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DiZ 
12 Mart 1935 - SALI 

Yunan haberleri 
2 net ve 4 Uncil 
sayıfalanmızda 

Sene: 4 • Sayı: 1141 - 4 Kuruş 

Bütün donannıa teslinı o·ıdu~ 
A veı'ofla bir denizaltı gemisi müstesna 

HÜKÜMET KARADA 
DA MUZAFFER OLDU 
Yunanistan, Bulgarlardan firar 

zabitlerin iadesini istedi 
Atina, (Huıuıi) - Aıi donan

bıa kuvvetleri, Averof ve bir tah -
telbahir müıteana olmak üzere 
Suad limanında hükUmete tealim 
olmuılardır. 

Atine., 12 (Saat 13 buçuk) -
Venizeloı, karısı ve uilerin ku -
rnandanı Averof zırhlııiyle Giridi 
terketnı'.ılerdir. Aıil~r tarafından 
alıkonu!ınuı olan hükiimet me • 
mur!an •erbeat bırakılarak vazife
leri başına dönmü§lerdir. Bütün 
Ciritte normal idaN ieıdtt ...... 
\r. 

Venizelotun vaziyeti, hakim oJ.. 
llıak iatediği Girit adaaında da çok 
lc&tü1eımitti. Bizzat Ciritte Ve • 

nizeloa aleyhine iıyan çıktığını 
bundan iki gün önceki gazetemiz. 
de "iıyan içinde iıyan,, ıerlevha· 

ısiyle göıtermittik. 

Venizeloı ıon zamanlarda 1-
talyamn devamlı bir ziyaretçiai ol
muıtu. Belki gene oraya gitmit
tir. Evvelce rivayet olunduğu ıi· 
bi, lıekenderiyeye de kaçmuı 
mümkündür. 

Fakat bundan önce Y mıan hü • 
lrumeli I.I111 hü"k\imeline müra • 
....,-...., ... n-. ıt ne ._illııtıi. 
mel aı "lerin kabul edilmemesini 
iıtem:ıti. 

Venizeloıun sağ sağlam Avero
< Devanu 2 ncide) 

"4.raaa tam bir z.aler kazanan Kon tlilu'in Yunan gaetelerinde ~ 
tamiii bir rami 

---------------------------------
Rece b Zühtü hakkında 
Kamutayda görüşüldü 

V enizelom, lraıuuu ve an kcımantlanını, m~hul bir utilramete lr~ran Aoerol 

Venizelosun oğulları bir 
mektup gönderdi Bir l~~iliz Ş~Ze· 

tesının bızım 
YIQIBnltdem11 dalilll lbtltAllnln hakiki mll
blplerl kim olduğunu .kendi noktalnazar-

larına gUre izah ediyorlar 
(Möıyö Venizeloıun iki oğlu 

timdi Par·atedir. Bunlar Yunaniı
tandaki hidiıeleri Giritli devlet 

mayüllerine rağmen Kral Konı • 

tantin Almanyanm yanı ba§ında 

yer tutmak iıtemİ§ti. Bu acı reji-

hakkımızdaki 
mütaleası 

Son hadiseler dolayuile ln
giliz gazetelerinden "Newı clıro
nicle,, Balkanlar ve dolayıaile Ce
nevre hakkında bir bqmakale J&• 

adamının noktai nazarına göre i-
zah edici mahiyette bir makale min Yunan milleti arasına çok de- zarak Türkiyenin açık, sulhperver 

rin bir tefrika ıokmut olduğunu ıiyaaetinden takd"rle bahaedi· yazmıtlardrr. D'kkate ıayan bir 
kimıe inkar edemiyeceği gibi yor. Ve bunu teabit yollu diyor ki: veıika olmak üzere makaleyi ay • 

nen neırediyoruz: Cümhuriyetçilerin cihan harbi "Türkiye uluslar kunımuna a-
(IJevanu 2 ncide) (Devamı 2 neüle) 

Yunaniıtanı altüıt eden derin ____________ ___;, ____________ _ 

facianın ıebeplerini anlıyabilmek 
:çin, Kral Konıtantinin ıukutun -
da önce gelen acıklı çağa kadar 
çıkmak liznndıT. Bu zat muhtelif 
ıiyui temayül!ere ve kanunlann 
çizmit olduğu kadrolar dahilinde 
bunlann ıerbeıtçe inkiıafına mü
aade edecek mahiyette bitaraf bir 
hükümdar değHdi. 

Kral bir frrka adamı :di ve yal
nız kendi fırkasının memlekette 
hüküm ıürmeğe hakkı vardı. Si• 
yaıal düşünceleri aykırı olan yurt
datlar hürriyetlerinden .mahrum 
edilmif, Kralm fırkasına muhalif 
olmalanndan §Üphe edilen phıı • 
lann meı' ekleri her an tehlikeye 
maruz bırakdım•t, bütün bunlann 
fevkinde ve He!en ulusunun mütte 
f rkler taraf rna olan pek q ·kar te· 

Yedigün 

Ge~ eriten blr haber: 

Ankara: 11 (A.A.) - Kamu- / dan Enver Adnan . Balıkeair - , (Ye:liıün) bugün çıkan 32 ıa -
t.y bu~ün Hasan Saka Trab- lımait Sabunçu • Gireıun • Ömer yıfalı fevkalade aayııı ve renkli 
loııun batkanlığında toplanmıt- Davut - Kütahya., Süreyya Tev· ı ilive!eriyle Türkiyenin en güzel 
lir. fik • Fokat ·birer birer and İfmİf· mecmuası olduğunu iıbat etmiştir: 
8-ıkan toplanbyı açtıktan lt'D- lerdir. Bu güzel mecmuayı t:mdiye ka-

l'l ltJilstacel görülerek encümene Bundan sonra Zonguldak sar- dar alma dınızaa bugünkü aayıım
t'''!"Qit olan bazı ıeç·m maz- lavı Recep Zühtü .. kıof hak- I dan itibaren toplamıya baı'ayın, 

~tarının tetkikinin henüz bit- kında Cüırh ·riyet müddeiumumi. 32 sayı fa 8 ren'd" ta hl o t 7 kurusa 
llı~iş olc!u~nu bildirmiı, ve he- li~ince hazırlık tahkikatıns bat- mal olduğu halele yalnız 10 kwu;a 
llU. •ud içmemit olan uylivlar· (Devamı 2 nciu) satılmaktadır. 

- Gardiyan söyf edi: Averol İ•yan etmif •• 
- Y akalamp da ipi boylaraa giiQünü görür. 



2 .4ABER - Ak~am Poıtuı 
-

Tayyare piyangosunda Venizelos'un oğ
lunun mektubu 

kazanan numaralar ( Baıtarafı 1 inci de) 

başlangıcında, ayni zamanda mil· 
letin hakimiyet hukukunu ve hü~ 
riyetini iıtirdat etmek suretile 
yaptıkları hizmetler Fransa ve 
lngilterede ıınutulamaz. 

30 bin lira kazanan 

2427 
"1 O bin iira kazanan 

14651 
, [)00 lira kazanan 

16482 
2000 lira kazanan 

13802 

30 lira kazananlar 
20623 
9400 

17127 
6051 

13419 
16209 
16047 
2098 

24093 
15367 
21844 
19019 
11685 
l ııes8 
21674 
1649 

19095 
12335 
18421 
13957 
16824 
18266 
9949 

17521 
18874 
9441 

23943 
15417 
5!:63 

9782 
17792 
24381 
4816 

18441 
6361 
8058 

24521 
11122 
20573 

1612 
4802 
8258 

1834 
21632 
15600 
23872 
17898 

1615 
22628 
24678 
12630 
8237 
9542 
9583 

23507 
5936 

197801 
7157 

1000 lira lıazananlar 22322 

8363 
23191 
15812 
11129 

22941 
7180 

11982 
14613 
13189 
3479 

16757 

2440 
8375 

Harpten beri Yunan milleti si· 
yasal ve ökonomik yaşayıımı ye
ni baştan kurmak için büyük gay· 
retler sarfetti. Bu millet en tehli
keli engelleri yendi ve son zaman• 
larda intibak kabiliyeti ve feda -
karlık hisleri 5ayeıinde iktisadi 
buhranın harap edici netice ve a
kıbetlerine galebe çalabildi. Var -
hğmcla bu kadar enerji o)an, inzi
bata bu derece riayetkar b!r miUet 
en meşru olan siyasi serbestlik hu
kukuna bile malik olmamalı mı -
dır? 

Şimdi hükumet buna inanmaz 
gibi görünüyor. Yahut bu lıükU • 
metin ef'al ve harekatı · Yunan 

19082 6056 13275 ~~~~ 
19837 

21178 
11969 
10163 

14310 
6145 

500 lira kazananlar 
17440 
24521 
22083 
9899 
4364 

8747 
13964 

7885 
7194 

39 
16161 
11179 
24121 

15753 
2505 
5293 
9602 

150 lira kazananlar 
1901 3778 24108 6196 

19516 20835 18279 23435 
2)26 7405 22738 17732 

21263 9380 13300 7 488 
3524 10757 . 9192 

17858 13012 14918 
4489 13900 19509 

7695 
4489 

100 lira kazananlar 
7046 6477 16783 15815 
5010 18568 3675 8617 

810 11597 2152 18281 
13785 13388 19465 3036 
10003 5$52 7526 7888 
23:,ıı 24396 24600 23760 

111037 6777 18525 17010 
13902 11111 17235 21723 
21817 18995 12111 21997 
9805 23384 8146 5650 
217~2 15322 16151 22409 
17288 

50 Jira kazananlar 
20019 
20a5S 
16168 
18659 
23955 
16735 
9ô33 
4187 

12368 
8281 

13016 
926 

17338 
6762 

24275 
14593 
8290 
7151 
7264 

11925 
19774 
1783 
1618 

16351 
20743 
4507 
2439 

24G14 
19148 
12489 

23729 
14071 

4G-17 
23013 
15645 
gry20 
2232 

1980Z 

13153 
11270 
20850 
22341 

1249 
3885 

18642 

16491 
15973 
24474 
18144 

7735 
13558 
16153 
13270 
6720 

14803 
15750 

5845 
21120 
13155 
20326 

14609 
23030 
16352 
11930 

1764 
24413 
20-171 
21776 
14810 

247 
3529 

9~03 

24681 

21981 
22534 
11'/94 

1239 
12549 
24922 
23503 
22918 
19552 
15324 
2980 
1965 

10659 
10171 
19072 
14043 
16004 
1869 

11250 
4811 

22105 
6642 
14780 

176 
4920 
5744 
16424 
1087 

14120 
22551 
22153 
5660 

22779 
18420 
18465 
12402 
215S2 
22390 

673 
1304 
·1259 

18235 
7491 

11657 
16908 
10476 
15136 
17695 

20 
23040 

18556 
6819 

22996 
14924 
10279 
11611 
1027 

481 
19075 
21215 

13545 
6732 

19306 
13072 

18506 
7568 

13345 
18820 

3467 
21709 

442 
11666 
23609 

8659 
539 

16475 
1218 

16011 
11929 

1760 
nı1111mııııtlllllllt11ıııı"''11ıııını11111ıııt11R1l1t1111111ııtf\lltıtıı.ı1111ıınıı milletini birbirine düpnan iki ayrı 

SON DAKiK A fırkaya ayırmıı mahiyette gözü -
küyor. 

Asiler TürkJyeye Harpte müttefiklerin uğruna 
iltica ediyor çarpışmış olan ve temayüz eden 

Atina, 12 (A.A) - Dedeağaç- ~aki zabitlerin hemen hepai aiste • 
tan b:ldirildiğine göre, tömendö - matik bir ıurette tekaüde ıevko • 
ferle gelen bir iıi taburu, derhal tundu. Ordu ve donanmada terfi
silahlarmdan tecrit edllıniılerdir. ler yalnız eıki kralcı zabitlerle 

Serez livasına kumanda eden onların arkadaflarına, yani harp 
General Anagnostopuloa ile erki- zamanında "muharip olmıyanla • 
nı harbiyesine mensup S zabit, ra,, inhisar ettirildi. Kraliyetçilik 
motörlü bir kayık ile meçhul bir entrikaları bütün memlekette git· 
istikamete doğru gitmişlerdir. tikçe daha aşikar bir aurette çev -

Kabineye memur nazır B. Me - rilmeğe başladı ve hükUnıet fır
takıas, gazetecilerin vaki olan bir kau tarafından memuriyetlerin· 
sualine cevaben, herhangi bir den ve ordudan açığa çıkarılan • 
devletin araya girmesi, Yunanis- lar, münasip an gelince hü -
tana karşı gayri dostane bir hare· kümdarhğm iadeten teıis oluna • 
ket telakki edilebileceğini ve hu cağından korktular. Bu te~likeli 
nokta1 nazara bütün devletlerce oyunu oynıyanların hangi nokta
riayet edilmiı olduğunu ıöylemiş· ya kadar kendilerini ecnebi teıir 
· ve maneyralara kaptımııt oldU:k -

tır. 

Marsilya, 12 (A.A) - . General larını tespit bira~ zo~dur. Burada 
Plastiras ile binbaşı Nikola Turi. Almanların kralıyetçıler arasında 
los, gece yarısı Brend:zi'den dön. çevirebilmeleri m~htemel olan ma· 
müşlerdir. Bunlar, otellerinden nevraları kastedıyoruz. 
çıkmışlarsa da tahmin olunduğu Muhakkak bir şey varsa o da 
aibi Paris trenine binmemişler • hükümdarlığı iadeye taraftar o • 
dir. Nereye gittikleri belli değil _ !anların Berlinle temaa ettikleri 

d. ve Almanyaya karşı olan samimi
ır. 

Atina, 12 (Hususi) _ Motörlü yellerini hiç bir vakit inkb etme--
bir kayıkla ve beraberinde 5 za - dikler:dir. 
bitle birlikte Dedeağaçtan meç· Hükumet Krallık tezahürlerine 
hul bir isfkamete hareket eden a- karşı açıktan açığa tarafgirlikler 
silerin Serez livası kumandanı Ge· ;Yapmamış olsaydı, her tarafta şid
neral Anagnostupuloı'un Türki- detli takibata maruz kalan Cüm
yeye gitmek istediği zannolunu - huriyetçiler, millete olan sevgileri 
yor. dolayısile tahammül edecekler ve 

11111ttıınnı11111111~""""11oollflmltı1t_.ıftlft1l"ımııııt1111nııı111 ses çıkannıyacaklardı. Nihayet 
Son yirmi bin liralık ikramiye: pol;sin de açıktan açığa tarafgir
Bu numaralar beşer yüz lira a· lik etmiş olan Selanikteki Krali -

lacaktır: yetçilik tezahüratı fitile ateş ver· 
22561 20163 18408 933 di. Siyasal düşünceleri ve muha -
4505 6504 7385 21629 rebecleki yiğ :tlikleri dolayısile a • 

24694 21049 11994 6515 çığa çıkarılan ümitsizliğe sürül • 
15994 112621 24321 2530 müş zabitler, artık dayanılmaz bir 
12464 19679 4807 2130 hal alan otokratlrğa karşı ihtilali 

7161 19759 10215 10146 teşkilatlandırdılar. 
9004 15217 4910 12378 
3110 17128 5767 3387 
7868 6006 5394 1167 

24292 4230 4790 7152 
AMORTİLER 

Sonları 06 ve 44 ile 
nihayetlenen numa
ralaı· lldşer lira 
amorti alacaklar 

==::::=::::::::::::::::::::;::::::::::=:::::::::::=::::::::: 

!I Baba dostu i~ 
~ =ı· ~ . 
5i Burhan Cahil : !I (Kurun) gazetesinde il 
i: başlamak üzere ! 
~ . 
i: Romancının en son ! 
l~ en gUzel eseri ll 
::::=::::ıc:=:::::::::ı:::ı=::::::::::::::::::::r.::;::ın: 

Babamız, ihtilalin inkişaf sey -
rine korku ile bakmasına rağmen, 
bu ihtilale hiç bir vakit amil ol -
mamıştır. Hükumetin babamız 

hakkındaki beyanatı tamamile a -
sıldızdır. 

Memleket:miz tarihinin bu a• 
cıklı faslının nas!l biteceğini bil -
miyoruz ancak anladığımıza göre 
Cümhuriyct reji.mini kurtarmak 
için ona, 71 yaşına rağmen Cüm • 
huriyetçilerin başına geç~p müca
deleye atılmaktan bafka çare kal
mamıştır. 

Şurasını kimse unutmasın ki, 
mesele hükUmet erkanının Cüm
huriyetçilcre atfettikleri gibi 
"§ahsi menfaat,, ve "iktidar mev
kEne hırs,, işi değildir. 

Mesele fikirler için, Helen mil· 

12 MART - 1935 

Yunan ihtilftline 
dair son haberler 

(Baı taralı 1 incide) ı vardır. Bu adamın karaya çıkına· 
fa bindiii de fi.iphelidir. Son da· ıına izin verilmemittir. 
kikadaki ıayialar arasında yara - Vapur, ayni :ıamanda aıiler he· 
landığı da vardır. aabına bazı levazım tedarikine 

Fakat, muhakkak Qlant Averof- gelmit olduğundan, derhal li.nıanı 
la kaçmıt olduğudur. terketmeai bildirilmittir. 

Sofya, 12 (Saat on üç telefon· HABER - Kalialekıiı Avero • 
la) - Diin, hükU.mete ballı olan fun ıüvarisi değil, onun muavini • 
ordu, muharebe bi'lt!, etmeden bir dir. 
yürüyü§ yapmıf, bütün asi ıahayı Sofya, 12 {A.A.) - Royter a • 
İfgal etmiftiT. jansından: 

Kondiliı, telefat vermek iste • Asi General Kamenos, askerleri· 
miyordu. Bunun için evvelce tay- nin kendiıini terketmekJ.e olduk· 
yarelerle beyannameler atmıf, as - larını söylemiştir~ General, bu 
keri vaziyetten haberdar etm :şti. hezimete ıebep olarak, hükfünet 

Bu sebepten dolayıdırki, asi as· kuvvetleri in arkadan Dede.ağaç 
ker umumi taarnna geçen ordu- üzerine inmiş olmalarım göster· 
ya silah atmadı.. mektedir. 

En baıta bulunan kumandanlar, Selanik, 12 (A.A.) - General 
kaçmak mecburiyetinde kaldılar. Kondilis, geceyi Drama ve Kavala 

Bunların erkanı harbiye reısı da geçirip hava yolu ile Atinaya 
Yunaniatandan firar edemiyeceği- döneceğini bildirmiştir. 

Receb Zühtü 
ni anlayınca intihar etti. Aıilerin 
kumandanı Kamenos da, maiye • 
tindeki üç miralay, 4 kaymakam , 

(Baş taralı 1 incide) 
dört binbaıı, iıki yüzbaıı olduğu 
hailde Bulgar hududundaki Makaı lanmış bulunduğunun Teşkilatı 
mevkiine iltica ebııitlerdir. Esasiye kanununun 17 inci mad-

Bunlar arasında Trakya umumi desine tevfikan bildirildiğine da· 
valiıi Pıidi de vardır. ir olan Be§vekalet tezkeresi okun 

Bu mülteciler, geceyi, hudut ci· muıtur. 
varmdaki Çorbacıyova köyünde 
geçirmişlerdir. 

Bu sabah Kırca Aliye ıevkedil· 
mitlerdir. Bittabi, ıi1Ah1arı da 
ahnnuştır. Bu mUlteciler sonra • 
dan iç tehirlerden birine sevkedi • 
leceklerdir. 

Kamutay çarşamba günü tek• 
rar toplanacaktır. 

Ankara, 11 (HABER) - SinoP 
ıaylavı Bay Recep Zühtü hakkın· 

da Kamutay başkanlığına gelen 
Batbakanlık tezkeresinde föyle 
deniliyordu: 

Buramn mahafilinde, Y unanit • 
tandaki kara kısmında isyanın ta• "Sinop •aylavı Recep Zühtüniitt 
mamiylo baıtırıldıjı kanalltİ var. on yıldanberi beraber )a§adı8• 
..ı Ealma Medeniye aJınJa:Jı; ı,.,J,,,., ""' ... 

Atina, 12 (Saat, 2) _ Kar~cJa· henüz katiyetle anla1ılamıyan se· 
ki isyan vaziyeti tamamiyıle baı ~ beplerclen dolayı, 5 Şubat 936 
tırılmıtbr. Hükfunet, asileri kıt• ıeceıi Çengelköyünde bcq ve ba· 
krrtan kumandan Kamenoaun ia • caklarından lmrftlnla uuıduğun• 

desi için Bulıaristana müracaatta dan dolayı laa/Jıında 0.Rüclar 
bulunmuştur. Fakat, henüz müı • 
bet veya menfi bir cevap alınama
mıttır. 

Kondllis, Çaldarite bir telgraf 
çekerek, fjratilerin, kaçmazdan 
evvel Serez htikamet Bankasmdan 
60 milyon drahmi aldıklannı bil· 
dirmiıtir. 

isyana iıtirak eden asker, zabit
lerinin emirlerine uyduklan için 
ceza gömıiy6Ceklerdir. Ancak 
büyük rütbeli ve mes'ul makam 
İf gal eden kim.eler cezalandırıla
caklardll'. 

lıkenderiye, 12 (A.A.) - Gi • 
ritte asiler tarafından müsadere e· 
dilmiı olan Kerkira adında küçük 
bir Yunan vapuru, bugün bun.ya 
gelmiıtir. 

içinde, asi kruvazör Averofun 
aiivariıi amiral Kalialeksis olduiu 
zannedil~n eararongiz bir adam 

nmmmn111.a1u•u1111111,nmflfllltlllUhttUtmı11mt111m11111unum111m1111tnıımmınnı""" 

Jetine daima aziz kalacak olan 
hürriyet ve müsavat ülküleri için 
aavaıtır. 

Eğer ihtilallerin bir çoğuna, 
tahıl menfaat ve iktidar mevkii 

cümhuriyet müddeiumumiliğin· 
ce hazırlılr tahkikatına bQ§lanmıf 
ol.duğu ve Fransız Pastör hasta· 

nuinde tedavi altına alınan yara• 
lının ıa ıubat salı günü ıaat 19 
buçukta öldüğü T e§kilatı Eıasiy• 

kanununun I'l inci maddesin• 
teulikan Adliye vekilliğinden lf 
ıubat aayılı tezkere ile bildirildi• 
ğinden keyfiyet arzolunur.,, 

Tezkere okunduktan sonra Bat 
kan Bay Hasan Saka : 

"- Tezkere riyaset dıvanında 
c:tkul\!Puttur. Yükıek Kurultay• 
arzedildi. Kanunen hazırbk tah• 
kikatının neticeıine kadar yapı• 
lacak muamele yoktur • ., dedi. 

Tetkilitı Eaasiye Kanunuııısrı 
17 ncl madde.inin bu meseleye te• 
mu eden fıkrası ıudur: 

Gerek intihabından evvel "" 
gerek sonra aleyhinde cürüın i• • 
nal olunan bir meb'usun ma:ıııu • 
nen isticvabı veya tevkifi veyahut 
muhakemesinin icrası heyet: urııı.:: 
miyenin kararına menuttur. Ciıı=-1 

cürmü meşhut hundan müstesna .. 
hını ıehep olmuş ise -nitekim dır. Ancak bu takdirde make.Jlll a· 
bir çok ihtilaller gördük- timdi et • 

idi "1ecliıi derhal haıberdar 
Yunaniıtanda çok ağu bir zulüm mekle mükelleftir. 
ve ititafa kartı ayaklanan bu ihti- ..---

" ı~ı ~n~k b~yral<larının üıtün.deki Bir lngiJiz gazetest 
ülkillerın ugruna patlak vermıştir. . •J ) 
Savaım neticeıi ne olursa olsun ( 84§ taralı 1 ıncı e 
bu gerçeklik itminan verme!e ki- za oldu olalı Avrupa ?ud~tlll~ 
fidir rmı genitletmek iıtediğinı gost~ 

• rir bir harekette bulunmamJf, 11
• 

ciline böyle bir vaka geçrnenıit• 
ti~" ~ 

İngiliz gazetesi Baıbakanıtıı 
k dşf1 

zm barıt yolundaki son nut un 
da bahsetmektedir. 



12 MART - 19~:; 

JJeniffi flÖCÜŞÜHt: ~.._ __________________ __ 

''üzü me kızım, sa• 
na daha iyi koca 

Avukatlar\ ses davası Asri 
alırım.,, 1 

Bugeceıabahakartııelen~el- toplanıyor Bir muganniye kahve er 
ııraflaruan oğrenıyuruz kı. Atma I lb t Bir gramofon şirketi Ticaret Odası da tel· 
nükümetine sadık ordu, Venıze- Karonun )'~Dl DZ a klkal yapıyor 
loı ısyanınm kara kısmını baalır· meclisi seçlleeek tarafından dava h" ı d h il kah 
ınaga muvaffak olmuf. Esasen Baro Umumi Hey'eti bu aym edlldl Büyükte I~ e;~a a ~ . -
Kondıliı ' in galebe çalacağıııa dair i 19 unda toplantıya çatırdllllfbr. ikinci Hukuk mahkemeıi dik· velerinin ~ •;• • .b. yer ~ıne 
cınare1eri ikı gunJenberi karileri· Bu toplanbda baronun müddet· hakk d y· Avnı. pad et

1
en gıhakkı mod ernl 

. .. S . b. b. . • ik" . ı.. ... _ kate değer b·r dava m a ı- gazınolar kuruması ın a ç nııze gilsterıyurduk. Dun de, e· len ıten ınncı ve ıncı u-r caret Oduınm mütaleuını .or- . • 1 ta 
rezin istirdadına, Helli'nin teslim kanlariyle inzibat mecliıi üyeleri mu•tur. Bu davayı ·-"' bir gra· ıtl.et'ı .~nhğmC::- J&P

0
1 adn d. 

·ı k · " -r-- mım uzerınde Tıcaret uı a <>luşunu yazdıktı. aeçı ece tır. mofon tirketidir. Dava edilenler lm L--1 hr y· 
· A Ba bu d ·· 1 metpl o aia uot amJf · ıca· Şu dakikada varılan netıce: • ronun n an uç av evve de bqka bir gramofon tirketiyle • . 

tinanın karada tam bir muvaffa- Halkevinde yapılan konırHinde tanınmıt bir muganniyedir. ret Oduı Esnaf Cemıyet.1en fU· 

kiyet kazandığıdır. Fakat, bu, yeni avukatlar kanununa konu· Davanm mevzuu ıudur: Bu beti müdürü ~tip Bahtı.yar bu 
Ya.iniz Atı. nanın deg· il. Be!rrradın, lan bazı hükümler dolayıııyle huıusta kahvecıler, gaztnocula.r 

ııı • muganniye gramofon tirketlerin-
1 

J k k f llükreşin ve Ankaranm da muvaf- vaktinde letebbüste bulunmadık- ve lokantacı ar a onuıara I· 

fakiyetidir . Zira, her halde, Bal- larmdan ve vaziyetle alakadar den b'rinciıiyle mukavele yapmıt kirlerini almıttır Yakında, od~
kan antlaşmasının kuvvetli muza· olmadıklarından dolayı batkan- ve ya'nız bu tirketin pliklanna da, Galip Bahtiyann başkanlr11 
hcreti Yunan işlerine yapılabile· lara ve inzibat meclisine hücum- teı vermeği teahhüt etmif, .onra albnda bir toplantı yapılarak bu 
cek her hangi bir h 11rici ve fuzuli lar yapılmııtı. Bilhuaa yeni ~~- da diğer bir pllk tirketine sesini meaele görüıülecektir. • • 
ınüdahalenin önüne gcçmıştir. 1 katlar kanununda avukatlar ıçın vennif .. Bu huauıtaki muhameke Dün bu huauıta Galıp Bahtı-

Yunanistanın dost?art. hakiki beter bin lira nakli kefa!et mec- kanunuaanide ıörülmüt ve it'n yar tunları aöylemittir: 
birer kara gün dostu olduklarını buriyetinin konulacağı kartııın· Ticaret Odumdan bu bayanın bir "- Bizde fevkalade demiye
anlatmışlardır. T emennı ederiz ela harekete geçilmemit olması tirket!e anlafDtaıı varken baıka yim amma Avnıpanın orta dere
ki, felaketin d i ğer kısmı do kolay· bazı avukatları idare makineıi- bir ınete aeıini verip veremiye- cedeki kahveleri derecesinde 
lıkls yatışım; Venizelosun doğur nin iyi işlemediği yollu bevanat· ceiinin aorulmaıma karar veril· kahveler kurulabileceii neticeai
duğu afet - artık Balkanlardaki ta bu1unmaia sevketmiıti. Bu i- m'tti. ne vardım. Bir aene içinde lıtan
ıonuncu af et olarak - wtadan ti barla yeni yapılacak intihabm ft:n ıayan' dikkat ıafbuı bun• bulda güzel nümune kahveleri 
kaldırılsın; iyi günleri d~ müşte· neticesinin hayli dikkate değer dan ıonra batlamııtır. Çünkü ıim- kurulabilecektir. Bu günlerde a • 
rek neşelerle yntamağı hak elmif 

1 

olacağı anlatılmaktadır. di yapılan muhakemede aradan tikadarlarla daha eıulı ıurette 
bulunalım... 1 --G- - • iki aylık bir zaman geçtiği halde temu edeceiim. Bir k11ım kah-

Osmanlıci\da "hırsı pirt,. d iye J~Jm11n şirketinin Ticaret Odaıınm el'an cevap ver- veciler arasında bir tirket kur-
bir tabir vardır. lhtiyarlıklaki az· tnsfl)'f'HI mediği anlatılmııtır. Bunun üze- mayı da dütünüyoruz. fakat, 
ım ' ığa bu .$1TIİ taknııt ı ardır. itte, Eski Liman Şirketinin taıfiye- rine odaya bu it hakkında bir te- kahvecilerimizin bu lfİ çevirmek 
Giritli siyasi de, son günlerinde, 1 si itiyle meşgul olan tasfiye hey- kid yazılma.sına karar verilmit- için hiç olmazsa Budapetteye ka
bu hastalığa yakalanmıştı Kafa. eti reisi Fikri bu günlerde ıehri· 

t. f k t anlan bu tekidlf' be- dar ııırltmeıi ve oradaki kahveleri sının bir milyona satrlmaıtnı le· mize gelecektir. fikri burada ır. a a Y •· 
· k h raber bundan iki ay evvel mah- ıörmeai, Viyanaya bir kaç genç menni etmeyiz. Zira, zaten siya· tasfiye edilen liman şır eli ey· 

ıi hayatı nihayete ermit gibi görü- eti umumiyesini toplantıya davet kemeden yazılan iki teakor~ ayni gönderilmeıi df' dü9ünülmeai la· 
nüyor. ı edecek ve tasfiyeden timdiye ka- günde odaya çıkaıelmittir. Bu &mı gelen taraflardl1'.,, 
Venizeloıun • tav~t kıuada mağ· dar elde edilen neticeyi bildire- vaziyette oda timdi bu ıeı pay· o 
lup olursa - adalarda müstakil cektir. Liman Şirketinin taıfiyt>ıİ lqmaı için kararını vermek üze- 16 Mart lbllfall 
bir h iik\imet kuracajmı aöylemek.: didnr hir mtht~tl~ftt.İ~ec.Jc- re tetJdbt yapmaktadır. 18 Mart tehitleri ihtifali bay· 
tedirler. Sözde, bunu, radyo ile tir. 0 ramm ikinci günü yapılacaktır. 
de ilan etmi§. Fakat. buna imkan Şapka şeridi Arabacıların şlkAyell Mera.sime mektepleı, buıuıi te· 

var mıdır? ... Evvela tunun için k 8 ÇB k ÇI Si Aarabacılar Cemiyeti Ticaret tekküller ve asker ittirak edecek 
olmasa gerektir ki. büyük devlet· Gümrük m11hafaza tıeıkilatı t"ır. lht.ıfal progwramı hazırlanmıL 
1 • h ..ı • ' oda.sına müracaat ederek b-.ıL-- ~ er, Atınaya muza : ret e"ıyor .ar; tarafından fapka kurdela.ı kaçı· ~ ""' 

--o-
Venizelos hareketine ne derece a· nrken yakalan'ln bir lta1yan va- ve hiç bir iıkeleye kayıtlı olmı· tır. 
leyhtar olduklarını gaz~temizin puru kamarotlanndan fertari yan arabalann, tehirde munta-
ha~erleri ıırasrnda nefrettik. O- Salvator ıekizinci ihtisas mehke- zam bir teıkili.ta memup olan 
nun "miistakil Girit cümhuriyeti,, mesince bet ay hapse mahkUm diier arabalara çok zarar verdi
n : asıl ehemmiyetli devletler taa- olmuttur. tinden tikayet etmiıtir. Ticaret 
dk etmeyince ,üçiin:::ü ve on seki =====...::===================== Odası bu arabalaraın çalışması· 
zinci derecedekiler de b:r garabet le sebebiyet verenlerin mallarını na meydan verilmemesi için be-

Şehrimizde Uhonoml 
mili ettlşlerl 

)'a.pmak cesaretini göstermiyecek- haczederek daha ıyııini yaptırırız. Jediyeye müracaat edecektir. 
lerc ir ! Uzülrueym, ey ahali!,, 

Öyleyse, eline donanmanın e· Aklıma buna benzer bir ıey gel-
hemmiyetli kısımlarını ıeçiren. di: Mahmut Şevket patanın öldü-

1 Venizelos, adalarda, korsan h"ya- rülmesi hidiıeıinde, bir de "Da-
lı mı yaşıyacaktır? ... Buna. elbet- matlı Hazreti ıehiryarl,. idama Yaralama 
te hiç kimse müsa!'l.de edemez !. .. 1 mahkiim edilmiıti. Zevceıi olan Dün gece ıaat 23 te Tophane-
11Girit cümhuriyeti ,, nin müstakil 1 Sultan, Paditah Sultan Mehmede de oturan ıabıkalılardan Recep ve 
~e tabii bir hayatı olabileceğini gitmiı: . Mahmut ıarhot olarak yekdiğeri • 
bir an farzetsek bile, onu Atina· ı - Kocamı asbrmayın... diye le kavgaya tutuımut!ar, neticede 
!lın mütemadi takibinden koru- yalvarmıf, yakarmıf. Mahmut bıçakla Receb ıırtından 

. inak için icabeden donanmıı - hi·I Sultan Mehmet; ittihatçılara yara'adığından yaka'amnıı, yaralı 
kayedeki Fil gibi - bütün mahsul-

1 
ıöz geçiremiyeceiini bildiği için 1 Beyoğtu haıtahaneıine kaldırıl 

leri yiyecektir! Bayan \'enizelo· ne demiı, bilir miıiniz: mıttır. 
•un 300 milyon drahmisi. bir do- -Ağlama, kızım, üzülme .. Ben, 8ı~ak ta,ıma;, 
llanmanın dumaniyle barutuna e· ıana timdiki pqandan daha iyi Bu gece yapılan ara4tırmada 
bendiyen kafi .,lmaz ! koca almm. Hay:lar~a Çamurlu Çıkmaz ıoka-

Ve nihayet, dostum R11if Nec- Zannedersem, bir takım hatıra· ğında 11 nurada oturan kundura 
det Meto' nun dünkü gazetemizde lan, menkıbeleri olan bir !femi de boyacııı Mecidin iizerinde ıuıtalı 
Rayet vak1fane yazdığı gibi, Yu· 1 insanlar gibi, tahsiyet kesbeder. bir bıçak bulunduğundan yaka!an
l'lanlılar, tüccar millettir; böyle Onu ba•ırmak, '"ill~tin "'r parça• mrştır. 
&ayrı tabii itler bugüne kadar Ve·1 ~ınr öldiirmek gibidir Or•e ya: Kı1ba 9l'ka 
l'lizelistlik yapmıt olanların bile Evmizdeki bir masay> akrabanız Kasrmpaıarla cam!i kebir tadır· 
İtine gelmiyecektir. gibi seveıhiliyoraunuz. Onu daha i· vanın !a abdest almakta olan Ri • 

Bu arada, garibime gıden va- yiıiyle değiştirmek iıtemiyorau. ze'i Arifi itmek ıure'iyle dütüre • 
lcala.rdan biri de tudur: nuz. rek iki d~inin kırrlmasma aebebi-

Yunan milleti ve hükUıneti, tim- Venizeloıun mağ!Op olaatı vet veren Yakup yakalanmıflır. 
diye kadar, Averofun ü'ti•ne tit·' muhakkakıu• da, heniiz Yunan mil. Yan ın ba,ıancıcı 
l'İYordu. Bu gemi isyan ed~nce, 1et:..,;" r.tpı ·'-li ve ma.,evf r.antrl-n 1 Dün ge'"e saat 22 c1e Ka 'ıköy 
'>nu ı. !\ h,._,ıtk için emir verileli l.,,.n: .l - ;.o: t-1·. ••• 

1
'"• : ....... ," "'"' h• j Ru:mp·şa ma,., l\ 'tesi Uzurhaf17 

T•bit biitün ntancfıul"r mlit e~ !lh ··~ve•; h ;t - - .-: .. , :,. • • -"~'~ ~; soka : md.'l 27 numl\ı alı '7a·1 n e . 
0 ldu. Runun iizerine A.tine gaze- cftl"l'lnnıl\. H~n: "ibi ıc.,~, kuzu vin e baca kurumları tutuşmasın· 
telen föyle bir propaganda yap-I tealim olacak mıdır? ••• Bu haberi dan dolayı yangm çıknııtsa da 
bl.r: "Averof batarsa. hu fellke- her aaat bekliyoruz... (Vl·"O) yetittirilerek aöndiiriilmüttür. 

Okonomi Bakanlığı müfettit· 
!erinden Mahmut, Ekrem ve 

Hüınü ıehrimize gelmıtlerdir. 

Bu üç müf ettiı ıehrimizdeki mü
f ettitlerden Nahidin de ittırakiy
le tirketlerin heyeti umumıye :ç. 
timalannda bulunacaklardır. O 
konomi Bakanlığı müfcttitleri 
ayni zamanda tirket'erio vazi· 
yellerini de tetkik edeceklerdir. 

--o--

Kimya enstllilsUnUn 
gece eğlentlsl 

Bayramın ikinci gününe te!a 

düf eden 16 Mart Cumartesi gü

nü akş:ımı ıaat 22 de lstanbul U-
niversiteai Kimya Enstitii"ü tale

beıi Maksim aalonunda bn gece 
eğlentisi yapacaktır. 

Eğlentinin mükemmel olması 
için hiç bir redakirlrktan çekinil· 
mediğinde., gençlerin. d"vetlile

riyle birlikte güzel bir ge'-t g_çi· 
recelderi mchakka'.trr. 

---0-

Hell<evhıde 
konferans 

Pe11embt gı.inü aaat 17 de 
Hal' evi merl·ez sa'omın:la Oni· 
verı i t~ Tıo Fak"11es' co-u'< r e , ., . 
h;5; ve Ort ~e:.Ji IJ .. ç.e t' Dı • j . 

nir tarafından ( kanburluk ve pİ· 

ıikolojiıi) baklanda projeksi-
7onlu bir konferana verilecektir. 

• 
Siyasa 

lngiltere ile Fransa 
Almanyaya karşı 

Alman Reiıicümhuru Mitlerin 
"haatalanmaıı,, ve lnıiliz Batve
kili Makdonald'ın ıilihlanmayr 
iıtihdaf eden methur "Beyaz ki· 
tap,,ı netrediti Orta Avrupa itle
rini nuıl bulandırmıfl& hali öyle 
duruyor. 

Hutahğmı ileri silreTek lngi• 
liz Batvekil'nin tim<lilik Berline 
gelmemesini rica eden Hitler, bir 
iki gün önce ıilih iılerinde iht' sası 
olan arkadqı Von Ribentrop'la 
konuttu ••• 

Ribentrop Hitlerin reçen aene 
huıuıi ıurette Fransa ve lnıiltere
ye gönderditi ıililıtızlanma mu • 
rahhuıdır. 

Anlqıhyor ki, bütün ıiyasal 
vaziyeti yeniden gözden geçirme
dikçe ·ıe baılıyacak değildir. Al· 
man matbuab dehtetli ıurette 
hınlanmıf ve dokunaklı makale• 
leT yazmaja batlam11tır. 

Alman matbuatının bilhana 
"Beyaz kitap,,'m nqri üzerine 
yazdığı yazılar kıaaca töyle topla• 
nır: 

t - lngilterenin bu hareketim 
Alman efkin umumiyeıi doıtca 
bir hareket saymadığı ıib: Piıko

lojik bir anlayrııızhğa da atfet• 
melrtedirler. 

2 - Konutmalann tam bqlı
yacağı bir zamanda Almanyanm 
ıözünü korkut,,.,a tf"Sel...bii•t.; .•• 

3 - Herhalde "beyaz kitap., 
ıulhe ve huzura doiru atıfmtş bir 
adım olarak ıayılamaz, Alman• 
larla lnıilizlerin mevzuh"l,ı olan 
konuşmalan ne azman batlıya• 
cak? Yani, Alman Reiacümhuru 
Hitler'n •'hastalığı., reçeip de ko
nuşmalara batlıyabilir bir ııhhat• 
te olduiu f nıiltereye ne zamab 
bil dirilecek? 

Anlatıld•ima göre, bugi.in'<ü 
hava içinde hiç bir konutma ihti• 
mat' yokt~r .•• 

Diğer taraftan bir de iıi fU yol• 
dan tahı:ı etmektedirler: 

Bu hadiaeler neticesinde Al· 
manlann ıinirlenmeıi Franıız hü· 
lrumetini ve franıız aıkerl maha• 
filini memnun etmektedir • 

Bazı lnriliz razetelerin · n yaz• 
dığına göre lnıilizlerin 11Beya1 
kitahrndan.,, lnıiliz paı J; mento
ıundan daha önce malômattar 
olan Fransız hüh1meti bu hadiıe
yi hotnutauzlukla ka11ılanuştır. 

Pariı matbuatın.fan bir k·rımr. 
f ng ')terenin beyaz kitahı n~recfi• 
tini Alıranyaya bir tehdit malca· 
mında görmektedirler, Ve mü
kemmel ıurette ıi1ihlanmıt bir 
Franaı~ - lngiliz ittifakınm ilim 
saymftktadırlar ..• 

lngiliz Har"ciye nl'lzrrmm Per
line artı\ hiç ritmiyeceğine dair 
rivaret'er ve tahmin?er çoktur ve 
umum:yet itibariyle düşünülüyor 

ki, hunun h:r t,.ıı iri de. Fr11nıanın, 
mecburi asker hinmetini iki miı· 
line ı: ıkarmıtkta biraz daha acer~ 
e·rresi ve Fran~an·n kendi aııkeri 
m'\sraf1arını çoğaltmıı.ar olacaktır. 
Ve renevre-le hasrl olan b·r endi
fe de fU 'ur ki, ln~iliz hükômeti
nin bevaz k"tapta dünya ahvaline 
cl:'lir i' eri sürcliiğü miitalaalar ve 

huna karşı alrrak temayülünde 
olclu~u te:IHrler Avrupa-:la da u
mumi bir ıilahtanma ıib' bir ne
tice de vereb "lir .. 

Amer:' ·ada bu kitabın uyan
dır 'ı •ı te'i İr, h~r Zftmank'n-'en 
· ~ı.... ,.ı .... '··r-.. M · "~u~ k ..... 1 ... ı~ 

surette e.lebt Mr mılhiyeıtedir. 

,.Düm•a ıulh yolları,, teıki'ltı 
re'.ıi Balan Eatel: "Miıter Mak

.(Du.am· 6 ınca daJ. 
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Yuııan Ihtiliilı e 
Karadaki vaziyet 

HükUnıet kuvvetleı·i 
muzaf f eriqet kazandz 

Atina, 12 (G.ece yar11mdan 
ıonra)-General Joa?:>.idis kuman .. 
dasın.tlaki hü~et kuvvetleri 
Dramaya girdiler. Kavala hükU • 
mcte teslim oldu. General Kondi • 
lis Drama ve Kavalaya gitti. Hü • 
kumet kuvvetleri önünden kaçan I 
aıHerin batkumanda.nı General 
Kamenos, Y alistras laraf ından 
Kavnlaya varmadan tevkif edil • 
di. General Kamenosun erkanı 
harbiye reisi intihar etti. 

HükUmet kuvvetlerinin batın • 
da bulunan General Y aliıtra.s 
Trakyadnki vuiyete hakim oldu
ğunu bildirdi. Kavala ve Drama • 
nm hükumet kuvvetlerine geçi9in
den sonra. bu havalideki harekata 
bitmiş göziyle bakılmaktadır. Hü· 
kiirnet, Makedonya ve Trakyanın 
bütün §ehirlerinde idareyi eline 
almıt bulunuyor. 

Asi kuvvetlerden üç bin esir 
alınmıştır. Asi zabitler kıt'ıı.Jarmı 
terkederek §İmale doğru kaçmak
tadırlar. • 

Makedonya cephesinde ıaat 
7,30 da Serez ahaliıi namına bir 
hey~ti murahM.sa umumi karar • 
raha gelmi§ ve asilerin dağıldığı 
nı bildirmiştir. Aıi :(abitle1' dre -
zint~re binere~ şark istikametinde 

kaçmıılardrr. Ba§larında. süvari • 
ler olduğu halde hükUmet kıtaatı 
ıaat 8,40 da Serezi iıgal etmiıler-
ir. 

Sof ya, 11 (A.A.) - Bulgar A· 
janıı bildiriyor: 

Bu sabah Nevrekop cenubunda 
Bulgar memurlarına bir binbatı, 

bir yüıbaıı ve bir puaport memu· 

ru teslim olmu!lardır. Binbaşı De. 
mirhiıar ve Serez mıntakalarında
ki muharebelerde asi dördüncü 

kolordunun tam bir mağlubiyete 
uğradığını ve umumt rücata ha,. 
ladığını söylemittir. 

Saat on üç buçukta Mestanlı ce· 
nubunda ve Makada boğazında 

b~larında bir general olduğu 
halde yirmi zabit Bulgar memur • 
lanna teslim olmu§lardır. 

Bu generalin bizzat asi dör • 
diineü kolordu kumandanı Kaıne
nos olduğu an!a§ılmıştır. General 
Ka.nıenosla beraber iltica edenler 
üç miralay, üç kaymakam, dört 
binbatı, dört yüzbaşı, dört müla -
zım ile T:-akya valisi ve bir ıivil 
aıemurdur. 

Zabitlerin ifadesine göre hüku
mete ıadık kalan geıniler Dedea· 

ğaca asker ihracına muvaffak ol • 
duğundan asi ordunun mukaveme
.,ine imkan kalmamııtır. 

Bulgar hudut memurlan mülte· 
cilere hüanükabul · göıtermit ve 

Hukuku Düve) kaideleri mucibin· 
ce kendileri ıilahtan tec.rit edile
rek memleket dahilinde mu haf aza 
altına almmıtlın·dır. 

Çaldaris hükumeti yeni
den top ve cephane aldı 

Ati na, 11 ( Husust) - Burada 
dola,an bazı rivayetlere g<ire ge

rek asilerde gerekse hükfö:ıet kuv· 
vetlerinde ınühiınmat }'CJkluğu 

kendini göstermeğe baılamıttn. 

Tipos gazetesi, Çaldariı hiikfune 

tinin yeni tayyareler ve bombar

dıman ccpho.neıi ıatm aldığını ha 
\,er veri;or. 

Hükumet k u vvetlerınin 
mevcudu 

Atina, 11 (A.A.) - Havas a
janıından: 

Asilere kartı çıkarılan hiikfunct 
kuvvetlerinde on beı piyade ta -
buru, kuvvetli bir ağır topçu ile 
otuz: tayyare vardır. Fakr.~ asiler 
timdi kuvvetli mev7.ilerde:dirler. 
ve ellerinde asri techizat va:dır. 

Selanik bir harp şehri 
Selinik, 11 - Selanik ~ehri 

cadde!erinden ve 8okaklarından 
gec:eli gündüzlü cepheye gitmekte 
olan piyade, aüvari ve topçu kuv· 
vetleri geçmektedir. 

Şehir bil-hasaa geceleri bir harp 
tehri manzarası gösteriyor. Gc • 
celeri ıaat en an sonra sokaklar• 
da dola~mak katiyen yaeaktır. 

Selanik ıokaklarında gece ve 
gündü2: süngülü devriyeler gez .. 
mektedir. 

Harp levazımı ambarlarında 

hummabh bir faliyet süriiyor. 

isyanın ilk günUode tevkif edi· 
len, ıor..radan isyanı red ve tak ih 
dti~ini beyan e)•lediği cihetle, 
aerbeat bırakılmı' olan Venizelist 
lyanmdan Bakkalbatı yeniden 
tevkif edilmittir. 

HABER: Görülüyor ki, muhte • 
lif membalardan gelen telgraflar • 
da tezat vardtl'. Mesela birinde 
asilerin kqmandanı eıir edildi, di
ğerinde iae Bulgar istana kaçtı diye 
yazılıyor. Bunlardan hangisinin 
doğru olduğunu öğleden sonra a
lacağmıız telgraflarda gösterme· 
ğe çalııacağrz. 

asHer yeniden 
canlanacak mı? 
Atina, 11 (Hususi) - Jurnal ga

zetesinin yazdığına göre 5,000 a
st, Halkidikya yarım o.daıuna çı · 

karak orad3 yeni biı· cephe vücu· 
de getirmiılerdir. 

Bir ecnebi gazetesine 
göre 

Lonclra, 11 (A.A.) - ~öyter 

ajansından: 

"Dail Eksprea,, in Makedonya 
ya gilmİ! olan muhabiri, Yunan 
hük'ÔJ.netinin, diplomatlar da da
hil olduğu halde, içişleri Bakan
lığından müaaade olmadrkça, bü 
tün ecnebilerin Yunanistandan çı 
kamıyacaklarına dair bir emir 
name ne!rettiğini bildirmekte • 
dir. 

Muhabir, bu emirnamenin, va
ziyetin vehametini itiraf demek 
olduğunu ilave etmekte ve Atina 
daki lngiliz sefirinin bu c:mima • 
meyi tiddetle protesto ettiğini de 
yazmaktadır. 

Muhabir, Doyran gölü dvarın 
daki r.:ıuharebelere dair verdiği 

malumatla, Asi kuvvetlerll'l ağn 
zayiata uğramadıklarını, çünkü 
hücum olmadan evvel mevzil~ri 
ni terkettiklerini bildirmfl!ktedir. 

Zannedildiğine göre, hükume
tin taarnız:dan makaadı, 6.ıi kuv · 
vetleri denize sürmekten ziyade 
iıilerin hükumet kuvvetle~mi yan 
dan vurmalarına mani ol maldır. 

Asiler dajllara sığınmışiar 
Belgrat, 1 t (A.A.) - Röyter 

ajamındanı 

Zannedildiğine göre, asiler ile-
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Dikkate değer 
bir ihtar 

Atina, 11 (A.A.) - Atina A • 
jans.ı bildiriyor: 

Dün ba,hyan taarruz, cephede 
ve Yunanistan içindeki vaziyet 
haklnnda bazı ecnebi ajanslarla 
gazetelerin son günlerde ortaya 
aHıkları masalları hiçe indinnit • 
tir. 

Larissa garnizonunun isyanı ve 
bir §ehrin asiler tarafından İHali, 
Pirenin bombardımanı ve Çalda • 
ris kabinesinin istif ası şayiaları bu 
cümledendir. 

Dünya efkarı umumiyesine bu 
neviden yanlı§ ,ayialara karşı 

dikkat tavsiye ederiz. 
Ciritte Veni.zeloı tarafından 

Cümhuriyet ilin edildiği hakkın • 
daki taYiaJara gelince, buraya he
nüz bu hususta hiçbir haber ıel • 
memittir. 

Ne 
ne 

havadis, 
havadis! 

Londra, 12 (Husuıi) -- Deıyli 
Ekspres gazetesinin yazdığına gö .. 
re Türkiye, Yunan arazisindeki 
kar111khktan istifade ederek Yu • 
nan arazis:ndeki bazı eski yerleri
ni İ§gal etmek için T rakyada as • 
keri hazırlık yapmıştır. 

HABER - Bu havadisi, Tür
kiyecle istihza ile kar~ılaamyacak 
kimse yoktur. 

300 drahmi yevmi
ye ile asker 

iki gün evvel Sofya yoluyla bir 
telgraf almıt ve asilerin 50 drah -
mi ücretle asker topladığını bil • 
dirmiftik. Dün gelen Yugoslav 
gazeteleri bu haberi '!teyit etmekle 

beraber aıiler baıkanı Kameno • 
sun zab'. te de ihtiyacı olduğundan 
timdi de günde 300 drahmi ücret· 
le zabit aradığını hildinnektedi~ 
ler. 

Bir Yugoslav gazete
sinin miltaleası 
Zagrep, 12 (Hususi) - Bura • 

da çıkan Novosti gazetesi Londra
dan aldığı bir telgrafta diyor ki: 

"Ven'zelos son zamanlarda bir 
kaç defa Romaya gidip gelmiı, 

ve Musolini ile görütmüıtür. Bun· 
dan başka. Balkan andlapasının 
aleyhinde her zaman İtalya nok· 
tai nazarını müdafaa etmittir. 
Roma, Yunanistanda bir ihtilal 
çıkacağını çoktan beri bj}jyordu. 
Daha doğrusu Venizelos ltalyan 
hükUıneitle ihtilal için çoktan an • 
lafmıştı. Ve ihtilnl tarih :ni çok ev
velden kararla,tırmı§lL,, 

Şehrimizdeki Yunan ... 
konsolosluğu 

Şehrimizdeki Yunan konsolos. 
hanesi, Yunanistana gitmek iın
yen yolc~larm pasaportlartnı vize 
etmektedir. Yalnız konıoloshane, 
Yunan rcmilerinin bahri evrakını 
vize etmemektedir. Romanya va 
purları acentesi, Pire ve Selanik 
için yolcu biletleri kesmemekte • 
dir. 

Romanya bandll'alı Prenses 
Maryanm Selanik seferi akım kal 
mıftır. Dün de limanımızdnn Is -
kenderiyeye kalkan Romanya 
bandralı Recel Karol Pireye uğ
ramıya.eaktrr. 

.. '"''"'l~mflllf~ •tttmı11nut•ııttt•ıttt1tHtnnttıtıu•tt1ttı'""'"'""''"fttl .- "''"'" ,.. 

ri mevzilerini, taarruz başlar baş 
lamaz terketmi§ler ve mania ate 
şinden böylece kurtularak, az za. 
yiat vermitlerdir. Asiler şimdi 

dağlarda kuvvetli bir mevzi i9gal 
ebnektedirler. Bu meni henü:ır 

hükümet tayyareleri taraf sndan 
bombardıman edilmem ittir. 

Denizdeki vaz·~(et 

Helli Kruvazörü nasıl 
teslim oldu 

Aıi Helli Kruvazörünün teslim 
olduğunu, dün, ilk defa olarak ha
ber vennişt 'k, Anadolu Ajansı ile 
husust muhabirin hu meseleyi 
muhtelif §ekillerde tasvir ettiği 

görülmektedir. Anadolu Ajansı 

şöyle anlatıyor: j 
Kavalada bulunmakta olan asi 

donamadan Helli kruvazörü mü • 
rettehatı, gemi kumandanını şeh
re çıkararak General Kamenos ile 
göriiımeainden bilistiafde zabitle
rini bağlamıılar ve kruvazörün 
hükumet emrine amade olduğunu 
telgrafla Atinaya bildirmi!lerdir. 

Atina, 11 (A.A.) - Atina A. 
jansı bildiriyor: 

Helli kruvazörü ile bahriye na
zırı arasında şu telgraflar çekil -
miıtir: 

Saat 4,20 
Sabahın aaat üçünde bütün za· 

bitler gemiyi terkettiler. Kendi • 
mi:.i hükumet filosu emri altına 

koyarak atim halinde bekliyoruz. 

Bahriye nazırı saat 5, 15 te aşa
ğıdaki telgrafla cevap vermittir: 

Kavaladan SelAnik körfezi isli· 
kametin4e ayrılınız. Kesenderede 
müıtakbet rotanızı vereceğiz. 

Kruvazör Helli şu telgrafla ce· 
vap vermiştir: 

Kavaladan saat altıda hareket 
ettik. 

Diier tıu:afta.o ... ~ı._ çıkan 
urun refikimiz~n Atinaya gön · 

'derdiği muhabir, bu meseleyi §Öy• 

le bildirmektedir: 
- İhtilalciler tara!ından ba

zı yerleri talırip eden ve bir mi1d· 
dellenheri tamirlerine Ç{lhtılıin 
harp gemileri harekete hazır bir 
hale gelir gelmez, Bahriye Neza· 
retinden aldıklan emir üzerine 
Akdenize açılmışlardır. 1htililci· 
lere kar~ı harekete geçen yerli a· 
haliyi tehdit etmek için / Ko· 
menos tarafından Kava)aya c;agn· 
lan EH Knıntzöriinün, hilaperv" 
limanda yattığı tayyarder taraf m· 
<lan evvelce haber \'erilmişti. Hii· 
kıiınete ınenımp harp t1efineleri. 
kendilerini göstermeden hüyük bir 
süratle Kavalaya doğru ilerlemiş· 
ler ve gece eahaba kar~ı eaat Uç· 
te Eli kruvazörüne hikum etmi~
)erdir. Her iki hnhri kuvvet ara· 
ıunda bir saat kadar harp devam 
ctmi§ Eli demir üzerinde bulun· 
dugu için ilıtilalci zabitler gemiyi 
sandal ile terketmekten başka ~a· 
re göremiyerek Kavalaya çık.mı~· 
lardrr. 

Zahitlerin gemiden nzaklaamu· 
sm1 müteakıp, efrat ate~i kesmiş 
ve beyaz fener ç<fkerek telsiz tr.l· 
grafla teslime amade bulundukla· 
rmı bildirmi~lerdir. Bunun üze· 
rine torpidolar<lan ayrılan bazı za. 
bitler ve neferler, hemen iai Eli 
knıvuörüne geçerek gemiyi zap· 
tetmi~lerdir. 

300 mermi 
Atina, (Husuıi) - Eli Kruva

zörunu bombardıman eden ve 
ke11diıini teslim alan üç torpito 
Kava!a tehrine de üç yüzden faz
la obüs atmıttır. 

Torpitolar Kavalaya giderken 
asi gemilerden hiç birine tesadüf 
etmemitlerdir. Bütün hareketleri 
sırasında kendilerine hükumet 
tayyareleri refakat etmiştir. 

Siklat adalan da asilerin 
eiinde 

Atina, 11 (Huıuaf)-Aıiler, Gi
rit, Midilli, Sisam, Se.kız adala • 
rmdan baıka Siklat ada1armı da 

İŞgilJ etmişlerdir. Hükllmet taY• 
yareleri, Siklat adalarında, Herak 
liyada ve Ciritte Resmo' d~ kıtla· 
ları tahrip ettiklerini ve bir çok 
zayiata sebep olduklarını bildir· 
mektedirler. 

Limanımızda ahkonularJ 
Yunan vapurları 

Dün bir Yunan bandıralı va • 
pur limanımızdan geçti~i halde 
serbest bırakılmı~tır. 

Bu vapur hakkında Deniı 1kti· 
sat Vekaletine sorulmuş ve serbest 
bxrakılması bildirilmiştir. 

Vapur yalnız sığır, kereste 
ve tavuk yüklü bulunuyordu. 

Adı "Assimina Buika,. dıt· 
Hayfaya sitmektedil'. 

Diğer taraftan T amahoa iıiınli 
bir ba1ka vapur alıkonmuf ve 
Halice çekilmittir. lçerisincle kö • 
mür vardır. 

"Atlaı,, isimli Yunan bandıralı 
batka vapurda içerisinde parbyıs 
eak maddeler olduğu için u:suleJ1 

açıkta Hayda.rpafa önünde de • 
mirli tutulmaktadır. 

Romanyadan akdenize 
gitmek isteyen Yunan 

vapur lan 
Bükreı, 11 - Romanyadakİ 

Yunan konsoloshanesi petrol 'Ve 

hububat yüklü oldukları halde 
Akttenl:&e gitmeıt ı•t en YUıtan 
vapurlarının bahrt evraklarını vi• 
ze etmemektedir. ............... 

Yunan zabıtası, harıl ha' 
rıl Papolası arıyor 
Atina, 11 - Yunan zabıta•• 

Venizelos fırkası reisi vekili ve i• 
yan meclisi reisi General Gonata• 
aı tevkif i~in ararnaktadrr. Sak' 
landığı ;r;annedilen bazı evlerde 
araştırmalar yapılmış ise de neti· 
cesiz kalmıştır. 

İhtilalin ilk günündenberi tev ' 
kifi için aranılan ve ihtilalden bit 
eün evvel Venizelist Patriı gaıe: 
teainde hükUmet aleyhine şiddetlı 
bir makale yazarak halkı silahş 
aarılmağa davet eden Cümhuriyet 
birliği kurumu reisi General Pıı ' 
P'.tlası bulmak ve yakalamak içiıı 
tüphe edilen yerlerde ara§tımla • 
lar yapılmaktadır. 

---o-

Seferberlik masrafı 700 
milyon drahmi 

Atina, 11 - Yapılan heaaplıırll> 
göre Yunan hüktlmetince ilan e • 
dilmit olan kıami ıeferberlik rna5' 

rafı ve asilerin eline geçen ve yı: 
hut tahrip edilen harp malzeıne : 
ıinin kıymeti 700 milyon drahtı1' 
tahmin edilmektedir. 

-.--......0----

G en er a I PJastras geli rıce:· 
Atina, 11 - Vradini gazeıes• 

yazıyor: 

Franıanın Cannes tehriıı• 
den Brindiziye ğelmiş ve eonr~ 
Milinoya dönmüt olan Gener~ 
Pliıtiras Yunanistanın bir sahili : 
ne gizlice çıkmak için Piyerle; 
namında bir bangere ait olan 3 

f Gf 
tonluk ufak bir yatı 530.000 r,.: 

ş ; 
sız trangı mukaDınncıe • 
tın almak için müzakereye giri~; 
mit, fakat bu pazarlık sonun 
ho'7.lllmuştur. 
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Şatoya girebilmek için asker 
ve top lazımdı 

no ·rn Viyolonı.;el solo, Cemal Reşit da olduğunu unutuyorsun? decek olduktan sonra onun ikrazı. 
.Mesut Cemil. 20: .Maliye bak:ınh· _ Ben yiyecek bir ıey istiyo- nın ne manası kalır .. lstanbulda 
ğı namına konferans. 20,30: Demir rum .. Madem ki her 2 aman akıllı bulunmamasına doğrusu çok ç~ -
caz. 2lı20: Son haherlt-t • Borsa- olduğunu iddia edip duruyorsun.. mm sıkılıyor .• Seyahati de I\er • 
lar. 21,30: Radyo orkestrası. 22: Haydi göster kendini .• Bl:ıe yiye- den çıkardı? A.z gittiler 1 uz gittiler, dere tepe 

di.ız r:ttiler. 
Çıplai:, Yetil, ormanlı, orman • 

\ı:z, ~arp, düz, dola.şıık yerlerden 
eçtiler .• 

Üçüncü gün akşam ~eri .. C)P• 

flla.nlı bir tepenin yanıacından 
dört nal inerlcen gü.ıe) Gard. ıölü
tıij gördüler. 

M;umavi, temiz ve büyük bir su 
kartıki sisli ufuklara kadar UZ& • 

:Yor, yan t•ro.{ta Alplerin gittikçe 
~lç.alan otekJ.erine sokuluyor, çep· 
~vtc bir ye~illik içnide, durgun ve 
RÜze} görünüyoJıdu. 

Ali Rei• bu güzel fÖriİnÜf ö -
lliinde bir kaç dakiıka durdu; uzun 
~un haktı "9e: 

- Ne gqıel ! Ne güıçl yer! .• 
Demekten kendini 2'lamııdı • 
Sonra elleriyle atının dizıinle • 

tini kısarak a8rfendi: 

- N~den hvalan d" almayo • 
l'lu: ve bir Veı:\Odikli lcıhimda, çe
kine çekine dolaflllağ~ kat~nı • 
>°Oruz?. 
Şimdi oralarda bir fato arayoıı

lardı. 

Karııda. ve uzakta hi:r §ato var
dı .Si.stere gömülmüttü.. Fakat o 
kadar uzakta ki ne lwleleri, ne de 
lllazgailan iyiden iyiye aeçHemi -
Y<>rdu. 

Atınnı karnma dokundu .. e yo • 
la düzüldü •. Biraz sonra ıık w .. 
nıanlığrn kenarından sağa kIVnl • 
dılar ve küçük bir t~,yi tn"fDNl • 
\Jar. 
Şimdi göle cldt& yakın idikr. 
Her fey daha açık g8rünilyor • 

ılu. Bundan botk'- ı,u)tuıdı*Ja" 
}>erin sağ taraf mda büyük bir ta .. 
to daha vardı. Gölün içine dolru 
\tıayan yalçın bir kayalığın üstüna 
)&prbnıttı. Kara taJ"&fı daraerk • 
lt ve ora11 da ıeniı bir hendekle 
'-J'rılmıftı. Hende(tin ~indeki su .. 
da tıpki gölün sulan giıbi dwaun 
'to parlaktı. 

Ali Reiı kendini tutamadı: 
- Köpoğlular ! ... Amma da yer-'"° yapmıtlar ha! ... Eğer V a.leryo -

~n fa tosu bq ite?. 
Dedi. Daha çok söyleyemedi. •• 

hk defa o1ara1c bir yılıınhic hava
•ı damarlarında toiuk 90iuk ea • ,, ...... 

Sonra Kara Yuaufa dönerek: 
- Na.aıl bura.ya zorla ıirmek 

~in. ne kadar tQp ye asker lisım 7. 
- Bunu ıen henden daha iyi 

bilirain !.. Açak Va!er7onun fa • 
lot\l mudur? 

1 
Atağıda YcıtU tarla.larda ve tar

l\lardan dönen k8ylüler 'fardı. 
~~tomın biriıinde ıüzeJ bir köyiln 
"'Q'Jrıızı damlan görünüyordu. 

Ali Reiı: 
~ He.yqi ıiıdolim ! Şimdi eorar 

'tılaru ! .. 
Dedi .•• 
Zaten atlaPın dun.4c yeri de bu • 

llldaydı .. 
Sordular ve fU cevabı aldılar: 
.._ Evet ..• Amlıat Marki Valer -

)'onun şatosu budur •• 
Ali Reiı ne yapacağmı artık ta • 

'tlaınıtlı .. 
~ A1aa-ki V aleryonun tat0«ma gi-
11 tcek, on.u gömıek istediğini aöy
:t~elcti. G6rünee de Ankonab 

tellgin tövalye BeneTent:I oldufu • 
:~ Tih'lk!•r üzerine yapılacak ıe "' 
erde kahraman amiral Marki Va-

leryo Hazretlerinin gemisinde o -
nun emrinde buluna:ııa:k istediğiııi 
söyliyecekti .• 

Bayan Semiha (~an) radyo caz n cek bul. Nejat tiirle uğra~rrken insanın rahat bir evi o1cfuktan 
tango orkestraı;ı. Be sonra onu bırakıp gider mi hı"ç. 

Hana indi •••.• 
Aktam olmadan evvel ~toya 

ai!mek ve bu i~i bitirmek istiyor • 
Ju. 

Gitti. .• 
Koc~man duvarm dibindeki 

ne11dekl belki üç adam boyunda 
idi! •. Üstüne bir uma köprü ku -
:-~tm ·~~q. istenildiği zaman ini • 
yor, İ:de-nilcliii zaman kalkıyor • 
lu. 

Ali Reis yüksek kulelere. genit 
mazgallara bakıyor, sevgili baba • 
sının ,u kahn duvarlardan birinin 
ardrnda inlediğini düşünerek için 
için köpürüyordu. 

Ah, oralara tırmansa.. içeriye 
girae .. Babasını kurtarsa ve ka • 
natlannlt§ iki ıahin gibi yeniden 
engin ufuklara. CQtkun. denizlere 
doğru havalanıalarf .• 

____ ..., ____ ... __________ "_. ... 

{fPA ~A~J(A 
Müs!af.ıııı.rJı 

'1l/BUBAT IJhtAlll 

SıHHAT 
Vl!'! 

Kuvvtt 

açlığını unutabiliyor amnn.. n .. 
- Demir, aen niçin tiir yazmı - Nejat söze karıştı : 

yorsun.. Gerçi ben de yemek ıibi - Edebiyatı bıraktığı doğru mu 
bir ıey olursa memnun olmaz de- onun?. 
jilim. Hele bir yemek dolabına - Evet .. 

~ayç.. - Garip §ey .. Sebebi neymİ§? 
Ali Cengizin yemek dolabı de· -A§k olacak .. Zengi:Q bir kıza 

diği ıey ambardı. Önünde diz atık olmuştu. Kızın anaaiyle ba· 
çökerek içine baktı: b(\.81 ıiirle uara_şan fakir birini da-

- I>emir! Sen gene yokluktan mat diye kabul edemezlerdi ya! .. 
bahsediyorsun. Hü, hüiiij ! 1 •• Am · - Naci eğer benim gibi yara • 

bar dolu be.. ddıştan şair olsaydı, bundan dün• 
- Deme •• Sahi mi? yada vazgeçemezdi .• 
- Ne diyoraun, patates dolu.. Demir yatağından kızgml~ 
Demir kızgınlıkla batını çevir· sıçrıyarak: 

di. Fakat biraz sonra aç durmak· 
- Bırakm yahu şu şiiri ve taİ· tanaa patatea yemeie razı olmuş 

ri .. Şimdi bunlarla vakit ı~irmek bir halde: 
zamanı mı? Karnım aç, ölüyorum. 

- Pitmit mi? diye aordu. Ali Cengiz bir av yakalamıt ke· 
~ Hayrr •• Çi .• He..R•İ de filizlen: di haHnde: 

miıler be •• Nerdeyse amhaı;da P.a· 
- Suı .. !,te .. Miikemmel .. Her 

tateş ajacı bitecekmiş .• 
Uzun mızraklı f.ıkerler, maz • 

gallann arasında gidip geliyorlar
dı .. 

§ey halledildi deme tir. 
İstanbul 4 üncü lcra Memurlu- Bodoı ıobaımı yakmıt olsaydı (Devamı var) 

ğun.dan: pitirirdik de •• 

Tamamma ehli vUkuf tllrafmdan 
Demir mırıldanıyordu: 

Şatonun kaptları smı sıkı kapa -
lrydı! .. 

Onu gören bir nöbetçi: 

- Çi ! .. Biz burada nerdeyse 
üç bin üç yüz knık dokuz lira kiyı- vahıi olacağız .• Ah nerdesin Naci •. 
met takdir edilen Fatihde, Fener- Arkadaş! 

- He ..... y ! ... Buralarda gezin
me! .. Haydi, git!. 

Eier o lıtanbulda olsaydı bize ye-
de Katip Müılahattin mahalleıin· mek yedidirdi... Ne. iyi çocuktu. 
de Köroğlu sokağında eıki 1 ve Nerdeıin Naci!? .• 

Ôı dilini, öz aa:rıoı dinlemek 
ıçio ŞlK sinemada gö!tt>ril~n Diye bağırdı. 

- Ben... Marki Hazretlerini 
ıörme* istiyorum L 

yeni 14 numaralı hane açık arttır· _Mükemmel çocuktu dgğruıu. 
maya çıkarılmıt olup 4/4/ 938 ta• Bunu hakkiyle iıbat etti. iki defa 
rihinde şartnamesi divan haneye da ödünç para vermişti. AYSEL 

- Bu saatten sonra şatoya kim
ıe giremez t. 

talik ed ilerek 15/niıan 935 tari· - Çocuğun paralarını iade bi- filmini git ıen de vör. 
hine mü11adif Pasar sünü Mat 14 le etmedik.. f·------------R· Ali Reis o gece, hafif ay ışığın • 

da göklere yijkaelen yalçm kaya· 
lan, yüksek mazgal ve kulelere u
zun uzun bakıyor, bahasını düşü • 

dm16bduld~~lkudd~•-•••••••••••~·-···~~~·--~-
ıinde satılacaktır. Arttırmaya it
tirak içün yüzde yedi buçuk temi· 
nat akçesi alınır. 

nüyortlu. 
(Devamı var) Müterakim vergi belediye r~ 

ı:mleri vakıf icaresi müıteriye ait· 
lıtanbul Asliye Üçüncü Hukuk tir.Arttırma bedeli muhammen !gy. 1 

mahkeme.inden: metin % 75 bulmadığı takdirde 
Varvaı·a tarafından kocaa1 Kur- en son arttıranm taahhüdü bPJcj 

tuluıta Kuyucu aokağında 30 N: kalmak üzere arttırma on bet gijn 
da Yorai aleyhine açılan boşanma temdit edilerek 30/ 4/ 935 tarihine 
davaımdan dolayı gönderilen da- müsadif Salı aünü ayni ıaatte en 
va arzuhali Yorginin ikametgahı- çok arttırana ihale edilec@ktir. 

nın meçhuJiyeti zabıta tahkika- 2004 numaralı icra kanununun 
tından anlaıılmakla mumaileyhi- 126 nci maddesine tevfikan ipo
nin 20 gün müddetle ilanen tebli • tek ıahibi alacaklılar ile difer a· 
gat ifaama karar verildiği ilin o· lacaklarm ve irtifak hakkı aahip
lunur. (4063) lerinin dahi gayri menkul üzerin-

HABER 
4\kşam Postası 

İDARE EVi 
ISTANBUL ANKARA CADDESi - - .,......,,,.... 

ll'l~rıu lld"""lı ll'4TANfUll llAb~h 
r .. ı .. ırın Yazıı !:u411 

················································. 
l\BO"E ŞARTLARI İ 

1 \ il l! ll)'Ull 1 
ntrkly"ı 1110 $36 l\@6 1!611 Krt a 

l:c-nPblı 1!10 '4:ı IWtı lfU 0 1 
tlAtl TARiFESi I 
l'tl'art't ua.nt.aruım utın ···~' : 

l ........ ::::~.::~.~:~.:.~: .. ~~::ı.~:~.' ....... 1 
Sııhihı ve N~srivat Müdürü: 

HASAN RASiM US 

deki haklannı ve huıuıilo faiz ve 
mesarife ait iddialarının eVTakı 

müıbitelerile birlikte ve y irmi gün 
içinde icra daireıine bildirmeleri 
lazımdır. Akıi halde hakları tapu 
aic' llerine ıabit Qlmadıkça a&tıf 
bedelinde paylqmaımdan hariç 
kalırlar. Daha fazla ma)Unıat i"' I 
teyenlerin 934-2547 dosya nvma" 
rasiyle mcmuriyetimize müracıJ.,{ll· 
ları ilan olunur. (4081) 

BALO 
Mevsimin en nezih ve en eğlenceli balosu 

KURUN 
razeteainin 21/3/ 935 Perıembe akşamı Makeim salonunda 

vereceği balodur. 
Bu baloya, Kurun gazcteıinin neşrettiği kuponlal'mı toplr

~anlar bedava. kupon toplamryanlar ise 1,50 liralık bilet mvka· 
'>ilinde girebileceklerdir. 

Kuponlann değiştirilmeıi ve bilet aatı ı, Cumadan mtadl' 
hergUn saat 9 dan 18 ze kadar Kurun idaresınde yapılmaktadır. 

Daveti~ ve b:letler ikiıer kişiliktir. 1 
J ı ! t r n • $ mji 
()peret ertistlerının en ~iize l sesl ı ıi 

CITTA ,'\LPA~'ın 
Bu menım tanıdıR-ımız sevimli 

H A N S J A R A Y ve 
meşhur Ar jantın orkestrası " Ast ur yas ,, refa t-. ati le •11 tu ~. 

srctirdiğ'ı, bu sene ~öriilen operetlerin en nefisi 

T ANGOLiT A L~::0L?~y 
Y11rın akom ~a a münmcreı o aral( 

MELEK Sinema~ında 
Yer ennııı eveıden temın ed ın z l el 4 ( 868 



8 HABER - Akıam Polfan 12 MART ~ 1935 _--. 
~==~=--====-::~~----~----~....,,..--=~~~=---====~-------~""""""""""~~======================""""""""""~-========~-:---...,.,-~,,.-......... ,.._~--~~==-ll!!!O!!!!!!!::=ıı""'l!:!""'l!:!==ır.====-~ 

Kadıköy lngi tere ile Fransa 
tramvayları A manyaya karşı 

İfi Erenkö ıüne ve di~er (Baş tarafı 3 ncüde) 
Sf;FALb 

bazı yerlere bu s ene tram donaldın beyanatı ıilihJarı azalt-
va~ işletileceği haberi ma umudunun baımda çalan bir 

• C~KM~K • 
iS'TbM J;;2'SE;N 

cıo§ru de:!}il ölüm çamdır .. 11 demiştir BiR 
Ka.dıköyü tramvaylarının ya. Görülüyor ki Orta Avrupada 

:>ılması ve işlemeye çalııma.aı ü • atılmakta olan adımlar, üzerinde 
~erine o mıntakada liman hareket· durup düşünülecek derecede sen k:UMBARA 
eri artmış ve diğer bazı yerlerde delemiıtir. AL 
dahi tramvay hatları tesisi ıçm "Umumi anla~ma,. konuşmala-
Ankarada yüksek makamlarla rı geri vurduğu gibi silahlan tah
fstanbulda be!ediye ve Üsküdar • dit umudunun da sarsılmıı oldu

•AOAPA:lAQ.l·T~RK TfCA'!ET· aANk'.'451 • 

Kadıköy Tramvay Şirketine bir ğu seziryor •. 
çok müracaatlar da bulunulmuı - Nitekim, daha sonra gelen ec· 
tur. nebi gazetelerinde Fransrz hükU· 

Ancak §İrket geçen yıl yapmı§ metinin 35,000,000 tonluk iki 
olduğu yeni hatlara ait bazı tesi • 

harp gemisi yapmağa karar ver-
sat İ§leriyle uğr&§makta ve yaz diği haberi okunuyor; ve ordusu
mevsiminin yaklaşmakta olduğu -
nu göz önünde tutarak takviyeye nu da b'r kere daha büyültmek 
matuf bazı teşebbüsler ve tedbir • kararına geleceği söyleniyor. 

lere bat vunnu§ bulunmaktadır. Fransanm bu faaliyetini lngi· 
Bu itibarla bu sabahki gazete • liz beyaz kitabın'n netrinden son· 

lerde yazıldığı gibi iç Erenköyüne ra bir silah yarışı başlamakta ol- "" 
ve diğer yerlere :;eni hatlar İnfası duğu şeklinde gösteriyorlar. 

ve bu hatlara ait planların tatbi - Fransız kabines\ ordmu hak· 
kine müteferri iı1erin ikmali ve kmdaki fikirlerini çoktan karar
N:sanda inşaata başlanılması hak- laıtmnı§tIT. Ancak ne zaman tat
kındaki haberelrin doğru olmadı- bika geçeceklerini henüz belli e· 
ğı anlatılmaktadır. dememişlerdir. 

Bununla beraber tirket yarın iç İngiltere hükUmetin!n son ta· 
Ernköylerini değil, Kuzguncuk ve ıavvurlan dolayısryle aldığı bir 
Acıbadem halkının ve daha diğer d:ğeP is'm de ıudur: 
muhtelif yer'lerdeki halkın müra- "Bu bir sulh taraftan hükUmet 
caatini ; eride iktısadi tartlarla olmaktan ziyade harp taraftarı 
telif e: ek auretiyle inıta edebil - h''k" tt" T u ume ır.,, 

mek ic;in tetkiklerine devam ede -
cektir. 

Erzurum'un 
kurtuluşu 

-o----

Hazin bir ölüm 
Erzurum klirtulutunun ı 7 nci Kars saylavı ve Türk Tarihi 

yıldönümü münaaebetiyle dün tetkik cemiyeti azasından kıymetli 

' 

Komojen Kanzuk 
Saç Eksiri 

Saçların dökülme.ine ve ke· 
peklenmesine mani olur. Kome> 
jen saçların köklerini kuvvetlendi 
rir ve besler. Komojen saçlar~ gı 
daııdrr. Tabii renklerini bozmaz j 
latif bir rayihası vardır. Komojen 

1 
Kanzuk saç eksiri maruf eczane 
ferle ıtrıyat mağazalarında bulu · 
nur. 

gece Şehzadebaşında, Erzurum alim Yusuf Akçora dün Ankaraya İstanbul Asliye ikinci Ticaret 
Hsesinden yetişenler tarafından gitmek üzere Hayclarpaşaya geçti- Mahkemesinden: 

ir müsamere verilmit, geç vakte ği aITa''a ani o!arak fücceten vefat Türkiye imar Bankası avukatı 
liilıılliiiıiiillıJgüzel eğlenilmiştir. etmiıtir. 'Bay Münir tarafmdan Boğaziçin • 

-o- Cenaz~i yann saat 11 de Hay- de Çengelköyünde Vapur iakele. 
Çocuk film lerl darpatadaki Emrazı Entaniye ıi üzerinde sakin llyas Fehmi oğ • 

Belediye haftada iki gün ço· hastahanesinden kaldırılarak bir lu Yakup Hilmi terekesine izafe· 
cuklara, çocuk filmi gösterilmesi motörle Haydarpa§adan Sirkeciye ten oğlu Zeki aleyhi~ 1988 lira 
etrafında tetkikat yapıyordu. Pa- getirilecelc, öğle vakti cenaze na • 38 kurutun tahsil:ne mütedair açı· 
zartesi ve Perşembe günleri öğ- mazı Su'tanahmet camiinde kı. lan dava~a müddaaleyhe gönde • 
leden sonra Fransız tiyatrosunda lındıktan ıonra Ed:mekapı şehit. rilen dava arzuhali sureti muma
bu gibi filmler gösterilmesi ka- ler mezarhğına defnedilecektir. ileyıhin mezkur ikametgahı terk • 
rarlaımııtrr. Yusuf Akçoranın ölümü mem • ett:ği ve halihazır ikametgahının 

-o-- leketimiz için büyük bir ziyan • da r • çhul olduğundan bahsile 
Rriç milsabaka'iı dır .. Kederli ailesine taziye~ler&mi- bili tebl i ğ iade kılındığı mübaşir 
Ö · · tarafından tebliğ varakası arkaıı· ğrendiğimize göre, turing zı sunarız .• 

klüp şimdi ıehrimiz ahalisi . ara- -o- na verilen meşrubattan anlaşılmış 

Da're t olmakla dava arzuhali suretinin rasından batlıyarak, ileride ulus-
lararası bir mahiyet alabilecek 20 gün müddetle ilanen tebliğine 
b 

Milli Türk Talebe Birliği Ge - karar verilm"ştir. Keyfiyet muma-
ir Briç oyunu müsabakası arA. 1 K" t• ı· y • d 

caktır. r- ne a 1P ıgın en: ileyhin malumu olmak üzere ilan 

Perapalasta yapılacak oJan ilk Aıağıda isimleri yazılı olan olunur. (9179) 
müsabakada altı kitiye üç çift yüksek tahsil sporcularının bugün 
'Dadalye verilecektir. sa.at 17,5) te yüksek mi'hendis 
· Arkasından Balkan Briç tam· mektebinde bulunmaları temenni 

piyonluğu, sonra uluslararası olunur. 
briç şampiyonluğu yapılacaktır. Hukuktan: SeJahattin, Rasih, 
Böylece uluslararası bir alaka u- Nazım, Namık, Salih. 
yandırıp seyyah getirmek de Mühendis: Yaıar, Suavi, ibra. 
mümkün olacaktır. h:m, A!aeddin, Hikmet, 

Türkiye Turing klühü, 28 M"')k" S ·h 

1 

u ıye: am . • 
Martta dağcılık k1übünde bir ba- Tıp: Sabih, Enver, Şefik, Safa. 
lo verecektir. 

Kiralık köşkler 

Bakır köyünde Kaı talteI'e 
Me~rutiyet caddesinde 13 di ğe

ri 11 numaralı vasi bahçeleri her 
tarafa nezaretli elektrik, suyu 
mükemmel biri 10 diğeri 6 odalı 
havadar ıanatoryom gibi köşk

ler tamamen veya kısmen ayrı 

ayrı ucuz kiraya vrileceğinden 

Galatada Kredi Lione Lankası 
Is tan bul Bete diyesi ilanları 1 yanında Melek hanında 7 numa.-

. .. . . . raya müracaat. ( 4086) 
Beledıye mutekaıt ve öksüzlcrının Mart 935 üç aylıkları aşağıda j •• .~ •• 

yazılı günlerde, aylık cüzdanlarına ayrıca iıaret edilen sıra numarala- Posta mudilrlilgünuo 
riyle latan bul Ziraat Bankası müdürlüğünden verilecektir. Aylık sahip· b 1 r k 8 r arı 
!erinin gösterilen günlerde müracaatları. (1294) Şimdiye kadar gazete ve mec· 

12/ Mart/ 935 Salı 1 - 220 mualarda çıkan bilmece kuponla- ı 

13/ Mart/ 935 Çarıamba 221 - 440 rı okuyucular tarafından gazete 
14/ Mart/ 935 Perıembe 441 - 660 ve mecmualara gönderilirken pos

51, 101, 126, 201, 303, 414, 417, 616, 622, 721, 741, 751, 853. , 
876,880, 882, 1023, 1025, 1036, 1083, 1299, 1309, 1325, 1326, 1758, 
11,,;, 1782, 1785, 1793, 2168 2181. 

Yukarda cüzdan ıayıları ynzı b maha li idare tekaüt, dul ve ye· ı 
timlerinin dördüncü üç aylık avanı larmı almak üzere Ziraat Bankaaı- 1 
na mürcaatlan. (1280) 

ta bunlardan matbua gibi ücret a· 
lıyordu. Posta Umum Müdürlüğü 
gönderdiği bir emirde gazeteden 
bu kuponlann kesilmesiyt«! ister 
tam:\men matbu, ister kısmen 

matbu olsun tam posta ücretine 
tabi tutulacağmı bildirmittir • 

Sahibinin Sesi Bayramlık Plakları 
AX 1819 Safiye 

Yalnız benim ol 

Saatlerce bq başa 

AX 1820 Birsen Şemsi 
Ege sevgi yurdudur. Tango 
Gözleri benzer İzmir üz~üme 

AX 1821 Seyyan 
Güvercin. Fob Trot 
Sev beni unutma beni ' -. ' 1 
AX 1822 Fazilet ve B~§iktath 

Kalbim yanıyor. · 

Sevgi. Duet 

1 kemal 

AX 1823 Mustafa 
Hüzam gazel. Titriyor ismiıı> 

andıkça 
Ey ahu gözlü kadm 

AX 1824 Süheyla Bedriye 
Peıtemalı sırmalı 
Gündüz gelme gece gel · 

AX. 1825 Mahmure Suat . 
Yamyorum A dostlar • 
Arap kızı 

AX 1826 Mahmure Suat Faide 
Yıldız ve ve Sıtkı baba 

Zenginlere çatbk. PeraJart 
kaptık 

Sıtla babanm pnıı. 
~._. .. . ... ~ " 

/IArsebiık 
YükıeTı kayganuza •aygJarını ~ 

Beyoğlu: istiklal caddesi No: 282 

lngiliz Kanzuk laboratuvarın · 
d"n: 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

~I llızıla~d•~dı~or~ o~u ~ı 
rındc 1 l 3 de mu2mel" tıtöı cnı,r 

<lir ı ffaı. am u k .ap:ımş ıia11arını ıösı~ 

• l.oııdrı 

• 1\nyor~ 

1 
• f'lrıs 
• l\ııltııo 

1 
• Bıuhc 

• Aııııı 

• ( eDCYTI' 

• soıu 
• An.sıerdın· 

I! • Prıı 
• C:rı ı l hn'"' 

:-~o - • Vı\anı 
ı~o - • Mır.iri• 

ı•.,. 

18 " 
47,,. !66 

ııo. -
•18. -
'13 

1:11~ • •• 

~4. -
8~. -

100. -

• Rerlln 
• \'arşovı 
• ~udıpc$te 

• f{tikre~ 

• Retıra• 

!4. " 
~~."" 
16 .... 
~ ..... 

• \'"'oba mı ~4 " 
•Altın 451." 
• M ecldlJ' ••· ' 
• "•aktın• • 411 .;!:"" 

c ekler f kap. sa. 16~ 

, • !.onura ~9l Ol • ~to\ihl ıı 3 . tı~ 
• !\ev\ nrk O.t'O !'\ • Vl\11111 4.,7· 
• Pııls ı!.ııtı • Mıdrlı :ı.s•j(l 
• l\llUao 9.~~40 8crll11 t.'~74f. .. . ,~ ' 
• Prllkse 3.40i ~ • v arşon ... 0 AtıA 
• Atın. P4 Otı'ıl• • Hudıpeştf 4. crı 
• Ccncvrr 9.447' • Rfitre~ 7s,7!141 

I 
• Sofyı f 4 01 o • l'clRraı :l:l· 1 / 
• Amsrtrdan. ı. 1737 • Yolınhımı -1.P6 

• Prae 19 o 4 • • l\lnskovı .~~ / 
,======~===-=-=---

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın ı~ E S ~ 
en mükemmel güzellik müstahzar- iş Rınta~ ıo. ı ramvay •

9
·;. 

larıdır. Anadnh• 2~.f o • (lmcnto il ~-
Reıı 1 27 ('nvon l>d· 

tedenberi memleketimiz kibar ~ır. 1-lavrt•,. 14.- · arlı ne~. Ö 
1 

-·"" 

aleminin takdirine mazhar ol • ı • Merkez RRnlı:"ı f\3.'S Rılyı ::... 
(1. ~lıorı~ -.oo ~arlı m ecP ........ 

muştur. "°" ont• nso f'elefnn ~ 

Krem Balsamin Konzuk 
Kadm güzell:ğinin sihrini terki -
binde saklıyan en ciddi ve şayanı 
itimat markadır. Genç ve ihti • 
yar bütün kadınlar için zaruri bir 
ihtiyaçtır. Cildin letafet ve tara
vetini arttırır. 

Eks:r Ba'samin Karızuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır . 
Sivilce1eri tamamen izale eder. 
Tra§tan sonra cilde latif bir te • 

fstilcrazlar 

• •93JTiırk Bor. 1 'ı9.t!-

• • - ın 18.30 

Eltttrlk 
Trımvıv 

Hıhtım I 
. . . il 2i' 70 

lstltrtııfhhlll 1 96.- • -'tıadnla ı 
• lrını ıstllı:ruı 99.- • An1dolu il 

1918 A M -,OU ADldotu ili 
- ,OCI • 1\18,,.t<Ct A 

.. -· !f.7~ 
11. :0 

41iO 
47,iO 

•6.' 
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Kendisinin medeni haklardan 
iskatını istediğim nkit bu haklar a· 
rasında en yükffk bir hak olan baba· 
hk hakkı da bulunuyordu. Pek ali! 
Bu kararın ıeri bırakrlmasına ben de 
razıyım. Fakat &iri~ceğimiı işte her
halde bir bap muhtacız .. Bizi harbe 
gönderecek, idare edecek bir adamın 
bulunmuı IAzfmdır. Kont Almanın 
yerine başkasının geçmesi lazımdır. 

Senyörler ve siz Beatril ! .. Sözlerimi 
dinleyiniz!.. z 

Delikanlı ihtimalki kalbinin çar· 
pınbsını gidermek için bir dakika ka· 
-tar sustu, sonra aükfltu bozdu: 

- Uç gün dııha beklenmesini teklif 
ediyorum .• Eğer bu üç ~ün içinde 
kont Alma meydana çıkmazsa kendi
al hakkında demin ,·erilen karar yeri
ne getirilecektir. Kabul ediyor musu
ı.uz? 

Prens l\fanfredi ce\"JlP yerdi: 
- Kabul ediyorum. 
- Öyle be bu Uç gün reissiz kala· 

uğız .. Kontes de sarılmak tehlikesine 
karp bulunan bir tehirde yalnız kal
ınrş olaeak. Bhdm de girişeceğimiz iş
te bize baş olaeak bir adama ihtlya. 
emmı: vardır. 

Primverln yüzü büsbütün sarardı: 
- Bu ıeiaf, bu başbufu Kontes Be· 

atris bu andan itibaren tayin edecek
tir. Saat hesabiyle tam Uç gUn içinde 
Kont Alma aramıza dönmezse, seçi
lecek kimse hem bundan sonraki işle· 
Pbnlzde reisimiz, hem de Beatrisin 
\:ocası oJaeaktır. 

Karınakan,ık dU§ilncelerln altın· 
da ezilen genç kız toplantıyı ümitsiz 
bir bakışla g(lzden ge(lrdikten sonra 
ayafa kalktı: 

- Senyörler.. Jan Maletestanın 
118z1erl beni hayrette bırakıyor dedL 
11tt çok 19e1ler: 

- Kontes!_ Maletesta haklıdır, ka· 
... , ediniz?. Sözlerini tekrarladı. 

Primverln rttzel bqr 8nUne düttU. 
K.irpilderlnln aramnda bir damla gös 

yaşı belirdi. Gözlerinin önünden bir 
hayal, şimşek hızıyle çakıp söndü. Bir 
dere kenarında, çiçek kokulariyle do
lu bir ormanda, genç bir suvarinin e· 
Hni saygı ve sevgi ile öpmek için ken· 
disine doğru sıçradığını görür gibi ol
du, 

Bu ancak bir saniye kadar sürdü. 
Derhal gene kendisine geldi. Gözle· 
rinde a-ttzellikle atılganlığın birle~me
sinden dofan anla~ılmaz bir güzellik 
vardı. 

-Pek Ala!. Ben de kabul ediyorum. 
dedi. 

Meclisi evveli bir ürperti sonra 
derin bir sessizlik kapladı. 

-Senyörler!. Mademki seçmek 
hakkını bana veriyorsunuz. O halde 
Ben de bize baş ve kendime koea ola
rak hepinizin itimadını kazanan bir 
kahramanı yani Prens Manf redİyi se· 
çlyorum. 

Bu sözlere her ağızdan sevinçle 
fırhyan: 

- Yqa! .. lar cevap verdi. 
Yalnız üç kişi - o da karşı gel· 

meje cesaret edemiyen - bu karar
dan hoşlanmadıklannı belli ediyor
lardı, Bunlardan birisi de J an Male
testa idi. 

Prens Manf redi ilk şaşkınlık geç
tikten sonra, kendisinin bu eıuretle 
seçilmesinden doğan sevinei saklıya· 
mamrştı. Beatrise doğru ilerledi. Hür· 
metle eğilerek nişanlısının elini tutup 
öptii. Genç kız titredi .. Parlak gözleri 
bulutlandı. Aacaba ne umuyordu? 
Niçin iinUndf\ eğilen lhtiyann söyledi· 
ğl: 

- Allah sizi takdis etsin Be.atris .. 
Beni ömrümUn bu son senelerinde bü
yük bir sevinç ve saadete kavuıturdu
nuz. Her nekadar saçlanrn afarmış
sa da Meryem hakkı f çln yemin ede
rim ki bundan sonra herkes bunların 
sevgi ate~iyle panldayacaltnı göre
cektir. lizlerinl duydufq zaman kat. 
blade bir hUdln dofll1111t1ı? 

ZafiJıtiumumiye, Jıtihu 1 ık ye kaYYthiılilt halthadı bl)'tllr fıidt Ye tHlri rlrllea 

Fosfatlı Şark Malt Hulasa ı 
)<ullanınız. Her Eczanede eatıltr. 

BORJIVA ıes 

- Bonjur Efendiler! .. Siıe burada 
rııiltladiım için çok bahtiyarım!.. de· 
dl. 
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Güzel bir yaz akp.mı Montefor, 
teye giriyoruz. Şehrin aokaklanndft 
çok büyük bir kaynaşma göu çarpı, 

yor, Alma hanedanına ait sarayın Ö· 

llünde halk ve asker toplanıyordu. 
Sarayın merasim salonunda hnrıı 

elbise&ini giyinmiş bir çok S~nyürlcr j 
) er almışlardı. Evvelce Roma da yer • 
altı mezarlıklarında gördiltümUz ~· 1 
hııların hepsi burada da bulunı;yor 1 
)ardı. 

Salonun nihayetindeki kontluk t .. . 
tı henüz boş duruyor, ve Kont Alma 1 
ile kızı Beatrisln gelmesi sabırıııhklıt 
bekleniyordu. 

'rahtın bir adım ötesinde akaakalh 
bir ihtiyarın etrafında be~ altı renç 
toplanmıştı. Bu adam yetmiş iki ya • 
şında olduiu halde Kontun davetine 
ilk kopnlardan biri olan Prens Man· 

'· · f redi idi. Tekrar harbe baflantlmak 
• üzere bulunuluyordu. 

Kont Alma istiyerek veya iııitenıi -
'. yerek, Se:z:aran zulmilnden kurtulup 
,.kaçan, bütün ahalinin ijtirak ettiği 

geniş bir ihtilAlin reisliitnl kabul et· 
mi~tl. Bu toplantıda ise tedbirler dU· 
ıünülecek ve kararlar veril«ekti. 

· lkindi üstü relen bfr casus, Seza. 
ı rın on beş bin piyade süvari ile bera -

her Ronıadan yola çıktrfını haber ver· 
• mişti. Bu Ol'duda 200 adımdan uzun 
. bir mesafeye taş rülle atan tekiz ağır 
bombardıman topu ile on tane hafif 
tahrip topu bulunuyordu. 

Kont Almanın relerek tahtına 10 • 

turması ''e müzakereye baştanma'1 
samanı aelmioti. Fakat Kontun hih\ 
ıeJmemesi baa söylennıelert Mbep o.. 
luyordu. Prena M•nfredlnln etrafını 
alan gençlerden birisi yüksek Hile: 

- Kont Alma bize !ıaflcumandan 
olacak •• Fa.kat bana kalına o bu §Ut• 

fe llyılc değildir. lhtlmalkl Sezann 
ordusundaki bir alay kumandaaı bu 
adamdan taıla it Jireblllr .. de•L 

Ha11r bulunanlardan bir ~laaan 
fikrini anlatan bu saz Ozerine aofuk 
bir sesslilik kapladı. Bu mrada tahtın 
yanında bulanan kapı flddetle a~ılclı. 
BntUn bakıılar oraya dindi. Bntris 
yalnız olarak t~rlye ıtrdL 

Herkes ptkınbk l~nde kaba.,tr .. 
Acaba Kont Alma ne yapıyordu? 

Genç kız tahta dotru yUrUyetek o
turunta bu falkınhk meraka dlndij.. 
Ortalık derin bir allk6ta bUrtlnmlf • 
fü, 

Boı kadifeden bir etbi8e içinde bel
li olan ,Uıel ve ahenkli VÖC\lda ile a -
yakta durarak toplananlan emniyetli 
bir bakııla sUıdUkten ııonra tttremi • 
yen bir aeelt: 

- Sayrı def er Senytirltr. Size f e • 
na bir haber vereceflm .. Kont Alma 
Monteforte'den kayboldu. dedL 

Bu liıler salonda bir rOrtlltU ko -
pardı. Bir çok S.ny8rler: 

- Hlyanetr .. diye batırdılar. 
Beatrla elini Hattı. Derhal ortal.tı 

yeniden se981ıllk kapladı. Yalnız l'enç 
kısın tltremlyen Be&f duyuluyordu; 

- Yüretlnde korku duyanlar ftki, 
lebilirler. Öbürlerine ıelint'e burada 
kalacaklar ve ne kadar aı olurlarsa 
olsunlar onlarla beraber Monteforte
yi Sezara karf1 bir kere daha müda - , 
flla edeeetlm.. Hademeler!.. Büyük 
kapıyı açmıı ! 

Hi~ kJmse yerJn~en kımıldanmadı .. 
Btatris stvinsıe pafllfan ıüıel gözle
rlai onların üzerinde Rtıdirdi: 

- Şimdi attık Montcrorte'ni11 hat· 
ta belki de bütlin Jtnlyanut uUmltrir 
pençesinden kurtulaca~ını IHJliyebl. 
lirim. Teşekkür ederim S•yörJer 1 
Hepiniz de aon derece filit ve kahra. 
ınan Söval7elersinlJ? 91ıe bütün kal • 
blmle rilvenlyoruıa •• 

Herkq. kendilerfnde tn derin f e , 
daklrbk hlilerl 11)'&ndıraa ba tatlı bu 
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lkşayıcı sözleri dinliyordu. İçlerinde 
Primverin bir gülüşü için canını seve 
seve ölmeği kendisine en büyük emel 
ve en büyük şeref sayınıyan bir kimse 
yoktu. 

Kopan uzun bir alkış tufanı bu 
duygulara tercüman oldu. Bunun ti -
zerine Beatris verilecek kararların 

biricik amiri kendisi olacağını anladı. 
Ve Kont Almanın ortadan kaybolma· 
sı üzerine bundan sonra memleketin 
hakiki bir rcfai oiar·:tk tahta oturdu. 
Bu esnada mağrur yüzlü bir delikan-
1ı nyağa kalkarak sert bir sesle: 

- Den ki hakkını, şöhretini, şerefi· 
ni, hürriyetini korumak uğrunda Ö· 

]en Kidömaletesta'nın oğlu Jan Male
testa'yım. İtalyanın derin bir esaret 
n zillet içinde boğulduğunu, Ye bizim 
de Borjiyaların gaspettikleri haklan 
geri alacağımızı kabul ederim. l\lon
tefirte kurtulduktan Riminiyi \ 'C 

hundan sonra da lmola, Bulonyaı Pi
yombino, Orben şehirlerini, Pezaro 
ve Fayenza)'i, I\amerino'yu zaptede. 
Jim. Bundan sonra bu düşünce uğrun
da çarpışmayı, Sezarı püskürttükten 
sonra bütün İtalyanın yardımına koş
mayı kabul ediyor musunuz? Sözleri· 
ni söyledi-

Salonda bir heyecan ve se\inç gü. 
riiltüsü koptu-

Jan Maletesta sözüne dernm etti: 
- Şimdiye kadar Kont Alma gibi 

bii•·iik bir başbuğumuz vardı. Birleşik 
kı , etlerimizin idaresini kabul etmis-:. 
ti. Pakat şimdi o da ortadan kaybol. 
du. Acaba nereye gitti? Ne oldu? Bu. 
nu bilmekliğimfz lazım. Onun bu kay· 
Juşunun sebebini ben anlar gibi olu
yorum. 

Primver sarardı. Salonda gene bir 
ailkut hüküm sürdü. 

-Bar kaç gün enel lld adam, ikf 
70lca Monteforteye gelmişlerdi. Bun
Jarn kimse dikkat etmedL Halbuki 
ben Kont Almanın bu adamlarla bir 
~k delala.ı: ~ra>: bah~eslrün tenha 

köşelerinde buluşup konuştuğunu 

gördüm, <Hln hem ne konuştuklarını 

\'e hem de bunların kim olduklarını 
anlamak için yanlarına. yaklaşaLil· 

dim .. Gördüm senyörler!. O adamlar
dan birisini gördüm ve tanıdım. Bu
nun kim olduğunu siz de öğrenmek 
ister mi~iniz? Kont Almanın gizli 
gizli konuştuğu - ve bu gece sizin ya. 
nınızda bunun sebebini kendisinden 
sornıa~rn karar verdii;rim - bu adam 
Sezar Borjiyanın en sadık bir casusu 
olan \'e Romada Dom Garkonyo ismi 
ile anılan bir papazdı. 

Primver bu sefer bembeyaz kesfl· 
eli. Dudakları arasından: 

- Dom Garkonyo ha!. O mel'un pa
paz! .. Sözleri döküldü. 

Jan l\faletesta'nın bu sözleri yeni· 
den hir gürültünün kopmasına sebep 
oldu. Maletcsta gürültüyü bastırmak 
istiyor gibi elini uzattı. Herkes sus
tu. 

-Artık hakikati öğrenmek kolay
laştı. Papa ile Sezarın casusları olan 
hu iki adam Kont Almayı bizim zara
nmıza olarak bu işten \'azgetirmeğe 

gelmişlerdi. Eğer Kont :Monteforte'de 
değilse mutlaka vatanına hiyanet e
derek Papa Altıncı Aleksandr'ın tek
liflerini kabul etmiştir. Kont Alma 
memleketini sattı. Kendisini müthiş 
bir cezaya uğratmazsak Papa ve Bor· 
jiya kendisinden korktuğumuıu zan
nedecek. Bir !;Ok sesler: 

- Evet, evet! Doğrudur- diye hay
kırdı. 

- Kontu öldürmeli! .. 
- Ceza pek müthiş olmalı!. 
Jan l\faletesta devam ediyordu: 
-Senyörler .. Hain çe nankör olan 

Kont Almanın hükümdarlıktan ve 
medeni haklardan iskat edildiğini ve 
yakalanınca idam olunacağını halka 
illn etmeliyiz diyorum. Siz nediyor
sunuz? .. 

- Hayhay! .. Olur! Doğrul 
Primver: 

. ..__ .......... ._..... ........................................ . 
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- Senyörler! .• Senyörler! diye ha· 
~rdı. 

Fakat bu bağırış, gürliyen sesler 
ve kılıç şakırdıları arasında kaybol
du. Yeis içinde, keder içinde tektar 
tahtın üzerine düştü. 

Bu esnada Jan Maletcsta'nın ya. 
nında bir ihtiyar adam ayağa kalktı. 
Bu prens Manfrcdi idi. Prensin bir 
çok muharebelerde kumandası altın· 

da dö\ üşen Senyörlerin üzerinde bü· 
yük bir tesiri verdı. Ayağa kalktığı 

zaman ortalık biraz sakinleşti. 
Prens Manfredi ihtiyarlığın zayıf-

1atamadığ'ı gür bir sesle: 

- Efendiler!. Ben de vatanımın e
limden alındığı, saadet \'C boJluk için
de ya~ıyan tahaamrn katlif•ma uğra

thdığını gördilm. Gasbedilen serve
timden.ayaklar altına ahnan şeref ve 
namusumdnn hah etmiyeceğim. Ger· 
çi Uttiyarım. Fakat İtalyanın kurtul
m:ısı uğruna canımı vermekten hiç 
bir vakit çekinmem. Omuzlarım henüz 
zırhlı elbise~i taşıyacak kadar dinç 
ve sağlamdır. 

Senyörler!- Siz beni bir çok top
lantılarda dinlediğiniz kadar harp 
meydanlarında da gördünüz. Düşün· 
cemi açıktan açığa söylemckliğime 

izin nreceğinizi umuyorum. dedL 
Hertarnftan: 

- Söyleyiniz!. Söyleyiniz?. Sesleri 
işitildi. 

Zannedersem damarlarımdaki a~il 
ve temiz kan cesur l\Ialetestayı çok 
ileriye vardırdı. Kont Alma hakkında 
böyle acele bir karar nrmeği doğru 

bulmam. Efendiler! Kont Atmanın 
kızı sevgili Beatrisimizin şu tahta şe· 
ref v.-.rdiğini unutuyorsunuz galiba! 
Bizim srlbi tecrübeli, ve lmrkusuz as , 
k2rJerin hepsine cesarett-4' örnek olan 
•ım güzel çocuğa ve onun sararan ben· 
zine bir kere bakınız... 

Bütün bakışlar Primvere döndü. 
Herkesin kalbi acıyle titredi. Hepsi 

. hu 7.ava!Jı ~ocuı.un nrtı1t her zaman 

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

için yalnız kaldığını düşündüler!. An• 
nesi öldürülmüştü. Babası da ortadan 
kaybolmuştu. Prens l\lanfredi: 

- Senyörler! Beatrisin babası hak
kında verilen kararın geri bırakılma• 
sını teklif ediyorum! Sözlerini söy
lediği zaman alkışlandı. 

Jan l\laletesta da Primvcre bakmış
tı. Onu böyle sararmış görünce ken• 
disi de sarardı. Kalbini halecana gC4 
tiren gizli ve kuvvetli hislerin tesiriy .. 
le titreyen bir sesle: 

- Senyörler? .. Prens l\lanfredin ar. 
zusuna boyun eğerim.Karar geri bır~ 
kılsın. Fakat ne \'akite kadar? 

Toplantıda hazır bulunanlar hay
retle bakıştılar. Jan l\lalctcsta devam 
ediyordu: 

-Senyörler!. Ben de, prens Man· 
fredi ,.e sizin kadar olan biten bu 
şeylere acındım. Fakat deminki tek· 
lifimi ikinci bir istek takip edecektir. 
Sizden gizli hiç bir şeyim olmadığı İ· 

çin diişüncemi açıkça söylemekten çe• 
kinmiyeceğim. 

Jan Maletesta bu sözleri söylerken 
çok heyecanlı idi. Toplantıda bulunan 
bazı gençler sanki düşüncesini anla
mışlar gibi ona bakıyorlardı. Jan Ma
letesta sabırsızlıktan yerind~ duramı• 
yan Beatrise döndü ve: 

- Cesur Beatris!. Yüksek Kontes!. 
Siz hakikaten bizim başbuğumuz, bi1 

zim ruhumuzsunuz?. Bizi coşturan, 
kalplerimizi titreten bu cesaretiniz ,.e 
metin sözlerinizdir. Size dokunacak, 
izzeti nefsinizi yarahyacak bir söz 
söylemişsem dilimi köpekler kopar"' 
sın!. dedi. 

-Bana ve izzeti nefsim" ,ı ~ · -·v 
cak hiç bir şey söylemiyorsunuz Ma~ 
letesta! 

- lşte burada hazır bulunan hepi• 
miz, uğrunuzda can vermeğe knrnr 
verdik. lçelrinde ben de bulunduğuı:ıt 
halde bütün bu Senyörlerin fedakar• 
lığını anlatmak için bu sözü kafi gÖ.t 
rürüm. Kont Alma bizi :nttr. 


