
4 
KURUŞ 

1 Ba ~üs~::!! h~!~:.fö~ür ı,. 
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tanbul gazetelerinde yann .çıkacak -
tır. Dün bizim yazdıklarımızsa, diğer 

1 
arkada~larımız bugün dercetmişler
dir. HABER, en yeni haberleri verir. ................................................. ..... .. 

E3~igarıar · v~·;::;aB;, 
Sene: 4 - Sayı: 1135 - 4 Kuruş 

hududuna 
niçin asker gönderiyor? .• ,. 
Dış Bakanları ecnebi matbiıata izahat verdi 

. ~ Atina, asilere gal~be çalıyor 
~ . Venizelistleı: ancak Giritte ve Şarki Makedonyada hikim 

;.{} 

General Ko.ndilis beqan
namesinde diqorki: 

............................................... _ .......... -·-··· ····-···-· ... ---·· ·····ı 

"Yemin ediyorum ki, 100,000 
askerle, 60 ağır bombardıman 1 

tayyaresile ve müthiş ağır top- i 

Zırhlilara bombalar atılırken ~ekilmi§ bir fotoğraf- 1 
larla merhametsizce sizi ezerim. i 
24 saat mühleti,, 

-HllOUOHH O ·-HHHH•HHHHH•-•He W OWOWUHUOWWWUOWWOHHUHUWW _ı 

Hanyada heyecanla bekleşen bir kalabalık 
........__--~--------------------------~--------~ 

ıına hasredeceğime yemin ederim, 
Harp Gönüllüleri Cemiyeti 

Umumi katibi 
Ki.tip Reia 

Asiler itaat elm~di. Ordu harekete 
geçti. V enizelistler si/Q/ılarile 

~;,.~~-~:u~l2~aristana kaçı.yor 

B··y·· devletler, Yunanis
tana donanma gönderiyor 

Bir isyan reisi yakalandı. iki muhalif liderVenızelosu 
kaba hatla ilan etti. Giritte Asiler vergi kesiyor. Si samda 
isyan bastırıldL Plastiras tayyare ile Yunanıstana 
gelmek için fırsat bekliyor. 

Ş~ fla_ki!<C! Ecnebi donan- Kondilis'in yeni 
ması Yunanis- sözleri Bulgar Hariciye 

nazırının beyanatı 
Sofya, 6 (Hususi) ·_Yunan 

hükumet kuvvetleri tarafından 

tardedilen asiler, yüzer, be§ yüzer 
kitilik müsellih kaf~lelerle Bu1gar 
hududuna ıığınmaktadrrlar . 

Bulgaristan, hudutlara asker 
göndermittir. 

Bulgar Dıt bakanı Bata1of, bu 
tedbir üzerine ecnebi matbuat er
babına izahat vermiıtir. Bu 
takviy:nin kontrol mahiyetinde 
olduğunu zira, hududun öte tara
fında muharebe olduğunu, top 
1eıleri itiditdiğini bildinnittir. 

Mülteci asi!erin silahlan alın
makta, ve bunlar içeri sevkedil -
mektedir. 

nıtın11nı""1''""''"'"'"'"'"''''11111ııınnınıı11n11ıtt•ıtt11ıııııtn 

Kurban Bayramı 

tana gidiyor 
Radyoda dinlendiğine göre', 

V enizeloı, Ciritte hükUnıet kurdu
ğunu ilan etmittir. Fransadan ma
ada diğer büyük devletler de, 
tabalarını himaye ~decttklerini 
ıöyliyerek Yunaniıtanm muhtelif 
limanlarına donanma gönderecek
lerdir. 

Atina, 6 (Huauıi) - HükUmet 
Kondiliıe azami aelihiyetle hare
ket etmeıi için izin vermiıtir. 

Harbiye bakanı Kondiliıin Ati
nada mı yoksa cephede mi oldu • 
ğuna dair biribirine zıt haber gel • 
mipe de, &on dakikada anlatıldı • 
ğına göre, kendisi cephededir. Ve 
askeri bizzat idare etmektedir • 

{Devamı 6 ıncı da) 

Ankara, 5 (Haber) - Diyanet 
itleri, Kurban Bayramının Martın u..._::.~~~~~~~~~~~ iiiiııiil~ 
15 in:· Cuma günü olacağını bil - Karadaki a•iler bu haritada gördüğünüz çizgili yerlerde kalml§tır. 

.dinniştir. · (Yunan isyanına aid haberler 4 üncü 
saylfamızda da vardır;) 
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Türklük 
etütleri 

ParJste mühim ilmi 
konferanslar 

verilecek 
Ankar~ 6 ( A.A.) - Kültflr ba

kanhğmdan bildirilmiftir.: Pariste 
açılan Tiirklük ctüdleri merkezi 933 
senesi zarfında muhtelif tarihlerde 
Türk diline, Türk tarihine ve me
deni) etine taalluk eden meeelelet' 
elrafmda konferanslar verecektir. 
Ilu konferansların gün ve saatlerj 
şöyle teshit edilmiştir: 

25 Şubat pazartesi günO saat 17 
de Sorhonne de tezler salonunda 
Türkiye Paris büyük elçisinin buzu. 
ru ile açılma seansı. 

6 ~hrt çar~nınl. ... ~nü saat 17 de 
Sorbonne de Michelet Amfiteatrmd:ı 
J"::ı;ıvan f: k dilleri milli rnektehı· 
nin Türkçe profesiirü M. Jean Deyn 
taraf mdan Türk diJinin hali hazır· 
da gördüğü ilahat. 

12 Mart sah ,.e 14 Mart perşenht> 
ve 16 Mart cumartesi günleri saat J 
de sanat ve .Arkeoloji enetitibünd~ 
Michel sokağı No. 3 de . İstanbul 
Fransız enstitüsü müdürü Gahriel 
~ ~r~ rmc]an, Türkiye şehirleri. 

23 Mart cumartesi gllnü saat 17 
de coğrafya enstitüsünde st. Jacqu~ 
sokağı No. 101 · Dijon üniversit~i 
profesörü M. Chaput tarafından ta· 
ur es. 

27 Mart çar§anha günü ::ıaıı• 15.J 5 
de Sorhonne de 'rlescartes Amfiteat
rm ·Ja, 30 1'.tıırt cmrartesi günü eaa: 
17 de Sorhonne de Michelet Amfitc· 
aLrmda ve 1 Nisan pazartesi günü sa· 
at 17 de Sorhonnede Turgot Amfite. 
atrmda İstanbul Üniversitesi Edebi· 
yat Fakültesi reisi profesör FuaJ 
Köprülü taraf mdan orta devir Türk· 
lüğüne aid ve edebiyata aid tarih ve 
edebiy.::t ...-~-- 'elf''"İ. 

~ 

Macar başbakanının 
beyanoame81 

Budapeıte; 5 (A.A.) - Yeni 
kabinenin teşekkülünü müteakip 
Batvekil Bay Gömböt bir be:ran • 
name nefrebnittir. 

Mumaileyh bu beyannamesin
de yeni hüktbnetin bizzat kendi· 
sinin iktidar mevkiine geldiii za· 
man çizmit olduğu milli çahıma 
plinının tatbikma devam edece
ğini ehemmiyetle kaydet.'Dekte -
dir. Beyannamede deniliyor ki: 

Hük6met eski hük6m~tin da
hili ve harici siyaset için çizmit 
olduğu istikamette devam "dece
ği ıibi malt ve iktiadt faaliye -
tinde de eski yolda yürüyecektir. 
~ 

B. Bitler ve Lehistan 
devlet reisi AtatftrkD 

tebrik ettiler 
Ankara, S (HABER) - Cüm

lrrır Baılıanlığına tekrar •ttrimle
rinden ötiirü Rei•icümhur A.tatür 
ke Almanya 8tı§kanı Bay Adoll 
Hitla, ve Lehi.tan dev!et rem 
tebrik telyazılan göndeuni1ler -
dir. Atatürk, ıamimi tqelrlriirle -
rini bildiren telyazılariyle bu 
devlet reülerine cevap vermifler
dir. 

-0--

Tevllk ROştft Arastan 
TltUleskoya 

Ankara, 5 (Hususi) -· Dıprı 
itleri Bakanı Tevfik Rüttü Aru 1

1 
Romanya Dııarı itleri Bakam Ti
tüleakoya bir telgraf ıöodererek j 
General ismet lnanü'nün batba· 
kanbkta onuncu yıldönümü müna-

eehetiyle Bükrette tertip edilen I 
.eamerede 13yledifi ve hakkı
mızdaki dostluiunu ifade eden 
nutku dolayısiyle Romanya baka-! 
mna teıekkür etmittir. ~ 

HABEP - Akşam Poıta11 G MART - J 9:):l 

Resmi 
binaların 
tanı iri 

Almanya, harici borPlarını Bu işle bund~n sonr• . 
Y nafıa uğraşacak 

ödememek niyetinde .. 
ökonomi Bakanı birkaç yıllık bir 

moratotyomdan bahsediyor 
Berlin, 5 (A.A.) - Doktor J istihsal eden müstemlekelere ihti- kendisinin borçlarını kayıtsız ve 

Schacht, Leipzig'de bir nutuk söy- yacı vardır. Bu suretle bu devlet, f&J'bız olarak tanıyor. Fakat Al -
liyerek ~l?'an;anın bütün. har~i ı milli sanayi için vücudu lazım bir manyamn, borçlarım ödemek bu -
borçları ıçın bır kaç senelık bır mütemmim elde etmit olur. Eğer s111undaki iyi niyeti, alacaklıların 
moratoryom ilan edilmesini ilti- Almanyanın müstemlekeleri ol • Alman emtiumı aatm alma buau
zam etmiıtir. mut olsaydı bugünkü mütküller sunda ıaıterecelderi iyi niyete 

Bay Sclıacht, bilhassa Alman- kolaylıkla hal1edilebilirdi. baibdır. 

yanm bugün dünyanın mühim bir Cihan iktısadiyatından bahse Nuyonal soeyalizm, beynelmi-
kısmınm nasyonal sosyalistlerinin girişen Bay Schacht, Almanyamn lel krediyi cihan ticaretinin lüzum. 
kültür abasındaki uğrqmalanna muntazam ikb•adi münasebetler lu bir umuru olarak kabul eder. 
düşman olduğu bir sırada halli tesisi arzueunda olduiunu ve bu Almanya, milleti kendi vesaiti
gayri kabil görülen bir takım ikti- münasebetlerin kültür sahuındaki le beslemek içbı bütün kuvvetini 
adi meseleler kart11mda bulun· münasebetler için eaulı bir imil earfetmekteclir. Mmanya, iptidai 
duğundan hiç kimsenin füphesi olacağı fikrinde bulunduğunu IÖy· maddeler ietilualitmı bir otarti 
olmadığını söylemit ve demiıtir lemittir. • ideali için delil, ıırf kendini mu
ki: Bakan tözlerine devnıla demif. bafaza etmek bypau ile arttın• 

"-Bay Hitlerin tasvibi ile söz tir ki: yor. 

söylediğimi ve hareket ettiğimi "- Bu sebepten dolayı nuyo • Bay Schucht, tazlerinin ao • 
temin ederim. Millf iktiıadın ha- nal soıyalist Alıqanya, cihan ti • mmda, aanayi erbabına hitap ecle
misi ben değilim, odur.,, caretinin yeni battan temikinde rek on.lan, ihraç mıkdarmı arttrr-

lktiaadi buhrandan bahseden çalışma birliği için elinden geleni mak için bütün kuvvet ve kudret. 
Bay Schacht, bu buhranın büyük yapacaktır. Bunun için Almanya, lerini sarfetmeğe davet etmitttr. 

harbin bir neticesi olduiWıu ıöy- ---.~-----------------

led~B::::,Y~=ir:.ı.. lngilterenin hava büdcesi 
kamlarla aabittir. Harpten evvel • 

ecne~i memleketlerin Almanyaya Geçen seneden 6 mllyon faz-
~i1::n:.::,::~~:;:: lasiyle 23 milyon sterlin 
borcu bundan fazladır. Almanya, Londra, 5 (A.A.) - Hava İ!. niden 11 'filo ilive edilecefiıli ft 
borçlarını ödemek için elinden lerinin bugün neıredilmit olan biit bahri hava kuvvetlerinin 19 cüza. 
geleni yapıyor. Fakat idbalitm çe tahminatı bu iff. 23.861.000 La. tewjle +.' ... •' a · r I • o • 
tahdidi ve ecnebi memleketlerin giliz lirası tahsis edilmit olduğu. etmektedir. 
döviz dampingi bu husustaki gay- nu göstermektedir. Yani 1934 se· Ba mretle büyük Britanyanm 
reti akamete uirabyor.,, nesine nazaran 3.685.500 lin bir hava m6dafauı ~' 14 fi. 

Bay Scbacht, bundan sonra l>U- fazlalık vardır. Ioclaa terekküp edecek ye bava 
tün dünyanm iki memleket ara- Bütçe tahminatına bağlı muh- kuvvetlerinin memauu - deniz 
ıında ticari mübadele yapılması tırada Bay Londonderry bu sene, kuvvetleri de dahil olclula bal • 
::'stemine doğru gitmekte olduğu- büyük Britanyarun müdafaasına de - 106 1/2 filoya muadil ola· 
nu, Almanyanm herkesten ziyade tahsis edihnit olan kuvvetlere ye - caktır. 
bu •İ•temin ilıasına ve müteaddit • 
milletler arasında mübadeleler ya Çok çocuklu ailelere JHükdmetln programı 
pılmasma taraftar bulunduğunu verilecek mtlkAfat Ankar~ 6 (Haber) - Hükumc· 
söylemiıtir. Bakan demiftir ki: 1 Ankar~ 6 (Haber) _Sıhhat Ba- tin yeni programmm Kamutayın ö • 

Borçlarımızı ödemek için iki nümüzdeki Per§emhe. toplantısında 
kanlığı l•ütç41sinde geçen yıl az hıra· kunmu uh ldir 

~vardır. ~~:~. fdaizAI nisbe~hinin kılan çok çocuklu ailelere verilecek o Kam~ta~ ı:=:rı Perıemhe top· 
ırı maıı: 0 .e 1 e man 1 ra· mükiif at tahsisatının bu yıl 50 hiu l.:ntwndan sonra bayram münue · 

catmm kifı m:ktarda arttınlma- lira olarak ayrılması muhtemelciir. betiyle içtimaı bir hafta 10nraya hı· 
sııdır. Ş d k 1 l A '- d 600 ralca(",aktır. im iye a< ar yanız na.ara a ..-ıiıiııiııiıiıiiıiıiıiııı __ ııı.. _______ _ 

Sanayi memleketi halinde bulu· den falza ailenin çok çocuklu aile . lardan ancak on kadarma mtlkAfat 

Bayındırlık J5akanlıjı rinünıill' 
deki Haziran ayından itibaren• 
zerine yeni ve mühim bir vazif• 
almaktadır. Bu da, bütü.n reıod 
bina, mektepler inıa ve tamiriııİll 
Bakanlığa geçmesidir. He: vili • 
yette yapılan resmi binaların bir• 
birlerine uymamaları bunu zarUtl 
kılmqtır. 

1 Hazirandan itibaren Naf .. 
Bakanlığının resmi vazifeleri ar•• 
ıına girecek olan bu mühim İf içill 
Bakanlıiın vilayet nafia müdür • 
lüklerindeki bina itleri kıamı t~ • 
viye edilecektir. 

Bundan ıonra yapılacak ilk, ar 
ta, liıe, yüksek mekteplerin idi' 
ve tamirinden baıka halen me~ 
14.425 mektebin tamiri de Nafi' 
Bakanbfına geçecektir. 

Villyet ve belediyelerin büıçl' 
lerine koyacaklan bu husustaki 
tahsisat bakanlık emrine verilec-
tir. 

Bakanlık İstanbul Nafia Wı 
mühendilliii vasıtaıiyle lıtan~ 
claki reaml binalan tetkik etdt' 
mektedir. 

Nafia Bakanlıiı 
İnfaab timdiden üzerine almq~ 

İstanbul, lzmir, Bursa, Eskit"' .. 
hir gibi büyük vilayetlerde in~ 
çok olduğundan Hazirana kad.ı 
bu vilayetlerin Nafia kadroları' 
daki mühendil, mimar, fen 
murlan arttmlmıt bulunacaktır. 

Kar yağıp 
duruyor 

KUmtlrcftlere gU.n 
cloğda 

Havalar son aünlerde gayet i1İ 
aidiyordu. Hattl bazan pardefil• 
lerin çrlrhiı :bile oha~u. Iki itlll' 
renin diifmesi ise birçok kimselr 
ri babann ıeldiğine inandırinıtl" 
Hava dün birdenbire bozdu. A)• 
tam üstü lapa, lapa kar yağma:t' 
baıladı. Kar gece fasılalı bir ~ 
rette devam ettiği gibi bugün öjll' 
ye kadar da yağdı. Damların ili' 
tü bembeyaz kesil mit ti. Rasath~· 
neye göre karın devam etmesi ibtt' 
mali yok ıibidir. Karadenizde fd" 
bna vardır. Bununla beraber I" 
miler seferlerine çıkmışlardır. 

nan bir devletin İptidai maddeler )er 8ıfatiy)e müracaat ettikle~ bun- verilebildiii aıalaplmaktadır. 

Havaların iyi gitmesi kömü~ 
leri bayii müteessir etmitti. Karıı' 
lapa lapa yağması bu tesiri k•• • 
men gidermiıtir. 

ı 
Kar kömür fiatlarında heJO,.. 

.r Sabah aazeleleri ne di1Jorlar? ::n~:!·::~~ :~~:~· :~; 
6 ' -------------•------..----•-• bef, altı kuruta çıkmıttır. •-• 

"Venizelos 
•ı Kar devam ederse et ve klflJP' 

siyasi hayatında intihar ettı " sebze fiatlarında da yükseliılet; 
da bu 1nanımızı taTlnuımıflır. Bu 1na- lacaiı tahmin edilirse, bu tahJO 
na giloeMrelc Yunanlatann en gakın yanlıt çıkmaz. 

KURUN -Sadri Ertem bugün im
ler 3Ütununda l•~t lnönilnün on yıl
lık çalıJmaaınuı eıaslannı tupit et -
nwğe çolıfnuştır. Bafbalı:ann diplo • 
maai yolunda da cephede imiş, gibi 
müapd fJ6 etraflı düşündüğünü ve mu
vallakıyetlnln bütün sırrının bu nok -
tada olduğunu ıöylüyor. Eski devir
le bugünkü devri karııla.ştırarak ara
dald bü,,Uk farkları gösteriyor. 

CUMHURiYET - Yunus Nadl bu· 
gün btıfmakaluine mevzu olarak ls
tanbul belediyui tarafından çıkarı. 

lan ,ehlr rehberinden bahutmekte -
dlr. Bu rehberin gerek tmnll, gerek 
malfUnat dlıetlntlen levkalôde mü. 
kenuMI olduğuna IÖylilgor. Ye bu e • 
ıerl vücıuk getiren belediyeyi tebrik 
ediyor. 

MiLLiYET - Ahmet ŞiJkrlJ Es
mer bul/in Ü Yıılltl1dstandaki isyan. 

dan bahıetmektedir. Yazı şu tekUde 
bitiyor: • 

"Yunanistandaki ayaklanma karp • 
sında eğer Balkan andla9nıaaı imza
lannıanuı olsaydı, Bakanlılar bugün • 
!dl kadar rahat uyku uyuya.nuulardı. 
Bunun içindir ki, Yunanistandakl a -
yaklanma, Balkan andlaşmaııının ge
reksizliğini değil, belki, faydasını göı
termiş oluyor, Bu andlaşma vardır 

diye lıerşeye rağmen Balkanlarda ba· 
rıt sağlam sayılabUiyor ve Yunana· 
yak/anması bu ülkenin sınırlan içine 
3ıkılmlf bir kımıldanma olarak kalı -
yor. 

Bu ayaklanma.ya. Yunan ulU1una 
karşı seı·oi ile bağlı ol~ biz Türker, 
ancak acı duyabiliriz. Fakat Yunanlı
tanın liderlerine ue Yunan kamusu. 
nun siyasal olgunluğuna karp iü • 
den beri inancımu vardır. Son danan 

bir gelecekte tekrtıT banf'l lcavııfl'Ul • B_a_lil_b_a_k_a_o_ı_t_e_b_rtJı~ 
sını candan dllerU.., "lf 

ZAMAN-Zaman, Atinadald ıon Ankara, 5 (HABER)-~°!~ 
kanfık oazlgdlerden balı.leden bir lıanlığının onuncu yıl .:J;;n;ur
bafmakale 11azmııtır. Yazıga göre Yu· miincuebetiyle, Sovyet, Ydtf'I"' 
nanlatanda bu kadar zararlar yaptık- Yuga.lav, Çekoılovakya, Bııll~ :• t:ı.~ 
tan_ ve kanltıT döktllkten ıonra Yeni- /,,o - "'"' 
zela1 bata g~e bUe artılc Ywıan.,. r~tan dbe~lket rleiılelri lım~~nJef - ~d 
luau tarafından urıilemlgecektir. Ye nane te n te yazı an fO tıtd -~ 
bu yetmlfllk Uıtigan ıiyıual hayatın- miflerdir. 8Qf bakanımız bıırıl /r ' 
da lntilıaT etmlf ıaguıbllir. samimi cevaplar vererek ıeıe • 

SON POSTA - iki ysltlız imzalı kür etmiftir. \i 
yazı ge~ giUı tranwaylann bir ıaat ...................... _ __.........,., 
kadar ifll~1Mmeal llzerlne halkın lstırabı dil,tlnilyor. 
yaya yürüdüğünü söylüyor ve veıaiti AKŞAM-Akşamcı bugünkiJ.11: 
nakliye olmadığı takdirde Şl~llden E- ıında Yunanistandaki hôdiselerı oıl 
dirMkapıya kadar gilrOmek mecburi- yük bir teessiirle karşılıyor. D , 
yetindfl kalacak Wr adamın çekeceği memleketin b'r an evvel 3ulha ve rl/. 

hata ktw11f1M8ını temenni edJ.llO'• 



q&üşiiffı· 
il Yalın e ıı mühim ~ ~,'!J,e ~ 

......, hidisesi Tethir edilen 
~~-e İkdam ıazeteıinin es. Esnafa k d. J·Üri heyeti! 

llWl'IDden Ali Nacinin Bük- re } b,.ı .. 1 ak !"'diğini öğrenerek ken. u.ı.UDaC Lındbera'm _......, aıcllır-
~ 111&rete gittim.. Odasında T I T mekten ıuçlu olan Hauptman'ı ö-
~~lelrıaı dah ... arclı. caret mü icaret Odası Yumurta lümemahkWnedenjürininü1eıe-

ecı1er, bir araya gelince • t tk•k d• . ri Amerikadaki müzik hollerde 
dir:Yalnızkendimeelek- Vazen&SI e 1 e IY0f fiatlarl paramukabillndetethireclilmek 

~ile hahıederler.. Gittik 1 hl 1 d Bir banka kurul- üzere angaje edilmiılerdir. Jüri. a..; de öy~ oluyordu.. çe e m z e ması düşünülüyor DUşktlnlUğDn yakında nin reiıi olan B. Şarl Valton bu 
.. .... .. bir nlsbet tı tah 1 huıuıta töyle demittir: 

uellinı f'k · h ı· · · Ticart!t Oc:luı idare H-'eti va· •eçece m D • 1 rımce a a ının 11. al _, , e ''Tethir edildifimiz zaman ı•· 
..• diye bir cümleye bqla • ıyor rm sabahleyin toplanacak ve ida· ediliyor yet ciddi bir tavur takmacaiız . 

.&ı. Türk Ofis ıeçen yılm idbalit rede yeni ihdas edilen E.naf Ce-.., .,_ . Son ııünlerde, tehrimizde, yu- Verdiiimiz karar hakkında hl.,bir 

.... ,:~.tözümü ı--~.. ve ihracaliyle evvelki ydlarm ti- miyetleri fUVeti çal..-a proıra· "'S' 
-

1 

_, murta fiJaılan, hu kıt meYıimin- münakapya ıiriımiyecefiz. Yal • 

. L·· , azizim •• B"·•--ıte !'-en, caret müvazeneaini ve batlııca ib- mmm tetkikine devam edecektir. d .-:...:~• h 
0 

~ ~ ı e u .~ır;.ebilecek kadar, dütük nız sa neye çıkıp ahaliyi ••"'" -

.ır Yazmı okudum .• "Ben, raç etyamızm aallf vaziyetini ı&· atanbulda 50.000 eanaf oldujunu b. . d' c:...ı.. 1 ki 'kttf d ,, ,.. yaaıyelıle v. ,,......m hemen ama a ı a o ecefiz .. 

"'d.,. türlü anlayamadım!."' terir mukayeaeli bir ıırafik hazır. IJÖZÖDÜDe alan T"ııcaret Odaaı ıim· lıer yanında ,,-1*tanm taneai • 

8.
1111 ••• Gene 

0 
fikrinden ayrıl- lamaktadır. Tekemmiil eden bu ti- diye kadar oldukça ihmal edilen _,_ d •-~ak 74 uat nd .,. 

1 

b 
__ 

1 
peraaen e oaar 60--60 paradan :wl a şocupu o mus 

1
, ııler, lrarii anlamamt1nıcbr.. caret münzeneai karfd&flll&llnın u ,.....ıwı zümreye ait iılerln aa1Jlmaktad1r. -:~ Şiilaü f:mner ele, kariin neticeleri çok p.yanı dikkat ol· tanzim ve tenaikine hüyiik hir e- lııııilterenin metlwr spcm:ııla. :ı_ bir __ _. oldu~-,u maktadır. hemmiyet vermektedir. Dün yaptlumız tahkikata ıö- rından ve 74 yqmda bulunan 
._ -·~· •- re hu f...ı.alide dü·'"- fı..atJar · lltilıten aoma, Amerikan Geçen ,,.ı, büld!ımetimizin aldı· Yeni .,lıenia çal- .,. ya· ,_ ., Sir W alter Gilby'nln bir çoc:uju 

--..._"-.lıod_ .: a rıutladriı bir ııtatioti- jjı teılhirlerle memleket Olrono- pılacalı: itler IMılıl<mda eıınaf itle- ,,._..rta ıı.r-.ı.ıa l>eklenilmi- dünyaya ıe!diii lııııUiz ıazetel• ~ mili için dillbte deier bir ,,.ı ol- ri 111beai Müdilrii Şehir Mecllai J'OD -.ui,.ılerin huıl ohnaaıÔdaıı rinde yaulıyor. 
~-~ir ~l içinde okuyw:ularm mıqtur. Bilha- ticant münze- azaamılan Galip Bahtiyar demit" ileri ..... ~. y,_~larnnı· lııııilizce "Newı chronicle., 

1
.,. 

~ alib ve railıet ıöoterdi • nemizdeki açık t•mamiyle kapa- tir ki: zm, oon zamanlarda, lıetlıca zetesi, lııııiliz ıporcasunan ıeçen 
•"""1arı bü:rülı: ıazetelerin tılmq, harici ticaretimizde aene- "Küçllk -f için iıteılili - miitterUi olan AimanJa Şubat a- yıl eYlendiiini yazıyor. Kum bir 

bakıp tasnif etmltler , den ıene:re arlan n umımıl huiı- man kredi -in _.. kt'- J'I için -1eketimiae pelı: az koı>- duldu. Ve yqı nikilı kijıdmıla 30 
liii ne kazaDllUI biliyor randan doğan oukııt lelıimlze ç- ibtiy..çtır. Bu ..,tdlde anafa lı:recli ten.ian y.-iftir. Bu YllZiyet kar- olarak a&aterilmitti. 

? •. Bir batında altı çocuk rihniftir. tmnin ed-k t.lr mil-wll 111mda piJua çch .......... •e yu-olmaaı... Meaeli.: 1931 -inde 1930 bir "Eanaf llaıılcuı., hir "ortok - f'IJ&ıları ıiiratle dütmeie Kaşar peyniri piyasası 
..._ lnıiz, gayri ihtiyari: n!rkamlarma ıöre mnuml ticare- aandııit,, ricuda plinnefe çalııtı- lıaflamıftır. H~izin 8- Bu J'll tehrimizde lrap.r peyni-

11.. .\laıh allah ... ., dedik.. timizdeki aulmt ııiabeti yümıle 10, JOr1lZ. Şimdilik yaptıtım tetlrilo- lin_ ticaret m-•Ulitimize _... ri mnuml harpten ı..ri p • 
. "!'tra: Bunca ıiyaal •ak'alar 1932 de 1931 •nazaran. ,wıde rt, terde pek az cemiyetin elinde - dili emir -ine Alman lriildime- rülmemif kadar ucuzclar. p;ya. 

0...... yamnda, hir hatmda 1933 ele 1932 ye - ,wıde ra olduiunu ıönliim. ti nesdinde J8Pllan tefebbiiolerle aada en iyi cina 1rap.r peJDideri 
• ıo...ı, dojjınaaı neydi ki?. · 8 olan hu fark 1934 ele 1933 e na· Tahmil ..., tahliye cemiyetinde ancak Şubatın ~ 1000 80 kıırıqtan aatılmaktadu. Maa· 
' .\merikalılarnı aıılatıhnaz • zaran yüzde 6 olarak lehimize bazı idare heyeti azaları arumda kental ,_ kaatenjanı alma· mafilı Bulıaristandan aelen kat" 

en! . ., diye, için için hü • dönmüttür. çıkan ilıtili.f itini hallettik ve bu bllmiftir. Falcat bu haber almdığı kanlların 40 - 50 kuruta aatıl-
'-rİJordak.. 1934 J'llı ihncatımız iclhalitı- cem'yeti iyi yllrilJeak bir lıale ııaman ~ lıa lrontenjandan il" dıklan ıörülmektedir. 

Şükrii '-er, IOOdci - nazaran 3 milyon lira.,. ka· koyduk. tifade etmek imlrlm blmamıfbr. Bu J'll bp.r peynirlerinin çok 
ı ela ııllylecli: darı.;, fazlalık ııöoterınittir· cı.. · iç iıleri lıakanlıiının kaine!.,.. Şimdi ,,_.ıanm en iyi cinaten ucuz oh11uma aebep Bıılsarİllall-
i .ııldm _.., ı.wı- . uiıııı lı-lan ı.. 2& milyon ır..· rin 111&lu Ye helediyelerin ıı6ınane fanın sandrlıları piyuada IS-17 elan Türk - Bulrar ticaret anlat-

~"." ~ırılmaar imiı. dar lelıimiae bir farlt anetmittir. kahveler vücuda ıetirmesi lıak- liradan satılmaktadır. Maamafilı muma batlı ınodilo mucibince ehemmıyetlı on hadisenin Şunu da byd-ek lbmıdır kmdaki fikri kahveci eaııafı ara- alilıadarlar bu vaziyeti geçici te- tenzili.tlı trrifeden iıtifade ede'. 
~·bir taa. ~ ...ı.•a lıi Türk köf!ülil t6 dıüoıldiısili ımda da JıliJlik bir aeYİnç uyan- l&lıki ebnektedirler. rek 80.000 lrilo kadar kaşbval 

ormuf... 1928 ~ 1*-1 mM ı ,..,. • · lp..,li ._.. ~ .... selmeaidir na- --h.........o. L...... ı lıL. kayfıeftili fiyatları, umumi YUi· diline blmt ı.aıı .... ıı.r ~ Hlntll ga:zeteiı ğltU ~ ~ ~;:;.-;~ 
~ ...: had~ · ... · ıarib yeti tahammülle yenerek ilk defa latanbalda bu ite öna,.k olacak- ~h . . d b" meti fiytlan dilfüımüttür 
'--· Galiha, uyku araamda 934 ,,.ımda lelıe """'•lwlii'· tu. ,,.. rımız e ır zaman kaldık· - • 
'~ bununla meıııul ol - 1934 de hemen hütün ihraç eşya· Şehrimizde bir takım eonaf ~ sonra, Ankaraya da giden GllmrUk terdeki Japo ""ıi1ıılıar, ııözlel'bbı ._._ mızuı fiyatlarmm yiibeldiii gö· zlibıreleri vardır ki henüz cemi· bır Seylan pzetesi bat mubarriri D 
• !erimde hir rizuh duy. 1"1lhftk-. ıı;ıı..... tifti1r. ,... yetleri yoktur. Bunlarm ıruiy-. Bay Herbeıt Ulııııal, Ankaradan malları 

• • pak, fındık gjbi ibraç eıyamızm terini tellıik ediyonız. Ba zümre. ıllnmÜf Ye lıtanbulda gtinnediti Gümrüklerde bulwıaıı Japon 
'8iz· h k'k fiy-"lan d ··-~ ·· bi ler i.-." d • ti .______ yerleri de dola-ıt, dün aynlmı.. malları hakkında -ı:--:ı"lere m.:1 
'- • 

1 
'.'" ı ~le~ meslejjimiz - n a J'll""e J'UZ r yiİkle· ...uı • ceml)'<I er ........ ıu:. ~ • "~ - ~ 

hl tabıilettırnııı .• Bir bıkım lit ıörülmüttür. T eılı:ilılerimizde -f itlerinde .,. lır · hİtn hir tamim yapdmıftır. Ba ta· 
,,_ neticeai Sir Con Si· o IUb 111ilıata llizum olduiunu Hintli bapııulıarrir "lzmir., Ya· mime ıöre Ja- aulqmaa111111 
.... leJalıatini, yahut MUIOli. Boğazlar komisyonu- ııördiilı. Bu ulllıat yapılacalıtır • ., puriyle ıitmiftlr. Yolda lzmiri de imza tarihi olan 934 dDeli Tem· '-tiaınu, her nedense, en bi· DUO raporu o ıörecek aonra seyahatine devam muzunun 26 ıma kadar ıiimriik-~I 1 rd Halı d 1 d -~ec-1 ..... ı"r. lere ıelmif ve bedelleri tamamen 
J.ı_,..--e e en saymak iıtiyo- Boi I K epo arın a 9Q wu --. :9'11>uk" • f h , az ar omiayonu yıllık ra- il ti ödcnmit olan 148 ayılı lrararna-

•al..! • ı, msa , ya u .•. porunu hazwlamakla m .. a.nıldur" • ere er meselesi Memleketine dön<1.:u~.:' zaman ba 1 · ~tile L-- • • -Tit- Hal .._u meye i ı A ve B. Kontenjan 
~· ......,r Cllltı arum • Raporun bir hafta on ,u... kadar 1 ~dairi malua tetlcikleri üzerinde mukayeseler liotesinde yazılı Japon mallarmm 

... ı~lerin en müıteenala • bukı itleri de bitecefı' umuluyor. ücretlerinin indirilmeai için tetki- yapacaktır. .. • !--1 ""-.n "b" b tmd ı •-a T UÇ ay ıçıuue memlekete girmeaine 
.... _ . ır a a a tı ço • Sonra, Uluslar K--·--· ...a.nc1e- a1R yapan ic:aret Oduı ba hu· -o-- d ..._... (L-.u.- b" .-.----- •v -&-'- T müsaa e ed:lm'şfr. Yalnız idbal 

ı, e lftQC ırinci de• rilecektir. IU.uu;i raporuna Okonomi Ba- ug" Ja harmaDI sahip-

.. 

~-
1
•iyetli olmalı lizım kanlı"-· dGn llnd • • edilecek bu mallar için döYiz ;.. ~"":"'-hıma bizden çok daha o rimmdeki ~ hal ~ı;..~ )erinin mllracaab tenm-eai p.rt olaral< .............. 

. ır ediyor .,.. ona raibet Elektrik şirketi mD· iatedilderi Jiizde &ç ı:...~ ~~~ Kaiıtlıane d-lnin apmdaki tur. 

' ~-·· S".."ra, ikinci ~ımi· dU rllntt dl va pılmaar ancak hu ........... oı-o. tuila hannauları aalıipleri beledi· Ot b -
il,. SOcuıu at•nnak ıııhı, cid- Şirketilıayri:re elelıtrilıcileriJı.. mi Bakanbtı tarafmdan tetlrildıı· yeye mUhim hlr müracaath hulun- O Dslerl teftiş 
' lıı.~kla imanldı: araaın • den Haaaıı, Elektrik Şirketi Mü- den sonra bbll olat.ilecektlr -lardlt'. Ba lıarmau aalıipleri Se:rrüaefer memurlan dGn E-

l h&dıleJ'e veri:ror.. O da dürü Hanaenin ale,lıine t.ir lıaka- 0 • lıerıdUerinin birçok kaJit ve prt. yüp - Keresteciler otobülü hat-

~ l:rice düıünülürae, ve ~ davur açmqtı. Ba danya Fa· y enlbahçe stadyum U !ara tahi tutaldulıları ve fula re- tında ani bir lımııröl Y-ıtlaı-
flere tabi tutulana, tilı Sallı molıbmeainde -dün ba- y enibalıçede yapılacak llal· ıim Yerılilıleri lıelde Mecidiye lıö- dır. Bu kontrill neticeoinde fazla 

;ı,;;:ı1c ıneaeteainin on mev • lıılmıt, mahkaıe davaJ'I aalilıiyet )'Dm yerlıı'n iltlmlllıi lamam yü ciYarmdalıi tutla harmanları • müfteri alddı:lan ırlirillmiit !iç oto· 
· ıı. L..h~ tek mevfri tutabil • harici IJÖrmÜftiir. bitmif ıribldlr. Geri kalan han :: nın höyle kayitlere hiç de tahi tu. biiı seferden menedllmiftir. 

~i heeabma ne mutlu!. Davaya Asliye Ceza mahkeme- u.ları da ba 1e11e &ütçe.' ko- tulmadıflnclan tikiyet etmekte • -o--lıı. (V8"lt8' ainde balıılacaktır. nacak tahaiaal ile iatimlik m;dile- dirler. Bir statlstlk 
-..'!..nya ile TDrklye --o- cektir. Statyom için hir plan ba- Belediye bundan üç ..... eV"fel llöncilıinıın ayı urfmda Tür-..sında talebe Reşit Gallbin hatırası zırlaumw m11aaı..ı.a,..1mnac:a1ı. Kitıtlıane d-i aizmdaki tuila kiyeden ecnebi memleketlere .,. 
k •• lllU.bad 1 1 lzmir Liıeıinden yetifeıılu.dün br. Buna ecnoıhi .,. Tilıfı: ınühen- lıarmanlanna •ier url teaiaat -ril· ecnebi memleketlerden Tiirlıiyeye ':~al d .. e es saat 17 de lıtanbul H-D--vinde diıleri de rirtıb!lecektir. cucla ıetirmezlerse tuila yapmala- yapılan telgraf ve telefoıı maha-

ı..""1. 't·· m ııına ııöre yaz ta· ...., beratı lıaldımda Baymdırlık :'\ıı_ •·• Urkiye ile Almanya ar•· eıki Kültür Bakam Bay R-it Ga· o nna müsaade edilmiyecefini bil· bak 1 
.... L - .. rb· 1 -s v • 1 el' • • H an ıfınca bir ıtatittik tutul-

8-e"t!ı· ınüb.adeleai vapmak 1 ın ö ümünün yıldönümünü bii- eıa geces ll'lllıftı. attl muayyen zamanda .1 ..::ı.. imi 7 P mbe ..:t'---L f ba muttur. Bu ıtatittiie ıöre, telıız' • 
r • " inde hır tuanur mev- ,_ meraa· e .-11lardlt' • mart erte lilnii ak19ım ,_ ırm ve ca yapml}'an ba· ~ "" iti --o- memleketin ealri ye kıymetli ı.ıu.,'. zı tuğla harmanlarmm f1rmlarmı le 28125, kahlolarla 2815, telli hat-

\, ~ Al~:ı:myanıak i~.ineım'eı.: Bir ayda nekadar !erinden "Vefa,, tarafmdan Park itfaiye ıiderek IÖndürmü,tü. larla 11278 ıöriifme olnmttm . .,. ld b Hariçle 5680 telefon muhaberesi 
41.... et wenllmlR'> ote e ir (Vefa Ceceıi) ham"'- Nihayet tutla harmanlan bu .:""""ha J .,, W-ıfhr. tea" yapılm11trr. Ankara Ue fıotanhal 

~· O'-ıa &,Yanı, Türkiyeye ıe- lldnc:iklnun a11 zarfında mez- r-.L • 1 ıaah yaptmnqlardır. Fakat araıtodald telefonla 10284 defa 
L._'· k.~ ~illan talebesine Türk bahada 

23
,
188 

Ka--· ... , 
3351 

~ aammı •e IÜHI bir top- timdi Mecidiye köyG hannan!an· - im "' ......... 1 ·- lantr 1 i u h hul göriitü Uttilr. 934 ...... inini. ı...,._: eri için bir ilıu.rl J>aibç, 4801 Kmrcık, 2455 Keçi, o aca 111& f p o un~1ven nın da ayni tealaab yaptırmalarını lıinciklnummcla yapılan cfiriilmcı 
çalıpcakbr. 4792 Kuzu keailmiftir. bu ıecede Vefablama sGzel el- ve ayni tekilde reame tabi tutul- 9469 olduiuna röre lıtanbulla &-. 

len•elerini teme•i iteleriz. malaruu İltemektedirler. ftD - kara arasmcla ,ariifme arb.mftır. 
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Yunanistandaki isya hareketi 
ıJ. 

Karadaki muharebelerde lllenizelo~ Av~r~fa ra; 
asiler boyuna geriliyor ~~~-~~~(~=~- ~':~~':!;edi~~!.i 

Reuter ajansının malumatı. 

na göre, isyanın bu ı.abah

ki vaziyeti şudur: Asi kuvvetler, 
1ıtrimon ırmağının ötesine ric'at 
etmeğe mecbur olmuşlardır. Asi 
kuvvetler, timdi hükUmet kuvvet
leri tarafından çevrilmiı bulun • 
maktadırlar. 

Hükfunet kuvvetleri Selanikten 
gelen kıtaat ile miralay Y alu -
tra.a'ın kumandasında bulunup 
lskeçeden geçerek bütün muka • 
vemeti imkansız bırakunş olan 
fnkadan mürekkeptir. 

Poroy'da isi bir tabur, silih1a -
rmı teslim etmiştir. Nigritta'da da 
biler yakalanmııtır. 

Selanik hava meydanından 21 
bombardıman tayyaresi kalkmış 

ve Makedonya asilerine hücuma 
haılamııtır. 

lıyancdann, isyan hareketini 
evvelce tanzim edilmiş olan plana 
göre, Y unanistanm şimal vilayet
lerine sirayet ettirmek için olan 
te~ebbüsleri akim kalmıştır. 

Şimali Y unanistana gönderil -
miş olan gizli ajanlar, orada ken
dilerine müsait zemin bulamamıı-
1ardır. 

Hanyadan gönderiler. bir 
telsizden anlaııld•~ına göre, 
Girit asileri kaçmak tasav· 
vurunda ve Radosa gitmek iimİ· 

mülcüne fırkası arasında sıkış -
mıştır. Hükfunet kıtaahna geçen 
bir çok asiler General Menosun 
emri altında bulunan asi L.ıtaabn 

lemek İçin Cümhuriyetçi h issi -
yatla muttasıf olduklarını iddia 
eden asilere kartı Cümhur•yet re-

Iunan harp gemileri Averof ve romörkörle gitmeğe mecbur 
Elli kruvazörlerile Psara, Leon caklardır. 

ı 

ve Niki torpido muhriplerinden İh • "J h""k" · rt11 tıJa u um eh ve b yani bet gemiden ibarettir. 

kuvvei maneviyesi pek bozuk ol· 
duğunu temin etmektedirle..r. 

jimini himaye etmektedir. 

Asilerin ricah 
Mmtakanın bütün mü!tecileri 

bükiimet kuvvetlerine şevkle mü· 
zaheret ederek huzur ve asayişin 
süratle iadesini istiyorlar. 

Halbuki Yeraks, Panter, Tiella, 
Sfendoni, Kundoryotis, Speçe ve 
ldra yani yedi torpido muhribi, 6 

Selanikte toplanan hük:Umet torpido ve dört tahtelbahir hükU
kuvvetlerile General Kamenos ta• metin elinde kalmııtır. 

Asilerin kaçmasına im • 
kan yoktur . Zira, bükii • 
met lüzumu olan bütiAn ve • 
saite malik bulunmaktadır. Hü • 

rafından kumanda edilen asi kuv- .HükUmetin elinde kalan torpi
vetler arasında . ilk müsademe do muhriplerinden Y eraks, Pan • 
Struma yakininde vukubulmuı· ter, Tiella ve Sfendoninin topları 
tur. Asiler ric'at etmişlerd!r, ve torpil kovanlan mükemmel o. 

Makedonyadaki ıiddetli yağ- lup derhal harekete hazır bir vazi
muc ve sis askeri hareketleri teeh· yette bulunuyorlar. 

kfunet, diktatörlük emellerini giz- hüre uğratmaktadır. ltalyada yaptırılmıı olan son 

Asiler ancak Girit ve Şarki 
Makedonyaya hakim 

Atina, 5 (Husun) - Yunan Harp Bakanı General Kondi· 
liı, Se1ez, Drama, Kaoaladaki aaileri tenkil hareketinin bcqında bulun
mak üzere Strimon'a gitti. HükUınet, Girit adan ve ıark MakeJonya
sından bcqka her tarafta hakimdir. isyanın perıembe gününe kadar baa 
tırılacağına muhakkak gözi3le bakılmaktadır. Yunan ulusu !.er yerde 
hükiimet lehinde ve büyük bir galeyan halindedir. 

Yanan hükümeti ve gazeteleri, matbuatımızın hadueler ehalında 
ki neıriyatından memnundıır. 

Harbiye Nazırının 
attırdığı beyanname 

sistem torpido muhr~plerinden 
Kunduryotis, Speçe ve Psara'nın 

torpil kovanları ve elektrik batar
yalan sapasağlamdır. Bunlar da 
derhal techiz edilerek sefere çıka
rılabileceklerdir. 

Hatta hükUmete sadık Tiella 
torpido muhribi dünden itibaren 
Pire açıklannda karakol vazifesi
ni gömıeğe başlamıştır. 

Bu suretle hükUmetin elindeki 
donanma kuvveti, asilerin elindeki 
harp gemilerinden iki misli fazla
dır. 

Limanlara mayn döşendi 
lakenderiye ı 5 _(A.A.) - Röy

ter: 

kesiyor 
1 

Paris- B. Venizelos, Giritted 
. ' ihtilal hükUmeti teşkil etnııf, 

hili harp ihtiyaçları için Girit 
kına vergiler koymuştur. 

S samda isyan bastır,I 
Paris - Sisam adasında ırıe 

h .. k,,. t• d · k • • b·r ıe~ u ume ı evırme ıçın ı ~ 

büs olmuı, ıiddetli çarpışoısl,, 
dan sonra isyan bastınlrnııtJ1'·f~ 
nizelos fırkası reis vekili SO 
isyan başlar bqlamaz Atiıı' 
Sisama gitmiştir. 

Deniz harbi 
. " Londra, 5 (A.A.) - Atı.J'J lf 

bildiriliyor: Bugün bir de111ı 

bi olacağı tahmin ediliyor· 

seferlerine kapalı olan SelitJİ~ 
manmın methaline pek çok to 
döküldüğü bildirilmektedir· 

Fransa Yunanistaıı9 

donanma gönderiyor 
Pariı, 5 (A.A.) - Havai~/ 
Bahriye Bakanlığı haleti ıl 

din dedirler. 
Milli ordu tarafından Stru- "2 4 saatta teslim olun, yoksa .. ,, 

Yunan konsolosu Selinik lima• 
nmm torpille kapabldığmı M1Sır 
hükumetine bildirmittir. Selaniğe 
gidecek vapurlar Karaburunda 
tevakkuf etme~e ve yollarında 

Akdenizinde bulunan Verd~ 
pi tosuna icabmda Fransız I 
lerini himaye iç· n derhal ~ 
gitmesini emretmittir, iki i' 
zör de Provence sahiller~ndel' 
nan sularına harekete h-1" 
maktadırlar. 

, .ma nehrini tekrar geçmeğe mec· 
,.. ... hın ediL;n asi Jataat, ıimdi Seli -

nikten gelen bükWnet kıtaatı ile 
geçtiği yerlerde asileri temizliye
rek Ksantiden ilerliyen Miralay 
Y alistrasın kumandasındaki Gü -

V enizelosa suikast 
yapa~ lehine 

tezahür 
Yalnız bazı nümayişçiler ge· 

çen sene Venizelosa karşı yapıl -
mıt olan ıuikastin mürettibi eski 

Atina emniyet müdürü Polihrono
puloıu kurtarmak için hapisane ö
nündeki ilk zabıta kordonunu yar
mıtlar, fakat ikinci zabıta kordo
nuna çarparak tetebbüslerinde mu 
vaffak olamamışlardır. 

Tetebbüslerinde muvaffak ola· 
mıyan nümayi§Çiler eski emniyet 
müdürü lehinde tezahüratta bulu
narak Omonya meydanına git -

General Kondiliı, hükümetin "Size dü§Ünmek için 24 saat 
anlaımaya çalııtığım vıe fakat mühlet veriyorum. Bu mühlet ge • 
Venizelosun hattı hareketi buna çince, bütün kara ve hava kuvvet
mani olduğunu ~öylemiştir • lerini merhamet eüiieKsizın asile. 
Tayyareler bu sabah asi kıtaata rin ordusuna kartı çıkaracağım. 
Kondilisin bir beyannamesini at· Bunu size hiç bir zaman yalan 
mıılardır. Kondilis, bu beyanna - söylememi§ olan namuslu bir as
mede krtaatm kendilerinden ha· ker söylüyor,, demektedir. 
kikati gizliyen asi zabitler tara - Selanikte tam bir sükUnet var· 
fından sürüklendikleri, kendisi - dır. Şehir ve mülhakatında gönül. 
ne malfun olduğunu, bütün Yu • lü ve ihtiyat kaydı gittikçe artan 
nanistanın isyanı bastırmaya ka· bir şevkle devam etmektedir. Asi 
rar vermiı bulunduğuııu, ve fa • bir tabur hükumet kıtaatına teslim 
kat çocuklarının kanını dökmek olmuştur. 
istemediğini bildirmekted;r. Bay Atinada sükunet vardır. Gerek 
Kondilis yüz bin kitilik, 60 tayya- Atinada ve gerek Pire, Selanik ve 
reye ve kJvvetli topçuya malik diğer şehirlerde gazetelerin muh
bir ordu hazırladığını söylediği ! telif tab'ıları vesilesiyle mutattan 
beyannamesinde: fa?!la h"reket mevcuttur. 

Venizelosçuların isyanı Çaldari
se vaktinde bildirilmişti 

ve hüktiırieti~ 
J 

elindeki deniz kuvvetl 
Hükumet denizde faik 

ihtiyatla telakki olunması li· ı Bunlardan tahtelbahirJer~ ! 
zım gelen bir habere göre Veni - bazı iddialara göre SalaI1'1;/ 
zelosun emrine geçen ve Amiral ayrılmazdan evvel, kısıne1' 

1
,r 

Demestikanın kumandası altında re muhtaç bir halde bırakı:tıJf ~ 1 

bulunan Yunan harp gemileri §un- dır. ~litis ve Limni zırhhltı''/ 
lamıış: tiyata alınmış oldukları iç~ıı f. 

1 - /\ verof zırhlı kruvazörü silahtan tecrit edilmişlerdı· tfıi 
2 - ~lli kruvazörü, ~ -: lsp~ Hükumetin elinde kaJaıı ges6 
ya, Hıdra ve lspera buyuk torpı· lerden en iyisi bu vaziyete 

0 
do muhripleri, 4 - Leon, Niki i- Amiral Kunduryotis büyu1' t ,~ 
k. . f • l . 1 • 1tı t . 
ıncı s~ı torpıto mu uıp e~ı. do .muhribidir, ve bunun ° ~1 

5 - Trıton ve Neros tahtelbahır- rine çalışılmaktadır. Diğef.' S jı 
leri. 6 - Hiyos ve Veloy torpito- lerden de hükumet bugiinde'1 

ları.. lif adeye başlamıştır. ~~ 
Fakat Bahriye Nazırı gaflet gösterdi Atina hükumetinin emrin.de bu- Buna mukabil, bütün ~,,.f~,· mi,Jerdir. 

Yunanistan dan Atina, 5 - Son isyan hadisesi Fakat akıam üzeri isyan patlak lunan harp gemilerinin ismilerini vetleri Atina hükumetinıJJ 
1 

tJ 

tayyare etrafında ıimdiye kadar karanlık verince Hacı.Kiryakos aldandığını de aşağıda gösteriyoruz: de bulunmakta, deniz ve~-~,.~ 
geçemez kalmıı kısımlar:- hakkında top1a - anlamış ve istifa etmitşir. 1 - Amiral Kundoryotis, bü - yareleri!e Suda limanı, Gıt• Ji' 

Yunanistan üzerinden uçma dığım malUınatı bildiriyorum: Asiler yaptıkları plana göre do- yük torpido muhribi, 2 - Perakı, sı ve asilerin elinde buJusııJıı ... t 
b••t·· mı·ıı tJ mensu tayyar""- Aetus ve Panter ikinci smıf torpi· d_.,,,. ... u un e ere P "'- isyanın patlak verdigv i cuma gü- nanmayı zapettikten sonra Atina ye le h ad b bar w .. 
l · · d·ım· · do muhrı'pleri, 3 - Dört tahtelba- r r av an om ·• ı1' er ıçın mene ! ıttır. nü öğle vakti Başbakan Çaldarise ile Pireyi e1de edecekler, bundan d·ı kt d. M.. ·· Ç tdat'1" 

Yunan halkının meb'ua dostlarından biri telefon sonra Selaniğe doğru ilerliyecek· hir, 4 - Kidonya ve Lonçi torpi • 
1 

me. e ır. osyo a·r'fetetl 
doları. 5 - Klikis ve Limni zırhlı· cut hava kuvvetlerine 1 a 1' ~ 

•• •• ederek gayet mühim bir mesele lerdi. Atinada muvaffak ola· I saat zarfında teslim edilJJ1:
11 

tf 
teeSSUfU için kendisini bir arkadaşiyle bir· mazlarsa doğruca Selaniğe gide • .. ~~:~ ....................................... re ıs tane ağır bomb.~dı1'1._1t Atina, 5 (A.A) - Gazeteler, ef· 'lhlcte ziyaret etmek istediğini söy • cekler ve orada topladıkları büyük da bir çok tanınmış adamları tev· l 11 r 

k 1 1 • · B · Ç ld · kuvvetlerle tekrar Atı.na ve Pı0re • k.f d 0 1 · d t yaresi satın a mak ıçı b&llıJ arı umumiyenin duygu arma ter· emı•tır. unun üzerıne a ar1s e ıyor, ve ev erın e araş ırma h tta 
:ı- ükumet!erine müraca " ' 

cüman olarak milli ruhun keder kendilerini kabul etmif, bunlar da nin üstüne yürüyeceklerdi. lar yapıyordu. muş ve buna muvafık ce'fl-r 
ve ıatırabım kaydetmektedirler. Başbakana aktam üzeri tersanede Buradan anlaşılıyor ki asiler Se- Bu eanada Venizelosun da evin-
Çünkü milli kuvvetler Averof kru- bir isyan çıkacağını duyduklarını lanikte muvafafk olacaklarına de araştırmalar yapılmış, bir çok mış:ır. ıııi b' 
vazörüne ve donanmanm diğer ·· 1 · 1 d 0 yüzde yüz emin bulunuyorlardı. el bombaları, iki binden ziyade Gelen haberlerin uıııu Jıil~ 

soy emış er ır. tinden çıkan mana Ylll1911..r.tl~ 
cüzü tamlarına kar§ı ate~ açmak Çaldaris bunun üzerine derhal Fakat tahmin!eri doğru çıkma· kurşun ve bir çok silahlar bulun· i",. 
mecburiyetinde kalmışlardır. An- Bahriye bakanı HacıKiryakosu ça yınca Giride gitmekten başka ça· muştur. metinin vaziyete gün .. ttrl 
ak bütün mes'uliyet, isyanı ter • ğırarak keyfiyeti haber vermİ§, re bulamamışlardır. Ayni zamanda isyan hareketine daha hakim olduğun~ g;;t e~~ 
tip ve onu idare edenlere racidir fakat Hacı Kiryakos bu rivayet - HükUmet bir taraftan tersaneyi iştirak eden!eı·in muhakeme edil- Bunu memnuniyetle ı~a b:rş1' e 
ve bütün millet onların müessir bir !erin doğru 01.madığını, her zaman ele geçirmek, ve bir taraftan da meler i iç·n hususi divanı harpler ken Atina hükihnetin?ıı. ·rdeJ1 

d d.k dul b H b. M k b0 d k · b k 0 I d0 l · b. k ı 1 k · b" ·· asıle ibret olacak ~ekilde cezalandırıl- çrkan saçma e ı o ardan i a. ar ıye e te ın e i ısyanı as- teş ı e ı mış ve ır üsera ampı ve mem e eh utun llfc 
ld l · · akl v _Jf b. f 1 · l' ... · · ku etle uırı malarmı iatemektedir. : ret o u~nu söy em1ştn·. trnn a ugraşın~en ır tara tan yapı mıştır. mız ı~e~egım vv 
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i Rüyük Ocniz Romanı 1 . ·········-············ .. ········ 

18: Fransızça ders. Jimnastik. 
(baylar için). Bayan Azade. 19 · 
Dans musikisi, plak ile. 19,30: Ha
herJer. 19,40: Bayan Halide mono· 
log, 20: Konferans maarif bakanlı
ğı namına Heyheliada orta mektep 
muallimlerinden Hayrettiıı. 20.3:!: 

··········-····················· l~akledcn: i 
< va .. "o l 1 

HABER 'in 
tefrikası 

:---... ···········-..... ·-·· i fto.38 
J A~k Ye His Romanı 

.Sansar Osman dilsiz taklidini 
çok güzel yapıyordu 

, 

Sanaar Oıman hemen efendisi -
lliıı Yüzüne baktı. 

·- Buyurunuz masamıza ... Bize 
ıeref vermit oluraunuz ! ... 

Ali reiı onu yaklaıtırch. Kulağı 
la&eğilerek: 

- Benim dediklerimi yap ve fU 
hıırnu:adaki adamın yanından ge
Çerken bütün kuvvetinle ayağına 
ha.!... . 

Sansar batını salladı. 

.. - ..... 
- .... 
- Buyurunuz.. Byurunuz ! .. 

Çekinmeyiniz! ... Küçük Vittorya
nın yaptığı yanlııı onarmak iıte-. ,. m. 

Ali reis elleriyle bir takım i§a- - Kendimi tanıtayım: Anko -
retler yaptı ve Sansar bunun: nalı !Öva!ye Paolino Beneventi! ... 

- Büfeye git de bir bardak ıu Demindenberi hayretle ona ha -
letir !... kan Leonardonun yüzünde iater 

Demek istediğini anladı. He istemez bir gülümıeyiı dalgalan -
llıen yerinden fırladı. Yol üıtiin . dı .. 
~eki adamın yanından g~çerken, Hayatında ilk defa olarak bu 
ıleriye doğru uzanmış olan ayakla kadar iyi kalpli, ıevimli bir aıil -
tından birinin ucuna topuğuyla za~eye raıtlamıı oluyordu. Onun 
'-atı. maıaıında duran halis kıbrıı pra-

Adam ayağını hızla çek!i ve yü· bınrn çekiıi de caba ... 
'il buruıtu. Ayni zamanda San- Gemici: 
aar Osmanın arkasından dik dik - Ben. .. Ben de kendimi... 
l>aktı. Batını sağa ıola salladı, Diye kekeledi.. Fakat Ali Reiı 
homurdandı. Önünde duran dolu· daha ziyade söylemesine meydan 
le.dehi bir kaldırıtta son Jamlaıı-ı vermedi: 
1'- kadar içti. . - Biliyorum .. Biliyorum .. De -
Şimdi Sansar su dolu bardağc min söylediniz!. Demirelli Leo -

llınııh. · n&rdo ! ... . 
Burunsuz Piyetro hemen onun Onun elini eline aldı .. Parmak -
~ koımuf, Şövalye Paolino larmın uç tarafından kavrayarak 
8eneventinin hizmetini kendi el-1 bütün kuvvetiyle ııldı ve alladı .. , 
leriyle yapmak iıtediğini ıôylüyor- · Sıktı ve salladı •• 
tlu. Fakat Sansar bunlan anla· Leonardonun yüzil kanfb.. Eli 
"'-.dığım gösteren işaretler yapı· acıyordu .• Fakat belli etmemeğe 
>'cıır, omuzlarmı kaldırıp indirbor. çalıııyordu .. 
~hanecinin yüzüne abk alık ha- Ali Reiı il&Ye etti: 
~ hiç bir ıey söylemeden efen- -Elleriniz sahiden demir gibi .. 
dııinin yanına dönüyordu. Onlan sıkmakla ıeref kazanıyo • 
• '\' aklqbklan ıırada y~niden i- rum. Buyurunuz! Buyurunuz! 
~ Jan gemicinin ayağıaa bütün He ..... y ! ... Piyetro, bize tarap ge
liddetiyle basınca herif yerinden tir!.. Böyle haliı olıun ! Ya .. Bö...lle 
t . ~· 
d~ladı. Bu ıefer daha fena homur· itte! •• Arkadaılarmı~ mı? Onlar 
~dı ve Sanıan kolundan tuta- da buyuraunlar .. Maaalan birleıti-
'llc sarab. relim!.. Haydi! .. Sıkrlmayınız ! ••. 

Bu sarsmb ile elindeki bardak Oooo !. Diier masalardakiler bizi 
ttte düımüt ve ıular dökülmüttü. knkandılar. Ne i1i !. Hey ... Y ! Pi-
Ceznici bağırıyordu: yetro ! Şarap ver!. Bütün bu kah -

C k 
raman ıemicilere tarap ıamarlryo-

a.1 -- özün ör mü be? .•. Bu ikin- I I 
"' olu rum.. çıinler !. çiniz efendiler ! •. 

~~" 1 - çiniz! .. Bugünler her zaman ele 
••••• 

• - Gözünün üstüne bir yumruk 
llaeraenı o zaman iyi ıörüraün ! ... -••••• 

- Bana adiyle saniyle Demirel
leonardo derler .• Efendine gü

~Joraan, yanılırsın!... Cevap 
~e bana, · ne diye ayağıma 

bıı? ... 

San.ar Oıman ellerini yana a · 
.::-ıc ıözlerini büyütüyor, kaıla · 
~ J'ukarı kaldmyor; korka korka 
.. lenıiciye, bir de Ali reiıe bakı-

geçmez! .... insan yaıadığı kadar 
yaşar!... . Haydi, ne duruyorsun 
Piyetro !. Çabuk ol ! Bizi beklet -
me! 

Cebinden on kadar altın çıkar
dı .. Masanın üstüne attı: 

- itte! .. Paraıı pefin ! Ben ae -
nin bildiğin metelikaiz !Övalyeler -
den değilim! •• 

Meyhanenin içi birdenbire taı
kın bir sevinçle dolmuıtu. Dolu 
kadehler havaya kalkıyor, tokuıu-

1 

Ordu. 
luyor ve bütün gemiciler bağrıyor-
lardı: _ 1 

_:_ Y atuın ! .. Yaıaım Ankonıalı 
şövalye Beneventi ! ... 

- .... 
(Devam eJecek) 

Ilalalyka orke~trası. Koro. 21.20: 
Son lıaherJer. 21.30: Radyo ork~· 
trasr. 22: nadyo caz ,.e tango orkes· 
lralan. 

223 Khz. VARŞOVA 1345 m. 
16,45: Kon-er. 17,30: Konferan' 

- Plak - Sözler. 18.15: Şarkılı po· 
puri. - 19: Plak. 19,15: Şen bir 
sket. - Sözler. 19,45: Plak. - Söz· 
lcr. 20,35: Piyano. - Viola konseri. 
- Sözler. 21: Operalardan sahnc!,.r. 
21.15: Vilnadan musiki nal.ri. -
Haberler. 21,55: Sözler, 22. Clwpi· 
nin eserlerinden konser. 21.:~u: fa·. 
nebi dilde konferans. 22: ~.1rkılar. 
(Piyano birliğiyle). 23,15 : Salvo 
rnusiki!!İ. 24: Stizler. - Plak. 

175 Klız. MOSKOVA, 1721 tn• 

18,30: Büyük konser. 20,30: 1h. 
tilfıl zamnnına ait şarkılar. 22: Çek· 
~e ne§riyat. 23.05: İng!l izce nP~ riynt 
21,05: Almanca ne§riyaL 

545 J\.1ız. BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Karışık ne§riyaL 19.30: Plak 

komeri. 19.:lO: Ders. 19,50: Konfe· 
ram~. 20.30 Operada verilecek 
'".MARTIIA .• operasını nakil. 22,20: 
Haberler. 23,30: Salon orkestrası. 
24,20: Çingene musikisi. 1,05: Ha -
herler. 

Hollvut 
Holivut'un 6 Mart nüshası renk· 

li reaimler ve en ıon h~Eı. haber· 
leriyle intitar etmiıtir. 

t\kşam Postası 

iDARE EVl 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

retcraı ~dral : ·~1'ANHUl llJUlat 
r .. ..,,_ Yauı 19"'1 ldanıı M1"t 

K U p ·o " 

59 
8·3·8~5 

. - ___,.. 

' :11 - ~ ":'·- '°· -__ , . ' 

................................. 
Kötü bir macera, onda bir is

tikrah doğurmuftu. Bir seneden 
daha fazla bir zamandan beri, 
sözde dotlu olan bir adamın ev'.n
de oturuyordu. Bu adam seyahat
te olduğu için, e!Jaıının muhafa
zasını ona havale etmitti. Bu zen- ı 
gin zatı muhterem, tehre avdet 
edince, Vahide b&§ka bir yer bul
ma11nı söylemitti. Zira güzel met
resi vardı ve Vah:din huzuru onu 
rahatsız ediyordu. 

V ahidin buna canı sıklmıftr. 
Zira, bu güzel evde hot itiyatlar 
edinmitti. Onları bırakıp ayrılma· 
ıı pek fena kaçtı doğruıu ! 

itte bunun üzerine buraya gel
mitti. Yolda gel'rken, beyninde 
hep bir fikir yer etmi~, kazık kak· 
mıftr. 

Ona: 

·····················-.. ······· 
"sevmek,, hassasmm d'rildiğini 
duydu. Zaten bu haaaayı kaybet· 
memİ§ti. Fakat duyguıu gençleı
mit, dirilmiıti. Yanına doğru kot· 
tuğu kadını görmek, ona kavut· 
mak arzuıu, mukavemet edilmez 
b:r his gibi, yüreğinde kabannıı, 
tafmııtı. 

Kadınlardan hiç biri, ona, Ki-
· ı . mı.enın yaptığı ıert muameleyi 

yapmamıtb. ilk terkeden daima 

o olmuıtu. Zaten, onun felsefesin
ce, h'yanet diye bir tey yoktu ki ... 
Arayı bozmak, yüzüıtü bırak
mak! lıte bunlar ehemmiyeti ha· 
izdi! 

Hadiyeye olan münasebeti ane 
cak geçici bir macera olarak ka· 
lırdı. Fakat, Kim ile onu, bu kadı
nın kucaima doiru, uzun bir za• 
man iç:n atmıftı. Kanır nuıl ol• 
mutlu da, onu anlayamamııb. Va.. 
hit, önüne çıkan bir fırsatı tepe-
b·ı· . d''? ı ır mıy ı •••• 

Vahit, yakalandıktan sonra, 
vazıh bir teklif ileri ıürmüftü. 

Hadiye ile bir daha bir yerde 
yüzyüze relmemek... Eıaaen bu 
kadının ruhunu atağı bulurdu. 

Fakat, Kimile, bu teklifi ka· 
bul edecek yerde, onu, palaapane 
dıru, evinden drtan atmıfb. 

O da, bir müddet daha Hadiye 
ile birlikte kalmııtr. Fakat ıonra 
ondan da yakayı ll'Yll"IDlftı çok tU.. 
kür! -ı 

~li reiı yerinde!! kalklı, Leo -
~donun yanına yaklaştı. Onun 
~ ve suratlı olmasma 'ağmen 
' tülümsedi. Elini on11n omu -

'koyarak tatlı bir sesle: 
~ kusura bakmayınız. azizim 
"-t ?•rdo! ... Çocuktur, bi,. kaba
~ •tledi. Dilsiz olduğu için size 
di lp 'Veremiyor. Zavallı. altı ye· 
1' r!1nda iken annesi ve babasi 
._.il •rlikte Şahin reisin eline düş
~ Türkler, anasiyle habasmı 
dL 1 n gözünün önünde gemm111 

.......... , ...... 
Te~ekkllr a .... _. .......... ~~~~ ... ~------lliiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİ--

·~tfl ... t...d rıne asmı~h" !... r'ok ha 
''•I=~ i~ln bunun da di1ini kes 

1) ••.• 

~ ~i. Sonra onun kolund gire 
ildi maauma saiırdı: 

Turk musikisinin yorullhaz bir Bu akşam herkes P E L E ., S!nemasında emektarı olan sevgili aile reisimiz 1 .t.W& .. 
.. Ali Rifat Çağatay,, ın hepimizi derini . Madam Buterfla~'ın unu~ulmaz a,ık ~·tu · 
kederlere düşüren ölümü. dolayısile, s· ı . Si D NE y G başta kadirşinas Yalimiz Bay Muhit- ı vıa ve ary GRANT'ı 
tin n muavinleri, Konservatuar Mü- ·ı 
dürü ve meslekdaşlanı Fenerbah~e Frans•zca SözlU 

<:;por KlübiJ olmak üzere cenaze me- o T u z G •• N p R E N s E s 
rasiminde filen ve kalben iştirak eden 1 U 
muht~rem ıeYatın cümlesine kederli 
göniillerimizin bütün amlmlyetiyle filminde yürekten alkı,hyacakhr. "umarah yerleri evelden temin ediniz. 
ıtükranlarımm 5unarız. l Programda: Paramount Jurnal 

NllM(-Caler. & ....................................................................... ... 
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-ŞU dakikadd hükômet ltalyan donanmasının 

asiler üzerine y H r ••yor Roma, ~~~-~~a~~ ~~~~~~~"~'~ ve6ye; 

Dördüncü aa.yıfamızd:ıki telg-ı Kavala telsiz istasyonu il~ daima Kondilisin sözleri habirinden: torpido. 40 deniz altı muhribi,76 

h b h l. d d' ltalyanın harp donanması, ha - denı'zaltı gemı'sı· - 54 u·· yenı'dı'r. - 3 
raflardan anlaşılacağı üzere mu a ere a ın e ır. 

1 ı ıht'I"' ·1 k ndı'lerı'ne ...rııah - (Bn• taralı 1 incide) lihazırda §U gemilerden mürek - mayı·n gemı'ıı', 
Atina hükfuneti, Venize oscu ar ı aıcı er e IJ"" ~ 

U"zer'ıne gittikre galebe çalmakta. ıus bir şifre ile konugmakta~ır - Kondilis şu be~anatta bufonmuş. keptir: Bunlardan başka henüz tezgah~ 
7 tur: 22.000 tonıluk 4 zırhlı, 10.000 

<lır. Harbiye nazın Konr.liHı, asi· lar. l .ı tonluk 7 kruvazo''r .. Bunlar 1927 ta bulunan "Littorito,, ve "Vitto • •h ·ı"'l • • k ·.ıı "Asilere galebeçaldrktansoma, 
lere yirmi dört saat mühlet vermit Bir 1 h a re1sı ya a an diktatörlük kurmayacağız .. Umu- ile 1933 arumda inıa edilmiıtir. rio Veneto,, adındaki 35.000 ton· 

Ve b'ır beyanname neıı.retmi•ti. O Atina- Girtten Siyama gide'J, luk iki zırhlı ile 146 parça mektep ~ ~ mi reye müracaat edeceğiz. Eğer (Kondotyeri) tipinde ve yar111 
mühlet bittiği için hareket başla- meb'us ve liberal fırkası um,~~ıi millet bizi isterse iktidar mevkiin· 1930 i1e 1932 arasında inşa edil - gemisi, römorkör ve saire ve li -
mı,tır. reis muavini Sokolis tevk\f edıl- de kalacağız!.,, miş, öbür yarısı da tezgahta 12 man hizmetlerinde bulunan tSO 

miştir. Eski ihtilalci.~aya muva~ General Kondilis ikinci bir lrnıvazör. parça küçük gemi vardır. 
Sala, ı eder etmez, .• ııtılal hususun- h . J 

A) R mü let vermekle beraber, hareke- 7 tane ea.ki kruvazo"r, 27 k•ıı.ı'f Yunan donanma3ı hakkın a 
Atina, 6 (A. . - euter a- d f r t (""Ymış, fakat muvaf- w "':ı 

Bu sabahki telgraflar 

h b 
.. d a aa ıye e t~ geçmiştir. Ordu iJerlemekte. gemi>Si, 38 torpido muhribi. 16 sı malumat 4 üncü sayılamız;Jadıt• 

iansı mu a ırın en: · f k I dııştır. 

dd • b'tm" f a o aır dir. 
Ultimatom mü etı 1 ış 1~·.., «il ıskambil oynuyormuş 

General Kondilisin kum~~t;etJ;. Atina, - Selanikte tam bir sü-
tında bulunan hükfunk,.. d d kunet hükümfermadır Baıı.vekil 

,ıa e onya a- · :ı 

rinden 21 laYY?-'bombardıman et- M. Çaldaris, halkın ve askerin hü-
ki asi kuvve•. kiimete karşı gösterdiği sudakat-
"ı'lişti! . . tan dolayı memnuniyetini beyan 

.... a ası kuvvetler ancak 3000 kı- tm' yal 'ht'IAl ·1 ··t . . . e ış, nız ı ı a cı ere mu e· 
şıden ıbarettır ve general Ka.meo· ·ı b 1 ı d b , mayı u unan unsur ar an azı . 
nos un kumandaşı altındadır. Ge- . . . 1 

lK d·ı· A ·ı d h l 1. larının ıhtıyaten tevkıf o.unduk • 
nera on ı ıs, ası er er a tes :m l b 1 h kk d d 

arını, azı arı a ın a a ta . 
olmadıkları takdirde, ellerinde an k d tt b 1 d w .. 1 . ayyu a a u un ugunu soy e -
cak bırkaç sahra topu olan asilere . t' 

mıt ır. 

karşı, ağır topçu atetile yapılacak A . d k' b . I .. . 
b

. w tına a ı azı şayıa ar uzerı· 
ır taarruza derhal başlıyacagını Mak d l" · · M 

b 'ld' · t' ne e onya va u umumısı . 
ı ırmıs ır. R 1· . fik l f 1 k • a ıs1n re ası te e on a ocasını 

Girid sularındaki asi harb gemi anyarak görüşmü:tür. Valii u • 

lcrine dair hiçbir hareket verilme- mumt vaziyetin gayet tabii ol • 
mektedir. 

Asi donanmanm başında olan 
amiral Demastikas'ın general Ka
menos' a çektiği bir telsiz telgraf 
elde edilmiştir. Bunda, Amiral, 
Gritteki asilerin büyük müıküller
le karşılaştığını bildirmektedir. 

V enizelos taraftarlarından Pa-
panastasiyu, hükumetin enırine a

made olduğunu bildirmiştir. Zan~ 
nPrli1CliiinP ırörc, ırnAhaadı, dahili 
harbi durdurmağa teşebbüs et-

duğunu ve briç masasından kal • 
karak· telefona geldiğini söyle • 
miştir. 

Asiler fena sıkıştırılıyor 
Selanik, 6 (Hususi) - Asiler, 

hükumet kuvvetlerinin şidoetli hü
cumuna maruz kalmışlardır. 

Boroyda bir kısım asiler silah
larını teslim etmişlerdir. Nigritta
da de. bir kısım asiler esir aimmıt· 
lardır. 

-.ıektir. ~ B o R s A 
Diğer taraftan ilk defa olarak 

b · m h 1 f t · · b k B 1 l liZ11mnda vıldız ışareti "llınlar tize. 
] ~r] l\lf'uh al ek e reısı, sa ı aıve- rinde 5 - 3 de muamele görenler· 
t l•U a a opulos, matbuata yap- dir. ı Rakamlar k .ıp:ınış liatlarını ıı;österir 
tığı beyanatta bu isyanı takbih 
ettiğini ve dahi1i harbe :neydan 
ve;tmemek için Venizelosun vatan
p :!rverliğine müracaat eylediğini 

rtukut (Sat~) 

söylemiştir. 

1 

* Lo ıı dra 
* Nev\ ork 

ı • Parls 
• l\llliııo 

• Brük ~ eı 

Ven· zelosun cebbar valisi *Atına 
• renevre 

Atina, - M. Venizelos, Çalda· .. Sof)a 

!-94 - • Vıpına 

124 - * l\latJrlı 
16ıi 75 * B~rıın 

211, - • \'ar~ova 
ı 18, - • Hudapeşte 
~3. - • llülcreş 

815, · - • Belgraı 
lı4, - * Yo~ohama 

114, -· 
18. -
48. --
2.J, -
~5, -

16. -
:;4, -

~4 -
95~ -r : :; h::kU.metinin Ciritte bulunan * Amsrerdam s:;, - *Altın 

.. . . k'f 'k I • Praıı 100, - * ~lecldiye 45, - ' 
-.. ı:l ı nı tev ı ettı ten ıonra yeri· • 1:1okhn'm ~~ ...... RPnknnr cı4n -

ı !, _~da valii umumiliğine Resmo ı
1 

1 Çekler (kap. sa. 16)~ 
ın :: .:.mslanndan Konduros'u tayin 1~=====::;;======== 

. • • 1 • Londra :ı9ı. - • Stokhl ' ıı 3 ·.J.7 l4 
tı ~ (l~, • • ı • Nev}'orlı 0.8045 • Vlvana 

y enı vah Yunanıstanm hakiki 1 • Parıs ı2.ıı.ı;; • !\1adrtı 
• hllla.no 9.~6- • Berlln 

ve c5ki ihtilalci simalarından biri- * Flrüksel S.402~ ' Varşova 

4.3H:! 
5.8J25 
1,975 
4,207.'> 

dir. 1916 da Atinanm düveli itila- • Atını. 84 78\;8 • Rudapeşte 4,5785 
• Cenevre 2.4' 30 • Biikreş 79, 1080 

fiye askerlerinin yardmıiyle Veni- * Sofya 66. ı:n • neıgrat :1s.;;~1s 
zelos tarafından İ§galinden sonra • Amsterdam ı. 173! • Yokohama 9..Bxıs 

teşkil olunan divanıharpte müdde- • Praıı ~o~ Moskova 1079 75 

İumumilik yapmıt ve birçok va- E ~~~ 
tandatlan ağır cezalara çarptıra- lş Rantası ıo. ı ramvay l\1,:-0 

rak Yunanistanda ismi etrafında Anadolu 2!1.- • Çimento as. 13.4-0 
Reji 2 27 Cnyon Oe~. -,-· 

bir dehşet meydana getirmiıti. şır. flavrıve 14.- ~ark oeı -.-
Kendisi Giritlidir. Venizelosa .Merkez Banilst <ı3,·· Ralya -,-

aleyhtar olanlara kar~ı biıvük bir ~~!~:t~~ ;-;:~ s~:ıe~·n ecza -.- j 
kin beslemektedir. Giridin eski - --- ---• 
politikacılardan Skuros il" Kan- istikrazlar tahvi~~-
diye belediye reisi sabıkı Mimera- l• 193JTürk Bor. ı :ıo.·m rtıeıctrııc ı 
kisin ihtilalci valinin yeni bir ci-f . 11 ~s.20 Tramvay ~:;; _ ın 28.S!I Rıhtım 17 • .;o 
nayeti suretinde tefsir edılmekte- lstıtruıDahlll I 9!'1,- * Aoadıı'n 1 47.81 . 
dir. !:rr;anl lstlkm:ı 99. - • Anadolu il 47,85 

B. 102g A M -.oo Anadolu ili 46 - ı 
ır vapur miisadere edildj "•"ıl••. -.orı •' ' üme~d ~: · ~o 

Plastiras 
Gene radyoda dinlendiğine na

zaran, bir günlük diktatör Plas· 
tiras, Brendizide vak'aları heye
canla takip etmekte ve eğer vazi· 
yet müsaade ederse tayyare ile 
Yunanistana gelmek için hazıT 
durmaktadır. Fakat aldığt haber
ler onu nikbinliğe sevketmekten 
çok uzaktır. 

Venizelosun son 
kozu 

Bugün gelen İngilizce gazete
ler bizim verdiğimiz havadisleri 
keydettikten sonra isyan hareketi· 
ne katışmışlar hakkında malU.mat 
kabilinden diyor ki: 

"Sekiz defa başvekil ve bir de
fa Y unanistanda diktatör olan 
Venizelosun iktidar mevkiine bu 
son el atışıdır. Bu hareketin neti
cesi onun mukadderatını tayin e· 
decektir. 

Ceneral Plastiras da hundan iki 
yıl önce Yunanfotanda bir askeri 
idare kurmuş, fakat mevkide bir 
gün kalabilmİ§, sonra lraçmııt1r.,, 

Bitler hastalandı, 
Londra giirüşme

leri geri kaldı 
Berlin, 5 (A.A.) - Alman is • 

tihbarat bürosundan: Sarrebruk 
seyahati esnasında M. Hitlerin ha
fifçe soğuk aldığı bildirilmiştir • 

M. Hitlerin sesi fazla kısılmıştır. 
Doktorlar, bir müddet için İstira -
hat edip konuşmamasını tavsiye 
etmişlerdir. 

Bu şerait altında, Alman hüku -
meli, Dış işleri bakan.lığı vaırtasi • 
le, BerJi.ndeki lngiliz sefirine, bu 
hafta içinde Sir Con Simonun ya -
pacağı ziyaretin bir başka zamana 
bırakılması için ricada bulunul -
muştur. 

-o--

Eski bir gazeteci 
Par· sta çıkan "Deha,, gazete

sinin elli seneden fazla bir za· 
mandanberi Londra muhabirliği
ni yapan Pol Villar'ın öldüğü ha· 
her veriliyor. 

--o-

Düğün merasiminin 
birakılması 

Bay Halid Ziya Uş;akhgilin ka 

Taşlanan evden 
çıkan dava 

Koca Mustafapaşada: oturan 
bayan Bahisenin evi sonbaharda 
iki buçuk ay mütemadiyen taşlan-

mış, bu hal "peri,, lere atfolunmuş, 
o civarda hayH dedikoduyu mucip 
olmuştu. 

Zabıta tarafından yapılan tah -
kikat neticesinde bayan Bahisenin 
evini taşlamaktan suçluolarak mah 

kemeye verilen bayan Muhlise ile 
oğlu Nevzadın muhakemelerinıe 
bu sabah Fatih Su1h mahkemesin
de bakılmıştır. 

Evi taşlanan bayan Bahisenin 
vekili, suçluların cezalandırılma -
ıını istemiştir. 

Bayan Muhlise, Komşuları Ba • 
yan Bahiaenin evini kendilerinin 
taşlamadıklarmı, bu ev taşlanır • 

ken bazı lafların da kendi evleri -
nin damına düttüklerini söylemiş
tir. Nevzat da bu işten haberi ol

madığını söylemiştir. Neticede 
N evzadın yaşının taliki kine ve an
nesi ile kendisinin sauıkalan olup 
olmadığının umumi hapishaneden 
soru1masına karar verilmiştir. 

Muhakeme 6 Nisan sabahına kal· 
mıştır. 

--o-

Dün gece 4 ev ve 2 
dükkan yandı 

Dün gece ıehrimizde iki yangın 
olmu§ ve dört evle iki dükkan ta -
mamen yandığı halde ıöndürü
lebiJıniştir. 

Y angmlardan biri Eyupte Gü· 
müş suyunda mezbaha amelesin -
den llyaaın oturduğu evden çık -
mıt ve dört ev yandığı halde güç 

halle ıönd ürülebilmiştir. 
Diğeri Çarf ıkapıda Serkiıin 

dükkanında çıkmış, yanındaki Ha
çiğin dükkanına da sirayet ederek 
her kisi yandığı halde söndürül -
m~tür. 

IhtiUistan suçlu 
memur 

Kumkapı sabık nüfuı memurd 
Hamdi zimmet ve ihtil!ıtan dola· 
yı z~bıta tarafından aranıyordu • 
Hamdi dün Çarşıkapıda bir dakti• 
lo ile şuna buna istida yazarketı 

yakalanmıştır. Hamdi bu sabah 
müddeiumumiliğe teslim ,.edilmit -
tir. ~ 

·-· ' -0-

Zayi tasdikname 
latanbul kız lisesinin onunc11 

sınıfından a1mtf olduğuJIS 
28/2/935 tarih ve 1251 numaralı 
tasdiknamemi kaybettim. Yenisi
niçıkaracağımdan hükmü olmach• 
ığını ilan ederim. 

İstanbul laz lisesi onuncu sınıf 
talebesinden: 904 Rabia 

Saçları dökülenlet 

Komojen Kanzuk 
Saç Eksiri 

Saçların dökülmesine ve ki' 
peklenmesine mani olur. KorııD' 
jen saçların köklerini kuvvetlendi• 
rir ve besler. Komojen saçların gt' 
dasıdır. Tabii renklerini boznııı.11 

latif bir rayihası vardır. Komojel'I 
Kanzuk saç eksiri maruf eczaııe· 
lerle ıtrı.vat ma.2azalarmda bul&J' 
nur. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Kqif bedeli 1251 lira 28 kurut olan Cebeci köy mektebi binll51' 

nın tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnamesi le""' 

zım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek için 2490 No. lu srl· 

tırma ve eksiltme kanununda yazılı vesikalar ve 94 liralık teminştl~ 
ihale günü olan 7 / 3/ 935 per§embe günü saat 15 de daimi encüıneııd' 
bulunmalıdır. (919) 

yınbiraderinin Ankarada yapı • Belediye matbaasında basılan 24550 tane esnaf muayene cüzdııJ1' 
lacak olan düğüne gitmekte iken h f nümunesi veçhile ciltlenmesi açık eksiltme ile yapbrılacaktır. Be e 
trende irtihali dolayısiyle, Bayan 
Leyla Nadi ile Bay Bü'lend Uşak- cildin tahmin bedeli 2 kuruş 30 paradır. Nümune ve şartnamesi le"'' 

Atina - Giritteki ihtaalciler, 
Pire - isken deriye seferlerini yap
makta olan ltakis vapururau zap· 
tetmişler ve hamulesini müsadere 
eylemtflerdfr. Giritte ,imdiden 
\tir İaşe buhranı baş göıte1'mİştir. 

lıgilin yarınki perşembe gunu zım müdürlüğünde görülür. Eksilt meye girmek için 2490 No. lu •rt" 
Ankarapalasta icra edilecek olan tırma ve eksiltme kanunund:ı. yazılı vesikalar ve 51 liralık muvak1''t 

Amerikada zelzele düğün merasiminden vazgeçilmek teminatla 1 / 3/935 perıembe günü saat 15 de daimi encümene ınurıı.' 
oldu zarureti 1hasıl olmuştur. caat edilmelidir. (882) 

Ameri·kanm Kanzaı, Nebras- .. ••••~•ı;mıpw•11ııw1111•••••••••••••••••••••••••••••••••••-1 
ka, M'sori, ve Lova şehirleı-inde SUt Veren Annelere 

zorlu iki zelzele duyulmuştur. Fosfatlı Şark :&.•att HulaA sası 1 
Bir çok yerlerde evler olduık- .LYI.. 

le.rr yerde bir ileri bir geri gidip Ku'lanmız:. Sütünüzn arttırır. Çocukların kemiklerini kuvvetl~ndirir. i 
gelmişlerdir. •mır.m __________ .. ___________________ tal __ ~ 

Telsiz ve şifre 
Atina - Girit telsiz istasyonu, 
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ı\zı M SiZLi G A 
1de yanmalarına 

' kabızlığa karşı 

MAZON 
MEYVA TUZU 

tçiniz. HAZIMSIZLIÖI, M1DE YANMALARINI giderir • M!IJ E ve BARSAKLARI 
boşaltmak suretiyle KABlZLIGl, A~IZDAKl TATSIZLIGI ve OKUYU izale 
eder .. Hiç bir uzva zarar vermez ve alıştırmaz. FAZLA YEr IEKTEN ve İÇMEK· 
TEN sonra mide ve vücudunuzda his.settiğiniz ağırlığı derhal hafifletir. Hamile
lerin kusmalanna pek faydalıdır. MAZON ismi ve mark~sma çok dikkat edilmelidir. 
DEPOSU Mazon ve Botton ecza deposu. Bahçekapı, 1ş Bankası arkasında No: 12 

~ıını11ııaı111ıı;ıııın1111111ımııı1~111111111nıııınıııımııı1111111nııııb1t1111ıın1111ıııı111111ııııını111mıııınıııu1rııııııınlı""""'n•lhıı1~.~==-==~ 
'111 ""oilUlll•"''lllltl•"•'••tılıl''' ••111111•••"'111111"' ' . "lllll•· ·•Ullllll""'"llll••''"•llllll""'''" ....... ll1lfllll;ııt"""'"""''""-""'NI • ' 

Türkce .. Osmanlıca - Fransızca 'J 
•• •• 

SOZLUK 
Dictionnaire Turc - Ottomane .. Français 
lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu lfi.gat öz 

a 1 iirkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve 
QYnı zamanda Fransızca karşılıklarını göstermektedir. 
llerkesln ve hatta. ecnebilerin istifade edeceği bu SOZLOK 
intişar etmiştir. Flatı 100 kuruştur. 

........ 111~1, ...... ıı Kanaat 
ımıımıııınıııııuıııııııın 

Kütübhanesi=-=-,: 

'ı 
1 

DİKKAT 
EN SON iCAT 

YENİ 

SATILIR 

BAŞLICA BAHÇE 
l<~PISINDA 

'ZAMAN 
ITRİVAT 

DEPOSUNDA 
TOİiTA.N 

k lTlNCfLlR_PE 

· ııımıııımımmmııımmııımııı~m11 .... 
il 1~1111111ıiı ıııııııımnııım™ımıım~mfüımmıımıımmııımıııııııııımıııımııı~ımıııı~1'' = v ettı c• KTı 1 • 

1 ~ 11ııınuı11111mıııımnınıııırıı """"'"'1111ııııı1111111 
ı\lalraııga v~ alaturk.ı 

DiKKAT -
EMLAK ALIM SATIMI, VE· 

RASET ve iNTiKAL, iFRAZ 
muameleleriyle her nevi VERGi 
iŞLERi mütehu111lar tara(ın6 

dan takib ve inta.c edilmekle 
beraber bu İf ler için yapılacak 
MASRAFTA YARDIM ve KO
LA YLIK gösterilir. 

Aç gözünü de para kazan~ 
Bankalar her zaman müsabaka ile memur ahr .. Pazarteai Ye 

Perıembe g6nlari saat l 8 derı 20, Ticaret derslerine denm eden
ler 4 ay sonra imtihandan geçerek Muhasebeci tehadetna
mesi ahr. TUccar ve Bankacı olur. Programı almak ve kay 
dolmak için Alemdar Puk cadduinde No. 23 Amerikan Ticaret 
der1banesi1Je mllracaat. Hususi ders de verilir. Ücret yarıya 

YEMEK ve TATLI KiTABI 

indirilmiştir. 

Köprübaıı Eminönü han ikinci 
• 1~eyoğlu Birinci Sulh Hukuk kat No: 5 Telefon: (23100) 

Cı1t - ı lfrrgün pişecek yemeklerin \:e tatlıların lısıcsinı ve yapılışlınm 
tjltsılı 12::> bu kitabda bulacaksınız. 

k z 100 Satış yeri; lstanbul Ankara caddesi No. I 5'( 
Uruş 

llıın~ıı~ıımıııı~ııımııııınm1111a111m~oom~"·· ınkllab Kttabevi 'lt•mııımıı:llL 

Kuruş 235 
l\lirıliğinden: Göz Hekimi _________ _. 
~Üaeyinin Feriköyde avukat Dr. Şükrü Ertan r Urofoğ = Operatör , 
desinde Ayazma sokağında 39 Babıali, Ankara caddeıi No. 60 lı Doklol" Kemal Ozsan . 

hlı hanede Arif ile Tophanede Telefon: 22566 L Karaköy Topçular caddesi No. -94 1 

Bayram Münasebetlle 
ÇiFT KOLLU ve ÇiFT YAKALI Poplin 

'-ıkesende 96 ıayııc:la Refik a• Salı günleri mecc:ınendir.. m::m::: Telefod 41235 ::m::::ı:•' 
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lı)ı kurtarmağa karar verdi: ı 
- Vallah muhterem peder! Bekçi

lik eden bu köpeğe hiç acımıyacağım. ı 
Ne kadar kuduzmuş .. ümitsiz muka
vemetiyle azka1sın ortalığı · altüst e
decek bütün işimi bozacaktı. Isırmak 
.istiyor, bağırıyor, sizin için ölrneği 

canına minnet biliyordu. dedi. 
Papa ihtiyar bahçevana döndü: 

- Bonifos .. Eğer bundan kurtulur
l!!am seneliğine yüz altın ilave edece
tim. dedi. Sonra diğerlerine: 

- Efendiler! .. Şimdi benden ne is
tediğinizi söyleyiniz. Ne bağıracağım, 
he de kendimi müdafaaya kalkışaca- ı 
ğım. Bu hal daha fazla s'-"memeli
dir. Eğer canıma kıymak istiyorsa
nız işte eUnizdeyim .. Beni öldürünüz .. 
sözlerini söyledi. 

Ragastan cevap verdi: 
- Muhterem peder .. Sizi öldürmek 

istemediğimizi biraz evvel söylemiş
tim. 

-O ha1de ne istiyorsunuz? .• 
Raf ael atıldı: 

- Adalet, muhterem peder.. Ada
let! 

- Evladım.. Benim de bütün ga
Yem budar, Taşıdığım ünvan bu hu
susta en sağlam bir J{efildir .. 

Ragastan tekrar Rafaelin lafa ka
l'ı~masına imkan bırakmamak için 
derhal söze başladı: 

- Muhterem peder .. Lütfen artık 
ta~ıdtğınız Unvandan bahsetmeyiniz .. 
Sen de azizim Rafael bir daha söze 
karışma .. Bu meselede temiz kalplili
ğine güvenme! Çünkü biz yapılan bir 
cinayetten dolayı adaleti yerine ge
tirnıeğe karar verdik. 

Papa sordu: 
-Cani kimdir? •• 
-Sizsini~ muhterem peder! 

- Efendi!.. Papayı tahkir cdiyor-
lttnuz .. 

-Acele etmeyiniz. Bu anda sizi Pa
l>a olarak tanımıyoruz. O mevkiden 
hı diri idiniz. 

Papanın yüzü sarardı. Bu tşln 

kendisi için fena bir tarzda bitmesin-~ 
den korkuyordu. 

Şövalye devam etti: 
-Evet., Şimdiki halde siz harpten 

sonra elimize geçmiş bir esirsiniz .. 
- Ne güzel harp .. Yetmişlik bir ih

tiyara karşı üç kişi .. 
-Yanılıyorsunuz! .. Muhafız asker· 

leriyle, siHlhh ada.mlariyJe, hademe
leriyle çevrili bulunan ve bir kere 
kaşlarını çatmakla dünyayı titreten 
zalim bir hükümdara karşı üç kişi! .. 

- Pek al!.. Ben cani ısem işlemiş · 
olduğum cinayet nedir?.. Efendiler 
küstahcasına bir karar vermekten ~a
kınınız •. İyi dikkat ediniz. 

-Şimdi görürsünüz .. Kont Alma 
sizin mel'unluğunuza kurban giderek 
zehirlenip ölmedi mi .. 

- l{endisi için bir çok gö,zyaşı dök
tüğüm bu zavallının ölümüyle hiç bir 
alakam yoktur. Alma hanedanınm 
Roma.da çok insafsız düşmanları var
dır. 

- Ya benim tevkif edilmeme ve 
hakkımda verdirmiş olduğunuz hük
me ne diyeceksiniz? 

-Sizin tevkifiniz mi.. Siz kim olu
yorsunuz? 

Papa, bu sözü öyle büyük bir hay
retle sarf etmişti ki Makyavel ufak 
bir şaşkınlık geçirdi. 

Halbuki Papa, Ragastanı daha ilk 
anda tamnuştı. Ragastan cevap ''er
di: : 

-Ben Sizin kurduğunuz pusuya 
düşen adamım. Fena işlerinize alet 
olmak istemediğimden beni kahbece
sine tevkif ettirmiştiniz. 

- Ah evladım! Ne kadar canım sı
kıhyor? Hiç bir şeyden haberim yok
ta. Beni işlerin başından nasıl uzak 
tuttuklarını tabii bilmezsiniz. Sonra 
hiç bir şeyden, hatta. sizin ne suretle 
itham edildiğinizden bile haberim oJ- · 
madı. Bunları ancak ben emretmedi· 
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kapıya doğru yürüdü .. Ancak dı§arı- j 
ya çıktığı zaman kendisine ~elebil

ınişti. Kapıyı kilitledi. Annhtntı ce
bine koydu. SUrntle odrutıı1a döndü. 
Düşünüyordu: 

Demek ölmü~ .. Lakin nasıl oldu? 
Öldü bal Evet.. Hakikaten öldii. A-ı 
caba Eksirdcn mi? .. lfayu· onu ben 
öldürdüm •• Çünkü elim titriyordu. 
Maga bana yalnız üç damla demiştL. 
Öldü .. Mümkün mü? Acaba llir pan
zehir bulunmaz mı?.. Yoksa vakit 
:eçti mi? .. Eğer bir panzehir varsa 
mutlaka Maga bilir .. 

Bir kaç dakika sonrn Aniyo uçu
:r~muna doğru koşuyordu. Sar hava 
biraz sinirlerini yatıştırmıştı. Mağa. 
raya vardığı zaman ~deta eRki halini 
bulmuştu. 

Maga da bu ziyareti bekliyormuş 
gibi mağaranın ağtında dul'Up etra
fına ha.kınıyordu. 

İhtiyar Borjlya telaşla söze baş
ladı: 

-Maga ! .. Fena bir şey oldu .• Belki 
suya tarifinden fazla eksir katıldı, 

ve yahut sen tertibinde yanıldın .. 
Herneyse genç kız şimdi çok hasta· 
dır. Buna karşı bir panzehir yok mu? 

-Ah .• Demek şimdi hasta öyle 
ıni? - Çok mu hasta? .. 

-Bilmiyorum Maga •• Ölüyor. Sen
. de panzehir yok mu? .. 

-Olüyoı• mu? .. Yalnız bu kadar· 
mı? .. 

-Maga.?. Bu senin eksirine karşı 
bir panzehir yok mu?. o.rn söyJe!. 

- Böyle eksirler çok defa kuHa
nanlarda böyle fena hallere sebep o
lur. Sevilen kadına eğilir ve onun 
vücuduna dokunulur.. İşte o zaman 
anlaşılır ki kucaklanan, ölü bir ceset-

- tir. 
Borjiya bu büyük f eJaket karşısın

da soğuk kanlılığını hiç bozmıyan Ma
, gayı sarsarak haykırdı : 

- Maga ! .. l\laga !.. işitmiyor mu -
. sun? Sana öldü diyorum! ÖHim ha -1 

linde bıraktım diyorum! P ANZEHIR 
yok mu?. Bu lliSlRE karşı bir PAN~ 
ZEHİR bulamaz mısın 1 .• 

- Öyleyse ölüyor değil .. Öldü di. 
yiniz. 

- Panzehir ..• 
- Gözlerini gördünüz mü7. Nasıl • 

dı 1" Cevap veriniz Papa I 
- Cam gil,,i ... 

ı 
- Ağzı nasıldı?. Buna dikkat et. 

tiniz mi? 
- Evet dikkat ettim • Büküıınüş ve 

dudakları mosmor kesilmişti. 
- '!ir sual daha! .. el!"rino baktı· 

nız mı ?. Tırnaklan na.;;ddı? .• 
- Tırnakfarınrn etrafı morarmış • 

tı .. Panzehir l\fagaI .. :Panzehir ver! .. 
Onu daha kurtarabiliriz.. Vaktimiz 
vaı·dır .. 

Kocakal'I başını sallıyarak; 
-EYet.. l{urtulması mümkündür. 

dedi. 
- Öyleyse Panzehir ver.. Elbette 

yanındadır. Değil mi? .. 
- Evet .• 
İhtiyar Borjiya ıahat b!r nefes al• ~ 

dı. 

- Haydi çabuk ver t. 
- Hayır, olama7~. Y cremem f.. 
Papa bir an se3ini çıkarmadı. Bu 

onda gene kızın ölümünden daha fe .. 
na bir tesir y:ı;1mıştr. Hıe 1 ir şey a n • 
lıyamıyordu. Zcll;rfonl:n genç rz öJü
yordu. Du koc, knrıdn QllU kurfara • 
cak panzelıir vurdı .. O iı;ti)or.. Fakat 
kocakarı: Hayır .. Vere,twm: di)·ordu. 

- Haydi Moga .. l{P.ndinc gel .. Şim~ 
di aklın ba.şmda değil, fakat .!iifii' ı ki 
her şeyden önce bu zayal lr ~ocuğu 

kurtarmak lazımdır. 
- Şimdiye kadar aklımın başında 

olmadığını hatırlıyamıyorum Borji • 
ya! .• 

Papa titredi. Maga i1k defa olarak 
kendisine ooylc diyordu. Bir felakete 
uğrıyacağrnı anlamağa başfann:;tı . 

- Peki bu panzehiri niçin vermek 
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istemiyorsun?.. yırtarak, kayalar üstünde sıçrıyarak 
- Çünkü senin istırap çekmeni is- bir saat kadar dolaştı. 

tiyorum Rodrik !- Gece vakti yapılan bu gezinti si:.ir-
Bu söz üzerine Borjiyayı büsbütün terini yatıştırdı. Kapıldığı deh~ct ya.· 

korku kapladı. l'rlaganın sesi artık de· vaş yavaş azaldı. Kendisi saatlerce 
ğişmişti. O, bu sadayı tanır gibi olu - meyus olacak bir adam değildi. Ru • 
yordu. hunu titreten bütün keder ve istırap. 

- Bu zavallı kızı kurtarmak iste. tan yalnız bir şaşkınlık kalmıştı .. 
- Hayır kurtarmıyacağım .. Çünkü Köşke doğru giderek: 

ıeni çok iyi tanıyorum.. - Artık bunları düşünmiyelim! .. 
- Beni mi tamyorsun?.. Sözlerini mmldandr. Fakat unutmak 
- Dinle Rodrik .. On altı sene evvel istediği halde olan biteni düşünmek -

bu kız Melekler Mabedi kilisesinin ten kandini alamıyordu.. Birdenbire 
merdivenlerine bırakılmıştı. Cani ve casuslarından iki kişinin Kont Alma .. 
alçak olan annesi, senin kucağında YI ele geçirmek için yola çıkmış bu • 
ya~dığı için rezil, edepsiz ve adt ke- lundağunu düşündü. Ölen luzm kar • 
limelerine la)1k olan o kadın, bu z.-ı • deşi, ve Kontes Almanın öbür kızı o -
valh kızı oraya bırakmıştı. lan Bcatrisin müdafaa ettiği Monte-

- Melekler Mabedi r. Oh r. Hatrlr • forte kalesine yürümek için Sezarm 
yorum, hatrhyorum? Annesi .. O ka • bir ordu topladığını da hatırladı: 
dın... - Uğursuzluk uğursuzluk üstü • 

- Kontes AJma, yani senin metre. ne! .. İki hanedan şimdi karşı karşıya 
sindi .• Kilise merdivenlerine bırakıla· silaha sarılmış bulunuyor. Herhalde 
rak benim almış olduğum hu çocuk... ikisinden biri artık mahvolmalıdır. 
Senin bir anlık şehvetin yüzünden e- Bu sefer kendisini saklamağa Iü • 
hediyen lekelenen bu kızcağız_ Öl - zum görmeden köske girdi. Ebedt uy· 
dürdüğün bu zavallL. Anlıyor musun kusuna dalmış ola~ Rozitamn odasına 
Rodrik, bu senin kızındı !... doğru yürüdü. Kızının ne halde bu· 

llorjiyarun ayakları birbirine do • lunduğunu görmek ye ona bir aşık de
la~tı. Magarun meş'um sesi kızgın bir ğil bir baba gözüyle bakmak istiyor -
burgu gibi beynine giriyordu. du. Fakat şimdiye kadar başına hiç 

- Kmm ha?.. gelmiyen bir hale uğradı. Birdenbire 
- Şimdi elimde olduğu halde onu tuhaf bir surette korktu. Geri dön -

ni<:in kurtarmak istemediğimi öğren -
m"k ister misin Rodrik? .. Söyle ister 
misin?" 

Fakat Rodrik artık hiç bir şey duy
BI""'' u· .. Hiç bir ~ey anlamıyordu. Kor 
ku<i , ıt. dehşetten, yeisten bayılma de
recesır.e gelmişti. Boğuk bir sesle: 

- Kııım ! .. KıZTDl !.. Sözlerini mı· 
. rrl anarak mağaradan dışanya fırla
~r •. 

-M
BAB..t 

Rodrik IloTjiya ellerini dik~nlerle 

dü. Birisini görmek ve canlı olan bir 
kimse ile konuşmak ihtiyacım duyu• 
yordu .. 

Bu şeyleri düşünerek Anjelo'nun 
odasına gidip şiddetle kapıyı \"Urdu. 
Papas kapıyı a~tığı zaman hayretle 
bağırdı: 

- Aman Yarabbi!. Muhterem pe, 
derimiz .. Acaba hasta msınız? .• 

- Hayır hayır Anjelo .• Hasta de • 
filim .. 

- Böyle gece yarısı ger,mek? .. Ne 
kadar tedbirsizlik? .. 
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- Seni görmek istedim. 
- Buyurun muhterem peder .• 

- işte istediğim şudur. Şimdi gidip 
cenaze çam çaldıracaksın t. 

- Cenaze çanı mı? .. Gece yarısı çan 
çaldırmak?.. 

- Den öyle istiyorum. 
- Muhterem peder.. Acaba ölen 

kimdir? ... 
- Genç bir kız .• Bir çocuk ... Şu bil

diğin ktz.. Ilani Piyerina Romadan 
getiı·mişti. Haydi Anjelo git •• Bu tali· 
siz çocuk için çan çaldır.. Belki bu, . 
elemlerini biraz dindirir .. 

- Emriniz başımın üstünde muh
terem peder ... Ah ne felakeU Ne ka -
dar genç, ne kadar güzeldi... Sonra 
sizi tekrar bulayım mı? .• 

- Hayır Anjelo.. Dinleneceğim .. 
Buna ihtiyacım var .• Haydi sen git.. 
miyorsun öyle mi? .. 

Anjelo kiliseye doğru koştu. Bor -
jiya h:ışını önüne eğerek yerinde kal
dr .. tik çan sesi aklını tekrar başrna 
getirili. Odasına girmeğe cesaret ede
medi. Çaldırdığı bu matem çam ona 
büsbütün istırap veriyordu. Çan sesi
nin uyandırdığı bazı hademelere gö • 
rünmeden hususi bahçesine indi. 

Burada geniş geniş nefes aldık~ 

aklının başrna geldiğini ve kafasında
ki fena düşiincelerin dağıldığını his -
sediyordu. 

Fakat birdenbire arkasından ya
kalanarak yere yuvarlandığını ve ağ
zının tıkanarak ellcrile ayaklarının 

bağlandığını gördü. Kendisini bu ha· 
le sokan adam üzerine eğilerek alaylı 
bir sesle: 

- Lutfen rahat durunuz!. Yoksa 
boğazınızı birazodaha kuvvetle sıkma
ğa mecbur kalacağım .• Bu hususta us
talığım yerindedir .. Hatta oğlunuz bi
le bunu bilir muhterem peder .. dedi. 

Ragastan Papayı bahçevanın kulU
besin deki bir yatağın üzerine yatır -
dıktan sonra bahçenin küçük kapıı:ıına 
koşup öbür iki arkadaşını d:ı i~eriyc 

aldı. Uçü de Papanın karşısına geçip 
birer iskemleye oturdular. 

Rafael heyecanlı Ragastan kayıt• 
sızdı. Makyavele gelince o da bu tu • 
haf sahneyi büyük bir merakla takip• 
ediyordu. 

İlk önce Ragastan söze başladı: 
- Sözlerimi iyi dinleyiniz muhte • 

rem peder. Şimdi ağzınızdan tıkacı çı· 
karacağım. Size hiç bir fenalık yapıl· 
mıyacaktır. Çünkü biz buraya adaleti 
yerine getirmek için gelmiş üç kimse
yiz .• insan öldürmek için değil. dedL 

Ragastanın "Biz,, kelimesini söy • 
terken aldığı tavır, Papayı en müthif 
bir itham gibi titretmişti •• 

- Bununla beraber şunu da söyle
mek isterim ki, bir ihtiyann hayatına 
son vermemeğe azmetmiş olduğumu2 
ve size karşı pek büyük bir hürmetlt 
duygulu bulunduğumuz halde bağır· 
mak istediğiniz anda bu hançerit 
namlusundan üç parmak kadann 
gırtlağınıza sokarım. 

Papa Ragastanm söylediğini ya " 
par takımından olduğunu bildiği l· 
çin J?Özlerile itaat edeceğini anlattı. 

Ragastan hemen papanın ağzın~;ın 
tıkacı çıkardı. Ve yatağının üzerinde 
rahatça oturabilmesini temin etti. 

İhtiyar Borjiya yavaş yavaş kendi• 
sini topluyordu. Lakin Rafaelin ora " 
da bulunuşu canını ıukıyordu. Kayıt • 
sız görünmeğe çalışt. Ye bütün kur"' 
nazlğın kullanmağa karar verdi. son• 
ra bahçevanı ayni yerde bağlı ve ağıt 
tıkalı görerek: 

- Benim zavallı Bonifasım seni de 
mi bağladılar. Fakat korkma.. Bunlar 
fırsattan istifade etmek istemezler 
zannederim.. Kendilerini hiddetlendi
ren hen isem bütün fenalıkları bn"a 
dokunacakbr. Elbette senin gibi sa• ..: ... 
dık ve kimseye ~rnrı dckunu.:;~n "'"' 
hademeye lllşmezler ... dedi. 

Halbuki maksadı bahçevanın btı 
işde parmağı olup olmadığını anla
makh. Ragaı;ıtan hunu görerek ıa,·~I-


