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Venizelos kimdir? 
Bunu Raif N. Meto çok 

iyi anlatıyor 
3 nen sayfanın 1 nci siltununda okıı.yım 

Sene: 4 - Sayı: 1142 - 4 Kuruş 

~ 

si Karnenos: '' Açt1Qır1ıız 
ücadele bitmedi ı · .• , diyor 

. Ve izelos niçi~ ltalyanlara sığındı ? 
oma gazeteleri lngiliz gaze 

telerinin ithamlarına cevab 
• 

verıyor 

Bize iltica eden Veni
zelistler ne olacak? 

Asilerin Bulgaristana kaçır

dığı paralar.iade edilecek mi? 

A verof nihayet tesllm oldu 

olan toplardan lılri Bay J'cnizelosun torunlarUc birlil."ie çal:ilnılş bir resmi 

• 1. 

. iç aayıfalarımızaa dercett· ii· 
~ h:ıberler t~tkik edilince ~ö~~ 
~i, Yunan ısyanmm bugunku 

Korgeneral 
Kenan 

23 senelik 
bir kör 

Amelfyat sayesinde 
nasıl görmlye başladı 

Bunılan rirmi üç sene en el Rus· 
yada yinni beş ya~mda Pakonen 

adlı bir genç hilinmiyen hir sebep· 
le kör olmuştu. Bir çok tedaviden 
sonra doktorlar artık ~önnesinin 

kabil olanııyacağını ·öyle<liler. Pa· 
konen de taliine küserek Lenin -
gradda körlere mahsus bir müe<1ı-e ·e· 
ye yerleşti. Burada yinni iki sene 
çalı~tı. Dünyayı tekrar gönnck için 

h~lediği zayif ümitleri de mahvol • 
du. 

Pakonenin k(ir olmasına 6ebep 
gi)zün (in taraf mda adese ,·azifesini 

/(orgeneral Kenan görerek llışamlan aydınlığı içeri ak· 
merhum settinneğe yarıyan cismi hilllırinin 

,~ a.zısı 9 unzu aayıfamız.da) (De·rnmı 9 uncuda) 

~kcoranın bugüQkü cenaze alayı 

Anltara, 13 - Çoktanberi ıöy • 
Ienen Barem derecelerinde yapı -
lacak değitiklik hakkındaki layiha 
tamamen hazırlanmı§tır. 

·Layihanın esas 1arı, liva kuman. 
dam miralaya kadar zabit maa§la· 
rının bir derece arttırılması, ve 
ı'mdiye kadar 19 derece o1an Ba
remin 16 dere::eye indirilmesidir. 

Yalnız buna mukabil §İmdiye 
kadar 2 sene olan terfi müddeti 
3 seneye çıkarı!mıştır. Yeni ba • 
remde 12, 14, 16, 17, 22 ve 55 
liralık bnrem dereceleri kaldırıl -
mış, bunun ycr'ne 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 
100, 125, 150 liralık as1i 11"..aı-.şlı 
barem dereceleri kabul edilmiş • 
tir. 

Haremin neşrinden itibaren 6 
sene müdde~le zam görimeyn me-

l murlar kendiliklerin.den bir c!crc -
ce yüksek maaş alacaklardır. 
Şim:Hye kadar kaldırılan ~arem 
derecelerinden maaş alan memur· 
lar da yeni cetvelde bir derece 
fevkinden maaş aJacak!ardır. 

Terfide tahsil kaydi kaldırıla -

cak, tekaütlük istemeyen memur • 
ların a1acakları ikramiye vefat • 

ların:la mirasçılarına verilecektir. 
A'man haher~ere g5re yakında 

askeri haremde de bir değişiklik 
' --~~~~~~~~~---r ............ H ... A .. ·a···E ... R ............ i 
1 Jstanbulda en çok satılan sı 
i gazetedir. ilanlarını · "HA.~ 

' i BER., e verenbr k5r ederl:?r. il 
~Yazıtı 9 unzu.sa1ıfamızda) • ': .. - .............. - .................................. ~ 

-
yapılı-cak ve askeri haremle mül-
ki barem biribirlerine müvazi o • 
lacaktır. Küçük zabitler de birer 
derece terfi edeceklerdir. 

. . . 
i3@~@~ ~~~~&g 

- Yözüm Y cuel ! Venizelosun bir §eyi çok hoıuma 
pek çok! 

- Ne:Jir? : . 
- Çok yüzcl kaçtil 

yitti/ Amca 
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Para cezaları 
kaçakçılardan doğ

rudan doğı~uya 

Almanyadan 
kaçanlar 

Yahudiler tekrat . 

kurumu dönmeğe başlamış 1 
• Hitler idaresinin Alınan 

alınacak Al ı ı 
Uyu:~!~~!.ı~~:!.ı.~ manya u us ar 
~~:a~ı:~ı::·~ol!;~~~i:~n!:~. do·· nmek u·· ere mı·? 
kemeleri kararile ve icra elile alı- na z • 
nacak para cezalarının doğrudan 
doğruya ihtisas mahkeme!erince 

diğer çeıit ]:a~akçılıktan alına • 
cak cezalar gibi alınması, alma • 
cak para cezalarının kaçakçılık 

harçlarına, bulucularına, arayıcı • 

lrına, dağıtılmuı için hükumetçe 
bir kanun layihası hazırlanmak • 
tadır. Layihanın eababı mucibe -

sinde, müddeiumumilik eli ve icra 
yolile alınan para cezalarının 

vaktinde tahıil edilmediği, icra 

tebliiabnın gecikHği, itin ihtisas 
mahkemelerince doğruca yapıl • 
masında, tek elden idaresinde 
fayda bulunduğu ileri sürülmek • 
tedir. 

---0---

Arnavutluktaki tedrisat 
jnhisarı 

La haye, 12 (A.A.) - Ama· 
vutluk hüktlınetinin müta vıri Pa· 
risli prof eıör Gidel ile Yunani• 
tan'm Pariı sefiri pr. Politis da. 

imt divan huzurunda Arnavutlu
ğun 1933'te teaiı ettiği tedrisat 
inhiaarmm, ulııılar kurumunda 

2/10/921 tarihli beynelmilel teab 
hüdle tearuz edip etmediğini mü· 
~qa etmiılerdir. 

Maltlındur ki, bu teahhüd ırk, 
m9zbeb ve dil azlıklanna, mek· 

teb, hayır müesseseleri ve dint 
kurumlar bulundurmak, idare et· 
mek ve kontrol edebilmek hakla
,..mı.&emiıı elilllektedir. 

o 

Beyaz kitap dos ça mı 
yazılmış? 

Berlin, 12 (A.A.) - Bay Bald
win'in Avam kamarasındaki nut
ku hakkTnda Völkiıer Böbahter, 
~un'arı yazmaktadır: 

"Bay &ldwin'in, Beyaz kitap· 
ta Almanyaya ve bütün uluslara 
ait olan fıkra!arın dostane bir fi • 
kir ve ruh ile yazılmıt olduğunu 

ıöylemuini memnuniyetle kayde • 
diyoruz. Yalnız bu fikir ve ruh -
tan pek az bir ıeye tesadüf edil• 

mesi ıayanı teeaıüftür, ve bütün 
dünya Veraay uıulleri ile 1919 
zihniyetine dütülmüt olduiunda 
müttefiktir. 

Bay Baldwin müzakerelere bu 
fikir ve ruh ile devam edilmesi 
kanaat'nde ise, bundan bizim ka· 
dar kimse memnun · olamaz. Şu. 

var ki, bu fikir ve ruhun hariçte 
de gözükmesi §artttr ve hiçbir va
kit Almanyanın hukuk müsava -
tını nazari ve ameli olar~ değiı
'İrmemelidir. 

o 

Fransada as'~eri hizmet 
müddeti 

lngiliz diplomat
ları Berlinde 
çahşacaklar 
Loıı<lra, 12 (A.A.) - Ulusal ko

runma müzakereleri, tahmin edildi
ği gibi hük.ümetin zaferi ile bitmiş· 
Lir. Muzakerenin sonunda Sir Sny
mon demİ§tİr ki: 

0İstİ§ari sistemden evvel mevcut 
usullere ve noktai nazarlara aYdel 
etmek istemiyoruz. Girmi§ olduğu • 
muz ve yakında Bay Eden ile seya· 
halimizi icap ettirecek olan müza · 
kerelerin hayati noktası, Almanya · 
nm uluslar kurumuna dönebileceği 
ınrtlarmı temin etmektir. 

Hakiki ve evrensel bir uluslar 
kurumunun müessir suretle iıleme • 
sine kıyas edilebilecek bir emniye • 
tin dünyada mevcut olmadığına ka· 
niiz. Hepimiz ulaımak için çal11tığı· 
mu: baıhca gaye, bütün dünyada 
daimt bir esas üıerine tqriki mesai 
ve uluslar arasmda daha iyi bir an· 
laıma ile sulhü kurtarmaktır. Bu 
Maksat için Avnıpada sulh ve iti · 
mat lehine çahımak kadar f aydah 
bi11ey olamu. 

Londra beyanatmm sarih gaye· 
si, bu olmuıtur. Alman hükfuneti • 
nin beyanatın dostane v.e doğnı ru· 
hunu iyi kartı1a!mıı olduğunu gör· 
melde bahtiyar olduk. Bay Eden ile 
ben, yabancı hükümet merkezlerine 
seyahatlerimizi bu fikir ve ruh ile 
hazırlamağa çalıştyonız ve seyahat· 
lerimiziıı 1'· .. '~ ··• ruh ile yapıl • 
dığr uzun müddet anlaıuaaça, ıo -

tik.hal için duyduğumuı endişele • 
rin açık Ye samimi olarak bildiril
mesinin hiç bir mahzuru olmıya · 
caktır. 

Realist bir fikir ile, böyle endi • 
~eleri hafinetecek bir politika esa· 
sı aramağa çalışıyorus. Avrupa enı· 
niyeti, ~ark misakı ile takviye edile· 
bilir ve ıilihlarm umumi tahdidi 
hakkındaki ilmitlerimiı belki de bu 
suretle tahakkuk eder. Bunu bir 
konferansla ve bütün alakadar dev
letlere müsavi ıerait ''ermek sure • 
tiyle tahakkuk ettirmeğe çalı§ıyo · 
ruz.,. 

Sir Sayrnonun sözlerine karşı le· 
zahüralla bulunan iki kadın dı~an 
çıkarılmııtır. Bundan en·el de A • 
mira! Keyea söz söylerken, iki ka· 
dm daha çıkanlmııtı. 

Sir O sten Chamberloin taraf m • 
dan i§çilerin takbih takririne kar~ı 
verilen takrir iki defa reye konul · 
moıtur. 

Takrir birinci def asında 78 reye 
ka111 412, ikincisinde 76 reye kar~ı 
387 rey ile kabul edilmi~tir. 

Polis teşkilôtı 
Yeni hazırlanan kanunla bütün 
kaza merkezlerine bağlanacak 

ANKARA, 12 (HABER) -
iç Bakanlığı, poliıin vazife ve aa· 
li.hiyeti kanunun bazı maddeleri
ni değiştirecek bir layiha ha.zırla· 
mıttır. Layihada, parmak izinin 
alınması, parmak izi alınanlar 

hakkında kontrol ıekilleri ve ka
nuni müeyyedelere ait maddeler 
bulunmaktadır. 

Yeni polis teşkilat kanunu li. • 
yihası da hazırlanmaktadır. Bu 
layihanın bazı eaaslarına göre po
liıte motörlü ve hayvanlı kıt'alar 

çoğaltılacak, büyük vilayetlerde 
bilha11a motosikletli süvari poliı 

bölükleri teşkil edilecektir. Mev· 
cutlar muayyen bir niabet dahi -
linde genitletilecektir. Bundan 
ba~ka polis teşkilatı bütün kaza 
merkezlerine varıncaya kadar teş
mil edilecektir. 

Liyihada daha bazı mühim e -
aaslar bulunmaktadır. Polis lıiyi -
haıına göre, vilayetlerde batko
miıerler, ıonra müsavi rütbe ve 
maqlı komiıerler bulunacaktır. 

Şarki Çin demiryolu 
Mançuriye satıldı 

Bu suretle Sovyetlerle Japonlar arasında 
JhtlIAf sebeplerinden biri daha 

ortadan kalkmış sayılır 

Moskova, 12 (A.A.) - Tas A - ı 
jansmm salahiyettar mehafil<lt-n 
alını§ olduğu maltımata göre, §arki 

de hu demir yolundaki .memur 'e 
müstalıdeminin hukuk ve menafii 
temin edilmi~tir. 

Çin demiryolunun satılmasına mü • Moskova, 12 (A.A.) 
teııllilr n1arak 11 Mart tarihinde P4_· ft- • • ••• , .,.. - • • 9'----· n. 

- Resmi 

rafe edi1mi olan ve~aık, ::>ovyet 
~Ian_çuri arn . ın<l.:: parafe.- edilulİ.§ o· 

Rusya ile Mançuri aral)mda aktedil· 
lan Şarki Çin demiryo1u itilaf mm miş esaslı bir itilafnameyi, Sovyet 
Mosko,·a ile Tokyo arasındaki mev· Rusya, Japonya ve Mançuri arasın· 

da münakit üç taraflı hir protokolu cut ihtilılfm sebeplerinden birini 
ve bu satıı dolayıeiyle Sovyet Rusya ortadan kaldırmakta olduğu müta • 
ile Japonya arasında imza edilmesi lea~mdadır. 

icap eden birtakım noktalardan iha- Bu itilafname. iki memleket a • 
rettir. rasındaki mu~Iak meselelerin \'e 

Esash itilaf namede hu ı-atı~ mu· mesela Salıalin a<lasrnda balıkçılık 
amelesinin Uzak Şarkta eulhün tar· 
sini mnksadivle akteclilmiş olduğu 
bcya edilmektedir. 

Bu itilifname mucibince Sov • 
yet Uusy:ı, bu demiryolu üzerind~
ki bütün hukukunu 140 milyon Ja. 
pon yeni mukabilinde l\f ançuri hü • 
ktimetine de,·ir ,·e ferağ etmekte -
dir. 

Bu paranın 32 milyonu itilafna· 
me imza edilir edilmez tediye olu • 

meselesinin iyi hir surette miizake · 
resi i~in hir uzla§ma zihniyeti ya • 
ratrmstır. 

İtilafname, 192·ı tarihli Pekin 
muahedesindenheri de' am etmP.kt~ 
olan vaziyete nihayet ,·ermi~tir. 

---0-

lnsül ikinci defa beraat 
etti 

n;;k ,.e (lemiryohı da gene itilaf- Şikago, 12 (A.A.) - S&muel, 
name imza edilir edilmez l\fançuri· lnaull, ikinci defa beraat etmiıtir. 
nin malı olacak Ye ona devir '"e te~- lnıull, Middle Vest Uti ifi şirke-
lim edilecektir. 1 tinden ihtilastan maznun idi. 

Hususi diğer bir itilafname ile 

[ Sabah gazeteleri ne diqorlar? l 
"Almanlar ingilizlere neden kızdılar?,, 

KURUN - A•ım U• bugün lngU-ı ğa •avafan bir anlaşamamazlık oldu
tere Ue Almanya armında çıkan anla· ğunu söylüyor. Halbuki Balkan and
ıamamazlığın umlarını araıtırıyor. laımasırun bu telılikeli vaziyette ga
Yanya göre Almanya, lngUtere Dıı • yet dürüst ve iyi bir şekilde harel;et 
lflerl Bakanı Con Saymon'un Berline ettiğini, bağlılığını hiç bir zaman 
gelmesini pek fazla i8temlftir. Fakat kaybetmediğini ve büyük bir imtihan 
bu •ırada lngUterede Beyaz kitap 13- atlattığını Ucive ettikten sonra bu hti
minde bir kUabın intişar etmesi Bit • --------------••••••••••••••••••••·····················-·············-·· kri kızdırmJffır. Çünkü bu kitap in· r····-······· ........................................... ii 
gUterenln ıudhlan~ın attırılmm~ iİ Baba dOSİU il 
meıru göstermek lçın yanlnuı bir ki-
taptır. Ye bu kitap Bitlerin sulh yo • 
f undald ümitlerini tamamen kırmıı -
tır. 

Burhan Cahit 
(Kurun) gazetesinde 

disenin şu iki büyük neticeyi verdiğini 
söylüyor. c 

1 - Dünya ulualan Balkan andlaf· 
maıını örnek alartik bugiln wanlığı 
sıkan kaygulan yenebUirler. 

Z - Balkan andlaşması adını adım 
büyüyerek bu eaenliğe eriıtirlci rolü 
kendisi ognıyabilir. 

MiLLiYET- Bugün ba1makale 
yoktur. 

ZAMAN-Zaman imzalı yazı aon 
Yunan meselesinden sonra Bulgarlar-
la Türklerin a~aıabilip anlaşanuya

hakim olmasından sonra, A 
yadan ayrılan yahudilerdell 
kısmının tekrar Almanyaya 
dükleri haber verilmekte ve o 
nezaret altına alındıkları ili'ff 
dilmektedir. 

"Oeyli Herald,, gazetesind• 
kunduğuna göre, bunların 
henüz belli değildir. Tesbitİ 
mümkün değildir. Fakat bi 
yüzü bulduğu söyleniyor. 

Bunların f imdilik nezaret ,,,.. 
tına alınmasından makıat. r 
hancı tesirlerden temizlendi' 
ve bugünkü Almanyada ya 

nın ıeraitini kendilerine ö 
mek,, içindir. 

Hatta söylendiğine göre, d 
dan dönen her hangi siyaset 
rızı için Almanyaya yara 
bir hayat adamı olabilmeleriııİ 
min maksadiyle ders vermek · 
re bir kurs açılacaktır. 

Almanyayı bırakıp gid 
dıtarda uğradıkları ökonomik 
kıntılar ve Almanyadaki ailel 
de yardım görmekte çekti 
güçlük yüzünden dönmekte 
ler. 

-0-

Kamuta ya gelen Jayiha 
ANKARA, 12 (HABER) ' 

Kamutaya gelen bir layihaya 

re, hayvan sayımının yapıla 

mali yıl i~inde doğan davarlar 
me tabi olacaktır. Kanunun 1 
sanda tatbiki istenmektedir. 

Müvazene vergisinin 1 h~~ 
.,.,., uen moaren ınr yu dana 
tılması layihası da Kamulaya 
di. 

Her iki layiha bayramdan 
ra müstacelen neticelendirilec 
tir. ~ 

-o-- ~ 
Kamutay öbür peışerıı' 

beye kadar tatil 
ANKARA, 12 (HABER) 

~ 
Kamutay yarın, öbür perıem ~ 
kadar tatil yapacaktır. Yarın İ 1 

şam bir çok ıaylav lstanbula il' V 
reket edecektir, Tre~ iki f 
vagon takılması Bayındırlık ~ 
kanlığınca alakadarlara emred 
mittir. 

~ 

Yabancı kalorifer iş çil 
ANKARA, 12 (HABER) 

Kanun mudbince 21 martta ic:ı' 
yı san'at edememeleri lizDll I' 
len yabancı işçilerden kala • 
ve tesisatı gibi İ§lerle uğrapJl 
taahhüt ettikleri i,leri bitimıeJc 
zere bir müddet daha memlelı 
mizde kalmalarına müsaade ~ 
meıi muhtemeldir. 

-<>--- • 
Sovyetlerin kongres• 

toplandı 
Varıova, 12 (A.A.) - J. 

muhacirlerine yardım edeo 
di komiteleri kongresi, faali 
ne devam, Alman emtiasını 
kut hareketini teıdid ve yab 
kavminin ıerefini müdafaa e 
ie karar vermiıtir. kongre. • 
manya ile ticari münasebeti 
keımemit olan yahudileri ıa" 
etmigtir. 

Paria, 12 (A.A.) - Parlamen
tonun ıoıyalist grupu, 1914 - 1918 
ıeneleri arasındaki devrede do -
ğum azlığı yüzünden bu senelere 
menıup aıkert ıınıflarda hasıl ol
muı olan bo~luk dolayıaile askeri 
hizm~ müddetinin iki seneye çı • 
karı!maıma ait projeyi tetkik et • 
mit .ve, bu husus hakkında mille -
tin reyine müracaat edilmemiş ol· 
maaı dolayısile, meb'usan mecli • 
ıinir fe.hini ve hemen umumi in
tihabat icrasmı talep etmeye ka -
ttr vermiıtir. 

CUMHURiYET - Yıuıua Nadi bu- batlamak Uzere 
günkü yazıaına mevzu olarak Yunan Romancının en son 
hddi8ealnJ almıftır. Evoelemlrde pastı· 

caklannı araştırıyor. Ye yazısını şu -----------

Bundan baıka 40 proteıto mi -
tingi tertip edilecektir. 

kavgmı gibi görünen bu i•uanua ger. en gilzel eseri 
çekte baıka eller tarafından idare e • 1m1111•11amm::m-.u:mu::::::.-:::u:mı:::=a 
~en. ve Balkan andlaşmaaını boıma-

şekilde bitiriyor. 

•Eğer Bulgarlar bu yolda devam e
derler ve bilhassa memleketlerindeki 
Türk aleyhtarlığını daha esaslı suret· 

te ortadan kaldırırlarsa ~rdl ~ 
hem kendileri rahat etmif hetfl ı ll 

zlmle dostluklarını kolaylaştır1Jlll 
lurlar. 



~ l3 MART - 1!)35 . 
1lJasa .. 

~an ihtilalinin 
Unca tablosu: 

it ihtiıaıcinin Vilayet Şeker 
, sonu büdcesi Ne zaman ucuz 
, Yazan: Raif N. Meto Diin şehir meclisinde satılacak? 
~an ayaklanmasının üçüncü göril~melere • 
e;nu da dün gördük. Şarki başlandı Bunun eyluıden ltıba-

011Yaclaki asilerin cephesi . l' . d'' t l4 d ren kabil Ol8Cag" 1 
~ ett' K d 1 B ı Şeb r mec ııı un saa e 

ı. uman an arı u • Iı yor nas w dı A . d toplanmıştır. Encümenlerden ge- sanı 
ıgm . sı onanma1 kta H .. k... t' b dd I a-

en teslim oldu. lıyan, an- len bazı ~V:ak .okund.u n ıol~da du ub~lehın azıkmaf' etler • 
0'1l iki .. .. . . 935 yılı vılayetın adı fevka a e rasın a ı aaaa §e er ıya ar~ 
h gun surebıldı. af b . . .... "l .. .. v· d t 'la"t yapmagwa karar verdı-"llan· ınasr iıtçesı goruşu muştür. ı· a enzı 

t ıstan , Balkanlar. Avrupıı . d~ f b" • kl'f w• . t k Aldıgwmıız mahi· a· .... . • layetın a ı masra utçesı te ı - g nı yazmışı · 
l. ır nefes aldı. ı alı Venıze · 258599 1. ks'w• I 2 347 801 ta göre bu karar daha ön-
"tl def d ·· ı d' ten ıra e ıgıy e , , ma 

a agu me ı.. lira olarak kabul edilm'ştir. ceden verilmi§ ve Uşak, Alpullu, 
1 ah at- :f. ~ Bu arada Vali ve Belediye Re- Eskişehir ve Turhal şeker fahri· 

aka ilk günden Atinada mu- isi Muhittin Üstündağ, Şile azası kalarmın birleşmesi bunun için 
~ r olaınıyan ayaklanmanm Bay Fuat Fazlı tarafından geçen düşünülmüştür. Çünkü fabrika i. 

11 Zaten malumdu. Denizlere ı · · J ltı celsede verilen bir takrire cevap darelerinin bir eşmesı suretıy e 
.. olan asi donanmanın kara- vermisfr. Muhittin Üstündağ muhtelif cihetlerden elde edile· 
li.iınesine imkan yoktu. Ha- s:ıe Ağva yolunda köprü yapıl- cek tasarrufun şeker fiyatlarmrn 

d kömür, petrol, ve v?cdan -11 ~a.aı i":n 'bet senelik proğrama bir miktar indirilmesini tem"n e-
' cı.ha ilk gu''nden Atina hükô- 3" Y B d 1 konan paradan sarfiyat yapılaca- deceği hesaplanmıştır. un an 

~ beraberdi. tik sal'Jnn'ık· ğmı bildirmiştir. sonra imalatta daha geniş fakat 
'<ıl'\ra ordunun bi.iviik bir kıs· Vilayetin fevkalade maaraf daha tasarrufkar bir proğram tat-

h;ikumete sadık kalınca me· bütçesi yekUnu 71684 I:ra fazla.aı bik edilerek bu fiyat tenez~lü 
1 al'dıniandt. d ku l d ile 713>807 liradır. Bütçe yekUn- k'lo başın a on ruıa ı:a ar ın· 

"erofun Yunan mili - tine tel- f B ·· t ·-ı. 38 l larmm kabulü umumi maara ye- dirilecektiT. u gun oz ~er , 
~ Rl'afla yağdırclı~ı hey<-.nna- kô.nu ile birlikte olacaktır. kesme kırk kuruttan aatılmakta· 
e gönüllere değil, kulaklara! Fevkalade muraf bütçesinin dır. Bu vaziyete göre toz şekerin 
' ~astJ olamadı. 11 nci faslına 75 bin lira tahsisat kilosunun 28, keame şekerin de 
,dalar karaya haldm ol"~;lir konmuşrur. Bu para Büyükadada 30 kuruşa kadar indirilmesi ihti
tı'\~n, karalar adalara ha - Dilde Ata Türk :çin yaptırılacalt mali vardır. 
~ldu 1 · köşk karşılığıdır. Ankarada, Ökonomi Bakanı 
cıra., denizi ma~1n1> etti. Meclis bu gün saat 14 de gene Celal Bayarrn Ba§kanlığı altmda 
~fyare de ne müthiş bir ~ll~h toplanacak, be!ediyenin masraf lı Bankası Umumi Müdür vekili 
~a. namzet olduğt1nu, nelere bütçeıi görüşülecektir. Muammer Eriş, Sümer Bank U-
oldu?,unu isba t etti. --o- mumi müdürü Nurullah Esat ve 

e • :(. "' :,. Esnaf Bankası ne ka- Ziraat Bankası Umumi Müdürü 
llızelos siyasal hayata, kul~ bil k? Kemal Zaim bir toplantı yaparak 

e\>vel. G:ritte atılmıştı. dar borç vere ece bu şakli gözden geçirmişler ve 
ıı ·-r: '""neler ınem!e!retine ve Esnaf Bankasmrn tasfiyesine mutabık kalaıiışlardır. Yalnız ıe· 

~sıyasaJ sC" hnesinde çok sev- memur er!.ılen hey' el bankanın bü• ker fiyatlannm indirilebilmesi i-
nci• rol' · a-' k,.-n tu"n -uamel:;:tmı teaJ;.... aldıktan ~n oyn ç,ı La ·~ ... ...... "in eldeki stokun tamamen ıatıl• 

:, 'b.esleğini ba§ladığı gibi pi- sonra :,e başlamı§tır. Esnaf Ban· ması zaruri görülmektediT. Ucuz 
• b 1 kasmm alacag"' t para ile bordula· 

t~ '' nnuyor.. 3" şeekr, fabrikaların yeni sene is· 
~ ~h ihtilalci, siyasavq, bu ,.l... rma yüzde 30 nisbetinde vereceği tihsalatmdan elde edilecektir. Bu 
·llt1 b d. G' 'tt 'h tahm!n edilmektedir. Bankanın ı,. e e ıye.., , gene ırı e 1 ~ c!::. ancak Eylülde kab:l olabile· 
&:ı ob.rak veda ediyor.. diğer bir kısım alacakları kabili cektir. 

ı ~~ ~a.kanm sabnelerini Yunan tahsH görülmemektedir. 

~llh1 çok eski sayıfaları Esnaf Bankası adl'ye yangı· Seyyaı;ı;;:-;eliyor 
t•?l'~ı1aştırmamak imkanı var nrn:lan eV'vel borçlularının hepsi· d 1. , - Ayın 16 ım a ımanımıza 
, O~mokratı, Solrra.tı, Ati- ni mahkemeye vermiş, fakat dos- h 
'I! l Gripsolm isimli seyya vapuru 
l'ıı' :ıll3.rtayı hatırlamamak ka· yalar yandığm=.lan borçlularla 300 Amerikalı getirecektir. 

1dir? karşılaşmak 'mkam bulunama -
ı Ayın 18 z'nde de General Fon 

1, • • ,,. mışb. Bu vaziyet karşısında ban • 
vt Ştroyhen iıimli vapur bu yıl ik'n· 
• lliıelosta, bitmez ti..i.lc~nmez l kanm tasfiye iş=nin çok uzun sü • 
.. t ci defa olarak limanımıza 350 Al-

·ı•ı aaret, daima birinci olmak receği tahmin ediliyor. 
''tn '"'"-"""""""''".""""""'-~'·""'"'-·- ,_ man seyyahiyle ge!ecektir. 
, acı vardı. Her feyi ken- ladı. .mu"'"""' .. "''"'111 ummuım111mımmuı ıtıı11•t1lll•"''"'""ll' '"''''"'ffTIU'" ··~nı"'""U 
~llla.k ister, kendisinden baş- Daha sonraları, biz, Türklerin Dl aldıktan sonra sahneyi biraz d 3 

~ İyi di.l§Ünebileceğini hatı· ı onunla birkaç defa kar§daşmamız başka aktörlere bırakmamak ol -
ıle getiremezdi. Hele ikti-

1 
lazım geldi ... Onu Sevr' den, Lo - mu§tur. 

~ teçınek için hudutsuz arzusu zandan sonra Ankarada gördük.. Venizelos, büyük hülyalarının 
:f ~· ~ T T en ba§lıcalannın yıkıld1ğmı dün-
e , t~leketinin siyasasma yirmi Venizelosun en büyük hülyası ya göziyle gördü. Yunan milleti 

~'tle İçinde birçok defalar ha- "Büyük Yunanistann dı demiştik. nin büyük bir ksmmın, menfuru 
1. ~i~;~yenizeios daima, yukan·I Giritli siyasi, bu hülya için bütün olduktan, onun muhabbetini tek

i-! 1~?ltniz çerçeve içinde yürü- zekasını sarf etti. Vilsonu, Kleman- rar kazanmak için elinden gelen; 
~ ~tı. e~ teyi bu çerçeve zaviye-' soyu, Loyd Corcu kandırdı Lakin yaptıktan sonra siyasal hayatına. 
ı ~~ ~Ordü. Ve bu yüzd-::n de ku- bir n".lcize ile karıılaşacağmı he- Akdenizin ıssız bir adasında, ala-

'ttı.~1 göremedi, hatalarmdan ıaba bile katmadı.. sakaranlıkta nihayet verdi.. 
•~erek nihayet çıkmaza gir· Bu hesapsızlık Yunan milletine Ona, onun gibi enginler,, biraı 

~ ~ ~ . 
ll~n bu" .. k h" I Y . ıh·· .. yu uyası unams · 
~ Q~k görmekti. Hayatında 

~ l9~lln için çalıştı. 
i ~ da iktidar mevkiine gel -
~ 'ttt'ttlan çok boznk olan mali, 
~tq aldneyj o düzeltti. Yu -
ttJ lttn ordu, donanmasını 

J ~ı. . elldirdikten sonra da Os -
, ... 

1
tttParatorlu<Ynnun bir kıs • "a. :-.~ 

b' • tıs ol-a "' d ·· .. d'' 1912 ı'litt • ..., gı usun u. 
fJ,~1 Balkan ittifakını kura · 

an.it İ""paratm·ln~r.a ilk 

l~'t'İ'tı.• '-da. 1913 de Ru • 
~ ~~1~ ~l"dtnı1J'l1 temirı eden 

l~~lt ~~~'l'I ına~!uı> eden ikinci 
ıfalmn da gene o hazır • I 

çok acıya mal oldu. Venizelos bu- hülyaları seven denizciler sonuna 
gün de bu hesapsızlığa kurban git· kadar sadık kaldılar. 
ti. Venize1os artık manen öldü. 

Giritli diplomat, zeki bir adam
dı da! Türk milletinin vaşamak 
azminde olduğunu, ne olursa ol
sun yaşıyacağını anladıktan sonra 
onunla dost geçinmenin daha İyi 

olabileceğini düşündü. Ve bu 
yolda cesaretle yürüdü. 

Yunan milleti bu dosth1f!un 
kıymefo.,;, daha dün, tekrar gör -

medi mi? 

Son söz "Taya1-: ~:ve~eği7 ki, o

nun en hüyi.1k kabi"J-,ti zamanın · 
da çekilmiş olmamak, ya§mı baı1· 

Amma sonuna kadar Venizeloı 
kalarak, memleketinde herkesi 
birbirine kattıktan, Balk3.n yarrm 
adasiyle yakın şarkı otuz Rfne ka
rı~tırdıld~n, di1nva sn'ht.inü birkac 
defa tehl;keye koydt>ktan, son il
tica ettiği yeri bile V enhelos gö
ziylr, sect'lden sonra öldü. 

~imdiden sonra olsun. Yı1n~n 
miUeti, kend;sini Venizel()şçuluk
tan 1-urtarabilecek midir? 

Bu muammı:.., Yunanlı ·~ os'-lil' . 

rrmtzı11. - hevh"t ! - as1l"'-"r+"n -
l.oTi "'~lted"!r-~...t=~t ve lv·l~,·era 

ha11edemiyeceği bir meseledir. 

Kömür 
ihtikarı 

Kok litcearları veri
len emri biçe mi 

sayıyorlar? 
Kok kömüründe ihtikar yapıl· 

maması için Ö·konomi Bakanlığı 
tarafından verilen emir, toptan 
kok satışı yapan :ki gaz şirketiyle 
dört depo sahibine. bildirilmiş~ ve 
bunun ilk günlerde faydası ol· 
muştu. Halbuki emir verileli ara· 
dan pek az bir zaman geçtiği hal· 
de kok ihtikarı gene almış yürü· 
müştür. Şayanı dikkattir ki ihti
kar muhakkak olduğu halde şim~ 
diye kadar kimse çıkıp da herhan
gi bir kömürcüden pahalı kömür 
aldığından şikayetı. etmemiştir. 
Bunun bir sebeb: büyük kumpan

yaların işi k itaba uydurmalam 
perakendedler için de henüz be
lediyenin bir talimatname yapa
mamış olmasıdır. Bu vaziyette 
toptancılar vakıa kokun tonunu 

18,5 liradan ıatmaktadırlar ama 
bu kömür müşterin' n evine girin
ciye kadar bir el çabukluğu ile şu 

paralar alınmaktadır: 185 kurut 
muame'e vergisi, 100 kuruş çuval 
doldurma ücreti, 200 kuruş nakli

ye... Bu ıuretle kömürün tonu ge· 
ne müşteriye 23 liradan fazla bir 
paraya ge1mektedir. Halbuki ev• 

velce gaz kumpanyaları kokun to· 
nunu müşter"ye evinde teslim 21 
liradan, kışın en şiddetli zama· 
nmda 24 l:radan vermekte idiler. 

Perakendecilere sıelince onlar 
da şimdi kokun kilosunu 3,5 ku· 
ruttin satmaktadırlar. Bu vazi
yette dükkanda bir ton kokun alış 
fiyatı 35 liraya gelmekted'r. 

Belediye bu apaçık iht'kar kar· 
şısmda halkın şikayetini bekle· 
mektedir. 

-0-

Udiinç para veren 
müesseseler 

1le uar, 1le fJOi -- - ........ ~~~ 

Madam Ruzvelt 
ve Hauptman 

Amerika Cümhur Reisinin ka• 
rısı Madam Ruzvelt gazeteciler
den birine beyanat verirken: 

- Hauptman'a kartı hiç mer
hamet duymadığım halde, bu ci• 
nayette medhaldar olmıyan bir 
masumun idam edileceği dii§ün• 
cesi beni üzüyor. 

Demi§ ve böylece bilvasıta o• 
lan delail ile verilmiş bir hükme 
taraftar olamıyacağını anlatmak 
istemiştir. 

Madam Ruzevelt az sonra da: 
- Sanıyorum ki Hauptman ye

diği hükme müıtahaktır. Benim 

bu hususa dair kanaat ve dütün• 
cemi söylememe zaten ıalahiye• 

tim yok .• Jüri hey'etine dahil ol· 
madığımdan dolayı büyük bir se-

vinç duymaktayım. idama lüzum 
olmadığına kaniim. Ancak kanun 
behemehal yerini bulmalıdır. 

Demiştir. Madam Ruzeveltin 
bu beyanah gazetelerde çıktıktan 

sonra Nassau müddeiumumisi Mis. 
ter Martin W. Littleton da Cüm• 
bur reisi kansının sözlerini şid· 
detli bir lisanla tenkit ederek: 

- Madam Ruzveltin mülaha
zaları hem münaıebetsiz, hem de 
teeasüre p.yandır. Çünkü genit 

neşriyata ·~hep olan bu ıözleri 
sadece kendisinin kanunlar hak
kında yanıldığını göstermekle 

kalmamış, ayni zamanda mada• 
mm ıırf reisicümhur Ruzveltin 
karısı olduğu için bir çok kimse
lerin bu fikirleri mal etmelerine 

sebep olmuştur. Bu beyanat mü• 
nasebetaizdir.Çünkü Madam Ru.z
veltin adliye hakkında aöz söyle- •• 
meğe hiç bir 11fat ve alahiyeti 
yoktur. 

Hediyen çikolata ve 
karameli\lar! 

Bundan bir müddet evvel ku· 
mar mah ·yetinde görüldüğü için 
beyitli, manili.ve içinde numara 
bulunan krema ve tekerlerle çi• 

kolatalarm satışı yasak edilmişti. 
B'r müddetten beri şehrimizde-

F akat son zamanlarda gene bu 
ki ödünç para veren mi.!essese!eri 
teftiş eden Ökonomi Bakanlığı neviden kar~ela ve çikolatalarm 

satıldığı görülmektedir. Bunlar İ• 
müfett' şlerinden Nahit bütün Ö· 

ç~n oldukça kıymetli hediyeler de 
dünç para verenlerin muameleie-

vadediimektedir. Bunlara bil • 
rini teftiş etmiştir. lstanbulda ev- hassa çocuklar düşkün olduğun· 
velce yüzlerce fa· zci ve tefeci d an daha pek küçük yaştan ço-
varken şimdi ancak 80 ödünç pa· cuklar kumara alıtmaktadır. 
ra veren kalmıştır. Bunların da 
mua.me!atı kanuna uygun bulun- Belediye bu nevi kumar şekli-
muştur. Ödünç para verenlerin ni tamamen menetmeğe karar 

vermiştir. 
çoğalmamasının başlıca sebebi -o-
Emlak ve Eytam Bankasmm ma- Ü k • 
a~ cüzdanı mukabili ödünç para S ildar tramvayları 
almak isteyenlere yıllığı yüzde Vali ve Belediye Reiıi Muh't• 
12,5 faizli para vermesidir. Em· tin Üstündağ'm reisliği altında 

Kadıköy - Üsküdar tramvaylan lak Bankası bu işe yarım milyon 
murahhası azası ile bazı mühen· I:ra ayırmıştır. 

-0--

lnglliz Elçisi 
Şe~rim;zde bulunan lngiliz ı 

Elçisi Sir Persi Loren ve Ledi Lo
ren dün akşamki ekspresle Anka· 
raya gitmişlerdir. 

-o-

Bir sigorta şirketi 
kapanıyor 

İstanbuldak~ nakliyat sigorta 
şirket1erin den olan ve uzun yı lar
dır memleketimizde iş yapan 
( Gevant Marin Asurans) na!di· 
yat sigorta şirketi Türkiyedeki fa
aiiyet · ni tatii ett! ğini aiakacJarla
ra hildirmişt1r. Bu şirket bilhassa 
el eniz nakliyatını sigorta etmekte 

1 
idi. • 

disler toplanmıılardır. 
Bu toplantıda Kadıköy civarı• 

na uzatılacak yeni hatlar mesele
si görüşülmüştür. 

--0--

25 kuruşa satılan . 
kavurmalar 

Son zamanlarda Balıkpazan 
ve Tahmis ıokağı civarında muh· 
telif seyyar satıcıların kalıp kalıp 
kavurmalar sattıkları görülmek
tedir. Bu kavurmaların kilosu 25 
kuruştan satılmakta -iır. Belediye 
memurlannı görünce tablalarını 

alıp kaçan bu kavurmacıların bil· 
hassa kavurmalarmı bu kadar 
ucuz satmaYarı nazan dikkati cel• 
hettiğ · n den haklarında takibat 
yapılacaktır. 
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ita/yanın 
isqanında 

Yunan 
alakası 

isyanda ltalya sefaretine 
mermi düştü 

Roma, 12 (A.A.) - Ka • 
vala §ehrinin bombardımiinı eı -
nasında bir gülle ltalyan k->nso • 
loshanesine isabet etmit oldu • 
ğundan Atinadaki İtaly&!l orta 
elçisi Yunan Başbakanı Bay Çal
daris nezdinde bir teıebbüıte 
lıulunmuftur. 

Bay Çaldaria hidiıenin vuku· 
undan ıon derece müteessir ol • 
duğunu beyJLn ve meauliyetin 
meydana çıkanlması için tahki • 
kat yapılacağım ve hasaratm ta
mir edileceiini ilave etmıttir. 

Italya, hadiselere 
karışmamış! 

Roma, 12 (A.A) - Yarı resmi 
mahafil, yabancı kaynaklardan 
çıkAD ve ltalyanın Yunanistan va 
kayiine guya müdahale edeceği
ne dair olan haberlerin eauıız 
olduğunu beyan ediyorlar. 

Bu vakayi Romada, daima da
hili bir siyasa if İ olarak telikki 
edilmit ve ltalya, ne doirudan 
doğruya, ne de bilvasıta bu ite 
kat'iyyen karıfJll&mlfbr. 

''Sunday Express,, ltalyayı 
işte alakadar görüyor 

Bugün gelen İngilizce gazete
lerden "Sunday Ekpreaa,, ilci ıün 
önceki Yunan hadiseleri ve dola
yııiyle diğer bir takım hi.diaeleri 
göze alarak vaziyeti §Öyle yazı· 

yor: 
"Bulgariıtanm arkasında ltalya 

duruyor. Her ikiıi de Balkan mi
sakına muarızdır. Bulpriatan bu 
misakı reddetti. Çünkü bu misak 
Bulgariıtanın bugünkü hudutlan
nı kabul etmek teahhüdünü orta. 
va abyordu. 

Bulgaristan harbi umumiden 
ıonra Yunanistana geçen Make • 
donyadaki yerlerini almak ve E -
ğe denizine bir mahreç i'tiyor •• 

"ltalya ondan yana çıkıyor; 
çünkü kuvvetli bir Balkan blokun
dan korkuyor .. Yugoılavyanm bu. 
gün elinde olan Adiryatik kıyısı
nı ele geçirmek iıtiyor. 

"Türkiye (Yugoslavya ve Ro. 
manyanın da, misak teahhütleri 
dolayısiyle yapmağa mecbur oldu
ğu gibi) Yunaniıtanı tutuyor. 

Venizeloı misaka muarn:dır. 
Böylece Bulgaristan onu tutuyor. 
ltalya Türkiyeye kartı Bulgarlı • 
tandan yanadır. Yugoslavya l . 
talyaya karıı Türkiyeden yana • 
,dır. 

"Şu kanaat var ki İtalya, i.ai • 
leri el altından tutmaktadır. Eğer 
Venizelos muvaffak olurss Yu • 

Üç Balkan devleti ıilih batın -
da bekletiyorlar. Bulgariıtan, Yu
nani.tan ve Türkiye Cenevreye ti
kiyet üstüne §İki.yet ya.ğdırıyor • 
lar. 

Bunun da aebebi, bütün dev • 
let adamlarınm kanaat etmit ol • 
duiu gibi, Venizeloa ihtilalinin 
İtalya tararfından te§Cİ olunmuı, 
ltalyadan yardım görmesidir ve 
Balkan blokunu parçalamak için 
olan İtalyan planının bir parça -
aıdır.,, 

9 Mart tarihli Deily Herald ga • 
zeteai ilk sütununda büyük punto
larla bunlan yazdıktan aonra ıi • 
yaal muhabirinin atağıdaki mek • 
tubunu bu yazının altına koymuf
tur. 

ihtilal şefleri Faşistlerin 
kuklasıdır 

Diplomatik mahafile göre yeni 
Balkan buhranının hakiki hikiyeıi 
tudur: 

Son yıllar zarfında kendini 
lta!yan nüfuzuna ıittikçe daha 
fazla kaptıran ve Romaya munta. 
zaman ziyaretlerde bulunan Bay 
Venizeloı Balkan andlqmuınnı 
İtalya hükUmetince hot görülme • 
yen taraflarını bozdurmak için eon 
yıl zarf mda elinden gelen herteyİ 
yapb. Büyük mikyasta muvaffak 
da oldu. Fakat bu muvaffakıyeti 
kafi derecede defildir. ltalyan hü· 
k6meti l.a --l~nm bir ifadeıi 
ol&na Türkiye --~unaniatan • ı;ı • 
goalavya ve Romanya ittifakını 

bozabilmek endiıesiyle çırpın • 
maktadır. 

Bulgari•tanın son ıiyuaları bu 
faaliyetin bir çok taraflarım izah 
edici mahiyettedir. Ayni"%& • 
manda Venizelosun ihtilalini de 
izah etmektedir. 

İtalyaya taraftar Venizeliıt Yu
nanistan, ltalya taraftarı Bulga • 
ristanla yan yana olunca Balkan 
bloku ikiye ayrılır ve ltalyaya 
Balkanların sevkülceyt kontrolü • 
nü teslim eder. 

Bu plan geçen Ağuıto.tanberi 
olgunlatmakta idi. Bahan bekli· 
yordu. 

ihtilalin ıevkülceyti mihrakı 
olmak üzere Yunaniıtanm Bu!ga • 
riıtanla deniz arasmda olan arazi· 
nin intihabmda elbetteki mühim 
eebepler vardı ve buraıı kıtm mu• 
harebe yapılacak bir memlekettir. 

Sınırın öte yanında Bulgarlar • 
da aylardanberi hazırlık yap • 
makta idiler ki bu da Türklerin 
gözünden kaçmamı§ olan diğer bir 
noktadır. 

Hatta bnzı yerlerde, ltalyan ae • 
(Devamı 9 uncuda) 

nanistan ltalyaya tabi bir devlet ------ ------ -
olur. Asiler yakalanıyor 

"ltte volkan göz önünde .. A · Diğer taraftan Dedeaia~tan bil 
caba patlıyacak mı? dirildiğ'ne göre, timendöferle ge· 

"Jta 'ya Balkan andlaşma- len bir ui taburu, derhal silihla-
sını su va düşürmek nndan tecrit edilmi, 1erdir. 

istiyordu ,, General r a ulas 
Deyli Herald gazetesi şu maka- tevkif eti di 

leyi neşretmektedir: Atina, 12 - isyanda methal • 
" Balkanlarda olan karıııklıiın dar olmak ıuçile iıyanın itk gü • 

arkasında yalnız Bey Venizelotun nünden beri aranılmakta olan .. 
ıahst ihtirasları değil, ayni zaman- cümhuriyet birliii reiıi General 
da Sen,'6r Muio!ininin ıiyual en • Papulu ile mütekait mirAlaylar
trlkalan vardır. lıte bur.ıun İçindir dan Viçania, Tambakis ve Apoe
ki Yunan ihtil!li, tebftıkeli bir Bal· tolu aaklandıklan yerde Yunan 
kan buhranı halinde inkifaf etti • zabıtasınca tevkif edilmitlerdir. 

HABER - Akpm PoıtNI 13 MART - 1935 

V enizelos nası ve 
Tedip hareketi ~nasıl 

tasvir ediJiyor? nereye kaçtı? 
Donanma na$~ 

teslim oldu? 

Atina, ajanıı 11 .3 b\rihinde sa
at 22 de tebliğ ediyor: 

Ulusal ordu, bu sabah Serez ve 
Demirhisars girdikten ıonra iı • 
yan kuvvetlerinin darmadağınık 
bir hale gelmesi okadar çabuk ol
muıtur ki, bir gün içinde ce-reyan 
eden bu kadar çok hadiseyi takip 
etmek hemen hemen imkinıız ol· 
muıtur. Bir taraftan i.si 'Zıt.bitler, 
tethi! vaııtalarile günlerce emir
leri altında bulundurdukları u · 

Atina, 12 (Huıusi muhabi
rimiz bildiriyor) - Venizeloı, 

karısı ve diğer ui reisler saat 
24 te A verof zırhlısına binerek 

Giritten ayrılmıılardır. Averof, 
Venizeloı ve yanındakileri 1 • 
talyanın idaresinde bulunan 
On iki adadan Kaıoı adaıma 

bıraktıktan ıonra F aler lima • 
nına dönmüf, teılim olmuıtur. 

Venizelos nereye çıktı? 
kerlerini terkederlerken bu aıker Söylendiğine göre Venize • 

ler uluıal orduya kafileler halin • loı Kuoı adasında nezaret al. 
de teslim oluyorlar, öbür taraf· bndadır. Hakkında ıiyaıl mül· 
tan da ulusal ordu Dramayı işgal teci muamelesi yap1lmaıı 
ederek Kavalaya ilerliyor ve Ka. yani iade edilmemesi muhte • 
valada da hükUmet otorit~ıini te meldir, Venizeloıla birlikte 
ıiı ediyordu. HükUnıet milli ve aş. yüz zabitin de ayni adaya çık-
keri memurları timdiden bütün tığı zannolunuyor. 

Bütün Yunanutanda ıeaJiflf 
Atina, 12 (A.A.) - A~i 

pidolardan Paara, aönderıPİf 
duğu bir telsizle Psara ve 
torpido muhripleri ile Nir:~ lı 
mindeki tahtelbahirdeki .,~ 
bitlerin bu gemileri cizlice ~ 
derek mürettebatlannı ba.. f 
olduklarını bildirmİ§tir. B&1 iiÇI 
mi, Suda limanında hükQıll 
emrini beklemektedir. t.:I 

doğu Makedonyasmda yerletmit 8 } • l y 
bulunuyorlar. u garıs an una-

Paara dan alman aon teP"ı 
göre Hanyada rehin olarak ıe 
edilen ethasın kiff esi ıerbe'~ 
rakılmıttır. Bunların içeri• 
hüldimete sadık kalmıt olaJI 
riye zabitleri vardır. Bu ,.,.b·,) 
asiler tarafmdan teraaned~O 
narak getirilmiılerdir. ş;nıd!., 
zabitler, aıiler tarafından terr: 
dilmit olan gemilerdeki vasi 
ri ellerine almıtlardır. 

Aıi zabitler, Serezdeki Yuna. 
niıtan bankası kaaalarmdan 60 
milyon drahmi kaldırarak Kava· 
la yolu ile kaçmıtlardır. 

Ulusal orduya kumanda. eden 
harbiye bakanı General Kondiliı, 
bu akpm Kavalaya müvaıalat et. 
mittir. 

Harekat bittiği için Atinaya ha 
reket edecek ve yarın ıabl\h ora. 
da bulunacakbr. 

insanca zayiat pekaz 
Dünkü harekat eanaımda ikiıi 

dördü sivil olmak üzere 28 kiti 
JUa lanmıtbr. 

HükUınet kuvvetleri kumanda
nı General Kondiliı, bugün öğle 
üzeri saat 16 da Atinaya gelecek
tir. B. Çaldarisin evinin önünde 
büyük bir halk toplantısı olacak
br. 

Atinada büyük merasim 
yapılıyor 

Atina, 12 (Huıuıi muhabiri • 
miz bildiriyor) - Burad ı saat 
18 da büyük bir millet mltingi 
yapılmı,tır. Birçok hatip \'e hü • 
kiimet erkanından bazıları nu • 
tuklar aöylemif, halk bunları he
yecanla alkı,lıyarak zaferi kut· 
lulamııtır. Bütün mağazalar ka. 
palıdır. Ahali bir zafer bayramı 
yapmaktadır. Şehir donanmııtır. 

Sindağma ve Omonya meydanla· 

riyle lıtad caddesi geçilemiyecek 
kadar kalabalıktır. Halk hükG • 
metin zaferini alkıtlıyor v" asile
ri tel'in ediyor. 

Atina, General KondiHıeı par
lak bir istikbal hazırlamaktadır. 

Tabii hayata avdet edildi 
Atina, 12 (A.A.) - HükGmete 

sadık olup ta asilerin elinde eıir 
bulunan hük6met memurları aer· 
beat bırakılarak vazifeleri başına 
dönmütlerdir. 

Girit adaımın her tar• fından 
normal idare iade olunmuttur. 

nistana teminat 
verdi 

Sofya, 12 (A.A.) - Havu 

ajanıı bildiriyor: 

Yunan orta elçiıi, Yuna!! hu· 
dudunda Bulgar kıtaabnm takvi

yesi hakkında Batvekilden izahat 
iıtemittir. General Zlatef, bu ted-

birlerin Yunaniıtan hadiseleri Ü· 

zerine almdığmı izah ve Buiıari .. 

tanm aluhperver emelleri hak • 
ıunaa eıçıye 'temınaı -.ca ... "'"!-·· 

Giritte tabii vazıyetifl 
avdeti . 

Girit umumi valiıi B. A~ 
tiı, tekrar vazif eıine bqlaıss# 

Nireua tahtelbah~ri ter 
avdet etmek emrini almıttJT• 

General Dedea, tekrar Girİ .ti 
fırka kumandanlıjını atıoır · 
Bqün diğer adalardaki h .. 
memurlan yerlerine iade edi 
ve tekrar vazifeleri hqına 

Memleketimize sığıntJ 
asiler kimlerdir? 

Ayvalık, 12 (A.A.) - Mi . 
dillinin Averof taraf mdan it • 
gali dolayıaıyle Ayvabğa iltica 
eden Midilli valiıiyle iki me · 
buı dün lzmire gittiler. Bugiln 

gelen bir motörle, MıdHliye 
V enizeloı tarafından görıderi · 
len valisiyle kıdemli f'iizbaıı 

rütbesinde bir bahriy~ zabiti 
ve Midilli mevki kumandanı 
kıdemli bir yüz batı, iltica et • 
mitlerdir. 

llticalarına ıebep Mıdilli -
deki aıkerin tekrar 4tinaya 
müracaat ederek hükümete ar
zı sadakat ebneleridir. 

Çanakkale, 12 (A.A.) -
Yunanlı aıi kuvvetlerden bir 

fırka kumandanı ile bir mira • 
lay bazı zabitler ve 26 nefer 
bugün bir motörle Ayvalıim 
Babakale limanına gelmitler

dir. Bunlann Dedeağaçtan ev· 
veli Midilliye geldikleri ve o • 

rada barınamıyarak hükümeti • 
mize ıığındıkları anlqılmıftır. 

Tahtelbahirlerle mi 
kaçtılar? 

Şarki Makedonyadaki i.ailer, 

' 

Dedeağaçta duran huıuıi bir 
ile kaçmıılardır. 

Ba!ka haberlere göre, ka~ 
bir denizaltı gemisine binınitl' 
dir. 

Kaçırılan paralarıll 
iadesi meselesi 

Yunan hükameti, Bulgar ~ . ..if 
metine müracaatla, kaçak aıil"' 
tecrit ve Üzerlerindeki millet ~ 
ralaTmın istirdat edilmesioİ il" 
maa etmittir. 

Bulgaristana sığın•" 
asi zabitler 

Sofya, 12 (A.A.) - H••" 
janıı bildiriyor: 

Harbiye Bakanı, Yunan "' 
)erinin memleket içeriıind• . ..1 

temerküz kampına ıevkedıfeV" 
lerini bildirmittir. ~ 

Az kalsın lincediyorl•~,, 
Atina, 12 - Selinik .~1111 

nuna menıup kırk zabit i•Y~ 
methaldar olmak ıuçile tet'1'1 
dilmiılerdir. Mevkuflar A . 

vardıkları zaman az kaldı . 
tarafından linç edilecekl~,dı-

Bu akşam MELE K Sinemasında Büyük Galıı 
Gitta ALPAR ve Hans JARA'f 
T" N o o L 1 TA (SHVOY Otelin~e Balo) 

Musiki: Paul ABRA HAM - Asturyas Arjantin Orkestrafl 
Paramount DUnıra Haberlerl "11111111••••••••• 
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-······················: Yazan: · 
Kadır'!an Kaflı i ................................ ~ ... ·--···· ........... -- İngiltere Avam kamarasında, 

bildirilidğine göre, lngiliz mürah- - Ne oldu?. ' ları gösterdi .. Batını çevirerek: 

Ali reis Margi .Valeryonun yanına 
asker girecekti 

hası Bay Eden Moskova ve Varşo- _Eskici geçiyor? Bize kahval- - Bunlar da mı para eder?. 
vaya gidecektir. tı edilebilecek teyi ancak o temin - Sen çok tamahkarsın galiba! 

Bay Hitlerin silahsızlanma işleri edebilir. Sandık almak iıter misin? Malum 
mürahha11 olan Bay Ribentropun _ Satacak nemiz var ki?. Eli- ya timdi sandık kullanmak moda .. 

Ertesi gün tatoya g:ttiği zaman 
0na !U cevabı verdiler: 

- Marki Valeryo Hazretleri 
hiç kimseyi kabul etmiyor, çünkü 
ra.habızdır... ı 
Zorladı, ayak diredi, fakat hiç 

biri fayda vermedi. 
O a:kşam onu pek dütün~eli 

tören hancı ellerini, uğuşlurarak 
Yllnma &<>kuldu: 

- Mu!rterem Senyör!. Bir der -
eliniz mi var?. Bize söyleyin~z, el
bet çaresini bu?uruz !.. 

- Dünyada insanların ellerin · 
den gelmiyen üç teY vardır: Öl • 
lllemek, demiri altın yapmak, ha -
•ada uçmak! .. 

Ali Reis bu gibi zamanlarda o -
te!cilcrin ne kadar 1!e yaradı1kları· 
nı Ver..edikte anlamıttı .. Bu ıefer 
hancının da önüne bir düka altını 
abrak: 

- Ben Marki Valeryo ;ıe görüı· 
rnek ve onun yanına asker olarak 
&innek istiyorum ... 

- Y aaaa ... Bu kadarcık mı? ... 
Aman efendim, üzülmeyin!.. Bun
ların iknicisini olmut bilin!... Si· 
zin gibi delikanlıyı kim yanına al· 
ınaz? ... Fakat birincisi timdilik 
sahiden kimsenin yapamıyacaiı 
bir feydir. 

- Neden? ... 
- Hancı Ali reisin kulağına e · 

ğildi : 
- Çünkü Marki hazretleri bu· 

tadn değildir. 
- Nerede? ... 
Hancı dütünüyordu. Ali reis ce

binden bir altın daha çıkardı. Göz. 
lcri faltatı ıibi açılan adamın e· 
lina sıkıttuıncıı çenesi açıldı: 

-

0

Söz aramızda ... Bunu ben -
den ve bir de Marki hazrE-llerinin 
lcumandanından başka kimse bil -
trıez ... Kumandan Antonyo Perini 
timdi Venediktedir. Bazı itler i
çin gitti. 

- Antonyo Perini mi? ... Kont 
Perininin yeğeni? ... 

- Evet efendimiz!... Tanıyor 

tlluıunuz? .. . 
- Yok ... Hayır!. Adını duymu· 

! rn gibi ıeldi de ... Evet ... Şimdt 
flttarki nerede? .. 

- Sicilyada ! Gene ağrıları tut· 
lııuı, oradaki kaplıcalara ıitti ... 
.\ınma dofnısu benim böyle va -
lcitsiz ağrılara aklım ermez ... Gü -
ll&bı boyunlarına, Marki hazretle • 
l'İııin bQ Sicilya yolculuklarına 
1-tka mana verenler de var ... 

N 'b'' - e ıı ı ... 
Hancı ıkındı, sıkınb: 
- Şey! ... Kimbilir ..• itte! ... Pek 

"akit.iz ıidiyor da ... 
Diye bir teJler ıeTeledi, fakat 

iPe aapa gelen bir fey söylemedi. 
En sonra: 
- Şimdi p.toda yalnız Markiz 

~ÇJoza var ... Bazı pn;er köye 
qclar çıkar, tarlalar arasında ıe· 
:.7: köylülerle konutur, hastalara, 

tinrlara yardım eder. Çok iyi 
1-tıali bir kız!.. Antonyo Perini o
~ l'Urrundur. 

Diye ilave etti. 
ta-. Marki hazretleri ne zaman 

ller? .•.• 

Londraya gelmesi sözleri vardır. mizde ne kaldı? Hem de antika bir ıey! .. itte bat 
Ali reis arkadaılariyle birlikte Bu suretle, İngiliz hariciye na _ _ Sen karııma.. Bir evde lü- turada... Ne de mükemmel san -

odasına çıktı. Yatağma uzandı, zırı s :r Con Simonun Berlin se- zumsuz ıeyler her zaman buluna· dık. ... Odada çok yer kapladığı 
gözlerini yumdu ve şimdi çok u · yahati tekrar yoluna konmuş o - bilir. Siz iti bana bırakın.. ıç.in satacağız, ucuzca veririz .. 
zakta kalan çocukluk zamanlarını lacaktır. İngiliz hariciye nazırı - Ali Cengiz pencereyı açarak - Ben sanduk ne yapacağum !. 
dütünmeğe batladı: nın Moskova ve Varşova seyahat - "eskiler alayım,. mı çağırdı. Son· Hem de antika bir şey!.. itte bak 

Perini tatosu, iyi yürekli Civani )eri hakkında parlamentoda itçi ra kağıt tomarlariyle yapılmıt yas- bir şeye yaramaz! .. Batka bir fe • 
ve Karolina ... Daha sonra küçük meb'usu Lensböri izahat istemiş tıkları battaniye ile örttü. Demi- yiniz yok ise ben yideyum .. 
Graçyoza ... Onunla mazgal arala- ve hariciye nazırı da Berlin seya. re uzatmasını, yatakta hiç kıpır· Eskici kapıdan çıkmaya davran
rında, 9atonun daracık ve dolaşık hatin"n bir yoluna konmasından damamaıını söyledi ve ilave etti: mıtb.. Ali Cengiz kolundan tut · 
merdivenlerinde dolaşmaları. Ka- sonra bu iki merkezde de mevzuu 

- Oynarsan, altındaki kağıtla· 
lın ve taıtan duvarların ardında bahis seyahatlerin memnuniyetle 

rın sesi çıkar .. Her işimiz altüst 
küçük bir pencerenin önünde yan- yapılacağını anlatmış tır. Ve hu 

d · d olur, dedi. yana durarak denizi, ve enız e ziyaretin Bay Eden tarafından )'a-
l l · h 1 "Eskiler alayım., yukarıya çık-gidcn yelken i crı asret e seyret· pılacağını aöylemi~tir. 

1 mı• ve Ali Cengizin aralık bırak· 
tiği zaman ar... Bunun üzerine bir diğer işçı 'S' 

Sarıtİn mavi gözlü Graçyoza, meb'usu Berline mi yoksa Mosko - tığ ı kapıdan başını uzatarak: 
bütün bu dekorun ortasında ince, vaya mı daha önce gidileceği hak- - Beni buradan mi çağırdilar? 
sevimli ve seyrine doyulmıyan bit kında bir sual ıormuıtur. Yok - diye sormuttu. 
çiçek gibiydi... ııa, Moskova ve Varşova seyahatı - Evet .. Gir içeri.. Fakat gir· 
Şimdi o büyümüttü. Berlin yolculuğundan sonra mı meden rica ederim ayaklarınızı si· 
Acaba Paolinoyu unuttu mu? yapılacaktı?. liniz.. Apartmanımı kirletmeyin .. 

Hali annesinin dönütünü mü bek· Sir Con Simon meseleyi karış - Sokaklar çamur içinde ... 
liyor? Hala küçük Paolinonun za· tırmak lüzumu olmadığ ını, lngilte - Ayağimi neye sileyim. Ka-
vallı anneciği:ti de beraberinde ge. renin serbest bir memleket oldu - pının önünde pazpaz yok ki? 
tirerek gene tatoya gelmesini isti- ğunu ve tasarlandığına göre Ber - Ali Cengiz kapıya kotıtP baka-
yor mu? ... Acaba Aliyi görürse ta· 1ine seyahat tanzim edildikten rak, hayretle: 
nıyacak mıydı?... ıonra akabinde diğer ziyaretlerin - Paspas yok mu? Sahi .. Yok .. 

Ali reis, gözlerinin önünde, her de yapılacağını söylemiştir. "U- Muhakkak gene çaldılar.. Zaten 
an biraz daha güzelleterek derin· marım ki hadiseler böyle cereyan burada herfeyi aıırıyorlar.ltte bu-
leıen bir hayale dalıyor, babasının edecektir.,, demittir • nun için ya eve hiç bir fey almıyo-
haareti yanında sarı kızın yoklu· -o- rum. Haddin varsa git al, getir .. 
ğunu da inceden inceye duyuyor - Sevindirilen kflçflkler Hemen çabndıiını görünün. Kon· 
du. Hili.Iiahmer Cemiyeti t"raf m- turat bitip de evden çıkıncıya ka· 

Sarı kız!... O sarı kız timdi na· dan bayram münasebetiyle fakir dar bir teY almıyacafmı .. 
sıldır? Aca~a. g~ne o. ka.;ar güzel , çocuklara bapa.mlık elbi~e dl'-ğı- Eakici odaya girince, omuzun -
ve o kadar ıyı y~reklı mı...... tıbsau'°" W'~ın"br. Dün otU2 daki eski çuvalını yere indirme • 
~~t hayır .... Onu dütunme- çocuk sevindirilmittir. Bugün de den etrafa ıöyle bir göz aezdir -

melı .... Şimdi düıünülecek yalnız b' k ki lb" l"k k dı"kten sonra·. -
b

. ır ısım çocu ara e ıse ı u-
ır §ey var: kk b ·ı k . N 1 . ak . 
Ş h

. . . l l maş, aya a ı verı ece tır. - e erı satm iıtıyorsunuz? 
a ın reısm rnrtarı ması ... 

Ayşe nerede? f' 
Yirmi gün kadar böyle geçti. 

Valeryo bir türlü Sicilyadan dön
mek bilmiyordu. Ali re' s Je ba
zau f Pi< batına, hazan da t~cı.ı-.·. 
Y J!\.Lf veya Sanı;r-.r Osm~ ·.ıln t.e -
r<\bu ıatonun etra := ında dol3,1yoı , 
i.,~ f:ı ıöze batmad.\al her yanını 
ıt·7.den geçiriyordı.:. 

Bakııları her kulenin, her maz
galın, kalın demir kafesli her pen· 
cerenin kartısında birkaç zaman 
duruyor, oralarda babasmın göz-
lerini, yüzünü görmek istiyordu . . 
Fakat bir türlü bu dileğine eremi
yordu. 

Yalnız karııdan baktığı, hiç bir 
ıey yapamadıiı için çok üzülüyor
du. 

-o- - Azıcık dur hele canım .. Şim-

Yeni ne,rivat 

Arkltekt Mimar 

di gösteririm .. 
Ali Cengiz, eskicinin, sandığın 

iç ini görmemesini temin edecek 
Bu yıldan itibaren (Arkitekt) bir §ekilde gidip sandığın yanında 

adını alan (Mimar) mecmuaı;ının di;ı; çöktü. Bir hayli, mühim bir 
49 uncu sayısı İstanbul konserva - şey arayormu9 gibi karıttırdrktan 
tuvar binası için açılan beynelmi- sonra bet tane deniz donunu mem
lel müsabakaya iştirak eden eser- nun bir çehre ile gösterdi: 
Iere tnhsis edilmiştir. - Bunlara ne verrrsin? Diye 

Mecmuada mükafat ve derece sordu. 
alan bütün eserler neşredilmiş- Eakici donları eline aldı, §Öyle 

tir. bir bakıp yere bıraktı .• 
Alakadarlara tavsiye ederiz. - Beni bunlar için mi bu kadar 

--~----~------~--~-
)' ükıeğe çıkardınız? 

- Bunlar için de ne demek? .. 

~------------~ Elbette bunla( için; beğenmedin 
ı '? mı .. HABER - Yaz yünlerina daha dort ay 

Akşam Post as• var. O yüna kadar bunlarin yüzla-
t D_ A_R_E_E_V_t i rina kim bakar!. 

Birçok defalar merdivenle, ya- ISTANBUL ANKARA CADDESi 1 - Zararı yok. O güne kadar 
hut baıka yoldan, bu da olmazsa re.ıgrar .lldreııt: İSTANHUI. llAHP.:h : durur. Keten oldukları için güve , 
bir kurnazlıkla ptoya girmeyi dü- Tl'lelon Vau: !SH12 lctareı %4l'"O ! müve dinlemez bunlar ... Sen kork-

tünmüı, taaarlamıtb. Fakat içe- .... ABÖ
0

n°E
000

ŞARTL;;Ri""' l ma! .. 
ri ıirse bile bu kocaman •alonun 1 - Baıka bir ıeyiniz yok mu ? . 'S' 1 8 12 aynı. 

karıtrk yollarmd~, sayısız oda ve ru•klJ•ı ıso uo 880 ıue Krt - Hele biraz dur bakalım .. 
salonlarında, kimseye gorunme· Ceneblı •Mı " 0 84• 11ıe &,ka daha nelerimiz var .. 
den gezmek kabil miydi? .. Oraya ıLArt TARiFESi Ali Cengiz odada dolatmaya 
ancak eskidenberi dütündüg~ü oi- l'lı:arl't uanıarınrn .. nn IZ.A\ baıtadı .. Her tarafı aradı .. Demi -

o ~il Ulnlıu ı o Llıruıtur 
bi bir Venedikli zabit veya aske:- • ................................................. rin yattığı yatağın yanından ge -
olarak ıirebilir, 0 zaman yapaca· Sa hibi ve Neşriyat Müdürü: çerken: 
jını yapardı. HASAN RASiM US 1 - Ah tembel , ah!. dedi. Bu ıa-

Görenleri kutkulandırmaktan &.'lılo•t• , .. , : ıVAKITı Moı1>ıuuıı• I hah yataktan kalkmak ;.temiyo -

çekindiii için tatonun yals:ınlanna .. •••••••••••• sun! Öyle ya, insan kut tüyü ya-
da sokulamıyordu. tağ olay kolay bırakabilir mi?. 

Handa her hangi bir kimseye. I' Demir cevap vermedi.. Baıını 
yahut köylülerden bqhcalarına: K U P O " duvara çevirmitti.. Kağıt yastığın 

- Şahin reis acaba hangi kule- 6 6 sesini çıkarmamak için, adeta ne • 
dedir?... 

1 13•3 .. 935 fes almaya bile korkuyordu. 

tu: 
- Ne acele ediyorsun! Hele bi

raz bekle .. 
Odada yeniden dolaıtı .. Tahta 

karyolanın yanına geldiği zaman 
hali batı duvara dönük yatan De • 
mire baktı .. Sonra yavap kar
yolanın altında duran bir çift po -
tini aldı. Bu Demirin ayakkabı • 
sıydı .. Ali Cengiz kendi kendine: 

- Ayakkabıya yazık olacak 
amma ne yapayım, dedi... Yalnız 
kendiıinin ayafına uyuyor ... Ne 
ben ne de Nejat kullanamıyoruz .. 
Demek ki bunda umumi menfaat 
yok ... Um\:.mun menfaatini, p.h • 
sın menfaatine tercih etmek li • 
zmı .. Bundan alacağımız para ile 
yemek yeriz .. Bu da umumi men -
faattir !. Dıtarıya çıkmak iıtediği 
zaman da benim ayakkabılerımı 
giyer, diye eıkiciye uzattı ... 

Yahudi: 
- lıte bu biraz ite yarar, daha 

kullanılabilir... dedi. 
Ali Cengiz, yalnız yahudinin iıi

debi1eceji bir sesle: 

- Zannederim.. Daha on iki 
defa ya giyilmiş, ya giyilmemittir. 

- Y aliniz. ayayi pek küçük .... 
itte bu bozuyor •• 

- Amma yaptınız ha! .. Tam 
karar bir ayakkabı .. Yükeek ko -
nutma.. Bu ayakkabı uyuyan ar • 
kadatrımındır .. Bunları satmak is
temez .. Yalnız, hekim ona kundu
ra aiymesini söyledi. Potin giyme
sini menetti. Kendi iyiliii için 
ondan habersiz satıyorum .. 

- Buna kaç para iıtiyorıunuz?. 
- Hepsine birden mi?. 

- Bu:ada ne var ki hepıine ol -
ıun. Bir don ve bir de potin! .. 

- Y ava9, yükıek söyleme? Na• 
lınlardan hiç bahsetmiyorsun ? • 

- Onlari ft1amam ! .. 
- Sana bir de yelek vereyim .. 
Ali Cengiz bunu söylerken san

dığa koıtu.. Ve ayni zamanda 
ilave ett: 

- Hem bu yelek hakiki Ket -
mir ıalındandır ... Gerçi düğmeleri 
yok amma, gene kullanrlabilir. 

Yahudi yeleğe benzetemediği 
kum ata göz atbktan sonra: 

- Yelek bu mu? Peki hepıine 

ne vereyim?. 
- Her halde iki yüz elli kuruı

tan eksik olmamalı ... 

Yahudi, elinde tuttuiu donları 
yere bırakarak: 

- Ne diyorsun? Sen aklini mi 
bozdun? iki yuz elli mi? Elli ku • 
l'Uf ye er mi? 

- Elli kurut! A!. Ne yapıyor
sun! .. Elli kurut ! Amma da yaptm 
ha! •. Haydi, hsrdi .. iki lira.- tle 
it olup bitsin .. 

- Bir liradan fazla veremem !. 
- !n az yirmi pn, hatta bir ayı 

'4>ıara ... 

Dese, belki doğru bir haber ala· l Ali odayı bet altı defa dolqtı .. 
bilirdi. Fakat göze eski nalıntardan baı • 

ı ka bir fCY çarpmadı .. Eskiciye bun-
Hem de donlar pek ald ! .. 

(DerJamı VllT) 



S HABER - A1qam Poetaaı 12 MART- l935 _ ___,..-=-~~ır-

-~~~~~~~~~~~~~~~A~~~e=ri~k;a~i~le~i~n~-~~Y~u~goslav gazetelerine göre 
Esir Kadın giltere arasında Italya, Akdeniz siyase• 

tini değiştiriyormuş . ····-·· _ .... _ ....... . 
Nakleden: i 

< va - rto > ~ ----····-····················· 
HABER 'in 

tefrikası 

....... -........................ . 
~ no. 39 
i Aşk ve His Romanı .................................. 

Bu kadına karşı kalbinde bir ı Lakin.. orada şimdi kim oturu -
hürmet hissi vardı. Fakat, şaka yordu?. 
ol.un diye, ona, daima "meyane - Oğ]u olamazdı .. 
ci,, derdi. Vahit, hayatında, aşka Zira, çocuk bu saatte mutlaka 
ifık olan profesyonel "meyaneci- uyurdu .. Öyle ise, sade matmazel 
ler,, e de tesadüf etmemiş miydi ? Jacksonun uyumadığı mevzuu 

- Bu evde, ne güzel bir atk bahisti .. Zavallı kadıncağız, dai -
hayatı sürmüıtü .. Kamile ile ev - ma uykusuzluktan tikayet ederdi .. 
lenmezden evvel, bahçede, şairane B:r gecede, uyumaması için bir 
mehtaplı geceler de ne metresler- çok ıebep1er olsa gerekti .. 
gezdirmemİfM, ne metresler.. Şüphesiz, Kamile, ona, bütün 

O kadınlara ne yalan söyleme - macerayı an!atmıt alacaktı .. İıte, 
m',ti... "kötü bir herif olan ev efendisi • 
"- Bu eve benden başka kadın nin,, geri dönüıü, onu böyle yata -

getirmediğine yemin et!.,, dedikle· ğında bir taraftan bir tarafa dön • 
ri vakit, yalan yere yemin etmiı . dürüyordu, f Üphesiz ... 
ti..... Delikanlının birdenbire yüreği 

f::JZ etti: 
"- Ki.milenin 

yok!.,, 

Demek ki .... 

odasında ıqık 

Harp çıkması kabil 
değil midir? 

Vatingtondan bildiriliyor: 
Amerikan Ayan meclisinde bü

yük ve hararetli münakatalardan 
sonra Amerikan ordusunun 
118.760 dan 165.000 aayısma çı -
karılması uygun görülmüttür. 

Japonya ve lngilterenin, Ame -
rikaya düıman olabilmesi ihtimal· 
leri de bu toplantıda görütül
müttür. 

Bununla beraber Ayan azasın -
danBorok bu dütünceye itiraz et· 
mi§ demittir ki: "İngiltereyle ara
mızın bozulmasına hiç im.kin gör
miyorum .. İstediği her ıeyi diplo -
matik yollarla elde etmek yolu 
varken İngiltere bizimle neye 
harbetsin?. 

Amerika ile İngiltere arasında 
bir harp çıksa, İngiltere bir gece 
içinde parçalanır. Döminyonlar -
dan ikisi, ana vatanla tefriki me -
sai etmez. lneiltere idareciliği 

Amerika ile aramızm bozulma -

Hakikatte ise, bütün bu bahçe, 
bütün bu ev ve bu sahil ve bu ta -
raça, hep kadınların hatıra.:uı ile, 
tabir caizse, tıklım tıklım doluydu. 
Şimdi, o, bunları nasıl esefle ak -
Jmdan ıeçiriyoraa, bütün o kadın
ların da, bu sahil kötkünü gönül -
leri .. z!ayarak akıllarından geçire
ceklerini dütündü .. 

Heyecanda değil!.. Onu düşün • 
miyor .. Müracaatı vız gelmiş. O -

sına hiç fırsat vermez.,, 
nun uykusunu kaçırmamı§ .. 

Şüphesiz ki, arkadatı Ferit, o. lıtanbul 2 nci icra Memur/u-
nun birdenbire çıka gelmek ihti - ğundan: 
malini aöylememeği ihtiyat ese • İpotek cihetinden paraya çev
ri saymıftı .. Bu ev, heyecanla bek- rilmeaine karar verilen ve yemin
lenilen bir yere benzemiyordu .. li ehlivukuf tarafından tamamına 

Kamile, sairin, ve evinin her tür- üç yüz seksen bet lira kıymet tak

Bu haber yakında resmen teeyyüledecekmlŞ 
8 Mart tarihli Belgratt.'!I çıkan 

Politika gazetesi Paristen "'dığı a 
şağıdaki telgrafı neşretmıftİr: 

Roma anlaşmasından tonra 1-
talya hükUıneti Akdeniz s:yasetİ· 
ni değiştirmeğe karar vermi~t;r 

tfo deği§menın en mühim nokta11 

f ürkiye ve Yunanillanla ı.tost gt' 

çinmektir. 
Pek yakında bu haberl<-rin bir 

nutuk veya !>ir teklifle teeyyüt e· 
deceği muhakkak say1lıyor. 

ispanyada bir avukat 
Yunan krallığını istiyor 

-~---~·--~~~--
Siyasal kodamanların Yunanis f Hellen tahtını iddia etmekte o· 

tanı ikiye ayırmak için durmadan lan Prens Eugene hukukunurı 19~ 
çarpıştıkları bugünlerde, komşu - yılında İstanbul patriği dördünciİ 
muzun iç itlerini büsbütün karıt Meletios ve 1927 de Kuduı patrik· 
tmnak için ortaya yeni yeni kah - liği tarafından tasdik edildiğiııİ 
ramanlar atılmaktadır. Orta çağ - anlatmaktadır. Sözlerine bakıllf" 
larda Bizans imparatorluğunda ıa 1204 yılından itibaren Bizaııt 
hüküm süren dört büyük ailenin İmparatorluğunda hüküm süre" 
en son evladı olduğu iddiasiyle L k · f ·1 G 1 as arıs amı yasının asi .Jener• 
ortaya biri çıkmıt, ve Yunan tah- Mitel Paleolog tarafından tahtın· 
tınt ele geçirmek için mücadeleye dan indirilen dördüncü Laskarisiıt 
başlıyacağım söylemiştir Bu adam 

torunu imiı. 
doğmuf olduğu İspanyanın Sara-
gosae tehrinde avukatların en kı- Eugene'nin İspanyada huluıt' 
demlisi Bay Eugene Lubırides · masına sehep de on dokuzuncu 
dir. Müddeiyatını fransızca vazllı. yüzyılın ortalarına doğru büyük 

ğr. b~r beyanname ile dün neşret·, babası Manuel'in lstanbulcan ıii-
mıttır. rülerek oraya gitmiş olm~1tdır. 

Tarhların üstünde, ağaçların al
tında neler, neler yapmamrtlardr .. 
Burada, timdi gençliğini arama -
ia gelmit değil miydi? Ve genç -
liğinin en güzel hatırası, dudak -
la:rmdaki tebessümiyle Kimiley -
di ... 

~ '~aauu~an mam~,,~duğu- dk~unanHo~Mda~iS~~u••••••··~··•••••••••••••••·~ 

O hayaline ıeldi mi, tarhlarm 
üzerindeki, ağaçların altındaki, 
taraçadaki ve odalardaki bütün 
metrea1er siliniyordu .. Bütün ihti -
şamiyle Ki.mile beliriyordu .. 

Durdu .. 
Ş11 çemenlerin üatüne uzanmak 

arzum içinde uyandı.. Bu sakin 
bahçede, bütün gece hayalita dal
mak istedi .. 

Köpek de durmlJ!tu.. Hayvana 
doinı batını iğdi •. 

- Ona ıten mi bek'çilik ediyor -
sun? - diye sordu .. 

Ditleiin gözleri karanlıkta pa -
rd panl parlıyordu .. 

- Sen çok iyi köpeksin .. 
Batını oktadı .. 

Sonra, yavaş, yavaş gezintisine 
devam etti. 

Evveli , ağaçların sarkan dalla· 
rı evi maskeledi .• Böylelikle nı -
bundaki meyiller değiıti. 

Parmak1ığa dayandı.. Denize 
ırrbnı çevirmitti.. Gözlerini ka
padı .. Dalgaların mırıltısını dinle
di .. Gecenin serin havasını ciğer -
lerine çekti.. . Bütün bu muhitin 
heyeti umumiyesi, ona harıkulade 
geliyordu. 

Gece öyle güzeldi ve hali hazır 
o kadar mükemmeldi ki maziyi 
unutuyordu .. 

Bu mırıltı, bu koku, bu hava .... 
Kimilenin vücudunu da, bütün 
bunlar sarmıftı .. 

- Vihit, onun kocası değil, 
itrkıydı .. Nice defalar: 

" s be . ·ı· . ' - en mm sevgı ımsın .. ,, 
demem it miydi?. 

Öyleydi .. Hakkr vardı .. Bir ko
ca için, böyle, on yedi yaşında 

mektep çocukları gibi, ağaç altın· 
da ve maıukasımn penceresi kar -
ftsında t~taür etmek olur tey miy

di?. 
Evin bir tek penceresi aydınlık

tı. Bu da, Ki.milenin değildi .. 
Karısının odası, kötkün en kö -
4esindeydi . Yanında da tuvalet 
edur vardr. Ondan sonraki 
pencerede ıtık vardı. 

Vaktiyle burası, onun odasıydı. 
"- Garip tesadüf! ... ,, diye mr

nldandr .. 

nu düıünerek, rahat rahat, mıtıl yeni İskender pap mahallesinde 
mrtrl uyuyordu .. Demek ki, aıkı Ahmediye caddesinde eski 47, 47 
çoktandır uyuttuğu için,--kendi de mükerrer yeni 69, 71 numaralarla 
uyuyordu... murakkam bir evin tamamı açık 

BALO 
Mevsimin en nezih ve en eğlenceli balosu 

KURUN Ansızın, Vahit, kendinden, ken- arttırmaya konmuı olup 15 - 4 
.di kudretinden, ıimdiye kadar 0 - 935 pazartesi günü saat 14 den 
kadar güvendiği erkeklik cazibe_ 16 ya kadar dairemizde açık art-
•mtlea f- halde krlctu Sıtkı tırma ile satılacaktır. Arttırma 1 gazetesinin 21/3/ 935 Perıembe akıamı Maksim salonunda 
sıynldr. 'JDedell kıym4rn IDlıliAbıaeaoutu<yuz.ii I --.. ;;.: halA.t .... 

d · b · · b ld .. kd' Bu baloya, Kurun gazetesinin ne§rettiği kuponlarını toplı-
(Devamı var) e yetnlı§ eşını u ugu ta ır- 1 yanlar bedava, kupon toplamıyanlar ise 1,50 l:ralık bilet muka· 

-------------- de mezkiir gayri menkul alıcısı üs-ı 

-
_il RADYO ~I tünde blt'llkılacaktır. Akaı halde bilinde girebileceklerdir. 

BUGUN 

İSTANBUL: 
18: Fran ızça der . 18,30: Jim -

nastik - Bayan Azade, 18.50: Po· 
sen Senfonik - Petru) ka - Stra· 
' 'inski 19,30: Haberler. 19.40: J\fo. 
nolog - Hayan Halide 20: Maarif 
Bakanlığı namına konferans - İs · 
tanbul kız lisesi muallimi Cemile. 
20,30: llalaleyka orkestrası. 21: 
La Sonat Patetik - Betlıo\'C!J, 2? ,:?O 
Son haberler, Borsalar, 21.:\0: Rad· 
yo orke ırası. 22: Radyo caz \'C 
tango orke ıraları. 

saçları dökülenlere 

Saç Eksiri 
Komojen Kanzuk 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Mustahzarabndan 

Saçların dökülmesine ve kepek
lenmesine mani olur. 

Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 

Komojen Kanzuk ıaç eksiri 
msruf eczanelerle; rtrıyat mağa• 

zalarmda bulunur. 

Kuponların değiıtirilmesi ve bilet satııı, Cumadan maada 
son arttıranm antı yerinde kal· 

hergün ıaat 9 dan 18 ze kadar Kurun idaresinde yapılmaktadır. I 
mak üzere arttırma on heı gün 
müddetle uzablarak 30 _ 4 _ Davetiye ve b'letler ikiter kitiliktir. d 
935 sah günü saat 14 den 16 yaka- ••••••••••••••••~•• .. ••••••• 
dar gene dairemizde yapılacak 

olan açık arttırmasında dahi art -
tırma bedeli takdir olunan kıy . 
metin yüzde yetmit betini bul -
madrğı surette sabf 2280 No. lu 

kanun ahkimma tevfikan geri bı
rakılacaktır. Arttırmaya girmek 
istiyenlerin mezkiir gayri menku
le takdir edilen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçe· 
si veya ulusal bir bankanın temi. 
nat mektubunu hamil bulunmala
n lazımdır. Haklan tapuya ka
yıtlı olmıyan ipotekli alacaklılar!a 
diğer alakadarların, irtifak hak -
kı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususiyle faiz ve masarif e dair o
lan iddialarını ilin tarihinden iti
baren yirmi gün içinde evrakı 

müsbiteleriyle birlikte dairemize 
bildirmelidirler. Aksi halde hak
ları tapuya kayıtlı olmıyanlar ıa
tıf bedelinin paylaşmasına gire
mezler. Daha çok malOmat al. 
mak istiyenlerin 21 - 3 - 935 
perfembe gününden itibaren dai • 
remizde açık ve asılı bulunduru • 
lacak olan artt1rma §artname::ini I 
ve 934/865 No. lu dosyasında mev 
cut ve mezkur gayri menkuliin ev
saf, mesaha vesairesini gösterir 
vaziyet ve takdiri kıymet raporu
nu görüp anlıyabilecekleri ilin o
lunur. ( 469) Gripten sonra Romatizmam 

Hizmet edecek bir kadın fa2lalaıtı. Hergün 

Bir yaşlı kadın yanında oturup I Almıya baıladrm. Sıhha-

ev işleri yapacak yalnız " yaşlıca NEVRoz·N . 
bir .k?dın ~ranıyor. Matbaamız kah • J tım yerine geldi. Ağ~.,.Ja-
vecısıne muracaat. 1 nm tamamen geçtı. 
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1 yi lir fut bolcu nasıl 
yetişebilir? 

}'azması ben den: - --... Sadi Karsan ve 
yeni yazısı 

lyi bir futbolcu nasıl yetişir? 
Bu bizde üzer~nde hem çok, 

Zamanının en iyi oyuncusu 
Sadi Karsan bunu anlatıyor 

hem de az işlenmiş bir mevzudur. 
Çünkü bu işleri bilen blimiyen 

kal'ışmış, ortaya atılan binlerce 
fikrin arasında ekserisi ayağını to- Halter 

iyi bir futbolcu olmak için ne 1 

iİbi evsafa malik olmak lazım· 
1 

dır? Bunlar ne suretle elde edile
b:lir? Bir oyuncu eksikler'ni ne 
!e

1

dlde çalı~makla tem:n edebi- 1 
ı· ır? Futbolda ferdi antrenman na· 
' 1' Yapıl•T? işte her biri ayrı ayrı l• 1 '·er mühim ve ~ok faydalı mev-

1 
~a temas e:len ve bu güne kadar 
l::ıerinde b'zde pek az işlenmiş o-

1 lan b· cihetleri bir ka~ yazımızda,. 
lef·ik ve :zah etmeği yeni yetifen ' 
n~s:l idn faydalı bulduk. Uzun 
sen~Ier ic· ntleki tecrübemize isti· 

llat e·'er;k elde ettiğimiz bilgi da· 
1 

hilin :'e bu mevzuları b:rer birer 
~e'Ve]ope e ·'eceğ'z. Takımlar o -

1 

hlnculardan teşkil olunduğuna 
lla:zaran bir takımın yükse!eb ·ı
!tı~si ·ç:n evvela onun cüzleri o-

lan i :'mancıların ferdi kabiliyet

le:-:nin kemale gelmit olması li.
:ııın:l:T. Takımda yer alan oyuncu· 

l-rrn bir çok hataları görülürken 
\)u nok an· 'l ... m tashih· cihetine gi
dilrne::len takımdan iyi bir oyun 

1 

he' lemek boş yere ümit bağlamak 
olur. Her oyuncu kendisine düşen 1 

laz'feyi layıkıvle ifa edebilmeli- 1 

d'r ki takım d~ kül halinde iyi ça-
1 

lı~ab· ıs:n ve gösterilecek bir çok 
'tun tarzlarını tatbik edehilain. 

\rek müdafaada ve gerekse mu· ı 
~:.m hattında oynayan bir oyun
~da aran:lacak batlıca evsaf 
"ın'ardır: 

1 - Her iki ayağına hakim ol-
ltı:- '~. 1 

2 -Topu iy· kullanabilmek. 
3 -Tahmini mesafede aldan- ' 

~aıak. 1 

4 - Top falsolarmdan istifade 
'll"'-~k. ! 

S - Atletik meziyetlere malik 
()flba.k. 1 

6 - Batla lopu her istikamete 
\la' ·ı k 1 ı me . 

7 - Şahai oynamak icap ede-
~~· anları kestirmek. 1 
:ı... 8 - Oyun kava· dini iyice bil-
.... e',, 

ed ~:mdi birer b:ı-er bunları tahlil 
e.~: 

~ l - Futbolda bir oyuncunun 
.: .. iki ayağına da hakim olmasr 
~!lır. Burada ayağına hakim o!
~ ıttan maksat her iki ayağıyle 
ıc:thang: bir vaziyette (dururken, l 

larken, top havadan gelirken) 

.. t k b'l k t .. erken ra ı pa sünnemiş ve işten anlamıyan-
ıu çe e ı me , opu ıur :s- • .. • ,.. 

lım yaparken her iki ayağını da lann sozlen en dolgun yekUnu tu~ 
istediği gibi kullanabilmektir. Bu· ı muştur. Bu.~lar .. ar~ında da 
nu yapamamak bir oyuncu iç'n senelerce tecrube gormuş bu saha
büyük bir noksandır. Ve hu öyle 1 da yükselmiş kıymetli sporculan
mühim bir noksandır ki çok defa 1 mız, ya büsbütün susmuşlar; yahut 
takrm1 aleyhine de netice verebi· da bunlann işe yarayacak fikirleri 

F ransada yapılan güllP. ve hal ter müsabakalannt Oumoulin ka· 
zanarak Fransız şampiyonu olmut tur. Tek kol ile 95 i<Hoyu silkme 
kaldırmıf, çift kolla koparma 110 ve Jö~e de 145 kilo kldırmıtbr. 

Resmimiz Dumoulin'i tek kolla 95 kiloyu silkme kaldıruken gös
termektedir. 

lir. Mesela ceza ç.izgisi 'çinde önü patırUıya karışıp gitm'şler. 

bo~ken ayağına gelen topu o anda Oynadığı zamanlarında en yük. 
kaleye atamıyan oyuncu takımına selmiş, yalnız topa vurmasıyle de. 
bir gol fırsatı kaçırtmı§ olur. Ve ğil, akıllı ve hesaplı oyunu ile de 

ihtimal ki 0 gol de takmımm gali- 1 ~üyük bir şöhret l~zanmış ~~t
biyetini tem'n edecek bir sayı o- lı arkadaşım Sadı Karsan, bugun
labilir. Bir lahza tereddüt topun 1 den itibaren her hafta muntazam 
sol ayaldan sağ ayağa geçirilmesj yazacağı bir yazı silsilesivle bizim 
iç·n geçen zaman hasım müdafii- ' butbolculan~ bu en eksik tarafın J 

Boks'da Fransızlar 
galib geldiler 

Fransız Humery, lnglllz Kld'l dUvdD 

nin yet'şmesine ve gol fırsatının bımamlamaga çalışacaktır. 
l;açmaaına sebebiyet verir. Müda· Bu yazılar, yalnız bir ders 
laa iç:n de hu hal ayniyle vakidir. değil, oynadığı zamanlar bütün 
S kışık bir vaziyette iyi kullan-· memlekette alkışlanmış ve sevil
madığı ayağm:ı gelen topu uzak ... miş bir ağabeyin, senelrce bu yol
laşttramıyan 'eya falsolu vuran da didiştikten sonra edindiği tec
mü.lafi topu ral<!p tarafın muha-

1 

rübelerden sonra verdiği nasihat
c'mine kaphrm'lkıa kalesi için ler(lir .. 
tehlikeli bir vaziyet ihdas etmit 1 Çok temenni ediyorum ki, spor 
olur. Bu itibarla oyuncular her iki I culanmrz, bilhassa yeni inkişaf et
ayak'armı da iyi kull~abilmeli· 

1 
mek çağında olanlar - hakikaten 

d'r. Bunu ne ıuıt!lc: temın etmek hüyu"k bir kıynıeti olan- bu vazı-
1 .. • 

kabildir? Ancak ~e-ndi kendine lan dikkat ve samimiyetle okusun-
çalıtmak!a· He~ ~ki ayağını da lar da, böylece memleket sponına 
kullanabılmek çm çalış.malı, az- bir hizmet edilmiş olsun. 
mebllelidir. ~im ve .. batm Ö- J.uet lluhittl• APAK 

nünıle muvaffkiyet kat'idir. Ya- -----------·--pılacak tavsiye tudur: iki arka· ruf.arı sıklaıtırmalı duvarla olan Kid Berg kalbine yediği ıiddetli bir yumnıfun teairile kıvranırken" 
dq futbol sahasına gibneli ve mesafeyi gittikçe açmahdır. Cıva Fransız hafif siklet tampiyonu Humery'yi nakavt ile galibiyeti 

karııl Mı abzmıevki edeerk biri- gibi ayakta kayan küçük tenis to· Humery lngiliz Kid Bergi ıayı he- temin ettirmemek için bütün m&• 

b. 1 · • ı d H • puna hakim olunursa me•in topa h · • f t · · M r erme topu a.ma ı ır. angı 'S" sabiyle döverek evvelki mağlu- aretın1 sar e mııtır. açm ao-
hikimiyet daha fazla artar. Bu d F ayağ·n çalııtırılması ve itlettiril- biyetinin acısını rıkarmıc.tn. Hu- nuna oğru ransız tampilonu ta· 
suretle her iki ayakla da topa vu- :s- 'S" 

mesi isteniyorsa mütemadiyen mamiyle hakimiyeti ele almq ve 
ruş!arda tamamiyle meleke pey- mery bu intikam maçı için çok ça-

yalnız o ayakla topa vurmalıdır- b kroıeleriyle hasmını yumruk k& • 
B h h da ed:ldikten ıonra ugün maç- lıf.mı•h.Ringe çıkar çıkmaz hemen 

u sure!le bir kaç saat ~ afta ~ :r ıırgasma tutmu9tur. Bu;ıa rai • 
larda pek çok defa görülen hata· hücuma geçmesiyle iti çabuk bitir. 

muntazaman zayıf olan ayağı İş· lara ve fırsat kaçırmalara tesadüf men Kid Berg yalnız bir kaç defa 
letme!idir. Gelen toplara her va· ı' mek istediği anlatılıyordu. Esa· e:liLmez. Ceza sahaları iç;n:le her 
ziyette vurmağa çal:ımahdır. Bu· hangi bir vaziyette yakalanan sen Humery'nin dövütme tnrzı di. 
ra::la haıhca dikkat ed'lecek nok- toplar sıkı tüllerle kaleye gönde- ğer §&mpiyonlardan değiıiktir. O 
ta topu arkadaıma iade ederken ri~ir. Paalar intizam dahiline gi- dakikalarca hasmını kontrol ede· 
ya onun tam ayağına dütürmeli rer, açıklara gönderilen toplar ye- rek zayıf noktasını araıtırarak, 
veya ona yakın bir yere gönder- r:ni bulur. Ve açıkların düzgün 

1 d bunu bulduktan sonra hüt;uma ge· 
me i ir. Topa ayağın hem içiyle ortalayı§ları da kaleler için daimi 
hem c!e d·ııyle vurabilmelidir. Bu bir tehlike olur. çenlerden değildir. Klasik tarzd" 
vuruı talimlerinde topu :stenildi- 1 Topa muntazam vurmak oyu- dövüşmez. Müsabaka batlayınca 
ği zaman yerc!en, havadaru ve nun ruhudur. iyi futbol oynamak i!er: atılır ve hemen mücadele
göğüs boyu yükseklikten atmağa 1 

için evve!i i~e buradan başlamak ye girifir. Kid Berg ıayanı hay· 
çalqmalıdır. l ıazımgeld:ğin: dütünerek bu ma· ret bir mukavemet göstermiştir. 

düımemek için hasmının üzerine 

abanmıt ve onu kollariyle tutmut

tur. 

Gayri nizami olan bu halin te
kerrür ettiğini görünce, jüri beye• 

ti kendiıine ihtarda bulunmuıtur. 

Maamafib İngiliz ıampiyona 

bu müsabakada dünyada Katego

rinin en dayanıklı ve mukavim bir 

boksörü olduğunu isbat etmiıtir • 
Tenis topuyle de kendi kendine kalemiz~,., vuru• üzerine olan dü

vurut tal:.m!eri yapmanın çok fay- 1 tünJüUerımizi ıöyJedik. Gelecek 
dası vardır. Müsait bir duvar kar- haf~a da sıra ile diğer noktaları ltalya - Fransa 
tı•ına geçmeli ve topu duvara vur·\ tahlil edeceğiz. 
durarak ayakla oynamalıdır. Vu- Sadi Kar•an ------- Iskr.im mllsabakaSarında ltalya kazandı 

ltalyan eskrimc'leri Fransızları 
yendiler. 

Geçen hafta Pariste Salle Wag
ram' da ltalyanlar ile Fransızlara· 
rasında yapılan ıakrim müsabaka
larını bet galibiyete kar~1 üç ile 
ltalyanlar kazanmışlardır. 

''k} ü~ gün evvel lngÜÜ binbafısı (Campbell) Amerikanın Füorida sahillerinde (Mavi Kuş) ,.imli o
•e; 0bılile aklın almıyacağı yeni bir dünya .ür' at rekoru teai• etti. Kendisine ait olan •aatte 438,490 kilomet 

l~,.. ... ;,. •• . L -••t • " k1 •• "'•t!'493r•ı • 1 k J n .. , •• J•• ,.r 

lskrim latin ırkına has bir spor 
telakki edildiğinden bu ik1 büyük! 
latin meml etin arasında cereyan 
edeu maç .üyük bir alaka uyan· ! 
chrı111ıtır \V agram salon•J birçok 
mc=•isi m ~san ve ayan ,ızalari· 
Je hınc~ı... ,.. do1....,··ş•t·r '"''- - .. .. 

Müsabaka fevkalade heyecanh 
olmu§, F ranaızın çok iyi miıdafaa. 
sına rağmen Marzi hasmını yan 
yarıya mağlup etmeğe muvaffak 
olmuştur. ikinci müsabakayı Fran.. 
sız Buchard ona kartı dokuzla y· 
zanarak müsavatı tesis etmİ§ ise 
de bundan sonraki maçların ekse
r-ııı.inde İtalyanlar galip gelmit ve 
bu suretle ltalyanlar futboJde ol
duğu gibi eskrimde de Franaızlar
dan daha yüksek olduklarım İs· 

bat etmiılerdir. Müsabakalar ha-
ke- D-•• 1 A-----L &--.:-.1--... a ..... ,.. .... ~A'-ll "41 e&ı ıuua.u ....... -"'' •uraı n·.-:ıorunun ı Ruomec 1~ ı '" u iiuuuu 'T"lo1, ıc&&uiiicıi'e y aparatc lf ı. uu un unya muıoucı-

tii trzan azan baltnttiği ba mühim apor haJi•e•inin talailahnr yannki apor sayilamıza bırakarok bu -
rc"1iik, AmmkaJan telaizlf' Avrupaya yollamq olan yukariki resmi ko,tuyoruz. Bunda •ürat kralı binbCJf1 
~Pell'i) ve (Mavi Kut) İ•minJelıi otomobilini göriiyonu;. 

- y ........ .. • • •&ft .......... "!" 

olimpiyat •mpiyonu olan ltalyan 
Marzi ilr "ansız Garlen a:asında l 
yapılmıtb .. 

büyük bir ehliyetle İdare edilmit
t,r. 
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Girit • 
1 Çocuk haftası 

Hediqe kazananların Ayaatriada manastırında ele geçirilen yirmi 
dört papas parça parça edildi 

isimlerini neşrediqoruz 
Giridin altıncı ihtilalinde, Girit 

ahalisinden Aleksi Kalarki'nin 
V enediklilere yardım etmesi, ihti
lali Giritlilerin aleyhinde netice • 
lendirmişti. Aleksi, Venedik tara· 
fını iltizam ettiği için ihtilalden 
sonra Gritte rahat ve serbest bu -
lunuyordu. 

Bu, kolay kolay yapılacak bir 
iş değildi. Vali, bunun projesi ile 
meşgulken, Aleksi dümeni kırını§, 
Kandiyeden Latit kazasına arka
da§larınm yanına kaçmıştı. 

J11~ ~1 
radaki F aneromeni manastır ~ 

21 /2/935 tarihli bümecemizin 
dofiru lıalledilmif §eklini per§em
bc günkü Çocuk sayılamızda üan 
etmi.§tik. Bugün de hediye kaza
nar.ların adlarını nqredi)•oruz: 

Beşiktaşta Köyiçinde mütekait 
Mehmet Nuri oğlu Ziya Ozdemir 
birinci, Bursada Setbaşmda dak
tilo Seher ikinci hediyemizi ka
zanmışlardır. 

KAKAO kazananlar 

3 - Pangaltı 5 Maide, 4 - Be
yoğlu 29 uncu mek. Sevim, 5 -
Kurtuluş 64 Naci, 6 - Edirnekapı 
17 Melahat, 7 - Üsküdar 16 Nej
lfı, 8 - Sultanselim 19 Şadiye, 9 
- Pangaltı 2 Selami Kuru§, 10 
- ls. kız lisesi 14 Mukaddes, 11 
- Cihangirde Güzin Şükrü, 12 
- ls. kız lisesi. 1381 lamel Her • 
gül, 13 - Pangaltı Kurtulut Su · 
zan Adil, 1 4- Darüştafaka lisesi 
334 İbrahim, 15-Kumkapı 24 
Halet, 16 - 51 inci mek. 67 lb -
rahim, 17 - Karagümrük 50 
Cemal, 18 - Ortaköy 8 Behice, 
19 - 24 üncij mek. 18 Sedat. 20 

-Beıikb~ 18 Ncjat • 

BISKOI kazananlar 

21 - Tavtanlı berber H. Er -
den, 22 - Halıcılar hamam sokak 
3 Bekir, 23 - 28 inci mek. 202 
Mehmet, 24 - Atpazan, Sevim, 
25 - Sapanca Yanrkköy Ihsan, 26 
- Is. 27 nci mek. 35 Nuriye, 27 
- ŞiıH Terak1d L. 232 Güney, 28 
-- Pangr.ltı Zafer S. Fahrunisa, 29 
- Kmtulu'; 64 Saniha, 30 -
Jakır!röy 45 Şemsi, 31 - Moda 
102 Haver, 32 - Samatya 151 
Doğan, 33 - Kurtuluş Mandra 
No: 9 Kolya, 34-Kabab~ L. 264 
Muzaffor, 35 -Vefa L. 851- Se.

1 
lahattin, 36 - Eyüp 27 Zehra, 
37 - Top!·,-.pı 19 Betülkor 38 -
59 uncu mek. Arşaluys, 39 
34 üncü mck. 635 Mecdet, 40 
Sama\ya 52 Berç. 

KIT AP kazananlar 

41 - Sultanahmet 37 Leman, 
42 - 15 inci mek. Semra, 43 -
Beyoğlu 4 Püzant, 44 - Küçük· 
p:ızar 73 Kamil, 45 - İs. K. O. M. 
452 Hikmet, 46- Banka Korner· 
çiyale İs. şubesi Tomaso, 47 -Ka· 
srmpa§a 24 Osman, 48 - Süley · 
maniye 11 Hayrünisa, 49 - Ka • 
sım~l~Ja 50 Nevzat, 50 - Orta 
mek. 2~8 Nuriye, 51 - Gelenbevi 
orta mek. 392 H. Uygan, 52 -
Karagümarük 37 G. O. 53 - 12 D· 

ci mek. 362 Ömer,. 54 - Bostancı 
132 Naime, 55 - Tarlabaşı No: 
10 Kemal, 56 - 15 inci mek. 314 
Sacide Özbir, 57 - Bağlarha§ı 
60 Ayten, 58- Kız sanat mek. 198 
Nimetı 59 - Kabataş L. 320 Ta
lat, 60' - Haydarpaşa 344 Muam· 
--er. 

DEFTER. kazananltıT 

'61 - ıs inci mek. 261 Emel, 
62 - Ortaköy 18 Hamdi Yünay, 
63 - Is. K. L. 1074 Sabiha Işık, 
64 - 15 inci mck. Belkıs, 65 -
İs. erkek L. 1120 Kemal, 66 -
Zincirlikuyu 11 Hüsniye, 67 -
115 Emin Sa.nsuz, 68 - 28 inci 
mf".k. 179 M~ati, 70 - Edirneka
- t\beytoğlu Ozdemir. 

KART kazananlar 

71 - ls. lisesi 23 Selahattin, 72 ı 

- 24 üncü mek. 88 Melek, 73 -
Fatih 740 Cavit, 74 - Çemberli
bt.J ı8 Bedi, 75 - Bakırköy 83. 
76 - Is. L. 308 Nusret, 77 - Da
vutpaşa orta mek. 546 Salih, 78 -
Kadıköy 16 ismet, 79 - Kadırga 
15 Perihan, 80- Mısır çar§ısı Ca· 
bit Kutay, 81 -Vefa L. 701 Hil
mi Atila, 82 - Çapa kız muallim 
mek. 345 Malike, 83 - Bağlarba

şı 60 Ayten, 84 - Ortaköy 23 
Faruk, 85 - Kız l .. 1431 Saadet, 
86 - Kuınkapı 28 Nermin, 87 -
Zincirlikuyu 9 Güzide, 88 - Zin
cirlikuyu Kamil, 89 - Davutpaşa 

orta mek. 117 Safa Gürses. 90 -
Ayasofya 37 Saadet, 91 - 15 inci 
mele. 941 Azime, 92 - Samatya 
26 Cemile, 93 - Samatya Şükrü 
Özcan, 94 - Galata ıabil ııhhi
yesi Raif oğlu Sahir, 95 - Kız 
muallim mek. 12 Mualla, 96 -
Kurtulu! 23 Pantazi, 97 - Büyü· 
kada ıs Pakize, 98 - KumkapI 
Anutasya, 99 - Nuri Osmaniye 
32 Feyzi, 100 - 38 inci rnek 115

1 
Müfekkire, 101 - Kız 1.. 17 A
kad, 102 - Gülhane hastanesi 
Hamdi, 103 - iktisat ve ticaret 
mek. Melihe, 104 - Fatih ıl Ce
mal, 105-Fener4Mitat, 106-
59 uncu mek. 146 Osman, 107 -
Fenerde Koço, 108- Orta mek. 
229 Feridun, 109 - Galata 19 
Erkenazi, 11 O - Beyoğlu 4Q A
dil, 111 - Heybeliadada Şakir, 
112 - GözteDe 23 Süheyla, 113 
- 5 inci mek. 154 Seli.lillltin, 11.4 

- Üsküdar 28 irfan, 115 - Kn: 
L. 405 Jale, 116 - Bakırköy 147 

Ulvi, 117 - 24 üncü mek. 126 
Kemal, 118- Haseki C. 63 Le
man, 119 - 31 inci mek. 459 is-
met, ı20 - Beyoğlu 23 Fatma, 
121 - Üsküdar 16 Sadettin, 122 
- Teşvikiye 89 Osman, 123 -

Girit valisi Marino Graderikonun, 
Girit içlerinde kalan eşkıyaları 
yakalamak için aldığı tedbirler, 
çok kanlı idi. Yakalattığını acı· 

madan itkence ile öldürtüyord-;. 
Bu hal, önceki ihtilalde V enedik
Jilere yardnn eden Aleksi'yi yar -
dım ettiğine pişman edecek kadar 
dehşet verici idi. Bunun üzerine, 
Kalerki için yeni bir ihtilal hazır -
lamağa hatladı. 

Bu vaziyeti hisseden Venedikli· 
ler, hemen Venediğe haber gön· 
derdiler. Venedik hükumeti de es-
ki valiyi tekrar, Girit Adasına 
gönderdi. 

Hakim, istermıiyerek mecburen 
bütün Giritliler tarafından karşı • 
landı. Yalnız bu karşılamada A -
lelui yoktu. Ertesi günü vali, A -

leksiyi ziyaret ettiği vakit onu ya· 
tağında buldu. Vali, hastalığını 

sorunca, Aleksiden şu cevabı al -
dr: 

- Burada bıraktığrnız sayısız 

yetimlerin ahları beni böyle ya -
taklara serdi.,, 

Vali: 
- Bu hemşehrilerinfain cezala· 

n idi .. Sözü ile mukabele ederek 
Giritte hissettiği l t al ha asını 
vakit geçirmeden Venediğe bil -
dirdi. 

Bu esnada vali ölmüş, yerine 
Jako Dandolo adında diğer bir 
vali tayin edilmişti. Yeni vali, hü
kUmetinden ~u emri aldı: 

- Hemen Aleksiyi yakalıyarak 
buraya gönderiniz .. 

Artık yeni bir ihtilalin kopma
sı gün meselesi idi. Onun için Ve
nedik hükumeti beyannamelerle 
Aleksinin öldürülmesini, malları· 
nın müsadere edilmesini ilan etti. 

Bu sefer, ihtilalin ba~ında pa • 
pasların da bulunduğu şayi olmut 
tu. Bu hal, bütün Giritlileri ayak -
landmnıştı. Venedik valisi, ihtila· 
li bastırmak için, ilk önce papas -
ları elde etmek lazmı geldiğini 

düşünerek, Kandiye civarındaki 

köylerde yakalattığı papasları 

ihtilalin dinmesine kadar rehin 
saklıyacağını ilan ederek papas -
lan muhafaza altına aldı. 

Bu hal, hakikaten Ortodoks a • 
haliyi ürkütmüştü. 

Kandiyede oturan Girit ahalisi 
Mora ve sair adalara taşınarak 

şehri boş bıraktılar. Diğer taraf· 
tan Aleksi, ihtilal çıkarmağa kat'i 
kararını vermiş olduğundan Laşit 

ten yürüyerek bazı köyleri zaptet· 
meğe haşladı. Her gittiği yerde is
tiklal elde ediııciye kadar aavaıa· 
caklarmı halka yemin ettirdi. 

Karleki zaptettiği yerde kuv· 
vetleniyor, hücum ettiği kaleler -
den Venediklileri . temizliyordu. 
Bu ihtilal hareketi taın on sekiz 
yıl sürdü. 

rek Giride asker çıkarmışlardı. 

Ceneviz Amirali, Karleki ile yap-
tığı bir mülakatta, Venediklileri 
bu adadan kovarak ticaretlerine 

k ıııU, '< 
papasları halkı davet edere ~ar 
zakereye başladılar. Müzake: l ~ 

·kı' 1 

çok hararetli oluyordu. Halk 1 , ()lı 
ye ayrılarak kilise içinde kavS' · 
ya, bağırıp çağırmağa batladıls': a~e 
Bu hal, dışardaki bütün a&kerW' i~ 

tır' ~· ayaklandırdı. Fakat mana& ı c 

ypılan hücum derhal bir netiel ~ di. 
vermedi. Kapılar, baştan başa lcl' ~~: 
palı idi. Verilen emirlere rağl1leıı '; 
de açılmıyordu. , l 

-tb 
Bu içtimada, Giritliler, Ru~ ~e · 

bayrağına tabi olacaklarına te1' ··!e 
rar karar vererek dağıldılar. f~: :~, 
kat bir kaç gün sonra tekrar bıl l~ 
tün Giritliler bir kaç parti oııııu~' ıı~ 
lardı. i'cr 

··ıı 
Tam bu eanada veba, bütıl ~k 

Giritlileri sarmıştı. Halk, ihtilal ' ~k 
den önce, hayatını düşünrııeie lılı 
başlamıftı. 

işte bu fırsatı kaçırmıyan Ve' ~ n 
nedikliler iki tabur askerle HarıY~ ~ 
kalesine hücum ederek GiritJilefl ' · 

C: 
doğramağa başladılar. Dona~: 11~; 
kuvveti, köyleri yakıp yıkarak ıb tt: 
tilalcilerin içtima merkezi olan >· ·

1
' 

• ı 
yaatriada manastırına yaklaştı· 

, t 

Manastırda ele geçirilen yi~1 ·ı:] 
dört papası görülmemiş bir işkeJl' at 
ce ile parçalandılar. 1~8 

Diğer asiler de yakalandıkl'~ , 
yerde ipe çekiliyorlardı. Kaler1'1• \ıı.~ 
bu ihtilalde boynunu kurtard; n 
Tekrar Venedikliler ile anla§ar• 

N. A. OKAN 

- • C' 
Altıncı makale: Zelzelede b'1 

lıyan ihtilal, On iki yaşında ihtilı 
reisi Leonida. 

mani olunduğu takdirde kendisi • ------------

Aksaray 45 Elbizim, 124 - Sa • - - -·---------
matya 108 Neriman, 125 - Krz - Fatih 14 - Zehra Ağun, 166 
orta ın.ek. 651 Didar, 126 - E • .- Polis müteferrik 742 Arif, 167 
yüp 13 Fikriye, 127 - 15 inci - 39 uncu mek, Melahat, 168 -
mek. 3 den Melahat, 128 - lnhi- Unkapanı 80 Mustafa, 169-Ka. 
sar idaresi Fikri, 129 - Atikali 170 _Is. 

ne hükümdarlık verileceğini va -
detti. Fakat Kalerki bu vaadi ka - ı 
bul etımiyerek takip ettiği gaye ü-

• 
zerinden yürümekte devam etti. 

Kalerki'nin bu red cevabr, Girit· 
li1eri k!zdırdı. Çünkü Giritlilerce 
bundan daha iyi bir fırsat olamaz
dı. 

srmpaşa 2 Nermin, 
paıa 11 Nur, ı30 - 42 nci mek. Feridun kızı Mürvet, 171 - U 
265 Kudret, 131 - Is. erkek L. zunçar§ı 29 Ekrem, 172 _ Çem· 
1192 Hikmet, 132 - Pangaltı 19 berlitaı 8 Sefer, 174 - 1 inci 
Selma, 133 - Erkek muallim k 180 N ·ı~ 175 _ ı:r· d'b· 

Bu teklifin reddedilmesi üzeri· 
ne ahali dağılmağa, bazı reiıler 
de Kalerki'nin emri altından u -
zaklaşmağa başladılar. 

V A :S. A J' • 1 ... ~. _T . 1 

JR. 7Z l!B S D .__~'D~· ...... ~...;;.._-::-. · 
. .. me . eJ a, -.ısar ı J 

mek. 104 Azız, 134 - Suleyma • 4 Dirciki, 176 - Üsküdar 102 
i H1eii.A.e' 'ıdt16EVI , 

h f4nblll Onkdrd C.adchı\ nt t'1 
niyell Mefharet, 135 - Beyoğ · T k ·· 177 K lt J T h' 

o soz, - ızı opra~< a ıre ----------------------------lu 32 nci mek. Nermin, 136- Er- B I 178 E k k ı· · 4,. a1 

Bu hadiseden sonra Y eva Pet • 

. aysa , - r e ısesı .:> ~r 

kek L. 428 Remzı, 137 - Bakll'· S b . 179 G I t 29 H . Afl•••lllmllll!IBm••••& KLASiK ESERLERD 
köy 45 Şemsi, 138 - Bakırköy 

Culya Yürün, 139 -Ankara Hüı 
nü kızı Nurten, 140 - Beşiktaş 
50 Muhlise, 141 eyzıatBlFcmffö 
man, 142 - Bakırköy 286 Bü -
ı~nt, 144- Göztepe Rıdvan, 145 
-- Çapa kız muallim 345 Malike, 
146 - Beyoğlu 28 Hristo, 147 -
Heybeliada 92 Vedat, 148-Be
yaut 2 Özcan, 149 - Arnavut -
köy 14 Saliha, ıso - Zincirli • 
kuyu Kamil, 151 - Ulus mat· 
baası Burhan Gökçe, 152 - Be . 
bek 222 Nebahat, 153 - Kara -
gümrük 3 Hüseyin, 154 - Fatih 
460 Vehbiye, 155 - Üsküdar 9 
Osman, 156 - Şehremini 64 Zü -
lale, 157-Takeim 4 Emine, 158 
- ls. Şefika, 159 - Mimar Alp 
Aslan, 160 - Pertevniyal Iİ5esi 
787 Yalçın, 161 -- Feruzağa 11 
Halit, 162-Çapa muallim mek. 
397 Hatice, 163 - Kurtuluş 87 
Çelik, 164 - Fatih 16 Zühtü, 165 

a rı, - a a a ayrı, 

180 - 31 inci mek. Zekai, 181 -
Taksim 93 İhsan, 182 - Üskü -
dar 380 Nermin, 183 - Beşiktaş 

1 
5 Ahmet, 184- Arnav!ltköy 19 
Güney, 185 - Davutpaşa 247 
Mahmut, 186-Fenerde Hamdi, 
187 - Çapa kız muallim mek. Şa. 

Yeni Çıktı 

De~işişler 
OV I D( 

S. Z. AKTAY 
dan, 188-Pertevniyal lisesi 660 Ovid eski Roman in ~n bUyük kUlsik şairid lr. De§I" 
1. Erkan, 189 - Kumkap. Vasil. şlşler büta.ın orta çağlar1 kaphyan şarrin en UnlU 11e 

190 - 5 inci mek. 6 Pandi, 191 en özlü eseridir. 18 Forma - 75 kuru, 

- 13 üncü mek. 46 Şükran, 192 Da~ıtma Yeri - Vakıt Matbaası - lstanbu1 __ 
- lstanbul erkek lisesi 146 Ihsan, W + §? I 
193 - Galatasaray lisesi 40 Suat, • \r ' 

~.!a ::~~;:;.~~d~•h:~t~9;•Y: r•mBB,ınıJ•mJmmııııııllllmlll~lllllllBlllll!IJllWr~~I ·, 
koz 435 Fıkret, 198- ls kız haesı ~· 1 Alafran!?a ve alaturka ı..' 
181Muzaffer, 198- 59uncu~ YEMEK TATLI K.TABI ·~ 
mek. 1Sulhiye,199-Beşiktaı A- g-· Ve 1 
li 200 -Tepcbaşı 12 Fatma. ~ . ili Hergiln pişecek yemeklerin ve tııtlılann lıstesinı ve yapılışlarıoı 

-- Cılth 125 bu kitabda bulacaksınız 
HEDiYELERiMiZ ~ciltsiz 100 Satış yeri ; lstıınbul Ankara c:ıddtsi No J 5? 

~ kuruş ~ 
Her halta perşembe günleri ı!ıı!lll~~fllUI~ f~lB!LllllllllllllllJlllUıı.. ln~lllb Kitabevi '111QJ!ffilın111Y 

matbaamızda dağıtılo. 



13 MART - ıs:;;, 

Yunan isqanında, 
ltalqan11ı alô.kası 

(BCl§ taralı 4 üncüde) 
t~ . 

1 ginin yalnız Habeşi.tanla 
' ~;t~r:1i İta!yan!arm Ba!kanlar

t -a.~ vere:eğini bildikleri ha
, tnunasebe'iy?e de icra edil -
' 01tna.sınclan. şüphelenmekte -

ıc • 
. ea.rıs~nın harekete geçip 
ıy~e"· · k' k ·· b·ı· ? c' gmı ·ı:n es~ırc ı ır •• 

· ~.de harekete hiç geç.miye -
ı. 

' 'll• k ~· ·a • korl>u ora~adır. Asker 
~· 'y 1 t..a oratla duruyor ve ra -

ıt hnan ordularının Bulgar ve 
~ Utiutlarından bir kaç kilo -

' ~ l'akininde yapt..lklan muha -
' ~·er do!ayısiyle vaziyet çok teh 
• ··Y~i. 

·'İl b• t' :r c!.efa do.ha "E•.:ıhar mev -
~ı:ı~c Bn' l:anlar:':a karga~ahk 
ıcr 

ıı :;, '' ve bunun bermutad en 
, ~~ ~ebcbi Bnlkan~an olmıyan 
1 ~it bir devlettir. Royter a -

lt.ın verd:ği habere göre Sof~ 
l\ral Boris Eu!garis!anm 

' lllccJisi a lisir.e riyaset etmi§
J\1ezun olan as!terler hudut 

:"!da. vazife a!rnak üzere ge -. c ... 
' ~~agrı 'nıı§trr. 
lr "·~ar hükumetinin Akvam ce-
' ~li h A I_ o !' - ' b' ' ... rnumı :Katlp.ıgıne ır 

hta, \"ererek Türk tah§idatı 
llja nazarı dikkati celhet -

~ kalkısması Cenev'de herkesi 
~te dii~ürmüştür doğurusu •.• 
~'Yö Antonof protestoda bu • 
~:sızın, tahk'kata girişi!ıır:e -
ile de Akvam Cemiyet tara-

" 11 te:ib:r alın:nm:ını istemek -
&atle~e nazarı dikkati ce!bet-

~ı,~ i gi;n <le gene Akvam Ce • . 
'tıı-' ~ n baş kat :·!; ine giderek 

.<lcı-:n hareketin:Ien tamamiyle 
ı~~ c!uymus o! c!uğunu, ıu!htan 
·~ l ~ 
;~ .il· r gaye ile harcl:et etme • 
tıne kanaat getirdiğin;, an-

~ı. h . .. B ' . ta ~ er t:ı şı: atının u garıt -
ht:.ngi bir hudut arizasır.m 

~3 senelik l<ör 
( Ba1 taralı 1 incide) 

'1 
~lı:; k b . . . t 1 .,ını ·ay clmesı , ,.e ı~erıyc 
ı,,ı_ • • • • 1 ] e 'il; sırmcsıne mam o masıyc ı. 

ı :.~llılan iiç ay ev' el Lenin..,rad -
~~~ n 
l<ıi l ~ illclc şeff aflı~mı kaybeden 

tıı ~ıllürilcri yeni ölen hir a<la· 
~Si · · l ·u · · ı ·ı <l ... t i ıını cı~mı H urı erı c ct;ış · 

l!ltı~ için nğra;:m en eski 
~l 11 rslnrdan doktor Unga mli • 
~ıık <:!lti. Dolı.tor tccriihc) i kahtı 1 
t 1nüc:~iil ve nazik bir ameli · 

ı,.}:>:ıı·ıık lıiitün ı::eff aflı -;mı kav· 
••tı :.. o . 
1

, 
0 1an hilhir ci im verine bir 

~ . 
~ bil~~ın ı:;i;zündcn alımııı s:ı~lnnı 
~ } ltru ko) du. Dört gün ic;imlc 

illi etfode tutan adaleler de ta· 
e Yerine hağlanım:ıo bulunuyor-

lla 
lan ·· l · · h "I tlıı ın goz erını nı; ıyan 

insafına maruz bıraktığmı söyle -
miıtir. 

Ba hareket arkasında gizli olan 
sebebi Akvam Cemiyeti mahaf ili 
pe~~ iyi bilmektedir. Söylendi -
ğine göre Bulgaristanın ordusunu 
büyütmeğe müsaade koparmak 
~;in bu hareketi ilk adımdır. 

Jta?yanlar ne diyoı? 
Roma, 12 (A.A.) - De,.li He· 

rald gazetesinin İtalya ile Yunan 
asih~ri arasında anlatma mevcut 
olduğuna dair olan ne§riyatı do· 
layısile Ciyornale d'ltalya diyor 
ki: 

Gazetelere beynelmilel ve mil
li mesuliyetin asgarisini olsun 
muhafaza etmelerini ve siyasi fır. 
ka manevralarını gaye edinerek 
bethah~ne tesvilat ve icat edilen 
haberler i,ae etmek yoluna sap
mamalarını ihtar etmek için Av -
rupanın bazı mmtaka!armda ka
fi derecede karanlık vardır. 

Deyli Herald, f atizmin dostu 
değildir. Fakat, bu fikir ihtilafı 
ona - namuslu olmak istiyorsa
ltalya hakkında böyle keyfi tezvi
ratta bulunmak hakkını vermez. 

Faıist İtalya, Yunan vekayiine 
karşı tamamiyle bitaraf kalmııtır 
ve halen de öyledir. Jtalya, yalnız 
Yunanistanın süratle dahilj sulha 
kavuşması ve müstahs11 faaliyeti
ne tekrar baılaması temennisini 
izhar etmiştir. 

B. Venizelosun beynelmilel 
dostlukları meselelerinden bahse
den bu gazete, Deyli HeralJ'm bü 
yük harpten sonra diğer büyük 
devletler tarafından B. Veniz • 
losa yapılmıt olan diplom.ıtik yar 
dımlarm menşelerini tetkik etme 
si ve bu tetkikatını Türkiye ile 
Yunan· stan arasm!taki son harbe 
sebebiyet vermiş olan teşe:,büsle · 
re kadar ileri götürmesi lnzım ge
leceğini yazmaktadır. 

Korgeneral Kenan 
Geçenlerde öldüğünü teessürle 

haber verdiğimiz Korgeneral Ke
nanm cenazesi bu ak§am saat 

18,40 da T oroı Ekapreıile Hay· 
clarpa~a istasyonuna gelecktir. 

Cenaze oradan motörle Gülhane 
hastahanes!ne gö~ürülecek, Per

§embe günü saat 11 de Gülhane 
hastahanesin:Ien kaldırılarak aı -

keri meras:mle Beyazıt camisine 
götürülecek, burada merasıme ni-
hayet verilerek, namaz kılındık

tan sonra otomobille Topkapıdaki 
aile kabristanına götürülecektir. 

Merhum Korgeneral Kenanm 
tercümei haliy!e yurda yaptığı 
hizmetlerden yarın bahsedeceğiz. 

9 

Asi- Kameııos: ·. 1çtığımız 
mücadele bitmedi,, diyor 

(BCJ§ taralı ı incide) Venlzelistleri temlz-ı "- Mücadelemizi bıraktıli. 
. . ~ . . . i t dbi Çünkü Makedonya ve Trakya te • 

Venızelıst a.sılerınden hır kıs- Jemek Jç o e r h' ı . h··1 .... "!. t t 1 ~-. . ır erı UKume opçu arı ve U&f-
mı bizim topraklarımıza ıltıca et· Atina 13 (AA) - Matbuat haber- l · t f d b"· ··k b · k'b · l ' · . . .. , yare erı ara ın an uyu asara 
DJ!§br. Bunların a ı etı ne o a- Ierine göre hükümet, Venızelıst ı )a- ., t ld H Ih k' b' · t yy ' . ugra ı ı. a u ı ızım a are • 
cak? Gerçi, Çaldaria htikiimeti nının icap ~.ttirdi~i bazı. tedbı.r~er :- la- miz ve fazla topumuz yoktu. 
h ·· b 1 • d · · · b' h" caktır Ezcumle. ıdareyı tasfı) c ede· enuz un arm ıa esı ıçın ıze ıç ! · . : . d 1 t Strumayı pazar günü geçebilir • . .. bilmek ıçın hftkımlerle ev e memur- .. .. 
bır muracaatta bulunmamıştır. ]arının Jayenazil sıfat1an 3 ay müd- dik. Fakat kardeş kanı dokülme-
Fakat Bulgaristana müracoat et- detle refedilecek, fesat teşkilatı 'f'C ıini istemediğimiz için yapmadık. 
m;~tir. Asiler kaçarlarken banka bell.i de bazı muhalif fırkalar fesho - Mü-:adeleye diğer cümhuriyetçi -
kasalarını soymak nevinden cü · Jonacak, tıyan meclisinin lağ\, ye ic - ler tarafın~an devam edilecetkir. 

rai kun·etin t.ık,·iycsi gibi bazı husus- A I ( f k rümler i--ledikleri için adi mücrim s er açı ran 
"ı" )arda kanunu esasi)i tadil edecek o -

c
1arak iadeleri istenebilir. lan meclisi inilli seçilecektir. tahtelbahir 
Yunaniıtanla aramızda bir ia-

dei mücrimin mukavelesi yoktur. 
Fakat, tim diye kadar birçok adi I 
mücrimler iade edilmi,tir. 

Ancak, hem siyasi, hem de adi 
olan cürümlerde siyasinin ön saf· 
ta tutulması da adet olduğu için, 
bunun takdiri bir mahkememize 
tevdi edilecek ve hükull.)etimizin 
taktirine kalacaktır. 

Bu1garislana sıgınan 
Venizelistlerin vaziyeti 

Bugün öğleden sonra, Sofyada· 
ki muhabirimizin bildird\ğine na
zaran Yunan isyanını idare ettik· 
ten sonra Bulgar topraklarına sı
ğnnn General Kamenos ve zabit
leri Karlıova kasabasına gönderil
miılerdir. Orada serbest kalacak· 
lar, §ehir dahilinde dola§abile
cekler, fakat batka tarafa seyahat 
edemiyeceklerdir. 

Yunan hükUıneti, bu zabitlerin 
Serez devlet bankıumı soyarak 
beraberlerinde 60.000.000 drahmi 
kaçırdı larını ileri ürerek, bu 
paranın iadesini Bulgar hükUnıe-
tinden istemitti. 

Bulgar hükiimeti, buna ceva· 
ben, zabitlerin üzerinde ancak 

190.000 drahmi kağıt para ve 5000 
lirahmi meskukat olduğunu söy -
lemiıtir. Mülteci zabit:er, bu pa· 
ranm ıahsi servetleri olduğunu, 60 
milyonun devlet bankasından a· 
hnmı~sa da isyan harekatı için za
ruri masraflara sarfedildiğini 
söylemişlerdir. 

Ven;zelos ve Italya 
Diğer bir mesele de, Venizelo· 

aun niçin başka bir yere d~ğil de 
ltalyayil ait bir adaya iltica ettiği
dir. iç sayıfalanmızda okunaca· 
ğı gibi, muammanın içyüzünü ya· 
kın hacl~eler bize gösterecektir. 

Çaldar;s as fere çok 
mülayim davranıyor 

Venizelos isyanında suçlu ola· 
rak yakalananların mahkemeleri · 
ne bakılmağa baılanmıştır. 

Bunlara kartı verilecek cezala . 

rın idam olmaması, ve nisbeten 
hafif bulunması Çaldaris1n kanun 
severliğini isbat eden en büyük 

Zabt tlerl zl nclre 
vurdular 

.. Mina, 13 (Fransızca İstanbul) 
Kastonis denizaltı gemisi imdat iste -
miştir. Gemi mürettebatı teknır isyan 
etmiş. ve zabitleri zincire nırmuşlar -
dır. 

Ayan reisi tevkif 
edildi 

Atina, 13 (Fransızca lstanbul) 
Şehirde dün gece, hükümct kuvvetle -
rinin zaferi dolayısile, ~enlikler ya -
pılmıştır. 

Ortadan kaybolan ayan meclisi re
isi Gonntas hükümetin emirlerini 
beklediğini bildirmiş, bunun üzerine 
te,•kif edilerek askeri mektepte neza-
ret altına alınmıştır. 

Kondilis şiddetli 
ceza taraf tarı 

Seli.nik, 13 (Fransızca lstanbul) 
General Kondilis gazetec.ilere a
silerin, bir misal teşkil etmek üze
re ağır cezalara çarptırılacaklarını 
katiyen müsameha gösterilmiyece
ğini ıöylemiştir. 

HABER: Diğer bir habere na-
zaran, Çaldariıin mülayim davr 
ranmak İstediği bildirilmektedir. 

Terhis 
Atina, 13 (Fransızca lstanbul) 

- isyan dolayısiyle silah altına a
lınını~ olan iki sınıf terhis edil-
miştir. 

Atina, 13 (Fransızca latan • 
bul) -Asi Yunan zabitlerini 
Patmos ~dasma götüren denizal
tı gemisi Kastoniıe tersaneye 
dönme.si emir verilmi§tir. 

külli şey'ln yerctu 
ilA aslihl 

Atina, 13 (Fransızca latan • 
bul) - Averofun bugün Sala • 
min tersanesine dönmeıi bekle • 
nıyor. 

isyan kaça mal oldu 
Yunan gazeteleri iayanm za· 

rarları hakkında bazı tahminlerde 
bulunmaktadırlar. Bu gazetele.
rin yazdıklarına göre iayau mın

takasmın devlet sandıklarında bu· 
lunan 300 milyon drahmi asiler ta· 
rafından sarfedildiği gibi, hükU
met §İmdiye kadar askeri ihtiya
cat için 345 milyon drahmi sarfet
mif, bir milyar drahmihk askeri 
mübayaatta bulunmu§tur. Yunan 
harp gemilerinin zararlan da bir· 
kaç yüz milyon drahmiye vara· 
caktIT. 

Hususi zararlarla beraber ıı -
yanın Yunan iktisadiyabna beş 

milyar drahmiye mal olacağı zan. 
nediliyor. En feci ziyan, Strumn 
vadisinde su barajlarının ~!iler ta· 
rafından tahr'p edilmit olmasıdır. 
Bu baraj!ar, on milyon lngiliz 1i • 
rasına çdmıı§tı. 

Milcadeleye devam Böylelikle, me~hur ailah tücca-

olunacak rı ve Venizelosun "doıt,,u Zaharof, 
Sofya, 13 (Franıızca lstan - gene emelinde muvaffak olmuf

bul) -Asi Yunan generali Kame- tur. Onun emeli, Venizelosun ga
nos gazetecilere ıunları söy!emit - 'ı lebe çalması değil, silah satılma· 
tiı· : aıydı ! 

Yusuf Akçora gömüldü 
Dün vefatını büyük bir teessür -

le yazdığımız kıymetli alimleri -
mizden Yusuk Akçoranın cenaze 
merasimi bugün büyük bir matem 
için:le yapı:ımı§lır. Saat 11 de I 
Haydarpaıadan Şirketi Hayriye • I 

1 

nin SS numaralı vapurile Sirke-

Cemiyeti Reisi Mustafa aöylemit • 
ler::lir. Saat ikiyi çeyrek geçe · ta • 
but belediyenin cenaze arabuma 
konarak Edimekapı ıehitliğine 
götürülmüttür. 

Arabayı yüze yakın ot9mobil 
ve otobüs takip etmiıtir. 

~ k~· ÇÜziil<liiği.i zaman yirmı u~ 
t~ b- )'a~nını;: olan Pnkoncıı. 
ıte I ır se, inç içimle etraf mı giir

)aJad ı. ınıı1111111ııınııııııı"''""""""'"""'"'"'""ıııtıllfıtt"""""""'" delil olarak göster· lir. D :ğer ta-

ci rıhtımına getirilen cenaze bura- ---- ----- ----
da asker, polis, üniversite ta!ehe- Zehirlenerek mi Bidil 
si tarafından karşılanmış, Türk Beyoğlunda Kalyoncuda lp
bayrağına aarı!an tabut t!a eller aalakinin fırınında hamurkir Yani 
üs~ünde tramvay yolunu takiben 

1 
oğlu Yuka bu sabah odumda ölü 

Su'tanahır.et camiine g~t~rülmü§: 1 olarak bulunmuttur. ~u~ dün .ge
tür. Cenaze namazı ögle vaktı ce ıaat onda fırının uzerındekı o• 
burada kılındıktan sonra tabut ı dasına çekilmif, yatmı§tır. Sabah-

D a !d i 'o aranıyor raftan Venizelosa karşı yapılan 

~~ı·ıı·z ka A k .. F suikast davasının hala devam et-.1 1 esı• D ara lC?n • ransızcaya tama- , b "dd' . d' 

t ,., ·ı ~ kıf ~ 'k' · ,_ı_ 1 mesı de u ı ıayı teyıt e ıyor. 

f ım e va ve ı ısı rnuva1\.Aat o - k 
1 1.arnı ediyor? maküzere3steno.dakfloyaihti- Venlzelos fır ası ge-
~ yaç vardır. lecek intihaba iştirak 

·ıı~~~z B~velrlli Ma:k Donaldın Arzu eden1er'n Martın 16 ncı etlirilmiyecek 
~! sr amıyacak derecede 1 Sah günü saat 15 ten 18 e kadar 

&.ıı:I 'Asiler, hiç bir merhamet eseri .:ı ığı lıaber veriliyor. Bir Galatada Cümhuriyet Merkez 
1 "8. b ı görmeksiz'n ibret olacak cezalara .ı ... n eri ortada dolaşan ka· Ban!<ası. Müdürlüğüne müracaat 

"e çarptırılacaklardır. "Demiştir. 
lttt,..,..ll~!~esi rivayetleri de ge· etmelerı. Gelecek intihabat hakkında B. 
~ e ulmuştur. Mtıll111111lıtııınıtı'ff11111ıınnıntfflltllt1Jnm111111111ttııtıQlllffllllfttnıı Kondilis, bu huıustaki kararın, 

\t ~~ b 
dulll ·t., u aabah gelen bir A· dir. I Başvt:-kil Çaldari'e bağlı bulundu-
~~ .\janaı telgrnfmda Baıve • Gene eskiden beri söylenildiği 1 ğunu ve herhnlde, kanun harici 
\~~ d dona.ldrn çekilerek kabi • I gibi Baıvekalete, şimdi Başvek'l bulunan Venizelos parti-sinin inti~ 
~~~ha hafif b'r it alacağı bir· muavini olan Baldvinin gelmesi habattan da hariç tutulacağını 

' 11 naklen bildirilmekte - ihtimal dahilinde görülmektedir. ~ aöylemittir. 

g~ne eller üstünde Beyazıt mey - leyin Yukanın odasından inmedi -
clanma götürülmüştür. Meydanda ğini gören arkadaılarmdan biriıi 
b"n!erce halk ve talebelere hita - üstkata çıkını§, Yukanın odasına 
ben beş hatip tarafından söylev girinti arkadaşını cansız bir hal
aöy'enmiştir. de bu!muıtur. Keyfiyetten zabıta 

Kederli ai!esİne sonsuz tees- haberdar edilmit, zabıat doktoru 
sür!er'mizi sunarız. tarafından Yukanm cesedi mua • 

tik sözü Ün~versite rektörü yene edilmi§tİr. Yukanın, fırı. 
Cemil göz yaşları arasında söyle- mn bncasmdan çıkan duman!arm 
miştir. Bundan sonra Saylav Şem· odaya girmesiyle zehir?endiği v~ 

t •• A 1 H kuk F 1~ ··11 . ··1 , .. ., .. ,., kt .ı· ~ ::::, n.ura . u ar;.u esı ı c. 113u zanneoume. e-ı!' .. 
profesörlerinden Saylav Sadri Bununla beraber zabıta doktoru 
Maksudi, ht:mbul Ün:verr' ·.esi e-

1 
cese ~ in morea lta1dırılmasına lü -

c:1 e~=yat fakültesin-len Zahir Sı~k1, zum eö· termi§, Yu1<anın cesedi 
Ankara Hukuk Fakültesi Talebe, morga kaldınlmııtır. 
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O d ~ t3sdik edecekt:r ki: 

Diş 

Tabibin ize 
Sorunuz! 

Djş a ;:- rı a rını KRŞE ALGO?Art geç:rir. O müthiş ıstıraplarr.lan 
ku ılu mai• için s ·ı de lcıb ın:ia ; 

A L G o p A N ALINIZ. 

Akay işletmesi müdürlüğünden : 

HABER - Akşam Poıtuı 

Daima 
Daima 

genç 
güzel 

l j MAl{ f - 1935 ~ 
c;..----

1 ~ıııııııı ırı ı ı:ıııııuıuıııımuıııuurıııııııııııumıuıııııııııı ııuıııııMlllllllU1 1mııııı ı 1111ıı111 1 1ınııııı 11ıııı11111111 111ıımrııı111111 ııı ıı11" 
1
( Hilili'\hmer Gazetesi 
~ BAYRAMDA HER GÜN 

:_-_-:==_" 
0~ 9~:?;.~,~f a 

Her sınıf okuyucuyu memnun 
. f ( edecek ve aıakalandıracaktır 

__...."ı ~ = EN TANINMIŞ 
;~ ~ iE 

~ i~ 1İ MU~:~Rö~'EiR~AZILARI 
· ........ 1) S fnema • Spor· Çocuk saJfaları ~ 

~:"-iliiiilliiiliiiliiiriiiiiiiii f,fı1 1 ıııııı1111 11111ııııırıııı11ııııınııııın1111111 ,11ııııııııııııuıııııııııımııı 111uııınııııuıu 111ııııııııııııu111111 ııııııı ı ııııı1111uııııııııııııı u ı ıı ııı 

lngi!iz Kanzuk Eczanesi 
mustahzaı·atmdan 

KREM BALSAMiN 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

235 Kuruş --__, 
Bayram Münasebetiyle 

ÇFT KOLLU ve ÇiFT VA KALI Poplt11l 
GöMLE~LER yalnız 

• 
Kurban Bayramına müsadif 1 5, 16, 17, 18 mart 935 Cuma, Cu . isimli 2 ıaheseri, bütün dünyanın 

martesi, Pazar, Pazartesi günleri Akay hatlarında cuma tarifesi tat- en mükemmel güzellik müstahzar· Mağazasında bulunur. 

N 1 RSO 
bik olunacaktır. ı 1314. larıdır. Galata Tünel civarında Zülfariuokağında Lacivert Han 

Ötedenberi memleketimiz kibar il•••••••••••••••••••••••·~ 

SPOR POSTASI 
Memleketimizde ve ecuebı memleketJerinde bütün spor ve 

S{ençtik hareketlerini ve sporcu gençliğe verilmesi lazım gelen 
yeni şekiller hakkmdaki yatıları muntazaman takip etmek iste· 

yenler münhas1ran S PO R PO S T AS 1 nı o~umalıdırlar. 

Her yerde fiah 5 kuruştur. mutlalc okuyunuz. 

Her genç kızın _ B O R S A !!!!!!!! 

Başlıca endişesi nişanlısımn çeyiz ~ 
eşyasını intihap etmektir. Bu ihti- , t lınlannda yıldız işareti l")lanlar üze
yatla karar verilmesi lazım gelen na- rinde ı 2 3 de muamele ~örenler· 
zik bir meseledir. Bununla beraber dir. I Rakam lar k .ıpanış Hatlarını jtÖS[erir 
bu mes elede ht~ 4ndi~ etmeyinbt v@ 

biiyiikcobir emniyetle Beyoğlunda Ga- ı.====";:;;;u;:;;;k;:;;;u;;:;t=(=-5:;;;;;;;.a;;t .. •-.;:9:;;;;>==:= 
]a ta.saray karşısında 178 No: ve An- ı • Londra li94, - • Viyana 

\.arada Bankalar caddesinde 2.3 No: * r\ e.yor~ n~ - * Mıtlrlı 
DA VID gömlekçi mağazasına müra- ! ~1ılrfl .. soo 169 * Berllo 44, -

18, -

. I n ' 210, - • Varşova 2-J, -
caat edıniz. DAV D mağazası gömlek· • Brütseı ı ıs, - • Budapeşıe ~s. -
ilk, pijama~ık ve rop dö şambrlck için • Acına 23, • Btikres 16, -
zengin ipekli kumaş çeş.itleri ve erkek • Cenevre b ili, ·- • Belgraı 54, -

eşyasına ait bir çok çeşitler getirmiş· • 5orya 24, - * Yol.ohama 34. -

r. • ... P u ı ti 
1 

* Amsterdı :n 8~. - * Alcı o 953. -
~ ra~ ı 00, - * ı>ı ecldiye 4 5, - I 

Kadmlara ait lüks çamaşırlar ve • C:tn kh n' m ~'. •• .. n~ nknnr "40, - , 

yatak takımları da Ankara şubemizde .==ç==k=
1
===".'::'(k-=-=-r;-=p'=.= .. =a=.=1=6~),,..,,_-==1 

bulunmaktadır. e er .. ... 

Göz Hekimi 
Dr. .Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir •• 

• Loodra ~9:1.~~ • Stokhl n 
• ~evyon 0.79975 • Viyana 
• Paı ıs 12.06 • Madrlt 
• Mlllno 9.58 • Berllıı 
• Brüksel S.4055 • Varşova 
+ Atin~ 83. ~4 1 • Bud apeşte 
• Cenevre 2.4ç2~ • Rükres 
* Sotya 64,0 ·93 • netgraı 
• Amsterdam 1.17;; • Yokoharna 
• Praı t9,0rf7S • Mostovı 

:ı •b5 
4.!4' 0 
5.8 2 
1.9778 

4.21 4.J j 
4,4675 

78,68 17 
;14.~8 

'l.864 
ıo·o. 

'
satılık dükkan, ev ve apartımanı · 
o1an1arm Istanbulda, Eminönünde, 
Eminönü hanında ikinci katta 5 nu
maralı yazıhaneye müracaatları. 'O XYM E:NTH 01:~:~ 

- 1 •• 
• • • • .L, • •A • • •. ' • 

ö.·K s o R Ü K' - ·B o G A 2··: ' 

lstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 1 
61 ahkemesinden: 1 

1 
Beyoğlunda Tomtum mahallesi 

Çeşme çıkmazında 6 No. lı evde otur -
makta iken halen şimdi bulunduğu 
yer maIUm olmryan Osmanın karısı 
Ganime tarafından ııçtlan boşanma 
davasındaki tebliğlerinin ilAnen ya. 
pdmasma karar verilmi" olduğundan 
2 - 4 - 935 Salı günü saat 10 da mah
kemeye gelme.si veya bir vekil gBnder
mcsf eksi takdirde davanm gıyaben 
cereyan ve intaç edfJeceği ilin olu-
nur. (4095) 

ŞişU Etfal hastanesi ., 

Göz mütahassısı 
Doktor 

Rifat Ahmet Gözberk 
C. Halk Fırkası sırasında Kız 

Liseıi kar§ıımda 32 No
Muayene saatleri hergün saat 

18 - 15 

!~~~~ takdirine mazhar ol • o e n i z ı i te s i s at 1 e 1 e k tr i k 1 ye lO r 1 

anonim 8irketin~en: 
Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki • 
binde saklıyan en ciddi ve pyanı 
itimat markadır. Genç ve ihti - Denizlide yapılacak idro elektrik tesisatı 10/ mart/ 935 taôf'ıİJ1 
yar bütün kadınlar için zaruri bir itibaren otuz bir gün müddetle münakasaya konulmu9tur. Mı.ih 
ihtiyaçtır. Cildin letafet ve tara· kuvvet olarak ıehre 13 kilometre mesafedeki Gökpmar ıuyu kull•11 

vetini arttırır. caktır. Buna ait bütün proje ve iza hatnameler Denizli iktisat b"~ 
Eksir Ba,samin Kanzuk sından 25 lira mukabilinde aatın al mabilir. Münakasaya iştirake 

Cildin daimi yumu§aklığmı temin iatiyen müesseseler .... eksiltme ve ar ttırma kanunundaki ahkama . 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır • vesaitini ve iik teminat obrak 100 00 lira muteber bir banka teıı>1 

Sivilceleri tamamen izale eder. mektubunu vermeleri lazımdır. Bu teklif mektuplan 11 / nisan / 935 
Traştan sonra cilde latif birse - ıembegünü saat 14 te Denizli iktiıa t bankasında elektrik Türk an°~ 
rinliık verir. 9irketi heyeti idaresince açılarak üç gün müddetle tetkik ve en lı1~ 

Umu.mt depo•U• ı..,.aia 'Kan ...Üar tııodd* cd.nrıualıhıw • .,. h ... .ı el~ ı:..,..:ı. eö~l.l;r ..... .ı ... .J. 

mk eczanesi. Beyoğlu. Maruf par• edilecektir. 
fümörilerde bulunur. 

Beşinci icra memurluğundan: Büyük 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi 

mukarrer bahçe sandalyeleri ıe· 
maver bahçe demir masalan 

20 - 3 - 935 tarih:ne müısadif 
Tayyare Piyangosu 

.~ 

Çarıamba günü saat 9 dan itiba- 1935 J ed 
ren Beyoğlunda Cihangirde Gü· 18. ci 1 ertibin 6. cı Çekişi 11. Nisan ıı 1 

neıli sokakta Aile bahçesinde sa· 
blacaktır. Taliplerin saat 9 da 
memurumuza müracaatları lüzu
mu ilin olunur. (9137) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Fatma Münevver tarafından 

Kandıra kazasının Safalı köyün
den H0<:a kızı Hacerin 'kocası De
mir Ali ve kızı Şükriye vesaire a· 

leyhler:ne açtığı Beyoğlunda Tom· 
T om mahallesinde Y eniçar§ıda 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradıt1 Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 70.000, 5.0~ 
Liralık ikramiqeler ve 50-000 liralık 

mükafat vardır. 

J 
Rahatsızlığı hasebiyle bir müddetdenberi musiki mera hl': 

rmı yük5ek san'atinden mahrum eden ve İ§it:lmesi hüyük fi 

hırsızlıkla beklenilen kıymetli muganniye 

Bayan HAM iYET 

Eski 
8

IQNDRAgüny;n~t·TüRt< 
birahanesi sahnesini yeni proğram:yle şereflendirecektir 

• , • ·- - I , 
\ ~ . ' . . . .... 

Eczacı müdiri mes~ulü aranıyO 
Hopa içindir. Arzu edenlerin Bahçekapı l§ Bankası arkasınd' 

MAZON ve BOTTON Ecza deposuna müracaat. 

122 - 124 No: lu harap dükka· .... :'-
::·······-···················ı·~··· .. ···················:·-···--·-·······-··· .. ·············-····--···:.-•' mn izaleişuyuu hakkındaki dava- ::····· ... ••••• .. ·••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• '" .................................................. . 

nm dunı§masında izaleişuyu znn· ~~ Beşiktaı) Köyiçi, Hasfırın 
nmda satılmasına 9 _ 2 _ 935 ~i caddesinde (8) numaralı hanede naklen açılan 

::ı~~~~:~::: ~:::.:i1~\.m~~: ıı Bo~onlar ~i~~i ue ~ı ~· 8 ~ers~He~in~en:, 
Şükr:yenin halen ikametgahı f: Üç ayda Maarif Vekaletince müaaddak dipJomalar verilııt~I• 
meçhul bulunmut oldug"' undan ta- !! · 1 l ı E 1 b1 

T •• auretıy e mezun o ur ar. n yakın b1r ;-amanda dikiş bi en, ! 
rihi ilandan it~b~ren (15) . gün n miyen bayanlar için son metodlar üzerine ders verilir. J-lu'":ı 
zarfında temyızı dava etmedtlcle- ı; ·ı· · · kt .. d .. ı··"'·· .. . ~·· · M • · u··c;re . . .. .. . ,. i" ,eraı ı ıçın rme ep mu ur ugunt: muracaat eauır. eKtep 
rıdtak~~rde huknn~n .ke.sbı kat ıyet ı ıl öksüz ve fıkara için vesaike müstenit olmak şartiyle nıııftır· ./ 
e ccegınden başkatıp :hbarname· ıi _ M .. düriyet 
• t hl' k k . lmak ı. u ... eı e ıg ma amına aım o . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;;w::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::•::11

•' 

üzere ilan olunur. (4092) 
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11 ._ 13 MART - 1935 HABER - Akıam Poıta11 
........ -===:::=====~~=M=~===A===z!l!!!lm!'5':S":"--="-~-~o=~=-=~N~;;;,=-:-=~!ç~in~i.;.,z.~H~A7-:Z::l~M:.S:-=l=z==-Lı~~~;-;.=, ==:=M;";l~D":E-==:Y;;A~N:'M~A~L~A;=;R~l~N;;l=-g:-:i-::"de==ı1~'r~. :M;;lD~E~v=e~B::A:-;R;;S=A=K=LAR=-==. 
lf AZ 1 M S 1ZL1 G A boşaltmak suretiyle KABIZLICI, ACIZDAKI T ATSIZLIGI ve KOKUYU izale 
~ eder .. Hiç bir uzva zarar vermez ve alıştırmaz. FAZLA YEMEKTEN ve 1ÇMEK-

lde yanmalarına TEN sonra mide ve vücudunuzda hissettiğiniz ağıl'lığı derhal hafifletir. Hamile. 
kabızlığa k&PtilJ &..& E y V A T u z u lerin kusmalarma pek faydalıdır. MAZON i~mi ve markasına çok dikkat edilmelidir . 

.. Y ~1 DEPOSU Mazon ve Botton ecza deposu. Bahçe kapı, tş Bankası arkasında No: 12 

,~:=~!=.~~~·~:oc 

Türkce ~Osmanlıca .. Fransızca ,, 
1 

•• •• 
SOZLUK 

Dictionnaire Turc Ottomane - Français 
lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu l{lgat Öz (J 

1 ürkçe kelimelerin şimdiye kadar kul/anılmakta olan Osmanlıca ve 
aynı zamanda Fransızca karşılıklarını göstermektedir. 
Herkesin ve batta ecnebilerin istifade edeceği bu SOZLOK 

intişar etmiştir. Flatı 100 kuruştur. 

::.~Kanaat kütübhanesi::c:c.I 
-~;;._-

nış tahlW Bünyamin~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Niıantaş'- Vali konağı caddesi Bara o alg e 

No. 24, Şirin apartman 1 inci dai- U 
re. (3884) 

·"-'· 2 ve 20 komprimelik •mb•lajlarda bul.;nur. . ........... ,,,.... ~ 
Ambal•j ~e komprimelerln üzer1nde halis
._.,._,,..~ . 
li§in timsali olan EJ.? m•rkasını arayınız 
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Ra,astanın söylediği bir kaç cümle 
Kontu titretmişti. Bu sözlerin doğru
luğuna şüphesi kalmamıştı. Ragastan 
devam ediyordu: 

- Ben Papanın mel'un fikrini red
dettim ... Astore kabul etti. 

- Sonra? 
- Sonra mı? Tevkif olunduğum 

gün Sezar Borjiyanm, Sent Anj şato
sunda sizin için en gizli zindanlardan 
birisinin hazırlanmasını emrettiğini 

kulnğımla duydum. 
Kont «ierln bir düşünceye dalmış

tı. 1{endisi gibi bir çok parlak vaidler
]e Romaya getirtilip işkenceler isinde 1 
öldürtülen senyÖrlerf hatırladı. Ra
gastan onun düşüncesini okumuş gibi ı 
devam ediyordu: 

- Kont Alma! .• Başımı getirecek 
olana para ndedildi. Arkamdan bir 
~ok atlılar gönderildi. Eğer Borjiya 
denilen hilekarın en ı;adık bir kölesi 
ol:ın şu papazın alçaklığıyle kandırı

lıp gayet müthiş bir ölüme mahkum 
bulunan sizin gibi temiz ,.e asil bir 
insanı kurtarmak fikri ile Montef or
teye giden yola sapmış olmasaydım 

timdi ~k uzak ve emniyetli bir yere 
varmış bulunacaktım. Artık vicdanım 

azaptan kurtuldu .. Hala Romaya git
mek istiyorsanız serbestsiniz.. Hay
di gel lspada Kapya biz gidelim ar
tık! Çünkü vakit geçiyor ... 

Ragastan dışarı çıkar gibi bir ha
rekette bulundu. Fakat son sözleri, 
Besinin ciddiliği, fazla beklemek iste
miyerek hemen çekilip gitmeğe karar 
vermesinden beUi olan temiz ka1pllli· 
ği, l{ont Almaya klfi miktarda em
niyet vermişti: 

- Bekleyiniz, Şövalye!. dedi. 
Kontu kandırama~ zorla götür

meğe karar '·eren Ragastan sıkıntı i
tinde bekledi. 

ltoat, henüz baypn yatan Baron 
Astore De yaralı oldufu fçfn kımıldı
'8mryan fakat kendisine kudunnut
~asına bakan papaz Garkonyoya bir 

göz attı. işte bu bakış ona kat'i kara· 
rmı verdirmi"ti. Birdenbire Ragasta
na döndü: 

- Mösyö gizinle biraz dolaşacağım. 
Çünkü sizinle konuşmak ,.e kaçmanı
zı kolaylaştırmak isterim. Fakat gene 
buraya dönmekliğim lazım. Herhalde 
Romnya 1,rideceğim. Çünkü Ö} le Jflzım 
geliyor!. l{ont bu son sözleri söyler
ken Garkonyoyn bakıyordu. 

Ragastan seslendi: 
- lspada Kapya ! .. Hayvanları ge

tir ..• Bir kaç dakika sonra Ragastan 
ile Kont Alm birlikte olarak Monte
forte yohır.da hayvanlarını tırısa kal
dırdılar. Jspada Kapya: 

- Şövalye! Papazın işini bitireyim 
mi! diye Mrdu. 

Ragastan sükfinetle: 
-Adam sende!. Neye yarar? Kal

binde yanıp tutuşan kin ve hiddetle 
yaşadığı müddetçe her gün kahrından 
ölecek ya! Bu tarzda yaşaması benC'e 
bir hançer ile ölmesinden daha hayır
lıdır. ce\-abını verdi. 

Kont Alma Monteforte yolunu bir 
çeyrek kadar hiç bir söz söylemeden 
takip etti. l\lonteforteye dönmeğe ta
mamen karar vermiş olmadığı gibi 
Ragastanın sözleri üzerine Romaya 
gitmek hakkında da tereddüt ediyÖr
du. Fakat Monteforteye dönerse ken
disi için tutulacak gene iki yol vardı. 
Birincisi eğer Sezar mağlup olursa 
kendisi l'esmen Montcforte kumanda
nı olduğu için şerefi artacak, yeri 
sağlamlaşacaktı. Eğer Sezar galip 
gelirse o vakit tutulup Monteforte~·e 
zorla getirildiğini iddia ederek kur
tulabilirdl Kont bunları düşünürken 
Ragastan da kendisini göz ucu ile tet
kik ediyordu. Kendi kendisine: 

- işte Prim verin babası! Nasıl ol
muş da böyle bir adamdan Beatris gi
bi cesur n vatanına sadık bir kız 
dtinyaya gelmiş? Nasıl olmuş da ba 
cılız ve hastalıklı adamın öyle güzel 
bir kızı olmuş?. diyordu. 

Dördüncü kitab 
Ihsan Yavuz 
Kadın ve erkek 

terzisi Mavi Portakal 
BUtUn şıklar hep 

orada giyinirler 
Her keseye ve 
arzuya uygun cJ
biıenizi ancak 
orada yaptıra· 
bilirsiniz. 

Fiyatı 5 Kuruştur 
Bu mcrakh ve heyecanla romanlar ıerisindcn 

günde bir kitap neşrolunur. 
her on bıı 

Her kitab batlı baıına bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 
Numara 

" 

1 
2 

Bir Mllbim Cinayet 
Sarı Saçlı Adam lstanbul Yeni

poıtabanc kar
şısında Foto Nur 
yanında Letafet 
hının da. 

" 
it 

3 Aıalmıı Kadın 
4 MaYİ Portakal 

Tevzi Yeri : Vakit Matbaası - Ankara Cad. : lstanbul 
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ihtiyar doğruldu, döndü. Gözleri. 
parlak; geniş omuzları. dikti: 

- Bana layık gördüğünüz iki şere· 
fi de kabul ediyorum efendiler I .. \'a
Jantin Rikardoyu su,·ari kumandanı, 
'l'rivolçe dö Piyonbinoyu piyade ku
mandanı, Rodrigo Dimela . Maletesta 
Kiyolo dö Orsiniyi harp meclisini kur
mak iizere tayin ettim! dedi. 

Tayin edilen üç gün geçti. Prens 
l\1nnfredi, her tarafa suvariler gön
derdi. 1\lonteforte'nin etrafı bir kaç 
saatlik yola kadar arandı, tarandı. 

Fakat bütün bu araştırmalar boşa 

gitti. Kont Almanın vatanını sattığı 

artık tamamen anlaşılmıştı. 
Dördiincü günü çanlar bütün kuv

,·etiyle ~almağa başlandı. Sarayın 

meydanında boru se. leri ortahğı çın
Jattr. Gürültücü ve şen bir halk sürü· 
sii meydanı ,.e civar sokakları doldu
ruyordu. 

Öğle vakti Konte · Beatris Alma 
etrafında saray Senyörleri ile nedi
meleri olduğu halde merdh·enin iist 
başında göründü. Prens Manfredi de 
elinden tutuyordu. Şiddetli bir alkış 
tufanı kendilerini selfımladı. Prensle 
Beatris kıymetli halılar döşeli merdi
venlerden ağır ağır indiler. Prens şen 

. n mes'ut görünüyordu. Jfontes ise 
sırmalı beyaz ipek elbisesi içinde sap
sarıydı. Çünkü işte bugün artık e,·le
niyordu. Ve bütün bu debdebe bu me· 
rasim onun evlenişini kutluluyordu. 
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TESADÜF 

Jan :Maletesta aldanmamıştı. Kont 
Alma i1e l.;onu~urken yakaladığı iki 
yolcu papanın iki casusu olan papas 
Dom Gnrkonya ile Baron Astore idi. 

Kont Alma o zamanlar 50 ynşla
rında kadar ,·ardı. Zayıf biinyeli, 
dermansız, krnrsız, daima tereddüt 
içinde ve kimseye itimat cdemiyen 
bir adamdr. Herkesten çekinir, her 
zaman hayatrna kasdedilereğinden 

korkar, istirahat \'e tenbelliği her şe
ye değişir. bütün işlerinde hile kulla
nır bir adamdı, 

Halbuki klZl lleatris tamamen ay-
1·1 yaradılıştaydı. Beatrisin en ~ok 

hoşlandığı şey avlanmak ,.e ga)ct a
«ır idmanlardı. Hu kahraman kız ba
basının, Papa tarafından gönderilen 
elçileri hürmetle kabul ettiğini gör
dükçe fe,•kalade kızardı. Hatta biı· 

gün huzurunda: 

- Öyle bir zaman gelecek ki, l\lon
teforte Papalığın en mUnbit ve en gü
zel bir parçası olacaktır.. Sözlerini 
söylemeğe cesaret eden bir Roma 
Senyörünü kırbaçla döcmüştü. 

Sezar l\lonteforteyi ıaptetmek is. 
tediği ,·akit Beatris bütün şehirleri, 

kasabaları, köyleri dolaşarak halkı 

harbe teş•;ik etti. Hatta Montef'orte' 
de bile, ltoma serdarını nihayet geri 
çekilmeğe mecbur eden bir heyecan 
uyandırdı. Buna rağmen Kont Alma, 
Montefortenin en sonra Papa tarafın
dan zaptedileceğinl aklına koymuştu. 
Onun için Seıar aleyhine olarak ltal
ynyı zuliimden kurtarmak maksadıy. 
le kurulan gizli bir birliğin reisliği 

kendisine tekli( edildiği zaman bunu 
knhul ederken göründüğü halde bü
yük meclisin toplanmasından bir gün 
evvel Garkonyo ,.e Astore ile ~raber 
kaçmıştı. 

Yolda iki casusa yüzü kızararak 
şunları söylüyordu: 

-Efendiler. Romaya kadar size ar
kadaşlık edeceğim. Çünkü muhterem 
pederi görmek isterim. Bundan mak
sadım kopmak üzere olan yeni bir 
harbin önüne geçmektir. Acele ede
lim; çünkü derhal Monteforteye dön
mt-k istiyorum. 

Papaz Garkonyo bı),k altından 
gülerek: 

- Romuya kadar zahmet etmenize 

Forma: 22 
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Jüzum yok. Papa şimdiki halde Ti\·o
Ji'de bulunuyor; dedi. 

Kont, Astore ile Garkonyonun a
rasında adeta bir esir gibi yürüyor
du. Doğrusu aranırsa Kont Alma 
harpten eV\'el teslim olan bir esirdi. 

Kont: 
- Bana bildirdiğiniz tekliflere ge

lince bunları uzun uzadiye düşünme
i(e Jiizum görmüyorum. df'di. 

Astore: 
- Bir Sara:r ,.e senede iki bin düka 

altını geliri herhalde tercih edersi
niz. 

Garkonyo: 
- Hele bayraktar rütbesiyle bunun 

maaşı ... 
Astore: 

- Silahlı )irmi muhafız beslemek 
hakkı ... 

Garkonyo: 
- Papanın maiyetindeki asılzade

lerin kumandanlığı ... 
Astore: 

- Muhterem pederin hususi mecli
sinde müşavirlik hakkını \'eren Yan
tin om rütbesi ... 

Garkonyo: 
- Papa ile Sezardan sonra Roma

nın en büyük amiri olmak... tstenil
miyecek şeylerden değildir. 

Kendi kendine vatanına hiyanet 
k:ı r -;;ılığı olarak kazanığı şeyleri bir 
knç kere aklından geçiren Kont: 

- .\rtık bunlardan bahsetmiyelim. 
dedi. 

Bu üç kişi gece oluncıya kadar 
durmadan ilerlediler. Ertesi gün de 
ayni suretle yola devam ettiler. Ni
hayet akşam üstü, Montef orteden Ti
voliye giderken yolun kenanndaki 
bir hana misafir oldular. 

Uç yolcu hanın en serin bir odası-
• yerleşerek fştiha ile yediler, içtl
ı... Yemeffn ıııonanda artık herkesin 
bnn doyarak çeneleri açılmıştı. 

Beyni dumanlandıktan sonra artık,. 
kendisini tutamıyan .Astore: 

- Bu anda Maletestaların, Man· 
fredilerin, Orsinilerin ne kadar hid
detlenmiş olacaklarını düşünüyorum. 

diye bağırdı. 
Dudaklarında beliren bir gülüşü 

tutamıyan Kont: 
- Rica ederim, başka ~eylerden 

bahsedelim .. Sözlerini mırıldandı .. 
Şarabı biraz fazla kaçıran Gar

konyo atıldı: 
- Evet, başka şeylerden bahsede

lim .. Aklıma ne geliyor biliyor musu-
nuz? •• 

- Söyle azizim Garkonyo ! 
- Tanıdıklarımızdan bir adamm 

yılanlı kuyuya atıldığı sıradaki ha-
li .... 

- Ah! .. Ah! Keşke ben de orada 
bulunsaydım. 

- Cellat kafasını kestiği zaman de· 
ğil mi? Hakikaten böyle sevinçli bir 
günde hazır bulunamadığım için o kn· 
dar acınıyorum ki .. 

- Ne yapalım .. Böyle bir hadise 
yeniden vukua gelemez.. Mösyö Ra
gastan öldü, gömüldü bile ... 

Bu esnada pencerenin önünde bir 
gölge peydah oldu. Ve odanın içine 
athyarak: 

- Bonjur efen diler! .. Size burada 
rastladığım için çok bahtiyarım! .. de
di. 

A<store yerinden sıçradı. Garkonyo 
ise donup kaldı. Yalnız dudakları a
rasından: 

- Aman yarabbi!. Ragastan ! Ke
limeleri döküldü. 

Kont Alma ummadığı bu \1lZiyet 
karşısında hayretle susuyor n neti· 
ceyi bekliyordu. 

Ragastan gürUltiUü bir kahkaha 
kopardı: 

- Azizim Baron! Zannedersem 
gömdüğünüz ölüler oldukça sıhhatte
dirler. 

Astore aptallaşmıştı. HAIA: 
- Şövalye dl Ragastan !. Sözlerini 

tekrar ediyordu' 
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- Evet!. Ta kendisi, Şövalye dö 
Ragastan ... Aziz dostum, beni tekrar 
görmenizae bu papazın kabahati yok .. 
Ney~ heni bir daha goruyorsunuz 
ya! ... Lazım olan da budur. Fakat nr
tık kendinize geliniz.. Galiba bazı mü
him ~ırJardan bahsedilirken geldim .. 
Eğer içinizde !azla isem söyleyiniz! 

Sonra Kont Almaya döndü: 
- Kont!. Kendimi size taktim ede

yim. Ben Şövalye dö Ragastan•ım. 
Söyliyecek çok mühim ve faydalı şey
lerim olduğundan sizi arıyordum! 

Garkonyo hiddetle: 
- Bunları çıktığın cehenneme de

f ol da orada söyle! .. diye bağırarak 

hançerini kaldırmış olduğu halde Ra
gnstanın üzerine yürüdü. Papazın bü
tün yaptıklarını gözetliyen Şövalye 

hemen yıldırım gibi bir sünıtl,. pence
reye kadar geriye sıçrayarak kılıcını 
~ekti .. Papazın hançeri boşa gitmişti. 

Garkonyo: 
-Astore! .. Ve siz Kont .. Bu adamın 

üzerine atılınız!. Muhakkak öldürül· 
mMi lazım. 

Baron kendine gelmiş ve kılıcını 

c-ekmişti. Garkonyo ilave etti: 
- Koşunuz! .. Koşunuz? Pencere

den kaçıp kurtulacak: 
Ragastan kendisine saldıran Baro

na şiddetle mukabele ederken: 
- Korkmayını7., koca asker! Ceva

bını ,·erdi! 
Garkonyo: 

- İmdat! .. imdat! diye haykırdı. 
Ye Rngastanı hançerliyemiyeceğine 
aklı keserek kapıya atıldı. 

Bunlar olup biterken Kont hiç ye
rinden kımıldanmamıştı. Bu yeni ge
len adamın kim olduğunu bilmediği 
gibi, papazla Ragastan arasında şah· 
si bir düşmanlık var sandığı için işe 
karışmayı doğru bulmamıştı. 

Garkonyo kapıyı açh. 1',akat lspa· 
da Kapyanm kamasını görür görmez 
korkuyle geri çekildi. Ragastan: 

- f.Vur- diye bağırdı. 

lspada Kapya bütün kuvvetiyle a· 
ttlarak kamasını sapladı. Papaz: 

-Lanet! .. Öldüm. diye haykırarak 
yere yuvarlandı. Ayni zamanda Ra
gastamn kılıcı da Astorenin omuzun
dan girip arkasından çıkmıştı. ŞöYal· 
ye gülümsiyerek: 

- Eğer yanılmıyorsam evvelkilerle 
bu yedinci oldu .. dedi, 

Baron inledi: 
- Allah belanı versin.. Hakikaten 

yanılmıyorsun .. J.'akat korkma!. Bur· 
lann hepsini birden bir \'Uruşla geri 
vereceğim .. 

- Bundan eminim Baron! .. Şimdi
lik bir şeye ihtiyacınız var mı?.. Ya
ranızı sarayım mı? .. 

- Teşekkür ederim- Kontla bera
ber yolumuza devam etmekten başka 
bir istediğim yok .. 

- Ah 1 Ah? .. Ne tuhaf düşUnce! .. 
Ben ise Konta beraberce biraz ge

zinmek teklifinde bulunacaktım. 
Yerde yatan papaz bu son sözler 

üzerine güçlükle doğrularak: 
- Kaçınız Kont!.. Kaçınız.. diye 

seslendi. 
Ragastan: 

- Ooo I Kontun kaçmağa ihtiyacı 
yoktur. dedi. 

Kont Alma soj'uk birtavırla sordu: 
- Benden ne istiyorsunuz? 

Ragastan konta yaklaştı. Ye ku· 
lağına: 

- Size yalnız iki lakırdı söyliyece· 
ğim. l\lonteforteye gelip sizi yakala
mak istemediğim için idama mahkum 
edildiğim Romadan kaçtım. Sizi arı
yorum. sözlerini flsıldadı. 

Garkonyo: 
- Onun söylediklerine kulak as

mayınız Kont! .. Yalan söylüyor. Bu 
herif şeytanın birisidir. Sözlerini söy• 
liyerek dizleri üzerinde sürünüp Ra· 
gastana yaklaşmağa çalışıyordu. !9" 
pada Kapya papazı omuzundan yaka· 
hyarak şiddetle geri çektL Bu sırada 
Baron da bayılmıt buluauyorda. 


