
Atina hükômeti miistacelen 15 · ağır 
b mbardıman tayyare.si .. sipariş ·etti 

Bunlarla adalara ~ikim olacak; ·. 
zira asiler . işi .~zıya · aldı: 

Averofta 225 ·tayfayı k·urşuna dizdiler. Girit 
umumi. valisini ve bir · generali öldürdüler 

Asiler iki tav- Atina, karada 
vare düşürdü galebe çalıyor 

' 

HükUmet .kuvvetleri Dramaya 
yürüy~r; isil~r · Seliıiiği alamadı 

Yunan Reisicümhuru bir beyanname neşretti. 
Venizelos · buna cevap verdi 

Harbiye nazırının evfode bir· bomba patladı 
' • r 

Yu anistanda·: ·. · venizeıos iki · kişi.yi. 
kurşuna dizdi~di n vaztye 

h. lıugün de y unaniıtanda.n . va • Pam, S. (A~A.) - Atinadan ve yahut Mıırra kaçabilmesi için 
l l?tt haberler ıeJmijtir. Bu lia. Jurnal gmteaine bildiriliyor: Helli kruvazörü emre imade b~ . 
~tleı-in Balkanlarda ve dünyada · Bir taknn yan' reamt kaynak - lunmalitadrr. 
''-lh · • • • b ~:ı. I • lara inanılacak · oluraa, Girit vali B. Venizeloı, Atinaya ve cenubi un tesııı ıçın ü1 ~ • ıa~t er 
:~tfedeı:ı Türkiyede derin bir teea· ·mÜavini' ile İabık vali muavini Yunanistan sahillerine kartı bir · · 
Ur uyandıracağı fÜpheıizdir. . Meiman.kiı, Venizelosun emriyle taaruz ve Gridde toplamağa bq. 
~e ~~rmal vaziyetin doıt memle • . kurt~~ dizilmi~lerdir. . . w. Jadığı askerlerin buralara çıkarrt-

t ulkesinde bir an evvel aYaet lhtılal, akametle neticelendıgı masını istihdaf eden geniı bir ha-
"'\~i Türkiyenin rok temenn· · takdirde Venizeloıun 12 adalara, rekl'!t p)anr hazrzlamalcta. İmİ§. 
~tr" 7 1 T 1 fi . ıgj bir ıeydir. ... ................ - ..... ·-·--·: e gra arımız 
"Son gelen haberler Yunaniıtanda 15 ~ d Ö rd Ün CÜ Sayfada 
~a~iYetin gittikçe kanı~kta ol· • ------------
Ugunu ve isyan aahaımın ıür•atıe 1 Tramvay şirketinden 

1 MlllO'TlCt!M:a 

~e:ı ·:! ediğini göstermektedir. · Agı" r bombar_]ı- i. 2,5 mııyon . ıtra hac-
t-ı~"an. Atinada tamam~ bam· . tl : zen alınacak! 

. , 
ŞARKI TRAKYA HARiTASI . . 

t 1§hr. Girid aduı aç.ık ' . t 1 
• J 

t~~ açığa Venizeloaunidue et- M3D · ay,yareSI ! 
l\~1 artık tamamen anlqılan, ihti· Atina, (Huıuat) - Yunan hü· f 
t 

1
har:ketine ittirak etmiJ. Ciritte kUımeti bütün tayyare fabrikala- ,= ı 

~ darıa hükUmetinin tayin ettiği nna müracıaat ederek on bq a• 
ilırll?lli vali ile askert kumandan iu' bofnbardıman tayyareıi ıatm i 
)~~~lcifer tarafından öldürülmiq.. 

1
. alacağmr, fakat bu tayyarelerin l 

~~kır. lıyan bayra. ğım ilk ola •• 24 taat zarfında teılim edilme· ı l 
hi kaldıran donanmanın mühim f ıinin f&it olduiunu b0Jdimıittir. 
h;k kıaıru Ciride vasıl olmut ise de Müracaat edilen tayyare fab • 'ı 
~ ~ete ıadık kalan tayyare rikalan içinden ancak ikisi bu 1 

h~tlerinin hücumları gemilerde pıtı kabul etmiı ve müzakereye ı 
zararlar yapmıttır. · bqlanmııtır. 1 

(Devamı 4 ·nnçilde) ... - ..... aowwwuıuow•n-n•-·........,-· 

1'ramvay arabaları haczedilecek 
diye ağlama, ey kondüktör! Görecek
sin• senin de, bizim de hakkımızda bu 
if dalıa hayırlı olacak! 

· Ankara, 4 (Ha:ber) - Söylen
diğine göre, Tramvay . Jirketi, 
Devlet ŞU.rasınm ıon kararından 
sonra yakında bitecek olan müd-

1
• 

det içinde 2,5 milyon lirayı hükU· 
metin emrine teılim etmediği tak-

Yukardan aşağı doğru çizilmiş yerlerden henüz malumat yoktur. }'an 
çizilmiı çizgiler i8e Yunan · hii.künıeti nbi ele. gcrirdiği topraklan gösteriyo·r. 

Başı>ak~n.~ız dos ları
mız nasıl g.örll yOr?. 

Titüieskonun ·General ismet lnÖnü 
. . . ·hakkındaki nutku .· . . ' 

dirde paranın haczen alımiıaaı Titülesko 
· kararlattınlmıştır. · 1 1 

1 
: ·· 

1 
_ .. ~l·.. • • 

. , .. • · •·· ~ · _ · · • ımet nonu.nun on ıenedenberı Batvekıl olmasını tesit jçin, dün 
.Tramvay tirret! mÜmeasiJleri .Titülesk~)lii; J?~k ıöylemit. Ezcümle demittir ki: 

.burada Bayı.ndırlı~ Bakanlığiy e 1 · ~ "Uzun ıiy~.!Ll h~yatıpıda her meseleyi ant olarak tahmin ve ihata 
olan temaslanna devam etme~e- hasaaaı, lımeUlnönü kadar haiz bir adama raslamadım. 
d' 1 B l · · h 1 

" ır er. u tema ann~eüceaı t· :ı Bu nutkün taıiıaniamı ve Hamdullah Suphi'nin verdiği cevabı iç 
nüz belli değildir. J a~f alarımızda okuyun. 
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Erivan'da 
IJftyilk bir ihtllAs 
meydana çıkarıldı 

Moskovadan Politika gazete
sine yazılıyor: 

Devlet T eftiı komiıyonu bu 
günlerde büyük bir ihtilaı mey• 
dana çıkarmı§tır. 

Sovyet ittihadına bağlı Erme
niıtan cumuriyetinin merkezi o
lan Erivan' da binlerce itçi çalı§'" 

tıran bir makine fabrikası bulun
maktadır. Bu fabrikaya hükUmet 
barl~aıı kartılıksız olarak üç mil
yon rüble vermiştir. Tefti§ esna· 
ımda bu üç milyon rübleden bir 
milyon rüplenin f abrlkayı iti eten
ler tarafmdan paylaıddıiı anla· 
ıılmıfbr. 

Bu ıuçhL timdiye kadar on bet 
kiti tevkif edilmittw. 

--0-

Macar kabinesi 
değişti 

Budapeıte, 4 (A.A.) - Kabi· 
ne iıtif a etmit ve naip amiral 
Horti, Bay Gömbötü yeni kabi-. 
yi tqkile memur etmittir. 

Budapefte, 4 (A.A.) - Yeni 
Gömböı kabineıi etkisinin ayni· 
dir. Yalnız Dahiliyeye Bey Koz • 
ma, ticarete Bay Bem.mizza ve 
maliyeye Bay Fabinyi geçq&İftir. 

o 

lngilterede" Alman 
malına boykot! ,, 

Lndrada Alman modaıııu P.· 
teren büyük ve muıikah bir ıeçit 
resminde lnıiliz kadmlarmdan 
b!r ikıımı "Alman malına 'boy. 
ko't ! "İngiliz malı alalım!,, di,.. 
bağırmıılardll'. 

· Bi~ otelin salonunda yapılma11 
düşünülmüş olan moda geçit reı• 

mi, daha batlamadan önce bazı 
ldmıelerin bir nümayİfte buluna· 
cağı ha!beri ajııdan aia dolatı· 
yordu. 

Bu müna.aebetle, poliı müdürlü· 
ğü kadm dairesi tefi de oraya gel· 
mi§ti. 

Musik bqladılı ._tiMlorin 
yavaı ya.vat ilerlemolo koY,uld\t" 

4 
ğu bir sırada, kadmlaıldan Moni· 
co isimli biri ayağa kalkarak mu
ziık:n gürültüıünden de daha Jiik· 
aek bir ıeıle "Almanyadan henüz 
aeldiğini ve orada neler gördüiii· 
nü,, bir kaç tedit cümle ile anlata· 
rak: "Biz, bu memleketin kadm
Jarı Alman ınalınıa boykot yapma• 
ğı vazife bilelim!,, demittir. 

Bazdan '~ravo!,, Baııları ise 
"yanlrttır ?,, diye lcartılık vannİ§'" 
ler, kadın polis tefi araya. gil'erek 
herkesi ıükUta çağırmIJlır. 

Geİıe bu ara, "pek mükemmel 
fikir!,, , "Kahrolaun Alınan ma• 
lı ! ,, "Yalan söylüyorsun!,, sesleri 
ortalığı epeyce kanttırmıf bulu
nuyordu. 

Sonra muzik ıene baflamıf 
Alman modaamı ıe.teren man
kenler ıöıteriılerinde devam et· 
mitlertfw. 

Nümayitcilerden on iki kiti ıa· 
fondan çdmutbr. 

Bayan Monic:a otelden çıkar
ken, '~enim aözlerim Alman bal
kı hakkında değil, Nazi hüldbneti 
içindi,, yolunda bir töz t&ylemiı
tir. 

o 
Yedi mektep 

yapılcak 
Ankara, 4 (Haber) - Tokat, 

Niksar, Zile, ve Retadiyede, iik, 
orta olmak üzere yedi mektep in
şası kararlatmııbr. Bunlarm ke
ıif bedelleri 124 bin 458 lira tut
maktadır. 

HABER - ~ Poıtuı 
--· 

Berlin - Tokyo 
Telefon muhaberesi 

rökoru 

Habeş imparatorunun. da 
· nihayet kafası kızc4 

itidal tavsiye edenleri dinlemiyecek 

Berlin, 3 (A.A) - 12 M.a,.U.O 
itibaren Bertin ile Tokyo ara•~ 
telefon görütmeleri başlıyacakU"' 
Mesafe dokuz bin kilometredir· 

--0--

Posta müdürleriniJI 
muhakemesi 

Roına, 4 (A.A.) - içinde bir Elçinin aöyleyifinden, Afrika· fından tebliğ edilen, sefirin beya
natını aynen yazdıktan sonra bun
ları ilave ediyor:) 

Ankara, 4 (Haber) - tJtJ 
potta umum müdürü Bay Fabfi piyade taburu, bet hafif topçu ba· ya ıönderilen askerlerin Habeti.-

taryası ve ağır topçu levazımı bu
lunan üç ıe.mi buıün tarkt Afri -

kaya ıibnek iiaere Napolhhn ke.1· 
kacaktı. Afrika.ya ilk kunetleri 
ıötürmüı olan ''Ganıe,, ıeri dön
müftür. Yarm, 700 piyade mitra.1-

yözCU.ü ile yinıe Afrikaya doiru 
kalkacaktır. 

• • • 
Tan gazetesinin Roma hUSU8i 

muhabiri telefonla gaz.et.esine bil-
diriyor: • 
-K«"i1ere d;sı.-s;,a laHte.i 
Eritrec:leki muhabirind~ aldıiı 

bir mektubu netrediyor. Bu mek
tupta Habot lmparatonmun ken • 
diıine itidal ve ihtiJ&t tani~ e -
denleri cliınlemiyecefini, macera a
ra1an reiılerinin Avrupada olaun, 
Afrilcıada olaan ıuı& bozmak iıti • 
yen bazı ecnebi 6iütçlilerm nü -
funndan kurtulamıyacalmı bil • 
diri1or. · 

Romadaki Habet tefirinin ec -
nebi ıazetecilere beyaaatta bulu • 
nurken her teJd• en•I bu naza
riyeye ceTap vermek iıtediii zan·. 
nolunuyor. Elçi iılıparator hüka • 
metinin his bir wnan ltalJa 
müstemlekelerine taarruz etmek 
niyetinde olmadığım temin etmİ§ 
ve demiJtir ki: 

"- Habeıi•tan komtuları olan 
üç büyük devletM ıuHı halinde ya
f&ID&k arzusundadır. Bu devietle· 

rin komtulUklan, Habef iıtıluıa 
ıarp ~miyetile it tirak etmek 

fırtMiAJ !ffl'i~r. Bundan kJka, 
Ha~ilıtan kendltlni 4Wus>• :me
deniyetine bağlıyan Uluıl&f' birli
ğine pek arkı olarak batlı bulun
maktadrr.,, 

Habeı elçiıi öto'de beride aola· 
pn bedntlerden bahtederken 
bunlara kartı merkezi lıUldimetin 

aciz bir halde bulunduiunu iıte • 
miyerek itiraf ile İtalyan buna 

dair olan ltalyan filaini teyit et• 
mittir. Bu bedevileri tasvir etti-
ği •ırada o bile bunların •ahıi ol
dulrlannı ve hudut civarında bu • 
lunmalarının Avrupa müıtemle -
keleri i~in bir tehlike teıkil ettik
lerini söylenıittir. 

tan üzerinde teııir yaptığı anlatı -
hyordu. Mem1eketin ciddi ıure~ 
bir ıükiin iıtediji z~unuyor. 
Fakat, Habet hük\ımeti Ualual'Cla 
olan hadiselerin tekerrür etmiyece 
ğini temin edebilir mi? Elçinin 
hudutların vaziyeti hakkında ıöy

ledili ıözler hu emniyeti verecek 
mahiyette değildir. 

(Tan gaze~i ajans Havas tara-

Ha.bet elçiıi, ıözlerinin impara
tordan aldığı mektuba mutabık 

oldu~nu ıöylemit Ye bu 111ektu· 
bu gazetecilere göstererek demit
tir ki: ltalya bizden tazınia.at o • 
la.rak yüz hin taler yani aekiz yüz 
bin liret iatiyor. Eser bitaraf bir 
komiıyon kabahatin bizde oldu • 
ğunu tasdik edene bu parayı ver
meie huun.,, • 

ve arkadaılarınm davasına bO 
sabah birinci ceza mahkenıeıi~ 
de devam olundu. Bugünkü cet: ' 
sede, Bay Ihsan Cemalin şahid•ı 
telgraf itleri • mümeyyizlerindell 
Bay Halil dinlenildi. 

Müddeiumumi, yeniden şirki' 
te mensup bazı şahitlerin dinle • 
nilmesini; Bay Suphi, komisY0' 

tetkili hakkında Bakanlık kar• : 
rını ibildiren tezkerenin celb~ 
iıtedi. Muhakeme bunun için "" 
Marta bırakıldı. 

Metr Selem ile Faı-•- · 
el mabkôm oldu 

Sir Conun koılferansın
da 10 kişi tevkif edildi 

Ankara, 4 (Haber) - Rüt1' 
Mesele §Öyle bqlunıttır: ıuçluıu Fa.raci ve Metr Sale111İ' lngiliı Hariciye Nazırı Sir C.On 

Simonun Berlin seyahatinden ön· 
ce Fransız vekilleriyle de gör~ 
meğe bir bahane olur bydıyle 

Pariste bir konferans vermeğe 
gittiğini biliyoraunuz .• 

İngiliz gazetelerinin Pariı mu
habiri bu konferanıta çok rürültü 
olduğunu, dinleyicilerin yuılı ki· 
ğrtlar attıklarını, haimhklarını 
bildiriyor. 

Sivil memUTlar Cledia1 içeri gi
rerek aöze kar...-nlan atınJt ve 
bunlardan on İf İf.İ evkif etmit-
tir.: 

Nümayifcilerdea !biri, "Ben, M 

lngiltereyi, ne de Sir Con Simonu 
prote.to etmedim.,, demiıtir. 

Nümayiıc:ileıin itiru ettikleri 
nOkta, bu toplantının ( C0tnite deı 
F oraı ;:;:; f ranaad&ki bütün ıilih 
fabrik.alU'ı komiteai) Din idare at· 
tiii ir cazoto tarafmdan i4trtİP 
edilmeıi olmuıtur. 

Franıa Baıv~kili BaY. Flande- nakzan görülmekte olan davalı.• 
ni lnıiliı Hariciye N.ıırmı halka rı bitti. Bugün bildirilen kar.,ı. 
talctiın etmekteyken ve SiıCon Si· göre Metr Sa.lem 20, Faraci ıS 
mon "İngiliz pal'llmento ıiatemi,, liraya mahkum olmuşlardır. 
i13orine taıe ktlaaııa.kta1"en bir -o--

ses ;,8 . nutku .. r daki:P.. Hudut vllôyetlerlnd' 
u • IO)' ıye~ fU Ankara, 5 (Haber ) - Bakaııl" 

da Comıte deı Forıı e yardım et- 1 t' 1 1 t t k· ı At, ·r ..:;dl' . .. . . • . . ı eye ı, ım u , C:ı; ı a vazı e, 15-;. 
tllınt bilıyor mu?,, dıyo haykır- rOk nıuhıfaıa işleri hakkında bit 
llllfbr. nizamname kabul ctmi~tir. Hudut 

Bundan aonra ıalerilırden larm emniyeti lıakımmdan yeni bi5 
yaf~ gibi ye.Dlı ıiirtlar yağ- ~ok es11ları ihtiva eden niıamn:~· 
mala. ltaflamı~. ye gijre ticnret, gümrük, iadei n~. 

Bunlardan tiir tanesi İngiliz rimiJı protQkoJJarmın hir<ır bllt .,, , 
ri Muhafaza umum kumandanh8' 

Hariciye Nuırmın dizi üzerine na veril~~tir. Jlu(lut mıntakal.t!!: 
düniil. '-Uis~a_,.u. w.:c """"'"'1l!lh1t'18ra1ııma, ölf!üJf"
ıülünıaiyerek almıt ve katlayıp ki~atmı adliye yapacaktır. Bunlar ' 
cebincı koymqftur. dan askerliği alakndar edenler ae~e-

Nüına.y,iteilerin hveketi kıt- rl makamlarca göriilecektjr. 
men alkıılannnı, kısmen a.iw "'. i stihbarat, Gümrük Bakanlıkl•;; 
rette ayıplanmlfhr· la Büyük Erk~nı Harbiyenin haı_Ak· 

noakları talimatnl\Qıeyle f~p,JP"" 
J~ Jl~JI Nazın h1yet tır, 

R~amn PM'iıa Ekiıb-le konut- Hıufot vilii)·etkri dP1 vili)'~ 
bağlı polis, jamlanna1 ~üınri>J.. ,o~ 
mrcc iJ1,..,~ .. clo .. Llı ııeyet teşkil edı 
lecektir. 

Gaap, §akavet, muzir prop,g-' 
da, yığımı, casueluk ielerini muhd 
faza kıt4lan önliyecektir. Hudu~ :ıl 

Çanlisrı, 4 (A':A.)' - 24 aaat ya· ]ayetleri rnıptnkasında nliler, .a~ 

Memlekette ve dünyada 
fırtınalar 

Kq, 4 "(A.A.) iki ıündür sa· 
hiUerimizde on ıenedenberi görül
ınemit clenia ve fntma dt'fatla et· 
melctedir. Dün Mat lZ de prptaıı 
bir daldb. kadar devam ..._ ani 
ltir b.tırp olmUH& da hicbir M· 

rar vermeden ıeçmiftir. 
Dalpların hücumundan bele

diyeye ait i.kelenin bir kıtmı ve 
deniı kenarmdaki evlerdeıı biri • 
nin nhtmn haaa.ra ufnıasıttır • 

ğan yağmurdan çaylar taşmış, Çan· cürümlerden ha~ka diğer asayı~ J , 
rinde, devlet kuv,·etlerini kullaJI' 

kırlllaki ah§lp köprüleri sel almı~· bileceklerdir. 
tır. Zıbitaıı yurdu ile birkaç evi su -o-

huın~tır. Zarar yoktur. Pek çok ]ngiltere mftdafa•: 
bahÇ4ller tll altmda blml§ur. e• 

Uıak, 4 '(A."A.) - Dört glinclen . ya niçin ehemmff 
Verl·yor '.> , beri ıUreldi yağın yağmµrlar Utak 

~aymı ta§ırdı. Şehir bahçeleri ıu al· Londra, (A.A.) - lmpar•to', 
tında kaldı. Çay keııınndaki ktiyler· hık ve ulu..-1 korunmaıımn Jı11', , 
dt'D Jtabcr l>e~J~mnekı~ir. vetlcndirilmeti sebepleri h~ ___ .......,. -~-----

[ 
. 1 da lnıiltz mathuatma veri.,_ er b h 1 • J.. l ? yanatta bilhaaaa deniyor ki: ... 

..,a a gazeteıerı ne uıqor ar. - ce;::.::;::::::::.iu'::t~~ 
"Yunanistan ikiye parçalanacak mı?,, ;;::~:·y!i:v;a..:ıaı;=::: 

KURUN -A.un Uı bugün l/U""f etrafında toplan""~tır. Eıki ve yeni ZAMAN - Zomon da y""°""ıan, bqka üılrein de inkitaf ve 
oltlulıı rantla.,. mert111 olarolc Yu- genel ıalXJf irinde anlaıamtulıkların • dairi ıon fed luWIHl•rd,n lHılıledi • faaları teaıin edilmelidir. _ _ ,,,., 
nanı.t""'1akl 011aklanmal0Tı olmııtır. dt111 ikiye aynldılttr. BirblrlM lctırfı uor. /ııf'M Girit AAaut4tut mflfUÜI ~ 
Aıım Uı wn11~ 901' 1"mfl1c giriyor. bUe savaı yaptılar. Koıtantin lngUtz. Maketlonl/flllln da ka"ftılw 11ı1 btıro- Orduya ıelince, i•tenilen fi 

J.rcle tayyarelıere kartı kot$ -Vtnbıloıun kazanıp 1uıı,,,.,,,,..,,,,ca • lerin ve Fransızların bMkuı Ut Atı - da ~ld4l muluırıt.ler oldulwaı w;.. · •~ 
;ının w bu ı,ın aıl malal,,.Urebı bir nadan kaçtıktan ıonradır 1d 1917 yı- ytik bir l#HIJIZ. IÖl/"1dl""1a Nlll'tl tertibatı, ltiiyük bit inkitaf ~ 
k~ giJn ıonra lllllafılabUtullnl ıöy- lında iki Yunanistan birlefti. Blrleıti Glrldln tultal bir tolUa Mtk,,,,._ • mektedlr. Ordu, tedı~::ilı.lır 
liiyor. l ama aynlık ıllrüp gitti. V • vakit va • ldün Oımonlı hllklUnltlnln oUuju yenilenmesi ıuretile aırrleftS""""'" 

ClJMHURIYET- Bugün bofına • ltU patlak rHtrdl. """flm4l a Funanı."'11 hikfurNU • liclir. ;.~ 
kale yoktur. lı~ buoünldl lanuülannuıda alci· nln hfına bir 6fl4 old11lunu lirUJ • HaYacıhkta elde edilen ....-:, 

MiLLiYET- Ahmd ŞIJkrü Eı • un bert dlrüp gidMt bu· agnlığua ye. IJOr. Yalı-tin bir an •vwl ttwanulı tarakkiler, aahiHerimiz içi1't 
mer de Yu~ ıon kargafC1 • nl Nlirrneıidlr. Eski Yunanialon Çal- etmaütl UrMMI tHlll/or. mlicla.fauı bakımından bir 
lığı mevzuu baJMetme~dir. Buna ıe- damle birliktedir. Yeni Y11Mni1Uı • AKSAM_ Akfcuneı bugüü :gozı. tefldl etmctkteclir ve Mani 
bep olarak Yunanlltan arazfflnin bir· nın V cnizelos ile beraber olduğu an • anı Wr o1tu11ımuıuulon altnıf oltluju zinin öte tarafmcla bulunall _ ":a 
birlerllt ı,,ı imtb~ et~miı eltluğu- lal'{ı11or. Girit, Adalar, M•don11a bir Nktuba üı/utı •tmlttir. 11-ktup- toprakların tamamiyeti 111~: 
nu gÖsterlyor. Ve 11a.mını fU ,elilde awaklanmııtır. 'Eakı Yunanlıtanda tc 1'~nku laalltua tclftlzlll• ~k f. . . • oldu~ 
6İtlrlyorı · · ylJrlJyor. Bu ayaklanmanın ıon• ne o- tlnG dtlltlerllll, N lıalkın ,.6lrleriM mıı ıçın her zaman • 

"Kral Koıtantin t1ki Yıuıont 'temsil laeak Buraaı pek o kadar 8nemll ü · çok'"llli baktığını ıöyliyerek bunun daha fazla hayati bir eh 
ediyordu. Y•nl Yıuıanlltan Ylllluloı ğildir.,, bizde d4 l/OIHlmaıw üwal,,. llllll_or. haiıdir.,, 



eftim <J~ÜŞiim: 
1 Çağların peşinde. 
~ tıkiden, ne iyi, etliye sütlüye 

~: ~'tbazdım. Dünya yerinden oy
tq ' kıyametler kopsa, gene ben 

ıf• ~tlede romanımı, hikayemi, fık. 
l\I 1 Yazar, çeker giderdim .•• Fık
tJ lrırnda da İ§İ aıağıdan alırdım. 

fi ~ fkuınu ne kadar genitletaem, ge
~: belediye hudutları haricine çık-
iltn Pek vaki olmazdı. 
~:•ıl uğraıtığmı, hafif mevzu
te 1

• Beynimin dehlizlerinde ta· 
&J ~ lca~.ınlar, genç erkekler, tebes
~ Yüzleriyle dolatırdı. Birbirle-

1, ~ e 0YUnlar oynarlardı. En fazla 
~trl . 

ıı tiil erınde durduğum simalar, 
dııd Yahut m.ınolya tenli, karanfil 

t' lklr, ıünbül saçlı kadınlardı. 

• dt"~İ~di nasıl oldu bilmiyorum, 
" d' &ıttırn... lıte bugün, Yunan hi.-

~el~:riyle o kadar ali.kadarım ki, 
~ ~ıın, köprü batına gelm' § inat
lııı ht katır gibi, katiyen o mevzu· 
> Udutlan dıtına çıkmak istemi-

- -~· Ağır bahisler sahilinden ıat
>'lt &ahiline geçmek istemiyor. 

ti..~~a.rda anlattığım o aerapa 
et i~ kadın yüzlerinin yerinde, 

jO ')' f' • ~~.' ınıi, Venizelosun sakalı, Kon. 
,,, 1Q.1'. 

,.. lıın abus ıurah i11al ediyor ... 
ı llG 
ı ~t~l kokulu buduarlar yerine, 

~ tinden duman ve alev aütunla-
>'Ukıelen Averof •.• 

a au ı·k d ., 11 e. a. a ne en .•.• 

~~nnedersem, ıundan: Her çağ, 
~"1~ bir maden ki, hatka baıka 
"'<fQıabslara kapılıyor. Meıeli, 

' ~kken, sabahtan akpma kadar 
~ ol oynardım da, 'annem, büyük 
llenı: 

Kaçakçlların 
kurbanı 

Aldatılan bir kadın 
kanuni cezasını 

buldu 
Dün Gümrük sekizinci ihtisas 

mahkemesinde dikkate değer bir 
muhakeme yapılmıtbr. 

Dün köyünden lstanbula ge· 
len Fatma adlı bir kadın latan .. 
bulda satmak için vücudunun 
muhtelif yerlerine bir kilo 950 
gram esrar getirdiği anlaşıldığı 

için mu haf aza memur lan tarafm· 
dan yakalanıp derhal mahkeme-
ye getirilmitti. Mahkemede din· 
lenen kadm diyor ki: 

"- Kocam ölmü1tü. Çocukla· 
nm da açtı. Yapacak it bulama
dnn. Çok kir getir:yor dediler. 
Biraz etrar aldım ve ıatımak için 
lstanbula geldim. Ben bunun suç 
olduğunu bilmiyordum. 

Bu esnada reiı gördüğü lüzum 
üzerine bet dak'ka kadar muha
kemeyi gizli yaptı.Kapılar açıldığı 

zaman müddei umumi iddiana
mesini okuyarak Fatmanm ka
çakçılığa kendi ikrar ettiğine gÖ· 
re 403 üncü madde delaletiyle bir 
ıene hapiı ve 1932 lira para ce
za.ama çarptırılmumı iatedi. 

Riyaset makamı Fa.tma.nm ka
dın olduğunu nazan dikkate ala
nlk 8 ay hapsine ve 1268 r ra pa
ra cezası vermesine hülanetti. 

Fatma kararı a.nlamamqtı. 
Kndieine tekrar edileli. Yorgan 
ve yastığı kolunun altında mah
kemeden çıkan Fatma hala etra
lmdakilere soruyordu: 

-......; l'taaıl brJOnıyoraun ! derleri:li. 

· il..~ Bıkmak mı? diye cevap ve
• ~I Lnı. Ne münasebet? Bundan hı· 

•r ın · · ı s· ı ıq ı ımış ..• ız, a ıtmamıtsı· 
ıq ~ da onun için zevk duymuyor· "- Anlamadım. Acaiba ne de-

. b:~l.lı. Halbuki ben, ihtiyarlasam di ki ... ?,, 
~e ----v---
~, SOcuklarımı, torunlarımı kar· B I dl d d 
tt."il alarak, tek kale top oynaya· e e ye en yar tm 
t•ın ... Görürsünüz... görecek müesseseler 

• \ ~eın bu laflara, hem de ''gö- Belediye bu sene muhtelif ce-
•unüz ·· ·· tm' Jik b·· · ti t kk··ıı 182 500 ı· ~~lt ... ,, sozune, ye ıf u- mıye ere, eıe u ere , ı· 

dt annem hazin hazin gülümser- ra muavenette bulunaca.ktrr. Da
,.Fakat, ben, söylediklerimde rünafakaya 15,000, Hilaliahmer 

11tıiydim. Cemiyetine 5,000, hayat mektep· 

'hı l!a.zı İnsanlar vardır: Her Yatta ler~ne 20,000 Büyükada sanator
~I td1tlar. Yanım aaır yap.dıklan yomuna 15,000, Türk maarif Ce· 
~~e, hali. mektep takaları ya- miyetine 2,000, gayri müsliın ve 
~ l:r, Yahut mektepli i.§ık rolünü akalliyet cemiyeti hayr'yelerine 
~71ar. Ben, onlar gibi olma- 15,000, balkevine 26,000, balkevi 
~- a, Çağ çağ değifmekle bah- yanında yapılacak ıalon inıaama 

l'l?kt... 15,000, dit tabipleri cemiyetine 
, )~l'çi, bu deiitmeler, hazan da 500, Erenköy verem sa.ııatoryo-
• ~ lltrnıda garip tezahürler gös- muna 2,SOO lira verilecektir. 

• '~)~o:r .. Mesela, bir kariim, bana --o-
hır mektup yazmıt: 16 mart şehitleri 

~'Senelerdenberi romanlarınızı ihtifali 
I• ' ederim ... En sadık okuyucu- lıtanbulun itilaf kuvvetleri ta· 
• ~~~ekıdanını... Jlk eserlerinizde, rafından İfgali günü olan 16 Mart 

~d kahraman yirmi bet yaıla- ta Şehzadebatındaki karakolda ıe 
• lif~ '~dı ... Şimdi ise, takaklan ha· bit düıen kahramanlar namma di

~İ)or a.ğa.l'lnıt erkeklere delikanlı kilecek abideyi yapmak için mü -
•unuz · racaat eden heykeltr• •larm pro-r ll ... ,, _,. 

\J d k jelerinden hiç biri beğenilmemişti. 
J a ornik tarafı! 

'-..,. Bu vaziyette 16 Mart §ehitleri için 
~ r-, "--..,. (Vl·rtO) her yapılan ihffalin daha uzun 

'ta J t seneler Eyüpte bu şehitlerin ka-
a asaray-F ener birlerinin başında yapılacağı anıa 

Ilı a b tılmı§tır. 
Çl U CUma Belediye, Eyüpteki kabrin ö-ı.. •. <4Ia•- - F .. ·· d b h f 1 1 ~li~d~ o.cqaray ener maçı onu- nün e üyük i ti a yapı maar i-

~- c~ma gün~ yapılacak~. çin yer:n nıüsa.it olma.dığını naza· 
~L ~ JDnı ft •atanın nereeı O· rı diJ&ate alarak buradaki kabrin 
~illa. u ak§amlci futbol heyeti önünü kaplıyan mezarlığı kaldırt
~~ ~~e.hkararlaıacaktl!'. Per- mağa baılamı§br. Bu suretle bu
~ Us anıızda spor sayıfamı- rada on binlerce kiti ala.bilecek 

~n. büJijk bir meydan açılmaktadır. 

Taznıinat 

Yugos:av muhacır
larına nisanda 
dağıtılacak 

Aldığımız malfunata göre Yu· 
goslavyada mal bırakmı§ olan 
Türk tebaasının bu emlakine mu· 
kabil Yugoslavya hükUnıetinden 

alman tazminatın dağıtılmasma 

Nisanda başlanacaktır. Maliye 
Bakanhğmm bu İ§ iç'n kurduğu 

komisyon §imdiye kadar kendisi
ne yapılan müracaatlan tetkik et
mekte ve vesikalara dayanan mü
racaatlan yr·nde bulursa. bunlan 
tevziattan istifade etmek üzere 
ayırmaktadır. 

Tevziatm §İmdiye kadar gecik
mesine ıebep alakadarlardan mü
h!m b'r kısmının elan komisyona 
müracaat etmemit olmalandır. 

Bu vaziyet kartısmda Maliye Ba
kanlığı diğer istihkak sa.hiplerinı'n 
de maijdur olmamaları için niha
yet Mart nihayet' ne kadar müra· 
caat kabul edilmesine karar ver
mittir. Marttan ıonra biç bir mü
racaat kabul edilmiyecek ve elde
ki para timdiye kadar müracaat 
edenlere istihkakları nisbetinde 
taksim edilecektir. 

-0--

Translt halılardan 
alınan mağaza 

ücretleri 
Transit hah antreposundaki 

mağaza ücretler'nin indirilmesi 
için teıebbüslerde bulunmak üze
re Ank•ra.ya .fi'1en hal.1edar. lıq. 
eti dün tehrimize dönmüttür. 

Öğrendiğimize göre heyet An
karada Maliye ve Ökonomi Ba
kanlrkl:ır:yle temaslarda bulun • 
mll§tur. 

Hf'yete, bu tekilde bir tenzili.t
yapmak liman umum müdürlüğü 
için ve devlet geliri nokta.i naza
rmdan büyük bir fedakarlık ol
makla beraber eğer transit hah 
ticareti ciddi b~r tehlikeye maruz 
bulunuyorsa bu tenzilatın yapıla
cağı vadedilmittir. Yalnız bunun 
iç.'n Okonomi Bakanlığı tarafın
dan yaptırılmıf olan tetkik~rin 
bitirilmesi beklenmi9fır. Dün bu 
tetkikler bitmit ve rapor Ökono
mi Bakanlığına gönderilmittir. 
Hahcıların iddialariyle bu rapor 
muhteviyatı kartılaıtmlacak ve o
na göre bir karar verilecektir. 

-o-

ŞehJr meclfsl dün 
toplandı 

Şehir mecliıi dün saat 14 de 
ik~nci reis vekili Bay Necip Ser
dengeçti'nin reisliği albnda top
lanmıştır. 

Şehi~ meclisinden ist' fa eden 
saylav Bayan Nakiye ile Galip 
Hakkı, Muzaffer, Sadettin Ferit, 
Mehmet Al' nin müştereken gön
derdikleri iıffaname okunmu!tur. 

Sadettin F eritten açık kalan 
birinci reiı vekilliğine Necip Ser· 
dengeçti seçilm'ttir. Daimi En
cümen azalrklarma da Sup • 
hi, Bican, Sadettin seçilmift'r. Av
ni iki, Ihsan Namık ve amca T ev
filc birer rey almrılardır. 

Bay Necmin?n birinci reis ve
killiğ' ne seçilmesiyle açık kalan 
ikinci re· sliğe de Bay Ahmet T ev· 
fik seçilmittir. Bay Ahmet Tev
fik de meclise teşekkür etfkten 
sonra encümenlerden gelen bazı 

evrak okunmuıtur. 

lstanbul 
borsasında 

Yunan bAdlseslnin 
tesiri: Drahmi 
kıymetsiz 

Son günlerde Atinad.an gelen 
haberler, iıyan hareketi ve hükii
metin aldığı tedbirlerin vüzuh· 
ıuzluğu Jatanbul bonaaı üzer·nde 
tesir yapmaktan geri kalmamış· 
tn-. Dün latanbul boraaımda 
drahmiye hiç bir kıymet verilme
mit ve drahmi üzerinden h:ç bir 
muamle kaydedilmemiıtir. 

Dün borsaya gelen bir haberde 
Atina borsasının hükiirnet tara
fından kapatıldığı bildirilmittir. 

Bu haber üzerine ellerinde drah
mi bulunan bazı müesseseler bu-
nu boraaya bildirmi,ler, fakat -;_: 
lıcı bulamamıtlardır. Bu drahmi
ler iç'n hiç bir alı§ fiyatı açılma

mııtır. 

inglllz llrası ve 
ıstanbul borsası 

Avrupa bonalarmda bir kaç 
gündenberi İngiliz lirası üzerinde 
görülen dü§üklük lstanbul borsa.
ama da sirayet etmiıı:r. İstanbul 
boraaımda Londra ve Paris bor
ıuına uyar Jngiliz lirası normal 
gün olan Cumartesi akıamma na.· 
zaran 6 puvan dütmüttür. 

Clering anlaşmaları dolayı • 
ııyle esasen bir müddetten beri 
borsa.da döviz talepleri az oldu
ğundan lngiliz üzerindeki bu ha
reltet bizde fa'Zfa tem birakma

maktadır. 

Esasen Fransız frangını va
hidi kiyu: olarak kulla.nan Türk 
borsası İngiliz ile pek de alakadar 
bulunmamaktadır. 

Şehrimize gelen haberlereden 
bu dütürülütün Londranın arzu
ıuyle yapıldığı ve a'yasi hareket
lerle pek de ali.kadar olmadığı 

anlatılmaktadır. 

--<>--

:· Sovyet elçisi 
Moskovada bulunan Sovyet 

E!çisi Bay Karahan ıehr'mize gel
mİ§, Ankaraya gitmittir. 

-0---

Yunanlstandan para-
larını alamıyan 

balıkçılar 
Dün Balıkçılar Cemiyet"'.nden 

bir heyet Ticaret Odasına gele
rek umu.mi katip Cemal Atalayı 
ziyaret etmiş ve kendisiyle uzun 
müddet gÖrü§lJlüştür. Bu konut
ma Ökonom: Bakanlığınca balık
çılığımızın inkitafı üzerinde yapı
lan tetkik etrafında olmuıtur. Ce
miyetin, bakanlığa verilmek üze
re, hazırladığı rapor yarm ticaret 
odasına ver·lecektir. 

Balıkçılar bilhassa Yunanista
na yaptıklan tuzlu balık ihracatın
da Tripasti tekli dolayısiyle para
larını alamadrklarmdan tikayet 
etmekted'rler. Bu yüzden altı ay 1 

parası Yunaniatanda bloke kalan 
balıkçılar vardır. 

Oda bu cihetleri de Ökonomi 
bakanbğma bildirecektir. 

---<>-
HllAlfahmer 
kongreleri 

Hilaliahmer Cem'yeti lstanbul 
Nahiye kongreleri bibnek üzere
dir. Martın on betinden itibareni 
kaza konareleri bqbza.caktır. 
1 

a 

Yeni Alman 
kış1ala1'ı 

Berlinden İngilizce Morning 
Post gazetesine bildir~liyor: 

Berlinin on mil kadar batı ta• 
rafında halkın eğlence ve gezinti 
yeri olan göllere yalan yerlerde 
ıa§dacak bir süratle bir takım kq
lalar yapılmaktadır. Bu yoldan ge 
çen yolcu yalnız yolun bir tarafın
da on iki tane yapmm yapılmak· 
ta olduğunu görebilir. öte tarafta 
da dokuz yapı yapılmaktadır. Di· 
reklerle yapılmakta olan ve tay
yare hangan olacağı zannedilen 
öteki yapılar bu hesaba dahil de
ğildir. 

Öte taraftan toprak tesviyesi 
ve sair hazırlıklar, bu alanda bü· 
yük bir tayyare karargahı yaptla
cağmı göıter:yor. 

Bu yeni laşlalann biran ~I 
yapılması için yirmiden fazla mü
teahhit ve mimarlık tirketi yüz. 
lerce amelesini bir arada çalıftı• 

rarak İte giritmit bulunuyorlar. 
Sayılması güç denilecek dere

cede otomobil ve kamyonlar, Bcıw 
linle bu infa.at .abası araımda dur 
maksızın mekik dokuyorlar. 

Geçen eylül ayında ağaçlık bir 
tarla.dan iıbaret olan bu saha tim· 
di çok ehemmiyetli bir askeri mcr 
kez haline gelmekted:r. 

Bu inıaat sahasında her yüz a• 
clmıda bir siyah elbiseli Nazi nö
betçileri nöbet beklemektedirler. 
Onun için buralarda ağır ağır do
latarak yapılan itleri güzelce tet• 
kik etmek imkinıızaa da süratli 
bir otomobil içinde geçerken de 
neler yapıldığını görmek müın
kün olmaktadır. Hepsi 21 tane 
oJan l>u yapılar üçer lcatlrclır. Bir 
mütehaaaısm tahminine göre bu 
yapılardan bir tanes'nde 500 ile 
1000 tane arasında asker oturabi· 
lecektir. 

Bu yapı hızına bakılacak olur
sa bu binalar Temmuz ayında o

turula.cak bir hale gelecektir. 
Buralannın Berlini herhangi 

bir hava saldırımrndan korumak 
için yapıldığı tahmin olunmakta
dır. Burada küll'yetli asker ve mü 
daf aa silahı bulundurulursa Ber· 
linin daha az tehlikeye uğrıyaca
ğını Alman erkinıharbiyesi hesap 
ebnİ§ olabilir. 

Buraya hücum ebnek i•tiyen 
tayyareler etrafta ıular ve orman• 
lar çok olduğu için bot yere b:r 
çok bombalar atacaklardır. Ayni 
havalide tayyare hücumunda sivil 
halkın sığınması için de bir çok 
sığmaklar yapılmıştır. 

Berlinin vesair büyük Alman 
§ehirler · nin etrafında süratle ve 
remıen kimseye haber vrilmiye
rek kıtlalar yapılması Alman ıi· 
li.hlanmasmda yeni bir safhayı 
göstermektedir. Almanyan..TJt bu u 
ğurda bir çok paralar harcadığı 
§Üphesizdir 

OtobUs şoförleri 
Şe~~de itliren otobüs ıoförle

r' nin fazla çah~tıkları nazarı dik· 
kate alınarak bu otobüslerde iki 
toför çalışması münasip görül
müştü. Halkın selameti olduğu 
kadar ıofölerin desıbhati dütü
nülerek yapılan bu hareketin son 
zamanlarda sui' stimale uğradığı 
görülmektedir. Yapılan ihbara gö 
re bazı toförler uf ak bir ücretle 
yardımcı ıoför gibi görünmekte 
imişler. 

Bu mesele tetk:k edilmektedir. 
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Yunanistandaki lhtilil Hareketi 
Reisicümhurun Yunan 
milletine beyan-~amesi 

Yunan Cümhurreisi Bay Zai- ı V enizelosun Reisicümhu-
mi•, Elen ulusuna hitaben töyle ra cevabı 
bir beyanname nqretmi§tir: p . 5 (A A ) J mal . 

anı, .. - ou ga 
"Dört gündenberi Yıınani•tan zeteıinin Atina muhabirine göre, 

çetin bir Biyaıal z.ıddiyetin neti-

ceri olarak vukuu oldukça nadir 
bir miicaclele saha.ına dünmüş • 
tür. 

Bu vaziyetten dolayı yurdun 
az vakit içi11J e mü§terek i'atam -
mızın' nihayet kurban gideceği 
dahili bir cerihaya sahne olması 
müstebat değildir. Ônümiiz.de ce-
reyan eden. hadiıeleri görerek, 
Reisicümhur sılatiyle, tefriksiz 
bütün Elenlerin dikkatini önii -
müzde beliren tehlikeye celbet -
mey~ ve gayri kanuni fiillere SÜ· 

rüklenmif olan kitmeleri oatan -
severliğin sesini dinlemeğe, bii • 
tün §ahsi ve siyasal ihtirıulan ır 
nutmağcr, -'alanın kanunlarına i
taate ve bu suretle yurdu tehdit 
eden miithif felaketin önüne geç. 
meğe davet etmeği vazile adde-. 
diyorum. Siytual reiimimiz için 
hiç bir tehlike meccat değildir. 

Ve memleket pek ziyade multta~ 
olduğu normal •İyasal hayata bir 
an önce girmelidir.,, 

B. Venizeloı, Yunanistanın cenup 
sahillerine Girit kıtaatını çıkar -

mak suretiyle Atinaya bir hücum 
ha.zırlamaktadır. Girit adasmda 

bir çok tehirler isyan hareketine 
ittirak etmiılerdir. 

B. Venizelos, Reisicunıhur Zai-
misin dün akpmki beyanatına, 

muhalefete men.sup bütün ayan 

azaaını ve mebusları Giride gele • 
rek isyana iltihaka davet etmek 
suretiyle cevap vennİ§tİr. 

Venizelosun sağ 
eli Plastras 

Kan, 4 (A.A.) - General Plas
tiras otelden çıknnf, meçhul bir 
iıtikamete gitmittir. 

HABER - Son gelen matUına .. 
ta nazaran, Plaatire.a, ilk önce 

Bulgaristana gitmit fakat oradan 
gene Fransaya dönmüttür. 

Acaba, hu, isyan hareketine 
güvenmediğini göstermez mi? 

Hükiimet isilerden 
vv • 

! ~ok daha k 
Yunanistandan gelen ıon ha .. 

herler, isyan içinde çalkalanan 
kom!U memleketteki vaziyeti az 
çok tavzih etti. isyan, timdiki bal 
de, yalnız Girit adasile, §'llrki Ma 
kedonyasmm bir kısmrna inhisar 
etmi§tir. 

Yunanistanm bütün nüfusu ye 
di milyona yakındır. Bu nüfustan 
yanm milyonu Giritte, yarım mil 
yonu da şarki Makedonyada bu 
'unuyor. 
İsyan bugün Girit ile tcırki Ma 

kedonyanm bir kısmına inhisar 
ettiğine göre, Bay Veniıeloaun az 
çok sözünü geçirebildiği sahası
nm nüfusu bir milyonu geçmez. 

Eğer Bay Venizelosun elinde· 
ki donanma kuvvetiyle, diğer yu 
nan adalarım da kendi hükmüne 
ram edeceği farzedilse bile, Gi -
l"it ile bütün adaların ve p.rki 
Makedonyanın nüfusu bir buçuk 
milyon halkı geçmez. 

Bu hesapla, bütün memleketin 

altıda beşinden fazlası kanuni 

Yunan hükUmetinin elinde bulu -
nuyor. 

Hükumet kuvvetlerinin. bir a
ralık asilerin eline geçen tarki 

Makedonyadaki Siroz tehrini is 
tirdat ettikleri ve asileri adım, a-

dım farka doğru püskürttükleri 
nazari itibare alınırsa, Venizelo

sun bu mücadelede güvenebilece 

ği yerler. ancak Girit ile bir kı • 
sım Yunan adalanndan ibaret ka 
lıyor. Vakıa Venizelosun Yuna • 

niatanın diğer taraflarında da bir 
çok taraftarları vardır. Fakat is
yan hareketi Atinada bota. çıktık 
tan ve hükumet tarafından alı • 

nan şiddetli tedbirlerden sonra 
bunların kımddanmalarınıı im -

kan kalmamı§ olduğu tahmin e
dilmektedir. 

· IhtilAlin borsada 
tesirleri görülüyor 

Paris, 5 (A.A.) - 4 Mart ta- radyo merkezlerinden birisinin Al· 
rihli Pzris borsa vaziyeti: lngiliz maya muvaffak olduğu bir rad
lirasınm tiddetli akıülamelinden1 yodan, B. Venizelosun isyan ha • 
ve Yunanistan badiıelerinden mü- reketinin b&§ında olduğu tesbit e . 
teessir olan esham borsası, ekseri~ dilmiıtir. 8. Venizeloa, isyan ta • 
yetle tenezzül göstermittir. Bu va- raftarı olduğunu ilan etmek iç.in a 
ziyetten pek az esham müstesna. si gemilerin geri gelmesini bekle· 
·~almı§br. miftir. Bu telgraf, bugünkü ha -

Altm madenleri bile mahsus reketin alelade bir askeri isyan ol· 
derecede gerilemektedir. Fransız madığını, fakat iki ıiyaıi cephe 
rantlarl birkaç ponto kaybetmi§-- arasında kat't bir mücadele oldu • 
tir. ğunu teyit etmektedir. 

Yunan banka1arındaki HükUmet, bankalardaki mev -
duatm çekilmesine mani o!mak i · 

mevduat ne olacak? çin, evvelce vermiş olduğu kararı 
Atina, 5 .CA.A.)_ - HükUnıet geri almıtlır. 

Şarki Makedon yada 
. uyan hareketinin merkezi 

§imdi Doğa Makedonya.&ı olmuı
tar. Burada muharebeler olmak • 
tadır. 

jansının Atina muhabirine göre, 
iıyan hareketinin merkezi timdi 
doğu Makedonyaııdır ve orada 
muhabereler olmaktadır. 

Belgrad, 4 (A.A.) - Avala a
jansı muhabirinin verdiği malu • 

muharebe 
elintlen geri almmıttır. "" 

HükUmete muti Gümülcüne fır 
kası reiai aakıe.rleriyle birlikte Dt•' 
ma üzerine yürüyor. 

Serezi İ§gal eden hüktimet kıt
1

~ 
lari da keza Drama üzerine yüti'' 

mata göre, doğu Makedonyaam • mektedirler. 

Tenkil harekatının bizzat ba
§ına geçmek üzere Yanan Harp 
Bakanı General Kondilis Selani
ğe gitmiftir. General Kondüis, 
ne§rettiği beyannamesindt? seler
ber edilen kara kıtalarının Sela • 
nikte tahşidivtden sonra kati bü
yiik taarruza bQ§lanılacağını bil· 
Jirmi§tir. 

daki Serez ve Kavala garnizon1an Drama ihata edilmektedir. ., 
hükUmet kıtaatiyle tiddetli bir Hükilmetin ıarki ma.kedonf'' ı· 
muharebeden sonra asilerin eline daki iıyanı ordu kuvetiy}e )>altı' b 
geçmiıtir. racağı ümit edilmektedir. . 

A •t . ' d. A ·1 Sel" · .... lmak • • bıt sı er rıc at e ıyor sı er, anıgı a . ıçın d 
te-bbüıte bulunmuılana da kıf ' 

Doğu Makedonyasınd~i Se. 
rez ve Kavala. garnizonları, tid -
detli bir muharebeden sonra aıi
lerin eline geçmi§tir. 

Fransada oturan ve birdenbi
re ortadan kaybolan bir günlük 
diktatör General Plastirasın Yu • 
naniatana doğru hareket ettiği 
anlQfılmııtır. 

ıı Atina, (A.A.) - Şarki Make- ~- ··ıı 
kırtılınıtlardrr. Selanik, bu~ donyadaki aai kuvvetlerin hük<l- de-
hük:Umete muti kuvvelterin elin . 

met kuvvetleri kartrtında ricat et- di.T. Fakat limanına hiç bir getl'1 

tikle"rini bildiren bir telgr.>.,, iıya.n 
hareketine yalnız Girit ıadaıiyle girip çıkına.maktadır. 

· Kondiliı yukanda yazdığı0'11 

donanmanın bir k11mmm değil, &.11 k 
1 

• ft" L• • 
. aurea:ıe a.ı er en te ışten ve P"" 

fakat Yunanıstanın kara mmtaka· ketı __ • 'd d Au·..-1' 
b. k d . . k ..... re mTl ı are en ıonra 

ıının ır ıımının a ıştira eltıgt· d'. .. tür 
ni ilk defa olarak meydana çıkar- ~-nm_u_ı __ ·--------=~ 

Aıi gemilere kar§ı büyük hava 
taarruzu tekrar b<J§lamışttr. 

Şarki Mak edonyadaki 
muharebeler 

maktadır. Yunanistanda 
Makedonyaya ıüratle kuvvet • t a 

ıevkedilmektedir. ihtiyat kıtaat son vazıye 
silah altına çağmlmı§tır. (Btıf taralı ı inciJe) 

Belgrat, 4 (A.A) -· Avala a • 
Seres şehri hüktimet kuvvetleri • Asıl mühim vekayi !Vki MaJt" 

tarafrr.dan iıgal edilerek uilerin donyada cereyan etmektedir. sır 

Giridde çok feci 
hidiseler oluyor 

Vali öldürüldü / 
Atina, 4 (A.A.) - Mukaveme

te teıehbüs etınit olan bir general 
ile sabık Girit valisi a!iler tarafm. 
do.n öldürü!mü~tür. 

ama hareket etmitlerdir. Bu gemi· 
ler, tayyareler ile birlikte a.ai gemi
lere kartı yapılacak harekete itti· 
rak edeceklerdir. 

Giridde Venizelos 

radaki vaziyetin oldukça vabiJll 
o]duğunun en büyük cklilleri Dt'' 
ma, Serez ıibi tehirlerin ihtil;.I' 
cilerin eline g~if o1maıı ve 1~ 
nan hükômetinin harbiye balc1~1 

5" fı general Kondilisin idaresinde b 
liniğe bir tedip kuvvet göncJt!' 

~· meıidiT. ıı 

Son telgraflar Serez tehri"~ 
hüktimet kuvvetleri tarafnıofl ) 
itral edlidiğini haber vermekti 

1 

dir. . , , 

Averof nıü et ebatından 
225 kişi kurşuna dizildi 

neler yapıyor 
Atina, - Ciritte biler, 

Şarki Makedonyaaa iıkin ~~~~ 
remıt len kuvvetli muhacir kütleJerııı111 .. 

Venizeloı lehind~i M.l~ri ~. 
rarnizon1ann ihtilal hareketine ı~ 
tirakleri burada nazik bir va.ıi1ee 
ihdas etınittir. Garbi Traky• ;. t 

Tipoe gaze\eainin İe\ihbarına 

göre Averof mürettebatından iıya. 

hükUmeti laiivetıniılerdir. v~i. -
2eios netrettiği bir beyannamede, 
isyan hareketine niçin iıtjrak et-

na nihayet vermek istiyen 225 kiti t.iğ:ni bildirmektedir. 
kurşuna dizildikten sonra cesetle- Bay Venizelos, tevkifinden ev
ri denize ablmıt§ır. Ayni gazete vl!J Cirit valisine gönderdiw mek 
Miloes adasiyle Girit ad~ında a- tupta, kanunsuz bir surette örfi 
levler içerisinde bir harp sefinesi idareyi ilan ettiğinden dolayı, hü 
görüldüğünü yazmaktadır. Diva · kfuneti kanun harici addettiğini 
nıharpler yarın faaliyete başlıya - bildirmiştir. Bay Venlzefoa, Ho.n 

caklardır. Asilerle münuebettar yaoa yapılan bir miting emasın
görülen birçok şahsiyetler muha. da ela nutuk söylemİ§tİr. 
keme edileceklerdir. Paris, (A.A.) - Pari • Suar ga. 

zetesinin SD'J>-Yunan hududundan 
Makedonya uilerinin hükllınet 

öğrendiğine göre, Girit isyan ha • 
kuvvtleri karııımda ricat ettikleri 

reketinin br.!\ına geçm;~ .,.1~.n '1. 
bildirilmektedir. Venizelos, Atina hükUnıeti tara • 

Averof yandı fından kanun harici ilan edilmit. 
Atina, 4 (A.A.) - Royt~r ajan- tir. 

ar muhabiri bildiriyor: Venizelos, taraftarlarınm yar . 
Girit adasındaki gemilari bom- dımı ile Atinayı ve bütün Yuna • 

bardıman etmiş olan tayyareler bu r nistam hükmü altına alacaktı. 
aktam avdet etmi1lerdir. Pilot -1 Atina, 4 (A.A.) - Girid rad -
lar, Averof kruvazörüne iki tane yoıu, adadaki hükUmet erkimnm 
112 kiloluk bomba isabet ettiğini tevkif edildiğini ve Giritteki kuv
ve geminin arka tarafında bir yan.. vetlerin V enizelosu takibe hazır 
gın çıktığım bildirmişlerdir. Bu olduklarını bildirmiştir. Zanne. 
bombalar kruvazörü batırmaktan dilidiğine göre, Venizeloı, Girid .. 
ziyade biraz hasar vermek suretiy- te mevcut bütün kuvvetleri topla. 
le mürettebatı korkutmak için atıl- yarak Atinaya karfı nihai bir te
mıştır. ıebbüste bulunmak üzere aat ge .. 

Atina, 5 (A.A) - Asilerine- milerle sevkedecektir. 

linde bulunan Avcrof zırhlısı, hü· Venizelosun evi uçuruldu 
kUmet tayyareleri tarafından bom 
bardıman edilmiıtir. Pilotlar, ga -
zetelerin fevkalade nuıhcilarında 
verdikleri malUınata nazaran, ge. 
mide yangın çıktığını görmütler
dir. 

Resmi mahafilde, sükun ve in· 
tizamm bugün, yarın iade oluna -
cağı temin ediliyor. 

Giride yeni bir hücum 
Atina, 5 (A.A) - Hü.kiimetin 

elinde kalmıf olan 3 torpito muh. 
ribi, söylendiğine göre, Girit ada-

Hükumete sadık iki torpido 
muhribi keşif kolu olarak Giride 
doğru hareket etmitlerdir. 

Venizelosun Hanyadaki evi ha· 
va bombardl'IJlanile tahrip edil -
mittir. Asilere kartı mukavemete 
teıebbüs etmiı olan bir General 
ile sabık Girid Valisi asiler tara • 
fmdan o)dürülmüıtür. 

Tipos gazetesinin iatihbanna 
göre Averof mürettebatından İı • 
yana nihayet vermek istiyen 225 
ki§i kurşuna dizilmit, cesetleri de-

"' . 

Epir timdfük bitaraf ka&ııa1' 
beraber Epirde Venizeloıun 6t~, 

dıJ 1 denberi çok taraftarları bulun 
ğu malUındur. 

Mücadele ötedenberi V ,.~iJ 
loı aleyhtarı ftlan eala Yun.anıt ~ 

ile timdilik Şarki Makedonya ı.d 
Girid araamda cereyan etrneJ'", 
dir. Makedonyadaki isyanı bl~~ 
tırmak için Yunan hükUnıetİP11' 
ilin ettiği kısmi seferberliğin 1', 
nız eski Yunaniıtana inhisar et 
mesi f&Y'anı dikkattir. , 

Vaziyet hMa müphem ve kl"~ı 
trktrr. Şarki Makedony~d , 
Vaziyetin inkişafı büyük bir ~bet" 
miyeti haizdir . . ·~ 

Yunan millet ve ordıunuıı ~ı;l '' 
amlnıaunı intaç eden hu ib~' t' 
hareketinin dahilde ve h•rı( - n 
büyük tesirler yapabileceği t~~ 
hesizdir. Raif N. ı-te 

Harbiye Nazırınııı 
evinde bomba ... ,, 

Paria, - Bazı baberlerııı 1",_ı 
Yunan harbiye nazın Getı~t· 
Kondiliıin evinde bir boPlb• 

lamııtır. d~i· 
Diğer haberlere göre JCoıı fi 

ıin evinde bomba patlaınaııııt ' 
DiZ iki kur§UD atıhnıttır._.-/ 

nize atılnnttır. d• ': 
Miloı adasile Girit adasıtıf ıı"' 

levler içeriıinde bir harp .e 1

1
(11' 

görülmüştür. Divanı harpler filet' 
faaliyete baıhyacaklardır. ~· ~~ 
le münaaebettar görülen bıt1'1-'" 
tahıiyetlcr muhakeme edileı'e 
dir. ..~ 

Makedonya aailerinin hu tUJıle' 
kuvvetleri kar§ısmda rieıil e 
ri bildirilmektedir 
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BUGUlf 4-~ Esir Kadın 
İSTANllUL: . 

......... !~.:.~.~ ....... ~ ... ~.. ..-... -~ ........... ·--· 

Güzel bir altın sesi meyhanenin 
sessizliğinde çınladı .. 

Kahk~halar, küfürler, alaylar-

ı~• •I takaları ıırla ıidiyordu. A-
l r • . k 

' ~ ''" ıörenler ona ıatkın tat ın 
kıyorlardı. 

tı· Gemicilerin birkaçı ıinıi ıinıi 
ıüldüler ve kafa ıalladılar. 

Piyetro Ali reisin kulajına eğil-
di. Pis pis kokan nefeılerini etra· 
fa yayarak tunları fıııldadı.: .ı 4ralarında ıöyle konuıuyorlar

•ıı - Haliı Kıbrıs f&rabı bunlar · 
' - Yolunu ıaıırmıt olacak!... dır. Deminkiler yarı yarıya su ka -

. \lraya senyörler delil, onların u· tıJmıth. Kuıura bakmaymız, bu ... 
"ldarı bile ayak baımaz be!... Seıini daha ziyade alçaltarak i-

- Belki yabancıdır... liv'-' etti: 
- Gemicilerle ıenli benli olan - Bu cebi deliklerden halis pa-

• töv•lyeler de yok mu ıanki? .• ra a.Jamıyoruz ki, haliı tarap ve· 
- Belki de ıövalye kılı tına ıi- re Hm!. .. 

tt" zenıin bir yahudidir. Sonra yalıtık yılıtık ıüldü. 
.._İç ıarabı ! ... Bundan bize ne?. Şarapları kadehlere koydu ve 

a - Öyle ya! ... Ne oluraa olıun ! aitti. 
Uıün varız, yarın yokuz!... Ali reiı bardaiın birini dudak -
41i reiıle arkadaıları oturmut· )arına ıötürdü ve hafif hafif içti .. 

~rdı. Bir ıiıe Kıbrıa ıarabı iıte- Birini ele Kara Yuıufa uzattı. 
ı_'· Piyetro hemen ıetirdi. Bardak- Sanaar Oıman etrafı dikiz edi-
._.,& boıaltırken; yordu. 

- Bunu batka yerde bulamaz· Gemiciler ıene konuımaja baı· 
111lız muhterem senyör!... Artık lamıtlardı. Sözler hep kızların, 
l\ıbrıs da elden gitti. Onu da kay-· kadınların, ejlence yerlerinin, a
bettik ,.e güzel faralnnı bulamıya- çık denizde hatlarından geçen f iız . ., Neredeyae benim elimdeki maceraların üzerinde duruyordu . 
b•.çılar da bitmek üzere... içinde Fakat ne VaJeryodan, ne de Şahin 
!t' damla ıu yoktur .... Şunun ren• reisten konuıuyorlardı. 

''ne bakın, kokusuna l»akm !.. Halbuki Ali reis bir an evvel 
Diyor, bir türlü ıuımak bilmi . sözün Şahin reise geçmesini, ona 

)ordu· dair yeni bilgiler kazanmayı dü . 

Ali reis cebinden bir altın çıkar- ıünüyordu. 
dı, masanın üstüne attı ve: . Bu gidiıle bot yere bekliyecek -

- ıenen; Kes de yaramızı .det· ti. 
~ .. ı Damdan <ruıer gibi sormak 7a-

1 ~ . "···· Elb-:-t Kıbrm Türklerden ge 
ı cıl.... ~ : · hut söz açmak da doğru olmazdı. 

•<ı-tı.gız .. .. 
l) Her halde bir bahane bulmak la· 
İye c:evap verdi. zımdı. 

llu sözleri duyan ve yakınma· 
ıe.ı Kara kara düıünüyordu. 
I i:\rda bulunanlar, dönüp baktı· 
l\t Al' .. b v k d Bu dalgınlıkla şarap şi~esinin i-, .. · ı reıaı aıtan ayaıa a ar 
'~d··ı kincisini de yuvarlamıth· 

u er. L!!'-. V M.ın şarap ona yaramııtı. Şim-
" •nedikte kont, prens, marki di daha açık, daha ümitli v.ı: ıendi. 
~ !lS1,alye rlitbelerinde aıılu.de- Etraftakilerin gürültüsü ve meyha
~ ~oktu. içlerinde bu kadar ya- nenin dumanlı havası iclnde üc 
~ddı, dinç ve genç olanları da yolaaı h\fbaşa vermifl;rdi. Ni : 

17,30: Ünivcrı:iteden naklen in
kılap der i, Sinop t-aylan Yusuf Ke· 
mal, 13,30: Jinına tik, Bayan Aza • 
de. 18,50: Dans musikisi plak ile. 
19,30: Haherler. 19,40: Hayan Sc • 
ırıiha (Şehir tiyatro~u artistlerin • 
den) ~an piyano refakatiyle, 2C. 
l\fgliyc Bakımlığı namına konf Prıuı-
20,30; Demir f'nz, şan Bayan Hoz.t, 
21,15: Son lıaherler. 21,30: Radyo 
orke trası. 22: Hadyo caz Ye tango 
orkestra ı. 

223 Klız. VAHŞOVA 1345 m. 
l 7 ,45: Piyano birliğiyle şarkılar . 

18: Sözler. 18,15 :Polonya musiki~i. 
18150: Siizler. l 9: Salon musikisi -
Sözler. 19,45 Koro konseri, 20,IO: 
özler, 20,25: Spor, ~0,50: Aktüalite. 
21: Orkesıra konseri. 21,45: Haber· 
ler. 22: KUylü karnavalı, 23: Dans 
arada s(izler.) 

l 75 Klız. l\IOSKOVA. 1724 m. 
17,30: Parti programı. 18,30: E· 

dcbiyut. 19,30: Konser. 22: Alman
ca ne§riyat. (Marks) 23,05 Franuı· 
ça neıri)•at. 24,05: Felemenkçe . 

Khz. PRAG, 4 70 m. 
17,55: Plak. 18,15: Sözler. 18,25 

Plak. 18,35: Almanca der11, 18,15: 
Trio piyano - Keman konseri. 19, 
10: Ziraat, 19,20: Almanca nqri • 
yat. - $izler, 20,30: Prag operasın
dan nakil. 23: Son haberler, 23,15: 
Pik, 23,30: İngilizce haberler. 

Klız. LEİPZIG, 382 m. 
18,30: Siyasal masal, 18,50: Söz· 

ler. 19,45: Hufif romantik musiki. 
20,25: Aktüalite. 20,40: Konferan ... 
21: IIabcrlcr. 21,10: Karnaval ne~· 
riyalı. 23 Haberler, spor. 23.20: 
Dans nıu iki i. 

{fPA ~Aı{t(A 
Müslahzar~l ı 

Hl'BUBAT UtflARI 

SrHHAT 

~unurdu. fakat ıeveze bir mey- h Al ayet i reisin aklına bir çare 
~ OCİyi ıushırmak için maıanm geldi: lıtanbul Yedinci icra memurlu· 
~}1 iine ıapıarı bir altın atanı ıö ~ 6undan: 
~ille · f O 1 h · d - Vittoryo !... Merhun olup paraya ~enilmesine 

lıtı Dllf 
1
' n arın epıı e (Devamı var) karar verilen bir adet 211>eygir kuv-

l lttan hirlni ıuıturmak iıtedik • ------------- ,·etinde Esterer markah katarakt hı-
~i ıa w ı ı · M h 81 1 t\ık rna.n ya agız arma •lr yum- eş ur r svlçre zar makinesinin ma teferrüat 
~._•tarlar, yahut uıaklarına kam. Saat Fabrikası 13 - 3 - 935 tarihinde Çarşamba gii· 
ı._tırl..,dı. nü saat 10 dan itibaren .Ahırkapıda 

,._ TUrkiyede bir satı• f b 'k d d fk' · lii-uıını. nıuz Piyetro maıanın üs- .,. marangoz n rı ası erunun a ancı 
~d le şubesi a~ı ve kat'S açık arttırması icra olunacağı 
~ • 1 altını bir ıaniye ıüzdü. !sviçrenin cihanşümul bir şöh- ilan olunur. -
'-a 1•ri tatkın f&fkm açılarak kar rete malik bulunan REVUE saat -~~====~=-:=--:==-= 

"dakine b.ktı. Ali reil: fabrikalaıınm Türkiyede bir sa-
'-~~a1di abana!... Aptal· aptal tış şubesi açtığı haber alınmıştır. 

bi"'onun7... Bu sayede herkes ucuz fiyatla, 
, ·,. ıülUmaedi· dakik teminatlı ve en son model 

li_. l1~0 .altını bptı, elinde evi- bir aaat sahibi olabilecektir. 

HABER 
~ ı::•ırdı, ıonra yere etildi onu REVUE saatleri bütün dünya-
'1~ lft ÜMÜJM bir ilrİ defa attı ve da tanınmış Ve bir ÇOk defalar TeJll'&I ~ mANm llABEJI 

t, mükafatlarla taltif edilmiştir. Telefon Tanı !381! ldareı !41"0 

Akşam Postası 

lDARE EVl 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

"'" Cu"ı hir altın ıui 111e1hane- REVUE saatlerinin, yükşek de- ..... ABOrtE00ŞARTLARİ .... 
titt letaizli;inde ,ınladı. Yanıba- rece saatler ıırMmda olmalanna 
~'ll•lldald ınuada ve hüfeye ıi - rağmen fiyatları pek ucuzdur. 
'-•le >'~.hın üıtünde oturan iri yarı Bu saatlerin en son modelle
ti~· 1"•1ü bir ıemici homurdanır ıinden büyük bir parti ve ~porcu-

1 •CS1lendi: !ara mahsus, kınlmaz, su geçmez 
;:- lialiı altın ... Seıinden belli! kol saatleri de gelmiş ve satışma 

t...:etr~ lirayı cebine atb, Ali başlanmıştır. 
'"- 61>.unde yerlere kadar eiildi, REVUE PRESIZYON saatleri 

l 1 1 Ua,u 

Ttltkl1e: ııo s~o 680 UGO llfl. 
IEcaelllı 150 "° 84G 1110 

tLAn TARiFESi t 
: 

:l'lca.rel U&olamu11 Mtm 12,Q i 
Komi UAıılu 10 ltunıftur, : 

................................................. 1 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

' büfeye ıiderek kanıının ancak maruf saat ticarethanele-
~ltfta bir teJler f111ldadı. Bir ıinde bulunmaktadır. ..----------•ı 
~'"· 1' ~nra .Ali reiıin muuın • Fiyat ve cinaini mukayeae 
~it •ııuz bır damlaeı iMie içil • ediniz 
'ı:ı fi.raplar kalkmıı, yer4ne REVUE saatleri her yerde as-
~ı· uı konmuıtu. gari maktu fiyatla satılmaktadD'. 

1 :teiı: 
'-1'{ Türkiyede wnum satış deposu: 
be e oluyor?... Ista.nbul, Bahçekapı, Taş Han 

r aibi Piyetronun yüzüne )jak. birinci kat 19: 

1 
KUPOrt 

58 
5-3·83& 

L 

HABER'in 
tefrikası 

i----------~· 
: rto. 35 
İ Aşk ''e His Romanı 

- Kendimi öldüreceiinı • 
- Zaten benim de aklrma bu 

ııeldiydi. 
- Halbuki aldanmıısınız İt· 

te ... Eier kıtkanmazsanız, ıize 
hakikati söyliyeceiim. Randevü
ye ıidiyorurn. 

-Bunu da biliyorum. 
- Randevüye amma, bir ka· 

duıl" aramızdaki münasebeti bi· 
tirmek için .. 

- Benimle alay ediyorsunuz. 
- Yarın ıörürıün. Alay mı•· 

diyorum ... 
-Haydi, söyle... Otomobilde 

seninle beraber ıeleyim. 
-Olur ... Muvafık ... Fakat ya 

bizi ıörürlerte? ... 
-Gecedir ... Görmezler. 
-Buna raimen, pek tehlikeli 

bir ite ıirifftlit oluruz. Haydi, 
yarına ... 

-G'd' 1 N ı ıyor muıun. ... em var, 
neın yokıa kaybedeceğim ... 

-Git ,yat. 
-Saat 11 de yapayalnız mı?. 

Hiç de hoı bir fey değil ... 
-Ben de tenin fikrindeyim .. 

Allahasmar1adık, Sisi ... 
- Dinle... Ötede itini bitirin

ce buraya gel... Daha ıitmemit 

oluruz ... Buluıuruz • 
-Tabii, tabii. .. 
Bardan ayrıldı. Sof aya çıktı. 

Şapkasını aldı. 

Bir garsona : 
- Ferit Beyin otomobilini ge

tirtiıa J -eledi. 
Ve, ıarsonun arkasından ses-

lendi: 
-Haydi, çabuk ! 
Otomobile atladı. 
Bir adres söyledi. 

-12-
Kamile, duasını hitirmiıti. 
Bu duayı nice nice defalar, u

yum•ıdan evvel okumuttu. Fa
kat bu akıam, onu ne kaciar gü
zel buldu. Alnı, dudakları. ate§ 
içinde yanıyordu. 

-"Gideyim de ıslatayım 

mı? ... ,, diye dütündü. 
Birdenbire titredi. 

Bir 1es itilmişti. Yürümüıler
di ... Bir kapı açmıılardı. 

Kamile, elini, kabaran göğ

sünün heyecanını dindirmek için 
bastırdı. 

···- .... _ _... ...... 
-Olabilir.. Belki köpekler

dir... Yahut de, ufak ıelmittir. 
İzinliydi ya ... 

--0, on birde ıelecek ... 
- Demek ki bir buhran aeçir-

mitsin ... Ben de buhranlar geçir
irim. Afapya, salona ineceiim ... 
Bir !kitap alacaiım ... 

-Siz, ıürültü 
mı? 

- Yok efendim. 

duymadınız 

- Öyle iıe ald(lnmıı ım... Al· 
lah rahatlık venin. 

- Kamile, haydi yat... Senin 
iıtirahate çok ihtiyacın var ... Ha
li böyle zebella ıibi dolaımak o
lur mu ya? .•. Hem, dikkat efen
dim, maıf.ya ~rptın... Gürültü 
ediyoraun, Turrudu uyandıra

cakıın ... 
-13-

Otomobil, projektörlerinden 
ıtıklar ıaçarak ilerliyordu. 

Yarı açık durım pencerelerin 
üzerinden bir rüzıir eıiyor, Va· 
hidin yüıüne çarpıyordu. Göjıü
nü de açtı. Bu rüzgarın çarpıf ı 

pek hoıuna g-itmip.i. 
Vahit, gene kararını vermitti. 

Harekete aeçınitti. Bütün ömrün
ce, bu gibi hareketlerden kendi
ni alamamıth. Karar vermiıti. Fa 
kat neye? ... Bilmiyordu ... Bir §e
ye karar vermitti ve harekete geç 
mitti itte ... Hakikat bundan iba
retti! 

Taliammül edernediii yeıane 
a.eY. h~J>ir ıey YIJVnf.mıı olmak
tı. Bütün bir kıı, böyle hareket-
siz ve binae..."laleyh manasız ve 
nebati bir hayat sürmüştü. 

(Devamı var) 

Kayzerln oğlu 
hastalandı · 

(Dt'yli Herald) gazetesine bil
diriliyor: 

Eski Kayzer Vilhlemin dör
düncü oğlu ve buıün Nazi hücüm 
krtaatmın liderlertnden bulunan 
Prenı Ögüı Vilhlem hastalanarak 
haştanaye kaldırılnuftır. 

Kayzerin o(Ju bir kalp arıza

sına uğramıttır. 

Kendişi 48 yat.mdadır. 

Yeni ne riyat 

ollarm sesi 
Neredeydi? ... Hanıi zaman- (Yullarm Sc i) Mecmua mm 28 in-

ci sayısı ~ok zengin münderecatla 
daydı... Kocau ıelirekn eskiden 

çıkmıştır. 
de böyle heyecan duyardı ... Eski m::ma:ı:::m:::m::::::::::::::r.ıa:nnm:n11n11 
zamanda mıydı, §İmdi mi yatı· I! Bu Perıembe ıak§amı SARA y 1 
yordu? li ıinemaımda 

Ah, ne yazık ki hakikati an- !iJULES CLARETIE'nin eıerin-ı 
lıyordu. Gelen biri yoktu. bu .ka- nden iktibaı ve GASTON ROU -
pıyı kocası değil, Matmazel Jack i!DES taraf mdan vücude ıetirilen s: 
son açıyordu. Evin içinde dolatı- t~ten aahneleri havi H 
yordu. il Y A V R U M !E 

itte, etikte, marız ıuratiyle ji Şaheserinin ilk irae&i ıerefine f ! 
belirmiıti. !İ büyük Gala oynryanlar: !i 

-Klmile, ne yapıyotıunuz? ... HCONSTANT REMY, JAQUESf~ 
-Bir ıüriiltü itittim. ff VARENNES, LINE NORO, LU-n 

- Benim ıüriiltüm olacak. flCIEN GALAS, MADELAINE :: 
- Hayır ... Ataiıdan ıibi ıel- ı!!GUl'ITY, JEAN DAX ve Kü- İi 

H çük GABY TRlQUET r: 
di. ii:::ınw=-mm:au1emaı::mnms:11nna1.•n: i! 

Takıim Abide karıısıada 

AY SALONUNDA 
Münir Nurettin Gürses 

BU AKŞAM bılk tilrküleri okuyucuıu YAVRUNUN GECESiNE de 

teberrüken iıtirlk edecektir. Akta• ıeıaıları de,.am etmekle 
beraber ayrıca da Cuma ~ünleri saat 16 dan 17,50 kıdar 

CA YLI MUSiKi : DnbuJive voktur. 
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K AD 1 N VE M ODA 

. 
Nanıi Karol bir sinema yıldızıdır. Yıldızlar arasında en güzel prolili ve saçları olan odur. Onun üç pozunu veriyoruz. ,) 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--__.,, 

Bir okuyucumuza 
cevab 

Boyum 1,72; kilom 59; belim 
65, bcuenim 98 santim. Bcuenim 
vücuduma nazaran büyük.Şiıman 

lıyacak olursam herhalde daha 
büyür. Buna ne gibi tedbirler ala- I 
yım ki bir nisbet dahiline girebi· 
leyim? 

Tevellüdüm: 5/ 9/ 335 
N. /. 

Bir okuyucumuzdan şu mektu
bu aldık. Kendisine bir tavsiyede 

bulu~adan evvel şunu da söle
mek isteriz ki verdiği malfunat ek-

siktir. Evvela göğüs çevresi ölçü
sünü bilmemiz lazımdır. Sonra 

basen diye ölçtüğü yer kalçaların 

çevresi midir? Eğer böyle ise ken
disine haber verelim ki 1,72 met
re boy için kilosu azdır. En azı 2 
kilo daha ister. 4 kiloya kadar ra
hat rahat çıkabilir. Basen ölçüsü 
dediği yer kalça çevresi ise, bu da 
l,ef, altı santim fazladır. 

Okuyucumuzun muhakkak §İ!· 
mania.maması lazımdır. Şiıman

larken kalçaların da beraber bü
yümemesi için yapılacak şey bu
dur. Verdiği malumata nazaran 

yaşı daha on alh olduğuna göre 
yün ve kalın bir mayo ile her gün 

ikindi vakti, aç kamına ip atlama. 
11 lazımdır. Bu ip atlamaları şöyle 

olmalıdır. Vücudün yalnız zayıf
lablması istenilen yere yün mayo 
giyilecektir. llk günler yarım da
kika atlayıp bir dakika istirahat 

edilecek, tekrar yarım dakika at
lanacaktır. Böylece, fazla yorul-

mamak ıartile terleyene kadar 
atlanacaktır. Biraz ahtkınlık gel
dikten sonra yarım dakikalık ip 
atlama devresi tedricen bir, bir 

buçuk, iki dakikaya • daima birer 
dakika fasıla ile - çıkarılarak de

vam olunacaktır. İp atlama hem 
tenasüp için, hem de fazla ıiıman 1 
yerleri eritmek için en iyi usul
üür. 

Yalna genç olmak, yani kalbin 
yorgun olmaması ıarttır. 

ntJaı"-r 

Kışı en büyük dertlerinden ikisi · 
Kıım belalarından en mühim

leri, kadınlar için iki şeydir. Bi
risi burun kızarması, birisi de el
lerin mavimtırak, patlıcani, mor 
renkler alması. 

Evveli. burundan bahsedelim. 
Bazı doktorlar, bunun burundaki 
kan cereyanının iyi olmamasın -
dan ileri geldiğini söylerler. Ek -
seriya da böyledir. Mide ile bar -
saklarm fena çalışmalarından da 
olur· Kadınlarda ekseriya cinsi 
uzuvlarının muntazam çalışma • 
ması da böyle bir netice verebi • 
lir. Yalnız ıuraya dikkat etmeli 
ki, burun kızarmaları ekseriya pey 
nirli, bol ve içkili yemekler • 
den sonra hasıl olur. İnsan, evve -
la yüzünün kızardığını hisseder. 
Biraz sonra da burunun şişmekte 
olduğunu zanneder. 

Böyle bir şey hissedilir edilmez 
derhal tedavi çarelerine baıvur -
malıdır. Pek tabii bunun için, 
her şeyden evvel dahili tedavi la -
zmıdır. 

Bununla beraber, dahili teda · 
viye başlamadan evvel, ruhi bir 
tedavi de yapılabileceğini derhal l 
ilave edelim. Zira, ekseriya bu kır· 
mızılık asabi bir halin neticesi de 
olabilir. Bu takdirde yegane te
davi çaresi tamamen ruhidir, daha 
doğrusu telkin tedavisidir. 

Ozaman, kendi kendinize: "Bir 

ilkbahar §apkası, beyaz panama· 
dan kırmızı, mai ve yeıil renkli 

iki kurdela 

··ıt 
!oguk ve daha ziyade mor renkte- Eğer ellerde donmadan JıJil 
dtr. vellid titkinlikler olursa, binde ' 

Birinci takdirde burunun üze • nisbetinde tuzlu suyu her giifl J 
rine kompres yapılmalıdır •. Yüz • tertiblerden birisine karıştır"' 
de bir veya yüzde yarım "acetate ı yıkanmalı: 
de plomb,, karıtık bir mahlül ile · Tanin 2/ 
günde iki defa,· ıaabah ve aktam1 lchtyol 2 ~f· 

2 
t1f• 

bir saat sürmek §8.rtile ve beş da- Resorcine ~ 
~--~,,.-~~k~i~kada bir duiıtir•r l . .._f-_ cc.eı-,._=-"-~~~~-:-· (<J gt· 

Şirley Gr<'y'in bir öğleden sonra 
tııalcti. 

şeyim yok!.. Burnumun kızarma
sı fenadır .. • Böyle bir fey istemem 
ve esasen olamaz,, tarzında kendi 
kendinizi inandırıcı cümleler tek -
rarlamalısınız. Doktorunuz size 
bromur, valeryan gibi sinir yatı§
tırıcı ilaçlar da verebilir. 

Gelelim dahili sebeblerden o -
lan burun kırmızılığına: Her ıey • 
den önce, alkol, peynirli yemek · 
ler, kırmızı et, ve hatta kabil o · 
lursa çay ile kahveden bir müddet 
için vazgeçmek elzemdir. Çok sı
cak odalarda da oturmak iyi de -
ğildir. Buna mukabil fazla soğuk 
ve rüzgar da fenadır. Pek tabii vü
cudu sıkan elbfselerin giyilmeme
si için bir §ey töylemiyorum, zi
ra, bu tarzda giyinebilecek derece 
de sıhhatinden bihaber bir kadın 
tasavvur etmek istemiyorum. 

Burun kızarmalarında iki türlü 
v:u·iyet vardır. Ya burun deriniz 
kırmızı ve yanıyordur, yahud da 

~u ile kompres.. Veyahud : 
Geceleri için şu aşağıya yaza- Kafunılu alkol 1 gr· 

cağımız ml'hlülü kullanmak iyi- Kafuru 1 gt· 
dir : Populeum yağı 20 s1' 

Oxyde de zinc 15 g Fakat dünyada en iyi §ifa l 
Talc 15 g hangi bir hastalığa maruz }<il 

Glycerime 15 gr· dan onun önüne geçmektir· 
Taktir edilmi§ su 50 gr. Bunun için ba.p•nlc:ı; , e)l 1 

lchtyol a 51• mız kuçük görünsün diye da~ 
ikinci şekilde, yani burununuz eldivenler almayınız. Ve s~i~ 1 

soğuk ve rengi morımtırak ise, Iarda bilhassa, eldivenlerinıı b~ • 
akşamları çok sıcak kompresler bii ellerinizden bir numarıJ ~ ~ 
yapmalı ve elektrik saç kurutma yük olıun, içinde elleriniz sef ~ 
fıletiniz varsa, onu burununuza tut hareket edebilsin. DO/(.O 
malısınız. Hararet, kan cereyanını 

' arttırır. Sonra, burununuza şu 
mahlülü sürünüz: 1 

Alcool camphre 20 gr. 1 

Acide salicylique 0,50 gr. 

Ayaklarınıza ve ko11arrnıza sı
cak, çok sıcak banyo yaparsınız. 

Onun da tesiri iyidir. · 1 

Şimdi ellere gelelim. İnsanın 

§İ§mif, morarmıt elleri olursa ne 
fenadır? Nereye saklıyacağını bir 
türlü bilemez. Elle niçin böyle o
lur? Soğuğun biriyle, cereyan f e
na olur da ondan.. Bir de bir 
takım karııık sebebler vardır ki 
burada anlatmak ka.bil değildir, ! 
çok uzun sürer· Doktorlar bunun 
da tedavisini dahilde ararlar, bu -
lorlar. 

Haricen tedavi için, yegane ça-
1 re masajdır. Eller, dirseklerin ü

zerinde havada tutularak parmak
ların ucundan batlayıb kollara doğ 
ru inen bir masaj yapılmalıdır. Bir 
de eller mümkün olduğu kadar sı
cak suya koyub akabinde soğuk su 
ya konulursa kan toplantısını kay
beder ve bilhassa sıcak suya biraz 
un hardalı karıştırılırsa .. 

Kafurulu alkolle uğuıturm& • 
lar da iyidir, 

Kittı Karlaylın 
tuvaleti 
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Kaşifi idam Etr11elil ,, 
~ ,, 

Bu ....___ 

Sol<W • • ~ u~ 

OtomoLilleri soğuktan 
nasıl korumalı? 

insanlar arasında gizli 
birşey kalmıyacak 
Almangada geni 

.__._.. .. -----.. -·. i : 
1 i 
j Her 1 
ıhangl biri 
i ! 
1 adamın i 
• 1 

1 kafasın-ı 
dan 

bütün 

bir icad 



8 HABElt - Akıam Poıtaaı 

ülesko ismet J.nönüyü 
nasıl a~latıyor? 

Başbakanımızın onuncu yıld9nümü şerefine 
verilen ziyafette neler söylendi? 

a 

"Size Lon __ _ 
Rehberlik e ' ,, 
Avusturya Başbakam Londrada. 

yalnız nasihat mı almış? 
Avusturya Baıvekili yeni bir 

istikraz bulmak ümidiyle Londra
ya da gitti. Para yerine galiba bol 

• b bol nasihat alarak aynlrp memle-Bükreı, 4 (A.A.) - Rador a- lamaz. Buna esef edilebiHt, fa· Elçimızin ceva ı 
jansı bildiriyor: ismet lnönü'nün kat zamanın kanunudur. h ketinin yolunu tutmuflur. 

Türkiye orta elçiai Bay Sup i "lnİiliz gazetelerinden Deyli 
Ba~-kan ve Tevfik Rü§tü Araa'm Bu böyle olunca, Tevfik Rüt- Tanrıöver, Bay Titüleskonun EkaprHI ATiıllurya Baıvekili Bay 
Dışarı itleri Bakanı olarak onun- tü Araa Uluslar arası hayatın bir nutkuna cevap verere~ evvele • b. r ı d w 
cu yıldönümlen· mün .. ., ... betı·ıe, Bal " h "k • d • . • k"l Şu§nig'e alaylı ır ısan ayaz ıgı 

....,... müte arrı eı aımeaını,, tq 1 mirde. 35 sene içinde bet harbin ık ktupt diyor ki· 
kan antantı Başkanı Bay Titülea • eder. O olmasaydı, mühim bir· · aç me a · 
ko bugün Oı§an işleri Bakanlığın- çok eıerler vücut bulmıyacaktı. dehıetlerini görmüt olan Türki- Azizim Bay V on Şuşing: -
da bir öğle ziyafeti vermiştir. Tevfik Rii§tü Arat kiyuetin dib- yenin mazisini hatırlatmış ve mü· fe~=i~:.:r':~::~:lz! !~:~ 

Ziyafette hükiimet azası, Bal • turlanndan birini de;1•tirmi•tir: teakiben istiklal harbi devresin • 
D"~ ~ d T'· k. k l.b d b'"t'" ve huzur bulmanızı ve bilhassa a-kan antantı ve Küçük Anlqma Hiç bir zaman nerede olduğunu en, ur ın 1 a ın an ve u un 

memleketlerinin orta elrileri, Fran nuntakaları temsil eden mebus· bidelerimizi ziyret için çokça dik-
~ düıünmez, daima nereye gidece- A k d 

1 
k . kat talısi• etmenizi dileriz. 

sa ve Sovyetler birliği orta elç.i • ğini düıünür, bunda baldı olmak ları n ara a top ıyara yem " ı Sizi alakadar edeceğine çok leri bu eıçi iklerin ve dıtarı İ§lcri gerektir, zira hiçbir zaman al • Türk devletinin temelini atan u • d 
Bakanlığının yu'"kaek memurlan luıal Meclisin 23 Nisan 1920 cel- emin olduğumuz ~u &:bideler en 

danmamııtır. bir kaç tanesini aize hizmet mak-
hazır bulunınutlardır. Fakat onun nereye oitmek is- ıeıinden bahsetmiıtir • 

... ,,. • aa.diyle bildiriyonız: 
Ziyafette Bay Titülesko a§ağı- tediğini bilen ben, onun kalbin· Bay Tannöver bundan aonra.' Parlamento. -Parlamento so· 

daki nutku söylemiştir: nin barındırdığı nazik tefkat ha- Atatürkü tavsif ederek ulusun kağtnm dibinde gotik tarzı bir bi-
"Balkan antanbnın ve onun ih- zinelerini tanıyan ben, onun hak- yolu üzerine asırlarca yığılan ve na (Downinz caddesinden de gö- Avusturya BO§bakanı Londra 

dası l'e devamlı inkişafı için en sız darbeleri kaydetmekten ken.. onu daha iyi bir istikbale yüksel- zükür.) Burau demokrat bir mec· istasyonunda 
ziyade teveccüh gösteren memle. disini meneden gunırunu tanıyan mekten meneden engellere liıin toplandığı yerdir. (Adma desi gelir. Bu Kral "Protestan riW 
ketlerin mümesıillerini bugün da· ben, onu ıu suretle tarif edece • ve ecnebi imtiyazlara karıı aç • Avam kamanı diyorlar.) Maliim garı,, Holanda hakanı Kilyoıtı~ tU 
vet etmek1iğime ıaik olan fCY bir ğim: Tevfik Rüttü A~ar, onun mağa mcbur olduğu amansız mü- ya siz ve arkadaılarınız Avustur· gemilerine müsait davrandığı i~ıtı ~ 
le§rifat mecburiyeti değil, kuvvet- doıt olmak üzere ilin ettiği a- cadeleyi hatırlatmııtır. ya demokrasisine nihayet vermiı- tahtını kaybetmi§ti. Jakın oğlu i~ 
li bir zarurettir. damların yanıbqında bulacağı • Etrafında ismet lnönü v~ Tev- t' · torunu tahtı tekrar ele almak ıiçil1 

1nız... ıf 
ismet lnönü ve Tevfik Rüttü ruzdan daha eminsinizdir. Fakat fik Rüıtü Aras gibi dostlarının Hazine - Whitehall (beyaz Hl gibi kanlar akıtmış, fakat Jll 

Aras, on senedir, vatanlannm ve onu, kendisini dü§man adcieden- sonsuz sevgi hissiyatı olan Ata - bina) dachr. Mimari bakımından Yaffak olamamışlardı. 
&oysal barı§m büyük nefine ola - lerin yanıhaıında bulacağınız • türk tam bir hezimeti bütün isti - alakaya değer hir it değildir. Bu- İ§itiyoruz ki sizin de dağarcı~ 
rak faın1asız &§bakanlık ve dıprı dan hiç bir zaman emin değilsi- kamet ve bütün ıahalıuda kazan· na mukabil ise maliye bakımın- nızda tahta iddiaları olan b 
işleri Bakanlığını ifa etmektedir - nizdir, zira o, kalbinde dütman ndmıf tam bir muvaffakiyete dan ç.ok alakaya §&yandır; çünkü var .. İngiltere tarihini okuman~ 
ler. Eğer her tarafta Kami.I Ata - taınnaz. Ne kadar doğnı söyledi. tahvil etmeği bilmittir. lıte onun Avusturya istikrazlarını garanti tavaiye ederiz BaY. Şuşing ! .. 
·· k ' ·h · ı· ı b"' ğimi ise tecrübe gösterecektir: · b d _d " ih t ( tur e tan le m19 ı o mıyan ve u· cserı u ur. cuer. tY e n aye : 

tün bir milleti deg" i«tirmek, onun Bay Titülesko bunda.11 aonra On tarafta ve ..ao_ı:.·~m ort_ a.sın· Yoksullar mahallesi - Burı~. 
:r Yeni Türkiye rejiminin :~ · 

oGl,f itil,atlarının yerine beteriye • Ankara.ya yaptığı ziyareti batır • da; V:iyani iÇ.ar! - Marp - Ham 'o~ 
tin bugün ittihaz edindiği en yük- labnıt ve demiıtir ki: ıJanlları.. Türbe -- E~ Ç;ğu·A~rupa kıt' · yük seciyesini hatırlatacak hiç bif 
sek ülküleri ikame etmek ve her "lnaanlann, kendilerinin ilah- Bay Suphi Tanrıöver yeni Tür- asında ölmüt 4>ir milyon lngilizin ıey yoktur. (Bu adamı höyle t.~6: 
an en küçük tef errü tına kadar u- lar derecesine çıkaran otorite ol- kiyenin rejiminden bahsederek hatırasını teyit için yapılm.ıt, çok mi ye etmekliğime b ir mahzur go~ 
lusal hayata nezaret etmek olan madık~ bu kadar ezici vezifeleri demittir ki: sade bir bina .. Böyle bir hali tek- mezsiniz sanırmı. ) Fakat göri" 
eseri için en hararetli tazimler ifa lüzmnu veçhile ifa edemiyeeıeld~ "Bütün gayretlerin, Türk ulu- ra.r görmek istemiyonız. Buna yorsunuz ki çok masraflı so5~ '1 
edilmemiş olsaydı, Atatürk tara· ri kam.atinde bulunan Atatürk sunun vazih bir surette tekarrür şaşmazsmrz değil mi? lizm tecrübeleri için bize bÜY"' lit 
fından tesis edilen istikrar, onun kendisini hiç bir vakit aldatmryan ettirlimit hudutlar içinde yüksel- Amirallığın - (Tepesinde bir istikrazlar verebilecek emriıııiı,e 
eserinin ve ebediyetinin vüs'atine kendi ikamet yeri ve görütü ile, mesine hasredilmeıi, yakm ve gemi direğe ve direğin üstünde amade zengin bir memleket yok• 
eu beliğ şahittir derim. Uzun sıya- Türkiye Cümhuriyeti Bakanlan • uzak komıularla bütün muallak bayray yerine gemi demiri olan bi Derin sa~gılarla Daily Expre:: 
sal hayatımda, her meseleyi ani o- nın kendi reisliği altında içtima meselelerin halli, dahilde nizam na) arkasında (ikinci Jak)-i.bi- lngiliL İmparatorluğundan. Londr' 
larak tahmin ve ihata hassasını mahalli olarak, Ankaranın en yük- ve emniyet ve bütün devletlerle 1.J 
l::ı""'C'L tno'" ı1u· · kadar ha"ız bı'r ada - d ti k t · · · t · •· · iLAN Sultanahmct Birinci Sulh Bu _.. • - sek tepesini, Çankayayı scçmeğe oı u esısı, ıı e yem ıe1ımın 1 b ld ç· k d H ·~· ır· d 
mil tesadl··1f etmedı"m. fi atan u a ıçe pazarm a a ·un gın en: 

karar verdi. Ben hiç hir zaman O· vası arı... h l d !! .. ıı 
Fmdıklıyan anı a tm a ~ nu- Kirkor ile Aga\'ni, Surpik, Pcttlr 1933 ilk teşrininde onunla ilk limp ilahlarının davetlisi olma - Bu o kadar açık ve realiıt bir d F I ·11 
maralı mağaza a ani a ve çorap Satenik, Hayguhi. Sirvart ve hıııl Jf 

defa olarnk mülaki olmakla mü· dım, fakat buna mukabil Çanka • si yasadır ki, yorulmak bilmez ticaretiyle iftigal eden Hüseyin nin hissedar oldukları l{umkııJll~t 
balıi olduğum vakit, derhal, ken • ya ilahının davetlisi oldum ve ora- bir gayretle sevkedildiği için Fehminı~n konkordato akti için Bayram Çavuş mahallesinde ts1't

11 
d isini dnimi surette tanıyor dan götürdüğüm unutulmaz batı - Türkiye sizin ateıin te§ebbüs· mühlet itası talebile vukUbulan caddesinde eski 31 yeni 29 nuıuflı'\ 
gibi oldum. Bir kelime bi • raları bütün hayatımca muhafaza leriniz neticesi olarak burada müracaatı lstanhul icra hakimliği evin şuyuunun izalesi suretiyle 511~., 
l l t . tm d her d ""· b ld d 1 "" k ·ı k •· ·idC' c ca ı c c en, e ecegım. maz ar 0 uğu ost ugu muaz • tarafından kabul edilerek komi- masına arar verı ere · muza) . ~ 
§ey hakkında mutabık olduğu • Türk &kanlar Meclisi bir aile· zam bir tezahür haline çtkarnuı- serlik vazifesini ifa etmekliğim konmuştur. :Muhammen kıymetl ~d 
muz hissiyatında idim. dir. Onu bir tek k nun idare edet": tır. Buna karşı · meslektaşlarınız u d liradır. Birinci asık arttırntcıt 
Bunun J'çı"nd ı'r l,ı·, ismet lno"nı·ı takarrür etmiJ omuğun an: 6 - 4 - 935 tarihine müsadif •. .. • Kar§ılıklı aevaıi. Orada bir tek u· olan ismet lnönünün ve Tevfik h 1 P'" 
ı_nlplerı"n en b u'"yu"'k fatih \ olarak 1 k B 1 - Hüseyin Fe mide a acağı marte i günü aat 16 da icra k1.~ de 'İ 
K ıul tatbik ediJir: Sade i . ir teY Rüttü Arasın pek derin b\r ıuret- ki b' ı · 
tavsif etmekte te:-eddüt e~mer!im. ona tamamen m...,.huldür: Entiri. olanların alaca arını müs ıt ve- caktır. Muhammen kıymetinin yıı 611 lıt 

~ıı- te mütehassis olacaklarına emin amaları hamilen 7 - 3 - 935 ta- 75 şini bulduğu takdirde mezkur .g ıı Ilı Şayanı dikkat bir ~ey: Za ferleri· ka olabilirsiniz. dıı; 
ni !tnznnm:lk içın h iç bir rn.hmet ' rihinden 26 - 3 - 935 tarih:ne kat'i ihalesi yapılacaktır. Bulntıı. ttU' ta 

J Bay Titülesko, Türkiye elçisine Her önderimiz ve eseri onun i· kadar yirmi gün zarfında saat takdirde en on uttıranm tc31t u··J· çekmiyor, bu z feri~• k cnd1 iğin- h" h d _ ı_ d · · k" • ıtl v 
ıln e ercm emıtbr ı: ki büyük ve kıymetli m.es3i arka· 17 - 18 arasında lstanbulda Aıir hakkı baki kalmak üzere 15 gün ıısı 

den geliyorlar. Ruhunun çeffaf • "Siz ki Türk kabineıinde aza d ti t 1 k "k" · rttırıt1 
daşı hakkında sevgi, bağlılık, Efendi caddesinde Basiret hanm- c e uza 1 arn 1 ıncı a _.rlJt lığına ne büyük delil. Ona ilk de- idiniz, dediğimi tamamen anlıyor· 21 - 4 - 93:} tarihine müsadif pıvrt"1' 

f 1 k B- ıı •' takctir ve hayranlık ican tetkil da 24 numaralı yazıhaneye müra- JpO • a o arn ru ::an an •• atmaaı ıunuz. günü saat 16 da yapılacaktır. . de' 
h ki d ı . f"k ' 1 . . . h ettı" eden so""zlerinden dolayı zatı dev- caat derek alacaklarını kayıt et- .. nl'lll 

:>. :m a u 1 ır erımı ıza • Atatürk, u!uıun babaıı diye ça- sahihi alacaklılarla işbu ev uı\;.> ~"""' 
- · .. ban .. ! b 't cevabı letlerine na"'ıl teıı.ekkür e,Jebili • tirmeleri ve bu müddet zarfında ... ıı=• .. gım zam ... n ... u ası ğırılmak istemekle ya§&yan bir " -ı- ki haklarını hususiyle faiz ,.c 1" u"''' 

d. · M d f · .... · · k. 1 ala.caklannı kaydettirmemiı olan· k ıtt • ver 1
: realiteyi bir kelimede hülasa et· nm. ü a aa ettıgınız ımse e- fa dair olan iddialarını evrıı 1 bil' 

d ı d luk ·· larm konkordato müzakeresinden de - Eğer her§ey söyludiğiniz 1 mittir. re v' aıva ara ost ve muza • biteleriyle beraber 20 gün için 1111ı; ~l 
·b· d k b her<:t1niıi ·ıennel< nıevzuuhahso • hariç kalacakları. d' ı · ı· d Ak • t kdirdc 1' ~ gı ı cereyan e ece se, mata ı - Türkiyenin ve onun müttefik I cakl ka . ırme erı azım ır. sı a · diı;' t 

1 lunca :oeJeıc muktedir ol:luğunu- 2 - A a annı yıt ettır· ı '· · · ıı · 1 · t ctı:ne u m. ve dostlarının bu .. ,..nlik ... ünün • 1 5 . arını .,apu sıcı erıy e ıspa dSıı 
B · f k ·· h. b" ,- ~ zu herkeı bilir. Bu dos.du!r daim.1 mit olan a.rm 27 - 3 - 93 tarı- t b d 1. • 1 şronsın asıt, a at mut lf ır cevap. de, bir de-yJetin kuvveti oer !ey. h. k ~e sa ış e e ının paya tı''' 

H .. 1 d' "' ' 'b. faal, r]ain:a hazuhklı Jaima u . hinden 6 - 4 - 935 tari .ne a- h i t t l kl d Satış şnr 
er şey soy e ıgım gı ı cereyan den evvel siyasal adamlarının dar on gün zarfmda 17 - 18 ara- ar ç u u aca . ar ır. re~ 

etti, fakat ne zahmetler bahası - ıecı·,·es"ınde mündemı"ç otduguw nu yanık ve en cömert kuvvet ve d k _._ mesi işbu i15.n tarihinden itib!iıo· 
J 1 1 l d . • d' sm a mez ur y_azmaneye müra· t s• ' 

na. Neticeye gelince, bu netice isbat eden bu tabloyu hatırlat • ham e eriye, aıma zengın ır. caat ederek alacak vesikalarını tet rnahl<eme salonuna asılmış ır. ısi 
i smet lnönünün bildirdiği netice mum vergi ve rusum ve tapuYtı jl' 

maklığıma l\ıtf en müsaade huyu. Kadehimi haşmetli Kral ikinci kik edebilecekleri. t iye 11 
oldu. Türk hasleti, tatbik aaye • masraflar l'e dellaliye mü;; er e-

runuz. Karol Hazretlerinin zatı Jcvlet • 3 _ Alacaklarını kayıt ettir- . baıı1ıt1 
sinde, otomatik h le gelmittir. d tir. Talip olanlar kıymeti mu ıı~· 

Memleketiniz için ıarnimi bir lerinin bugün etrafınız a müıte· mi§ olanların 11 - 4 - 935 Per- nenin yüzde 7,5 nisbetindeki pc>' ... 11ı T evlik Rü§tü Arasa gelince.. • · l d ı · k ·· ık · · al'k b" "k b ·ı b ·· ·· t 15 d 1_~ tcJ11ı•· - sevaı ve onun ııyua a am arı ı· re u uye m ı uyu ır aı e ıem e gunu saa e mezKur çe~ini \'eya milli bir bankanın gt;stC' 
T cvfik Rü§tÜ Arasa gelince, çin derin bir hürmetle kaciehimi halinde toplanm1.1 olan hütün yazıhanede vuku bulacak alacak: mektubunu hnmilen yukarıda ıtW 

zahiren ayrı fakat cevher itiba - Atatürkün ve ismet lnönü ile dost memleketler mümes.silleri - lılar toplantısına gelmeleri ilin o· rlle gUn ,.e saatte Sultanahmet JJ ,_,6 
riyle diğerinin ne kadar aynıdır. Tevfik Rü~tij Aruın eihhatine nin sıhhatine kaldırmaklığıma lunur. (ssSs) rf Sulh Hukuk mahkemesine 935 ot'' 
Hareketsiz hayat yoktur, yerin - kaldırıyor ve asil Türk ulusunun müsaadenizi rica ederim . ., Konkordato komişeri Kemal izafolşuyu do yn numnrnsiylc 111 

den kımıldamadan siyaset ya:!p!:'.ı:..·:...ı...:r:.:e:f.:a::h::m::a:_:İçı~·:!y.:o.:..:rıı::m~.,:!.., -------'--~--~--~~----__ıL---------~Y~o~·rük~··~--__:c~a~a:,!;tl~a:!;rı~~ı·ı:!!.an!!..!o~lu::.:n:.:.:ur=..:.. _ _ __ _ 
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1950 de radyo makine
...........,_ 

' leri nasıl olacak? 
Gelecek zamanın radyo maki- , 

ileti: 
kül kalmamııtır. Bunu en geç 
1950 aeneainde göreceğiz .• 

Moskof elçisine nasıl 
\' Şu, bizim bildiğimiz, ıes alıp 
deren radyo makinalannın bun-

~ on aene evvelki hallerile bu
~Unku nıükemmeliyetini göz önü
f e Retirin. Arada ne büyük bir 

bark ~Örürsünüz. Ben kendi heaa-

1 
lllıa ılk radyo seıini 1922 de din
tıtı. • 

.,. 1§tun. lıittiklerim bir ıürü pa· 
·v.f ıt, ıslık, cırıltı ve araya sıkıt-

~I tektük kelimelreden ibaretti. 
~l\i~. bu mahzurlar kısa zaman
do;-buabütün değilse bile yüzde 

qan kayboldu. 

f Sea meselesini timdilik bir tara 
' bırakalım. 
~ ~adyofoni' den sonra, 9u, her-
~ın nıerakla beklediği televiz-

~n &~liyor. Televizyon, biliyorıu· 
le ı.kı uzaktan radyo ile görmeği 
d ltıın ediyor. Yakın zamana ka-
a~ bir laboratuvar itinden ibaret 

• 1 an televizyon artık piyaaaya bi
t Sıknııt bulunuyor. Hatta birkar tii 3' 

ıı bij n .. enrel bir gazete, Londrada, 
)'Uk bir televizyon istasyonu in-

~ına ba.ılandığıru haber veriyor
ıı. Televizyon da artık, henüz ço-

~ Çağında olmakla beraber doğ 
tıı Ve gürbüzleımi§tİr. 
Celelim telemekanik'e: 

l' elemekanik de bilirsiniz ki U• 

~tan, radyo ile hareketleri ida-
~ etmek demektir· Bu itin de e
'lt 'rı bulunmuı, ve hazırlanmıı

t İl\ •• lienüz bu da bir laboratuvar 
~ lle de peh kısa bir zaman ıon
~ feleınekanik te muhakkak piya-

)'l Sıkacaktır. · • 

• ~onra, mademki radyo ile ıeı 
\iı. ~ermek meseleai halledilmiı· 
~ili halde pratik bir çare bula-

ltf kıaa dalgalı hususi radyo te
d~tl i.letleri yapmak ta mümkün
fQ • Yani bugün bildiğimiz tele. 
Ilı ~~arı, telsiz telefon haline geçir

t!( te ınümkü' •• d ·· n ur. 

~~~tün bu izahattan anlaııhyor 
't ır nıüddet sonra meaeli 1950 
dt~~inde kapalı bir sandık halin

e ~İt ır &let alacaksınız. Tahminen 
. ~i b?1etre yüksekliğinde dolap gi

~tt· ır aandık. Bu aaııdığa elektrik 
~ ~I> düğmesini çıvirdikten aon
C\ l.iat, orta ve alt kapaklarını açın 

fllnJ.. .. k • . 
"rı gorece ıınız: 

' 'i ~t rafta bir televizyon makine 
e ~ttd·J~~~cak. Bunu ayar edince 

1 Ilı~ 1~1nız operayı, yahut konut
' t~t' tıtediğiniz adamın hayalini 

ecekainiz () . 
'tıj ~. ı-af ta duran mikrofon sizin 
tı,ll;1~1• alıp götürecek, onun ya
tli~ akı oparlör de size istediği

A.•eai getirecektir. 

~k~t kattaki rafta bir tele dakti .. 
~İt- t ~ bulunacakbr. Bu makineyi 
~,~ ~ eın_ekanik ajansa bağladığı
~tlld· kdırde bütün gece kendi 
)i~ ıne İfliyecek ve siz sabahle
~ :llağınızdan kalbğınız vakit 
1 'J:\na '1 b 1 · • b" k ·· ~ti h • a er erını, ır ço aoz-
~i' . atta bir ıürü gazete makale-
~! ttı kag"' ıtl .. . .. ı ~ ar uzerıne guze ce ya-
'ltl):t .0 la.rak bulacaksınız. Yani 
tibi drın altkatı küçük bir matbaa 
~ llı'ınadan çalııacaktır. 

~t ~ &e.ydığım vasıflan taııyan 
l~lh·iJ ne?1.in yalanda evinize yer 

ltleaı ıçin hiç bir f ennt müt-

Radyo lambalan tıbbi muaye
nelerde de İf görüyor: 

oyun yapmışlardı? 
Cambridge üniversitesinin bb 

f akülteainde yapılan ve ınüıbet 

neticeler veren bir tecrübe var. 

Profesör E. D. Adrian ve aais
tanı Matthews tarafmdan bir ilet 
yapılmıı. içinde 12 adet radyo 
Amplificateur li.mbaaı bulunan 
bu alet, dimağın elektrik impuls' 
lerini yani nabızlarını o kadar 

kuvvetli olarak belli ediyor ki, 
bunu ikinci bir alet ile tesbit ede
rek meaeli. bil film üzerine geçir
mek mümkün oluyor. Film üzeri
ne geç.en bu kavisler dimağ i.nza
larmm belirtilmesinde büyük i§le
re yarıyor. 
Dimağm coıkunluk, teessür ya

hut sükunet hallerinde biribirin
den çok farklı olan ihtizaz adet· 
lerine göre dimağın sağlığı, düz
günlüğü veya bozukluğu hakkın
da kat'i kararlar verilebiliyor. Bu 
yeni keıfin bu sahada yeni bir çı· 
ğır açacağı ümid ediliyor. 

• • .y. 

lnlrarouge ıualarının ıeyrÜe-
ler iflerinde kullanılııı: • 

Bilininiz ki büyük tehirlerin 
pek çoğunun meydan ve ıokak 

baılarmda, eliyle, koliyle iıaret ve 
ren bir belediye memuru yerine u
zaktan idare edilen otomatik iıa
retler kullanılmaktadır. Bu oto
matik İpretler bile ihtiyacı tama· 
mile örtmediği için daha fay dalı 
çareler aranmaktadır. 

Bu maksadla geçenlerde Piza 
da yeni bir esas dahilinde baıka 
bir çarenin fU suretle tecrübesi ya.. 
pılmııtır: 

Meydandaki itaret kulesinin 
her yüzüne Sellen selülleri yerleı
tirilmif. Ara sokaklardan ana cad 
deye çıkacak olan bir kaç otomo
bile de lnfrarouge lambaları ta
kılmıı· Şimdi, ara sokaktan amud 
caddeye yaklap.n otomobilin İn· 
frarouge tuaı, itaret kulesinin Ü· 

zerindeki Sellene gelince buna 
bağlı olan ve kendisine gelen in
frarouge ıualarile harekete geçen 
mekanizma kule üzerindeki iıare
ti otomatik olarak iılettiriyor. Ya
ni ara sokaktan gelen otomobil, 
gelmekte olduğunu, cadde üzerin
de yürüyen otomobile bu suretle 
otomotik olarak haber vermit olu· 
yor. 

• • • 
En uzun yol giden en hızlı tren 

Bir avrupa gazetesinde oku
dum. Zephir isimli, yağmur dam
lası biçimli ve Diesel motöriyle 
çalışan bir tren Amerikanın Den· 
ver ile Şikago tehirleri arasındaki 
1630 kilometrelik mesafeyi 13 sa
at ve 5 dakikada katetmif. Bu 
trenin vaaati sür'ati bu hesaba gö
re satte 120 kilometre, azami sü
rati iıe 190 kilometre ediyor. Bü .. 
tün bu mesafe için Diesel motörü
nün yak tığı mazut ise 2250 litre
dir Bu ınikdar bizim para ile ap
ğı yukan 90 liradan ibarettir. 

Berberba§ı Ali ağadan Halet 
Efendiye mektub: 

"Betiktaı sahilsarayı Hümayu .. 
nu pi§gahmda düveli ecneb'ye te
beaaından bir adet sefine timur
lemit, ve ayinleri icrasına çan çal
mak ve sair güne sef nei mezkUr 
derununda taifelerinin bağırıp 

çağınnalariyle Cenab Hazre • 
ti Padişahi tacizden hali ol· 
mayıp ve olamıyacağı dahi der· 
kir olmağla aefinei mezkiirun bir 
kadem akdem hareket ettirilmeai 
re'yi vililarına muhavvel kılın· 

mıı ve inıaallahı teala cevabı la
zımasınm sür'ati tahririne ibtidar 
buyurulması babında.,. 

Mektuptan da anla§ıldığı gibi 
padiıahın oturduğu Be§iktat ıa • 
rayı karıısma münaaebetsiz gemi
nin biri gelmi§, dem:rlemif. Ara 
sıra usulen çan falan çaldıkça sa
rayda oturan padithı sinirlendiri· 
yor ve rahatsız ediyormut. Padi· 
tah da bu rahatsızlığını ve her 
sabah sa.kalmı büyük bir itina ile , 
kırpan berberbaııya söyleyince , 
o da derhal Halet Efendi ye bir 
mektupla haber vennİ§. 

' Halet Efendi yan vefakarm • 
dan bu mektubu alınca derhal 
katibini çağırdı. Ve geminin bir 
an evvel oradan uzaklapnası için 
bir em:rname yM:arak eline tutuf· 
turdu. , 

Katib bir kayığa atladığı gibi 
direğinde Rua bandırası ıallanan 
gemiyi boyladı. içeri girdi. Gemi
ciler bu adama hayretle bakıyor • 
lardı. lıaretle konuıarak kendisi· 
ni geminin »Üvarisl olduğu anlatı· 
lan çatal aaknllı iri yan bir ada • 
rnın öniine getirdiler. 

Kat' b emirnmeyi uzattı • 

Süvari açtı ve yazılara hayretle 
baktıktan ıonra katibe iade etti. 
Bunun üzerine katib yüksek aeıle 
emirnameyi okudu ve sonunda 
süvar'ye hitaben: 

- Emir §U !.. Çaldığınız çanlar, 
paditahı rahatsız ediyor. Bunun 
için derhal buradan uzaklqma • 
nız lazım. 

Süvari bir kelime Türkçe b·lmi
yordu ve gemide de Türkçe bilen 
bir papağan bile yoktu. Katib bu
nu anlayınca gemiden ayrıldı ve 
Halet Efend · nin yanına gelerek 

· işi olduğu gibi anlattı. 

Fakat aksiliğe bakm ki Mos -
kof tercümanı hükU.met aleyhinde 
casusluk yaptığı idd:asiyle bir 
hafta evvel boynu vurularak 
idam edilmitti. Halet Efendi sağa 
sola haber gönderdi, Ruaça bilen 
bir adam arattı. Fakat b!r türlü 
bulunamıyordu. 

Tercüman idam edildiği ıçın 
diğer bütün Ruslar ne olur ne ol
maz d:ye muvakkaten İstanbul • 
dan aynim.ayı veyahud gizlenme
yi muvafık bulmu§lardı. 

Diler taraftan geminin hali 
saray önünden uzaklqmadığmı 

Bu'ldan dah1t m~foim olan nokta ve münasebetli münasebetsiz çan 
dem;".rolu tarihinde bu k~dar U· , çalmakta devam ettiğini gören pa 
zun rresafenin b 1 l:adar büyük ıü j ditah fevkalade sinirlenmiıti. 
nır:e, b1lhaaaa h:ç cJurmaJı.n kate- Berberbatı bunu gördüğünden he-
dilmiı olmaaıdır. men yeni bir tezkere yazıp bir at-

F ahri F uaı liyle Halet Ef end:Y.e gönderdi • 

• 

Tezkere qağı yukan §Öyle idi: 
"Size bir ecnebi geminin padi

tahı rahatın: etmekte olduğu bil
d:rmiıtim. Bir usulünü bularak 
gemiyi buradan uzaklaıtırmanızı 
tavsiye etmi§tim. Fakat aradan 
bunca vakit geçtiği halde gemi
nin bili eak! yerinde durduğu ve 
çan çalmakta devam ettiği görü -
lüyor. Paditah bu itten çok mua.. 
tariptir. Bir an evvel bu itin önü· 
ne geçmek :çin lazım gelen teıeb
büslerde bulunmanızı tekrar tavai 
ye ederim.,, 

Mektub Halet Efendinin eline 
geçince bütün bütün telitlandı .• 
Doğruca Reisülküttab Canib E
fendiye koıarak Moskof elç' sine 
reami bir mektub yazdırmak iste
di. Fakat bu muamelenin ancak 
bir iki gün içinde b•tirilebileceği • 
ni bildiğinden gemiyi oradan bat
ka b:r usuJle kaldırmak için bir 
çare aramağa baıldı. 

Vaziyet çok nazikti.Ufak bir gaf 
iti altüst ediyor, ve zaten o gün -
lerde Türkiyeye çatmak için ha • 
hane arayan Moskofları ayaklan
dırab:lirdi. Bir taraftn da gemi
nin hala &arayın önünde kalması 
paditahı büsbütün kızdırabilir ve 
kabak kendi kafasında patlayabi
lirdi. 

Halet Efendi düıündü, ta~mdı 
ve nihayet bunun :çin tuhaf bir 
yol buldu. 

Derhal, bütün iskelelere adam • 
lar göndererek yüze yakın kayık 
tutturdu. Kayıklara alabildiği ka
dar hoca, molla ve bilhassa gürül
tücülükleri, kabadayrlıkları ile 
me§hur leblebiciler! ve helvacıları 
buldurdu. Ve Beşikta§ sarayı ~ 
nüe hala çan çalıp padiıahı çile • 
den çıkaran Moskof gemısıne 

doğru doğru gönderdi. Kayıklar 

yarım saat sonra gemiyi çepçevre 
çev:nniılerdi. Hem mütemadiyen 
geminin etafmda dönerek dolat•· 
yorlar, hem de avazları çıktığı ka
dar, Arabça, Acemce, Türkçe kü
fürler savuruyorlardı. Ara sıra da 
hep bir ağızdan tekbir getiriyor -
lrdı. 

Gemiciler bu hali görünce be
yin!er i attı, ıapsarı kesildiler .• 
Derhal silahlarına sarıldılar. Fa -

buldu. Halet Efendi kendis:ni 
büyük bir soğuk kan!1lık ve hatta 
iltifatla kabul etti. Elçin· n yanın· 
da bir tercüman, bir de gem· nin 
süvariı! olan çatal sakallı adam 
vardı. 

Elçi nefes nefese: 
- Beıiktaıta demirli duran bir 

gemimizi zaptetm·şainiz, dedi .. 
Hi!ed Efendi hiç istifini boz • 

mad: 
- Ya?! Fakat b:r hatanız ol· 

sa gerek .• Vakıa ben de bir vak'a. 
haber aldım •. Fakat bu vak'a ıizin 
söylediğinize uymiyor. Her halde 
aldanıyorsunuz. 

- Hayır, hayın hakikat... itte 
gemin·n süvarisi de yanımda ba• 
na bizzat kendisi söyledi .. 

Bunun üzerine gene tercüman 
vasrtasiyle Halet Efendi ile ge
m· nin süvarisi arasında §U konut
malar geçti: 

- Geminiz zapt mı edildi?. 
- Evet .• 
- Zaptedenler asker miydi-

ler?. 
- HayIT ••• 
- Size fenalık mı yaptılar, ba • 

zılarmızı öldürüp yaraladılar mı? 
- Hayır •.• 
- Gemiden ı · zi zorla mı çıkar-

dılar?. 

- Hayır ..• 
- MaHannızı falan yağma et-

tiler mi?. 

- Ben görmedim, bilmiyorum. 
-Peki o halde ne diye elçin'ze 

geminizin zaptedildiğin söylüyor
sunuz?. 

- ?? !! .• 
Kaptan hakikaten f&§ırntı§tı .• 

Cevab verecek kel' me bulamıyor
du. Elçi de kendisine dik dik ba
kıyordu. Nihayet süvariye Rusca 
olarak sert sert bir şeyler söyledi.. 
Süvari kekeliyerek cevaplar ver -
meğe çalıııyordu. 

Halet Efendi bunları bir müd • 
det bıyık altından gülerek seyret
tikten sonra ıöze baıladı: 

- Bugün bizim takvimde koca 
karı fırtına11 yazılı. Her sene bu 
vakit boğazda ani bir fırtına çı -
kar, ve bu fırtına netice :tibariyle 
bir kaç geminin babnaama ıebeb 
olur. Kazaların hepsi de Betik • 
taıla Kabataı arasında olur. 

kat bir anda mukabelenin imkin- G k b emi aptanmızın unu bil • 
sız olduğunu gördüler. Yegane mediğ'ni, ve yerinden kımıldama-
çarenin gemiyi bırakıp kaçmakta dığmı gören halk kendilerini ikaz 
olduğunu gördüler. Fakat nasıl maksadile kayıklarına atlayıp ge-
yapsm1ar • minin yanına varmıılar, fakat bü-

Bereket versin ki b:rdenbire tün bağırıp çağırmalarına rağ • 
kayıklar geminin bat tarafına men süvari b'r teY anlayamadı
Ü§Üfmüılerdi. Bunu gören Mos • ğından yerinden kımıldamaınıt, 
koflar derhal geminin arkasına bilakis gemiyi bırakıp kaçmıt .. 
bağlı olan kayığa atlayıp kendile- Bunun üzerine bir kaç insaflı, 
rini akıntıya salıverdiler. gem'yi hareket ettirerek boğaza 

Gemi sahipsiz ve bot kaldı. Bu- kadar götürmüıler. itte hadise 
nun üzerine yirm~ otuz kiti gemi· budur. 
ye atla·'" Derhal yelkenleri fora Hakikaten, o gün hava biraz lo
ettiler, küreklere asıldılar ve Ka - dostu. Rüzgar ve yağmur lstanbu
radeniz boğazına doğru yola ko • lu kamçılıyordu. 
yuldular. Çala kürek boğazdan Süvari gemisinin sağ aalim ol -
çıkınca tekrar yelkf'nleri to?'adı • duğunu öğrenince sev'neinden. 
lar ve demir atarak gemiyi deni - nerede i~e Halet Efendin'n a· 
z"n ortasında bıraktılar. Sonra yak:arına kapapacaktr. Netice iti. 
tekrar kendi kayıklarına atlayıp barile hem elçi, hem de ıüvar! u .. 
geri döndüler zun uzun itizar edip sadrazam 

Bu hali işitlen Moskof elçisi ate~ Halet Efendinin yanından ayrıl -
pitskiirerek Babı~live ~elip ff !\let ı· dılar. 
Ef. yi buldu. Halet Ef. kendisini Afurad SERTOGLU 
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Dün ve Yarın' · BORSA ~ı~ 
•• •• • \ 1 Hınl:tnnda yıldız ışarc:tt 'llalaı üze:- j 1 

Tekmil dünyaca tanınmış olan MOND EXTRA 
lır&§ bıçağı Türkiyede dahi gördüğü rağbetten 10 1 ercume Kullıyatı l rinde "" - 3 de mua.mete ıı:örenteı· ı 1 S A F Q dir. I Rakamlar k a.p:anı~ liatlanrıı ~österir \ 

Alfona Dode - Haydar Rifat "ukut (Sati_f) 
lOO &ıt • Loodra l-90, - • V'ivaoı ~4. - · ; 1 

Aile Çemberı 
A. Maurois - 1. H. Alitao 

100 K11 

-----------a;;a-------------· 
Ticaret, banka, borsa 

:kt. nr. Mu.hıiıı. Etem 
'16 lut 

* !'\evyork 124 - * ~1a'1ri• 18. - f ' 
• farı~ 169 - * Berlio 48, -· 
• l\•J lllncı ,ı l , - • V arsova ~4. -

• Brühe 18, - • Budapeşıe ~5. -

• Aıloa ~•. - • Bllkre~ 15. -
• Cenevı ~ ı-.ı ~. •• • Belgraı f4, -

• Sofya 24, - * Yo~obama :'4 -
• Amsterda, 8!', - * ATcıo 9rn - I 
• Prİg ıoo. - * Mecldıye 4!'\, 1 
• ~to\:ho' ııt ın. -· • 'Rnktını ?40. - ; 

Çekler (kap. sa. 16) =:ı 

i MONDEXTQA\ 

~ .... 
• t 

\Y~!X3 GNOl.J J 
1 

adet 75 kuruttan 50 kuruşa indirilmi§tir. Her yer-

de satılır. 
-~ e :• • .. _... .:; •..,• (. ' .,•' •' • .. • ' - ' ~ • f-' .,. ·~ !. ,' ~ \ ,. ' ~ '' ' • • o, ' 

~ Türkiye 

MERKEZ 
Cümhuriyet 

BANK ASll1 

281211935 vaziyeti 
PASiF 

' l 

Devlet ve ıhtilal 
Lenin - Haydar Rifat 

'15 krt 

• Londrı ~88. • Stotbl .ıı 3 ~9ı.O 1 
• Nev~nrk 0.8050 • Viyana 4,29'3 

Kasa: Lira 1.ırs ı 
• , ()00-... J 

AKTiF 
• Paıls 12.06 • l\1adrh !'i.8140 ı 
* Mlltııo 9.451!! • BerllD l ,9791 1 

• Rrükse S.40!'13 • Varson 4,'lf34 ~~~~~~:.~~. ~~'.~~.~-·~·~:~~~ ... ~.~ ~ ~ ~~:!~~:~~~- ~ 
Sermaye ............. _ .. __ ........ - ... ················-····-· ıs.000. ı4.IJ i 

':::.::::~:;··::::::~;:~: ···········-··· · \ 6639 ' 
Sosyalizm 

K. Kanhky - Sı.biha Zekeriya 

·--ı!"'~~---~- ~-~~=-----------·•t }. Rasın Külliyatı l 
Ahmet Reşit -- H .Na:mn 

'75 kıl 

işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rif at 

60 krı 

• Atin• "4 !':\82 • Rudapeşu 4.5489 
* Cenevr~ ~.4~70 • Rükres ;9,25~!' 

* Snfya 65,4146 • Celgraı S:l.0~65 

• Amıterd&n• ı. (758 • Yolı::obamı 'l.865 
• Praıı 19,0580 • l\Toskova 1068 7!i 

L ES H A M 
iş Bıntası ıo.- 1 ram vay ~ı.~o 

Anadolo 2~.- •Çimento as 13.S~ 

Reji ı 27 Goyon De!. -,- · 
Slr. Hayrhr llf.- ~arl Oe!. -.-

•Merkez Bankası f\3,- Ralya . 
l 1. Si gortıt - .oo ~ark m. ecu -.-
Borııontı rı,30 reıeroo . -.-

Ufaklık ........................................ ~ ,, 757.569. 26 

Oahlldekl Muhablrler : 

Alan: Saf! Kg ........... 1 788-02411 L. 
rur.. lirası ............................. ,. 

2.515.004. -
545.635.86 -------Hariçteki Muhabirler : 

A.ltın : SaH kilogram 3.806 974 5.354.824. 25 
'. !tına tahvili kabil Seıbcsı dö\'izle 13 623.257. 72 

ı arşılığı L. r 5&748.563.-
1\ınunun o ve 8 inci mad- i 
delerine- tevfiban vaki tediy:ıı ,, 10121.623.-

Hazine Tahvillerl : 
l)eruhte edilen C\'Takı naktiye ı 

•ııı:=========;;;================lll ----------
istikrazlar tahviller 

3189998837 

3060 63986 

Deruhte edilen evnkı nakliye iL 1S8748.~ -
Kanunun 6 ve 8 ind madde· 
lerltıe tevfikan vaki tediya t 10.121.623. -

Derabte edilen eVTakı naktiyt 
bt~ıyesi .............. ~ .................. . 148 626940 -

18.978.081 97 K~rşılığı tamamen tltın olarak 
f 3.688.000. ı 62 . .914 940/ tedavüle vuedilen .................... ~L. _______ , 

TUrk Lirası Mevduatı: 
Vadesiz ..................... --~ ~ 17.152781.57 sıJ 

148 626.940- Vadeli ~ ................. ~ l - - 17.t6i.7 

DUvlz Mevduah : 
Ruhi hayatta laşuur 
Dr. Yur.g - Dr. Hayrullah 

60 krt 

/sfehana doğru 
Piyer Loti - l. H. Aliıan 

100 R..rt 

• 1933TtirkBor. 1 )9.975 f:lektrik 
• 11 28,!0 fra.mva~ 

- ill 28.SS Rıhtım 
1 lstJtr&.zıDabJll I 9\- • A oado'u 

-.-
31.75 
l?.30 

47,8~ 

47,85 
46,-
110 :l~ 

Vadesiz -··········· .. ·····---·- ı IO 545.763.54 ~~- r 
7.64J.S42 45 ~:~:Uf -~.~-=::.~::=:=~:: ............. ~~.~:~.~~-~ :::~:.:ot~ 

~ 

Senedat CUzdanı : 
Hazine bonoları ........................ ~ L. 3.693.537 60 
ficari senetler ...................... ~ .. 3.948 004 85 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 

I
' lrcııı.J istllı:ruı 99.- • Anadolu ı ı 

1998 A M -,00 Anadolu ili 
l Rdda• -.()() ,.. , lfi l'l'lt~~fl ı\ 

esham { Deruhte edilen evn-
ve kı naktiye karşılığı ~ 30356.987.19 

ıahvilAt [ itibari kıymetle 1 
isharn \ "e Tabviltt ................... ~ 4.8fı2.9 l9 14 35.219.906 SS 

). Rasin Külliyatı 11 İstanbul 3 üncü icra ınemurlu-
Ahmet Reşit - H. Nazım ğundan: 

'15 krı Altın ve dö\'iz üzerine ıvms ,. 24.413.92 
Yeminli ÜÇ ehli vukuf tan.Em- Tah\'il!r üzerine avans ._ .887.33439 

Gorı~ Baba dan tamamına 4340 lira kıymet Hissedarla,. ..................................................... . 
Balzak - Haydar Rifat takdir edilen Galat.ada yeni cami muhtelif 

91 t 74831 

4500000-
~ 

_______ 1100-Krt_..-------•ı m&hallesinin Mahmudiye cadde· YekOn 
108016lfi10 

261.640.468 39 YekOn 261.640.~ 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Deliliğin piskolojisi 
Dr. Bernard Hard - lzeddin 

60 krı 

si eski ve yeni (37) No. lu bir bap 
mağazanın nısıf biuesi açık arttır 
ma vuedilmit olduğu 23/ 3/ 935 

Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Altın Uzerlne avans yUzde 4 1.I 

fl-----------~ .... ---------•ı 11.ı-----·---"-===------•ı tarihine müıadif cumartesi günü ilkbahar Selleri !stanbul üçüncü icra memurlu -
saat 14 ten 16 ya kadar dairede ğundan: 

Türgenyef - Sami z. Süreyya birinci arlbrman icra edilecektir. 
'75 krt 

-----.-.. -----ııı Arttırma bedeli k~eti muham • 
Engerek düğümü ~nenin o/() 75 ni bulduğu ta.kdir-
F. Moryak - Peyami Sefa de müıterisi üzerine bınkrlacak. 

GO krt •·:--------liiilliii ...... ------.. 1 tır. Akıi takdirde en aon artırma· 
/. Rasin Külliyatı J/J nnı taahhüdü baki kalmak üzere 

Ahmet Reşit - H. Nazım arttırma 15 gün daha temdit edi • 'a krf______ lerek ,7 / 4/ 935 tarihine müsadif pa 

Samimi saadet zar günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Tolstoy - t. H. Aliıan keza dairemizde yapda.e&k ikinci 

ao kıe açık artırmasında arttırma bedeli 

•-------
5
-t .. a•t•i•.s•t-ik ____ .. 1 kıymeti muhammenenin % 75 ni 

Yeminli üç ehli vukuf tarafm
dan tamarnma (2409) lira kıymet 
takdir edilen Sultanahmette Kapı 

ağası Mahmut ağa mahallesinde 
peğirmen sokağında 22 - 24 No: 
lu hanenn üçte bir hinesi vazedil .. 

miıtir. 7 / 4 / 935 tarihine müsadif 
pazar günü saat 14 ten 16 ya ka
dar Dairede birinci arttırması ic • 
ra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin o/o 75 ini 
bulduğu takdirde mütterisi üze
l'in.de bırakılacaktır. Akai takdir· bulmadığı takdirde satış 2280 No. 

Andreleı - Suphi Nuri d hh d bak 
so krt hı kanun ahkamına tevfikan gel'İ ı e en ıon arbranm taa ü ü i 

·---~~~-----•ı bırakılır. Satr, pe~indir. Arttırmn• kalmak üzere ı:.rttırma 15 gün müd 
ocak düt:ürtenler detle temdit edilerek 22/ 4/ 935 ta· 

,. ya. itth-ak etmek isteyenlerin kıy-
H G M · l F R · Tihinıe müsadif pazartesi günü ıa-• · enuııer • • asım meti muhammenenin % 7,5 nispe-

80 lll'f at l 4 ten 16 ya kadar keza daire-

ilim ve Felse e 
Morla Şilk - Hilmi Ziya 

30 kuruı 

tinde pey akçesi veya milli bir ban 
kanın teminat mektubunu hamil 

mizde yapılacak ikinci açık art· 
tırmasmda. arttırma bedeli kıyme-

bulunmaJarı li.zımdır. Hakları ta· ti muhammenenin o/o 75 ini bul -
pu ıicilli ile ıa.bit olmıyaıı İpotek· madığı takdirde ıa•.ış 2280 No, lu 1 

__ C_e_m_ı_y_e_t•i•n-·A-:-s_ı_ll_a-,.·-ı--.. 1 li alacaklar da diğer ali.ka.daramn kanun ahkamına tevfikan geri bı· 1 

Frederik Engels - Muhiddin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu rakılu. Satıı peıiadir. Arttırmaya 

ıoo kur,_u_.'-------•ı haklarını ve huauıile faiz ve ma ı· i§tirak etmek isteyenlerin kıymeti 
-"!!!'~--~ .. .._ &arife dair olan iddialarll)ı evra - muhammenenin % 7,S nisbetinde 

Yeni ilmi ihnıqet kı müsbiteleri ile birlikte ilan ta - pey akçası veya milli bir banka • 
Bacherlard - H. Ziya rihinden iti·baren nihayet 20 gün nın teminat mektubunu hamil bu-

7 S kuruı 
•·------iiiiiiiiiiiii"':;=---==-•ı zarfında. dairemize bildirmeleri la- Iunmalan liznndır. Haklan tapu 

Hükümdar millet 
Ruasel - Galib Kemali 

50 kuruş 

zundtr. Aksi takdirde hakları tapu ıicilleri ile şahit olmıyan ipotekli 
sicilli ile ıa.bit olnııyanlar salı§ be· alacaklılar da diğer alakadarları· 
delinin payla§1Dumdan hariç ka- nm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 

•---_-_-_--;°":-:"':-"':.~~~~ii'" =-------------------~ı1ı lırlu. Müterakim vergi, tenviri ye haklarım ve hususile fa.iz ve maaa 
Komünizm tanzifiyeden mütevellit belediye rife dair olan iddialanm evrakı 

Lenin - Stalin - Buharin b' l ·il ih rüıumu ve vakıf borçları borçluya müs ıte en · e birlikte ilin tar• in 
Haydar Rifat_ aittir. Daha fazla malU.mat almak 1 den itibaren nihayet 20 gün zar. 

50 kuru§ 
::;;;:::::::;ı&::i&;::::;:::::·· :· :·::il isteyenler 2/3/ 935 tarihinden iti. 

1
fmda birlikte dairemize bildirme--

Günün iktısadi işleri b h k · .. b·ı . . . eri lazımdır. Aksi takdirde hakla-
aren er eaın gore r mesı ıçın t . ill' ·ı b' im 1 

Prof. Dr. Suphi Nuri . rı apu sıc ı ı e sa ıt o ıyan ar 
Fiyatı 60 Xr. daırede açık bulundurulacak art -: satış bedelinin paylaşmasından 

~-------·---.....::ı tınna ıartnamesi ile 931/ 1619 hariç kalnlar. Müterakim vergi 

Dağıtma Yeri: 
V AKIT Matbaası 

No. lu doayaya müracatla hezkur tenvidye, tanzifiyeden mütevellit 
doayada. mevcut vesaiki görebile- belediye rü!wnu medyuna aittir. 
cekleri ilan olunur. L(4041), Daha fazla maliimat almak iste. 

- ~ 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiş sermayes 

2,200,000 JOrk lirosı 
TUrkiyenln her yerinde 9ube ve muhablrlerl vardır· 

Her nevi Banka muamelatı yapar· 
lıtanbul Şubesi:. Telefon: 22042 

4 I•••-- Galata Şubesi; Telefon 43201 -----~~ 

GRiPTEN KORUNUNUZ! 
PAS'flL ANTıSEP filC 

KANZUl< t· 
Kanluk pastilleri: Teıtt 

füs yolu ile geçen hastalıkla: 
koruyucusudur. Grip, nezle ve .... 
sürüğü önler, tenef f üü koları.ş .. 
rır ve temizler. 

Ka.nzuk pastilleri: Yoleutuk" 

"'' kalabalık ve tozlu muhitlerde?t ıı 
şm kapalı yerlerde buhınınakts e 
gelen bulqık hastalıklarm öptlıt 
geçer. 

hastalıklarında 
Ses k1Stktıklarmda, 

kat't tesi.rlldJr. Her ecıanede bulunur. 
ve botl.ı 
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famba günü saat 14 te % 7,5 ıüvenme paralariyle Cibalide levaıı;o) 
mübayaat ıubeıine gelmeleri. ~ 

yenler 27 / 3/ 935 tarihinden itiba· 

ren herkesin görebilmesi i~in da • 

irede açık bulundurulacak arttır· 

ma §arlnamesi ile 932/ 4575 No: 

lu dosyaya müracaatla mezkUr dos 

yada mevcut vesaiki görebilecek· 

leri ilan olunur. .( 4045). 
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T ürkce & Osmanlıca - Fransızca 

SÖ·ZLÜK 
Dictionnaire Turc - Ottomane - Français 
lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu lugat öz 

7 iirkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve 
Qgnı zamanda Fransızca karşılıklarını göstermektedir. 

\ Herkesin ve battA ecnebilerin istifade edeceği bu SOZLOK _ 
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235 Kut 
Bayram Münasebetile 
ÇiFT KOLLU ve ÇiFT YAKALI Poplin 

GUMLEKI ... ER yalnız 

RSO N • 
1 
Mağazasında bulunur. /. 

Galata Tünel civarmda Zülfaris sokağında Lacivert Han 

Büyük int;şar etmiştir. FJatı 100 kuruştur. 1 
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ll rnutehasıın 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

L 1 Her~n p~ccek ycmeklcrlıı \e uclılann lı~~inı \e yapıh~annı P ~rologue ~ ~perateur ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ciı~1 !lı 125 bu klrabda bulacaksınız. if Babıali caddesi Meserret ote-fi ~ 
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kitab üçüncü • ı ·- .... D~kiö"~"Ah;;;;t·•··As.~ . ··rı k.::~ ~::~, s;!:!r~u::~~b:· 
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~~10rtaköy ŞHa Yurdui='l=. adet~~:~ias~:~:~::r:~b~~ld~~ ~ ASILMIŞ KADI!v 
ları Şehzadebaıında Balaban ma 

i 1'ramL'OY yolu, JJluallim Naci cad. !\'o 115: fi hallesinde Çilingirler ıokağın • 

1 
lstanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri ii daki 14 No. h arsanın 18 Mart 

ltonforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven Ye kadın erkek her türlü n 9_35 tarihinde satılacağına dair il 
s hn talara açık hastahane. ~i 

Yatak fiyatları iki liradan iti baren i::i: olan ilan varakası hissedarlar -
Doğum ve kadın ameliyatlanyle apandisit, fıtık, basur ve . buna :ı dan Saadetin ikametgah.mm meç 

lıenzer ameli1eler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat liste::si ve :; huliyeti hasebiyle tebliğ edileme 
bro,ür gönderilir. Telefon: (42221) :: d d dd l l 1 

11:ıı .. " ............................................... _ .. n::: .. •:• .. • .. ::nm:•ı u iğin en 1 O gün mü et e i i.nen j 
~. :~··~;~~;ğ .... = .. ~ıp·-;;·;~·~;··:-w· .. -· ... Dİş ... ·ı·ablbİ '80n•y;~i~ tebliğine karar verilmiı olduğun 

dan mezkur arsanın yukarıda 

'llboktor vemal Ozsan _Niıant•.t.-V•li kon•l•.c•d. dea.i jl ı .n.ı yazılı günde saat 14 den 16 yaka 
~ •• ~ııraköy Topçular caddesi No. 34 .İl:: No. 241 Şmn apartman 1 ıncı daı- dar açık arttırma suretile satıla-

....... 235 ............ (3884) .... :::::: Telefon 41 ............ re. 
cağı ilanen tebliğ olunur. (4042) , _ _: -~ 

Fiya~ı 5 Kuruşlar 
Bu meraklı ve heyecanlı romanlar 1erisinden her on beş 

ıünde bir kit•p neşrolunur. 
Her kitab batlı baıına bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 
Numara 1 Bir Mühim Cinayet 

" 
2 Sart Saçh Adam 

Gelecek Sayı: 
,, 4 Mavi Port•kal 

Tevzi Yeri: Yakıt Matbaası - Ankara Cad.: lstanbul 
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hal töurahinin bulunduğu masaya gi
derek eli titremeden küçük şiı:eden 
surahiye üç damla damlattı. Suyun 
ne rengindcı, ne de kokusunda bir de
ğişiklik olmamıştı. Bundan sonra re
ne koltuğuna oturdu. 
Kadın geriye döndüğü zaman ilk 

i;;; olarak surahiye baktı. Papa sükü
netle: 

- Artık ~ekilebilirsiniz Dam Piye
ri na. Siıe titndilik lüzum yok... Ha, 
aklıma geldi, surahiyi de aldığınız ye
re götürünüz. Hem bunu niçin getir
diniz? Sizden istiyen oldu mu? .. 
Zindancı karı surahiyi aldı. \ e sak

]amak istediğini belli eden bir jlalle 
atkısiyle örterek dışarı çıktı. 

Papa koltuğa gömülü duruyor. Ye 
elacak şeyleri düşünüyordu. Sonra 
aabırsızlıktan pkakları atmağa baş
ladı. Ayağa l<alkftrak odanın içinde 
dola mağa başladı. 

- Saat dokuı buçuğa doğrn oda
r;ından ~ılup titremiyen. adımlarla 
gen~ kızın yatak odasına doğru yü
rüdü. Karanlık bir sofada Piyerina 
karşısına çıkarak: 

- Suyu içti"" Sonra derhal uyudu. 
ben de kapıyı kilitledim, i~te anah
tar efendim .. Sözlerini mmldandr. 

Horjiya anahtarı aldı. Kadın da 
fena bir iş yaptıktan sonra meydan· 
dan ı;ekilen bir cadı gibi gözden kny
bol rlu . 

Pnpa kapmm önüne ıelerek yavaş
.:S;a ııclı. Yüzü biraz ararmıştı. Elleri 
'91trır •e titriyor, kuruyan boğazından 
Juş,J · efe.sler duyuluyordu. l!eri gir
~ SOnük bir ışık odayı aydınlatmış
tı. rmah ipekten bir _perde ile örtü
l~ ;ulunan karyola sol taraftaydı. 
Karyolanın baş ucundaki komodinin 
(Jıerinde bir billur ttpsinin içinde u-

unuz surahi ile bir bardak vardr. 0-
taJı aJdmlatan ınum, ayak ucundaki 
diğer bir masada yanıyordu. Bu su
~tle \l)'U)'an genç kn:, tamamen ka
ranlıkta bulunuyordu. 

Hor jiya ya yaşça kapıyı kapayıp 

ayaklarının ucuyle karyolaya yak· 
laştı. Genç kız derin bir uykudaydı. 

Yüzünü saran ~açları, yorganın al
tından beliren vücudunun şekli, ka
ranlıkta gümüş bir sütun gibi görü
nen beyaz kolu ili{ anda göze çarpı· 
yordu. Papa titredi .. Eğildi .. Ye dü
şündü: 

- Acaba nasıl uyandırmalı?. içti
ği eksir ona şimdi derin bir ar'u wr
miştir .. Onu sıcak bir aşk puscsiyle 
yerinden sıçratarak mı uyandırayım, 
yoksa başka türlü mü?. 

Papa genç kızın dudaklarını ara
dı, ve hararetten yanan elini de onun 
beyaz kolu üzerine koydu. ' 

Birdenbire elini şiddetle çekti .• 
Büyük bir dehşetle doğruldu. Dudak
ları henüz genç kı.zınkilere dokun
mnmıştr. Alnının soğuk soğuk terle
diğini duydu. Gözlerinde derin bir 
korkunun izi vardı. 

Eliyle tutmuş olduğu bu kol hir 
ölü kolu gibi buz kesilmişti. Diiyiik 
bir hırsla aradığı ağzı artJk nefes a 1-
mıyordu. Yorgnaın altında belli olan 
vücut sertleşmişti bile .. 

Papa geri geri çekilerek hayretle 
bu manzarayı seyrediyordu. Dehı-e
tinden baydma derecesine gelmiŞti. 
Hemen karyolanın ayak ucunda du
ran mumu kaptı. Büyük bir tereddüt 
gesirdikten sonra bütün metanetini 
toplıyarak ilerledi. Işık genç kızın 
yüzünü aydınlatıyordu. 

Borjiya boğazını tıkayan heyectın
dan boğulma derece ine geldi. Çünkü 
genç kız ölmüştü. 

Yarı açık olım gözleri cam gibiy-
di. Vücudu balmumu rengini almış 
dudakları hafifçe bükülerek dişlerini 
meydana çıkarmıştı. 

Papa, insan öldürürken yakalan
mak korkusundan doğan bir heyecan
la mumu söndürdii. Fakat ortalığı 

saran karanlık daha korkunçtu. Mu
mu elinden düşürdü, nefesi kesilerek 
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küçük kapıya giderek bahçeye girdi. 
Bonifasın kulübesine vardığı zaman 
bahçevanın sararan yüzünden yaptığı 
fedakarlığın büyüklUA'Unü anladı. He
men onu te~elliye !başladı: 

- Bakınız ustacığım, burada, bu 
şöhreti dünyayı tut:ut bahçede bulun
duğum için ne kadar seviniyorum. Bu 
iyiliklere karşı ben de bütün bildiğim 
sırları size öğreteceğim. 

-Hiç kimsenin bilmediği yeni ~ef
tali cinsini de öğretecek~in değil mi?. 

- Evet .. Onu da öğreteceğim_ 
Bah~e,•anın neşesi yavaş ynYaş ye

rine geliyordu. 
- Ah deliknnh ! .. Sana nasıl teşek

kür edeceğimi bilmiyorum .. Söyle ba
knhm ·;imdi .. Şeftalileri ~ih'iimekten 
kurtaı·manın çare 1 nedir? 

- Bu pek zor hem de knnşık bir 
iştir ustacığım! Yarın size bazı otlu -
ı·ın bir li te ini ,-ereceğim.. Ilunlnrı 

~cftalileri kurtarmak için hazırlana

cak to:ı:u yaparken kullanııcnğım. 
- Demek ) arına. ha! .. 
- Papanın hazan bahçede gezindi-

ğini söylemi tiniz ... 

- Ha evet!. Ceceleyin hemen her 
nkşam muhterem peduimir. bahçede 
dolaşırlal'. Lfıkin ~imdi artık tehlike 
yok .. Çünkü gezinti vnkti geçti. Papa 
bu saatte dinlenir .. 

- Peki ama ben onu göre<.'eğimi 
~nıuyordum. 

- Artık yarına kaldı delikanlı. Bu 
pencereden, pancurlnnn nı·kasındnn 

kendilerini geceden iyi görebilirı:tiniz .. 
- 1\lndemki Papa hu gece hah~t·de 

dola~mıyacak, hundan istifade ede
nk \asta ağaçları göremez miyiz? 
Böyle yaparsak yarınki işimizi ynrı 
yanya kolny1ııştırmış oluruz. 

- ffakkını:G \'aı·- Gelini·ı: .. 
Jşığı sö:.ıodiircrek her iki~i de bah

çeye çıktılar. 
Burası ,hakikaten her türlü (iğülmc

t?;e lfıyık bir yerdi, sij\·alyenin aklı da~ 
ha faydalı şeylerle uğrnştığı i~in et -

rafına pek dikkat edemiyordu. Yok a 
her yerde göze çarpan intizam, par -
laklık ve güzelliğe hayran kalmama
sı mümkün olamazdı. Hasta şeftali 

ağa<,;ları clikkntle muayene olundu. 
Ragastan bunları pek ~abuk 

,.e kolaylıkla iyile. tirebileceğini !l!Öy • 

Jedi. Jki~i de ıoıe,·inc içinde kulUbe) e 
döndüler. Ragastan nk'amn geçece
ği yeri iyice gördüğü, Ilonifa ta böy
le kıymetli bir sırrı ~nbucak ele geçi
receği için n1cmnundıılnr .• 

Gece çok rahat geçti. 

Ertesi günü akşama kadaı- Uagas
tan lıahçt·vanın kulübesinde gi'!Ji ka • 
larak bahçnanın getirdiği otları ez • 
mak ,.e dövmekle uğra:.tı. İhtiyarsa 
bunlara bakarak dikkatle not ulıyor
dıı. Ragastnn oraları artık karış karış 
ö1 renmişti. Hu sırnda iki paket ip ile 
çama~ırlaı dan yaptığl füi ağız tıkacı
nı bir tarafa saklnclı ,.e: 

- Biri Bonifa u t:.t, biri de Pnpa 
için .. sözlerini mmldandı .. 

YaJnız bir şeye nklı erm~mişti. :Ne 
klldar aradıysa da s.,rizli b.apının ı nah
taıını bahçe\'anın nereye sakladığını 
bü1amadı. 

Vnkit lıir 1tiı·lii geçml)ordu. Sıtbır
sızlıktan canı bognıınn c ldiwi halda 
Ragastan miltemndiytn (İtt>l 1 rdcn 
ml'yvnlnrdnn hah etn ğ \ t Uonifn • 
:-;ın .AJmnnyndnld bah<ıc\ n lı •n .ı it u
zun uzadıya sordu u unll-'ltl te, a p 
Yermeğe mecbur oJmuşt n .• 'ihn~ t ge • 
ce oldu. Bahçe\·an pnneurJırı tlikknt
le kııpadılttnn sonra şumdıı n ı ~ nka • 
rak: 

- Muhterem pederimiz bel!,i hu ge
ce gezinirler .. dedi .. 

- Saat kaç . ularındn h:ılıçc) e in
mek adetleridir? 

- Saftt dokuzu doğru.. Şöylf' bir 
)'lll'ım saat kadar ~ezlnir .. Saat onda 
kö:. kte herke!'! uyur. 

n ga. t n cenlp vermedi. Asabili-

F orma: 18 

• 



~ Polis Hafiyesi ( X: 9 ) 
~Türk matbuatında bir yenüik olarak •ayılacak bu romanı. birinci 
Y dela "HABER,, de ~ıkıyor. Bu romanı bir sinema •eyreder gibi takib 

•"'IJ111mJ1IfllUl11JJnn1llflfl!lllllft111t~~fıi~ I' edecek, heyecandan heyecana düıecek•iniz. 

SAMA Vu&eıN DOLAR. vt-
1 9'lR.SENİ:z. VAVR$1N MİkA

Stt{!N' !Vl\,tfıll AlT O\.- · 
DUC.UNU ıSSAT,OIN 
VISİtcAUfU VIAİRİM .. 
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KOC.A..-\ •UTUM &19"11.TtM 
8"NA 9'ftAkT1· Cih~LA~t 
IVil.\Ni. OUJTÜ~Ül'tU 

'1"'-:--:-"" 8iLNlVO~Ut'\. 8UN. 
• OAN EMiN OLMA· 

L(StN1%, 

L8E t" •• ~OK5A. 5·,~ He Ol'(~ 8U 
İJL.l eu KAOA1' "'"A~ıRS•N'"". 
i\0

MDl BANA Nr:K.~llAR Pf"' 
vEREBi~\RSİNİX.? 

Giiii"b"G'Ç'ete p";~;~·de~f;bir ada~ı 
öldürüp altın yüklü bir gemiyi zabtetrn~ 
için yatını zabtediyorlar. Polis hafiycsı. 

x : 9 işe karışıyor. Tayyare ile gemiyi kurtarnrP 
yatı batırıyor. Ve asıl şefi bulmak· için tekrllr 

,avrs' m karısınrn yanına dönüyor. / . . ........... ._._..._ .......... -.................................... . 
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ği son dereceyi bulmuştu.. Yerinde 
duramıyordu. Saat dokuzu ~aldı .. O 
ela pancurun arkasına oturdu. Eneta 
dakikalar sonra çeyrekler ge~meğe 
ba. ·ladı. 

Ilonifa:s birdenbire: 
- l ·te! .. Saat onu çaldr! •• Papa bu 

gece de bahçeye inıniyecek ... .Artık ya
rın muhakkak iner.. Hiç merak· 
]anma!. Zira Papanın böyle iki gün 
arka arkaya bahçeye inmemesi pek 
naclirdirl dedi. 

Ragastan sabırızlığmı gizlemcğe 
çalıştı. 

Jhtiyar bahçe,·nn gene kendi sevdi
ği bahsi açarak ona bazı erik ağaçları 
için çektiği sıkıntıları anlatıyordu. 

Nihayet: 
- Haydi bakalım delikanlı .. Uyku 

't"akti geldi dedi. 
Suat on bir buçuktu. Birdenbire 

kilbenin canı gecenin sessizliğini yır
tarak yükseldi. Bonifas derhal şapka
sını çıkardı: 

Ragastan titriyerek: 
- Bu nedir? diye sordu. 
- Bunu mu soruyorsun?.. Kö:.k 

kilisesinin çanı çalıyor. Demek ki bir 
ölü \'ar .. Hatta mühim bir kimse öldü. 
Eğ •r böyle olmasaydı gece yarı ı ~an 
çalmağa lüzum görülmezdi. 

'.Ft'na bir düşünce Ragastanı titret
ti. İhtiyar bahçevan pencereye yak -
Jaı:tı. Çan se ·i demm ediyordu. 

- Olen bir kadındır .. 
Ragastan ürpererek: 
- Bir kadın mı? .. dedi. 
- Evet bir kadın .. Çünkü ölen er-

kek ol aydı ~nn iki kere Yuracaktı. 

Dinleyiniz. 
Birdenbire hayretle haykırdı .. 
- Ne oldunuz? .. 
-Papa! •• 
Ragastan pencereye sıçradı. Boni -

fas bahçede telll:.la gezinen bir gölge
Joi parmağı ile göstererek mırıldandı: 

- Acaba ne oluyor? .. Papanın hu 

..:;:~ uyanması .. Ve bu tela§.. ' 

.-=--.=================-
Fakat daha sözünü bitirmemi ti 

ki ağzı bir tıka!;1n ~iddetle tıkandı •• 
Ve bir saniye sonra tıkacın ucları en
ıo;c:-inde bağJandı., Dönmek istedi. :Fn· 
kat ayaklan dolaştı. Korkudan hem '' 
beyaz kesilerek sırtü tü yuvarJandr. 

O vakit ayaklarrnı bağlamakta o -
lan Rngastam gördü: 

- Kımıldamağa kalkıı;;ır...,an derhal 
ölürsün.. Küçük kapının anahtan 
nerede .. Çabuk gözlerinle işaret et!. 

Bonifas, cevap \'ermiyeceğini anlat
mak için gözlerini yumdu. Ragnstan 
hançerini çekerek ucunu bahçe\'anm ., 
boğazına dayadı. Ve: 

- Çabuk 01.. diye tekrar etti. 
llonifas hiddet ve korku dolu ha-: 

kışlarını kendi göğ~üne indirdi. na -
gastan hemen urnmağa haşladı. Par • 
makları bir demire rastladı. Anahtar 

burada idi.. Derhal cebine indirdi. 
Sonra diğer tıkaçla ipi alarak kapı -
dan bahçeye fırladı. 

Gökte sayısız derecede çok )'Jldız 

parladığı halde ortalrk kapkaranlık- · 

tı . .Ağaçların arasndan kendisini giz
liye giz1iye Papann yürüdüğü yola 

Yardı. lki sıra ıhlamur ağacı ~olu de
rin bir karanlığa gömüyordu. Rngns
tan, elleri arkasında baŞl öne eğik ol -
duğu halde bir şeyler mırıldanarak 

dolaşan Papayı tamdı. 

Şövalye bir ok gibi yerinden fırh

yarak ihtiyar llorjiyayı bir hamlede 
de,·irdi. Papa hir an kadar ~aşaladı .. 
Bağırmak için ağzını açtı. Lakin lıir 
anda ağzı tıkandı. Birkaç ··aniye 
sonra da klmtlclıyamıyacak derecede 
bağlandı. 

Ragastan Papayı omuzuna alarnk 
bahçenin kulübesine döndü. Ve hir ya
tağın üzerine yatırdı. Papanın göz. 
leri hld.detiden kıvılcım saçıyordu. 

Lakin Ragastan buna dikkat bile et- · 
medl. YUkünü bırakır bırakmaz hah-. . . 
çeyc fırlıyarak kUçiik kapıyı açtı. Ra-
fael ile l\lakyavcl orada idiler. 1 pada. 

Kapya da sen·i ağaçlarının dilıinde 

atları tutuyordlL Şövalye: 
- Çabuk olun .. Papa ele geçti •• de

di. Üçü de içeri girerek bah!;enin ku
lübesine koştular. Rafael kalbinin he· 
yecnndan kopacağını Ranıyordu. !\fak· 
yavel her zamanki soğuk kanlılığını 
kaybetmemi~ti. Ragastana gelince o 
da dünyaya hfikim olanlardan birinin 
taliini elinde tutanların gururile duy
guJanmıştL 

Öyle bir hakim idi ki yalnız in an
lara değil, insanların hakimi olan VİC· 
danlara bile hükmedecekti. 

üç arkadaş bahçeye girdikleı·i ~a
man kaafları bir çok düşüncelerin te
:siri altında karmakarışık bir haldey-
di .. 

Çan sesi, gecenin se sizliği içinde 
gittik~e artan bir şeametle inliyordu. 

-33-
AŞK EKSIRI 

Aniyo u~urumu mağarasındaki gÖ· 
rü~meden sonra Rodrik Burjiya köş· 
küne dönmüştü. Onun bu uf ak ge
zintisinden kimsenin haberi olmamış
tı. Vntiknnla ve oturmakta olduğu 

diğer saray ve kö~klerde olduğu gibi 
burada da birçok gizli merdivenler, 
dehlizler ,.c knprlar ,·ardı. 

Bunların yerini yalnız Papa bilir-
di. Odasına \"ardığı zaman ıı;ihirbaz 

!.arının verdiği küçük şişeyi parmak· 
lan arasında büyük bir :;;eyin~le eri
rip çe,•irdi: 

- Yarın!.. Yarın artık o benim o
lacak. Şimdiye kadar hiç bir kadın 
hakkında bu kadar şiddetli bir istek 
duymamıştım .. Sözlerini mırıldandı .. 

Yumruklarım sıktı. .Ağzı sertleş

ti. Gözleri parladı. Fakat gene ken
di ine hakim oldu: 

- işte bununla onu elde edeceğim! 
dedi . . '~tık ~faganın ,·erdiği bu küçük 
~i enin, i \'ıdında israı· eden genç kı
zın kalbine aşk duyguları ~erpcceği
ne inanıyordu. Çünkii böyle nrzu 
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uyandıran ila~lan birçok kimselerin 
üzerinde tecrübe etmiş ·re iyi netice
ler almıştı. 

Ertesi günü akşama doğru zavallı 
kızı her saniye göz önünde bulundu· 
ran zindancı karıyı ~ağırdı: 

- Dam Piyerinn, çocuk nerde?. 
- Bah~ede muhterem peder. 
- Acaba yakında odasına çıkar mı?, 
- Biraz sonra çıkar. 
- Söyle bakalım Dam PJyerina! .. 

Kız gece yatarken bir şey içer mi? •. 
- Pek çok içer muhterem peder. 

Her halde harareti var .• 
- Ne i~er? ... 
-Su içer .. Surahi, yatağının ya· 

nmdaki masanın üzerindedir. 
Kadrn bu cevabı verirken Papaya 

dikkatli dikkatli bakıyordlL 
Şimdi ihtiyar tekrar düıiünceye dal· 

mı!jtı. Hakikaten pek uzak şeylerle 

uğraşıyordu. Bir kaç dakika gözleri 
yarı kapalı olarak dalgın kaldı. Son 
ra tekrar kımıladı, gözlerini açtı. Fa· 
kat Dam Piyerdinayı karşısınd göre
medi. 

Ayağını sabırsızlıkla yere yurdu .. 
Ye zili çalmak için elini kordona u· 
zatırken Piyerina tekrar içeri brirdi. 

Elinde hr surahi tutuyordu. 
lhtiyar Borjiya gülümsedi. Bu gü

liişünde dahn söylenmeden isteneni 
anhyarak iş gören hizmetçileri yetiş
ti tirenlere mahsus bir gurur gizliydi. 

Piyerina: 
Surhiyi Papanın bir söz söylcmc

duğunu anlıyarak aramağa gittim. 
Jşte yarısına kadar taze n saf su ile 
doludur •. dedi. 

SCurahiyi papanın bir söz söylentC
ı-ine zaman bırnkmadan masanın üze
rine koydu. 

ihtiyar Dorjiya mırıldandı: 
- Piyerina, haydi git Anjeloyn sôY• 

Je, bu akaşam uykum yar •. Kitap 0 • 

kunmasını istemiyorum. Sonra gene 
gel. 
Kadın dışarıya çıktı. Borjiyn der-


