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.,.. .... ıııiiiiii ... ~--------------------------... llu,,anldl Yunanhtan vaziyetini göateren Yunan haritası: Asilerin ellerinde bulunan ger ler ıiga/ıla gösterUmlştir. Bükıimet kuvvetlerinin hareketlcrl oklarla ifa ret edilmiftir. 

Harp talii hükômete gülümsüyor 
kondilis kuvvetleri Struma'yı geçti 
A verof Türk bayraklı vapurlarla karşılaştı 

\r enizelos 50 şer -kuruş gündelikle asker topluyor 
Balkan andlaşması Gönüllü yazılanlar 27000 oldu 
•• / t • • • •• i .J. • Asiler umumi seferberlik yapıp 18 kur'ayı sllAh altına aldı 

fUZe BSlTlRl goS erul GOmDJcDne ve lskeçeyl işgal etmişler. Altı tahtelbahir ve yeni 
JŞbakanımtzd son Ba» kıt'alar Venlzelosculara kat.aldı. lhlllAlcl donanma Kesendlre 

1
7 ve lstavro asker çıkardı 

Titülesko da çok kuvvetli ı V . 1 G. .d. . ı·kı A 1. . .1 A tt· y l 
sözler söyledi I enıze os ırı ın ıs ı a ını ı an e ı. unan I 

•111garlstan pek lsabetll hareket~lond~ .~ü~~!~-~ve~a kar~ı koyacak bir zırhh ahyo~ 
Bag 1 ıtiiles,"onun 8 ' • 1 Sipariş edilen 5 bom- nn düzeldiiini bildiriyor. Hava HükOmet kuvvetleri yakında Ma • 

D garıstan bardıman tavwaresl ve topçu kuvvetleri, bütün gün a. kedonya ve Trakyayı ui çeteler. 
beyanatı • Jd J f# ıilerin mevzilerini bombardıman den temizliyecektir. 

. ltnaeı, 9 (A.A.) - Rador a· DOlBSIDI gerı a 1 geldi etmitlerdir. Sabahtan itibaren, 24 tayyare, 
~1 bildiriyor: Cenevre, 9 (A.A.) - Bay An· Paria, 10 (Huauat) - Maten KiSprüler, dün akıam tamire· Strimon mıntakumı durmadan 
'h.~lkan antantı hqkanı 8&1 tonof, Bay Avenol vasıtaaiyle bu pzeteainin YunaniMaııa yolladığı dilmit ve manialar kaldmlmqtır. bombardıman etmiılerdir • 
.i~eako Rador ajamma aıaiı · nbah Bulgar ve Tnrk mfunessil • buauat muhabirin verdiği bir ha.be-
..._. beyanatta bulunnnıttur: !erinin aldıktan haber ilzerine re göre bet tayyare ile bombardı. 

'•Hali' hazırdaki bldiaeler, Bulgar t~bOtllniln muameleye amn malzemesi Yugoalavyadan 
~ miaakmm müeuir oldu· konulmıyac.ğmı matbuata bildir· Seli.niğe gebnittir. Aynca in • 
~ hiçbir itiru ıötiirmebizin mittir. AIAkadar iki memleket 7 giltereden de on tayyare gelmeai 
~ ekted" s· Jeket Mart ı.rilıli tqebbüsün hükilm • 
't etin ır. ır mem ' sOs addeditmeei IAznn geldiğini! • bekleniyor. 
~iıtanın bu,Un geçirdiii kani olmuılardır. Bay Antonof 1 A verof yeniden 
tG..J•lt çetin imtihanı, toprak bU. bugün öğleden sonra Bay Aveno- hasara Uğradı 
1ıı.__ Glünün ko111fUlanndan biri la bir mektup g<Sndererek htıktl ! 
L:-fnıdan tehdit edilebilmeal metinin ve kendıshıin icap eden Averof zırhlıımı takibe giden 
:!' lbantdd en küçük bir endite izahatı alarak. Bulgar muhtıruı· bir tayyare, ıemiyi bulmut ve Ü· i:. olmakımn, ıeçirebilir. Kar- nm Uluslar Derneği Konseyine zerine bom bit. atarak yeniden ha. 
~ müzaheret eaaaına mülte- tebliğini faydasız addettiklerini tara ufrabnıftır. 

lbuabedelerle teaiı edH~n em- bildirecektir. 1 Dün alqam Sellnik'te, aaat 21 
~et ıiıteminden daha belit _ ........ •' - de neırolunan bir teblii. havala-
~ delil vardır? Balluuı mi· yoruz. Her ne oluna olsun Bal· llllıanıtftll•tıtı•illll aı•llllit~ 
~imza edenlerin emelleri kanlarda aulhün muhafaza edile- Beynelmilel bir 
;:. ~perverdir. Bulgar bUkil. ceğine kanaat mevcut olunca Yu· 
,~n de komıu meml~ketlerin naniıtanm ulualar aruı bakmım- tavassut 
a_ ~ ~perver emelleri besledi· dan vaziyeti anceden gö7üktü • Pariı, 9 (Franaızca latanbul )-
~ •D&nmak lbmıdır. tünden daha az vahim olarak Beynelmilel ıulh bürosu reiai, Çal. '"1 •azi7et içinde, hiç bir ae. mütalea edebiliriz.,, dariı'e Venizeloaa ıu telgrafları 
~ Yo~en uluılar demeti nez. Hariciye encllmeol· ıöndennittirı 
'~elci Bulıar tetebbüaünden °Yunaniıtanm dahili itlerine 
t.a. :': lllÜteeNİfim Ye hiikGmet. mfz topf&Dd.J karışmak iatememekle beraber 
h,i Gktınete açık bir izabm her Ankara, 9 (HABER) - Harici· arzularınızı ıilib kuvvetiyle halle 
~Yoluna koymumı temenni e- ye encümeni busün toplandı, Drı ça1ıtmaktan vaz geçmenızı ve 
~ Hepimiz kalben Yunania • Bakanı Bay Tevfik Rüıtü Aru aulhu muhafaza ve iadeye çalıf • 
'beraberiz Ye ıeçirdiği buh· da iıtirak etti. Harict mnuml va- manızı rica ederiz.,, 

- -

"-a bir an evvel niba7et bulma· ziyet etrafmda konuıuldu. Bakan Bugün gelen lngiliz gazetele • 
-._bnl ıurette temenni edi • izahat verdi. rinde timdiye kadar veri en ha • Erkek - (Dünyadaki kaTışıklığı düşiincrek:) Ktwga.. Dövü1- Dayak.. 

flat berlerden bir kaç farklı haber çık- Birblrlnl boğazlamak.. Kötü feyler! imanlar ancak bunlar ortadan lcalkll-
aar Baı6üanımn JiinlıiJ ikinci taburuzJa ~Clft beyanatını makta-'11'. ğı mman rahat eder. 

(:y: 2 nci 1tqılamuJa okayumu) 1tııııımınımmnnnmt1ımınntnmıı11ttnnınmmnmımnıımıt1f1111 Kadın - Benden fik8yet etme diye sana lca~ defa ıöyledlm. 
'-ır.\en lsyanu~a dair haberler 2 ncı ve 4 Onca sayıfamızdadır.Resımıer ise sonuncu sa ıfad~~ 



ııan ihtilaline dair dün geceki haberler 
l<aradaki vaziyet GiiA;;;~i~i;·;";;···i;,;;~;·ı ı ıh ti lal in Yunanistan dı--

a anuaş muharebesi 
ası/er tarafından l 

.s~r~,/!.!ab~ı!~~1!.e gör•.\ şında yaptığı ô.kis/er 
devam etmektedir Güm~lcıne v~ l~keFe tisıler tarafın-:· Dünkü ikinci tabımızda, Yuna· muz sulh muahede.inin teslihatl' 

1 dan ışgal edılmıştır. 1 . 'h '1"1' d l . l R d "bi ld ... hd•.ı•t ... --··-·······....................................... nıstan ı tı a ı o ayıııy e oma a mızı ta tutmuı o ugu ta •~ 

Sofya, 9 (A.A.)-Yunan-
Bu.gar hu<lu un:lan bildirildiğine 
göre Yunan hükumetinin bir tay· 
yare filosu bu sabah saat 8,30 da 
Demirhisar kasabasını bombardı· 
man etmiştir. Bombardiman ses· 
leri huduttaki halk tarafından da 
işitilmiştir. 

Gene huduttan bildirildiğine 

göre asi1erin kontrölü altında bu
lunan r.ımtakalarda yirmi ve otuz 
se1 

.. iz ya: ları arasında bulunan 18 
sınıf t.eferber edilmiştir. Bunlar 
asi kuvvetleri takviye edecekler
di:.·. 

·As· Gen er al seferberlik 
ilan etti 

Be!grad, 9 (A.A.)- · Pravda 
gazetesine bildirildiğine göre, 
Makedonya asileri 27 bin gönüliü 
toplamışlar ve Atina ile Selanik 
arasındaki muhabere v~ muvasa· 
layı kesmek için Selaniğe hücu
ma hazırlan.malrtadırlar. Asi Ge
neral Kanemos'un umumi sefer-

. berlik ilan ettiği bildirilmektedir. 

Hü~ ômet kuvvetleri yeni 
taarruza geçtiler . 

Sofya, 9 (A.A.) - Huduttan 
gelen haberlere göre, Yunan hü
kfunet kuvvetleri yeni bir taarru
za giri~mişlerdir. Tayyareler Se .. 
laniğin 45 mil ~·mali ~nrk!;gjndeki 
Demirhisar p~ır;ne taarruz et .. 
mek üzeredirler. 

•• 
ea ı. yor 

Atina, 9 (A.A.) - Havasa .. 
jansmın hı:!öu:;i muhabirinden: Se
lan:kte ncş~ctli!cn bir tebliğe göre, 
topçu kıtaatı ve tayyareler asileri 
bombardıman etmeğe başlamrş!ar

dır. Makedonyada umumi taarruz 
pek yakındır. 

Hükumet müfrezeleri 
Struma nehrini geçtÜer 

Belgrnt 9 (A.A.) - Gazetele
rin Yunanistandaki muhabirlerine 
nazaran, S::ruma nehrini geç.me • 
ğe muvaffak olan Yunan hü!Jdllnet 
müfreze!erile il.siler ara!>ında mü
sademeler olmu~tur. Asile~den el
Ji kadar ölü ve yaralı vardır. 

Umumi taarruz buaün· 
.> 

Atina, 9 (A.A.) - Bay Çald~
ris gazetecitlere beyanatta buluna· 
rak ezcümle dem~tir ki: 

0 Bu sabah başlıyan topçu ve 
tayyare taarruzu umumi taarruzu 
hazırlamağa matuftur. Eğer hava
lar iyileşmekte devam eder, ve iç
lerinde baş gösteren kaçma hare· 
ketleri dolayısile, pek nıuhtemel o
larak asiler mukavemetlerinin fay
dasız olduğunu anlayıp da teslim 
olmaz!arsa, umumi taarruz yarut 
başlıyacaktrr .,, 

Diğer cihetten, harbiye müste • 
tan, bugün öğleden sonra Bakan
lar heyetine isyanın tam bir ıuret· 
te bastırılmasına doğ1U ıeri bir 
istihale nievcut ol~uğunu bildir • 
miştir. 

Makedony~ asilerinb reisi 
General Kamenoscun Bulıarista· 
na kaçtığı şayiası vardır. 

Resmi tebliğ 
Asi kuvvatıeri feci 

vaziyettedir 
Atina, 9 (A.A.) - Dün ak§am 

qağıdaki tebliğ n~redilmiştir: 

"Havalar fena gitmektedir. ~ 
dos yüzünden sürekli bir yağmur 
başlamıştır. Tayyareler kahraman
casına hareketlerilerine devam e· 
derek Serezde asilerin bir tahaı • 
şilt merkezini bombardıman etınit
lerdir. Diğer taraftan 20 tayyare 
Serezin şimendifer istasyonuna 
bombalar atnuştır. Tayyareler ay
ni zamanda büyük bir kısmı sular 
altında kalmış olar> Serez ovasm· 
da istikşaflar yapmışlardır. 

Y ağmurlarm devamı lakdi • 
rinde suların yükseleceği ve ova • 
daki feyezanların geniıliyeceği 

tahmin edilmektedir. 
Asi lruv\•etler pek feci bir va -

ziyelte bulunmaktadırlar. Struma 
üzerinde köprü kurarak bu nehri 
geçmemize mani olan fena hava 

lar değil, kar ve feyezanlardır. Or· 
dumuz gayet iyi bir haldedir. Or
dunun kendisini dinlendirecek bir 
mo!a vermesi için icap eden ted .. 
birler .;ımmııtır. Piyade kıtaatı 
takdire tayan bir vaziyettedir. 

Struma nehrini ve sular altında 
bulunan ovayı ne suretle geçmek 
lazım geleceği araştırılmaıktadır. 

Biz, ta!biat unsurlarına ve halleri 
acıll<lı olan ra'kip1erimize karşı mü
cadele ediyoruz.,, 

KONDlLlS 
Çaldarİsin çok makul 

sözleri 
Atina 9 (A.A.) - Başbakan 

Bay Çaldariı, dün a)qam gazete· 
cilere vaki beyanatında !Öyle de • 
mi~tir: 

HükUnıet mümkün olduğu ka -
dar az telefat olmasına dikkat et· 
mek suretile intizam ve sükunu 

tamamen ve hu defa kat'i olarak 
tesis edecektir. O suretle ki, istik
balde milletin sükUn ve huzunı ta
mamen temin edilmiş olacaktır. 

Beynelmilel efkarı umumiye de 
ayni veç.hile isyan hareketini tak· 
bih etmektedir. Ve ecnebi hükii • 
metler hu fırsattan istifade ederek 
hükUınetin milli kalkınmayı ve 
dahilde sükUnu ve Balkan yarıma
dasında teessüs etmiş olan nizamı 
temine matuf olan icraabna kar§ı 
,tam bir teveccüh gösterınişleroir. 

Hül umet tayyareleri 
Atina, 9 - Hükumet tayyare

leri, eski ılıca mevkiinde loplan
~ı~ .olan asi topçu kuvvetlerini 

Çaldaris 
Kabinesinin 
istifası. 
Yalan! 

Atina, 9 (A.A.) - Atina ajan
sı Çaldaris kabinesinin istifasını 
ve Selaniğin bcmb:ırdımanmı tek
zip etmektedir. 

Plastras Yuna~ 
nistana sokul

mak istiyor 
ltalyada oturup isyan ha -

reketini takip eden bir 
günlük diktatör Plastiras, Yu

goslavya tarikiyle Bu]garistana 
ıeçmek istemektedri. Oradan da 
asiler arasına karışmak fikrinde • 
di~ ... 

Fakat, Yugoslavyanm kendisi
ne müsaade vereceği füphelidir. 

Esrarengiz 
bir vak'a 

Müddeiumumi 
nereye gitmiş? 

Atina, 8 - isyan gününden -
beri ortadan kaybolan ve bir dst
ha vazifesi başına gelmiyen A • 
tina temyiz mahkemesi müddei • 

umumisi Y orgiadis zabitaca a
ranmaktadır. 

ı1uı111111111Mtıt11wı11111Hıııffıııınıııı111tu ......... ..........,ııftll""•_,..1,.11"".._ 

bombardıman etmişler ve otuz 
bomba atmışlardır. 

HükUınet tayyareleri eski Cu
mada ve Demirkapı kışlalarında 
hiç bir faaliyet görmemişlerdir. 

Her halde taarruz hazırlan • 
mıştır. Taarruz, piyade, süvari, 
topçu ve tayyare kuvvetleri tara
f mdan ayni zamanda yapılacak-
tır. 

Venizelist zabitler Moraya 
gönderild'ler 

Atina 9 - Selanikte hükıi -
metçe tevkif edilen ve Venizelist 
sivil ve zabitler, Mora krt'asmda 
Fripoli ıehrine gönderilmişler • 
dir. 

bize dair dönen rivayetleri· yaz. bizim aulh ve bütün komıularJlllll" 
mııtık. Bugün de, belki karileri- la samimi ve ihlaskir dostluk ff 
mizden birçoğu ikinci tabımızı O· anlaıma halinde yaıamak tarafta
kumam.ışlardır diye ayni telgrafı n olduğumuz ve her hangi bit 
tekrar ediyoruz: memleketin arazisinde her ne 'f\I" 

Paris, 9 (A.A.) - Hav&s ajan· kua gelirse gelsin sulbü ihlal et111I• 
sının Roma muhabirinden: yeceğiz sdretindeki resmi ve ateııl 

Bura siyasi mahafili Yunanis~\ beyanatımız hilafına hareket~· 
tan vaziyetini biraz endi§e ile ta- meyi düşünmemize bile aıu ' 

1 
kip etmekte ve bu vakayiin hakiki 1 aait değildir. Bu, yalmz Bulıat 
bir vehamet kesbetmiı olduğu mü- hükCimetinin değil biliiıtiına bil" 
taleaaında bulunmaktadır. tün Bulgar milletinin kat'I azaıi f'f 

Ankaradan gelen ve Balkan arzusudur. Onun, ıtatülerini _.ı. 
devletleri anlaımasınm Balkanlar ihlal etmiyeceğiz, ona tamaaıil• 

statüskoaunu değiştirmek için yapı· bel bağlryacağız. 
lacak her türlü teıebbüse mani ol· Her sene sonbaharda ve kıtd• 

maya karar vernıit olduğunu ,bildi- muahedelerin bize bulundurınak 
ren bazı haberlerden endite ile müsaadesini veımİ§ olduğu askf 
ba.hsolunmaktadır. Bu ha.herler rin mühim bir kum.mı - taaarrU 
Bulgaristana karıı bir ihtar mahi- maksadiyle- mezuniyetle sevke" 
yetinde telakki ve böyle tefsir e· deriz. Şimdi mezuniyet halindi 
dilmekte ise de ihtarın sebepleri bulunan bu aakerlerden bir kıssOr 
vazıh surette malUın değildir. Bul- m huduttaki zayıf mevzileri tar 
gar hududundaki Türk mevzileri· viye için ıevkedilmit olan efrat 
nin takviye edilmesinin münhası- yerine vazife başına çağırdı1'· 
ran bir ihtiyat tedbiri olduğu ka- Bunda mevzileri.m.izin dört, bef• 
naati mevcuttur. sekiz ve on kilometre aralıkla h1J' 

Anadolu ajansının notu: 
:A.nkaradan bu gibi haberler git

tiğine dair hiçbir malumat mevcut 
değildir. 

Bulgar Başbakanının Bul· 
gar ordusuna dair 

beyanatı 
Dünkü ikinci tabımızda Bulgar 

Baıhakam Zlaıefin Bulgar ortluau 
hakkındaki beyanatım dercetmit· 

tik. Çok mühim olduğu jçin, onu 
da burada tekrarlıyoruz. Gece ya· 

. rısmdan sonra alınan diğer bir tel
grafta Bulgaristanın bizi tiki.yet 
yollu verdiği notayı da geri aldığı 
yazılıdır ki, bu telgrafı, birinci sa
yıfamızda okumuşsunuzdur. 

Sofya, 9 (A.A.) - Bulgar ajan· 
sı bildiriyor: 

Bulgaristanın iki sınıf ihtiyat 
efradını sehrber etmif olduğuna 
dair olarak ecnebi memleketlerde 
ortaya çıkan şayia dolayısiJe 'baş. 
vekil general Zlatef, aşağcdaki he· 
yanatta bulunmuştur: 

Bu şayialar hiç bir veçhile ha· 
kikate mutabık değildir. Biz, yal
nız seferberlik yapmamakla kal . 
madde, seferberlik yapmıva niye. 
timiz dahi yoktur. Zira bizde kura 
efradı yoktur. Bir de, ahkimma 
harfiyen riayet etmekte olduğu-

dut boyunda bulunan dört ili bef 
neferden mürekkep dağınık ku"• 
vetlerdir. Karlar eridikten aonr' 
bu za~f kuvvetler vazif elerillİ 
çok mütkülatla yapabileceklerdir• 

--o-
Garbi Tral<yada vazıyet 

Atina, 8 - Vradini gazetetİ' 
ne göre asilerin elinde bulunan l· 
ki tahtelbahir, faaliyet sahalats 
pek dar olduğundan Ciridin SU • 
da limanından uzaklaımamıştıt• 

Atina, 8 - Bütün liman reit' 
liklerine bütün deniz nakil vasi' 
talannın ve vapurların hükuıne • 

tin emri altına konulması için ~ 
mir verilmiştir. Vapurlar, ancıJ 
hükUnıetin emir ve mmaadesiyl~ 
seferlerini yapabileceklerdir. 

-o-

Yugoslav gazetelerine .. 
gore 

Ati na, 8 - Nim resmi V radi · 
ni gazetesi, Trakyadaki va:ıif' 
hakkında şu malumatı veriyor: 

"Gelen haberlere göre iı1'" 
başlar ba,ılamaz, lıkeçedeki 4l 
inci alay kumandam miralıl1 
Venitris emri altındaki kuvVet ' 
lerle Gümülcino üzerine yürüdliit 
ve orada hükWnete sadık kal.ı' 
General Y alistraaın kumand••JJI ' 
daki on ikinci fırka akıanıb'1' 

r 
muharebeye tutuşmuı, ıonra dJ6~ 

C' b J_ t l • d • l ? kezi Kavala olan asi dördiiO"ü ___ u_~a __ a_r~ıg~a_z_'! e !!! ... 1!:e.211~t ar. _kolorduya iltihak eylemitti~ 
ltalyan garsonlarıJJJJJ 

" İngiliz parlamantarizminin esasları,, kıyaıetı 
tavsiye ediüyor. Abidin Daver bazı lerinden pis olduğuna iman getirmif Roma, 10 (A.A.) - Lük• ;~ KURUN - Asım Us bugün lngiliz 

Pnrlcmantarizmini aniatıyor, ve bu 
. parlemantari::min dört noktada esas
lı bir ıekilde bclirdlğini söylüyor. Bu 
dört nokta şudur: 

1 - lngUiz diplomatları çok açık 
lisan kullnaırlar. 

2 - Azalar fırkalarına sadıktırlar. 
Jllecliste mükemmel bir disiplin var
dır. 

~ - Bütçe hcrzaman denk olur. 
' - 1'-lulıafazakardır. 
CUMHURiYET - "Hem nalına, 

hem nulıına,, sütununda Abidin Da • 
ver bir okuyucusundan aldığı mektu
bu neşrediyor. Mektupta bayramlar • 
da yapılan mmrafların Himayeietfal 
cemiyetine verilmesini, ve bu cemiye
te para -0ermiş olanların bütiln· dost • 
larUe bayraJ!llqmıı addolunmaları 

misaller göstererek bunun çok iyi bir bulundukları bir şey görseler bu on - birinci sınıf oteller müstesna 0 

usul olduğun:ı söylüyor. lara rarpar ve derhal mcnelerler. Fa- mak üzere ltalyada diğer otel !~: 
MiLLiYET - Felek sütununda kat meseld sokak tozunun feker ve sonlarının it elbisesi olarak fP""" 

Bürlıan Felek bizde sokakların çok simit üzerine yapıştığı zaman, gözle • l · I" k d al ars• gıyme en a a a ar sendik ar 
çamurlu, fena ve bakımsız olduğunu görülmez bir hale geldikten sonra da 
söyliııcrek nazarı dikkati celbediyor. pis, zararlı, mikroplu olduğunun far- smda kararltnıJ!tır. tıa. 
re bu işin ön.üne geçilmesini tavsiye kında değüdirler. FeUiket burada. Ayni kararın kahve ve lokall • 
ediyor. Pislik hakkında ilmi bir bilgileri la'r hakkında da tatlbiki için sııiiS• 

ZAMAN - Başmakale yoktur. yok.,, kereler devam etmektedir. 
AKŞAıJI - A!.:şamcı bugünkü yazı. ----o--

sında bcu-ı seyyar satıcııarın halka Göring bir aktrisle Almanyada tşstzll1' 
çok pis ve gayri B!/ılu şeyler satmak • 
ta olduklarını söylüyor ve diyo1· ki: evlendi artıyor -

"Halk ile temasta bulunan zabıtai B l' 10 (AA ) H ~-.L-• ıD er ın, • . - avas a- Berlin 10 (A.A ) C:uu-
belediye memurları pis şeylere karşı ...., • - "il • de"' 

jansından: B. Göring, Nisanın 11- d AJ d • 'zlerııı a ldkayt adamlar mıdır ki, meseld işte . • • • nun a manya a ıısı 1'• 
böyle temizlik ve sılılıat i~lerine ait m.de devlet tıyatrosu aktriderın • di 2. ·Milyon 765 bine balii olıtı~ .. 
emfrlere aldırış etmiyorlar: Hayır, hiç j ılen bayan Emmy Sonnemann ile 1 ta idi. Bunda Kanunusaniye nı• 
te pis şeylere müsamalıa etmezler. I~- evlenecektir. WJtle 209 bin fazlalrk vardır· 
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~im q&:lişiiHı: 
~tınan -is;anı, .. ~e 
andlaşmalar 

s1stemi 
~\Utan isyanı, bir bakıma, harp 
llı~a.k!ayıcısı bir harekettir. Bir 

11
. rebe "provası,, drr. Hani 
~eale~, halka seyrettirilmezden 
~l, tıyatro müntesiplerine gös -
d ır. İ!te, onun gi:bi, bir "genel 
~e,, yapılıyor. 

'İQı t.aaen V enizelosun bir silah 
eft.·latı olduğunu iddia edenler de 

8
ii< değildir. 
~ YUrtdaı savatında, hemen 
~ Hk günlerden itib~ren, bir 
• dan donanma, bir yandan ha -
~~etleri, karşı karşıya kal -
6ı t!ardır. Averof başta olmak 
)a~e donanmanın en ehemmiyetli 
~~~, asilerde olduğu ve Veni -
d 'oa ''karada mağlup olursam a
d·~l~da istiklal ilan ederim !,,diye 
t'llfiindüğü için, Yunan hükumeti 
~~diye kadar olduğu g:bi, !:m -
) iclen sonra da. zırhlıya kartı tay
~e aevketmek mecburiyetinde 
~ aca.ktır. Nitek)m, 15 ağrr 
"'lbba.rdıman tayyaresi satın al • 

k istiyormuş! 
h .\caba, hava kuvveti, donanma
>l altedecek mi?. Bu, bütün dün -
~ tr, harp cihetinde ala1kadar ede-

'bir mevzudur. 
\r. llkin, itin bir de, sulh tarafı ... 
~1,.;ce düşünülüne, Yunan isya -
-. diğer bakımdan, bir sulh "ge
l denemeai,, değil midir?. 

~ lter garp komtularımız, vakti • 
,8-.lkan andlaşmaaı çerçevesi 
~ girmemiş olsalardı, öyle zan
~ilirdi ki, bu karışıklrk vaziyet
~nden istifade edenler zuhur e-

di. 
\.~mbilir kimlerin i1tiıhuı kaba· 
~ ·~ Y unanistam neye be.na -

~ı. 
lkat bugün, Balkan andlatma-
~ tirmit devlet!erden ıesler 
~~ldiğini duyuyoruz. işte Ti -
~konun bugünkü gazetelerde 
~ .. "beyanatı ... işte Yugos•avya 
~a.~mm neşriyatı.. . işte bizi.m 
ııı·ltı.·hgımtz tavır •. Ve ışte, hepı -
~· 'kendi içinde buhranlar geçi
\ı bu biçare dosta elbirliğiyle 

1 
ııtr 1 ' 't o uyoruz ..• 

~h Una.nistandaki isyan baıtırtl -
~I ~e komşumuzda sükun ve ta
~) h~Yat iade edildiği gün, bütün 
\ ~ler, hep bir ağızdan ıunu 

11)ebilirler: 
~ 4ndlaşma1ar sistemi, ıulhun 
~ ~u olarak. haıkikaten mu
\t· faJt olmuştur. Zira, büyük bir 
~~'ile bu kargaşalıktan istifa -"\a "-tkı,anlar zühur edebiJir ve 
\h tılarda mi1letler arasında si-

ltr Patlayabilirdi. 

~ (VJ.?(Q) 

la-ıeşdlrllecek esnaf 
l'· cemiyetleri 

)'ll ~ret Odası, Esnaf Cemi
' er111in maaşlarmda gösterilen 
~i nıuraflarla hususi mas
~iaı idare etmek üzere cemiyet 
,).;,:_~nden beş kişilik bir heyet 
,~tır. Bu heyeh bakkallar 
ttı~)'eti reisi Rüştü, Manifatura
~h Cenıiyeti Reisi Salahattin, 
b~~iler Cemiyeti reiıi Celal, 
>,,. ~ıla.r Cemiyeti Reisi Y ah· 
~~Şekerciler Cemiyeti Reisi 
~ da.n mürekkeptir. 

S~t\ez Heyeti, Cemiyetleri 
\~ oJ r-. ayıracak ve bütçesi mü
~ l'rltyan cemiyetler, müsait 

'~ b!rleıtirilecektir. Esnaf ce
~tıı, eti, Ticaret Odasınca tali
'lld'1 ~ Yf • .?ılmcıya kadar bu ıe· 

are edilecektir. 

Garsonlar 
mektebi 

Gar~onlar cemiyeti 
böyle bir mektep 

isliyor 
Diğer Avrupa memleketlerin· 

de olduğu gibi memleketimizde 
de garsonların bu san' alten imti
han olarak ehliyetname almaları· 
nın mecburi tutulması ve ehliyet
namesiz garsonların çahtmaktan 
mene:lilmesi için garsonlar cemi· 
yeti belediyeye müracaatta bulun
muştur. 

Garsonluk diğer memleketler
de günden güne incelen bir ittir. 
Gene buralarda garsonlar gıkı bir 
imtihana tabi tutulmaktadır. Bv 
aan'ati memleketimizde ilerlet· 
mek ve gerek müntesiplerini,gerel< 
müesseseleri zarardan korumak i-
çin, başka memleketlerde yapıl

d:ğı ve tehrimizde de berberlere 
tatbik edild:ği gibi her garsonun 
imtihana tabi tutulması istenmit
tir. Belediyece böyle bir karar a
lındığı takdirde garsonlar cemi· 
yeti bir de garson mektebi aça
cakla. 

-o-
Filmlerden alınan 

gümrilk resmi 
Gümrük Baımüdürlüğüne ge

len bir emirde timdiye kadar si· 
nema filmlerinden yalnız kira be
deli üzerinden gümrük resmi alın
masının hazineyi fazla zarara sok 
tuğu bildirilerek bundan sonra 
gümrilk resminin filmin umumi 
kıymeti üaerioden al•nmaaı bildi· 
rilmittir. 

Şimdiye kadar sinema filmleri 
için buradaki sinemacıların ve 
fi!m firmalarının kira bedeli üze
rinc!en gümrük reuni alınmaktay
dı. Halbuki ıinemacılarm veya 
film acentalarının filmi göstermek 
hakkını satın almak için verdik
leri bir para vardır ki film için 
kıymet esası bu sayılmaktadır. 

Filme kira bedeli olarak verilen 
para metre başına ancak bir kaç 
frank veya bir kaç çentten ibaret
tir. Hükumetin emrettiği şekilde 

resim alınmasına sinemAcılar her 
zaman olduğu gibi itiraz etmek· 
tedirler. 

-0--

Kokafn çekmek 
suçluları 

Kokain çekmekten suçlu ipek 
film artistlerinden Ferdi Tayfur 
ve a~adatlarınm muhakemeleri· 
ne bugün gümrük ıekizinci ihti• 
aas makemesinc:İe devam edile
cektir. 

-0--

Şehlr Mecltsl 
toplanıyor 

Şehir Meclisi bugün saat 14 de 
toplanarak belediyenin 935 büt
çesinin müzakeresine batlıyacak-. 
tır. 

-0--

Beledlye yeni lstlm
IAkler yapacak 
Yeniden açılması icap eden 

yollarla e•kiden kalan iıtimli.k 
borçlarım ödemek için belediye
nin istimlak tahaiaatma çok fazla 
ihtiyacı vardır. Mec.buri istimlak
leri kartılamak ve eski borçları 
kısmen ödeyebilmek için 935 büt
çesine 220 bin lira konmuştur. Bu 
miktar 934 bütçesine göre 180 bin 
lira fa2ladır. 

HABER - Alıtam Postan 

Kapıları kapalı 
tramvaylar 

Bmamaklan parmaklıkla kapatılan 
ıra.mvaylardan biri 

Tramvay kazalannm önünü al
mak için tramvay kapılarında de
ğitiklik yapılacağı ve tecrübe için 
iki araba kapısının tadil edildiii
ni yazmıttık. 

Dün bu arabalann tecrüıbeleri 
yapılmııtır. Kapılan değiştirilen 
arabalar motris, diğeri romörk ol
mak üzere ikidir. Arabaların 
basamakları yeni pannaklıkh ka
pılarla tıı.mamen örtülmektedir. 
Bu şekilde basamaklara ayak ko
yup tutunmak, tramvaylar yürür
ken atlamak kabil olamıyacağı 

gibi haricten kapıları açacak man• 
dal olmadıtrndan açmak da kabil 
olamıyacaktır. Kapıların ön ta• 

raftaki vatman, al"ka taraf ta ki hi· 
letçi ve yolcular tarafından kapa
nacaktır. Kapılar ancak içerdeki 
mandal çevrildikten sonra açıl· 
maktalır. Arabalar, yolcu bindik
ten ..;e kapılar kapandıktan sonra 
hareket edecek, kapılar ancak i~ 
taayonlarda açılacaktır. Yeni par
maklıklı kapıların orta kıaımları
na kadar, yağ•şlı ve soğuk hava
larda vatmanlarm bacaklarını 

muhafaza için yelken bezinden 
yaprlmıt perdeler çekilmi,tir.Bun• 
lar icabında çıkarılabilecektir. 

Dün her iki araba da gözden 
geçirildikten sonra bunladan biri 
ilk tecrübesine çıkarılmıtlIT. Ara
baya tecrübeyi yapan heyet ve ga 
zeteciler binmittir. Şişli - Beya
zıt tabelası tatıyan ikinci mevki 
araba depodan çıktıktan sonra 
Şitli durak yerine gelmiı, burada 
arabaya yolcular alınmıştır. 

Tramvaya yocular tamamen bin
dikten sonra kapılar kapanmıf, 
araba iıtasyondan kalkmıştır. Bu 
arabamn yeni kaprlanndan ha
berdar olmıyan bir yolcu araba
ya doğru koımuş, atlamak iste
mitse de hemen kapılan gönnüf, 
f;krinden cayarak tramvay durak 
yerine doğru yürümüştür • 

Araba Bayezide kadar muhte
lif istasyonlarda yolcu almıt, in- 1 
dirmiştir. Bu aahada yirmiden 
fazla kimse tramvay yürürken ba
samaklara atlayıp binmek teşeb

büsünrfe bulundukları gibi bir çok 
çocuık da basamaklara aaılmağa 

teşebbüs etmişlerdir. Basamaklar
da ayak koyacak ve tutunacak yer 
olmadığından böyle yapamamı~
lardır. Kap•lar kapandığı için içe
ride bulunan yolcular da a,ağıya 
atla yamamıtlardır. 

Tramvay BeY.azıda gelince ta• 

1000 kişiye 
iş çıkacak 

Nazilli fabrikasının 
hazırlıkları . 

ilerliyor 
Sümer Bank tarafından Naal

lide yapılacak olan yeni fabrika 
için Türkstrog'un hazırladığı ilk 
projeler üzerinde konuşmalar bit
miş, bazı tadilatla bu projeler ü
zerinde esas itibariyle mutabık 

kalımnııtır. 
Ankaradan gelen Sümer Bank 

Umum Müdürü Nurullah Esat Sü
mer buradaki konuşmalara riya• 
set etmiştir. Bugün hep birlikte 
Ankaraya oradan Kayseri ve Na
zilliye gideceklerdir. 

ilk projelere göre teferrüatlı 
kati proje hazırlanacaktır. Gene 
bu sırada, Sümer Bank tarafından 
hazırlanacak olan inşaat planı ü-
zerin-le intaata başlanacaktır. 
fabrika, inşaat, baıladıiı tarihten 
itibaren bir buçuk yıl içinde faa
liyete başhyacaktır. 

Bu fabrika memleketimizin ih· 
tiyacına göre buma ve pazen çı-

karacaktır. ı ı 

Yeni NaziJii fabrikasmda 1000 
i,çi çalışacaktır. Bu itibarla 1000 
yurddaıa yenideıı İf çıkıyor de
mektir. 

o 

Kopala çarşıdaki 
marangoz dUkkilnları 

Belediye Kapalı çarfıdaki ma
rangoz dükkanlarının vaziyetini 
tetkike başlamı,tır. Kapalı çartı 
esnafı çarııda çoialmakta olan 
bu marangoz dükkanlarının çarıı 
için daimi bir yangın tehlikesi tef 
kil ettiğini iddia etmektedirler. 
Fakat çarşı kagir olduğundan bu 
iddia pek le varit görülmüyor. 

--0-

UlçU ve tartı aletleri 
damgalanıyor 

Ticarethanelerde ve müessese
lerde damgasız olan baskül, kan
la, terazi gibi ölçü ve tartı i.letle
rının dungalanmasına başlan

mıştır. Mayısm son gününe kadar 
ölçü ve tartı aletlerini damgalat
tırmıyanlardan belediye ceza ala• 
caktrr. Ayar memurlukları bet 
gruba ayrılmıtlır. Birinci grup E
minönünde, ikinci Beyoğlunda, 

üçüncü Kadıköyünde, dördüncü 
Fatihtedir. Bu gruplar bütün civar 
kaza ve köyleri gezerek ayar ya
pacaklardır. - -_... ___ '--------
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1le uat,1le 1104 . __..-. .-_. ~ 

MüfHs be!ed.ye ! 
3000 pezetalık bir borçtan do

layı ispanyada Molina de Segura 
belediyesinin eşyaları haçzedil -
mi§tir. Bunlar birkaç yazı maki -
nesi ve aandalya ile bir ~nsiklo • 
pediden ibarettir. Yalnız memur • 
ların oturdukları odayı ısıtan bir 
sobaya dokunulmamıştır. 

' 

Köy halkı belediye meydanı -
na toplanarak haciz mur.melesini 
sevinçle seyretmiştir. Çünkü halk 
belediy~ meclisinin, kö-\o lerinin 
mali işlerini idare ediş tarzından 
memnun değildir. Yazı makine
lerinin haczi yüzünden belediye 
dairesinde hiç bir iş yapıhlmıyaca. 
ğına göre halk bu yüzden he'edi
ye meclisinin itlen çıltarılacafını 
ummaktadır. 

ô 
Tl'h=-f bir lta .. u'I 

Laos'da kocalarını aldatan 
kadınlar hakkında çok tuhaf bir , 
kanun tatl.>ik ~~.ilmektedir. 

Bir l<oca ilk defa olarak kansı• 
llnt aşıkı ile beraber yakalarsa, 
aşık bir para cezası vermektedir. 
ikinci yakalamşta ayni para ce
zası kadından alınmaktadır. 

Fakat kadın gene uslanmayıp 

da ye~iden kocasını aldatırsa, bu 
ıef er para cezasını aldatılan koca 
ödemektedir, 

Kanunun maddesi ıöyle diyor: 
Çünkü üçüncü defa aldatılan bir 
koca ya pek apdaldrr; yahut da 
bu İşe gönül rizasiyle katlanıyor 
demektir.,, 

Yugoslav ate~emllte· 
rl Ankaraya gitti 
Yugoslavyanın Türkiye Elçili

ği askeri aleşeliğine getirilen Kay 
makam Rakoceviç ve refikası dün .. 
Ankaraya gitmittir. 

Gitmeden önce ken~isiyle T o
katliyan otelinde konuşan gazete
cilere demiştir ki: 

"Dost bir milletin şanlı ordu· 
sunu yakından tanımak ıerefine 

nail olduğumdan son derece mü
tehaasisim, · Ankarada kendimi, 
kendi memleketimde gibi sayaca· 
ğım.a fÜphe yoktur. iki milleti 
biribir:ne bağlıyan samimi doıt• 
luk bağlarını elimden geldiği ka
ılar sağlamlaştırmağa çal:ıaca

ğım ... Bu aktam Ankaraya gidiyo
rum. Memleketimde her 9ey yo
lundadır ... ., 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre, Yugoslav Elçiliği matbuat 
Ateşeliğine Hıfzı Biyeloirç seçil· 
mittir. Yeni Yugoslav matbuat 
Ateıesi bir iki güne kadar ıehri· 
mize gelecektir. 
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lstaobulun temJzlJğl 
ıılmak teşebbüsünde bulunmuş- meselesi . 
lardır. Dünkü tecrübe iyi netice Belediye, lstanbulun temiz ol-
vermiştir. Bu sabahtan iti-haren mas·na ehemmiyet vermek kara· 
ikinci mevki olan motrisin arkası- j rında~ır. Yeniden bazı vesait alı
na kapılan rleğiştirilerek ikinci nacak, eski kamyonlar tamir edi· 
mevki romörk bağlanacak ve bu lecektir. Kamyonların tamiri iç=n 
çift araba Sirkeci - Y edikule 1 yeni bütçeye 5,000 lira fazla tah
hattın cla on beş gün kadar işliye- sisat konmuştur. Bütün lstanbu
c~kt:r. lk.i ~rabada daha ayni te-1 lun temizlenme işi için 935 senesi 
kılde tadılat yapılmaktaclır. Bun- , bütçesine 470,0CO lira konmuştur. 
lar da bir haftaya kadar ayrı, ayrı Bu sene, çöplerden gübre ya• 
hatlarda tecrübe seferlerine çıka- pılmak teşebbüsünde bulunulacak, 
caktır 1 .. . b' d .. f l • munasıp ır yer e çcp ırın arı 

On bet günün sonunda tecrü- yapılaacktır. ... 
be'er 'en istenen netice elde edi
lirse bütün tramvayların kapıları 

bu tekilde tadil edilecektir. 
be1asını de~iştirmiş, yerine Yedi
kule - Sirkeci tabelası konmut· 

--o--

l\loskova elçtm'z 
Ankaraya J?iltl 

' 

Moskovadan mezunen gelen 
tur. Arabaya Beyazrtt•n b:.r ye'.-.. •· .......... 1 . ..... " .. ı:-•,.;m; .. v .... t r_.,_ .1::-- ..... ._ j\'l..J ___ • - -•:r• • - • --•• '"S'·--• WW&.& 

binmiş ve bu suretle Ye.Jikuleye 
kadar gitmiı, sonra gene Siskeci
ye dönmüştür. Bu hat üzerinde de 
basamaklara bir çok çocuklar &• 

aktamki ekspresle Ankaraya git• 
miştir. Vaaıf Çınar on, on bet gün 
kadar Ankarada kaldıktan sonra 
tekrar Moskovaya dönecektir. 
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Son Gele lg~a r 
Hükumet asileri sı
kıştırmıya başladı 

Bazı tayyareler de, Kavala fi. 
mo.mnı, limanda bulunan bir tor· 
pitoyu, Drama şimendifer istasyo-

nunu ve buradaki kışlaları, bomba 
yağmuru altına almışlardır. Bu 
tayyareler, Ü:.'!;erinden geçtikleri 
!r.öy ve kasabalara beyannameler 
atmışlardır. 

Dün akşam Makedonyada ye • 
niden bazı !ır.ıfbr silah a!tına ça
~ırı lmı~tır. 

rredip hareketi 
ilerliyor 

Atina, 10 (A.A.) -Divanrhrap 
bir çok komünistleri hapis ceza· 
sına çarptırmıştır. 

Selanik üssüne mensup tayya. 
reler, Drama ve Kavaladaki kış
lalarla oralardaki toplu askerleri 
bombardıman ederek, asilere deh
şet saçmış ve mühim zararlar ver· 
dirmiştir. 

T atoydan hareket eden diğer 
hükfunet tayyareleri de Giritte 
Resmo ve Kandiye kışlalarına 
bombalar atmışlar ve diğeı taraf. 
t~n buralar~ ve Hanya. üzerine, 
Giril halkını hükfunete rucu etme
ğe davet eden beyannameler yağ
dırmıtlardır. 

Venizelos para ile 
adam kandırıyor 

Paris, 10 (A.A.) - Atinadan 
Jurnal gazetesine yazıldığına gö
re, B. Venizelos Girit cümhuriyeti
nin istiklalini radyo ile ilan etmif· 
tir. 

Müteakiben B. Venizelo;, Trak. 
ya ve Makedonya ahalisini muka
•ıumete loflik ile beraber, kendi 
saflarına gönüllü yazılacak olan
ların her birine elliıer drahmi gün. 
d~!ik vadetm:Gtir. 

Asilerle birlik olan 
yeni kuvvetler 
Sofya, 10.(A.A.) - Havas mu

habirinden: 

Orliyaks'to. bulunan Yunan bi
rinr.i süvari alayı asilere iltihak 
etmiştir. Asilerin kumandam hal
kı silah altına toplamakta devam 
ediyor. Kuyi karakolundaki Yu • 
nan askerleri de asilerle birle§ • 
mişlerdir. 

A tı tahtelbahir Asi-
lere iltihak etti 

/ Paris, 10 (A.A.) - Londradan 
Jurnal gazetesine bildirildiğine 
göre, Yunan deniz altı g~milerİn· 
den altı tanesi daha asilere iltihak 
etmiştir. 

Kesendir ve lstavroza 
asker çıkardılar 
Jurnal gazetesi,diğer taraftan 

asi harp gemilerinin Kesendire ve 
lstavroza asker çıkardtlclarmı ve 
hükUmetçe de buralara müfreze • 
ler gönderildiğini yazıyor. 

Bir Fransız zırhlısı 
Giride gidiyor 

Ajaksiyo, 10 (A.A.) - Franıız 

kruv~zörü "T ourville,, F ro.ıısız va

tandaşlarının muhafazasını temin 
için Giride gitmek emrini a'mııtır. 

Bir başka kruvazörle bir de dis
troyer, Pirede bulunmaktadır. 

Bir general tevkif 
·edildi 

Yunan geMraiierinden Kledas 
YunaniJtanda Airinycn ıehrinde 
tevıkif edilmiıtir. Bu general Mu· 
danyada eair edilen r unan fırb.tı 
kqpıandaıu idi. 

~~~~~~~~~~-:--:-~~--~--------=:;.. ________________ i 
Denizdeki vaziyet Yunan hükumet kuvvetleri .. 

Türk vapurlarının ô.si zafer yolunda ilerliyor 

donannıa tarafından Aıi:_a~:0!::~u.~~~er~7,~ !~a:a~~~~!an 1•· 

l r j J '-' '-' •ı isyan başlar başlamaz Atinaya pılan taarruzlar ihtilalcilerin 

Çevri uiCSi uo!e1ru dee1ı gönderdiği hususi muhabirinin maneviyatı üzerinde çok ınüel· 
O ., ., ' bu sabah Belgrat arikıyle çek~ ıir olmaktadır. . 

lki üç giin evvel ağızdan ağıza 
dolaşan bir rivayet asi Yunan do • 
nanmaGının Konya, ve lznıir va -
purlarımızı çevirdiğini bildiriyor • 
du. Bu haberin doğru olup olma -
dığını an!amak için İzmire telgraf 
çektiğimiz gibi burada da tahki -
kat yaptık. Neticede vapurları • 
mızın asi Yunan filosuna tesadüf 
f.ttİğini, fakat çevrilmediklerini 
öğrendik.. Mesele şudur: 

Cuma g\inü lıkenderiyeden ge
len Ankara vapuru asi donanma • 
ya Midilli ile Sakız arasında tesa -
düf etm.iştir. Asi donanma. Anka. 
ra vapuruna bir şey yapmamıştır • 

Gene dün şehrimize varan Al • 
tay vapuru kaptanının anlattığına 
göre Averof Midilli civarında Sığ
rı açrkla.rmda Altayın önıüne çık -
mıı ye geminin hum.una kadar IO" 

kulmuştur. 

Bu esnada filimalarla bazı ıu • 
aller somıtf!, Altay da mukabele 
olmak üzere Türl: bayrağını çek -
miştir. 

Averof Türk bayrağını görünce 
çekilip gitn:ıiıtir. Vapurda bulu
nanların sözlerine bakılırsa. Ave -
rof baştan a§ağrya silfuhh asıkerle 
doludur. 

Konya vapuru da Sakız önle -
rinde asi donanmaya tesadüf et • 
ıniftir. Donanma buna da bir 
feY yapmamıftır. İskenderjyeye 
gitmekte olan İzmir vapuru da 
cuma günü öğleden sonra Girid 
açıklarında Averofla karıı'laşmı§ • 
br. Averof lzmirin üzerin~ doğ • · 

Kondflisin beyanatı 
Atina, 10 (Hususi) - Kon<lilis 

gazeteci!ere krallığrn ıhiç bir veç • 
hile ihya edilmiyeceğini söylemiı, 
ve şu sözleri ilave etmi!tir. 

"~n.im maksadım bir takım 
mücbir sebeplerden dolayı kanunu 
eaasi ahkamının -bir kısmını tecil 
ebnit olan kanun rejimini iade et· 
mektir. Milletin hiç bir surette 
eıir olmasına meydan vermiyece
ğ:z.,, 

Atine hükt\metl bil
yilk bir harb 
gemisi alıyor 

Ati na, 1 O - Yunan hükumeti, 
asilerin elin:Ie bulunan Averofa 
karfı koymak için ecnebi devlet
lerden büyük bir harp gemi.si satm 
almak niyetindedir. 

A verofta isyan 
Atina, 1 O - Çıkan rivayetlere 

göre Averofta bir isyan neticesin· 
de asiler Venizelist zabitlerden 
Molyakaiıi denize atmışlardır. 

Bir bizden, iki sizden 
Paris, 10 (A.A.) - Atinadan 

Jurnal gazetesine bildirildiğine 
göre, aailer kumandanı Genel'al 
Kamenoı, bahriye nazırı General 
Kon:Jilise gönderdiği bir haberde 
~metçe kurıuna dizilecek h~r 
bir asiye kar§ılık hükfunet taraf • 
tarlarından iki kitinin kurf\Ula di· 
zileceğini beyan etmittil'. 

''Girit Cü mhurlyetl,, 
Venizelos Ciridi mÜ$takil ciim· 

hwiyet ilin etmiftir. , 

ru yaıklaşmı,sa da Türk vapuru 
olduğunu görünce geri dön~üştür. 

Bu vak' alar üzerine bir çok 
vapur sahipleri Deniz Ticaret Mü
dürlüğüne müracaat ederek Akde
nizde seferlerine devam edip ede. 
miyeceklerini &<>rmuşlardır. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü İsken· 
deriyeye gidecelk olan Türk han • 
dırah ve mazot yüklü Antaris 
vapurundan maadasının ıef erleri • 
ni yapmalarında bir mahzur gör -
me.miıtir. 

Girit ön'erinde muharebe 
olacak gibi 

Bükreı, 9 (A.A.) - Karade
niz limanlarında, bilhassa Kös · 
tencede birçok Yunan gemileri 
hareketsiz kalmışlardır. Bunun 
sebebi, asilerin eline geçmek kor. 

kuaudur. Yunaniıtandan gelen 
yolcuların bildirdiklerine göre 
hükômet şiddetli tedbirler almış 
ve bütün telsiz makinelerini mii· 
aadere etmiştir. 

Pravda gazetesine göre, hüku
metin is ilerden fazla kuvvete ..sa
hip olduğu Girit aularında bir de
niz ha.rbi hazırlanmaktadır . 

Selanikte, ıehre muhtemel bir 
taarruza karşı tedbirler alınmıt • 
tır. 

Foş kruvazörü Yunan 
sularında 

Atina, 9 (A.A.) - Havas A · 
jansının hususi muhabiri bildiri· 
yor: Foı kruvazörü buraya gel -
mittir. 

Yunanistan antlaşma
dan ayrılamaz 

"Jurnal de Deba,, gazetesinde 
"Alber Musi,, Yunan ih tila.Iinde 
Venizelosun ne gibi saikler tah -
tında hareket ettiğini araıtırırken 
Venizelo!un Balkan antla.tmasma 
vaktile yaptığı ıiddetli tenkitleri 
hatırlatıyor. Ne olursa olsun Yu. 
nanistanın Balkan antlaımaımdan 
ayrılmasına imkan görmüyor. 

"ltiIAr olacak,, 
'fTan,, gazetesi ise, Yunanistan. 

da başlıyan mücadeleye teessüf 
etmelde ve neticede bir itila.fa i · 
nanmaktadır. 

Yunanistanda yolcu
luk işleri ne şekilde? 

Yunanistandan gelen ıon ha
berler etrafında ve Yunanistana 
yolculuk üzerinde şehrımizdeki. 

resmi Yunan mahafilinden öğren· 
diğimize göre, Y enitehrin asileT 
tarafından işgaline doğru nazariy. 
le bakılmamaktadır. 

Asiler Tsalyaclan daha uzakta 
bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan Yunanistana git· 
mek istiyen yolcuların pasaport· 
ları vize edilmektedir. Ancak, Yu
nan bayrağını taşıyan vapurların 
evrakı vize edilmemektedir. 

Şark şimendiferleri de yalnız 

Dedeağaca kadar bilet vermekte
dir. 

Yunanistana yolcu, he7 ne ka
dar azalmı§ta da gene gitmekte
dir. 

tiği telgraf) ı Atinaya yakın olan f ato' 
Ceneral Komenosun kuman· karargahından kalkan bir hük'1· 

dasında bazı dördüncü kolordu met hava filosu da dün tekrar 
asileri teslim olmaktan istinkaf Giride gitmif, Suda limanmda· 

ki ukeri barakaları, ve Haııyş· ettikleri için havaların aldığı ı 
daki k1şlayı bombardıman e · 

müsait vaziyet üzerine hükUmet su· 
mittir. Filo avdet ederken kuvvetlerine kumanda eden Ce· JaJ1 
daya doğru seyretmekte o 

neral Kondilia taarruz hareketi. d• 
bir Yunan gaz vapurunu 

ne geçmittir. Gelen haberlerle bombalamır.lardır. 
harekatı askeriyenin hükômet (HABER - Telgrafta. sud• 
kuvvetleri lehinde inkişaf et- limanındaki gemilerin bouıbaf· 
mekte olduğu bildirilmektedir. dıman edildikleri hakkında ı,1r 

Garbi Trakyada bulunan Ce- kayıt bulunmaması, asi filonun 
neral Y alistras da ihtilalcileri Adalar denizinde bulunmastfl" 
takibe başlamıfbr. HükUınet dan ileri gelmektedir. 
kuvvetleri asileri tedip için mÜ§- Atinadan gelen diğe"t haber· 
terek bir plan dahilinde hareket lerde asi filonun mazot ile çalı· 
eylemektedirler. tan gemilerinin mahrukatsızhlc 

Seli.nikten kalkan hük\imet yüziinden atıl ka1acakla.n bil· 
tayyareleri bu sabah Drama ve dirilmekte idi. Gaz Vt1.purlıJf1' 
Kavalayı yeniden ve şiddetli bir nın Giride gitmesi bu haberi de 
surette bombardıman etmiıler- teyit eylemektedir.) 

Avrupa gazeteleri isyanı 
nasıl tasvir ediyor 

71 yaşındaki haris adamın 
vatanına zararları 

.., • Selaniği bombardıman eder ~ 
Bog azlar meseles1 ve sis içerisinde kaybolduğunu tô1 
Bulgaristanın mahreç mittir. 

() 

v 

istemesi Biz askerler yalnız 
Paris, 10 (Fransızca lstanbul) sjJahJa konuşuruz . ~ 

_ Bulgaristanın mitletler cemiye- Balhasaa fU şayanı dikkattİ' ~ 
tine verdiği muhtşrayı geri almış Asilerle her hangi bir müzakettl~11 

~" olmasına rağmen bazı gazeteler girişme ihtimalini kuvvetle te ·Hı: 
beynelmilel vaziyetindeki müıkül- ve reddeden General Koııd' , 
lerin tamamiyle ortadan kalkhğı "Biz askerler yalnız silahla l;orı" 
kanaatinde değildirler. Bu kanaa- turuz., ,demiştir. 
te sebep Yunanistandaki isyan ha- isyan içinde j5ya~ efol 
reketidir. Diğer taraftan Giritte V enı~ ~ 

Jurnal gazetesi isyan dolayı· aleyhine isyan içinde bir ~~tıtf 
siyle Yunanistanın bahri kuvvet- telakki edilebilecek,, bir ay ~ 
leri azalmış olduğu cihetle bundan ma olduğu haberi gelmektedir· >ıl> 
bazı nazik meselelerin, bilhassa Venizelos 71 ya§ındadır. dıJ f )tıl' 
boğazlar meselesiyle Bulgarların 2,400,000 lira ziyan ol ·rid• t~ 
denizde mahreç isteği me5eleıinin Bir diğer İngiliz gazetesi G~ , 
tekrar Qrtaya çıkmasından endite te Venizelos aleyhinde bir a1 ri"i 
etmektedir. lanma hareketi çıktığı habe ·~l\ 
Balkan mjsakı harekete teyit etmektedir. .sdr1' b0 .. 

1 V • r hükUm t iP J 

geçecektir enıze ıst ve e e ııı•· i~ 
askerler arasındaki bir çarP1~ '"'-

Bükre~, 9 (Fransızca latan· 
bul) - Bulgaristanın Milletler 
Cemiyetine verdiği muhtıra üzeri
ne ve bu daha geri alınmadan 

önce Romanya matbuatı kabı ha -
linde Balkan andla§masmm ha -
rekete geçebileceğini it.ar« etmek
teycl i. 

L·~;l da epey zayiat olmuştur. .. Je1' ~~ 
Şimd; ye kadar iıyan yiiı:;:.ırı' ...., 

ziyan 2,400,000 İngiliz l ~ı!·ı 
~ l geçmi!tir. -~rift ~ 

Fakat bunun sonradan aJl · r1' ~ll~ 
liderlerinin emlakini müıa..J~ıı tt \h~ 
ret}vie tazmin edileceği tahıll ~~ } 

lunmaktadır. . dtıf ' 
üniverseı gazetesi diyor ki: Venizelos meş'u~ ,,

5
, .... 

~'Her hangi bir tahrik halinde · c:ıe - ~,~ 
Balkan misakının derhal ve oto • Gene Jurnal gazetesın biic" ~ 
mati•k bir ıure~te harekete geçece- Bris,, Venizelosa şiddetle ıerdeıı' >-. 
ğini bütün dünyanın bilmesi li. • ediyor. Venizelosun ~e~e tJPJI' \~ 

beri Yunanistana ihtilal ır_;;uıı" 11. Zınıdır. JdU»- ''"lb. . b" k k...... o 'e S ı " ·.., • h. • t rı getıren ır ara '""""3' tr 
e anıgı ır t orpı o ilave ediyor. aııi•tl' "ttı 

topa tutmuş Vedzelosun daiına Y~1\, J,if ~~ 
Bunlardan biri: "Asilerin artık na hakim olmak istenıe~ı~• · JI t\j 

1. ttıa;iıU ~, gerileyeı·ek harp etmekte oluşu • çok felaketler tev ıt e " 
dur. Bununla beraber, harbiye na- kaydediyor. ~, 
zırı General Kondilis bir muhriıJ;;b!!!İn!!.L ____________ ......__ 
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v.=;;~·; ......... f •• •• 1 no. 48 ocu l<ıdircan Kafh : 
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t Büyük: Deniz Romanı 
........ wwww --

-~-iÇierinde kara gözlü, kara saçı ı 
esmer gözlü Ayşeyi göremediler 

~~~~·-~~~~ 

- Sanırım ki rahat bir gece ge- lar. Hatta bütün esircileri dola -
ç;rdiniz? ... tarak Aytenin yüzünü, gözlerini, 

- Valeryodan ne haber?.... aaçlannı, boyunu, posunu anlattı-
- Onu aöyJiyecektim. Sabah Iar. Eğer onu bulabilirlerse ta -

--.kar kalkmaz ilk itim bu oldu. mam bet yüz altın vereceklerini 
Onun konağına koıtum. Sordum. söylediler .. 
Vekilharcı ten bir adaındır. Kim- .Bet yüz altın!.. 
leye ağız açmaz, fakat benden hiçi Kara Yusuf ili.ve ediyordu: 
hir tey ıaklamaz... - Onun bir adı da Stella idi .. 

- Evet?... Esircinin biri bu söze güldü: 
o 

- Fakat taliniz yokmuı muh- -Satılık kızların adlan mr o -
l~renı senyor !... lur? Onlann adlan her pau.rda 

- Ne 1ıibi? ..• değişir ... Hele bir e9İrciden bafka 
- Marki Valeryo hazretleri bu- birinin eline geçince, her halde 

aiinlerde Venediğe gelemiyor. En e.ki adı ablır •. • 
lı Yirmi bet gün yahut bir ay son- Hiç biri bu kızı hatırlayama4ı -
ta gelecekmiı ! .... 

- Neden? .•. 
- Ağnla.n tutmuf... O ıtünüze 

llflık Marki hazretlerinin roma
til?na hastalığı var •.• Her ıene ve
h birkaç senede bir bu ağnlar 
So2ahr !... Hem de mevıim tanı -
~... Bakarım ki bu yıl martta 
~Uiu halde iki yıl sonra ağue
loıta tutar ..• 

- Tuhaf §ey!. •. 
lit :- Gene ağrıları tutınut ve ge

•ni deiittirmif .•• 
-Yaaaaa! ••• 

,. - Buna çok üzüldüm, fakat ıiz 
~ülmeyiniz efendim. Otelim aizin 
dernektir. Burada her türlü rahab
\ızı bulursunuz .•• Hem de V enedi
• bol bol gezmiş, eğlenmi, olurıu
\ı. Bundan bqka. •• 
by orgi, burada sesini alçalttı ve 
., reisin kulağına doğru eğilerek 
~ onun ititebileceii bir aeıle 
~~e etti: 

L. '-Türkler üzerine gidecek o -
;::' donanma, ancak Eylôlün or • 
~ından aonra denize açılacak .. 
'-Peki ... Peki!. .. Anlatıldı .. 

...._°:elden çrkblar. Hk lokantada 
~elerini yediler .. 

• ~i Reia otelcinin verdiii :haber
~ •rkthyordu. Demek ki yola 
~ak ve Garda gölü kenarında
~ la.toya kadar gitmek !izımdı. 

'?>eyce uzun bir yolculuktu. 
Diitüncesini Kara Yusufa açtı. 

~ l\ara Yusuf Venediği iyice ara -
t ı. ı-ramadan ayrılmak Utemi • 
~~~'U. Çünkü o Aytenin bu 
•ı ,''111 içinde bulunduğuna baya -

lh .. _ 'b" d" ·-a1yor gı ıy ı .. 
.\!i Reiae cevap verdi: 
~~Sakın bu uğurıuz herif, u • 
~ laınan otelde kalalmı diye mi 
İ&~e _bir yalan uydurdu .. Bunlara 
~lllaz; paralı ve eli açık bir 
~1-ör olduğunu görünce kolay 

telden ıkaçırmak iatemez. 
~~Olabilir .. Fakat acaba aöy -
~ leri doğru olamaz mı? Bizim 
~ '-~ yerleroen de anlaya -
'~iinıizi düşünebilir, bu kadar 
\ ha "de.ına benzemiyor. .O hal-

Yle bir feY uyduramaz:! .. 
........ ~- b''' . ' ......._ ""Cll ıaııraın ... 

' 81.§''kalarına da sorar, anla -.. 
IS· 

' 1t!°ndola bindiler ... Tattan 
~~ kocaman ve güzel ko -
~'tın arasından ıeçerdc esir 
~tına gittiler Her tarafı do -
'ı~'· Alı, verit çok delildi, 
\i~ e&irler de azdı .• Hel• içle -
'~ll~ gözlü, kara saçlı emıer 
~· .\Yfeyi biç göremediler. 

' 
1 
l'elıle Kara Yumf akılla -

•~ıı her çareye bat wrdu • 

lar ... 
Zaten büyük pazar zamanı ol • 

madığı için oraları oldukça ıNız -
dı .. Hep tapon esirciler ve tapon 
mallar kalmıfb. 

Bir esir ikız iç.m bet yüz •atm ! .. 
Hatta Ali reiı: 
- S~iz yüz, ·bin altm da veri • 

. ' rız ••• 
Diye ilave ediyordu.. • 
Ah, i,te devlet kU§U dediğin 

imanın baıına böyle konar .. Eğer 
onu bulsalardı, yahut ellerinde ol
saydı! .. 

Kimin kızıydı bu? ..• Bir premes 
mi? Bir konte. veya markiz mi? •. 

Eaircilerin ve "bin altın!,, eözü
nü duyanlann ağızları .ulanıyor -
du .•. 

f ~ 1491'• ft.l'F?. 
Canları 11kılarak eıir pazarmdan 

ayrıldılar. Yeniden gondola bin -
diler ve Senmark meydanına 

geldikleri zaman neredeyse akşam 
oluyordu. 

Ali reis oradan geçen bir deniz 
zabitine yak1a§arak amiral Marki 
Valeryonun evini sordu .. 

Zabit bu kibar, genç. ve şık a -
silzadeyi selamladı .. Sonra büyük 
bnalm orta yerlerini göatererek: 

- lıte ! .. Kartıda •.. Kapısı mer
merden, y~il pancurlu konal<tır .. 
Lakin ne yapacakımız?. Sanırım 
ki bir yabancısınız? 

- Evet, Ankonalı tövalye Pao
Iino - Beneventi ! . Muhterem Mar· 
ki Hazretlerini görmek i.tiyorum .. 

- Ben Vikont Antonyo Perini!. 
Marki Hazretlerinin akrabasm • 
danım .• Kansı tarafından.. Kont 
Perini Hazretlerinin yeğeniyim! ... 

Ali reiı yeniden aelimJamıt • 
b. 

Şahinin oğlu bir saniye için ıa
tırmııtı. Bu hal Venedikli zabitin 
gözünden !kaçmadı: 

- Ne var? .• Tanıdınız mı yok· 
sa? •• 

- Yoık,hayır! ... Duydum da .•. 
Soyunuzun töhreti Ankonaya ka· 
dar gelirse buna t8.§malı !. 

Zabit gülümsedi: 
- Evet.. Marki Valeryodan 

ba:hıediyorduk.. Muki Hazretleri 
§İmdi konaktarında değHdir. 

Garda kenarındaki tatolannda -
dır. 

- Bugünlerde geleceiini duy • 
duk da ... 

- Hiç zannebnem.. Böyle bir 
9ey olsaydı herkesten enel ben de 
duyardım .•• 

-Tefe'kkür ederim .. Sizinle ta

nlflığmı için kendimi dünyanm en 
mes'ut adamı sayıyorum. 

(Devamı oar) 
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İSTANBU~~QUN l:i Geçiren : •

1
. Qebldellkler Şahı Açıkgözler Padltahı 1 

nA-Bl All Cenglzln batından gec;enler 18: Dans musikisi - Pldk. 18,30 , 
Ji.mnaatik - Bayan Azade. 18,50: :uoıw•un ' .. ı ' uma 111a:ma:w.rm::::::ı:::ı:n::m:ı=:::=:mm 

-4 Kar:ı§ık plaklar. - 19,30; Haberler 
19,40: Havayen kitar - Zekeriya ve 
arkada~lan. 20: Ziraat Bakanlığı 

namına konf eranıı. 20,20: Koro -
Sayintro Göldenherg idaresinde. 21: 
Sitar solo - Şrayhar. 21,20: Son ha· 
herler. 21,30: Radyo orkestrası. 23: 
Radyo caz ve Tango orkestralarL 

BORSA 
1 Hinlannda yıldız. işareti 'llınlar üıc· 

rinde 9 3 de muamele ~örenler· 
dir.] Rakamlar kapanış flıtlanrıı ~österir 

nukut (_Sa!!J) 
* Londra ~94. - • \'iv anı 
• NcYyort ıw - • MıtJrtr 

H,-
18, -

• Pırts 169 - • Bcrllo 47, -
• Mlllno 210. - • Vırson !4. -

• Brlik'sc ı ıs, - • 811dıpc$te :s, -
* Atını ~3. - • Rükrcs ıo. -
• C'tnnrr 815, •• • Bclgru 54, -
• Sofyı .. 14, - • Yokehımı 34, -
* Amsterd1111 811, - • Alua 951. -
• Praı ıoo. - • Mecfdlyı 4•. - j 
• ~tokho'nıı a!, •• • 'RHkaot '40. -

Çekler (kap. aa. 18) 

* I.ondra ~9t.50 • Sto'khlrn 3.26UI 

• Nevyorır 0.8010 • Vlyaaı 4.t7SI 
* Pırls tt.06 • Mıdrlt 5.8HO * Mlllno 9.S38t + Bcrlla 1,974.i 
* !rtltscl 3.4096 • Varşon 4,tlH7 
• Atin• e4.062S • Badıpt,te 4,4640 
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- Soba duman salor da... 1 - Paramı~ yokta kabahat be-
- Bu gerçi pek de iyi bir teY nim mi? 

delil! Fakat aoğukta oturmak- -Evet aenin .. Paramız olunca 
tansa dumanda otmmak daha i- harcamasını pek iyi biliyoraun ! 
yidir. Siz çok dikkat etmeli.iniz! Daha evvelki gün elli kurutumuz 
Soluk ıizin için çok tehltkelidir. vardı. Dıtanya çıktın, bir §İ§e ko
T evekkeli değil bu bir kaç gün- lonya ile geldin. Guya evde yiye
dür daha fazla &ksürüyonunuz.. cek bir parça peynirimiz olsun 
Arkadqlarımla buna dikkat et- varmıt gibi.. 
'k . - Demir! Benim aziz dostum tı .. 
-Ekıik olma oğul .. Soba yak· saçmalama.. lnaamn azıcık da 

mıyoraam ayazda da ohumuyo- kendi tuvaletine, ıü~üne bakması 
nmı ya.. Güççük odada mancalla lazım .. 
oturuyorum. . - Şimdi ekıik olan bir ıüıü-

Ali Cengiz, bu dakikaya kadar müz var aanki.. Üçümüzün de gi
muhafa.za etmeğe çalqbğı neza- yeceği ancak bir tek elbisemiz 
ketini bozdu ve 'bağırarak: var .. Ah, Yarabbim .. Eier babam 

-Ya! .. Öyle mi? Demek bq- bu hali bilse .. 
ka odada ateıle oturuyorıunuz. - Bunun ne zararı var .. Dıta· 
Fakat sizin atq yakmanız lizmı. rıya çıkan bir kont gibi giyinebi
Hem de ıobada .. Batka yerde de- liyor. içimizden birine yolda raıt
ğil. gelenler diğer ikimizin evden el· 

Bodoı kızgınlıkla batını kal· biseaizHk yüzünden çıkamadığını 
dırdı: nerden bilecek? 
- Bu da ne demektir ki 1 Ben Nejat mırıldanarak: 

öz yerimde arzuladığım gibi otu- _Tut. elinden yari koştur! 
ramam mı ki? Demir, Nejadm ikide birde 

- Hayır!. Hayır doatum a~et · mırıldanmasına ıinirlenmifti. Ba· 
meaeleıinde iatedifiniz gibi hare- ğD'arak: 
ket edemezainb. Sobada bizi nıt- - Artık rica ederim, Nejat !U 

mak için atet yakmaia mechunu- yari kotturac&kıan kottur da fU 
nuz. Biz ev sahibiyle böyle ka- gürültü de arbk bitsin •• Bir aaat
rarlaıtırcbk. Küçük odada man· ten beri bir beytin üzerinde mııh
gal yalmıaya devam ederseniz ha· lanrp kaldın .. Adeta can ııkıcı bir 
liniz haraptır. Şimdiden haber ve- tekil aldı. BIT&k bugün.. Anlatı· 
reyim. Tepemizin üatünde ayle lıyor ki ilham periıi henüz beyti
gürültü eder, öyle yaygara kopa· nize tetrif etmemif. 
rınanız ıeceleri tözünü kırpa- • N • t bü" ··k L • 1• ı '- -ğ eJa yu 11ır aev nç e Dil ı· 

mazsm ! nn.k: 
- Zabnızı gider ıomi•ere ti· _ lıte .• itte... BulcLan... Bul• 

1cayet ederim! dum r 
- Bu aenin bilecelin İf •• Soba- • 

da ateı yak! . llkbaharm zevki ~o.,tur, 
- Bayrak mı galldırdunuz ki?. Tut kolundan yan koştur. 
- Atet yak! Sevgi~ kalbi. boştur, 
_ Siz haydut musunuz? Tut elinden yan koştur. 
- Bodo1o Efendi! Sobayı yak Ne dersiniz? !Bir diyeceğiniz 

o kadar .• 
- Siz garagolu ... 
- Hah! Hah! Hah!.. Sobada 

atet yak .. 
ihtiyar Bodos, hiddetinden zan

gır zangır titriyordu. Artık &Özüne 
devam etmeden ayni hiddetle 
merdivenleri inip gitti. Ali Cen
giz de odauna girdi. 

Nejad: 
- Bu, dedi .. Y aptıjın fey bizi 

111tmağa yarar mı ıanki .• 
Demir: 

- Bırak onu, diye söze karifb. 
O zaten herkeale kavga eder, ma
navın bize ödünç meyva verme
mesinin de ıebebi bu değil mi? 

- Bana kartı hürmette kuıur 
edeceklere tahammül edebilecek 
mi sandınız?. Değil bu .. Şöyle eğ
ri ,,akmak bile yetİ!ir .. Bir.. iki 
derneğe kalmadan bet kardeti ya
nağında bulur. 

Demir: 
- Haydi, haydi dedi.. Bırak 

timdi fU bir ikileri. Kendini bize 
tanıtacak deiilıin !. 

--1Ben biç çatmaya · ıelmem .• 
Hedteı kendi meTkiini bilmelidir. 

- Bizimki de ne de mevki ya .. 
Sabah akşam patatesle kahvaltı 
ediyoruz. 

var mı?. ·-
Demir içini çekti: 

- Aç aevgili koıar mı? Tabii.. 
Ali Cengiz: 

- Evet tıpkı bizim gibi, dedi. 
Nejadm arkadaı!arınm kendin· 

ce kıymetine değer olımryan eseri
ne mide ile mukabele etmeleri ca
nını sıkmıttı: 

- Siz zaten neden anlaramız, 
dedL -

Ali Cengiz: 
- Haydi ibakalnn. Sen eserini 

ıat da güze) bir karm doyuralım.. 
Demir hücumunun hedefini de

iittirdi: 
- Böyle bir vaziyette bulundu

ğumuz ıırada kolonya almak .. 
Ali Cengiz bu hücumdan alm

dı: 

- Demir, kardetim beni müte
eaair ediyorsun? Sana belki yüz 
kere aöyledim. Hayatta en çok 
beğenilmek lazımdır. lnaan kadın 
vaııtaıiyle her iıtediğini yapabi
lir. Peynir alaaydım kolonyanın 
itini onmıla yapamazdım. Daha 
çok.~ Hem çok çok.. Daha iyi, da
ha &'Üzel, daha lezzetli ve fazluı 
ile peynir alabilmek için kolonya 
almayı tercih ettim. 

(Devamı var) 

GITTA ALPAK ve DANS JARA Y 
m mükemmel bir ıurette temsil ettikleri 

T ANGOLITA (Savoy otelinde balo) filmi 
Carıamba •ktamr h6yOk gala bilet eabfrııa Mi!Ll!K ...._ 

sitelerinde batf•nmqtll'. 
Göz bmattırıcı bir ihtiıam .. pbiııe bir temsil ... 

Muıiki :PAUL ABRAHAM ~ 
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Sarhoşluktan saadete 

Suat, vapurdan Kadıköy iıaıkele
tine atladığı zaman saatine baktı. 

Tam yirmi buçuktu. Yavq yava! 
yürümeğe başladı .. Köte ba§ınıda 
durdu, ve düşündü: 

- Tramvaya atlayıp eve mi git
meli? Y okaa bir yerde iki tek 
atma1ı mı?. 

Sualine cevaıbı gene kendisi ver
di: 

-Evde pinekleyeceğime bir iki 
tek parlatmak daha iyi .. 

Bu karar üzerine çarf ıya doğnı 
yürüdü. O gün 1stanbulda bitir • 
diği karışık işlerden çok memnun 
oluyordu. 
Hakkı da vardı .. Annesinin bir 

hafta evel Erenköyünde sabn al -
dığı evin tapu, ve saire itlerini bi
tirebilmek az saadet midir? Bu -
nua ;ç;n ça1ı!tığı bankadan öğle • 
den s-:>nra izin almış ve bütün gü • 
nünü hu karıtrk i~lerin peJinden 
koımakla geçirmişti. 

Ayaklan kendisini bir biraha • 
neye tloğnı aürükledi.. 

Kapıdan içeri girdi .. Gözleriyle 
tenha bir masa araştrrırken sol ta

raftan bir aes: 

- Suat, Suat! Diye yükseldi. 
Suat o tarafa bakınca kendisine 
ıealeneni tanıdı: 

- O? Sen misin Ahmet?. 
Ahmet Suadın çocuıkluk ve mek

tep arkadaşı idi. Her neden;5e bir 
.enedenberi görü!C'Uiyorlardı • 
Y anyana oturdular. 

- Nerelerdesin Suat? Ne ka -
dar oldu görüıemediık? Ne yapı -
yorsun? l§lerin nasıl gidiyor ?. 

- Her zamanki gibi ..• Ne ~la· 
cak? Karımdan ayrı!dı'ktan IOl\nl 

~ • .türlü ~dimi topa.rlayama -

- Hayrola? Kanndan ayrıldın 
mı?. 

Bu ıırada ganon, Suadm 1Mnar
lad1ğı içkiyi getimıişti.. Suat me • 
)'111 bir tavırla içmeğe batladı: 

- Sen ya.hancı değilsin Ah • 
met! Sana söyleyebilirim.. Necla 
ile evlendikten sonra çok mes'ut 

bir hayat yaıamağa haılamı§lım • 
Her dakikamız bir saadet doğunı. 
yordu. Ben ona ne kadar tapı • 
yorsam o da beni o kadar seviyor
du. F a:kat annem bütün if i bozdu. 
Necla iJ.e bir türlü geçinemiyor • 
du. Her gün, her dakika evin 
İçinde kavga gürültüdür gidiyor, 
bir türlü anlaıamryorlardı .. 

Suat önündeki kadehten bir yu
dum daha içti, ve devam etti: 

- Bütün uğraşma!arım netice • 
•İz kaldı .• Nihayet bir gün felaket 
ıelip çattı .. Necla daha faz1a ta -
İıam.mül edemiyeceğini bir mek • 
tupla yazıp bırakarak evden kaçtı. 
Gidiş o gidif .. Aradan da tam altı 
ay geçti .•• 

Biliyor&un ki gerek ev, gerekse 
ba.Jrkpazanndaki dükkan anne -
mindi. O zaman bankadan aldı
lım 50 lira ile nasıl ayn ev tutar 
ve geçine'bilirdim? Şimdi tr.aaşım 
yük eldi.. Ayda 120 lira alıyorum. 
Fakat annem Necliyı o kadar inr 
citti ki onu görmeğe cesaret ede • 
D"İyorum. Ve kimbilir belki de bu 
kar!t1a!madan korkuyorum. Onu 
o kadar ıeviyorum ki ondan 
menfi bir cevap almak belki de 
be-ni öldürecek .. Bir müddet onu 
unutmağa çalıftmı .•• Hatta bu ae
bepten eski evi satmak ve Eren • 
köyündeki yeni ev almak için an
neme yalvardım. 

Arka arkaya boşalttığı kadeh • 
ler Suadı iyiden iyiye sarıyor ve 
kendisini adamakıllı sarılıo~ edi -
J.oıdu •• Bir kaç dakika ~ koDUf"' 

madan durdular. Nihayet gozu 
aas t~ iliıen Ahmet yerinden ka?ka
ra!c' 

- Bana müsaade et de gideyim 
Ahmet! •• 

Dedi. Suad da kalktı. Hesabı 
gördükten sonra beraberce bira • 
haneden çıktılar, biribirlerinin eli· 
ni ukarak ayrıldılar • 

Bol yıldızlı, fakat ağır ve ka • 
ranlık bir geceydi. Erenköye var
madan tramvaydan indi. Çünkü 
bu suretle fazla miktarda aldığı 
alkolü dağrbnak için yürüıneği 
faydalı buluyordu. 

Yürüdü.. Yürüdü... Yürüdü .. 
Birdenbire bir anda kollarının tu • 
rul::luğunu, ve ağzınm tıkandığını 
hissetti. Kurtulmak için çırpındı. 
Fakat kurtulmaya muvaffak ola
madı .• Bu esnada M>ğuk bir demi • 
rin göğsüne doğru girdiğini his • 
setti. Ve kendisinden geçerek yere 
yuvarlandı .. 

Suat gözlerini açınca kendisini 
somyalı, geniı bir karyolada bul• 
du. Acaba rüya mı görüyor:lu? •. 
Kımıldamak istedi. Fakat göğ -
sünde duyduğu bir acı 'kendisini 
tekrar yatmağa mecbur etti ve bir
den bire geceki vak'alan yarım 
ya.malak hatırladı. Acaba nerede 
bulunuyordu? Bunu 'bir türlü kes -
tiremiyordu .. Yalnız onun çok iyi 
tanıdığı bir koku duyuyordu. 

Bu csnaJa birclenbire kapı a • 
çılciı. BtT kadm kenıdisme doğra 
ilerledi. Su t: 

- Necla! Diye inledi.. Evet bu 
gelen lcarııı Necladan baıka biriıi 
değildi. 

- Nasılsm Suat? Kendini daha 
iyi hissediyorsun ya 7 Zaten yaran 
çok ehemmiyetsiz, doktor biraz 
evvel böyl"' söy1eyerek gitti. 

Suad saadetine inanamıyor, 
rüya gördüğünü zanediyordu. Ka
rısı, sevgili, güzel Necliisı baıınm 

ucunda idi. Büyük bir zahmetle 
karısının e1ini tutarak duda.klarına 
götürdü. Göz yaıları her feyİ a • 
çrkça ve en beliğ bi r ıekilde itiraf 
ediyordu. 

Necla da lostk bir aesle vatc'ayı 
k11aca anlattı: 

- Üç gün evvel tesadüfen kar
tıdaki kötke ta§ın:lıruz .. Seni her 
gün perde arkasından gözetliyor
dum. Bu ak§am geç vakte kadar 
gelmedin .. Seni merak ediyordum. 
Nrbayet geç vakit evin önünde 
bir gürültü oldu. Baktım, karan· 
ltkta üç kiti birini yatırmışlar cep
lerini karıthrıyorlardı. Ben ata• 
ğıya inince kaçtılar .. Yerde inle • 
yen adama yaldaıtmı .. Gece hır -
ıızlarmm hücumwıa uğrayan bu 
zavallı sendin .. 

Göz yaş~ariyle ıslanmıı iki du -
dak birle§ti., 

(#PA . 

Gençoğlu 

~A~f(A 
Müslahıara.lı 

Hl/8ll8ATU/fLA!ll 

SıHHAT ,.e 
l<uvvET 
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Girit ihtiıaıi 
Kan diye şChrinde kurulan. 

insan kasaphanesi 
Venedikliler Giritlilerin betin- yerek Venediklilere hücumda de den birinin baımı k'esip -getirenlf' 

ci ihtili.linden ıonra yerlileri kor- vam ettiler. re beter yüz altın vadetti. Bu, bl' 
kutmak için ne mümkünse yapmıf· Venedik cümhuriyti, Girit is - yannamelerle bütün Ciride ilil' 
lardı. Fakat bütün bunlar, Girit- yanlarına bir son vermek ıstediği edildi. 
lilerin altıncı büyük ihtilali çıkar- için Girit valisini değittirerek ye • 
maıarlna manl. olamadı. Go"zlen" 0•· • M · z d d Bu haberi alan asiler, Aaoaıa: rıne a.rıno eno a m a birini, eJll 
nünde öldürülen kardeılerinin in- külliyetli askerle göndererek ih • toı manastırına toplanarak y 

ti.kanımı almak 1·r.ı"n 1273 vılı Gı'rı"t ·1 .. 1 b den Kandiye kalesine hücum•~ 
3' J . tı a i aıtırmaıı için tiddetli emir-

anıızın ayaklandı. ler verdi. rar verdiler. 
Girit bağlan Venediklilerin ten Karleld, yeni vali ve kuman • Ve kaleye yürüdüler. Girit#>' 

ıarkılariyle çmlıyordu. dan Marino Zeno ile askerini bir- lisi, bu hücumu haber alır al~ 
Venedik kızlan, kanlı atk ıar· leıtirdi. Ve eıkiyaların üzerine bütün askerlerini kale önüne ., .. 

kılan okuyorlardı. lıte Venedik • yürüdü. dı .• 
lilerin böyle zevk ve sE ~ ile ken - Graves kapılan önünde yapı _ Kandiye içlerine yayılan '/r 
dilerinden geçmiş bulunduktan bir lan kanlı muharebe, müthit Vene· çok kanlı oldu. Mağlup olan t1• 

gün ıilahlanmıt Giritliler bağlau dik kuvvetleri karıısında Girit1ile1" raf, insafsızca doğranacatındtJI 
hücum ettiler. Güzel meyva bağ gene galip geldiler. Bütün düş· her iki kuvvet bütün gayretini rtJd

lan, çiçek bahçeleri birkaç ıaat man kuvvetlerini harap ettiler. Bir haf aza ediyordu. Neticede ihtil;J• 
içinde harabeye çevrildi. Çiftlik- çok asker ve kumandanlar eıir e-I cileri dağlara kadar takip ed~ 
lere alet verilerek yakıldı. ele ge- dildi, bu muharebeCle Venedikli-ı yakaladıklarmı kestiler. 
çirilen Venedikliler iıkencelerle lerin Sanmarko bayrağı da zapte- ihtilalcilerin reisi Y orıi ffot ' 
öldürülmeğe hatlandı. dilmitti. tacada bu arada öldürülmü9tU. 

Altıncı ihtilali Girit yerlilerin· Bu haber Venedik tehrine gi - Kandiya içlerine yayılan 11• • 
den Y orgi T odori Horlace adında d" V • _...ft-ınce enedikliler ateş püskürme· nedik askerleri, b;1tün köylerı 1-
biri idare ediyordu. L 1 d • Jeti ğe oa! a ılar. Kat'i bir savat için tılar, yakaladıklarını, zincir 

Bu ihtilal, diğerlerinden çok tedbirler almdı. 1274 yı?ı Girid~ b "l ak h" · d"l IJıci' 
Earlı:lıydı. Çünkü bu sefer Vene- yeni vali olarak gelen Marino 1-~g.;yar ş~ ıre ge:ır ı e~İ i ,J• 
diklilere dütman olan lstanbul im- a cı ere tara tar, on arın aı et ""' 

Morozini, bazı müsavat ilanı ile radından olan beı yaıındaki Y" 

paratoru adamlarivle Cenevizliler ihtilali yahştınnak istedi ise de cuklara bile insaf edilmiyordt" 
de G"ritl"I~-- Y ret ediyorlnrdı. avald111nmıt bulunan ihtilalciler ~ 

O J-'t y .. ~ 1yan tari~ç· ?'V bıt d HükUınet binası önünde lcu • 
inl'!mediler, rula.dıkları Vene · bir barakaya "insan kasaphaneP' 

ihtilal için tarihinde tunları yazı· diklileri parçalamakta devam etti- • i yordu: adı verilerek her gün kadın. erP'" 
ler. Moroziniden sonra gelen va- ' 

"Bir deniz devletinin, kendiıi· çocuk ne gelirse, sıra ile bet 
li Petro Zono da mağlup oldu. k b d 

ne tabi bir eyaletle bu kada.r vakit itinin qları keıilmeğe bafr 
1278 yılma kadar ihtili1 din • d 

uğraftığını Avrupa ilk defa gör- L meden sürdü. Bu yıl Marino Gra- JJ 
dü.,, d • Baılannı Venedik satmll"'" .. 

B b 
emco Uç kıta kalyon ile Giri~i ~ 

unun se ebi vardı. Adanın .. L l kurtarabilenler, bir hnahnl 1'0JlllJ 
ıaruı. Asker er, ihtilalcilf!re mu -

idare merkezinden sahiline sevke- doğru lıtanbula kaçıyorlardı. 
kavemet edecek kuvvettevdi. Yeni 

dilen asker hücum ettikçe Giritli- kumandan, adada bulunan muhte· N. A. Okan 
ler içeri doğru çkiliyorlardı. Ve- ~ lif bölüklere ecnebi zahitleT tayin Besı·ncı" mak .. le • thtı·1a· ide w 
nedikliler galip geldikleri halde ' n • ettikten sonra ih4 ilalcilerin rei,le. nastırİann rolü, yı"rmi dört -_._ti 
bunun neticesini alamıyorlardı. pzar· rinden bulunan Hortace ailesı·n· zın b"şlan n"'•TI kesı"ldi? 
Galibiyet Giritlilere geçince bun- " ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--._/ 
ları ne askerle, ne de denizden 
donanma ile takip etmek mümkün :::.-m:::rm .......... ::::::::::::::::::: •• ._ı:: ....... e •• - •• ı.mmıawww 

olmuyordu. ü Dokto Ah t A 
Giritliler, her ıeye rağmen mu- Q r me Sim 

kavemet ederlerken, lstanbuldan h o t k • • ş • f y d1li 
kendilerineyardımıeleceğinibek. g r a oy l a ur p 
liyorlardı. Yardım uzadıkça, 11· :• 

kılıyor, yeni tedbirler aramaia Tramvay yolu, Muallim Nad cad. No 115: 
batlıyorlardı. İtte tam bu e~na· • lstanbulun en güzel verinde geniş bir park ortaSJnda her tilrlU .-; 

d b··ı·· 'ht"l~' •1 • b I konforu haiz çok temiz. fiyatlan çok ehven ve kadın erkek her ttırl 
a u un ı ı llLICl erın ma vo • h tal k h tah as ara açı a"' ane. 

maaına yardım edecek hidiae or· y Yatak fiyattan Od liradan itibaren 

taya çıktı. :i Do~um n kadın ame1iyatlanyle apandisit. fıtık. banr Te ...... 

Kandiye kalesin 1e bitaraf o • E benzer nmeliyeler için hususi. fiyatlar, arzu edene fiyat listesi fi 
larak bulunmakta olan Girıtli ku- Ü broıür gönderilir. Telefon: (42221) 

kimiyle uyuıarak kendi kardeıleri ... 
olan Girit eıkiyalarının üzerine r.nOOEIDl-
aaker ıevketmeğe bqladı. r••ımmmmıl1 , mOOlllJnııJ!l!llRIDllJllf' . YE nı CIK1'!, 

ilk muharebe Aboselemi çayı· ~ 1 Al fr ı .. .-..,,..... • .,,,,..., . l!ll!!I ' an~a ve a atur ı\a 

nın ken.annd ... a oldu:. Giritliler, a: !ii!\i!I YEM EK TATLI K•TAB) danın bır evladmt du,man kuvvetı ve 1 
ile l>irleımesini bir türlü hdzmede-
medikleri için ölümü ditlen arası
na alarak harbetmeğe bqlamıılar. 

dı. 

Netice, Venediklilerin büyük 

Ht-rgün pişc:cck yemcklcrir• ve tıthlann lıstcsını ve vapılıtl•f1f'' 
bu kitabda bula cakı.tnız 

Sıuş yeri. lstanbol ~nkara ~ıddesı No. 157 

lnkallb Kitabevi 

zayiat vererek Girit ihtilalcileri • -,- -------------- --------
nin kazanmalannı doğurdu • 

Fakat bu arada Rum impara!o- ••••••• 235· Kuruş runun Cenevizlerle anlaıamaması, 
Venediklilerle mütareke aktetme· 
ıini doğurmuıtu. [ 

Bayram Münasebetııe 
ÇiFT KOLLU ve ÇiFT YAKALI Popl.lO 

OUMLEKLER yalnız 

RSO N • 
1 

Rum imparatoru Venedikle mü
tareke aktedince de Giritlilere hiç 

1 

bir ııurette yardım edemivecekti .. 
1 

Hatta, onlarla birle,ecekti. Bu 
haber. Giritlileri. büıbütün yeıe 

dütürdü. ı Mağazasında bulunur. 
Giri~tikleri harpleri kazan ·ı Galata Tünel civarmda Zülfariuokaiında LAcivert Han 

m~a~~k~nb~srradaç~an•••••·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
bu manii Giıit:lileT Gene dinlemi-J · 

,. 
d 



Hokkabazın hatıraları 
Boş borudan çocuk 
çıkaran adam 

Hokkabaz Laf ayet sırrını verm ~x 
korkusu yüzünden yandı 

insanlardan çoğunun, belki da: 
ha az kurnaz olduğu zamanlarda, 
leliıi ıüzel zekalardan aykırı bir 
leki. taııyan adam bellibatlı ıey
ler üzerinde küçük bir manevra 
hparak herkeai tatkın bırakır • 
dı. "Hokkabazlık,, denen ıeyi ya
barlardı demek istiyorum. 

• • • 
Hokkabazlan batına toplamı~ 

biri, son zamanlarda, bir lngiliz 
l&zetesinde, eaki habral&ırmı an
l~tryor. Ve bu arada Ma,kelin i-

1 
•unli tanınmıı bir hokkabaz ve· 
0nun oyunlara, garib ta biatli bir 

1 

~ 1 •ier hokkabaz olan Lafayet'e ve 
onun kôpeiine aid hatıralarını 

"'•zmaktadır. ı 

muıtur. 1 
Lifayet öyle geliti güzel bir o-

yuncu sayılmak istemiyordu. 
Bellibaılı bir cambazhane kur· 

muıtu. Bandoıu, köpekleri, atları, 
hatta aılanlan vardı. 

Bundan baıka kendisi de bat· 
lıbaıma "Garib bir adam,, olarak 
tanınmıştı. Bu da reklamına e -
pey yardım ediyordu. 

• • • 
Lafayetin hakiki adı Nöberger 

di. Amerikada iken pek o kadar 
tanmmamıttı. Fakat lnıilterede 
çok "muvaf fakiyet,, kaza11dı • En 
meıhur oyunu (bot borudan çı • 
kardığı iki çocuk,, oluyordu. 

Hokkabaz Lifayet ortaya, u • 
zun ve bol bir elbiseyle geliyor
du. Elinde iki tarafı da ılelik ve 
bakınca içeriıi görülen bir genit 
boru bulunduruyordu. 

Boruyu önce halka gösterir.
1 tonra ayakları d'bine dikerdi. A • 

radan birkaç saniye geçer ve bir 
takım sözler söyledikten, tuhaf • 
lıklar yaptıktan ıonra boruyu kal
dırır ve küçük bir oğlan çocuk 
kendini gösterirdi. 

Ayni tekilde bir daha koyar. 
kaldırır ve bu ıef er bir kız çocuju 
çıkanrdı. 

Bunun hileıini kimse anlıyamı-

yordu. Aslına bakanann "'1 da 
çok basit bir feydi. Borunun bir 
yanı açılır, kapanır soyundandı . } 
Çocuklar da, hokkabazın ıenit 
cübbeıi içinde bir kemere uılı o • 
larak getirilirdi. 

Artık boruya nasıl girdiklerini, 
sonra altından nasıl çıktıklarını 
anlamak kolaydır ıanınz •• 

Hokkabaz Mukelin, bağlı bir l 
l&ndıktan adam çıkarıyordu. Bu 
01Unu ilk defa iki bahriyelideu 1 

tönnüı ve hemen aandıklarmı sa· 
bn almıttı. Verdiii para, bizim 
Paramızla yüz lira kadardı· Böy
le onlann bütün o~atma hakkını 
da ıabn almıt oluyordu. Babri
""'eliler ıevindiler. 

Hokkabaz Mukelin iıi ilerle -
terek bu oyunla yüzlerce lira ka • 

200 bin deve kesilecek! 
l&nmağa baıladL Kiraladıiı ti· f d • 
... tro dolub dolub boplıyordu. .. as a 

Mukelin herkese meydan oku
Jan soyundandı. O kadar iri, aan
dıirnda hile olduiunu iıbat eden
lere 5000 lira vereceini vadetti. 

demir yolu yapılması üze.rine 
develere iş kalmadı 

iki delikanlı hunu ishat edece
"-'i söylediler. 

Şu, fU, ıu tekilde bailı ıandık· 
~ çıkmak kabildir, dediler. Hok
ltabe.z doiru bulmadı. iti mahke· 
'-eye düttU. Hokkabaz gene iddi
'-ında devam etti. Davayı kay
~tti. Sandığını kırdı· Fakat ıe
~ onların sözleri yanlıtmıt gibi 
•r teair bırakmağa çalııu. 

• 4 • 

Sonra arkadaılarından birine, 
h1>tıiı oyunu kimseye anlatma • 
~ fartile bunun "esrarrıu,, an -
tı,~caiını vadetmiı ve an!atımf • 

Frana•slar timalt Afrikap, Tu- pahalıya malolmuıtUt. Bunun 
DUi, Cezayire si~side daha esulı için 6 milyon metre mik'abı top • 
ıurette yerlepıektedirler. Nitekim rak, 1 milyon metre mik'dbı çakıl 
ı~nlerde Tunustan Kazablan • taıı, 600 bin metre mik'abı çimen. 
kaya kadar 2700 kilometre tulün- I to, kireç ve saire harcanmıf, ve 
deki demiryolunun açılma mera • 2582 metre uzun1uğunda 11 tane 
simini yapmıılardır. tünel yapılmıştır. 

Bu demiryolu yapı'lmazdan ön • Bütün demiryolu için yapılan 
ce buralardaki nakliyat tamamen masraf da 600 milyon franktan 
develer!e yapılır, ve bu it için tam biraz eksiktir. 

200.000 deve kulJanılırdL Şimali Afrika, dünyada !tçiıi 
Yeni demiryollan o kadar u· en bol ve ucuz <-lan yerdir. Fran. 

cuzdur ki, bu fiyatların yanında ıız kapitaliıtleri bunun için bura
dünyanm ne masraflı hayvanları larda büyük fab,;kalar kunnut • 
olan develerle nakliyat, eıyaların lardır. 
lüka yataklı vagonlarla naklinde Bu fabrikalarda bet yaımda 

Maakelin'in sandık oyunu fÖyle daha pahalıya gelmektedir. Bu- halı dokuyan küçük kızlardan 
'\lu1ordu: 1 mm iç".n deve1erin hiç bir ehemmi- itibaren her yqta iıçi bulunmak' 

Sandıim içine çıraklatmdan b._I yeti kalmadığmı gören kervan tadır. 
ti 1;..:_ dık .. 

1 
ka 

1 ı aahipleri önümüzdeki kurban bay. Bunlara verilen ıündelik de bir 
.... ,,_.r, san guze ce panı· rammd d leri • • ,Ot L_ le.lanww b• d lab • a eve m keaıp yemeie buçuk franktan, üç franga kadar-
' '"'• _,, or Ye ır o ıçe- k • . 

~ine konuyordu. 1 r.rar "fennıılerdır ! dır. • yani 12 kurutla 24 kurut 
l>olab kapak) k Bu demiryolu F rantızlara çok arumda •••• 
~ m -" apanmuın-
~ hemen birkaç aaniye sonra Rm•••• R"'9mnm~msm~~,...., ... ._ 
~ lnı aandıktan çıktıimı 
Ordunuz. 
~ t,.. itibariyle bu oyunda hiç 
t. Zorluk yoktu, hokkabaz dola· 
~inde bir çırak daha bulun
~ • or Ye birkaç saniye içinde 
t&..~ı~er çırak sandığın iplerin; 
i.:.._~ adamm dıtarı çıkmaaını 
... b, d0 d e ıyor u •.• . ... . 
·~kelin iıimli hokkabaz, aı. 
--. aonra bu aandıiın yakıl. 
dil• lllı •uiyet etmiftir. Ve zanne
'1.:or ki, bu vaaiyeti yerine ıeti. 

ittir ... 
• ••• 1 

' Celeliın öteki açık göze ..• 
ht•8unun adı Laf ayet idi. Lafa
._;: OJUnları h~r hanıi zeki a
'-1.o ...., ..... derhal ortaya ko 
1..; ecek toydan olmakla bera-ı Fra.rm.zlann yaptığı yeni Jemiryola, kuilecek Jeuelerden ~ -Laıiyt eilendirib en çok pa· 

Nf L-1---~----~---ııı---_~-~~ ·V • 

Bundan bqka ıimalf Alna ya· 
Y&f yaY&f büyük bir .eyyah mer. 
kezi olmaktadır. Şarkı görmek 
iatiyen Avrupalılar, bithaua la • 
ıın buralara çok rağbet ediyorlar. 
Bilha11a Cezair ,ehri seyyahların 
en çok uğradıkları yerdir. Fran. 
ırzlar bu rağbeti çoğaltmak için 
Cezairin eski ve harab mahallele
rini aynen muhafaza ediyorlar. 

Evvelce bilhana ispanyaya 
kartı mücahidlikleri, mücadelele
ri ile, tanınmıt olan Faslılar ve 
Cezairliler, yavaı yavq bütün mü
cadele kuvvetlerini, iıtikJil kabi • 
liyetlerini kaybetmektedirler. Sa. 
yısı pek çoğa Taran miıyonerler 

ve papaa mektepleri buralarda bü
yük bir aerbeatt içinde her nevi 
propaganda yapabihnektedirler • 

Şimali Afrika yavq yavq A"f· 
nıpalı itsi%1er için de bir melce 
olmaktadır. Yapılan hesaba gö
re son Mııır yollarında on bin 
Avrupalı işçi çalqmıttır. Bunlar 
Ceza irin ve T unuaun A vnıpai kı
sımlarmda ticaret, küçük san'at • 
lar, hükUmet memurluklan, polis
lik ve jandarmalık gibi itlerle 
uğrqmaktadırlar. Marsilyadan, 
Napoliden gelen her vapur ayni 
zamanda buraya bir çok itıiz ge • 
tiimektedir. Bunlar renklerin • 
den istifade ederek yerlilerin iyi 
yerlerini almaktadır. 

Diğer taraftan Fransa cümhu. 
riyetinin büyük bir itimadını haiz 
olan Sultan, Franıız muhafızların 
korudukları ıaraymda büyük bir 
rahatlık ve istirahatla oturmak -
tadır. Sekiz yatındaki veliaht 
Molla Haıan da gece gündüz 
Franıız mürebbiyeainni elinde bu
lunuyor. 

Fransız mürebbiye!erinin f ;mdi
ki Sultana layık ve iyi bir halef 
yetiıtirmek için canla batla çalıt· 

Hokkabaz Lafayet 1Cendine çoli 
zorlu reklam yapıyordu. Nereye 
gitse, büyük duvar kiğrtlariyle 
"tayanı hayret ve mühim hokka • 
baz Lif ayeti görünüz!,, ıibi aza • 
metli sözler yazdınb aaa"dı. 

Disipline de çok dütkündü. Çı
rakları üniforma ile gezerdi. Ve 
bu yolda kendisini ıördukleri va• 
kit selim vermeğe mecburdular. 

Aralanndaki derecelere ıöre, 
birbirlerini de selimlarlardL 

Fakat en meıhur olan feyİ k&. 
peliydi. "Güzellik,, manaıma 

gelen Biyuti iıimli köpefi uzun 
zaman Llfayetle birlikte konuıu• 
lan bir mevzu olmuıtur. 

•'Köpeiimi ne kadar çok ıörüP. 
aem, insanim o kadar muhabbe
tim artıyor,, ıibi laflar söylerdi· 

• • • 
Bir gGn Ufayete &ir miaaffr 

ritmiıti. Diler hokkabazlardan 
biri: •. Misafirine itibar etmeli bil· 
dili halde Li.fayet 10fruma ka. 
peğini de almumı unutmamııb •• 

Hizmetçi ıelib, &nce • kapele 
yemek Yerdi. Sonra miaafire, ni• 
hayet eY aahibinin tabalma koy-
du.. .. 

Lllayet diyordu iri: 
"Biyuti olmasa hayat benim için 

bombot bir teY olur. itimde kay. 
bederim. Devam iıtefi kalm•z. 
Hatta onsuz öleceiimi zannediyo-
rum.,, 

Caribtir iri, hokkabaz Lafa • 
yet kCSpeğinin ölümünden bir haf· 
ta sonra, acuna gözlerini yummuı 
tur.Şimdi hem köpek, hem kendisi 
Edinburgda ayni mezar içinde ıö
mülüdürler. 

Lifayetin hokkabaz piyaauım 
yülueltmeğe yardımı olmuıtur. 
O gelmeden önce, bokkabazlann 
aylıktan çok ehYen bir te1di. O • 
nunla arttı. Kendi artbrdı. Yap • 
bğı mukavelelerin pahumı yük • 
seltti.. Ve ondan ıonra, hokka • 
bazlar bir zaman bu pi1&1&dan 
istifade etmitlerdir .•• 

Şimdi gelelim bu hokkabazın 
nasıl öldüğüne •.• Lif ayet için kö
peğine olan qkından öldü denir .• 

Fakat o, hükWnet emirlerini 
dinlememenin bir cezasını çek • 
mittir. 

Halkın sahneye çıkıb itine ka • 
nımamaaı için kiralamıt oldup 
bir tiyartonun sahne ve halk ka • 
pısını nizam harici kilitli bulun • 
dururdu. 

Günün birinde sahnede aaçak· 
lardan biri alev aldı. Kimıe far • 
kında olmamıfb. Lif ayet kapının 
kilitli olduğunu unutarak oraya 
kurtulmak için koftu.. Kapalıydı, 
tekrar geri döndü. Fakat gecikmit
ti • 

Dumanlar onu boğdu. Geri ka. 
lan i,i alevler rördu. 

Yangın söndürüldükten aonra 
iskeletini k~ğinin anma • 
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Kendini g~ran ekip garı§ı bırakmıı, ku.vvetinl ldare etme11inl bilenler galib gelmişlerdir. 

r . yapmak iy· 
olmamak şar i ' 

•o 

a ga ı gelmen· sı rı 
dini yorma kt 

"Rene Legr:.ınd,, isimli bir yazı
cının sopr için yazdığı uzun bir 
tetkiki okudum. Faydalı sandı -
ğım taraf larrnı alıyor ve spor ya
pan arkadaşlarıma veriyorum: 

22 Eylu1 1927 aiqamı, Jak 
Depmsey, Şikagoda, tamamen ıa· 
şırmış ve yaralı bir Tun neyin a
kibetini yumruklarının ucunda tu
tuyordu. Yem· ş olduğu şiddetli 
yu.'llruk arın tesiriyle yere yuvar
lanmış olan Tunney'in kalkmuma 
maçta hazır bulunan 120.000 kişi 
heyecanla bekliyorlardı. 

T unney ayağa kalktı .. Dempsey 
iç:n yeg5.ne yapılacak şey tekrar 
yumruk1arı ile onu devirmekti .. 
Faka t Tun.ney ka.çma~a. başladı .. 
Dempsey onu kovaladı .. Ve yorul
du .. Böy:ece Tunney dünya şam-

ıı=· 

p~yonu unvanını muhafaza etti .. 
On bin metrelik Olimpiyad ya • 

rışmı daima bir Finlandiyalı kaza
nırdı. Fakat Los Angeles' de yapı -
lan Olimpi. adlarda, Polonyalı 
bir mua!lim, bu yarışı en kıaa za • 
man:la ve hem de kendini yorma
dan kazanacağını iddia etti ve yn.
rışa girdi. 

Polonya ı mua\ılimin ismi Ya • 
nusKusocinı ci, Finlan..liyah şam· 
piyonun iımi V olmari lso • Holio 
idi. 

Yarış başladı .. Altı mi•l, iki ko· 
şucu yanyana koştular .. Polonya-
1ı. Finl A ndiyahnın peşine ta.kılınış 

sülük gibi ondan ayrılmıyordu. 

Son zamanlar:la turda Finlandiya
lı birdenbire hızını arttırdı, Po -
lonyalıyı geri bıı-aktı.. Polonyalı 

bir saniye durakladı, sonra o da 
hızını arttırdı ve dünyada, böyle 
bir meaafe üzerinde bugüne gele
ne kadar görülınemit bir hnda 
koşarak yarışı Finlandiyalı dünya 
şampiyonu üç metre geçmek sure
t iyle bitirdi ve kazandı .• Finlandi
yalı şampiyon yorgunluktan }>itap 
dli§müş, yarışı bitirince sallana -: 
rak yere yıkılmıştı. 

Bütün bu iş in sırrı, Kolumhiya 
darülfünunun denizcilik antrenö • 
rü Cim Ra.ys'in idmana ~ren kü
rekç:lere vermiş o1duğu nasihat ile 
an!ıatılabilir. Meşhur antrenör, 
çocuklar idmana baflarken ağzına 
bir megafon ahr ve §Öyle bağttır
dı: 

-. Dayanın çocuklar, aııiın, fa
kat &akın kendinizi yormayın ..• , 
Bırakın onlar kendilerini yorst..~ -
lar .. 

Evet, sporda işin daha doğrusu 
zaferin llJTI, kendini yormamak
tır. 

F a1anca boksör yenildi. Belki 
fazla idman yaptığı, belki talisiz • 

liğindendir •• Fakat ekseriya, ye • 
nilmesinin aebebi haımmm onu 
yormuş olmaıındadır. Falan me§
hur futbol takımı, hiç ummadığı 
bir takıma yenilir .. Çünkü kendine 
fazla itimadı vardır. Bundan do • 
layı bir iyi gol yeyince ta§ınr, "a
man tuna'lara bir kaç gol atalım,, 
Jiye kendini yormağa ~lar ve 
neticede büsbütün yenilir .• 

Falan teniı f&mpiyonu, hasmına 
O - 6 yenilir.. "Hava sıcaktı da 
ond1'.n !.,, der... Ve düıünmez ki 
hava kendisine olduğuna kadar 
hasmına da ııcaktır. 

Yalnız bütün bu mağlubiyetle -
rin sebPbi ıu sözlerle hulasa edile
bHir ki, bu söz, mağlubiyetlerd.e 
pekaz kuU.anılır.. O da tudur: 
"Yorgunlul.tan takati kalmadı. 

Yenildi.,, 
~ insan vücudu demirden değil

dir. Yorgunluk vücudun hakimi -
dir ve her hangi bir gayreti durdu 
rur. Yorgunluğun sebebi ikidir: 

1 - Kanda bulun.an ıeker ya -
hut glycogene denilen maddenin 
maddenin sar fedilen gayretfo ta -
mamen eriti1ip yakılmış olma -
11, 

2 - Bu yakılan maddelerin po
salarının uzviyett.e kalması .. 

Büyük lbir. gayretle vücuddaki 
,eker yamp eritilirse, insanın uz • 
viyeti, tıbkı ~enzini kalmamı§ bir 
otomobil gibi durur, iş~emez. 

Glycogene'in yanması, erime -
sinden iki madde hasıl olur ki, 
bunlar atletin yeni gayretlerde bu 
lunmaıma m ani olur. Bunlar 
asit karbonik ile asit laktikdir. 
Asit karbonik kan cereyanı ile ci• 
ğerlere gelir ve oradan boşalır. A
sit laktik, oksijen aay~inde tek -
rar glycogene haline gelir: Fakat 
bu ameliyeyi yapabilecek bir tek 
şey vardır, o da irtirahattir .. 

Uıta bir boksör, yumruklarını 
hiç boşuna sallamaz. Y a!mz has • 
mmda açrk b :r yer gördüğü zaman 
yapıştırır. Bu açığı bulana kadar 
adaleleri "istirahat,, eder ve vu : 
racağı yumruğa hazırlanır ... 
Dempsey'in yumruğunun şiddeti 

meşhurdu.. Bir boğa yavrusunu 
bir yumn,Jkta öldürürdü .. Gene de 
öyledir . Yumrukları ayni tiddeti 
haizdir. Fakat Dempseyin şimdi 

yorulan tar~fı, iki üç ravntdan 
sonra ayaklarıdır. Tıpki bir ordu· 
nunki gibi, bir boksörün galibiye
tine, hareket kabiliyetinin çabuk -
luğuna bağlıdır. iyi, yorulmaz 
bacıa.klara sahib o1ma:r:sa, bir or -
du na11I icabında ceplıeye sür'atle 
gidemez ve gene icabında sür'at -
le oradan çekilemezse, boksör 

yumruğunu lazım geldiği tarafa 
götürüp vuramaz, şaşırır .• 

Kolay bir tecrübe yapınız .... 
Parmaklarınızın ucuna mutavassıt 
bir siklet bağlayınız.. Birer sa -
niye faatla ile parmaklarınızı 

yummak suretile bu ağırlığı kaldı

rınız. Meaela on dört defa bu ha • 
reketi yaparsanız · birer fasıla ile
yorulduğunuzu göreceksiniz .. Ay
ni hareketi dörder saniye fasıla 

ile yapınız.. O zaman yorgunluğu 
otuz bir hareketten ıonra duyarsı
nız. Eğer on saniye fasıla ile bu 
hareketi yaparsanız, yorgunluğu 
hemen hemen duymaz gibisiniz .. 

işte bu sebepten zeki bir boksör 
kuvvetini sakalr ve hasmını Jt'rar, 
sonra onu döver .. 

Ceki Kid Berg isimli bir lngiliz 
boksörü vardı ki, o, şimdiye kadar 
ileri sürdüğümüz nazariyenin ta · 
mamen al<sine olarak, maça baş · 
lar baş' amaz, hasmının üzerine a · 
tılır ve 1ı ir yumruk yağmuru altın 
da, onu, maçı kazanana kadar 
döverdi. Bu yumruk yağmuru on, 
hatta on beş ravnd devam ettiıği o

lurdu. Çünkü Kid Berg'in yum -
rukları nakavt edici cinsinden 
değildi ve ekseriyetle sayı hesa • 
biye kazanırdı. 

Kid Berg sıkı bir muayeneye ta
bi tutuldu ve mesele anlaşıldı .. 
Boksörün çok sağlam ve yavaş a -
tan bir lra.lbi vardı. Göğsün.ün 

çevresi 18 santimi geçiyordu .. Her 
nefes alışta, Kid Berg ciğerlerine 
muazzam miktarda oksijen sevk· 
ediyordu, oradan bu oksijen kanı 
cereyanı ile yorgun adalelere gidi
yor, yorg"..ınluktan hasıl olan asit 
laktik posa1ar bunu derha1 glyco
g~ne imal ediyordu. Onun için 
ravnd aralarındaki bir dakikalık 
istirahat,· alelade bir in.sanın üç 
dakikalık istirahatma bedeldi. 

Esasen boksörler idman eder • 
ken sorsanız, size: 

- Nefesimi arttırmağa ·çalı!ı - . 
yorum .. 

Der. Bundan maksad kendisi de 
bilmediği halde, kalb adalelerini 
sağlamla!tırmaktır. Çünkü, bir 
boksör ve bir atlet için zafer kal • 
bin sağlamlığına baühdır. 

En yorucu, daha doğru~m biti • 
rici sporlardan olan teniste en ev· 
vel yorulan uznv1nr bacaklarıdır . 
Küı·ekçilerde bilekler ve be en, 
güretÇilerde bütün vücud fa.kat 
daha evvel eller, futbolcularda 
f\nİ dunıı ve harekete geçişlerden 
bacaklar en evvel yorulan uzuvlar
rlrr. 

Tenis için asr) olan motör ha -
C'.aklardır. Meşhur tenisçilerden 

san ar kendi güçlerile 
uçabilecekler mi? 

Adam oğlu dütünülemiyecek 
kadar eski çağlardanberi, hep ku§ 

· gibi uçmanın yolunu aramış, a • 
kıl ve hayalinden hep havalarda 
uçmuş, gözle kaş arasında dene
cek kadar az bir zamanda 
büyük ~esafeler katetmiştir. Es
ki hinbir gece masallarında, ko
ca karıların evde çocuklara an
lattıkları hikayelerde, sihirli 
kamçı ve uçan halı bahisleri itte 
bu hayal ve düşüncelerin birer 
neticesi değil midir? 

insan oğlu iri§ilmez sanılan 
bu hayalini en sonunda gerçek
leştirdi; fakat bunu makine ve 
motör sayesinde yapabilrli. Şinı
di motörsüz ve makinesiz; yal
nıı kendi gücile, tapkı kuılar gi .. 
gi uçmak istiyor! 

Bundan otuz yıl önce Berlin
de Otto Lilienthal adlı bir adam 
kendi vücudüna takbğı kut ka
nadlarile motörsüz, yalnı~ el ve 
bacaklarını kullanarak biraz u
çabilmişti. 1896 yılında kendini 
yüksek bir yerden salıvererek 

300 metre kadar uçabi!miı, bu 
tecrübelerini çoğaltayım derken 
80 metre yüksekten düşerek par
pa parça olmuıtu. Bu adam bi
ninci tecrübesinde düımü~tü. De
m ek ki tam bin defa havada ken-. 
di kendine uçabilmişti. 

O gündenberi de hiç Jurnıa
dan çalışılarak, in5anı ku~a. ben" 
zetmek için çareler are.nmııtır. 

İşte böylece Georaee While adlı 
bir Amerikan pilotu motör ku~· 
veli sadece insamn adalelerin· 
den olan bir tayyare yapınıttır 

ki bunda dakikada 80 devir el• 
de etemeğe muvaffak olmuıtur· 
Saniye batına 3/ 4 devir diitüyor· 
Tayyarenin bütün ağırlığı 118 İn" 
giliz yahut 107 Fransız librdl" 
dir. (Bizim tartımızla tam 49 
kilo). Onar metı;e uzunluğunda 
olan iki kanatlı ve iki tekerlekli 
bir araba için bu asgari bir de
recedir. Yukarıda söylediğiıniı 
devir adedi İfte bu karıatlarıt1 
çırpma sayısıdır. Bu tayyarede 
kanatlar, tıpkı bisikletlerde oldu· 
ğu gibi pedaller va.sıtasile hare· 
ket ettirilmektedir. 

En son yapılan bisikletler sa· 
atte 120 kilometre bir hızla gide
biliyor; ancak adalenin kuvveti· 
nin bu hızı. bava cereyanlarına 
karfı başarabilme.sine pek ihtİ· 
mal verilemiyor. Başarsa bile 
bunu kaç saat idame etHrebile· 
ceği meselesi düşünilecek bir İt' 
tir. White'ın tayyaresile insaıı 
emniyetle uçabiliyor, fakat çolc 
uzak mesafelere gidebilecek mi 1 
İşle düşünülen iş, timdi budur ... 

-, ·- ·-... - ----..-- . 

Yorgunluk ıporcuyu bu hale getirir 

Littl Bill Conlston, teknik bakım- Hulasa edelim: Sporda ası'l o!ıJ11 
dan rakibi Big Bili Tilden kadar delice bir cehd sarfetmek değiJd"r· 
iyi idi. Fakat Tiılden'in ondan Ekseriya Galatasaraylıların yap ' 

daha uzun bacakları vardı ve trkları gibi "Dayan!.. Galataes.' 
Conston'un altı adım atması icab ray,, sistemi, spor için ne fena sil' 
eden bir yeri, ·Tilden dört adımda temdir. 
yapıyordu. Asıl olan yapılan cehdi en ,.ı 

bit Bu itibarla Tilden ondan az yoı gun1ukla ve muhakkak 
yoruluyor ve daima kazanıyordu • dinlenme ile ödemek p.rtiyle y&?' 
Dikkat ediniz, tenis oyuncularının maktır. 
ustaları ıimdi, maç arasında din - Bunun ıırrmı, bugün futbola 
lenmesini öğrenmişlerdir. Topa terketmi§ olan meşhur Zeki ıiıe 
"'1!rduktan sonra, hemen geri çiz- anlatabilir. - Bilmem anI,,_tJl' 
giye çekilirler ve adalelerini gev - mı? - Fakat ben ıize şunu batır' 
ıeterek ileri geri sallanırlar, ha • latacağım .. Eğer dikkat etlllit•"' 
smı topa vurunciya. kadar böyle niz, Zeki, daima, bir buçuk sas.t : 
dururlar ve topa vurulur vurul - lik bir maçta, sahada olan 22 battı' 
ınaz raketlerini 11karak, koımak h&kemle beraber 23 kişiden e11 s.; 
üzere bacaklarını gerer ve o za • cehd aarfedeni, daha doğrustı e 
man koıarlar. Beı on saniye de rul ı z ki bele .. 

&Z yo anı o muştur. e , f t• 
olsa, dinlenmişlerdir. lerdi, lazım olduğu zaman, ı~ ;., 

Yüzücüler yüzerken yorgunlu - mediği kuvvetleri ile mütbıt 1 

he' ğuı her kulaçta evvela omıularm- çıkıı yapar, veya !Üt çeker, ,. 
lar p~ .. 

da, sonra da ayak vuruş mdan men ekseriya bu cehdinin mu 
ba<:aklarında duyarlar. Fakat her fatını alırdı. ~ 
kulaçta bir, vücudun tamamen B ka ı k ı· NihıL ' 

una rıı ı , mese a d'fı!I 
hareketsiz kaldığı bir an vardır durmadan çalıtır, "aslan,, ~,.t 
ki, o zaman tam bir istirahat dev· herkesin takdirini kazanır, fıı 
residir. .. .. ... bitlsfı 

hemen butun yaptıgı ce <1' 
Esasen, Los Angeleı olempiya - menfi neticeler yani durclurOJ" of 

chnda, on dörder ya~ında iki kü - lur. İşte bu sebepten, Galatasıı;.e' 
çük Japon birinciliği kazanarak için "dayanır,, diye bir şöhr.et, b~ 
nazarı dikkati Üzerlerine çekti • nerbahçe için de "golcil,, dıy• 
ler. Bu Japonlar, Krovl yüzüyor- töhret dotmu§tur. ıJ -
Jardı ve her kulaç arasında din .. Spor, din.lene dinlene yo~Jl1 
Jenmeği öğrenmişlerdir. Zaferleri- mak·tartiyle yapılmalo 'ar. 
nin sebebi de budur. fa.. 





HA BE Rt Polis Hafiyesi ( X: 9 ) 
Türk matbuahnda bir yenilik olarak aayıl41:ak bu roman• birınci 
deltJ "HABER,, de ~ıhıyor. Bu romam bir sinema •eyreder ı:ibı takib 

edecek, heyecandan heyecana clüıecekalniz. 

f-" ciiiiiblıç;i';~"r;;..i;d;· ~;· bi; ada· 1 
1 mı öldürüp altın taşıyan bir gemiyi zaptetmek 1 
İ için yatını elde ediyorlar. Polis hafiyesi X :9 

1 
bu işin peşindedir. Tayyare ile yetişip gemJyi ! 
kurtarıyor. Asıl şefi bulmak için de Pavrs'ın 1 
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l:iS P.OR ,JtY~: 

oraya sığınmışlardı. Fakat biz mağa -
raya girince kimseyi bulamadık. 

- Çok tuhaf! .. 

- Hakikaten çok tuhaf aziz dos • 
tum. Çünkü etraf tamamen işgal edil
miş ve mağara da sarılmıştı. Bunla -
rın kendilerini Anyo uçurumuna at
tıklarına inanmak saflığında bulu -
nulmazsa her halde şeytanın alıp gÖ

t:iriliiğünü kabul etmek ltzımdır_ tş-j 
te İ crkes bayJe düşünüyor. 

Z:ıiJit bu sözü bitirir bitirmez önün-! 
dc'li kadehi bir yudumda. içerek aya • 
ğ'.ı lm lk tı. 

- Hepsi bu kadar değil J •• isterse -
r.i ~ h~raber gidelim de size daha me -
r .'.l1 h bazı şeyler göstereyim. 

- Gideceğimiz yer uzak mı?. 

Bir se"inç dalgası Ragastanın vü -
cuduuda gezindi. Fakat bu sevincini 
gizledi: 

- Şuraya .. Kiliseye kadar .. 
Rngastan güldü: 
- Şimdi dua etmenin vaktı mı ya?ü 
- Hayır.. Fakat gelinir;.. Bakınız 

neler göreceksiniz.. 
- Pek ala gidelim. 
- Ne kadar karu sıcak adamsımz. 

D~nilşte biı- parti de tavla oynar~ 
- Sizin dediğiniz gibi olsun. 

Zabit RarastanJa beraber nıeyha -
ne:len çıktı. Salaşın önünde mızrakla-

rı ellerinde olduiu halde dört asker 
b~kHyord-q. Bunlar yola koyuldular .. 
Artık gece olmuş ve Tivoli köyünde 
heı·kes uykuya dalmıştı. 

Ragastan zabitin yanında gider
ken, neferlere iki arkadştn arasındaki 
teklif sizliği göstermtk için onunla 
pek l!ifüaU olarak konuşmafa dikkat 
ediyordu. 

Kiliseye vardılar. Dört yeni nöbet
~ eskilerile değiştirildi. Sonra zabit 
nöbetten çikan dört neferi alarak be
rn ber meyhaneye d6ndil. 

Ik1 arkada§ tavlanın hapa otar. 

dular. Zabit zarları eline alarak Ra • 
ııgstana sordu: 

- Gördünüz mü? .• 
- Gördüm .. Bu tabutun etrafınd~ 

cenaze sanki fırlayıp kaçacakmış gibi 
gözlerini dört açıp bekliyen nöbetçi
lerin manzarası hakikaten acıklı ı 

Za,bit bir kahkaha kopardı: 
- Hiç bir tehlike yok! .. Bu kız bir 

ölüdür. Askerlerin beklemesi cenaze 
kaçma.sın diye değil" İhtiram içindir. 

- ölü kız mr dediniz? .. 
- Sus! •. Zannedersem bu kız muh-

terem pederimizin yakın akrabasın • 
dan biri. Kızı gibi bir şeydir. 

- Ha! Hat... Anladım.. Papanın 

gençliğinde pek •••• oldu~u söyle. 
~~ ~~ 

-Tamam ... Hatta şimdi bile!. f 
- Demek ki ölen kız. .. 
- Papanın bazan takdis ettiği Ro-

ma kadınlarına karşı duyduğu geçici 
heveslerin m::ı.hsuli.idür. Zavallı kız 

Jıeniiz on altı yaşındaydı .. 

- Onu hiç gördünüz mü idi?. 
- Evet bir akşam bahçede gördüm. 

Hatta az kalsın aşık oluyordum. 
Ragastan kendi kendine: "Acaba 

bu budalada mı aşkın tuzağına düş-

müş?.,, dedikten sonra yüksek sesle : 
- İhtiramın sebebini şimdi anla

dım .. Fakat dediğiniz gibi bu sizin i -
çin bir angaryedir. 

- O kadar ağır bir angarye ki ... 
Her iki saatte bir rahatsız olmaklığı
ma ve güzel bir fırsatı kaçırmaklığı

ma sebep oluyor. 

- Nasl fırsat? .. 
- Şu ufak ayaklı, kısa etekli, par-

lak gözlü küçük hizmetçi kızı görü -
yor musunuz? .. 

- Evet görtiyorum .• Çok güzel bir 
şey .. 

- Hem de benim için deli oluyor. 
Demin bana bunu söylüyordu. Lakin 
herşeyden evvel vazife geliri işte dil· 
§e§ attım ve kazandım. 
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- !kinci oyuna bakalım ... 
- Ah .• Ah- Dikkat edinizl Çünkü 

beni tavlada hiç kimse yenemez .. 
- Halbuki ben sizi yeneceğimi sa

nıyorum!, 

- O imkansız bir şey .. Ne attım? .. 
- Pencidü! .. 
Ragastan zabite sık sık içirmişti. 

Nihayet elleri tavlanın içinde kanş

ınağa başladı. Fakat gene kazanmak
ta devam ediyordu. 

Ortada dolaşan hizmetçi kıza is
tekle baktıktan sonra içini çekerek: 

- Ahl Şu uğursuz angarye olma-
saydı., dedi. 

- Sizi bundan kurtaramaz mıyım? 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- Eh canını! .. Arkadaşlar birbir-

lerine yardıma mecburdurlar ı.. Ben 
sizin yerinize beklerim. 

Zabit kendisini toplamağa çalışa -
rak: 

- Vazife çok miihimdir!. Teşek -
kür ederim .. Zahmet etmenize ha.cet 
yok .. Pek hitufkarsınız •. dedi.. Sonra 
asabiyetle ilave etti: 

- Hay şu vazifeyi şeytan alsın, .. 
- Size baygın baygın bakan şu kı-

Ytı bakınız. Biraz cesaret katidir. 
- Cesaret mi dediniz?. Merak et

meyiniz, olacak .• Hey!. lçki getiriniz.. 
Ragastan hl~etçi kıza içki getir

mesini şaret etti. Meyhanede kimse 
kalmamıştı. Sahipleri bile yatmışlar • 
dı. Kapı da kapanmıştı. Ragastan a -
yağa kalkarak hizmetçi kızın yanak -
)arından öptü. 

- Oh .. Ne kadar yumuşak bir yüz? 
Ne kadar da güzel! Arkadaş madem
ki siz vazifenizden ayrılamıyorsunuz 
izin veriniz de küçük bayana slztn ye
rinize ben arkadaşlık edeyim. 

Kız nazlanmak üzere iken Ragas • 
tan onu hemen zabiti!! dider! fl:e:'!:ı~ 
iterek: 

- Ah kah be! •• Beni istemiyorsun 
ha! dedi 

l Zabit: 

- Evet istemiyor ı.. Çünkü beni 
seviyor! .. 

Ragastan: 
- Öyle ise haydi yatmız.. Ben si • 

ziıı yerinize işe bakarım. 
- Ne kadar iyi bir arkadaşsın .. 

Ltltfen ismini söyler misin? .. 
- ismim sana ne laum azizim!. 

Sen fırsattan istifade et! .. Ben herşe
ye bakanmt 

- Hayır!. Mes'ul olurum.. Belki 
de .. daha fena-

- Hay Allah cezanı versin t.. Git 
işine! .. Ben iki saatte bir seni uyandı
rırım. 

- Bak bu iyi!. Bu kabul edilir .. 
- Gördün mü ya? .. Haydi git azi -

zim ah bahtiyar çapkın ah! ... 
- Pek ala.. Dinle öyle ise!. Parola 

Tiber ve Tivoli'dir. Bununla bizim 
askerlere her istediğini yaptırabilir • 
sin ı Beni iki saatte bir uyandıracağı
na yemin ediyorsun ya T 

- Her iki saatte bir gidip nöbetçi
leri değiştireceğim .. Ve eğer bir ha
dise olursa seni uyandıracağım! .. 

- Bent kucakla arkadaş! .. 
Ragastan zabiti kucakladıktan son

ra yan iterek yarı tutarak güzel hiz-
metçi kızın önden çıktığı merdivene 
kadar götürdü. 

Bir kaç saniye sonra bir kapının a• 
çıhp kapandığını işitti. O vakit rahat 
bir nefes aldı: 

- Beş dakika geçer geçmez horJa • 
mağa başlar. Yarına kadar da kendi· 
ne gelemez dedi. Sonra yanındaki ka
pıdan salaşa geçtL 

Askerler kendisini zabitlerile ye • 
mek yerken gördükleri lçin onun ar • 
kadaşı zannetmişlerdi. Ragastan ça • 
vuşu çağırarak parolayı söyledikten 
sonra nöbete çıkacak <lört neferi a • 
:r:r::::unru e~ett!ğt mwn!!.!! ita ua aJ'1t 
trk kanaat derecesine ffkmııı bulun•· 
yord11. 

Ça.-uş emri yaparak Rapstanı as
kerce selamladı. Şövalye sevinciııdeJ' 
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S. Z. AKTAY 
O.W ••ki Romanın en blJtlk lrlAelk falrlcllr. Deil· 
....... bUtUn ., .. 91lları k11Pl•ı•n 9alrln en lnll ve 

•n &llU •eridir. 18 Porma - 78 lluruı 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
11. ei 7 ertip 5. ci Çekil 11. Mart 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
~Pıea 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler w 20,000 liralık mllkl.f at flardır. 

tbulerln 933 - 104 Do.,a No. 
ıiyle memuriyetimize mUracaat • 
lan ilin olunur. (9083), 



Asiler 2 7 bin 
gönüllü 
topladı 

Yunanistan ihtilaline 
dair intibalar. 

1 - Hükılmete sadık kalan Yunan 
harp gemilerinden biri asileri tedibe 
gidiyor. 2 - Salanılrı tersaneRind• 
harp gemileri. 3 - Tatoyi taygore k• 
rargôlu kumandanı. 4 - Tatol/f ta11 • 
yare karargdhı. 5 - Asi gemileri 
bombardıman eden tayyare zabitleri. 

Averof bizim 
vapurlarımızla 

karşılaştı ~ 


