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Yunan haberleri 
2 ncl, 4 Uocü ve 6 ncı 

sayıfalarımızda 

Sene : 4 • Sayı: 1140 - 4 Kuruş 

Venizelos'un karısı asilere 
300 rn· yon drahmi verdi 

Hükômet V enizelosun kellesine fiyat biçti: 

. 

Harp cephuine mühim mcıt tCl§ıyan kamyonlar 

Venize!os niçin 
muvaffak 

o!amıyacak? 
Yazan: Raif N. Meto 
Yunan ayaklanmasının ilk güna 

lerinde Atina bükfunetinin nihal 
ıa.lebesinden emin olduğumuzu 

bu sütunlarda yazmaktan çekin • 
tnemi1tik. 

Şimdiden kat'i kehanette bu
lunmak kabil olmamakla beraber 

lon iki günlük vakayi hu kana
e.tiınizi kuvvetlendirecek mahi • 

(Devamı 6 ıncı da) 

Almanya 
temleke 

•• mus-
istiyor 

1 milyon drahnıi ! 
r· .. -A.Si-krUVaiöf Heiıi teSiiöi_ .. 
bayrağını nihayet çekti 

.. _._.._ ....... -------·-• ... ff••····-···········-··---·---.....-.... ._..... .. __ .. _ ........................... __... ....... .__.. ...... .. 
l\:ondilis muzaffer oluyor! 
ATiNADAKi INGiliZ VE FRANSIZ ATAŞE

Mil TERLERi CEPHEYE GiTTi 
HUhtimet, Asilere geçmesJo diye adalardaki paraları yaktırıyor 

Belgrat, il (A.A.) - Röyter 
ajansından: 

-•ıwı••ı-lllaıM:Alllllllın111111dlllllı1111 nüz hükiimet tayyareleri tArafm • 
Helli teslim oldu dan bombardıman edilmemiıtir. 

General Kondilis tarafından 
Atina, 11 (Hususi) - Asiler Helli 

bir haftadır hazırlanan büyük Yu- kruvazörünü terkeınqıer ve gemi ıes
nan taarruzu dün sabah p.fakla lim olma§tar. 
beraber bütün cephede kuvvetli 
bir topçu ateıile b8.flamıştır. 1111illltlılı~m1111•11111111t•ıııo.a11~~-

Tay yare hücumu Asl- leri mevzilerini, taarruz başlar 
Jerl dağa kaçırdı baılamaz terketmitler ve mania 

24 tayyare bomba ve m'tralyöz. atqinden böylece kurtularak, az 
lerle asilerin mevzilerine hücum zayiat vermişlerdir. Asiler şim • 
etmişlerdir. di dağlarda kuvvetli bir mevzi it • 

Zannedildifine göre, ftsiler j .. gal etmektedirler. Bu mevzi he . 

Hükiimet tayyareleri Siklad 
adalarında Heraklia'da ve Ciritte 
Resmoda kışlalan tahrip ettikleri· 
ni ve birçok zayiata ıebep olduk
larını bildirmektedirler. 

Hükumet Serezı 
istirdad etti 

Atina, 11 (Husmi) -HükUmet 
1 

kuvvetleri bu sabah Serezi işgal 

etmit lerdir. Asiler kaçmaktadır • 
lar. 

.&iman iktisat bali'&Dt/ 
Şaht'ın beyanatı 1 
layçpig panayırının açılması1 ~~• l"°'·~-.... 

lkıeraaiminde bir nutuk söyliyen Bombardımandan harap olcın telgraf hatlarının tamırıne 
Alman iktisat nazırı Amerika ve ~alışılıyor 
lngilterede tatbik edilen paral~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
tın düşüriilmesi siyasetine şid<iet-
le h·· . b ucum etmı§ ve u siyasetin 
dünya iktisadi vaziyetinin düze!
llıesine yardım etmiyeceğini söyle· 
lrli§tir. 

Şeker on kuruş 
ıı cu zlıya cali 

Anıi :?:~~r.da e:!:i Alman anüs- Ankara, 10 - Hükumet teker, ten va eldeki stok b:ttikten sonra 
lıtnıleltelerinin tekrar Almzmyaya kömür ve çimento fiyatlarında fiyatların kilo başında 10 kurut 
'•d':1 etmesinin hayati bir meeele ı tenzilat yapmayı kararla§tırmı§ - kadar düıece_ğ.i tahmin edili~or. 
tctldı ettiğini ilin etml§tir. tır. Şeker fabrikala.rı birleştik -

Elbett! bir gün terlıyecek, maake6ini ~thartacak va 
tamamüe tcınmacaktır!. 
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Bulg ristanda Tayyare piyangosund'a 
kazanan numaralar 

Birçok generaller 
tekaüde sevkedlldl 

Sofya, 10 (A.A.) - BaşLaknn n 

19129 Harbiye Bakanı General Zlatef, ga • 
zetelere beyanatta bulunarak bir kı-

6751 snn azaııının iştirakiyle ve Kralın ri· 
13586 yaıeti altında toplanmıg olan yüksek 
4599 askeri meclisin General Taniçef, Fi-

19997 lipof, Gericikof, Panof, Dragiyef'i 
3804 tekaüde se\'ketmeye karar Yemıiı 

olduğunu söylemiştir. 

Yunan isqanına dair 
son haberler 

3 hin lira kazanan 

21979 
19866 
10567 
24862 
9077 
3850 

4463 
9193 

24990 
10438 
1265 

61049 
11061 

989 
343 

7889 

Bir htlkt\met tayya
resi düşürüldü 

Venlzelosun karısı 
300 milyon verdi 
Jurnal gazetesine nazaran B•• 

yan Venizelos, asilerin emrine 300 
milyon drahmi vermiştir. 

2 b ·n lira kazanan ~~~~ 
11368 6953 

11007 

16258 
1247 
9191 

22235 
1271 

7325 
1493 

20512 
22185 
14674 

9739 Ilu generallerden birincisi top • 
12253 çu müfettişi, ikincisi Plevne '\"C il · 
23297 çUncüsü Varna garnizonu kumanda· 
19989 nı<lırlar. 

Hanya, 11 (A.A.) - HükUıneı 

tayyarelerinden ilcisi, nüfusca hiç 
zayiatı pıucip olmaksızın Hanya 
tehrile, donanmayı bambardıman 
etmiıtir. Douanma muke.belede 
bulunmuıtur. Tayyarelerden bi· 
ri yere inm~ğe mecbur olmuı, i
çinde bulunan üç tayyareci esir e
dilmiılerdir. 

Girit hükUnıeti, Atina hükUıne
tine haber göndererek, uilerden 
bir tek kiti idam olunduğu takdir· 
de, ıabık Girit askeri valisi Gene
ral Dedes'ten baılıyarak bütün e· 
!indeki esirleri idam edeceğini bil• 
dirmiıtir. 

500 lira kazananlar 
17211 
24270 
7720 

19357 

15096 
24577 
4761 

23148 

18037 
12208 
23137 

11571 
2058 

150 lira kazananlar 
5601 -

18961 
17823 
24712 
1. 7184 

20597 
17120 
,7586 
4385 

51 

24920 
1452ô 
18659 
9438 

7721 
15556 
9387 

19785 

100 lira kazananlar 

10861 
14726 
21472 
16296 
20836 
16699 
20524 
12005 
1792 

20711 
8656 

16274 
12048 
20285 

1336 

• 
3384 

19047 
7829 
1305 

14910 
2681 
3065 
9666 

908 
13143 
10891 

8689 
3394 
1644 
7369 
6661 
6446 
5702 
9072 
6062 

14655 
7214 

14542 
22465 
19974 

14678 Day Zlatef, şimdiki hrude orduda 

6843 ba§ka hir değişiklik yapılmasına ka
rar verilmemiş olduğunu iliive et • 

1790 miştir. 
6722 Mumaileyh, yükseli meclisin -

733 hütlin azasının i~tirakiyle - yapa • 
21293 cn~ı lıir toplantıda başka değişiklik· 

818 lcre karar verileceğini ve fakat hali 
hazırda bUyle hir toplantmm mev-

19730 zuu hahsoJmadığrnı söylemi~tir. 
244001-----====-----. 
4985 Sabah gazeteleri 

114391 ne diyor? 10022 _____________ .. 

Kondilis tebliğinde zafer 
ilan ediyor 

Atina, 11 (A.A.) - Atina a
jansı tarafından neıredilen resmt 
bir tebliğde deniliyor ki: 

Asileri, tutundukları bütün nok· 
talardan püıkürttük. 200 den faz. 
la esir, 5 tane top aldık. Ortalıiın 

kararmuı Sereze dün gece girme· 
mize mani olduğundan, bu sahafı 

KURUN -Asım Us bugÜnkü baş- gireceğiz. Oradan Drama ve Ka. 
makalesinde Ruzvcltin iki yılda yap· valaya yürüyeceğiz. 

HABER : Bu zatm öldüriil· 
düğü evvelce haber verilm7ıti. 

Nikbin olmamak 
IAzımmış 

100 lira kazananlar: 
14587 16772 202$'2 
13340 16110 24115 
17916 17001 11480 

477 
8744 13357 
9751 23994 

2329 
14768 
14637 
14460 
21203 
14682 
16810 

225 
562 

15478 
22140 
12472 

11514 
396 

8616 
2629 

12018 

tığı işlerden bahsediyor. Ruzvlet iş 
baıına geldiği zaman Amerika çok Strumayı geçen hükrtmet kıta· 
karışık bir /ıaldeydi. Bir çok kimse- )arının, nehrin sol sahiline yer· 
ler lıer feyden ümitlerini kqybetmiş 1eımeleri muvaffakiyetle netice • 
bulunuyorlardı. Ruzveltin yaptığı en lenmittir. 

Pöti Jurnal'a ıöre, muntaı&Jll 
kıtaahn muvaffakiyeti hakkınd• 
pek fazla hayalita kapılm&Jllak 
gerektir. Kavalaya taarruz içiO 
gönderilen 4 tayyareden üçü ıeri· 
ye dönmemit, dördüncüsü ise yr 
re inmefe mecbur olmuıtur. Tar 
yarecilerden biri, asileri ötdürJll,. 
mek için bombalarmı hali araıi
ye atmakta olduklarını, ayni ı•· 
zetenin muhabirine teminen ıöf• 
lemiıtir. 4695 23736 22144 

5897 17251 18618 
1053 18517 16433 

13019 13078 3435 
14791 7474 7934 
9646 17877 11727 
236 650 15391 

14672 2116 2746 
21950 13854 13611 
21428 23812 2372 
6173 13173 6730 
'652 2196 3942 

11694 1~ 9740 
5476 2138 14878 

11951 13297 8651 
20920 1988 2757 

9197 
22666 

1652 
16758 

9171 
1541 
7642 
347 

7677 
651 

21368 
9951 

17883 
12556 
15203 
18i21 

50 lira kazanan 1ar 
7204 

21220 
17786 
9348 
2598 

15864 
13921 

633 
19982 
7221 
8893 

12144 
11132 
4550 

22248 
4160 
8874 

16308 
19803 
13996 
24539 
18168 
15201 
21735 
20604 

• 1688 
930 

17891 
3812 
3411 
23U~8 

19578 
21757 
7043 
7943 
2943 

17249 
20924 

'J43 
13961 
4086 

24789 
15091 
10129 

2450 
693 

6458 
22304 
18859 
24890 

547'8 
19385 

2166 
11589 
22519 

594-8 
15041 

6348 
24255 
12958 
99~-0 

22280 
3686 
8663 
1875 

6568 
20659 
19021 
17512 

7093 
2675 

19793 
13897 
10918 

14111 
8795 
7318 

12375 
20080 

8140 
6797 

19829 
10514 
20155 
18118 
20ô49 
3108 

23611 
1282 

17040 
16283 
10367 
17060 

2213 
9962 

22413 
6438 

12438 

SO lira kazananlar 
5890 
4613 
7516 
2547 

21598 
10109 
11927 

972 
19645 

18176 
23734 
23739 
3017 

18564 
7581 

11433 

10898 
6702 

8518 

11161 
11938 

7418 
172. 

6735 
5051 

18932 
5365 

17}91 
2308S 
16519 
8655 
7503 

22679 

7121 
2765 

24686 
4727 
7237 

13548 
19108 
10905 
10018 
17823 
22854 
2527 

137 
8464 

18034 
1702: 
3214 

12749 

9669 
8508 
2919 
5931 

19706 
4730 

19139 
4635 

13084 
5203 

14524 

büyük şey evveuı bütün Amerikalıla-
nn ıena fikirlerini bedbinlikterini uı- Zayiat ne kadar? 
dermek, bu suretle un-wml alılak üze. Tahkim edilmit mevziler içeri· 
rinde büyilk bir değişiklik yapmak- sinde tel örgülerle muhafaza albn· 
tır. BugünkU Amerikalılarla, bundan da bulunan asilere hücum ve bun· 
üç dört sene cı.•vclki Amerikalılar ara- ları def ettik. 
sında büyük farklar vardır. 

Nihayet, Jurnal'm yazdıfma ılS
re, 5.000 asi, Halkidikya yarım .. 
dasına çıkarak orada yeni bir cep
he vücuda getirmitlerdir. - -

23633 
14388 
16073 

15769 
18275 

3441 
18679 
20106 

4861 
7744 

17309 
7713 

10302 
18923 
5881 

CU!tlllURIYET - Yunıu Nadi HükUnıet kuvvetlerinin zayiab, 
1251i 1 1 d b A yazdığı yazıda Bulgarlann son gün- 2 ö Ü ve 4 yara ı ani arcttir. si· 

Köylülerin hissiyatı 
Ayni ajanım bildirdiğine görf 

hükiimet kıtaları, kendilerine ha • 
litkir nazariyle bakan köylüleı 

tarafından heyecanla karıılan • 

10822 
18520. 

652 
14325 Zerde bize karşı çevirmek teşebbüsün- lerden birçok yaralı topladık. Hü· 

4995 de bulundukları manevradan bahse· kumet askerlerinin nianeviyab ve 
diyor. Yunanistandaki kanşıklıklar- her türlü tasavvurun fevkindedir. 
dan belki istifade etmek düşünceslni 
oilden Bulgarların bu {Rte muvaffak Yurd, evlillan ile iftihar edebi-

::::m::mm:::mı:mınııı:r::::m.ı:t:ıııı.ııı.u.ı~ 

fi Baba dostu ii 
mıılardır. r "· " ,, ı· ,. 

olanuyacaklarına akılları /.esince ma- ır.,, 
Hükfimet hava kuvvetleri mtl • 

SU Ah .. tllccarlarının him bir rol oynamıı ve ui topçu .. 

I~ Burhan Cahil 'ıl 
P. (Kurun) gazetesinde 
: 

!a .başlamak üzere 1 
:: Romancının en son i! . 
i~ en güzel eseri il 
::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: 

Fransız başbalcanının 
mühim siyasi nutku 

Liyon, 11 (A.A.) - Panayırm 
küşadı münasebetiyle, B. Flanden 
söylediği nutukta demiştir ki: 

"Fransa, Şark ve Tuna misak· 
lariyle her hangi bir mütearrıza 
karşı yenilmez bir tesanüt tesis et
meğe çalışıyor. Barışı temmat al· 
tına almak için manevi kuvvetlere 

ltalya, Sovyet Rusya, küçük anla~
ma ve Balkan anlatması gibi har-

nevralarını geri almak mecburiyetin • 
de kaldıklarını söylüyor. 

MiLLiYET - Başmakale yoktur. 
Af{ŞAIU - "Ökonomi siyasetimiz,, 

başlığı altında General ismet ln6nil • 
nün 6on verdiği talsillitı ele alarak 
hulyalara knpzlmıyan siyasamızın 

sağlamlığından balısediyor. • 
ZAIJJAN - Bugünkü uazımn ser. 

ldııhası "Misakın kıymeti» dir. Yazıda 
Bnlkan misakının cltcmmiyeti tekrar
landıktan sonra bu misak olmasaydı 
Yunanistandaki isyan neticesinde da
ha bir çok yerlerde ateş çıkabileceğini 
söyliJyor. • 

Gene Balkan andlaşmasından aon
ra bir çolı: mahalli ve laydalı misak. 
lar akdedildiğini söylüyor. J'e yazısı
nı şu şekilde bitiriyor: 

''Hakikaten Yunan isyamnın Veni
zelosun bütün gayretlerine ve ortalığı 
büsbütün kanştırnıak hususundaki 
didinmelerine rağmen hüld mevzii 
kalması hep bu n:Jsak sayesindedir. 
Zaten Y enizelos da galiba misakın 
bu fayda ve kuvvetini bildiği için ola. 
cak ki kısmen de misakı hafifletmek 
maksadile bu işe girişmiştir. Giritli 

be mani olmak için uluslar derne- ırlyasf adam kendini bildi bileli bula • 
ğinde birle§en genç kuvvetler in- · nık suda avlanmaktan zcck alan bir 
zimam etmektedir. Büyük A vru- adamdır. O, açık, dürüst, temi: ılya • 

b · ·ı · Al setten bir türlü lıoşlananuyor pa arışına erıtı mesı manyanın '" 
hüsnü niyetine bağlı bulunmakta-
dır. I 

-0-

200 insan seyyar buz
lar üzerinde kaldı 

Moskova, 11 (A.A.) - Röy· 
ter: 

Sular Hazer denizinde buz küt. 
leleri üzerinde 200 balıkçıyı alıp 
aötürmüıtür. Bunlardan yetmişi 
karaya çıkmağa muvaffak olmuı
lardır. Tayyareler balıkçıları bu
larak yiyecek, aıcak elbise ve ga
zete atmıtlardır. Bir tayyare buz 
üzerine inerek bir kaç balıkçıyı al-
mıt ve tekrar uçmuıtur. Ara§lır· 
malara devam edilmektedir. Bu 

Şehir Mecllslnln 
dünkü toplantısı 
Şehir Meclisi dün saat 14 de 

Necip Serdengeç.li'nin reisliği al
bnda toplanmıştır. 

Şileye yeniden b:r elektrik maki
nesi alınması, yolların tamiri için 
verilen bir takrir makama havale 
edilmiştir. Bcled:ye Reisi" ğinin 
bir teskeresi okunmuştur. Bu le.
kerede, Evkafla Belediye arasm• 

g6zU aydın ları sıkııtırmııtır. Aajnım Seli• 
Atina, 11 (A.A.) - Havasa- nik muhabirine nazaran, bunlaı1 

jansından: Serezin timalinde ki.in SidikutrO 
Asilere karır çıkarılan hükWnet kaaabuını ve bir köprüyü uçur • 

kuvvetlerinde on beı piyade ta • duktan ıônra, tahliyeye mecbuf 
buru, kuvvetli bir ağır topçu ile etmiıtir. 
otuz tayyare vardır. Fakat asi • Köprüler tamir ediliyor 
ler şimdi kuvvetli mevzilerdedir • Muntazam kıtaat, Struma üze • 
ler ve ellerinde asri teçhizat var • rindeki Orleako köprüsü ile, Si • 
dır. dikastro' da tahrip edilen ti men • 

Zannedildiğine göre her iki ta- difer köprüsünü tamir ediyorlar. 
tafta da mühimmat yoklutu ken- Hükfunet tayyarelerinin bo111 • 
dini hiasettirmektedir. bardımanı esnasında Drama "/~ 

Hususi bir istihbarata göre, hü- Sidikastro ahalisinden 8 lriti öl · 
kumet torpito ve muhripleri, kü- müı, 10 kiti de yaralanmıttıf• 
çük asi kruvazör Helli'ye 3000 Hantahanenin de bombardıman " 
mermi atmıılardır. Bir çok bahri· dildiği söyleniyor. 

ye zabit~eri, aylıklarından bir.kıs- Cepheıle son vazl et 
mını, mıllt donanmanın yemden Y 
yapılması için terketmiılerdir. Atina, 11 (Sabahları çıkan "1'&r 

At. • · h b ı hf 1 run,, refikimizin Atinadaki mubl· 
ınanm ıyı a er a an ma e • t 

leri hükQmetin denizden hava- biri mahıusunun bu sabah .-• 
da~ ve karadan müıterek hareke· 10,30 de çeldiği telgraf): 
tinin asilerin cesaretini kırdıAını Bu sabah neırolunan resmi teb
bunun mücadelenin neticesini t~- liğte harbiye nazırı general Koıı "' 
cil edeceğini söylemektedirler. diluin kumanda ettiği hükGIO,t 

Muharebe safhası kuvvetlerinin Serezin iki kiloın~: 
re önüne vardıkları ve ekaerı•• 
zabit olmak üzere 150 esir alın01 "' 

ğı ve sahra toplan iitinam edildi"' 
ği bildirilmektedir. 

nazikleşiyor 
Yasağa rağmen, Yunanistam 

terke muvaffak olan, "Daily Exp
l'eH,, muhabiri B. Panton'un ifa. 
desine nazaran, hükiımet kuvvet· Asiler ric'at etmektedir. TaY : 
leri §U vaziyette kalmııtır: yareler ric'at etmekte olan a1il~1 

Asiler, mevzilerini bir gün Ön• ıiddetle bombardıman etmektedıt• 
ceden tahliye etmit ve müstah· HABER - HUkumet ku~etl~ • 
kem bir h."ltta çekilerek, bu suret· rinin ovada bulunan Serezi bu da• 
le topçu ateıinden uzak kalmıı bu· kikada işgal eylemiı bulunaıalafl 
lunuyorlardı. muhtemeldir. 

Gene B. Panton'a göre, 2.700 ihtilalcilerin bundan sonra Zıh-
aıi, Strumayı şimal kısmından ge· na, ve Zelahva dağlık ınıntaka•1-
çerek Celanik'i müdafaa eden hü· ve ya Ancista suyunu geçerek. "" 
kumet kuvvetlerini yanda:ı tehdit vadan Dramaya veya Pra~ıfU 
etmektelermit. üzerinden Kavalaya çekilıııele~ 

2289 
20002 
23647 
23249 

,4017 

7727 
4570 

20354 

20264 
8024 kaza, bu sene ayni mahiyette 
9068 çünciidür. 

, daki ihtilafları mahkemeye git
meden halliçin dört ıaylavın ha
kemliğine müracaat ed:lmesine 
karar verildiği bildiriliyor, bu İ§ 
için makama salahiyet verilmesi 
isteniyordu. Bir müddet müzake
reden sonra bu iş Kavnnin Encü· 

ü- menine gönderilmiştir. 
Diğer taraftan, 60 kadar lngiliz yahut Anciıta suyu ile civarınd~1 

tebaası, asi hatlarının gerisinde dağlık arazide yeni bir müdafaa"' 
bulunuyorlarmıf. ya giriımeleri beklenebilir. 
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ayyar~ p:yangosu 

ve 

ne ıaket kaidesi 
~~u tayyare piyangosuna dair 

" Çok hikayeler yazıldı, fıkralar 
llYduru:du amma • bugün p:yan -
~llu~ çe!{ilmesi münasebetiyle • 

il ııze daha garip bir tali mace-
ra.,, ' b' an.atacağım: Hem de olmut 
b~ hlacera .. Fransız gazetelerinde 
~ doıtumun gözüne ilişmit, an -
d tı .. B:zim gazete!erde ise, bun -

a.11 bahse:lild. ğ:ni görmedim .• 
d Belki işitmişsinizdir ki, Fransa-
~' ahalinin, pek rağbet ettiği bir 

1111 li piyango var. Bir kere çıktı 
bıtydı, İnsanı adam akıllı zengin 
td' b' •Yor. Zira milyon!arca frank 

1
1tden ~:azanıyorsunuz •. Tabii mil
tt'n .... b ' gozu unc,;a ... 

,.. • 1 
" fe.er.:Ie, bu piyangoyu, numa-

ta. •ırasiyle satarlarmış ... Hoş israr 
tders · · d•v• • 'd b' b· enız, ıste ıgmız serı en ır 

b~let verir:er ya .• Fakat ekseriya 
ır deste açı!ır; önden g'den bir 

tlunıara aşağısmı, arka::aki b:r nu
ll:ıar,,. ··ı v• • 1 ~ yu ~segmı a.ırmış .• 

d Zatı muhteremin biri, gişeler -
en b'rine gitmiş .. Parayı vermit ... 
Meınur: 
- Buyurun! - diye desteyi uzat· 

ltlıı .• 

T aın, en üstteki bileti alacak, 
~ srra:!a, kulağ•na bir öksi.:.rük ça -
~llrtırı, tanıdığı bir öksürük .• 

0 tn§':lsu :htiyar madamın sesini 
lanıınrş .• 

- Bonjur! 
- Bonjur! 
- Nası'smız, efen:lim?. 
- T e§ekkür ederim .• 
- Demek s'z de bilet a'acal:tı • 

1'..ız ••• T afünizi tecrübe edecekti • 
tifz •• 

- Evet efendim... · 
' Buyurun öyleyse .• 
'rıpk ı "kapıdan ilkönce siz 

rdtrnız !.,, tarzı:ıda bir nezaket 
t6ıtererek, kendi alacağı bileti ma 
cı_!tıa ikram etmİf. O, ondan son • 
~kini almış .• 
Artık, heyecan hey~an •• 
Birt!e radyolar söylemiı, ga· 

~~eler yazmıı, listeler çıkmış ki, 
1Çare adam, ne duysun, ne gör -

:un istersin'z? Kendi elindeki bi -
etten bir numara aıaeısına ikra

lbiye isabet etmemiş mi?. 
)·· Çatlar mmn, çatlatır mısın?. Ö
~ ınüsün, ö~dürür müsün?. Hali 

VVur edin ..• 
.. Aldım muhafaza etmişse hile, 

~'Jı>hesiz ki, her şeyden evvel ıun
.J 'n •az geçmİ§tir .• Nezaket kai • 
'-elerind r en ...•• 

• • • • • • • • • • 

l'ramvay kapı~arı 
ve 

hiçare vatman'ar 
~ l raınvay kap:larında tadilat 
, ı>ıla.cağını gazetelerde okumut
,11~dur •• Araba durmadan kapı 
~1•1llıyacak, böyle!ikle, bir çok 

Za!arın önüne geçilecekmiş. 
ett~ a!tı vatman bana müracaat 
ti '· ls'mlerin"n ıaklanmuım iı-
terek dediler ki: 

lb .._ Avrupanın her yerinde vat -
, '~ların durduğu sahanlık yazın "l' ır, kı§ın örtülür vaziyettedir • 
t~'ınvay süren i§Çiler orada rüz -
1ttt''• kara, yağmura, maruz bıra
ıet~a.z ... Biz!m de sıhhat"miz gö • 
llılı emelidir. Mademki tadilat ya
"' ~or, hep birden yapılsın, tram
•( ar lam manasiyle mantıkilet· 

.,, 
ı._rktınanların yerden göğe kadar 
le~ 1 •ar •.. Fakat, tabii, son cüm
~ lF111 geliıidir! Tramvayların 

llllna.ıiy le mantıkileımesi 

" •• - .- ..-.ı. -- ,.. ··- -· 
'ile "ac, 'lle tJOfi - .-~ 

Makam 
tahsisatı 

800 Vapurcuıar 
Fakire bedava \toplanıyor 

Başmua1Hmler Anka- b iyi olmıyuu ~emllerln 
raya heyet gUoder- ı ÇOr a satılması llttrlye 
meyi dilşUnUyorlar Dağı.tılması için bir sUrUl~yo_r , . 

Yeni sene bütçesinde ilk mek· le~ebbUs yapıldı Vapurculuk Şırketı Hey etı u· 
tep müfettitleriyle baı muallimle- Öte:lenberi fakirlere, bilhassa mumiyeıi 28 Martta tirket mer-
ri için makam tahsisatı konulma· kimıeıiz ve yardıma muhtaç tale- kezinde bir toplant•ya çağıralmıf• 
mııtır. Bu vaz'yete göre ilk me~;·. beye yardımıyle meşgul olan yeni tır. Bu toplantının biraz da gürül
tep müfettiıleri ve bat muallimler saylavlarımızdan Lokantacı Ce- tülü olacağı tahmin edilmektedir. 
Hazirana kadar makam tahsisatı mal bir hayırperverlik eseri daha Çünkü h'11edarlardan bir· kramı 
alacaklar hundan sonra a'mıya- göstermiıtir. • • tirketin bugünkü idare tarzından 1 
caklardır. Bu ıehrimizdeki mü- Cemal, lıtanbul fak1rlerınden pek de memnun görünmüyorlar.! 
fettiş!er ve baı muallimleri ol- en muhtaçlarına ve muhtaç tale- . • . . Jd ~ ı b l d 

1 
• • h .. Bılhassa ıırkettn yen a ıgı vapur-

du'tça dütündürmüştür. Muallim· ke erel y~r nn bo mkası ıçıtnl ergun 11.rın ki.fi şeraiti haiz olmaması ı 
ler Biri ği bu mesele ile yakından azan ar .a çoı a ayna ı maaına . l' 1 meşgul olmaktadır. Aralarında karar vermittir. Bu çorba sabah a~ı~ açık bır mesele ha ıne ge • 
toplanan muallimler bu husustaki ve akşam 800 fakire dağıtılacak· mışt r. 
vaz:yeti gözden geçinnit'erdir. tır. Bu 800 fakire b'rer kame ve- Şirlret idare Meclisi Yeni U· ı 

25 M rt~a m alli r 'er H 1! e-
rı'lecek ve bu karnelerle tevziat mumf Hey'etinden ıirketin elin-

vin de umumi bir toplantı yapa· ' 
caklardır. Bu toplantıda makam 1 

talısisa•ı mese'esi bHhassa ::örü-
1 

tülecek mesele!er'n batında gel- ı 
mektedir. Bu hususta teıebbüıte 

bulunmak üzere Ankaraya bir 
hey' et gönderilmesi de düıünül· 
mekte:lir. 

yapılacaktır. de'ci gemi'erin tasfiyeye tabi tu-
--o-- tularak esk'lerinin satılma11 için 

1 

E 5 na f 8anka51 bir karar istiyecektir. Şirket geçen : 
ıene de bu ıekilde bet gemi tasfi-

--o-

Talebe blrJlğl 
faallyetl 

Milli Türk Talebe Birliği tara· 
fm::lan önümüzdeki Salt günü 
Ha 'kevi salonunda bir konferans 
tertip edilmiıtir. 

Konferansı Konaervatuar Mü· 
dürü Bay Yusuf Ziya verecektir. 

Ayn· zamanda 16 Martta yapı
lacak büyük ihtifale ittir ak et· 
mek üzere Talebe Birliği büyük 
bir projranr hazırhunııtır. 28 
Martta da birlik üye!eri Edimeye 
bir seyahat yapacaklardır. 

--0-

Tıhhiyeltler bayramı 
Tıb Talebe Cem'yeti tarafın· 

dan tertip edilen Tıbbiyeliler bay· 
ramı önümüzdeki Pertembe günü 
Üniversiten:n Y.•mferans ıalonun
da yapılacaktır. 

Cemiyet tarafından bayram İ· 
çin büyük bir proğra.m hazırlan
mııtır .Gece, cemiyet üyelerine bir 
balo verilecektir. 

-o-

Talebenin dişleri 

1 

Alacak 354 bin, borç 
490 bin lira •• 

Eınaf Bankasının tasfiyesine 
memur edilen üç kişilik tasfiye ı1 hey'eti ve murakıp bankanın mu-

amelatını tamamen tesellüm etmit
lerdir. Bundan sonra tasfiye itle-

rine batlanacaktır. Taıf ye hey' e
tinin tesellümünde anlaşılmıştır 

ki bankanın halihazırda Vilayet 
ldarei hususiyesinden 102 bin. be
lediyeden 28 bin, tayyare piyan
go müdürlüğünden 83 bin, esk' 

tahlisiye tirketinden 46 bin, mül· 
ga iktisat bankasından 38 bin lira 
ve muhtelif yerlerden 58 bin lira• 
Irk alacalı vardır. Bu suretle ban
kanın alacakları 35~ bin lirayı 

bulmaktadır. Buna mukabil diğer 
taraftan 490 bin liralık da borç 
vardır. 

Görülüyor ki bankanm alacak· 
lılarından ekseriıi resmi daireler
dendir. Bu itibarla bunların ni1-
beten kolay tahsil ed'Jebileceği 

zanne:liLmektedir. Elde edilen pa• 
ralarla alacaklılarla konkordato 
yapılacaktır. 

-0-

Sebze hali 
Şehrimizdeki _ okullarda oku- inşaatın hazJrandan 

yan talebe!erin ditleri dit d?k-
1Unce bltlrlleml'-?eceğl 

torları tarafından muayene edıle- I J 

cektir. an aşılıyor 
Muayene netices·n:te bozuk gö

rülen d'tlerin te~aviıi için icap 
e::len te:lbirler alınacakt•r. Ayni 

zaman :la bütün okullardaki ta 'e-
' be!erin diıter'nin vaziyet•erini' 

gös'erir bir ıtatistik hazırlana· 
caktır. 

Kerestecilerdeki yeni ıebze 
ve meyva halinin tahm'nler hila· 
fına olarak Hazirandan evvel bi
t!r:lemiyeceği anlaşılm·ttır. Bu • 

nun için Martta konturatı bitmek· 
te o'an ıimd ki sebze hali yerinin 
kontoratı üç ay için yenilen.mi§"' 

---o-- tir. 

Spor kulUplerlne Hali görerek gezen ve alakadar-
yardım larla temas eden bir muharririmi-

z 'n aldığı malumata göre Kf!rea
Gençliğ' n sıhhat ve hayatı Ü· tecil er Hali 60 dairec!en mürek-

zerin :le pek hayırlı tesirleri bu- I k J cak H ld A 
•• 

1 
• • 1 ep o a tır. a e ayrıca vru· 

lunan spor klup.er;ne beledıye bu · d 1 • h ti d old ~ 'b' l d . . . l pa a.cı a er e ugu gı 1 e-
sene ~~r ~ ede::ek~ır •. Bunun ~çın 1 miz!eme c!aire1eri bulunmaktadır. 
935 butçesıne bet bın lıra tahıısat Her dükkanın ayrıca bir de yazı-
konmuttur. hanesi vardır. 

0 Halin önüne bir rıhtım yapıl· 
lnkılAp mUzesl mışbr. Henüz üzerinde çalışılan 

lnkilap müzes=nin tanzimi bit· bu rıhtımın önü dem'r potreller1e 
miştir. Bu sene zarfında halka a• tes':>it e~ilmiştir. Kerestedler ar· 

yeye tabi tutmuıtu. Bu tasfiye edi· 
lecek gemilerin yerine yen' leri i· 

kame edilecektir. Eğer mevcut: 
vapurlar kafi gelmezse tirketin 

yeni vapurlar alma11 mevzuuhıbo 
tır. Maamafih bir taraftan da f•"" 

ket:n borcunun yarım milyon 1 rae 

yı bu!duğu söylenmektedir. 
---0-

Tal«as talık ika tının · 
derin leştlrl 1 meslne 

IUzum gUrUldll 
Uzun zamandan beri lahlcik,.~· 

ya~ılan büyük takaa tahkikatımı 

ait araştırmalar bundan bir müd.· 

det evvel net· celenm;ıti. T-akat 

evrakının sekizinci iht;sas mahke
mesine verilmesi beldenirken ev 

rak henüz gümrükler başmüdfü lü
ğüne bile verilmemiştir. 

Bu hususta yaptığımız tahk :ka

ta göre takas ıu'istimali araşhr

malarınm hüktwmete arze-lilen ev
rakı tetkik edilmit ve tahkikatın 

daha ziyade derinleştirilmesine 

lüzum görülmüştür. Bunun için 

müfett;t Ali Kemal yen' den ara§· 
tırmalar yapmaktadır. 

Sinemalarda tefllş 
itfaiye tarafından sinema ve 

f yatrolarda yapılan bir teftit ne-

t:cesinde yangın ta1imatnıtmes:ne 
riayet edilmediği görülmüştür. 

Bu gibi yerler tesbit o!unmuı, be-

lediyeye verilmiıf r. 

Belediye yakında umumi bir 
teftiı yaparak bu noksanları ta• 
mamlamıyanlar hakkında zabıt 
tutturacaktır. 

Ayakkabıcılar koope· 
rııtlflnfn bir kararı 

Ayakkab:cılar Kooperatifi or
taklarına yalnız Okonom!k alan• 
da dejil soıya! alanda da yardım 
etmek için her a)'ln belli günle-

rinde yüksek bilgili adamları ta• 
rafın ~an ortaklarla konuşmalar 

yapılmaİına sözb'rliği etmiştir. 
Bu konuşcnalara yakında baılana• 

caktır. Bir yandan da kooperat:f 1 

ortaklar ·nın bilgis:ni arttrrmftk i-
' ç'n bir me:mua çıkarılacaktır. 

cr'acak•ır. 1 sası ve bu civarr'aki arazi ö!eden 
• beri Halice doğru kaymakta ol- yolları asfalt o!acak; kday'ılrta 

için, sarc'a'ya kutusu halinden çık- duğun:lan gerek rıhtımın yapıl· yılcanabilecek bir vaziyette bulu-' 
malan da lazımdır. masmda, gerek binanın intaıında I nacaktır. 

(Vl·NO) bu kaymaia mani olmak iç·n çok Bir tarafian da eski Halde bet 
itina ıöıterilmiftir. Halin bütün altı baraka ıimdidcn yılulmıtıtr. 

1935 senesinin 
venüs'ü 

Pariste her ıene ptr "Yenil• 
müsabakası,. yapılır ve i~t'rak e
den kadınlar arasıncla vücudu en 

mütenasip gör~!cn o senen:n V o
nüsü sayılır. 

Bu sene de bu müsaba!<a Parİ• 
ıin Geleyel salonunda b'nlerce ki· 
ti önünde yapılmış, iştirak eden
ler tarafından değil, fakat ıeyre 

ko,an'ar tarafından büyük bir 

rağbetle lcarşılan.~u,tır. Bu ra~be
tin ıebebi müsabakaya giren!erin 
ha!<em hey'eti ve halk önün- e 
lam minaaıyle çıplak olarak ken• 
diler'ni göstermeler· dir. Müsabık-

lar elbise namına on santimetre 
murabbaında ve incir yaprağı 

teklinde bir kumat parçaııyle ik· 
t: fa etmek mecburiyetindedirler. 
Bu sebepled'r ki müsabakaya gİ• 

ren'erin sayısı ancak 23 dür ve 
bunların hepsinin de Pariıin en 
güzel kızlarından olduğu iddia e

dilemez. Bu Hneki müsabakayı 
resm=ni yukarıda gördüğünüz ıa• 
rışın kız kazanıın•ıtır. Son ge!en 

Fransız mecmuaları bu k121n mü
sabakaya iştirak ettii~ kıyafette 
resimleriyle doludur. Yukarıdaki 

resim de bir Fran11z mecmuasın• 

dan ahnmış, fakat resmin bir kı .. 
mı kapatılmııtrr. 

--0--

~ehlr llyalrosunn 
yardım 

Be1ediye 935 senesinde Darül· 
acze, Şehir tiyatrosu, Konservatu
vara gene muavenette, buluna• 
caktır. 

Konıervatuara geçen ıeneye 

nazaran 19,977 lira fazlasıy!e 

71, 779 lira, Şehir tiyatrosuna 
10,485 1 ra fazlasıyle 52.886 lira 
vardım edilecektir. Darülaczeye 
27/9J 1::-a ver"lece t:r. --·-Halk vlnde temsll 

Bugiin saAt virmi huçukt,. r.uı. 
hane parkı 'çindeki Alaykö~!cün
de Halkevi temsil şubeıi taraf rn• 
dan (TırtılJar, Mürebbiye) pi)'_et

leri temıil edilecektir, 

r 



Yunan lhtil8.line Dair Oün GeceliJ Haberler 
Karadaki vaziyet Yunanistanda Kral/ Denizdeki vaziy~ 

Z.J.••k A f k fl • • lılc ihya edilemez H ••k A f J 
f2 u ume uvve erının Atin•, 10 (A.A.> _ Kondm. u ume uonanmasınt """ t bl . '""l . gazetecilere krallığın hiç bir veç • • J l k r 

resmı e ıa erı hile ih~.a ed_il~iyeceği~i ~öylemiş, yenzuen lJO una ogulJO 
4§ ve fU ıozlerı ılave etmııtır. 

" Ne yazık ki karşımızda 
hemcinslerimiz var!,, 

"Benim maksadım bir takım Bahriye Nazın Amiral Oosma-
mücbir sebeplerden dolayı kanunu nis hükumetin emrinde bulunan 
esasi ahkamının bir kısmını tecil 
etmiş olan kanun rejimini iade et
mektir. Milletin hiç bir surette 
esir olmasına meydan vermiyece-

gemileri harekete getirmek için 
geceli gündüzlü çalıtmaktadır. 

Atina, 10 (A.A. - Atina 
ajanıı bildiriyor: 

Umumi karargahın bu sa . 

bahtanberi neıredilen resmi 
tebliileri ıunlardır: 

Saat 8 tebliği: 
General Kondiliı, erklnı 

harbiyesi ve üçüncü kolordu 
erklnı harbiyesiyle birlikte aa
bahm betinde Selanikten ay . 
nlmıftır. Bir ıaat sonra tayya
reler Filotilla kumandanı Rep
pu kumandasına uçmuılardır. 
HUkOmet askerleri, ortasında 
dikenli teller müstesna olarak. 
üzerinde hiç bir değişi~iik ol . 
mıyan Orliak köprüsünü ıeç • 
mitlerdir. Kuvvetlerimiz önün
de tesadüf ettiği asileri temiz
liyerek tayyarelerimizin de 
mua'fAnetiyle taarruza batla -
mıılarc'._. Liva Generali Y o . 
vanidiı kumandası altında di
ler bir kuvvet Kumaryani köp
ribüne, bir üçüncü kol da Nii
rida köprüsüne doğru ilerle -
mektedir. Aıi kuvvetler muka · 
vemet göıtermeden kaçmak • 
tadırlar. 

Saat 10,25 teblili: 
Orliako'nun dört kilometre 

~~rlmac1ald Prcwatu k6yü hü. 
kGmet kıtaatı tarafından İfgal 
edilmittir. 

Saat 11 teblifi: 
Asilerin piyade ve topçu kı

taatı Serezin 15 kilometre gar
binden Serez üzerine çekil
mektedir. Kuvvetlerimiz Ku • 
maryani köprüsünü geçmiıler
dir. Karşılarında hiç bir muka
vemet yoktur. General Y ova • 
nidiıin ıUvari kıtaatı da Ku • 
maryani köprüsü istikametin -
de ilerlemektedir. 

lngiliz ve Fransız atafemili
terlerinin cepheye hareketleri· 
ne müsaade edilmi9tir. 

Hüldbnet reiıi Çaldariı al· 
tlıfı iyi havadiılerden pek 
ınemnun olduğunu ve hüldime
te bu kadar ıoğukkanhlıkla i
timat ıöıteren halkın n!hai za. 
ferden emin olmuı lazım gel • 
'difini söyledikten ıonra de • 
1niıtir ki: 

"Ne kadar yazık ki, vatana 
kar,ı silaha davranmıt olanlar 
Cla Yunanlıdır .• ,, 

Kondilis kendinden 
tamamile emin 

:Atina, 10 (A.A.) - General 
Kondiliı Selinikten cepheye ıit
miıtir. Doğu Makedonyaıında i.

ailere kartı taarruz bu sabah aa· 
at 6 da otuz tayyarenin iailere 
ait mevzileri bombardıman et· 
mestle bqlamJ!tır. HükUnıet kı • 

talan eneli Virotnia mmtaka • 
ımda taarruza ıeçmitlerdir. Aıi· 

ler, baılangıçta mukabele elmit· 
lene de fazla telef at vermiıler
d& 

Hn'k6.met kuvvetleı inin batın
da hulunan Ceneral KondiJiı, ku. 
~ aizeti.nde bulunuyor. 

silerin tenkiline kifayet ettiğini 
ve artık kendisine batka kuvvet 
gönderilmemesini bildirmiştir. 

HükUmet, Makedonyaya asker 
göndermeği durdurmuıtur. 

Kondilis adım adım 

ğiz.,, 

Paraları yaktırıyor 
Atina, - Hükumet, asilerin e· 

line para geçmemek için iıgal e -
decekleri adaların banka ve mal ilerliyor 

At.na· 10 (AA) At. . sandıkları veznelerinde bulunan 
ı . . . ına aıansı, · ·ı · N h · N · kağıt paraların derhal yakılması • 

ası enn eo orı ve eoporvo 
k .. 1 . d s· d w • 1 na karar vermiştir. oy erın en ıroza ogru rıcat 

Venizelosun muhafızı ettiklerini ve lstrumca üzerinde 
Kumariani köprüsünü geçen bü
kUnıet kuvvetlerinin mukaveme
te maruz kalmadan ilerlemekte 
olduğunu tebliğ etmektedir. 

933 tayyare sınıfı silah 
altına çağırıldı 

Belgrad: 1 O ( A.A.) - Royter 
ajansının istihbaratına göre, Ge
neral Kondilis gimdiye kadar 
kan dökmeksizin ve fakat büyük 
mikyuta mühimmat sarf etmek 

ıuretiyle galebeyi temin etmiştir. 
Bu mühimmat ıarp tepelerde i-
ıilere zarar vermeden ıarfedil
miıtir. 

HükUmet tayyareleri, &silerin 
kıılalanm topa tutarak bunlara 
mühim zararlar verdiklerini bil
d irm işlerdir. Asilerin bozgunluğu 
artik b=r gün meselesi olduğu 
bildirilmektedir. 933 tayyare ıı-
nıfı ıilah altına çağırılmıftır. 

Atina, 1 O - V enizelosun mu -
hafızlarından Gipariı, Pire teh -
rinde saklandığı bir ev içinde ya
kalanmı§tır. 

HABER - Giparis alaydan 
yetişme bir miralaydır. Harbi u
mumide Atinadaki mavi takkeli 
Veriizelist muhafız alayına ku -
manda etmiş, kral taraftarlan, 
darp, hapis ve nefyile tazip ve taz
yik ederek uzun zamanlar Veni -
zelos sayesinde Atinada hüküm . 
ran olmuştu. 

Bir yakalanan daha! 
Atina, 10- Eski Selinik kolor

duau kumandanı General Kladoa, 
Agririion gehrinde tutulmuıtur. 

Papanastas yo 
Atina, 1 O - Tevkif edilmit o

lan muhalif frrkalar reislerinden 
Papanutaayo ile Milonaı, lıparta 
bapiaaneıine nakledilmiılerdir. 

Asilerin reisi bir 
vatan hainidir! 

Venizelos ltalyan 
Londra, 10 (A.A.) - Sun. 

day Ekspres gaze~esi, V enize • 
loıun, Cümhuriyet ilin eder • 
ken, İtalyanın himayeıine mü· 
racaat ettiğini yazıyor. 

Londradaki Yunan reımi 
mehafili, asilerin Girit adasına 
hi.kim olduğunu ve bineana • 
leyh adanın iıtiklilini ilinda 
ıerbeat bulunduklarını inkar 
etmemekte ve fakat asiler llir 
haftadan beri buna benzer ıa
yialar çıkardıklan için, bunla
rın ihtiyatla karJılanması la . 
zım geleceğini bildimı~ktedir. 

himayesini istedi 

"Venizelos eninde de 
sonunda da mağluptur!,, 

Atina: 10 (A.A.)' Atina ajansı 
bildiriyor: 

Devlet Bakanı B. Metakau, 
asilerin tamamen imhaımın bir 
gün meseleıi olduğunu matbuata 
bildirmit ve demiıtir ki: 

"Bay Venizeloı eninde sonun
da mağluptur. Ve ele g'eçirdiği
miz telsiz telgraflar, oynamak İı· 
tediği oyunun çaresiz kayboldu
ğunu kendisinin de anladığını 
göstermektedir. 

Venizelosun başını geti- Türklyenln alAkası 
rene mükafat Atina gazetelerinin yazdık!an. 

Atina, 10 - Batbakan Bay na göre Ankaradaki Yunan sefiri 
Çaldariı, Venizelosu öldürecek _ Sakelaropluı, Türkiye Bat Bakanı 
lere mükif at verileceğinin ilim 1 General lam et lnönü ve Tevfik 
için ortaya ablan fikir hak • Rüştü Arala mülakatta bulun
kında fU beyanatta bulunmuıtur: muştur. Her ikiıi de sefire Yu • 

- Yunan milletinin dileği, Ve- naniıtandaki vaziyetin bir an ev
ııizeloaun ortadan kalkmasıdır. vel normal bir şekil almasını te -

menni ve Yunan hüldlmetine sem· 
Yazılan ıeyler, bu arzunun tahak-

patilerini izhar etmiılerdir . kuku iç:n ortaya atılmıt bir fikir- ___ ,_ ________ _ 

den ibarettir. Fransada asker11k 

Bomba yağdırıyorlar 
Atina, 10 (A.A.) - Havas mu

habirinden: Averof zırhlısını ta -
kibe giden bir tayyare, gemiyi bul
muş ve üzerine bomba atarak ye
niden hasara uğratmıştır. 

Kılki~ faal filoya alındı 
Atina, 10 (A.A.) - Havu, A

tinaclaki muhabirinden almıtlır: 
Hizmetten çıkarılmıt olan Kı1-

kit zırhlısı tekrar hizmete konul· 
muıtur. Kunduryotiı, Hidra ve 
Spetzai torpido ~uhripleri tamir 
eclilmişlerdir. Bu üç ıemi asi ge -
mileri takip edeceklerdir. Sereze 
kargı yeni bir bombardıman yapıl
mıgtır. Asiler Selaniğe karıı bir 
taarruza hazırlanmaktadırlar. A • 
ıi filo Ege denizindeki adalara 
hakimdir. Selaniğe 50 kilometre 
mesafedeki Çay ağzı köyü bir isi 
gemi tarafından bombardıman e -
dilmi§tir. Asi filonun obüı ve ya· 
kacak ihtiyacını ecnebi bir mem
badan temin ettiği teyit edilmek· 
tedir. 

HABER - Kılkış kruvazörü 
13000 ton, 17 mil sür'atindedir. 
Çift makine, 4 tane 305 lik, 8 ta
ne 203 lük, 8 tane 178 lik, 12 ta
ne 76 lık topu, 2 tane 76 lı~ tf~ -
yare topu, 4 tane 57 ve 4 tane 87 
lik küçük top, 8 tane makinelı tü. 
fek, 2 tane 513 lük torpido kova
nı ile mücehhezdir. Bu gemi 
1905 - 1908 tarihinde yapılmış 

olup mürettebatı 47 zabit ve 755 
neferdi.1925. 1927 de tamir edil
miştir. isyandan evevl mektep 
gemisi olmak üzere kullanılmak -
ta idi. 
F alerde ecnebi gemiler 

Atina, 10 - Fraıuanm Mare
tal F O! kruvazörü, dün Fal ere 
gelmiıtir. 

Bugün de üç ltalyan harp gemi· 
si Falere geleceklerdir. 

Ajakıiyo, 10 (A.A.) - Fransız 

kruvazörü "Tourville,, Franıız va
tanda9lannın muhafazaamı temin 
için Giride gitmek emrini aJmıglır. 

Bir baıka kruvazörle bu de dis
troyer, Pirede bulunmaktadır. 

Limanımızda 
Karadenizde iki Vu· 
nan vapuru çevrildi 

Kömür ve Mazot taııyan Yunan 
vapurlarının durdurulmaıı latan • 
bul liman reisliğine ve mu haf aza 
teıkili.tına bildirilmittir. 

Bu emir üzerine dün akıam Ka
radenizden gelen kömür yüklü altı 
bin tonluk Yunan vapuru Boğaza 
girince kendiıine tebliğat yapıl -
mıf, vapur Salıpazan önünde 
demir atnuıtır. 

Yunan Adliye Bakanı Bay Ta
liaduros, Venizelosu öldürecekle • 
re nakdi mükif at verileceğinin ila
nı fikrini muvafık görüyor ve bu 
huı\Uta hükUnıete teklifte bulun -

T aemakaoı iımindeki bu gemi • 
nin kaptanı kömürleri Ruıyadan 
aldığını ve F ranaaytt. götürmekte 
olduğunu ıöylemiıtir. Vapur bu 
tıabah açılan köprüden Halice 
girmiı, evvelce çevrilen vapurla -

Pariı, 11 (A.A.) - Lö Tan ga- rın yanında demirlemiıtir. 

mandası altmdaki kuvvetlerin i-

zetesi, hükUınete iki sene aaker- Evvelki gün çevrilen Atlaaıva • 
lik hizmetini tedricen tesis imki- puru mazotla dolu olduğu için Ha
nını vermek üzere harbiye bak~~ı l 1ice diğer vapur1ann yanına çeki. 
tarafından hazırlanan kanun layı.

1 
lememi,tir .• Üsküdar önlernide 

humm metnini netretmektedir. nezaret altındadır. 

Bu ıabah Köıtenceden geleO 
Armina Soyka iımindeki Yunatl 
vapuru da durdurulmuıtur. l(e -
reste yüklü olan vapur muayene 
edilmektedir. Gitmesine mü•• • 
ade edilip edilemiyeceği muaye -
neden aonra belli olacaktır. 

Yunan hük6meti Karadeniz li -
manlarmda bulunan Yunan geıııi
lerine müsaade verilmemesini Ro" 
manya hükumetinden de talep .,, 
iltimas ettiğinden Romanya li111aO· 
larında bu!unan Yunan vapur • 
farının hareketlerine müsaııde r 
Jilmemektedir. Yalnız bu snb•b 
gelen Yunan vapuru kereste yüt<lU 
olduğundan Romanyadan hareke" 
tine müsaade edilm.ştir. 

Her ihtimale kargı kerestelet 
altında mazot ve kömür ıak!aO • 
ması ihtimaline karşı bund-" 
sonra gelecek bu gibi vapuı lar ıı
kı bir surette muayene olunaca.1' -
tır. 

Konya ve lzmir vapuralarınıO 
Midilli önlerinde çevrilmesi habl" 
ri Deniz Yolları idaresi UmuJll 

Müdürü Sadeddin ve d:ğer alak• • 
darlar tarafından tekzip edilmif • 
tir. 

Dün gelen teleraf haberleri tı• 
'llirden evvelk gün kalkan Kcn 
vapurunun Anta ayaya varmak t1 
7.ere olduğunu bildircliiji gibi lı • 
•nir Tapuru da lakenderiyey~ • 
ınıştrr. Vapurlarrmızm Aı<aE<" 
nizdeki seferleri intizam ve 111Ü • 
kemmeliyetle yapılmaktadır. 

Deniz Y ollarmın Ankara vnpi 
ru yarın aaat on birde Galata rılr 
trmından kalkacak, lskenderi1' 
seferini yapacaktır. lzmir vap\J~ 
cuma günü öğleden sonra limnıtl' 
mıza gelecektir . 

Ataşemlllterler 

Atina, 10 (Hususi) - lngilil 
ve Fransız atqemiliterleri ceph"' 
ye gitti. 

A verof telsiz telgrııf' 
la Yanyayı ayaklıı11" 
dırmaya çalı~dı . 
Atinaı. - Averof müteadd;" 

defalar Yan ya telsizi vasıta sif 
1 

E . . . .k l i-' pırı ııyana teşvı e ça ı§mıf 
de muvaffak olamamı§hr. YatJf' 
telsizi (Averof) un davetleriıt' 
cevap vermem ittir. 

PIAstras FransadlJ 
·re' Milano, 11 (A.A.) - V~1 •ı 

asilere müsait olduğu takd•,d • 
Brindiziden vapura biner~k yıı 
naniıtana geçmek niyetiy:e bit • 

. o • 
kaç gün evvel Kan'ı terketJ111f,.. • 
lan General Plastiras, husutt ~11 

,. 

tibi ile birlikte tekrar Kan'• dö" 
müttür. 

Seyrlsefer nası~ •" 
Atina, 11 (A.A.) - Pire bJll ~· 

reisi, dün kıyıları takip ed~r~_,
purların Seli.nik ve bazı ad 
hareketlerine izin vennitt;r • 

.• d•· 
Atina, 11 (Hususi) - Atll' yff' 

ki lngiliz ıef eri M. Voterf o• ti-
nan hükümetine lngiliz. hük4ıP;,. 
nin ıempalisini bildirmıf ~e .J 
d h b . . b. •n e'1'1 
eı mu are eıının ır .. 

bitmesi temennisini izhar etJISİf 
tir. 
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; Rüyük neniz Romanı "k l 1 B l d b 5 ! ................................ w çı o ata ar var. un ar an azı• -

""""..._~~.._,.· ları sıra numarası altında bir çok _ Babanım gönderdiği para· 

Aıı· Reı·s Valeryonun şatosuna serilerle alıcılara hediyeler vade- ıarm gittiği yerler. oç aylık maa· 
diyorlar. Bu ser'leri topluyoruz.. tım cebimizde on bet gün kalmı· 

gl•tm•ıye karar verd•ı Ala! Fakat, hediyeleri kimden, yor. Euamızı, elbisemizi satmak 
hangi müesseseden alacağız? mecburiyetinde kaldık .. Nejat bo· 

A'i reiı elini uzattı.. idi. Hiç şa~mayımz: Bunların bir ıuna kürek ıalhyor. Eserlerini 
e'' Antonya da bu sevimli gence -· Y orgi ! ... çoklarmm içinde ne adreı vardır, kimıe beş para verip almaz.. O 
ııııi uzatmaktan çekinmedi. - Emret Senyör!.. ne de bir marka! bir hayal içinde yüzüyor. Sen de 

-Gene görüfClim !.. - Biz yarın erkenden Va1eryo- Bu hediyeleri vadeden ve bu bildiğim bileli hep i\izel şeyler, 
- Görüşelim!.. nun §atosune gidiyoruz ... Madem- ikramiyeli tekerleme ve çikolata· iyi muvaffakiyetler petindesin ! 

r Zabit uzakaıtı .. Ali Reiı Ka· ki o buraya gelmiyor!.. ları piyasaya çıkaranlar kimler- lıte .• Bunun, bütün bunla.nn neti· 
d~ Yusufla Sansarın yar..!arına - Fakat gelir efendimiz! .. Ba. dir? Bunların mucid ve müıtelı- cesi .. Elimizde avucumuzda bir 
~ondüğü zaman ellerini uğu~turu- na inanın!.. O gelecektir .. Bir aya zerleri gfökte mi oturuyorlar? Bu ıeyimiz kalmadı. Bir yatağmıız 
or: kalmaz gelecektir.. kuru vaidlerle çoluk çocuğu al· var .• Amma o da ne yatak ... 

~ - iyi .. , Çok iyi!.. lş!er düzeli- - Bizim bir ay hekliyecek hali- datmnk günah değil mi? - Yumutak, kabarık olmadı· 
r? ... Bu bize bir gün yarayacak miz yok. .. Yalnız biliyorum ki ça- Okuyucularınızdan ğmdan mı tiki.yet ediyorsun? 

&arıll"nn ! buk ayrıldığımız için sıkılıyorsun, Sadi -Yo .. Kabarıklığına diyece-
Dirordu. çünkü iyi bir müşteriyi hiç bir 0 • =.=.:~,;=::;:;;::;:;;::;:~:=:;:::==:==:==::=J=-;":.,:-== ğim yok .. He~gün eline geçen §ey· 

.. Sonra akşam yemeğini yerken ,elci ... , Jeri, ot ve saman parçalarını ge-
10Yle söyleniyordu: - Aman efendim ... Bunun için EUGU~ tirip içine doldw-uyonun.. Şilte 
ita - Burada yirmi gün veya bir ay değil r.. Siz aağ olun! Hani.. 1ST \NDUL: incecik ve tat gibi .. Bunu da ıen 

Unak delilik olur. Ben bukadar burada çok eğ!enirdiniz!.. Her işi- l3: Fransızça ders. 18,30: Dana yaptın .. O da gözüne battı, onu da 
~hırlı adam değilim .. Hemen ya· nizi görürdüık!. musikisi - Plak 19,10: Opera Fri • bu hale koydun •• 

var mı ki? 
- Arkamıza giyecek elbisemiz 

de yok.. 
- Sadelik fazilete yakışan ıey

dir. 
- Bir hamurkar gibi sokz.ğa. 

f ırlıyan fazilet kendısini karakol· 
da bulur. Nejadm paltosunu kir· 
nımızı doyurmak için satl'ık .. 

- O gün karnın o kadRı açh iri 
değil palto, bir c1bh:eci diikkiınını 
bile midene indirecektin!. 

- Elimizde kalan bir senin pal· .,..., 
ton .. Onu da nöbetleşe giviyon!z. 
Boyum aenden uzun olduğu için 
bana pek kısa geliyor. 

- Seni temin ederim .. 5ana o 
kadar yakışıyor ki .. Bilmiyor mu• 
sun son moda kısa .. 

- iki kelime ile: Acınacak hal. 
deyiz .• Gel de bu vaziyettl" çml 
çıplak mektebe git .. Babam beni 
bu halde görse .. 

tın Va.Ieryonun tatosuna gitliyo. _Biliyorum!.. Eksiksiz bı"r 0 • clıatz - Hnhcr pJak. 19,50: Haber. -Ne yapabilirdim ki ... Boğaz t\tı ı Ali Cengiz müteessir görüne .. 
~· te!cisniz!.. Çok iyi .• Fakat biz ge- ler. 20: Kemnn Solo - Mehmet Sar- uğrı.µıda kendi ıiltemi ıatmak rek: 

ı. i Reia ilk olarak ijç tane at ne geleceğiz ... Yalnız ıenin üzül_ can, 20.30: Kitar eolo - Maryo 21. mecburiyetinde kalmıttım. 
~tın l b l la l k 15: Son haberler. 21,30: Bayan Bed· Al t b kal Of B a mayı ve un ar yo a ç1 • memen irin oda!arımızın yı"rmı' . - ay e a ım.. ·• u 

- Demir, dedi, senin bu İaltnl· 
bın bana çok fena dokunuyor. 
Kalbin dayanırsa bizi kendi hali· 
mizde bırak, git.. Bu şekildf' hare· 
ket etmekte tamamen serbe:atsin,, 
Burada hakkına düşen ne vusa 
alıp götür. Hatta bunları tt"çmek 
hakkını bile ana bıralayoruz. Ar 
bk rica ederim şu şikayetlerinin 
arkası kesilsin!. 

ltla " riye Yazın - Radyo ce ''e Tango or-
b Yı dü§ündü •. Fakat biraz aonra günlük kirasını pe~in vereceğiz ve k<•str:ıl:m. yatak da inıanın kemiklerini tô 
u dü§ünc~inden caydı.. onları gene bizim için saklayacak- pülüyor. 

Ç··Zatcn afalmağa lüzum yoktu .• 11n!. O zamana kadar elbet sağ o· Yeni ne riyat - Gözüm Demir, zaten yumu-
b~~ü Taakana. Venedik yolu gi- lursak döneriz!.. Leninin mezhebi §ak yatak ııhhate muZJTdır .• O-
l 1 tflek yollarda daha büyük ko • Oteki kocaman bir haç yapa • Stalin t:ı.rnfmdan yazllmış, Haydar zülme; kendini bot tut .• 
aylıklar vardı ... Yolun üç bet sa • rak: Rifat tarafından tercüme edilmiştir. - Acaba çartaflarda mı mu· 
~htlik aralıkla bir çok yerlerinde -Allah sizi koru&un muhterem Kültür serisi külliyatının on altıncı 
~ ırlar ve burada atlar bulunur • senyör!. Sağ olunuz!.. kitabıdır. 75 kuruş. 
hu. Poıta arabaları, yahut binek 1 • ZAYi 
a~anı kira1ayarak yola çıkanlar Dıyordu.. Jstanhul glimrüğünUn 27491 No. 1ı 
bu ahırlarda hayvan değittirirler, - Haydi bakalım, ~imdi bizim 31 - 5 - 34 tarihli heyannamesile 
t k. k he$Ab ·-·:r. t muamelesi yapılan ülkil vapurunun le a ıt aybetJneden gene yollarına rmızı , UIAarı ge ır ve yarın 
li~ülürlerdi... ıabah Toskanaya gidecek olan ilk \azımına ait 131522 numaralı makbuz 

b senedi kaybedildiğinden, yeni~i ÇJka • 
Böylelikle az zamanda çok yol posta ara asına yetişmek üzere l'llaca!ından htikmü olmadığı ilAn o-

\\ıtllJlış olın:du.. 'bizi uyandırmayı unubna !.. Junur. Rarzilliy ve Benjamen 

~li Reis de başlı be.Jma hayvan - Peki senyör! Bq üstün~!.. • • • 
~ırı almaktansa böyle yapmayı Ali Reisle arkadaşlan arabala- Tavzih - Gazetemizin 7 Mart 935 

tarih ve ll36 numaralı nilshamıın 14 
ncü sayfasında münteşir 4055 numa • 
rah za~i iHinrnm altındaki Barzilay 
ve Ilenjarncn imza.sile alakası olmadı
ğı Ye sehven ynzılmış olduğunu tayzjh 

ve tashih eyleriz. 

~ha 1,ygun gördü.. Hem hayvan- rın kalktığı yere gittikleri zaman, 
ta bakmak için yorulmıyacak • k:ndileri için yer kalmadığını gör

I 1 hem de her durak yerinde din- duler. 
dt11rn:ş yeni hayvanlar bulacaklar· Ali Reiı : 

1
• - O halde biz de at kiralarız!.. 

d Şatoya bir an evvel varacaklar- Dedi. Üç hayvana bindiler ve 

'·· · dört nal yola çıktılar. 
lslanhul Asliye Üçüncü Hukuk 

mahkemesinden: 

zır .• 
- Şüphen mi var •• Sen hiç bir 

kıt lada çarıaf gördün mü? Muzrr 
olmasaydı ukerlere de birer çar
§af verirlerdi. 

- iki sandalyemizden batka 
bir ıeyimiz kalmadı. Bunların da 
birinin ayağı kmk.. Kınk değil, 
yok!. 

- İnıan oturunca mUkemmel 
bir tekilde sallanabiliyor. Yatak . 
larımız da birer ıedir itini görü 
yor. 

- Bir yazıhane, bir komodini • 
miz bile yok .. 

- Sandıkla ambar ne güne du
ruyor .• Bize fazla bile.. Dolaba, 
yazıhaneye koyacak tevlerimiz 

- işte.. Şimdi de beni kovu • 
yorlar .. Hem de on beş gt.m ,evvel 
aldığım aylıktan eiimde beg para 
kalmadığı bir zamanda .• 

- Öyleyse sus!. Gördün mü?. 
Biz birbirimizden aynlamaJlZ .. 
Üçümüz birbirimizden ayrı ya§ı· 
yamayız .. Hep beraber oturalnn •. 
Mesut olmak için nemiz ekıik san-
ki .• 

- Karnımızı doyurncak b'ir 
olsa sesimi bile çıkarmam. Bo~ 
na patnteı .. Sabah, akşam pata 
tes .. Bu insanı besl .. r mi hiç!. 

(Deı:amr oarJ 
~ııter. Ali Reisin dfl istediği bu (Deva.mı var) VuvMa~rnbn~nkocMıKu~~··••••••••••••m~E~H~~~~~---~ 
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DEPOSUNDA 
TOPTAN . 

kf:.TENCILE1'0f 

Bayramda Bll!mmasmma121a 

=Jiliahiner Gaze esi 
'Sirinci gün akşam,, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ıabah 

olmak üzere ( 4) nsüha çıkacaktır. 
ll' Bayram gün]erinde bütün Türkçe gazeteler yerine yalnız 
\' ılaliahmer gazetesi çıkacağından, Hila1iahmer gazetesine ilan 
n er:cek ticarethane ve müesseseler, azami istifade görecekler ve 

0~~1 zamanda Hilfıliahrncr Cemiyetine yardımda bulunmuş 
~C~klardır. 

ilan ücreti: Son sayfalarda santimi 30 kuruştur. 
Mi.iracaat yeri: lstanbulda, Yeni postahane karşınsmda, 
liilaliahmer Satış Bürosuna. Telefon (22653) veyahut 

li. :nkara caddesinde Kahramanzadc hanında Ilftncılık Şirketi. 
~ Telefon 20094 - 5 - -~· .... -

& =···' 

luluşta Kuyucu sokağmda 30 N: ' 
da Y orgi aleyhine açılan bopnma 1 

davasından dolayı gönderilen da- 1 

va arzuhali Y orginin ikametgahı
nın meçhuliyeti zabıta tahkika
tından anla§ılmakla mumaileyhi· 1 

nin 20 gün müddetle ilanen tebli -
gat ifaıma karar verildiği ilin o -
lunur. (4053) 

HABER 
Akşam Postas• 

iDARE EVi 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

lclgrıu lldresl: i;T'ANR'ül flAIS~b 
fpl,.fno Vnu ı 2.!Ul'72 tda""ı 'UrtO 
.............................................. _J 

ABONE ŞARTLARI : 
l 1 • lJ •1ı.ıt1 

l'Urltlyuı 120 8.50 1;60 1130 &,.. 
Ecnebi: lôO C4o ~o 1110 

ILArt TARIFESt 
l't<'.ııttı ııaowınıo utın tı.M 

Kf'ımıı llAnlıu l(J LUnJttw E 
................................................. ! 
5nhib, ve Ne"lr1vat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
Hıı.oıloı~ı yer: (\/Akff) Ma Uııa.ir.aı 

BA 
Mevsimin en nezih ve en eğlenceli balosu 

KURU 
ıazeteainin 21/3/ 935 Perıembe akşamı Maksim şalonunda 

vereceği balodur. 
Bu baloya, Kurun gazetesinin neırettiği kuponlarmı toplı

yanlar bedava, kupon toplamıyanlar ise 1,50 liralık bilet muka
bilinde girebileceklerdir. 

Kuponlarm değiştirilmesi ve bilet satışı, Cumadnn maada 
hergün saat 9 dan 18 ze kadar Kurun idaresinde yapılmaktadır. 

Da~etiye ve b'1etler ikişer kişiliktir. 

tfüyük bir sabırıızhkla bek.enen 

Tan o it (Savoy Otelinde Balo) 

filmi GALA müsarr.eresi CSnimil7deki çarşnmba el<şı:mı 

MELEK Sinemas nda 

Musiki•1 PAUL ABRAHAM tarafından hazırlanmış olan bu 
p.hane teırıili yaratanlar GlTTA ALP AR Ye HANS JARAY 
(.Bitmemis Senfoni'n n Sc ·abctt'i) dir. 

Bi1et satışını başlanmıştır. Tel : 40868 

iTT0 1mmr!~~~~--~ 
ITTO; Afrika afüısında çevrilmiş muhteşem bir eserdir. 
ITTO; Çöl hayatına ait hakiki akayii musavverdir. 
l fTO; Orijinal, ihtiraslı, heyecanlı bir filmdir. 
ITTO; Memleketini kurtarmak için harbeden bir kadının 

hakiki tarlhçPsidir. 
ITTO; Hıkikt, moazıam ve ernssı 1siı bir saheserdir. 

ITI O; Bu perıembe aksamı SA s'nemesında 
~511t.'•?1ll"~!.rfir 
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Venizelos ni~in mu- şı:~E! 
l :. k? Ulusal takım için 

Bir F ranszz muhabiri 
neler anlalıqor? valf ak O amıyaca • Bayramda Ankara 

( Başlaralı 1 incı de) 

yettedir. Bunlar arasında Yunan 
ayaklanması münasebetiyle bü • 
tün Avrupanın Venizelos aleyhin
deki aksülameli bilhaasa tayanı 

dikattir. 
Diğer mühim hadise is~ Yunan 

iktiaadi ve mali mahafilinin bu a
yaklanma sebebiyle uğr~dıklart 

zararlardan teli.§a düşmeleri ve 
normal vaziyetin bir an evvel av
det etmesinı fiddetle istemeleri· 
dir. 

Bu hadiseleri birer birer tahlil 
edelim: 

Avrupa çok karıtık günler ya
~amaktadır. Karanlıklar içinde 
bir ıtık aramaktadır. Almanya • 
mn ailahlanmaaı büyük bir telif 
uyandırmıf, lngiltere hükfuneti bi
le senelerdenberi takip ettiği tes1i-
hatın azalması siyasetini terkede
rek ordu, donanma ve hava kuv
vetlerini arttırmağa karar vermit· 
tir. 

Bununla beraber lngiltere Al· 
manya ile uzlatma çarelerini ara
maktan bir an geri durmamış, hat· 
ti İngiliz dıt bakanı Sir John Si
monu Berline göndenneğe karar 
~ermitti. 

Bu seyahat bazı sebeplerden do
layı teahhür ettiği için bugün Av
rupanın heyecana düştüğü bir ıı· 
rada, lngiltere, Balkanlarda va· 
ziyetin karışmasına müsaade ede
mezdi. 

Aai Yunan gemilerinin hareka
tı yüzünden İngiliz ticaretinin ya
kın şarkta zararlara uğramasına 
hiç de ta1hammül edemezdi. 

Bu yüzden dolayıdır ki İngiliz ! 
efkarı umumiyeai ve onun mümeı· 
ailleri olan büyük lngiliz gazete-! 
leri, batta meşhur T aymia olmak 
üzere, daha ilk günden, Venize
losu ıiddetle tenkit ve takbih et · 
tiler. 

F ranıada ise, lngiltereden da. 
ha ileriye gidildi. Almıt.nyanm 

gittikçe kuvvetlenmesi karşısında 
vakit kazanmağa çalışan Fransa. 
mevzii antla.şmaların ve bilhassa 
Balkan itilafının en büyük taraf· 
tan olduğu gibi, bunun zaafa düş
mesini katiyen arzu etmemekte-
1ir. 

Bulgarlann bizim aleyhimize 
Cemiyeti Akvamdaki şikayetleri 

Balkan ittihadına karşı bir ma • 
nevra telakki edildiği için bu te • 
,ebbüs Parilte büyük bir infial 
uyandırdı. Vaziyetin karışmaaı • 
na sebebiyet veren Venizelosun 
hareketi delilik telakki edildi. 

ltalya da Almanyadan gittikçe 
kutkulanmakta ve A vuaturya hak

kındaki emellerine kartı koymağa 
çalıımaktadır. Habeıistan itle -
riyle zaten meıgul olan · halyamn 

timdilik Balkanlarda bazı emel • 
Jer takip etmesi güç olur. Ve Ve. 
nizelosun Balkan antlaşması hak . 
kındaki ihtirazi kayıtlarına itti • 
rak ebneıine rağmen, ona bilfiil 
yardım edebileceğine kolayca 
inanılamaz. 

Plastirasın ltalyada nezaret al
tına alınmuı manidardır. ltalya 
matbuatının liaanı da bunu göa -

lannı izhar etmitler ve Türkiyenin Istanbul muhtelltlerl 
ne kadar büyük bir sulh unsuru ol- karşılaşacak 
duğunu bir defa daha isbat etmit- Nisan iç'.nde Yugoslavlarla 
lerdir. Romanya dıt bak.ım Titü- yapacağımız milli maç için futbol 
leako da Türk noktai nazarını te· federasyonunun hazırlıkları de • 
yit ebnittir. .vam etmetkedir. Geçen gün liıte

lıte bu saydığımız sebeplerden sini netrettiğimiz milli takım 
Venizelosun teıebbüsü daha tim· na.mzed! oyunculara, dün alqam 
diden, manen akamete mahkUın federasyon tarafından talimat ve· 
olmuttur. Avrupa aiyasasmın en rilmit ve yeni milli takım antrenö
mühim rükünlerinden hiç biri bu rünün nezareti altmda Pazar, ve 
maceraya kat'iyen müzahir olma- Sair günleri çalııacaklan bildiril-
mıılardır. mittir. 

Cemiyeti Akvamın veya dev • 
letlerin bir müdahalesi havadisi 
ise bu fikrimizin en büyük bir de
lilidir. 

Yunan iç siyasası yüzünden de 
Venizelosun mevkii kuvvetli de . 
ğildir. 

Giridin bütün Yunanistana ha
kim olabileceğini iddia etmek bi
raz gülünç olur. 

Bundan baıka bu bayram iz • 
mir - Ankara - İstanbul ara· 
ımda ıehr · mizde bir karıılaıma 
yaparak milli takıma namzet ola
cak oyuncuları ayırmak imkanı 

hazrrlamnağa b~lamıı ve f ede • 
rasyon tarafmdn bunun temini i • 
çin her iki mmtakaya da müraca
at edilmittir. 

Pari• • Soi gaz "~esinin Atinaya 
göndermif olduğu huıuri muhabi· 
ri yazıyor: 

Otomobilsiz sehlr 
Atinarun ıiması artık değiımit· 

tir. Halkın eski ıükUııu geçmiş, 
bunun yerine üzüntü gelmıttir. 

Şehirde taksiler menedildiğin
den atlı paytonlar meydana çık· 

mııtır. Her bir saatf ult Um 
nıyor. 

Bundan sonra ıokaklan gazete
ci devriyeleri istila ediyor. Yal. 
ruz hükumet gazeteleri intiıar et
mektedir. Kapııılarak alınan bu 
gazetelerin verdiği temin edici ha
berlere rağmen halk vaziyetin ve
hametini anlamaktadır. 

Estia gazetesi Makedonyada 
hükumet kıtaatmın maneviyatı 

düzgün olduğunu yazmakla be . 
raber ahali arasında Trakya ile 
Yunan Makedonyasının Kavale 
tehriyle birlikte asilerin eline geç· 
mit olduğu havadisleri yayılmış
tır. 

emir ynb .lıru , Seli.niğe asker g3t 
derir ve Giridi tayyarelerle boOI' 
bardıman ettirebiHr. Bunl~ 
müsbet neticeler vermesinden e ' 
min değiliz. Bunun içindir ki eıı' 
dite ve üzüntü içinde bekletiY0 ' 

ruz. 

Asker devşirme Jşf 
Atinabtann fikrini yı~arıki ~ 

brlar izah edici mahiyettedir. . 
ve 33 smıflarınm seferberliği >.tı· 
nada mükemmel bir intizanıla et' 
reyan etti. Asker devşirme tubt' 
lerine gönüllü hizmet için uıiir'' 

caat etmekte olan gençlerin safl' 
ıı çoktur. 
Şubelerden birinin kapııınl 

yaklqtmı .. Se)aniğe gönderilıııelc 
üzere kaydolunduktan sonra içe ' 
riden çıkan bir delikanlı ile kon&Jf 
tum, Bu bir gönüllü idi; çünkü: 

Bir iki defa da yazdığımız gi
bi bilhaasa eski Yunanistanda Ve
nizelosun çetin ve biaman muha
lifleri vardır. Venizelosun bir an 
evvel Yunan siyasal sahnesinden 
uzaklaımaıını istiyen büyük bir 
kütlenin mevcut olduğunu hiç te· 
reddütsüz haber verebilirız. 

Son dakikada öğrenci· ğimize 
nazaran bu müracaata Ankara 
telgrafla müspet cevap vermiş, iz. 
mirden kat'i ve resmi hiç bir ce • 
vap alınamamıştır. 

-Şimdiki hükUmete sadık Jca • 
lnnJann çok olduğunu sanıruıı ft 
Lunun için gönüllü yazıldım .. f'' 
kat asilerin kolay kolay yenileroi • 
yeceklerini de biliyorum .. Meoıle' 

Krallyetçtler mi ? ketimizin en iyi generallerinde0 

Buna nazaran bu Bayram An -
kara - İstanbul muhtelitlerinin 
karıılaımaarnı seyredeceğimiz 
kat'ileşm iştir. 

Yunanlı arkadaılarımdan biriıi biri olan Kondiliı de bizzat ceP ' 
dedi ki: heye giderek general Kamenot' 

- Bu artık sadece bir aake" karşı harekatı kendi eline ald1
• 

isyanını bastırmak İ§İ değildir. Bu da gösteriyor ki Makedonyad' 
Hük\imet umumi efki.n istediği büyük miktarda takviye kıtaatııı' 
kadar temine çabalasın; gazeteler rhtiyaç vardır • Galatasaray· Fener 

maçı ne zaman? 
Geçen cuma berabere kaldıkları 

nin aksülamelini de hesaba kat· için şamp:yonluğu kazanmak yo • 
mak lazımdır. lunda tekrar karırlaşması icap e-

Zararları daha timd;den iki 
buçuk milyon lngiliz lirastlll bulan 
Yunan iktisadi ve mali m1'hafili· Tayyare meydanıod' 

Asker devşirme tubelerinde' 
aynlarak T atoy tayyare meydad° 
na gittim. Bu adada çok hümUl, Yunanlılar tüccar bir millettir. den Galatasarayla • Fenerbahçe • 

Ticaretlerine engel olanlıırtn tabit maçının bu hafta mı, yolua önü • 
dütmanrdırlar. Birçok mühim ti- müzdeki hafta mı ve hangi sahada 
cari merkezlerin A"ina hükfuneti· yapılacağı, bu aktam toplanacak, 
ne sadık kalmaları fayanı dikkat futbol heyeti itçimaından sonra 
olduğu gibi normal vaziyetin ia- belli olacaktır. 

karşı mücadele ebniyor. bu d1lh" bir faaliyet vardır.Hükumet aat ~ 
aiyıual akidelerin çarpışma1tdır. mileri takip etmeleri İçin tayare /J• 
Venize1osun cümhı,riyetçi . a!<ide"; ~•una emir vermiş.tir. E kat b•' 
Çaldariain hükiimdarcı akidesine vaların muhalefeti do!ayısi• 
hücum etmektedir. le tayayreciler iki defa yarı yol ' 

Atinada muhafaza etmekte ol · dan dönerek tayyare meydanı&" 

bu işin sadece tekaüde ıevkedil 
miş bir takım zabitlerin ayağa 

kalkmasından ibarettir, vanll\riy 
le artık bizi aldatamazlar. Çal 
daris hükumeti aadece bir ihtilale 

desi için hükilmete mü~heret e· Fakat tunu da ilave edelim ki 
deceklerine de hiç hüphe etmeme· önümüzdeki cuma bayrama tesa -
lidir. düf ettiği ve Ankara takımlan ile 

Hariçte birçok Yunan kolonile- temas mevzuu bahıolduğu ve Gala. 
rinin isyanı takbih etmeleri de mü- t;asaray • Fener maçlarının da 
him bir hadisedir. böyle üst üate olması belki doğru 

duğumuz aükiina belki de tatar1t· 
nız. Elimizden bir şey gP-lemiye. 
ceği için bi zhükumet merke7.;nd• 
sadece seyirci kalıyoruz. GMtl.
muhaberat kesilmittir. HükUıne 

tin kendisi bile asilerin ne tasMla 
dıklarını bilmiyor. Atina bakan 

Fikrimizce Venizelos partiyı görülmiyeceği için maçm bu haf -
kaybettiğinı daha timdidt!n anla- ta değil, gelecek hafta yapılması 
mııtır. Ric'at hattını hazırlama · ihtimali daha faz1adır. lar meclisi mfö:"k""rf"lP.r ' ' l'nM1t1..: 

ğa başlamııtır. • 
Girit adasının istiklalinin Ha-

niyle Şarki Makedonyada muka- Al bayrak 
vemelin devamı, muhtemel uzlaş- 1 

ma müzakerelerine zemin haz•r· Mustafa Nezı·h Çayı 
lamaktır ve bu müzakereler de 
mümkün mertebe kuvvetli olmak 
maksadından baıka bir §ey değil
dir. . ,,. . 

Netice olarak diyebiliriz ki, 
müteaddit kuvvetler, içetde ve dı . 
ıarıdıı Venizelosun aleyhindedir. ! 

Yarın, Yunaniatah içın, bü . l 
yük mütküllerle doludur. Herhal · I 
de Yunan milletinin bu kardeş 
harbine nihayet vererek kendini 
sulha kavuıturmil!ı, Türki}.ede de- 1 

rin bir memnuniyetle karşılana· lı 
caktır. 

Çünkü müdafaa edilecek müş-
terek menfaatler vardır. ı 

Muhasım iki tarafın intikam 
hislerinden tecerrüt ederek anlaşa. 1 

bilmes-i k11,biJ olabilecek midir? ı 
itiraf etmek lnzımdır ki bu ko· 

lay olmıyacaktır. 

Bizi birçok hastalıklardan ve gripten vıkaye eden en kibar aile 
çayıdır. Asaba dokunmaz, bilakis kuvvet verir. 

Hususi 
Albayrak 

2 • 3 

4. 8 
Siyah çiçek 
Akkuyruk 
Altın bat 
Tilaı 

Hindiye 
Birinci Cava 

NEViLERi 
Biri kuvvetli, diğeri hafif ter· 
tiplerdir. Paketler derunündeo 
veya açık (Ekseriyetle çay zi. 
yaf etlerinde kullandır en nefis 
harmandır.) 

Biri kuvvetli, diğeri hafif ve 
Popoflu harman çayı paketler 
derunünde veya açık. 

Biri kuvvetli, diğeri hafif har 
man çayı paketler derunünde 
veya açık. 

,, ,, ,, ,,. 
Ç3.yı açık . . . • • • . 
,, ,, • • • • • 
,, ,, • • • • • • • 
,. ,, . • • • • • • 
,, ,, • • • • • • • 

• . • • • • • 

Kilo fiati 

540 Kr. 

500 Kr. 

i 

400 Kr. 

300 ,, 
500 ,, 
500 ,, 
350 ,, 
300 ,, 
280 ,, 

geri gelmeğe mecbur olmuş1ard~' 
Y ıman denizlerinde fırtınalar lı 
küm sürdüğünden, cephane dalı' 
Yunan layayreleri şiddetli rüzgşr 
lara kartı gir'ememektedir. 

lstanbol 
mahkemesinden: d· 

d ne 
Ahmedin karısı Kasımpaşa a ti" 

rettin mahallesinde Havuzarka!ll ,. 

kağında 3 numaralı hanede Fatrıı~flJ 
leyhine açtığı boşanma davasını~ 1f{I, 
kılınan muhakemesi neticesinde· d• 

.. cü 0111 
nunu medeninin 138 - 134 un ııi1 

termektedir. ----C-.1-d-.---Z- .. -h- -.--... -.... - ... 
ı:-- ı ıye ve u revıye ·• .. ····:: 

Balkan antlaımaımm mühim 1 ;: ikinci Cava 
,, 
,, 

,, 
,, • • • • • • . 

300 
250 

tt 

,, 
desine tevfikan boşanmalarına 9~ çıkan 2- Mart - 9:35 tarih ve 111eı' 
2150 numaralı kararı hali iJ {ı n'I ,..,e(" 
bure Fatmanın ikametgahının ,.., lan d d h ·ık .. I d f" mütehaaa111 ı: uzuv a a a ı gun er e ı· !5 

Mrlerini aöylemi,lerdiT. Dr. Bahattin Şevki ij 
Tü~k siyaıaıınm meaul '.efle.ri ı Bahçekapı Taı Han 2 inci kat [ 

Yunanıstanda normal vazıyetın aaat 9 dan 6 Y.a kadar. ı; 
avdeti hakkındaki aamimJ arzu- _... · --..: 

Bu çaylar birçok diplomal'lf"ı oe beynelmilel altın madalyalan 
haiz oe bütün dünyaca lanınml§tır. 

Mağazaları: Bahçekapıda Borsa karşısmda Albayrak 
Tahmlsde Korukahveci hanı yanında 

......... ~~" !.-- ..... _ ....... _..., .... ___ .,. ,,,. ___ ... ~ ,- .. 
ı ...... .,, "' ........ .,, ......................... -.u ..,_.., • Ands., 
kıhnmı~ olduğundan tarihi ıl ,, 1ıt 

· ı f lıll•· itibaren on beş günde muınaı e ırı' 
temyiz edebileceğini tebliğ ınak~:()'1'1) 
kalın olmak üzere ilAn oıunut• 
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il. M S 1ZL1 G A boşaltmak suretiyle KABIZLIQI, AQIZDAKI T ATSIZLICI ve KOKUYU bale 
"ide yanmalarına eder .. Hiç bir uzva zarar vermez ve alıştırmaz. FAZLA YEMEKTEN ve IÇMEK-

1( TEN sonra mide ve vücudunuzda hissettiğiniz ağırlığı derhal hafifletir. HAmile. 
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235 Kuruş 
Bayram Münasebetlle 
ÇiFT KOLLU ve ÇiFT YAKALI Poplin 

GUMLEKLER yalnız 

RSO • 
1 N 
Malazumda bulunur. 2 

Galata Tünel ciTarmda Zülfariaıokajında Ucivert Han 

A.a ti ın De dlltOnOyoraun? 
~ ı.Acuu buldum. iımi 

' 

L 
NEVROZ•N feYka!ide bir Hiç, ateıimi de 

} kesti. İki gün içinde ay•i• 
kalktım. 

Diş tabibi BOnyamln 
Niıantat - Vali konatı caddesi 

No. 24, Şirin apartman l inci dai· 

re. (3884) 

ı-- Dr. HAZIM--ı 
Cerrahpqa butan•İ ...bık 

cildiye ve zühreviye mUtebuaı
aı: Beyoflu latiklil cadd•i Etu· 
al ıinemuı bqıımda Bekir 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmani için Oğütler 
Kiralık Kasalar 

j 
ıokak No. 9 ikinci daire her g6n 
ubab.tan akpmf' kadar . ....______.. Büttin gnn arasız açıkhr 

. _ .. 
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med~n bu Uç klşlnh\ elinden kurtula . &efil bir köyün biricik ve harap ha • 
m:ıdı. nrnda ve henüz kuyudan çekilen su • 

Araba yeniden yola koyuldu. Ra. da sotutulmuş bir beyaz prap tifeSi· . 
fael ile Rozlta pencereden başlnnnı run karşısında bulunuyordu. 
çıkararak uzaktan Şti\ al yeye işatPt tıte Ragutan, hana bitişik bahçe • 
ediyorlar, mendil sallıyorlardı. de apç dallanndan ve çiçeklerden 

Raga!tan birdenbire hpada Kap - yapılan ve hanm duvarile arasında 
yaya döndü. dar bir geçit bulunan bir çardağın al-

- lspada Kapya ! .. Senden emin tında bu §işe ile başba§a vermi§ti. 
• olJnadığrm için değil yalnız bundan Söyledifhnls duvann topraia ya-
10nra bqlıyaeatnmz işlerin çok tehli· kın yerinde çardağın görünmektep ve 
keli olmasından dolayı buna sana bir günepn sıcaklıirndan koruclutu bir o
kere daha hatırlatmak ilterim. daya ait bir pencere nrdı. Bu odada 

- Sizinle beraber bulundukça hiç bir kaç kl§I birbirlerJle konuıayor ,.e 
bir ,eydf!n çekinmem Ştinlye .. Yoku Ragastan onların btitün sözlerini iti· 
sene çarpışacak mryız1.. tiyordu. 

- Evet lspada Kapya bu itine ge - Yüksek aeale söylenen bir kaç söz 
liyor mu? Şönlyenin kalatına prptı. Ve öbür 

- Hay hay Mösyö yalnız bir l"Y söylenenleri dinlemesine aebep oldu. 
sormaklıfıma isin veriniz. Bundan sonra küçük odada geçen 

- Sor ı 4izlerin bir kelimesini bile kaçırmadı. 
- Şimdiye kadar bir çok kimseler· Çünkü bu sözlerin hepsi de Raauta-

Je çarplftlluz. Askerlere, senyörler, nın ağrqtıft tefle alakalı idL Daha 
hatıl Papaıa me1dan okudunuL iyi duymak için y&ftf 1avq a7aia 

,.Dunclaa ••ra kiminle uğratacaiız.. kalkıp pencereye dofru yaklqtı. 
llapatan adece ıu cevabı verdi: Nihayet dinlemekte oldufu konut-
- Bir ordu ile ı.. manm bltecefi sırada Ragaatan etiJ• 

_ 38 _ rek avluda hay,·anların dizcin1erini 
ıırilmekte olan bir adama işaret etti, 

P•NCBRBNIN YANINDAKi 
ÇARDAK 

Rqutan bir kaç lfln akli du,un -
ff"lf clanaadafm olarak Fransaya 
db·1mekle Floranaaya ~tmek fikri a
rasrnda bocalactı. 

Bu esaada dallarda clolqıyor, fa -
kat hiç farkında olmadan rittikçe 
Monteforte7e yaklqıyordu. Eter 
huna birisi Şövalyeye söyleseydi onu 
büyUk bir şaşkınlığa dütürürdU. ÇUn
kU Rapatan Monte • f orteden ilttik
çe azaldqtıfnu 1&nıyorcla. 

Her ne lee.. Rqutan 70leuluta
•• IMıflnd sini Moateforteye iki 
lln1ft ,.aa bm JÜ)qmlftı. Hen • 
6d lnmu ulaymc:a haldkatea ha)' • 
ret •tndttL pvaı,. banu ltrendlfl 
....._ Ud -• ft'ftl ftrmt oldata 

ve: 
- lapada Kapya, bu odayı görüyor 

musun?_ Kapısı hanın aofasındadır. 
Hemen bu kapının önünde bekleyip 
bir yere kımıldamıyacaksın !. sözleri
ni kulağına söyledi. 

- Pek lll ! Gidiyorum. 
- Dinle bitmedi .. Hançerin elinde 

bulunacak .. Ve eğer kapı a~larak bi • 
risi dışarıya çıkmak isterse_ 

- Hançerin ucu göğsünü delecelıf · 
değil mi? .. 

- Dofru.. Haydf timdi git! .. 
Rapatan biraz daha bekleyip ta .~. 

padanıa yerine vardıtına kanaat ıe. 
tfrince ~daktan çıkarak yukar.ta 
anlattıfımız dar yola girdL 
Ve peneenye ftm' vannu bir •çra • 
,.ta odaJa atlqaıak: 

BORltY li. ıeı 

nuz7. Likin her ne ise! l\lerak etme
yiniz, ben o kadar fena bir adam de -
filim- Gidiniz de karakolda yatınız 

çapkınlar! 

Ragastan bu son söztlntın neticesi
ni sabırsızlıkla bekliyordu.Bu anda o
nun aklından geçeni kim anlamış ol· 
sa onun saf haliyle çocukcasına lil· 
liişü ile karşıla~tırırsa Şövalyenin bu ı 
metanetine hayran kalırdı. 

- Gidin uyuyun diyorum size ı .. 
Muhterem pederimbin mızraklı as -
kerleri arasında tesadüf en bulunqu
mun sizin gibi babayiğitler arasında 

fena bir la bırakmumı il tem em. Ha::r
di )"&tınız! Ben sizin yerinize bekle
rim. Cenaze §imdilik bir tüfekli as. 
ker mülllzimi tarafından korunacak • 
tir. Bilirsiniz ya bir tüfekll asker za
biti dört mızraklı nelerin yerini ta
tar. 

Askerler hAll tereddüt içinde idi
ler. Ragastan saçlarının dibinden so
luk bir terin f l§kırdıjını hissetti: 

- Haydi uyumaja ~diniz. Sizin 
yerinize ben nöbet bekliyeceiba. Ça
buk? Kızdırmayınız beni?. dedi. 

Uyuyan nefer: 

- Tqekkür ederim ı diyerek kapı
ya doira yürüdü. 

Diier tiç nefer de tefekkür ettikten 
sonra ona takip ettiler. 

Raaastan sevincinden bağırmamak 
için dudağını ısırdı. Nöbet beklemefe 
hazırlanıyormuş gibi hemen kılıcını 
çekti. 

Neferler uzaldaşır uzaklqmu Ra
gastan kilisenin kapısrna koprak 
bunlann karanlık içinde kaybolduk -
lamu sördü. O vakit sabınızlıktan 
~tlamak derecesine gelerek halecan 
içinde bir kaç dakika daha bekledi. 
Sonra, işini bitireceği sll'8da kendisi-

• ili kimsenin rahatsız etmiyecefine 
inandı .. Birdenbire hafif bir gürültti 
lfitti. Ba anda icap edene adam öl • 
dürmekten bile çekinmiyecefl için he
men han~e damuutı. Ulda ati • 

rültil tekrar etmedL Bunun tberine 
Ragastan aldandıjnu sandı. Derhal 
tabuta yaklaştı. Bir anda örtiiyil kal· 
dırdı. Hançerinin unına tabut ile ka
pak arasına sokarak çevirdL Kapak 
yerinden oynamıftı. Bir kaç çiviyi ha 
suretle Blkttlktea eonra llOD bir py • 
retle iki eli 11faeak kadar bir aralık 
haaule ıetlrdL Diz çökerek bu aralık
tan iki elini soktu. Btltiln adaleleri bir 
anda gerildi.. Çiviler şiddetle gıeırda
dı .. Kapak fırladı. 

Cenaze bembeyaz olarak s6rh8 • 
yordu. Ragastan dehfetll bir tereddi· 
de kapıldı. Ayala kalktı. Gizlerini 
genç kızdan ayıramıyordu. Bir kaç 
saniye bilttiıı vileuduau bir korku ür
pertisi dolqtı.. LAkin tehlikenin bil • 
yUklUlfi aklını çabucak başına setir • 
dL 

Genç km tutmak Ye ılltflnnek için 
tltrlyerek eflldL Fakat ba anda omu
zuna bir elin dokundufanu hissetti. 

-:rı-
RAGASTANIN YALNIZLICI 

Ragastan gittikten '-onra matara· 
dakiler her biri bir asır kadar uzun • 
gelen Baatlerl sayarak beldiyorlardr. 
Halbuki Ragastan bir tOrlö geri döa
mtiyordu. 

Ak§8m oldu.. Ve nihayet «ece orta
lıfl kapladı. Makyavelin endi'98f git. 
tikçe artıyordu. Acaba Ragutanı ya
kaladılar mı? Niçin geri 'l:Snmedl? 

Rafaele ıelince o da kendinden 
geçmişti. En sonra sabn tOkencrek: 

- Haydi biz de ["idelim ı .. dedL 
- Biraz daha bek!fyelim ı. 
- Bekliyemiye~eğim. , 
- Pek ilA.. Haydi gidelim i5yle ise. 

Fakat dikkatlt dayranmak 1lzımdır. 
Evvela otele bir ufnyalım belki ora • 
dan bir haber alablHriz. 

- Dedlfin gibi olsua, fakat gide
lim ! Oyle detfl mi MsgaTSen de bir 
fellkctten korkmuyor maaun? Her. 
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halde bul'ada kalmak taraftarı değil
sin? .. 

l'tlaga kederli bir sesle: 
- Değilim! dedi. 
Yola çıktılar.. Yanm saat son· 

l':ı Paniyc FJöri oteline vardılar. ls
l ·da linpya orada avluda bekliyordu. 

.. men bütün vak'n;>'I ve Ragastanm 
.ı .~·n~isfne söylediklerini onlara anlat· 
tı. 

Makyavel sordu: 
- Fakat Şömlye şimdi nertdedir'! 
- Zannedersem köyde dolaşıyor. 

Onu bulmak kolaydır. 
- :spada Kapya!.. Onu mutlaka 

hu!ın:ılr, bizim burada bulunduğumu -
zıı n yesimizden ölml'k üıcre olduğu · 

t:1 uzu kendisine SÖ) lemelisin ! .. 
- Pek ala .. Gidiyorum. 
lsp:ıda l{apya derhal gözden kay. 

boldu. Ve biraz sonra geriye döndü. 
Makyavel sabırsızlıkla: 

- Şövalyeyi gördün mü? •• dedl 
- Sizi kiJisenin meydanında beldi. 

yor. Çabuk efendiler •• Bana yardım e
diniz? .. 

Ispada Kapya arabaya seğirtcreli 

tekerleklerini otla &ırmağa başladı. 

Rnfnel ile Makya,·el işi anlamışlardı. 
Hemen onlar da yardıma koyuldular .. 

Makyn,·el: 
- Ara.hayı istemesine göre herşey 

1tnzır ?. diye düşünüyordu. Bir kaç da· 
kika sonra i~ bitti. l\lagayı arabaya 
~indirdiler. Rafael: 

-- F aydi bakalım!. dedi. 
Araba otelden çıkb. lki dakika 

sonra kilisenin meydanına varmışlar
dı. 

l\fakyanl: 
- Kimseler yok r. dedi. Raf ael ce • 

' np verdi: 
- İçeriye girelim ı. 

ikisi de hançerlerini çekerek kUise
aln kapısını iterek içeriye girdiler. 
Kfl'sede hf ~ kimse yolctu. Bir kaç a • 
dım attılar. Mum ışıklarının aydm
Jattaiı tarata vardılar. Mak>JP.vel, Ra· 

fa.elin elini tuttu. Tabutun önünde diz 
çökerek uğraş:ın Ragastanı gösterdL 
Rafael ileriye sıçrıyarak, tam cena -
zeyi tutup kaldıracağı sırada elini Şö
valyenin omuzuna koydu. 

Ragastan, elindeki avı alınmak is· 
tenen bir aslan gibi, bütün hm ile 
genç kızı bırakıp hançerini çekti. Fa· 
kat Rafaeli tnnır tammaz gurur dola 
bir gülüş donuk yiizünü aydınlattı 

- 1'am vaktinde yetiştiniz aziz 
dostum! Cesedi alınız. Çünkü kocaı:;1 

8iz~i 11i11 
Rag:ıstan bu sözlerle heraber bir 

kaç adım gerilemişti. Rnfael Rozitayı 
sevgi dolu bir bakışla süzdükten son
ra geriicdi. Ve gözlerile Ragastann 
genç kızı işaret etti. 

Ragnstan san'atkarm büyük fikri· 
ni anlamıştı. Rafael karısrnı kaldır

mak şerefini, yalnız başına başladığı 
hu işi gene yalnız başına lıitirmeği 

kendisine bıralcıyordu. 
Dunun üzerine eğilerek genç kızı 

yakaladı. iki eliyle kaldırdı. Ye ara -
baya adar götürüp Maganın kuca • 
ğına bıraktı. 

Rafael söz söylemek, se,incini an
latmak, teşekkür etmek istiyordu. 
Fikrini altüst eden bir çnk düşünce. 

terini lu~kırıklarla anlattı. lki arka· 
d:ış içlerinden kopup gelen bir yakın· 
Jıkla kucaklaştılar. Sonra Ragastan 
lazım gelen emirleri verdi: 

- l~pada Kapya!.. Benim atımla 
seninkini al, bu efendilerinkini de a -
hn·cla bırak. 

lspnda Kapya fırladı. 
- l\lakym·el ! Sen de arahacımn 

yerine otur! Zannedersem araba kı.ıı
Janmasını bilirsin. ' ..... 

Makyavel gülerek: 
- ETet Genernhm r. dedL 
Rafaele gelince bu daha evvel Rnt• 

haya atlıyarak eğilmi~ olduğu halde 
Maganm kansına lçlrmtş olduğa ilA.· 
cm tesirini bekliyordu. 

ls~ada Kap>:a bu sırada geri dön· 
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müştü. Ragatan hemen atına atladı. 
Araba yürümeğe başhyarak Tivoli -
den yavaş yavaş geçip sonra dört na
la yola koyuldu. 

Bu suretle gece yarısı bir saat ka· 
dar dağdan indiler. Doğrudan doğru
ya Floransa yoluna çıkmağa çekini· 
yorlardı. 

Bir saat sonra durdular. Makya -
vel yerinden atladı. Ragastan da atTn
dan inmişti. Du sırada arabanın kapı· 
st açıldı. Rafacl sevinçle kollarını a -
çarak: 

- Dostlarım! .. Dostlarım! diye bn· 
ğırarak arabayı gösterdi. içeride Ro -
zita, her ne kadar henüz bembeyaz 
lc;e de gördüklerinden MIA hayrette 
ofarak baygın ve dalgın bakan gözle
rile tapılacak bir melek kadar güzel 
görünüyordu. 

Rafael son dereceye varan bir he· 
yecanla: 

- Rozita ! .. Bu gördüklerin hentm 
en sevgili arkadaşlarım olan Şövalye 
dö Rngastanla Makyaveldir.. Sana 
sonra her şeyi anlabrım. Bunların ne 
kadar fedakar arkadaşlar olduktan • 
nı öğrenirsin .• dedi. 

Rozit.a gülümsedi .• Ellerini uzata • 
rak: 

- Beni sevgili Rafaelime kavuştu
ran ~izleri de Allah mes'ut etsin! Ben 
çok mes'udum. Ve bu iki kardeşimi 

hiç bir 7.aman unutmıyacağım .. Sözle-
.• rini ~öylcdi. 
~ Rafael bağırdı: 
! - Kardeş mi dedin? .• lşte şimdi bu 

kelimeyi en güzel yerde kullandın, 
sevgili Rozitacığım ! 

Rngasfan: 
- Knrdeşlik hakkının bana verdi· 

ği \'icdan hürriyeti ile kucaklaşma -
mızı isterim? d~dl. Rozita vıtnağın~ u
zattı. Ragastan onu kucakladı. Heye
canını snklamağa bo~na uğraşıyor • 
du: 

- l\les'ut ol .. Kardeşim .• diyebildi. 
Sıra .l\lakya,·ele geldL Sayı.sa .))l· 

dızlarla süslü gökün altında, dağ çi· 
çeklednin serin kokusuna bürünen 
rüzgarın okşadığı bu dört kişi arasın· 
da, unutulması imkansız bir saadet 
ha,·ası esiyordu. 

Rozita ile Rafael yeniden arabaya 
bindikleri zaman bir hayret sayhacığı 
koparmaktan kendilerini alamadılar • 
Çünkü Maga ortadan kaybolmuştu. 
Uafnel: 

- Eyvah!" Demek ki Maganrn ka· 
rarı deği~mez:mtş. Rozitanın göz yaş • 
ları biJe onu alıkoyamadı. Daha Ro • 
mada il•en bile bizimle beraber gel • 
me.!'ini kendisine söylemi~tik. l•'alrnt 
hiç hir faydası olmamıştı. Zanllı Ro
za ana! .. dedi. 

Jfozita sessizce ağlıyordu. 
l\fakya vel: 
- Haydi gidelim artık •• dedi. 
- Gidelim. 

Araba yürüdü. Uzaklaşb. O zam:ın 
Mnga Mklanmış olduğu çalıların ar • 
kMmdan çıkarak gecenin içinde bir 
hayal, bir gölge gibi gittikçe knybo -
lan arabayı yaşlı gözlerile takip etti. 

Sabaha karşı, araba oldukça sarpa 
yerlerden geçerek Floransa yoluna 
çıktı. Ragastan Makyavele durmasını 
işaret etti. Ve: 

- Dostlarım .. Artık ayrıl~cağ"r1-
Yol tehlikesizdir. Siz dol:rruca Floran
saya gidin. flenim bu memlekette ~ a• 
pılacak işlerim daha bitmedi, dedL 

Rafael ile Makyavel bir ağızdan: 1 

- Birbirimizden ayrılacak mıyız?. 
diye haykırdılar. Şövalyeyi kandır • 
mak için çok uğraştılar. Fakat hepsi 
boşa gitti. 

Nihayet ~aresfz razı oldular, ve 
son derece bir tees.c:ıür içinde Rag3!' • 
tanla vedal:ıdılar. Rnzita a2'1"'"r. 
Kendisini kurtaran kahraman Şöval
yeye hal! beraber gelmesi için ısrar 
ediyordu. 

Ragastan kma bir zaman sonra 
FJoransaya geleceğine dair yemin ctı-


