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~'nizelosun Giritte ve diğer Yunan adalar denizinde mü.takil bir devlet kurma•ına yardım eden ve hükumetçe kor•an ilan edilen Yunan donan mcuından bir lnıım 

Yunan dev eti ikiye parçalanıyor 
lıir kısmı karadaki Yunanis
tan, öteki ise, V enizelos'un 

1 V enizeloı'an l i 
! eline düıen ! 
İ Girit adan ' j 
1 .... - ........................ ı 

eline düşen adalar ... 
Averof başta olmak üzere bü0 

tün donanma Asilerin elinde 
Bir tarafta ordu ve l\ava kLtvve.ti. öt~kirıde 

donanma olan bu ıkı devıetcik mutliış 
dahili harplere başlamış bulunuyor 

-. ...................... - .. ------................ ,, 
Son Dakika Memleketini ikiye 

parçalıyan Venize-
Yunan tayyareleri taralından güverte•i bombalananAverol Jos'un ihtirasları 

la yyareler bugün ikinci ve .Y.un~n ~~t~.lci-
Atina, 3 (Hususi) 

Girid ile muhabere 
tamamile kesilmiştir. 
Hükumet Suda telsizi 

Donanma bir şehri 
topa tllttu, Bahriye 
nazırı istifa etti ve 

h h •d• lının ıçyuzu vasıtasigle valiiumu-
lllU are eye gı ıyor Dünkünüshamızda ve ikinci miye çektiği telgraf- ! 

~siler uzlaşma tekllflnl kabul etmedi 
(1 d~) Atina, ~ (S~at 14 de:-- Apoyematini gazetesi muhabirin • 

)\t l - At:na cıvanndakı Tatoy hava karargahından kalkan tay .. 
lJ ~ ~er Sidra Adası civarında asi donanmaya ~aıtgelmitler ve har
f', ~~ ~U!mu,lardır. Tayyareler dö nüılerinde Averofun güvertesine 

ınba isabet ettiğini bild:rmitlerdir. 
e ~ \'~n~ bahiyesinde çok sevi!en Ami:ral Didaldoı hükUmefn 
~ u u~~rıne hükiimetle asi kuvvetler reisi Demestrkas'm arasını 
~llt~ ıçın te,ebbüı etmitae de Demeıtikaı biraz dütündükten 

• bu teklifi reddetmif tir. 'h Buhun üzerine tayyareler bugün gene havalanacak, ve donan -
~il hoınbardıman edecektir. Heyeti Vekile dün fevkalade bir diva 
~~1 teık:l edilmesini ve Atina da yakalanan elli mühim asinin 

eınelerine derhal batlanmaaını kararlaıtırmqtır. 

~rk ulusunun göz 
bebeği Trakya 

'i ~:•kya~ın i~tisad~n yükıelme-1 B.ay Rifa~.teh~:mize. d~nmüşler. 
\J~ :enı yen: tedbırler alınıyor. dır. Bu mufettıtler yırmı gün zar· 
li "~ı ınüfetti§ Bay Jbrahim Ta- fmda bütün Trakyayı gezmitler -
d, h~ .aradaki temaslarını yakın • dir. Tetkiklerini gösteren raporu 1 
l't-~ırerek Edirneye dönecektir. şark demiryolları umum müdürlü· 
~b hadan lstanbula zah ·re ve ğüne 'vereceklerdir. Ed · rneden ls
~ı: ~tın ucuzca nakli için tetki- tanbula on be§ ton buğday 131 li · I 
~~~~:en şark demir yolları kı • raya gelmektedir. Edirnede veci -ı 
'hi u etti§lerinden Bay Asım ve varında bu ıenc ekim İflerine çok 

dle lhareket mülettiılerinden, fJ>evamı 6 mcı da:l 

tabımızda Yunaniıtanda 1 Mart i fara cevab alamıyor ~ 
akıamı zuhur eden isyan hareke-~ adanın asiler eline 
ti hakkında mufassal malômat i 
vermittik. ikinci tabımızda yaz- İ geçtiği anlaşılmakta
dıklarımızın canlı noktalarını bu ı dır. 

nüshamızın ikinci aayıfasmda tek· ı· At• 3 (H ·) Elk A 

ına, um•ı - an 
rarhyoruz: · d ·· h. b. h • ıımumıye e mut ıı ır eyecan 

Dün gece a1ans tarafından ve- • d H"kA t hal·ı -' 
1 var ır. u ume e mu ı oıan 

rilen ve bugün sabah gazetelerin- . . . 
d 1 ''h' h b I I f fırka reıJerı dahı arandıkları 
b ·· ld .. d .., d halde bulunamamıılardır. Bun· 

e netro unan mu ım a. er er e 

1 
ugun a ıgımızı a qagıya er-

cediyoruz: ların kaçtıkları veya •aklandık. 
Bu havadisler arasında en mü-

1 ları zannediliyor. 
himmi Ceneral Kondilisin teslim 
olmıyan harp gemilerinin gittikJe. 
ri istikamet hakkında ıöylediği 
sözlerdir· 

Harbiye nazırının bayanabna 
(Devamı 4 üncüde) 

Hükumet bir beqan
name ile donanmayı 
_korsan gemıleri ilan 
eqlemiştir. 

-·-· .. ------·········--···---.-.---... .. 

Pla.tira 

kabineye Metak-· 
sas alındı 

Atina, 3 (A. A.) Royter ajan.ar 
muhabirinden: 

Haber alındığına göre M. Veni .. 
zeloa, asilere taraftar olduğunu 

ıöylemittir. Perama tersanesine 
kar.§ı yapılan ve İsyan hareketinin 

en tiddetlisini teıkil eden taarruz 
esnasında (Averof) zırhlııınclaki 
asiler, amira'l Demestichas tara • 
fından idare edilen asileri almak 
üzere filikalar göndermiılerdir. 

İsyana i§tirak etmiyen zabitler, 
muhtelif sahte bahanelerle vazife
leri batından uzakla§hrrldıkları 
gibi, asileri tevkife teşebbüı eden
ler de zencire vurulmuflardır. 

Asiler, (Helli) harp gemiıi ile 
3 torpido muhribini zaptettikteıı 

(Devamı 4 ünçüde). 

Kondili& 
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Ü 2nci tabımızda yazdıklarımıı 
Atinadaki nasıl başladı? Bahriyeliler ve 

arasına nasıl sirayet etti? isyanı çıkaran 

• 
ıs yan Harbiyeliler 

kimlerdir? 
HÜ kil.met nası ı tedbirler aldı? ırıı111uıı1Hıınıı11111111ııımıııı11111nıııın•~ı-ıı11nııfflllllll11111nııınımııım1nıflllll111Huıı1.-ııııu11111ıı1 

Dün ak§am ıaat yirm-id_e_b_i_r _H_ü_k_O_m_e_t_l_n_b_e_y_a_n ___ t_ila-lc_i_o_larak ıeçinen ve mevkii 1 Is y a~a 9 harp gemisi 
ikinci tabı neırederek bugün •a· namesi iktidarda Venizelistlerden batka· ı•ştı•rak etmı•ş 
bah gazetelerinde çıkan haberleri larınm bulunmasını aala hazme-

Sabaha kartı ba§vekil M. Çal· 
karilerimir.e daha dünden bilclir· demiyen general Plaatraaın birmUd 

daris millete hitaben bir beyanna-
,-,.iftİk· detten beri devam eden mesaisi 

me neıreylemiıtir. Bu beyanna.: lngiliz Ajansının yazdıkları I kinci tabımızı alamıyan oku-

l mede "bir kaç mecnunun hüku· 
yucularımıza o talıillıtı bir kere 

met aleyhine isyana kalktıkları, 
daha tcllrarlamcığı zcvuri buldu_I~. 

Sala.min tersanesiyle harbiye 
Atina, (Hususi muhabirimiz· 

bir defa daha akamete uğramııtır. 
Malum olduiu üzere bu Gene- Röyter ajansının Atina muhabiri tarafından çekilen bir 

ral, intihabatın arifesinde hüku telgraf da deniyor ki: 
meti ekseriyet temin eden fırkaya 1933 senesi Martı meclisi mebu•an intihabatı ferdasında mektebinin bu İsyanı idare eyle-

d ~n) - Dün akşam· 1 Mart 935 diği zikredildikten sonra, hüku
cuma günü saat 8 de Atina ve Pi· 

teslim etmek istemiyerek isyan ck&eriyete kartı bir isyan hareketine geçen ve o tarihte yalnız 
eyJeımiş fakat muvaffak olamıya- bir gün diktatörlük yapmağa muvaffak olan eski ihtilalci Ge-metin bu hareketi bastırdığı ve 

rede fevkalade bir hadisenin zu· b d 1 1 h k una cesaret e en er e are ete 
hur ettiği her tarafta şayi olmuı. yardımda bulunanlara karşı çok 

rak firar etmişti. neral Plastrasın adamları dün gece gene yeniden hükumeti 
Bir rivayete röre, Kan şehrinde hazıra aleyhine bir ihtilal hareketi tecrübesine kalkıştılar. Ve 

herkes birbirine soruyordu: ciddi hareket edeceii bildirile bulunduğu söylenen ihtilalci Ge· bu hareket bir takım arbedelerle müaademelere sebebiyet ver· 
neralin Yunanistandaki arkadaş- _. di. Hü~metin teyakkuzu sayesinde ihtilalciler muvaffak ola
ları, bu son hareketin muvaffaki- \ madılar. Çaldaris hükumeti vaziyete hakimdir. Bu hareketi .,, 
yetinden emin oldukları içinken- ~ ihtilaliyeye 9 harp gemisi de işt irak eylemiştir. 1 - Ne oluyoruz? rek halka bu hususta tamamiy)e 

- Hükumet ne yapıyor?... müsterih olması tavsiye olunmak-
- Harekete geçenler kim?... tadır. 

diıini Yunanistana davet etmek i :t. "' "' ~ t.. .. Bu suallerin cevabı alınmadan Beyannamede başvekil M. Çal-
üzere mezkur şehre iki kişi gön- · .. . . . . . 

evvel etraftan silah sesleri gelme· daris, müsademeler ve arbedeler 
ğe baıladı .. Ve ortalık birden sü· esnasında ölen ve yaralananları 
ikunetini kaybetti .. Herkes kaçıtı· hürmetle yadetmekte ve sükunu 
yor ve silah sesleri gittikçe fazla- bozmak isteyenlere kartı hareke
laııyordu. te geçen askerlere milletin min-

d . 
1 

d' ~ HABER - Royter llJansının bu havadısınde nazarı dıkkatı 
erm.ı~ er ~r. . .. J celbeden fıkra hareketi ihtilaliyeye 9 harp gemisinin iştirak § 
Dııer hır rıvayete gore de Ge· etmiş olmaaıdır. Bu rakkam a!aiı yukarı Yunan donanmasının ,~ 

~eral Plastras Arnavutl~ ·~una- bütün aöze görünen gemilerini göstermektedir. Malum olduğu 
mstan hududundadır. Fılorına - ~ üzere Yunanistanın başta Avorof olmak czt::rc Eli kruvazörü ve 
dan Yunanistana girmek üzere ~ 6 kuvvetli torpido muhribi ile bir kaç tahtelbahiri vardır. Ve 
hazır bulunmaktadır. Ancak Se- ~ bunlar faal filoyu teıkil eylemektedir. Bundan batka, Yunan 
lanik garnizonu bir harekete geç· ~ donanmasında ihtiyat filoyu tetkil eden Kıl kıt ve . Linmi zırhlı· 
mediği için kendisinin' de içeriye ~ lariyle bir takrm eıki torpidolar ve karakol ıefinesi olarak kul· 

Havadis yıldırım süratiyle etra· nettarlık hislerini bildirmektedir. 
fa y~yılmııtı. Teslim olmazlarsa 

Meşhur ihtilalci General Plas • 
t\rasa merbut bahriye :zabitleri, 
Jıarbiye mektebindeki zabitler v~ 
hir kısım talebelerle birleıerek 

hükumeti ele geçirmek için isyan 
bayrağı çekmişler ve dört torpito 
muhribini harekete getirmişlerdir. 
ihtilalci zabitler, askerlerle diğeT 
~o. hitlcı iaı a.Ks-cıau U.t.t:rl c.11şaru.ld 

bulunmalarından istifade ederelt 
kendi taraftarlariyle Salamin ter· 
sanesini de işgal ederek vaziyete 

hakim oluvermitlerdi. Ayni saat· 
te harbiye mektebinde de hareket 
başlamış ve vaktinde isyan hare· 
kctini haber alan hükfunet en cid· 
di tedbirlere baş vurmak lüzumu· 
nu hissetmiıti. 

Bu lüzum, isyan hareketini si. 
lah ile bastırmağı icabettirmit ve 
harbiye nazırı General Kondilis 
§İddetli emirler vererek isyanın Ö· 

nüne geçmek üzere ortaya atıl· 

mı§tı. İşe sivil ihtilalciler de giri 
!İnce yer yer kanlı müaademeler 
olmuı ve bu esnada bir çok kitiler 
varalanmıştrr. 

Hükumet, merkezde ve Pirede 
icabeden hakim noktalara asker, 
mitralyöz yerleıtirmit ve diğer 
ı:arnizonlara emir vererek müte
:ıyakkız bulunmalarını tebHğ etmiş · 

tir. 

idareiörtiye ilanı 
Devriyeler aıkl&§tırılmı§, silah 

sesleri kısmen durmuş ve polis 
faaliyete geçerek, muhaliflerden 
bu it ile alakadar olmaları melhuz 
bulunanları tevkife başlamıştır. 

Tevkif edilenlerin yekunu biraz 
fazladır, fakat aranılanların bir 
kısmını da ele geçirmek mümkün 
olamamıştır. Bunlar ayrıca takip 
olunmaktadır. 

isyan hareketinin gece haıla· 
mış olması, vaziyete batka bir ıe· 
kil vermekteydi. Tersanedeki va
ziyet müstesna olmak üzere hüku· 
met krsa bir zamanda ihtilalcileri 
tedibe muvaffak olmu§ ve Yuna· 
•İstanda her ihtimale kartı idarei 

Brfiye ilanına lüzum görülmü~tür. 
Halen Yunanistanda bu idarenin 
icap ettirdiği bütün tedbirlere te
:vessül olunmuıtur. 

isyan hareketine ittirak eden 
torpitolardan ikisi, hükumete de
halet etmiıtir. Diğer iki torpito 
zabitan ve efradına teslim olma· 
ları için bir mühlet verilmittir. E
ğer bu gemiler muayyen müddet 

giremediği aksi halde yakalanma- ~ lamlan lspeçya, Hidra, Val•para zırhlıları da vardır. Bu son 
ımın muhakkak oluiu söylenmek- ~ üçü kadro harici bulunmakta ve tersanede yatmaktadırlar. lh· 
tedir. ~ tilil hareketine ittirak eden gemilerin hanıileri olduğu öğre-- ' 

zarfında bayrak çekerek teslim 
olmazlarsa, tayyarelerin hücumu
..... """ u.ı:. hu.lcı\..al.tı .. , • .,;:: oaurıaa-

Ajans ne diyor J nilememiıt~r. 
Bugünkü ajan•, birinci tab'ı- f.i~lllllllllınlllfflHHıtıı1111-lllf11MNllftlll ... •ısJl•ıtmııııılllllllllıanıtıtm•h111mıNflllltlllt"""'""""'"""'"ıııı11ıırııı • 

mı:z.da bildirdiğim~ laavadiae da- sonra teali~ olmuılardır. kuriıanda.nlıjını deruhde eyle~it 
~ .. ;s- "'-'o·--"· ··-:r·__. ...... .. :J' , w. ,J . U:ııt.A.__..._ ---~-1- ,_, __ L--·-·--& a.! ,, 

caklardır. Atina, 2 (A.A.) - Salamin 
tersanesinde bazı zabitler f eıat 
çıkarmak te§ebbüsünde bulun· 
mutlardır. Hükumet, isyauı tama
miyle bastırmııtır. Asiler teslim 
olmuıtur. 

ler, Jehrin hiliim noıa&iarını Gece bir l>uçukta her taraftl 
muhafaza altında bulun duru- ıükUnet iade edilmiıse de he1' 
yorlar. Fesat orduda tamami· tersanedeki iailer teslim olmaııtit' Tayyarelerin 

faaliyeti , le baıtırılmııtır. lardır. HükUmet, hi.kim tepet.ıe 
Bahriyede, iail<l!'in elinde b\i. top tayin etmit ve ihtililcilere tof' 

lunan gemilerden iki torpido te1- bir teslim mühleti vermittir. 0'' 
lim olmuı ve tersane ile c!iğer iki kikadan dakikaya tersanenin bU'. 
geminin de pek yakında teslim kllmet kuvvetleri eline geçdlel

1 

olmaları be~lenmekte bulunmuı· beklenmektedir. 

Tayyare zabitleri, bu isyan ha· 
reketinde hüktlmetin emirlerine i
taat eylemekle ihtilll hareketinde 
bulunanları taıırtmıt ve hava se
finelerinin tehditkar hareketleri 
isyancıları ne kadar korkutmuı i
se halka da o derece sükun ve em
niyet ba·}J1eylemittir. 

F aler ve T atayi tayyare kuar· 
gahlarmda emre amade bulunan 

tayyareler, torpitolar tesHm olmaz 
larsa derhal havalanarak isyancı· 

. larm elinde bulunan torpitolara 
bombalarla hÜcum edeceklerdir. 

Allnan diğer 
haberler 

Öteden~ri, Yunanistanda ih· 

Atina, 2 (A.A.) - Hükfunete 
karıı isyan eden zabit)er. ıaflet
ten istifade ederek Salamin tersa· 
nesiyle harp gemilerinden 4 tane· 
sini ele geçirmeğe muvaffak ol
mutlardır. 

Çoktanberidir, hazırlandığı 

anlatılan bu teıebbüs, Atina · ve
ıair §ehirlerdeki atkeri ıunizon
ların da isyaniyle bir arada vuku. 
bulacaktı. 

Atina'da zabitler, askeri iayan 
ettirmeie muvaffak olamamı§lar 
ve fesat erbabı, rece reç vakite 
kadar süren bir tüf ek ate,inden 

tur. 
Selanikte bir İsyan çıktığına 

dair ola.n haberler, reamen tekzip 
olunmaktadır. 

• ... 
Asilerin dahildeki 

reisi 
Atina, - Son haberlere ıöre 

Salamin tersanesiPlastras taraftar 
}arından Demeıtikaa tarafından 
i§gal edilmiş ve bu mütekait bah· 
riye miralayı isyan eden filonun 

r
~------lll---,1 

Sabah ~azeleleri ne diqorlar? 
diplomat ve büyük asker: "Büyük ismet • •• •• 

~DQDU.,, 
KURUN - Asım Usun bugünkü 1 M/f.,LIYET - Alımet Şükrü Es·\ rcuındaki davadan baılıyor. Yazıya 

ba§makall!ll "yeni Kamutay,. ıerldv- r.ıer bu,qün Bagbakan ismet lnönünün göre hiikümet pek cila dacaya lüzum 
halıdır. E'rV<!la Büyük Millet Mecli.ıi- on yıllık çalışmasını anlatıyor. Ve ta-I bile görmeden amme menfaatine ait 
nin isminin Kamutaya çeıırilmiı ol • rihte bir çok büyük diplomatların olan bu şirkete vaz'ıyet edebilirdi. 
duğunu söyledikten sonra kadın .ay • mevcut bulunduğunu, fakat bu ikl sı- Hükumetlerin böyle hareket etme•ine 
lavla "ın mecliste hiçte yabancı bir fatı ta~ıyan adamların fel'kalfide na· en büyiik misal umumi harp arefesin· 
şeMlde oturmadıklarını t'e çok yaraş- dir olduğunu söyliiyor, ı•e yazısını şu de /ngiltereden satın aldığımız Reşa· 
tıklarım söylüyor. Ayni zamanda ye · şekilde bitiriyor: diye ve Sultan Osman zırhlılan Jn. 
ni. saylavların daha kalabalık olduk- r'Başbafamlık deıılet yükümlerinin uiltere hükiimetinin vaz'ıyet etmesi · 
larını iUiı·e ederek bunu da niUuau- en ağırıdır.Yorar, yıpratır, fakat yurt dir. 
muzun çoğalmC18ına delil olarak gö• - ıeverliğin derin kayna_ğından kuvvet Halbuki hükfinıetimiz böyle bir 
teriyor. vaz'ıyete lüzum oörmiiyor. Ve ka11u-

I alan General lnönü, on yı( önce ne 
ClTJ!IlUR YET - Bugünkü baş· 11ı yollarla ıirketin yapmakta olduğu 

mal•aleyi Kazım Nami Duru yazmış· kadar dinç ise bugün de 0 kadar dinç· 1aksızlıkların önüne " g(i;;meğe çalışı -
tır. EsC18 fikir bizde henilz dimağların tir. Gerek yeni kurduğu kabinesi, ge. 1ıor. 
yaratıcı bir hale gelmemiş olduğudur. rek Başbakanlığa geçtiği günün yıl SON POSTA - iki yıldız imzalı 
Yazıya göre umumı kültür kuvvetli dönUmü dolayıaUe kendiılnl ıaygı Ue ne "radyo ve gazete,. serlôvlıalı gazı 
olmadıktan sonra bu ıekilde herhan • kutlular, ve geçmişte olduğu gi.bl ge • radyolara çatıyor. Mühim bir toplan
gl bir dimağın bir makine veya başka lecekte de büyük ifler başarmcuını tı olduğu ve radyonun bunu vereceği 
bir ~ey yaratması imkansıdır. Bu iti- dileriz.,, zaman lılç olmana bir gün evvelden 
barla dimağ yalnızca. oebcdir Doiiu • ZA.ltAN - Bugünkü başmakale haber vermesi ldzım geldiğini söylü. 

, Tramvay Şirketile Nafia Bakanlığı a- yor. 

~ . "' 
Atinadan tayyare ile gelen f et' 

ıembe 1ıünkü Elenikon Melon s•· 
zetesinde bir takım ihtilal hare • 
ketleri . emarelerinden bahsedil • 
mekte ve hükumetin §İddetli ted ' 
bir aldığı bildirilmektedir. 8'1 i': 
zete, Plastiras taraf tarı bazı eı1'' 
generallerle, miralayların Dır• • 
ma ve Seliinikte faaliyette bul\JS'~ 
duklarını, Pire telsiz istasyon\! ett 
fında 9üpheli bazı eıhaaın dol5•~ makta olduklarını ve Giridde 
da limanındaki telsiz istaıY011~; 

nun "malum kimseler tarafınd-",_ 
dikkatle takip olun<luiunu 1 

t• • 
maktadır! (Malum kimseler 
biri V enizelosla kendisini 'JI-111

1
.'; 

d . 'd k' -ec ı• a zıyarete rı en eı ı JIP 

meb'usan reisi Sufuliı'e a~ 

· LAyJ pzlk panayır• 
pek canlı .. 1'ii 

Leipzig, 3 (A.A.) - Bugu~U· 
panayir münasebetiyle !ebir~~ıı' 
yük bir hareket ve canlılık ho el'' 
sürmektedir. Dün 250 hu~usi ~rtif'· 
le birçok ziyaretçiler gelın~! ıİ' 
Bunların miktarı, geçen sene .. 

1ıd' 
yaretçilerin miktarlarınd"n ~tJe' 
60 nisbetinde fazladır. BaY ; ~e
panayir müdürüne bir te!gr~ . 11Jı 
kerek muvaff akiyet tenıe011111 ~ 
bulunmut ve panayırın Alaı•~e1'i 
tisadiyatını yükseltmesi ,,e ee.l 1-1· 

b ret e 
piyasayı kazanarak u. su ıJS""' 
manytıda iısizliğe bakını . 0 

~·um geleceğini bildirDıittır 
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q&üşüm: , l" ..-.. 
'lk uac, '!k flo/t .. ,... ,......_.,...., ~~ 

, tarkiyede oturu- Müzik ve ayvanlar 
)orunı ne mutlu 

bana! 
r ~ Cun geçmiyor ki, uzaktan ya

ı.ı 1'n, •ağdan ıoldan bir karga. .. • t ' bir kiiçük kıyamet haberi 
·t lneıirı 8 ... 
t il Uıf er de Yunanistanda ka -
tııi kalkmıt, kan gövdeyi götür -
ıa !. Dünkü ikinci tabrmızda bü
,: lafaili.tı okumuısunuzdur. Bu
}~ de tnütemmim malumat veri-

ı. 

~c Unaniatan için "hür meml~ • 
~ l efendim!,, derler. Doğrusu, 
~! e hür memlekette bulunmayı 

"\' t . 
l~ e ıstemezdim. Bunu tıpkı dı -
~:~bir evde oturm~ğa benzeti
~d;"lll. Kurtlar :kutlar aize hücum 

ıp her an paralıyabilir. 
ttr' liürsünü~ !.:. diy~rfar.- Zira, 
~f 1nız çevrili değil ! .. 

~ ~ -'nlardıım: Hür olunsaydı ama, 
l ~ 'n b:r tehlikeye maruz kalın -
~ l}'dı ••• 
~ l) 
~ t~ ernokliıin kılıcı gibi, Plasti • 
"' <tt: ?er an parlamentonun ve mil-

~~;~ırı iradesi hilafına bir dikta • 
~~ '-'k ~nnak emelini güdüyor ve 
', l\di tayyareleriniz, ıkendi zırhlı· 

~ l'ınııa hücum ediyor. 
~erai ı 

fııı~'lllgar.istanda komiteciler tara~ 
~ \n Yaratılan zaptü raptsızlık 

lnalib:n ... 

d~ 'r'U.goalavyada köylülerle jan • 
'ı. l'?Qala.r daha evvelki gün kırıt· 

Komisyoncular 
toplanıyor 

Gtimrük komisyoncu

·~ 

Fransa ile 
ticaret 
işlerinıiz 

luğu bir kanunla Muahedenin feshed.il· 
isU\h edilecek diği doğru değildir 

Komisyoncular Birliği Umumi Türk_ Fransız ticaret işleri üzeri-
Heyeti bugün saat on altı buçukta ne ôkonomi Bakanlığımızla temasta 
Halkevinde bir toplantı yapacak - bulunmak üzere Ankaraya giden 
trr. Bütün komisyoncularm, şirket Fransız Elçiliği ticaret ataşesi Pesero 

şehrimize dönmüştür. 
mümessillerinin, maiyet memurla 
rının iştirak edeceği bu toplantıya 

iktısadi mahafilde büyük bire
hemmiyet verilmektedir. 

Bizde şimdiye kadar, biraz da 
başıbozuk usuliyle yürüyen ko -

misyonculuk son günlerde hakiki 
bir istihale geçirmektedir. Bilhas -
ıa hükumetin hazırlamakta oldu-

ğu kanun, komisyonculuğu büsbü
tün ıslah edecektir. Bugünkü 
toplantıda birliğin, mesleğin in -

kiıafı ve dertlerin halli için Anka· 
rada yaptığı teşebbüs1er etrafında 

azaya izahat verilecek ve umu -
mun fikri alınacaktır. 

İzmir Komisyoncular Birliği bu 
toplantıda İzmir komisyoncuları -
nın de temsilini. kararlaştırmış ve 

İstanbula umumi katib Fahriyi 
göndermiştir. Fahri İstanbul ko· 

misyoncular birliğine İzmirli mes
lektaşlarının kendileriyle müşte • 

rek hareket edecelderini bildiren 
bir mektub getirmiştir. 

Bay Pesero temaslarının neticesi
ni bir raporla hükumetine bildirmiş -
tir. Gelecek cevaba göre. yeniden An
karaya dönerek temaslarına devanı e
decektir. 

Fransız ticaret ataşesi dün Tcendl
sile görüşen gazetecilere demiştir ki: 

- Türk - Frarzsız ticaret mua1ıe -
desinin feslıedildiğine dair çıkan ha -
uadislcr asılsızdır. Netekim, Dışişleri 
Bakanlığı tarafından bu yolda bir i -
zah neşredildi. 

Yalnız. pamuklu ve yünlü eşyaya 

ait olan maddeler, muahede ahkamı 
mucibince, lıiikümdcn düşmüştür ..• 

· 1933 yılı 3 Ağustosunda bir yıl için 
yapılmış olan ticaret muahedesi, lıer 
yıl uzatıldığı gibi, şimdikinin de müd
deti bitmiş veya feslıolunmuş değil· 

dir ... 
- Ankarada neler görüştünüz? 
- Evl'elce Türkiye ile akdettiğimiz 

Klerinq mukavelesine göre yaptığı -
mız muamelelerin neticesi olarak bu
gün JJlerkez Bankasında bağlanmış <r 
lan yüz milyon frank paramız var. 
b'lüteaddit ve mulıtelil Fransız ihra
catçılarına ait olan bu paranın kur -
tarılması çareleri üzerinde, ôkonomi 
Bakanlığı ile konuştuk. Türkiye gibi, 
f ransada ziraat memleketi olduğun -

Lastik fabrika
ları kapandı 
IddJalarıoa göre 

vergiler 
fazla imiş 

Her yıl bu mevsimde lutik 
tabanlı keten ayakkabı yapmağa 

başlayan lastik fabrikaları bu yd 
lastik şoson ve galof imalatını bi~ 
tir dikten sonra fabrikalarını ka • 
patmışlardır. Bu fabrikaJarın 

ameleleri açıkta kalmışfardrr. 
Lastikçilerin iddiasına göre 

!aıtik fabrikalarının imali.ta de • 
vam edememesinin eebebi lastik -
ten alman munzam istihlak resmi
dir. Bu resim mamul kaoçuğun 
kilosundan 150 kuruş olarak alın
maktadır. 

Üç tek ayakkabı bir kilo geldi
ğinden bu resim ayakkabı başına 
50 kunış bir çift ayakkabıya 100 
kuruş olarak isabet etmektedir. 

Lastikçiler bu şerait içinde artık 
lastik altlı keten ayakkabı yap • 
maga imkan göremiyorlar. 

Fa.Kat söyle1'diğine göre hükU -
met bizde yeni kurulan lastik sa
nayii i'le uğraşan iki fabrikanın 
durımaması ve bu sanayie yatırı -
lan beş milyon liradan fazla para
nın boşa gitmemesi için bu resmin 
alınmasında bazı değişiklikler ya· 
pacaktır. Diğer taraftan yerli 
malı kösele ve deriden ayakkabı 
yapanlar timdiki vaziyetten çok 
memnundurlar. 

~t ~enup komıularımızda Arap • 
~ lhudileri doğrar, şimal kom
q 1tııda Kirof'u vururlar, haydi 
~ere k' · ·d 

Gümrük ve inhisarlar Bakan -
lığı Gümrük komisyoncularının 
beş yıldanberi kullandıkları mu • 
vakkat hüviyet varakalarını de -

dan zirai maddelerden başka Türk -0--

~ e 1§11 am ... 
~ aha uzaklara gideJi.m: Alman-

emtiası aınıak imkanlarını araştırdık. Sanayide nebati 
K_on~ş".'alarımızın__ netices.ini Pa~~se \J lar kullanılacakmı 

•• "Lr 1 b 
t ~ K,qay~ıJ!~J-~~"! ~!!~.!~-:..~ · itiıı.tirmek icin kendilerinden, ko -

bıldırdım. Alacagım talınıata gore yag 
Hıto, v••"""'u.aQ.1 ua.1.1.1g.ı Ya.o.&'1.-CL'O.l'YJC::ı 

,,,, _,~ .. _,. _ ___ _ ! · - · .. _ , _ C-- --·-- ... 1.,,.,.1 ...... ı...ıt YY•~ ..,;_ 

~İ~ cain kadınların kaf alarmı 
~a.!\ Yla... Sonra o radyolarda 
ltf gır ~ngır bağırmaklar, sinir -

birer teklifname istemiştir. Bu 
teklifnameleri birlik tamamlamış 
ve dün akşam bakanlığa gönder -

miştir. 270 kişi gü~rüklerd~ 
iş yapmak için bakanlığa teklifte 
bulunmaktadır. 

nıa devanı edeceğim .. ,. yasalarında görülen dütkiinlük Ü· 

Öğrendiğimize göre, Fransızlar, zeine nebati yağ müstahsili olan 
Türkiyeden kömür, krom ve bakır al- memleketlerde, ınakine yağı yeri
mak istemişlerdir. Ancak bu yolda ne makineler için nebati yağ kul • 
henüz bir karar ı•erilmemiş olduğu 1 OYna.•--1- • • k"' f" t' '-lll4K ıçın a 1 .... 

• ~t·~a.nsada 6 Şubat ... Parisi kan 
' \ttij 

gibi, bu şeklin tatbiki meı;elesi de ay- lanılmaktadrr • 
ı)~ ~ Yor.... 1talyada tek kelime 

J) Usolini ! 
be~h aha sayayım mı?... Uzaklar 
~·~1 at ender berbat... Uzak de -
~ı . ., ~de büyük fngiliz manevra
ıı~l'd ~ha ötede Meksika... Daha 
)&.t-~bel>~raguayla' Bolivya mu • 

Bunların 140 ı komisyoncu, di
ğerleri şirket mümes.sili ve maiyet 
memurudur. Halbuki şimdiye ka
dar 800 kişi komsiyonculuk imti -
hanına girmiıtir. 

rıca bir tetkik meı1zuu teşkil edecek- Bu yıl zeytinyağı aabşları çok 
tir. JJ1ulıakkak olan bir şey varsa, an- iyi fiyatlarla yapılmakla beraber 
cak bizden mal alanlardan mal almak 

memleketimizde makine ya.ğr o • hususunda hükumetimizin kat'i olan 
kararıdır. Bu vaziyet karşısında, Mer- larak zeytinyağı ve aair yağların 
kez Bankasında bağlı bulunan Fran- kullan.ılması bazı kimseler tara • 
sız ihracatçılarnın yüz milyon fran- fından ileri sürülmektedi.r. 

J sı ... 
~ &.ı>on d • · • ç· k I ·ıı t. enızını, ın orsan arı-

'ltc 
. · llçnııyalrm ... 

Gümrükler Bakanlığının yeni 
vereceği karneler ayni zamanda 
Emniyet Müdürlüğü ve Liman U -

· mum Müdürlügw ü tarafından da laı ~ • . • • . • • • 
•ı tnıiıkta bir söz vardır: tasdik edilecektir. Bu suretle ko-

l~~ ~ ElhamıdüliUahi ala dinülis- misyocu1ar, rıhtımda ve açıkta 
11~' derler... bulunan. her vapura emniyetle 
'- llt •de.pte edelim: girebilecekler ve rıhtım ambar ve 

gını da. herhangi bir Türk malı satın 
almak suretile geri almaları kabil 
olacaktır. Bu yolda Paristen tam bir 
talimat geldiği takdirde, bugünkü ko
nuşmaların mevzuunu teşkil eden bu 
meselenin kendiliğinden lrallolunaca
ğı umulur. 

llı~tltı ~rkiyede oturuyorum... Ne antrepolarında karnelerini göste-
~ •na.~:__ rerek iş yapacaklardır. H1rsızhk 

~~tice SUreyya) -o--· Kazgani Sadi mahallesinde 

"1tnsoya çeğırılan - Liman umum mlldür- yangın yerinde mahzende yatan 

ı~ lUccorJarımız lilğünde kadro araba sürücüsü Abdüsaamedin ya-
''l b ki 1 tak, battaniye, bir altın yüzük ve 

~'il, ~•ilay Ticaret odası tarafın - e en yor 32 boş çuvalını ve ayni yerde 
i~ ~ •ta.rıbul Ticaret Odasından Yeni Liman Umum Müdürlüğü yatan Alinin çamaşrrları Kum-

~)\ ::het l'e lstanbul ticaret ve sa- bütçe ve kadroıunun dün gelme- kapıda Küçük deniz aokağrnda o-
1"llı1ı llht Fransayı ziyarete çağ- si bekleniyordu. Fakat yeni kad - turan Mustafa tarafından çalmdı-
' "-toclt_ ro dün de gelmemiştir. Bu yüz- ğı iddia edilmiş suçlu yaka!anmış-

~::rı. Ticaret Odasında bir den Liman Umum Müdürlüğü ~ır. 
l~ ıon t l memurlarının maa!lı verileme -~l'oit op anarak bu ıeyaha - '$ Dolandırıcıhk 

llt'e.ttı mektedir. z k dd · d 10 b. ın.ı tesbit edecektir. eyre ca esın e 1 numa-
•lft -o- -o- rada sakin Nazif İpçilerden geçer-

i~ t~!\' oteı kapatıldı lngiliz elçisi ken yüzük oynamak suretiyle 5 
~Qı-... 13"~t Mu"d" l··w·· .. d··v.. Ankarada bulunan İngiliz elçisi lirasının sabıkalı Nuri ve Hakkı ~ -., •~ ur ugu gor ugu 
~· "'ıeri Ank Sir Gersi Loren ve Ledi Loren t f d d I d ld ... "dd" ~ ı 0,l ~ ne ara caddesin • ara m an o an ırı ıgmı ı ıa 

bt· ~ eı,ferden birini kapatmış - şehrimize gelmişlerdir. etmiş, suçlular yakalanmışlardır. 

Ali.kadarlar memleket iktısa • 
diyatı ve sanayii için çok mühim 
olan bu meaeleyi tetkik etmekte -
dirler. 

-0--

Yenl Japon el\'isl 
geldi 

Yeni Japon elçisi İyemasa To· 
gugava dün Londradan ,ehrimi -
ze gellmıitir. Yarın itimatname -
ıini vermek üzere Ankaraya gide· 
cektir. 

Yeni Japon elçisi bundan önce, 
Japonyayı Kanadada temsil edi • 
yordu. 

Istanbuldakl Alman
lar ve Sar 

Sarm Alma1'lara geçmesi dola
yısiyle ıehrimizdeki Alman kolo -
nisi, Tütonya klübünde Cuma gü· 

nü merasim yapacaktır. lıtanbul

daki Almanlar burada radyo ile, 
Almanyadaki merasim proğramı· 
nı takib edecekler ve bütün Al -
manlara şamil olan bu proğrama 
uzaktan iştirak edeceklerdir. 

~i~itt, 0~~ •eb~p olarak otel kati. .:...--o-- Yangın başlangıcı 
~~~tl e ••hıbi namına, müıte. Maaş yoklamaları Dün gece saat 20 d~ Galatada Soy adları 
~ .,:!aar& alarak kaçma.ı, ve Üç aylık müt~id: ·~~ •• .. "ecatlbey caddesinde 182 numa- İstanbul kaymakamları dün sa-
'tıı 'tt~~ ~cı11 tuiiatimanep .... ~il maaflarmm yoklamalarına rl'lda Remzinin müstecir bulundu- hah vilayette vali muavini Bay 
~i~fih ~ı·'~ rösterilmekedir. Ma- dün batlanmıştır. Bayraımdan ğu ekmekçi fırınının baca kurum- Rükneddinin reisliği altında top-

Dünya alimlerinin ötedenberi 
meşgul oldckları bir mesele de 
müziğin hayvanlar üıtünde yaptı
ğı tesirlerdir. Bu mesele etrafın
da o kadar çok ıözler söylenmiş, 
o kadar yekdiğerine zıd nazariye
ler ileri sürülmüştür ki mesele ay
dınlanacağına büsbütün karışmış
tır. 

Gene ayni mesele ile uğraıan 
bir İngiliz alimi son zamanlarda 
neşrettiği bir kitapta et yiyen hay
vanların umumiyetle müzikten 
korktuklarını . ve kaçtıklarını, bu
na mukabil ot yiyenlerin de bila
kis.müzikten hoılandıklanm ve 
müzik dinlerken gevşeyip uyuduk
larını teıbit ettiğini iddia etmiş
tir. 

GDmrtikler müsteşarı 
Ankaradan geldi ve 

döndil 
Gümrük ve inhisarlar Bakanlı • 

ğı müsteşarı Adil dün tehrimize 
gelmiı ve akşam gene Ankaraya 
dönmüştür. 

Gümrükler Müsteıarı Haydar • 
paıadan doğruca gümrük bat mü-

dürlüğüne gelinit ve burada ak· 
şama kadar me§gul olmu§tur. Adil 
burada gümrük müfettitlerinden 
bazılarım çağırarak bazı meıele -
ler üzerinde kendilerinden izahat 

almııtır. Bir aralık Gümrük Ko -
misyoncular Birliğinden bir heyeti 
kabul etmiş ve kendilerine yeni 
hazırlanan komisyoncular kanunu 

projesine konulması istenilen ba
zı madde1er, komisyonculann ke • 
f aleti üzerinde görüşmü,ştür • 

Gümrükler müsteıarının bura· 
ya geliıinin, muhacirlerin vaziye· 

şeker kaçakçıhğı itiyle de alaka • 
dar olduğu ıöylenmektedir. 

-0--

Tenzlli\tlı satı~ 
mevsimi 

Bir çok ticarethaneler, yaklaı • 
makta olan kurban bayramında - -
tenzilatlı satıt yapmak için Tica-

ret Odasına müracaat etmeğe baş
lamıılardır. Ekıeriıi vaziyetin 

bpzukluğundan ıiki.yet ede~ bu 
ti~rethane~erin vaziyetleri tetkik 
edilmekt~d ir. 
~ . 

Ekmek flatları 
Ekmek fiyatı bu hafta olduğu 

gibi bırakılmı§tır; bazı semtler 
deki f ırmlann ikinci nevi un kul
landıkları görülmüştür. Bunların 

sıkı bir surette teftiti ıube müdür
lüklerine bildiri'lmiştir • 

-0--

Tlcaret odası çalış 
mak istiyor! 

Ticaret odaaı Umumi Ki.tipli • 
ğine tayin edilen Türkofiı Müdü -
rü Cemal yaptığı tetkikler netice
sinrle odanın §İmdiye kadar takib 
ettiği yolda yürümenin Ticaret ve 

Sanayi erbabına o kadar faydalı 

olmad:ğını görerek ba2ı değİ§İk -
lilıler yapmıştu·. 

Oda simdiye kadar piyasa ha• 
reketle ·ini ya.kından takip etmi • 
yordu. Ekseriya tüccar her han· 

gi iktısadi bir h&.Ji..eyi odaya ha
ber verir ve oda ondan sonra ha -

lı!\l!\ 11111 bu huauıtaki tah - önce maaşlar tamamen verilmiş o- ları tutu~mu§ ise de yelitilerek !anarak soyadlaının yazılması iı -
•onubeklenmektedrr. _l_a_c_ak_t_ı~r·~~~~~~~-··~~--~so_·n_d_u_·r_ü_Im __ ü_ş_tu_·r_. ______ ~~~--~io_r~i~e_tr_a_f_ın_d~a~ö~nı~·~·~m~u~·uı~er~d~·~rL-~J~~.__~~~~~~~~~~~~~ 

rekete geçerdi.. Şimdi odada. 
tetkikat şube \nde raportörlerden 
biri her gün pıyasa hareketlerini 
takib~ memur edilmiştir. ithalat 
ve neticeleri ticaret anla§maları -
nın tesir v~ devamı bu tekilde -
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Yunan devleti ikiye parçalanıyor 
Memleketini ikiye parçalıyan Venlzelos'un 

ihtirasları ve Yunan lhtllAiinln lçyllzft 
Donanma bir şehri lopa tuttu, Bahriye nazırı istifa etti 

Kabineye Metaksas alındı 

(BQf taralı 1 incide) 
ıöre, M. V enizelosun aıilerle be
raber olduğunu teyit edemiyeceği
ni, ancak hilen uilerin elinde bu
lunan ve denizlerde ilerliyen dört 
gemi Giride gittiği takdirde bu hu
IUIUD tahakkuk edeceğini ilave 

1 
eylemittir. 

Bu buıuataki reımi ajanı töyle 
diyor: 

Atina, 2 (A.A.) - Havaa a
jansı bildiriyor: Harbiye nazırı . 
nm beyanabna göre, tayyareler, 
iıyan halinde bulunan gemileri 
bombardıman etmiılerdir. Harbi-
ye nazın ve Venizeloıun asiler 
le beraber olduğunu teyit edemi
yeceiini, ancak halen uilerin e
linde bulunan ve hareket etmİf o

lan dört ıemi Ciride gittiği tak
dirde bu hususun tahakkuk ede-
celini ilave etmiıtir. 

Venlzelos'un 
parmağı 

Dünkü gazetemizde bildirdiği
miz veçhile M. Venizeloı bir müd
d.uenberi Girittedir. Ve eski mec 
lia reialerinden Siaam meb'usu Su 
fali. de son ıünlerde Hanyaya 
ıitmiftir. 

Anlqılclığma ıöre V enizeloa, 
Plıutiraaa atfolunan bu isyan ha
reketinden haberdardır ve ne o
lur, ne olmaz diye, bugünlerde 
keneli vatanında ve hemtehrileri 
arasında bulunmalı tercih eyle -
mittir. 

. Tela:z telgraflarm ortaya yay -
dqı Cener•I Kondiliain be1anabn
dP.. W,ç pipbe edilmemelidir ki,. 
tiU dakikada M. Venizefoa da ha· 

berdardır. 

Harp ıemileri Giride trider ve 
adalılar tarafmdan birer kahra • 
man aibi kabul olunurlana, it 
reqini tamamiyle clelittirecek ve 
eekidenberi diifünülen h;r mesele 
ortaya çılmuı olacaktır. 

M. Venizeloa inatçidir, Girit -
te büJiik bir nüfus ve kudret sa • 
hibidir. Asi harp ıemilerinin 

Hanyamn yalmunda bulunan Su • 
da linwnmda demirleme1in4en 
aonra, mGhim vekaJiin birbirini 
takip eylemesi çok muhtemeldir. 

Haris Siyasinin 
eski marlfetlerı 

zünden Yunanistanda yeni bir ih- (BQf taralı 1 incide) l zartesi muhakeme edecek olan 
tili.I meydana gelip de bet batve· sonra kara istihkamları toplarının divanı harp azalarını dün akşam 
kil kurtuna dizilmemit olsaydı, menzilinden uzaklatmak için açıl· tayin etmiştir. · 

dan gönderilen fesatçıların 
üzerine bu teşebbüs, akiııı 
tır. Zaten her ihtimale kart' 

Venizelos daha uzun müddet Yu- ~ıt~r ve .sahil bataryalarının te - Harp gemileri Giridde ve asker kuvvetleri uyanık 
niatana avdet edemiyecekti. sırsız ateııne topla mukabele ede- . . . . • durulmakta idiler. 
Venizelos'un sağ rek, Perama kasabaıını büyük ha Hacı Kıryakos ıstıfa ettı 

eli Plastiras ıara uğratmıılardır • Atina, 3. (A.A.) - Havaı a-
922 ihtilalinin kahramanı olan Asi gemilerden biri bom- jaruı muhabirinden: 

Miral•y Plutiraı, bugünkü iıyan- ba ile hasara uğratıldı d A:-i harp gemil_eri, ~irit~~ ~u -
da yeniden ismi ortaya ablan Ce- a lımanına gelmıtlerdır. Sukunet 
neral Plutirastir. Onun kurduğu Aıi harp gemilerini bombardı. vardır. Fakat Giride karıtık olan 
hükCimetler bir müddet ıonra ye- man eden hava filoıu kumandanı, vaziyet hakkında sarih malumat 

' asilere elindeki bir muhribin, gö · kt B ·· vl b" ihtimal, ni intihabat yapmak lüzumunu hiı. yo ur· ugun ag e ı 
rünüte göre, hasara ug" radıg" ını be· k t'A b. ·· l kt 

mı· "l"'b" t y · a ı ır gun o aca ır. 
ae ıf, mag u ıye gene enıze - yan etmittir. D . . 1 b k B H 
1. ti t ··b 1 · t• 5 · enız ıı eri a anı, , acı Kir 
ıı ere eveccu ey emıt 1• on ın- Hükumet, bucnin ellerindeki k · "f · • Y · 

t "h b t "l "b" t" t• · •- ya os ııtı a etm ftır. erıne a -
ı a a mag u ıye 1 ne ıceııne gemileri iade etmedikleri takdir- · ı S h 
1 t . d d ·d mıra op oclo DouımC1.niı tayin 

m aı ıraı ayanama ı; yenı en de, aailerin hava kuvvetleri tara - dl" · 
b. · d · d" e ımqtır. 
ır ıayan mey ana getır ı. f d "dd ı· bomb d . ın an fi et ı . ar mıan e · General Metakıaa, nezaretaiz 

Ancak bu hareketteki dikta- dilecegv ini ilin etm · ti · 
t .. 1 ...... b" ·· d tt" E'-- 1f r. nazır tayın olunmuıtur. or ugu ır gun evam e ı. ıue- A . d k• .dd 1• .. Y . . • 
riyetin arzuıu ve tatkmhgı kartı· tına a ı şı et ı musa- enı nazırlar kımlerdır? 
ımda Yunanistandan kaçmak lü- demeler dör saat Hava bakanlığı müıtetarı B. 
zumunu hisaetti. devam etti Schinıaı, hava bakanlığına tayin 

Venizeloı, intihabatta mailup A · d uh olunmuıtur • tına a en ciddi m arebe, Ef-

Asi donanmasının ın 

bir taarruzuna kartı, körf~ 
zına ihtiyaten toplar yeri 
mittir. Burada örfi idare ili' 
dilmittir. Toplantılar Y 
Telgraf ve telefon muhabe,,tl 
niden açılmıttır. 

Henüz teeyyüt etmiyen .. ~ 
lere göre, asi gemilerden bıtl 
tırılmıf, .hükCimet tayyarele · 
de üçü tahrip olunmuıtur. 
Venizelos isyan hareke' 

tine iltihak etti 
B. Venizeloaun isyan 

tine iltihak ettiği rivayet ed 
Miralay Çanakakiı, "Girit 

lalcileri kumandanlığına,. 
lunmuıtur. 

Girit asilerin eline olunca mütessir olmu•tu. Taraf - 1 k 1 d Bu münaıe'hetle Atina Ajanaı, 
~ zun arm ıt aıın a cereyan et· 

tarları, eaki Yunanlılarla ucn-aı- · · 8 d neşrettiği bir tebliğde, hükumetin geçtı• mı·? 
o· mıttır. ura a asi bir taburu, 

maktan ise yeni bir hükCimet mey- bulunduğu mevziden ıöküp atmak serbeıt fırka batkanı B. Metak - Paris, 3 (A.A.) - Ju..-J 
dana ıetirerek çekilmeli ve orada için 4 bölükle iki zırhlı otomobil sası ve Balkan muharebesi eana • :ıeteainin Atina muhabiri 
çahımaiı ileri ıürüyorlardı. ıönderilmiftir. , ıında deniz itleri erk&nıharbiye 

Girit ve on iki ada ile diğer Yu- Asi tabur kendisine gönderilen reiıi olan B. Douamania'i it bqma 
nan adalarından mürekkep ayrı ültimaoma tiddetli bir tüfek ate _ çağırmak ıuretiyle ittihaz ettiği 
bir hükGmet te-Lili gu'"ç bir -y de- · 1 ukabe' _ kararların, kendi mevkiini takvi-ta r fi i e m ae et.mit ve mermi 
ötldi. yeye matuf olduğunu yazmakta -
o· yağmurundan iki zabit yaralan -

Venizeloı bugün Girittedir. Ve mıtbr. dır. 
muhaliflerini yenemiyeceiini an- HükGmet Efzun laılalarınm bom Diğer fırka reisleri 
lamııtır. Siaamlı M. Sufulis ya· bardrman edilmesini emretmittir. ne yapıyor? 
nındadır. Midilli vesair adalar Tüfek ve mı"tralyo'"zle muakbele e- B • Venizelosun vaziyeti, daima 
mebualanndan bazılannm da be- den aailer üzerine alef edilebil - enc:liteler uyandırmaktadır • 
raberinde bulunma11 muhtemel- mek için, aevkülceyiı noktalariyle Bütün memlekette örfi iclare 
clir. · nrcllr. falfat Giritte kantıli olan tatbik edİ'1ımekte ve 'Ytmizelltt'aa;. 
Vun::ıtılotora Hd-y·c ü&~• M&uÇ4,1~"' ~~.auuau ..11~• a • zeww.oıı•r~munaus; .. .-ewer 

ayrılıyor dilmiıtir. Muharebe 4 aaat aüf· intitar etmemektedir. 
Yunanı•ıtanda ı·ı-n L----Ja. mü .. ür • MietaJril li~mpi ........ _. ... ,..._..._'!t!:~~b~~'"I';;' ~- ._.,..... ,. .... r a ga2 eıınm tina muh 

madı. Baatmldı. Harp gemileri Nihayet hükUmete taraftar pi - halef et reislerine hitaben yazdığı tinadaki V enizeliıt mc 
Giride aidiyor. Asiler kafa tubı- yade lat'aları, ıünıü takarak hü· bir makelede, Venizeloa nezdinde te

9
kif eclildiiini ve da!ta t 

yorlar ve evvelce diifünülen tekil- cum etmitlerdir. Bunun üzerine tetebbüate bulunarak kencliaini ihtilal reialerinin, divanıba'f 
de adalarda bir batka hüldbnet aıiler beyaz bayrak çekmitlerclir • Atinadaki hakiki vaziyet haldan· fmdan muhakemelerine 
tetkil edebilirler. . Asiler pazartesi günü da tenvir etmelerini ve memleketi tını ve ağlebi ihtimal e 

Anadolu ajanamm Atinadan a- divanı harbe veriliyor tamir kabul etmez feliketl«den ölüm cezaaına mah~-iim 0 

lıp 2 tarihiyle bugünkü ıazetelere H""'...A-...a • I •1 • kurtarmalannı talep etmektedir. nnı yazmaktadır. 
verdiii teblili de aynen alıyoruz: UIUllllg .. , eaır 0 an aaı en pa • Asiler reisi korsan 

Atina, 2 (A.A.) - Gazetelere ""1ııuHJllllllllllhlunııımunnı........_P11Uı11ı11nıııdm telakki olunuyor Ayni ıazeteye göre, 
nazaran Girit valiiumumiai, M. Ve li kruvazörünün ve diler dört tor· Plaatiraa taraftarları, uzuO 
niseloatan kendiainin natiri efki.n pito muhriplerinin aailer elinde ha~=e!: (A.A.) - Havaa mu- danberi orduda memnUJI~~ 
olan ıazetelerde bükGmete kaqı bulunduiunu bildirmektedir. Yu· pyandırmaia çalıımakta 1 

bu ku ti Alilerin elindeki ıemilerin ne General PlistırasıO yapılmq olan ıiddetli tenkitleri ta. nan donanmaımm en vve i oldüiu mal6m değildir. 
kip eden iıyan hakkmdaki hattı ıemilerinin aailer eli~de bulunma· Girit valiıi, aailerin batı ami - beyanah 
hareketini ilin etmeaini talep ey- aı hükGmet için diifünülecek bir ral Demestriaaa bir telıiz çekip iki aendenberi Cannel ~ 

• Kendi dediiinin olmaamı ve ıem:..·11'. meseledir- Averof L--umda KıJ.. d akta ı Pi ....!_. r 
-T• ... , kendiaini bir korsan telakki ettiii· e oturm o an uıu-

~ılmumı iatiyen Venizeloa mu_h Glrlddekl askerler kq, Limni zırhlıları ile Eli kruva- ni ve Girit kıyılanna aokUlduiu yanatta bulunmuıtur: .~ 
telıf nmanlarda yapılan mecbs e a lyet zörü ve yeni muhripler Jrarıum· "Bugun·· bütün bildikl_...,..... 
!.-.L!L_ ı da y il V V Z takdirde top atetile karıılanaca • .ı:.. 111UU11P arın unan mi eti- • . • __ ,_ da mevcut torpitolann b=---ıL bir ı · ( -~ıH•---• d • "tlmad" 1 ka d Girit adaamda bır fırka ... er U.Jua imı bildinnittir. zete er vaaıtuıy e o •• -
:m a emı ı ıy e 11 afDUf • vardır. Bunun bir alayı, Hanya· kıymeti harbiyeleri yoktur. Tah· Çaldar=sin mühim diıeye hayret etmiyoruoı-. _, 

· d d"i • Kand" d d" Dil telbahirler hakkında henüz vazıh memleketı"n hemen yarısıilJ..-1. 11...a.!cf d ld I mani a, ı erı ıye e ır. er b 
au ar an ayrı 1 1 za ar- ku ti · b. '---- d R bir haber alınamadı. eyanatı lincledir. Franaayı, ancak.-ı' C1a onu ele ı-irebilmek luniyle ". e erın ır IUIND. ı a eamo, 

laiç durmadan '"'7ir • • • • Lqit ve lıfakyededır. Asi donanma, Giride gider ve Batvekil Çaldaria, hiikiimetin larım beni çaimlıktaD 
ecDehi lmnetl:n :-:.: • .:::.::~~ Bu kuvvetin batında bulunan- oradaki kunetlerle vaziyete ha - "Uluaal hürriyeti korumakla vazi- kedeceiiın.,, dl 
tan çeldnmemiftir. lar hükGmete taraftar iaeler de kim olarak Suda limanmda de- fesini yaptıimı ve bu hürriyet ui- General Papulas 

küçük zabitlerin vaziyetlerinden mirlene adayı ihtililcilerin elin- runda ıonuna kadar cidal edece- ı· cbıacında 
Harbi mmmide Selinilde ilin ... · --1-· L .... ek"l V · lo b"I Y -.. 

_.~.&! L.."1.l.4-..-&! --•-'--te, Ce ıüpbe edildiği için tebdilleri dütü· den kurtarmak ve onlan bütün a- gml,, ~• ..,.,v 1 enıze sa ı • yerdili 
•.r-•• ............. aRWa1UU1 nüldüiü evvelce yazılmqtı. dalarda diledikleri gibi hareket. dirilmeıini Girit valiıine emret- Ayni muhab~~ 
neralSaraJ'mukerlsineveFran. Buaakerin Venizeloaa taraftar- ten menetmek mümkün olamıya· mittir. mata göre, eski l'.ıM 
m clonanmaema dayanarak Fa- L..... cakt Selan"' 1•kte ve dı.g" er bu"yu" k ve tefi General Pa~ lık etm•i, adada itin eski --,ve- ır. 
ıwe p1m;., Atina11 topa tutarak ,_m_ hu d Son h ü kO m h. 1 d 1 I ? daki barekab idare e 111_ 
Kral Kostantini Yunaniatandan &11111 arzum veç e cereyan e • şe ır er e ne er O uyor ıoayaliıt fırkası tefi oJaO,,. 
mldqbrmlf vezenci .. erlerinin ceibıe bir delil olamaz. Giritteki Venlzelosdal Atinada toplanan büyük bir naataayu da aeyirci kal 
aiiqGleri ve aobklarcla tabiye e- hallan hir kumı Venizelosa aleyh· Yunaniıtanm vaziyeti Venize- halk kütlesi, iıyanı tertip edenle· \ff 
dilen mitralyöz namluları arum· tardır. Ve bunlar da Venizeliat- loaun vereceii karara baih bulu· re kartı nefretini izhar etmiı ve Balat Muse 
elan seçerek bqvekileti ifıal ey· ler aibi dqt adamlar olup, vur· nuyor. Ma•mafih, Venizelos ajan• Çaldariı hükCimetini alloılamıt- klftbDode 
lemitti. maldan, VUl'llflDllktan çt;kinen telıraflannda olduiu aibi aailere br. Balattaki Muaevi • K~~ 

Harp müddetince bu mevkii lriıme1er delildir. Ancak bu itte taraftar olduiunu liylemiftir. E· Selinikte, Makedonya ve Trak- yetinde dün gece bır toP-J 
muhafaza eden Venizeloa 1920 Türklerin yerine geçirilen muha· ier yukarıda itaret ettiiiıniz gibi yada tam bir ıükünet Y&l'dır. pdmıt, Oımanlı İdi 
aewinde ppdan intihabatta ıe- cırlann hangi cereyana kapılacak- V enizeloa bu ihtililcilerin batma Selinikteki memurlan yerlerin- zamanındaki ıençl~ ~e "'!' J 
m mallGp olmat •• Yunaniatan- lan malGm delildir. • ıeçer ve hir adalar hüldbaeti lef' den atmak ve daireleri itaal etmek ıençliiin mukayesesill• , ~ 
dan lraçmak mecburiyetinde kal- Deniz vazıyetl 1 kil edene Yunan vatandqlan •• için, Venizelos partiaine menaup bir konferana verilaıit ·e~ . 

• mqtı. nasıldır? ı aamdadamillribirlıarp batlamıt bazı aakeri p.hıiyetler, Atinadanl Sarrafı,, iaimli koınedi 0 

".ter, Anadolu mail4biyeti yii- Telıraf haberleri, Avero~ E- olacaktır. bir ipret beklemiılene d~ Atina- tır. 

• 
' 
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5 Aşk ve His Romanı 

·---·········-··········-__ , 
Ali Reis zincirli geçtiği yollardan, 
kollarını salhyarak yürüyordu 

l 7,30: lnlulip dersleri, Üniversi
teden nakil, Sinop Saylan Bay Yu -
suf Kemal. 18,30: Jinmastik, bayi". 
için, Bayan Azade, 19: Muhtelif mu-ı 
siki eserleri, plak ile. 19,~0: Haber ••••• 
ler, 19,40: Ha·:ayen kitar, Zekeriv:a Feridin gözleri bin~afı ~~lmot { 

- Elbet ... Onu tanımıyan var tuyor ıibiydi. 
llıı? Yoksa akrabası mı olurıunuz? Ali Reiı vaktiyle zencirli ola· 
O büyük bir kumandan, büyük bir rak ve kırbaç altında geçtiği yol· 
lırıiraJdir. Fakat Senatodakiler larda, elinni kolunu sallayarak 
Çekenıiyorlar. Söylediklerine gö- yürüyordu. Şapkaıını cakalı ca
~-Şahin reisle karısını ve çocuk· kalı yana eymit, aol eliyle kılıcı
~ı esir aldığı zaman, yatnız Şa- nm sapını tutuyor, ıağa ıola bir 
hitı reisi zincire vurmut, diğerle· prenı gibi gururla bakıyordu. Bu 
l'İtıin ele geçtiklerinden h~beri bi- onun aaıl huyuna uygun değildi, 
le 1 h · d t fakat Venedik halkının özden zi-

ve ar! ·adaşlan. 20,10: Ziraat Baka•ı· dedikleri bu ıençte bır muddet 
lığı nnmma konferans, 20,30: Bayao durdu. Binbatı, Ferid'n yanında 
l'\:."::ct y _' :t, ~an ··i, .. :!o ile, 21 : ;.Jt. oturan ve ban.kalııktan çıkan Ruaa 
car ,.e Süzan r::ngöl lıavaları, plak İ · bir tak11n itaretler yapıyordu. 
le. : ~ '" J: Son · · -:-: ..!r. :I,30: Raf. l Ru b' 

yalda duruyordu. Yüzünün ifade
ıiyle tezad teıkil ederek, alnı bu· 
ruıukıuz ve enditesizdi. Ferit, o
nun gözlerindeki hüzünden müte
e11irdi. Vahit, b'ran orada dur
duktan sonra, Sisi ile birlikte klu
hün barına gitti. 

.... , __ : ___ : .· .. ~•· ::·. · . ı caz ve · -:ıgo Şüphesiz ki, ngiliz, sa, ır· 

o ln&mıf ve epsinı pazar a aa · 
brınıı .•• Halbuki ıonra Şeyh Ebu· yade göıterit ve ıurura vurgun 
"id onlan kurtarmak için tamam olduklarmı bil'yordu. 
~~- il k · · Vaktiyle arkadaılarmdan "yu-... q e i bin altın verme 11temıt··· 
b_ 1 t F ha! .. ,, diye bağıran halk, timdi ""lnun için kızıyor ar ona .... a-
lrat hakları yok ... Sanki paraları onu görünce yol açıyordu: 
~ldardı da ne olacaktı? Gene -Buyurunuz muhterem Sen-
ire.ıdi fatafatlarına harcıyacaklar- yör ! .. 
dı. Sonra genç kızlar, genç kadm: 

Son ıözler yavaı ıöylenmitti. lar biribirlerine itaret ediyorlar-
Bu haber Ali reiıin hoıuna git- dı: 

'lİfti. -Ne güzel delikanlı! .. 
kenarda kalan Valeryo ile uğ· Sahiden güzeldi. Hele arkaıın-

orkestraları. 
223 Klız. VARŞOV A 1345 m. 

17 ,20: Orkestra konseri, 17 ,40: 
Sözler, 18: Dans. 19: Hafif musiki. 
- Sözler. 20,10: Plak. 21: Şen ne~
riyaL 21.30: Dans plakları - Haber· 
Jer. 22,30: Senfonik A vnıpa konse
ri. Ilaclı ,.e Brüsknerin eserlu:n • 
den). 23: Ilcid,inılar. ~; J;;: Ork'!e· 
tra kı)nseri. 24: Sözleı. ?.1 ,05: Dnn3 
musikisi. 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m. 
11,l 5: Bizctnin "Cemile,, opera· 

sının adapsatyonu, 15: İsveççe ne§ • 
riyat. 18,30: Kızılordu · için konser. 
19,30: Karı~ık k.onscr ,.e dans. 22: 
Almanca DC§riyaL 23: İngilizc~ 24. 
05: Almanca. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
18,30: 1. Bekeffi akşamı, 20: 

Köylü orkestrası, 22,10: Spor. 21, 
~O: Çingene orkestrası. 22,20: Ha • 
herler. 22,40: "Keman sesi İ§itilin
ce,, adlı musikili bir re,·ü. 24,15: 
Caz orkestrası, 1,05: Son haberler. 

~tnak, her halde Venerlikte bü- da giden :ri yarı esmer Kara Yu
)GJc bir kudret sahibi olan Valer- suf, onun değerini büıbütün art· 
)o ile uğratmaktan daha kolaydı. tırıyordu. Sansar Oıman da ufak 

Valeryonun Şeytan adasında öl- tefek olmakla beraber Kara Yu- •ı ___ S_Q_Y __ A_D_I __ ...... 
~\İtiildüğünü bileydi kimbilir ne suftan geri kalmıyordu. . 
~dar sevinirdi. Ali Reis hızlı hızlı yürüyerek 

Cağaloilu, Yeni lise muhaae· 

beciıi Bay Rasim "KAMALI,. ıo
Ali :reis elini cebine soktuı çi· Sen Antonyo caddesine saptı. Bu· 

~dığı sarı sarı altınlardar. birini ruı dar bir yoldu;fakat önündeki 
"-)lkhanecinin eline bıraktı. genit kanal da bir cadde gibi ol

lierifin gözleri fal ta,ı gibi a- duiu ve üzerinden her ıün bin· - ------------
~dı, ıonra kendini toparladı ve: lerce gondol reçt:ii için ınız aayı- i'ft)c ULUIW 1 

yadını alm19br. 

- Şimdi bozdurup üstünü geti- lamazdı. Li.kin Sen Mark meyda • ~ i y ı 
~ın!... nı He büyük kanal kadar da kala- _. c:t&ıu;NMEK. 

Dedi. Fakat Ali reiı fU cevabı halık değildi. 1 1 N 
-.,..ı.:_ ._...,~ ..,...aaroa• ~ 

- ifa yır!... Hepsini sana veri- Jann kapl!anndaki levhalan oku- ~ 
10ru1ı1 ••• Yorulma! ... Haydi kotra- yor, bazılarmm önünde bir iki sa· 
a.ıı İÇeı; al ve iyi baİc ... Kayık kira- niye durarak bakıyor, fakat ıözü-
'- da am... ne kestiremiyordu. 
d kaJ1khanecinin gözleri yeni • Otelciler onu görünce hemen 
Ş fJQ büyijk bir sevinçle açılmııtı... kofuyorlar, ıapkalannı yerlere 
&J»ka.aiyle yerleri ıüpürürceaine kadar: eğerek 1elimlıyerlar. 

'-l&tn •eriyor, teıekkür ediyordu. - Buyunmuz Senyör!. Temiz 
Bunda hakkı vardı. Çünkü o yatak, yalnız oda, güzel mobilya.. 

~anda böyle ilk olarak tam bir Her tey ayafmızda; çok rahat e
dt~ lira bahtit verenlere on bin- derı'niz! •• Buyurunuz, bir defa 
... ~ır, zor raıgelinirdi. Hele böyl,. görünüz ... 
..._, 

1~ Yermek krallara, preslere Diyorlardı. 
lı idi. Fakat Ali Reiı bunlan din1emi-

' lt.Jlkhaneci kendi kendine: yor, gene bildiii gibi yapıyordu. 
•• aı 'fa.ıa.ıHi!fap nıı#l(l}I - içlerinden bir kaçı da onun kula-
~.elen bir prenı midir acaba?··· ima eğilerek tunları ili ve etmit-

l)e dütünüyordu. )erdi : 
~ .\li reis, ona daha bqka ıeyler _ Her türlü rahatınız diifünü· 
~lordu, fakat zavallı adamcağı- lür ..• Yataklarımız ikiıer kiıilik· 
flıl Liit~n yorulmalanna rağmen tir ... Venediğin en güzel, en usta 

a bır fey ögr" enemedi. k d 1 )( a ın an .. 
~ 0 tra kırk elli adım kadar İ· Ali Reiı hele IÖzün buruma 
~ deki kayıkhaneye girerken on- gelindiği zaman, oteli gözüne kes· 
~~a Sen Mark meydanmdan ıe· tirm;t olsa bile hemen uzaldqı· 
---eıc 1iiriidüler· yordu. Çünkü o, kadın denilen ıe· 
~~lar kalabalıktı. Otellerin, yin çok zaman en ıizli feyleri a
'-tı . &mı pencerelerinden dı- çığa vurduiunu, insanı arkum· 
~ tıtara ve prkı 1e1leri geliyor· dan ıürükliyerek asıl ülküden a
doİ .. ~)l'ıca denizde ve kanallarda yırdıimı biliyordu. 
~ ~ Yilzlerce gondol da birer O timdi yalnız babasını kurtar· 
'le•dalı tqıyor, gitara, man- maiı düfilnüyordu. 
~I ·~ ~rla ıeıleri bütün tehrin En ıondan ikinci otelin kapı-
dotd etinı, yüzünü ve ı3klerini ıında töyle bir levha vardı: 
doıı llıııyordu. Evlerden ve ıon- (Lepant oteli) 
~~r~an latan aeıler botlukta Avrupalılar lneı.abtı'ya Lepant 

lstanbul Altıncı İcra Memurlu
ğunı•an: 

Bir borçtan dolayı paraya çeY • 

rilmesine karar verilen hane efY&• 
ıı 8 - 3 - 935 ıiinüne müaadif 
Çarıamba günü Ayupatada Lam 
broplo apartımanında 3 numa• 
ralı daireıinde aaat ü dan 10 aka
dar paraya çevrileceji ilin olu • 
nur. (4029) 
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-·=·=!~.~-· 1 Sahibi ve Ne,riyat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

lilde banka açmağı teklif ediyor· 
du. kokteyl ısmarladı. 

Sonra: Ferid, Bu hasme döndü. Şit· 
man karıııyle yanyana idi. - Siz oynamıyor muıunuz? 

-diy<. sordu. Sisi, delikanlıya yakla,tı. Ar· 
kasından, fıaıldadı: -Bazan oynarnn. Fakat ku· 

mar botuma gitmez ... - Kuzum ... Senin bankana ben 
de yirmi lira koyayım. 

- Prensibim değildir, biliyor· 
- Demek ki doıtunuz ıibi de

ğilsiniz ... Haydi beni aupe etmeğe 
ıun. götürün ..• 

P k . 1..! -Henüz pek erken... Saat 1 l - e ı, peau ... 
Genç kadm surat aııb homur- ya var ya yok! 

danarak uzaklaştı. - Burasma nazaran herhangi 
Ferid, bu kadmı kırdığı için Ü· bir yer konutmak için pek daha 

züldü. iyi kızdı, doğrusu... elveritlidir • 
Krupye, zarflarından yeni ki- Vahid: 

ğıtlar çıkarmı§tr. Ferit, bunlan ka- - Ay, demek oynamaJC iıtemi-
nıtırdı ve bin batı Wilmot' e uza- · yortunuz 
tarak kesmesini rica etti. Sonra, - Ona kartı oynamak İltemi
Jl~ot, denilen tahta kutunun içi· yorum ... Zira, talibi var... Haydi 
ne hepıini koydu. kuzum, beni buradan götürün ••• 

Böylelikle, oyun ba!ladı. Zira, böylelikle pek büyük iyiliti-
B' nbaıı: niz dokunacak ••• Burada kalırsam 

-Banko! - dedi. gene oyuna b&flıyacağım... Ay, 
Ruı ona, çıkık alnını ve sık sa- ~ni götürmek istemiyor muau

kalmı ~ttı ve tastik manasında nuz? Peki amma, neniz var? ... 
batını salladı. Demin böyle deiildiniz... Birden-

Kiğıtlar kaydı. bire deiitiverdiniz .•• 
Ferit iki tabloda da kazandı. Erkek rülümaedi. 

Banka,' iki miıli oldu. Delikanlı, Elinde dei'ldi: Kendisine IAı 
yeniden Clokuz açtı. Krupye para- kadar iltifat gösteren bir kadına 
) an topladı. • karıı ıomurtamazdı. 

Yeniden oyun... Siıi, devam etti: 
Ferit, bir rahat ve b!r ferahm -Tesadüfümüz pelC ıarip. Si-

YÜC\ld~..J:ayıldıinu duydu. Yal· z! Feridin evinCle ~rdüiüm va• 
mz dudaldannm 1'enan, hoıuna li:ıt osunuz ıandım ••• 'Tol[, takın 
gitmiyen bir tarzda titriyordu. onun gibisiniz zannetmeyin ... Siz. 

Kiirtlan gene dağıttı ve ka- ondan pek daha güzelıiniz !. .• Da-
'l&Ddı. ha iri fakat az ciddi ve daha za• 

Muanm etrafında bir memnu· rifıiniz... lnaan, ıizin yanmızcla 
niyebizlrk mırıltnı yükseldi. Bu, k~ndini pek rahat hiuediyor_. 
ancak ıeytani bir talih olabilirdi. HaY.di, beni götürün .•• Eier aupe 

Ferit, gözlerini kapadı. Bir ha- etmek iıtemiyonanız evime aicle
fıflik, ayni zamanda müthit bir riz 
kudret duyuyordu. Erkek teeuüfle: 

-Haydi bakalım. •• -dedi.- Bu -~u akf&lll ne ~ ki bbD 
,ece, talih bana rülecek ! delil! dedi. 

Bir çeyrek müddetle "büyük Kadm aordu: 
pas,, dedikleri mülhit kazanç hü- - Niçin 
küm ıürdü. Talih, ona oluk oluk (Deoamı oar) 

paralar yağdırdı. Yeni kitaplar 
Bu ıırada Vahit salona girdi. \111A mn • • -• ... 
S. • k d' • d .. yakl••tı •:"I Bay Kıvameddmm (F&rabı· ııı, en ıaıne ogru ~ · • • • lar 

Koluna ıirdi. Ve bu sırada Ferit li d~n Seçılmıt Parça ) adb 
.. 1 d" .. d" :1 kitabı DEVLET matbaası ta • fOY e Utun u: İl } 

-Acaba bu kadm onu teshir il rafmdan baıı Dllf .ve~~ çı-
edebilir mi? I! kanlmııtır. Değen JU'llll bet 

Ve aklmdan Kimilenin bal· i! kuruıtur. 
kon da, koltukta, divanda bir sürü il Sabf yeri: V AKIT .matlia • 
vaziyetleri gözlerinin önünde can- il ası - Ankara caddeaı - la • 
landL :: tanbul 

Kiirtlan dağıttı. . il V AKIT'in Türkiyenin lier 
Sağda kaybetti, soldan kazan • ii tarafında bulunan bayilmnden 

dı. il de tedarik edilebilir. 
Vahit, onun yanına gelmitti. :.· •• :_ .......... un 11 111 ı .... s±t" ı 

Oyuncuların ikinci sırasında a• 

Silvia Sidney - Cary Grant 
Madam Baterflay'dan sonra beraber çevirdikleri 

1 1 

~~ rtne kantıyor, inaana tuhaf derler. Ali Reiı bunu görünce ço-

~~~ ~~n~or~~~~n~~=~·~~~·-----------•ıı ........................ . >ıa, 1 lca'lıltklı bibirine k_.. sa- lmı ıeı;irdiği, ıf.ı...., kardeıi ve KadıkUy - Stlreyya 

Baııdaıfl ,_, cvurn ... ....._ O t u z Gün Prensesr.ımlnde 

>ot~ çiftler, biribirlerine kawtu- annesiyle birlikte eıir edildiği o 
'-' d r; biribirlerinin boyunlan- sıüzel Türk kuabuıpı hatırladı. 
'-'ilti~l-.narak sevdalı ve mea'ud Burada yerleımekle, heran 

1\ et ~kanyorlardı. lnebahtıyı ve orada olup bitenleri 
'lcC>c-.nıan meydanı ve yan hatırlıyacak, ve cesareti artacak· 
~ ;11 dolduran halkın gürül- tı. 

e 'bu içli seslere tempo tu- (Deoamı oar) 

ICUPO" 
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Aysel Batakh Damın Kızı 
Fllml Raslamıstır. 



Bursa yolunda bir 1 Türkce s Osmanlıca - Fransızca tren kazası oldu s ÖZ L ü ·K ~~ üç furgon devrildl 
Buraa, 2 (Huauıi) - Dün ak • 

tam Mudanyadan Buraaya hare -
ket eden yolcu treni bujday yüklü 
bir furgonun dinaili kırılması yü
zünden 29 uncu kilometrede bir 

kaza geçimıit ve üç f11111on dev • 
rilmiıtir. Makinist bu kaza üzeri -

ne treni durdurmak iatemiıae de, 
yolcıı vagonlan, furıonlann tah • I 
r :p ett~ği raylar üzerinden geçmİf, 
ve tren o vakit durabiJmiıtir. 
Yolculardan yaralanan hiç kimıe 
yoktur. Buradan giden bir imdat 
treni yolculan alıp ,etirmittir. 

1 

DiCtionnaire Turc - Ottomane· - Français 
lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu Uigat öz 

Türkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve 
aynı zamanda Fransızca karşılıklarını göstermektedir. 

Ağır cezada bu
günkü muhakeme 

Herkesin ve hattA ecnebilerin lstUade edeceği bu SOZLCJK 
lntlpr etmiştir. Flatı 100 kuruştur. 

===Kanaat Kütübhanesi::mcıc.I 
Saçları . dökülenler ... -- 235 Kuruş 

Amerikah kadınla kocasının fe- ~ ~" 
ıaketine sebeb olan şoför ~,,. ~ 

Bayram Münasebetlle 
ÇiFT KOLLU ve ÇiFT YAKALI Poplin 

Geçen ıene Şehzadebqmda A- acemi olmalan bu kazaya ıebebi - ~ \~ f? ~ . ~· ' 
· merikalı b!r kadmm ölümü ve ko- yet vermiıtir.,, ~.. ~ 

GUMLEKLER yalnız 

RSO N • 
1 caaının yaralanmuile neticelenen Şoför Kf'gamm vekili, mevkuf 

feci bir kaza olmuıtu. Kazayı ya- bulunan müekkilinin ıayri mev • 
pan vatman Mehnıetle toför Ke • kuf bulunan vatman Mehmet ıibi 
ıamm muhakemeıine bu aabah a- tahHye edilme.ini, kaza yerinde 
ğır c~za mahkemeıinde devam e. üç müteha1111 tarafından ketif 
dilmiıtir. yapılmumı iatemittir. Kaza yerin 

Mağazasında bulunur. 
Galata Tünel civarmda Zülfaris ıokağında Lacivert Han 

. 

~Aç gözünü de para kazan -Vak'a mahallinde tahkikat yapan de tahkikat yapan Fatih ikinci ko
müddei umumi muavinlerinden miıeri de dinlendikten aonra ıa -
Bay Celil tahit olarak dinlenmit- bitlerden tabibi adlı Enverin 
tir. Bay Celil ka:ıanm ne tekilde mahkemeye zorla getirilmesine, 
olduiunu anlatmıı ve demi§tir ki: Erzuruma gitmit olan tabit Cema· 

Baakalmr her zaman mllıabaka ile memur alır.. Pazarteai ye 
• Perıembe gllalari ıaat 18 den 20, Ticaret derslerine denm ede~-

K omojen Kanzuk Jer 4 ay sonra imtibaadan geçerek Muhasebeci tehadetna• 

S Ek • • mesi ahr. TUccar ve Bankacı olur. Programı almak ve kay· 
. aç Si rı dolmak için Alemdar Park caddesinde No. 23 Amerikan Ticaret " - Musademeyi müteakıp vat- lin ifadesinin istinabe ıuretile a -

man derhal frenleri ııkaa idicaza . hmnaıına karar verj!mif, ınuba .. 
olmazdı. Şoför Kegamla vatman keme Niaapıın yirminci Pazar ıü -

Saçlann dökülmeaiiıe ve ke- derabaaesine mllracaat. Huıuıi ders de verilir. Ücret yanya 

------- indirilmiıtir. peklenmeaine mani olur. Komo- -------------------==,,.......---------
Mehmed·n mesleklerinde yeni ve ıiti saat ona bırakılmrıJır. jen saçlarm köklerini kuvvetlendi 

"' 

ltal'l.a, Habeşistana 
sevkiqata deomn ediyor 

rir Ye baler. Komojen taçla~ 11· 

duıdır. Tabii renklerini bozmaz, 
latif bir raylhuı vardır. Komojenj 
Kanzuk ıaç ebfri manıf eczane· 
lerle ıtnyat matazalannda bulu-

Florame, 3 (A.A.) - General 
Manavizna, Şarki Afrikaya git -

mek üzere Napoliden tahtit edile-

cek olan fırkayı · teftiı etiniftir. 
Kıtaat, ıehrin sokaklarında bal • 
km alkııları araamda bir ıeçit 
rami yapllllfbr· 

nur. 

BORSA 
................... İllİI ......... =-....................... ,,,,,, 1 Htnlannda yı1dız tıareti '>lanlar tlıe-

rlnde s s de muamele görenler ı Doktor Ahmet Asım 
dir. I Rakımlar t apanış fJıtlanm ~wir g . 

TJ rk Ulusunun Yeni kabinenin ı nukut <••11 > ~0 t k•• ŞU y dU • • b b V * Londrı t<lO. - • VIVIDI H. - i.İı r a oy a ur goz e egi vazı•yetı• *Ne.yor• IH - * Ma'.lrtı IS. - 1 
· • Parls 160 - • Bertin 41. - ı· Tramrxıy llOlu. llualllın Nod cad. No 111: 

Trakyada .__,___ 2 B baka 1 • Mlllao ~ ıı. - • Varıovı !4, - . _ _. nu&&ra, - af n amet • Brtlt1eı 111, _ • Budapefta rs. _ Ü lstanbulun en güzel yerinde ıeniı bir park ortumda her tilrlil _.. 
ll\ÖllÜ Perıembe günü kabinenin· • Aıı11 "· - • BUktq ış, - ıı konforu haiz çok temiz, fb'atları çok ehven ve kadın erkek her tUrll ( Baıtaralı 1 lnd de) 

ehemmiyet verilmektedir. Geçen 
sene Edirne ve mülbakatmda 
,(303360) dönüm muhtel:f bubu • 
bat ekilmesine raimen bu •ene 
,(804027) dönüm hububat ekilmit 
tir. Yetitköydeki tohum ıılabat 
enıtitüıilndan nümune bulday to
humu gönderilmiftir. Eaki tohum
lardan bire dört randıman almdı
iı halde geçen aen• lnı nUmune 
buğdaylardan bire aekiz almmıt -
tır. Geçen sene havaların kurak 
•e ekimin vaktinde yapdmunaıı
na raimen bire ıekiz almnııtlll'. 
Bu sene Edirne Ye havaliaindeki 
ekimden bire on bet buiday alı
nacaktır. Trakyanm Avrupaya ih
racat iakel .. i olan T~da 
da ihracatın kolaylqtmlmuı için 
1eni tedbirler alınacaktır. Edir -
nede bağcılığa da çok ehemmiyet 
Yerilmektedir. Senelerce evvel E
dimede yetmit bet bin dönüm bat 
n.rken bakımıızbk yiizünden dö
nüm mikdan yirmi hine bmıitti· 
Tekirdaimdan bu eene 176366 a • 
det bağ çubuğu gönderild:ti gibi 
bu kafi gelmemiı yeniden Tekir -
dağından iki yib elli bin, Kırk , 
larelinden de yüz bin çubuk gön • 
derilm.ıtir. Bu çubuklar, bir da -
nfimden a§ağı olmamak üzere hal
ka ve gelen muhacirlere dajıtıl • 
mııtır. 

• Sor,.ı H, - • Yokobımı 34. - y tak fi t1a Od lir d IU ba 
proırammı okuyacak ve itimat • Cenene 815, •• • Bclırat 114, - ı• ftastalara açık .tıastahane. 
reyı· ı·ıtı·yecektı·r. a ya n a an ren 

• Am1terda.. 11. - * Altıa 1160, -
Kurultay Bqkanı Abdülhalik • Prıı ıoo. _ • Mcctdı :re 41, _ 1 Dotam ve kadın amellyatlanyle apandisit, fıtık, basur ve bud 

bqün mecliıe ıelerek Bqkanbk • ~ıotho'm :n. -· • R~nknor f 40, - lJenHr amıll7eler için h.1181181, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi 99 

Ç ki (k 18) broptr ıöndıriUr. Telefon: ('2221) · 
vazifeıine bqlamıı, aaylavlarm e er ap. ••· 

ıı-==-====~a:-=:;-=----s;jll mm=rm::::nama::mm:a:::mm:oı1 ı:=n=:::==n'anıı-.. ----~ 
hüviyet varakalarını imzalamıı • • Loadra f>QS. • Stokblm 3.ıııH 
tır. Perıembe toplantısında da • Nnyork 0.8049 • Viyana 4.297~ 

• Parl• ı t.ne • Madrtı 8.1070 
ıaylavlarm mazbatalan tetkik e - • Mlluo 9.45 - • Berlla t,9759 

'------·-'~•-t_a_n_b __ u_ı __ e __ e_ı_e_d __ ıy_e __ s_ı __ ı_ıA __ n_ı_a_r_•------~~ 
Karaalaç miieMeteti mütte militmdan 115 No, lı Baraak fa'r 

rikaaı iki ıene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya kO" 
nu1muıtur. Senelik kil'Uı 3 bin lira dır. Şartnamesi paraıız ~ 
MildilrlOIGnden almrr. Teminat akçesi 455 liradD'. Arttırma 4 J; 
3 - 935 Puartesi pnü olup 2490 No. lı kanunda yazdı vmkalat' 

dilecektir. • Brüksel 3.4016 • V•'10Y• 4,!134 

o 

iki gazetenin dil 
ha vadisi asılsız 

• Atına. Stı.aıılt • Badıpqıe t.5489 
• CenCYre U S5f; • BUtreş 79.2545 
• SofJa 64, 1164 • Oclgrat llll.0'65 
• Amsterdam f. (741 • Yokobamı 2.8375 
• Prıl' 19.0lWIO • Mcıston 1086.71 

Ankara, 2 (A.A.) - 1 Mart [ E s H A M beraber saat 18 de Daimi Endi mende bulunmalıdır. "801,, 
1935 tarmli - Milliyet - •• Son ı:=a~--;;;;;;s-==..-ı--;;;;;ı-=1;;;11-~11 --=---=~-=-----~--------------

'' B&üuı ıo.- Tramvay 2'1,eo Be-Al n!lrc1:ı--:ı s-•L H·-'--'-
poıta gazetelerinde - T - ve •A111dolu 21.- • çımnto a. 11.s~ .,.-. u uv ~ um ...._. 
- P - ile nihayetlenen kelime- ReJt t.17 Oııyoa oeı -.-· Mahkemesindmu 
1 . imlll hakkmd $1r, Hayriye 111.- Sırt De?. -.- Terekesine mahkemece el kona-
enn an a IOD tün- MertaButuı 63,- Balya -.-

1-de yapıhmt olan delifmenin u. sı~oru -,oo Şart m. eeu -.- lan ölü lıta'Yl'O Bolo'Ja ait olarak: 
tahal bw mütaliaclan ibaret bu- ı ıı-• •B=omı=o=at=ı ==ı L=aa==T=e=lef=o=n ==-=·-=ıtı ı lıtinyede NeelitMı Sultan ._. 
lunduiunu •• ıene evvelden ol- latikrazlar tahviller halluinde ÇaJU' mnkiinde (13) 
duğu sibi tedriaata devam edil· ııı-m;;;;=-=-a::;;==:ı=-=:;;;ı:::;====m No. lı kireç ocaldarmcla llleYcut 

• ıNmrt Bor. ı ao.t5 Elettrtt -. - •- J ocakta ... _L-• ( S 
mesi liznn ıeldiiinin Kültür Ba- • . . n n.t0 Tramvay aus .. pa ı wnmmen 1 ) ton 
kanlıimca mekteplere tamim e- .. .. • ın 21.81 Rıhtım 11. 50 ve hariçte (30) ton kadar kireç a· 
dildi"ine dair ıörülen haYadiıin latltrll.ıDahUI 1 94.- • Aııado'a 1 47.95 çık arttırma tunıtile 5 - 3 - 936 

• •lrıuJ llUkr&11 99.- • Aaadola il 47,ts 
ulı yoktur. Ve Jnı it için KGltGr 19u A M -.oo Anadolu nı 46,- Salı saat 14 de eatılacakbr. Talip 
Bakanlığınca mekteplere hiç bir Pafdır. -.on • '1tınımıı A 60.3" olanlana aöıterilen gün ve saatte 
t bl• t 1 B b mahallinde hazır buhmmalan u~ ... e ıga yapı mamııtır. u uıua- ZA YJ _ Oaldlclar maliye tu ~ -
ta kati kararlar abnmaıı ancak be . olunur. (403,0) 
Tıı..:k d.

1
• T tkik Ce • • • . ıınden aldığım maaıımcla ~---_,..... ______ _ 

uc, ı ı e mıyetının ım- .. . .. . • 
lada Ye gramerde devam eden ~llanch~~.mubürümü zayı et- Diş tabibi BOnyamln 
tetkikleri net!ceıine bailı oldllfa- t~. ; enısmı .~apbracaiımdan .... Nitantaı - Vali konalı caddeıi 
mı alakadar makamlar nezdinde kııımn hUkmu yoktur. No. 24, Şirin apartman 1 inci dai-
yaptığı tetkiklere iıtinaden Ana· ı Kadıköy Uzun Hafız ıokak 124 re. (3884) 
dolu ajansı teblije mezundur. ~1-e .. (4033), · · 

~PA ft1Aitl(}I 
Müstalıı~1 

HUBUBAT, 

SıHtf"1' 
"V'S ·sf . Ku\IV 

Merıbeıdıd 
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t Şık giyinmek için 
Gaıatada Karaköyde kain meşhur 

Ekselsiyor 
Büyük elbise ticarethanesi 

SJze; en mükemmel ( .. ,. 
/ 

I 

Ismarlama 
kostümleri 

j 
/ 

.~ 

1 
2 Liraya 

takdim ediyor 

En iyi ve müntahab Jcu. 
ın.ılardan, büyük bir itina 
ile dikilmit ve kusursuz bi. 
çimlerde yalnız 

ki prova 
ile en mü,külpeıent zevk sa
hihlerini hile memnun ve tat
ttıin etmektedir 

- .. .. 

132 ..iO'RUY A. 

şeker serpildikten sonra Bordo veya 
Makon şarabına batırılırsa çok lez· 
zetıi olur. Bu Senyöra Lukresin bulu
şudur •• Papa da şeftaliyi böyle yer •. 
Fakat şeftaliler tamamen olgun ol
ınalı ve çürümemiş bulunmalıdır. İşte 
iınkansız gibi olan iki şart.. Çünkü 
§ef talileri çürümeden toplarsam ham 
kalıyorlar .• Olgunlaşmalarmı bekler
sem çürüyorlar.. Bununla beraber 
şimdiye kadar buna muvaffak olmuş
tum. Lakin bu sefer ... 

-Bu sene mi?. 
-Evet bu sene pek fena oldu .. Şef-

talilerin hepsi çürüdü. Yalnız ufak 
bir kısmını kurtarabildim .. Fakat bun 
ları acaba sonuna kadar saklayabi
lecek miyim? ... Eğer sağlam şeftali 
Yetiştiremezsem başıma gelecek olan 
helayı biliyor musunuz? .. 

- Hayır üstadım .. 
-Asılacağım?. 

-Beni korkutuyorsunuz.. Şeftali 

için asılmak olur mu? .. Aman yarab
bi .. 
· -Evet delikanlı, asılacağım!.. Ge
~en sene şeftalilerden birinin çürüdü
ğünü Papaya söylediğim vakit bana 
~e dedi biliyor musunuz?.. dedi ki 
~n istediğin gibi çalış.. Vazifene 

dikknt et yeya etme? .. Fakat ben iste· 
diğim zaman şeftali bulamazsam seni 
Ç\irüyen şeftalinin ağacına astıraca
i'ım !., Belki bu suretle ağaç hir daha 
ışeftaliyi çürütmekten vazgeçer!,, 

- Papanın alaya tenezzül etmiye· 
~eğini anlıyorum. Fakat korkmayınız 
llstnd .. Ben sizi kurtaracağım., Şefta
lilerin saklanması için gizli bir terti
bint vardır. 

İhtiyar bahçevan Ragastanın eJini 
~Utarak: 

- Ah delikanlı .. Allah bana acıya
... 1111 nrcbmıma gönderdi. Bu sır
.. hana söyleyiniz •. dedi. 

- S6yJemekle olmaz .. Benim yap
lllakhğırn lazım ... 

ı.... - Fak,t slzin yapmaklıtınız isin - . 

ba\lçcye girmeniz lazım gelmez mi? .. 
-Tabii değil mi? .. 
-Fakat o vakit te asılacağım ya-

hut daha fena bir şekilde mahvcdile
ceğim .. 

- Bu da ne demek?. 
. - Dinleyinfa !. Papanın hususi bah
çesine benden başka kimse giremez.; 
Çünkü muhterem pederimizin düş

manları çoktur .. Şimdi anladınız mı?. 
-Hayır .. Anlayamadım I 
- Güzel delikanlı I ihtimal ki siz, 

bir fenalığın yapılabileceğini bile dü
şünemiyorsunuz •. Fakat bir çok hay
dutlar vardır ki Papanın yiyeceği 

şeftalilerle diğer meyvaları zehirliyc
bilirler ... 

- Bu pek müthiş .. Pek fena! ... 
-Evet, işte bundan dolayı muhte-

rem pederimiz de tedbirli dananr
yor. Bana karşı fevkalade emniyeti 
vardır. Lakin neden dolayı olursa ol
sun, hatta bir daldka için bile bahçe
ye bir yabancı girerse diri diri deri
mi yüzdüreceğini veya astıracağını 
söyledi. 

- Ne fena! .. Şeftali çürüdü diye 
asılmak, şeftalileri çürümekten kur
taracak bir adamı bahçeye koydun 
diye asılmak .. ikisi de biribirindcn kö
tü. 

- Heyhat? .. Laf anlatmak kabil 
mi? 

-Artık bu bahisi kapayalım muh
terem üstadım. Belki sakladığınız 
şef talileri benim yardımıma lüzum 
kalmadan saklıaybilirsiniz ! .. 

- Ummuyorum ... 
- .... Benim bahçeye girdiğimi kim-

se duymayacaktı. Ben de kendimi ta
mamen saklayacaktım.. Muhterem 
pederimiz bu ufak hatayı haber bile 
alamıyacaktı . 

-Delikanlı!. Beni emre itaat et
memeğe teşvik ediyorsunuz .• 

- Maksadım hem şeftalileri çürü
mekten koruyarak asılmamza mani 
olmak, hem de keşfettiğim bir aşıY.J 

daha ne bekliyorsunuz? ~, 
Ayni ticarethanede: il 

Kadın, Erkek ve Çocuklara 
mahsus 

\ Kat'iyyen rekabet kabul etmez fiyatlarla 

Pardesüler 

Mantolar 

·Paltolar 

Muşambalar 

en şık ve milntahab çeşitlerini 
bulacaksınız · 

iki prc v :ı ile 
Ismarlama 

Kostümler 
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Papa elbisesinin intizamsızlığını 

iyi kötü giderdikten sonra düşünerek 
odasına döndü.. Dudaklarında hafif 
bir gülüş belirmiş olduğu halde söy -
lendi: 

- Artık ihtiyarlamışım. Acele ve 
telaşla kendimi tehlikeye soktum. 
Sonra korktum ve çekildim .. Ah! .. es
kiden beni böyle güzel bir elin salla
dığı hançer durdurabllir miydi? A -
dam sende! Artık işler yolunda sayı • 
lır .. tık hücumu yaptık .. Zaten maksa· 
dım da bu idi. O şimdi uzun uzadıya 

~,düşUnecektlr. 

Papa kendi dairesine varır varmaz 
okuyucu Anjelo tarafından karşılan
dı. 

- Ha! .. İyi ki aklıma geldi. Anje -
lo .. Anyo uçurumunu bilirsin değil . ., 
mı ...• 

- Evet, Sibil mabedinin yanında

dır Mösyö lö Kont. .• 
-Zarar yok .. Artık asıl Unvanımı 1 

kabüllenebilirsin .. Pek ftl!\ Anjelo u
çurumun kenarında in gibi bir şey 

Yardır .. Hemen git o taraflarda dolaş, 
bak O mağarada Romada l\laga diye 
anılan ihtiyar bir kadın var mı? .. 

-Muhterem peder. Kadm oraday
sa ne yapayım?. 

- Kendisine bu gece biri tarafın

dan ziyaret olunacağını söyle! 
-30-

B/1$ BAHÇEVANIN HAYRETi 
Ragastan ile iki arlcadası Tivoli 

~ 

kapısında ve biraz kenarda bulunan 
bfr otele yerleşmişlerdi. Paniyo Flöri 
isminde olan bu otelin dış görünüşti 
biraz harapça idi. lspada Kapra hay-

. Yanları ahıra çektikten ,.e üç arkadaş 
epeyce dinlendikten sonra Ragastan 
tek başına ve yaya oluak dışarıya çık 
tı. Bir saat sonra geri döndüğü za
man koltuğunda bir elbise paketi var
dı. Hemen odasına girerek gözden 
kayboldu. Bu esnada Makyavel bir 
kağıda Papanın sayfiyesinin pldmnı 
_çiziyordu. 

Ragastan tekrar meydana ~ıktığ'l 
zaman büsbütün değişmişti. Uzerinde, 
o devirlerde bazı eski lllmleri etüd et· 
mek için ltalyaya gelen Alman tale
besine ait bir elbise vardı. 

- Artık Monsenyör Sezar bile beni 
tanıyamaz. Şimdi etrafı korkusuzca 
dolaşabilfrim. dedi. 

Rafael: 
- Hayır dostum. Buna hacet yok •• 

Bugünkü iş yalnız gidip biraz malQ
mat toplamaktır. Bir şeyden kor~ma
yınız •• Eğer vuruşmak icap ederse el
bette siz de bulunacaksınız. 

-Fakat bugünden itibaren size hiç 
olmazsa yardım edemez miyim? ... 

Makyavel söze karıştı: 
- Şö,·alyeyl hareketlerinde yalnız 

bıraka hm. 

- Şimdilik Allahasmarladık. Her 
ikiniz de çok mü~kül bir iş için hazır
lanınız .. 

- Rozitayı kaçırmak için bir plan 
düşündünüz mü?. 

-Şimdi kaçmlmak sırası başkası· 
nındır. 

-Ba~kasının mı?. Acaba bu kim 
olabilir? .. 

- Papa! .. 
Ragastan iki arkadaşını büyük bir 

şaşkınlık içinde bırakarak kapıdan 
çıktı. Nihayet Makyayel: 

- Şövalyenin hakkı ' .. r !. dedi. Dü
şündüğü sahiden çok doğrudur. Rozi
tanın etrafında dolaşan tehlike kim
dir?. Papa değil mi'!. O haldl' evYela 
onunla uğraşmaklığımız lazımdır. Ta
bi ihtiyar Borjiyn elimize O"eçer~e Ro
zita da kurtulmuş olur. Ah Rafacl bu 
Şövalye hakikaten değerli hir adam • 
Cesur ve temiz kalpli bir kahraman .• 
Zeki, kanayıcı, çabuk anlayışlı; rani
leri, haydutları kahretmek i~in Allah 
tarafından kendisine her şey wril
miş bir kimsedir .. 

Ragastan bu işte Makyavelin dü-

Forma:_ ıı.J 
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şündflğtinden çok yüksektL O ad aevi
yorda. .Aklı, siyah gözlerinin ateşini 
kalbinde heran için daydafu Prim
ver'deyclL Bununla beraber killl8eye 
bir şey söylemiyordu. 

-Tivoli Monte Forte yolu üzerin
dedir. Sezar Borjiyamn ordusu da ta
bii buradan geçecektir. Toplarm, zırh 
Jı askerlerin geçtiiini göreceğim_ 

Şirndilik!-
Ragastan büyük adımlarla ·papa

nın köşküne dofru yürüdü. Ve blitün 
gün bu sayfiyenin etrafmda dolaştı 

durdu. Akşam üstü otele döndüğü za
man arkadaşlanna: 

- Hele şükür? iyi şeyler öj'rendik .. 
Şimdi düşmanımızın kuvvetini blliyo
ru. KÖfk ve etrafı 50 silihb korucu, 
30 kadar uşak, 20 kadar kitip, papaz, 
Senyör ve piskoposla dolu. Herhalde 
mühim bir kuvvetle uğaraşacağız. Fa
kat bunlan temizliyeceğimlz muhak
Jarak: 

Ertesi giinti gene erkenden sayfi
yeye dofru yola çıktı. Bir gün evvel 
bir uşaktan bir çok şeyler öfrenmlşti. 
Bugün daha çok şeyler öğrenecefini 

ümit ediyordu. 
Bir kayanın arkasına saklandı. Sık 

•iaç yapraklannı siper alarak köşkü 
ve etrafını gözetliyordu. Tivoli yolu 
üzerinde ve daha yilksekte gizlenmiş 
olduğu için ki1'jkiin bahçeaini görebili
yordu. 

Ragastan bir saattenberi bulundu
iu yerden sayfiyeye girip çıkanlan 
seyrediyordu. Gayet Y•VBt yürüyen 
bir ihtiyarın a1D11U silerek kendi bu
J undui• tarafa gelmekte oldufuna 
gördü. Bu ihtiyar kip bahçesinin Ti
'Voli yoluna ~lan k8- bir kapmm
dan Çlkmlftı. Rapstan: 

-itte ha pek fflme yarayacak! de
di.. Hemen bulundaiu yerden çıkarak 
Dıtl'yara dofra yürüdü. Ve Jhtiyann 
ta§krnlrfı daha geçmeden Almanea o
larak: 

-JlaDJ1ar ef eadim ! cWi. 1.atM 

- c: :c 

bildiği Almanca bu kadardı. ihtiyar 
İtalyanca vevap verdi: 

- Anlayamadım efendim .. 
-Öyle ise Jtalyanca söyliyeceğim .. 

LAkin istediğimi iyi anlatamıyacağtm 
için kusura bakmayınız .. 

- Galiba yabancısınız?. 
-Evet, Almanım. Bazı işler için. 

ve bilhassa şöhreti bUtUn dünyayı 

tutmuş olan Papa Altıncı Aleksandr 
Borjiyayı hiç olmazsa uzaktan göre
bilmek ümidiyle Komaya gidiyorum. 

- Fakat delikanlı bu güzel emeli
nize varamıyacaksnuz. Çünktt Papa 
şimdi Komada değildir. 

-Ah ne felaket?- Ben o kadar yol
dan yaya olarak geleyim de bütün 
yorgunluğum boşa gitsin.. Ne felAket. 

- Muhterem peder burada köfktin
dedir ._ Fakat hiç dıpn çıkmıyor. 

- A... Bunu nereden biliyorsunuz?. 
Yoksa siz de ona mensup olmak şere
fini kazananlardan mısıaız? .. 

- Ben Papanın Tivoli'deki ktişkUn
de bahçevan başıyım .. Bu yüzden onu 
her giin görürüm-

- Bahçevan başısınız öyle mi?. Ah 
ef endlm I Benim de uğraştıfım, tet
kik ettiğim san'at budur. Fakat bilf
yor ırıusunuz? Bu saa'atin sırlan gün 
de~ne ortadan kayboluyor. 

Kendi san'atinden ba tekilde bah
sedilince ihtiyarın koltukları kabar-
dı: 

- Ne söylüyorsun delikanlı?. Sen 
de bu ilimle mi uğraşıyorsun?. 

-Evet.. Biricik işim budur. Şunu 
da söylemek isterim ki Italyaya gel
mekteki maksadım hem Papayı gör
mek, hem de şöhreti Almanyada bile 
duyulan ve bilhassa Tivoli bahçeleri
ni görmektir. 

Raraatan ha sırada şapkasını bü
yük bir hilrmetle çıkarmıştı. ihtiyar 
bUyilk bir hayret ve sevinç içindeydi: 

-Nasıl?. Almanyada Tivoli köt
khfin. bahçelerinden bahsediliyor 
ı.?._ 

,. 
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- Mösyö! Yalnız Almanyada de- -Dinleyiniz!. Dtlnyanın hiç bir ye 
ğil, bütün dünyada bu bahçenin ismi rinde bulunmıyan bir cins şeftali 

meşhurdu- keşfettim. 
ihtiyar bahçevan gözlerini göke · -Bu milmkün mtl!. 

dikti. Şöhretin. şan ve şerefin kendi- ihtiyar oradaki kocayemişlerin göl
sine vermiş olduğa" zevk başını dön- gesindeki bir taşa oturdu. Mesele bü
dtirmtiştil .. Bir kaç dakika öylece kal- yüyordu .. Aklım bapna toplamak is
dı. Sonra dudakları üstünde bir gülüş tedi. Ragastan da onun yanına ilişti: 
belirerek: -Muhterem usta .. Yalnız uzaktan 

-Delikanlı! dedi •• Demek ki sen görmek için geldiğim Papanın bahçe-
de bahçevan olmak istiyorsun?. sini bana gösterebilir misiniz? .. 

- Evet.. Bütün istefim budur. Se- ihtiyar hem sevinç hem de sıkıntı 
nelerce üzerinde utraştığım bu san'- ile titredi. Sevincine sebep ömründe 
atte muvaffak olacafımı sanıyorum. ilk defa olarak bahçevanlık ruhunu 

- Ağaç ve fidan aşılamayı bilir anlıyan ve kendisine "usta,, diyen bir 
misiniz?.. adama rastgelmesiydi. Sıkılmasına da 

-Bunda çok ustayım.. Armudu Ragastanın arzusundan doğabilecek 
elmaya, limonu da portakala a§lla- f enabklan düşünmesi aebep olmuştu. 
mayı bilirim. Şövalyeye döndü .. Ve onu baştan a-

- Hay Allah iyiliğini nrsin deli- §&iıya kadar dikkatle süzerek: 
kanht Çiçeklerle de uğraştın mı?.. - Delikanlı, isminizi söyler misi· 

- Hayhay .. Güllerin iki bin cinsi- niz? .. dedi. 
ni, ıtmn üç yüzden çok fazlasını bili- - Petros Mayipng Baunkişer. 
rim. Bir menekşenin bir uğul otunun, - Benim Jsmim de Bonif as Boni· 
bir karanfiiln kaç senelik olduğunu f~dir Miisyö Petroş beni ümitsiz P. 
size söyliyeceğim gibi bir zambak ve- rtiyorsunuz değil mi?. 
ya bir haşhaşın da bir bakışta han- - Evet size rastladığım zaman yü; 
gi cinsten olduğunu anlayabilirim. ztinfizde derin bir keder okunuyordu. 

Papanın bahçevanı ağzını açarak Sebelni ötreneblllr miyim? .. 
bunu dinliyordu. Kendi kendine: -Sizin gibi bir meslekdaştan hi9 

-Bu delikanlı bir fen kumkuması bir şey saklamak istemem. Çok tuhaf• 
imiş... dedikten sonra Ragastana tek- size karşı son derece bir itimat duyu· 
~r sordu: yonun.. 

- Meyvalar hakkındaki fikriniz?.. -Karşılıklı bir itimat.. Muhtereıll 
-Oh!. Meyvalar !. Meyvalar !.. ilstadım' • .. 

- Yoksa bu mühim kısmı tetkik ihtiyar bahçevan bu muhterem US-
etmeği unuttunuz mu?. tadım sözünden çok hoşlanarak gayet 

- Ben mi?.. Yok canım!. MeyYa- yumuşak bir tavırla söze başladı: 
lar! .. Bu san'atimin en kıymetli ve en - Mösyi Petros. Sizin diğer aclıDI• 
şerefli kısmıdır .. isterseniz size bun- zı bir tUrUi beceremiyeceğim. Evveli 
dan da bahsedeyim. f111lU biliniz ki şeftali Papanın en çok 

ihtiyar büyük bir heyecanla atıl- aevdltf bir meyvadır. Hatti, araJDIZ. 
dı: da kalsın. 7.alllledersem muhtereın Pe-

- Söyleyiniz!.. derimiz Tivoliye sırf şeftali yemek i· 
- Pek ala.. Ben bir şey keşfettim. c:in geliyorlar!. 

Bunu da söylerim. Yalnız gizli tuta- -Ben de şeftaliyi bütün öbilr nıeY· 
cafınıza dair bana söz veriniz!. valardan çok severim! •• 

- Siz verf>:orum !, - Parta parça kesilip üzerine toz 


