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Yunan Erkinıharbiyesinin· T ~bliği 
Bulgaristanla harb tehli- Bir ~spany?l me~usunun 
kesi · mevzuubahs değil ıdamı ısienılJor 

A tina elçimiz, Çaldarisle 
görüştü 1 ı···Habeşı·st;~";·~-·ı 

Bugünkü Bul· beyannamesi 1 
Adisahaba, 16- Habeşistan} 

9ar ordusu ne hükumeti dün bütün dünyayaı 
hitaben bir beyanname ne§ret-; 

Vaziyettedir? miştir. Burada diyor ki: j 
Bu sabah çıkan Son Posta arka· "Habqi8tan sulh i•tiyt>r. Şim-i 

da.!nnızın Bulgarista.nla harbi ha diye kadar sulhu bozacak bir! 
çd<b, ha çıkacak gibi göstermesi- harekete meydan vermemek içinf 
:e rağmen, ~ün bahsettiğimiz .hu· bütiin kuvvetile çall§mtftır. Ha-! 
b ud nıeselesıne yatışmıı nazarıyle • be§istan ne Somali, ne de EritreJ 
akılabilir. Yunan erkamharbi- ltalyan müstemlekeleri üzerin-! 

Yesinin ınütaleasını dercediyoruz: de bir emel beslemiyor. Ve bul 
k A.tina, 16 ( A.A.) - Büyük er· Selirimizle görü§en ve el karı müstemlekeleri tehdid de etmi-i 
el &nıharbiyeden verilen biT tebliğ- tatmin eden B"§bakan Çaldariı yor. Buna mukabil ltalyanınl 

6 
e, General Katenyotiı'in geçenki e iki lırka askeri ııelerber etmud 
eya11atının mübalağa ile nakle· G • I ihtilafın doıtça hallini temin e-1 

1ild!ii ve bu.suretle, hududda öy. rıp Sa gınl ve decek yol değildir. Habeıiatanj 
e bır ıey olmadığı halde sanki bir kt 1 sulhu istemekle beraber huku-! 
hQrb tehlikui varmtf ~bi alelace- me ep er hunu ıiddede müdafaa edecek·i 
le ntiiclalacttertibatı alınmakta ol- r • tir.,, 1 
cin~.. 'h b d'"'' H l k ralebe ar.asında '7iiz .. OHOHOH•IHI........... OWWW·---•UI 

& ... zı a ını ver ıgı soy enme . . -1 A ___ ·-----·-----

.. _~~.. de 30-40 hastalık var · 
.....__ (Devamı 4 Unciide) 
-----------~~~--------

1 
lstanbulda gripin süratle ilerle-

Al m an Vel ı·a htı meai ve sağlık kahanhğmı gripin ı 
""- sirayeti derecesi ve alınmakta o-1 

Yasak kltab 
kaçukçısı 

:.t...~w..~ • ._. •• ,;ı:..;,,.;:: ••• 

h:olru:ıa Nazi İ§areti taktığı 
de Nazi dü§manı olan sabık 

Alman velicıhh 

h~ Ceçenl~rde Alman Reisicüm • 
l'~t; \>e .~aşvek:li Hitlerle gizli au

ki ~ı~~rü!tüğünü yazdığımız es -
,..uan veliahdinin bu görüş -

"---._ (Devamı 4 üncüde) 

·çukolatacllar 

lan tedbirler hakkında vilayetten 
telgrafla malfunat istemesi üzeri
ne Vali Muhiddin Üstündağ bu 
sabah vilayet hıfzızsıha komisyo. ı 
nu azalarını öğleden sonra bir top 
Iantrya davet etmiştir. Komisyon 
sağlık müdürlUğünde Vali Muhid 1 

din Üstündağın başkanlığı altın 
da toplanacak ve süratle 11erliyer 

gripin önüne geçmek iç:n alma -
cak tedbirleri kararlaştıracaktır . . 

· (Devamı 4 üncüde) 

lngiliz Amele 
fırkası 

Hükume~e bir tevh!hJ Romanya Kra-
takrırı veriyor 1 nın s 

ı · arayı 

önünde 
Demir muhafızlarla 

askerler çarpıştı 
Bükreşten gelen bir habere gö

re, Romanya f a§İıtlerinden mü • 
teşekkil olan demir muhafızlarla, 
hükUınet kuvvetleri arasında 
Kral sarayı önünde ıiddetli bir 
çarpışma olmuştur. 

Mebusun İ§tirak ettiği i•yan hareketinden aonra ycıpdan 
tevkiflerden bir •ahne 

Oviedo, (ispanya) 16 (A.A)

Sosyaliıt meb'Uş Gonzalez Pena -
nm davası batlamı§br. Müddei u

mumi, idam talebinde bulunmuş-

• 

tur. Maznun teşrinievvel isyanm~· 

iıtirakini inkar etmiştir. Ancak 
,ahidler, kendisinin asilerin reisli
ğ:ni yapmış olduğunu söylemiş • 
!erdir. · 

iki feci tramvay 
kazası ve sebepleri 
Fren tutmuyor 
Reyoğlunda şoförler 

kaçıyor! 
Bu sabah sat sekizde Oakü. 

Muhtelit 
mahkemelerde 

79 dAvA kaldı 
1 

darda Kısıklıda feci bir tramvay On beş gün evvel İzmir, Pire 
kazMı olmu§tur: ve Atinadaki bazı §ahitleri dinle-

ı . Kısıklıdan aldığı yolcularla 1 mek üzere lstanhuldan giden 
Üsküdara doğru inmekte olan 13 Türk - Yunan muhtelit hakem 

(Devamı 4 üncüde) (Devamı 4 üncüde) 

~11keradao dUodil 
11ı:Şebbüslerlndeo 

Sbet netice çıktı 
d0Jukuıa.ta ve biıküicilerJen 
~t\ .... •e~elik nıuamele vergisi iı • ... ıeaı .. • 

Geçen yıl Romanya Başvekili 
Bay Dukanm öldürülmesyile ala • 
kadar üç azasmm "Müebbed hap- • 

Hücuma uğrayan Makdonald ae,, mahkfrm edilmesi üzerine de-

'ltıiit-eltk uze~ıne çukulatacılardan 
~lllt eh hır heyet ikinc:i defa 

ata"'"' . • • 4\ J ... gıtınııtı. 

)~l l'alarında biri müstesna he
'~h~t~ıı bu ıabab Ankaradan 

.\~ıze dönı:nü,Ierd~r. 
'-~nnız malumata göre, 930 

J ~ beri oirikmit addolu • 
(Dftl.ml' tlndlde) 

Londra, 15 (A.A.} - Amele mir muhafızlar, sarayın önünde 
Fırkası tarafından hükumet hak· büyük bir nümayişte bulunmuş• 
kında bir tevbih takriri kabul edili lardır. 
mesini dair yapılan teklif üzerine! Derhal asker yetişmit ve bun -
avam kamarasında icra edilen mül ları dağıtmıştır • 
zakereler, lngiliz parlamentosun.. Röyter Ajansının bir haberine 
da pek nadir görülen bir heyecan göre, bu arada bir miralay yara. 
vo tiddet içinde cereyan etmiıt~-ı lanmIŞtır. Bir çok kiıiler tevkife• 

,(Devamı ' UncUde}. dilmiıtir. . . . . ' . 
-Bir içeri, bir dııan .. Üstelik bir de .iz rahat vermiyonıımız .• 
- Hem yer bulnuıııunrız, hem ıikayet ecliyormnw: •• 



, _ _ _ 
Göring 

Başbakan muavini 
oluyor 

Berlin, 15( A.A.) - Bay Goe
ringin Başbakan muavinliğine 

tayinedilmesi bekleJıilmektedir. 

Mareşal Hindenburgun vefatı ta • 
rihi olan 2 ağustos 1934 tarihli ka
nun ı,ay Hitlerin Göringi kendisi· 
ne muavin naıbetmesini nabk idi. 

Ancak dahili siyaset bu kararın 
tatbikini teahhüre uğratmııtır. 

Şimdi bu karar, Sarrein Almanya· 
ya dönme.si ile ayni zamanda tat -
bik edilmi§ olacaktır. 

Bay Goeringin geçenlerde Dres
de ve Bremana yapmıt olduğu zi
yaretler kendisinin pek mühim o • 

lan siyasi rolünü göstermektedir. 
• Mumaileyh yakında Bavyera ve 
Vourtemberge gidecektir. 

-o-

Si Ah tic~reti işi 
sürllncede kaldı 
c~nevre, 15 (A.A.) - Silah i-

mali ve ticareti işini tanzime me -
mur komitede Çekoslovakya, Is • -veç ve Kanada murahhasları A -
merika teklifine müzaharet etmİ§· 

lerdir. Bunu mütekib komite, bazı 
görüşmelerde meydan verme için 
içtimalarını salıya tehire karar 
vermiştir. 

Malum olduğu veçhile İngilte
re ile ltalya bazı ihtirazi kayıtları 
ileri sürmüşlerdir. Fakat 19 ıubat
ta aktedilecek içtimada cephe 
vahdetinin teminine muvaffakiyet 
hasıl olacağı ümid edilmektedir. 

Bundan başka komite, Ameri • 
kanın silahları bırakma işleri ile· 
uğraıacak,daimi birkomisyon ihda 

ıı hakkındaki teklifi ile Sov}et -

lerin silahlan bırakma konf eran -
smı bir sulh konf eranıı haline ge

tirmek suretindeki tekhtını tetkik 
için 18 şubatta toplanacaktır. 

---o-. -. " 

~ - - ("" 

PaJı, 15 (A.A.) - Fransız 
akadem!si, müteveffa Bay Louiı 
Barthounun vasiyetnamesi ahka -

mıru yerine getirecektir. Mütevef
fanın bırakmış olduğu mirastan 
ayrılacak 300 bin frankın geliri 
ile her sene üç edebi mükafat ve· 
rilecektir. 

-0--

Emir A1t gömüldü 
Bağdad, 15 (A.A.) - Hicazın 

e&ki kıralı Alinin cenaze merasimi 
yapılırken §iddetli bir kum fırt.< -

nası olmuştur. Kral Alinin cesedi, 
karde§i Faysalın yirmi metre de -
rinliğindeki mezarına gömülmüt -
tür. 

-0--

Bulgar kabinesinde 
değişiklik olmayacak 

Sofya, 15 (A.A.) - Bulgar 
liabincsincle bazı tebcddüller ya -
pılacağı hakkında bir takım ıayi -
alar !hakkında çıkmı§ ve bu !ayi

alar hakkında şimdi de dahiliye 
nezareti bir tebliğ ne§retmittir. 
Bu tebliğde ahali, bu gibi ıayia • 

lara mensub kimseler tarafından 
çıkarılmakta olduğu ilave olun· 
mal:tadır. 

Tebliğde eaki fırkalar mensup· 
!arının eski fırkalar rejiminin ye • 
niden tes=.si gayesini gütmekte ol -
dukları beyan edildikten sonra 
!§Öyle deniyor: 

Eski fırkalar reji.mine hatiyen rü 
~ edilmlyecektir. ZJatev hükU • 
meti 22 kAmmusanide geçen sene 
1!> mayısta çizilmit olan yolu ıa -
Jakatle takib enn_ek için te§ekkül 
ctmiıtir, 

HABER - Akşıun Postuı 

~lmanyan-n, Fra:o.sız, 
lngiliz tebliğine cevab 

SiyaSi tahriratın şaheseri! 
~~--~~-~--~--~-

Flô.nden, 
itimad 

44 4 reyle 
kazandı 

16 ŞUBAT 1935 

iskan toprak 
kanunu layihası 

Ankara, 14 - iç Bakanlığı bir iı· 
kan ve toprak kanunu liyıhası ha· 
z~rlnmııtır. Bu layihaya göre, nıeııı 
lekette İ§lenmeyen toprakları iıle
necek bir hale getirmek iılenenleri 
daha verimli yapmak,iıliyen kolla 
ra kudretlerinin en çoğunu kullan· 
maya elverecek tc='raklar bulun .. 
mak, mevcut kolları arttırmak, "a· 
tan topraklarını daha şen, Jaha 
medeni daha zengin bir şekle koy· 
mak, hükumetin vazifesi addoluıı .. 
muştur. 

Bu proje hükümlerine göre ye· 
ni köy, kasaba ve şehirler Bakan· 
lar Heyeti kararile kurulabilecek· 
tir. Köylerin yapı, kasaba ve ıe " 
birlerin plan sınırları dışında iğre· 
ti veya temelli oturum yeri kurula· 
mıyacaktır. 

Londrada toplanıb mühim bey
nelmilel meseleler hakkında mu
tabık kalan Fransız ve lngüiz hü
kumet reiıleri, mü1terek tebliğle
rini Almanyaya da bildirmiflerdi. 
Tebliğe Almanyanın vereceği ce
vab eıcuen bütün dünyayı alaka
dar etmekteydi. Cevab, intifar et
tikten ıonra, bütün matbuat, bu
nu, dolambaçlı, kaçamaklı ve kur-

Fransız meclisinde yalnız 
124 kişi muhalif 

nazca bir siycııi liıanın ıaheıeri 
addetmi§tir. Alman cevabının Başvekil 

Hatta köylerin yurtluk; kasa " 
ha ve şehirlerin de plan sınırlar• 
dışında her nerede olursa olsun 

evveUl işsizlikle mücadele edecek değirmen, han,, ağıl, kulübe gibi 
iğreti veya temelli yapı kurulıııa•1 

Londra, 16 (A.A.) _. 3 Şubat Paris, 16 (A.A.) - ltıizlik Hükumet aylardan beri bunu valilerin müsaadesine bağlı ola" 

tarihli Fransız . İngiliz tebliğine hakkındaki müzakerelere nihayet temine uğraımak için çalışmak - caktır. 

metnini dercediyoruz: 

· h t d B tad Tapusuz topraklar üzerind• 
Almanyanın vermiş olduğu ceva- veren uzun ıza a m an ay ır. 

Ll.. d l' · h""-'!. 't' devletten backa kimse hak ve ıniil• 
bın re3mi tercemesi ıudur: an en, mec ısın U.K.umete 1 1 • Pariı, 16 (A.A.) - Bay Flan· :r 

d · · ) b · h kiyet iddiasında bulunamıyacak " 
ma etmesını tJl e etmıf ve Ü • den, Mebusan meclisindeki izaha- .,.J 

Alman hükUıneti, muhafazası 'kWnetin umumi siyasetinin buh - tını bitirdikten sonra merkezin, tır. 
gerek Almanyanın emniyeti ve ge- ranı v he d 1 . . l'k l h Tapusuz olup vergide yaz.ıh e r teY en evve ıfsız ı sağ ve ıo cena ların şiddetli al-
rek diğer milletlerin emniyeti na- me&elesini halletmeye matuf ol _ kıtları arasında mebuslardan ve topraklar vergiyi veren tarafındaO 
mma lazım olan sulhu temin için dug"'un so"yle · t' B t' bizzat işlenmekte ise tapusuz top• u mıf ır. u ne ıceye bütün milletten heyecanlı bir li· 
çalıımak arruyu samimisinde l l k . . h""k" h" b" ı c·· h . hd . d k raklar gibi muamele görecektir· 
ı .

1
. F h"k" l .. 

1 
vası o ma ıçın • u umet ıç ır san a um urıyet va etme sa ı l ngı ız ve ransız u umel erı ı e . d"'f ks' . . k I al . . Valiler, şehir, kasaba ve köy h• .. 

hemfikirdir. mtatanıbayla tesal u etme _ıfzın ıcra- a mp ~rıntı ıste(mAı§Atir). l 1 kına bağ, bahçe, zeytinlik incirlik 
a u unma ı ve vazı esini ifa arıs, 6 . . - ısiz iğe 

Al hük. " · J!!L d h"' ve emsali meyvalık yapmak üzere 
man umetı, a A.K.a ar U· edebilmesi için kendisine kafi karşı yapılacak mücadeleye mü -1_'!._ ı d k. d · hazineye aid yerlerde topu artık· 

.K.wuet er arasın a ı ostane itı - mühlet verilmelidir. Asıl mesele, teallik müzakerelerden sonra me-
d 

'h · t' · · · b' k larından iskan hududu irinde y• .. 
ma zı nıye ını ıyı ır surette ar Fransaya gerek harici ve gerek buaan meclisi, Flanden kabinesi-

7 
t 

l ı ·ı· F h"'-'!.- rım bedel ile ve yirmi yıl müd.de ' 
fi ar· ngı ız ve ransız iiKUınet- dahili emniyet . hissini vermekte - ne 124 reye kartı 444 rey ile iti - 1 
lerfoin teblig"'i bu zihniyete terce- d' e borç ile yer ayırıp dağıtabile .. 

ır. mad beyan etmic:tir. k • ~ ce ve muameleyi tapuya bağh:Y• 
man olmaktadır. Alman hüku· ••••••••••••••••••••••••••••-•••n•••••••·-·-·-•••••••••••••••••·-··-.. ···-·-···· k 1 d·ı k ı ca trr. Sular altında kalıp 10 yJ A 

mmda bahsolunan meseleyi de- caK devıetıenn nava huvveuennın dinde de bu gibi ~rpışmalarm G- için kurutulmayan topraklar de\1' 
meti, Londra tebliiinin birinci kıs· te 1 ece o an ve imzalarını koya-ı bövle bir ""' •. 1 ..... 1.-........... : ..... ak • ,. 

t h 'k · l ta ... ı~te geçecektır. 
rin bir tetkikden geçirecek ve bu 8 rı eserı 0 mıyan arruza ug- nüne geçilmesi lazımdır. d 1 1 h d Valiler su altındaki araziyi 1<u· 
tetkiki yaparken sulh zihniyeti da- ramıt ev et e ine oğrudan doğ- Alman hükiimeti bu kabil mü- k ' 

d h 1 1 l 
, rutmak için halkı hizmete sev e 

bilinde ve Almanyanın Avnıpanın ruya mü a a e erini i tizam ede • zakerelere giritilmeden evvel a - de bileceklerdir. 
göb~ğinde vaziyeti itibariyle em . cek bulunan bir mukavelename i- la.kadar hükiimetler arasında , bir ft , 

le arttırma teklifini de memnuni- iki bin dönümden artık çi 
niyetini zıman altına alma kay- takım mütekaddem prensip mese- likleri ve büyük toprakları ve s• ' 
guaunu go .. z o··nu··na) tutacaktnoo, yetle kartılar. 1 · · " ·· kl t · • _ .. esını ayrı ayrı goruşme e envır bipleri tarafından işlenmiyen "'e 

Almanya hükumeti, bilhassa Alman hükGmeti, prensip itiba- etmek lazmıgeleceği mütaleasın - ya ba§ında bulunarak eksiltıniye1' 
fevkalade müsellah olan devlet _ riyle kendi hava kuvvetlerini sul- dadır. Binaenaleyh İngiliz-Fransız 2 bin dönümden az toprakları y•• 
lerin Versailles muahedenamesi • hu ihlal edecek olanlara kartı kul- müzakerelerinden sonra İngiltere pılarile birlikte hükumetçe teıbil 
nin derpiş etmekte olduğu silah . lanmıya amade ve binnetice bü- hu müzakerelere ittirak etmit ol- edilecek kıymetler üzerinden fi 
lan bırakmaya müteallik ahka . tün vaziulimza devletlerin emni- mak itibariyle ve ayni zamanda mukabilinde yüzde altı faizli toP· 
mını tatbik etmemeleri yüzünden yetlerini zıman altına alacak olan Lokarnonun zamini bulunmak hay rak tahvili vererek istimlak etfll,,.. 
fevkalade ilerlemiı olan silah ya- ,böyle bir mukavelenamenin ne gi- siyetiyle Alman hükumeti ile de ije salahiyetli olacaktır. 1C 

rı~ı tehlikesinin istikbalde önüne bi yollarla ve ne gibi çarelerle.bir doğrudan doğruya miizakerata gi- Hükiimet istimlak için en ç~ 
geçme çarelerini hususi bir itina hakikat haline getirmeyi ala.kadar rişecek ol~rsa bu hal pek ziyade 20 yılda ödeninek üzere yüı 

1 

ile tetkik edecektir. hükUınetlerle bilitilaf araştırmaya memnuniyete şayan olur. altı faizli ve yirmişe:r lira kıyJOe~ 
Alman hükUnıeti, teslihat saha- mütemayildir9 Alman hükumeti, bir hava mu· t~nde bir milypn adede kadar to 

ıında beynelmilel devamlı itilafla- kavelenamesi aktinin Avrupa mil- rak tAahvili çıkarabilecektir. 
rın ancak hükümrani haklarına Alman hükU:nıeti, şu fikirdedir: Jetlerinin tesanüdüne doğru mühim taşemlliterler t 

. sahih devletler arasında hasıl ola- Kafi derecede ihzar edilmemi§ O· bir merhale olacağı ve hatta diğer v ar~o va da toplanıY0 f 
k b · f k ·ı · lan müzakereler, bu müzakereleri V ( tl ııı• ca ser estıye muva a atı e mum· Avrupa meselelerini de bütün dev- arşova, 15 A.A.) - p\J 

kün olacağı kanaatindedir. yapan devletler arasında bir takım letler için memnuniyete şayan bir bir tren İngiliz, Fransız, fdac'r' 
Alman hükfuneti, ani surette çıırpıımalara meydan vermekte 111reti halle ıevkedeceği müta- Rus, Belçika,Finlandiya, Estoıı)'~: 

yapılacak lıava taarruzlarına kar- olduğu cihetle netayici itibariyle leasmda Fransa ve İngiltere hükU- Alman ata§emiliterlerini J{olotı', 
§1 emniyeti, imkan husulünde ak-! tamamen yeni. bir mahiyette olan1 metleriyle hemfikirdir. jadan buraya getir~ittir. Ata.fe 

[ Sabah ~azefeleri ne di,,orlar? 
"Çocuk hapisanesinden evvel, çocuk yurdu !,, 
/(URUN - Asım Us bugün yazmış gi alındığını söyledikten sonra vergi 

olduğu mal;alede ıon zamanlarda işinin düzeltilmesi llizım geldiğini 
Fransa, ltalya, ve lngiltere ve bu an- söylemektedir. 
laşnıaların esas maksatlarını araştır: MiLLiYET - Alımed Şükrü Es· 
maktadır, Nct::e itibarile gerek Fran nıcr başmakale olarak Tayyare Cemi
ıa, gerek lngillcre ve gerek ltalyanın yetinin bu kadar az bir zaman içinde 
Alm'ltıya aleyhinde lıara anlaşması yaptığı bilyük işleri birer birer gö::
nanu altında hakikatte bir askeri an- den geçirdikten sonra yazısm §Öyle 
laşma yaptıklarıru, Almanyamn da bitiriyor: 
bu devletlerle sonu bitmez bir müza- "Bugün tayyare kurumunun onun • 
kereye girişmek ve işi uzatmak iste • cu yıldönümii olduğundan. bu seı·incli 
diğlni yazmaktadır. h8dise ii.lkenin her tarafında kutlula-

CU lf HUT IYET - Yunus Nadi bu- nacaktır. Bunun yürekten oelne bir 
gQn rJCrgllerln n!ttbet.<ılzl!l.:lerlnden kutlulcıma olacai}ına hiç kuşl•u yeti • 
baJı3etmckte r.c Çenuell;öyünde otu - rilnıcmclidir. Bu yıldönümiinden ötü
ran bir adamdan feckoldde fazla ver- ' rü biz de Tau11.arc Cemiyetini ve ba. 

şında bulunanları candan kutlular 
ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de 
ulusrm havadan korunmasına yarar -
lıklarda bulunmalarını dileriz.,, 
ZAM~tN - Zaman imzalı yazı adli

ye bakanının son günlerde verdiği be 
yanattan balısetmekcdir. 1' azıya göre 
bakanın ileri siirdüğü hapislıane işi 

hakikaten çok mühim bir iştir. Ve bu
nun bir an evvel yapılması l{i;:ım gel
mektedir, Bundan başka bahse merzıı 
olan çocuk hapishanelerine gelince 
burada iş çatallaşmaktadır. Çocuk 
lıapislıanelerinin de çok faydalı ce 
lüzumlu olduğu inkar edilemez. Fa -
l•at bundan evvel çoculı:ları yetiştir -
meğe ve baknıa{Ja mahsus müessese -

militerler, oraya bir cevelan y•{r 
mak üzere gitmiılerdi. Orada S , 
cilerin ekzersizlerinde hazır bıJ 
lunmuılardır. ~ 

wmına•nwummuım11n11mınuıt1rıW1t111tltftHft.mı1ımllJllfllllflmlf İl h ff 
ler yapılmalıdır. Yani çocuk hOP (Jtf• 
nesi ehemmiyetli olmakla berO r11'' 
çocuk lıapislıanelerindcn evvel ~t~ 
lar için terbiyevi yurdlar tesU et 
lazımdır. oıJtl' 
AKŞA~I - Akşamcı yaznıJI . iti 

ğıı yazıda Aydın şimendiferler';,• 
hükumet tarafır.dan satın aıırıacO t" 
nı mevzuu bahsederek Türkigetıi~ıJf 
ni, ı·e eski şimendil er siya8eti 0~ Jldr 
dcıld büyük ı·e mes'ut farkları k'1 pi' 
diyor. Eskiclen ecnebi sernıaue~ileJtt" 
pılan demiryollar tam manası!~. P" 
letin göğsüne giren bir hançer i 

1
' ,,

gün Cümhuriyct Türkiyc~inin b~ 
lıatltt ilerleyişi, bütün demirııol ~ 
satın alması ı:e bundan sonra (ıfl ' 
dcmiruollarının da hükumet tara ıi 
dan yapılma:Jı büyük bir iftilıarl<J 
şılanabilir. 
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"erilen erkek ~J:::~~~c::tfm-~::::__~:s~dL~ 
" terbiyesi Ayakkabıcalar 1 Komisyoncular· 

s,,d,~zbhilzki~e değil, bütün dün- Cemiyet bir satış bi rl ı·gv 1· 

A ıdın hattı 
~' - lah . e pek az istiınalar-
liltitrin · ~ıl, kadınlara, kendi ben- mağazası açac~k Bir tekaüt sandığı 
tt~eı . aybettiriyor mu? Onları Ayakkabıcılar cemiyeti yıllık kuracaklar 

!! ftııiyor rnu? kongresini dün cemiyetin Çartı • Komiıyoncular birliği, güm -
'tka. '-=! ı·· k d k k .. k k . l d b '1if . '"r u anlatayım: Bütün apı a i mer ez salonunda yap- ru omısyoncu an arasın a ir 

ile tö cıhazı, erkeklerin seciyesi- mıştır. Kongreyi cemiyetin idare tekaüd sandığı vücuda getirmeğe 
lilt, re Yaratılmııtır. Mektebci. heye!i reisi Bay Nuri açmış ve karar vermişlerdir. 
'ı trkekier· t' · ek · kon r ba•k 1 "' d ki "' Bu tekaüd so.ndıgw ı ı·çı·n muhte· tecr\iL. • ı ;e ıttırm ıuretıy- g e :r an ıgı a ço ugun 
'otıı-;ı. ~lerını elde etmiı; neden isteğile kendisine veri~miştir. lif memleketlerd~ki buna benzer 
illan~ Kadınlar niçin tahsilden .Kongrede evvela idare heyeti, teşckkülerin tekaüd sandığı ni -
lıtııı d kalsın? onları da okuta- mürakabe heyeti raporları okun. zamnnmelerini tetkik eden birlik 

~' enı:niıtir. mut ve yıllık bilanço tetkik edile- bir milli banka ile de anlaşmııtır. 
ı lkat k rek kabul edilmiştir. Komisyoncular birliği sandığı işi 
'ieiiı:ı b ' ille tebcilik kadınla er-~u~. a.•ka. başka mevcudlar ol- Cemiyetin kooperatifi tarafın- yakında yapılacak umumi bir iç-

'"rtu d dan halka w ı kk b timada görüıtülccektir. ~~. t o erece nazarı itibare al- , ucuz ıag am aya a ı :r 

~Uiu :iıbr: Kız mekteblerinde ol- satmak içi~ bir perakende şube --o-
%ıiı• ı karışık mekteblerde de açılması teklifi umumi heyetçe Tayyare cemiyeti 
~ \>et b kabul edilmiştir. Bundan sonra 10 yaşında 
tlİıth ...... er iye, erkek çocukları ııı. · -~ı• 1 ak yeni idare heyeti seçimi yapıl - Bugün Türk Tayyare Cemiyeti. 
.~ı-if .. :r 0 m la elde edilen L çılık te .. b . d mıştır. Mevcud üç kişilik heyete nin onuncu yıldönümüdür. Bu on 
'Re L cru esme ayanıyor. 
~ıtıd;ınkun içi~dir ki, tahsil esna· bri kişi daha ilave edilerek idare yıl içinde cemiyet vatandaşlardan 

ıııı· er ek . . heyeti dörde çıkarılmıftır. Kon. - 50 milyona yakın para toplamı• 
l ai)· secıyesı, kadın seciye- -s ti 'Yor· · grede bulunan üyeler, kongre he- ve bu parayı memleket müdafaası 

dt, hir ite ' ~ı7asi ve içtimai herhan yetine umumi bir takrir vererek hizmetine vermiştir. 
k,d ırırııen münevver kadın- idare heyetı'nı'n aldıg"' ı hakkı hu • B .. b l b ~ ın z f · d 

1 
u munase et e ugün Ankara, 

t' trkek ~laketın en uzak aıa- zurun kaldırılmasını istemişler • İstanbul ve Tayyare Cemiyeti •u· 
olii,01'.._ fi • ı larına meyletme d. l l k l bul d'l . t" -s -·'Q;: ır. s e · <a e ı mış ır. besi bulunan diğer vilayetlerde me 
~ ~ a.kalık b Vaktin geç olması dolayı!iyle rasim yapılacaktır. 
~ S~i elbi ' ~~nbağı ve erke~ , n:iamn:.medeki bazı maddelerin -o-
1,1 Jte.111 ıe gıyıyorlar ; erkek gı- değİ!tİrilmesi i~i gelecek konO"l"e- T • h )) ~ı ~ ~rın k "S o· amıre mu taç yo ar 
L İden L ı çatara ' erkekleri ye bırakılmıştır. 1 d b ~. ~onuımnk yolunu arıyor· --o-- . Be e iye, ütçesi dar olduğu i-

l' çin bu yıl geniı mikyasta yol inşa-
~ a.h,u e . . Çocuk mahkeme1erl atı yapamıyacaktır. Ancak mev. 
~lt Cİtıat h tını,_ olı~a~hk hır erke- ve hap lsaneleri cud yollar ta.mir edilecektir. Be -
l,lde, ı. Uausıyetını bczmadığı ku l k Q qd ru aca lediye her şubeden ne kadar yo -

~~liitı d'· ınınkini örseliyor. Bu, un Adr B k ı w h · h 1 lun tamire muhtaç oldug"'unu sor-
~ 1tı 1•11 Y.a. rnekteblerinin bugün. ıye a an lg'!, apıs ane e-
'lll' ıı: erınd k d I rin esaslı surette ıslahı yolunda muıtu. Gelen cetveller tetkik e -

~ı ita.._ e, a ın arın benli- d·ı · h k"k" 'h · l lm -<ıtı 'fb mühim bir program hazırlamak _ ı mı§ ve a ı ı ı tıyaç an aşı ış.. 
,,.._ ı ı are almadan kurul- t 

" l\ ·•&11 o" • t&.c:hr. Programın esasları arasın· ır. 
,. ~. ~l oOsterır. 

~;"el,... 11-.1 d T h .
1 

da, çocuk mahhcmclca ~ • ~ , .. ~ .. t- Bu sene en çok harab yolu olan 
~. tıro·· a v.ar: a s1 görmü• ıı • rınern h · · · ,; ı...,n;.,.Jacınelerı kurulması da bu - ve yo aı.. .ı-.ı~ ... o..,, •• ı tcı.mire 11nuls-' 

ı..' 'hlııt k lf emcınsını, ana-

'!
:"t titl. ı ' zevcelik, incelik, fef- lunınakta.drr. taç bulunan tubelere diğel'lerin. 

Q "-b'• · Avrupad k hk 1 · den fazla tahsisat ver·ılece1_....ı·r. et' ._ n ıılerinde de _ tahsil a çocu ma eme erı ıu 
t~biJı· 1':Yeainde _ fersah f eraah ni ve hapishanelerini tetkik ettik-- -o-

't 1:Vor ı:nu? ten sonr~ dönen kadın hakimleri- Plng-Pong turnuvası 
li . 'hanı· . . . d B M B l d k •'ı idd· ının hunları ihmal etti- m~z en ay~~ ua~mer, bakan- eyoğ un a i Türk dağcılık 

t k 1~ edenler bil ktu lıga vermek uzere hır rapor hazır· klübü İstanbul Ping Pong §ampi· ,, \tt, bütün b el çod r. k lamıştır. yonluğu turnuvası tertib etmİ"İr. 
~l '"ti:t un ar an çı . • . y• ~ ıqil tttn a. eden mana "kadın --o- Bu turnova için provalar yapıla • 
~ dltllı'- eain!,, değildi~. Bilakis, Talebe Birliği Gecesi cak ve yalnız kadınlar, yahud er-
1\~'tt, :ınktahsili daha ileri gitsin; Mili Türk talebe ~irliği idare kekler, tek veya ekip olarak pro
~ llıj~tt't ek ınukallidi olmasın, heyeti dün toplanmı§, Martın 17 valara girebileceklerdir. 
~~ iır •ne göre yetittirilsin de. sinde yapılacak "Blrlik gecesi Turnovaya, 22 Şubat Cultl1l 
~~i, ~~0ruı. prog~amım hazırla.,;ııtır. " günü -dağcılık klübünde başlana· 
d ~ ç ı ede anne ile baba, kız ve Bırlik gecesinde memleketin caktır. 
~~ t\' ~Ulda.rını, oyuncakların- ı muhtelif çevrelerinin oyunları oy- -;~::~===~==:=.;::;;::=;;;;:;-1 
~ll, ,,,. '>~etlerine kadar tama- I nanacak, tarkılan söylenecek ve L , , T IE-
1-.,)eti .. t·' bır terbiye baskıaı altm- Aydın, Türkistan, Azerbaycan ha- •ıı.ıım.-. .... ·ı;a.._. ______ _.._ 
'fi)] l' ıtdi .... l l k' t ..... Kı halde, kız mekteb- va arı ça ınacktır. 
'l)t '• ""'\lhtel' l B' ı•w• b• "dd b • ~ • Otl' • ıt erde atılanan ter- ır ıgın ır mu etten erı 
~'ht e:~•len ders, beklenen zab- hazırlamakta olduğu birlik martı 
L, ~do" ek \'e kız için aynidir• o gece davetlilere okkunacakttt. 
'lııd •ruıu ' ' 't•t. 'erkeklerinkinin tıb· ----o---.-
}tt~~lttlrl Fransa ataşesi Anka-
~"-:)~ ~i~Yalıın ki, bu, yalnız raya gidecek 
~~ bir Y~ıında ~azardtibare Ş~hrimizc,le bulunan Fransız 
~--~ ~ekt' h de~ıldir. Bütjin ticaret ataıeıi M. Pearonun hüku
,, ~ trkeld e ~erı, kadınlık ıe- metimizle temas etmek üzere ya
t 'tr Yer:!tı~ektedir. Ni- kında Ankaraya gideceği haber 
~ ~ k Ilı kn ' munevver kadı- alınmıttır. 
~ ~~~llidi .b!r hal aldığı Fransız ticaret atatesinin bu 

ttdır. Ye ıtırazla karıı- giditinin, atku esası üzerine ku -

~() (Va-NO) 
"1,n 

• a.. lflı·!aya mal 
~'t~tt ıe _~.ez 

rulmuı Türk - Fransız ticaret 
anlaımasmın yerine getirilip ge -
tirilmemeai bahsiyle a}akadar ol • 
duğu anlatılıyor. 

Fl'ansız Ata§esi,bu mevzu üze
rinde gazetecilere bir feY söyle -
memiıtir. 

~ ~.'l't ~ Dun Romanya Ti. ~~ ,,ittı ~nya ıümrükleri-
4~' 1 ti'llrı ro~~ererek Roman- -o--

~~ ~~~İii :~.ıçin ıs ikincitet- Antakyalılar 
~ ~il'lı:ı. ~ae.adeyi ıeri al- Şehrimizdeki Antakyalılar 
VI ~~-~ dün on altıda Halkevinde topla-
,l)~~iı yaya hiç bir narak, latanbulda tahsilde bulu -
'-~.)\lıı:a!~idhal edile. nan Antakyalı gençlere nasıl yar
~ . ne, ve malp- dım edilebileceiini stÖrii$mÜ$ler • 

tıı-ebilecektir. . .ı.:.... 

Yakalanan falcı 
Dün !laat 12 de Kaıımpa~, 

Bedreddin mahallesinde Tekkede 
oturan Şeyh Mehmed Zarinin e • 
vinde bir takım saf kimselere fal 
bakarak muska yazdığı haber alı
nan falcı cürmümethud halinde 
yakalanmııtır. 

Yaralama 
Dün aktam Çarııkapıda oto -

m.obil taksisinde Şoför Atöt ve 
Sami aralarında müfteri almak 
yüzünden kavga çıkmıt, Sami de
mirle Aşotun yüzüne vurmak su
retiyle Aşotu yaraladığmdan ya· 
kalanmış, ve Aşot Cerrahpaşa 

hastahanesine kaldırılmıştır. 
Feci kaza 

Bayezit, Bozdoğan kemeri so
kağı, 18 numaralı evde oturan Is -
mailin idaresindeki sepetli moto • 
siklet, içinde Kamil olduğu halde 
dün gece sa.at 20 de Bayezit Cüm
huriyet caddesi 49 numaralı hel • 
vacı dükkanının önünden geçer -
ken sepet kısmı yaya kaldmmın 
üstüne çarparak yoldan geçmekte 
olan Muharrem Durmu~, Mehmed 
Nuri ve !smaile çarparak yarala -
mıstır. 

Şirket milmeslller.i 
tekrar Ankaraya 

gtttller 
Aydın timendiferlerinin satın 

alınması üzerine müzakere 
devam etmek üzere tirket murah
hasları ıehrimizden Ankaraya 
gitmiflerdir. 

Öğrendiğimize göre satın alın· 
ma esasları teabit edilmiftİr. Hü· 
kUmetimiz, Aydın ıimendiferleri· 
ni iki milyon Sterline alacaktır. 

Şirketin toptan sermayesi altı 
milyon İngiliz lirasıdır. Bize bu 
fiatin üçte birine satmaktadırlar. 
ki, on iki milyon Türk lira11 et -
mektedir. 

Bu para kırk yılda ödenecek -
tir. Şimdi Ankarada görüfiilecek 
mesele, taksitle ödenecek olan bu 
paranın her taksitinin miktarının 
ne kadar olacağı üzerinedir. 

Bu firkete imtiyaz 1856 da ve-
rilmif. Bir çok defalar imtiyaz 

müddeti uzatılmıttır. 
-0--

Ekspres aktarmasız 
geldi 

Su baımaaı dolayısiyle bir za • 
mandır bozulmut olan Avrupa 
ekspresi yolundan, eksprea, dün 
her zamanki gibi vaktinde ve ak
tarmasız olarak gelmiıtir. 

Evvelki akıam, buradan kal -
kan ekspres te, aktarma.sız olarak 
Avrupaya gitmek üzere tam vak -
tinde hareket etmiıtir. 

Tren, yeni yapılan kavis halin
do bir liat u,,.rinden iılemektedir. 

-0-

Beyoğlunda bir 
yangın oldu 

Dün öğleden ıonra ıaat 15 su· 
larında Beyoğlunda lngiliz elçili
ği binası kartıaındaki Horasancı 

apartımanmın yuka"ı katında bir 
yangın eseri görülmüt ve hemen 
yetifen itfaiye tarafından söndü .. 
rülmüftür: 

Sekiz katlı ve dar olan bu a -
partnnanın en üıt katma itfaiye
nin yeni otomatik merdiveni ıür
atle kurularak hortumlar serilmek 
suretiyle yangının ·bastırılmasına 

giritilmittir. 

Bu ara, tra1'1vaylar bir müddet 
işliyememi9, Taksimden lstanbu -
la gidecek olan tramvaylar, Tünel 
yoluna gitmeğe mecbur. kalmıılar 
ve Taksim yolu üzerindeki araba
lar da, T epebaıından geri dön -
müt veya beklemiılerdir. 

Öğreidiğimize göre, apartıma • 
mn katlarından birinde sobanın 
fazla yanması dolay11iyle baca tu· 
tu§muf bulunuyordu. Yukan kat • 
ta çatı kısmen yanmıftır. 

-o--

Galata yolcu salonu 
genişliyor 

Galata yolcu salonunu geniş -
letmek ve daha kullarutlı bir hale 
sokmak üzere yapılmasına batla· 
nan tadilat ilerlemektedir. 

Galata yolcu salosu, timdi, es
kisinden hemen yarım misli daha 
geniılemek üzeredir. 

Yandaki depolardan birinin 
daha eklenmesiyle büyütülmüt o
lan salondan bazı ufak kulübeler , 
dairecikler kaldırılmıttrr. 

Zemine büsbütün aaf alt döşe
tilmekte, tavanlar ve sütunlar ve
niden boyanmaktadır. 

3 

!Buqiirı için: 
--=----2._:ı ~--~ 

Piyango lı:azanan 
adam 

Geçen pıyango çekim gl." nünde. 
bir boyacıda ayakkablarmıt boya
tırken, ko.rırndaki aJama 500 li 
ra çıktı. 

Adam, elinde bir gazete, numa
raları arattırıyordu. 

Sonra eğilerek, ayakkabısını bo
yayan adama: · 

- Bana ikramiye çıktı, dedi. 
Ve yılııık yılışık gülmeğe başladı. 

Cebinden küçük bir defter çı . 
kararak, orada yazılı numara ile, 
gazetedeki numarayı 9öyle yanya
na koydu ... Tamamdı.. . 500 lira, 
tam kendisinde olan numaraya 
çıkmıştı. 

Boyacı, kendisini tebrik etti. A
dam: "Bir yanlıılık yoksa para
yı alınca sana bir hediye alaca
ğım,, diye boyacıya söz verdi.-. 

- Yoktur inıallah; yoktur ca • 
nım ... 

- Amma biz üç ortağız .. . 
- iki olsaydınız keıki ... O za • 

man 250 9er lira alacaktınız .. 
Piyangoyu kazanan adam, so..n

ra kendi kendine boyuna söylen • 
mekte, dıfarıya, benim yüzüme, 
oraya, buraya bakarak gülmekte 
devam etti. 

Şimdi bir ukala: "Eğer kazan!r 
insanı böyle deli edecekse, yerin
de dursun,, diye adamın heyeca • 
nına takılarak manalı bir söz yu • 
murtlamak istiyebilir •. 

Fakat ne derseniz diyiniz; hiç 
yoktan, hem böyle bir zamanda 
cebine yüz bu kadar lira girecek o
lan adamın halini ben pek sevimli 
buldum. Hem kıskandmcı .• . ~ . 
Binilmigen otomobiller. 

Hani bir yerde bir ba9kasmın 
otomobili, §Öyle bizimmit gibi önü. 
milze çıkıverir de, yayana giden 
iki arkadaıaak: 

- Buyurun beyim ..• Diye bir ıa· 
ka yaparız. Otomobilimiz sizi bek
liyor •. 

Yahud bir l>aıka tesadüfte: 
- Şoföre de kaç kere ıöyledim. 

Gene gelir, burada bekler... gibi 
bir incelik savurur, hem güleriz 
de ••• 

Bu ıakanui yapılamıyacağı, ya
pılınca da buz aibi cevabsız kala
cağı bir otomobil bulduk. 

Hasta, İmdad, cenaze otomobili 
veya otobüsü değil!!. 

İstanbul ıokaklannda sıksık, 
kayarak geçen bir yeni nakil vası
tası var ki, mahpuslan taııyor .. 
Geçen gün adliyenin kapısında 
dururken, büyük bir pot kırar!ık
la yanımdaki dostuma: 

- Şoför, gene dinlemeden ge. 
lib bizi burada beklemeğe ,_•uar 
vermi§, dedim. Buyurun .•• 

- Tetekkür ederim! 
• • 

Binmek istemediğimiz otomo
biller veya her hangi hızlı nakil 
vasıtalarından diğer üçünij ne ya
zık ki önceden s~ydım· 

Hasta otomobiline, sağ kalmak 
için binmek istemi •onız. 

lmdnd otomobiline, sağlam kal· 
mak için ... 

Cenaze metıele&1ne gelince, kim 
bilir, belki omuzda gitmeği tercih 
edenler olabilir ... 

· t ih et MUnir 

Toplanamadılar 
Dün kongreleri yapılacak olan 

İstanbul lisesinde yeti§enler kuru
mu ile Tarsus gençler birliği ve 
istiklal lisesinden yetİ§Cnler ku -
rumu ekseriyet olmadığından haf· 
ka bir aüne bırakmıtlardır. 
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Alman Veliahtı kazası Muhtelit Bulgar meselesj 
(BQf tarata 1 tncide) 

Büyük erkanıharbiye, aulhun 
müemmen olduğu kanaatindedir. 
Bununla beraber, vazilesi icabı O· 

larak tatbiki hükümete aid bulu-

( Baştarafı 1 incl de) 

Cinayet-- Tramvay 
(Baş ıarafı 1 incide) hk 1 de 

Bir lira yüzünden 
biribiri ne kıydılar 

Dün gece Çubukluda alacak yü. 
zünden bir cinayet olmuttur: 

numaralı Üsküdar - Kısıklı tram· l ma eme ef yt mesinin sebebi ne olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bundan ön::e, bunun siyasi bir 
konuşma olduğu zannediliyordu. 

vayla~ı~dan biri Kısı_kh !le Top - mahkemesi bu hafta zarfıııdjt 
ha~e~.ıo~lu ar~sındakı. Mıllet hah- nani~tandan dönecektir. ftt ~· 
çesı onunde bırden bıre hızlan - menın elinde ancak 79 daft 

~ 
nan her türlü emniyet tertibatını 

nazarı mütaleaya almaktadır. 
8. ÇaldaTiı, ayni tarzda beyanat

ta bulunmuıtur. 
Atina, - {Saat 12yi 15 geçe, 

telefonla hususi muhabirimizden) 
Bugün gazeteler, Bulgar ordusu
nun Yunanistanı tehdid etmediği 
hakkında erkanıharbiyenin ve hü
kUınetin efkarı tatmin edici tebli. 
ğini neşretmişlerdir. Muhalif ga· 
.zeteler, efkarı umumiyenin heye· 
canda olub bu tebliğ ile tatmin 
dilmediğini ve hükumetin bu teb
liği neşretmekle acele ettiiini ile
ri sürüyorlar. "Fırka reisleri top· 
lanıb görüşmeliydi, ne yapılması
nı kararlaştırılmalıydı da ondan 
sonra tebliğ neşrolunmalıydı,, di
yorlar. Fakat, hakikatte efkarı U · 

mumiye heyecanda dccildir. 
Dün, Türkiye elçisi Rüşen Eş· 

ref, Yunan Başvekilini ziyaret e
derek bu mesele hakkında görüş. 
müştür. 

Balkan andlaşması devletleri
nin Bulgaristanı müştereken pro· 
testo edeceklerine dair burada bir 
malUınat yoktur. 

Dün, erkanıharbiye reisile har
biye nazırı birleşerek uzun uzadı
ya görüştübr. Sof yadaki Yunan 
ıefiri Kollas'a Yunan hükUınetinin 
mevzubahis tahkikat hakkında 
fikrini beyan etmesi emri verilmit· 
tir. 

• • • 

Son gelen haberlerden Alman 
veliahd:nin, Almanyaya Hitler 
aleyhtarı kitap "sokmak isteme -
si,, yüzünden Hitlerle görüştüğü 

ve ona izahat verdiği anlaşılıyor. 
Eski Alman veliahdi bundan 

bir kaç haf ta önce, eski Kayzerin 
yıl dönümü kutlulanmasmda bu -
lunmah üzere Doorn'a gitmi§ti. 

Fakat tekrar A!manyaya dön -
düğü zaman Alman gümrük me -
murlan eski veliahdin otomobi • 
lin::leki büyük sandıklardan birin· 
de yüzlerce küçük el k:tabı bul -
muşlardır. 

Buşitaplar, 1934 senesi Hazi • 
ranında Almanyada!ci öldürüş!er• 
den bahsediyordu. 

E!ki veliaht, bu vaziyet kar~ı -
ısında hayre~e dü~müş ve bu ki
tapların sandığına nasıl girdiği Ü· 

zerine hiç bir izahat vermemiş • 
tir. 

Çubukluda oturan Arnavut Re
ceb manav Şevkete bir lira borç
ludur ve bu parayı aylardanberi 
vermemektedir. Manav Şevket, 

dün gece sekizde Recebin yolunu 
beklemiş, karşılaşınca: 

- Mühlet bitti. Lirayı ver artık, 
demittir. 

Bir eğlentiye gitmekte olan Re
ceb yolunun kesilmesine fena hal · 
de kızmış, Şevkete ağır bir laf söy
lemi§, bu yüzden aralarında kav
ga çıkmıştır. Ortalık tenha oldu
ğundan alacaklı ile verecekli bı • 
çaklarını çekmişler, birbirlerini a 
ğır surette yaralamıılardır. iki ki · 
şinin boğuştuğunu gören bir yolcu 
vakadan zabıtayı haberdar etmiş, 
yetişen polis memurları tarafından 
kavgacılar ayrılmışlardır· Bunla
rın yaraları ağır olduğundan ikisi 
de hastaneye kaldırılmıştır. 

Salahiyet makamları, hadiseyi Bir tayyare 
mümkcn olduğu kadar gizli tut -

du··şıu·· mak• istemitlerclir. 
Kitapların, komünist ve scsya· 

Jistler tarafından konulmuş olma- f çJndekller yan dl 
sına ihtimal veriliyor. Mesina, 16 (A.A) - Bir deniz 

Gümrük memur lan, derhal tayyaresi buraya yakın bir ~erde 
Berline haber venniılerdir ve bu- ıis iç"n:le dütmüı ve }anmıf11·. Üç 
nun üzerine Her Hitler eski veli-- tane kömür haline gelmiı ceı -cd 
ahtle görüşmek lüzumunu duy - bulunmuttur. Ölümden kurtulmuş 
mu,tur. olanlar mevcud olup olmadığı bel 

Londra gazetelerine akseden li değildir. Londra hava işleri ba
ıon haber bu §ekildedir. Her kanlığının bir tebliğine nazaran 
HitJerin eski veliahtle geçenki ko· tayyare, Napoliden Maltadaki 

Bulgaristamn Yunan b"ududun- nuşmalarmdan sonra, mesele ka· Kalafrana üssülharekesine g:di. 
da tahkimat yapmakta olduğunu panmış sayılmaktadır. yordu. 
dün Atina hususi muhabirimizin Tyyarede dokuz kifi vardı. 

ve ajansın telgraflariyle bildir· Am e ~ e f 1 r kası Bunların ikisi zabit biri de yolcu 
mittik. Yunan hükilmetiniıı de bu ·d· 

h 
(Dqt ll7lrolc I irı.-lflc) 1 1

• 
ta kimala karıı tedbirler alma· Mesina, 16 (A.A) - Ryo··ter A-Bay Makdonaldın nutku ile amele 
ğa karar verdiği de bu telgraflar- ı·ansının istihbaratına göre kaza. fırkası lideri Bay Lansburyinin 
da ilave edilmekteydi. ya ·uğrMDı• olan tayyrenin içinde 

tenkidleri, bir çok def al ar bir ta- Y 

Balkan andlaşması devl~tleri a. sekiz ki•i bulunuyordu. Bunların 
d 

kun suallerle kesilmiştir. Bu hay- 'J' 

rasın a, muahedelerin ahkamına heps'nin de telef olmnc oldukları 
kırmalar amele fırkası sıraların- -'J' 

halel getirilmemesi başlıca kabul resmen bildirilmektedir. Kaza 
d 1 

dan geliyor ve hükumetin heyeti 
e i mif prensiplerden olduğundan saat 11.35 de vukua gelmi•tir. Ka 
B lk 1 

mecmuasından ziyade baıvekili 'J' 

a an arda siyasal durumu tid - zanm hiç bir •ahidi yokdur. s_:d -
d 

istihdaf ediyordu. : 
etle alakadar eden Bulgarista - de~1i yağmurlar ve karanlrk do a-

b h 
Kamara reisi, sükünu iade için 

nın u areketini Balkan andlat - yısile yardım i•i bu sabaha hıra • 
iki defa müdahalede bulunmak ~ 

masına dahil devletlerin müştere- kılmııtır. 
ken protesto edecekleri anlaşıl. _m_e_c_b_u_ri_y_e_ti_n_d_e_k_a_l_m_ı_ş_tı_r_. _______________ ...;.;... __ _ 

maldadır. Çukolatacılar 

mıştır. 

Vatman Hasan arabayı dur • 
durmak üzere hayli emek aarfet
mişse ·de muvaffak olamamıştır. 

Raylar üzerinde kayan araba ray
ların üzerinden karşı tarafa geç -
mekte olan Halilin sucu araba-
sına çarpmıştır. Bu çarpma çok 
şiddetli olduğundan araba parça 
parça olmuş, yere düşen arabacı 
Halil vücüdünün muhtelif yerle -
rinden yaralanmıştır. Tramvay a
rabası süratle inerken Haydarpa -
şa lisesi talebesinden on yedi ya -
şında salahattine de çarpmış, ya
ralamıştır. 

Bu sırada tramvayın sahanlı • 
ğında bulun.an ayni lise talebesin
den Muzaffer oğlu Rizanın da a
yağı kırılmıştır. 

Tramvay arabası, su arabası
nın önüne takılan tekerleklerini 
ve bazı parçalarını sürükliyerek 
yüz elli metre kadar ilerlemiş, 

sonra durmuştur. Tramvay iner -
ken, içinde bulunan yolcular bü • 
yük korku ve heye~n geçirmit -
lerdir. Yaralılardan Riza, bir 
taksi otomobili ile, sucu Halil de 
Üsküdar tramvay şirketinin kam
yonu ile Zeyneb Kamil hastaha • 
İıes:ne götürülmüşlerdir. 

Kaza tahkikatına zabıta ve 
Kısıklı nahiye müdürlüğü el koy· 
muştur. Tramvayın freni tutma -
ması yüzünden kızak yaparak 
kaydığı anlaşılmıştır. 

Bu eski arabalar, Umumi harp
ten evvel Evkaf tarafından geti -
rildiğine ve o zamandan beri 
bekletildiğine nazaran bu e1'11 
hA A:·-•--c:. •• -J .... ~ıklıjıa1ı anla
mak .mütkül değildir. 

Kısıklıda oturan halk bu kaza 
münasebetiyle bazı tikayetlerde 
bulunuyorlar. Kısıklı halkı, yeni 
tramvay arabaları ile eski ve tec· 
rübeli vatmanların Kadıköy hat· 
tına verildiğini, Kısıklı hattında 

15 - 20 dakikada bir tramvay 
b labildiklerini söylüyorlar. Bu 
şikayetlerin , nazarı dikkate alma
ca(!mı ümid ediyoruz. 

Bir tramvay kazası da evvelki 
gece Harbiyede olmuştur: 

Protestoya ıebeb, Bulgarista • Ç İn 1İ1 er d Ört 
nm Nöyi muahedesine riayet et - Rus tuttu (Baş taralı 1 incide) Şi~li - Beyazit hattında itli • 

memesidir. 

Mevkufları sulkast
cılıkla itham ediyor 

Nöyi muahedesinin 65 inci mu
ahedesi mucibince Bulgar ordusu
nun fU kuvvette olması lazımdır: 

20.000 asker ve zabit, 6800 jan- Harbin, 15 (A.A.) - Çin ıark 
darına, 3500 budu muhafızı. şimendif erlerinin cenup kısmında, 

Ordu, gönüllülerden mürekkeb Taolaichao mevkii civarında Sun
olacaktır .• Müddet askerler için gari nehri üzerinde bulunan mu-
12 ıene, zabitler için 20 ıenedir. az.zam köprüyü dinamitle berhava 
18 ile 30 yaş arasında bulunanlar etmeğe teşebbüs ettiklerinden do
gönüllü yazılabilirler. layı, Çin Şark Şimendiferleri Sov-

Halbuki verilen malUınata göre yet memurlarından dört kiti tev
Bulgar ordusunun timdiki hakiki kif edilmiştir. Bu teşebbüs akim 
mevcudu 2500 zabit ve 45.000 ne· bırakılmıştır. Tafsilat yoktur· 
fer olmak üzere 47.500 kitidir. 

Bulgaristan, muahedenin mec· 
burt kıldığı, gönüllü asker usulü· 
ne asla riayet etmemif, kır' a usu
lü tatbik etmiıtir. Her yıl asker· 
lik çağı gelen gençlerin bir kısmı 
askere alınmakta, geri kalan kıs
mı da "amele asker,,olmaktadır. 

As\erlik müddeti 18 aydır. A
mele askerler 8 ay amelelik etmek
te, 3 ay da askeri talim görmekte· 

Kredi Fonslyeden 
kazananlar 

Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde 3 
faizli, Mısır kredi fonsiye tahvil
lerinin 15/ 2/ 935 günlemeçli çeki
litinde aşağıdaki numaralar ka· 
zanmışbr: 

1886 tarihlilerden 162.065 nu
maralı tahvil 50.000, 1903 tarihli· 
lerden 422. 780 numaralı tahvil 

narak çukulata ve bisküviciler • yen mevki arabası yolcularından 
den istenen yüzde on muamele Y en!ıelıirde oturan Maryam na -
vergısının Ankarada yapılan mmda bir kadın istasyonda in • 
müzakereler neticesinde alınma - mek üzere vatmanın yanına çık • 
masın.a karar verilmiştir. mışbr. Vakit geç olduğu için 

Muamele vergiıinin bundan tramvay istasyona doğru süratle 
sonra da alınmaması etrafındnki ilerlemektedir .• 
çukulatacıların teklifi Maliye Ba- Tramvayın içinde bulunanlar 
kanlığmca kabul edilmemittir. birden bire haykırmıt ve vatman 
935 senesi başından itibaren çu • hemen arabayı bağlamıttır. İnen 
kulata ve bisküvicilerden satışla- yolcular, yerde bir kadının uzan· 
rmm yüzde onu nisbetinde mua· dığını ve başından kan akmakta 
mele vergisi alınacaktır. olduğunu görerek hemen polise 

Çukulatacılar, muamele ver • müracaat eylemişlerdir. Taksim• 
gisinin bundan sonra da alınma • bahçesi kartısındaki mevkie biri
ması etrafında kurultay açılınca 1 si gönderilmiş ve nokta mahalli 
teşebbüslerde buluncaklar mu. va!taya davet edilmittir. Bu sıra
amele vergisi kanununun :n be _ 1 da kadın kendis!ne gelmit ve et· 
tinci maddesinin tefsirini istiye • rafına §aşkın §aşkın bakarak ne 
ceklerdir. olduğunu sormağa batlamıştır. 

A;karada kalan bir murah • Kadının başı yarılmıt, ıol ka-
has, bisküvi paketlerine buğdayı fi ortasından kopmuş, fakat top -
koruma kanunu mucibince yapış- rak kısmen yarayı kapatmıttı. 
tırdacak pullar etrafında Maliye Polis yaralıyı yakında bulunan 
Bakanlığından izahat alacaktır. hastahane!ere götürmek istediği 

halde buna razı olmamış 
dirler. 

Nöyi muahedesi Bulgaristana 
hava kuvvetleri bulundurmak hak. 

50.000, 1911 tarihlilerden 30.009 :••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••·········-······ 

HABER 
evvela bir eczahaneye götürülme
si talebinde bulunmuştur. Kala -
balığı gören otomobiller, bir ka • 
za olduğunu anladıkları iç=n sür· 
atle geçip gitmekte bulundukla • 
rmdan yaralıyı tramvay ile ecza. 
haneye götürmek lazım gelmif, 

mm ftl'lllemittir. Buna rapen Bul 
ıaristanm bugün yüz kadar aske
ri tayaresl nrdır. Bundan bqka 
-Wwt dahilinde iki tanare 

numaralı tahvil 50.000 frank ka
zanmıılardır· lstanbulda en çok satılan 

fabrikasiyle meşhur ltalyan Kop- • gazetedir. ilanlarını • "HA. 

r?ni ~~are fabtlkaa~ _bir tube· I!.~:..:.=== .. ~::.::~~:~: ...... 
•• T&l'UU'· 

mıştır. Bu davalar da Ma~ 
nuna kadar bitirilm iş ola ır 
Mahkemede 934 senesinde -~ 
dava hükumetimiz lehind~.~· 
lenmiştir. Bu davalarla b~ 
timizden istenen tazminat 1 
10.054.000 liradır. lıf 

Türk - Yunan Muhtelit ~ 
kem mahkemesi 12 MaY'1 ~J 
ite başlamııtı. Ve mah1'e&P°. 
11949 dava ikame edilmitti. 

Bu kadar davalardan bir 'J 
Ankara itilafnamesi ile ipı-1 
mit, bir kısmı da karara 

mıştır. • -
iptal edilen davalar bati'. 

mak üzere hükômetimiz le~ 
verilen davalarda istenen W 
nat miktarı 25.440.150 uradıt· 

Grip salgın~ ~ 
( BQf taralı 1 ,,,ciJı 

Bu arada okulların, ıiııetfJ 
tiyatrolarla umumi toplaııtJ. 
rinin kapanması lüzümünİİ · t~ 
gösteren doktorların istekletl 
kik edilecektir. ~ 

Perıembe günü akşaoıııt' 
dar bütün lise ve maarif J~ 
lan ve hükUmet tabibleri ~ 
ilerleyiş derecesi hakkınd• 
}erinden istenen raporla~ ._, 
bulunuyorlardı. Söylendıl1 t. 

re, mekteplerde vasati ol~~)' 
de 30 - 40 derecesinde gri9 
11 görülmktedir . 

Grip dUnyanıll 
her yerinde 

Paria, 16 (A.A.) -
görülen grip vakalan üzerİI" ,oıj 
saylavlar, Harbive nazırJOJ. 
ya çekmişler, o da, salgı;iii' 
başlangıcında, kendilerine 1., 
le tavsiyede bulunulmazd-d · 
kıtaat teflerinin gereken te.~ 
ri almıt olduklarını sö~ 

Venlzelos dafB 
Atina, 16 (Hususi) _.. " 

.. ti' 
met, bu ayın 27 sinde go /, 
olan Venizelos suikasdı dl 
çin, fevkalade tedbirler 

dır. if 
Baıbakan müddeiu111ııı" t 

vet ederek davanın göriilet' · 
alınacak 'tedbirleri te~ 

bu defa da nöbetçi ec~ ~ · 
nerede olduğu öğrenıl~ 1 
etmiştir. Harbiyedeki polı~ 
tası, bu hususta malu111•1 " 
ve yaralı üstü batı .,e 
kan içinde olduğu halde~ ; 
Beye kadar götürülmek ljj 
m '.ttir. ._, 

Sonradan öğrendijİ~ 
kadıncağız, vefat eden /. 
rının birinin evinden d~~bi1J 
di. T eeuürle bütün gu~.,e f . 
yememiş, ve geç vakit e'f'• '' 
ken tramvayın sahanhi1~1 
dönerek açık bulunan 
yuvarlanmıştır. ,l 

•"'' Bu kaza karıısında. f I 
rimiz ve öğrendikleriııı•'b,ıli 
rin bir kaza halinde ııı:ıı i 
kadan hemen uzaklatlll I 
leridir. ~d 

f ··rle'""· 
Bunun sebebi, §O 0 

1 
balarının kanlanmasın~ıı~e~_J 
mesine rağmen sarfettl ,ş;; 
zinin dahi parasını ala~: 'Y1 
dır. Öyle zannediyorııı:.,_, ~ 
diye bu iş için bir tah•• d• 
ve bunu bu gibi kazalar e~ 
rılan §oförlere ödeP~tt' 
seyrisefer merkezi eııı~1,.' 
otomobillerden kolaylı 
edilmit olur. 

' 
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"Uzüimeyin !.. Buraya babam ve 
kardeşimle beraber döneceğiz!,, 

leri Türkiyeden yapılacak idha- Turgutun Matmazel"ne bu söz 
lata müsaade vermek için çekin- söylendiği vakit, onun bütün can
gen davranmakta hatta müşkülat ııkıcılığı ortadan kayboluverirdi. 
çıkarmaktadırlar. Bu ihtiyar kız, sevenler ve istirap 

ter arasında yalnız olduğunu hia· 
sediyordu· 

Kamilenin bütün tahsilini yap ~ 
tıran bir de hocası vardı ki, son • 
radan da, onun encamiyle alaka • 
dar olmuf tu. Genç kadına ken · 
di eseri gibi bakıyordu. Murad 
efendi ismindeki bu adam, Karni· 
lenin hissiyatını daima dinler, bir 
papasın günah çıkaranlara nasi • 
hat vermesi kabilinden, ona na • 
sihatlarda bulunurdu. Fakat, Ki· 
mile son zamanlarda hissiyatını 

bu Murad efendiye de bildirmez 
olmuştu. 

. - Y ahud, yeniden Ve'nedik • 
lılere bir dçi göndereyim, para 
"ererek Şahin Reisi kurtara • 
'tın, eğer vermezlerse Akdeniz • 
de rasthyacağımız bütün Vene • 
dik gemilerini batıracağımızı, 
l~lya. sahillerini yakacağımızı 
haber \'eririz? •.. 

Dedi. 
- V aleryo bunu evvelce de 

kabul etmemif ... Venedik gemi • l . 
eııne açıktan açığa saldrrama • 

)'ıı, hele İtalya kıyılannı yakma
llın •onu ne olacak? .. ikinci Se • 
li ... · 

oqln f ermanmı unutuyor musu • 
- Sahi ... Bu adam, delirdi mi 

Yahu? •• 
~"-ısa ne olduğu beliniz bir çı -
llıaısa ne olduğu belirsin bir çı· 
~tın elinde oyuncak olmazdı. 
abası Sultan Selim kalksa da, 

~tiyle aavat meydanlarına kot
~llktaıı oturmağa vakit bulama· 
•iı ta.hıma geçen oğlu neler ya -

l>lJor, görse!... 

h - Bol bol para vermekten 
lf'ka. çare yok!. •• 

I! - Benim sözümü dinleyin! .•• 
l \l iı kılıçla ba§ladı, ancak kılıç
bl. 'biter!... Bahara kadar bana 
'I ?ılı giden, orta büyüklükte bir 

enedik gemisi lazım .•• 
- Evet! •• 

~· -- Yüz takım da Venedik el-
11tıi... Venedik ıililılan ... 
~Sonra? .. 

.._ Sonra, pupa yelken, çala kü· 
~'it 'V enedik yolunda ilertiyece
llıl. Venediğe kadar gideceğim 
~ h.baını zindanından alarak 
I raya. getireceğim... Yedi Türk 
;•e~dini Venedik tersanesinde 
~~ırli anıiral gemisinden nasıl 

Sttdnnaa, öyle ••• 
l\i lillbi'be de, Şeyh Ebu.said de bir 

tlii hu d'" .. •- uıunceye ya&ıaf&mıyor· 
"l'dr. 

~ 8u kadar yıl hasretten sonra ka
bt~~lan aevgiliyi bir türlü bırak
~ llleJniyorlardı. Halbuki o da, 
"t\t Yuauf da, leventler de bir an 
lt1t el denize açılmak için ıabırsız· 

tdi:torlardL l. Şeyh Ebuıaid çaresiz kesenin 
1\ tını Yeniden açtı. Esirlerin a
v 'llıdan buldurduğu Cenovab. 
el'led~•- ,. • 1 • l T" k te . ~ı gemı yapıcı arıy e, ur 

di.lllı Y~pıcılannı bir arayu getir
t~ .Alı reis de bunlann baıına 

-ltl \'• k d • ı· .. l'ill ... o zamana a ar mıs ı go-
llletn• h bt)ı t ıı derecede sağlam, ızlı,j 

te~t~lu, hol yelken ve kürekli bir 
't Yı tezg5.ha koydular. 

(lglli ~gah Cezayirin iç limanmda, 
() •aı>ah olarak yapılmıştı. 

"'e t ta.da Yapılan geminin nerede lla.n •• 
•~f, ın ıtte kull~nıbcağını et • 
hettd~aYtnatnak için ya'.,3.ncı mü· 
llUı1tl '' \re i~çileri, her an güz ö • 

(le tutuluyorlardı. 
)!)?\\! eı:ni. bitti. Bu, vaktile V :\ler -
~ti 11 

liabibeyi kaçırmak için 
' ·&.nd .. le('~gı gemiye benz1yor Ju. 

Q::buı 
l lta.. 2 ncı icra r .rr.:urluğundan: 
!'... '"ted·ı · ·•ı ~:ıl\ : •ı> satılmasına karar veri-
~ı~il~irc c~:rası 18-2-~15 tni!.ine 
~-- ~\lzıırtesi günü saat 16 dnn 
~ a~ tıı ~Urtuıu, l'eril.öy I\uyulu 
h ~,t.'\t11 i!'!OJıt:h'lTIJa 88 ~fo !u evan önün· 
\l'll!ı1d ac.ı..:ından t:ılip ol:ınfann ma· 
il..~ hazır bulunacak memuruna ı 
~ llAn olUl\ur. · 

Evvelce kolaylıkla müsaade çekenler iç'n misli bulunmaz bir 
En uzağa atan ve en yeni top- veren bazı Alman daireleri kendi- dosttu. Lakin, uzun zamandan be 

farla donanmıştı· Fakat lombar ler:ne yapılan müracaatları yeri- ri, Kamile, onu asla yanma çağır. 
kapaklarını çekince bir tüccar ge- ne getirmemektedirler. Türk Ofi· ma-:ıuftı. Genç kadın aşk ile mü-
misinden farksız oluyordu. ıe nazaran bunun tek sebebi son cadeleye girişeliden ve bu müca-

Bahar geldi. dört ay içinde Türkiyeden Alman delesiyle gurur duyalıdan beri, ih 
Mayıs ayı, bütün güzellik ve yaya yapılan ve bir sene öncesine tiyar kızt ona adeta dütman kesil-

tazeliğiyle girdi. kar§ı pek Yüksek bulunan idhalit mitti. 
Bir gün tehirde bir hal>er duyul~ netices:nde Türkiye Cümhuriyet Biran, tekrar aşağıya inmeği 

du: Merkez Bankasının Reichsbank ya dütündü. Taraçada gezinseydi, 
- Murad reis, Ali reisle bera- nmdaki hesabırun hayli kabarmıt fena nu olurdu? Fakat, her neden 

ber akına çıkıyor... bulunmaıı yani Türkiye -Alman ıe, hu gezinti onu ürküttü. 
Zaten zamanıydı. ya Clea.ring'inde Almanya için Her akşam yaptıklannı bu ak· 
Deniz kıyisma biriken halkm büyükçe b' r pa11inite doğmasıdır. tanı da tekrarladı: Tuvalet odaıı· 

alkıtları arasında filo yelkenleri - Türk Ofis bu halin geçici ola- na girdi. Elektrik lambasını yaktı. 
ni açtı· Ali reis annesiyle dede - cağı ve iki ülke alakadar makam- Pencereye yakla§ıp açtı. Ne yazık, 
sinin boyunlarına sarılıyor: )arı arasında yapılacak görütme- istediği kadar bol bir rüzgar ge

- Üzülmeyin! ..• Buraya babam ler neticesinde eski vaziyet!n ye- lip yüzüne çarpmıyordu. 
ve kardeşimle bbekr1abe~ dö~~c~ - rine döneceği kanaatini ileri sür· Odanın dibinde duran dormö-
ğim .•. Sizi çok e etmıyecegım •·· mektedir. ze yaklaflı. Elbisesinin düğmele • 

Diyordu. rini güçlükle çözdü. Hizmetçisine 
Habibe ağlıyordu. Şeyh Ebu- ıı RADYO JI- izin vermiı olduğu içlıı şu dakika

ıaidin kirpiklerinde bile, iki par-==--.:;.;;;: I====-==== - da pipnandı. 
lak ve iri göz yafı parlıyordu. 11:1 UGU M 

d k g n Kamile, birisinin kendisine so-Filo limandan çıktı. Vene i 1'15 Khz. MOSKovA, 11' m. 
k • yu:nmakta yardım etmesini ıever-üıtüne gidildiğini göstermeme ı- 11.ıso Sözler. ıs,ao Kwlordo ne§rtyatr. 19.SO 

B 1 d 1 Sözler, 21 KoDServatuvardan nakil ,n Al - di. Vaktiyle kocaımm bu iıi ne 
çin doğruca timale, a car a a a- manca n~rty&t, U.05 Franaızca neerlyat, ustalıkla yaptığım habrladı. Ki-
n üzerine yürüdü. Böylelikle Is- Spor baberlert. 24.0~ lsveg neerlyatr. • d 

1 mileye yaklqırdı ve biran içm e panyoUar üzerine gidildiği sama- 828 Khz. VARŞOVA, ıus m. 
ıs Poplller orkestra koneert. 18,80 Şarkı- Kamile aoyunmuı bulunurdu. 

caktı· ıar. 18,60 Sözler, 19,15 J;>Jyano koıuıert. Mavi elbisesini dormöz üzerine 
Biraz sonra Ali reis filodan ay- Konferans, 20.so Piyano, vJyolonael kouerl. attı. Vücudünü aynada seyretti. 

lacaktı. O günlerde Malta amİ· ıo,60 Spor, ıı Vlya114dan nakil, prla, dans 

n l l 5· ·ı .e popıırt, :n,u &aberJ..re. %2 Senfonik kon - Plajdan doğru bir gürültü ge-rali Franauvanın bet ga ere ıcı - ııer, reklAmlar, ıa,15 Dana, sözler, dana. 

yanm cenub taraflannda dolaştı- Khz. PBAG uo m. fiyordu. 
ğı da iıitilmitti. Ali reist V enedi- 18.66 A.aker 'bandosu, sôı.ler, u ,os Dllo Ferid, ona bu teYlerden niçin 
"' varıncıya kadar yollarda hiç kon.ser, aöınc, I8,S5, PIAk, &özler, 18.M A - bahsetmiıti, yarabbi? Kamile, gö-
ge • mele neertyatr. 19,05 Alm&nca neerlyat, ha -
bir gemiye ilitmemeyı kurmuştu. herler, ıo,13 cıa.z. %0,60 Doktor öfllUerl, 21,o:s ğüılüğünü, çoraplanm, mayosunu 
Bunun için Sicilyanm timalinden Bratlllav radyo orkeet11MD. .azıer, n Ope - çd<anrken, vücuduna gecenin se-
d ı rak M · d g,.,.meyı· Ot nıt moalklal, ıa Haberler, 23 PlAk. 23.ao a... rinlig"'ini vunnuı hissederken, a• o qa esına an -:ı- t nı akp.m muslklsL 

ranto önünden Adriyatik denizi· KJız. LEtnıG, an m. yak tırnaklarını güderi ile parla-
• • d ha uygun görmüştü. 19,20 Bresıavdan nakU. u.ıso Haftanın tırken ve vücudunu kolonyalı bez ne gırmeyı a . ... . haber icmali, 20, Sözler. eGnel yapyıp ald. 

Zaten bu yol Venedıge gıtmek ıı Haberler. 2ı,10 Karriaval neortyatr. :ıa e:a.- le sildikten sonra, saçlarmı bir <>-
için daha kestirmeydi. berler. 2s,so Dana maslklal. muzundan ötekine sallayıp gezert 

O ak§am Ali reisin gemisi ko- ken daha mes'ut olacakb. Halbu-
caman bir Venedik bayrağı çek· ki, Ferid, ona neler söylemişti. 
mitti. Bütün lev~ntler Venedik I H A B E R Aynanın kartısmda çıplakken 
f(>valye ve askerlerinin elbiseleri· duyduğu .saadeti asla duymazdı. 
ni giyinmitler, kılıç ve diğer silih-

1 Akşam Postası Odalan araaında yalmz bir 
larmı ku•anmıtlardı. j ----- tuvalet odası olan Matmazel Jack ~ iDARE EVl 

Onları gören, hatta Valeryonun ISTANBUL ANKARA CADDESi son, onu, kaç defa, kendi aksine 
kendl'sı' olsa, gene ku•kulanamaz- güler vaziyette yakalamıştı. Bu 

~ hlpaJ Ad,..,..ı ISTANBUL llAB.!:B 
d l'eMoa vanı ıawn ıc1a,., 141"0 kadın onu h!ç anlamıyord~. Ki-ı. 

Hava güzeldi... 1-ABO.ftE ... ŞARTL;Rİ-· milede~ akıla gelmedik kabahat • 
Ali reis leventlerle beraber kıç • 1 1 1 

u •ına ler buluyordu. 

kaaarac!a oturuyor, oynayanlann l'tlrldJ9• ııo 160 660 1%30 g,.._ Eskiden Kamile ne zaman yü· 
oyunlarını, çalanlarm çalgılarını ı r.ane1ıtı uıo "° ıuo 1110 reğinde bir sıkıntı hissetse, daima 
ve söyliyenlerin ıarkılarıru dinli- 1

1 ıLAn TARiFESi mürebbiyeye bafVlU1ll: 
ncanı• IJblılrınm .. tm lı.M 

yordu. tee.-mı tıflnt:u ao t.uruıtuı - Ah, ne kadar bedbahtım! 
Bütün bunların üstünde, atıldı- --······· ................... _ ... ,__ -derdi. 

ğı büyük maceranın heyuanı var-, Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Bu yalnızlık tamdı. 

dı. HASAN RASiM US Turgud mu? ..• Bu, bir çocuktu. 
Y f 1_! d ) 6nı11Joıta 1erı (VAKiT) M.atb&uı 

Kara usu un esKI urgun u- 1 Ramiz Bedri mi? ... Mükemmel 
ğu kalı:rıamıştı· O da artık Ali re- bir insan, fakat genç .•• 
is gibi ayni ülküye doğru havala- ·( · .... _ . ~ Ferid mi? ... Ona vaktil~ çok İ· 
n:ı.n bir §ahinden farksızdı. !,i ~ u

4
P 

2
0 " timat ettiydi. Fakat timdi bu iti. 

Ara sıra grandi direğindeki San- mada layik olmadığını göstennit 
sar Osman haber veriyordu: olmıyor muydu? 

- Provada bir kalyon! .•• Ceno- 18·2·9 .,5 ~ Durdaneler? ••• Alelade komfu-
va kalyonu... ==:::~~~l --;: -::- l ı d 

ar ı. •• 
- iskelede bir galer ... lspanyol -=====~=:==~=-==~~ 

bayrağını taşıyor... buralarda dolaşalım!..: Evet, Kamile, bütün bu kimse-

- hkel~de iki kadırga-.. Bay- Son sözleri Deli Mehmed söyle· . . .. '·-' ··. ' .... c 

Hocası, son mektubunda, ona 
gene naıihatlar veriyordu. Fakat, 
Kimilet bu nasihatlardan ziyadet 
günetle, denizle ve nefeyle kendi· 
ni tedavi ebnek yolunu tutmuıtu. 

Murad efendi sofuydu. Genç 
kadını da ibadete sevkebnek isti
yordu., Lakin, o, ömründe asla 
canügönülden ibadet ebnemi§ti. 

Babasının evi, mutekid bir ev· 
di amma, oradaki itikad, devrişa
ne bir atk ile allaha bağlılık ter· 
biyesini ona vermemİ§lİ. 

·Akıl ve iz'an yoliyle dine bağlı 
olmağı öğrenmitti. Babası ölmez. 
den evvel, Kamilenin: "Vahidle 
evJenmiyeceğim,, diye verdiği söz 
de dini bir yemin çeınisi de vardı. 
Fakat, ıonradan mantıkla dü§iin· 
müt: "Bir yemin yüzünden aşkı· 
mı heba etmiyeyim!,, demiıti. Bu 
dütüncesini de tatbik etmişti. 

Şimdi, bu hadiıenint .. onu, dini 
bağlardan da a;rn-mıı . olduğunu 
dütünüyordu. 

Y almz kalmıt 6u1unmaktan do
layı mağrurdu. l§te kendisine yar
dnn etmelerine hiç ihtiyacı· yoktu. 
Lakin, bu akşam artık yalnız de
ğildi. Ve işte, aynalann önünden 
çıplak geçmekten çekiniyordu. 

Hızlı yürüdü. 
Odaaına gitti. 
Gece elbiselerine bürün'dü. 

Sonra, pencereleri ardma kadar 
açtı. 

Bu odadaki ve tuvalet o'dasm " 
daki pencerelerin önünü baştan a
fağı kateden bir balkon vardı. 
Parmaklığına kızıl sarmqıklar 
brmanmıfb. Kamile, balkona çık· 
tı. Bir türlü uyuyamadığı yatağa 

girmekten korkuyordu. 
'.Aşağıya doğru bakınca, bahçe

nin bütün güzelliği görünüyordu• 
Ağaçlar, tarhlar, kumlu yollar •.• 
Yukarı doğru bakınca ise, yıldız· 
lar, bütün ihti,amlariyle parlıyor· 
du. 

Gece, hiç de çok sıcak değildi. 
Kamile: 
''- Hayır, hayır ... O adam, ar

tık bu eve girmemelidir !,t diye ka· 
rarını verdi. 

Şimdi artık çiçeklerin rayihası
nı duymuyordu. Burnuna, denizin 
sert kokusu geliyordu. 

(Devamı VaT) 

. : . ....~, .,. ,' ... ı• • ~ "'- ~·. ' ...... 
rak çekmemitler •.. Fakat Fransız mit ve Ali reise duyurmak için 
oldukları anlaşılıyor... sesİ!li yükseltmişti. 

BiNLERCE M0ŞTERIM1ZIN ARZU VE ISRARJ 

Leventler bütün bunlara iştah- Ali reis cevab verdi: 
üzerine senenin en büyük rağbetini kazanan 

1ı sözlerle uzun uzun bakıyorlar, - Hele şu iti bitirelim, Şahin I r ·'"'· 

iç çekiyorlardı: reisi yeniden b:l~ımıza geçirelim 1 

ESK i MO 
-Amma ela verimli yermiş ha! de o zaman Venediğe böyle kıhk i 

insan, avlanmak için buraya gel- değiştirerek değil, kavuklarımızl 
1. · · i ve s. alvarlarımızla da gideriz. .. me ıymı, ... 

D "'- ö I d " ' ı Buraları o zaman elde bir ..• - ogru s y e ın .•.• 
- Girdiğimiz işi bitirdilcten so:ı' (Deuwı var) 

ra Ali" reise yalvua!ım da yeniden 

hayret verici sahnelerle dolu büyük film 
BUGÜNDEN iTiBAREN 1 P E K sinemasında gösterilecek olan 

ÇOCUGUMU ÇALDILAR 
filmi ile birden göcterileceklir. 

FlATLARDA ZAM YOKTUR • 
• • . r • .. ~ • -, •"' • 



ener, Beşiktaş, Galatasaray galip 
ikinci kümede,· Topkapı-Altınordu kazandllaf 

Anadolu ile ıEyüb birbirlerini yenemediler 
1 aksim alanında ---- - ---
Fener ·(4) 

Vefa (1) 
Dün günün en zorlu maçmı F e

nerbahçe -Vefa Taksim alanm • 
da yaptılar. 

lki taraf ta tam kadro ile çık • 

mıit.t. 

Kur'ayı Vefalılar kazandı; ve 
oyun Fenerin bir hücumu ile baş
ladı. Saha çok çamurdu. Oyuncu
lar ve top güclükle hareket edebi.. 
liyorlardr. Bununla beraber Fener 
hücumlarında açıkca b:r insi~m 
belli oluyordu. 

Nitekim Fenerin bu hücumları 
semeresini vermekte gecikmedi ve 
altıncı dakikada Muzaffer i~k go
lü attı. Gol §Öyle olmuştu: 

Sağdan N:yazi ile inkitaf eden 
bir hücum, Niyazinin yerinde bir 
ortalayt!ı ile ani olarak aola ıeçti: 
Top Fikrette. Kaleci topu kap· 
mak için atıldığı bir anda Fikret 
müsaid bir mevkide bulunan Mu • 
zaff ere verdi. Muzaffer de hiç 
bekletmeden kaleye gönderdi. 
Top daha henüz zerinden kalka -
mıyan kalecinin ellerine sürtüne
rek kaleye girdi. 

Bu golden sonra Vefahlar can~ 
landı, üştüste Fener kalesine bir 
:ki hücl'm yaptılar. Bunların bi
rinde Fener aleyhine bir frikik ol
du. Ve top Muhteşemin çok iyi bir 
çekit ·le Fener kalesine girdi. 

Oyunun bundan sonrası tekrar 
Fenerin hücum ile geçtiyse de ge
rek talisizlikten, ve gerekse ç.a • 
murdan başka gol olmadı, ve bi. 
rinci devre bu ~ekilde bitti. 

ikinci devre gene Fenerlilerin 
akınıyle ba~ladı. Oyunun hızın
dan Fenerin her ne ha.hasma olur 
6a olsun maçı kazanmak azminde 
olduğu anla§ıhyordu. 

Oyunun ilk on beş dakikası ta
mamen Vefa kalesi önünde geçti . 
Kornerler, taçlar birbirini takib 
ediyordu. 

Bu emada biri Namık'm biri 
de Şabanın ayağından olmak üze
re top Vefa kalesine iki defa daha 
girdi. Vaziyet 3 - 1 Fener lehine 
olunca Fenerliler aon bir hızla ile· 
ri atıldılar, ve oyunu bir müddet 
Fener nısıf saha.sına intikal ettir
diler. Bu esnada Fener kalecisi 
Hü&!lm muhakkak bir .,gol kurtar
clı ve oyun tekrar yavaı yava§ Ve
fa nısıf an.hasma geçti. Günün en 
güzel oyuncusu Şaban enfeı bir 
ıürü~le Fenerin dördüncü golünü 
de çıkardı. Ve oyun Vefa aleyhi • 
ne verilen bir korner atılırken bit
ti. 

Hakem Sadi Karsan oyun~ biç 
bir sızıltıya meydan ·venniyecek 
bir şekilde çok iyi idare etti. F e • 
ncr takımı bilhaasa Hüsameddin, 
Yaşar, Ali Rıza, Esad, Mıızaf • 
fer, Şabo.n ve Fikret çok iyi oyna
dılar. Diğerleri de vaz:felerini 
hakkıyle yaphlar. · Burın mukabil 
Vefa da çok enerjik bir oyun gös-
terdi. Muhteşem ve Gazi ıık ıtk 

alkı~lc.ndılar. Yalnız müdafaası 
iyi işlemiyt'rdu. Bu biraz çamur -
dan, biraz da Fener hücum' hattı
nın rr.ükemmel oyunundan ileri 
geliyordu. 

Fener -Yeia ma~ ap.i 07-UD 

atiliyle oynıyan iki gene ve ener -
jik taknnm maçı olduğundan bü
yük bir zevkle aeyredildi. Vefah
lar Galatasaray maçında olduğu 
gibi sert bir oyun oynamadrkları, 
ve oyunun sonuna kadar sport -
menliklerini muhafaza ettikleri 
için tebrik edilebilirler. Kendile • 
rinden daha kuvvetli olduğu mu
hakkak olan hasımları karı11ında 

' sonuna kadar tem:z ve iyi bir oyun 
çıkardılar. 

F enerbahçe de geçen devrede 
yegane mağlup olduğu Vefa takı
mına karşı büyük bir dikkatle oy ... 
nadı. Galib gelmetlinin en büyük 
sebebi sonuna kadar seri ve açık 
bir oyun tatbik etmesi, bilhassa en 
küçük fırsatları b!le kaçırmak is -
tememeıidir. Maçı güzel bir neti· 
ce ile bitirmesi §ampiyonluk yo
lunda kendisi için büyük bir avan 
tajdır. Hiç tereddüt etmeden de
nilebilir ki F enerbahçe Vefa ma· 
çmı kazanmak suretile şampiyon
luğun yüzde seksenini elde ehnit
tir. 1 Martta yapılacak Galatasa -
ray maçını da kazanırsa ,ampi
yon olacalr:tır. Galatasaray ile be
rabere kaldığı takdirde f&mpiyon 
luk için Betiktatla bir defa daha 
çarpıtacak ve Galata.saraya mağ
lup olursa ikinci olacaktır. 

F enerbahçenin mukadderatını 
tayin edecek olan Galatuaray 
maçını kazanması, ve bu auretle 
lata.nbul §ampiyonu olması bugün 
kü ıerait içinde F enerbahçe için 
çok muhtemeldir. Ve bu fam.pi • 
yonluk F enerbahçenin hakkıdır. 

M. S. 
Kadıköq alanında 

~seŞii<tiŞ(9> 
Beykoz (1) 

Kadıköy alanında oynanan Be
ş:kta§ - Beykoz' maçı, Beykoz 
için beklenmiyecek kadar acı bir 
netice ile bitmesine rağmen çok 

. sıkı ve güzel olmuştur. 
Betikta§m 9 - 1 galebeıile bi

ten karıılaş.mada, Beykoz ilk dev
re bir türlü kendini toparlıyamı -
yarak ve yanlıı bir tabiye kulla • 
narak 6 gol yemiş bütÜn ilk 45 da 
kika Beıikta§ın tam bir hakimiye
ti ile geçmiıtir. 

ikinci devre, takımda büyük 
bir değ:ıiklik yapan Beykozlular 
canlı ve enerjik bir oyun oynama
ğa muvaffak olmu,1ar, hasımları
na bir gol çıkarmr,lardır. Fakat 
tekrar ağır basmağa ba~lıyan Be
tiktaım karşısında tekrar oyunla
rı bozulmu§ ve (3) gol daha ye -
mitlerdir. 

Dün Betiktat takımı çok gilzel 
bir oyun oyna.mıJhr. Bunun için -
dir ki, hiçte (9) gol yiyebilecek 
kadar kötü bir oyun oynamryan 
Beykozluları bu kadar büyük bir 
ıayı farkile mağlup edebilmittir. 

O.ün B~ykozluların 9 gol yedik
ten sonra bile, çıkardıkları canlı 

ve temiz oyun mağluplara gol de
ğilse bile, iyi takdir kazandırdığı
na. fÜphe yoktur. Beykoz dün üç 
en iyi oyuncusundan mahrum bu -
lunmaıa ve gene bu canlılığı 

gösterebilse idi hiçte böyle acı bir 
akrbete uğramıyacaktı. 

Beşikta§a gelince, dün oynadı
ğı oyundan sonra siyah beyazlıla
rm takımını çok düzelmiı ve kuv-

vetlenmiş gördük .. 
Dün iki taraf ta ~öyle kısmen 

eksik bir kadro ile sahaya çıkmış-
lardır. 

Betikta§: 
Mehmed Ali 

Nuri Faruk 
Vela " F enerbahçe 

Feyzi Ali Hasan 1 bir gol daha attr. Neticeyi 4 - O 
Hayati, Hakkı, Muzaffer, Şeref, bitirdiler. Maç heyeti umumiye i -
Fuat. tibarile çok zevksiz oldu. 

Beykoz: 
Enver 

Halit 
Bahadir Turgud 

Nebi 
Behçet 

Kemal, Mustafa, Is.mail Hakkı, 
Na.mr!<, Kazım. 

(B) takımları 
(B) takımları maçında Be§İk -

taşın lisansları olmadığından Bey 
koz hükmen galib gelmif, yapılan 
hususi maçta da Beşikta§ eksik 
bir kadro ile oynıyarak 9 - O 
mağlup olmu~tur. 

Şeref alanında -. ~-,,_, 2iQE$2._ ___ 

Galatasaray 4 
Süleymaniye O 

Dün Şeref alanında Galatasa -
ray ile Süleymaniyenin yaptığı 

maç, sarıkırmızılılarm çok deği

şik ve gene bir takmıl sahaya çık
malarına rağmen 4 - O Süleyma
niyenin mağlubiyeti bitmiştir. 

Maçın tafsilatı tudur •. 
3,10 geçe evveli. Galatasaray 

sonra Süleymaniye sahaya çıktı -
lar. Hakem Halid Galib Özgü o • 
yun başlama.aile Galatasaray der
hal hücuma geçti ve kornerden 
Danyale geçen topu Danyal güzel 
kullanarak dördüncü dak:k ı d Sü
leymaniye ağlarına taktı. !.;eşinci 
dakika.dan sonra Süleymaniyenin 
biraz cnlandığmı görüyoruz. Fa • 
kat Lutfinin uzun müdahalelerile 
top nısıf sa.hayı derhal geçti. Ve 
Suavinin güzel bir pasını alan 
Danyal 1 O ncu dakikada ikinci 
golü de atb. 

Süleymaniye takımında oynı • 
yan Ruhiye hakem sert oyunun -
dan dolayı ihtar verdi. Galatasa • 
raym tazyiki devam ediyor güzel 
komb:nezonlarla inen Galatasa
ray Sırf Süleymaniyenin adama 
bakmaları yüzünden on be§inci 
dakikada bir gol daha kazandı. 
Ve bu golden aonr oyun ilk zev -
kini kaybetti. Şimdi iki tarafta 
şuursuz bir oyun oynamağa baş -
ladı. Süleymaniyenin yirmi beşin
ci dak'kadan sonra biraz canlı oy
namağa ba§lamsı pek z sürdü. Ve 
devre 3 - O Glatasaray lehine 
bitti. 

Galatasaray dün sahaya çok 
dezişik şöyle bir l(adro ile çık.mıt-
tı. 

Osman 
Suavi 

Hızır 

Fahır 

Lutfü 
Bekir 

Cafer, Şemsi, 
Danyal. 

Münevver, Fazıl, 

E. E. 
Gençler 

Genç takımlar maçında Gala • 
tasaray 4 - O Süleymaniyeyi yen 
di. 

(B) takımları 
(B) takımları maçmda Galata

saray 5 gol atını§ ve hiç gol yemi
yerek Süleymaniyeyi mağlup et -
mittir. 

ikinci küme 
Dün oynanan ( 3) ikinci kiline 

maçından ikisi gen:-! beklenmiyen 
neticelerle bitti. 

Bir tarafta daha geçen haf ta 
Eyübü yenen Hilal, Altınorduya 
yenilirken, diğer tarafta da geçen 
hafta Anadoluyu yenen Kasım

paşa mühim bir sayı farkla Topka 
pıya mağlup oluyordu. Yalnız, E
yüb - Anadolu maçı tabii bir ne 
tice ile beraberlikle bitti. 

Bu maçların tafsilatı şudur. 

Eyüp - Anadolu 
Kadıköy alanında oynanan i -

kinci küme maçında Eyü-b - A -
nadolu, kümenin en başında gi
den iki takım ~rşılaşmışlardır. 

Maç çok ukı ve heyecanlı olmuş, 
daha oyun başlar başlamaz, ilk 
dakikada Anadolu Eyüb müdaf e.a 
sının bir an boş bulunmasından 

istifade ederek ilk golü yapmıştır. 

Bundan sonra Eyüb mağlubi -
yetten kurtulmağa çalışarak raki· 
bini sıkı~tırmağa başladı. Ve 10--
15 dakika &onra bir penaltı ceza
sından beraberlik sayısını yaptı. 

Bundan sonra Anadolunun 
yaptığı bir gol of sayd olduğu için 
sayılmadı. lki dakika sonra da E
yühün bir tütünü Anadolu kale di 
reği kurtardı. 

Ve devrenin yarısından sonra 
iki taraf ta mütevazin bir oyun oy 
nadılar. Netice 1 - 1 beraberlik
le bitti. 

ikinci devre başlar batlamaz, 
gene ani bir hücumla Anadolu ilk 
dakikada ikinci golünü de yaptı. 

Eyüblüler bbkı ilk devrede yap -
tıkları gibi buna mukabele etmek 
için çok çalıştılar. Ve 18 nci da -
kikada beraberlik sayısını yaptı -
lar. 

!kinci devrede Galata~ray ken 
elini hiç sıkmadan rahat bir oyun 
çrkanyor şahsi hücumlar gene 
Galatasarayda Süleymaniyelile -
rin nrsıf sahayı geçtikleri pek en
der sıkışık bir . müdafaa oyunu 
kullanıyorlar 35 nci dakikada Ga 
latasaray bir tehlike atlttı top di -
reğe çrprp geri döndü. Devrenin 
son dakikalarında Galatasaray 

lllltıı ıtff'lllC1lt Oyunun bundan sonrası iki ta-
212r~tıll111!1t1-nnnumıı umnıır.mawflltlll f d 

1 
f k . . 

ra ın a zor u a at netıcesız a -
Spor postası kınlan ile geçti. Ve netice 2 - 2 

müsabaka hazırlıyor beraberlikle bitti. 
Sporpostası bu müsabakada bl· Maç çok heyecanlı oldu. Fakat 

rinclliği kazanacak okuyucuıuna son dakikalarda iki taraf ta sinir-
bir altın lira lıediye verecektir. 1 'd"l d h ki' ı b" 

B .. k'' ·· h d k" tal ·ı~t enmese ı ı er n a zev ı o a ı -ugun ·u nus asın a ·ı sı u ı r d' 
okuyunuz. l ır ı. 
llltıwüılUUlnlM1UUllJlllllllillluullfHllll1WııııuıııııııııUUuwJ11Ul ikinci kümenin bu en güdü iki 

maçında heyecanlı bir an 

takımını da ilk devredeki gibi, bıl 
sefer de birbirini yenemeımit oldll• 

Topkapı-Kasımpaşa 
lk!nci kümenin en mühim aıaÇ'"' 

tarından birisi de dün Şeref ala • 
nrnda şöyle oynandı: 

Saat birde evveli. T opkapı -
Kaaımpafa sa.haya çıktılar. 

Hakem Suphi. Uk akını Topb"' 
pı yaptı. Onuncu dakikaya kadar 
iki taraf ta çok güzel akınlarla 
birbirlerini yokladılar. 

ilk golü Kasımpaşa penalbclaıl 
attı ve mütekabilen ilk evvel Ka· 
sımpa§aya atmak suretile ilk deV"' 
re 3 - 3 berabere bitti, ikinci 
devre T opkapılılar çok canlı bir 
oyun çıkarmağa baıladılar ve İl"' 
rasile dördüncü, beşinci, altıncı ve 
yedinci golleri de çıkardılar. ToP, 
kapı takımında biraz değiiikli1' 
göze çarpıyordu. Sali.hattinin ot" 

tadan asıl yerine almma11, Osın•" 
nın merkez muhacim.de oynatıl "' 
ması çok isabetli olmuştu. KaıJJSI" 
paşa takım~da Şaban çok mu\'af 
fak olmuş ve gollerin atılmasınd• 
amil ~lmuştur. ikinci devrede K•"/
aımpaşanın bu kadar çok gol re 
mesine amil, mağlubiyeti kabul r 
derek bir müdafaa ıiıtemi takib 

etmesindeki ve takımın bunu be " 
ceremeyip ha11D1larmı tamaıneıi 
bot bırakmalan sebeb olmu9tuf•. 
Oyun çok zevkli olmu§ ve bir:rıeı 
küme maçlarında ender görüleJI 
bir alaka ile seyredilmittir. 

HilAl-Altınordu 
Taksimdeki Hilal - Altnıordd 

maçı da hiç beklenmiyen bir ııe " 
tice ile bitrnittir.· Son zamanlard• 
çok kuvvetli görünen ve her öııiİ .. 
ne geleni yenen Hilal, güzel bi~-~ 
yun oyruyan rakibi Altmordu ıv-
mma 2 - O mağlup olmuftut· 

Bu netice ile Altmordu tak1~1 

dit' son zamanlarda takımm çok . 
zelmiş olduğunu isbat etmi! ve ~ 
zel bir oyun oynamağa muvaff 
olmuştur. 

.. . . . il• 
Bu maçın boyle hır netice ... 

bitmesi ikinci küme puvan v..ı:, 
yetleri üzerinde tesir yapmJf ,ft' 
şimdiye kadar üçüncülüğü k&ı ttJ 
ması muhakkak görünen, h~til 
aşmpiyonluğu düşünülen tf ı .. 
için bu mağlubiyetten sonra~ 
piyonluk işi suya düşmüştür. 

Bay Abdullah (iti 

Beşiktaş baş kaptanı 01
0
,,, 

Sevinerek öğrendiğimize 1 . ., , 
Beşikta§ klübü gene ida.recile~~O 
den Bay Abdullah Betiktat 1' 
başkaptanı seçilmiştir. t•'I 

1 .,., ı• 

Esasen ıimdiye kadar da 
1

11,ı. takımla uğraşan Bay _t\bdll 1'"· 
gibi kıymetli, genç ve bütün -'dit' 
daıları tarafından çok sevileJ1 bit 

rüst bir idarecinin böyle ta.JIS ıııJ" 
salahiyetle Beşiktaş takJn1~1~. başına geçmesinden, siyah ..:.1'' 

"r~ .. 
lılar herhalde çok fayda ı0 

lerdir. . td•' 
Çahtkan idareciye yeıııd;,i' 

vazifede muvaffakı):etler ' 
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Satılık iki bina Dr. CEMS'in 

1 lstanbul Belediyesi ih:i. n lar• 

Baş n diş Galatada dört dükkanlı, on iki 
~ - ı odalı ve ayda 90 lira iratlı iki bi. NASIR iLACI ----·------------·--~~----

Be§ikta§ Belediyesinden: Bebekte Bebek bahçesinde beledi
ye malı 109/ 1 eayılı gazino enkazı satılmak üzr açık arttırmaya ko-

ı, ~~ ) aırı arı ıçın 
• s: ,ılı en tesirli ve na acele satılıktır. Rıhtımların: 

,il 
geçirici i lçh r. tevsi ve terakki etmek üzere ol · J 

~ Her eczaneden duğuna göre fiat kelepirdir. 
il~ ııteyiniz. ·Galata, Topçular caddesi Ka 

lG O 9' A N raoğlan ıokağında Kahveci Salim 
~M efendiye müracaat. (3896) 

~~----~---···········-·--····-·· .. ····--···········:··---- .............. -1 1 .......................................................................... ~····-············:. 

O 
Doktor Ahmet Asım _ !I 

rt öy Şifa Yurduıı 
~";::11tıa11 11plu, ,~uallim .Nati ca~. '/\'~ 115: .. .. A •• ~:.= 

~oııt tıbuıun en güzel yerınde genı§ bır park orta~ında her turlu asrı :: 
~~:ıı haiı çok temiz, fiyatları çok ehen ,·e kadın erkek her türlü g 

En eski nasrrları bile pek kısa bir 
zamanda tamamen ve kökünden çıka
rır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk 
eczanesi, her eczanede bulunur. Ciddi 

nulmuıtur. Taliplerin teraiti anlamak üzere her gün, arttırmaya g\ı'

mek için de 11,5 liralık teminat akçesi makbu:ıu ile 18 2/ 935 pazar· 

tesi günü saat 14 de encümene mü racaa~ları (564) 

Zamanımızın en büyük zabıta vak'alnrını hiknye eden 

ar e 
Roman ıeriıinin ikinci sayısı 

Sarı am •ra açık ha tahane. n 
b Yatnk fiyatları iki liradan itibaren H ~~~~i:~r:7:T.~~m~ii~ 
ıı.a:hnı ve kadın ameliyatlarıyle apandisit, fıtık, basur ve buna :: 

ve müessir bir nasır ildcrdır. açlı 
Neşrolunmu~tur. Başından sonuna kadar zevk, merak ve 

heyecan ile okunan bu romanlardan her on beş günde bir kitap 
çıkarılacaktır. bı-01; ftı:tteliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ve H 

t :öhderillr. Telefon: (42221) :: 

.:::::::ı··································-············ ··-···· _........... :: • • • • ••• • •• • • • • . • •• • •• • •• • •• • ••• ••• ••• •• • • • ••• ••• r: •••••••• r:::::::ı :::c ............ ·™=·= 

Büyük 

l a.yyare Piyangosu 
18 • 

· cı 1 ertip 5. ci Çekiş 11. Jı,f art 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
4 
!ll'ıcQ 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye-

le,. ve 20,000 liralık mükafat vardır. 

• 
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e.n Badık bir kölenizim. Ve buna inan
lttanrır bütün isteğimle sizden dile
tirn. 

k - Biliyorum Şövalye.. Siz temiz 
d~·~~i bir kahramansınız ı Savaş ve 
d?!uşte çelikten bileğiniz hiç titreme
k •gı halde kalbiniz de sadakatle dolu 
tnıetli bir hazinedir. Ve madem ki, 

: ı de bu sadakati kendi yüksek ar -
, Uhuzıa benden esirgemek istemiyor·' 
.,;:hnı, ben de onu sevinçle kabul et -
etek 'te bu temiz hislerinize müracaat 

rtlek istedim evlldrm. 

Seıar Borjiya hemen atıldı: 
be - Baba 1.. Şövalye Dö Ragastana 
et·~ de kefilim, kendisine vermek iste
.~~nlı husust memuriyete fazlasiyle 

Jıktır. 

?il ~trastan titremeğe başladı. De -
)•e~ kt,. kendisine hususi bir memuri
cie l'erılmek isteniliyordu. Ve ma -
clo~ kt Papa bu iş için kendisiyle 
~or;Qdan dofruya buluşub konuşu -
hıttı Q, her halde kendisine çok mü -
de biblr 'Vazife verilecek ve f evkata -

r iş yapması beklenecekti. A . 
ltton taba bu fedaklrbia karşı o c!a 
ttUı ter or~ aleyhine açılması dü~i1 -
dır:n hı:ı.rp hakkındaki emri geri al • 

lllaı nu idi? .. 
llfç .. 

dtsın §Uphe yok ki, talih artık ken· 
ciOrı e ,l~Ulmeğe başlamışh. iyi tesa • 
til·a::ın Yardımı ile bu muhterem ih -
btı sıı Sadıkçasma hizmet edecek, 

~~ti, retıe de sevgilisini kurtarnbile -

~lrı~~tıncı Aleksandr Şövalyenin se -
h:ran otu kalbinde kök salmağa baş - · 
de lika ~daknt duygularının izlerini 
cl.i;r0r~ rnın YÜzi;ndP rlikkatl~ tn'ri1ı 

:taptı n. Su anda ona her arzusunu 
-. lb;~c~ındc:.n emine!·. ı ahat o bl 

...,. Yntıa söze başladı: 
dtişll\a S8'-aı1et.. Benim bir takım 
blr il) "!annı vardır. Şu ihtiyarlıkta, 
•ihıct~ır, Çu!curda olduğu halde dü

e maksatlarımm anlaşılma • 

ması ,.e fenaya alınması beni keder • 
lendiriyor. 

Ben kimsesizleri, kuvvetslzleri, 
yoksulları korumak J~in bütün öm -
rümce kuvvetliler, zenginler, büyük -
lerle uğraştım. Acizlerin, fakirlerin 
ve sonra sizin gibi sırf kesesi boş ol
duğu için asdzade zümresinden çıka

rılmış olan kahramanların hakkkını 

korumak için bir takım prenslerin, 
derebeylerinin, kuvvetlerini ve kü~ -
tahltklarını kırmak istedim. Ne çare 
ki, bu insanca maksadımın, bu yük -
sek düşüncemin tatbiki aleyhimde bir 
çok kuvvetli düşmanların peyda ol -
masına sebeb oldu. Bari bu düşman
lar mertçesine, erkekçesine danansa
lar. Hayir .. Öyle yapmıyorlar .. Ilann 
karşı sihi.h olnrak iftirayı ve arkadan 

'vurmayı kullanıyorlar. Ahlakımn, A -
detlerime, ma.ksad ve düşüncelerime 
dair öyle şeyler söyliyorlar, öyle çir
kin iftiralardn bulunuyorlar ki, bun
ları söylerken değil, daha düşüniirken 
utancımdan yüzüm kızarıyor. 

Ragastan bu sözler üzerine Papa 
aleyhinde ne fena şeyler duyduğunu 
hatırladı. Papayı doğrudan doğruya 

deh§etll fenalıklar ve cinayetlerle it -
ham ediyorlardı. Hatta onun bir kim
seyi ziyafete çağırmasının idam kararı 
olduğu söylenirdi. 

Şö\·alye düşünürken Rozitanın 

kaçırılması aklına geldi. Ve Lökres 
ile Papas Garkonyonun konuştukları 
bir şimşek çabukluğiyle zihninden 
geçti. 

Zavallı Şövalye.. işin doğrusunu 

anlamak için nasıl düşüneceğini neye 
karar vereceğini şaşırmıştı. Bir ara -
hk gözünde bir canavar olarak can • 
lanan Papanın bu ak saçlı, mübarek 
yüzlü adam olabileceğine inanamı -
yordu. 

Alhncı Aleksandr devam etti: 
- Biiyük ve kuvvetli Tann, fesa~ 

çıların çoğuna galib gelmemizi iste • 
miş oğlum .. Hamdolsun galib geldik .. 

Her kitap batlı batına bir romandır ve fiyatı yalnız beş 
kuruıtur • 

Kitapcılardan ve gazete müvezzilerinden arayınız. 

iPTEN KO UNUN UZ! 
P ASTIL ANTıSEP fiK 

KANZUK 
Kanzuk pastilleri: 1'enef

füs yolu ile geçen hastalıkların 

koruyucusudur. Grip, nezle \'e ök
sürüğü önler, teneffüsü kolayla§tı
rır ye temizler. 

Kanzuk pastilleri: Yolculukta 
kalabalık Ye tozlu muhitlerde, kı
şın kapalı yerlerde bulunmaktan 

~~:!i;P.;;~~PmJB~~a, gelen bulaşık hastalıkların önüne 
geçer. 

Ses kısıklıklarında, ve boğaz 
hastalrklarmda kat'i tesirlidir. Her eczanede bulunur . 

.-: .,;... ~ •• ... • '· • •• ' ~. t • 
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-Pek ala. Bu meseleyi çabukça hal

lederiz. 
Ltikres katiplere döndü: 

- ispanya Elçisine, istediklerini 
yapmak imknnsız olduğunu yazın. 

Papa, hukukunun böylece gasbolun
masma asla tahammül edemez. Ispan 
ya Kralı bunu an}ıyacak kadar katö
liktir. lcap ederse biz ona anlatırız. 

Sezar atıldı: 
- Ne o? Neye hiddetlendin? 
- Hiç., Ehemmiyetsiz bir şey! .. 
Ragastan, gittikçe artan bir hay

retle bu sahneyi seyrediyor, .:enç ka
dının cerbezesine hayran oluyordu. 
Lukres, kadın papa gibiydi. 

Şövalye bir kaç adım geriye çekil
miş, karanlıkça bir köşede yer almış
tı Fakat her şeyi duyabilecek ve g~ 

recek bir vaziyetteydi. 
Bu sırada LQkres katiplerden biri

ne dönerek emretti: 
- Kardinal Orsini'ye bir mektup 

yazarak napa Hazretlerinin yarın ken 
disini Beh·edere köşkünde öğle yeme
ğine beklediğini yazınız. 

Sezar yavaş sesle sordu: 
-Demek bu zavallı Kardinal Orsi

ni öğle yemeğini bizimle beraber yi
,·ecek ha! 

L6kres de ya\·aşça cevap \·erdi: 
- Evet. Sevgili kardeşimiz Fran

suvanın neden öldüğüne dair tahki
kat yapmak ne demekmiş, ö4rensin 
bakalım? 

Ragastan bunları işitmişti. IJu da
vetiıt feci manasını anladığı için ür
perdi. 

Lt1kres c.laha yüksek sesle sözüne 
devam etti: 

- Ha! Aklıma gelmişken sorayım. 
Sevgili kardeşimizin katili · bulundu 
mu Sezar? 

- Yirmi kadar serı:;eri yakalattık. 
Şimdiye kadar bunlardan on ikisine 
işkence yaphrdım. Hiç biri suçunu i
tiraf etmek istemiyor. Bununla bera
ber katili muhakkak bulmamız lazım. 

Böyle bir cinayet cezasız kalamaz. 
- Ben de o fikirdeyim. 
Bu sözleri dinliyen Ragastan ken

di kendine rüya görüp görmediğini 

soruyordu. Kendisi Fransuranm 
"Şen Saray" da öldürüldüğüne kani 
idi. Bunun için Sezar Borjiyanrn, bir 
takml zaYallılara yapmadıkları bir ci
nayeti itiraf ettirmek için lşl~encc ya
pıldığını gülerek anlatması onda de
rin bir nefret hissi uyandırmaktaydı. 

Sezar yaklaşarak oraya kendisine 
veda etmek için geldiğini ı:;öylemck 

üzereydi ki, Rafnele olan ,·adını ha
tırlayınca bundan \'azgeçti. Sonuna 
kadar sabretmeğe karar \·erdi. 

Bu esnada yan kapılardan biri a
çıldı, bir papaz içeri gireı ek Lükrcse 
doğru ilerledi. Ragastan bu adamın 

papaz Garkonyo olduğunu görünce 
titredi. 

Garkonyo, Şövalyeyi görmemişti. 

::\fas:ının yanında durmuş, arkasını 

Ragastana Çel'İrmişti. 
LQkres papaza sordu: 

- Söyle bakalım Garkonyo, ne nr 
ne yok? 

- Her şey yolunda prenses. Hepsi 
oldu bitti. 

- Yal Çok güzel. Babam buna pek 
sevinecek. 

- iş pek kolay oldu. Ressamı yarı 
ölü bir halde bıraktık. 

- Ölmedi yn? Ilabarn oı1a ısnmrla
dığı tablonun tamamlanmnsına pek 
ehemmiyet ,·eriyor. 

- Hayır, prenses, ölmedi! Yulnrz 
yarı ölü bir haldedir. 'I'ckmr al;lı ba
şına gelir. Kıza gelince hemen kucak
layıp kaçırdık n emriniz üzere 1'h"olj. 
köşküne götürdük. 

-Pek ala Garkonyo, gidebilirsiniz. 
Lukres sonra te.§rifatçı) n döndü: 
-Kabul zamanın·ın bittiğini ilan 

ediniz. diye emretti. 
Papaz çıkıp gitmişti. Ragastana 

gelince mosmor olmuş, alnını iri ter 
taneleri kaplamıştı. Bağırmamak için 
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dudaklarını, kan çıkıncıya kadar, ısı
rıyordu. 
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PAPANIN MIJTHIŞ BiR FiKRi 
Rozitayı demek GarkoDyo kaçır· 

mqtr. Kaçırma emrini nren de Papa 
idi. Rozita), Papanın emriyle Th·oli 
kö~küne götürmüşlerdi. Bu üç müthiş 
ha :ikat Ragastanın zihninde iyice yer · 
etmişti. Kendi kendine, hizmetine gir
mek üzere Romaya geldiği Borjiya 
ailesinin ne müthiş haydutlardan mü 
rekkep olduğunu düşünüyordu. 

Fakat kızı ne maksatla kaçırmış

lardı. Aklına gelene inanmak istemi
yordu. Bununla beraber kulağına ça· 
linmış olan "Tivoli,, mükemmel bir ip 
ucuydu. Papanın yazlık köşkü olan 
bu binada geçen rezaletlere, sefahat 
sahnelerine dair Romada dolaşan de
di kodulan şimdi birer birer hatırlı
yordu. 

Kendisiyle o kadar çabuk ve o ka
dar sıkı bir surette dost olduğu Ra
faeli düşündükçe titriyordu. Her şey
den enet ona haber vermek lazım 
geldiğini düşündü. Gözleriyle nazarı 
dikkati celbetmekslıin dışarıya çıka

bileceği bir yer araştırırken yumuşak 
bir elin elini tuttuğunu hissetti. 

- Ne düşünüyorsunuz, güzel Şö
valye? 

Lukres karşısındaydı. 
Ragastan, hissettiği korku ve nef · 

ret Msslni yenebilmek için büyük bir 
'p:·ret sarttetti. Gülümsemeğe mu· 
vaffak oldu. 

Uzaktan ba hail gören Sezar ses
lendi: 

- Orada haşhaşa neler konuşuyor
' sonuz? 

Lılkrcs fısıldadı: 
- Bu aece saat onda "Şen Saray,_.._ 
8oara brdeşfne dinerek yfiksek 

.•le: 
- Şövalyenizi size bırakıyorum .. 

Geae ıö~ SövaJ.>:e.. 

Uagastan heyecanını gizliyebilmek 
için yerlere kadar eğilerek selim ver
di. 

Lukres çekildikten sonra Sezar 
Borjiya Raka.stana yaklaştı. Ragas • 
tanın koluna girerek sordu: 

- Nasıl Kız kardeşim cidden akıl· 
lı bir kadındır değil mi 

- Mükemmel bir nazır Monsen • 
yört 

- Evety günlük muamelelere hep 
hemşirem bakar. Gelen mektuplara. 
hep o cevab verir. Hatta çok defa el • 
çileri de o kabul eder. Babam artık 

yorulmağa başlamıştır. lyi ki, aklıma 
geldi. Sizi babama takdim etmedim 
değil mi Şöv~lye? Gelin de takdim 
edeyim. 

- l\lonsenyör? Bunu başka bir 
vakte bıraksak, daha memnun olur· 
rum. Çünkü Papanın huzuruna çıka
cak kılıkta değilim. 

- Sezar Ragatsanm sözünü kesti: . 
- Oy le şeyler düşünmeyin 1 Tel•el-

lllf e lüzum yok. Babama sizden bah • 
setmiştim. Görmek istedi .. Haydi ge • 
linl 

Ragastan Sezan takih etti. Gördü
ğü şeylerden dolayı nefreti son ker • 
teye gelmL,ti. Fakat zorla kendini· 
tutuyor. Güler yüz gösteriyordu. 

Bir dakika sonra müzakere salo • 
nunun hemen bitişiğinde ve bir ku 
maş perde ile ayrılmı~ bir odaya geç
tiler. Papa altıncı Aleksandr bütün 
müzakereleri bu odada oturduğu 

koltuktan dinliyordu. 
Sezar kendisini Ragastan takib 

ettiği halde süratle bu odadan geçerek 
yanındaki Papanın dua odasına mah • 
sus küçük· oda.sına girdi. 

Papa içeride büyük bir koltuğa 
oturmuş. kendilerini bekliyordu. Yil· 
zünde tatlı bir tebessüm vardı. Ra • 
gastan içeri girer girmez Papa derhal 
gözlerini kendisine dikti. Bir anda 
içine girmek ve Şövalyenin nasıl bir 
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adam olduğunu bir anda anlamak 
istiyordu. 

Raga.stan Papanın önünde diz çök
tü. Papa, hemen elinden tuttu ve 
büyük bir iltifat göstererek: 

- Oturun oğlum l Dedi. 
Ragastan ne cevab vereceğini bir 

anda kestiremedi. Papanın kendisine 
gösterdiği nezakete karşı nasıl muka
bele edeceğini şaşırmıştı. Papa devam 
etti: 

- Sizi, Papa olarak değil, Sezar ve 
Lfıkresin babası sıfatiyle kabul edi • 
yoru01. Çocuklarım seni bana pek 
övdüler. Ben de bunun için sizi 
görmek istedim. 

Ragastan kekeledi: 
- Bana karşı gösterdiğiniz layik 

olmadığım iltifatlardan dolayı çok 
mahcubun: .. Şaşkın bir vaziyetteyim. 
Nasıl te~ekkür edeceğimi bilemiyo -
rum-

Şövalye doğru söylüyordu. Raki • 
katen şaşırmıştı. l<"'akat bu şaşkınlığı 
Papanın iltifatından dolayı değil. 

bir kaç g J'.ı tlen b~ri ba,.ından geç
melde olan kan~ık şeylerdendi. 

Kontes Almanın öldürülmesi, Ro • 
zitanın kaçırılması, Fransu,·a Dorji • 
:yanın katilleri diye bir çok zavallıla
ra işkence yapılması, Raftelin dayak 
yemesi, bunlar hep Borjiyaların yap
tıpları işlerdi. 

Ragastan bu kadar i~ler acısı 

cinayetler n fenalıklar yapan Papa 
altıncı Aleksandn bir insan şeklinde 
değil, bir canavar şeklinde tahayyül 
ediyordu. Halbuki önünde bulunan 
Papa çok nazik ve çok muhterem bir 
insan his.c:ıi veriyordu. 

Papa Şövalyenin hayran lığını gö
rünce sesini büsbütün tatlılaştırdı: 

- Çekinmeyin oğlum! Rahat otu
run! Eğer bana hoş görünmek isiyor
sanız benimle bir yabancı ~ibi değil, 
bir oğul babasiyle nasıl k~~ıuşursa 
öy)e konuşun. 

Ragas tan Papanın gösterdiği kol· 
tuğa oturdu: 

- Emirlerinize itaat etmeğe çalı 
şacağıml 

- Siz ttalyaya sırf oğlumun ya .: 
nanda çalışmak için geldiniz değil mi?ı 

- Evet, bu arzu ile gelmiştim. 
- Burada daha başka iyi i~ler de 

bulabiilrsiniz oğlum. Sizin gibi ce~ur 
ve kahraman bir silahşor, bazı fel'\3 
insanları iyilik yoluna sokmak gibi 
çok hayır ve iyi işler yapabiilr. 

Sezar atıldı: 
- Ah baba! Ragastanı Fransod· 

nın cenaze merasiminde bir görmiiŞ 
olsaydınız... 

Papa hemen: 
- Zavallı Fransm·a! Diye sote 

başladı. Hem söyliyor, hem de gözle
rini siliyordu: 

- Yazık ki, senin için bir babanın 
dökmesi lazım geldiği kadar göz yıış• 
dökemiyoceğim. Yazık ki. senin arkıt11 

dan doya doya ağhyamıyacağım. Pa .. 
pahk. ve hükümet vazifelerim bal13 

mani oluyor. Ah Şövalye! Dünrndıı 
büyük hir mcvkie geçmenin ne bÜ) ü1' 
bir bedbahtlık olduğunu bilmer.siniZ· 

Papa söyledik~e Ragastan yüreı;i· 
nin genişlediğini hissediyordu. Prilll .. 
veri ne kadar çılgınca sevdiğini so)·ıc-
yince Papanın kendisine acıyacaırın• 
ve sevgilisi aleyhine açılan bir bar~: 
kendisinin gönderilmiyeceğini uını 
ediyordu. 

Hatta Papanın cesareti ve kahrı;:' 
manlığıru takdir ettiğini görünce be 
ki Primver gibi hakikaten yılmnı ,.~ 
korkmaz bir kız hakkında merhaınc • 
uyandıracağını dü~ünliyordu. Jlll 
f;Uretle ihtiyar Bo;jiyanın haliıte 
ve sözlerine aldanarak akılsızca ,·e 
hatt<i budalaca bir takım ümitlere 

)·e 
kapıhyorda. Ve heyecanı ~on derece 
varmış olduğu halde dedi ki: •.. ete 

- Muhterem pederim! \ ük: e 
kederinizin kalbimin derinlikl~~:fj 
kadar sindiğini duyuyorum. Çuı-


