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Verıizelosun merkezi ve Girit adasının meşlıur limanı Banyo. .. Ezeli asi şelıir ... Osmanlı imparatorluğu zamanında bu manzaradaydı... Şimdi harici manzarasında ancak minaresiz olma-
11 gibi küçük değişiklikler ııardır- Fakat ruhen eaki8l gibidir: isyankar/ 

İhtilal adım adım ilerliyor ! .. 
Ordunun bir kısmı da V enizelos tarafında 
SELANİKLE ATİNA ARASINDAKİ 
RABITA KESİLDİ 

V enizelos Giritden Ati
tıaqa asker gönderecek 

~~----~·~~--~~ 

HÜKÜMET ÜÇ KUR'AYI 
Si~AH AL TINA ALDI 

r-Hak ... rfMET··--, 
i GiRiDi TEHDiD ~ 
L. EDiYOR 1 .................................................. 

' . . ...... ...-.......---. ' : GIRID, AÇ : 

1 KALMAK i 
ITEHLIKE:SINDE11 
e•M L d .................. _..aaaaaaaa•-

l{o N DlLIS'lN EVJNE BOMBA ATILDI 

f unan ihtilali kar- IVenizelos Atina üze-, 
fısında düşün- rine yürüyecekmiş 

düklerimiz Atina, 4 (A.A.) - Girid rad • 
lcet!unanıstanda başlıyan uyan h:Ue- yosu, adadaki hükUmet erki.mum 
Oii ' iter Ot>t;en gün baıka bir •alha tevkif edildiğini ve Giritteki kuv
•tı aıernıcğe başladı. Eaasen Venizelo- vet1erin Venizeloıu takibe hazır 
il~ bu lşln başına geçmiı olduğunu 
bir eylemesi ilıtilalin ehemmiyeUi olduklarını bildirmittir. Zanne -

fekiı alacağım göstermekte idi. dilidiğine göre, V enizeloı, Girid • 
oa Ceten lıaberlcrdcn anlaşıldığına te mevcut bütün kuvvetleri topla
~e, Ç aldaris hükumeti eski Yuna • 
llıı~~da vaziyete hakimdir. Ciridin yarak Atniaya kartı nihai bir te • 
~~ tilciler elinde bulunduğu ve is- şebbüste bulunmak üzere asi ge • 

rı oradan idare edilmekte bulun- milerle ıevkedecektir. 
(Devamı 4 üncüde) (Devamı 4 ünçüde) .. .. ~ 

• • 

Girit kızlan ve Yunanl8tandaki hare keti gösteren harita: Venizclosun elindeki adalar (kül rengi), 
vaziyeti şüplıell yerler (çizgili) ve hü kunıctin elin delı.i yerler (siyah). 

"llıtilfilln, Balkan andlaş
masında akisleri olabilir,, 

"Venizelos bu andlaşmıya karşı şiddetle 
hareket ettiğini unutmuştur,, 

Paris, 4 <A.A) - Gazeteler Yuna
nistan hadiselerinden uzun uzun bah
seımektedirler. Bazıları dahili buhra
nın dış siyasaya tesiri olacağını yaz • I 
makta B. Venizelos'un kat'iyyetle 
müdafii olduğu Balkan andlaşması • 
na şiddetli hücumlar yaptığını hatır
latmaktadırlar. 

l\laten Gazetesi isyanın dış man -
zarası üzerinde ısrar ediyor ,.e diyor 
ki: 

- Uluslararası bakımından, Yu • 
nan Mdiseleri bütün uluslar tarafın
dan dikkatle takip edilmektedir. Çün
kü, dışarda, bu arada Balkan andlaş
ması üzerinde akisleri olabilir, B. Ve
nizelos'un bu andlaşmaya karşı şid • 
detli hareketlerde bulunduğunu unut 
mamalıdır. 

Ovr gazetesi, bu isyanın herhangi 
uluslararası bir mesele .. çık~acağını 

Tramvay seferleri 
bir saat durdu 

Bu sabah saat on buçuğa doğ
nı Elektrik Şirketinin Beyazıttaki 
tali deposunda bir kabto yamnış. 
bu yüzden tramvay münakalatı 

durmu§tur. Kab1o bir saat zarfın • ı 
da t;mir dilmiş, tramvay seferleri 
tekrar bqlamJftıT .. 

zannetmemektedir. Bugün için tahak
kukuna imkan olmamakla beraber 
kral/ jın tekrar ihya edileceği farze -
dilse bile, lngiJiz Kral ailesi ile akra
balığı bulunan, Yugoslavya Naibi 
Prens Pol'ün ye Romanya Kraliçesi 
Mari'nin yeğeni olan Kosfantin gibi 
genç bir krnhn idaresi ile Yunanista
nrn dış siyasasının değişmiyeceği mu
hakkaktır. 

Uluslararası yeglne akis, coğraft 
vaziyeti çok mühim olan bu ulusun 
tamamen zayıflaması olacaktır. 

Figaro gazetesi de şunları yazıyor: 
B. Yenizelos büyük bir adamdır Te 

Fransanın onun şahsında nasıl bir 
dost bulduğunu unutmıyacağız. Fa. 
kat Yunanistanın hayatını derin bir 
şekilde karıştıracak gibi olan bu isya
nı yapmakla iyi mi etti?. 

Bugün l6met lnönii'!in bQ§vekil olu§Unun onunca yıldönümüdür. 
kutlularu. Ulu Bcqkana. dair yair yazdarımu İf. aayJadaJır. 
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~tatürk 

'hl yazılarına kar
şılık veriyor 

Ankara, 3 ( A.A.) - Riyaseti· 
cumhur umumi katipliğinden göu
derilmi~tir: 

Yurdun her yanından. Ka
mutanlardan, türlü kurum rıe 

orunlardan, yeni aeçim devresi 

için de, Ka,,,.utayca Cumur
luk Bcıfkanlığına •e~ilmemi 

kutlulıyan birçok telyazı/arı 

aldım. Bana karıı göıte:ilen bu 
pek değerli bağlılıktan çok duy
gulandım· Kamuya derin ıevgi 

rıe eıenlik dile~lerimi. ıunar, 
yüksek yurdumuz. için sonsuz. 
3ıicelikler düerim. 

KAMAL ATA10RK 

Con Simon 
Perşembeye 

Beri inde 
Muhteşem bir mera
simle karşılanacak 

Berlin, 3 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

Alman hükumeti, lngifü· Ha -
riciye Nazırına muhteşem bir 
hüsnükabul gösterecektir. N. ·on 
Neurath, dün akıam lngihere se-

firine, hükUmetin Sir John Saymon 
1çin Riyaseticümhur sarayında, 

mfiteveffa Mareıal Hindenburg
un daireaini tahsis edeceğini bil
dirmittir. 

Diplomatik mehafil, Bay Hit
kr; hüktimetin haıına ge-;eliden
beridir, ilk defa olarak Baıveka
let dairesinde muhte§eıµ bir siya
!lal ve monden resmikabul yapı
lacağını ıöyliyorlar. 

Londra, 3 ( A.A.) - Malen -
in Londra muhabiri, Sir John 
Saymon'un, ayın 7 inci günü ak· 
şamı Berline varacağını haber 
almıttır. 

İngiliz Hariciye Nazm, Cuma 
ve Cumartui Bay Hitlerle görüt· 
tükten sonra tekrar buraya döne
cektir. Ve birkaç gün sonra da 
Moskova,Varıova ve belki Praga 
gidecektir. 

Echo de Paris muhabirine gö
re bilakis Nazırın Moskova seya
hati, Londra ile Berlin arasında 
doğrudan doğruya müzakere e. 
sasım müdafaa edenlerin tesiri 
altında bulunan Bay Mac Do -
nald'ın muhalefeti üzerbe geri 
kalmıştır. 

Berlin, 4 {A.A.) - Havas a
jansı muhabirinden: 

Sir Saymon, kendisine Mare§al 
Hindenbu-rg'un dairesini tahsis 
etmit olan Alman hükum"!tine te
ıekkUr etmi§ ve fakat bu tekliften 

1 istifade etmiyerek adeti olduğu 
veçhile bir otele ineceğini bildir
nıi,tir. 

Bir madel} imtiyazı 
ANKARA, 3 (HABER) 

Balıkesirin Erdek kazasının Per
me köyünde bulunan ve imtiyazı 
kale kethüdası oğullarmtlan Bay 
Kamile ihale edilen antimuvanh 
arsenik madeni imtiyazı, madenin 
metruk buakılmaıı yüzünden 
feshedildi. 

-0--

Metr Salem hakkında 
karar 

ANKARA, 3 (HABER) 
Rüşvet vermekten ıuçlu olarak 
muhakemesi görülen Meter Salem 
hakkında bugün karar verilecek • 
tİr .. 

• 

Otto Viyanaya uğrıyarak 
bir gece kaldı 

Viyanadan "Deyli Herald, ga • 

::;:;:bili:~:~:ı:·g::~~tı.::; Avustu:ryada 17 Nazi 
mevzuubahsoln prens Otto, Haha· • • 

~urg hanedanının.hal'inden. b~ri ıdam edı·ıdı· 
ılk defa olarak, Vıyanaya gıtınış· 
tir. 

Prens Ottonun tayyare ile 
Fransadan Romanyaya seyahat 
ettiği söylenmektedir. Yanında ye 
ğeni ve onun karısı, Romanya 
prensesi Uyana vardır. 

Prens Otto ve arkadaşları Ro
manyaya gitmeden önceki geceyi 
Viyanada geçirmişlerdir. 

Ve inanıldığına göre, Prens 
Ottonun bu kl·sa ikameti, daha u· 
zunca bir zaman için orada kal
mağa bir ha21ırhktır. 

Ceza kanunu 
değişmiyecek 

Ankara, 3 (Haber) - Ceza 
kanununda bazılarının ileri sür • 
dükleri gibi tadile, ilaveye muh -
taç taraflar olup olmadığı hakkın· 
da Adliye Bakanile görüştüm. Ad-
liye Bakanı, HABERE verdiği 
beyanatında "henüz böyle bir ih
tiyacı duymadığını, bu hususta bir 
fey söylemek ihtiyacını duyarsa 
hemen haberdar edeceğini,, ıöy • 
ledi. 

Saylav olan eski İstanbul müd
deiumwntai Bay Kenan Korer de 

bu huıuıta dedi ki: 
"- Evet, yazılanları okudum. 

Bu fikri ilk önce yeni Erzurum 
sayla~, eski Ankara müddeiumu
misi Bay Fuat ortaya attı. Sanıyo
rum ki Bay Fuat, bu fikri saylav
lıktan önce, yani icra mevkifnde 
bulunduğu çağlarda ileri sürmüş
tür. Çünkü icra mevkiinde bulu • 
nanlar, elbette ki kanunlarm tat. 
bikinden mütevellit . neticelerini 
daha iyi görebilirler." 

Dedi. Umumi kanaat, Ceza Ka. 
nunumuzda ehemmiyetli tadilata 
lüzum olmıyacağı, kanunun heye
ti umumiyesinin mükemmel bulun 
duğu yolundadır. 

--o--

Dil encümeni 
ANKARA, 3 (HABER) 

Dil encümeni üyeleri bugün Ata
türkün Başkanlığında toplan -
dı. 

Viyana, 3 (A.A.) - •Salsburg 
mahkemesi, suikastlar yapan ve 
Almanyadan Avuıturyaya mühim 

mikdarda patlayıcı maddeler ıo -
kan 17 Nazi tethişçisini idama 
mahkum etmittir. 

ltalya sevkiyat yapıyor 
Habeşistan uzlaşmak istiyor 
Floransa, 3 (A.A.) - General 

Maravizna, Şarki Afrikaya git· 
mek üzere Napoliden tahşid edi· 
lecek olan fırkayı teftiş etmittir. 
Kıtaat, şehir sokaklarında halkın 
alk11ları arasında bir geçit resmi 
yapmıştır. 

Roma, 3 (A.A.) - 534 neferle 
76 zabit, Şarki Afrikaya sevke- ı 
dilmek üzere, harp levazımı ve 
otomobillerle Mesinaya hareket 
etrniılerdir. Palenno'dan da 
29 uncu piyade livasının erkanı 

harbiyesiyle beraber, General 
Boscardi'nin kumandasında daha 
baıka müfrezeler, Meıinaya gel· 
mitlerdir. 

Maten gazetesinin Roma hu· 
susi muhabiri telefonla gazetesine 
bildiriyor: 

v 

Ronuu.laki Ha 'b•t Elçisi7 İm-

parator Haile Selasaie'nin kendi 
yazıııyle gelen bir mektuptaki 
tali.mata göre gazetecilere beya-
natta bulunmuştur. İmparator 
bu mektubunda Ualual ve Afciuli 
vak'alarından bahsetmiyerek İtal
yanın, emniyet ve müdafaa vesi
lesiyle aıker sevketrneıi karııım
da Habeşiıtanın vaziyetini izah e
diyor. 

imparator hiç bir zaman ltal
yaya karşı muhasame açmak iste
mediğini hatta ltalya kralı ile 
Musoliniye buna dair teminat ver
diğini söylüyor. Bunu anlatan elçi 
Bay Afevork, ili.ve·ederek demiı
tir ki : 

- Ben, daha fazlasını da söy
liyebilirim. ltalya müstemlekesin
de bir tek asker ve bir tek tüfek 
bırakmasa da Habeşistan hudut 
üzerinde bir taşa bile dokunmıya
caktır. 

imparator İtalya ile Habeşiı· 
tan arasmda 1928 de akdedilen 
bir dostluk müahedeıi bulundu· 
ğundan ve bu müahedeye hükume 
tin!n tamamiyle ıadık kaldığın

dan bahisle diyor ki': 
- "Bu müahede ltalya ve Ha· 

be§İstana itidal dahilinde ıon hi
d iseleri halletmek çarelerini ver· 
miştir.,, 

Bu sözlerin verdiği tesir umu
miyetle müsait görülmiif ve iki 
memleket arasında hasıl olan ger· 
ginliği izale edeceği kanaatini 
vermiştir. 

Pazartesi günü neşredilen İtal
yan tebliği de Şarki Afrikaya tev• 
kedilen askerlerin tahdidi ve yeni 
seferberlik yapılmıyacağı sure
tinde telakki ediliyor. 

Atatürk ve Macar 
gazeteleri 

Budapeıte. 3 (A.A.) - Bütün 
gazeteler Atatürkün Türkiye Cu-
murluk Başkanlığına tekrar se • 
çildiğini haber veriyorlar. 

Peşter Loyd gazetesi bu mü • 
nasebetle neşrettiği bir makale -
de Ata türkün Yunanlılar .ı kar§ı 

olan mühim :;:aferini hattrlattık -
tan sonra Türkiyeyi bütü't'l saha
larda yenileştiren muazzam ısla
hat eserini kaydetmektedir. 

Gazete diyor ki: 
"Atatürk, memleketi~in soy -

sal, kültürel, siyasal ve maddi 
mahiyetini tamamen değiıtirir • 
ken hakiki hir mucize göstermif
tir .,, 

Kral da harekete 
geçti 

Piıtoa, 4 (A.A.) - Dün, ltalya 
Kralı, yaveri ile beraber buraya 

f Sabah ~azeteleri ne diqorlar? ] 
"Atatürk hem savaş ve hem ülkü arkadaşı.,, 
KURUN - Asım Us bugün yazmış 

olduğu yazıda lsmet lnönünün iş ba
şına gelmesinin onuncu yıldönümü 

münasebetile bu büyilk azim ve iş a • 
damının yaptığı büyük işleri kısaca 

anlatıyor. Ve yazısını şu ıekilde biti • 
riyor: 

"Bunun içindir kl, ild gün önce Cu
murluk Başkanlığı seçimi yapıldıktan 
sonra Atatürkün yeni lıüktlmetin baş 
bakanlığını gene ismet lnönüne ver
mesi çok yerinde olmuştur. Biç kuş · 

kusuz büyük başbakanımız kendi /ıak 
kında yeni baştan gösterilmiş olan bu 
acun değer güvenden alacağı yeni bir 
giiçle ulusa yeniden biiyük hizmetler 
görecektir. Ulus ile birlikte bu lıiz -
metlerin ltaşarzldığını görmek bizim 
için ulusal bir dilektir.,, 

CÜMBURlYET.- Yunus Nadi 

de bugün lsnıet lnönünün onuncu yıl 
dönümü hakkında bir başmakale yaz. 
mıştır. JJI akale: 

"Atatürkün ismet lnönünde yalnız 
değerli bir savaş arkadaşı değil, git • 
tikçe baha biçilmez yeni yeni değerler 
gösteren örneği az bulunur bir ülkü 
arkadaşı da bulmuştur.,, cümlesilc 
başlıyor. ismet lnöniiniin ne kadar 
büyük bir muvaffakıyetle ne kadar 
büyük işler başardığını ·söyledikten 
sonra bütün mületin kendisine sonsuz 
bir minnetle bağlı olduğunu ilave e • 
diyor. 

MiLLiYET - Başmakale yoktur. 
ZAMAN - Zaman imzalı yazı Yu

ndnistandaki son hddiseleri esas mev
zu olarak almıştır. Evı·eld Yunanlı -
!arın politikaya çok düşkün olduk -
larını söyledikten sonra bunun neti -

cesinde şimdiye kadar Yunanistanda 
bir çok vahim Mdiseler olduğunu bir 
kaç defa hükdmet değiştiğini, on de -
fa kadar da dahUi ihtildller çıktığını 
söylüyor ve Yunanistanda çıkan bu 
son hactiseyl de çok tehlikeli ve lena 
görüyor. Yunanistanın zayı.flamcunnı 
bekliye bir düşmanı olduğunu da ha • 
tırlanıalannı diliyor. 

SON POSTA - "Sözün kısası•, sü -
tunundaki yazı Fransız alimlerinden 
Lümiyer'ln son kapartma sinema ica
dından bahsetmekte, ve bunun çok e
hemmiyetli olduğunu söylemektedir. 
AKŞAM - Akşamcı kok kömürü 

fiyatlarının resmen indirilmesine rağ 
men tahmil ücreti, çuval resmi gibi 
bir takım bahanelerle halci kok kömü
rünün pahalı satıldığından fikayet e
diyor. 

__ ___ 4 ~1_.1.RT - HlJ2~ 

Posta ve güm
rük müdürleri 
iki müdürün davası ıı~ 

bugün dı. 
ANKARA, 3 .(HABER) ..,; ~~ 

Posta telgraf umum müdürü B~1 
Fahrile arkada§larmm birinci ce f 
zadaki muhakemelerine bıJ' 
gün öğleden evvel devam 0 ' 

lunacaktır. Postacıların geçerı 
muhakeme celsesinde, lıtanbul 
telefon tirketi sermaye, it vaıiY' 
tinin tetki~i komisyonu teıkilini~ 
eski teftit heyeti reisi Bay Supb• 
nin emrile olup olmadığı ıorul ' 
muştu. Yarın, gelen cevap okullJ do 
cak, son şahit te dinlenilecektİf• 
Muhakemenin daha bir kaç celi' 
sürmesi muhtemeldir. 

ANKARA, 3 (HABER) "' 
Nokıan beyanname ile gümtUk' 
ten mal çıkaran Hanif udeltl' ~ltı ro 
hakkında yolsuz takibat yapsJI 
Ankara gümrüğü müdürü Sa1 ~ tı Ye 
Nurettin hakkındaki muhakefl't' 
ye bugün öğleden sonra devalll e' 

. dilecektir. 

Saylavların 
tasnifi 

Kaç tane hangi mes
lektaş meb'us varf 

ANKARA, 3 _(HABER) / 
Ulus kurultayı üyelerinin ihtis11 

ıınıf cetvelleri hazırlandı, bu tJ 
vellerde üyelerin ihtisaslan ,a1l' 
ayrıb:nıştır: 

Adliyeci 57, eski eserler 1, al' 
kerlik 65, baytar 4, bankacı Sı 
belediyeci 17, çifçi 48, dilci 61r 
içtimaiyatçı 6, diplomasi 14, ecı' 
ıcı 1. di,çi 2, edebiyatcı 10. ele~' 
trikçi 2, haritacı 1, ida,eci 6' 
matbuat 23, mühendis 4, naf •' :~ 
ressam 1, şark ilimleri 1 şim~ 
ferci 1, doktor 36, tarih İJ . ta11' 
reci 1, ticaret 39, tuzcu 1. 

I 
-0--

Amerikadaki konıil' 
nlstllk hareketi 
Vaşington'dan bildiriliyor: " 
Mebusan meclisi harbiye en'il' 

~· 
meni huzurunda ordu ve doıı~, 
ma erkanı, kara ve deniz asker ti 
ri arasında günden güne artııı~ 

1 
olan komünistlik propagandası~, 
karıı kanuni tedbirler alınına' 
istemi§ lerdir. 

=======================~=== '• 
b

. pi 
ani olarak gelmiştir. Kra•, ıt il' 
yade alayını ve şarki AfrikaYa 1, 
mek üzere hu ıehirde seferber ~ 
dilmit olan Gavinana fırka.51";, 
mütemmim bölüklerini teftit e 
miştir. 1 
Harp mi sulh nı~ı~f· 

Paris, 4(A.A.) - Roına ıt ıl' 
lar1nı teıit için sabık ltalyaıı. t1J if 
haripleri tarafından tertip edı~jt 
olan bir nümayiı esnuında 'j6 
nutuk söyliyen Bay Lival, 1:,w 
ıenes~nin Avrupa ıulhunu:o ~ b~' 
kukuna tahit olacağı ümidin~ ıı 
eylemiştir. 

__..-" ---------r--u··r1' Romanyadaki 
mektepleri bl , 

Bükref, 3 (A.A.) - saı,w 
kan, Dahiliye ve Ziraat BaJl atı* 
rı ve Türkiye elçisi bir konf er jtı 

T'" J<Jet 
halinde toplanarak u~lc et ' 
muhacereti meselesini tetkı 
mitlerdir. f1.1eı• 

Türkiye elçisi, kültür ~e .,, , 
R ıa"' · hep bakanlıklariyle on l 1;ıı1 

daki Türk mektepleri ıneıe e 
görüşmüştür_ 
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~ q&iişiim: 
... twı ... __... 

kedi ve ciğer 
Son Posta gazetesinin dünkü 1 :İiıha.sında bize dair bir yazı var-

d 
1
' Anla~ılan, bu muhterem arka· 

~ 1 'ınnızı, bizim ikinci tabılar sinir. 
ıf 'tıdinni,. 

' Ne Yapsaydık? ... 
~ d Sıcağı sıcağına haber almuay

d~k da ertesi günü mü beklesey· 
~?: .. Yoksa, arkadaşımız yazsın 
~ hız ondan sonra kalalım diye, 

Pı Önüde "Buyurun! Siz huyu. 
· ;: !,, nezaketini yapanlara mı 

tızeseydik? 

d Fakat eğer bunu yapsaydık, 
O" 
&tusu pek yaya kalırdık ... 

d lira, evvelki gün, ikinci tabımız 
t, İsyanda Venizelosun parmağı 

oldu" 
ıı_ .. ıunu biz sarahatle yazarken. 

tti birinci tabıınızda bile bunun 

~"relerinden bahsederken. Son 
ti 0•~, dünkü, yani bizi tenkit etti
,, rıuıhada "Atina isyanında Bay 
'e . ) llızelosun parmağı var mı?,, di 
~ahmurane bir sual •onıyor. 
~ Umuzun dibinde dünya yıkı-
~r; komfu bir memleket vatan
lı harbine kalkıfmıf... Efendim 
erede, ben nerede! ..• Bonjur! 

Biz de mi onun ıibi olalım? 
, .lia.Yır, Türk karii uyanddır. Sa-
ti '-atine haber bekler. Nitekim 

~etemizi tehalükle alıyorlar· 
~ezziler kapımızı aıındmyor. 
d' akşam ikinci tabı yapmadık 
1~e adeta pencerelerimi'Zi kıra-

' ~lardı. Fakat biz, aabah gazete
nden bugün çıkan bütün malO

~lt mutat tabrmızda verdiğimiz 
111 buna hacet kalmamıf b. 

Müvezzilerden özür diledik. 

• Son Postanın muharriri . bakın 
'" ~· ~_:'lr"''' .. 1='..vinda l•nlavl ı ... f.,,,; 
,. .... ~rlcen radyosunu mwiki par. 
"'-31 di 1 k . • c.: d" f il eme ıçın açmı,, tesa u-

::·' Meclis müzakerelerini bul-
1 .'· Orada saat yedide dinledik. 
trın· '-
~ 1 oizim gazetede dokuzda o-
() lrluı. Hem de saat yedide Kazım 
~~al'ın müdafaa bakanı olduğu 
~ltYoda söylendiği halde, biz, an-
t I kabinede mühim bir mevki it
~.edeceğ_ini dokuzda yazıyormu-

:~lcındı hele .. • 
dt ıra.der! Biz de radyo l;qm· 
le) >'dık ve Ankara ile vızır vızır 
d~~0nlaşıyorduk .•. Gazetemiz ise 
lt. ıda değil, yediden önce çık-

' 

~on Postanın idaresi, klirt hu
tiSa nda sıkıtbğnnız vakit, bize 
~~erdiği kolaylıkla cidden u-

\' lınaz arkada,lrk etmi,ti. 
"lt· "ıı kısmının da ayni misalini 
~/ etmesini isterdik. 

~~ 1"1ıtan, uyanıklık gösteren bir 
a ekd . . • • 1 1·' &fa nıçın sınır enme ı . 

(Hatice SUreyya) 

'=~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!! 
/(urban kesecek 

vataclaşlar 

~ ~~tnleketimizin hava müdafaası· 
~le 1~an Tayyare Cemiyetin~ dil~· 
~liı·ttn Yardımına her an ko~an 
'~~er Cemiyetine, kimsesiz 
ttf-1 c"ra şefkatle bakan Himayei • 
~k Ctniyetine.. 

llı'1t ol hayırlı bir yardımda bulun· 
ltıı tnak için: 

~~ c:h~mzı veya parasını Tay· 
l{lt btiyetine teherrü edinlı:. 

l· be ~h~~ kestiğiniz takdirde: 
~li~~81tıı, her halde Banağiylt' 
~1 llıı ~a!yare Cemiyetine veriniz. 
j)l~ ~Ilı. v.e vatani vazifenin liyi· 
~~~11:; ası ıçın Azami yardımda bu· 

b•rtızdan eminiz. 
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Hususi KOK Esnaf 
~ektebler Perakendeciler Bankası 
tüccar mı? fiatları indirmedi kap anıyor 
Ticaret Odasına 
ücret vermiyorlar 

Ticaret Odası meclisi, geçen 
yıl, hususi haıtanelerle hususi 
mekteplerin de birer ticaret mü
essesesi olduklarına karar vererek 
bunların her sene odaya muayyen 
bir ücret vermelerini muvafık 
görmüttü. Öğrend:ğimize göre bir 
çok hususi mektepler odanın ge
çen sene için aldığı bu ücrete iti
raz etmiılerdir. Bu mektepler o
daya ücret verilmesi için vaziyet
lerin' n müsait olmadığını . . ileri 
sürmütler ve kaydiye ücretini ver
memitlerdir. 

Ticaret Odası bu iti sulhan hal
letmeği muvafık bulduğundan se-

nelik ücretlerini vermiyen mek
teplerin vaziyetlerini tetkik için 
bir heyet kurmuttur. Gene hususi 
mektep müdürlerinden olan bu 
heyette istiklal ve F eyz;.ti lisele
ri müdürleri vardır. 

Diğer taraftan öirendiğimize 

göre bu mektepler Kültür Bakan
lığına da müracaat etmitlerdir. 

-0--

Çakmak taşı 
kaçakçıları 

Dün bir çakmak tatı kaçakçı 
tebekesi ortya çıkarılmıf, ve Kum 
kapıda oturan Gemlikli Mehmet 
oğlu Hüseyin, Mu,lu kahveci 

Belediye oır nizam
name hazırlıyor 

Belediye iktisat Müdürlüğü, Oko
nomi Bakanlığınca kok kömürü satışı 
için verilen emir dalıilinde, perakende 
kok satışının tanzimi için bir nizam
name projesi hazırlamaktadır. Bu 
proje tatbik mevkiine konulunca kok 
kömürü satışı işi, şehrin her yanın
da, bakanlığın islediği şekilde olabi • 
lecektir. 

Bugün için vilayetin emriyle top
tancılar kokun tonunu perakende 
18,5, toptan 19.S liraya satmaktadır • 
lar. Fakat emrin tatbiki bir türlü 
toptancılardan ileri geçememektedir. 
Perakendeciler gene kokun kUoaunu 
güz paradan üç buçuk kuruşa kadar 
satmaktadırlar ki bu ıekilde bir ton 
20 - 30 liraya gelmektedir. Bu ıera • 
it içinde Okonoml Bakanlığının 
emrinin lstanbulda tatbik edilmesi 
yalnız toptancılar üzerinde kabil ol
maktadır. Fakat toptancılar da pera
kendecilerin koku iıtediklerl fiyata 
•attıklarım görünce yeni bir yol tut • 
mııılardır. Bilhaua haoagan flrket
lerlnln tatbik ettiği bu yeni ıekilde 

kokun tonundan 200 kuru, nakliye 
ücreti ve 100 kuruf da çuval doldur· 
ma ücreti alınarak gene bir ton yerli 
koku 21,5 liraya satmaktadırlar. 

Dün bu husuata tetkikler yapan 
bir muharrlrimlz havanazi kumpan
yalannın koku naaıl harxıdan kazan
dıklarına dair dikkate değer maltl
mat elde etmlıtlr. Muharririmizin 
yaptığı tetkiklere göre bir ton kömllr 
yakan luıvagazl kumpanyaları bu kö
mürün gazini aldıktan ıonra bundan 
700 kilo kok kömürü elde etmektedir-

Tasfiye muame~e
sine dün başlandı 

Sermayesini tamamen kaybet· 
tiğ'nden ve mevduatı koruma ka
nununa uyamadığından tasfiyesi-
ne karar verilen Esnaf Bankası

nın tasfiye muamelesine dün baı· 
lanmııtır. Bankanm tasfiyesine 
memur edilen hazine avukatı o,. 
man Nuri, avukat Yuıuf Ziya ve 
beled"ye avukatlarından Hamit 

Nazmi toplanarak tasfiye muame
lelerinin şekli üzerinde görütmüt
lerdir. 

Eınaf Bankasmrn 480 bin lira 
kadar borcu ve 360 bin lira da a
lacağı vardır. Bankanın alacakh
lan ekseriyetle ,:rketler ve bele
diye ile ali.kadar müeueaelerdir. 

Mevcut vaziyete göre bankanın 
alaca.klarmı tahsil ve borçlu1an-

na, hisselerine isab;t eden yüzde 
miktarma göre, bir para verilme
si icap etmektedir. 

Eınaf Bankasının tasfiyesi bir 
kaç yıl süreceği zannediliyor. 

-0-

Vlyanada konser 
verecek Tllrk 
musikişinas 

Konservatuvar muallimlerin
den Cemal Raşit, aym on bet inde 
iki konser vermek üzere Viyana· 
ya gidecektir. Hasan Fer!din de 

Mahwnnt va ı;'"";.ı: 1:'.L-: !.-:-..ı. 
üç kiti yakalanarak ihtiaas maJı.. 

,..,._ ~-.. ı.......,....-.,.-1........... '""'--·--
göre bunun bir kunu ocaklan /azdır· oeraoer snmeaı murnemeıaır. c;e-
mak için kullanılmakta ve elde kalan mal Re§İt Viyanadan döndükten kemesi ne verilmi,tr. 

Kaçakçılardan evvela Hüseyin 
ele geçirilmiı, emniyet muhafaza 

430 kilosu da kok olarak piyasada sonra Nisan ortalarmda Moıko-

tetkilatı memurlan tarafmdan 
yapılan arqtırmada üstünde 300 
den fazla çakmak tafı bulunnıuf· 
tur. Hüseyin istintak eanasmda 
bunlan Mahmutla F ehmiden al
dığını ıöylemit bunun üzerine 
Mahmutla F ehminin de üatleri 
baıları arandığı zaman birinde 

aatılmaktadır; 

Kimsesiz çocu"hlar 
Belediyenin kurduğu Galata· 

daki Çocuk Bakım Yurduna alı
nan kimsesiz ve sefil çocuklar 75 
ti bulmuıtur. Kadro dolduğu için 
yeniden çocuk alınmıyacaktır. 

YurC:lda bulunan çocuklara san'at 

400, öbüründe 500 tane kaçak -------------

çakmak tat~uıtur- lii !• L i .1 T ı] 
öğreflmektedir. 

imtihanda kazana- - -
mıyan tercUmanlar 

imtihana tabi tutulan tercü
manların imtihan evrakı tetkik e
dilmif, bir kıamınm kazanamadık
ları anlaıılmıttır. Bunlar tercü
manlık yapamıyacaklardır. Kaza
nanlara da yeni rozetleri ile ebli
yetnameleri vali ve belediye reisi 
tarafmdan bu ayın on beşine doğ
ru merasimle verilecektir. 

-o-

Şeker kaçakçıllğı 
Bulgaristandan gelen göçmen

lerin vaziyetinden ist:fade ederek 
ıeker kaçakçılığı yapmakla suçlu 
bazı kimseler ihtiıas mahkemesi
ne verilmitlerdir. Bunlar arasında 
Trakyanm tanınmıt tüccarlarm
dan Kara Be~ir ve arkadafları E
m:n, Süleyman ve Kadri vardır. 

-o---

Adaları gUzelleşllrme 
Adaları güzelleft :rme cemiyeti 

vali ve belediye reisi Muhittin Os
tündağm reisliği altında toplan
mıttır. Bu sene Adalara hariçten 
seyyah getirilmesi, Adalarda bir 
Balkan Haftası yapılması, her Cu
ma umumi eğlenceler tert!bi me
ıeleleri etrafında ıörütülmüıtür. 

Bulunan ~ocuk 
Dün gece ıaat 23 buçukta Os -

man Beyde Köse oğlu apartmıanı 
önünde 20 günlük b · r erkek çocuk 
bulunmuş ve Darülacezeye gön -
derilmiıtir. 
H1rsızhk 

Evsiz takımından Abdullah oğ
lu Mehmet Arap Camii Mahmudi· 
ye caddesinde 205 numaralı dük • 
kanda bakkal Hasan ·Hüseyinin 
dükkanmda bulunmadığı bir sıra
da dükkan üstündeki odada b:r 
kat elbisesini çalmrısa da )".aka -
lanmışbr. 

K~v~a 

Turan barında artist Esma, 
dostu Bürhan ile Meşrutiyet cad· 

~ 

desinden geçerken Nehabet ve 
Mehmetle aralannda kavga çıka
rak her dördü de yekdiğerlerini 
dövdüklerinden yakalanmıtlar • 
dır. 
Kalp para 

Dün saat 15 buçukta Büyük A
da:la Çankaya caddes'nde 42 nu -
maralı evde oturan Hiristo oğlu 

14 yatında Niko vapur itkelesin • 
de bilet kitesine on kurutluk bir 
kalp para sürdüğü anlatıldığm-
dan Y,akalanmııtır. , .. 

vadaki Festivallerde bulunmk ü
zere Sovyet Rusyaya gidecekt!r. 

----<>-

Ticaret borsasında 
Ticaret Borsumdaki bir çok 

abonelerle mübayaacrlar ve s:m -
sarlar ıon zamanlarda boraaya o
lan kefaletlerini yenilememiıler

dir. Borsa bunlara, kefaletlerini 
yenilemedikleri takd'.rde, borsada 

i§ yapmaktan menedileceklerini 
bildirmitfr. Bu suretle boraada 
bir tasfiye yapılacaktır. 

--0-

Halkevlnde konfe
rans ve temsil 

Bugün saat 18 de Cağaloğl~ 
Halkevi merkez salonunda pro
fösör Dr. Fahrettin Kerim tara· 
fından (çocuklarda karakter in
kitafı) hakkında bir konferans 
ver'lecektir. Bu konferans herke
se açıktır. 

Gene bugün saat 20 buçukta 
Gülhane parkı içindeki Güzel 
San'atlar kıamında Temsil şubesi 
amatörleri tarafından (Tırtıllar) 

piyesi temsil edilecekt:r. 
-o-

Maskeli balo 
Tayyare Cemiyetinin tertip et

tiği maskeli baloların birincisi ö- 1 
nümüzdek:'l>erşembe günü akta· 
mı verilecektir. _.,_ 

Hamallardan şlli Ayet 
Meydancık civarm:laki ticaret

haneler dün belediyeye ve ticaret 
oda.ama batvurarak buradaki 
hammalların fazla ücret aldığın
dan §ikayet etmişlerdir. Böyle b:r 
vaziyet olup olmadığı tetkik edil-
mektedir. . . . · 

Hit ~r marşı 
Son seneler içinde Hitlerin nas

yonal sosyalist fırkasiyle Alman
yada yaptığı büyük değişiklikleri 
herkes bilir. 

Hitler daha ba§a geçm"!den ev
vel gama haçlı meşhur armasını 

ıeçmif, ve şimdi Almanyanın milli 
marşı yerine geçen mar§mı tesbit 
etmişti. 

• 
Geceleri bütün Alman radyola-

rında yüzlerce kjşinin bir sğızdan 
söyledikleri duyulan bu mar§ın 

güftesi maalen şöyledir. 
Biz ciddi ve sessiz olarak yürü· 

yoruz. Kalplerimiz nereye gitmek 
istediğini biliyor· 

Yolumuz •ert, hedefimiz uzak· 
tı~. Bunun için biz ebediyete doğru 
yürüyoruz. 

Büyük istıraplar ceken. gökte 
yıldızlarla Jöğüıen bir milletiz. 
Şimdi de ölmemek için, yaıamalı 
için çalıfıyoruz. 

En büyük lelahetler karşınnda 
fa§ırmıyan bir milletiz. Herkesin 
bizi öldü sandığı gün hücuma geç· 
tik ve kurtulduk. 

~ 

Evfel kul~•• demode 

Eyfel kulesi artık Par\! halla 
üzerinde merak uyandırmamakta· 
dır. 1933 de kuleye 322.969 kişi 
çıkmıf, bune kart• 1934 d~ yalnız 
363.720 kişi r.ıkımştır. Arada yüz· 
de 10 bir eksiliı vardır. 

J,lman tarifesi Ucret
lerl lndlrllecek mi? 

Ticaret odasına lstanbulda u• 
mumi liman tarifelerinin b'r mik
tar daha indirilebilmesi kabil ola· 
bileceği yolunda bazı müracaatlar 
yaptlmtf, oda bunun üzerine umu
mi ı:man tarifeleri üzerinde tet
kikl~r yapmağa baılamııtır. 

Diğer taraftan deniz ticaret 

müdürü Müfit Necdetin başkanlı· 

ğı altında toplanan liman tarife ko 
misyonu liman tarif es=ni tetkik et
mektedir. Umumi liman ücretleri 

ile su. mavuna, dalgıç, tahmil ve 
tahliye, ICömür verme ücretlerinin 

indirilmesi imkanı bulunursa Ö
konomi Bakanlığına bildirilecek• 
tir. 

Liman Umum Müdürlüğü 
huıusta tarife komisyonuna 
muhtara vermittir. 

Kaçakçılık yapan 
bekçi 

bu 
bir 

Adnan vapuru bekçisi vapur
dan gümüş tampanya kovaları ve 

daha bazı kıymeti: kaçak eıya çı
karırken yakalanmııtır. 
~ 

Komisyoncular 
toplandı tar 

Komisyoncular Birliği Umu
mi heyeti dün akıam Halkevinde 
toplanmıştır. Birliğin avukatı An
karada bakanlıkça hazırlanmakta 

olan yeni gümrük komisyoncuları 
kanunu etrafında malumat ver
miş, kendi teşebbüslerini anlat• 
mıttır. Kımun etrafında hazırla

nan proje bakanlığa gönderile
cektir. 

-0-

DUn gelen seyyahlar 
Dütes Of Athol isimli seyyah 

gemisiyle dün tehrimize 380 lngi
Pz seyyahı gelmiştir. Seyyahlar 
iki gün kaldı·ktan •?nra 5urireı:e 
gideceklerdir. 
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ihtiıaı adını 
( BQf taralı 1 incide) 

Girit tamamile 
Venizelosçu 

Paris, 4 (A. A.) - Asi d.onan-
manm Hanyaya varması hakkın • 
da tafsilat veren "Jurnal,, gazete
sinin Yunanistr..adaki muhabimie 
gSre, B. V enizelos, Girid adasını 
idare için bir üçler meclisi tesis et
miştir. 

Asi gemiler, Giritteki kuvvetler 
tarafından hiç bir mukavemete 
maruz kalmamışlar ve Suda lima
nına serbestçe demir atmıılardır. 

Ada. halkı asi don.anmaya ilti -
hak etmişlerdir. Donanmaya ami
ral Deme$tikas kumanda etmekte· 
dir. 

Ordudaki isyan 
Atina, 4 (A.A.) - HükUmet 

kuvvetıleıi §arki Makedonya asi • 
lerini şarka doğru püskürtmüşler· 
dir. 

Atina, 4 (A.A.) - Hadiselerin 
inki!af ı, isyan hareketinin sadece 
entrikacı bir kaç zabitin eseri ol -
mayıp, iktidan ele almak için Ve
nizelosçular tarafından iyice tet -
kik edilip hazrrlanmıı bir planm 
tatbiki olduğunu isbat etmekte • 
dri. 

Asi1ler tarafından, baıhca harp 
gemilerinin ele geçirilmesi, Sala. • 
min tersanesinde yapılan bozgun 
harekatı yalnız hük.Umet memur -
larmın suç ortaklariyle yapılabil-
mİ§tir. . . 

H ükUmet merkezinde aük.Unet 
vardır .. Halk endiıesiz bir surette 

Tayyarelerin Su dadaki 
gemileri tekrar bom

bardımanı 
Atina, 4 (A..A.) - Son haber

lere göre Giritte Suda limanına 

vasıl olmuş olan asi gemiler, Veni
zel!)sun ikametgahından pek uzak
ta bulunmuyorlar. Dün !ıabahle
yin hükftmetin tayyare kuvvetleri 
bu gemileri taciz etmekte idi. Ma
amafih bunlara hasar vermemeye 
de dikkat ediyorlardı. 

Venizelos ayan ve mebu
san azalarını içtimaa 

... 
çegırıyor 

Bay: Venizelosun hükUınet a -
leyhinde bir beyanname ne~rede • 
r'ek Giridin mu halef et fırkasına 
mensup ayan ve mehusan azasım 
toplanmaya davet etmiş olduğu 

zannolunuyor. 

Tayyareler Venizelosun 
evini bombalıyacak 
Atina, (A.A.) - ''Vradhini,. 

gazetesi, hükUınetin, bugün, tay -
yareler ile V enizelosun Kandiye -
deki evini bombardıman ettirme • 
yi dütündüğünü yazmaktadır. 

Ave-roftan duman çıkıyor 
Atina, 4 (A.A.) - Havas a

jansı 1nubabirinden: 
Atinaya dönen tayyareciler, ver

dikleri raporda, atbkları bir- bom
banın Averofa düştüğünü ve ge
miden uzun bir duman sütununun 
yükseldiğini gördüklerini söyle • 
mişlerdir. Geminin mühim hasa -

HABER - Aktımı Postan . 

adır11 
' - "Ben Venizelosun çok iyil 

dostuyum. Fakat kendisiyle ayni 
görüş tarzına sahip değilim. Veni
zelös parlamentocudur, ben ise 
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ilerliyor! • 
Deniz muharebesi f 

başlıyacak · Yunan ihti~~I}. , "; 
Atina, 3 (A.A.> - Hüktimete karşısında duşun ~'dı 

sadık olan harp aefinelerinin se- •• k I • • ........ ,, 
as~~:~;:. §unları ili.ve etmittir: ferber hale getirilmesi emredil - du erımız ~.' 

- "Şimdi Yunanistana gider • mittir· Bu kuvvetler, asi filoyu te duğu anlaşılnuş, diğer adalar he aı 
dibe gönderilecektir. kında hen.üz vazıh malUınat gelf11 sem, ağlebi ihtimal beni katleder-

ler. Eg'"' er gelip bana: iktidarı tek- F evkalide tedbirler miştir. r11d' 
Makedonya ve Trakyaya ge ı t~ 

Jif etseler, Yunanistanm bana ih· Atina, 3 (A.A.) - Divanıharp Kavala kolordusu kumandanının u· 
tiya,cı olup olmadığını araştırırım. örfi heyeti ya.rın f aa.liycte baş- dili ve Serezin ihtUdlcUer elin.defi ıfl". , Oz. 
Ben dahili harp ve mücadelelere lryacakbr. Kararlar, değitmez o- ürdat olunması, Harbiye Naz•~~%~ l 
yeni mevzular değil, sulh ve inti- lacak ve her hangi bir itiraz din Makedonyaya Başkumandan ol ~t 11 İti: 
zam unsurları götüreceğime emin lenmiyecektir. HükUınet "9aziyet izamı ve yerine ahiren kabineye f/e' ') 

nan fırka reislerinden General 'eli 
olmak isterim.,, dolayısile fevkalade tedbirler a- taksas'ın geçmesi t'e en nihayet S ~ ttı.':"'l 

Plastiras, Yunan ulusunun ek· lacak ve bunlar vaziyet düzelerek nik Ue Atina arasındaki muhaber~ •. qtı 

"""' seriveti isterse iktidarı kabul e - sükun avdet edinceye kadar de • kesUerek lıaberlerin Belgrat tarı p ~' 
dec~ğini bi!dirmistir. vam edecektir. HükUmet asilerle le gelmeğe başlaması bu kıt'aff.bl altUc 

1 k · · vaziyetin karıştığı."rJı göstermesi ıtı le MiHet davet ederse! an aşmamağa arar vermaıtır. riyle nazarı dikkati caliptir. ~ /...' 

Cann~, 4 (A.A.) -Yunan hü· Bir kumandan değiştirildi lhtUôl gününden evvel, Makedo~~ l 
kfunetinin son isyan hareketini tel- Atina, 3 (A.A.) - Kavala ko- ve Trakgaya hareket eden nı~ttt' '] 
kin etmesinden şüphelendiği Ge- }ordusu kumandanı General Ko- grupu murahhaslarının. bir eser~ ~ ....._ 

d .... t• ·1m· • sadül olarak Kaferin istasyorı ., t o( neral Plaatiras Röyter muhabirine menoa egıf ırı lf ve yenne doPr 
tevküleri anlQ.§ılıyor ki: Make .

1
•
6 

, 
beyanatta bulunarak son vekayi - General Jebus tayin olunmuftur. ve Trakyadaki ihtilalcileri muvali"ıu· ~~ 
den katiyen haberi olmadığını ve Erkaniharbiyei umumiye emrin ten harekete geçmekten menetnıi~ 'b 

d 1 70 b•t ht ı·f k Havadis Yunanistanda 1:üyu bal .ıı '] asla V enizelos ile teşriki mesaiyi e ça I!an za ı mu e > o " "' w 
1 d •L 1 k Ü onlar da faaliyete girişmişler ııe ,, Ot 

kabul eylemiyeceğini ve memle • lordu ar a vazıre a ma zere harekette Serez şehrini ellerirıe U' ....., 
kete ancak milletin daveti üzerine harbiye nazırının emrile dün Ati çirmişlerdir. rıt• ~~ 
döneceğini söylmiştir. nadan hareket etmişlerdir· Serezde bu vaziyet hadis ol';,i 1~le 

Çaldaris, Venizelos için Selanik de mi karıştı? !(avala" Drama. ile, daha beri~ aıı' ' 
ta yani Garbi Trakyada ihtüdlc& ... ı• 1 tı 

ne diyor? . Alina, 4-Selanikle Atina aarım. •ır acaba harekete geçmemişler rw ~~, .. 
Atina, 4 (A.A.) _ Röyter mu· daki telgraf muhaberesi birden· dir? ~ ı~ı: 

habirinden: bire kesilmiıtir. Bu, Atinada çok Seldntk ve Şimali Makedonya , 

Röyter ajansı muhabirine be .. 
yanatta bulunan Başbakan B. Çal
daris, isyanın bastırılacağına ka

naati olduğunu bildinniıtir. B. 
Çaldaıis, B. Venizelosun hareket. 

büyük bir heyecan uyanc:inı:nıt. haldedir? ~ n.. 
Bugün U.in. kat't olarak bilineli 

1 
vı Selanikte de vahim bazı hadile - ~ .ıoJI: ~ 

ıey varsa eski Yunanistana, ve J.JJ ~~ ı-11 
ler vukuhulduğu §eklindeki ıayi- donya hududunda bulunan Tsol~I ile 
alar halk arasında panik yapmıı· Çtıldaris hilkdmetinin henüz /ıtJI' lt~dı 
br. bulunduğudur. • \J)t • 

ıehirde dolaşmaktadır. Yalnız 
devriyelerin dôlapnaları, örfi ida- ra uğradığı zannedilmektedir. lerinden acı acı bahsetmiş ve onun 
re olduğunu hatırlatmaktadır. Hükumete sadık harp bir '"korsan kahramam,, olmaya 

B• d • 1 • • Hükumetin, birbiri ardı sıra ,,ıl, ~ ' 
ır enıza tı gemısı rettiği beyannamelerde milletin~ "' 

kaçırmışlar tanperverliğine müracaat ederek 1
1
• A. 

B Ç ld ; . b gemileri hazır! liyik olduğunu söylemiştir. 
ay a ar.sın eyanatı R · · ·· h .. · ı 

Atina, 4 (AA.) _ Havas ...,. . Atina, (A.A.) - Asiler tara . eısı~um ura mura~aat ar: 

Diğer taraftan öğrenildiğine eyliyen yerlerde sildlı altına dcıo.eli 't.~llr 
göre asiler Pire limanından bir dilecek ihtiyat efradın kendUeri.JI ı' \~ l 

beklenen hizmeti üa edeceğirıcüff. ·~~ 
deniz ıdtı gemisini dAh~ zcıpt~c. • min bulund~~~u ifade e~lemes~ \k 

• L' b. ·d . fmdan Salamin'de liizmet edemi. Atına, (A.A.) - Estiya gaze4 

Jaıııı muna ırnı en. · · A f k 1 d d 1 mitler ve kaçırınıtlardır. Deniı: • tf.lôlin. kenduıını fazlaca ugraştıt •IS' •o. 
Baıbakan B. Çaldariı, Havas y~k hir hal.e .g~tirilmi.ş .ol.an ye - tesı, sıyası ır a ar ışın a o an 

ajanaı muhabirine yapbğı beya • dı harp gemısının tamırmın bu - birçok §ahıiyetlerin, vaziyeti •Y -

_,.,,,. '~l(i 
altı gemisini takip eden bir torpi- bir nıalıiJJet. alaeağa kanaatlerill"J\f• ~ı 
to, geminin asi donanmaya ilti • Bul bulmasmdan üeri gelse gert~ fil'' lldı 

natta demittir ki: t g~n biteceği haber verilmekte. dınlatmak ve dahili mücadele teh-
dır likesini bertaraf ebnek üzere fi. 

bakının önüne geçmeğe muvaf • lhtildlcller, donanmanın bir ksl Jtı ;~'n 
na ve Giritteki askeri kuvvetler ~ JI 1~~i111 - "B. Venizeloa hakiki bir va.. • 

tan dü§manı gibi ha.reket etmiıtir. Yanlış yapılan bir iş 
memlekete hizmetler ettikten son- Atina, {A,A.) - Son haberlere 
ra, devlet adamı ve bir parJ~en- göre Niki ve Leon ismindeki iki 
tocu şeref ve haysiyetini lekele· torpilo muhribi ile bir tahtelbahir 
mektedir. Venizelos, halkm İra· harlimete sadık topçu kuvvetleri 
desine ve kanunu esasi hürriyeti. tarafından hasara uğratılmıştır. 

ne karı~ tam bir istihfaf göster- Serez şehri istirdatolundu 
mektedır.,, . At' {A. A) Ş ka Mak •I ına, . . - ar t e-

B. Çaldariı, isyan hareketinin donyadaki asi kuvvetlerin bükU-
n:11~yet. ~brılacağma kanaatini met kuvvetleri kaı·ıısmda ricat et
bıldırmıttır. tikl~rini bildiren bir telgraf, isyan 

HükUmet, isyanı butrrma.ya hareketine yalnız Girit adasiyle 
devam ediyor, fakat dün öğleden donanmanın bir kısmının değil, 
sonra Girit adasına gönderilen fakat Yunaniıtanm kara mıntaka
tayyare filosu havanın fenalığın-. sımn bir kısmının da iştirak ettiği. 
dan geri dönmÜ§, vazifesini yapa- ni ilk defa olarak meydana çıkar-

' mamıştxr. maktadır. 

Bombardıman 
Atina, 4 (A.A.) - Atina a • 

jansr, Siter adasına doğru giden 
iki asi torpito muhribini hükUnıet 
tayyarelerinin bombardıman et • 
tiklerini bildirmektedir. Netice • 
nin ne olduğu meçhuldür. 

Salamin teraan~inde yedi harp 
gemisi ıüratle tamir edilecektir. 
Makedonyaya asker sevki ve sefer
berlik süratle ilerlemektedir. Küt
le hali1;Jde gönüllüler kaydedil· 
mektedir. 

Atina, (Huswi) - Cümhuriyt..i:i 
müdafaa cemiyetine melllllp olan 
Makedonya ve Trakya mebusla -
rmdan birçokları tevkif edilmit • 
lerdir. Bunlar arasında eski na -
;z:ırlardan Bakalbafı, Deliyaniı, 

Kostopulos, Pantazidis, Miratidis 
ve Papuiaaın oğlu da vafdır. Bu 
cemiyetin reisi olan Ceneral Pa
pulas, hakkında henüz bir ma
IUınat yoktur~· 

Makedonyaya süratle kuvvet 
aevl<edilmek.tedir. ihtiyat kıtaat 
silah altına çağırılmıştll'. 

Seres §ehri hükumet kuvvetleri 
taraf ır.dan İ§gal edilerek asilerin 
el~nc.Jc.n geri abnın:ı§tır. 

Makedonyada da vaziyet 
karıştı 

Athıa, 4 (A.A.) - Gueteler, 
Geni!tal Condylisin almmıı olan 
esken tedbirlere nezaret etmek Ü· 

zere bu hafta içinde Makedonya
ya gideceğini haber vermektedir· 

ler. Generata gaybubeti esna
s1nJa B<ty Mataksas vekalet ede
ccklh. 

General PJastiras, yük
sekten uçuyor 

Kan, 1l (A.A.) - "Bir günlük 
diktatÖl',, Plastiras, Patj - Suar 
gazet~ini~ muhabirine · şunları j 
aöylemigtir: . 

fak olmuş, yarı yoldan Pireye çe.. Gi.ridin Uıti.yat askerlerine bcl~ı, ~i <>t~ 
kir teati ettiklerini haber almıştır. virmittir, bütün adalara ve adalardaki krıı· ,,J' ~~ lt 
Bu şahsiyetler, tabii vaziyete dön1 General Plastiras kayıp Zere 00 buralardaki techizat ve . .:ti &. 
mek, kan dökülmesinin önüne g--- himmatı harbiyeye ve vesaite fi."'' "-'-

-~ Kan, 4 (A.A.) - General Plaı- 'rd'" 
mek ve ulusal birliği tekrar yeri· olacaklardır. ti 18 

tiras otelden çıkını§, meçhul bir /htilôl işleri için l6.zım olan. P (~ J, lJi ne getirmek üzere Reisicumhur B. t ' ~ 
istikamete gitmiıtir. mn yüz müyon dralımisini Girı ,/ l: 

Zaimis'in emirlerine amade olduk- ni l ıJtı • Yunanistanla muhabere salannda ele geçiren Ve ze os l ......... 
lannı bildirmeği düşünmekte ve rinde bıuıun bir kaı; misli fazlası ~l\h 
buna hazırlanmaktadırlar. yok. Vaziyet gayri tabii s.en vardır. 1 ~ < 

Venizelos kanun harici Atiııa ile telefon muha.beratı ya - Bflberler, tekrar ediyoruz, vatıft~4' > l1ı 
pılamadığı gibi A tina ve Sellniğe de ğildir. Bugün. şurada ve burcıdO ;ıul'I !) !.. 

iJan edildi telgraf kabul edilmemektedir. Bu sa- kimiyet iddia eden hükfl.metle i/ıt I' V 
Paris, (A..A.) - Pari - Suar ga- hah gelen trenle Atina ve Selanik ga- lerin yarın bu vaziyetlerini rnııh ~~llı 

tel i d l · tir n·· t .. d n za edecekleri Riiphelidir. t:a h 2etesinin Sırp-Yunan hududundan ze er e ge memış • or gun e - r- pP q 

9A1Jır / ltı..l ,·I öğrendiğine göre, Girit isyan ha. beri Yunanistandan gazete gelme- _...-/ •ı 
mektedir. Dün Düşes Of Athol ismin-ı-----------ıet ~i._· 

reketinin ba~ına geçmi~ olan B. deki seyyah vapurile gelen seyyaldar Menedilen piyes ~ ~~ 
Venizelos, Atina hükfuneti tara • son hadise üzerine Atinaya gitmiye • Ankara, 3 - Matbuat t}ıJSdi 1 

fmdan kanun harici ilan edilmİ§ - rek pro.gram harici lstanbu1a gelmiş- müdüdüğü taraf mdan tetki1'1~ .~ı ...._ 
S• JfV \ı tir. lerdir. len Canavar, Vatan yahut 1 _, 1 

Venizelos, taraftarlannın yar - 3 kur'a silah altına alındı ve Üç Saat piyeslerinin oyJ1~i~ ~·' 
dımı ile Atinayı ve bütün Yuna.. Atina, 4 (Hosust) - Çaldaris hü- ıı fu sebeplerden dolayı nıetl l~ 
nistanı hükmü altına alacaktı. kiimetf kısmen iHi.n edilmi~ bulunan mittir. t~ t~t·~ 

seferberliğin genişletilmesine karar Can • • d 1'i ~ ~l'r 
M h l•fl kı·· t ki avar pıyesm . e es Jı' · u a 1 er up e sa 1 vermiştir. 932 ve 933 smiflan da silah zulmu karıısmda halkı dağ"t"· ~"' 

imişler altına çağmlmıştır. Maamafih sefer- d 1 bu.ı d to\ 

berlik bütün Yunanistana şamil de. mağa teıvik e en ıöz er • det'' 'it; 
Atina, (A.A.) -Atinadaki li- ğildir. maktadır. Üç saat opere~ı etifıe ~~ 

beral klübünde hükUmet memur· Piredeki vaziyet mamen lran ve Irak takJıtl JıJıe 1 )'ltl 
lan tarafından ar~ı..tınnalar yapıl- doludur D .... •t bı"r devletin 53 ' b... · 

.,. Yalnız Sıklad ve Jyoniyen adala - • ...,.. .. ··ısııe ~ 
mış ve muhalefet rüesasından Bay rmda seferberlik vardır. de taklit edilmesi hoş goJ'll J 
Anastasyo ve B. Cafandarisin ora· Pirede isyan hareketi aleyhinde mP.kec:lir. _ eJi1t' '~tl, 
da gizli oldukları görülmüştür. bir miting yapılmış, asiler tel'in edil· Vatan yahut Silistre pJf çc) ~iti 
Memurlar ayni zamanda birçok mişlerdir. gelince bunda.ki "Padi§ahllJI ~i~ 
tüfekler, humharalar ve mühim- Orta ekt le yaşo., ve yaşasın Osmantılatıı şfl 1 \>~~ 
mat bulmuşlardır. m e p r sözler çıkarıldıktan solll"a ofl1 'iıı. i 

Maliye bakanı Bay Pesmazoğ- muma izin verilmittir. . ,llff/, ~' 
Bundan Sonra maarf,0 llllllltllllllllHllllWllUllUWllllHJUDlllnıDlllUlllJlflllllllfPllntlfflllllll" .. t.fl '• lu, A vnıpadan dönmüştür. .L1 Jll .. 

yüksek mektep mezunu ıerJ' ,. ( Vapurlar işlemiyecek müdilrlilklerlne üd·· 1 .. bul d··~· yer .,. ııı· m ur erının un w.&- il··diJ• • l 
b ğl k 'f rıı '~· Atina, 3 (A.A.) - Hükfunet 8 8D8C8 ki orta mektepler maarı •it\ 

Pire limanında bulunan ve Yu • Ankara 4 (Telefonla) - Maa. lü:klerine bağlanacaktır. adil'' .\ 
nan kara suları dahilinde sefer rif müdürleri için hazırlanan tali • Bundan ıonra Maarif 1..f 1.te9 ; tııd. 

p:ıt"' • yapan vapurların hareketlerini 
menetmiştir .. 

matname VekiJıler Heyetine gön • lüklerine ancak yüksek . , 
derildi Bu talimatna.nıeyc göre, mezunları tayin edilecektl''- ~ 



Şahin'in UQUH 
İSTANBUL: • • • • ı--n-o .. -. _4_2 ............... O C U 8Uy11k Deni~~~mını_ 
18: Fransızça <len, 18,30: Daııs 

musikisi ,·e muhtelif parçalar. 19,30 
Haberler, 19,40: Keman solo • Kii
zun. 20: Strobel ''e Ali ve arkadaş • 
lnrr, iki piyano ,.e vokal kuvartet • 
20,30: Senfoni numara 6 Bethovcı!. 
21,15: Son haberler. 21,30: Bayan 
Bedriye 'füziln, radyo caz ve tango 
orkestraları. 

·ııct 
1 ,~ 

ahin Reisin felaketini hazırhyan 
adamı bulmuşlardı 

ıı iS 0r- • d" R . ~ ~ 1 "Ya gır ı ve onu um f1ve-
/~ /: konuıan palabıyıklı, göbek-

/ lti Yan bir adam kartıladı: 
Af~ 'Buyurunuz Senyör! .. 
stl ........ b. .k. d 

11 :at QlZe yanyana 1 ı o a vere-
rcı•· "q' • 
MI llıızJ. .. 
a jJ ~':- Peki Senyör! .. Şimdi... Bir 

;tib8 ika. bekler misiniz? •.. 
tenardaki koltuğu ıösterdi. 

0~ .\Ii Reiı ilave etti: 
~ 1, 'Birinci katta olacak! ... 
' 'F ~ aka.t ... Şey ..• Orada yalnız 
0d oda var da ... 
-ı~ ""-....., Y &nmdaki odada kim varıa 
·d "Q b ~ &.fka tarafa at!.. 
~ 'Fakat ..• 

pi' Otelci kekeliyordu. 
~Ne var? ... Parası mı çok? ... uj ~ kirumı sormadım ... Ne iı· 

• 1 &en vereceğim. •• 
~· ~ tlini cebine attı ve bir altın çı -

ıı. lttaJc l<enardaki uf ak masaya 
; 11:1: 

t' " Babtiıtir. 
11 cıJf ~ Ôtelci artık onun kartısmda 
"I!, tını kıvrım oluyordu. 

d# ~ Seı on dakika sonra oclalar ha· 
~ dı, Bunlarm arasındaki akpalı 

,.tf ~Pı da açıldı ve anahtan Ali Re
~ \'erildi. 

~ ı A.rtrk akıam oluyor ve ortalık 
·-;/ \ r-e.rıyordu. Ali Reisle arkadq· 
11f. ~ h;~ karmlarmı doyurmak, 
I \k .. f\;.'1Alı \J ... 1"",ı ... Lh h.oWJtr ,.y 
;" ~ ... 1Sırı otelden çtlcacaklardL A-
~· ~~da otelci ile karıılaftılar. Ya· 

1 '<! a hpkı onun ıibi konutan bir 
~ ~rrı daha vardı. lkiıi de biribir-

11, ~ ile benziyorlardı. Biraz evvel· 
'İ: ~~~telci Ali Reisin önünde yerle-
. · adar eğilerek: 

't;:. kiminle görü~melC ferefine 
~~ırnj öğrenebilir miyim? .. 

~ ~i: •Ye ıordu. Ali Reiı cevap ver-

i '-Ş·· 1 ~h 0 Ya ye Paolino Benerenti ! .. 
f ~\ onıadan geliyonnn... Bunlar 
~~ >{l ılıŞaklanm, Bonif aı ile Vittor-
JP. • •. , 

af' 'Ve Kara Yuıufla Sanıar Oı· 
tıı gösterdi. 

ft fieJL_,_. J • 1) I , 
~ıı ~uıq ote cı u töz erın yarı-

f ~ill
1

i e.n~k dinlemit, hemen ken
~ ' .~nıtınrttı. Demek ki asıl bu-
di' ....,•Çın •öz açmıı oluyordu. 

1tt' \" Kulunuz, Yorgi Palamakiı !. 
-· ......., e.nnıdaki adamı gösterdi: 
i~ ~~~uda kardetim Jani'dir, Biz 
~o .nkiliyiz. Buraya Marki Va-

,J t~th-d~le 'beraber geldik.. Bizi o 
~· .. Bu oteli de o aldı bize ... 
~tttı Valeryonun lnebahtıya 
d\lti ? .. nıeıfıur baskında, Jiman
d~ ~ cemilerini biz tutuıtur
)~ ~ lca.dar fedakirlıja karıı 
" hır otel, çok bir fey değil 
'il .\li··; 1 d 
~er· e 1 e, Kara Yuıuf da bu 

~~ler~·tazleri büyüyerek dinle • 
tl ı. 

v,l,tt1ıJar lia! ... Bu iki alçali adam 
t' ?)o • 
L11l f ti& nun zaferini ve Şahin rei • 
~!., ketini bunlar hazırladılar 

• 

ar' '~i().ı~da kılıcmı çelimeli ve iki. 
~· 'te b' 

- Evet ıenyör !., Uygun değil 
mi? ... 

- Güzel. .. Çok güzel.. Valeryo 
nankörlük etmemif.·· 

- Fakat timdi o gözden düttü. 
Eğer eakiıi gibi olaydı, bize da
ha büyük iyilikleri dokunurdu. 

Y orgi, Ali reisin yanma sokul • 
du: , 

- Şimdi gene Türkler üzerine 
biiyük bir donanma hazırlanıyor. 
Gene Valeryoyu çağıracakla.rmıı. 
Hatta Valeryo bu sefer de kendi 
kesesinden birkaç gemi yaptıra • 
cağım söylemif. Çok zengin adam. 

Şimdi Valeryo Venedikte de • 
ğilmif .. • Çoktanberi olduğu gibi 
Garda gölü kenarındaki ıatosun -

. da ohıruyormuf. Fakat ıelmesi 
bekleniyormuf .•• 

Ali reis cevap verdi: 
1 

- Valeryo büyük adamdır. A
dmı ve zaferini biz de duyduk ••. 
Hatta beni de gemisine almasını 
yalvaracaktım· .. Eğer gelirse bana 
hemen haber verir misiniz 7 .•• 

- Baıüstüne ! ... Emredersiniz!. 
Sizin gibi genç, cesur ve akıllı fÖ· 

valyeleri çok sever o ... Kulunuz si

223 Klı:t.. VARŞOVA 13·15 m. 
16,45: Or~'-e!tra konseri. - Ders 

''esaire. 17,45: Plak 18: (Çoçuk 
neşriyatı, 19,45: Dans plaklarr, 20, 
35: Şarkılar (Brahma) 20,50: Si>z • 
Ier. 21: Eski şarkılar. - Sözler. 22: 
Senfonik konser. 23: Reklamlar. 23, 
15: Orkestra. 24: Sözler. 24,05: 
Dans. 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m. 
17,30: Sözler. 18,30: Kızılordu 

için ne§riyat. 19.30: Kolkoz progrn· 
mı. 21: Schumannm eserlerinden 
konser. 22: Almanca ne;riyat. 23,0a 
İngilizce neşriyat. 21,05: :Macar Ilf'2· 

nyatı. 

K.112:. PRAG, 470 m. 
1655: Hafif muıiki, 17,55: Ço • 

cuk ne~riyatı. 18,10: Sözler. 18,20: 
Plak. - Sözler. - Plak. 18,45: Şar· 
kılar. 19,10: Ziraat, 19,20: Alman· 
ca ne§riyat. 19,55: HaberJer. 20,10: 
Pik. 20,15 Rusça den. 20,30: Plak. 
- Sö7.1er. 20,50 : Kuartet. 21: :A.ske· 
ri ne~riyat. 22: Keman birliğiyle or· 
kestra konseri. 23: Haberler. 23,15: 
PJôk. 23,30: Almanca lıaberlt-r. 

545 Khz. BUDA.PEŞTE 550 m. 
18: Senfonik orke tra kon eri. 

19,10: Dere. 20,20: Pliili. konseri, 
20,20: "Balkan manastırı,, adlı tem· 
sil. 21,05: Budn §arkı heyeti taraf m· 
dan §Brktlnr. 22,50: Haberler. 23, 
20: Bulgar halk şarkıları. (Piyano 
refakatiyle) . 23,50: İngilizce aylık 
bahisler. l ,05: Son haberler. 

zi tanıtayım ona! ... Bu ıerefi ba- ------------
ğıılarsınız değil mi? .• 

- Hayhay!... Soy adları 
Sokağa çıktılar. Balçık - Eyüpte Defterdar 
Alt .1c1oba ,.u..c.a gutu7orUn. 900• . ... .J\rt .. ıtindf'! 14 umarada Cezrı 

kü Venediğe geleli henüz bir iki Kasım camii imamı Halit. 
ıaat olduğu halde epeyce ıeyler Tunçalp - Tramvay şirketi 29 
öğrenıniıti. itler iyi gidiyordu. numaralı kontröl memuru Murat 
Otelciye Şahin reisin nerede oldu- ve süvari mülazmu Enver kardet-
ğunu da sormak iıtemit, fakat ler. 
kutkulandırmaktan · çekinmİftİ· Bora - Pertevniyal resim mu • 

ilk lokantada karınlarını doyur- allimi Asaf ve oğulları Turhan 
dular. İzzettin, Şefkati, Dündar. 

Şimdi gemilere, gemicilere, de· 
niz ıavatlarına dair haberlerin en 
çok bulunduğu bir yer düşunüyor· 
du. Birdenbire burunsuz Piyetro· 
yu habrladı. Onun meyhanesi gü. 
nün her saatinde en azılı ve pitkin 
gemicilerle dolu olurdu. 

Bir ölüm 
Konservatuvarda eski eıerleri 

tasnif heyeti azasından ve Biga 
Saylavı merhum Samih Rifatın 
karcle§i yüksek muaikit inulardan 
Ali Rifat dün öğle üzeri ölmüştür. 

Artık karanlık basmııtı. Ka- r-........ H ........ A .................... R ................. , 
nallar ve sokaklar yalnız yakın İ · i 
evlerden gelen ıöniik ıtıklarla ' lstanbulda en çok snblan i 
ıanki aydınlanıyordu. Bazan da ~ gazetedir. lliinlarmı '>' "HA. i 
kanaldan geçen gondollar, kıyılar- 1 BER,, e verenler kar ederler. i . : 
da biraz aydınlık ıezdiriveriyor • ,..... • ···-·· .. ·-······ .. ••··••••••••••• .. ••• ........ 
du. 

Senyör Loredanonun fırmınm 
önünden geçti. Orada her §ey eski
si gibiydi. Hatta vaktin geç olma
sına rağmen Moreno, giıede oturu 
yordu. 

Ali reis bunları ıördükçe eski 
günleri hatırlıyor, olup bitenleri 
dün olmut sanıyordu. 

Bir köıe saptı, bir daha döndil. 
Biraz ıonra meyhanenin kapısın
daydı. 

HABER 
Akşam Postası 
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Kapıyı açtı, içeri girdi. Maıalar
dan birine ıarap götüren Piyetro 
bu yeni müıteriyi görünce evveli. 
şa,ırdı, ıonra elindeki ıite ile bar
dakları ilk masaya bırakarak kof-
tu: lm .. iDll .. :nııBB::Jl!limzz:D:Emmll • 

--i.Buyunınu.z, senyör!. .. Bir em 
• • • ? 

rınız mı var .... •tt it ~ter VUru§ta f itlememek. 
ar' AJ· '11dılerini zor tuttQJar... : 

eP ~l.ı • teiı d' ı · · 
"'tıd 1f erının arumdan mı-

- Bana boı bir maıa ! ..• Biraz 
tarap içeceğiz ... 

KUPO ft 

1 57 
t: . • 

~:ı' l) 
~ ,(J :nıek ki onun için l>u otelin 
~t otelQ old.11. ır 

- Emredersiniz!. .. Buyurunuz, 
.. 1 ı.. ' §OY. e ouyurun .••• 

:CDetJam iJeceli),. 
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5 Aşk ve His Romanı 

·----·· ·· ... ··--···--- ıi 

Vahit, kendi kendine düıündü: 
"- Amma da acayibim ha ... 

Bu geceyi bu kadar güzel bir kız
la aeçirmememdeki aebep ne
dir? ... ,, 

Kadın: 
- Tamamiyle ıerbestim ... ·di -

yordu.· Anlamıyor musunuz? Dos
tum bu gece yok... Batka ıehire 
gitti ... 

- Ah ne yazık ... Ne iyi olur-
du ... Fakat ben de serbest deği· 
lim .. . 

- Peki, öyle ise beni otomobil
de niçin öptünüz? 

- .... 
Erkek cevap vermedi. 
Kadın, içini çekti: 

- Gözleriniz çok güzel. 
Erkek: 

- Ne yapaoağmu tahmin et· 
seydiniz ... 

- Anlıyorum ... Eğer beni gö
türmezıeniz, mutlaka bir delilik 
yapacaksınız ... Aklınızdan bir ta-
knn fena §eyler geçiriyorsunuz .. . 
Kötü tasa.vvurlarmrz var... A .. . 
Amma da surat asıyoraunuz ... Tu
haf ıey: Ahlakınız, hiç de Feri· 
dinkine benzemiyor. Sizin bu de
rece dost oluşunuza tatılır .•• 

- Benzer yerimiz yok dene
mez ! ikimizin de saçlarımıza kır 
düştü. 

· - Doğru ... Fakat saçlarına kır 
düımesine rağmen 'dinçliklerini 
kaybetmemiı erkeklere ben bayı
lrrmı .•. Erkekler, bu saçlarla çok 
kibar görünürler ... Bilhassa ıizin 
gtbf, ıakaJdarı krrlafJ'1"Sa... Lakin 
sizin konuıulanları dinlemiyor-
muş gibi bir vaziyetiniz var ki, 
itte onu beğenmiyorum ... Hem ni
çin fena ıeyler dütünüyorsunuz 
bakayım? ... Bu gece ne yapacak· 
sınız? 

- ... 
- Ne yapacaksınız? 
- ... 
- Söylemiyorsunuz? 
Sisi, sesini gittikçe liısmı§tı. 

Bardaki garsonun itilmemesini 
temin etmek istiyordu. 

Ba§mı erkeğe doğru eğdi. 
- Söylemek istemiyor demek ... 

· diye tekrarladı .• Fakat aöyleme 
mekle hata ediyorsunuz ... Ben in
sanla gayet iyi arkadat, srrda, 
olmasmı bilirim ... Bana, aizin ha
yattan iyi anladığınızı söyledi· 
ler ... Size fazla tafıilit vermek
ten çekiniyorum... Fakat, sizden 
hoılandım .•. Dostum da burada 
değildir ... Kendisi çok zengindir 
ve ne kadar P.ara iıtersem bana 
verir .•• 

Avucunun içini Vahidin eli u ... 
tüne koymuıtu. 

·---
Fakat, erkek elini yava§Ça çek

ti. Kadının elini o~adı ve hafifçe 
kaldırarak dudaklarına götürdü. 
Öptü. 

- Sisi... Kızım ... Siz,J?,.ana bir 
iyilik yapacaksınız .• 

-Ne gibi ... 
- Ferit oyundan bıkmcıya ve 

masa başından aynlıncıya kadar, 
herhalde burada buluncaksıruz ... 
-E ... 
- Kendisine söylersiniz ki, o

tomobiline bin;p gidi!/Orum ... 
-Nereye? 
- O, nereye old~unu tahmin 

eder. 
- Hatta şimdi yanma. yaldaııp 

bunu ona haber verebilirim. 
- Hayır .•• Hemen ,IÖylemeyin. 
-Anlıyorum ... İznini almadan 

otomobiline binip gitmek i.stiyor
ıunuz. 

- Dofrü ... 
- Amma da garip aCiamsmız, 

yok mu ya hani ... Dinleyin, size 
bir nasihatte bulunayım.. .. Düıün
düğünüz §eyi yapmayın ••• 
-Düfündüğüm nedir? 
- Siz, birine aşıkamız... Far-

Jana varıyorum. 
Vahidin bu sözler ho§una git• 

miıti. Gülümsedi. 
Sisi, daha fazla eğildi. 
Ani bir heyecanla: 

- Neza.kehizlik ebnemeJC için 
yalan aöylüyoraunm:... Eğer iç.i
nizde bir keder varsa liat'iyen yal
nız dolaşmamalısınız ... Bana an· 
lattılar. Be§ parasız kalmı§sınız. 
Bütün paranızı aık uğruna sarfet
mişainiz ..• Ben ise, paralı bir ka
dm1111, paramı sağa sola aaçıyo

rum... Beni seven birini bulsay· 
dnn ... Burada herkes oyun oynu-
yor ... Sevmeği akıl edemiyorlar ... 
Buna vakitleri kalmıyor ... Ben de 
herkese uydmn, oyun oynuyorum •• 
Fakat, otomobilde beni öptüğü
nüz vakit hissettim ki •• 

- ... 
- Buna rağm.en !irim olduğu

nu'ZU bilmiyordum .. 
- Peki, kim olduğumu aanı-o 

yordunU2? ~ · 

Kadm tereddüt etti. 
-Zannedersmı dostumsunuz .• 

Ve ıizin, a~k itlerinde gayet alim 
olduğunuza dair !Öhretiniz var. 

-R12ım ... Ben yarm da bura· 
lardayun ... Sizi aldahp a)datmı
yaca.klarını görününüz... Fakat 
şimdi gidiyorum .• 

- Hayır... istemiyorum.. Fe
ride gidip haber vereceğim ... 

- Sakm yerinizden kımılda
mayın. 

-Nereye (İdİyonunuz? 
(De1Xl11U OOT) 

..... .. . . ' )' "'"'' . ' . . . 
önUmilzdeki perıembe matinelerden itibaren 

ipek sinemasında biltiln şehir 

L i A N E H A i D' i 
tarkılarla ıllılenmiı 

GECESi 
. en ıon e1eri, güzel 

SEVDA 
filminde alkıılıyacaktır. 

Yeni Kitaplar 

Hayali sosyalizm - ilmi sosyalizm 
Mqhur Engelı'in bu evrensel -:ıataörgütü Haydar Rifat tarafmdan 
dilimize büyük bir muvaffakiyetJe çevrilmit bugün yayılmııtır. 

Özenle tavsiye ederiz. Fiatı 50 krt . 
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Getirdiğimiz antrenörlerden istifade 
edebiliyor muyuz? 

Artık bizde de adet oldu. Ta
lmn veyahut ek:plerimizi islih et· 
mek istediğimiz zaman ilkönce 
aklımıza gelen §ey hariçten antre
nör getirmek oluyor ... Bugün içi
mizde öyle bir it ·kat var ki antre· 
nörü getirince her i§ olup bitecek, 
takımımız yük.ek bir kabiliyet ik· 
tiaap edecek, b!z de önümüze ge
leni çatır çatır yenerek öte tarafa 
8eçeceiiz. Halbuki hal ve keyfi· 
yet hiç de böyle düıünüldüğü gibi 
delildir. itte bunun sebeplerini 
birer birer burada izah etmeğe ça· 
lıplım: 

Şüphe yok ki her feyde olduğu 
gibi ıporda da sevk ve idareyi 
bilgili ellere bırakmak ve onların 
ihtiaaalarından istifade etmek çok 
llzandır. Ve ancak bu suretle te
rakki etmek imkanı olabiJir. Nasıl 
bir hastaya doktor çağırılır ve 
doktonın göstereceği tedavi usu· 
10 ona tatbik olunursa sporda da 
ilim adamı olmuı lizmıgelen an
trenörün göstereceği yol üzerinde 
yürümek, ileri gitmek iç:n başlıca 
çaredir. Yalnız burada meselenin 
ruhunu teıkil eden bir cihet varoo 
aır. Ona dikkat edilmediği takdir
de bütün emek ve fedakarlıklar 
botuna sarf edilmit olur. AJdığı· 
mız misal üzerinde bu esaslı nok
taya temas edelim. Eğer doktorun 
çağırdması ile hastanın hemen iyi 
olacağmı zannedersek çok yanıl
mıt oluruz. Bu iı:m adamım ça· 
iınnamızdan uıl malr1at omm 
batalı'~m teıhfı ettikten toııra 
bize bir tedavi usulü 1Ciatenneai
dir. Biz eler onun ıöaterecefi te
davi usulünü tatbik etm:yecek o
hınak doktoru beyhude yere ça
ğırmıt olar Ye hutabtnnızda da 
bir aallh eseri ,anneyiz. itte P
tirdiiimiz antrenarler h•kkmda 
ela ha lıal ayniyle Yakidir. Güreı 
antrenarii ma.teana --çünka on
dan llYJloyle ietifade edilebilin-

~ Amıpadan büyük feda· 
lrlrlddarla takımlanmızm teknik 
bbiliretlerini arttırmak için ıe
tlrdifimis futbol Ye atJetimı an
lnmlrlerinden baaüne kadar biç 
~lr menfaat temin edilememiftir 
~k, hakikati apaçık liiylemek 
olar. Ufak b!r misal: On aeneclen 
Wl antrenarler elinde çalftmlan 
llGJik kluplerimizde birinci ımıf 

8-ec:ede telikki edilebilecek han-

gi oyuncu yetipn=ıtir? Sırf kendi 
heves ve çalıımaları sayesinde 
yükselmit olan bir Bekir, bir Ze
ki, bir Refik, bir Hasandan bir A
laett:n ayarında bugün federe e
dilmit 22 klüp içinde bir oyuncu 
gösterilebilir mi? Evet lstanbulda 
futbol meraklılarının ve oyuncu• 
larının adedi bir hayli . artmıştır. 
Fakat itiraf etmek lazımdır ki u· 
mumiyetle oyun seviyesi eskisine 
nazaran dütkündür. Sekiz on se
ne evvel merkezi Avrupanm en 
kuvvetli ekibi sayılan meıhur 
Slavyayı yenen bir. takım ayarın
da bugün bir tim çıkarmaktan 

maalesef çok uzağız. Acaba ne· 
den baıtaki idarecilerin tayanı 
takdir olan bütün hüsnüniyet ve 
çalıtmalarma rağmen bu hal böy· 
le olmuıtur Neden getirdiğimiz 

antrenörlerden istifade temin e· 
demiyoruz Bunun sırasiyle oyun
culara, antrenörlere ve klüp ida· 
recilerine taalluk eden muhtelif 
sebepleri vardır. Ba§ta oyuncula· 
rımızın disipline riayet etmeme
leri, söz ve nasihat dinlememele
ri ve nihayet b:raz parlamaya 
baf laymca kendilerini dev ayna· 
larmda görmeleri gelir. Oyuncu
larımızdan bir çoklan futbolü 
zevklerini tatm:n edecek bir ıpor 
olarak benimsememitlerdir. Gale
ri için oynarlar. Sayılı maç gün
leri bitince b!n bir türlü behane
ler icat ederek antrenman ve ek· 
zenizlerden kaçarlar. Bqün kar
lı Ye ~urla bir ha .. da kendi 
kendilerine ekzeniz yapamak iç:n 
Cumalarmı feda eden kaç oyuncu 
bulunabilir? Türkiyenin en yük
sek oyuncuıu olduiunda ıüphe ol
mıpcaiı ıibi Anupanm da •yı· 
lı mqhur oyunculan arumda 
ıösterileb~lecek kabiliyet Ye yük
seklikte olan Bekiri, fU aatırlan 
yazan acizleri, lik maçlarmm te-
hir edildiii karlı ve fırtınalı ba
T&larda b:le bir iki aıkadaııyle 
ekzeniz yapmak için IOJUDIDUf, 
top elinde sahaya gittiiini ıör
miiftür. Her 90yde olduiu tibi 
futbolde de terakki etmek için 
§&hat çalıımanm Ye kendi kendine 
ekzerıiz yapmanın çok büJiik 
faydalan görülür. 

AntrenCSre ıelince: Antrenör
Sadi Kanan 

(Devamı 10 uncuda) 
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l•panyanın Baraelon t•hrİnll• 25 6in lıifi tüy altlet dünya ıampi. , 
~ (FntltlN Mill•) le, lqan7fll fCllJlllİ70flll (Girona) in ,,..nı ...,.,,.,,,,,__ 

HABER - Alrıam Postan 

Futbol 
- 1-2 ..... 

Ruslar 
Beynelmilel tutbul federas· 

yonuna mı giriyor? 

Habar almdığma göre Rus ida· 
recileri Londranın me§hur Arse 
nal takımına müracaat ederek iki 

müsabaka yapmak üzere lngilte 
renin bu maruf takımını Mosko 
vaya davet etmi~Jerdir. Bu de 
gösteriyor ki Ruslar futbolde git 

4 MART - 1935 ~ 

tikçe terakki etmek çarelerini a

raıtırmakta ve yakm zamanda 
beyneımileı temaslarda iyi netice- Ski ile uçuşlar 
ler almak niyetindedirler. Fakat Bir vq_,kitler çok rağbette iken aon zamanlarda bu rağbeti kaYIJI 
bu münasebetle tekrar gene orta• mİf olan Ski ile uçu,Lar bu •ene Chamovix'de tekrar itibar ıö~ 
ya Ruslarm beynelmilel futbol baılamııtır. Yukandaki resim Norveç ıampiyonu Olavullaud'un htJI' 
federasyonuna girip girm:yecek· kulaJe denecek bir uçufUnu göater mekteJir. Norveç §ampiyonu bd' 

l · 1 • km ktadır Hatta ÇUfİyle havada 67 metrelik bir mesale katetmİ.§tir. 
erı mese esı çı a • _ 
dolaşan ıayialara göre Rusların 8 O K S 
Fifaya girmelerine Çekoslavak -- - --
federasyon reisi doktor Pelikan Fenerdle Miller Fransız şampiyonuna 
delalet edecelan:,. Fakat bu f&Yİ· ildi F k t 
alar bugüne kadar kesbi katiyet 

yen • a a ••• 

etmiı değildir. Halen Ruslar lngi- Dünya Tüy Srklet fam.piyonu 
liz tak1mlariyle müsabaka yapa· "Freddie Miller,, Fransız ıampi

bilme'de ıerbeıttirler. Çünkü in- yonu Maurice Holtzer ile Pariıte 
gilteıe futbol federasyonu da Fi- yaptığı bir maçta yenilmiıtir .• 10 
faya dahli bulunmamaktadrr. Bu- devrel:k bu müsabakada "Fred
nunla beraber Fifa ile lngiltere a• die Miller,, kendiıinden beklenen 
rasında bütün temas ve münaae- faaliyeti göıterememit ve adeta iı 

temiye istemiye dövüımüıtür. 
bet tamamen keıilmit addedilme- Miller'in bu tarzda hareketi halle 
melidir. Fifa kendiıine dahil ta- üzerinde çok fena bir tesir bırak
kımlarm lng!liz futbolculariyle mııtır. Sıkı bir maç seyretmek he
müıabaka yapmalarına müsaade ves ve arzusiyle müsabakaya gel
etmektc ve bu maçlann neticele· mit olan seyirciler inkiaari hayale 
rini de tanwnaktadır. Ayni za· uirayarak •lonu terketm!ılerdir. 

dm sonuna doğru hasmm aall•dt 
ğı müthit bir "uppercut,, oft01"' 
tur. istediği noktaya yerlettir-; 
diği bu yumruk eğer haımırı• ~ 
ce isabet edebilseymiı onu n.Jı~ 
edeceği muhakkakmı9. Hol ~ 
daha fazla çalıımıt ve uf ak ( 
farkla sayı heıabiyle galip iliı' 
dilmiıtir. 

Bundan bir hafta sonra si 
celone' de 25 bin seyircinin öO~ 
de lıpanyol fampiyonu Gito"". 
ile çarpıtan Miller bu sefer b~ 
maharetini ıöıtermiı ve İIDIPrıııtl .... 

~a ntemationa Bôarcrda da . Cihan Tıı7 S~ICJt ~70-- ,..._...:,, ... ___ .1-1._ L: .. ı-.. ı .... 

iimelliller bulundurmaktadır. bütün bu müsabaka müddetice da çok ldlaik bir vurutla 
m .AcabaMoakova ~liz ua i- yeıine muvaffaki eti ik. i 

darecileri Fifa'ya karşı olan va

ziyetlerinden de bahsedecekler 
mi? Bunun 4a pek ibtimal dahi

linde olduiu ~ylenmektedir. 

Dünya Ping-Pon 
o 

• 
şampıyonası 

Fransız-Alman 
Mlllt takımları 
çarpışıyorlar 

Geçen Cumartesi a1qemı lnıil-1 ittirak ettili ha mii•bakaaa 
terede 10 bin kiti ı:bi munem rinci plerek befinci defa 
bir kalabalık önünde V embley' de üaere d&nya Pmı ponc 
dünya mua teni. f&IDpİyonuı na illa edilmiftir. Kart 

Martın 17 ıinde Pariate yapı- final müsabakası yapdmqtır. · enelce dün,a f&IDpiyoınhı_... 

lacak olan Framız ve Alman mil- Mü•bakanm bu kadar yüksek zanmq çok i:ri bir oyuncu 
il takmılan mU..bakuı için ıim- bir sey:rci kitlesi tarafmdan ta- tandan millabaka çok eerİ 
d:den hazırlıklara baflanmıfbr. kip edilmit olmaaı Pinı ponı o- yecanlı olmuftur. Boma 
Her tarafta bu maç mühim alika yununun her tarafta gittikçe .ah- Sabado.'u çok aüçlükle / 

uyandırmaktadır. Yapılan tah- ret kazandığına bir delildir. Dörtl 17-21, 21 - 17, 19-.f~ 
minler Framalarm lehindedir. defa dünya ıampiyonluiuna b•an ~:e 21 - 19 •JI ile yene 
Framızlarm aon zamanlarda fut.. mq olan Boma yirmi bir milletin 

holde çok terakki ettikleri görül- ----------.... -------
mektedir. Bilbaı .. dünya futbol Buz üstünde patenli hokey ./. 
f&IDPiJonu ltalyanlarla ıeçen Buz üzerinde patenli hokey dün· l 
hafta yaptlklan miiaabakada elde ya f&IDpİyonu olan Monarcbs'ler 
ettikleri netX:e biiyiik bir ımnaf- Fr&n11zlarla yaptıktan bir ~ta 
fakiyet telakki edilmektedir. 3 - 1 plip ıelmiılerdir. Fran
Framızlar ikiye kartı birle yenil· ıızlann son dakikaya kadar mu 
dikleri halde o tün çok pzel b!r kaYemet etmİf olmalan Monarc· 
oyun ıöetermiıler ye çok allat- ha'leri asabiyete ıetirm:ı ye mü-

•baka çetin bir •fhaya ıirmit
laninıılardı. Halbuki ayni hafta tir. 
zarfmcla Holanda ile çarpıtan 

Mo .. archı'ler behemehal ıali· Almanlar Holandalılara güçlükle, 
biyeti tem ~n için ellerinden ıelen 

ancak bir l&Jl fazla, plip rele- gayreti sarfetmekten çekinmemiı· 
bilm'tlenli. Almanlar birinci haf- lerdir. Franıızlar da buna kartı 
taymda çok faik bir oyun ıöıter- koymuılardır. Bu Yetile ile d~ 
miıler fakat ikinci devrede bu fa- halk çok ııkı ve heyecanlı bir mü 
ilriyeti idame ettirememitlerdir. 1abaka seyretmif. Neticede Mon 

Herhalde Fransızlarla Alman - arcba'ler Franıız müdafaumııı ("ı/. 
1ann yakında yapacaklan mü•· ı ıevıed· ği iki andan istifade et- DinfG fCllJlllİ70"" 11-"1, 
bakanm ne netice vereceii her ta- meaini bilerek maçm tonuna dot- na) oe linıl mapwla ,,J#. 
rafta 1abır11zlıkla beklenmekt:J ru arka arkaya iki aayı daha kay-

f ~zaboJotı' dir. dederek üçe kartı birle ~ ıel-
L iL ' mi•••& 



~MART-1935 HABER - :Alrtam Poatast ' 

Veni Türkiye 
Aırt.ın büyük mecmualanndan Robert De Beauplan bilhassa kültüı 

..... , okuyucuları için zamanın içti ılanındaki inkılapları Fransız okuyu· 
~. siyasi ve mali hadiselerini tetki "Ularına mümkün olduğu kadar ıyı 
ederek zaman zaman hususı sayıla 'ıir tarzda teşrih etmekte ve bu kadar 
~ıkarır. Sovyet Sosyalist Cümhuriye hsa bir zaman zarfında bu kadar şü • ;r lJirliği, Almanya, Amerika ı· nullü inkıldpları başarmış başka lıi~ 
k 'Cllı8aya dair böyle hususi sayılar i 'ıir millet bulunmadığını söylemekte 
t arrnıtı olduğu gibi son 27 Şubat 193 lir. 
aru,ı; sayısını da Türkiyeye talısi Mark - Eli Ravage "Emperyalizm 

etrnı~tir. ;iz bir milliyetçilik., başlıklı makale 
. ~u sayıda Türk inkılabını olduğı ıinde Türk milliyetçiliğinin bugünkii 

Dıbı gösteren ve kudretli kalemlerde. ;eklini bütün halkçı ulllslara örnek o· 
~karı tnakaleler yurdumuz için ger 'arak tavsiye etmektedir. 
rekten sevine ve iftiharla okunaca Bernard Le Cache' nin "Türkiye 
r<lzılardır. Başmakale Fransız Say \vrupadadır,, adlı makalesini ise 
~oı, eski bakan, parlamentolar birli rürkçeye çevirdik. 
ri ikinci başkanı ve geçen yıl lstanbu Ankarada Fransa Elçiliği binasını 
ha (lelen Fransız Saylavlan muralı yapmakta olan ve Fas ile Pariste de 

aa heyeti lxrrkanı Mario Rustan ta - aynca şöhreti bulunan Parisll Bay 
~"!_ından yazılmıştır. Bu makaleyi JJüyük önder Kanıiil. Atatürkün "Vu,, Albert Laprad' ın 1 'ANKARA,, adlı 

-Utkçeye çevirerek okuyucularımızın de çıkan resmi makalesi yllrdumuzun devlet merke-
okunıasını iatedik. zini çok güzel anlatmıştır. 

n ikinci makale eski Fransız bakanlarından George l Bundan sonra "Biz devletçiyiz., adlı makale beş sene-
~rınet tarafından yazılmış olup "Bir şefin portresi,, lik sanayi planımızı ve Ron Saylavı Jules Julien'in ka· 
ti lığı ile Kamal Atatürk' ün hayatına tahsis edilmiş- leminden çıkan "Buhran karşısında Türkiye,, yazısı lse 
g~ Yeni Türkiyeyi gerçekten tanıyan bütün yabancılar iktisadi ve ticari vaziyetimizi anlatmaktadır. 
ti, 1 bu Fransız bakanı da büyük önderimizin hayranı- "Her işten önre halkın sağlığı,, adlı yazı bilhassa 

0 '· Yazılarında baştan aşağıya kadar bu hayranlığı me'ktep sporlarımızı ve senelik spor şenliklerini güzel 
a11eı giizel ifade etmctkcdir. resimlerle süsliyerek çok iyi teşrih etmiştir. 

llo tlçüncü yazı gene meşhur bir yazıcı olan George "Peçeden ipek çoraba,, adlı makale kadınlığın Türkl-
c nrıet nlndir ve lsmet lnönüne dairdir. Fransız yazı • yede baş döndürücü bir hızla attığı terakki adımlarını 
1'-

1 
bu makalesinde Türkleri Avrupanın sullıu için en anlattıktan sonra; "Türkiycde diJ inkıl:ibı,. adlı son ma-

Qğ/aın bir garanti saymaktadır. kale bugünün f aal.iyetini yazarak bu f evkalô.de nüsha-
"On bir yılda altı asır,, adlı makalenin sahibi nın son faslını teşkil ediyor • 

...____--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 

Asri Türkiyenin 
başlıca vasıfları 

Yazan: Marlo Roustan 
M ebu•, •abık nazar ve 

Parlamentolar Birliği ikinci reiai 

''Cumh .ıı iy ~tçiyiz. Milliyetçi- reketi milletin hareketi dit. Çünk 
Halkçıyız. Devletçiyiz. Lai· onunla milleti arasında inanç biı 

rı;. lnkılapçıyız,, bunlar, timdiki )iği vardrr. 
1'urkiyeyi kuran temel ta,Iarıdır. Ve daimi bir dinamizm v 
Su umdeler demek istiyor ki "Dün değişiklik vardır. Çünkü 4.tatürl 
böyle değildi{ Fakat bugiin böy· her sabah bütün bir mil!ete yeni 
leYQ: ür..k kadını oDeratör f.Je""buran kuvvetlmizL bunlar- talimat verir. Kamal Ataı urk yal--

1
~~,,__ 

dQ71 Q[ıyoraz; yurdumuzun yannr nız Türkiyeyi kurtamııt olduguv İ· d b hl 
e en ve gece sa a ara kadar tarih 

çin bütün bir milletin deıbasını ve dil konvelerine iıtirak eden bu 
nefsinde toplamıt olmakta kalmı- zata aadece Cumurreia t•aslı az
yor, O, ayni zamanda bu milleti 
muvaffakiyetten muvaffakiyete 

dır.,, 

_ .. 

Bu yıl içinde tamamlanma~ı umulan Ankaradaki Çubuk barajr
nın Fransız mecmuaıında çıkan bir resmi (bu su bendi 6 milyon Türk 
lirası sarfiyle vücuda getirilmektedir.) 

TÜRKİYE 
A vrupadadıır 

Yazan: Bernard Le Cache 
Bundan yüz elli yıl önce Rigas 1 

F erreos adlı bir rum lstanbulda 
sultanın zülmüne esir olan ulusları 
':>arıta çağırnuştı. 

Bu kurtarıcı barıta yalnız ken· 
di yurddaşlarım, yalnız moldak
lan, Sırplıan ve Bulgarlan değil, 

ayni zamanda, Türkleri de çağırı
yordu. Mü~cafcol ... ı .... .,.ı.. vu"' Del

grad'da kurşuna dizdiler. 

Bugün Balkan uluslannm ban
şı gerçekleımiştir. Sultanlar sür
güne gitti. 1931 birinci te,rininde 

Ankarada Balkan konleranıtna 
başkanlık eden Kamal Atatürk 

menfaatlerini koruyabilen birer 
merkezdir. Bu birliği Kamalist 
Türkiyenin doğurmuı ve kurmuı 
olduğunu öğrenmekle Fransa bel
ki de hayret edecektir. 

Kamalistler yabancı yazıcıların 
sözlerine hiç de kulak asmıyarU: 

girişmiş oldukları medeniyet işini 
6aşarmağa uğraıma)(tadırlar. 

Ruh ve kültür bakımından Ka-

Türk milletine gelince; onun 

da Şefine karşı olan minnet 
koşturan, ona muzaffer milliyetçi· 
lik ruhunu nefih eden ve bütün "fimdiki Balkan devletleri Türki
'5ahalarda ayni enerji ve uyni ye- ve hayranlığı sarsılmaz derecede ye de dahil olduğu halde mevcu· 
nileşme isteğini veren BUYUK sağlam ve ebedidir. diyetlerini nihayet tarihe gömül. 
ŞEFTiR. Atatürk'ün en hücra ve fakir müt olan Osmanlı imparatorluğu-

fürk kadını hakim 
• t • 
~ra bize bunlar bütün ümidi ver

'»lehted• ır.,, 
~ Yeni Tür ki yenin üstüne kurul· 
~ 'Ilı olduğu sarsılmaz kay!l, milli
'b etçiliktir. Mütecania ve bütün 
s~~lannda gayet ııkı bir milliyet 
ht •k.. Dinamik kuvveti daim: 
't~"ekette olan bir milHyetçilik 
t,l.lrk lnilleti kaybedilmit zaman· 
d·tı telafi etmek mecburiyetinde .... 
Jciı~Su rnilliyetçiliğin bat vasfı in 
... 1\ "-l>çılıkbr. Evet, en ıon sınrrla 
it, ~ ka~ar götürülmediği takdirdf 
~d ehlıkeye düşer, birbir;n; takir en . 
~e tnkılaplara da fasıla verme 
.ı Relnıez c·· ·· t·· v •• T·· ki 14erı b. . . oruş ugum ur er 
~o l ırısi dedi ki: "On yıldanber 
'>t;k~ l>ir Yİirüyüıe gİrİ§mtt bulun 
lıokt Qyız. Bunda durmak, asi< 
t/"r ""· Heyecanımız bizi dur 
f · Fraııyor b ·1 Ak· ·· "'kl · ·· tir ~ ı a ıs suru eyıp go 
llo":(;· Hem, önümüzdeki örnek 

Jl K ŞEFiMiZDiR.,, l 
\~el~ .Öı:nek ise heyecanın bizzat 

• ,ıaıdır. Çünkü onun her ha· 

Enterparlamanter İçtimalara iş. yuvalarda bile en ferefli yerlere a- nun tedrici inhilaline medyun
tirak eden ecnebi millet vekille-
rinden birçoğu bize demıştir ki: 

"Bir milleti kurtarmak hem de 
genİf bir inkılaplar ıeriıine sevket
mek ayni zamanda temelini ve de
vamlı bir rejim kuracak kananlan 
yapmak için lazım gelen vasıflara I 
sahip böyle bir dahiyi cihtln tari· 
hinde ne kadar arasanız bulamaz
aınız. Ayni bcq hem yıkmak, hem 
de kurmak umllerini hesap etmi§
tir. St!hahlevin dıf islerini tanzimi 

sdmış olan resimlerinin altında 

"Sevgü kurtancımız çok yaıa! Ya
§cuın Gazi! Ülkümüzün ıtnırları 
yoktur!,, gibi yazılar okunmakta
dır. 

Fikirlerde, duygularda, ve ruh
larda bu tecanünü, bu bitl~ği anlı· 

yamıyanlar asri Türkiyeyi anlıya
mazlar. Türk inkılabı ne Fransa 
hüyük inkılabından, ne de başka 

(Devamı 9 uncuda) 1 

dur,, demiştir. 

Meşhur "Balkan barut lıçıırı,, 
artık dünyayı tehdid etmiyor. Bu-

1 rada elli milyon kifi karşıhklı yar· 
dım, sınırları korumak, iktisadi sa-

hada umumi elbirliği ve daima 
kuvvetli bir tesanüd için anlaşmış
lardır. Artık Avrupa imtiyaz ve 
kapitülasyonları bir daha gelme • 
mek üzere gitmiştir· Atina ve An· 

kara, Belgrad ve Bükreş rnüf terek 

Türk kadını tayyareci 

mal Atatürk'ün havarileri Türkiye 
nin Avrupa topraklarında sulh ve 
sükun tesisini kendilerine gaye e· 
dinmişlerdir. 

"Türkiye Avrupadadır,, umde. 
si 9 Şubat 1934 Atina antlaşma· 
unda büsbütün gerçekle,tirilmi~· 

tir. 

Ankara asırlardan sonra tekrar 
nüfuzunu eline alarak, padişahla· 

rm hürriyete kavuşmuş toprakla
rında, birleştirme işlerind.!, baş ro .. 
lü oynamaktadır . 

Türkiye, ıarkta kendisine hare
ket serbestisi veren Sovyet sosya
list cümhuriyetleri birliği ile sağ• 
lam antlaşmalar imzaladılctan son. 
ra ni;fuz1ırm tekrar kurmu~ ve Yu
nanlılar, Rumenler ve Y tJgoslav. 
larla yaph~ı anlaşmaları~ da ken-

Vu mecmuaşında "pc:~eden ı pek çoroba,, yazısını ttüsliyen resimlerden biri/ 1 ürkiyede kadınların 
sahneye de ç_ıkmalarına mani halmamı§tır. 1 

di otoritesini tesis etmi~ bulunmak .. 
tadır. ' 

.(Devamı 9 uncudaİ 



HABER - Aktam Postalı 

Çocuk haftası Servetlerinin nekadar ol u 
Hediqe kazananların ğunu bilemiye zengiiıler ! 
isimlerini neşrediqoruz ke il b .. .. k '-' 

1 615 14/2/935 tarihli bilmcccniliin doğ-( 4 Sevim, 84 - Bandmna 8 Adil, 85 - o J. e . er uyu o g una 
ru bulunmuı gckli ;u idi: Kaımıpa~ 19 Bedia, 86 - Karagüm- , l 

r:;' . 
1 ~ tı.~~ ... , 87 

- Atikali paıa tl mı· iyon ıı· ra bıraktı 1 - Edirnekapı, 2 - Topkapı, 3 - ~.ı1 -• • 88 - Büyükdere 99 Seniha, 
Mcvltnekapı, 4 - Silivrikapı, S - Eğ- 89 _ red.ikp::ıa 22 Ahmed, 90 - Ka-

rikapr, 6 - Azapkapı, 1 - Ahırkap;. ıımpaşa Nevzat, 91 - Şit~ Nerime, 91 
8 - Demirkapı, g - Çatladıkapı, 10 Hamdi, 94 - Sultan Seliın Sadiye, 95 BirletmİJ Amerikada altı adam 

vardır ki, ellerinde bulunan para
yı ne yapacaklarını bilmiyorlar .. 

- Kumkapı, 11 - Yeni kapı, 12 -
Paşakapı (Üsküdar), 13 - Zindankapı 
14 - Ayakapı, ıs - Bahçekapı. 

Dojru bulanlar ara11ndan Oıkil

darda Doğancılarda Ahmed Mitat Er

doğan ı inci, Be1.iktafta Bedia Ayacl 
Nuri 2 inci hedlyemizi kazanmı§lat

dır. 

KAKAO KAZANANLAR 

3 - Sultan Selba Sadiye, 4 - Sul. 
tan Ahmed 17 Abdurrahman, S - Pan-

plti Maide, 8 - Kurtulut Naci, 7 -

Sultan Ahmed 2 inci mektep 37 Leman 
8 - Panplti Kanıı Selami, 9 - Par

makkapı Serim Cemil, 10 - Hocapqa 

Meliha Akalm. 11 - 8 mcr illrmektep 

412 Ihsan, 12 - Karag6mrük 93 GG.zin 

13 - Eyiip Bahariye Ahmed, 14 -

Kangümriik 11 Sena, ıs - Kn: lisesi 

1340 Ane, 18 - O. K. O. 314 Mukbile 

17 - 13 çG ilkmektep 45 Nihret, 18 -

Llto apartmıanı 8 Kadri, "19 - Ga.lata
ııaray Use.ai 40 Suad, ZO - Iıtanbul Ka
raeftim oğlu yazJbaneelndo Malatyalı 
Mehmed AIL 

BISKOVlT KAZANANLAR 

21 - Bostancı 98 Saime, 22 - Be. 
yoilu 35 T evhlde, 23 - Kurtulııt Sa
niha, 24 - lat. Banka komerçilae ita!-
yan.ada B. Tomaso, 25 - lıt. 27 nci 
mektep 35 Nuriye, 26 - Pangalti 64 

Saide, 27 - lat. Erkek llaeıl 1003 Or
han, 28 - Pangatti EmeJ Hilmil, 29 

- Harbiye 5 Malike, 30 - Edlmekapı 

Vbeytoğlu Özdemir, 31 - Sumer Ban" 

ta Selami, 32 - 164 Hikmet, 33 - Çar. 
fdrapı 207 Ahmed, 34 - lıt. Erkek 

lisesi 146 lhıan, 35 - lıt. Erkek lisesi 
Güvenç, 38 - Fatih 36 Ay.el, 37 -

Çıkmaz çeıme 50 Bergiizıuo, 38 - Oı
küdar 2 Vural, 39 - Sapanca Yanık 
lt3yü 1hsM, 40 - Et7ema Sultan çe~
r.: : : :ı. 37 E!.rem. 

DEFTER KAZANANLAR 

41 - 15 ind mektep Maide, 42 -
Beyoğlu 20 lımet, 43 - Calatada Lü· 
J.ci Hendek 142 Firtina Fermon, 44 --

11 inci nıektep Asuman, 45 - Gedik
pap 29 Kcnaııi, 46'- Şebzadebap Ata 

ttlrk cad. l7 Muzaffer Şefik, 47 - ç.. 
,. at. el mek. Aglh, 48 - Çapa 31 D~İ 

mıeJs. 469 lmıet, 49 - Bakıkö:r 193S 

Panik, SO - lat. 55 hcf mek. Saadet, 
81 - Kadı:kay 480 Sadeddin, 52 -

- l tık liı. Burhan, 93 - Kurtulut 6 
- Fatih 14 Zehra, 96 - Fatih 16 Sey-
han, 97 - Samatya 52 Berç, 98 - E
yüp 38 inci llkmek. 338, 99 - Beyoğlu 

76 Şevket, 100 - 64 cü ilkmek. 302 İh
san, 101 - Kabata!t erkek lisesi Talat, 
102 - Beıiktat 29 Alaettin, 103 - Ka

dıkay 96 Meliha, 104 - Adana 33 Fe.. 
ridun, 105 - 44 ncü ilkmek. 274 Ah· 
med, 106 - Oımanbey Süzan, 107 -
Erkek lia. 308 Nuırat, 108 - lıt. Er. 

lia. Burhan, 109 - Kadıköy 12 Hamdi, 
110 - Büyük Ada 9 Katina, 111 -
Samatya 5 Mehmed, 112 - Edirneka
pı 23 Nihat, 113 - Heybeliada Şahin, 
114 - P-'m·'·~y "~ Se .......... t, 115 - Ak· 
.aray 17 Rıza, 116 - Kumkapı 4 Di· 

ruhi. 117 - Şi§li 66 Dürnev, 118 -
Aksaray 71 Firdes, 119 - Maltepe A3. 
IU. Selimet, 120 - İst. 59 ncu mek. 

Oıman, 121 - 44 cii ilk mek. 31 Mu
kaddea, 122 - Iıt. 24 cü ilkmek. 434 
Behice, 123 - Şehzadebaıı Halit, 124 

- 42 c;I mek. Saliha, 125 - Sultan Ah
med Seniha, 126 - 39 cü mek. Ali;~ 

127 - 36 cı mek. Ozkan, 128 - Kadı· 
köy 1 Süleyman, 129 - Uıküdar 61 
All, 130 - Ankara 15 Münür, 131 -
Usküdar 91 Handan, 132 - Beıiktaş 
18 Fikriye, 133 - Boğaziçi 47 Arir, 
134 - Beyoğlu 45 ci mek. Zeki, 135 
- Cıdata 1 Nuri, 138 - Gelenbevi 
mek. Uygan, 137 - Cümhuriyet me!c. 

Nadide, 138 - Beyoflu 28 Hiriato, 
139 - Kumkapı Anaıtasyan, 140 -
Beyoilu 437 Eral, 141 - Kadıköy 47 

Eıat, 142 - PangB.lti Artiiı, 143 - Bü. 
yükdere Hamdi, 144 - Eyüp 60 Faruk 

Servetleri o kadar büyüktür ki 

bunu hesap makinesi olmaksızın 

ve bir çok hat ağrılarına uğra • 
maksızın cemedemiyorlar. 

Her hangi bir adam için yüz sa
yısı ne ise, bunlar için de milyon 
rakamları odur! 

İçlerinde ikisinden ba,liası hep 
mukadder olan a:kibete yaklaımıı 
bulunmaktadır. Bunlar sırtların • 
da kocaman para denkleriyle, tıp-
pkı bir devenin iğne deliğinden 

geçemiyeceği gibi, öbür düyanın 

kapılana sığamıyacaklannı bil. 
dikleri için, paralan arbda hı
rakmağa hazırlanıyorlar 1 

• • • 
Tarihte eski Egenin bir Lidya 

kra1lığı ve burasının da altın ha • 
bası olan Krezüı adlı bir bakam 
vardı. Amerikawn 1 numaralı 

Krezüsü petrol kralı John D. Rok
fellerdir. 

Onun ne ı<aC:lar para 1Cazandığı. 
nı kimse bilmez. Bizzat kendisi· 
nin de bunun farkında olmaması 
pek muhtemeldir. Za.valh ıimdi 
cebi delik olacak! .. 

Eii ihtiyatlı tahminler onun 
servetinin 100 milyon İngiliz li . 

146 - Fatih 2 Nusret, 146 - Kurtulu~ raıı olduğunda İsrar ediyor. Bu· 
20 Maıi, 147 - Şigli 77 Agah, 148 - na rağmen timdi meteliksizdir • 
Oıkiidar 19 Melih; 149 - Kahataı lis. SOkaıkta kendisine el açan bir di-
42 Celalettin, 150 - Sultan Ahmed 9 lenciye bir kuruş veremiyecek 
Bakiye, 151 - Tophane 6 Viktor, 152 hale gelmiştir! Jobn D. bütün ser· 
- Aksaray 4 Sani, 153 - Bakırköy vetini Nevyorkun meşhur Rokfel-
180 Necl8, 154 - Adana 20 Vedat, 155 ı 
Samatya 3 Anastas, 156 _ Fatih 5 ler merkezini kurmuş olan büyük 
Hikmet, 157 _ Gedikpap. 9 Antula, oğluna vasiyet etmiştir. 
158 - Edirnekapı 38 Etem, 159 - Fa- John D. şimdi doksan bet ya· 
tih 598 Mustafa, 160 - Kadıköy 61 şındadrr. "Ye artık büyük serve
Süz~ 161 - Bakırköy 3 Nimet, 162 tine eıkisi gibi yapışmıyor. O da· 
- Şelızadebaşı 18S Emine, 163 - Kum ha ziyade hayata dört elle sanl-
kapı 25 Efrosini, 164 - Çapa kız mual· b l ktad . mıı u unma ır. 
llınden Erdem, 165 - Beyoğlu 389 Be-

dia, 166 - Sultan Ahmed Kasim, 167 
- Beyoğlu 12 Hadi, 168 - Samatya 
39 Makbule, 169 - Fatih 2 Fikri, 170 

- B. O. 31 ci mek. 37 Nei'min, 171 -
Kadıköy l Canan, 172 - 44 ci ilk mek. 
Adnan, 173 - Kandilli kız lis. 455 Mu· 
alla, 174 - İnhisarda Fikri, 175 -

Para onun hayatına israf deni· 
1en İ§İ sokmamıştır. O, daima ıa • 
de ve basit ıeylerden hoılan.mış

trr. Şimdi dünyanın en zengin-;-. 
damı unvanına halef olan oğluna 

Zincirli lnQ-a 9 Kemal, 53 - 23 ncü Adana 61Eyüp,176-Karaköy Birant 
llkrnelr. 237 İhısan, 64 - Oılriidar 19 177 - Eyüp iplikhanede Halit, 178 -
Fatma, 58 - Unkapanı 40 Muıt:a.fa, Davutpa~da 117 Safa, 179 - Kadıköy 

mektepteyken keman derslerine 
çall'§~ası için saatte üç kurut ve· 
rirdi. Bu çocuk babasuun 100 

milyonluk servetine rağmen yük -
sek mektepte ayda 20 lngiliz li . 
rasiyle geçinmek mecburiyetinde 
idi. 

S6 - ""'-"'lltpata 575 Muammer, 67 -
25 bcİ ilkmek. 468 Ali, 58 - Beyoğlu 
~,.. . . - , l'!'- -· - Cüınhurirt 

meli. - . .., , $0 - V • ı •· . r"3 FerHur. 

KiTAP KAZANANLAR 
-- .. .. 

-~uin, 62 .....--.__ -
T:::~ ~, 1 IC-:-.. ı 6! - Fatih 46 Şüh-·-ran, 64 - .M-;saray 50 Celilettin, 65 --
Horhor cac!:l~i ı::! Mehmed, 66 -
n,.,.,,~., ...... a 5~3 - • -~mmer, 67 - A1c
tt-:J.;,:_ • "' .,.. .,, . l, .... ~ · Top~~P• ·s r!an· 
dan, 69 - Alcş.:- -- ' ., r -~·~t nek. Fir,. 
..;y- -:- . l" ·_ • •;f!vi iU: mele. Şükıro. •, 
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71 - fatiklal lis. Feyyaz, 72 - Orta 
ki\:· - ; N ivart At.mnye.n, 73 - Gelenb ? 

· ~-~qdet, 74 - Kadıköy 12 U'.-

:.1, 71 - Sult:ın ..U-:ıed 12 Bekir, r6 
- y· · · .~ . . - - -- ··iye, 'n - Adana ·; 

Nazim, 78 - Büyükada Bilge, 79 -
Sultan tepe 3 Fatma, 80 - 245 Nerm"'l 

Kır§an, 81 - Ba!fuköy 147 ~vi, 8? 
- Bursa 64 Ziya, 83 - Rumeli hisar 

399 Re~i, 180 - Divanyolu 128 Sa· 
lih, 181 - Feriköy 6 Atif, 182 - Kadı
köy 77 Bekür, 183 - Bakırköy Mari 
Karayan, 184 - 49 cu mek, 91 Nejad, 

185 - Osnıanbey 6 Selma, 186 - Ke
batat liı. Kenan, 187 - Kurtulut 23 
Pentaziı, 188 - Beyazıt 13 Ayhan, 
189 - Üsküdar Arif, 190 - Gazi Os

manpafa 385 lbrahim, 191 - Be§İktaş 
50 Muhlise, 192 - Edirnekapı 7 Mela· 
hat, 193 - Çemberli taı 2 Batur, 194 
- Sultan Ahmed 7 Saime, 195 - Be

şiktaf 130 Doğança, 196 - Kuru çeş
me 12 ~ 197 -Tahtakale 35 Yn
sef, 198 - Edirnekapı Özdemir, 199 -
Haydarpa§a 524 Nejdet, 200 - lst. 19 
cu ilkmek. Hüseyin. 

;ww•ı 1 .- .. -·······• .. •H-•WiiAW&U&••·--·: . . 
i Hediyelerimiz her lıalta per- J 
~ şembe günleri matbaamızda i 
! clax...tılır. i • 5& • 
: ~ . . . . .. . ................................ 11••······················ 

• 
Diğer zengin bir adamın serveti 

hakkında resmi rakamlar vardrr . 
Bu zat alüminyom inhiaanm elin
de tutan, benker, tüccar, diplomat 
ve Amerikanını sabık maliye nazın 
Andrew Mellon'dür. 

Şimdi Pittsbu.rg mahliemesin·de 
kazanc: vergisi yüzünden görül -
mekte o1an muhakemesinde ıer -
veti 19.520.601 lngiliz lirası ola -
rak gösterilmektedir ki bu yekUn 
bizim paramızla 120.051.696 Türk 
lirasıdır. Bu onun zati servetidir. 
Fakat Mellon'un idaresi altında 

olan para yekUnü ayrıca bu yekU
nun iki mislidir. 

O yirmi beş yaşındayken bir 
' ,nkan.rn ha.una müclür olarak 

getirildiği gündenberi ticaret, 
bankacılık ve borsacılık işleriyle 
bu milyonları biriktirmiıtir. Şimdi 

seksen ya,ında ve çaJıımaktan 
maada kendine göre bir kaç iıi 

vardır. 

O, yürümesini, okumasını sever 

ve san'at eserleri toplamağa bayı
.br, v~i gelip de bu "yalancı 

dünya,, ya gözlerini büsbütiln ka
padığı zaman, Amerikaya bıraka-
cağı güzel san'atlar galerisi için 
şimdi dünyanın şaheserlerini sa • 
tın almakla meşguldür. 

• • 
Morgan adı yıllarca müddetle 

bütün dünyada söylendi .. Önce bu 
yaşlı bir adamın şöhreti idi. Şimdi 

ise zamanenin en meşhur hususi 
bankumın müdürü olan Pierpont 

Morgan' dır Bu adam da altmı§ 

sekiz yaşına varmiş bulunmakta -
dır. 20 i1e 40 milyon İngiliz lira· 

rası arasmda (246 • 1~4 milyon 
Türk lirası) tahmin edilmekte o -

lan servetini tasfire ile m~gul • 
dür. 

S-0n günlerde 300.000 İngiliz 
lirasına altı tane resim tablosu 
eattıığı gibi Nevyorkun en kibar 
yeri olan Long lsland' daki mali • 
k&Msini aatınA'k üzeredit. Muaz· 
zam servetini daha kolayca dev • 
redebilmek için belki de emlakin
den daha bir çoğunu satacaktır. 

Dünyayı "atsız araba,, ile dol· 
duran Henri Ford, Amerikanın en 

zengin adamları arasmda ıayrl • 
maktadır. Onun ne kadar zengin 
olduğunu kimse bilmez fakat bir 

yıl 10.000.000 lngiliz lirası zarar 
edince, kızmadı, ainirlenmedi, sa· 
dece güldü! 

Şimdi 72 yaşmdadır ve parası • 
ru adam oğlunun istikbalini ıen • 
lendirecek keşifler uğrunda har -
camaktad1r. Ford on bir ya§mda 
iken cebindeki saati en küçük bur 

guıuna varmcıya kadar sökmüt, 

sonra da yeni ba§tan kurmuıtur. 
Bunun üzerine saat yaparak para 

kamnınak yoluna koyulmuştur. 
Ford paradan nefret eder. Şu söz
ler kendi ağzından çıkm-rştır: "lı· 
tediğim kadar param var. Para 

kazanmak mühim de'ğildir; bu ~ ba: 
nim için itten bile sayılmaz.,, ~lltı 

F ord fakirlere mahsus otoı:oır ı 
biller yaptı, Ş~di de parası a.ı tr ~t 
lan adamların satın alabilmesi i• ltıı~ 
çin tayyare yapmağa uğraııyor. 

Mi§igan ayan azası olan Jayııı' 
bir vakitler F ordun ortağı idi; be' 
saplarını tutardı. En iyi arakadt.' 
tile yaptrğı bir kavgadan sonra bıl 
ortaklıktan ayrıldı. Şirketteki bit' 
sesini 6.000.000 İngiliz liraııO' 
aattı. O gündenberi de bu milyollı' 
lara boyuna baf lmlarmı kattı tiııı' 
di onun da 15 ile 20 milyon ar&' 
smda bir ıerveti vardD". 

Kuzens'in milyonlardan istife: 
de etmek suretile net'e ve ze\l'JJe 

geçirilecek daha bir çok yıll~ 
var, Çünkü o, Amrika zenginleri' 

nin en gencidir. Yalnız altmış ii~ 
yaşındadır! 

~ltı 
dttı 
)~ ~ 

1 
det 
da.h 
tııa.ı 
~hi 
)~i 

~orı 
1 

lııe 
1 

~~ti 
~lltı 
~et 
~af 
~I'. 

1 
~tı3 

Genç zenginlerden biri d; ~a.ı 
Corc E. Beyker'dir. Babaıı 193 i 
yılında '91 yaşında ölmüıtü. JJı.1 ~Ilı 
adam dünyanın en zengin adaP'1 l~ t; 
ünvanı için Rokfeller'le yarış ede' ~İt, 
cek derecede zengindi. Bir vakit' a 
ler onun da serveti 100.ooo.oot' ~~i 
İngiliz lirası idi, Hayatı müdde' ~~t 
lince verdiği sadakalar 10 mily~ ~ 
İngiliz liraımı bulmu~tu. 't'ı 

1 
lııil 
~~ 

O, Wa.11 - Streetin babası Ji" 
ye tanDlllllJb. _(Burası Nevror' 
lam para ve esham bonasıdsı-): 
ite haftada 10 şiling ücretle (et~ 
altm para ile altmış kunıı ,1ı0~1 

kiğıt para ile 305 kurut) bir aar' 
rafın katibi olarak bqlaDll'ftı. 

Baker'in oğlu haftada ekserİf~ 
10 milyon İngiliz lirası kaybettiği 
halde saçmm bir tek kılı bile ye' 
rinden kıpırdamamı§tD". Çünkü ~ 
biliyordu ki çok geçmeden ıerv~: 
günde bir milyon gelmek prtı 

yeniden kabaracaktır. Hayatııı~ 
yalnız bir kere ahalinin hu:zur\J ııJ' 
çı1muş ve burada söylediği. nıJ J • 
şu küçücük cümleden ibaret k3 

mı§tr: ·ı;İ 
-Teşekkür ederim. Tanrı 11 

korusun! *j 
Babaımın yerini tutan §İpıd~ 

Baker de miras vergisi çıkt~ .• 
sonra kendisine kalan serveti ıf1 
ce koruyabilmiştir. ~ 

~il\ı 
~dl 
}~tı 

~tt 
ltıi~ 
~!\· 

)~ll 

. h.. ;." !- t •. ' . . '. .~,~ ... .. . - ....... 

Kara Gölge 
üçüncu kitab 

ASILMIŞ KADIJV 
Fiyatı 5 Kuruştur 

Bu meraklı ve heyecanlı romanlar serisinden 
gllnde bir kitap neşroJuour. 

Her kitab baılı baııoa bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 
Numara 1 Bir Mühim Cinayet 

2 Sarı Saçlı Adam 

Gelecek Sayı : 

her o,n b•f 

,. 4 Mavi Portakal • 1,11 
Tevzi Yeri : Vakıt Matbaası - Anlcara Cad. : l•la"b 
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' 
Başbakanın 

~~~~~~-~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-

İsmet İnönü'yü Asri Türklerin 
•• •• başhca vasıfları 

• 
on ulden kutlularız (~~rafı 7 ncide) 

yerlerden kendıne ornek almııtır. 

"'ı•t • •
1 

·-- b • • b • • O, kendi ihtiyaçlarına en iyi bir 
1 u esko ugun u munase- surette yanyacak en elverişli yolu 

b ti . t k •• ı· . k tutturmuıtur. Evet, Türk inkılabı e e bır nu u soy ıyece hiç bir yabancı tesirin altında kal-

e ba Bugün General lamel lnönünün 
~ §bakanlığı ele aldJğı tarihin o
llrı.cu v..Id·· .. .. d" l'" J • onumu ur· 

r ~ ~rk inıkilabının baımdanberi 
• tıı tna} Atatürkün yolundan ayrıl· 

~ 1~nların ba§mda gelen General 
d ltıet İnönü on yıldır ara verme· 

f ttl - 1 k • . b" l ~t .~1enı e et ıçın tam ır an ayıı 
'urek bağlılığı ile çahııyor. 

' d On Yıllık hükômet idaresi işin
/~i!li nıüdafaa, hariciye. ticaret. 
tııa ılı ye, maarif, ıibhat, adliye, 
ali"e · · h··t"' h 'ah J • zıraat, sanayı u asa er 

~ adil elle tutulur derecede açık, 
~ atarh, parlak eserler tneydana 

, Otıdu ••• 
tıı Dı§arda sulh ve içerde yenile 

, ~ e: diriltme ve Türkiye cumhuri -
,. ıet1nin nıilli varlığı ve istiklalini 
' ~On,~ 

Qı · 'Qllak ülküsünü besliyeu büka · 
1 ~ ~tintizin en büyük kuvveti, mü • 
' af "-ay d. v • d ·· h k t~ a ver ıgın e ıup e yo · 

l", 

~ Dı~ işlerimizde, büyük önderin 
' ~~sturu tam bir incelikle batarıl-

!ı.lttadll'. 
ı tq 'ticaret işlerimiz, bugünkü buh
ı ı l'la Ye diğer memleketlel'e nisbet
' J~ l'ahat duyulacak bir mcrtebede-

Qll' .. 
1 ~ ~irçok mallarımız revaçtan düt-

gij gibi bir takımı da bütün kıy-

~ Ye ehemmiyetlerini muhafaza 
ı clu.C1Jirler. Ayrıca. maden aatrf
tıını2 artnıııtır. 
~·~alkın tasarrufu ile kurulmuı 
~ l h bankalarımız, kültür volun . 

' ~~ gerek resmen, gerek cemiyet 
,:de teşkilatJa atılmı§ müMrn 
) 

11:tılar, medeni kanunlarla itli-
ttı b,· . • k . ... 
~ t cem1yet me anızması, sag· 
~hı· . . . d'l ltı' r paramız, ıyı orga1'1ze e ı -

ı ~ 1~ hir sıhhat teşkilatı, mHli geli
~ il daha etraflı komnması için 
'~tı· b 1 akanlıklarımız var· 

Bugün, yurdumuzun dı~mda da 
ismet lnönünün himmetiyle yükse
len, Atatürk Türkiyesinin bütün 
bu parlak ilerleyiılerini, varlık 
gösterişlerini, takdirle takip eden · 
lerin sesleri duyulacaktır. 

Bugün Romanya dıt işleri ha· 
kanı Bay Titülesko başkanhğmın 
onuncu yılına varan General is
met lnönü ve ayni kabineni zeki 
ve selim dış itleri bakanı Bay T ev
fik Rüttü Arasın ıahsiyetleri ve 
görmekte oldukları işler hakkında 
bir nutuk söyliyecektir. 

Bugilnkü iç sayıfalanmızda o
kuyacağınız gibi, bir Fran&ız mec· 
muaaı, Atatürk ve ismet lnönü ta
rafından uçurumdan çıkarılıp yük
seltilen Türkiye hakkında çok de-

ğerli bir yazı yazmıştır. Bn eserler 
karıısmda öğünürken, ismet lnö
nüyü, uzun yıllar bu yurdun başın
da kalarak şaheserini tamamlama
sını dileriz. 

Titülesko ismet 
fnönü · için nutuk 

söyliyecek 
Bükreş, 3 ( A.A.) - 4 mart, 

Gtmeral tsmet lnönü'nün Türki
yede fasılasız olarak Başbakan-

lık makammı işgal ettiğinin ve 
6 martta Bay Tevfik Rüştü A
ras'm fasılasız olarak Dışan tş-

leri Bakanlığnun onuncu yıl 

dönümüdür. 

Bay Titülesko bu münase

betle ve Balkan antantının Baş
kam süatile pazartesi günü dip
lomatik bir ziyafet vererek İs
met İnönü ve Tevfik A.ras'm 
şahsiyet ve icraatları hakkında 
bir nutuk söyliyecektir. 

l'ÜRKİYE 
A vrupadadıır 

Yazan: Bernard Le Cache 

mamıştır· 

Ökonomik aahasmda da genç 
Türkiye kendi ülkesine en uygun 
ve elverişli bir yolu tutturmuştur. 
Türkiye bugün karşısındaki bütün 
devletlerle müsavi şartlar altında 
ticaret uzlaşma ve antlaşmaları 
yapar; hiç tereddüde düşmeksi· 
zin kontenjanoman tedbirleri alır, 
memleketlerle yaptığı t~caretin 

~üv azeneli olması için laz.ım ge
len teşebbüslerde bulunur. Hülasa 
siya.sal ve soysal alanlarda oldu
iju gibi ökonomik sahannda da 
tam hürriyet ve istiklaline skbip
tir. 

lstanbulda kongremize başkan
lık etmiş olan Ankara Hukuk Fa· 
kültesi profesör ve Türk Kamuta
yı ikinci başkanı bize Türkiyenin 
bütün ticari ve iktisadi dunımunu 
ıumüllü bir görüşle aıılatmağa 

başlarken "Biz devletçiviz,, de· 
mişti. Milli iktisat vekaletinde o
na halef olanlar, kendi actığı yol
da devam etmitlerdir. Türklerin 
ökonomik sahasında ticari mlina
sebetlere düzen vermek için kur
muş olduklan Türkofis. Cümhuri
yet Merkez Bankası, Türkiye Zi
raat Bankası, iş Bankast ve mü
masil kurumlar Türkiyerle her 
Türkün göğsünü iftiharla kabar· 
tacak müesseselerdir. 

Hangi ea.ha.-cla.n baL•e~eH&nİ1 

ediniz. Medeni kültür, iktisadi 
faaliyet hülasa her iş ayni gaye ve 
neticeye varıyor. İktisadi . siya.si 
ahlaki, mane'Yi yani yaşayışın her 
yönünde tam bir özbeklik (istik
lal) ve bütün bir milletin n2un yÜ'z 

yıllardanberi bundan mahrum e • 
dildiklerine kızarak yenı amaça 
varmak için elbirliği ve vargüciy
le savaştığını görüyoruz. 

Alkışladığımız Türk hatipleri: 
Empiryalist, mütecaviz ve mula· 
arrız olmıyan ve fakat inkılipç1 

olan daimi heyecan ve hareket İ· 
çinde bulunan ve bir tek ıradeyi 
gerçekleştiren bir tek zekanın İr· 
şat ve ilbamiyle yürüyen hir mmi 
yetçilikten bahsetmişlerdi. "Biz 
dahi bir ıelin nurlu me,al'°!sİ arka
sından yürüyoruz.,, Özden gelen 

(Baştarafı 7 ncide) ı ve hareketini değiştirebilecek kuv- bu inancı her yerde güvençli sesle 
le ~alkan birliğinin b~şı sıfatiy· vetli bir ulustur· söylüyorlar ve Yüce Şefin bir 

1 
) ~ırat bloku ve gümrük birliğini-------------- milleti hangi yo1lardan göiürdüğü ' 
~~ta.tarı sanayii uzlaştırıcı bir siya Adananın lktısadl de çok aşikardır· 
~!!:kip eden, Balkanlar arasında vaziyeti Eski ve sadık dostum meşhur 
lt. ..... ır Ve kara yolları şebekesini Adana, 4 (A.A.) _ Adanamı- şair Fazıl Ahmet, aşılan yolurı 
'~e.ğa ugwra B lk l la merhalelerini anlattı: Kadınların ~.t\ §an, a aıı u us · zm 1934 yılı ökonoıni durumu 
ı~:;:addi, manevi birbirine yak- hakkında ticaret odası tarafından kurtarılması, medeni hukuk. yeni 
~ n Kama.l Türkiyesi rakip J. çok değerli bir rapor çıkarılmıt . alfabe, dilin yabancı sö:ı: 1stilasın-
~~'lba. ile artık müsavi ıarttar altm.l tır. dan k:urtarılroası, milli paran111 

t>y "'I · b·ı· B ı korunması, şapka, devletin din-.\ı-... o ÇÜfe ı ır, u garistan ve B Ad 1933 
··~«\~ l una nazaran ·ananm yı· den ayrılması. la1k tahsil halkçı· 

ltı:ı.... t uğun bozguncuiuklarına ı · · d çık d w d w • 

l 
"'"ı hn 1 ıçın e ar ıgı eıyanm egerı lık, sanavi istikl~li. iktisadi hürri-

~.. 0 ak ve Cenevrede millet· 4.212.227 lira iken, bu rakam 1934 te · yet,, ve devam ederek: 

Bulgaristan da gül 
\,,,/ .. 

yagı sanayıı 

Bulgaristan gül yağı sanayiine j 
çok ehemmiyet vermektedir. Gül 1 

yağını birka!f senedir yabancı ı 
memleketlere satamamış olan , 

. Bulgaristan fenni ve iktisadi ted· 
b!rlerin hepsine bq vurmaktadır. j 
Bulgar ziraat bankasiyle ziraat 
kooperatifleriı:in depolarında ge · I 
çen yılların mahsullerinden olup · 
henüz elden çıkarılamıyan gül ya
ğı stokları vardır. işte bunun i
çin ziraat banka.Sı ileride tazla ia
tibsalata meydan verilmek üzere 
gül yağcılığını bazı tahdidlere ta
bi tutan bir kararname hazırla -
mııtır. 

Bu kanun projesi, hükUnıete ve
rilmeden önce. bütün istihsalci te
tekküllerle gül yağı mütehassısla
rına gönderilerek, fikirlerini doğ. 
rudan doğnıya bükfunete bildir -
meleri istenmiştir. 

U usal kalkınma yasası 
uzahlıyor 

V tqingtondan yarılıyor: 
Önümüzdeki haziranın altısın

da müddeti bitecek olan ulusal sa

nayi kalkınma yasasmm iki yıl 
daha uzatılması için, Cumhurreisi 
Ruzvelt beklendiği veçhile kong. 
reye bir kanun layihası göndermiş
tir. Esbabı mucibe layıhasmda 
Ruzvelt bu yasanın işçilere doku· 
nan faydalan ve işsizliği azalt
makta gösterdiği neticeler, günde
Uklerfu at tanını, .~ ~IC'".ı-inin kı

salması, çocuk çalıştırılmasının 

kaldırılması ve saireden bahset • 

devlet sosyalizmine ve dizginli ö
konomiye doğı·u sürükliyen bu 
kalkınma yasa~ınm kongrece uza. 
tılıp uzatılmıyacağı meselesi pek 
maliim değildir. Ancak çok çetin 
müzakere ve münakaşalara mey
dan vereceğini bütün Amerika ga
zetelerinin ya,zdıklarından anlaşı , 

lıyor. 
Kalkınma kanunu en küçük iş

lere varıncıya kadar bütün Ameri
ka sanayiini çok sıkı bir inzibat 
altına almıştı. 

Romanyanın gaz sanav=i 
Romanya petrol sanayicileri 

birliğinin raporun~a okuduğumu· 

za göre gaz istihsalatı fiatları 1934 
yılından şimdiye kadar kaydedil· 
memiş derecede aşağı olmakla be
raber her türlü vergi ve nakliye 
masarifi . dolayısiyle roaliv<::t f" at • 
ları yüksek seviyeleri bulmuştur. 

1934 istihsal rakamları ham 
petrol istihsalatmm boyuna ileri -
lemekte olduğunu göstermektedir. 
1934 de 8.440.000 ton gaz çıkabiı!· 
miştir. 1933 istihsal rakzoroları 

7.387.000 ton ve 1932 de 7.350.000 
tondu. 

Geçen yıl ihraç edilen gaz mik. 
tar bakımından, 1933 ihrac- tın • 
dan fazla olmakla beraber fiat .. 
ların çok düşük olması dolayısiyle 
kıymet bakımından 1934 ~hracah 
1933 den daha aşağıdır. Gaz ih -
r" -:ah 1934 de Romanyaya 7.130 
milyon ley getirmiştir. Ha!I:>uki 
1933 geliri 7.879 milyon leydi. 

miştir. Amerikada "Gayri meşru. Ş "k A fi t · / 
rekabet ve ''kırıcı fiat,, yarışları l aqe er, emennı er 
büsbütün kaldırrlmış gibidir· üç ay'ık!ar çok 

Ökonomi bakımından en libe- • k• I 
ral bir ülke olan Birleşik Amerika g~c 1yor. 
cumhuriyetlerini iki yıldanheri ,. B' z, üç aylıklarımızı bankaya 

Bir Fransız sinema 
yıldızı Uld u 

EJith Mera 

Fransız tiyatro ve sinemasının 
çok şöhret kazanmış bir yıldızı o. 

kırdıranlar aylıklarımızı ancak 
hu aym on beşinden sonra alabi
leceğiz. Halbuki şubelerde aylık 

verilmeğe başlanrlah bugün üç 
tört gün oldu. Bu gecikmenin se· 
•ebi !udur: Mal müdürlüklerin~e 
lanka iç·n cüzdanlarda yapıılacak 
vize muamelesi gayet güç ve geç 
ıapılıyor. ·Mesela, bugün vize için 
'llalmüdürlüklerine gidip numara 
ılan kimselere tam b · r hafta son
ra gelip cüzdan~armı almaları 

Uiyleniyor. Bir vize muamelesi ki 
leftere bakıp cüzdana bir tek 
·akkam kaydından ibarettir. Bu 
1fcık muamele nasıl oluyor da 
'am b 'r hafta sürüyor? Bir hafta 
•onra ise cüzdanları götürüp bu 
~fer de bankaya bırakıyor ve gene 
bir haf ta sonra gelmek üzere o
radan da bir numara alıp bir haf
ta daha bekliyoruz. Bu suretle ay· 
hklanımızr muayyen vaktinden. IS 
20 gün sonra alıyoruz. 

~il tnıyeti konseyinin riyaseti de 9.009.287 liraya ....::ı ... elmi .. tir· e ı. ,.~ ır #'Hep ayni yoldayız •• 
~ ttend· . ·ı İt- el ıs ne ven en muazzam Adanaya giren eşyaya gelince kadar gideceğiz!,, 

Sonuna lan Edith Mera kısa bri bastabık-

Aylık sahiplerine gösteri!en 
bu kadar zorluğun bir kolay tara
fı hulun:'\maz mı k: bize böy!e ya' 
pıyorlar? 

/\.e"iJet Yerini tutar. 933 de 3.956.951lirayken1934 de-------------
~~ na.doluya dayanmakta olan ı bu rakam 3.219.309 liraya düt - lsveçle kontenjan 
''% "e lnüatakil Türkiye Avrupa müştür. Giren eşya en çok ben - Ankara, 3 (HABER) - lsveçle 
~~ ~~ ?vvetli bir ıurette elin- zin, gaz, kahve, çimento, şeker ve olan kontenjan anlaşmaamın 2 
~,b._,'""""1a.kta ve onun tarihine bir makine yağından ibarettir. Dıtar • numaralı listesinde yapılan deği. 
~tllrl çıknıamak üzere girmiş bu- dan gelen ve buradan c•kanlan şiklik şudur: 

e.ktadll'. 
-> 'turla eşyanın miktar ve değerine göre 1 / 7 / 934 tarihinde mer'i yete gi-
"İt- ed· Ye gaye ve hedefleri tak- 1934 yılında Adanamızm ökono • ren altı ayhk mukavelede nal çi· 
"hiaı 11?ıesi gerek •n, rüşdüne mi ve ziraat bakımından iyi ve vileri için konulan 100 bin kilo -
~~hır ınillet.J tarki Avrupadal sevindirici bir alana girdiği göz8- luk kontenjan, uzatılan mukavele-

. -. isinde vekayiin aeyrl nüne gmar. , de 200 bin kiloya çıkarılmıf, k& • 

tan l'onra ölmüştür.' 
Dul bir aylık sahih' 
Safinaz Ahmet 

t'P1'arı d 1kkate 

Editiı pek s~nç va~ma rağmen 
bütün Fransızların en çok sevdiği 
yıldız olmuştu. Sinemada, fyatro .. 
da ve muzi·k hollerde büyük mu· Beyoğlu'nda Hamal ba§ı•nı Ye
vaffakiyet1er kaza:nlrulŞtı. Zavallı n~c:hre rapteden Kordela sokağı• 
kızcağız uzun zamandır Nevras.te- nm kaldırımları bozularak geçil· 
ni hastalığı çekmekt~ycli. mez bir hale geldiği cihetle bir an 

........ - ...... ___ .................. evvel tamiri znnnm·da merciinin 
uçuk ayakkabılar için verilen 35 dikkatini celbederim. 
bin kiJoluk kontenjan iki taksite Mezkftr sokakta 61 numaralı 

ayrılmııtır.. LI' ~vin sah}bi K. Katra~a.nis.. 
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Getirdiğimiz 'Dün ve Yarın 1 

antrenörlerden 
istifade edebili

yor muyuz? 
(Baştarafı 6 ncıd~) 

1 ercüme Külliyatı 
1 SAFO 

Altona Dode - Haydar Ritat 
LOO K.l'I 

KAŞE 

NEOKALM • NA 1 
• 

~ 
den asıl beklenilecek cihet, kendi Aile Çember1 
bilgisini kendisi için saklamaması A. Mauroiı - l. H. Ali!an 
hususudur. lngilterenin vaktiyle ıoo Kr1 

meşhur bir takrmmda oynamış r~r,:.,-_-_ ... _-_--~ _-_-_ -ı.-=m~~ ------u 
~~ r 

Grip - Nevralji • Baş ve Diş ağrılan - Artritlzm - Rumatizmf t) 
_...... •
~ ~~ 

yüksek bir antrenör getiriyoruz. Ticaret, banka. borsa 
Futbolün iht'.mal bütün incelikle- :kt. Dt. Mu.hıi~ Etem 
rine vakıftır. Fakat acaba kendi 

1 ta 
,. 

bilgilerini bizim oyuncu ara ıa "r•------·---------·11 
biliyor mu? Islah etmek içinken· Devlet ve ıhtilô.l 

y::~::~~I~K wafmd= DAQANI; '~::;:~;;; 1 
SURETILE: SiZiN IÇ i N n her ayın sonunda çrkarılmakta o· 

lan "YENi TÜRK,, mecmuasının 
30 uncu sayısı yeni ve çok güzel 
bir şekilde çıkmıştır. Bu sayrda: 

disine bıraktığrmız takımda o~n- Lenin - Haydar Rifat 
culann birer birer hatalarmı bu.. 15 

""' 

la.rak bunları nasıl düzeltebile-11·----::."'-:==~~----m 
ceklerini evvela iyice izah ettik· Sosyalizm 

CALl$1R- ~ 
I~ 

ten sonra noksanlarını düzeltmiş ~<.. ~antık:J - Sabiha Zekeriya 
ak '75 ıu, 

olup olmadrklarmı, müte ip an- ıı--...;....-----. ""! ... :------11 
trenman ve ekzersizlerde alaka 11-~.--R::::-a-s_ı_n._K~ü=-l::"':'i":"İy-a-=t-ı -/rill 

Reşat Nuri, Halide Nusret, 
Mahmut Yesari, Selim Sırrı, Tar
can, Salih Mün!r gibi tanınmış 

imzalann yazıları vardır. On bet 
makaleyi ihtiva eden ve bütün 
gençlerle münevverleri ala.kadar 
edecek yazılar toplamq bulunan 
bu mec:.muayı okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. 

~ususi ŞARTLA'11MIZ J.lAl(l(JNO~ ~ 
GIŞE:LEJ2fMiZDE;N MALUMAT ALIN 1 ~ u 

ile yakından takip ediyor mu? Ta- Ahmet Reşit -~ H.Na:nm 
kıma bir kaç oyun tarz ve s:atemi 15 ~ 
öğreteceğine nazaran muhasım 11!·-----ı-.------
tarafm kuvvetli ve zayrf noktala· işçi sınıfı ihtilali 
rma göre bu sistemlerin hangisi- Lenin - Haydar Rifat 

nin tatbik edilmesi lazım gelece •·-----.. 6mnOkrl•------~ ı 
b w ğini anlatıyor ve gene unun aa• ll·--:=--.-::--:-ı=~--:-:----M 

hada yapılıp yapılmadığını kon- Ruhi hayatla laşuur 
trö) ediyor mu? Velhasıl evveli. Dr. Yucg - Dr. Hayrullah 

60 kr, 
oyuncuların ve ondan sonra kül .ı------..µ-z-------111 
halinde takımın teraMmıi için icap /sfehana c o jru 
eden bütün noksanları, hataları Piyer Loti _ 1. H. A.Jiıan 
birer birer bularak bunların tu- ıoo KJ'1 
hih edilmesine bütün gayretiyle 1•·------ıliiliiiiili;;;;;-----
çalışıyor mu? işte en ziyade dik· j. Rasin Külliyatı J/ 
kat edilecek ve antrenörlerde a- Ahmet Re~it - H. Nazım 
ra.mlacak nokta budur. 715 krş 

Bir kaç misal alalım: MUha- •------G=-
0
-, ... ("P-0;;;;ııııı:B~a-bo:-a----w cimlerin her iki ayaklarını da 

kullanmaları §&rttxr. Eğer bunlll· Balzak-;::dar Rifat 

rm içinde yalnız bir ayağım kul· •------·--------nı 

öksürenlere 

lanan var.sa bu oyuncuya iki aya- Deliliğin piskolojisi K A rt Z U K 
ğma da hakim olmasını ekzersiz.. Dr. Bernard Hard - lzeddin Oksürük Şurubu 
!erde muhakkak antrenör öğret- 60 kr1 11------.-..------11 Göğüs nezleleriyle had ve müzeli ve bunu temin etn;ıelidk. To-ı-----=-=--=---:-lmıı:;=.,~~--=~-tt l 

min kasabat iltihaplarında, Za. pu iyi stop edemiyen, sürdüğü za-
1 Türgenyef - Sami z. Süreyya türre, Zatülcenp ve boğmaca ök-man ayağından fazla aç.an, top a 

15 ıaw sürüklerinde çok faydalı bir ilaç. 
kendi arasındaki mesafeyi yanlıt •-------·-----

tır. Göğüsleri zayıf olanlara ay-
hesap ederek çıktt yapan ilih... ngerek düg~ ümii B k f 
Gibi noksan ve hataları bulunan rıca tavsiye olunur. irço pro e-

F. Moryak - Peyami Sefa sörlerin takdirlerine mazhar ol-ber oyuncuyu da ayrı ayrı kontröl eo u, 

235 Kuruş 
Bayram Müna.sebe.tlle 
Ç FT KOELU ve ÇiFT YAKALI Roplln 

GUMLEKLER yalnız 

RS • 
1 
Mağazasında bulunur. 

ederek bunlıa.rrn önüne geçmek *'W muştur. Kanzuk öksürük ıunıbu 

/. R . K-ıı· t JJJ m~f ecz~~&deb~~~ ·-----~---·••••••••••••·~~ çarelerini ara§tmnalıdır. Acaba , • asın u ıga ı 

Galata Tünel civarında Zülfaris a,okağmda Lacivert Han 

bunlar yapılıyor mu? İtte bu hu- Ahınet Reşit - H. Nazını Beşiktaş icra dairesinden: !inhisarlar u. Müdürlüğünden:. 
susun tetkik ve araştmlması da •------7511:11k•~---- - Mahcuz olup p;uaya çevrilme.si 
klüp idarecilerine düJen vazife- •----~-~ııfl=;i :=m-4--~-- kararlaşıtırdan bir adet beyaz l ---;:J 

Samimi saadet İdaremiz ihtiyacı iç.in §arlna.mesi mucibince 6000 ki o ~~ 
dir H maden büyük sobanın tellaliye ve I 1 akt V k · · nl · 3 ,. ·Baıııtakiler z•VTf bu"tçeler"ınden Tolatoy - 1. . AJi~an !L 1 l . I . .. t . . .

1 
yağı pazar ıkla satına ınac ır. erme ııtıye enn 7 - -

1
;1 

'S" .,..~. ına e pu res m en muş ensıne aı - ı · ı b' lik C'b& 
50 krt perşembe günü saat 15 de % 7,5 güvenme para arıy e ır te ı 

büyük fedaka:rlıkla.r yaparak ge- •-----..... mın------11 olmak üzere 10 - 3 - 934 Tarihine levazım ve mübayaat şubesine gelmeleri· (lotı 
tirdikleri v~ kendileri için müte- tesadüf eden Pazar günü saat 10 

0
, 

hassrs ücretli ·hir memur v'aziye- Andreleı - Suphi Nuri dan l2 ye kadar Galata lülecihen- 4063 adet muhtelif şişe: Kaba taş Satıı Reklam §ubesi ambar~~ 
tinde olan antrenörün vazifesini ıo krf dekte satılacağından talip olanla- Ateş tuğlan: Paşabahçede l,!a remize ait arsada yıkılmakta ~ıı'' 
li.yıkıyle yaprp yapmadığmı kon- 11--~-----!"~~-----ıı rm o gün ve o aa.atte hazır bulu - ıharap cam fabrikasmdan çıkacak ateı tuğla.lan tart.namesi mucib1 
ıl-XJ "1· '-t • t d" ı Çocuk düşürtenler L 1 · .. 
Y"' etıneıı ve un esme ev ı o u- naca.x. o an memurıne muracaat· ton itibariy·le satılacaktır. otA 

'f baş nl H. G. Menusier 1. F. Rasim ı 1 ( ııy . 
;::u~:1ı::ay~=: iş;: :~ ao krt ::::~~:::!.~:~~~::':::;:::::::::;:::::~~~~::!!; d ~ukakrlıilda. yazılı iıki kalem

35 
ma

1
1 zeı:?e.~azarhk surd et~~lde sa1t5ııa::~# ~-~--· n Doktor :: an ıste enn 12 -3-9 Sa 1 gunu saat 14 e yuz e ,, 

çektirmelidir. Ancak ada bir kon- Flı--~J~li!!""m-v-ıeım:ıı: elsef e =~ il mel eriyle Cibalide Levazım ve Mü baya.at Şubesine müracaatlar•·
1
,,,1; 

tröl altmda lbulundu.rmak auretiy- A ı · • · ı :. ''1 "' M0Ti11 şnk - Hilmi Ziya ı ı ısmaı ~~ · 
ledir ki antrenörlerden beklenilen ;: !: ·J~ 
faydalar temin edilebilmiş olur ta------30'iiiiiiiiiikuiiiiruii"§~----ıı ıB Haydarp0§4 htutane<İ bevliye i 5 - 3 - 935 Salı günü bpalı zarfla eksiltmesi yapılacağı '

1
J 

Oyunculanmız hocaları olan an- . Cem;yetin Asılla~ ll mütehassısı n olunan Gemlik yaprak tütün ambarı inşaatı eksiltmesi ıiımdili1' 
trenörün sözünü dinlemez, idare- Frederik Engels _ Muhiddin H Urololf\ıe - OpeTateuT :! hrrakılmıştır. "1093,, 

· cilerimiır: yakından alakadar ol- ıoo kmuş Ü Babıali caddesi Meserret ote-U 
mazlarsa onlar da her ay puala- MW ii li 88 numarada her gün öğleden;; _ş~ 
rını cebe atar, yange)ip keyifleri· eni ilmi Zihn1qet ii sonra saat ikiden sekb•:e kadar.e! ~~ 

B .h 1 d H z· ==-~···•·w..-·---··--· ·-···· ...... :: :: ne bakarlar. ac er ar - • ıya ... --.. • .. ·-·-........... .. .............. §'~ 
75 kuruş : = 

·---·~r=-====m r=m Uroloğ =Operatör~ '' Türk harflerile basıldı 
Bir tashih ükümdar millet :: Doktor Kemal Ozsan :: ~§1 

Cumartesiııünkü Galatuaray Rqnet -_;-0 ~~~Kemali L,:.,ı:;~~Y ;~~: :'i:'; ~~=;ı:,,J {) 3 Cildin Fiyatı 600 Kuruşturf,~ 
Fenerbahçe yazımda bazı hatalar :ı 1" , , 
olmuştur. * .. 

1 
. ..,.xaı•a • iı Reisicümhur Atatürkün 927 yılında, Cümhuriyet Hal b~· 

&-:t- • Komünizm Şişli Etfal hastanesi - -~~- kası bü....:~ı.. kongresinde aöyledikleri tarihi nubık Devlet ınat , , Galatasaray UQ(IMI iıimlerın· - "un. t } 
de sağ mua.vin yerinde Suavi yeri- Lenin - Stalin - Buharin Göz mütalıassısı \g !J tarafından Türk harflerile zarif bir tekilde yeniden basıl::sf 
ne, Kadri yazılmıı, yazmm Fene~ Haydar Rifat.. ~~ tır. Nutuk, üç ~iltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada Pl l 
rin yenilmesi sebeplerini izah ve 

50 kuru~ 11 Doktor }( vadan bir kutu içerisine konularak aatıfa çıkarılmııtır. ..,'..,,,. 

Fener takımmm havadan oyna- Günün iktısadi işleri Rifat AhmetGözberk ~I Üç cildin deleri (600) kufU!tur. . • del' 1 
m.asınm büyük bir •hata olduğun- Prof. Dr. Suphi Nuri 1 C. Halk Fırkası sırasmda Kız ~ı VAKiT' in Türkiyenin her tarafında bulunan bayılertll 
dan, ve Fazdm yerine, Cevadm Fiyatı: 60 Kr:__J Lisesi karşısında 32 No- i~ d(\ bu tarihi ve çok kıymetli eaerai tedarik mümkündür. . , 
oynatılmuiyle çok büfük bir ha• ~-------- Muayene saat1eı·i hergün aaat {J Müracaat yeri - "V.AKlT,, İstanbul - Ankara caddest 
ta yapıldığından bahseden ıatırı- Dağılma Yeri: 18 - ıs 
~~ ~='tır. özür d.iier ve tas- V AKIT Matbaası 

Sadi Karsan 
Atatürkiin Nutku 

ı 
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<4 M A Z O boşaltmak suretiyle KABIZLIOl, AOIZDAKI TATSIZLIOI ve KOKUYU izale 
~id eder .. Hiç bir uzva rıarar vermez ve alıştırmaz. FAZLA YEMEKTEN ve lÇMEK-

e yanmalarına TEN sonra mide ve vücudunuzda hissettiğiniz ağırlığı derhal hafifletir. Hamile-

1\abızlı""'a karşl &.& E y V A T U Z U lerin kusmalarma pek faydalıdır. MAZON ismi ve markasına çokdikkat edilmelidir. 
~ ~lıı. DEPOSU Mazon ve Botton ecza deposu. Bahçekapı, ~ Bankası arkasında No: 12 

~~~~~~~__;_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
·~IJlllllllll~ıııııomnıuAııııım: ....... _1:12:Ji@:sı@::=n:::::::-l'!!!==E=::-.:!!!E=§!i==== ,,,...-- 11ıı111ı ıııo .. ıı1 1 ıııu"ııı 11 ıı ıı1111ıı111ıı•• ıııı1111ıı• · ııq1111ııııııtıııııııııııı ıı11ııııııııııı 11 ııııııııı 1 ~ ·- • - Sıhhat ve içtimai 
I{ Türkce - Osmanlıca - Fransızca 
l 1 Muavenet Vekaletinden: 
' 

• •• • • 
SOZLUK 

Dictionnaire Turc - Ottomane - França;s 
lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu lii.gat öz 

1 iirkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve J 
aynı zamanda Fransızca karşılıklarını göstermektedir. . j 
llerkesin ve hattA ecnebilerin istifade edeceği bu SOZLOK -• 

intişar etmiştir. Flatı 100 kuruştur. J, 

lıtanbulda ıon zamanlarda Difteri haıtalığımn çoğalmıya 
yüz tuttuğu anlatıldıiından hem hastalığın önünü almak ve hem 
Je çocuklarımızı ileride bu hastalıktan korumak için küçük yaş-

taki. çocukli;'a aıı tatbikine karar verilmit ve atı istaayonları 
açbrılmııtır. lıtaıyonlarm bulun8ukları yerler ve müracaat saat· 

• 
leri qağıda göıterilmiıtir. 6 yaıından 12 yaşına kadar ola:ı 

mektep talebesine mekteplerde a~ı tatbik edilmektedir. 2 - 6 yaş 

. .... ,111111 ..... ".Kanaat Kütübhanes·DQıumuUD~nnl 
~ 1111ıııuıırııııııııuülıııııı 

~:ıca::======m™--= .. "' a;ımıw.ııınımıın~ıı~ını~ıwa,, 

arasında bulunan daha küçük ya§taki çocuklara da açılan bu a§I 

yt-rlerinde aıı yapılacaktır. Arzu eden aileler istasyonlarl\ müra
<'ıtat derek bu yaf araımdaki çocuklarını aıılatabilirler. Atı para

sı:.: olarak tatbik olunur. Atının hiç hir zararı ve tehlikesi yoktur. 
Çocukları uzun zaman ve büyük oluncaya kadar Difteri gibi fena 

hastalıktan korur. Bunun için ailelerin istasyonlara ll'lÜracaat 
ederek çocuklannı aıılatmaları tavıiye edilir. 

/)Cildıye ve Zührrv.ye mütahassısı H ~-~m~nıımmııı ı.il .Jı! .. ı ı: ı•m~11mııınamını~nı~mnııımnı~~ı,~ ~ Etti ÇIKTJ 
,. Bahattı·n t"evkı· 5: ~ 1 ~ıııııumııuaıııınann..--ıııımımı. • Y' H ~ Alafranga ve alaturka. 

~~~=:~~JI YEMEK ve TATU KiTABI 
~ . 1 Hergiin pişecek yemeklerin ve tıtlıbnn lıstcsinı ve yıpıh~lannı 

------------ § Cıltli 125 bu ldtabda bulacalc~ınız.. 
1) ~ciltsiz 100 Satış yeri; fstanbul Ankara caddesi No. 15? • 
1\ ~ kuruş 

lll•lB]ılOOmllllmBıffillllllllınıııı... lnkılAb Kitabevi ···•.ıım~~Tulııııı. 

2 - 6 yaş arasındaki çocuklar için dift~ri 
istasyonları müracaat saatleri 

2 den 4,5 a kadardır 
Kadıköy Belediyeai Diıpanıeri "Mühürdar caddesi No. 76,, 

' • : . ., . . .. • . .. . ·.. ,, -: .,.. .t.... • . • .. ~ 

Eyüp Belediyeıi Diıpanıeri "Eyüp camii kebir mahallesi,, 
Oıküdar Süt ve mektep çocukları Dispanseri ''lıkele meydanı,, 
Betikta§ ,, ,, ,, ,, "Akaretlerde,, 
Edimekapı Sıhhat merkezi "Atik Ali paıada tramvay caddesinde,, 
Beyoğlu Belediyeıi Bat Hekimliği "Tünel başında,, 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Beyazıt Belediyesi mevki hekimliii "Beyazıt nahiye müdürlü
ğünde,, Beyoğlu Belediye hastanesi "Taksim sıraserviler,, 
Haseki Hastanesi "Aksaray,, (977) 

t ,. . • .··~·'\, ..a..c-.~c 
~ ..... -Günün F otogra ları 18. ci 1 ertip 5. ci Çekiş 71. klart 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Agrica 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır. 

Muhtelif gazetelerde çıkan gnnüu hadiselerine ait fo. 
t ograflarla spor mecmualarında gördüğünüı: spor bar e
k etlerine ait fotograflar yalnız lstanbulda V AKIT 
kntnphanesinde satılmaktadır. 

• • • , , l .. • ,. • "'~ ~,., ' 

ROR.JIYA' •. BOKJtY ~ 1~3 

Eğer onu Romada bıraksaydım, belki 
dönüşte yerinde bulamazdım. 

- Ya! .. Ya! .. Çok doğru-
. - Zaten az kaldı elimden kaçıyor -
du. Ne ise şimdi bu sözlerin lüzumu 
yok .. Hani Maga, bana vadettiğin ve 
hazır olduğunu söylediğin iksir nere
de ? .• 

- Hazırdır efendim .. 
- Öyle ise ver. 
~lnga kuşağından çıkardığı küçük 

lıir şişeye tuhaf tuhaf baktıktan son· 
ı ., . 

- Jşte alınız?.. diyerek Borjiyaya 
uzatt ı. Papa sevincle şişeyi yakaladı: 

- Bunu nasıl kullanacağım?. 
- Şaraba ,·eya suya katncaksı -

nız! .. 
- Hepsini mi? 
- Hayır, üç damla ... Çünkü dör -

diinciisü insanı öldürür .. 
- Pek alA.. 

- Unutmayınız .. Uç damla .. 
- Nasıl tesir edecek?. 
- Görürsünüz!. 

Bu konuşma gayet çabuk germişti. 
İkisi de sustular- Borjiya mantosuna 
büründü. Yere Maganın dikkat bile 
etmediği dolu bir kese altını bıraka -
l"ak bir şey söylemede ı çıkıp gitti .. 
l\fag:ı bir müddet dhıledi. Ayak sesle
li, uçurumun dibinde lnliyen Aniyu 
nehrinin gürülfülii içinde kaybolduk· 
tan sonra, bitkin Ye bay~n bir halde 
\·ere yığıldı. 
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GECE VAKTi ÇALINAN 

CENAZEÇANI 

Tivoli köşkünün başbahçevanı olan 
lıonifas Banifaçl Papanın itimadını 
kazanmış adamlardandı. Ayni zaman· 
da Ltlkne tarafmdan da himaye olu· 

}Urdu. 
1 ntP çok zavallıları zehirliyen Papa, 
keııdisinln de başkuı tarafından ze • 
hlrlenmesinden çok korkuyordu. Bu -
bun için bqbahçenn Bonifası bahçe-

~·-:........~======<==-=======-

nin iyi muhafazası hakkında çok sıkı 
ve şiddetli emirler almıştı. 

Bundan başka, altıncı Aleksandr 
tehlikeden büsbütün uzaklaşmak için 
bir çare bulmuştu. Yemekten sonra 
yiyeceği meyvaları Bonifasın kendisi· 
ne getirtiyordu. Sonra tabağın için
den gelişi güzel aldığı iki üç mey\•ayı 

kendi gözü önünde başbahçevana ye
diriyordu. Yemeğin sür.düğü bir saat 
esnasında Bonifas ayakta bekliyor 
Papa bu suretle meyvalan zehirli ol -
madıklarına kanaat getirdikten sonra 
yiyordu. Ayni prensip aşçı ve kilerci -
ler için de tatbik olunurdu. 

Bonifas Bonifaçi'nin emrinde bir 
sürü bahçevanlar Yardı. Bunlar dn. 
yalnız Papaya mahsus olan bahçede -
ld kulübelerde otururlar ve gece o -
lunca bahçeden çıkarak yatacakları 

yerlere giderlerdi. Bu hususta aldığı 

emirleri Bonifns büyük bir dikkatle 
yerine getirirdi.. Çnükü işin uıunda 
asılmak kprkusu vardı. 

Bu ihtiyar adam bahçedeki mey -
\"alarla çiçeklere, eserine tapan bf r 
san'atkar kadar bağlıydı, işte bu bağ, 
onu itaatsizlik gibi bir fenahğa sü -
rüklüyordu. 

Şef talileri çürümekten kurtarmak 
ümidi. Rıtgastan tarafından keşf edi -
len şeftali cinslerini öğrenmek hevesi, 
kalbindeki ölüm korkusunu yenmişti. 
Buna rağmen Ragastan o akşam gizli
ce bahçeye sokarken büyük bir acı 
duymuştu. 

Dışarda gizli küçük k{lpıdan yüz 
adım uzaklıkta ihtiyar bir kaç seh·i -
nin karanlık gölgesine Raf ael ve Mak 

yavel sinmişlerdi. Bunlar o gece, hat
ta. icap ederse ertesi gün ve gece de 
orada gizlenerek işin sonunu bekliye
ceklerdi. Jspada Kapya da lazım olan 
şeyleri getirmek için köşkle otel ara
sında mekik dokuyordu. Atlar eğerli 
olarak bir ağaca bağlanmış hazır bek
Hyorl:ırdı. Herşey böylece hazırlanıp 
kararlaştırıldıktan sonra Ragastan 

size de öğreterek şöhretinizin deva
mına yardım etmekti.M 

- Ah? Mösyö Petros susunuz!. 
Susunuz! 

- Kıymeti dünya değer sırları si· 
ze öğretmekti. :\lademki bu mUmkiin 
olmıyacak, artık bu sözleri bitirelim .. 

- Delikanlı .. Delikanlı 1 .. Ben ka -
rar verdim .. Siz bahçeye gireceksiniz l 

- Sizi böyle müthi~ bir tehlikeye 
atmağa ne lüzum 'ar?. Muhterem pe· 
derimiz herhalde böyle ufak bir şey 

için sizi asmaz! .. 
- :Mademki kimsenin haberi olmı

yacak ! .. 
- O da doğruya? .. O kadar dikkat· 

le saklanacnktım ki .. Beni sizden baş
ka hiç ldmse görmiyecekti. Fakat va
zifenizi noksan yaparsanız içini;ı ra -
hat eder mi? .. Ah evet.. Artık bundan 
bahsetmemek lazımdır ... 

- Siz ne kadar saf bir kimsesiniz 
delikanlı?. içim rahnt etmezmiş.. Siz 
buna karışmayın! .. Bahçeye muhak • 
kak surette girmeniz lazım._ 

- Pek nıa .. Mademki öyle istiyor -
sunuz .. Ben de sözünüzden çıkmıya -
cağım.-

- Dinleyiniz! .. Ben bahçede ufak 
bir klübede oturuyorum. Akşam saat 
sekiz oldu mu çıraklanm giderler. O 
vakit bahçenin kapılarını kapatırım. 

.Arasıra çiçekler arasında kendini a • 
''utmağa gelen Papadan başka kimse 
artık bahçeye giremez. Bu akşam saat 
onda aşağıda gördüğünüz küçük ka -
pıya ,geliniz .. Sizi içeriye alırım. Gece 
çalışırsınız .. Gündüzleri benim klU -
hemde saklanmanız Uzımdır ... 

- Muhterem üstadım, size yardı -
mım dokunması için herşeyl göze alı
yorum ... 

- Buna karşıhk ben de siz~ bahçe· 
nin her yerini gezdirip gösterlrlm
Hatta muhterem pederimizi görmek 
şerefini bile size temin ederim .. 
. - Beni bütün uİnduklarıma kaVlll-

".=!'~-------------===-===:ı=..;:;: 
tul'Uyorsunuz.. Size nasıl teşekkür e • 
deyim?. 

- Böyle işte .. Bu akşam. küçük ka· 
pıda .. 

Bunun üzerine ihtiyar adam Ra
gastanın elini hararetle sıkarak Pa -
panın köşküne doğru inmeğe basladı. 

Şövalye ise sevincini saklamak için 
gayet sakin bir halde Tivoliye döndü .• 
Otele vardığı zaman: 
-Borjiynyı elde ediyoruz!. Manev

raya i)ice dikkat edin arknd~qlnr .. Bu 
akşamdan itibaren işe başlıyoruz .. de
di. 
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ANIYO UÇURUMU 

O zamanlar olduğu gibi şimdi de 
Sibil mabedi ismiyle anılan harabele
re yakın bir yerde Aniyo nehri dağ -
lardan büyük bir gürültü ile vadinin 
derinliklerine doğru iniyordu. Du vn. 
dinin iki tarafı gayet sarp ve dikti .• 
Yarıklarda biten yabani ağaçlar ol
mac:ıa granitten yapılmış bir dıvar sn· 
nılabilirdi. Vadinin sonunda kayaları 
oyarak yeşil yosunlu taşlarla çenili 
küçük bir havuz teşkil ettikten sonra 
akmasına devam eden ve granit yığın 
ları arasında kendisine bir yol açan 
nehrin iniltisi duyuluyordu. lşte Ani
yo uçurumu budur. 

Vadinin yukarısında, nehrin oydu
ğo havuzun üstünde kayalar tabii bir 
mağara şeklindeydiler. l3u mağa1·a. 

hakkında çok tuhaf şeyler söylenirdi. 
Ahalinin büyük bir kısmı cehennemin 
kapılanndnn birinin burası olduğuna 
inanıyor ve mağaranın ağzında amsı
ra görülen kokulu dumanları da bu 
iddialarına şahit gösteriyorlardı. 

Denilebilirdi ki tekin nddolunmı· 
yan bu mağaradan ht>rkes çekiniyor. 
Hatta güneş bathkt:ın sonra civarına 
bile uğramağa korkuyordu. Biz oku -
yucularmuzla beraber gece yansı bu 
mağaraya gireceğiz • 

Mağaranın sonunda blr . meşalc bu
rasını ayclmlatıyordu. Bir kösede. bu 
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sant i.c ~arip bir işle uğraşan koca ka
rının bir yığın ottan ibaret yatağı gö
ze çarpıyordu. 

Ilu Jcocnkarı Maga yahut asıl ismiy
le Row. Vano:ıo idi. Kendisi bu esna • 
da henüz oyulmağa başlıyan bir deli
~e büyük bir granit taşını kapamıştı: 

- Çok iyi .. Yol mükemmel .. lcab e
derse derhal kaçabilirim •• dedi. 
~ }{ayanın Ustüne ağaç yapraklarilc 
bir kaç avuç toprak attı. Sonra dışarı 
çıktı. Mağaranın ağzını uçurumdan 
ayıran keçi yolunu döndü. Nisbeten 
yüksek olan yaylaya vardıktan sonra 
knrnnlıkta etrafına göz gezdirdi. Son
ra dinlemeğe başladı: 

-1\lutlaka gelecektir- Belki de ge
liyor. Bir kaç dakika sonra, bir vakit
ler bütün ruhumla sevdiğim bu cana
var, Aniyo suları tarafından uçuru -
m un derinliklerine doğru siirüklcnen 
bir ceset olacaktır. Geliyor, onu bekll
ycnin kim olduğunu bilmiyerek •• geli
yor, bana Romada söylediği gibi, aşk 
-derdine bir çare aramak için- Fakat 
buna mukabil )~yık olduğu ocu bula-

caktır. Evet •• Bu serer zayıf kalpli 
davranmıyacağım- Artık herşey bitti. 
Deni ona bağlıyan Rozita gitti .• Şim· 
di o kurtulmuştur. Şimdi ikisi de Flo· 
ransayn varmışlardır bile.. Bu artık 
sondur .. Bugün Rodrik- Sonra Se
zar ... Sonra ben .. Bu uğursuz ailenin 
mahn başlıyor. 

Uirdenbire irkfldi .. Uzaktan bir a • 
' yak sesi duyar gibi olmuştu. 

- lşte bir kaç dakika sonra benim 
kim olduğumu öğrenecektir- Sonra 
bir itiş! .. Artık Roza'nm !şıkın dan e

.... ser kalmıyacaktır. 

{ Acele etmeden, düşünceli olduğu 
halde, mağaraya cirip meşalcnin kar
f1Sında her zaman yaptığı gibi çene • 
aini dizlerine dayıyarak büzüldü. 

Maga aldanmamıştı. Sahiden birisi 
geliyordu. Ve bu gelen ihtiyar Borjl • 

, D idL Hemen dikkatle kaya)an do-

Jaştı.. Uçuruma bir kere baktıktan 
sonra mağaranın kapısına vardı. 

lttaga başını kaldırıp bakmamıştı. 

Ziyaretçi içeri girerek iskemle yerini 
tutan iki büyük taştan birisinin üzeri
ne oturdu. 

Maga hiç kımıldamadan, donmuş 

gibi bir halde bekliyordu. 
Papa derhal: 
- Demek ki artık Romayı terket • 

tin öyle mi Maga? dedi. 
- Buraya sizi beklemek için gel· 

dik .. 

Borjiya titredi: 
~ .. 

- Benim buraya geleceğimi nerden 
biliyordun? .. Yoksa hakikaten kayıp. 
tan haber alabiliyor musun?-

- Her sene TiYoliye gelmiyor mu· 
sunuz? .• Şimdi de burada her sene bir 
müddet oturmak ıidctiniz olan mev • 
sim değil mi? .. 

- Pek doğru .. Senin sihirbazlığı. 
nın sonu zel,aye dayanıyor demek •• 
Fakat herhalde başkalarının bilmedi· 
ği bir çok şeyleri biliyorsun. 

- Otların hassa n tesirlerini uzun 
zaman tetkik ettim. Hepsi bu kadar.

- Bu tetkiklerini nerede yaptın, 
Mısırda mı?-

- Hayır, İspanyada. 
- ispanyada mı? .. Sen lı:-panyada 

bulundun mu? .. 
Koca karı, Papanın heyecanını ya • 

tıştrracak bir kayıtsızlıkla: 
- Evet •• Fakat daha çok Italya ve 

en çok Tivolide bulundum. Ben fay -
dalı otlan hemen tanırım. Insam iyi • 
leşti ren. öldüren, aşka çare bulan usa
relerin nasıl elde edileceğini bilirim .. 

- Aşka çare mi? .. 
- Aşk ve ölüm!. Bunlar birbirin • 

den daha fena, birbirinden daha müt-
hiştir !.. . 

- Ne kadar acı söylüyorsun. 
- Çekti&rim kadar değil_ 

Ş. d"" - ım ı... ~ 

- Biraz sonra artık bu acıdan kur-
tulacağını. 
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- Ne tuhaf kadınsın ı. Söyle baka· 
lım niçin sihirbazlıkla bu kadar uğ • 
raştın. Seni bu mesleğe sürükliyen 
nedir? .. 

- Ayni zamanda şimdiye kadar 
yaşamakhğıma sebep olan intikam 
fikri. 

Papa bir kere daha titredi. Şimdi 
?tfaganın ne kadar müthiş bir kadın 

olduğunu 'bir kere daha anlıyordu. 

Baş salhyarak: 

;· - l\faga ! dedi. Romada iken bana 
vermiş olduğun sözü hatırlıyor mu· 
sun? .. İçecek olan kadının beni sev • 
mest için bir nşk iksiri hazırlıyacak • 
tın .. Benden bir ay izin istemiştin bel· 
ki daha enci bunu yapmışsındır değil 
mi?-

- İksir hazırdır. 
Kocakarı düşünmeğe başladı. Pek 

fena şeyler tasarlryordu. Aşıkı, ço
cuklarının babası ve senelerden beri 
kendisine en büyük acıları tattırmış 

olan Rodrik Borjiyayı öldürecekti. 
Papa mağaranın ağzına doğru çeki • 
lirken üzerine atılacak ,.e bir itişte 

onu uçuruma yu-.·arhyacaktı. 
Evet; intikam zebanisi gibi ağzın

dan ateş püskürerek karşısına dikile
cek, Azrail gibi Rodrik'in ciğerlerini 

koparacak olan ismini, Roza Vanoza 
adını suratına çnrpacakh. 

Maga bunları düşünüyordu. Vakit 
ka1.anmak ,.e söyliyeceği sözleri hazır
lamak için sordu: 

- liiS1R hazrrdır. Demek ki şimdi 
hemen Romaya döneceksiniz .• 

-Romaya mı döneceğim .. Neden? .. 
- Bana bu iksirin bir ressama mo· 

dellik eden genç Ye güzel bir kız için 
hazırlandığını söylemiştiniz... 

- Evet doğru .• Fakat artık Roma
ya dönmeğe lüzum kalmadı. Çünkü o 

.-kız burada-
Maga, yıldırım vurmuş gibi dona 

kalmıştı.Ne bir kelime söyliyebildi .. Ne 
ses çıkarabildi.. Bütün kunctile nef
&fne Mkim olmağa çalıştı. Zihninde 
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tek bir düşünce vardı. Genç kızı ne 
yapıp ta derhal bu canavarın elinden 
kurtarmalı .. 

Dimdik doğruldu. Sinirleri tirti.t 
titriyor, işleri birbirine çarpıyor, a -
çılan gözler yavrusu çalınmış bir kar· 
tal gibi saldıracak yer arıyordu. 

Borjiya derhal yerinden fırladr .. 
Etiyle hançerinin kabzasını tuttu -.·e: 

- Hey deli karı .. Ne oluyorsun?. 
Diye haykırdı .• l\laga Papayı yatış • 

tırmak için güç hal ile bir kaç kelime 
söyliyebildi: 

- Aldırmayınız.. Bir sinir buhra • 
nı .. Arasıra gelir ı_ Beni bir kaç daki· 
ka böyle sarsar .. 

Yan çılgın bir halde bulunan Roza
nın bu ce,·ahı Papayı yatıştırdı. Bor • 
jiya gene yerine oturdu. Ve almak için 
geldiği iksiri elde etmek için sihirbaz 
karının tutulduğu buhranın geçme • 
sini beklemeğe başladı. 

Bu sırada Mnga kendi kendine dü -
şünüyordu: 

- Rodriki öldürürsem Rozita mah· 
volur? Çünkü Sezarla Lfıkresin elinde 
bulunuyor .• Bunu biliyorum. Lukr~ 

cin fikirli bir kadındır. RozJtayı her • 
halde kurtarmalıyım .. LQkres Rodri· 
kin burada olduğunu biliyor. Geri 
dönmediğini görünce herşeyi anlıya • 

cakhr. E-.·ct ı Eğer Rodriki öldürü~ 
sem Rozita için de kurtuluş yolu kal• 
maz ... 

Karma karışık fikirlerin çarpıştığı 
kafasında birdenbire bir ümit güneşi 
doğdu- Yerine oturarak terliyen so • 
ğuk alnını ~ildi, Borjiyayı şimdilik öl 
dürmemeğe karar vermişti. ÇilnkU 
1\faga Lukres ile Sezan da köşkte sa· 
nıyordu. Bu hal ise Rozita için çok 
tehlikeli olabilirdi. Gayet sakin bir 
sesle dedi ki: 

- Dem~k öyle hnI Genç kız da şiın· 
di Tivolidc bulunuyor?. Peli aHi. işler 
öyle ise kolaylaştı demektir.. ı 

- Çok doğru yapmadım mı Ma.P 


