekte profesörler de 

Sarayın gözdesi olan şimdiki sürgüne gönderilmektedir. 
rektörün ün!vesiteden uzaklaştı • Oniveı-s·teyi ?u:rtarmak ıçın 
nlmaaı yüzünden bütün 10.000 ta- Zevahi!."i'nin az~i iradesi imza e -
lebe ile profesör ve muavinleri dilmek ü:zere K~a~m huzuruna gö
haftalardan beri grev halindedir. türüldüğü zaman, Fuad: 

Geçen yılın sonlarına doğru li- "iş göremiyecek kadar hasta· 
berallerden Ncssim Paşa hükUmet yım,, demiştir. 

Millet Meclisine General 
Kizım yerine Bay 

Abdülhalik reis oluyor 
(Baı taralı 1 incide) 1 şid Oluğ'un, eskHerine ilaveten 

4 - Cümhurreisinin seçimi, meclis katipliklerine seçilmeleri 
5 - Cümhurreisinin and içme- muhtemeldir. , 

si, Ankara, 28 ( A.A.) 
Kurultayın, Bay Abdülhak Ha

midin gelememesi dolayısile en 
yaşlı saylav olan Bay Faik (Karı) 
tarafından açılmasr muhtemel -... 

Kurultayın yarınki açılmasın -
da bulunmak üzere 6 yabancı ga-
2eteci geldi. 

Ankara, 28 (HABER) -
Bugünkü fırka grupu toplantısın • 
da kurultay reis ve reis vekillikle
rine gösterilecek namzetler etra
fında · konuşuldu. Kurultay reisli
ğine namzed gösterilecekler ara -
smda eski Maliye Bakam Bay Ab. 
dülhalik'in, reis vekillik1eri için 
de Bay Hasan Saka (Trabz<>n), 
Bay Nuri (Gazianteb), Bay Tev
fik Fikret (Konya) nm adları 
geçmektedir. 

Ankara, 28 (HABER) -
Balıkeıir ıaylavı Bayan Sabiha -
mn ve Kütahya saylavı Bay Na -

Cümhuriyet Halk Fırka8l Mec
lis grupu bugün öğleden sonra 
saat 15 de, partinin genel bcq
kan oruntağı 8C1§bakan lnönü-

•• • • .. ..w • .. • - • 

dı. Ônce Büyük MUlet Mecli • 
sinde bQ§kanlık divanına aday 
gösterilecek olanları, sonra da 
nizamnameye göre partinin 
Meclis grupu bQ§kan oruntak -
lığına Erzincan Saylavı Sallet 
Ankan ile Antalya Saylc:ıvı Dr. 
Cemal Tuncayı ve idare heyeti 
üyeliklerine de Abdülhak Fı • 
raf (Erzincan), Ali Kılıç (Ga
zianteb), Aziz Akyürek (Er • 
zurum), Damar Arıkoğlr..ı (Sey
han), Fuad Umay (Kırklare. 
li), General lh$an Sökmen 
(Gireson), Hamdi Yalman 
(Ordu), Rasih Kaplan ( Antal
ya), Raaim Ba§ara (Sivas) ı 
seçti. 

Köy muhtarlığına seçilen kadın 
Balıkesirde Çandır köyünde ye

niden muhtar ve ihtiyar heyeti se· 
çimi yapılmıştır. Köyün arzusu ü
zerine vilayetten verilen bir emir
le yapılan bu seçime köyün kadın 
erkek bütün seçmenleri iştirak et· 
mit ve seçim çok alakah olmuş -
t\lr. . 

Seçim neticesi bayan Saniye 
muhtarlığa, pehtivan Kamil karı
sı ayşe, Abdullah oğlu Eyüb, Ah· 

med oğlu Hüseyin, Halil oğlu Yu
suf ihtiyar heyeti azalığına seçil
mişlerdir. 

Çanıdır köyünün yeni muhtarı 
köyde bir cami ve büyük bir mey· 
danlık yaptırmış ve daha buna 
benzer birçok güzet eserlere vü • 
cud vermiı olan Ümmet admda 
bir zatın kı.zıdır. Bu itibarla köylü 
tarafından çok sevilmektedir. 

1:::11:::::::::::::::::::· ............................................... - ............... "' ...... -~-····---··-········ 

Doktor Ahmet Asım ii 

HABER - Xkıam Poıtau 

;-·---··---···--···-----·---- .... ...,..,... ... , 
~ Trakyada ı 
i iskan isleri 1 
f ilerliyor 1 
i Ankara, 28 (HABER) - j 
: Trakya umumi müfettışi Bay j 
İbrahim Tali burada temas- , 
larına devam ediyor. Bu te· 
masların Trakya için ç'?k iyi 
neticeler verdiği anlaşılıyor. 

Her vekaletten alakadar birer 
zatm iştirakile bir komisyon 
toplanarak Trakya hakkında 

lazım gelen meseleler görüşü
lecektir. Dahiliye Bakanlığı 

Trakyada iskan iılerile yakın· 
dan ala.kadar olmaktadır. Bü-
tün meseleler dört beş gün için-
de bitecektir. 5 • 

Mevcud muhacırlar yerleş· : 
tirildikten sonra Bulgaı istan ve 
Romanyadan birçok muhacrr 
getirilecektir. Roman va hüku~ 
meti kendi toprakfo.rındaki 

= Türklerin yarı arazisine Make
donyadan gelen muhacırları 

yerleştirmİf, yarısını da satın 

almıştır. Bu muhacırlar malla
rı ve paralariyle memleketi
mize gelmiye başlamıştır· ................................ , ........................ .. 

Veremle mücadele 
uğrunda neler 

yapılmış 

Cemiyetin bugünkü 
kongresi 

Verem Mücadele Cemiyeti bu 
sabah saat onda Halkevinde sene· 
lik kongresini yaptı. Celseyi umu-
----~ -...~A!ll ~; .. : r--.....-..-..:al Aı; -..r•T 
Kongre reisiliğine mütekait F e • 
rik General Galip seçildikten son
ra yüksek makamlara telgraflar 
çekilmesine karar verildi. Merkez 
heyetinin bir senel'.k faaliyet ra -
poru okundu. Raporda çalışmalar 
etrafında şöyle deniyordu: 
· "- Eyüp dispanserinin bu yıl 
çalışması daha verimli oldu. Ge -
çen yıl 1063 hasta bakı~tı. Bu 
yıl 2991 hastaya bakılmıştır. 

Vilayet, Yerebatandaki di&pan· 
serinde bulunan röntken makine -
sini Eyüp dispanserine verdi. Bu 
suretle çok değerli bir yardımda 

bulundu. 

Erenköy sanatoryomuna bir se
ne zarfında 153 hasta girmiş, 116 
sı çıknuştn·. 

Bu &ene Erenköy sanatoryomu~ 
na yeni bir pavyon ilavesine karar 
verilmiş, planları hazırlanmı~tır.,, 

Bu rapordRn sonra bir senelik 
bilanço okunmuş, kabul ed:lımiş, 
yeni idare heyetinin seçim :ne ge· 
ç~lnıiş':ir. lşari rey1 ~ idare heyeti -
ne tüccardan Necip Mağmumi, 

_,,- 1 l\IART - 1935 ~ 
- · ~---

Haliç bir tersane 
yurdu olacaktır 

Bu gayeye · doğru adımlar 
atllmak üzere ... 

Deniz yolları umum müdürü yapılacaktır. Tersanemiziıı ilıf 
Bay Sadettin Ankaraya gitmiştir. 81 işiyle alakadar olan b?~~,J 
Haliç tersanesinde yeni vapur Alman müessesesi şehrinıııe 1 
yapmak projesi etrafında Bakan· h fabfl' endislerini göndermiş ve 
hkla temas edecektir. ·Evvelce de i1e havuzlarda tetkikat yaPt. 
yazdığımız bu mesele Baş Bakan~ LYs.JıÇ tır. Bu mühendisler, .n 
lıkça da ehemmiyetle gözönüne d · 
1 

havuzlarla tersanenin ınevell 
a ınmıştır. Hükfunetin harice va- ı;•t 
pur ısmarlamak üzere muhtelif se- ziyetiyle iş kabiliyetini t.,ı ı 'f' 
neler bütçelerine koyacağı sekiz tikten son:ra Ankaraya gill'1' 
milyon lira bu işe tahsis olunduğu dir. Vapurlarımızı kendiıııiı dl~ 
takdirde bu paranın bil milyon lj. mak üzere tersanenin ıslah e0~t 
rasiyle deniz fabrikalarının takvi· ceği haberi üzerine AvtUJ'~ 

· k akl l h k b'I 1 b.. ··k · ·· A.elef• yesı ve iZ arın IS a 1 a 1 O a- uyu Vapur inşaat muess..., 
caktır. Geri kalan para ile de bu den hu işle alakadar oiduWşJ 
işi üzerine alacak bir ecnel.>i şirket gösteren mektublar gebniye b 
tarafından burada yeni vapurlar mıştır. 

~~~~~~~~--__; 
kuv\'etle Bulgarlar gene 

saçmalıyor 
(Baı taralı 1 incide) 

Resmi bir gazetede bu şeklide 
yapılan neşriyat Sof ya diplomasi 

muhitinde bir çok dedikodulara 
ve münakaşalara sebeb olmuştur. 
Diğer taraftan Sofyada çıkma • 

ğa başlıyarı. "Millet ve Siyaset,, 
unvan1ı bir mecmuada Türkiye 
aleyhinde şiddetli yazılar çıkmağa 
baş)amıştır. Bu yazılardan 'bazı 

cümleler şöyledir: 
''Bulgaristan bu kadar çok ara

zi srkıntısı çektiği bir zamanda 
Trakya ve bahusus Şarki Trakya 
bomboştur.,, 

U'T" .. ,, _ _ y ____ _ Le 1 1• 

leri tarafından haydutçasma zapt
edilen bu yerlerde misafir olduk -
larını hissetmektedirler.,, 

" Cenuba, Akdenize doğru um
desi şimdiden sonra 8-.ılgar harici 
siyasetinin de umd::!-sİ o1acaktır.,, 

35 bin tonluk 
zırhhlar 

Fransa, ltalyadan 
aşağı kalmıyor 
Paris, 1 Ostanbul) - Bahriye 

nazın Piyetri dün mecliste Fransa 
mn yen; bazı gemiler yaptıracağı
nı bildirmi~t?r. Nazır demiştir ki: 

- ltalya otuz beş bin tonluk 
bir zırhlı inşasına başla.mışbır. 

Fransa da derhal otuz beş bin ton· 
luk bir zll"hlı inşasına baş1amıştır. 
Bundan başka ayni tonda ikinci 
bir dretnot yapılacaktrr. Bu dret
not alh eski zm-hlının yerine geçe
cektir. Eski zırhlılar 1906, 1911 
sene1erinde yapılmışlardı. 

lngiltere 
rini yokluyor 

1 ~e 
( Bag taralı 1 ille el 

Buna başlangıç olmak ,ilt J 
imparatorluk müdafaa koJJ115~1 
azasından Sir Moris Ha.nkefı ~ 
dan bir müddet önce lngiJteft p' 
döminyonlarına bir ziyaret 1~~ 

•. d f . . azetl 
mış ve mu a aa zem mı ·ı f 

görüşmütü. Şimdi bütün def1
1l 

şırı istihkamlar ve garnit:
0 

gözden geçirilecektir. ıcJ9 
Malta ve Cebelüttarık h8~ ~ 

da bir takım raporlar veriloı1t 
1unuy~r. . • • ~ 

Erkanı harbıye reisı Sır / 
bold'da Mısır, Sudan, f)isti~ ,f' 
C:::: ____ ,_ ___ 1 _ - •• • .. 

nı teftişe gitmektedir. fi.' 
ilk uğrağı Kahire, t{a. l 

ltmailiye, sonra Filistin "le ~ 
rayı Erden olacaktır • . ı~~ 

Beraberinde kaymakaıP . ~r 
. . . )dedıt· , ve onun nıuavını gıtme iYt 

sana kadar lngiltereye döı:Jıı' 
ceklerdir. /, 

Ayni zamanda ceneral ]Jtt ~l 
da buna benzer bir diğer sefll ol 
çıkmakat ve daha ileri Şark' 
ru gitmektedir. I 

General Barron Sengapur;~ 
mıştır. Bu general, dah~I ~ ~ı: 
T ~rinievvelde ihdas edı edl 
mevkii temsil etmekte, Jceııt,el' 
"tesbit editmiş müdafaa 1:'1 
leri müfettişi,, denmektedır· Jile" 

Bu mevki, 1914 de ıağ\I,~ 1/ 
"deniz aşırı kuvvetleri gePe ıtıi 
fettişliğine,, muadil sa·ııı11'1 
dır. y' 

doktor Zühtü, doktor Rifat Ham· ----------------

di, doktor Talat Ozkan, doktor Barem değişi yor 
General Tevfk Sağlam, General 

Sengapurda 15 gün k,,_dıı.;,e~ 
lıp, tahkimat, teslihat 'f~ te ~ 
mevcudu üzerinde bir te~tJot,f~ 
lunduktan aonra, ziyaretı tJ't)e . 
sile bazı manevralar da, ,pıl' 
tahtelbahir manevraları 1 

't 

Ali, ddktoı· Tevfik lsmail, Mira- (Btl§ laralı l ıncide) 
lay doktor Şekip Habip, Şehir dereceler iJave edilmek suretiyle 
Meclisi azasından Mustafa Faik, barem cetveli 10, 15, 20, 2S, 30, 
tüccar Zeki seçilmişlerdir. 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 

caktır. 1'0,,$, 
Sonra müfettiş Hon " ~iJ" 

,.\deııe oradan Kolombo ve p 
cektir. ef~ 

G l b··ru· p0rısr 1.1.I e en u n ra di ~ 
harbiye tarafından etiid e ( 1 

................................................ 11 .......... ··--····-~ ...................... . 

- == ~-------~~~---~~~---~~~ 

IOrtaköy Şifa Yurdulsuriye fevkaıa-
125, 150 liralık on altı derece 
konmuştur. 

. ~e 
tır. .. bt.l " ( 

Ve ada dışındaki biitt1~~t ~' 

ı=! Tramvay yolu. Muallim Naci cad. No 115: t~i: de komiseri 
; Istanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri ~ 

i 
konforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her türlü H 
hastalara açık hastahane. ES 

Baremin neşrinden itibaren altı 
sene zam görmiyen memurlar bir 
derece yüksek memuriyet maaşı a· 
lacaklardır. 

•• 1 Yatak fiyatlan iki liradan iti haren ii 
1 Doğum ve kadın ameliyatlaı-ıyle apandisit, fıtık, basur ve buna !! 

l lıenzer nmeliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ve H 
bro~ür gönderilir. Telefon: ( 42221) is .. 

mmc=:===:=::::::-.ı:::;:;ı:=~.::-.:::::::::.::::::::::-:~::==:::=:::=m·•a:ıctcr;c::;ı=;:11=n•nıaAi 

Kaldırılacak derecelerde bulu-Istanbuldao geçti nan memurlar yeni cedvelde eski 
Suriye fe'9'kalide komiseri Bay derecelerin'n bir derece fevkinde 

Martel bu akşamki Toros ekspre • maaş alacaklardır. Tahsil kaydi 
sile gelerek lstanbulda kalmadan kaldırılarak bütün memurların 
semp1o1' ekspresile Parise gide - JI terfi müddeti üç seneye çıkanl -

mı§hr. Tekaütlük istemiyen me-

kilerde ne gibi tekeınJJl~.,~ Jiİi 
de getirmek lazım geJdıg l 
nülecekir. .,;ııi"~,; 

iki generalin seyahatl:•ııt" ~lf 
bebi hakkında işçi ıııe .110e~ 
Vest Harbiye nezaretl 
sorgu sormuşt~r. ~ıl 
-==========::::::::::-1,cıJ l 
murlarm vefatlarında ~,_r•"" 
ikramiye kannnn mira"-1 

rilecektir. 
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Şahin'in ~~ır 1<!?!0 JI=.~ Esir Kadın 
fSTANBUL: 

=-;-!.-dy-!!._-:a-;_-~~!!:...I ÖCÜ ı-·-;c;:ss 

1 Rüyük Deniz Romanı .......... ..-. ........ _. __ _ 

12,30: Plak neşriyatı, 13: Tokatli 
yan Otelinden nakil - Çay fiaati, 
Telsiz caz, 19,20: Çocuk saati; hiki· 
yeler, 19,50: Haberler, 20,10: Ke • 
man solo - Nejat piyano refakatiy 
le, 20,30: Havayen kitar: Şirket ''e 
arkadaşları. 21,15: Son haberler. 
21,30: Uadyo orkestrası, 22: Rady 

........... ·--·-·-·····-·ı 
Naldeden: ( 
<va .. na l . ................................. 

HABER 'Jn 
tefrikası 

·--·· .. ·-··----·· i . . no. 32 
! Aşk ve f Iis Roman ı . . ·-··--·-··-···-·-······ 

Ali reis Venediğe gitmeyi 
terci'1 ediyordu 

Hamileliğinin mahzwları, Va• dınlarr, kocasının vücuduna sarı· 
hidle Kamileyi biribirlerinden a· lırken gördü. Fakat, o zaman, 
yırdı. Yüzü gözü t' §Mİf ve çirkin· böyle hayaller ona görünmüyor· 
lqmit olmanm azabı, genç kadı· du. 

Bu sözler palavra değil:li. Akla 
Pek uygundu. Ali reiae de hoş ve 
Japdabilecek bir ıey olarak görü
lliiyordu. 

Tarihte örneği yok mu? ••• Bet 
Olı bin kişilik bir süvari fırkaıiyle 
'binlerce feraahhk yurdları tali.n 
eden, tahtlar yıkan, tadar çiğne
)en yeğitler, hele Türk tarihinde 
hir iki tane değildir· 

'Vaktile Ourgut ve Barbaroılar
la onların arkadqlan çok zaman 
hirkaç gemi ile koca Avnıpa do
~nıalarına kartı koymadılar mı? 
~ir ~eya birkaç gemiyle ltalya ve 
1P&nya kıyılarını bir ateı çembe

ti içine almadılar mı? •.. 
Eğer Ali reisle Mezit bey, bu 

ıinf et sofrasında konuşulan ve 
ta&arluıan bu hülyayı olagana çe· 
'tİrirlene, buna bütün dünya ta· 
~. 

Likin iki nokta vardı ki Ali re
İ&i icara kara düşündürüyordu: 

Gelecek bahara kadar Şahin 
teia ne olacaktı? ... Zincire vurul • 
~ olan bu Y~iit adamın bqma 
'-ıka belalar gelmez miydi? ••. 

Gelecek baharda bu taae.rlanan 
leylerin hepsi de yapılsa bile, o za. 
fer acaba Şahin reisi kurtarabile
Cek nıiydi? ... Yokaa VenedikJile. 
tiıı lcızgmlıklannı artbrıb babası
llnı öldürülmesine sebeb olmaz 
~? •.• 
Ali reiı bura arı ütündü çe, 

irldıi;ror, bir yıl delil, bir sün bile 
hri blniaktan korkuyordu. Çün
~ o babaamı bütün Venediie de
lit11ıezdi. Ona li.zım olan bir ıey 
'ardı: Babaımm aai ve sağlam o

~ kurtulması, ve onunla bera· 
he, Akdenizin mavi ufuklarında 
"ıs. yelken avlanmak ... 

Bundan bqka Cezayirde on -
J...ı beldiyen gözü yaılı bir kadm 
cJ- ~dı. Bunların heptiyle be • 
l'lher, ldmbilir hangi yabancı yurd 
' hayal meyal hatırlıyabildiği 
'ııııeaiyle babaımı ve kardeşini 
~ bir genç kızın güzel ve ae
~li hayali de onu ileri çekiyor-

8-un için Mezit beyin bütün 
~ı....aıanna verdiği ıon cevab 
""oldu: 

ti - Yapamam •.• Beni bağııla! ..• 
~ llııeliyim, bizim belki bekliye • 
) halimaz var. Fakat onlarm 
'°Jc. .. kendimizi onların yerlerine 

hlıın ve öyle düıünelim. •• 
itli t.fezit bey buna bir ıey söyleye
~or .. •e susuyordu. O zaman Ali 

löziinü tamamlıyordu: 

tel-..ıbfallah çabuk dönerim ve 
ıe~~ek bahar da senin dü!ündük-

· -..ı Yapa .. ..\. ....ız ... 
t6 lı reiı geç yatmasma rağmen 
~ten daha erken uyanmııtı. 

~ . •acık uykusunda babasmm 
llcırle . . k . lUcte rını ırdığını, onunla bır • 
~· denize açıldığım, yolda kar· 
he~ ra.aladığını ve en sonra hep "'••d r ... ıneaud bir hayat sürmeğe 
~ti •anıı, Venedik kıyılanna 
~ın~ar yapbğmr görmüştü. 
l>e . l:tır rüzgar vardı. 

)\Jc 1111 hafif köpüklü ve yeşile 
lti 0~ koYU mavi r.enkteyUi. San-ıl 
'~ ç. ... ğırıyordu. Akşamdan 

lltbaı gibi hemen limana İn· 

diler. Kara Yusuf ve Sansar Os
manla beraber kotraya bindiler. 

Onları Deli Mehmed, Küçük 
Hüseyin gibi birkaç denizci ile 
Mezit bey ve bir iki arkadaşı seı· 
sizce uğurladılar. Böylelikle ıe

hirdeki halkın bu yolculuktan ha
berleri olmıyacaktı. Çünkü henüz 
Türklerin ellerine geçen bu yerler· 
de, her zaman için Venediklilere 
casusluk yapacak adamla'f bulu • 
nabilirdi. Etrafa da Ali reisin haı 
talandığı haberini yayacaklardı. 

Kotra, güzel bir rüzgar altında, 
genç ve uçmak için çıldıran büyük 
bir marti gibi süzülerek engine a
çıldı. Alabildiğine tişen yelken, 
onları sanki uçuruyordu. 

Ali reisle iki arkadqı tam birer 
Venedikli kılığına girmitlerdi. On
ları görenlerin kutkulanmalanna 
imkan yoktu. 

O dakikadan bqlıyarak Ali re
isin adı Şövalye Paolino Beneven· 
ti olınuttu· P!lpaların elinde olan 
Ankonadan geliyordu. Yazı Ve • 
nedikte geçirecekti. 

Kara Yusuf sadece Bonifaı di
ye anılacakb. Bu, vaktile şövalye 
Beneventinin babası tarafından 
Cezayirde esir edilerek hıriıtiyan 
yapılan bir arab çocuğuydu. Şim
di oğlunun at uıağı olmu§tu. Aslı 
arab olduğu için bozuk bir İtalyan
ca ile konutuyordu. . . ........ 
yoya çevrilmiıti. Dilsizdi. Çünkü 
yedi yqlarında iken Türk konan· 
larmın eline dilfmüf, çok baİtnb 
çağırdığı için dilinin ucunu kes • 
mitlerdi. 

Sansar Osman dilini keıilmit 
gibi göstermek için günlerce de • 
nemeler yapmıt ve becermitti. 

Güneı bütün parlakğı ile doğaT 
ken bizim yolcular ufukta kaybol
mutlardı. 

Leventler onlarm dönütlerini 
Zarada bekliyecelderdi. 

Uç yılmaz yolcu, yolunuz açık 
olaun ! ... 

••• 
Dk izler? •• 

Kıbns, Türklerin eline geçeli 

··~ T·- , w • • ··-aları. .., 

223 Khz. V ARŞOV ~ 1345 m. 
18,15: Hafif musiki. 18,50: Sö~ 

ler. 19: H:ıheder, 19,lO: Sözler, 19, 
15: Konferans, 19,45: Konferaıu, 

20 Plak, 20,20: Aktüalite, 20,30: 
Şarkılar, 20,45: Sözler. 21,15: Fil • 
hanno· · tar_"mdan senfonik kon • 
ser, 23,30: Şiirfor, 23,40: :·.":lam, 
-

1
•• "~ • - , ıusikiei. 

175 K11z. MOSKOVA, 1724 m.:._ 
18,30: Konser. (Rus §arkıları.) 

20,30: Gürcü ve Azerbeycan ulusa! 
§arkılan. 22: ek<_;e. 23,05: İsveççe 
neşriyat. 2'1,05: İngilizce. 1,05: Al • 
manca. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
18,35: .Salon orkestrası. 19,40: 

Spor haberleri. 19,55: Konferans. 
20,30: Operada verilecek temsili 
nakil. 23',30: Çingene musikieL 24: 
İngilizce konferans. 1,05: Son ha 
herler. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
Sarrenin Alrnanyaya iade edil • 

mesi münasebetiyle ulusal neşriyat. 

BUKREŞ: 

13 - 15: Gündüz plik ne§rİyatı~ 
18: Askeri musiki, 19: Haheruer, 
19,15: Askeri musikinin devamı, 20 
Konf erane. 20,20: Operet pliklan, 
20,45: Konferans. 

21: Sözler, 21,10: Sonfenik kon· 
ser, 21,45: Konferans, 22: Senfenik 
konserin devamı, 23,25 Haberler, 
23,40: Plak. 

-
YARIMAY 

Birinci aayısile neşriyat ilemi

mizde büyük bir alika uyandıran 

bu mecmuanın ikinci sayısı çık

mııbr. 

Gerek kapaitndaki, gerek için
deki renkli tablolariyle (Yarım· 

ay) bir Avrupa mecmuası bdar 
güzeldir. Çok sevilen yazıcdan
mızm makale, reportaj, hikaye ve 
romanlarından tetekkül eden muh 
teviyatiyle (Y arımay) Tü"kiyenin 

güzel bir mecmuası olduğunu is
bat etmittir. 

bir yıl bile olmamıfb. Venedikliler ~-----------~ 
buna çok acımıtlar ve kızmıılar • 
dı. Bununla beraber bu ite Ve • 
nediklilerden daha çok kızan bi · 
riıi daha vardı ki o da papa beıin
ci (Pi) idi. Asıl adı Kiıliyf'ri olan 
bu eski papas, §Öyle diyordu: 

- Kıbrısı alan Türkler yalnız 
V enediklilere bir vilayet kaybet • 
tirmit olmuyorlar, hıriıtiyanlığm 
en büyük kalelerinden binni da • 
ha ele geçirmit oluyorlar. Bu su • 
retle mukaddes hıristiyanlık bi · 
raz daha ölüme yaklatıyor. Yarml 
Malta, biraz sonra da bütüu ltalya 

HABER 
Akşan"l Postası 

iDARE EVi 
ISTANBUL ANKARA CADDESi ___ , __ 

hlcral 'ldrMlı hffANBUl llABU. 
l'elfof- Taaı UK'n ldareı """9 

1 ······--·--.. ·-------

ABOnE ŞARTLARI 
1 • ı u~ 

nrtdJel llO uo - lUO ""' 
l:melılı 160 Mo iMCi 1111 

ıL.An TARiFESi 
nr.an'I tl&nlanam •tın ll.M 

tWml UftnJar ıo LunıtSU. . .... _. ................. ·-·-····-----

nm dimağını itgal ediyordu. He- Sonradan, kadın, güzelliğine 
nüz ince ve zarif olan kalçalarına tekrar kavuıtu, koca11nı yeniden 
bakıyor ve bulann tiıipaakille· fethetti. 
ıeceğinden korkuyordu. Doğum tehlikeli olmuıtu. 

Zaman zaman, vücudunda mey- Vahid, timdi ona: 
1 

dana gelen değil' tklikler, onu kor· - Az kaldı seni kaybedecek· 
kutuyordu: tim. .. Bu, aklıma geldikçe korku· 

"- Niçin bu tedbirsizliği yap· yorum ... Ş · mdi daha fazla bağlı 
tını?,, diye üzülüyordu. Bir ak· olduğumu hisaediyorum. 
pm, Vahide, bir ıey itiraf etti: Erkeğin bunu aöylemeaine ıe· 

"- Dütürtaem. .. ,, beb, karısmm kendisine büyük • 
Kocaamın yüzünde bir neş' enin bir aıkla aokulmut olmasıydı. 

belirdiğini görünce, onun da ayni Ah, kocası, gene burada olaay• 
fikirde olduğunu anladı. O da, vü- dı •.. 
cudunun tekilce bozulmasını iste- Ki.mile, artık, denizin mmltı· 
miyordu. aıru, gecenin artan serinliğini duy 

Şehre indiler. Bu iıi yapacak mulordu. Yatafmın içinde, dönü· 
bir doktor aradılar. Fakat, dokto- yor, dönüyordu. 
run kartısına gelince, Ki.mlle da· Nam mukavemet edecekti? .• 
marlarmda kabaran annelik ıef· Durdu, daldı, gözleri sulandı. 
katini tekrar duydu. - Allahım. .• Allahun... ·di~e 

Her teY hazırlanmq, fakat inledi ••• 
ah . • • • genç kadm itiraz etti. V id ona 

tavsiyelerde bulunduğu için, dok· - 11 -
tor korktuğu için, bu yalan ve kor· İngilizlerin çoğu, F eridi tanı.: 
ku havası içinde kalmak istemedi· mıyordu. Delikanlı, bankie'nin 
ii için reddetti. yerine geçtiii zaman, kadmlar, 

- latemiyorum! -dedi. T~ onun yüzüne baktılar. Bu balatla· 
du. ra maruz kalınca, Ferid, bir mem· 

Koc:ıuı kızrb ısrar etttikçe o da nuniyet duydu. Bu, büyük ihtiru-
kızrb ısrar etti. larm batl&lll'ıcıydr. 
-lıtemiyorum, hayır istemiyO: Oturdu. Kupiyeye bir tomar pa• 

rum. ra attı. Etrafma göz gezdirdi. İn· 
ilk defa olarak, biribirlerine giHzlerin yüzü sakindi. Buna rağ• 

darıldılar. men, içden iyice heyecanda ol• 
Şimdi, düıünüyordu da, Vahi· duldan da füphesizdi. içlerinden 

Zi;, deİikanlmm, kendi şahs:n- ~ii, ~ff-etmitti. ' - di1ilrTerf oı;a, 
dan ziyade genç kadmm güzelli· dostça ve memnuniyetle bakıyor
iini muhafaza için böyle tqvik lardı. Yüzünün hatlan, kıhit kı
ettiğini sanıyordu. yaf eti hep güzeldi, zarifti. ince 

Artık, günleri aayryorı güzelli· bir bıyığı vardı. Halinde büyük 
iine yeniden kavuf1Dak, kocası· bir cesaret nazara çarpıyordu. 
nm kucağına ablmak istiyordu. (Devamı var) 

Vahid, bu müddet zarfında, Diş tabibi BOnyamln 
bir takım f~iıelerle düşüb k~lk· Nif&Dt&f _Vali konalı caddeıi 
mıttı tüphesız ... Genç kad~, tım· No. 24, Şirin apartman 1 inci dai-
di onları dütünüyordu. Bu pıs kız· re. (3884) 

lar, kollarını kocannm boynuna iic:i:.:ıi11iiiifiiiıi11iuiiiı:i:ii:ci:uini::ı.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
aarmıılar, kendisinin olmak icab 
eden puseleri ondan çalmıılardı. 

Evet, genç erkeğin o sırada 
metresleri olmuftu. Şüphesiz ki, 
Ki.mil.eyi çirkin görmemek azabı
nı onlarla teselli etmi!ti. Fakat, o 
sıralarda, kadncağız kocaamm 
kendisini aldattığından ıüphelen• 
mitti. Gözlerinin önüne, timdi, 
hayaller geliyordu: Bir talmn ka-

Doktor 

Ali ismail 
HıqdarpafG laaalanai beoli;,e 

müteluıauı 

Urolope - Operatmr 
Babıili caddesi Meserret ote

li 88 numarada her gün öileden 
ıonra taat ikiden sekize kadar. 

SAT • 
ı E 

Tenvirat ve 

Tesisabnı 

• 

muharrik kuvvet 
• 

veresıye yapar. 

1 1. k j Sahibi ve Nesrivat Müdürü: 
ve Roma on arın e ıne geçece ' Viyana musiki motifleri üzerine vapılmıız filmlerin en mükemmeli 

1 

HASAN RASiM US J :.-

bütün hıristiyanlık yok olacaktır. 6aııılaıtı yer 
1 

, "AK iT> Mat..... v • Bugnn MELEK' de. 
Bunun için erken davranmalı, OD· .. ____________ • 1 yan a 
lar üzerine yeni ve son bir (Haçlı- J 
lar seferi) açmalıdır. --~------------

Karadan Türklere kartı yapı. Aşk Be 1 d es. 
lan bütün saldırıılar, sert bir ka • 1 
yaya çarpan hamur parçası gibi K U P O " 
katılıb kalmıştı. Bununla beraber 5 4 
methur Viyana muhasarasında 1.3.9,..5 
hıriıtiyanlık, Türklere, kartı ko l 
yabilmişti . -

(Devamı var) 

Musiki: JOHANN STRAUSS 
Oynıyanlar: MAGDA SCHNE lDER • WOLFF ALBACH • RETTY 

Leo Slezack • Georges Aleksan der 
Saat 11 de tenzilatlı matine 



6 

Habeşistan işine Fransa 
ile Amerika, lngiltere 

ve Japonya da karışıyor1 

,, .. n~rPlim ~ 
•-....tı't J - 1..,...- --.;1,,.1 __ _ '''IS' ı ... YV ....... .7..... ~M'.&et.•.a.&•••• 

istil~ hareketlerini muvaffakıyet. 
le kar§tlamıt olan Habetiıtan ıi • 
yaıi iıtikliline ıahib olmakla be • 
raber, ökonomi ittihalarından 

HABEi:t - Aktılm Poıtaıı 

~BORSA~ 
! 1 Hız~luında yıldız ışareti '>lınlar üze· 

rinde 28 2 de muamele görenler 
dir. I Raı<amlar k apatıış fiatlarını ~österir 

ttukut (~t~) ·~ 1 j 
• Vly aoı 
* Madrlı · 

Tramvay 
• Çimento as 

Cnyon Oe~. 
~ırıc oeı 
Balya 

Şart m. ecz:a 
Telefon 

~·. -
18, -

l\1,to 
ıs.srı 

-.-· -.--.--.--.-

lşidilmerrıiş bir · 
hırsızhk 

--o-

Limanda tarife 
tlcretlePI 

1 l\IAR'i' - 193:> 

Etiketsiz gı:ja 
maddeleri 

Belediye zabıtası 
sıkı bir kontrol 

yapacak 
Belediyenin ibtikarla mücadelı 

için aldığı tedbirler araıında · bü· 
tün gıda maddelerinin ıatııınd• 
Üzerlerine fiatlarını gösteren eti· 
ketler konulması llzım ıeldiliııİ 
de eanafa tebliğ etmitti· Bu ıeldl 
ıon zamanlarda iyice gevıemittir· 
Bilhassa seyyar esnafın buna biç 
riayet etmedikleri görülmektedir· 
Bu ıebeble belediye zabıtası ~ 
fiat etiketlerini ııla bir ıurett• 
kontrol etmeai için emir almıf lif• 

-0--

Davet · 
Eyüp F aldrleri Koruma Dertti' 

finJen: 
fi'- :. - q~IC ,..~"'· .,n .. n •a& 

da dernek ıinemumda kunııP11 • Liman ve nhtım umum müdür- · 
muzun umumi toplantııı yapılaca· 

lüğünün yükleme ve botaltma ta-
fmdan Uyelerin muhakkak ıeJdl" rifesini teıbit edecek komiıyon 
)erini dileriz. 

dün deniz ticaret müdürliliünde ~ 

müdür Müfid Necdetin hatkan -~ UroloO = OperaHSr 
lığı~d~ toplanmıt ve mevzu tetkik • Doktor Kemal Ozsatl 
etmıttır. İ Karıköy Topçular caddesi No. 5' 

Komisyon henüz bir kuar ver· :ımr:r.m Telefon tııu ~ 

memittir. Pazartesi veya sah gü-
nü tekrar toplanacaktır. Yeniçıkb 

r asedt:monyahlann ve Atin•h1ann 

Cümhuriyet 
• lerl • 

Kaenefon 
Ha,dar Rifat 
80 Kurut 

Şitli Etfal haıtaneai • 

Göz mütahassıs• 
Doktor 

illll'PllllJlltlllwmu:tttftltllfli"-ÜWWW--~~·mn, ... Mb ____ ltllfıtt1ıltt ........... 1111Mffllf'•UINllMltbeu'll ........ MtllUll-IM•~-

Rifat Ahmet Gözberk 
C. Halk F ırka11 ııraıında JCıS 

ticaret heyetleri göndermitlerdir. 
Japonyanm bol pamuk iptidai 
maddesine ihtiyacı vardır. O da 
Mısırı, tehdidi altında bulundur • 
mak iıter. Çünkü İngiltere, Hin· 
diıtan vasıtasiyle Japonya menıu
cat sanayiini tehdidi altında bu • 
lundurmaktadır. • 

Hindistan ile Japonya arasın • 
daki pamuk mamulatından doğan 
gümrük ihtilifı akıllardadır. Ja • 

lilere, Japonlara kartı mücadele • 
Liaeıi · karıııında 32 No-

lerine devam edebi'lmek içm ıilih ,..t 
Muayene ıaatleri herıün 

veriyordu. Japonlar bu itibarla 
18 

_ 
15 da İtalyanların Habqiıtan emel • ,. __________ ...,..... 

)erine mani olmak iıtiyorlardır. 
Y ukarıki ıatırlara pek kııaca Yeni çıktı 

arkrştırabildiğimiz hakikatlerden Haya)i Sosyaliılll 
sonra acaba vaziyet ne o1acak? 
Hab-istan uluslar kurumuna mü- ilmi Sosyalizrrı . -~ __,,,, 
racaat etti. Bu bahse dair en mükemmel elU"' 

Çin· Japon ihtilafında Bolivya Engels 

ponya mamulatıru Hindistanda, ile Paraguvayın Şako ihtilafında Haydar Rifat 
Mancester fabrikalarından daha olduğu gibi Habet meıeleıinin de 50 kuruı 
ucuz satmağa başlayınca, lngilte- ı ayni §ekilde halledileceğine ıüphe ,._ __________ ..,...... 

re gizli elden yaptığı tesiriyle bun- yoktur. 
lann gümrüğünü arttırmı§h. Ja- Çünkü, ortada sözler ve büyük 

ponya Hindistandan iptidai mad • kelimelerle halledilemiyecek ma· 
de almak mecburiyetinde idi. Fa- nevi bir meaele yoktur, fakat 
kat oraya ihracat yapamıyacak muhtelif ökonomi sebeplerine ve 
vaziyete girmişti. ihtilaf da bura- müttefiklere dayanan gizli bir pi-
dnn çıkmı§h. yasa meıeleıi vardrr. 
Diğer taraftan da, ltalya, Çin • fa, 

Göz Hekimi 
D c;;:··k ·· Ert•" r. ""u ru "' 

Babılli, Ankara caddeei fılo. 
Telefonı 22888 

Salı günleri meeeaaddir .. 



hasta1 tklannda .. 

KORUNUNUZ! 
P ASTIL ANTiSEPTiK 

KANZUK 
Kanzuk pastilleri: Tenef

füs yolu ile geçen hastalıkların 

koruyucusudur. Grip, nezle ve ök
sürüğü önler, teneffüsü kolaylaştı
rır ve temizler. 

Kanzuk pastilleri: Yolculukta 
kalabalık ve tozlu muhitlerde, kı· 
şın kapalı yerlerde bulunmaktan 
gelen bulaşık hastalıkların önüne 

•bir. geçer. 
Ses kısıklıklarında, ve boğaz 

kat'i tesirlidir. Her eczanede bulunur • 

~· ıııınııııınımıınıı•ııımııım•n u. 
uuuuuılif:lmlnımmJl~J~lmıJl•-mJınllJllmIDlllmmJllll011P'1 YErfl ÇIKTI 1 ! 

111 (llltllllllııım11ıııınııııı111111 '.l1 aııımnnıı.nı111111111ın 1 
. Alafranga ve alaturka. ı 1 

YEMEK ve TATLI KiTABI 
~ıltJı 1251 Utıız 100 
kuruş 

Hngiin pişecek yemeklerla ve tatlılann listesinı ve yapılışlarını 

bu kitabda bulacakSJnız. 
Sauş yeri; Jstanbul Ankara caddesı No. I 57 

lnkıllb Kitabevi "411116ıı. 

-· - ™ 

Kumbara Sahiblerine: 
iş Bankasının 10.000 lira mükafatlı 
935 kumbara keşide/erinin birincisi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kur'aya 
iştirak edebilmek için kumbara sa
hihlerinin 1 Mart 935 tarihine, gani 
Şubat sonuna kadar bankaya en aşağı 
25 lira yatırmış olmaları lazımdır. 

7 
~---· 

Atatiirkün Nutku 
i:\\.._ _____________________________________ ~ 

u~--~:No;~'7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİll 
Türk harflerile basıldı 

3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur 

İ~ Beyoğlu Beşinci Noterliğine: 

~ Jstanbul Birinci Noterliğinden 
~ musaddak 2 Nisan 934 ve 3380 numa
( ralı senedi resmi ile Zorba Ef elldiden 
~ satın aldığım Balatta Karabaş ma-

Büyük 

Tayyare Piyan osu 
~ Reiıicümhur Ata türkün 927 yılında, Cümhuriyet Halk Fır

•ı büyük kongresinde söyledikleri tarihi nutuk Devlet matbaa-

~ t.rafmdan Türk harflerile zarif bir tekilde yeniden baaılmıt .. 
-. t, Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada mukav 
'dln bir kutu içerisine konularak ıabfa çıkarılmıthr. 

~ hallesinde 136 nu~aralı değirmende 
g mevcud yalnız yeni konulan Gazojen 
~ motöründen maada kflff ei alat ve e -

§=--=-=-- devat, elektdk motörü, makine \'Csai
18. ci 1 ertip 5. ci Çekiş 11. ~fart 7935 dedir. 

re bilcümle teferrüatı ile Tebrizli za-
de Bay Fahriye bundan akdem sat

= s tım ve bu emval üzerinde artık benim 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 

Oç cildin değeri (600) kuruttur. l bir alakam kalmadığını beyan ve key-
de V AKIT' in Türkiyenin her taraf mda bulunan oayilerinden 

1 
~ fi yetin neşrü n ilanını rica ede-

bu tarihi ve çok kıymetli eıerai tedarik mümkündür. "§ rim. (4020) 

Müracaat yeri - "VAKiT,, lıtanbul - Ankara caddesi 'J Adres: Beyoğlunda lstanbul 

Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralrk ikramiye
ler ve 20,000 liralık mükô.f at vardır. 

' otelinde muTı:im Kostaki Kade-

--------------------------------------------------------
• c;= 

ı24 BORJtYA 

vaziyete ıöre davraıunağa karu ver
diler. 

Ertesi sabah Ragastan, Raf ael ve 
Makyavel şafakla beraber yola çıktı
lar. lspada Kapya'.rı dı:ı yanlarına al· 
rnışlardı. Şönlye aklında bir plan ta
sarlıyordu. Rafael dalgın dalgın dü
şünüyor, .Makyavel evvelce bir kere 
ıiyaret etmiş oldu&'u 1'ivoli köşkünün 
içini Ye tertibatını gözünün önünde 
canlandırıyordu ... 

Güneş ufukta yükseliyordu. Ra
ıastanın neş'esi gene yavaş yavaş ye
tine gelmeğe .başlamışdı. Arkadaşla
rına dedi ki: 

- Niçin böyle s~iz ve kederli du
ruyoruz? Cenaze arkasından yürü
lltiiyoruz .. Hayat, gençlik ve aşk pe
§inde koşuyoruz. Zalim Borjiya guya 
bu sabah •. Şu gördüğünüz güneş do· 
iarken benim başmtı Ye bileklerimi 
keseceklerdi. Halbuki bir şey yapa
'htadtlar •• Şimdi biz gene bu güneş do
larken onlardan öc almağa gidiyo
tu:ı:.. Lakin arkadaşlar yolumuz doğ
~u rnu?. ÇünkU ben şimdiye kadar Ti
•oliye hiç gitmedim. 

Makyavel cevap verdi: 
k - Tam yolundayız .. Ben buralarını 

ar13 kanş bilirim. 
Raf ael Ragastana döndü: 

b - Şövalye! .. Demir gibi bir bazunuı 
b~li:rnduğu gibi onun kadar kudretli 
ır1 ııklrnız da var .. Bütün bunları be· 
~- ~ibi zavallı bir aşıkın, üç gUnlük 
.• / . Gl'lftun uğruna harcantağı göze al
li'ı :&'!"::-.!ı düşündükçe size bunları na-
•ı '.«i<l!Yeceğimi bilemiyorum. • 
b '-Adam sende •• DU~Undüğünüz şey 

b~ ınu?. Bir resmimi yaparsınız olur 
ıter B . 

tf ·• en sıze yardım ederek saade-
... 1tlı için çalışacağım. Siz ise benim 4e • 
t 

1 
rıumi yapmak suretiyle her zaman 

~: 'Urıutulmamakhğımr temin ede· 
siniz.. Görüyorsunuz ya? Sonunda 

""' ben 11ıize borçlu kalıyorum. 
lfu Ragastarun bu ~ok Jnce ve yerinde 

§U hllhusa "saadetiniz için çalı-

şacağım,. sözü Raf aelin çok hoşuna 
gitmiş Ye bütün kederini dağıtmıştı. 

Üç atlı lı'Joransa yolunu bırakalı 
iki saat kadar olmuştu. l\fakya,·elin 
anlattığı gibi büyük bir SJl'a dağları

na doğru yola koyuldular. Bir müd
det daha gittikten sonra Makyavcl: 

- işte 'rivoli ! 
Diye bahçeler ve ye )ilikler arasın

da bir yığın beyaz evi gösterdi. Bu 
evler hir takım uçurumların, derin ya· 
dilerin çerçevelediği Tivoli köyü idi. 
Bu Yadiler ,.e uçurumlar arnsma sı

kışmış olan beyaz köpüklü bir takım 
şelAleler seslerini ta uzaklara kadar 
duyuruyorlardı. 

üç arkadaş durdular. Rafael bu 
köyü kalbi en derin bir hızıyle çarpa
rak seyrediyordu. Çlinkü sevgli karı~ı 
Rozita, sarp yalçın kayalar arasında 
bir akbaba yuvasına benzeyen bu kö
ye kaçmlmıştı. 

Dunları düşünen zavallı genç içini 
!:ekib boşaltarak, titrek ve elem dolu 
hir sesle: 

- Ah Rozitacığım ! demekten ken
disini alamadı. Arkadaşının bu hali 
kentlisine pek dokunan Makynel de
di ki: 

- Bak Rafael! Görüyor musun? .• 
Şurada .... Sol tarafımızda .. Derin lıir 
boğaz var. Orası dehşetli bir uçurum
dur. Bak Anyo nehri nasıl korkunç 
bir süratle kayalar arasından akarak 
vadinin dibinde kayboluyor. Suyun 
gürlemesini duyuyor musun?. 

- Evet .. Uçurumu görüyorum .. Su
yun müthiş gürlemelerini uzaktan u
zağa duyuyorum. Sonra, Makyavelci
ğim sonra? ... 

- Bu uçurumun kenarında bir ta· 
kım eski sütunlar var .. Görüyor mu
sun?. Orası Sibil mabedinin harabe
sidir. Bu eski mabetten yalnız o gör
düğün sütunlar kalmıştır. · 

- Evet! Görüyorum, sonra'! .. 
- Bu mabed harabesinin sağ tara-

fında, Anyo nehrinin döküldüi\i uçu- . 

gilıi san'atkarlara da her zaman mad
di l'e manevi yardımlarda bulunur. 
Bana da bir çok defalar iltifatta bu • 
Iund1L Böyle bir zatın f elfıketime acı
yacağı bana da yar<lımda bulunacağı 
muhakkaktır. 
Şövalye ne söyliyeceğini şa:,;ırmı~. 

adeta sersemlemişti. 
- Papaya mı? ... 
Sualini tekrarlamaktan kendini a

lamıyordu. 

Rafael devam etti: 
- Bu sabah Yatikan sarayına &it -

tim. tık öğrendiğim şey sizin hapisha
neden kurtularak Napoli kapısı vası -
tasile kaçmanız oldu. Buna ne kadar 
sevindiğimi tahmin edersiniz. Saray -
da sizin kaçışınızdan başka hiç bir 
şeyden konuşulmuyordu .• 

Vatikana vardığım zaman Papanın 
huzuruna kabul olunacağıma dair e
limde bir kağıt bulunmadıfı halde 
hemen altıncı Aleksandrın ruhant 
toplantılar odasına sokuldum. Kendi
sine teşekkür ettim. Evvelce ısmarla
mış oldukları "lsa,, lavhası hakkında 
benimle görüştüler. Bu sırada ben 
talbo:ru tamambyacağımı söyledim .. 
Bu arada da karım ve sevgiJim Rozi -
tanın nasıl kaçırıldığını anlattım. Be
ni teselli edecek bazı sözler RÖyledi . 
ler. Sonra polis müdürünü çağırdılar. 
Emirleri üzerine vak'~yı bir de polis 
müdürüne anlattım. Polis müdUrU 
Marki dö Rokasanta gülümsedi. Bu 
meseleden haberi oldluğunu hatta Ro 
zitanın nerede bulunduğunu bildiğini 
söyledi. 

Papa benim önümde polis müdürU
ne ~iddetli emirler Yerdi. Kızı kaçı
ranl:ırı meydana çıkarmadığı takdir
de derhal azlolunacağını kendisine 
bir k:ı~ kere tekrarladı. Polis müdürii 
Papanın emri tamamen yapılacağını 
ve Rozita ile beraber onu kaçıranla
rın derhal yakalanacağını söyledik -

·ten sonra çekildi. Bu sırada benim ne 
katlar sevindiğimi kimse anb~amu.. 
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Bu muhterem ihtiyara n&ljıl teşekkür 
edeceğimi bilmiyordurr. 

Papa, her sene ldeti olduğu gibi o 
gün de 'l'ivoli sayfiyesine giderek bir 
müddet dinleneceğini söyledikten 
sonı·a huzurundan çekilmeklifime 
müsaade etti. Tam çıkacağım sırada 
Rozitayı bulduracağım muhakkak su
ntte temlıı ettikten sonra benim de 
huua karşı "fsa., tablosunu biran e ı
n-1 lıiti:;:u:?e ugraşmaklığımı siirle· 
.1· • 1 
uı. 1 

Ragastan bu !olÖzleri baştan aşağı

ya kadar büyiik bir dikkatle dinle
mişti. Sonra Rafaelin sorgu dolu ba
kışlarını cebavsız bırakarak Makya-
vele döndü: · 

- Sizin bu husustaki fikriniz? 
- Ben kuvvetle sanıyorum ki altın-

cı Aleksandr, hilekar ve şeytan gibi 
bir heriftir. Vahşet dereceSlnde kötfi 
ihtiras sahibidir. Bana kalına Papa
nın hiç bir valdine hiç bir aözUne i
nanmazdım. Hatta bana dünyada en 
büyük iyilfği yapmak istese bu iyilik
ten bile kaçardım. 

Ragastan Rafaele sordu: 
- Papanın bugün Tivoliye gidece

iini söylemiştiniz değil mi?. 
- Papa yoldadır. Tivoliye gidiyor. 

Biz buraya kestirme yoldan geldik. 
Papa maiyeti ile beraber cadde>; ta
kib ediyorlardı. Şimdi buradan geçer· 
ler .• llattA. işte ... Işidiyor musunuz.. : 

Bu sırada bir çok suvarilerin yü
riimesinden doğan bir gürültil duyul
du. At sesleri gittikçe yaklaşıyordu. 

Ragastan pencereye yaklaştı. Furs lo
kantasına 500 adım uzakta bir tahtc
ravan gördü. Tahtıravanın perdeleri 
indirilmişti. Perdelerin üzerinde Pa
panın kırmızı arması görünüyordu. 
Etrafında bir takım atlı Senyörler bu 
lunuyorlardt. Ara yerde kırmızı Kar
dln:ıl şapkaları görünüyordu. Bir 
miifreze muhafaza askeri önde bir 

ı. F.JmntJt 11 

c 



..... "': 
~ Polis Hafiyesi ( X: 9 ) 
! Türk matbuatında bir yenilik olarak ıayılacak bu romanı. birinci 

.... , ............................... --............ - ..... -.............. ı: 

! Gizli bir çete Pavrs isminde zengin bir adııCI ' 
j öldürüp altın yüklü bir gemiyi znbtetlll~~ 
İ için yatını zabtediyorlar. Polis ha~i:·~de 
fX : 9 bunu haber alıyor. Hırsızlar da gernıfl J . Y defa "HABER,, de çıkıyor. Bu romanı bir sinema aeyreder gibi takib 
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müfreze arkada gidiyodu. Perdelerin 
yanında ve sağ tarafta Sezar Borjiya 
her zamanki gibi siyah kadife bir el
biı;e i~i:ıdc babasrr.a yol arkadaşlığı 

' ediyordu. 
Ragastan pencereden baktığı sıra

da Makyavel ile Raf ael de yanına gel 
mişlerdi. Alay gittikçe yaklaşıyordu. 
Hatta önde giden muhafızlar lokan
tanın önünden geçmişlerdi bile .. 

Rafael Şövalyenin elini tutarak: 
- Allah göstermesin! Sezar Borji

ya sizin burada olduğunuzu bilmiş ol
sa'! .. 

Sözlerini fISildadı. Şövalye lokan
tanrn önilnden geçmekte olan tahtıra
vam biran bile gözden kaybetmiyor
au. o aralık esmekte olan hafif bir 
rüzgAr tahtıravanın perdelerini kal
dırdı. lçerde yan yatmış olduğu halde 
bir kitab okumakla meşgul olan Pa
pa altıncı Aleksandr göründil. 

Pencereden gizlice bakmakta olan 
üç arkadaş Papanın bu halini gör
müşlerdi. 

Ragastan ressama dedi ki: 
- Gördünüz mü? 
-Evet .. Papa t 
- na Papanın; altıncı Aleksandr 

Borjiyamn dostluğu nasıldır, bunu 
da öğrenmek ister misiniz.? Vaidleri
ni, verdiği sözleri nasıl yerine getirdi
ğini anlamak arzusunda nusrnrz? ... 
Sevdiğiniz kızı mutlaka bulduracağı
m size söylemiş olan bu muhterem < l) 
ihtiyarın şimdi nereye gitmekte oldu
ğundan haberiniz varnndır azizim 
Raf~el?! •• 

Ccnç ressam, arkadaşının büyük 
bir ciddiyetle söylemiş olduğu bu söz

. Jer üzerine telaşla sordu: 
- Ne demek istiyorsunuz Şövalye? 
- i<ozitayı kaçıran mel'unun kim 
lduğunu blldJğiml söylemek istiyo-

rum. 
Rafaelin ~zü hiddetinden mosmor 

l<esitdi: 
- Sö~l~l diye adeta haykrrdr. 

Ragastan soğuk kanlılıkla devam 
etti: 
· - Azizim Raf ael 1 Gayet cesaretli, 
gayretli ve sebatlı olmanız IA.zımdır. 

Çünkü uğraşacağımız düşman çok bü
yük bir kudı:d ve kuvvet sahibidir. 
Daha doğrusu bir canavardır; yırtıcı 
bir canavardır. Senin de sevgilini ka
çıran bu herifin kim olduğunu biliyor 
musun clostum? .. 

- Hayır! 

- Ben söyliye)im: - Bu herif da-
ha bu sabah görmüş olduğunuz muh· 
terem ( !) ihtiyardır ki Eıize sevgilinizi 
bulduracağına söz vermişti.. · 

- Papa mı? 
- Evet Rafael, Papa! 
- Ooo! .. Bu mümkün müdür?.s Bu 

mümkün olabilir mi? Bu, çok iğrenç 
bir şey_ 

- Evet iğrenç deyin, rezilcesine de. 
yin. o ihtiyar herif Rozitarun gençli
ğine, güzelJiğine göz dikmiştir. Evet.. 
Bunu muhakkak biliyorum. Çünkü 
gözlerimle gördüm. Kulaklarımla i
şittim. 

Zavallı Raf ael ne söyliyeceğini şa
şırdı. Bir sandalyenin üzerine yıkıl
cfr. Başını ellerinin arasına almış ol
duğu halde bir müddet düşündü .. 

Sonra dedi ki: 
-Evet hakkınız var Şövalye ... Şim

di ben de hatırlıyorum. Papaya bun
dan enci bir Meryem ana tablosu gö
türmiiştüm. Tabloya tuhaf tuhaf ba
kıyordu. Papanın bu halinden ben bir 
şey anlamıyordum. Resmi çok beğen
diğini sanıyordum. Bu sırada tabloyu 
yapmak için model olarak kimi kul
landığımı sordu. Bu modeli mutlaka 
görmek istediğini söyledi. Maksadını 
şimdi anlıyorum .. Alçak herif! ... 

Makyavel: 
- Bir Borjiyadan zaten başka ne 

beklenebilir .. dedi, Ragastan: 
- Şimdi tehlikenin büyüklüğünü 

ve ne kadar yaklaştığını bilmelisiniz. 
Papa Tivoli'~c gidi>:or değil mi?. Ben 

5 ediyorlar. .. ... 
···-······-···············--···-····--······················ ········ 
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size haber vereyim ki Rozitayı daha 
evvel oraya göndermiştir. 

Rafael: 
- Alçak herif. Gidip kendisini Ti

'·olide bulacağım •• Artık son saat gel
di .. 

- Biraz sabır lazım. Yoksa hepsini 
kaybederiz ... Eğer ihtiyatlı davran
ma7..'lanız, siz de bir çokları gibi bir 
söz söyliyemeden daha ilk anda mah· 
volursunuz. Ve sizin ölümünüzle de 
Rozita kurtulmuş olmaz. O halde ö
lüm tehlikesine uğramadan sevgilini- ( 
zi kurtarmanın çaresine bakmalıyız. 
-Doğru .. Fakat bunun için ne yap

malı? .. 
- Evnla bu ümidsizlikten kurtul· 

mamz Jaıımldır. ICeder para etmez .. 
Çalışma!\ lazımdır .. Borjiya her ci
hetten gayet kuvvetli bir düşmandır. 
Bunun için sevgiliniz pek büyük bir 
tehlike içinde bulunmaktadır. Hatta 
pek yakında bir felakete bile uğraya
bilir. Lakin biz akıllıca davranırsak 
kuvveti ve çalışmayı elden bırakmaz
sak kazanacağımız muhakkaktır. O 
halde evvela bütün soğuk kanlılrğını
zı toplayın. Vakıa sok fena bir mev
kidcsiniz. Fakat düşününüz ki bir kaç 
saat evYel ben bir hapishanenin bod
rumunda bulunuyordum. Elli kadem 
toprak altmdaydrm. Ellerime ayakla
rıma zencir vurulmuştu. Ve idam olu
nacaktım. Şimdi ise bütün bunlardan 
kurtuldum. Yardımınıza koşmak üze. 
reyim .. Sağım ve sağlamım. Bütün 
bunları bana kazandıran sabır ile, dü
~ünerek hareket etmektir. 

Ragastan bu sözleri öyle hararetle 
söylüyor, ve gözleri o kadar parlıyor
du ki, l\fakyavel de henüz yeni tanı

mış olduğu bu arkadaş hakkında pek 
biiri:\ bir itimad uyanmış ve sevinci
ni Şövalyenin ellerini tutarak göster
mişti. 

Di~er taraftan yeis i~inde bulunan 
Rafael de yeniden büyük bir iimid~ 
düşmüştü. Ragas~na dedi ki: 

- Evvelce canımı kurtarmıştınız •• 
Şimdi bütün varlığımı kurtanyorsu· 
nuz- Bana yeni bir ümid. yeni bir ya· 
şamak hızı veriyorsunuz. Size ne iyi 
saatte rastlamışım. 

- Ala .. Görüyorum ki biraz kendi· 
nizi toplayabildinlz. Şimdi düşmanı· 
mızla vuruşmak için bir plan hazırla· 
yacağız. 

- Söyleyin sevgili dostum ne yap
mak lazımsa derhal başhyalım ! 

- Evvela mükemmel bir akşam y~ 
meği yiyeceğiz.. Çünkü aç karına SÖf" 
lenen fikirler ekseriyetle pek zayıftır. 
Gerçi hakikat hiçbir zaman kuyu dibin 
de bulunmamıştır,, diye bir söz ,·ar• 
dır. Bununla beraber hakikatin e,_qki 
şarah şişesinin dibinde bulunduğu aı 
değildir ... 

- Hey lspada Kapya dostumuz! .. 
Ncrdesin?. Buraya gel! .. 

lspada Ka.pya hemen koştu. fla• 
gastan hemen bir yemek listesi söyle· 
di .. Çok geçmeden üç arkadaş sofr~ 
başına geçtiler. Şövalyenin neş'e51 

Rafaele de geçmeğe başladı .. O da gü· 
lümsüyordu. Yalnız MakyaveJ dü§ün• 
celiydi. Gerçi Ragastan atılacakları 
işin ne kadar tehlikeli fıdeta korkun~ 
bir macera olduğunu ikisinden de iY' 
anlıyordu. Fakat hislerini gizlerne~e 
ve neş'esini kaybctmemeğe muvııfffl}{ 
oluyol'du. Bu sırada müzakere odıı· 
srnda Lukres ile Garkonyo arasında. 
Rozitanm kaçırılmasına dair ge&eJ1 
hikayeyi hatırladı ve arkadaşların& 
anlattı. l\fakyavel dedi ki: 

- Ben o papazı tanıyorum. Bertİ· 
biraz da sever. Ondan çok mühirn ,.e 
bizim işimize yarayacak şeyler öğ~e-
nebilirim. . 

- Peki .• lleride icab ederse bondll11 

da istifade edebiliriz. 
· sı· Uç arkadaş yemeği bltirdiklerı 

rada. gece de olmuştu. Düşrnanı~r; 
hakkında na~l hareket edecekterın 

1 
dair uzun uzun konuştular. Nihar;

11 
iiçü birden Th'oliye gitmeğe ve ora. 



,__ azetemiz ve 
spor haberleri 

Bundan Bonra en iyi spor yazılarını 
Uazetemlzdc bulacak8ınız. Çünkü bıı 
SalıczdaJd kadromuzu da manen ve 
111addeten kuvvetlendirdik. 

Telefon: 23872 ı Mart 1935 - cmıA ı 

Futbol, güreş 
denizcilik v. s. 

Gazetemiz, bütün yerli klüplcrlc 
aldkadar ve beynelmilel ıpor hareket· 
ferini dünya matbuatında günü günü
ne takip eder. 

Sene: 4 • Sayı 1130 - 4 Kuruş 

Atatürk 386 mevcudun ittif akile Reisicümhur ı-............... _i;;-Ci'--

. butun saylavlar kursıye gelerek yemın ettı !-·--··-·---! 
General Kazım özalp'm yeni bir vazife alacağı ve Askeri ve sivil haremde 
kabinenin bu akşam istifa edeceği söyleniyor dı .., . .kl ·k l 

Ankara, 1 (Telefonla) - Sa- le seçildi. Reiaicümhur seçimin· nandan dola11,, ıayrılarını ıun· egışı l qapı ıqor 
~t 18,30 • de, mevcut 388 reyin ittifakile muftur. • • • • • h • ı 

Bugün öğleden sonra Meclis Kamil Atatürk intihap edildi. Atatürk fÖyle and içmittir: Tekaud m uddetı ve ta Si 
lt.a.t 14 de açıldı. Yeni saylavlar Bunun üzerine Atatürk kürsü- "Reiaicümbur sıfatile c-ümhu· k • • ı · • 1 k 
birer birer and içtiler. Mecliı ye gelerek teıekkür etmit ve ken· ri~e!in kanunlanna ~e hakimiyeti kayıtları baş 8 tur U , 0 aca 
hatkanlığı için yapılan ıeçimde disini Reiıicümhur seçmek ıure- mıllıye esulanna nayet ve bun· 
Bay Mustafa Abdülhalik 377 rey- tiyl hakkında göstriln "Büyük i- lan müdafaa, Türk milletinin 

a ar 
Galatasaray Feneri 
4-0 Vendi 
, Beşiktaş lstanbulspora 

yükselmeaine sadikane ve bütün 
kuvvetimle ıarfı meaai, Türk dev
letine teveccüh edecek her tehli
keyi kemali tiddetle men, Türki· 
yenin f&D ve ıerefini vikaye ve 
ili.ya ve derühte ettiğim' n.zif e
nin icabatına lıurunefa etmekten 

a;nı~aca~a,~amuıum üze
nne aoz venyontn.,_ 

And içitinden ıonra Atatürk 
ıöyle devam etmi§tir: 

"Bayanlar, Baylar, 
Bu içtiğim andla üzerime al· 

(Devamı 4 ünçUde) 

ltalya ile Habeşis
tan anlaşabilecek ı~o yenildi 

•• ~I liklv- DGı...:»İf-chiı f-a;at'"' ,._._..., ....... -_-~-----Jirer evi tlerln - ı ~ vazrye eoır -r: 
~ÇÜncülüğe düş Ü, şamp ·yonluk Londra, ı CA.A.) - Reuter'in 
1 • G I F diplomaıi muhah:rine göre, ltal • 
Çın 8 atasa rayla enerbahçe ya ile Habe§istan yakında, arala· 

bl·r daha çarpışacak rmdaki ihtilafı diplomasi müza. 
kereleriyle halledecek vaziyette 

Netice: Fener 31 puvan, Galatasaray bulunacaklardD'. 

k S ı lngilteren·n Roma ve Addiaa • 
eza puvan babadaki mümessilleri iki devlet 

nezdinde, ullslar kurumunun tel -
kin ettiği §ekil iç· nde müzakere • 
terde bulunmalan için ısrar et • 

Ankara, 1. (Telefonla) - Liva 
kumandanı miralaya kadar olan 
zabit maaılan birer derece yük· 
seltilecektir. HükOmet tarafın -
dan bunun için hazırlanan kanun 
liyihaıı meclise verilmek üzere • 
dir. 

Bundan bqka müıteıarlar ko -

misyonun ıon toplantısmda ıivil 

memurların barem eaaaı i!zerinde
ki değiıiklilder görütülmü§, bazı 

esaslar kararlaıtmlmıtbr• 
Bu kararlara göre, baremin 12, 

14, 16, 17,5, 22, 55 liralık derecele 
ri kaldırılmı! ve 15, 50, 60 liralık 

(Devamı ( üncüde) 

lngiltere dünyadaki 
kuvvetlerini qokluqor 

Erkanı harbiye reisi Mı.sır 
civarını gezerken 

diğer generaller de faaliyette .. 

isinin askeri 

kuvvetlerin tef • 
titine çıkıtı hak

kında geçenler • 
ıde ajans telgraf· 
lan neıretmiş 
tik. Son poıtayh 

gelen İngiliz ga
zetelerinde bu 
meseleye dair c;encral Barron 

tafsilat okunmaktadır. 

L_"• J:liil,rıml'!t vr-_v;iksek erkanı har~ 
.oıye, aııarıdaKı Kara ve cremZ'ü&-

lerinin vaziyetlerine bir deği§iklik 
vermek, kuvvetlendirmek iıte • 
mektedir. 

Buna batlangıç olmak üzere, 
imparatorluk müdafaa komisyonu 
azasından Sir Moris Hankey, bun· 
dan bir müddet önce lngilterenin 

döminyonlarına bir ziyaret yap • 

mıt ve müdafaa zemini üzerinde 
görüşmütü. Şimdi bütün deniz a· Vefa da Beykozu 

5 -1 yendi 
(Devamı 4 üncüde) 

mekte devam ediyorlar. Fakat, -------------------...:..--------

3() Bugün öğleden ıonra aaat 15,. mık, Müzeffer, Şaban, Fikret. 
da baılıyan Fener -c.Ga1ata- Takımlar ıahaya dizildikleri va-

lf.tay takım lan maçmm tef errü- kit Fener takımında Fazılın yerine 
'lnıı hususi olarak gönderdiğimiz Cevadın oynadığı görülüyordu. 
tQ\lbA-:_:_ • ı f 1 -1-"b el -••nınız te e ona tcuu e • Galataıaraydan Nihad ue bu -
etek dakikası ,dakikasına ma - gün oynamıyordu. Nihadın eksik.. 

ç1!1 bütün heyecaniyle bildir • liği Ga1atuaray taraftarları ara • 
~lf , 

İngiltere, ltalya ve Fransa arasın· 

daki Habeıiıtana dair üç taraflı 
anla§maya bilhusa telmih yap • 

DU§ olduklarına dair haberler 
doğru değildir. Bu anlatma mu· 
cibince bu üç devletten her biri, 
Ha be§ '.atan hakkında bir karar al· 
madan evvel diğer iki devletle is .. 
tİ§are mecburiyetindedir. 

1 ır. Aynen veriyoruz: unda büyük bir füphe ve heyecan 
• • • uyandırmııtı. Fener taraftarlan i _ Siyam kralı çekiliyor 

h Calatuaray takımı ıöyle aa • se muhakak bir galibiyete kavu • 
aya çıktı. tacak1arı ümidiyle bu eksikliğe 

Londra, 1 (A.A) - "Taymis,, 
gazetesine göre, Siyam Kralı tah • 
tından feragat etmek üzeredir. Ye 
rine geçecek olan 11 ya§mdaki ye
ğeni Prens Ananda lıviçrede bu • 
lunmaktadır. 

F&Jı A;ni, Osman, Lutfi, Kadri, seviniyorlardı. 
\> 11, İbrahim, Necdet Münev _ Hakem Şadinin düdüğüyle 
er, Adnan, Fazıl, Danyal. maça bqlandı. Fenerliler yer 

d· .Fener bahçe takımı §U suretle seçmede talili çrkmıılar ve rüz· 
•ııldi: gin kendi leyhlerine almıılardı. 

&at, liu~ettin, Y qar, Cevat, E • Jlk hücumu Galatasaraylılar imla kaidesinde 
değişiklik 

........._Alı Rıza, Reıat, Niyazi, Na. yaptılar, fakat Fenerliler kartı • 
.................................................. : lıyarak Galatasaray keleıine in • 

. Anadolu, 
ikinci küme 

1
,...,.. Şampiyonu, 
•opka E ··b 1 i.. •• -__ pı, l yu 

: '\lime ikincisi 
1 oldular 

: f diler ve top korner oldu. Fener • 
: liler korneri iyi çekemediler. Geçenlerde çıkan bir haber ü -
j' Top bu ıefer Fener kalesinin zerine, kelimelerin sonlanna gelen 

önünde. (t) , (p), ve (ç) harflerinin (d), 
Cevat bir faul yaparak kur • (b) ve (c) yo çevrilmesi kabule

tardı. lıte bu zaman bir ıeri fa • dilmiıtir zannile böyle yazı1mağa 
vüllü baılıyor ve her iki tarafa fa. baılanmıttı. 
..,.üller veriliyor. Kültür Bakanlığından mektep-

lere gelen ıon bir tamimde bunun 
Galatasarayın yalnız bir mütaleadan ibaret oı-

11 k g O 1 Ü duğu, ve bu mesele etrafında he • 
Galatasaraylılar bugün iyi oy· · nüz kat'i bir karar verilmemit !»

~De~~ fincilde), • 'lunduju bildiribniftir,. 

............. ............ , .... ·-----=:=--! 

Hitler, bugün giz
lice Sar'a gitti 

Sar bugün AJmanyaya geçiyor 
Sarrebruk, 1 (A.A) - Dün ak· 

f8JD hususi bir görüıme esnasında 
Bay Noks salihiyetler:ni Baron A· 
loiıi'ye devretmİ§tir. 

Bay Noks ile bütün hükUmet ko· 

,.,-.. . ,.. . 

miıyonu azaları ve uluslararaaı 

memurları dün akpm Sarrebruk'· 

dan ayrılmıılardır. Saat 7,45 de 

Bay Göbbelı ıehre gelmiıtir. 
• 

Kaleci Mlluula oe. •• Er;dcl 
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1'ir 9eJYahın 
ı.tograf makinesi 
bulundu, sahibine 

gönderiliyor 
Geçen hafta zarfmda tehrimize 

gelen Alman seyyahlar gnıp ha · 
tinde ıezerlerken Beyoiln posta • 
nesine girmiıler, bir hatıra olmak 
üzere lstanbulun manzaralarını 
taııyan kartlarla mektubları pos • 
taya vermiJlerdir. 

Seyyahlar postaneden çık· 
mıtlar ve Taktime doğru yürür· 
lerken içlerinden biri gördüğü 

enteresaan bir manzaranın resmi • 
ni almak istemif, fotoiraf maki -
nesini çıkarmaya tetebüs ~tmit • 
tir. Fakat seyyah çantası içinde 
bulunan fotoğraf makinesinin ye -
rinde yeller estiğ:~ıi görmÜttür. 

Keyfiyetten hemen zabıta ha· 
berdar edilmif, emniyet ikinci fU -
be memurlan tarafmdan tabiri • 

. kata baılanmııtır. Vapur burada 
fazla kalamıyacafı ;çin seyyah 
adresini zabıtaya vermiı, vapura 

binib gitmittir. Memlek~timize 

gelen seyyahlar üzerinde fena biT 
intiba bırakan bu hırsızlık hidise
sini emniyet müdürü Bav Fehmi 
Vural ehemmiyetle takib dtirmiı, 
11kı bir takib neticeıinde seyyahm 
yüz elli Hra kıymetindeki f otQj
raf maldne1iDİ çalan Sariko Jozef 
ele ıeçirilmlftlr. 

HABER. - Ak,am Postası l .\lAR ı' - 193:> ti!J . 
~~~~~----~~~----.....--=""'====="'-=:..oc=;---'="~=-===========~-~ 

Deniz kuvvetleri 1936 da 
5-5-4 oluyor 

Japonya-lngiltere ve Amerika arasında bir 
anlaşmaya doğru 

Londra, 1 (A.A.) - Bahriye 
makamabnın lngiltere • Amerika V: • i J 
ve Japonyanın bahri te7.leri ara- .l unanıs anua bir hükU

met darbesi teşebbüsü 
ıında bir uzlqma plim vücuda 
getirmeyi derpif etmekte olduğu
nu bildiren ıayialar ayrıca ıunu 

da kaydetmektedir: 
Japonya, lnıiltere ve Ameri

kadan mütekabil bahri program
larım birbirlerine bildirm'!k üzere 
bir toplantı yapılmuı ve ayni za
manda 1935 ve 1936 aeneleri zar
fmda timdiki kuvvetlerden fazla 
inpat yapılmaması teklifinde bu
lunmuılardır. 

Japonya, muahede mucibince 
intuına mezun olduğu hadde ya
kın miktarda ve diğer iki devlet· 
tewziyade cüzütamlar inta etmit 
olduiundan Japonyamn teklif et
mekte oldaia Iİatem, 1936 senesi 
nihayetinde dört deYlet arumda 
S.S.4 Dİlbetinde müncer olacak-

Atina, 28 - HükUmet taraf
tan Elinikon Mellon gazetesi, 
Venizelosçula ile Plistiraacılar 
tarafından hazırlanmıı bir hüku
met darbesi tetebbüıü meydana 
çıkanldığını yazıyor. 

Mezk\ır gazeteye göre Veni • 
zelistler, Plutiruı alıp Yunaniı • 
tana getirmek için Cannes ,ehri
ne iki murahhas gönderecekler -
di. General Plutiru Yunanista • 
na ıelince, darbei hükimet ha • 
reketinin bqma ıeçecekti. 
Sellnlkte yapllacak mlffng 

Bay Çaldaris, muhalif Seli • 
nik mebua ve iyan azasını çağı
rarak Pazar ıünkü nümayİf eı • 
nasında ıükGn ve asayifin muha
fazası bus~nda kendilerine dü
ıen mesuliyeti habrlatmumı va
lii umumiye .a,lemiitir. 

Muhalif fırkalar reislerinden . 
Bay Papan•ttalJUnUD P~ 
günkü mitinste nutuk llJlemek 
için Seliniğe gitmeıi ihtimali 
vardır. 

Bütcemiz 
Fasılları nasıl 
ayrılıyor? 

Vergilerde tashihat 
nasıl olacak? 

Ankara, 28 (HABER) - 938 
büdceıinin umumi yekWıu ıeçeıı 
seneye nazaı an on milyon liradır• 
Bunun altı milyonu varidat fazla• 
ıile, iki milyonu irad turetile, ,.. 
ri kalan iki milyonu da bazı verıi• 
lerde yapılacak tidilitla el~e e "' 
dilecektir. Bu tidilabn bilh..,. 
kazanc ve iıtihlik vergileri üze
rinde olacağı söyleniyor. Meseli 
kazanc vergisinde iıter kir, id 
zarar olıun maktu bir vef8i alın .. 
maıı, iatihlik vergiıine daha balf 
maddelerin ili.vesi muhtemeldir. 

Büdcede Bakanlrklara ayrıl.O 
mikdar fÖyledir: 

1935 masraf bDdceslnde Vekdletle • 
n ve ml1e11eıekre isabet ftlen rrrlk .. 
dm-l«r ıımlardır: 
Millet Meclisine: , 
Divanı ahuebat: 
ReisicUmhur: 
Başvekalet: 
ŞQrayı Devlet: 
&tatistlk M. Umumiyeal: 
Di1anet itleri Umum 
Mldürlllltl: 
Maliye \'eklletl: 
Düyunu Umumiye: 
'l'apu U. ltlüdilrlüğü: 
filiınrükler ve tnh18.'irlar 
Veklletl: 
Dahiliye V elilett: 
Matbuat U. Miidiirlüğü: 
Bmnlyet itleri Umum 

•ııJ86 
12.78'.1'11 
46.291-293 
1.153.~ 

Sabıkalı bir yankesici olan Sa
rikodan m•ldne •lmlP'fbr. MaJd. 
ne, sahibine gönderilecektir. br. 

Atina, 28 - Yunan Bqvekili 
Bay Çatdariı, Selinik n.lii umu
mlaiyle telefonla g&iiferek Pa • 
zar g\inü CGmhuriyetçilerin Se • 

Ba1 Çaldaria, ıeçen Puar 
tünG, Sel&nikte wlmhulan hadi • 
seler yüünden muhalif reiıleri • 
nin eö,Wilderi lklerden hay • 
rette kalcbjmı e61l•it Ye Yuna
niıtanda. rejim meaeleai mevcud 
oldufuna göre muhalif reisleri· 
nin aözlsi manam olduluaa lll
ve eylemiıtir. 

MüdDrlQI: 
Jaadarma Um11m Ku -

o 

Fransız ordusu 
Niçin kuvvetlen- · 

dlrlll~or 'l 
Park, 28" (A.A.) - Gasetel•, 

eıKı rnaaı1e ~ı marqıu re -
t"'n'in "Revue de deme Mondes" 
da askeı1ik hizmetinin iki teneye 
çıkarılması için yazdıtı makale il· 
zerinde mütalea yürütmekte ft bir 
çoiu bana tuvilt etmektedir. 

Le Petit Jurnal, f11Dlan yazı • 
yor: 

"Silihları bırakma aaati ıelmit 
delildir. Batlanl'lan müzakereler 
azma olacak ye ancak müeeeir bir 
himaJe olur• neticelenecektir. " 

"Le Joarnal,, Almanyanm tek· 
rar ~illhlanmıı olduiunu ve daiMI 

surette 600.000 kitilik lmneti olr 
duluaa, bu..., ka11ıhk Fn"M"m 
ukert bismeti emniyet zımanlan 
almadan ür. r. e:tıeden bir seneye in
dirdiğini ) yor. 

Echo de Paris pzeteai diyor • 
ki: 

"Vaziyet, Frasaya cesurane ve 
teri kararlar almmumı icab etti-
• nyor. 

Air Nouvelle tmtlan yazıyor: . 
"ltal7a tek!z milyon aakerle her 

ihtünale kartı durmağa fıazırdtt.,, 
Alman silihlanmaımm çok telı

likeli olarak kendini ıa.terdili 

bir ıırada Fransa da bu her ihti
male kartı durabftecek nsi,.U. 
midir? Emni7etin mahafazuı i • 
çin lazım olan bütün tedbirler a• 
lmmalıdır. · 

Soqalilt Popüler ıazeteei, hG
kOmetbı bu me.ele üzerindeki 
noktai nazaram ıormaktadır. Bu 
ıazeteye aöre, iki senelik ukertik 
hizmeti lehinde Japılan netriJ&tta 
~ ltir vatanpenerlik yoktur. Ba 
•dece lillh fabribtarlerbıin ar
zmadar. 

o 

Von Papen 
Vt,ana 28, (A.A.) - B. Von 

Papen, dGa akpm, Berline dan-. 
~, 

Yugoslav muhacir- linikte yapacakları mitinı hak. 
lll&lldanlıtı: 

Harit•1• V eöletl: 
811ahlye V.Uletl: )erine tazminat kında kencliliae talimat vennif • 

Aİlkara, 28 (HABER) - Alı • tir. 
•Kak tazminata ıöre tınsiatın 

Adliye Veklleti: 
Murif Vtületi: 
Nalla V ekletl: 
lktllad Veklleti: D'.tl ta7'a .... hilwk icla .... 

nGz ~wame .~Mı'Qlf i.tl'ıi 
l aciilaYJ& muhacirletbilif 'Nt • 
.. .._.kadar Maliye Babn
himda müteıekkil komisyona 
mlracaatlan kararlqbnldı. Bun
dan IODJ'a, müracaat edecekler 
teniattan iıtifade fıdemiyecek • 
lerdir. 

Bakanlar heyetinin brariyle 
tetldl 'edilen Wr komil)'on Yu • 
goslaYJ& muhacirleri tarafmdan 
evvelce Dıt Bakanlığına verilmit 
beyannameleri tealim edecektir. 

o 
Üniversite rektörü 

Roma da 
Roma, 28 (A.A.) - Padova. 

dan bildiriliyor: Ceaewe,e. geç • 
melde olan latanbal Oniveniteai 
Rektörü Bay Cemil buraya mu • 
vaaafat ederek üniverıiteyi Ye ona 
merbut müeueaeleri ziyaret etıniı 
tir.Bay Cemil, tenaik edilmekte o
laıı :rübek tedrisatın inkitafı me-
1elesine pek zi7ade alika gös(er -
mittir. 

oamr~kl rıtınltı~ 
11awii.ldu w"ıı~u\ja-ı; 

Ankara, 28 (HABER) -Mev· 
ıuk bir kaynaktan duyduğuma 

ıöre, 28 Şubattan itibaren azami 
tarifeyle çıkarılması kararlqb • 
nlan yünlü, pamuklu mensucattan 
bu tarihten evvel ıümrüğe getiri
lip le çıkanlmamıı olanlar için 
kısa bir mühlet daha verilerek 
asgari tarif enin tatbik edilmesi 
muhtemeldir. Meselenin Bakan -
lar heyetine arzedilmek üzere ol
duğu da söyleniliyor. 

--0-

ltalya takas sistemini 

~aoayl ... vıe.kteıtlnrk 
nln. ı.ta•• --· .. 

Ae.n, 28 (tüm) -Y
bütçede sanayi programma ayn. 

lan 3 milJOD liralık taluisat Sa • 
mer Bank'a ...-ilecektlr· Her Jlf 
verilecek talıail&tla 42 milyon li
ra doldurulacaktır. 

Ziraat Babnhtma wwilecek 
fazla tahıisattan 7 milyon liralı 
ıırf merinos 11labı içindir. Kültilr 
Bakanbiına verilecek 300 bia li
ralık fasla taheilat KGltiir Ba • 
kanlıima geçecek 1&n&yİ mek • 

Ziraat VBAl.tlt 
Mlllt Mlllttn (lan): 
•• ,.,..,_ <•w>: 
MJIU Müdafaa (denli): 
Milli Midafaa (harita): 

Yekin 

ingiliz nazırı 
Parlste neler yaptıf 

Paria, 28 (A.A.) - B. La.,I. 
aaat t3 de lnıiliz Sefiri 8° J. 
Klark'm Sir Con Sa,men prefitl' 
verdiii ziyafette hazır bulun111dl" 
tur. Daha evvel B. Laval, So.r' 

teplerinin ıılah ve idareleri ifin· Bü,ak Elçi.i ile ıirütmüttür· f' 
dir. ıörüpnenin menuUDU 3 ~ 

tarilali Franm.. la.WS teWiP'!' 
Roma, 28 (A.A.) - Havas mu· pılan müracaatlar ltal:ra Ye ihn.- Ye w••- ... tebliiia tuk ~ 

babirinden: catçı memleketi.:. aratmda aibal kma ald lama olclaia talaila r 

tatbik edecek 

16 - 2 emirnamesi ile iclbalit bir mübadele rejimi İçİD iki taraf. r!JGI'. 
heyeti umumi7eaini kontenjana Jı müzakerelere bqlupc olacak· 1qi1t..e Sefaretinde .-'1' 
talri tutan tedbiler bütün ihacatıcı br. zi:rafettm IOlll'& lnailbl-le f$f/I 
uluslar tarafmdan rerml akıüli· 1 Nieudan itibaren, ltaJ,a ta- aalar arallllda noktai nuar ';i 
mellerle kartılqacaktır. Romada· rafmclan taba ıistemi tatl»ik edi· tisi yapılacaiı Ye t.u llll'etl• '1-
ki elÇiler ve sefirler tarafından ya lec:elctir. hükimet adamlan arumdaki.....,, 

rilfmenin deTam edeceji ,.,_ 

r Sabah ~azefeleri ne diqorlar? l 
clilmektedir. 'ilJ 

B. Laval Ye Sir Coa Sa~ 
lnıiJiz hariciye D&Zll'llllll 6 
ta tesbit edildili zanno111J1811 ~ 
lin seyahatinden evvel bahi,. ~ 
zu olan me1eleleri derin l>ir ~ 
te tetkik edecekleri tahmiıa _,..,.. 

"Tramvay şirketinin son çabalamaları ... ,, 
KURUN -Am11 Vı bu,Sn ,,_,,,,, 

°'"""' lltlllral«ı. 1"""""'1ld lldlladJ 
NlerberlU... ltolllflllUI 6Gllllma n> 
a "'1Zi11etinl lfllle fltnwk için ..,.Zan 
~.,,,.alardan baluedigor. Ye ,amı-
111 tö11k 6ltlrİl/OI': 

"Bunı.n için ltoııa bndl 11aiı Ue 
kavrulnmktan 6afh .oı bıılanuınuık
tadır. Bülın anltq/lfllftUa g6re ,,.,,,,.. 
11111 btqı11ırduju 1011 dllza ._ için 
kiıruı,,.,tıır._ 

COllBURIYft' - Yuna Nadl bu· 
,ınil ~ Tilrk iadınuun 
.. cu.. olrmeslne ıaJısla .ı.lftir. Bu 
mllnaaebetle TIJrld,,. Bül/Ü lılUld 
'M«:IWnln geçirdlll Ilı.Ok WdnılUil 
anlatıl/OT. Tıır4ıanıu4a ~ 
1111111 Aaklarwn lanınmıf oldu#Jmu 

.a,,ıdldn ,.,.,.,. ,. vaiyd 1car,..... 
tla öğlJneblfocesiimlzi Uave ediyor. En 
sonra da lılld baJI ,,.,.ın• kadınla -
nn çtırl}rıfln (l<'Jdiklerlni, fakat bu -
nun kadının gükaelmeai için h/ç bir 
engel sayılamıyacağım söylüyor. 

MiLLiYET - BOJmakale yoktur. 
z.ıt/llAN - Zaman. bugfiııkü baf -

11ıakalesini Nalla YekMetl Ue Traı

""11 Şlrketi arauıdaki tÜWO/Ja lıaıret· 
miftlr. Ycızula esaa itibarUe Tramvay 
Şirketi aDIÜcaUannın değerli avukat
lar oldulunu, takat Şirketin bu ifte 
f-'«ıldtle 'laahız olmasuulan dolayı 
•uaUtkr olan aMml mıa>alfakq/et.e 
.ırlklendiklerini aö11lü11or. Bıuuua 
lflll Şlrketin finuU tü ecnebi aoukat • 
lanna m/lracaatlnln ilf bir. ı.-11.4-

ol.....,., bu ,,.,. ""' ınelllldrftimi• 
ale11hlnM proPfl#Ollda f/Glll'IUll&lan 
bafka hiç bir ndice vermetllllnf Udw 
ederek 11aıı1ını blffrlgor. 
AKŞAitl - Ak,amt'ı ım""f oldulu 

ya;ııda Tirk """biuıtının IOA zaıan
larA Brılgarltllan tıleMhlnM JlflZllar 
yazmaaına ubeb gene Bul11Grl«r .ı. 
duğıınu söylüyor. Ve TIJrk gaMf.ek -
Tinin yalnuca nıenıleüt vazllelerini 
gapmıf oldrıklannı uaw edlflor. 

SO.V POtl1'A - liri ,,.,. IMmlı 
yan General lımdlıa ,,,....,_ Vu 
meemıuuına ,,.,.dll' belJllllllll& ele ala -
rak bunun çok doğru ve gerlnik oldu
ğunu, doatltınınula dilfllltllllanmıaa 

karıı fOk aplı 6lr aö:ı oldulJma IÖl/lil· 
P.• . 

yor. ~ 
Londra, 28 (A.A.) - Dıt ~ 
Bahnının Moakovaya te .,.
projesi, aftlll ~---~ 
mukave~etlerle kartı~.,ı. 
dır. Sal cenala ~..J. 
Sovyetlerle herhanai ltir diı:--r 
ıi m&sakerel..me ~ ~ 
vel iki bükamet araamda 

7
r,M 

Wıtaoı..mut ...... ~ 
rin hallint iatemektedir. 
stlDü mubafaakir me ~ 
Vilyam DaYito, SirSaJllleO 
de bu 1.0lda tetehblilte ............ ~ 
tir. 
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~PLt;'""',. -;:-:;- -... 
~.....n fl-OeUŞfUff: ..,. - -- .___.. 

4\ekeıneliğe dair ••• 
D" lraınvayda bir kekeme çocuk ,ord·· 
Cı.ıd unı: Kocaman batlı, ıı..sk~ VÜ· 

llıeJc ~ hır yavru... Lakırdı soyle
~ 1•ledikçe, gözleri adeti. yuva-
~~ d llıa an uğruyor, boynunun a-
tları k .... 

~· . çı ıyor; yuzu morarıyor .. 
d 

1~.11llini gırtlağının içi, ı(iya düz 
~t~ıldir de yivlidir ... Ve kelime· 
tın ki . ktr. sar arı bu yıvlere uyup yu. 

Ilı doğru yükselemiyor; müte· 
ldh•e k .. .. 

J n ayıyor, surçuyor: 
...... 1\ k S" e , kek, kek ... 

-.. <>tun arkasını getiremiyor .•. 
1 trı· 
d' 1Yor, demin morarmıtken, tim-
i k s
11

, ııarıyor ve sonra sararıyor· .. 

~--·- d'' - b' Ç -•&AUne onmuf ıçaıe ... 
n Ocukluğum aklıma geldi. 

~ en de iki ya§ında bir ku9pala· 
~ teçİtnıit im, bir rivayete göre, 
d~ ~dan, baıka bir rivayete göre 
~ 0rkutulduğumdan kekeme ol· 
,ıuın... "Anne,, demek için ya
~k •aat uğratırdnn. Tramvaydaki 
tek eıne çocuğu kendime benzete
it . ha.yalen çeyrek aıırdan daha 
tıfer . . '{ e gıttım ... 

Kaçak köylü 
cigaraları 

Şehirde bunları 
satanlar gene 

çoğaldı 
Muhafaza teıkilabnın ve poli -

sin bütün gayret ve mücadelesine 

rağmen son zamanlarda şehrimi • 

zin muhtelif yerlerinde gene ka -
çak cigara satanlar çoğalmııtır. 

Bunlardan bilhaua köylü ci -

garasını köylerden toplıyarak la • 
tanbula getirmekte ve burada sat

maktadırlar. Yapılan tetkiklere gö 
re bu cigaralan köylerden getiren 

toptancılarla burada satanlar baı· 
ka ba,ka kimselerdir. 

Kaçak cigara satanlar bilhassa 

sabah ve akıam halkın en çok geç· 

tiği yolların köıebaılarına dura · 
rak cigara satmaktadırlar. Fakat 

hunların en büyük maharetleri iyi 
tertibat almak ve bütün memurla-

tqlt lkıa, kekemeliğin büyük za
~~ tı \'ardır. Meıeli, meşhur 
ı. .'-da. olduğu gibi, ıize aid bir 
~,ıh· d · rı tanımaktadır. Bunun için bu d • ıırnetçi eline alm19, entze 
~ akı ! •ekilde cigara satanların pek azı tı götürüyor. "Aatma ı n ,, :s 
tttek · • yakalanabilmektedir. Sonra ya -
~.. aınız ... 
'10te başlıyonunuz: kalananlarm da üzerinde iki pa -

~ -'t !. .. At!... ketten fazla cigara bulunmamak · 
t, ,,ır tiirlü "ma,, diyemiyorsunuz tadır. Çünkü asıl satıcılar elle · 
~t,, hecesini gittikçe perdesi rindekini sattıkça kendilerine ye • 
' len öyle bir iararla saylüyor- ni paketler verilmektedir . . 

'IJ.ı ki, hizmetçi, fazla mHuliyet. Ali.kadarlar, adedleri ıayıb o· 
~ ~orkuyor, kıymetli malımzı lan bu adamların yakalanarak ih
~ı dırdığı gibi, aceleyle suya fır- tisaı mahkemelerine verilmeleri i· 
'Q)or 
l · çin yeni tertibat almaktadır. 

\ ~in, kekemeliğin faydalarını -o--

~0tıneınit değilim. Bilhaua Çatalca :ve Şile 
ebte,.. Jt .-~~ 

~· aınn llerledikce 1tcKe.meng1m ..... ..,/.._ e I' "7& 

~İ§ti. Sininiz olduğum Maarif müdür muavini Şevket 
\l'l~ hafif du~~kaamalarla ~~·- · Süreyya ve müfettit izzet. Çatalca 
~ r konuıabıhyordum ... Lakın ve Şile köylerini teftiıten dönınüt
~~;: ~r, heni, hakikattekinden de terdir. Neticeyi raporla müdürlü-
~·) t'kcıne aanırlardı. w b'ld' kl d' 

~ 1 llıediğim derslere kaldırıldık- ge 1 ırece er ır· 
·ıa 1 -o--

) c bir yalancıktan ıkınır: l p t fkb i 
~~ l\ek, kek, kek ... diye hatlar· Ermen a r anes -
ıi nln kararı 
......_ C>canın canı sıkılırdı: Ermeni ruhani mecliıi, kıyafet 
~· th, çocuğum, elverir... meselesi. üzerine toplanmıttır. 
'ıç almazsa geçecek kadar nu- Ermeni ruhani mecliıi, kanunu t.' "erirdi. 
L "lk ıarih bulmaktadır. Tatbike geç· 
'lt lt, tabiidir ki, bu gibi fayda-
~ d0lıa bile, kekemelik istenilir tiii tarihten itibaren kiliıeler dı-
\ S tkiil ... Demosten, dilinin altı- tında ruhani kılıkla gezmemeğe 
~. ~ d koyarak bu illeti geçir- karar vermittir. 
~~ en, benim eski illetime müh- ---o-
~~~'~Iara bunu tavıiye et· BeledJye alacak1arını 
~ t Cunku ne de olıa çakılı yut· topluyor 
~~hlikeai de yok değildir! ! Bütün belediye reıimlerinin ha-

~· lr ını:z, ben, ne usul kullan • zirana kadar bakayaıız olarak top 
~~o ıra.f edeyim ki, hi.li da kul · lanmaıı, dün bütün ıube müdürle

i' 7rn. Zira, kekemeliğimi rine ve tahıil ıubelerine bildiri!
~ L lrketmediği halde, bun · 

"llrt l mi§tİr. Varidatı tamamiyle top. 'tıaı u rnuı değilimdir. 
"'tık' lıyan memurlara geçen ıeııe oldu-

' c, A ı rniıali alalım: 

'
~\1 "''ltna. ıa.kın !,, diyeceğim.·. ğu gibi bu ıene de ikramiye veri· 

"'t •c lcektir. \ ı i>tı at,, hecesine takılaca . 
b.. ıı, ,, teden kestirebilirim. O za - -------------
·~;ı '-kın atm , d 1... ğe, lisanda kuvvetli olmağa fay
tı...~ı.- a .,, emem a · dası vardır .. · Muharrirliğime bile "ll,ı.· O da. olmadı. "Sa da 

ııı.•nıa. ·ı· ,, ''I\ 1 •tiyor. 
'" \l:zuın tnı '''t a. a ... ,, 
il\ ırlatına. sakın. 
'c ,,. '' 

\~:tkıen geldi Sezaiye liu mah
L Olul'lrı 

\ '1~ ~i\ aktan,, 

\ tUtkıı~:r .çok §el<il alıyorsa, ben 
,tbİlir· rırne o kadar çok tekil 
·~ı" •nı. 
~I, ~kekemeler, bütün yakın 

l lleı; . d' h \.~lulld nı ımağlarında a-
~~ ohu U~alıdırlar... Biri ol·ı 

~t~.,ld'f'tü ... ~unun, bir takım 
1 
'' kelııneler öğrenme-

vaktile kekeme olutumun yardımı 
dokumnu§tur. 

Kekemeliğin bir f aydaıı da, la
f m gümüıse ıükUtun altın olduğu· 

nu bilzarure öğrenmesidir. Fakat, 
bunu öğrenmeyib gevezelik eden 

tutuklar vardır ki hiç çekilmezler. 
Her mektebin her sınıfında laakal 
bir tane kekeme bulunduğu için 
bu illetin mübteliları az deiildir. 
Onun için, tecrübemi kendilerine 
nakletmeği faydalı buldum. 

(Va•l'tO) 

Abdülhamidin 
• 

veresesı 

!BUIJiüı için: 
-. ,.-,, 2- - - ,...,., --" 

Çocuk neşriyatının 
organize edilmesi 

• • 
ışı •• ihraç 

nıalların 
stoku 

içişleri Bakanlığımıza bağlı 
"Matbuat umum müdürlüğü., nün, 
dütünü' ve ıöyleyi§ işlerimizde 

Açtıkları dAvaya birteviyelik ve düzen olması 
yakında hakem mah- için harcadığı emek, gerçekten 

kemeslnde bakılacak dil<lc~te değer ... 
TOrkoflsı mevcud 
· stokları hesab 

ediyor Türk - Yunan muhtelit hakem 
mahkemesi dün toplanarak eldeki 
davalara bakmııtır. Mevcud da· 

valar arasmda en mühimlerinden 
biri de Abdülhamid veresesının 

Abdülhamidin Yunanistandaki 

Her ay çıkardığı "Ayın tarihi,, 
isimli büyük mecmua, geçmekte 
olan günlerin, politika ve kültür 
bakımından en iyi ve toplu bir ve· 
sikası o!abileceğinde şüphe yok -
tur. Bunda daha ne gibi adımlar 

atmak ve muhtevasında ne türlü 

Türkofis yeni istihsal yılının 

yaklaıtığını gözönüne alarak bat· 
lıca ihraç eşyamızın muhtelif mm· 
takalarda stok, ıatı§ ve alım vazi. 
yetleri hakkında buradaki şube • 
!erinden malUınat istemiştir. 

Türkofisin lzmir §Ubesinin ver· 
diği malUınata göre 360.0CO çuval 

emlak ve arazisi üzerine açlığı da- uy&ndmcı ve haber ver:ci değişik
vadır. tikler yapmak lazım geldiği hak .. 

Nisan sonunda buna dair ka . kında dileklerimiz pek keıtiriJe -
rar verilecektir. olan 1934 - 1935 çekirdeksiz Ü· 

züm rekoltesinin 300.000 çuvalı Abdülhamidin Yunaniatanda 
tamamen satılmıttır. kalan malının birkaç. milyon lira 

Elde 57.000 çuval kadar stok kadar değeri olduğu söyleniyor. 

vardır. Bu stokun gelecek istih- Eldeki 12 bin davadan bir kıs· 
sal mevsimine kadar tamamen sa- mı Türk ve Yunan hükUınetleri a· 
tılacağı ve yeni yılına ıtoksuz gİ· rasında yapılan bir al~ a!ma neti
rileceği muhakkak görülmektedir. cesinde umumi bir tasfiyeye tabi 

incir rekoltesi olan 28.000 ton tutulmuf, bir kısmı da m:lhkeme
bu yıl tamamen satılmı§lır. Elde nin hükmüne iktiran etmit bulu
dahili iatihlake hile kifayet edecek nuyor. Bugün elde 75 dava dos
kadar bile ıtok yoktur. Bu stokun yası vardır. 

en fazla bir hesabla 500 ton oldu- Bu itibarla bütün davaların ha· 
ğu tahmin edilmektedir. zirandan önce hemen bir iki ay 

Pamuklarımızdan da elde an - içinde bitirileceği de umuluyor. 
cak 1 ı.ooo balye k~dar pamuk kal. ---o-

dığı anlatılmıttır. Bu da dahili Çocuklarınızı aşılatın 
ihtiyaca ancak kifayet edecektir. M k bl d · ı 

e te er e ve atı ııtaıyon a· 
-0-

Uğursuzluktan 
korkan pilot 

To:u.~';;~.on ..,dili:ı~~u: 
kızlar 

rmda difteri a1111 devam ediyor. 

Yalnız, aıı istasyonlarına müra -

caat a.z olmaktadır. Bütün çocuk 
babalarının çocuklarını bir an ev-

Yel ILJılandırmaları için mahalle 

yapılması düşünülüyor. 

Londra, Pariı seferlerini yapan -o-
lngiliz pilotu Kirton, seyahatlerin- Yeni Manisa saylavı 
den birinde, külçe altın dolu bir- Manisa saylavı olan lıtanbul 
kaç paketi kaybedince müteessir müddeiumumisi Kenan dünkü 

olmuı, fakat bu altınlarıu bulun· trenle Ankaraya gitmiştir. 

duğunu haber alınca cesaretini · Haydarpıqada adliye menıub· 
tekrar toplamıfb. ları tarafından uğurlanmıttır. Ba~ 

Üç hafta sonra gene Londra ile 
Paria arasında uçarken )'olcular

dan iki Amerikalı kızın gene ken

di tayyaresinden düıtüklerini öğ
renince artık sinirleri dayanama-

mıf, birkaç gün dü§ündükten son· 
ra gidib kumpanyaya istifasını ver 

mittir. Londra, Paris yolu ona U· 

ğurauz gelmiş olduğundau batka 
hatlarda çalııacaktır. 

.. . . 

muavin, Salih Esad vekalet etmek
tedir. 

--0--

Belediye temizliğe 
dikkat etmiye 

karar verdi 
Belediye ıehrin temizlik işle

rine daha fazla ehemmiyet verme· 

ği kararlattırmıttır. 935 bütçesine 
konacak tahsisatla temizleme tank 
ları alınacaktır. Bu tanklar oto-

"' ' .. 
1 • • t. .. " ""· 

.. matik olarak ıokakları, bilhassa 
asfalt yolları temizliyecektir. 

-o-

lranla afyon 

miyecek şeyler <ı!amaz.. Ancak, 
memleketimiz!'fe, Lüyükler kadar, 
yarın gene birer büyük olacak kü
cüklerimiz için, 'amiıniyetle ileri 
sürmek istediğimiz bazı dütünce• 
lerimiz var; 

Memleket:mizde çocuk netri • 
yatını organize etmek lazımdır. 

Hemen kısaca söyliyelim. Her 
türlü sahada ulu!al bir mahiyet 
kazanmıf o!an ve hep bir oluktan 
geçip giden neşriyatımız, çocu!da· 
rı çeken mevzular üzerinde de 
ayrıca -bir dikkat ve sistemli goz 
kulak olmak ister. 

"Matbuat umum müdürlüğü,, 

gazeteciler 've dolayııile halkımız 
için çok faydalı olan ayrıca bir 
bülten netrediyor. 

Burada bizim maddi imkanla .. 
rnnızın dışında 'imlan bir çok acun 
gazete ve mecmualarının dedikle
rini et,..aflıca ve dilimize tam bir 
çeviri§le bize veriyorlar ... Ayni u

sulden istifade ederek ulusa] kül • "' •:.:.- -----1 .. -- --·· ....... __ _ı.. -
mevzular üzerinde, -daha çok 
bizden, yani yurdun mahsullerin -
den almak şartile bültenler çıka
rarak- gazetelere ve yalnız ço .. 
cukları enterese etmek kaydile 
basılan haftalıklara yararlı bir i ... 
tikamet temin edebilirler .. 

Çocuk ne§rİyatım, geli§İ güzel 
ve daha çok, eğlence manasına 
alman biçimden kurtarmak, onu, 
ayni derecede oyalayıcı fakat sağ
la~ bir kalıba sokmak gerekir ... 

Memleketin, sadeleştirilmek 

suretile çocuklarımıza sunulacak 
ne alıcı mevzuları; istatistikleri, 
fabrika, kültür evleri çalı,masr, 
hergün yeni bir sağlamlık alan 
tarihi, neleri vardır ... 

Hatta diyeceğim ki, matbuat 
umum müdürlüğünde bir çocuk 
ne§riyah büroıu açmak doğru o • 
lur .. 

Bunun üzerinde ne.kadar dütii· 
nülür ve çalışılmak iıtenirae, e· 
hemmiyet ve cazibesi o ölçüde arTramvay 

Şirk~ti 
tacaktır. görüşmeleri Hikmet MUnir 

Uyufturucu mad.deler inhisarı -------------
lranın da Türk - Yugoslav afyon Belediyenin sebze hail 

2,5 milyon lirayı ne 
zaman ödlyecek ? 

Tramvay şirketinin hükfuneti • 
mizle yapmak istediği yeni muka • 
veleyi konutmak üzere At:ıkaraya 

giden murahhas Bay Ronje ve 
Brosens'in ıehrimize gelib Metro 

hanında bir toplantı yaptıklarına 
dair bir gazetede çıkan havadisin 
yanlış olduğu anlaşılmıştır. 

satı§ birliğine girmesi için yapıla· Belediyenin yaptırdığı Keres • 
cak teklifi tesbite batlamıştır. tecil er · halinin dükkanlar ve yazı -

Teklif nihayet üç güne kadar haneler kısım hemen tamamen bi
tehrimizdeki Iran afyon heyetine tirilmit gibidir. Şimdi binanın mü. 
verilecek ve heyet, drhal frana ha- dürlük dairesi ve depo kısmı inta 
rcket edecktir: edilmektedir. 

İran da Türk - Yugoslın· afyon lntaat Mart sonuna kadar ta. 
anlatmasına dahil olduğu takdir - mamen bitirilecektir. Bundan eon· 
de dünyanın en büyük afyon müs- ra yeni hal açılacaktır. 
tahaili üç memleket birletmi! ola· --o--

A 

caktır. u ni verstte rekt6ril 
Murahhaslar dün geç vakte ka- -------------

dar gelmit değillerdi... Bundan 
batka, mevzu bahsolan iki buçuk 

milyon liranın geri verilmesine da
ir gene dün geç vakte kadar bir 
tebliğat yapılmamıştı. 

Bununla beraber, kararın ta-

bii bir neticesi olarak bu paranın 
hemen istenmesi beklenmektedir. 
Müzakerelere iştirak etmek üzere 
tirketin idare meclisi reİ•İ · Bay 
Veyl'in bugünlerde geleceğine da
ir henüz bir haber yoktur-

Tetkikat için Cenevreye ait • 
mit olan üniverıite rektörü Ceİnil 

önümüzdeki hafta içinde latan • 

bula dönecektir. Cemilin dönü -
tünde burada ıeyahatine aid bir 
konferans vermeıi muhtemeldir. 

J 
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H"ABER - 7iliıam Posfasr 

Bu ne işdir Gospodin Zlatev? 

Bulgarlar gene saçmalıyor 
Edirneyi Bulgar gösteren resmi bir harita 

yazının çıkmasmın Bulgaristan 

için bir takım fena neticeler vere-

Sofya, 28 - Bulgar harbiye ne
zaretinin (Milli Müdafaa) isimli 
mecmuası Ayastafonos muahede-

sinin yıl dönümü münasebetiyle i"""ii-g"""i"ri"ii.i<i"arlnl 
fevkalade bir nüsha çıkarmı.~ı-~ ·• l i 
Bu münasebetle mecmua buyük ! teskin için .. 
bir Bulgar haritası neşretmiş, ve 
haritanın altına "Bulgar milletinin Bulgarlar, Habeşll
mazide ve istikbaldeki ebedi ide-
ali,, cümlesini yazmıştır. Bu ha • lere karşı harb 
rita bugünkü Bulgar toprakların - etmek istiyorlar 
dan başka bütün Makedonya, Se- Sofya, 28 - Birkaç yüz Bul-
t"ez, Drama, Edirne, Dedeağaç ve garın ltalya sefarethanesine • 
bütün Trakya ile Tunamn garbine müracaat ederek ltalyan ordu-
kadar Dobriçeyi ihtiva etmekte • siyle birlikte Habeşlilere karşı 

d gönüllü olarak harbetmek iste-ir. 
Milli Müdafaa mecmuası, Bul _ i dikle~ini .söylemişlerdir. ~ef~r~t 

H b. t' · · · f : kendılerıne cevaben ~ımdılık gar ar ıye nezare ının naşırı e - : . _ _ . . 
1.~ ld - · · ·· de eçme : buna ımkan olmadıgını, ılerıde KATI o ugu ıçın sansur n g - : 
d kıyordu. Fakat Bulgar ~ icabederse kendilerine malu-

en çr • ·ı -· · .. ı · · 
ar ıy n ,,. ________ ..... _ .••• -..-H b' e ezaretinin resmi mec - ı i mat verı ecegını soy emıştır. 

muasmda böyle bir haritanın ve 

Galatasaray Feneri 
4-0 yendi 

(Baf taralı 1 incide) ,., 
nuyorlar. Ve nitekim, hücum bat
tı Fener müdafilerini birer birer 
dığım vazifenin unurlu olduğu 1 
kadar ağır da olduğunu unutmu-
atlatarak ilk golü yapıyor. 1 

Beşinci dakikada yapılan bu / 
golden sonra oyun tekrar başlı - 1 
yer- Bu golün Fenerliler üze -
r i~d~Jli tesiri belli. Cok hücum -
lu oynuyorlar. 

Fenerden Yatar bugün müte
madiyen atılıyor ve bir türlü to
pa_ vuramıyor. 

Bununla bera1>er Fenerliler a
n sıra Galatasaray kalesini sı
kıştırıyorlar. Fakat Avni müte
madiyen kurtarıyor. 

Her iki taraf, pek fazla lieye
canmdan mütemadi favuUer ya
pıyorlar. Galatasaray, bir tek 
golle elde ettiği tef evvuku art • 
tırmak için, Fener bu gole mu -
kabele için çalışıyorlar. Bir ara, 
Fenerliler Galatasaray kalesi ö
nünde bir favUl yapıyorlar. Ha
kem düdük çalıyor· 

Ve faul çekiliyor. Bu faul 
de bir seri f aulun başlan -
gıculır. Fenerbahçe heyecanı -
nm en yüksek derecesindedir. 
.Galatasaray ise bundan istifa -
'de ederek oyunu düzeltjyorlar. 
Bir çorba manzarası arzeden F e
Jlei· e karşı, Galatasarayda niabi 
bir intizam var. Fenerlilerin ço
ğu topu sağa sola vuruyorlar. Ga
Jatasaraydan Münevver iyi hü -
cumlar yapıyor. Bu aralık Gala
tasaray dan bir oyuncu yere dü -
şüyor. Tekrar kalkıyor. Oyunun 
35 inci dakikasından itibaren 
'Galatasaray azimli bir oyun gös
termeğe başlıyor. Fikret Gala -
tasaray kalesi direğine çarpan 
bir şüt çekiyor. Sonra top Ga -
lata.saraydan Fazılın ayağına ge
çiyor. Fazıl sürüyor. 40 mcı 
dakikada Galatasarayın ikinci 
golünü yapıyor. 

Galatasaray: 2 
Fener: O 

midi baş göstermekle beraber, 
gene cesaretleri kırılmamııtır. 

Fakat Fener oyuncuları bir 
türlü kendilerini topbyamıyorlar. 
Ve birinci devre sonuna kadar 
Galatasaray iki güzel gol fırsatı 
kaçırmakla beraber hakim oynu. 
yorlar. Hele sonuncu kaçan fır
sata herkes acıyor. Çünkü Gala
tasaJ'll.Ydan Necdet. Fener kale -
cisiyle aralarmda üç metre olmak 
şartile karşı karşıya kalmrıtı ve 
attığı şüt kalenin iki metre üs -
tünden geçmişti. 

ikinci devre 
İkinci devre başlar başlamaz 

Galatasaraylılar hücuma geçi -
yorlar. Fenerden Cevat topu 
komere atarak kurtarıyor, bir teh 
like atlatıyor. 

Fener kalesi ikinci tehlikeyi 
çekilen bir frikikle atlatıyor. 

Şüt kale direğine çarpıyor ve gol 
olmuyor. Fenerden Fikret, Şa -
hanla yerini değiştiriyor, fakat 
bu değişiklikler bir netice vermi
yor· 

Bu aralık Galatasaraya bir 
favül veriliyor. Bunu Fenerden 
Reıat çok güzel çekiyorsa da 
Avni fevkalade bir plonjonla kur
tarıyor. 

Galatasaraylılar, sahadaki ar
kadaşları tarafından (re .. re .. 
re .. ) sedaları ile teşci ec:Jiliyor. 
Galatasaraylılar güzel oyunları 

ile buna cevap veriyor ve Galata
saray Adnan ayağiyle 20 inci da
kikada üçüncü golünü yapıyor-

Artık, bu gol, Fenerin bütün 
maneviyatını kırmışbr. Bu mane. 
viyat kırıklığı, Fenerin fena oyu. 
niyle belli oluyor. 

Hatta Fenerden Cevat, artık 
Galatasaray oyuncularını ellerile 
tutmağa kalkışıyor ve nihayet 
hakem bunu görüyor ve Fenere 
bir penaltı veriyor. Penaltıyı 
Galatasaraydan Münevver çeki -
yor: Gol! ... 

Dördüncü ve son gol. 

bileceğini göz önüne alan Bulgar 
Erkam Harbiye dairesi, verdiği 

bir emirle gazeteyi derhal poıta -

haneden ve dükkanlardan toplat -
tırmış, satılmasını menetmiştir. 

Resmi bir gazetede bu şeklide 
yapılan neşriyat Scfya diplomasi 

muhitinde bir çok dedikodulara 

1 
ve münakaşalara sebeb olmuştur. 
Diğer taraftan Sofyada çıkma -

ğa başbyan "Millet ve Siyaset,, 

unvan1ı bir mecmuada Türkiye 
aleyhinde şiddetli yazılar çıkmağa 

başlamıştır. Bu yazılardan bazı 
cümleler şöyledir: " 

"Bulgaristan bu kadar çok ara
zi sıkıntısı çektiği bir zamanda 

Trakya ve bahusus Şarki Trakya 
bomboştur.,, 

"Türkler ve Yunanlılar kendi -

leri tarafından haydutçasma zapt
edilen bu yerlerde misafir olduk • 
larmı hissetmektedirler.,, 

" Cenuba, Akdenize doğru um
desi timdiden sonra BJlgar harici 
siyasetinin de umdeai olacaktır.,, 

Suriye fevkala
de komiseri 
Suriye fevkalade komiseri Bay 

Martel bu akşamki T oros ekspre -
sile gelerek lstanbulda kalmadan 
semplon ekspresile Parise g~de -
cektir. 

mak için bütün gayretiyle çırpı
nıyQ.t. Fakat ınaç, Galatasaraylı
lar tam betinci gollerini yapacak
ları sırada, Husamettinin bir gay
retiyle kurtularak bitiyor. 

Galatasaraylılar, oyuncularını 

sahadan omuzları üzerinde çı -
karıyorlar. 

Beşiktaş - lstan
bulspor 

Fenerbahçe, kendi sta -
.dında Galatasaraya umulmaz 

bir tekilde yenilirken Taksim 
stadyomunda Beşiktaf klübü de 

lstanbulspora sıfıra karşı birle 

umulmaz bir tekilde yeniimittir· 
Böylece, bugün pm.piyonluk 

~için Fener, Galatasaray ve Be -
şiktaş arasında şu vaziyet hadis 
oluyor: 

Maç adedi 
12 Fener 

Be§ikta§ 
Galatasaray 

12 
12 

Puvan 
31 

29 
31 

Görüldüğü veçhile Fener le 
Galatasaray bir daha çarpışacak
lardır. 

öteki maçlar 
Fener stadyomunda: 
Galatasaray - Fener genç ta

kımlar maçında Fener ikiye kar
tı bir golle kazanmıştır. 

B takımlarında dörde kartı üç 

golle gene Fener kazanİnıştır. 
Bu maçta da iki tarafın puvan

lan bir oluyor ve birinci takım

lar gibi ıampiyonluk için gene 
çarpışacaklardır. 

T opkapı - altınordu maçım 

T opkapı ikiye karşı bir golle ka-
zanmıttır. 

l MART - I93a · · · 

Meclis açılırken 
(BCJ§ taralı 1 incide) f 

yorum. Buna benim özel gücüm 
ancak sizin, seçkin arkadaşları -

mm yardımiyle bitebilir. Değer· 

ti yardımlarınızı benden esirge

miyeceğinize inanım kuvvetlidir. 

Arkadaşlarım, 

Yurt ulus İ§lerinde sizlere mut
lu çalışmalar dilerim·,, 

Alkışlarla karşılanan bu söz

lerden sonra celse on beş dakika 

için tatil etmişlerdi. 

Kazım özalP 
General Kazım Ozalp, b&I 

retle, Meclis reisliğinden ~ ~ 
arzusiyle çekilmiş oluyor. t" 

disinin yeni ve mühim bir ~ 
alacağı tahmin edilmektedır· 

Yeni kabinet 
Bu akşam geç vakit, hınet · 

. ~e 
önü kabinesinin, usulen, 
cümhura istifa vereceği ve c> 
kabinede değiıiklikler ol• 
söylenmektedir. 

Haliç bir tersane 
yurdu olacaktır 

Bu gayeye doğru adımlar 
atılmak üzere ... 

Deniz yolları umum müdürü 
Bay Sadettin Ankaraya gitmittir. 
Haliç tersanesinde yeni vapur 
yapmak projesi etraf mda Bakan
lıkla temas edecektir. Evvelce de 
yazdığımız bu mesele Ba! Bakan~ 

lıkça da ehemmiyetle gi>:zönüne 
alınmıttır. Hükiimetin harice va
pur ısmarlamak üzere muhtelif se· 
neler bütçelerine koyacağı sekiz 
milyon lira bu işe tahsis olunduğu 
takdirde bu paranın bil milyon li
rasiyle deniz fabrikalarmcn takvi· 
yesi ve kızakların ıslahı kabil ola
caktır. Geri kalan para ile de bu 
iti üzerine alacak bir ecnebi tirket 
tarafından burada yeni vapurlar 

• iJı j~ 
yapılacaktır. T ersanemız 

sı i§iyle ali.kadar olan b?jyiil'J 
Alman müessesesi şehriıniı\rf 
hendislerini göndermi§ ve f' ' 
ile havuzlarda tetkikat yaP J'~ 
tır. Bu Qlühendisler, tfş I& 

havuzlarla tersanenin nıef''~t 
. . 1 • k b'l· . . ... ,bı zıyetıy e ış a ı ıyetinı .,... , 

tikten sonra Ankaraya gıtJ111 
• 

dir. Vapurlarnnızı kenditııi1 
mak üzere tersanenin ıslah 
ceği haberi üzerine A-qtu~ 
büyük vapur inşaat müesse!~I 
den bu işle alakadar oldıJ 
gösteren mektublar gelıniye 
mıftır. 

.. 
~ 

_B_a_r_e_m_d_e_ğ_i-şi_y_o~r--ln-g~11-t-~-vA __ k_11_tJ_ve~ 

<B"' taraı. ı inci.de) rini yoklu Y~u) 
dereceler ilave edilmek suretiyle 19· 

barem cetveli 10, 15, 20, 25, 30, (BCJ§ tarafı 1 ~/ 
35 40 45 50 60 70 80 90 ıoo •ırı istihkamlar ve garııiı ',.' ',,, ,_ 

125, 150 liralık on altı derece gözden geçirilecektir. ~· 
konmuştur. Malta ve Cebelüttarık ~ ·l 

Baremin neşrinden itibaren altı da bir takım raporlar verilıı'
1 

sene zam gönniyen memurlar bir lunuyor. . /.~) 
derece yüksek memuriyet maaıı a· Erkam harbiye reiıi Sıt. 
)acaklardır. bold'da Mısır, Sudan, f)iıt'~iV~ 

Kaldırılacak derecelerde bulu- Süveyt kanalı müdafaa td 
nan memurlar yeni cedvelde eski nı teftite gitmektedir. fİ~ 
derecelerin:n bir derece fevkinde ilk uğrağı Kahire, ~tl 
maaş alacaklardır. Tahsil kaydi lsmailiye, sonra Filistin ~e 
kaldırılarak bütün memurların rayı Erden olacaktır • ı, 
terfi müddeti üç seneye çıkarıl - . Beraberinde kaymakaıı' Ji<· ~ 
mıştır. Tekaütlük istemiyen me- ve onun muavini gitme~~~.,ıııif 
murların vefatlarında alacakları sana kadar İngiltereye 00 

ikramiye kanunu mirasçılarına ve- ceklerdir. JJI 
rilecektir. Ayni zamanda ceneral 1,'rı'1 
dır. 

Şeref stadyomunda Vefa • 
Beykozu bire kartı beş golie yen
miştir. 

ikinci küme 
ikinci güme maçlarında bu

gün yapılan çok mühim karşılaş
malar da §U neticelerle bibnittir: 

Anadolu - Hilal 1 -1 berabe
re. Eyüp - Beylerbeyi 1 - 1 be
rabere, T opkapı (Türk Gücü ku
rumu) - Altınordu maçında I-2 
T opkapı galip. 

Bu vaziyete göre ikinci küme 
şampiyonluğunu (28) puvanla 
Anadolu kazanını§, T opkapı ve 
Eyüp de '27) şer puvanla ikinci 
olmuşlardır. 

Anadoluyu tebrik ederiz;. 

Bütün maçların 
tafsilatını ve çok en
teresan resimlerini 

da buna benzer bir diğer J~g. Jtı 
çıkmakat ve daha ileri ş,.r 

1 

ru gitmektedir. ı.ıt' 1 
General Barron Seng:t,. g ~ 

mıştır. Bıu general, d e<file~ ~ 
Teşrinievyelde ihdas ıceııd~ 
mevkii temsil etmekte, 1'11r" 
"tesbit edilmiş müdafae. dif• . 
leri müfettişi,, denmekte -MeJ rJ· ~ 

Bu mevki, 1914 de. ~ııet ~, 
"deniz aşırı kuvvetlerı ( ıiıtıJ' 
fettişliğine,, muadil !aJ:J 

d~ d~v 
Sengapurda 15 giiıı ":e ı1~~ 

lıp, tahkimat, teslihat ftitle f 
mevcudu üzerinde bir te. ~ol' 

• aretı el lunduktan soma, zıY .ıı J~ 
sile bazı manevralar da, <J'p 
tahtelbahir manevralaı1 l 
cah:tır. ,, ~o·&' 

f o•••, M .... Galatasa
raylılar büyük bir sevinç içinde
'4irler. ~ener taraftarlarında nev 

Galatasaray: 4 
Fener: O 

Oyunun bitmesine on dakika 
var. 

Fener hiç olmazsa bir gol ya~-

Taksim stadyomunda, Eyüp - yarınki nüshamızda 
Beylerbeyi berabere kalmıtlar -1 bulacaksınız. 

Sonra müfettiş J{odeııe gı 
oradan Kolombo -qe ~ . ,/ 
cektir. 

1 
t e~J 

,..nf ,. · ıe" 
Gelen bütün ray~ d ed1 

harbiye tarafından etıı 
tir. '( 

l 
..... 

f 
1 


