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nan vapurlarını niçin tuttuk? 
Akdenizde korsanlık başladı 
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Averof, Midill.yi 
Bugü,ı Za etti!4!. ... . b ...................... ..._. ........................................ --....... - ......... - .... ··--· ... ... 

.. ıaltce kapattığımız bir vapur Venlzelosun 
oğıu ııundu; Asilere mahrukat taşıyacaktı 

Asi donanma Kavaladaki Ve 
nizelistlere yardım ediyor 

liükilmet Averofu hahr·
mak için emir verdi 

Karadaki hareketler kış yüzünden ilerliqemiyor 

Bulgarlar Yunan ihtilalinden 
istifadeye kalkışmıyacak 

Bu •abah Halice tıkdan Yunan vapurlarından üçü 

§ON DAKiKA 

~l<denizde-korsanhk başladı 
~=~trn., 7 (Huşuaf aaa.t 14) - Asiler MjdiJJiyı zaptetti 
... ~ • aailere iltihak etmit olan 

lil'~~ol lıarb gemiıi bugün Midil • 
Atina, 7 (A.A) - Atina, Ajan-

ıı bildiriyora .. 
(Devamı 12 ndd•) } 
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Cebidelikler 
• 

Cebi delikler ıahı ve açık gözler 

padifahı Ali Cengizin b"§ından 

geçenler-

Okurken kahkahadan kmlacafımz 
bu romanı 6 ncr sayfamızda buJ:ünden 
itibaren takip ediniz. 

~-relerek aıker çtkarmııt:ır. 
~ ~ kendi lnrnetlerine 
..._P ederse Averofa batırmak il· 

~ Clnir •c:nn1ttif· 
Yunan ihtildllne dair telgraflar 'I L.--..-._......._...._,.._ __ ...._......_ _ __....._......_.....___.._..__,-,ı 
lnc4 Ml/!amuda da DGTdu\ j ~ 
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·-- 1 l - Aıller tarafından Sala-ı 
nıln tersanesinde öldürülen bin -
bQfı Siolinln karııı cenaze nıe •

1 rasiminde, 
Z - J ki E I run askeri kalenin i 

arka merdiı'eninde, ı 
3 - Öldürülen blnba1ı, 1 
4 - Venlzelo!, 1 

5 - Hükumet emrindekl El -
zun askerleri, 

Ş - Hacı Klryakoa emrindeki i 
aıık~rler, İ 

J 1 - Gönüllü yazılan pallkar - ı 
• yalar, 
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2 HAB'E9 - Akıam Poıtan 

usolini 
Ba~bakanımızı hara-

retli bir lisanla 

ı.m~~k~~~r~~.A-~::!~:ı~;:~ "Türkler, BUigar hududuna 
;:~:::b:~j::."~~~~::li:~~: !::~ asker ·go·· nderı·yor muş' 
::~~:ia~~l~:~s1ıd~~1::aşb4kanımı- · - '' e 

BaşbakanGeneralls:;~~ Gospodin Batalof'un Türk önderlerine, Türk ordu-
Zatı devletlerinin deruhte bu- T • • k tb t d • • • h • • • 1 • 

yurduklarıyüksekvazifedeonyıh suna ve ur ma ua ına aır mu ım soz erı 
ikmal etmeleri münasebeHy le, sa
mimi tebriklerimi ifade ve yeni 
Türkiye önderinin idaresi altında 
zatı devletlerinin riyaset ettiği 

hükumetin yapıcı eserinin ınkiıafı 
faşiıd hükllmeti tarafından derin 
bir muhabbetle takip edilmekte 
olduğunu teyit ederim. Zati dev· 
letlerinin daha uzun müddet mem. 
leketinin neflne olarak velud 
mesaisine devam edebilmesi te
mennileriyle kendilerine dostane 
telamlarımı gönderirim. 

Muıolini 

Bcıtbakan B. Muıolini 

Sofya, 6 (A.A.) - Havas A- [ •• 
janaı bildiriyor: u • • t 

Türk krtaatmm Bulgar hudu- 0) versı e, kendisinden 
dunda tahaşşüdünün ne mana ifa
de etmekte olduğu §eklinde kendi-

ıine sorulan bir suale cevap veren 
Dıı itleri Bakam - Bey Bataloff, 
föyle demiştir: 

bekleneni vermiyor 
"- Biz, Türk - Bulgar dost • 

luk muahedesi ahkamına sadıkaT1e 
riayet ediyoruz, Şu halde Türk hü
ktimetinin almıt olduğu tedbirler 
benim için gayri kabili izahtır. E· 
ğer bu tedbirler a1mmıt ise ümit 
ederim ki, bize kartı değildir. 
Türk gazetelerinin bir kışmı bize 
karşı fena davranmaktadır. Hal· 
buki Bulgar gezeteleri iki memle
ketin münasebetlerini haleldar e • 
decek her türlü nefriyattan çekin· 
mektedirler. 

Manisa saylavı üniversiteyi 
şiddetle tenkid ediyor 

Ankara, 6 (HABER) - Eıki Zi
raat Bakanı Manisa ıaylavı Bay 
Sabri Toprak, maarif hakkında, 
kamulaya bir kanun layihası tek 
lif etmektedir. Bay Sabri Top -

rak, teklifinin baımda, Univerıi
teden beklenen faydaların tam 

ve matlup derecede olmadığını 

kaydetmekte ve bunun sebepleri 
ni §Öyle izah etmektedir: 

harbiye mektebi binaıı _bu it için 
ayrılabilir. Burada tedrisat Al • 
manca olmalı, Alman muallimle • 
ri tarafından yapılmaklı, ve 

Alman proiramları tathik edil 
melidir. Galatasaray liseai de- tim 
dilci halile talebe yetittirmekte 

devam etmelidir. Bu iki liıeden 
çıkanlar üniversite için mükem • 
mel bir surette yetitmit olurlar.,, 

Teklifin bir kısmında, talebe 
yurtları hakkında hükümler bu • 
lunınakta, fodla, çorba ve ıaire 
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Maarifte bir 
talimatname 
Maarif nıü.dUr ve 
memurlarınını vazi• 

feleri nelerdir? 
Ankara, 6 (Haber) - Maarif 

müdür ve memurlannm vazifele" 
rine dair, 926 tarihli talimatneıne" 
nin yerine konulmak üzere ha;Jl"" 
Janan talimatnamenin ~asları hii· 
kiimetçe tasvip olunmuştur. 

Talimatnamenin teşkilata ait 
olan birinci maddesinde maarif 
müdürlerinin vilayetin maarif i'• 
lerini gören tube reisleri olduğıı 
kaydedilmektedir. Bu talimatııa· 

meye göre, maarif müdürleri, res· 

mi ve her nevi hususi ilk tahsil 
mektepleriyle halk terbiyesine ait 
müesseselerin, her nevi hususi ..,e 

resmi orta tahsil mektepleriyle 
hususi meslek ve teknik müesaeıe• 

!erinin, müzelerin, kütüphanelt" 
rin, resmt ve husuıi okuma odala· 
rmın, dershane ve yurtların oıe,. 
ciidir. 

Maarif müdür muavini, maarif 
~üdürü tarafından kendisine veri 
lecek itleri yapacaktır. 

Talimatname ile, maarif idart" 
si, Kültür itleri, zat ;şleri ve ınır 
hasebe diye üç kısma ayrılmalrt•• 
dır. 

--o--

Kamutay 
toplanıyor 

Başvekilliğimin onuncu yıldö
nümü münasebetiyle zatı devletle. 
ri tarafından irsal buyrulan nazik 
telgraftan pek ıtıütehassis olarak 
en hararetli teşekkürlerimin ka
bulünü rica ederim. Zatı dev
letlerinin memleketim hakkmda
da.ki sevimli ıözleri Türk -
İtalyan münasebetlerini ihata et
mekten hali kalmamış ve Türkiye 
hükGrnetinin faşist hükfuneti ve 
onun mümtaz şefi hakkında besle
nen his~iyata tamamen uygun bu
lunnn dostane ruhu aksettirmek-

Türk gazetelerinin kendi hü • 
cumlarım muhik aöıtennek için 
ismini ileri ıürmekte oldukları 
"Trakya,, gazeteıi tatil edilmittir. 

Ümit olunUI' ki kiyuetleri herkeı• 
çe takdir edtlmekte olan Türk zi
manıda.rlan Türk gazetelerinin bi
ze karıı olan hücumlarına nihayet 
verirler. 

1 - Mevcut liıelerden üniver
ıiteye giden talebe, buradaki yük 
sek muallimlerin derslerini takip 
edebilecek bir tekilde hazırlanma-
mııtrr. 

ıuretile iaıe için vakfedilmış otan Bugtın encümenlere 
.v~d.~~ talebe .yurtlarına tahsisi Aza seçimi yapılaca1' 
ılerı ıurulmektedır. 

tedir. 

Ticaret yolunu 
müdafaa 

logll tere Ati antikte 
manevra yaptıracak 

000 millik bir den· z ticaret yo

lunun müdafaası için Martm ıe-o 

kizinci günü Atlantikde yapıla

cak olan lngiliz deniz manevrası· 
na tüccar gemileri de iıtirak ede
cektir. 

Manevre, tahmin!, bir kırmı
zı., bir de "mavi,, memleketle a· 
~uında olacak, gemiler bu renkte 
bayraklar ta,ryacaklardır. Ma· 
nevre, aym IS tine kadar süre
cektir. 

80 parça harp gemisi bu ma
nevreye iştirak edecektir. "Krr
nırzı., ta.raf daha kuvvetli görün
mektedir. Bu tarafın en göze çar• 
pan Ustünlüğü hava kuvvetinden 
yanadır. 90 tayyaresi vardır. "Ma .. 
vi,. tarafın ise tayyareleri 21 dir. 

Buna kar§ılık kruvazörleri faz. 
ladrr. 

Tüccar gemileri, manevre ıa· 

haımda görd ilkleri herhangi harp 
gemis'nin, göze göründükleri za
nıan:ı kaydedeceklerdir. Ve taşı· 

dıkları bayrağın rengini tespit e· 
deceklerdir. Bu malumat, sonra· 
dan isteyen herhangi İngiliz harp 
gemisine ilet 'lecektir .. 

Bazı vapurlara hususi talimat 
verilmiş ve milliyetleri kendileri
n& bildir~lmiştir. 

"Dü~man,, gemi göründüğü za· 
man "düşman baskın veriyor,, di
ye telsizle haber verecek ve kendi 
vaziyetini bildirecektir. 

-0---

Diln geceki zelzele 
Dün gece saat 23,49 da Kandil- ı 

fi rasathanesi hafif bir zelzele kay 
detmittir. 

Anadolu 'A jamınırı notu: 
Yaptrğmırz tahkikata göre, Trakya · 

da bugün normal bir ıurette bulunan 
kuvvetlerden başka ne ıevkiyat ne de 
tahtidat vardır. İki memleket mUnase
batr ise iyi bir safhada inki!laftadır. 
Tilrk matbuatının ekseriyetinde acı ya
zıların azalmakta olması da bu 
iyiliğin alAmetlcrinden sayılsa gerek • 
tir. 

HABER - Dördüncü sayfada· 
ki (Balkan misakı devletleri ve 
Yunan ihtilali) "yazımızı okuyu -
nuz. 

-0-----

Bulgar askeri ytikse]{ 
şt\rası 

Sof ya, 6 (A.A.)' - Bulgag ajan
ıı bildiriyor: Kral, bugün öğleden 
sonra ıarayda toplanan aıkeri 

yüksek turaya riyaset etmiftir. Şu· 
ra, ordu hizmetine ve ordu dahi • 
lin.de askerlerin yaıayıı tarzına a-

2 - Talebe, ecnebi hocaların 
dilinden anlamamaktadır. 

3 - Talebe, ecnebi ilim, fen SllAhları bırakma 
kitaplarından risalelerinden isti • koni eransı reisini 
fade edememektedir. istemiyorlar 

4 -Talebenin muhtaç olduğu Londra, 6 (A.J\.) -Birçok iKi 
kitaplar dilimizde yazdmamııtır. 1 saylavlar, askeri kredilerin arttı • 

5 - Üniversitede tedriı için li. rılması sebeplerini izah ve ispat 
ıım olan vasrtalar ihtiyaç derece- eden Beyaz kitaba karıı protesto 
ıinde hazırlanmamııtır. makamında. olarak, ıilahlan bı • 

Bay Sabriye göre bu ıebepler rakma konferansı reiıi Bay Artur 
ortadan kaldırılmıa üniversite • Hendersonu vazifesinden çekilme· 
miz emsali arasında güzide ola· ğe davet etmek niyetindedirler. lı
bilecektir. çİ ıaylavlar, askeri kredilerin artb-

Bay Sabri bundan ıonra layiha rılmaımı ıilahlan bırakma konf e· 
ıında ıu fikirleri ileri sürmekte- ranıını torpillemek için yapılmıt 
dir : saymaktadırlar. 

" - lstanbulda, orta ve lise ltçi fırkası parlamento grupu • 
tedrisatını ihtiva edecek bir bü - nun pazartesi günü hükUmetin ıi
yük mektep vücude getirilmeli • lahlanma po'litikaaı aleytıinde ve· 
dir. Ankaraya nakledilecek olan receği takririn metnini tespit et .. 

.... ıauuıunnn••· .... - ... "''"'""uu•u"'" '"''""''""""'"ıum""'""'""''-"' meden evvel Bay Hendersonu din-
it mevaddı cariye ile meıgul ol • !emeğe karar verdiği zannedili • 
muıtur. yor. 

r Sabah gaze_t_e_le_r_i _n .... e_d_ı ..... ·lJ_or __ l_a_r ? ___ ] 
"Venizelos 

KURUN - Asım Uı bugün yazmıı 
olduğu yazıda Ankarada Ulus gazete
sinin kadın saylavlar şerefine verdiği 
çayda almış olduğu intibalan yaz. 
maktadır. Asım Us bilha.ssa kadınla -
rın siyasi hayata atıldıktan sonra aile 
işlerine de karışıp karışmıyacakları 

sualleri karşısında aldığı cevaplan 
tekrarlıyor, bayanlar cevaplarında 

kadınlann her veçhile erkeği tamam
lıyan bir unsur olmaları dola11ısile 

gerek aile işlerinde ve gerek menıle

keti müdafaa işlerinde yardım ede • 
ceklerini, ve erkeğin yanındaki vazife. 
lerini her zaman müspet bir ıekilde 
ifa edeceklerini söylemişlerdir. 

CU1'r!HURIYET - Yıınus Nadi 
bugünkü başmakalesini Yunanistan -
da.ki isyan hareketine tahsis etmiştir. 
Dost ve komşu bir memleketin bQyle 
bir f el ak ete uğranuuuna çok esef e~ 

tikten sonra bunun bir an evvel niha
yetlenmesini ve Yunanistanm yeni • 

uçuruma doğru gidiyor ... ,, 
den ıullı ve sükuna kavuıma.sım ıe • 
menni ediyor. 

MiLLiYET - Ahmet Şükrü Es
mer de son Yunan lıadiselerinden 

bahseden bir makale yazmıştır. Y a.zı
sında isyanın muhtelif saf halanm an
lattıktan sonra Çaldaris ile Venizelos 
arasında siyasa ayrılığının, şimdi bir 
memleket parçalanması şeklinde te

zahür ettiğini söylüyor. Ve Kondill8, 
JJ1etaksas ve Dusmanis'ten mürekkep 
üçler komitesinin Venizelosu ergeç 
alt edeceğini, ve bu işe bir nihayet ve
receğini umuyor. 

ZAllAN - Bir taraftan Yunanis
tan işi karmakarışık iken, şimdi bir 
taraftan da Almanya işinin sarpa sar 
dığtnı söylüyor. Ve yazısını şu şekilde 
bitiri11or: 

tı için büyük bir nimet olur. Fakat 
herhalde Garbı Avrupada Alman me
ıelesinln teıkil ettiği nwzmin lıa&ta
lık IJyle kolay kolay tedavi edileceğe 
de benzemiyor.,, 

AKŞAM - Bugiin!iJ Ak1amda Ge
neral lımet lnönünün on ıene lasıla
aız Başvekllllkte kalması etrafında 
Bay Titüleskonun verdiği ziyafetten 

bahsedilmektedir, Akşamcı 1JCUU1ın • 
da; büyük şef in çok değerli illlanıla • 
rını bir hakikat haline sokmak için 
misli nadir görülmüş bir azim De se
bat ile uyanık ve uzağı görilr blr su -
rette gece gündüz çalışan Baş vekili • 
mlz bugün arkasındaki on seneye lıa· 
kikaten iftihar lıtssi ile başını çevire
bilir,, demektedir. 

"Mütemadiyen barutla, ateşle oy
nayıp duruyorlar. Bu ateşin kıvılcım
lan nihayet baruta sıçramaz mı? Er
geç sıçramazsa dünyanın mukaddera-

----------~~~-~~~~~~~--------...:~~~~~ 

SON POSTA - JJfart ayında kar 
yağmcmndan bcıMeden bir yan yazan 
"iki. yıldız,, bunu yetmişinden aonra 
gelen bir varlığa ben.ıeımekudlr. 

Ankara, 6 (Haber) - Kamu • 
tayın yannki (bugüiıkü) toplantı• 
ımda encümenler seçimi yapıla ' 
taktır. 

Saylav mazbatalannm tetki1'1 
için 20 kişilik bir hususi encünıeıt 
tetkil edilmiıtir. Müstakil sayla"' 
lardan Kaıtamoni Saylavı Bş~ 
Nurinin ıeçim ıU'aamda ıeçildiS1 

mmtakada bulunduğu hakkmd1 

bir ihbar yapılmııtır. Bay Nuriııİ11 

muallim olması ve muallimlerifl 

de memur sayılması dolayııJYle 
ihbarm hakırz olduğu neticetiııe 
varılacağı anlatılmaktadır. 

Ankara, 6 (Haber) - lıtanbııl 
Oniveraitesi elektromekanik ıube'j 
alet ve edevatı ile, kitaplarıııoı 

yüksek mühendiı mektebine par" 
aız devri; Cenevrede imzatan•ıı 
reıid kadm ticaretinin men,i h.lc:" 
kmdaki beynelmilel muıl:aveh~ııitı 
tatbiki; Türkiye- Bulgaristar 

araımda akdedilmi§ bitaraf)l1'ı 
uzlafma ve hakem muahedesiııİJJ 
beı ıene müddetle uzatılmaırl''° 
ait protokolün taıtiki; Kırkl•rtli 
Saylavı Bay Fuadm 16 ve dıab" 
kiiçük ya§taki çocukların ıinelll~ 
ve tiyatrolara kabul edibneoıesı 
teklifi; menkul kıymetler ve k~" 
biyo borsaları dıtında kalan d•: 

ier bütün bonalarm ökoOOfı! 
Bakanlığına bağlanma11, aaab~ 1 

ticaret odalarının teklifi uıerın., 
111" eJ:llıl" vilayetçe borsa açılma11, " ... 

t E .. .. 1 . . - -ı-tırıl" ay ncumen uye erının aJ .. 

· ması etrafındaki layihalar l{atııU" 
taya veril mittir. 

-0-

Atatürkil tebrik ~ 
Ankara, 6 (HABER)_ ıra 

·-•. :rltıe 
kralı, yeniden Cümhıırret5l.ı~-

i . d .. , .. ü K ,,, Ata -
ıeç mın en o ur amw. 
türk' e tebrik tel yazıları göntl.er; 
mi§, Cümhurreisimi:z kendiler': 
•amimi teıehkürlerini bildirlfl'f ,. 
tir. 

' 



~ '11\IART - 193.~ 

.73ı;iim q.5':üşüuı: 
~-------------------Nedir bu hava-

ların hali? 
Bir dünkü havaya bakın, bir de 

~Ugünküne ... Nedir bu, Yarabbi ... 
•ta.nbu1a .. Abü ha vasile met-

h\lr !., derler ... "Ab,. yani lerkoı 

Ayakkabıcllar 
cemiyeti 

' :.~Yll, yahut şişelere hileli konulan LAstlk fabrikalarının 
1Yi ? H ··h t' k au,, mu.... uranın fO re l lddlalarJOI yerinde 
ancıklığmda ise diyeceğim yok ••• 
Boğaz4çj iki methali açık bir bu 1 mu yor 

~ridord'ur. Öyle bir koridor ki. Ham ve mamul kaoçuktan alı. 
l~inden ~ızrr ~ızır esen rüzgarl~: nan istihlak resminin fazJalığın • 
.. tanbut üzerıne çarparak, bızı dan dolayı lastik fabrikalarının 
kllra.nderde,, bırakır... bu sene altı lastik keten ayakkabı 
E:.kiler, bu havayı beğenmit1er yapnuyacaklarını ve bunun için 

l.txıa, bakınız, ne ,erait altında: de fabrikalannı kapadıklarını yaz-
Merhum dayım anlatırdı. Ço • mıttık. 

CUkluğunda komşulan olan bir 
l>tşa.nın arkasından bir Ağa gider 
rn1,. Elinde koskocaman bir boh • 
Çl ••• 

Ha.va aabahleyin buz gibi ayaz 
hır? ... Efendinin sırtında da, kurt 

Lastikçi1er mevcut vaziyeti bu 
tekilde anlatırken lastikçilere 

bu sahada tam bir rakip olan a • 
yakkabıcılar büsbütün ba§ka ka. 
nattedirler. 

Poatundan ala bir kürk ..• Derken, Bu hususta ayakkabıcı1ann fi • 
hulutlar yarıJrr, günef, aralıktan kirlerini bildiren umum ayak.kah~ 
didarını gösterirmİf... Efendi, 1 cı aan'atkaran cemiyeti bqkanı 
!Övle, başını hafifçe yana doğru Abdu!lah Vecdi diyor ki: 
Çevirinniş. Bu işaretten an1ıyan "- Lastik fabrikalarından, ge
~şak, derhal bohçaya davranır, çen sene deposunda yüz binlerce 
•~ur kürkü paşa hazretlerine çifl stok buJunan bir tanesi müa
tiydirirmiş.... Kurt postu bohça· tesna olmak üzere, diğerleri ki . 
h... Biraz sonra ortalık günlük milen çahfmaktadırlar. Fakat iti
t\ineşlik... Bu sefer de, elmali raf etmeık Jazımdır ki bu sene fi • 
~~tkü ortaya çıkarmalı... Samur yat açmak hususunda biribirlerini 
~urk b h bekledikleriMen henüz hararetli o çaya .... 

çalışamıyorlar. Lastikçiler geçen 
seneler yaptıldan kazanç niıbeti 
üzerinden bir miktar f edaki.rlık 

lıtanbul havası bu, güven ol· 
llıa.~ ••• Belki bir şaate kadar şakır 
r'ktt yağmur yağar ••. Ağanın ko -
ln'ıda bir de kocaman şemsiye ederlerse menfaatlerine daha uy • 
"-nnı,ş ... Hulasa, bütün tertibat gun hareket ederler. Yani geçen 
hıında .. . 

lnıo.n. şehrimize adam akıllı 
temessül edebilmek için ancak bu 
tek'lde mücehhez dola~ah .•• 
\'oksa. öhhü öhhü.1• Aksırrk, tık
'~k. n~zJe, grip ... Bunların önüne 
~~" ·ı ' tl mez .... 

(ttattce SUreyya) 
"----~~~~~~~~~-

Fena not alan 
muallimler 

Maarif inzibat komisyonu bu
ti.in maarif müdürlüğünde topla • 

~~ktır. Bu toplantıda, üç yıl fe
~~ tlot alan muallimlerin ve bazı 
lii()y rnuallimlerinin vaziyeti gö • 
d ~ü'ecektir. Köy muallimlerin • 

en bir kısmmm tedrisatta mu a 

Q~~f fak olamactıkları anlaşıfdı· 
~ 'Rından bunlarm yerlerine ehli
tti olanlar tayin edilecektir. 

--0-

~roln kaçak~ıları 
l , 8iiyük!ldada eroin fabrikası 
t ~en · · · b· . ve ero1n tıcaretı yapan 

tı. lltııtrj A.a1anidis ve arkadaşları • 
.:. a.it karar bugün sekizinci ihti -

' llıa.hkemesine verilecektir • 
•-o--

seneler gibi yüzde 50 kazanç ye
rine, yüzde 20 kazanmakla iktifa 
ederlerae mesele hallolunur • 

Ustikçiler istiyorlar ki geçen 
sene konu!an istihlak vergisi leh • 
)erine tadil edilsin .• Eğer bu vergi· 

lerin ince bir tetkikten sonra ko • 
nulduğuna ıamimf innacı bulu • 
nanlardan olmasaydık istihlak 

vergisinden en evvel bizim tiki -
yetçi olmamız lizrm gelirdi. Çün
kü 1asfkçiler bir çift lastik ayak • 
kabı için elli kurut vergi verirler • 

ken deri ayakakbıcılar bir çift a • 
yakkabı malzemesini teşkil eden 

deri ve kösele için seksen kurut • 
tan fazla vergiyi &eVe seve veri • 
yorlar ve hiç de ıikayet etmiyor • 
lar.,, 

--<>-• TUrk Talebe l{ecesl 
MiUi Türk Talebe Birliği bu a· 

yın 17 inci pazartesi gecesi Mak
sim salonlarında Türk Talebe ge
cesini hazırJamııtır. Her aene 

gençJiği bir araya toplamak ve 
yerli ruhu ihya etmek iç· n yapı • 
lan bu eğJenceye bu aene fazla 
kuvvet sarfedilmektedir. Şapka kurdelesi 

k k 1 ğı Proğramda zeybek, sepetçi oğ • 
a~a ÇJ 1 lu, Köroğlu, Kırrm, Türkistan, A-

~ Cürnrük muhafaza tetkilatmm zerbaycan oyunları vardır. Ayrı· 
sa~dana çıkardığı kordela ka • ca ~arikatür ve gece gazetesine 
k çılığının sekizinci ihtisas mah-
}\ ~sinde dunııma.st yapılmıştır. büyük bir ehemmiyet verilmekte-

q '~kçılığı yaptığı zannedilenler- dir. 

.. 1~1\ Antonya Obigrimonn bu itle Sıhhat -o--
~ ak cüzdanı olmı-
t'ttn·aıı görülmediğinden beraet 
ltı 1t "e kamarot SaJvatoranm yan sakalar 
~\>kufen muhakemesinin deva - Belediye mürakipleri tarafın • 

•na k ·ı . . arar verı mıştir. dan memba suları çe§melerinde 
1' -<>-- yapılan yok!ama'arda çeşmelerde 
ı il tün enstltilsil su alan hemen bütün sakaların 

q~ nh~ar!ar idareıinin Maltepe- sıhhat cüzdanı olmadığı görül -
\il ~.a.Ptrrrnakta olduu tütün enati- müştÜT. 
'~nün İnşaatı bitmek üzeredir. Ellerinde hüviyet varakalan olmı-
~ natitüde tütün cinslerinin ıa - yan bu sakaların bu yüzrlen yan
hil' 

1 
ile uğratılacaktır. Munta:ııe.m 1 ht adres verdikleri anlaşılmıştır . 

d,t\••trfaya tabi tutulan!ar, buı:a • Bütün sakaların sıhhat cüzdam al· 
t'~ i:e1dikleri yerlere götürüle • malarmm temin edilmesi ıube mü-

~0ia1Ulacaktır. • ' dürlerine bildirilmiıtir. 
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Yumurta piyasası 

Fiyatlar 
iki Aln1anın elinde 
bJr oyun<·ak haline 

gelmiş 

Şehrimizdeki yumurta ihracat • 
çıJarı, Türk yumurtalarının dünya 
pİyasalarma bir elden ve ayni tip · 
te çıkarılmasını temin için, arala • 
nndabir şirket yapmağa çalış • 
makta idiler. Türkofisin de deli. • 
letiyle bu şirketin vücude gelmesi 
ko'aylaşmış ve nihayet Tiırkofiate 
tirketin esaslarını kurmak için bir 
toplantı yaptlmıştır. 

Ofiste yapılan toplantı uzun 
hiT müddet devam etmiş ve he • 
men hemen anlaşma imkanları da 
hascJ olduğu bir sırada aza· 
dan birinin kendisi için fazla hi•· 
se istemesi üzerine İf gene bozul· 
muıtur. 

Vaziyet böyle devam ederken 
diğer taraftan haber verildiğine 

göre, Alman.yadan lstanbula ge w 

len iki Alman firma.ar mümessili 
lstanbul yumurta piyasasım ele 
almaktadırlar. Almanyadaki yu

murta ihracatçılan ile anlaşarak 
hareket ettiği söylenen bu iki mü
messilin yumurta fiyatlanm iste· 
dikleri ıeviyeye indirmeğe veya 
çıkarmağa muvaffak olduklan id-
dia edilmektedir. 

Bu vazi1'et karşısında ali.kadar· 
lar yeni bir birleşme teşebbüıü 
daha yapm~ğa girişmitlerdir • 

flç aylıklar ve küsurat 
vergisi 

Evvelis= günkü 1&yımızda üç 

ayhk~armı bankadan alanlarm 
vize muamelesi malmüdürlükle
rince bir hafta kadar uzat11d\ğı 
nı okuyucularrmızdan birinin bir 
tikayct mektubuyle ya7.llllı§tık. 

Dün yaptığ~ız tahkikatta öğren· 
diğim'ze göre bu vize muamelesi
nin uzaması küsurat vergisinden 
ileri gelmektedir. Şimdiye kadar 
tekaüt yetim ve dulların maaşla

rından alınan küsurat vergileri 
her yıl lk'ncikanunda hesaplanıp 
alınırken bu yıl Maliye Vekaletin· 

den ge1en emirde bu vergilerin 
Haziranda h~aplanıp kesilmesi 
bildirilmiştir. Bundan dolayı ş'm
di Nisan, Mayıs, Haziran aylıkla

rını almakta olan tekaüt ve dulla
rrn küsurat vergilerinin hesaplan· 

ması uzun sürdüğü c"hetle malmü· 
dürlüklerince her gün iki yüzden 
fazla muamele yapılamamakta
dır. Böyle olmakla beraber mal· 
müdürlükleri bütün muamelelerin 
nihayet gelecek hafta ortalarında 
bitece'.ıini söylemektedirler. Yal· 
nrz bankada böyle bir küsuTat he
sabı yapılmadığı ıç1n acaba 
orada cüzdanlar niçin birer hafta 
bekletiliyor? 

--0--

Avculara gün doğdu 
Şehrimiz avcıları karın baş!a • 

ması üzerine şehir dışında toplu 
b:r halde kış avlanmaları yapmak
ta~ırlar. Büyükçekmece ve Kü
çüçekmece göllerine fazla ördek 
in Jiği haberi geldiğinden dün Ve 

evve '"r gün iki avcı kafilesi oto • 
büslerle Çekmeceye gitmişlerdir . 

Cuma giinü de avlanmak üzere 
Büyi;k ve Küçükçekmeceye toplu 
halde bir seyahat xapılacaktrr. 
r>iğer taraftan evvelki günden 

itibaren Halicin sonundaki ada • 

Nazilli 
fabrikası 

So'\'yel ın u le hassıs
ları proje üzerinde 

çah~ıyorlar 
Sümerba.nkın Nazillide kura· 

cağı mensucat fabrikasının proje
leri i'le uğraşmak üzere Moskova • 
dan gelen beş kiş\lik fen heyeti, 
şehrimizdeki Sovyel konsolos luğu 

ticaret mümesailliği da:resinde ça· 
lıtmaktadır. 

Heyetin bafında Turks.troy ikin
ci müdürü SigJin bulunmaktadır. 

Heyet, Kayseri fabrikasından 

da bir mütehassısın araya girmesi

le altı ki,iden ibaret olacak ve 
burada ihzari tetkiklerde buJun • 
duktan ıonra Ankaraya, sonra 
Nazilliye gidecektir. 

Nazillide açılacak olan fahri· 
ka çok biıyük ve pek mühim bir 
sanayi kurumu olacaktır. Ş~hri • 
mizdeki Sovyet ticaret mümeuilli
ğinde dün, Bakırköy bez Cabnkası 
müdürü Fazlı da bulunduğu halde 
sabahtan ak§ama kadar çalıfmıt
lar ve ilk projelerini gözden ge· 
çinnit1erdir. 

Fabrikanın ilk projeleri önceden 
hazırlanmış Te Sümerbanka ve · 
rilmit bulunuyordu. Şimdi bun• 
lar üzerinde tetkikler yapılmakta· 
ve eJ&J hakkında gi:irütülmekte • 
dir. 

Kat't proje bu görüşmeler neti • 
usinde orta.ya konacaktır. 

Bugün Sümerbank umum mü • 
dürü Nurulah Esad Sümer de An
karadan tehrimize gelerek Sovyet 
mütehaasıslannrn tetkik toplantı • 
sıoda bulunacak ve birlikte görü
rütülecektir. 

D.ı ilk tetkiklerden sonra, 
Ankarada bankanın heyeti umu • 
miye toplantısı yapılarak bura• 
daki tetkik neticeleri üzerinde 
konuşulacak sonra Nazilliye gidi· 
lecektir. 

Sovyet mütehassısları mühen · 
diı, kimyager ve fabrika tesisa -
tında muhtelif ihtisas sahibi kim • 
sel erdir. 

Nazilli seyahat ve tet1.<iki mü· 
nasebetiyle Sovyet mütehassısla . 
rmm Kayserideki fabrikamıza da 
UKramalan muhtemeldir. 

--0--

Yenl inhisarlar 
umum müdUrU 

lzmri saylavlığına seçilen Hüı -
nü Çakırdan boş kalan inh=sar!ar 
umum müdürlüğüne muavinlikle 

bulunan Mithatın seçildiği dün 
lnhisar'ar idaresine resmen bildi
rilmiştir. 

Bu münasebetle inhisarlar u· 
mum müdürlüğünde bazı değişik
likler yapılacağı yazılmışsa da bu 
yanlıştır. Müdürler arasında biç 
bir değişiklik yapdmıyacak ancak, 

umum müdürlüğe geçen Mithatın 
yerine bir zat getiritecelctir. 

Mithat Gümrük ve lnh:sar1ar 
Bakan'ığiyle temas etmek üzere 
yarın An!<araya gidecektir. Yeni 
tütün, tuz kanunları, memurları 

koruma san-'ığı ve yeni yıl bütçesi 
hakkında ba'<anlıkla görüşmeler

de bulunacaktır. ...... 111111 •ırwwı-xes ••-uz -
'ar civarına da ördf>k ~ürü1eri in -
me:!e başlamıştır. Burada avla • 
nan avcı!ar bulunmuş, fakat şehir 
içinde avlanmak- yasak olduğun

dan zabıta bunları menetmiıtir. 
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ile uac, 1le lJOPl 
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Rusyada b:r 
m yo:ıer 

Evet! lşçiler diyarı ve zengin 
düşmanı olan Rusyada bir adam 
bir sene içinde milyoner olmuş
tur. 

Bu adam başka memleketlerde 
olduğu gibi ne tüccar, ne fabrilca• 
tör ne de müteaahhittir. 

Vasilye Vsilyeviç isminde olan 
olan bu adam yalnızca muharrir • 
dir. Bilhassa tiyatro yazar. 

Vasilye Vasilyeviç isminde 
le çalıştığı halc!e son zaman' " ra 
kadar meşhur olama.mıştı. F a!:at 
geçen sene yazdığı "Başkasının 

çocuğu,, adındaki tiyatrosu ken -
disini birdenbire meşhur ve zen -
gin etmiştir. Hala Rusyada yüz • 

lerce tiyatroda oynnanan bu pi .. 
yes kendisine bir ıenede tam bir 
milyon rub]e getirmiş, ve bu su
retle kendisini' milyoner yapmı§'" 

tır. -
Rusyda tiyatro eserleri ıahip-

lerine yüzde allı pay verirler. Va• 
silyeviçin milyonu bu yüzde altı• 
lardan hisd olmuştur. 

Muharrirleri en mesut-ol;; 
memleket fÜphe yok ki Sovyet 
Rusyadır. Her ne kadar burada 

muharrilrein banka işleri yapması 
memnu ise de hükumet kendile -
rini adam akıllı himaye ecler ve 

kazançları da yolundadır. Y alnıı 
Rusyadan para çıkarr.ıak yasak ol 
duğundan bu paraları mem!eket .. 
ler'nde yemektedirler. 

Ayni fekildP. Rusya bankala • 
nnda me~hur lngiJiz muharrirle -
rinden Bernar Şov namına da bü· 
yük bir servet yatmaktadır. Bu
nun da sebebi Rusların Bernar 
Şovun eserlerini çok sevmeleridir. 

Mısıra man~al kiintÜ• 
rU yollamak karh 
lskenderiye ticaret mümessi?i • 

miz, Türkofise, kömür ihracatı • 

mrz için mühim bir noktayı bi~ dir
mekted ir. Bu habere göre ~hsır-

da Türk mangal kömürünün fiya
tı gittikçe yükselmektedir. Fiyat • 
ları geçen hafta içinde, bir tonu 
400 - 500 kurut iken, 600 • 700 

Mısır kuruşuna yükselmiştir. fş.. 

kenderiye ticaret mümessilimiz 

kömürcülerimizi Mısıra mangal 
kömürü göndermeğe te§vik et• 
mektedir. 

--0--

Rnlkon \'e daratn
Jarda korli uluk hır 
Ev ve aparbmanların ba!kon • 

larında ve taraçalarında yetmit 
santim yüksekliğinde korkuluk ol 

masr lazım gelirken çok yeni yapı
lan inşaatta buna riayet edilmedi. 

ği görülmüttür. Bu gibi yapılara 
müsaade verilmemesi a!akadar • 
lara bildirilmiştir. 

-<>--

Şeker kaçakçıhğı 
muha1<emesl 

Bu'garistandan memleket:mize 
ge'en muhacirlerin vaziyetinden 
istifade ederek şeker kaçakçılığı 
yapan ıel;>ekenin muhakemesine 
bu ayın 13 ünde başlanacaktır • 

--0-

Hor~ada drahminin 
vaziyeti 

Dün Borsada drahmi üzerine 
gene hiç bir muamele olmamıttır. 
Pariı borsasının dün akşam veı- • 
diği drahmi fiyatı evvelki gün • 

4 

kilnden biraz daha yüksekti .. 
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Vunanistanda isyan hareketı 
Çaldarisin mat
buata beyanatı 

Denizdeki vaziyet Balkan devletleri ve 
Hükfunet reisi Ça.Idariı, matbu ' 

at mümessillerinin müracaatı Ü· · 
zerine aşağıdrJı.:i beyanatı tahri .: 

Asi donanma Akdeniz- Yiıiıaô ihiiIMi 
• 1 , ... ... 

de neler yapıyor? 1 Atina s-e-fi~ri--+rri .... iz...._i_za--h-at istedi 
ren vermittir: 

Vatana, devlete v'e Yunan mil 
!etinin hüriyetlerine kartı ıilih 
çekmek cüretinde bulunan cani; 

' 

Asilere karşı isyan Trakya hududuna asker gUnderiyorn;ıuşuı 

Jerden memleketi temizlemek Ü· , .Kava.ladan bildirildiğine göre, ywialz k<ıbiliyette bir ltii.kıimetin 
Atina, 6 - Estia ğaietesinin 

haber verdiğine göre, Balk.an mi· 
sakına. do.bil devletler, Y unani> 
tanm da.bili vaziyetini alika ile· 
ta.kip ettiklerini Yunan °hüktime· 
tine bildirmişlerdir. 

jansı bildiriyor: Cambana gaıett' 
si, Bulgar - Yunan hududunuD 

zere hükfuııetin ve milli kuvvet• uiledn rei&i General Amneno-s. tqkil edilmesini iste.mi§tir. 
üç gijndenbeTi kapalı olduğtı1111 

dü.ndenl>eri Pe§tede muharebe gii· 
rültülerin.in İ§itllmekte bulunduğO' . 
nu yazmaktadır. 

lerin batladrklan mücadele bu" Şehir dahilinde ahalinin~ saat flllsi dona~ma lskenderiyeye 
günden itibaren artık ka.U •afha- ıüren iayanmr bastırmak için aai sı§ınmak fsterse •• 
sma giriyor. Kendi saadctlnin, psaru harp gem.Wniu muaveneti· Jakenderiye, 6 (~.A..) - Yuna-
kendi ıi!kUıı ve rahatının alçak ne müracaat etmittir. nistandan buradaki Yunan elçili· 
dütmanlan ta.rafından kopart:ı • ' ğine gelen bir telgrafnamede asi 
lan felaket frrtınası kar§ısında t HABER: Böylelikle, denizle gemilerin lskeiıderiyeye iltica ede-

Türk ve Bulgar el~ile.ri, B(lf 
bakcın Bay Çaldarisi zivaret ~ 
derek hadiseler etralınJa mala 
mat almışlardır. 

Hariciye Bakanı, Bay Batatofı 
gazete muhabirlerine beyanatt' 

bWunarak Yunanistan vakayiirıİJI 
Balkanlar ıulhunu tehdit etınefİ 
ihtimali bakmımdan Bulgaristatl1 

ıon derece alakadar etmekte otdtr 

ğunu beyan ettikten ıonra şöY1' 
demittir·. 

milletin, ilk andan itioaTen, göı.. d~ asHerip li&kim olduklan anl bileeekleri bildirilmektedir. 
terdiği soğuk kanlılık \le mqru hü ~ılmaktadrr. Esasen, A,kdenizdeki . Elçi. Mt5ır &§Vekilini ziyaret 
kUınetin harekatını takviye h\I • ' Yu:nan v·apurlArını çevi.~ Yunaı:ı ederek böyle bir hal vu'kuunda bey 
ıusunda izhar ettiği tcvk ve lieye · donanme.ıpıa kar§ı tedbir abn· nelmilel kanunun tatbik edilerek 
can bizlere bu mücadeleyi bahli . mı§br. JJu tedbirlerden hiri, bi- asileriıı silahlarından tecrit edilme 

Asker gönderiyormqşuz 

yar bir neticeye vardırmak içU,." ziın, boğazdan geçen vapurl sini talep etmiştir. 
lizmı gelen bütün kuvveti verıı:ıit · y . 1...·:~•.· t' . · ı · lngiliz ve FranSJZ donan• 

Bükreı, 6 (A.A.) - Havas a. -
jansmdan: Türkiyeden. gelen. ha· 
berlere göre, Türk hükU.meti, Ma· 
kedonya.iayanından doğa.bilecek 

• unan ıı'41'-ume ınm emny e çevıl'" 
tir. Meşru hükUmbetin galebesın • . . d' maları Yunanistanda 

. l . ld memız ır. 
den tamamıy e miıemınen o u • . f • , Bir lngiliz ve bir Franıız 

her ihtimale kay,ı Yunan hududu
na asker ve malzeme göndermit • 
tir. 

"- BUigaristan, komıular~ 
mütkilabnı istismar etmeyi kat'if• 

yen istememiı,fakat hudutların ııııs 
rakabeaini takviye iç.in m~Jeket 
cl.ahilinden asker sevketmesi zat11' 

ğunu en kat'i bir surette temin VeinJı:elosuR fsyanla · %ı1hlısı, Yunanistancla bulunan 
edebilirim. r · allkası yokmuş? talJaaları.nı himaye i,in Pireye 

Ayni zamanda . Belgr<zt-A.ti.ıu:ıılll1I. bura.yage- gelmek üzeredir. 
Bükreı~ 6 (A.A.) - Havu a • 

jansmdan: Yunan hududuna u • 
ker ve malzeme gönderildiğine sarsılmaz kararı yalnız şükti-mı to-: · len habere cöre, Venizelos, isyan Yeniden bombardıman 

aise değil, ayni zamanda Kendi /uıreketile alakası olmadığını bil T 4yyareler yeniden bir cı1i 
~hıoSlarmm adi menfaatlerini teıo, c/irmi§ ve anla.ıamcı,maz.lıkltl1a son gemiyi bombardıman etmqler 

dair Türkiyeden ge1en haberler rtdir. Bu tedbirler, tamamiyle tt • 
üzerine, bu sevkiyat Makedon.ya 

1 

dafüi mahiyettedir.,, 
min için sistematik bir tarzda pıl• verecek ve yeni intilıabcıtt htlZlrlı ı;e yaralamışlardır. 
au kurmaktan çekinmiyenlerdczı., ----------=,~·!#11JJJ=--ı-~x:ı:r1zz~w:ıııııcwa::ım•~------

Yunan isyanından dolayı ihtiyati HABER- Bu meıızua dain bugDfl' 

bir tedbir olmak üzere telakkt e. kil gazetemizin ikinci sayfasında oıP· 
memleketi kau surette tathire d~ Karadakı· vaz,·ıyet 
matuf olduğuna işaret etmeği va· 

dilınektedir • gar Hariciye Nazırının sözleri ve .4' 
Bulgarislan, kom,ularının nadolu Ajansının tebliği vardır ki çrİ 

zife addederim. Hükumet memle-· 

::;1::ıe~~~0~:~.=::md; Şiddetli kış harek~ta 
mU,kUI vazlyetferlnden ehemmiyetli olduğu içirı gözden kaç' 
istifadeyi dUşUnmiiyor 
Sofya, 6 (A.A.) - Havasa. 

manıaımı tavsiye ederiz. 

rin bir ıurette hissetmektedir. 1 
Hük<imetReiaiÇaldaris mani 0 uyor 

Tan gazetesi nedlyor. · Atinada şiddetli ted
birler ve tesirleri 

Tan gazetesi Yunanistandaki 
isyana dair yazdığı baımakalede 
bildiğimiz hadiseleri anlattrktau 
sonra diyor ki: 

Yunaniıtanda akıl ve lltAJltı • . 
ğın hakim olaca~ V'l dahili 
harbin Helenleri ikİ}'ID ~ 
cağmı ümit edelim. Şim.'1.i,. ka • 
dar memlekette teessüsüne ?fı· 
ıılanmilli birliğin, bu milletin ta
nıdığı tehlikelerden en vahlınHmr 
psında, devamlı bir surette 'riic:ııt 

bulma..smı da temenni e,tıııcliyiz. 
1925 Haziranında bir ıitiktimet 

Atina, 'I - A.süer- üıi. al.q cırann 
tltı ltücum.q maruz hulıınmak • 
tlıdırlar~ General Kondil&., çe
virm.ı: ~tinüı .af hımru:la.n 
mcmau~ ~ etmekte. 
VYcın.&11 ~~ ıQ.(Jtin pek 
~cnl~tıiın.x. lrildirmektedir. 

Bay Çal dar tal l'İ beyanatı 
Atüia - B~lia.kan Ça.ldaria, 

~elanik ·>vıuiyeti bakJnnda ıu be
'yanatt;ı. :&Jlnnınugtur: 

i - ~18.ıı)kte eu küçük bir ha -
dise. @1et·olınag;u~ttr. Bu hususta· 
.ki ~yiala:r asıls1%dn-. Selanikte 

darbesi ynpan, ken<lini diktatör 1 tam bir süliUnet v.e intizam hüküm 
ilan eden ve 1926 da cüm.hur rei· ~rü'y<or. Yu.liiız 'tuı:tukbrı yolla is 
ıi olarak bir iki ay sonra. ~ne ~ yana teQlayül gÖsterıni§ olanlara 
ral Kondi1is tarafın~n t~~kif e- karŞt ihtiyati bazı tedbirler alın • 

• 
dilen miralay Pangaloı h;ıreketi mı§trr~ 
tekerrür etmemelidir. Büttin Makedonya ordcı.u hü-

Yunanistan, her meml~ette ol kUmete sadakat 'Ve itaat g6teri. \ 
'duğu, gibi ökono.ınik bu)lro.ndan iz. y<ir~ llan.edilcn kısmi ıefetberlik j 
tırap çekmektedir. Bw:ıfu 'bq .. ~aJC~og,ya -1ıali$j arasmda iJULıo 
ka dikkati celp etmesi lizmı ge .. ~il~ derce.ede büyük bir 

1 1 b. • !-~~'. b ı .sevinç uya.ndrrm.q.tır. Silah altına en soysa ır ·sarsıntı ıs-~ lJ u 1 
• • • 

H ·ı h ':1-1-"'- . -..... davet edilen ihtiyat efradından nuyor. ususı e er uAA!li4 - _ , • .. .. •. 

b . b ı al l f '-'-'-·- re-! b~tke. .bır çok gonülluler, vatan 
ır ~ an sıyaaa {l'.ıuu!J.J"Jll ·d.. __ 1 k · · km 

k b tı · .. .. d ·ı· ... Bay utm~al'tllI eıme ıçın a , a e erı yu~n en ezı ıy~.,, · 
Ç ıd • • •t•d 11• h!:l.:."!,_-.j.: 'ki akın kQfµyorlar, a arısın ı ı a ı Ul\~ ı ı 

senedenberi memleketin kOJkin • Harp Büan.ı Sellnikte bir 
ma.sı için ciddi gayretler 13rfet ~ beyanname ne,retti 
mektedir. Halbuki Ven.iz'elistl& 4.tüıa, 5 - Yunan harb'iye na .. 
rin muhalefetleri hük11ınetüı bU u: Ge.neral KondiJis SeJaniğç 
ça.lı§maaı ka11uında giiçllı'kler, çl ~ı.z· ~az §U be"nı:umıeyi neş 
karıp duruyorlar, Fakat Helenlo: retnıiıtir~ ı 
rin buna m1!ka~il ~ kolsylı~a Makedonya ahalisi.ne 
anla~abilcceklr.ri millt w~faat • ' Ve ltiik-finti# lıuvvetler;11e 
ler vatani va::ifeler va.r'du: "BııraY,. Eden liarbiy& ,nazırı, 

Resmi mahafilde kralhğm ye- Makedonya. halkına 'Ve hükUınet 
niden tesisini hoş gören bir- takıu; kıtaatrna, HükUnıetin ıcli.mlan • 
A.mi1ler olsa da bug'ün böyle bir nı getirdi. Morada. Tsalyad.?ı ve Se 
harekette bu]unnıak ~ iabhn llnik PWttaku1ında, hü,kWiet kuv 
bir tedbirsizlik olur. Zira Gugün· ıetlerinin toplanması tiitti. A!i • 
kü a!kerf isyanı vilcude R"dlreıı- leri kat'I surette ezmek V1' çalı -
ler hareketlerine bir hak v~ell ~n Yıına11 milleti,Un muhtaç bu· 
i$in bunu flJ'l&l ittihaz ederler~ lunduju ıükeiD ve huzuru iade e't· 

mek için iailere kartı yıldmm 
süratile bir taarruza girit:Iecek -
tir. 

Vatanm kendisine bizi layrk gö ~ 

Teıceği kanaatile vazifenİ7.İ yap. Sinemalar iıapabldı,.radyo antenleri indilef 
ma.ğa devam ediniz, Ya,asın mil- bankalardaki ınevdoat kayltlere 
let! · 

" Hcubiye ~ın: KonJiıia tabi tutuldu. AsDerln emlAki zaptolundll 
Şimali YunanUtan kuvvetleri Atina, - HüKtmıet sili.h altı • Papa Ana.staayu ve Milorıal 

umum kumandanı: Panayotakı na çağmlan askerlerin ikameti• t.evkil edilmİflerdir. 

Şiddetli kış, harekatı ne tahsis edlıen nıektepleriJı bir Bankalard~ki m ' mnuıyet 
kaç gün daha kapalı dUl'JJlalarmı kal dn·eldı 

durduruyor müv~fık görmüttür. Tiyat.rc-larda Atilla, 5 - Hükiimet iıya.1'1., 
Atiua~ 6 (A.A.) - AtiD.a ajan ve sinemalarda temsiller; açık ve Uk günlerinde, asilerin bankaJ,ı' 

sı bildiriyor: kapalı yerlerde toplann:ıalar me· dan para çekmelerini men içİ1' 
Harbiye naz'ırı General Kondi- nedilmi§tb" Ellerinde silah bulun ı.. k-, ıı· b' d hm.d. ... f-' 

k • .. .,.an warm e ı ın ra ı e .... 
lis, Ba§vekil Bay Çaldarise çe ti- duranlar bunları be§ güO ıçınde ,_ d' b l l veııi· 
ği bir telgrafta gece yarısından· zabıtaya bir beyaıuıanie ile bildir uıltel ıyakatta u unma al nnı .ratıı' 
be • d d ·dd tı• kı v d d"I ~ I d. Rad ze os A nsmm para armt r rı evam e en fi e ı ım, mege avet e ı mı§ er U'-. yo ldukl 

5
. L--·· ııı'" 

harekah İ§gal ettiğini ve kuvvetli larm kullanılmaaı menedilmit an Dllf 0 an ızoı QG.llö.as , • 
bir .sisin tüyete mani olduğunu tenlerin indirilmesi eınre-:liJmit • her hanıri bir tediyede bulunJJJ 
bildirmiştir. HükUmet !ruvetleri tir. ınıı menetmişti. 
Strimon nehrinin öte tarafmda a- ,Bu memnuiyetler hila.füla lia - Asilerin bankalardan para çt1' 
sileri bir çenber içine almrştır. reket edenler, v~ uile.rin barekt 111elerinin önü alınmıı oldui'111 : 

Hava düzelince harekata yeniden tı hakkında halkı heyecana dü .. dan bu memnuiyet geri a.hnJ111f 
başlanacaktır. türecek yalan haberler ip.e eden- trr. 
Asiler Üzerinde tayyare ler, divanıhar~ verilecekler ve . Siyos ~kas~a .gelince. k~; 

hareketleri bet seneye kadar liapi.ı cezuına a.mdan kullıyetlı miktarda p e-
mahkCim edileceklerdir. - '---··, L'ük· .'!.-ete haber "erıs' Harbiye nazırı bu telgrafmda O.UllU-. n wu 

yapılmakta olan müc:a.clelenin ne dan g~tir. : • si tebliğ edilmİ§tİr. f ~ 
kadar mukaddes oldumn1u ta • ( Es, hanı boraaaı, vaziyet tıl5 'L ·- Mütekaid zabit erin d ev m.am.iyle anhyan ahalinin ve u - edilinciye kadar kapalı ora 
kerlerin yapuıakta olduklan can b~r hareketi trr. •

1 
d h ka d k · At' (AA) A · • Y h"k.. • ·ı re at an teza ürat 11mn a pe zı- ına, 6 . • - tına aıan- u11an u umeti, ası e 
yadı: ~ütehassis olduğunu ilave sı -bildiriyor: emlakin zaptı ifin kanun çık(lf 
etmi§-tiT. ·Bütün Gerı.erallar ve mütekait rnııtır. 

Havanm muhalif olmasına rağ z,abitler hükiiıqet reisi Bay Çal·' Drahmi Uzerıne 
men, dün General Kondilisın ida dariıe ve harbiye nazı\-'ı General' muamele yok ..;.ıı 

• ":ıe• ·" resi a1tn\Üa 20 Gom'liardiman tay Kondilise telgraflar çekerek isyan Dün de boraada dra.hnı1 .~ f"' 
yaresi müteakip ke~if uçuşları ya hareketini gaj-ri millf ve cinai te• de muamele ohnami,tır. Duıı ··~ 
parak asilerin mevzilerini tesbit likki ettiklerini ıöylemiıler ve hü. ~sten gelen yeni haberl~r~ ı;e .. 
etmişlerdir. Bu uç~lar tam bir kUmetin emrine amade bulunduk· Pariı borSa.smda. draJunının z;. 
muva.ffakiyetle neticelenmiştir. larmı bildirmişleidir. feri üzerinde hiç bir değişnıe 1 

Hükumet filosu dün akşam, a- isyan hareketini tertip edenle· riilmem.ittir. . 111.ı 
halinin şiddetli allcı!1an ve "yaşa rin servetleri ne şekil d~hilinde fngiliz lirası da son vaziyeti 
sın hükGmet, kahrolsun ~rıtiller,, müsadere edileceğini tespit eden ha.faza etmektedir. 
ıesleri arasında Euhes buğazın • kararname neıredilmi.1tU:~ • 

• 
s 
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(( Yazan: ' o c u i AUyük Deniz Romanı 
ad f'!an Kafh ··-··--·····----...................... __. ...... 

Ali Reis kancık otelciyi 
susturmıya azmetmişti 

17,30: Inkılfip dersleri; Onivenite· 
den nakil, C. H. F. genel yazıcın Re
cep Peker, 18,30; Danı musilcisi, Plak. 
19,30: Haberlf'r. 19.40: Bavan Riza 
Mahmut, ınn piyano refakatile. 20: Tro 
ntor operuı, plak. 20.45: Stüdyo Si· 
gan orkestrası. 21,15: Son haberler 
21,30 Radyo crkestrası' 22: Bayan R 
ve ra<lyo caz ve tango orkestrasL 

··-·~~~~-~-·ı 
·-----··················-·-· 

HABER 'in 
tefrikası 

8 

··---·---------: 
: fto. 37 
İ Aşk ve Hi.. Romarıı 
; ..... -....................... .. 

Fakat bir gün, noteri vasıta.siyle/ . Yarını ~kleır:1~i m?m~n~eıı. 
" k çocugu-mun istik- bır otomobıle nıçın deh gıhı bın • param anca l . . d ? 
batini temine k. f ayet edecek ka- mişti, böy e seğırtıyor u ... 

dar kaldı!,. demişti. Bilmiyordu .. içinden taıan bir 
223 Khz. VARŞOV A. 1345 m. Oğull~rına dair ise, çocuğun baba co~kunluk onu sürü~liyordu .. Bel-

Türk donanmasını kaneıkça a· sı tarafmdan alınabileceğini hatır· ki bir tesadüfle, hır cesaretle, - itte!.. A.111 fÖvalye budUJ" •. r 16.45: Viyana musikisi, 17,30: Söz-
~ l • K lar teıliyen bu alçak ada.mm sesi. A 

1 
ln•. (fransızca). 17,45·, Keman muıiki· lamıt gibi durmuttu .• Hulasa, ko· Kamileyle konuıabilecekti. Belki a Yele.rin fÖvalyeı.ı. ont , d .... 

laı'1'1Q reiıi üzüyordu. Kendi ken ine o- si, 18; Reportaj, 18,15: Beethovenin casmı her cihetçe istihfaf ediyor • de, yarın, ıunu ıöylemek fınatmı 
d "]er haltetmit bunun yanın - nu bir gün her halde kesmek, hem sonatJarmdan parçalar. - Spor. 19: Pi yordu. bulacaktı ... l! .. 

_ de bir daha çıkmamak üzere kes- yano bir!iğile ıarlnlar. 19•15= Edebiyat Bu iıtilıfaf üzerine, Vahit, ahı - Eskiden yaphğrm gibi, dün 
••• • 19.45: Plak. - Sözler. 21: Hafif orkeı· d -Şerefine ..• Şövalye Beneventi- mek için yemin ettı. tra konseri. 21,45: Haberler 22: Stüd- sene müddetle çılgınca a~k mace - gece de, penc.elerinizin albnda o-

llİJı Sftilrk ve ıerefine !.. Bu düıünceler arasında dalgın yo tiyatrosu. 22,30; Orkestra, 23; Rek ralariyle eğl ... nmişti. Halbuki asıl la§hm ... 
11....ı.ı.:ı..,. doluyarlar, öpiifü • dalgın, bu adamın ıürtünUılerine IUmlar. 23.ıs, Charle• Kurp;okinU. e- sevdiği, asıl düıündüğü Kimiley • Daha klüpte, ihtiyar adamın 
~· botalıyoorlar, ıene doluyor- bakaknhnıtb. Otelci devam edi • mlerinden konoer, 24, Sözler, 24,30; di. yo.zı yazdığı odadayken bu fikir 

•dı. yordu: Dan~ Vihit, hatti bir kadmın botuna dimağına aaplanmıtb •• Soma, o • 
l'a:rlalardan bir kaçı mef}ıur - Hele Marki Valeryo buraya 175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. gitmediği zaman bile, öyle tavrr • yun ıaolnuna girmiı: ~~n tarkısmı aöylemege batla - gelsin! ... O zaman sizi ona tanıb· 18,30· Kızılordu için ruu,ik:Ji neıri: lar takınırdı ki, eninde sonunda ı._~ • 

~-• T Al mi - Eğer Ferit kayDe<liyona ait· ~r. rmı. Senyor Valeryo sizin gihi a· yat. 19.30; Kolkozl:ıra ıii .. ter 22: • botuna giderdi. Sanki o, kad a-
Biraz ıonra bütün meyhane • sılzadelere bayılır. Onun vasıta· manca neşrıyat, • : ucmın:ca ncı· rm beğenmesi için yaratı mı§tı. . 23 05 r 1 mem, kazanıyona giderim!,, diye 

d 1_ k riyal. 24,05; lspanyolca neırıyat. clüııümnüıtü. ~giJer de ayni ıarkıyı söylüyor - siyle bütün Venediğin yükse ıa- Lakin, artrk,bu rolü oynamaktan 
Ld b 'k d l l Khz. PRAC 470 m. 
"t ı lonlanna girer, üyiı a am ar a bıkmıştı.Bir kadını kendine met • 

B:r aralık f&rkı kesildi. Leo- tanııusınız ... Az zamanda hepsin- 17: Radyo orkestrası. 17,JO: Kan • reı yapmanm zaferi, pek çok 
,..._d O • • d 1 " · ıık neıriyat. 17,55; Musikili çocuk neı d üh. h" _,. o, Sansar smanm ~eneımı en üstün o acagınıza emınım... erkeklerin nazarın a m ·· ıım a -
'-- riyatı. 18,20; EdebiyaL 18.40: Plik ""t&rak o'-uyor: Siz sahiden anadan doğma büyük ·ı· Alman dı'sedı"r. 

Af 18,45: Ziraat, 18,55; Musiki ı · 
- l<uıura bakma, küçük! ... Az ~ asil bir ıövalyesiniz ... Şimdilik ca neıriyat. 20,10 Askeri konser. 20.55; Halbuki. ona göre, bu, can sıkı-

~ba seni dövecektim ve büyük odanız düzelmiıtir •.. Her ıey ta. Söder. 21,30, Gala ••trÖJ'•L 23.15' cı yelmaııak bir haldi. Şimdi ka • 
"'lJ' ha.ıtedecektim. mamdır. Buyurunuz muhterem Salon orkestrası. dmlarm değil, ihtiraılarm pefİn • 

Diye söyleniyordu. ıenyor !... 545 Kh~. BUDAPEŞTE, 550 m. deydi.. 

Sonra aordu: Otelci öne dü§tÜ ve Alı reis de 18,35: Piyano· keman konseri. 19,15 Şimdi, bütün eski itiyatlanndan 
Çok korkmU§ olmalıım !. De- iki arkadaııyle birlikte onun ar- Sözler. ı9,45 : Şarkılar. 20•40= Sözler. ayrıhnıf, kanımın, oğlunun ve te-

...... L d d 21,10 Budapeıte aenfonik orkeıtra11. d 
22,10: Dıı duyumlan, 23,30: Plak 24; ~iiııde ipe çektiler ha! ... Ah bar • Ali reis meyhanede duyduk · Sözler. ru koşuyordu.. Bunlara ihtirasla 

.. ~ annenle babam ıözünün ö ·ı ~asın an yürü ü. miz bir hayatın istikametine oğ· 

"t.rlar !. .. Hele Şahin reis!. De - lanm birer birer hatırlıyordu. Bu · kofuyordu. 
Qİıleri dar etmitti bize... Lakin na bakılına Şahin reis timdi Va • Cümhuriyet gençler _ Ah, Kimileciğim .•• 
Iİılıdi zincirde inliyor... Zincirde leryonun Garda gölü kenarındaki mahfelinden: Altı senedenberi, ilk defa ola· 

te zindanda. p.toıunda imi1. Valeryo Vene - Cümlwriyeı G~la Malılüin- rak, yolda gelirken "Kamileci • 
Şimdi herkes Şahin reisten bah- difin biıyiikleriyle bozu~tuktan den: tim 1,, s6zünü ağzına alabilmit • 

'ediyordu. aonra esirini oraya götünnüt, bir Mahfilimiz tarafından her on ti. • 
tı Ali reis de söze kanfryor, f:ste- kuleye kapamııtı. T oskana dü · be~ günde bir verilmesi aöz birliği 
l~ti bilgileri toplryacak ,eb,1ae

1 
~le doıt olduğu için Venedik edilen bedava balk temetlleriain 

IQ\}~t)k 1eyler ıonıyordu. ut ... bu ptodan Şahin re!ei zor • alhncnı 8 Mart 935 cuma günil 

Ceç vakit, herkes, bulundufu la alamıyorlardı. Valervo da bir Beyoğlunda Cumhuriyet Halk Fır
'•da yarı yarıya ıızmı,b. Ali türlü onu gönül isteğiyle vermiyor- kası Beyoğlu kaza merkezi bina· 
te;, Parayı ödedi, bahtit de verdi clu. Son zamanlard:ı onu papa. ile smdaki Beyoilu Halkevi müıa
t~ bir sürü sarhoşun : ı birlik olanık ve bir daha korsan mere .salonunda verilecektir. Mü-

...._ Ya aa&a ! ..• Y qaaaaaa !. ... !.. Irk yapmamak prtile ıatmnk için samereye ıaat tam 15 de batlanır. 
l Sesleri ve havaya kalkan kadeh. anlatmo.k üzere olduğu da söyleni- S&lon 14 de açılır. Dolunca kapı-
ttj ~ra,mtla 1-epı~an çıktı. yordu. lar kapanu. Çocuklar alınmaz. 

• • • Osmrı.nlılara satmak ish~dikleri 
Sarı kız de duyulmuçhı. 

Otelin kapısından girdikleri za- Fakat lstanbul sarayınııı böyle 
~ıı ıaıat gece yansını çoktan geç- tekliflere aldırıt etmesi bir ha.yal 
~iti. Y orgi Palamakiı onlan bü- di. Çünkü artık pr.dişahlar. atala
)QJt hir saygı ile kartıladr: 1 rı gibi ulus itleriyle uğratmıyorfar 
tG ....._ Güzel Venedikte ilk gününil· idi. 
)' iirrıit ederim ki iyi geçrdinİ% ıenl Demek ki Vnleryo inadından 
~t? ... Venedik, sahiden sizin gi- vazgeçmitti. Belki de pek parasız 
~ 'engin ve yakıtıkb ıenvorlar j. kalmıt ve Venedik ıenat5rlerine 
&i rt ~i bulunmıyan bir ~hirdir .• 1 de kızgınlığından bunu yapıyor· 
~ ~ranın en ıüzel eğlenc.e yer- du. 
la l'lı tanıtmak isterim. Bundan Lakin acaba ne dereceye ka-

Davet 
Milli Türk Talebe Birliği Genel 

Kati pi iğind en: 
8 - 3 - 935 Cuma günü ıaat 

(14.30) da latanbul Halkevi kon
f eranı salonunda Bay Mahmut E
sat Bozkurt, Türk gençliği tçin ha· 
zırladığı konferansını verecektbı

Birlik üyelerinin gelmeleri. 

Bu ses, eskiden en samimt daki· 
kalarmcla mınldanclıfı bu isim, 
onun ruhunda düıtükçe büyüyen 
biT çığ rolünü oynamış, bütün 
mevcudiyetini alıp ıürüklemi§tİ ••• 

Şimdi,benliğinde yep yeni bir 
hüviyet haııl olmuştu .• 

-. -Eğer beni istemezse kendi -
mi öldürürüm ... Bu iyi bir inti • 
kam olur .. ,, diye dütümnüftü. 

O gün öğleden aonra zamanını 

F eridin evinde uyuyarak geçirmi.
ti. inkisarla sinirleri gevşediği 
için dalmıftı. Sonra kalkıp deniz 
kryrsmda do!a~mıftı. Hala asabi -
yet içindeydi: 

"- Şüphesiz Kamile beni ka -
bul edecek ... Artık İfİ bu dereceye 
vardmnaz !.,, diye dütünmü~ü •• 

Şimdi,iıte, dtomobiUe giderken, 
a1dmdan timşek ıüratiyle bütün 
bun'ar geçiyordu. 

Bir an: 

"- Niçin gece mi §U güzet 
dmla geçirmiyecekmitim? .,, 
dütünmüttil.. 

ka-
diye 

Lakin, zevcesinin evini tavaf ar. 
zuıunu bir türlü yüreğinden aile • 
memitti .. 

Şimdi, otomobilde, randeuvuya 
giden bir delikanlı gibi me.'uttu •• 

Karamı göremezse bile, karanhk • 
lar içinde, onun beyaz hayalini ıö
reeekti ya ... 

"-Ferit gittiği.mi Siıiden haber 
alınca ne hatlere ujrayacak, aman 

aHab, aman allahl.,, diye aülünı
ıiyordu.. 

işte, y&rrm dakika sonra evin 
civarına gelınit bulunuyordu • 

indi: 

Şoföre: 

- Geriye dönün .. Klübe gidin! 
• emrini verdi.. Sonra ceplerini 
yokladı ... 

Oh, kibriti ve sigarası vardı .. 
Denizin hıtırtısı itidiliyordu •• 
Yürüdü .. 

• • * 
Eve doğru gidiyordu. • 

On be~ sene evvel burumı ken
di ıatm almııb... So~, Kamile 

içinde tadilat yaptmnıftı •• Buran• 
nı öyle severdi ki .. 

Çamların arasından İçeriye 
doğru baktı .. Bahçe ... O ... öte yan-

dan görünen derı=z ... Büyük fıstık 
ağacının yanından geçti •• 

(Devamı UGT) 
~ ...,_ki günlerinizi daha güz~l ge- dar doğruydu. 
'1.~efinizi ümit ederim. (,ok yal- Ali reis bu laflara inanıp da 
ı: ırrrrı, hiç çekinmeyiniz. her ne planını atamaz yahut dcğiıtire • 

HABER 
-4\kşam Postası • R ftntien itiuaren Şehzar.lebaşında ...-.. lAI- ug 

~:"'eniz hemen yapmak, boynu-J mezdi. 
~rcudur. (Devamı var) 

- n !(ŞM am 
~il~el şarkı w ses meraklılarına ı k 
1'1'1ernası müdüriqeti birçok güzel p e 

filmler yaratan 
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Piyasa haberleri: 
S-31 '1-ı;;;t, t ·rttC::Cı--..:t..•---

Av der ... s · piyasası 
Son hfta zarfında lsta.n.bul 

.,iyasasında 1000 den Cazla sansar 
derisi satıldı. Fiyatlar geçen haf • ı 
talara nisbetle yüzde 1 O eksiktir. 
Bu eksilme Rusların dünya p;ya -ı 
ıalarına çok mal dökmelerinden 
ileri gelmektedir. 1 

Anadolu av derisi pİ/nsaıı Lon-
1 dradan gelen fiyatlardan çok yük 

sektir. 
Satışlar: lzmir ve civan san

ıarları çifti 19 i:e 19 lira 50 k"UTUf 
arasında .. Anadolu iyi mallar 21 
ile 22 lira .. Karadeniz malları 22 
ile 23 arasında_ Kara.deniz zerde
vaları 23 lira .• 

İngiliz lirasının boyuna düşme • 
ıi bizim av derisi piyasasına çok 
tesir etmektedir. lngiJiz lirasının 

şimdiye kadar yüzde beş ve bizim 
piyasamızın yüzde 1 O fiyatı ol· 
dukça mühim bir niabettir. 

TiLKi: 
Henüz hararetli itler başlama

dı fakat geçen hafta zarfında 5 
6 bin parça tilki muhtelif fiyatlar
la satıldı. 

Urfa ve civarı tilkileri çifti 4 
lira .. lsparta-llurdur malları 475 
ile 450 kun11 •. 

Eskişehir - Afyon ve Hatboyu 
mallan 500 ile 550 kuruşta. Kara· 
deniz malları 550 ile 600 kuruşta .. 

Şehrimiz Kürkçüleri için Kara- 1 
deniz tilkileri 7 ile 8 lira araımda 1 

ıatıldı. 

TAVŞAN: 

Amerikada iş olmamakla bera-
1 

ber Anadolunun iyi malları tanesi 1 

13 ile 14 ~ruruş arasında satılmış • 
tır. ikinci mallar için 12 ile 13 ku
ruş arasında olursa İ! açılmasına 

muhakkak nazarile bakılmakta • 
drr. 

Bu haftaki .tavşan satıştan: Ba
lıkesir malı 13 kunış 20 para.dan j 
4000 tane; Tavşanlı malı 14 kuruş 
ile 14 kuruş 20 paradan 10,000 ta
ne; Şebin Karahisal' malı 13 ku . 1

1 ru~ 20 paradan 4.000 tane .•• 
Bu satışlar muhtelif i.kontolar-

1 

ladır ..• 

ÇAKALı 

Bu deriye istek devam etmekte
diT. Çifti 180 ile 185 kuru§tan aa -
tqlar olmuştur. 

PORSUK: 
Porsuk aerilerine tyf istekler 

devam ediyor; çifti 340 ile 345 ku 
ruş arasında büyük partilerde it -
ler oldu. 

KEDi: 
Anadolu mallan çifti 1'20 ile 

150 kuruş arasında satılmaktadır. 
Ufak tefek işler oluyor. Rumeli 
malları da 180 den 200 kuruta ka
dar müşteri bulmaktadır. 

KURTı 
Bu cim deriler U2erine henfiz 

iş başlamam.f!tır. 

VARŞAK VE KUNDUZı 
Bunlar üzerine de a.lıt verif ler 

henüz baılamadı. 
Anadolu av derisi sahcdannm 

bugünlerde·İngiliz lirası temevvü· 
catile Avrupa piysalannın giditi • 
ni takip etmeleri lazmıdD' .. 

TiFTİK: 

Uzun zamandan beri durgun ve 
hiç İfsiz devam eden tiftik piyasa· 
smda dün birdenbire Beypazar -
Nallihan mallarından kilosu 54 
kuru~tan 60 kuruşa kadar 100 bal· 
ye tiftik satılmıştır. Bu aatışm 

hangi memleket hesabına yapıl • 
mrş olduğu henüz malfun olma
makla beraber A:manya için ol • 
ması çok kuvvetli bir ihtimal da-
hilindedir. l 

HABER - Aktam Poıtaaı 

Türkçeye 
Geçiren Cebidelikler 

NA- Bt 
Cebidelikler Şahı Açıkgözler Padişahı 

Ali Cengizin Başından Geçenler 

Odanın ortasında döşemeden tavana kadar 
uzayan bir soba borusu görürsünüz .. Sakın 

merak edip de sobasını aramayınız .. 
Kumkapıda Kalender adında 1 

bir ıokak vardır. Bu en uar ve 

en piı ıokağın evlerinden birinin 
çamurlu ve karanlık dehlızine gİ· 
receğiz .• 

Fak.at, rica ederim, ayağınızı 

çok uıtalıkla kullanınız; yoka, 
- Allah göstermesin - kayarsa
nız. düşer, üstünüzü, bqınızı ça· 
mura bularaınız. 

lıte ıu kartıda gördüğünüz mer· 
diven.. Belki lstanbulun zaptın· 
danberi yıkanmamış, tem\zlenme
mit basamaklarından üçüncü kata 
çıkacaksınız .• 

Elinizi trabuzanına mı koymak 
istiyorsunuz? 

Çabuk.. Hemen çekiniz. Çok 
kirlidir, hem de yapı§kan bir kir. 
Elinizi berbat eder. 

Üçüncü katta, üzernide tehetir 
ve kömür parçalariyle birçok ga· 
ı:ip gekiJler çizilmit bir kapı var .. 
dır. Kenarındaki bir sicimin ucu· 
na bağlanmıt at nalını çekerseniz 
kapı açdır.. Artık, İçeriye girebi
lirsiniz ••• 

Bir oda .. Burada üç genç otu · 
rur. Bir tek odada üç kiti nMıl o· 
turur, diyorsunuz? 

Bu pek ıaşdacak bir ıer değil .. 
Bir odada üç ailenin ohırduğunu 
bilenler, bu havadis karııamda hiç 
de yadırgamazlar. 

Güzel terbiye ve tahsil gönnüt 
olduğu balde akıllıca hareket ede
memiı ne kadar aile çocuklan, boş 
gezen ne kadar işçi, iş bulmak için I 
İstanbula gelmiş ne kadar genç kız I 
ve kadın vardır ki oturacakları 
yer yoktur. 

Bunlar için bir odanın üçte bi· 
rine aahip olmak büyük bir nimet· 
tir. Size serserilerden btlhsetmi· 
yorum: Çünkü, onların •okaklar · 
da gecelemesi, Köprü ahında va· 
kit geçirmesi, ıur kovuklarında 
sabahlamaları tabii ~eylerdendir. 

Bu oda, üç pencereli ve geniş
tir.. Fakat, lof ... Kiracılan, bu 
üç pencereye asacak perdeleri ol
madığı için ve içerisinin d1şandan 
görünmemesini temin maksadiyle 
camla.rmı yanmış mantarla karart 
mışlardır~ Bu yüzden ziya bile 
çok güçlükle ıüzülebilir. 

Odanın bir köşesinde, eski, 
'kurt y•miş tahta bir kerevet, üs
tünde bir ot minder, bunun da 
üstünde o kadar ince, adeti içi boı 
bir yatak kılıfı denilecek kadar 
ince bir şilte vardIT. En astte de 
her tarafı delik, lime lime olmuş 
bir yün battaniye atılmıt. yastık 
yerine eski İkdam gazete1erinden, 
ambalaj kağıtlarından büyük bir 
demet kağıt konulmuştur. 

duğunu iıbat edecek kadu parça- kazandmyor. Buğday benizli, 
lar bırakılmış... kırmızı çehreli, fıldır fıldır dönen 

Odada çoktanberi alet yüzü ~özleri, biraz uzun ve in burnu, 
görmemiş bir ocak da yok değil.. büyük ağzı, koyun dişi gibi küçük 

Çatlak ve parça parça kirli dişleri, umumiyetle kendiaini pek 
mermerinin üstünde göze çarpanı Je çirkin göstermiyor. Bu gencin 
el kadar bir ayna parçası, kutu- ac!ma da Ali Cengiz diyorlar. 
ıuz birkaç kibrit, şamdan vazifesi· Bu ıırada ırrtma kadın kami
ni gören bir boya ıişefi, bir küçük 20Jine benziyen bir ceket kazak 
tiıe kolonya, demir bir bıçak ile brçimi yapılmış eski bir keten pan· 
üç çatal, bir leğen, bir tarak, gül talon, son moda siyah ıaa.ten bir 
kokulu bir sabun, bir de alçıdan yelek giymi§, odada dolaştyordu. 
küçücük Napoleon heykeli var. Ali Cengiz lstanbulda doğmuş· 

Odanm ortasında döşemeden tu. Eyüpte namuıki.rane tekerci
tavana kadar uzayan bir soba bo- lik eden babası, oğlunu, kendiıi 
ruıu görününüz .• Sakın merak e- gibi tekerci yapmak isteınİf, fa · 
dip de ıobasını aramayınız: Çün- kat, sabahtan akşama kadar teker 
kü sobası bu odanın altında.ki oda- yemesi, bu kararın değişmesine 

dadır. sebebiyet vermit nihayet avukat 
Anlabşımıza göre burasmı, bel- yetiştirilmesinin hakkmda daha 

ki hüznün ve kederin çöreklenip o hayırlı olacağı dütünülmüftü. Çün 
turduğu yer ıanaCaksınız •• Aldan· kü Ali Cengizin pisboğaz olduğu 
mayınız.. Sizi temin ederim ki, kadar da boıboğaz olmaıı göz ö. 
belki biç bir aaray, bu oda kadar nüne alınarak bu karara varılmış· 
kahkahaya., latif eye, eğlenceye ta· tı. Babası oğlunun avukatlıkta 
hit olmamrtfır. Burada sabahtan muhakkak şöhret kazanacağı ka · 

akşama kadar şarkı söylenir, ha- naatindeydi. 
zan da aktamdan ıabaha kadar Gerçi küçük Ali Ceng;z çok 
eğlenilir. Burası bolluğun ve zev- söylemeyi sevdiği kadar, okumak· 
kin yeri değilıe de tenliğin, eğ- tan ve çalıtmaktan nefret ediyor· 
lene.enin ve kayitsizliğin yeridir... d 
Şüı-hesiz anladınız: Bu odada üç 
genç talebe oturuyor .• 

Şu ıırada üçü de odadatar. Bi· 
rİ masanın önüne oturmuş, yazı 

ya:zıyor. Bu iri vücutlu, mütenasip 
çehrelidir. Adı Nejat'tır. Yirmi 
üç yaımda.dır. Tekirdağhdır. Az 
çok ıervet sahibi biri ailenin oğ
ludur. Babaıı hukuk tahsili iç.in 
lıtanbula göndermişse de o, ro

u. 

Mektepte gösterdiği temhelliği 
hukuk tahsilin de de göstermekte 

geri kalmadı. Zaman dev adımla· 
riyle ileriledi. Bir gün şekerci öl 
dü; zaten bundan evvel dıa anne· 
si ayni yolu tutmuştu. Ali Cengiz 
birkaç yüz lira ile, birkaç yüz kutu 
şekerin varisi olarak yetim kaldı. 

(Devamı var) 

man ve tiir yazmakla vakit geçi· Iranla afyon gUrşmest 
rir. lranrn da Türk • Yugoslav af • 

Odanın ikinci kiracısı, daha yon anlaşmaaına girmesi için bi • 
tahta karyolasından kalkmamıştır. zim tarafmıızdan yapılacak tek • 
Elinde hıttuğu kitabı gô) 11 oku · lif dün uyuşturucu maddeler in • 
makla meıguldür. Saçları pek sa· hisarı idare meclisinde tetkik edil
n, gözleri çil mavi olduğu halde 

miştir. Cevab lran mürahhas • 
yüzünün umumi görünüşü çirkin larma bugünlerde verilecektir. 
değildir. İzmirlidir; on sekiz ya. 

-0-
,ındadır. Adı Demirdir. Babası 
oldukça zengin ve oğlunun lstan- soy 8 dı 
bulda fena hareketlerde bulunma- Türkiye Ziraat Bankası Kay • 
masmı iıtiyen bir çiftçidir. s~ seri şubesi müdürü Bay Hüseyin 
nede yüz yirmi lira ile oğlunun ve ailesi (Karadeniz) kelimesini 
hem yaşayacağım, hem de tahsil soyadı olarak kabul etmitlerdir. 
edeceğini düşünen bir l.abadır. --o-
Üç ayda bir kere muntazaman 0 • YPnl "eşr~ 
tuz lira gönderir, oğlu bundan DevJer kaldırımı 
başka para istiyen mektup gönde
rirse cevapsız bıraklJ'. 

Bugünkü gibi Mart ayında bir 
gün .. Yazı yazan genç pek ince 
giyinmit•• Ayağında siyah panta· 
lon, arkasında eski bir gömlek var. 
Yalan gencin de arkasında göm
lek vazifesini gören bir bluz göze 

Pierre Benoa'nm bu methur ese
ri Bay Halit Fahri ta.rafından 

tarafından dilimize çevrilmiı ve 
Akşam kitaphanesi tarafından ıa· 
satışa çıkarılmıştIT. 330 sayda -

dan ibaret olan bu kitabın fiyatı 
75 kuruştur. 

Biraz daha ötede, gene eski ve çarpıyor. 
Tevzi yeri: Ankara caddesinde 

Aktam kitaphanesidir. 
ayni cins bir yatak taşıyan seyyar Odanın üçü,ncü kiracısı ayakta 
bir karyola var. Diğer eşyalar da dolaııyor, ara sıra kirli mermerin 
şunlar: Tahtadan küçük bir ma- üzerindeki ayna parçasınd.a ken
sa, biri üç ayaklı iki sandalye, du- disine bakmak için duruyor. 
var dibinde bir çamaşır sandığı ve Bu yirmi beı yaşlarında, orta 

Parmak Jzl 
Bu macera mecmua.sının (5) • 

inci sayısı çıktı. (16) aayıfa, renk· 
li resimler, (5) kuruş. 

köşede kapaksız boş büyük bir boylu, dolgunca vücutlu, güler ve aıa-----••••••••m! 
ambar... lakayt çehrelidir. Bütün hareket- ' Göz Hekimi 

Oda duvarları vaktiyle kağıtlı lerinde, birçokları için me"Ziyet aa- 1 Dr. Eükrü Ertan 
Babıali, Ankara caddesi No. 60 

Telefon: 22566 
İmİf, fakat bir şey sarmak için la- yılan kendini beğenmiılik görülü- 1 

um olt!:.ıkça birer parçası koparıla yor. 1 
Sa!ı günleri meccanendir-

koparrll'l bir şey kalmamış. yalnız Ne güzel, ne de çirgindir. Gü- ••••ı••u••••••lllllİi 

' MART - 19M ~ =---

lngilterenin 
kalkınması 

Lold Corcun plAnı bil" 
ktl.metçe tetkik 

ediliyor 
Yeniden sıyasa işlerine karı~· 

mak hevesiyle lngilterenin kal• 
kmması iç~n büyük bir plan baıır' 
lıyan ve bunun hakkında konfe-
ranslar vermeğe başlamış otaıı 
es.ki lngiliz Baıvekili Loidcor~· 
- Bir ajans telgrafında da bil~~
rildiği gib!- nihayet lngiliz htı' 
kUmetinirı Jikkatini uyandırl111r 
tır. 

Önce, hiç. tetkik lüzümu duy\11: 
madan reddedilen planmı şi1ildı 
gözden geçirmek istemektedirler· 

İngilteredeki ipizlerin şayı• 
ıında, aon zamanlarda görii!efl 
yükselme ve parlamentoda bil~· 
mete yapılan tazyik nihayet b•' 
de bu yeni plana itibar etmek ı3• 
ruretini ortaya koymuştur .• 

Loidcorç şimdi yeni planıJl1ıı 
ancak ana hatlarını kabataslslc 
olarak vermektedir. Bu plan uzıııı 
bir tetkik neticesidir. Bilha5'6 
mali ehemm ~yeti, eski maliye us' 
zm Lort Snovden tarafından e.1' 
nca ıerhedilecek olan, kalabalı1' 
bir eksperler araıtırması mahst1• 
lüdür. 

İngiliz Başvekili MakdonaJdJJ'ı 
Loidcorç planımın teferrüatını iı• 
tiyen mektubu üzerine Loidco~ 
timdi bütün ebperleri tekrar bş• 

tına toplamıt, ve planın ana bşl' 
ları hakkında verdiği konfera.JJf' 
lardan sonra yapılan tenkit'ere 
g,öre, planda bir değişiklik, yahıı' 
ilave yapmanın imkanı olup o~ 
mıyacağını araştıracaktır. 

Loidcorc; bu hadise üzer=ne bit 
11yua muharririne göyle denı\f 
tirr: 

4'Ka.bine toplantıı.rna biıtşt 
girerek siyaıamı etrafiyle anlat': 
bilir:m •• Nazırların ileri ıürecei1 

herhangi sorguya cevap verme#' 
hazrrtm. Sa.klıyacak bir şeyiıı' 
yoktur ••. Ben zaten planımın teı· 
kik edilmesi gününü b!kliyortıJS1·1' 

--0-

Slngapor UssUbarbrfsl 
· ve Japonya 
s:ngapor'da konferans halirıde 

bulunan lngiliz hava nazırı yiiİ'' 
, h'' ıek erkanının Hong - Kong a 

reket ettikleri bildiriliyor. 

Hong - Kong'da göze abrıs.: 
cak nokta, Vaşington müahedef; 
iJe teıpit edilmiş olan tahJciı1'~ 
bağla.ınm bir ya.na brrakı1ına51 ı 
timalidir. 

Bu müahede Japonlar tar~f:~ 
dan feshedilmiş bulunuyor. Ve a' 

günkü Uzak Şark müdafaa le 
1 

nuşmaları da yeni bir anlafı:O&t 
ermemişt:r. 

tıe' 
Hong - Kong'a giden ha"''° 1''1' 

zareti erkanı arasında hava ~ıt· 
modörü Volş da bulunmaYt3 let" 
Singapor'a 20 Martta dönecek 
dir. 

Diğer taraftan İngiliz er~~ 
harbiye reisi Sir Ar :ç.bold 

11 

yoluna çıkmı§tn'. 
-~~~~----------~-

ZAYi 
1 

' 

t b 1 .. . ... ··nu··n 2149 
ı an u gumrugu . b~· 

No. lu 31 - 5 - 34 tarihb 
1 

J1 

yannameıiyle muamelesi yapı :it 
Ülkü vapurunun levazıınına di 

aeJl" 131522 numaralı makpu't ıs.· 
kaybedildiğinden, yenisi ı;lk~~ fY 

cağından hükmü olınadığı ıla 
lunur. 

bazı yerlerinde vaktile kağıtlı ol-l ler yüzlülüğü kendi lehine bir not! , 
~~=---~~~~~~~~~~.......;;....;...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Çek Reisicümhurunun G i rit'te 
L • .. { 

85 nci yıldönümü 
Süyü Çek yurtseveri memle

keti için neler yaptı ? 
~·Bugün Çckosloı•akyada Devlet Re-
11 ~azarik'in 85 ncl yıldönümü kut -
ı1anıuor. Jlu münasebetle bu büyük 
. C()/et Reisinin lıayatından ve yaptığı 
1fler· • ı anlatan bu yazıyı neşredıgoruz: 

tik, Çekosla vakya Cümh ur reisi .l\Iua • 
l{ 1 50 Yılı Martının yedinci günU 
~ 0donin kasabasında fal ir bir knrı 
a oCadnn doğmuştur. Babası Slovak 
~ası ise Çek'tL Böylece Mazarik'in 
td 11

'11da Çekoslovak Milletini - teşkil 
en iki unsurdnn da mevcuttur. 

hi~lazarik orta tahsilini Brno'da ve 
~1 ek tahsilini Viyana'da yaptı. 
f e~tihar,, hakkında yazdığı bir tezle 
~ . fe imtihanını verdi. 1880 de Ptag 
Q(tıı,·ersitesi biri Alman diğeri Çek 

ltıa1 • •• tiJt 1\. uzere iki kısma ayrıldı. 1tfaza-
'1li ~ek kısmında profesörlüğe tayin 
tt~ldı; ve orada da f e)izli bir ilim ha
~ etinin merkezinde bulunarak bu 

"ekettn ruht ,.aztf esini gördü. 

~~Iaıarik'in teşviklle bir ''Hüyük 
ti biklopedi,, neşrine başladı. Ve ikin
c lr Cek Universitesi ile 3-eni bir mm 
d~ıniyetinin tesisi teşebbüsüne giıişil-

~· Ge~en profesör o vaktte kadar hat: bir mevki tutan barb:ırfzml redde
t • eski İngiliz klfısiklerinin felsefe -
"ttıni ileri sürdü, Ye Rus felsefelerini 
~h bahusus Ru Slav muhipJiğini te -

18 bun kovuldu. 
-rta, 90 da siyaset ncununa girerek \Tiya
'lt l"'.ayşrat•ta meb'u oldu. Bu siyasal 

11 
Jı uzun sUrmedL Tekrar ilim acu -

~ llııa çekilerek Çek siya....t programı 
~kkında tetebbua koyuldu. 

~ 189:; te bir çok eserler neşrettL Bun
~ tın arasında "Çek meselesi,, ismin -
~tltı eser Çek Milli hareketini 19 uncu 
~ l'rn ilk kısmında idaresini deruhte 
«,rılerin hakkında bir etüd idi. 

'-~llll muinin bu tetebbuuna tftt . 
tden fazarik bundnn mim mesa

o,.'- atacağı YeÇheyi istidlal ediyordu. 
~.:Ya çıkarclığı programı tatbik sa
>'ltt na koymak için tel\rar siyasi ha
lt atıJdr. Ve J irminci a rın ilk on 
l llt. inde münevverlerden mlirekkep 
\lttUk bir fırka b.'lşında kabili tatbik 

ltst gnyelcı·I müdafaada bulundu. °' 'lav:rep Friedyung davalarında A -
'aı hır:> a hakimlerinin uydurma , esi
ltıe~t~ 'e sahte şahadetıere istinat et
~I ~ l\fnznrik'in Avusturya aley • 
't~e bir siyaset takip etmesini inta~ 

ı. 

1> 
1 

l & te Avusturya hUkOmetl A vru • 
'l harbine sebebiyet verince Mazarik 
l~rllt 1 nıuhalefetinf ihtilalci bfr mu ha 

h haline soktu. 
Cetı lazarik siyasi bir mürteci olarak 

1/~rede bulunuyordu. 1915 Teşrinl
~ltp~11!1de. Çek ~arici komitesi namına 
l;ı~ ln hır tamımde l\fnzarik ilk iş o
'itk F 

)lt't, elernenk'e n oradan da Ital -.. a . 
~~btı J:'itmiş bir Çekoslovak fhtilAli 
>1:ti ;un~a beynelmilel alınacak vazi
"e ı11 e.tkik eylemiştir. Sonra, Fransa 
da~i tıltereye uğrıyarak ilim acunun-
"l•·doStıarı ne buluştu. 

l~areırnes" de harici siyaset sütununu 
lt~ı eden Steed, Mazarik'in dostları 
'~aı~~a idi. Steed, Çekoslovakların 
~illn akkında Mazarik'ten aldığı 
~tıll;atı ntalırcm olarak ltilAC dev • 

C ke hildirdf. • 
~~llttıe kosıovak lideri memleketine 
~hıt e istiyordu. Ancak A vustarya 
~bat~ hilttf devletlerile olan müna
f "~lf nı hal:er almışı n kendisini 
o~ar ~s h~tırlanmı§ olduğundan, pro
d tada, ;ıçredc kalmayı tercih etti. 
aitt ~ l'an Rusya ''e Amerika • 
~~ertk ko~Iomk cemaatlerlJ,. temasa 
ttieed nıuzakerelerde bulundu, ve 

lltıt l>t e Cekoslovak ihtilal hnreketi
tıt ç,:ı:raınını çizip muhtelif muha • 
dt. 0 lovak merkezlerine gönder -

\~ta~ 
~S nttk, ecnebilerle olan tema.ınn-

t..~......, ~ktaya kendini vakfediyordu: 
i;;l~tfıt "1'upa halkı ile siyasal mah . 

fııt "e Çekoslovak milletinin emel
'! ~ ......, elı nıesaisini bildirmek; 
>'-!sa Utttn Çekoslovaklarr tek bir 

tonana etrafında toplamak, 

ve onları Çekoslovakya ihtillli için 
mücadeleye sevketmek; 

3 - Çekoslovak meselesinin diplo
matik mUzakeratı icap ettirecek bir 
mahiyet almnsını temin etmek. 

Hl1disat, l\lazarik'in kendine çizdiği 
program.da muvaffakıyet elde etme
sine lmkfin verdi. llk defa olarak, Rus 
yada bin kişillk bir Çek kuvveti vücu
de getirildi. Yüzlerce Çek, Fransız 

"Lejyon Etranje,, sine girerek Al
manya ve Avusturya aleyhine harbe 
i:»tirak ettiler. Amerikadald Çekoslo
vaklara gelince, Amerikanın bitaraf
lığı dolayıstle şahsen harbe gireme -
mclerine bedel nakdi muavenette bu
lundular. Mnamafih, Çekoslovakya'
nın istiklalini alması fikri hariçte bir 
takım güçlilklerlc çarpıoıyordu. A -
~usturya-Macaristan'ın Avrupa mu
vazenesine Hızım olduğu kanaati var· 
dı. Ayni zamanda, Avusturyaya kar§J 
milsamaha ederek onu Almımyada11 
ayırmak isUyenler çoktu. Cihan har -
binin bütün mes'uliyctini A1manyaya 
) ükletmek moda halini almıştı. l\Iaza
rik, A vusturyn - Macaristanın tarih-

te oynadığı rolü ve Alman;vaya bağlan 
masmdan doğacak neticeleri•ı Arru -
pa de\·let adamlarına uzunca izah e -
derek bu ihtirazlan izaleye mu\"affak 
oJdu. Kendi inin Londrada "Kings 
College,, e profesör tayin edilmesi nU
f uzunun artmasına vesile olmuştur. 

O sırada, ekalliyetler hakkında verdi
ği bir konferansta, bulunmıyan lngi
liz Başvekili Asıulth, konferansta bu
lunamadığından dolayı bir teessUf 
mektubu göndermiş, ve harbin sebep
lerinden birinin küçük milletleri bo -
yunduruktan kurtarmak olduğunu 
resmen bildirmiştir. 

1915 müzakerelerinde Çekoslovak -
ya istiklalinin mevzuubahSolması Çar 
ordularının .bozgun vermesinden ve 
BuJgaristanın harbe girmesinden ne -
şet ediyordu. Mazarik bu vaziyeti gö
rünce, bir beyanname neşrederek, Çe-

ltosıo,·akyanın emellerini bütün Av
rupaya bildirmeğe lüzum gördü. 1916 
Şubatında, Fransa Başveki!i olan 

Briand, 1\lazarik'i kabul ederek, Çe -
koslovakya ihtilal harelietine Fransa
nın muaYenet edeceğini bildirdi. Fran 
sanın bu hareketi Bohemya dietinin; 
1870 de Alsace - Lorraine'in Alman. 
yaya ilhakını protesto etmesine bir 
mukabele t~kil ediyordu. Mazarik'in 
ve yanında beraberce çalışıp Çekoslo
vak istikUUini temine hayatını vakfet-

miş olanların yorgunluk bilmez faali
yeti sayesindedir ki itilaf hükOmetıe
ri 1917 bidayetinde Ctlmhurreisi Vil • 
sonun notasına cevap verirken mü • 
taleb<'leri arru;ma Çekoslovakya istik
lliJini de soktular. 

l\faamafih, Rusyada bulunan Çe -
koslovakların Garp cephesine nakli 
için yapılan teşebbüslerde bir takım 
güçlükler zuhur etti. Rusyadakt ihU • 
lal buna mani oluyordu. Mazarik, 
Rusyada tanıdığı nüfus sahibi önder-
1frle mütemadi temaslarda buluna -
rak bu meseleyi halle uğraşırken, 

Fransa ve Italya da müstakil Çeko!lo
vak taburlarının tesis edilmesini ka -
bul ettirdi. 29 Haziran 918 de Paristen 
cepheye giden Çekoslovak alayı Çe • 
kosJo,·akyanın han<lırasını taşıyordu. 
Du suretle, Fransa hükQmeti Çekos -
]ovnkyayı tanımış, ''e Mazarik'in ri -
yascti altındaki milli meclisin müs • 
takbel hükumetin temeli olduğunu 
tnsdik etmiş bulunuyordu. 

Mazarik'in Amerikadaki teşebbU~
Jeri de muvaCCnkıJ- etıc neticelenmişti. 
28 Haziran 1918 de Vaşington hükQ • 
mcti de müstakil bir Çeko!lovak hil
kQmetinin tes!SI lehine bir beyanname 
neşretti. 

28 llkte~rin 1918 de Avusturya -
Macaristan hükQmeti Vilsonun sulh 
şartlarını kabul etti. Ayni günde, 
Prague'da Çekoslovak istiklali ilin e
dildi. Mazarik'in kurtarıcılık vazifesi 
gayesine nrmış, ve Çeklerle Slovak • 
lardan husule gelen genç ve dinç bir 
Cümhuriyct A lTupanın göbeğinde şe
killendirilmiş bulunuyordu. 

r 
Bu ada tarihte, daima ih ail ileri 

ile şöhr t: almıştır 

Arab hakimiyetinde Girit 
lskenderiyeli bir kuap dükka

nının önüne, et almak için yakla
ıan bir lıpanyalı arap, kokulu bar
saklan: 

- Şarrk .• 
Diye yüzilne yıyınce, gözleri 

kararmıt, kaaabın elinden kapbğı 
ıatır; kaf aaına indirerek cansız 
yere ıermitti. 

Bu cinayet, bir anda lıkenderi
yeyi altüst ebnitti. Muhacırlarb 
yerliler, ikiye ayrılmıılardı. Katil 
muhacır, bütün muhacırlara ıunla. 
rı söylüyordu: 

- Vakai Rabas'ı unutmayınız .. 
Kudeşlerimiz Kurtuba •uyu ö -
nünde diri diri parçalandılar. Biz 
de ölürsek namusumuzu çignetm1· 
yelim. 

Canlarım ditlerine almış olan 
muhacırlar, yerlileri doğrı.dılar ve 
!ehri zaptettiler. Fakat bunlar, 
ne de olsa muhacırdılar. Yerliler
le iyi geçinmek mecburiyetindey· 

diler. I 
Yerliler ise içten i~e intikam hiıı 

siyle kaynaııyorlardı. 
Bunu anlıyan muhacırlnr, Ome.

oğlu banın kumandasınd~ Giride 
girdiler. 

itte arapların Giride ilk girit· 
leri .• 

Girit, bundan ance Romalılar 
ve Bizans idaresinde kalmı,, her 
iki hüktlmetten birçok 2ararlar 

gömıiittil. 

Endiilüalillerin Ciride giriıleri, 
Miladın 208 yılında, yani bundan 
tam 1727 yıl önceye raslamakta

dır. 

Arapların yüz yıl kadar süren 
hakimiyetleri, ihtilal çıkarmakta 
yeryUzü tarihinde rekor knmıt o
lan Ciridin gene kanlı bir ihtilali 
ile sona ermitti. 

Araplar, ilk giritlerinde kırk 

gemiyle doğru o vakit adı Haraki 
olan bugünkü Sudaya çıkmıılar ve 
Kandiye tehrini kurmuılardı. 

Arapların reisi askerlerini ka
raya çıkarır çıkarmaz f U emri ver
miıti: 

- Gemileri yakınız •• 
Bu emir, ilk önce herkesi fatırt

mıflı. Fakat reis tekrar etmiıti: 
- Yakınız gemileri •• 
Emir emirdi. Kırk gemi gökün 

katlarına yükselen alevle" arasın· 
da yanarken, reis maiyetine ıunla
n söylüyordu: 

- Bu adadan baıka yere göç. 
mek arzusunu duymayınız aı:tık ••. 
Sizin için bundan güzel yer ol -

maz. Evlatlarınız için güzel kız
lar vardır. Hemen evleniniz ve 
çoğalınız. 

Arap reiıi bu nutku verirken, 
adanın bir kenarından Ciridin e· 
zeli aşıklarından sekiz genç, elle-
rine geçirdikleri bir kayıkla uzak-

~---IP.;K!'~ 

Tam yüz yıl burada hlkiın kaldı- kırk dokuz yıl kimse tekzip ede. 
lar. medi. Yeni kumandanlari Salih, 

İmparatorun Ciridin iıtillsını otuz kıt'a kalite ile açık d~nizler
haber alarak Zamyanos adındaki de birçok ıahilleri bile baamağa 
ktimandanla gönderdiği kuvvet - baılamı§tı. 

ten, ancak vali F otinoı kurtulabil- • • • 
di. İmparator, ikinci yıl, Krate- lıtanbul limanından Amjral 
ron adındaki bir kumandanla bü- Nikitanın kumandasında Giril a
yük bir donanma gönderdi. Kra· daıma yürüyen donanma, arapla· 
teron büyük yararlıklar gösterdi.. rın en kuvvetli donanr·'l\lariyle 

Birçok yerleri aldı. Hayli arap Morada kartılaımııtı. Bizans do -
askerini doğradı ve bu muvaffa- nanmasma bütün Giritliler ele kot

kiyetler, Girit ahalisiyle beraber muılardı. Arap donann .. aıı, bu 

askerlerin de gururlarını ıt.rlhrmı~ ani hücum kar§ısmda ıaı:rJı. Can
lı. Muvaffak olacaklarına artık larım kurtarıp Mora dağlarına ka· 

inanmıılardı. Muvaffaki.rdin ıe· çabilenler, denizde koca donan

refine zevk ve sefaya daldılar. malarmın ateıler içinde yanmak-

- Artık Girit bizimdir .. diyor- ta olduğunu '(ördüler. 

lardı. Artık araplar tamamiyle- mağ-
F akat, bir yortu araplara fU ha- lOp olmuılardı. Giritliler: 

her geldi. - GUn bugündür. Bugün sağ 
- Bütün asker sarhot bir hal· kurtulanlar, yarın gene bizim ka· 

dedir. nnnızı emecekler .. Nerde bir arap 
Girit adasından kovulma tehli· götürsek ikiye biçelim .• 

kesiyle kartı kartıya gelmit bu- Diye bağırıyorlardı. 

lunan araplar, bu fırsatı kaçırma- Öyle yaptılar .. Mora dağlarında 
dılar. Amiral de dahil olduğu hal- toplananlar bile kendilerini kurta-
de bütün asker kılıçlan geçirildi. 

Yalnız bir tek nefer sağ brrakddı. 
Araplar, bu harpten sonra her şe-

ye rağmen Ciride halcim tJlacak
lardı. Fakat kendilerine büyiik 

zararlar veren İmparatora bu sağ 
nef~rle yaptıklarını haber verdir
mek suretiyle intikamlarmı almıt 
olacaklardı. 

Arapların bu dütüncelerini 

ramadılar. Yakalanaft araplar, 

kazıklara bağlanıyor, bir tarafla
rındn ate§ •erilerek: 

- Kartı karşıya yanımı: .. 
Diye yanan donanmalar göste

riliyordu. 
N. A. Okan 

YARIN : Girit kaça satıldı? 
Kadın elbisesi ile kaçan Girit ha· 
kimi .• 

laııyorlardı. Arap reiıi nutkunu •tifl••ıııılll• 235 Kuruş Yerirken, gözlerinde intikfl.m atet i 
yanan gençler de Ciritte bırak
hklarma tunları söylüyorlardı: 

.- Sona kadar mukavcınet edi
niz .. Bütün araplan denize döke. 
cek bir kuvvetle yetiıeceği:r .. 

Bu gençler ayni zamanda Girit 1 
valisi F otinos'un bir melrtubunu 1 

götürüyorlardı. 

Araplar, Girit adasında en çok 
tutunanlardan biri olmutlardn. 

Bayram Münasebetile 
ÇiFT KOLLU ve ÇiFT Y A&ALI Poplin 

GöMLEKLER yalnız 

N 
.. 
1 o 
Mağazasmda bulunur. 

Galata Tünel civarında Zülfaris sokapında Lacivert Han 
, ... ~ .h-. 7 , .... 



Bay Tokmak j 
On günden beri mekteplerde dola · 

fan ve çalııan# çalıınuyan çocuklar 
için mühim notlar alan Bay Tokmak 
gelecek halta bu sütunlarda sizinle 
konıışack. Şimdiden bekleyiniz/ 

Çizğl ile resim 

.. 

işçilik yapan filler Bir cevap ·.J. 
Ahmet on sekiz yatında b,eO' 

b:tirmitti. Mektepten çıktığı dJ 
hastalandı. Kendisine apall 
ameliyatı yaptılar. ed~ 

Operatör giderken, Afılll 
babası yüz lira verdi: }J 

- Kuıura bakma doktor! •. 

oldu ama.... ~dır 
Ahmet yataktan batını 

dı: 
- Doktor bizim ameliyat ~ 

dakika ıürdü? 
- On dakika... , 
-Ne iyi iş yahu! On~· 

da yüz lirayı beğenmiyor 111 

nuz? 
Doktorun canı ııkldı: -~I 

-Ben size iki yüz lira ve~r 

Bugün de size çizgi ile yapılan bir 
balık resmi veriyoruz. Bir noktadan 
başlıyarak, kalemi kaldırmadan ayni 
noktaya kadar bir çizişte ypılan bu 
model, çizgi resimlerinin en kolayı

dır. 
Jnyilizlcrin Hindi.'ftanda kullan uıkları na/,;ıl vasıtalarından biri de fillerdir. Fakat aon zamanda fillere 

dalıa mülıim işler oördürmeııl düşün müıler ve dağlarda keailen ağaçları blr araya toplıyan işçiler ulbi flllerl 
de çalıştırnuşlardır. Bu suretle bir fil· blr günde kırk beş amelenin gördüğü l§i tek başına yapmıştır. 

;;y;;a;p;;m;;r;;z;;b;;ak;;;al;;mı;;;! ;;;;;;;;;;;;;ii~ 
] ŞAKA j 1 Bugünkü bilmece 1 

~-~~e 
lstanbulda semt 

olarak meşhur kaç 
dere var? 

(Büyükdere, Kasrmpaşa deresi gibi) 

1 ınçıve S Lira 
Doğru ve tam bulanlardan birinci· 

11e 5 lira, ikinciye bir ıandık portakal, 
üçüncüye bir albüm ve ayrıca 200 o • 
kuyucunwza da muhtelif hedigeler 
veriyoruz. 

Bilmece müddeti 15 gilndUr. 

Dağ sporları 

Avrupda dağ sporları kış gelince 
&er tarafta başlar. Bu sene İsviçre 
dnğlannda yüksek noktalara çıkış 
tecrübeleri yapılmış ve bu yüzden dil· 
fen, ölen ve sakatlananlar çok olmuş
tur. Resimde gördüğünüz sporcular 
l..300 metre yüksekliğe kırk kişi bir . 
4ten tırmanmağa başlnmışlardı. Dağın 
muayyen noktasına vardıktan zaman 
hç kişi kaldığını görüyorsunuz l 
Dağ sporları, kayaklarla bir iki sa· 

at yol yürümekten ibaret değildir. 

HABER 
Gocuk sayfası 

Bilmece kuponu 
7-3-935 

MONOLCG: 

Sinemaya bedava girdinı! 
(Beyoğlu 29 cu mektep sf 2. A. tale-1 her gün petin para ile bir bilet al- ı ikram olarak bir gün bedava bilet 

besinden No. L Sevim Cemil, geçen sam, bana ne ikram yaparımız?,, veririm!.,, dedi. 
gün mektebin sınıf müsameresinde §U Bunun üezrine kiteye elimi u. 
monoloğu söylemiştir.) zattım ve bir bilet alarak: "- Pe-

lnsana bu asırda bedava ıelam 
bile vermiyorlar .. Fakat, ben ge -

çen güu ııi~mR-ya peraaız girdim. 

Bakın nasıl oldu: Arkada§ım Bel· 

kısle zeka oyunlan oynuyorduk. 
Babam, bilirsiniz ya, müthi§ ıine -

ma dü§manıdrr. Küçüklerin ah -

lakını bozuyor diye beni sinema -

ya göndermez, amma, ben yolunu 

buldum .. Geçen gün sinemanın gi

şesinde kelli felli bir adam otunı -
yordu: 

"- Beyefendi, dedim, sizden 

Sinema sahibi ba~ını uzatarak 
hayretle yüzüme baktı: "-Biz -

den otuz gün bilet alırsan, sana 

kala, teşekkür ederim, ilkönce ik
ramiyeli biletten batlayalım !,, de
dim .. Gülerek sinemadan içeriye: 
girdim .. Sinema sahibi , ağzı bir 
karıt açık, arkamdan baka kaldı. 
Mademki sinema patronu bana o

tuz günde bir bedava bilet vere -
ceğini söyledi •• O gün, ayrn aonun-

1 

da geleceğine, batında olsa daha 
iyi değil mi?. 

işte, o gün uf ak bir zeka oyunt· 
ile bedava sinema ıeyrettim. Ze 
kamza güveniyorsa"nız, siz de baş 
ka bir sahada kendinizi gösterin 
bakalım! .• 

21-2-935 tarihli bilmecemiz 
ISTANBUI"DA KAÇ "PAŞA,, LI SEMT VARMIŞ! 

Okuyucularımız bu bilmece mizin neticesini sabırsızlıkla bek lediklcrini yazıyorlardı. lıte bu • 
1 gün neticeyi neırediyoruz: 

1 - Haydarpa§a, 2 - Cer rahpaşa, 3-Kasonpa§a, 4 - Şem sipa§a, 5- Ayaspaıa, 6 - Davut
paşa, 7 - lıhakpa§a, 8 - Koca mustafapafa, 9 - Küçükmustafa paşa, 10 - Hocapa,a, 1 ! - Mah· 
mutpcqa., 12 - Eskialipa§a, 13 - Kdıçalipa§a, 14 - Gedikpaşa, 15 - Atikalipaşa. 

Hediye kazananların listesini Pazartesi günkü sayımızda oku yunuz. 

OYUN: 

BULMACA 
Oyuncular bir daire içinde el 

ele verip duracaklar. içlerin -
den biri yanındakine, veya her 
hangi bir oyuncuya bir mendil 
atıp bu üç kelimeden birini söy· 
liyecek: 

1-Toprak, 2- Hava, 3-
Mendili alan oyuncu hemen 

cevap olarak toprak, hava veya 
ıuda yaıayan hayvanlardan biri-

nin iamini söylemeğe mecbur • 
dur. 

Eğer toprak denildiği zaman 
birdenbire toprakta ya~ayan bir 
hayvanın adını ıöyliyemez ve 
yanlış cevab verirse oyundan çı
kartılır. 

Mesela: (Toprak) denilince 
derhal tavtan, at, fil, geyik, ayı, 
maymun •• ilah gibi toprak üstün-

de yaşayan bir hayvan adı ıöyle
necektir. 

(Hava) denilince krrlangıç, 
martı, kartal, çaylak.... (Su) 
denilince de: Deniz altında ya
fa yan bahklarm adlarından biri 
söylenecektir. 

Bir isim iki defa tekrııı.r edile
mez. Hiç §a§ırmayan oyunu ka-
zanır. Oyuncu 

Yazısız hikaye: Açıktan Bir Gol 
AÇIK 

Konuşmalar 

• tzmlrde Güzin 
Çetin - Listede a
tiruzı bulamadık. 

• Ankarada Ali 
Yılmaz - Sordu -
lunuz roman kitap 
halinde çıkmamış -
~. 

"Maçkada G8 • 
.. 1 Refet - Her 
lllmeccmizln mUd -
•etı 15 ründilr. 

Korkmak yasat<:~ 
Korkak adamm biri gece _1°...) 

giderken bir gölgeden kor1"' ... 
bağırmağa batlamıı. 

Bu ıeı! ititen poliı: r*' 
- Gece yar111 ne baim1° t 

be adam? -demif. Bağırmaıırtı/ 
ıak olduğunu bilmiyor muıUJS 

Saf adam fU cevabı verrııİ:;,,, 
- Bağırmanın, gürültü e ( 

nin yasak olduğunu biliyord~, 
ma, korkmanın da yaıak oJdıu· 
nu bilmiyordum! _J 

IJvsal 

.~IJ 
l\laymunların huysuz ve geÇ~e41' 

olduğunu iddia edenler çoktur• fl'ıı~ 
ter bile kendi cinslerinden baş}'~ ;t' 
IUklarla güc geçinirler. Halbul' r1"..~ 
manyada terbiye edilen bir 111• jıe' 
kedilerle çok iyi dost olmuştur• dll~' 
simde uysal maymunu kedi arlı• 
larile görüyorsunuz. ~ 

HABER ._, 

Gocuk sayfası 
Spor müsabakası k;Juntl ~ 

7-3-935 
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ı ı ,J : ı _ Lilyan Jıarveg 'J ip: J Mec lvena 7'lp: 4 _ ıuuol Lombar '.l ıp: S - Cin Uarloo Tip: 8-SUvilJa SUU..11 

Bu on tipten hangisine benziyorsunuz? 

_ıı:-o_s_..J_E_K_T_iF ____ ı 

Sinemaya 
Halkı 
Çekmek 
iyi, fakat ... 
Bu haft.. .,pazar günü, iki arka • 

atım ile iki sinemaya gittim. Bu 
Jinemaların isimlerini ıöylemiye • 
ceğim .• Yalnız hemen ili ve ede • 
yim ki, bun'ar Beyoğlunun küçük 
11inemalarındandı.. Yani, büyük 
sinemalarda göıterilen filmleri 
ikinci, üçüncü defa olarak göate • 
ren ucuz ıinemalardanc:lı. 

Pazar olmak itibariyle, her iki 
ıinema da kalabalıktı. Sinema· 
'arın kalabalık olmaıı 9üpheaiz 
ki ıinema aahipleri için iyi bir teJ"
dir ve buna hiç bir diyeceğim yok. 
Hatti, ınemalarm berzaman kala 

·,alık olmasını isterim, ki böylece 
güzel Ye çok film görmek imlrA ... 
nız olaun. 

Fakat lıer iki ıinemada da, film
leri ancak yarıya kadar g~rebildik 
Ye çıktık. Çünkü içeride teneffü. 
imkimrz derecede, ııcak nefes ko
kan Ye insan çokluğtmdan çıkan 
bir ucaJ. nrds. 

Tip: 8 .. l1p: 7 Bu ıinemalann ucuz ~ B ani B b 1 ku k Bu tiın ü-inmisaller: Karol Lom-1 Dik. 
ay ar... uta r an ° r en ·r ·T Sporcu tip. Biraz erkek gibi ta· Çok taze. iç açan bir süze dan olımuı oraya gelen lıa1km hiç 

!rendi kendinize itiraf ediniz ki, bar, Manel Şantal, Key Fmrok. biatli. SerbeaL Sıhhatli. Uysal Tatlı bir tabiaL bir zuun oıhhat tı.lmnmdan 
lllıdıalıkak ıinema JJlclızlanndan Klodet Kolber, Norma Sirer, Alil ve neteli. Temiz kalplL Bu tip için mioaller: Janet Mak bilyle bir :rük altına ııinneaını lıiriaini aeviyonunuz ve mubak • Fild, Dayna Vanyar. Bu tip için misaller: Karen Mor- Donald, Betti Stokfıld, Jinet Go • icap ettirmez.. Hem dikkat ettim, 
lı.ı. bu teYdiiiniz JJldm da, ken • ley, Meıı Remo•ye, Mu,oon Da- ber. _,,. uaoı olduiu halde ıinema • 
elinize benzettiğiniz için MYİyor. lap: s - Yİa. Tip: a um bavuı detiftirilmedi. .Halbu-

IUnuz. 25 Jatmdan 30 yqma kadar. Gizli ki belediye, zaman uman, dne -
-•- ık d F.v kadım. Genç anne. malarda lam"- kapı gibi ekıilC Bunda tamamen haldamız. Ve Saçlarmm renklerini lı& 1 e bir ıüzellik.. ·u., 

ba hakkı taıudqmm iç'ndir. iittirecek, çok bavaletleri olabile· Bu tip için miaaller: Silviya teYIJeri bahane ederek kontroller 

lıı, buııün burada, bütün J1ldızlan 1 cek maddi YUiyette olmıık Ji. Sidney, Ann Hardiııır, her tarafta hutlık olduiu bilyle Madlen de yapar, naaıl oluyor da, bilha11a 
tözden geçirdikten ıonra, ıizlereı ZlllL Zekadan ziyade bedeni VE Röno, lren Dann. ı. Wl•nad, çok mühim olma bu 

tip lmtip ellik. Sm.di. N&iı- ..W .-ıoll ola6 - Jaıdmla• Tip ı 9 .... itine alclnq etmiyor?. 
tilki yaaılan olaıdalıtut -.· için UJll"ll bir tip. GUzel kadm. Balık eti. Sıhhat. Bımu aliylerbn fUDU da na .... 
6tnanm kartıaına ıeçinlz 't't1 bun- li. Genç. Bu tip moda '!im.malda etmek iıterim ki her teJi bekdiye 1-.m içinden kendinize bir tip.. Bn tip için misaller: Cin Har beraber bota ııider. Fakat katiyen '"'J& hUldlmetten iatemek ldeti. 

r.r.ı. ona benzemeie çalıımız. lov, Lili Damita, Jan Helbinıı, Ed Mey V ert ııibi etli butlu deiiL Sa· miza mafl6p oluyorum.. Bu çok 
~. bir kadm için bcıta ııitmek, 1 

Tic Fiiyer, Kombina Denet. km ola ki ona benzemeyin. fena ldete halla alıfbranlar acaba 

,.,._ meseledir. 1 Bu tip için misaller: T elma T .. d, mü- salıipleri olmum l.ÇiinkU 
Bu tipleri aeçerken, Jaf mese lren dö Zilaht bu kadar iptidat ve her medeni va• 

•- ·na· de göz önünde tuttu.X..-u· y· . 10 tandqm ıöz önünde tutmaıı li • 
..... ....... ıp • • hht b

0 
- ..ıb· • 

~DD ıelen feya, ıı ır teu ın, ellıi, bazı teferrüat da lıeydettilı Bu tipe bir çok f&JaJU dik· lıence, belediyeye müdahale aeJıe.. llııntar hangi tipi aeçeceifnbe yar kat ııüzellik umurlu olanlar ııirer. bi Yeımeden her feyden evvel 

..... edecektir. Meseli iri gözleri olanlara miaal mileloae salıipleri dütünmeli ye 

Tip: l Con Kravford, Adriyen Aymiı, tatbik etmelidri. Nitekim bir kaç 
Edit Mera, Cina Maneı.. ıinema bilirim ki - bunlar büyük 

Cok renç tip. 17 ile 23 Jat ara 
... Orta boy. Ditleri, rülüt, kulak· 
'-r ıibi tef erriiat rüzel olma iL Ne 
leli Ye hareketlerinde çalik tip 
\neai mla ciddr deiiL 

Bu tip için miaaller: LilY&D Har 
~. Anni Ondra, Aliı Vayt, Klin 
~t Simon Saymon, Polet Du. 

T!p: 2 

~ ıenç tip. 17 ile 23 ,., ara 
... F' &kat daha çekingen, mabçup 
~ciddi bir aileye me111up tip 

Bu tip için miaaller: Meri Bri 
"". Doroti Jordan, Janet Cay 

t'~bella, Rulıi K:tw. Jos· 

Tip: 3 

.. ~ tip. Yüz çizgileri çok mun 
~ olmalı. Her f&pkanm uy 

h bir yüz. Beden güzelliği. 
~~'U tip için misaller: Mec lvanı 
'-a ı \' ernon, Franceı Di, Renf 

Sir. 

Tip: 4 

1>-tıa ziyade genç katf m. <;ol· 
~ olnıa11 lazım deiit. Fakat 
lı.; il. Çalı,mıyan, zeki kadın 
._,~il hir tip. Tırnaklara, ıaçla 

'-"-le&e fazla dikkat icabeden. 

Bu tipte olanlar diğer uzuvla- ıinemalardır. - kalabalık günler
nm çok dikkatle güzelleıtirmeli de içeriıini havalandırmağı en 
ve aaıl güzel uzuvlannı meydana mühim tekilde ali.ka ile takip e
çıkaracak tekilde yapmalıdır. derler ve bu müeuelerein müdür • 

Bunlardan batka İspanyol tipi feri, bunu yapmakla hem kendi 
vardır: Bdna misal: Doloreı Del med91iyet seviyelerini dütünür • 
Riyo ile Lupe Velez'dir. ler. henı de ayni zamanda müeue-

Şimal tipi vardır ki misali Cre· ıelmnf' rağbeti dütünürler. 
ta Garbodur. la. 

Şark tipi olarak Mima 1 oy göa- ----- -------
teriliyor amma, bu tip için onlar 
gelip bizden miıal ve nümune ala
bilirler. 

Şövalyeye g6re 
kadınlar 

Geçenlerde Mor's Şövalyeye 
atfen bir liste netredilmişti. Bu 
liıtede Şövalye tanıdığı en güzel 
on kadının ismini bildir'yordu. 
Bun~arın arasında bazı Amerika
lı yıldızların isimleri de vardı. 

Şövalyenin bu listeden haberi 
yoktu. Haberi olur olmaz fena hal 
de canı sıkılmı' ve demiştir ki: 

- Nasal olur da bu ıaydığmız 
isimlere güzel diyebilir'm. içlerin 
de hak"katen çok iyi tanıdıkJa • 
nm ! ! ! ! .. var. Hiç onların bu sırla • 
rmı herkese if etmek bana ya-



HABER - Alqam Po.tall 

Mısırda ti: tün ihracatı 
Soznovski, .bir Alman 

casusile değiştirildi 
Umumi piyasa duruşu- Demir . 

yollarımızda çahşma Leh zabıtası Alman casusunu 
M111r ötedenberi Türk ihracat 

malları için iyi bir piyaaadır. 1930 
dan sonra ökonomik buhran do-

:~~~~=i~:;;:::.:::: bizzat Almanlara yakalatmıştı 
ıimde ıtok miktan 20 bin tonu G hafta· "nd Al 

layısiyle uluslar arası ticaret hac
mi kıymet bakımından hayli azal
mıt ve bu ıenel eksilme hareketi 
Mısıra ıatıılarımızda da teıirleri . 
ni göstermittir. 

ıeçiyordu. İzmir bonuınm aabf d ~- JÇ~ eik. =.::. /ı •ıt . . J k • k k c 
miktarlariyle yaban memleketlere a cuua . ~~ e l -·-· nnı ereue l or un 
ihl".acab ıon üç sene zarfında mu • hatları keııldıimı, Te Sozno~ı Aj , 1 

=.-edersek fU aeticqe Yan. :::.":. '!=ti~:.a !::: ve esrarlı cinayet 
lcUm olduklarım yazmıflık. Son 1enelerde dıt deniz yolları (Ton hesabile) 

idareainin tertip ettiği muntazam 1932 1933 1934 Leh hüldimetinin ele ıeçirdifi c . . b·r deı·ı oldugv u ve "bavul 
t f ı M 1 S t ,jUI! 000 34.400 35 400 bir Alman e&IUliyle Somoveki· an 1n1 n 1 ıkenderiye ıe er eri 111r a ara- a lf .ı. . . 

mızdaki ticaretin tekrar canlan • ihracat 45.190 35.773 31.895 nin mübadele edilmesi muhtemel • t• ·ı d laa kaSI 
· · · B h tlar oldufunu da bildimıittik. Clnaye 1,, 1 e e 8 mumı mtaç etmqtır. u uausta Bu aeneki fia geçen yıllara 

Türkiye lt Bankası lskendireye röre '?o 30 ili60kadaryübektir. ~ongelenıazetelerbumübade- bulunduğu zanne.diliyor 
tubeainin ve eene bankanın kur - BuJday piyaıaamda ihtacat de- lenm yapddıimı, ve Alman ka· 
duğu lı Limitedin hizmetlerini devam etmektecUr. Ziraat baDkaımm nunlariyle müebbet ıbapae mab
unutmamak lazımdır. Ahııan.,aya aatıtlan 70 bin tonu kGm olan Soznovakinin timdi Var 

Bubranm devamına ve batta ıeçmiıtir. Gelecek aene (Takas fOVada ellerini kollarım aallaya 
bazı tubelerde ıiddetJeomesine Clearinr) renitlemesi dolayıaiyle sallaya gezdiğini bildirme-lrtedir· 
raimen 1934 senesi zarfında T~k bu memleketin daha büyük buğday ler. 
- Mıırr ahı verit hacmi liem İcıy- müı terimiz vaziyetine ıeçeceği 
met, hem de ıildet bakımlarından kuvvetle tahmin olunmaktadır. 
artmıştır. iki tarafın da ıatııları 

~lmqbr, 

Mısıra sattığımız mallann ba. 
,mda tütün bulunmaktadır. 

Mııır bir cigara sanayii mem -
lekelidir. Acunun her yanına ci-

ıara ıatıfı yapar. Fakat cigara
nm esaslı unsuru olan tütün Mısır· 

da yetiımez. 
MıslJ' sanayiini besliyen tütü · 

nün büyük kısmını yakın ıark 
memleketlerinden alır, 1914 se -
nesine kadar M11rr tütün ithallh -

• nın üç.le ikisini Türkiye temin edi
vordu. 

1914 de genel savaş do1ayısiyle 
Mısıra tütün ihracatımız tamamen 

dumıuf, harp ıolll'aaı da Türk 
tütilnü bu piyasada kuvvetli rakip-

Arpa ihracatımız mevsim ba· 
tında na.kil vasıtaları kıtlığından 

müıkül vaziyette lt:almıfb. Zira
at Bankasının ıark timendif erleri 
ile yapbğı bir nron anlaşmasın • 
dan sonra Almanyaya 25 bin, ltal-
yaya 12 bin, lngiltereye 8 bin ton 
arpa satılmıttır. Genel durut ne
ticesi 1934 ün ıon altı ayı zarfın
da 45 bin ton arpa ihraç olunduiu 
anlqılmııbr. Halbuki 1933 ün 
ayni müddetinde ihracat 20 bin 
tonu geçmiyordu. 

Af yon piyasasındaki son bir -
kaç ay içinde görülen durrunluk 
ortadan kalkmıttrr. Uyuttunıcu 
maddeler inhisar idareli ıon za • 
manlarda Japonyaya 300.000 lira 
kıymetinde 200 sandık afyon aat-

Ayni p.zeteler pek se11iz aada. 
ıız olarak Lehistancla yakalanan . 
Alman casusu hakkında tu maltl· 
matı veriyorlar: 

Alman cuuıu yakalanacağını 
anlayınca derhal bir otomobile 
at1amıı ve Alman buduna doğru 

kaçmağa batlamıftrr. Caauıu ya
kalayamrycğmı anlryan Lehistan 
zabıtası derhal dahiyne bir plln 

tuarlryaraık Alman hudut muha· 
fızhima tu telıraf ı çekmiftir: 

~iru aonra otomobille tehrl
ni• kendlıine bir Alman cuuu 

ıüıünü veren bir adam ıelecektir. 
Kendisi ıeçenlerde Lehistan nazı. 
nnı öldüren ana11iıttir. Derhal ken 

diıini tevkif ederek tanare ile 
V&rfOvaya ıöndermeniai rica e
deriz.,, 

lerle çarpışmak mecb\ılriyetinde mııtır. Hudut mubafm haki'caten blr 
kalmıtırr. Bilhassa Japon, Yunan; Birleşik Amerika devletlerine az aonra tefıre vuıl olan Alman 
Ruı ve Bulıar tütünlerinin ıabşı de 200.000 liralık ıatl§ yapılmıı • cuuaunu tevkif etmit ve vaziyeti 
Harp sonrası Türk tütünü aleyhi- tır. telefonla Berlin hücum kıt'alan 

'\e çoğalmıqır. Türk afyonuna uzak ıark mem- reiıi Mitlere bilclinnittir. 

Mıaır hükU.metinin neırettiği leketlerinde daha ıeniı ıatıı piya- Hitler de doat Lehiatan hüka-
ıon rumt ıtatiıtikler 1933 de bu salan lemin ~aksadiyle yakında metine bir cemile olmak ilsen 
vaziyetin lehimize olarak deiiıti- bir heyetimiz Japonya, Çin ve Hin- &narfWİD ıeritin ıeriye iade eclil-
iini ıöıtermektedir. Bu tarihten İ· distana hareket decektir. mai için emir Teraıittir. 

tibaren Mıırr ithali.bnda Türk Y aı meyva ihncabmız için Bunun üzerine zavallı Alman 
tütünleri ıene birinci ıırayı i91al Türkofisinin yaptığı tetebbüıler casusu de~hal bir tayyareye bin· 
~tmit bulunuyorlar. müsbet neticeler vermektedir. Bu dirildiği gibi Varşovaya gönderil-

1934 de tütün ıabşımızm hem cümleden olarak Sovyet Rusyanm mit, ve ora.da da tevkif edilerek 
miktar, hem de kıymet itibariyle Türkiyedeki ticaret mümesailliği hapsedilmitlir. 
fevkalade inkitaf ettiğini ıöz ö • 30 bin sandık Dörtyol portakalı sa. Bu ıuretle Leh hük4meti Ber
nünde bulundurarak Mısır tütün bn a1mıttır. Bundan batka gene linde mahpua bulunan Soznonld 
alıcılarının gene Türkiyeye dön· geçen ay zarfında Mısır ve Alman- ile mUbadele edilebilecek bir AJ. 
müt olduklarını tahmin etmemiz İ· yaya 25 ıer bin sandık portakal sa.- man caauıu elde etmiftir. 
Qbediyor. blmıthr. Geçen ay zarfında Is- ===:::====-=======--==-=-• 

Statiıtiiklere nazaran Mısmn kenderiye, Partaait. Yafa ve Benıt 
1933 yılı tütün ithalib 4 872.lSS limanlarına yapılan portakal ir -
kiloyu bulmuıtur. Bu ithalatı 1 salatı 40 bin sandığı bulmuıtur. 
menıe itibariyle ıöyle taanif el • 
mek kabil olmaktadır: Demir yollarımız inıaatıntla: 

Memleket 
Türkiye 
Yunanistan 
Japon 

HükUnıetin demiryolu politika
Mikdar (Kg.) ıı 1934 ıeneıinde rüzel neticeler 

1.193.849 . . F . n· b 

Çin 
Bulgaristan 
Ruıya 

Amerika 
'Bafk.a meınl. 

vermııtır. evzıpafa - ıyar e-
1.094.976 k" S E M 1 

ır, ıvaı - rzurum, a atya -
1.010.846 l 

594.886 Sıvas, lmıak - Fi yos, Afyon -
410.z33 Antalya ıebekelerinde intaat hay-
258.862 1 li ilerlemiı ve bir kıunmda hedef-
217. l 85 lere çok yaldaşılmııbr. 1934 yılı 

31.322 
1 içinde kaç kilometre demiryolu 
yapıldığını tesbit ediyoruz: 

Y ek6n 4.872. 159 F evzİpafa - Diyarıhekir hat
tında 160 Km. lbracatımrzm tutan 420.130 

Mısır liruı lcadardv. 
lhraeat mallanmu plyacmnJq: 
Üzüm piyaaaıı hararetini mu · 

·hafaza ebnektedir. lzmirde ta.h • 

Eliziz hattında 24 Km. 
SnM - Erzurum hathnda 90 

Km. 

Malatya - Snu hattında 70 

Km. 
Irmak - Filyo. hattında 92 

Km. 
Filyoa - Çatalaizı hattında 

16 Km. 
Afyon - AntalJ.a hattında 58 

Km. 
y ek1ln 508 Km. 
1935 ıenuinde yapılacak hat • 

ların uzunluğu 572 kilometredir. 
Muhtelif kııımlara törle taktim 
edilmiıtir: 

Somucak - Eskipazar 98 Km. 
Yolçatı-Diyanbekir 160 Km. 
Afyon - Karakuyu 110 Km. 
Biladiz - Burdur 24 Km. 
Isparta bağlaması 16 Km. 
Sıvaa - Erzurum 100 Km 
Malatya bafilama11 70 Km. 
y eldbı 572 Km. 

R. ş. 

Kaik bacaklan tremle 6ulan atlam, ca-' 
morga aötürlürken ve adliye doktoru 

' 
lngillerede bir vagon kana.pe

si albnda bulunan iki kesik erkek 
bacağı earan, bütün kara.nlığau 
muhafaza etmektedir. 

Poliı operatörünün etraflı ta
rifi üzerine, poliı müdürlüğü bü
tün mnkilerine, bu adamDl etki
lini Termit ve '°n ;yıl içinde kay
bolan ve kendilerine haber veril· 
miyen bütün erkeklerin b!r liıte
ıl çıkarılıp araıtmnalarm yeni
lenmesini emretmiftir. 

Öldilriilen adamm otuz J'IL§m

da kadar olduiu tahmin ediliyor. 
Boyu 5 kadem ve 8 inç kadardD'. 

boratuarma ıönderilmiştir. B1' 
kapının çerçeveıi, bir ayna, bit' 
kaç ilan çerçevesi de beraber a1r 
mp po)ia kararılhma gö~ 
müftür. 

Şimdi lngitterede tundan tlıtf 
he edilmektedir: { 

Yeni bir deli cani türemif, bff' 
lece imanları öldürerek, ve aulf 
nı kımıen teıhir ederek bunun ~ 
dmda aaklaıuyor mu? 

Bundan önceki iki cinayett" 
biri olu (bir numaralı bawl ci
nayeti de) böyle idi. Bir bavul İ" 
çerisinde lcaf aar kollan keıilmif 
bir kadm ceıedi bulunmuttu· 

lı!n en grip ciheti, bulunan ke- Tahmin edildillne göre, bu1d' 
alk bacaklar bir erble ahi olma- nan bacaklar, aid olduiu adaJll 
ama ralmen, bu 1-caklarda tG,- ölüyken vücuddan aJJ'llmıttır. J..• 
ler DllDllJ.Jflır .•• V• ayak par- taiı yukarı üç ıün önce öldütiil' 
maldan tuhaf bir 111J'ette, ldeta müt olduiu zannediliyor. 
bdm a.,.kkabııma beuer l»ir a• Ve bu tarih esrarı bili açıl•• 
yakkabı ıl,..kt.,mlt sihl içeri mamıt olan bavul cinayetinin tD" 
dolna büldllmüttür. l"llflurmasmm bittiği, cesedin bir 

Bu aebepten kendis:nln lradm viyetinin anlqılamadıtı, katiliıt 
r6Ulne çıkan Wr damlr, OJUDCQ bulunamadığı Uln edildiği günilt' 
veya cambu olmuma ihtimal.,... tvibidir. 
rilenk elana Ye etlence yert.i a- Demek ki bir cinayet beıtii' 
rqtınJmıttır. hitmemiıken ve biteceğe de .,._ .. 

Bacakların ricuttan aJnlmuı zememitken bir diğer cinayet ~; 
tekline ıelince, pyet ustalıkla ha ortaya çıkıyor. Ve o da &7" 
knilmlt olan bu bacaklarm pek derecede karanlık, ıilik, ko~ 
keskin bir feJ, adeta bir .cerrah Ye yabanicedir. 
bıçağıyle k•ildlii zannolunuyor. Şimdiki halde yapılan ~ 

Polia bq doktoru ve oper&taril kat, bacaklarm bulunduğu ıı.~
ile diler teırih aahalaımda bl~ rm ıeçtiii yerler de değil de, bll 
operalar de ıelip bu lt berinde cinayetin daha ilerlerde, da» ıa• 
ıBrüteeeklerdlr. zak mmtakalarda iılenmİf oldd" 

Ye bacakların baıka trenlet'le bir 
Bat hafiye Donaldeon, bacak- raya ıetirildifi 9üp1ıeaini ~

ların bulunduju ftCODU aidip,... drrmıftll'. 
niden ıasclen ıeçlrmiıtir. Bundan -St-

• Tahlcilmt dnam ediyor ve ı•· 
lnceld yumu•da ela blldirdill- t=ı..- • 1. H .. -·•h bit 
mia •"-'• hlcl'iMnln cereyan ettili- . IAl\'e genıt ıyor. enuz ..-

butn '--tarl b" ın-- h ıze rastlanamamııbr. _,..,-
nron un .. a ır une an- - -- -- - ----
...... çeldlmlı Ye orada polis tet- ~ I ' 
~lirine buır lnalunmakta, itletilme l I U ~ ULU 11 
mektedir. ..., d& 1 Y\ EIC. 

Parmak i•l mUtehuaıılan dik- • ' R.~NM 
katle çalıpnlf Ye izleri t•bit et• 1 ~ 1 N 
mitlerdir. Yeni birçok fototraffar 
almmqtır. 

Bacalclarm IMıhmdulu ,.de, 
JaDİ, T&IODUD oturacak J..min 
altında bir de eoluk lran lekesi ~ 
riilmütlil. Bu ~ lek .. lni Rıtin j 
eden tahta yerinden oyulmut " 
bldrrılaralr mikroakobik bir tet· 
kikten pçirilmek üzere polia Ji. l 
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Sandan Sun.d4ff Şefıicde C}efl-in ·Uec 
ıl 

llünyanın e.·n küçük Balat Yahudileri arasında 
fotoğraf makinesi 
Dünyanın büyük ıehirleri l toğraf makinesi.. Fakat bu, orta 
Dünyanın en büyük ıehrı gudur biıyüklükte bir avucun içınde ta • 

diye doğrudan doğruya söylemek mamiyle gizlenebilecek kcadar kü· 
~üınkün değildir. Büyüklük de· çüktür. Aldığı resimlerin büyülü· 
tılldiği zaman neyi kastedıyoruz? ğü 13X18 milimetre .. Bu totoğra
~~h~.in kain bulundu.ğu uazinin .fın aldığı bir resim kırk paray. 

"Türk kültür cemiyeti,, nasıl 
çalışıyor, neler yapıyor? 

llyuklüğünü mü, içinde oturan in- mal oluyor ve pek ala büyütüleb 
•anların çokluğunu ınu, yoksa nü· liyor~ Her bald • bot bir tcY•• 

fuı kesafeti dediğimi.ı kalabalığı • • • 
~ı? Şimdi bu tasnifler'' g-lre bun- in.anlar en ziyade neve ve 
'-rı sıraya dızelim: ne zaman kQQTlar? 

Arazinin. büyüklüğü jt:bariyle Evveli kızmak nedir? Akade 
en ba~ta Londra g~lir. Londranm mik olmamak ıartiyle onu söyliye 
lehir toprağı 1786 kilometre mu- yi ' '· Kızmak insanın olmasını is 
tabbaıdır. tediği ıeyin olmaması veya olma 

ikinci Berlindir. 884 kilometre maıını istediği ıeyin olması, bil 
nturabbaı. ha11a isteklerinin tamamtyle ak 

Üçüncü Nevyork. 849 kilomet· sinin tecelli etmesi halinde duy 
• re murabbaı. duğu nıht teessürlerdir. 

Dördüncü Paris, 780 kilometre insan en çok neye ve ne zamar 
nturabbabı. kızar? Buna dair bir Avrupa mec 

Beıincisi Tokyo. 575 kHometre muasmda fU sözleri okudum: 
nturabbabı. Sabahleyin kalktıiınız vakit. 

Altıncısı Şikago. 516 kHometre öileye yakın; yani saat 11 de, ak 
lııurabbaı. ıam üzeri aaat 17 de ve ıeıce uy 

Y edinciıi Viyana. 278 kilometre ku zamanı geçtikten sonra insaı 
tburabbaı. en ziyade kızar. 

Bu rakamlardan anlaşıhyol' ki Dikkat ederseniz bu aaatler in 
londra; Berlin, Nevyork ve Pa · aanın karnmmı aç olduju zaman 
l'İıten tahmınen iki ke.re. Tokyo tardır. Vaktiyle oruç tutan adam 
~e Şikagodan üç kere, Viyanadan larm onıç keyfi diye aksilqmale-
lltı kere büyüktür. rinin sebebı bu olsa gerektir. 

içinde oturan nüfusun çoklu- Soğuk. sıcağın da rolü var. Kı 
funa göre bu şehirleri ııtalamak günü sobası tüten bir odatta insa 
,,__ ,. "Ik b. d -· . h"dd ti" 1 ka 1 tab" ...... g~ ırae ı sır~ ıraz eg1fD'. nın ı e ı oması ne tar · 

Ciinkü: Dünyanın en çok nüfuıu ise arzulan tecelli etmif, kamı do' 
01an tehri: mut ılık bir odada istirahat eder 
tfevyork: '9 2()().000 bir adamm kızmaıı için hiç bir ır' 
~incisi l.ondra: 8.203.000 hep almaması da okadaT tabiidir. 
tl._üncüsii Tokyo: 4.986.000 Tabii alkol falan ~bi maddelerin "BalaJ Tüılı Kültür CcmiJt•tİ• nin mi.UameruinJcn üıi 6ÖriİnÜf 
~tdünciisü Pariı: 4.500.000 bünye üzerindeki menfi ve irızl Demıek oluyormUf ! En olmaz Cemiyetin Hki adı olan .. Ahem· 
:"'lincisi Şikago: 4.StJ0.000 tesirleri batka mesele... sanılan bir şey bile isteyince, çalı • la,, kelimesi lbranice (karıılıklı 
~ltincı Bertin: 4.300.000 • • • tınca pekala oluveriyor, yahut ol - yardım ) demektir. Cemiyetimiz 
edincisi Viyana: t.80C.OOO Süt neden kabarıp tıuar? maya yüz tutuyormu1.. hala hkaraya yardım etmekle be. 

Kilometre murabbaı b .. tma i · Bu sualin cevabını ev kadmla- T evekeli demem itler: ''Mera • raber asri çalıımaıını, timdi, daha 
"het eden nüfu. 

0

itibariyle dü~ n daha iyi verirler. Çünkü bu, mın elinden bir 9ey kurtulmaz., ziyade Museviler arasın~a Türk 
,_,ilan en kalabalık ıehirlerinin ıı · ''facia,, ile en çok kartılaşan on - geçen gece Balattaki musevilerin kültürünün ve Türk dilinin yayılıp 
"'-1 da 9udUI': lardır. Su tafmaz da ıüt neC:en (Türk Kü'ltür Cemiyeti) tiyatro - ıenişlemes"ne hasretmiştir. 

Nevyork, Şikago, Tokyo, Viya- kabanp tap.r?. Bunun ıebebi fU • suna girerken baktım, kapıdaki Başkan bana bu izahatı verir • 
._, Paris, Berlin. Londra.. durı • bütün biletçiler, tctrifatçılar, ken etrafımızı saran bir çok mu • 

• • • Bilininiz ki .Udiln içerisinde kontroller hep Türkçe konutuyor - sevi gençleri hep baı'armı saUaya-
KJnz fırça yal, kazein. ıaker, tuz vesaıre var· lar:; içerideki cemiyet mensupla - rak batl<anın sözlerini tas:Jik edi -

Şu bizim bildifimiz frrçanm dır. Ost tarafım tqkil eden yüzde rının bir kıımı da çaretiz kaldıkça yorlar ve arada bir oldukça dü -
~ıhhate faydat. oldufunu J,er .bal- 87 ıi sudur. Tıpkı JUmWla pitiril Türkçeden batka dile pek yanq. rüst bir Türkçe ile onlar da lafa 
~~ İddia edemezsinia. Oyle Ja. dili vakit bunun akı, 1ani albumi· mıyc>rlarda. fakat bir çoğu ka- kar9ıyorlardı. 
ır Yeri ıüpürdüğünilz vakit bu- ni. nasıl beyazlanıp aertl~ine ıü- dın Ye çocuk olan ortadaki seyir • Batkaaa ıordum: 

-.tırı manası o yerin üzerindeki to- c'ün içindeki kazain ve yağ da ayni cilerin aruında Türkçe konuşe.n •-Türk kültürü ve ditin!n ara-
~ kaldırıp batka bir yane koy. akıbete utııayarak ıüdün yüzünde heme~ hemen hiç yok gibiydi.. nızda yayılıp genit!emesi için en 
~~ktır. Havaya karıtan ve bizim dıha kesif bir tabaka tetlril eder- Çünkü bunlar Türkçeyi pek az ft çok neye ehemmiyet veriyor, neler 
~fea borulanmızdan cijerlerimi- ler. Buna biz südün kaymalı di· çok yalan yanlıt bilen takımdan - yapıyı-, nasıl çalışıyorsunuz ? .. 
~ ~~da.r gidenleri de caba.. Bu yoruz. Bu tabaka ıüdiln yüzünü dı. itte.onun için cemiyetin aza, - En ziyade ve 11k sık konfe • 

Yük kusuru yok etmek ıçin toz bir "-pak gibi örtünce, altında kitip, idare adamı gibi ileri ıe • rans'ar ve müsamerelerle bu iti 
~~~i iletler kullanılır ve bunun· ka,namakta olan ıu kısmının bu· !enleri arasıra bu kalabalı.ta bir ilerletmcğe çalışıyoruz. .Bunun 
le . tr odanın halılarının. kanepe. harlan çıkacak yer bulamıyacağın tey söylemek mecburiyetinde ka • için burada her on bet günde bir 
~1ni11 üzerindeki tozlar l,u llete d•n tabii yukarıya dotru itecektir. hnca meramlarmrn yarısını Türk- ıece konferans ve müsamere veri
'-' dirilerek toz kaldırmadan te- Kapah kap içinde kaynatılan IU· çe, yarısını yahudi lspanyokasiy1~ yoruz. Müsamere'erde Türk kül -

1ıli)( yapılır. lann ııcaklık Ye tazyiki razla ar- nlatıyorlardı. Cemiyetin batkanı türünü bizimkilere aşılayacak pi • 
~ Ş1 iındi de yepyeni bir rrrça yap- tacaiından hem bu kaymak taba· ttt~!lfiyeci David Kampea.s bu hal resler temsil etfrdiğimiz gibi kon-

11 llr B f ka ti L h d 1 dd" ka ~ısında banaı ferans•ardll da hep bu uğurda ıöz-~ltıJtı • u rrça üzerinde çukur sı pa ıyacaa, em e aa ın- • ~ 
~ llr bulunan bir kehribar par- den fazla ıımmıt olan ıu, ıüdün -Merak etmeyin, dedi, yakrn- ler sarfediyoruz. Ve bunun için 
~ llldan ibaret. Bu kehribar par- içindeki diler maddeleri yakacak- da onlar da düzelecek, onlar da gazetelerden Türk münevverle • 
't ~, ~pkı bir fırça ribi Mr elbi- trr. Buna mani olmak için çare sü-1 b'.zim gibi tamamiyle Türkçe ko • rinden yardım bek!iyoruz. Gerek 
)Ot ıerıne ıürtülUnce elektriklıni- dün yüzünde bir kaymak tabaka· nutmıya bathyacak .. Zaten cemi gazeteler, gerek Türk münevver -
""-•e bütün tozlan emerek oluk. smın tetekküIUne meydan verme- yetimizin en birinci ülküsü budur; leri bize manen yardım ec!erler, 
t .. _

1 
dolduruyor. Biriken ba mektir. bütün yahudileri, · en küçüjünden destek olurlarsa göreceksiniz ki bu 

""'t _... p F O · en yaşlısına kadar salt Türkçe ko- it daha kısa bir zamanc!a çok ahp 

fe, tüccardan mürakip Mehmet E· 
min. Orozdibak memurlarından 
l ~oiz Geron, manifaturacı Davi.J 
ı· va doktor Saol, 
doktor Maçaron.. Ea 
lki dolctor, ayni zamanda cemiyc -
lin d<>ktoru oldukları için cexr.i~ et 
nıeruup!arını be:'ava muayene ve 

tedavi ederlermiş. ldare üyeleri -
nin bir kısmı ile de tanışıp biraz 
sörüttükten sonra temsil heyetinin 
rejiıörünü yanıma get:rdHer: 

- T emıil heyetimizin kıymetli 
rejisörü Rahmi! Bir de ne baka • 
ynn. bu rejisör Rahmi, eski Vefa, 
Kumkapı ve Karagümrük futbol • 
cularından aağ açık Rahmi 
değil mi?. 

Zaten eskiclenberi futbol ile 
birlikte tiyatroya da çok merakı 

olan ve eskiden böyle hususi mü • 
P.merelerde oynadığı bir çok ro1 • 
1erle kendisini herkese tanıtmıt o
'9.n Rahmiye eordum: 

- Nasıl memnun musun bura • 
daki vazifenden?. 

-Çok ••• ., 
- Bari ço~klar muvaffak ola· 

hi'iyor'ar mı?. 
- Şimdi temsil baş!ayınca cö • 

rürsün ! Pek o kadar methetmiye • 
yim amma, vasıtasızlık iç"ndc, 
'böyle küçücük bir sahnede e' e:ı 
ı len berşeyi yapıyoruz. fl!t 
~emıil (Borç1arı ö:le,:i) a '' · ir 
perdelik bir facia idi .• Du fo ·r: yı 
oynayan'ardan talebe ro'rnil ~ a. 
pan Sabetay Dinar ve Leon Pen• 
haa sahnede hiç de fena olmadık
lan gibi ıiveleri de hemen hemen 
hiç Fark olunmıyacak kadar <li:z • 

gündü. Yalnız baba roliinü ey • 

nayan gencin tivesi biraz daha dü
zelmek ister •. Onun için l:u ge ;, 
rejisör Rahmiden, yalnız sd ne 
dersi değil, biraz da Türkçe §İve 
dersi alma~ıdrr. 

Hazır temsil işin-'en bahse· er • 
ken burada en büyük bir kuaurdnn 
ıöz açacağım: 

Balat musevilerinin bu temsil 
heyetinde oynıyan bir tek kadın, 
kız yok.. Bunun yerine tıpkı orta 
oyun?arında o1duğu gibi piyeıler
deki kadm roflerini kadın kıyafe • 
tine giren bir takım erkekler yapı· 
yor. 

Dcğnısu ben işte bunu hiç be • 
ğenmedim .. Yalnız idare Üj"eleri 
arasında dört kızla bir kadın bu • 
Junan ild yüz kişilik kos!-coca bir 
l<urum için bu kusur, büyük bir 
kusurdur. Bahusus bir çok yer
lerde erkeklerin kadın rolf erine 
çıkmaJan vasak ed'len bu ıırada 
Balattaki Türk Kültürü ve Yar • 
dım kurumunun temsil sahnesine 
ka 'ın y"rine erkek çıkmaıına ne 
anlam vermeli bi'mem ! .. 

y . k' 1 n::::m::ı t n 1 . t a p a r r.:::::::::·.a 

0 Bay Kıvameddinin : f arabi- :ı 
H den Seçilmi' Parçalar) adlı iı 
ı kitabı DEVLET matbaası t~ -~ıu,;onraŞ~irhto~babnm ıçine da. • • nutturmaktır. itte görüyorsunuz • yürüyecektir. Cemiyefm:z üyele-

-o~ Jc.ı~ up esız u ıuretle hiç bunu için elden geleni yapıyoruz • ri timdi tam iki yüz kitidir ve ıa- rafından basılmış ve satışa çı· 

:~~.••.te::·old!;: :::: rı··· D.oktuor • 'm!n"':.il B;.::..,t;;.:~-::;~i·~~ ~~;~ ~;; ~~~~nk~i~~o;~:::~r. kiıi yakında :::~~"· De;eri yumi beı 
•taıniz. • USeytD sman ha)'llr cemiyetidir. Eskiden adı Bundan sonra başkan Davit Sattı yeri: VAKiT matba -• • • °"">'anın en Jm,.;;L loto%ral Ha. s_ek; h .. astanesı 

1 
uAhemla,, olan bu cemiyet 1933 Kampeu bana birer birer cemiye- a11 - Ankara caddesi - lı •• 

-z-R 5 1 vılın.la azalar tarafından yapılan tin idare üyelerini tanıttı: tanbul : 
pot b makinai dahıuqe mutehassıs 1mumi bir teklif üzerine (Türk Bayan Lüna Tiza, bayan Eliz i• VAKIT'in Türkiyenan her~ 

'Jcı 0 
af cücesi adı alımda bir U eh LütOt AP.•rlım8 nı 18" ·(ültür ve Yardım Cemiyeti) adı· Levi, bayan Raıel Levi, bayan f d b 1 

...._ rae Yapm J O • d 1 9.7 k ,.a Te'•fo .. ,,..,41i"' ı tara ın a u unan layil~Tinden : 
'""'7 Luıunan lf ar. zerın e her'- e • 8

' ~ 
8 

-= nı almıı ve o yolda ça.lışmıya bat- Margerit Benon, bayan Vi~rya de tedarik edilebilir. 1 

~----- ,tam manaıiYl.s bir f,.. l lamııbr. Galov, tüccardan Vitali Mena· ıaııımı•-11111111111--=ma:aa11mı1111 ... ~-
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Y -J.l-· Q ffitiliıiiıin Bu sabah 
k6kleri ve 60 kiloluk bir 

m _____ temeınetieelerl k~~~ua':!~~~a 
t Yazan: Raif N. Meto Bu sabah Boğazda b:111kçıla1 

Bugünler-de Yunanutando.~'pbi~f temellerini kurmakla cevap ver· 
oldut).umuz kanlı mücadeleler Yu· di. 

b 1 

nan tarihinin çok defalar .kaydet- Krallık 1922 ye kadar devam 
tiği vakalardan birini ve b.elki de etmekle beraber 1916 dan itiba- ı 
en mühimınini te§ku e~ktedir. ren Yunanistan Cümhuriyetçi ve 
Osmanlı im~rtorluğuna. ka Kn.Ic_ı olarak ve birbirine aman 

vaki ol.,.n, 1811 ihtilalinden ao~ venniyecek derecede dü;man iki 
1830 sene3inde Yun.an knillığı t • put~e ayiıldı ve ortaya şedit bir 
ıe!<kül etmiş ve Bavyera. prensle: premip: ihtilafı çıktı. Sulh muahe
rlıı·den Othon Kral ilAn. edilm.i~i- · cleleriniıı müzakerelerinde göster
Yunanistanda çok eski zanıandq ·'div.i ırıeliarete rağmen, Veni:zelot. 

:.> ~ 

beri kökl~n;ıi;ı olan fırka. , ınüca -. 1920 ~tijıa.b4lmıd:\ mağlup oldu Asi zabitler Atinada tevkil edilip görülürken 

dakika 
deleleri gene azalınamt§ ve' Kral v~ m~.a.kkaten siyasetten çekildi. 
Othon Yurum tacından vaz · geÇ-. : Ana.d.011.1. hvhinin Yunanistan 
mek rnecburiyetiıı,de ka~ ( ı , )sin vahin:ı' neticelerini V e.nizelos . 

Danimarka prenslerinden Si . : ta.raftadan ~Ilık ~jimine atfet- · . 
' ı ·_ _ (Bn• tarafı 1 r·ncı·de) nazın General Kondilis, Şarkf 

Son 
rinci Yorgi Kral ilnn edildürten' ·tiler. 1~ d~ mirş.lay PJ.4.atiras ve . ~ ... 
aonra Yunanistanc1.a vaziyet : ııi.S.. Gonatatm çıkardığı bir is;yan ne ,· Ası Averof ;ı;ırhlısı, ·Mıdillı A - Makedonyadaki asilere liarfı ha-
l> t !!'-~- b im.......... y,·,~ftPI ti. ;nde kraİlık reJ"imj İgkat ve. dasına yanaşıp uker çıkarmak rekatı askeriyenin gecikmit olma· 

e en SUAUU u -ı~~ ~ çeaı · · · ·ı -t.-= · ı · · · sı sadece bavalarm fenalığmda 
milletinin se-vdiği bu kralm sal~ CümhuriY.et ilan edildi, kral Kos-. •uretı e '~' ışga ettırmıfi~· • 

1 1 ...:..... k ecb d·ı Bulgarıstanın cemılesı ileri geldiğini söylemiıtir. . oatı devrinde, fırka mücad-e eııcri blntin,~ ~tillayı ter e m ur e ı - . 
' A ( Nazırın beyanatına DA~an a· bitmemekle beraber, o, kaClar şid· · .:1:. ~ ' • ı ;iııa, 7 Hususi, aaa.t 14) - · 

~ si gemilerden biri Ç'.ayağız hiza-

tarafından altını§ kilo ağtrJığıPd• 
büyük bir kaplumbağa tutubnUf • 

1 bl~ ·tur. Canlı oJan kapJumbağ:!I a 1 

haneye getirilmi§tir. Boyu 11iı pıet· 
ı re, eni yetmİ§ santim kadardır. 

--0-

PJyos beraet etti 
Ünyon sigorta kumpanyası ınüdiirii 

Piyosun Türklüğü tahkir ettiğin~ 
dair bir ihbar yapılmıf, istintll 
dairesi Bay Piyosun muhakeme .. ~ 
dil.meıine karar vermişti. Bir ptı.J 
dettenberi üçüncü cezada de11aOI 

eden bu muhakeme dün neticeleJ'.' 
mi§, Piyosun Türklüğe ha lı.aret et· 
tiği aabit olmamı§, beraatine Jca' 
rar verilmittir. 

Macar meclisi 
dağıldı 

detli olmamış ve Qtücadele ~uay.. . l~tilal rdsleri bumıpla. iktifa. Bulgv sefiri, Çaldari.&e müra.ca~t 
yen prensipler ih~u.afı~daıı değ:ilıı c;aqedjleri'YC Yun~n:milletin~· "tmi~, ve kiındisme Bulgar hiikii- sında karaya ıokulına.b muv•ffak Bq, Gömböşün K oJJt 

t1 · · · ' L.:-b· f ' · · d d l olmut ve kuru sıla Jltj h>P amııı· daima muayyen ıahsiye erin ınü"\' him bi,r kı;so:nnm ı~ ır zan:ı'"1 a -. •metınııı ostane uygl,l arını teyit 1 . . . BeUene bir gale-
na.feretinden doğmuştur. . · feimi~ı:.eği bir bArek'clte bulun• ·ile hera.l>er asil~rdeıı BulG"ari.stan tır. 

Kral Birinci Yorgi zamanmd• duJu. Yımarı ·a.iy&M't a'damlannı:xı. " topraklarına geçecekler olursa Nazır, hükaınet kuvvetlerinin besi sayılıyor 
Deli Yani ve TrHrupis gibi şahsi - en'mühim.lui>'\den Gul)adiı, Ba.J.· bunların derhal ailihlarmdan tec - mutlaka galip gelecekleri kanaa. . Budapeşte, 6 (A.A.) - M~ 
yeller dahili kavgaların batlı ~l ve· dijei bazı ~b.siyetler .. rit eidiJec~klerini bildirmi~tiT. tini izhar etmiştir. lia, de.ğılnuıtır. Dağılma şayilJ1' 
aktörleri olmuşlardrr. Son otuz s.e·'. kUrt"Qna a~diidiler. -. Umumt taarruz başladı Italya asker gön.. 24 taattenberi vardır. Fakat bil 
ne zarfında ilk ciddi dahili ihti)jJe :, ' Eski Yunani$lan ahalisi ve Jıas. A\i.tıa, 'f (Husost saat 14,5) - Ha- deriyor , karar Juı:yretle kar§ılanmıştır. 
1909 da Mirıalay Gudi ön~yak ôl • iıaaten Mora: kıt'a.sı bu vak'adaıı :a:~lntip. Umumt taarruz başla- Mesina, 7 (A.A.) - "Ganj,, n.· 

1 
• Çünkü meclis dağılmadan e1' 

muştur. . ~nı Veııi~loP ~a:aaız J:,ir . l'f' İife ır~f l I J puru ıarki Afrikaya bir piyade a-. vel uluaal birlik fırkası toplannılf 
Bu ihtilal bir dereceye kadar ~~beslediler Tc onun {ırWile sonu "'ev 1 e 1 en er e yara- layı, birçok batarya top, bjr istih· ve ı,aylavlar, başbaakn GömbötiiP 

~!r pre~ip ~avga~ından d<>ğ~uş, it'"gelnıiyeu veııe z~ gel~ nan ve ölcn1erin is"mJeri kam bölüğü ve mühimmat götür .. talebine ittifakla cevap vererJ 
1
• un~s~~da e~ki f~~18.l"l'n t~ıu .. ~i ~bir m:ü'.r.,,4el~ gi " At.ina; 7 (Hwuti) --Ati~aki mü~tür. ~ reyleri hükumete vereceklerini ;t 

sıl ~tt~li~erı partı m~~elet~ın~, zittiler. 1925 t.e General ~aloı ilk kıarqıkhklal' eaQaaında yara - ft ·ı dçtmiılerdir. 
~ı;]ı:ı fık~rlere. ka11~ ~ır .tecei:!41!-t. p.de.'reyi cebren ele e.Idı 'Ve 19.26 da l;uıa.n ve ölmııl~in iaimleri neıre - Ha liCe tıkllan j B. Göuıböş .sadece tehdit ile eıJe 
harcketı teşkil etm11tır. ~ ·· • · ~a:c&iı>J dikıe.Wf ilan Flti ise d~ ığilmiştjr. Dok.uz yaralı ve iki ölü - . edilen bir ekseriyetle yaşamalı il' 

•l ıB:ınunla h~~~ ... , o~dunuıt . ~· t.dildatörlüğü çok sürmedi. Cüm .. vardır. Yaralılar Papadopulos ve 5 Yunan vap·uru· tememittir. B. Gömböş, büyük ,e~ 
defo olarak dahıli. ka-V:galara .'b .. ~wiyetiı;ı tesİ.$İnden M>ı;ua ~a.m Vlahakis adlı jki askerle Damigos .. .. .. hirlerde gizli rey, köylerde açl 
n~ması çok fena bır mWal ~~l et !zl'llllan '\!'9.ziyet Uiknn bulmo.kla. ,Jdlı bir toför, on yaşında ve Bu saba.h kopruden g~k U.. rey Uo yeniden seçim yapılmatııı' 
rniş ve dil kavgalamU:J.a bırb;rle - ~~eraber Yunan milletinin çok Antonya BanakakiS adlı bir :kız - zere gelen halk saat 8 oldusıı hal- tercih e.tmi§tir. 
rini yenemiyen Y.unan . po.litika •• ~1~-etU bir kitlesi kalben cüml1u-- ilrr. ronkaa ve Va.liulis adh iki de köprünün açık ol~ugun-"'. u, v . r 

ı ı ~P ~ y b d ı b b-yük Aıııiral Hortinin dağılmaya , çı arına or.ch:ıyu sıya.set 1§ erın i~e Jı~ bir ?1llPn mer.but olına,_ uker yaralarmm tesiı-cy.le ölmüı - unan an ıra ı eı u vapu· zin vermesi B. Gömböşün zafer': 
lcarı§tll"rnak ~ırıatnı: v~i§t~:r;, ., l~ı. VF .~s~ gizJ.~di. J~ir. run. r~~o?'<>:lerl~ H~lice doğ~ ni ve kont Bdlenin ma.ğlubiyetitı' 

Ordunun $ıyaset ~lerıne · ·kaıiş • ~ -11::ı,ı.., ·· .!,_.. x · ... y , tal., V · ·, B~~lardM. ba~b Surekia adlı çekıldıgını gormüşlerdır. , . t 
· y •J • • h · ı ~f h ' :ı ı.nw.Aooe. {llM ijl ~..ıll ... " temin etmiştir. Çünkü kont Se, 

mıas1 ı::e un:ın t:ırruuıı_n ~?Il ~. ·:.zc;ıos've1i~f~lA1'1~·iı sene gü.\ ... ~ir frr~ Ue müteaddit asker ve Bu vaputla.r, Yunan hükAnieti Jen, kendisinin aleyhinde bulı.ııt' 
en kanlı say:ıfa.lıwm, y-:umt§Ur. ' .ıt :-med .. ı.. r.,.ıd.,.•i.,in i::hre etti.:>; Aha"f 1 '*ahit y~lannuştrr. nin, hükUmethıjize uiiiraeaalI üze. '""' 

• • • · ~ ~ .... .. "' • - duğu bir proğram üzerine B. Gi>JY 
· . • ,.. . • · • ' • ~ " ; ~ f.ı;r'kıUJ ~iyet\ kzanu.ık i? ~.i tebliğe göre mevkuflar rine kara sular.unızda iken tev ·., böşü~ dostları tarafından yapıfş' 

1~ ~ilal.mın • neticele~d~ ·~aia: geldi. Mir.alay Plastira.sm. şunlardır: edilen ve asilerle~· ~tmesi cak bir a.eçimde çok §eyler kııi' 
~ mühımmı eaki l'mıa.rıısta:~ ~öei 'hükUnıeti' akim ~dı. Skaı)dalis, Vurakis ve Palsolo- muhtemel olan bet vapurdur. bedecektir. 

i ıçm tam:mıen yahımcı olan Ve.nı ~ 'o .. ·--.ı ,_ __ .... ı· · go.s aCJ.h mütekait generallar Vo- Vapurlardan biri '"'---1-'-ale. ' ı y · · • t..... · ' Ç lıCQC;Uelueıl ayıuı ıııec ~.. · ' ya..ı~ Seçim, 7-4-935 tarihinde yaP'' 
Jze osun •. unan •1~t~ ~Dl ~ Ve~list eberiyetile meıb'Uıo ~tazanis, Zarboa, Dertili adlı ÜÇ den bot ola..rak gelen Vo.Uşjcaa ad iacakbr. 
ıeç.mes. idır. • .• \1,... .... -ooo "-Jd .. ...; ........ ; rrıeb'u.sla- aJ>.:ııı,., ınütekait uıiT.alay, Kanam, Kur • lı ga,z gemisidir. Bu· geı:ui Kaba.. 

r.-ı_ Y 1
- bi)t...-._, '-~ -~~- ... .... Y_ eni --eclia 27-4-935'te topla' ~• unanıw~ ve ·ııo.- lfuida sQk ti.ddet.li Jniiııakaşa. a.af ... ııeüs adlı iki avukat, Papayorgi t~ önlerinde çevrihııittir. Bu p,, .... 

~~ ~aa poJ.i~cıl~ ~471· ·~Mı~geçıı;üıtir. adlı bir do~r, Pav1.icli4 adlı bir mi 6000tondurve Veni7.ela.unoğ na~ktP:. s4 
. \lilennı "'.uayyen bil' :ıaılUU> ıçın, f' . lki ııeııe ewel Venizelos aley • ~· avukat Nootı:alsU, ~~ fona aittir. Ge.,,inin kaplanma µı....,ı birlik fırkasmıİan J,,ıı 
·~ ~ ~ . ~ t · e<lilen w~ baıoclceti.: Jt byma.kam Avgerın.os, mütekait ihtiyati bir tedl>ir olarak timdilik . iza v~rdL Bunlardan 40 ka it• Wenı.zelosu affctmea:ıiılu ve ODQ! ~~~. L~ı.. . , ..ı:1_,_ . n:ıiralayTatsikas, gazeteci Kokorh 1. , d , ıl -e . u--=- .Kont Betleni takip edeceklerd l 

• f...J_. .._ :a_, .. ,_,_! .. ......:.ı 're ı:, erını:ı •ıwı a teczıye e,~ . ımananu: an ClYT maması ~"' B. Ş-_, V , . . 'fi,. 
t ıwı.ı.ma yaıoanıcı uııa-..._.AY er -ı-.· • L'ber I f ,____ l ' Nadop1dos, Çalapatis, Kortesis ad- ı..1· ... · t bli"' d.l . : . iVI .olff un hrıstıyan - sof; dtir ı · . ~eaı ı a .11.ı:ual meıısup arıDJ .. .. ge "4ıgı e g e ı mıt ve vapu1', 1'i.İ' 
' ,~. • .. '~ '(,.aniVenl.zelo$Ç\.lla.rı) · ;al~ Inıç)'\Ubaşı. , mubafazaaltınaalrnn:uttıi. · fırkaıında27,VonEkhardııı ,, 

\•cnızelos }913 tarlrlno ~ L....; ' • • . Bu mevkufJa,r ihtilattan mem • ı ' , . : • .çük çifçiler f:rrkasmda 23 aııJ ·wwı~nbtanı acJeta ;valmz oquıa ~~kçtıuıftı~~ . . Yunanlı vapur kapta:ıu tUCQT d . 
&dare etmiş, 1912 ve t.9l3 &lkan1 

Bir ~1>abriye. za:bitleri iJe or· nWlurlar •. Bun!aMan.~a.şb Pıre- için mQot alrnak üzere yola çık· . var rr. 
L--I · · · t --~---' ?-.l- ~u me:osuplar'uı.m~teltaüde sevki de 40, Kahtea da 17 kişı ıle tayya· trğmı isya.ncıJarl'- alikuı olma- ---'"-O-- bd-
IMUJ1 erının aıya:a ~ .. a;;c:oıer~ I • • "-·---d v 1 . kif d'l , Veni t ra ,.. 
®layı Yunanista.nde ~ J1Ü • ııteıımuniyeta~ik uyandınmJ ve re. ıv.u.w:-n anı a VJS tev e 1 • dığıDJ, maamafih hükQmetin em- ra mvay a 
fm ,.Jıibi olmujtUr. · · . ·l t , son i'Y8.?ın ba.Jbca amilleri de mıılerdır. . . rine itaat edeceğini . aöyleıpi§tir. . larınm tecrübesi 

• • • u 1 bwılar o1--~ur. Ordunun mühim Mevkuflar Tnpolıa ve Spart.aya Bundan soil.rıı '7...:--·'daktAn A '..ı_ • • • bul t a.tll.,a1 
'' ·~~ .. derilecek hak 1 · ~"" · YU4 yırmıyı aıı r a:s 

· Kral Birinci Yorli.nin 1913 'i liısalar.a;un~dakati.ııden emin go; la ıru:e mu eme en ° - made11- kön:ıürii yiiklü_SQOO tonluk . kual~ıu önünü alm~ için tr" 1' 
Sdinikte kııtJedjlmcaiııôeıı 60 ıbul~an ~·· 0C>Jıannıayı ta~e ra ! 0 

ca • Fotini Carra adlı Yunıµı tilebi v~y ara.ba.suıiıı ba.ıa.ınaklanııd" _ 
tahta ~ KRıl Kneta.utin· Y11ml ~ları ıle felce u.ğntan Atina Hülnlm et gemi 1 e.rl Büyükderede iken durdUrulnıµı,'> ı pdan 'Udilit bibniıtir. Bu ara~" .. 
niltanda ikinci olmaia-n.ıl gel ~ii.kUm~ ~~ebeıi artık 111uoı Giride hareket etti Bil'Q ıonra gene Zo~guldaktan .ıarıJı t~l>eleri cumartesi~~~ 
cek bir şahsiyet değildi!_ U b;akkak gıbıd~. HiikUmetin harp geınileri, asi kö.mür yüküyle gelen 5400 ton~uk .aaat <>n b~e tramvay tirketıoı. 
harp patlad~ «mnL V~Rdo . .. ~11ı11:aJa beraber ~elenin ıbit.. ·gemilere hücum. için Cirit sulan.. Konistra vapuru tevkif edilına§tir, ~Şi§lideki deposunda yapıJac~ıri 
ının ge;ııe ewa g,.1>i YWU\U' si ' i~ ;u?tetmiyoruı. faya.n bar~ • 1ia hareket etmişlerdir. Bundan ba.şk~ 4000 tonluk ~o;r., .Bu tecrUbede Nafia ha§ koın•~~ 
setirıe bakim ohuaınDa ~A,l KQ6 i~cle:~· ~ühün. rolij OYJU;yau; (leneral Kon dil is son tenon, ve gene 40~ tonluk Traki: ile beJediye komiseri ve mühetJ 1 

tantin razı scfemc:züı w:gchQ~i~ Yelıizdown ta1.ıaiyeti. bu müc.a: -tj vali'alan anlatıyor vapurları da boğazda durdurU.I .. ler hazır bulunacaktır. 
Kralla Bafvekil ~~ del~en ~ok zedelenmıt olarak çı-- S 1.. ile 

7 
(A A ) _ H b. muştur. . , ~ 

ihtilaf, ltiiif Devletleri lehin: 1s:acaktır ve belki de Yunan siya- e an ' · · ar ıye Partenon vapuru bo§~ Traki va- panmasmm sebebi de bud~· b" 
de harbe 1rİJ'mek ıneaıiI • aet sahnesinden tanıaınen kaybo • mesi de çok muhtemeldir, puru ise hububat yiiİtlüydü. Aldığımız malWııata gor~, ett" 
çddı. Buna t.A:ra.ftu' olaıı v~... lacaktır.. l B~ tükenmez münakaplar- Gece yarıaından SOJlf& gelen gemiler çok mütkül bir vaz•YbıJ.t 
loş Kralm -~ YwJAQiatç . . \]3ıQ .doimf müna.b~lardaı:ı ~ • la, ikilijin yarattığı zaafın bari~ - ikinci bir telgraf; vapurlar~ Ha:. kafu:n asilere kömür ve hu~ıı ı~rı 
blanıuQ pIQr:tij tık~ JJUıımııt oUuı ~ akiale:ıi ise hiç §iiph~iz mü • lice çekilmeşini bildimıiş, bunlUl götiiriııekteydiler. Bundan ° Btı 
manıza?dr. ~tos 'fJm..Ma ' vıühııflm,~(S2i!rin6ir1' irim ve denn ohnaktan hali kal üzerine vapurlar Halice ~kilereli hük.dmet Ymıaniıtanm ınUra~tıf' 
kedo.nya(fe~~af bit .~· .,~~1C:e~va.f.fakolan mıyacalrtır. Fener önünde tamandıraya bağ~ üzerin~ jbtiyaten bunları dur 
met ve Cümbriyet rejiminin ilk krallık rejimine tekrar avdet et·l Raif. N. Meto lannuılardır. Köprünün ıeç ka:.. mayı muvafık gönnüttiir• 



r~·nıvı ;porcu. en·i 
l 'Yi topa vuran : 
!_ deQlldir 1 

----···············-·· 1 • 
-......:'dampıyo 

Galatasaraq-F ener qine kar ılaşıqor' 
f:enerin mağlQbiyetini hazırhyan g rur o muştu,1 

Ga a asa ray aym akibete uğra ak istemezse ... 1 

Taraftarlarmın daha kendini ! 
topfanıalarma vakit kalmadan, 
Ga.la.taaaray ve Fener İstanbul 
tanıpiyonluğunun ka.t't netices:ni 
l.lnıak için yarın Taksimde tekrar 
~lrpışacaklar ..• 
h Geçen hafta çok ki,inin aklına 
ayaline gelmiyen bir netice ile 

b't b' bu 'ki }• en ır maçtan ıonra, ı eze-
1 rakip takımı t~r kaqı kartı· 
h gönnek, futbol memklılan için 
doYul.maz bir zevk olacaktır. 1 

Dü~ünün bir kere, bir tarafta 
teçen haftaki feci mağlubiyetin 

~c~sını çıkarmak için bütün varh ·ı 
ir :le dif b:tiyen, hem intikam aJ .. 
rtıa.k hem de fampiyonluğu kazan-
tna.k için mutlak Galataaarayı 1 
~ennıek azminden kalıbına sığa-i 

tna.dığına ıüphe olmıyan Fener -
bahçe .. 

Öbür tarafta, muvaffakıyetle -
tin, şanın, §e.refin en büyüğünü 
ieçen haftaki oyunu ile kazanmıı, 
beldenmiyen bir anda fampiyon • 
luğa ortak olmuf, ve bir hafta ev
'telki büyük zaferini tarnamla
ıtıak, ıampiyonluğµ muhakkak 
kazanmak istiyen Galataaaray .•• 

• • • 
Geçen hafta Fenerin mağlubi -

lttini hazırlıyan en mühim aebep, 
~ılucivertl'lerin ken.dilerine gü • 
•en.meleri ve gururlan olmuştu. 
Şiipıhe yok Fener bu ıef er böyle 
hir gaflet göıtermiyecektir .. 

1
, Gala.tasar ayın bu kadar f evka
I Cl.~e bir netice almasına da, rakip
erın; bütün varlıklarile benimse • 
~eleri , oyunda bütün gayret ve 

ı l!!iler ini canla ba~la ıarfetmele
t' 1 sebep olmuştu. Bunları hiç u -
'11.ttrnamak lazımdır .• 

h·· ~.ğer geçen hafta kazandrklan 
U)·uk zaferden Galatasaraylıla -

hın ba§lan döndü iıe, iıte o zaman 
il hafta felaket çorabının geçen 
~fta galiplerinin başma örülmesi 

1 

~uhakkak g'bidir. Sarıkırmrzılı • 
ar unutmamalıdırlar ki, 7 gün ev
~el 4--0 yendikleri Fener, berza· 
~aıı arni akıbete hiç te layık ol -
~'Y..an bir rakip, çok kuvvetli ve 
d~kal Galatasaraym kendisi ka • 
ar kuvvetli b ir rakiptir. 

d F cneri her zaman yenmek o ka-
~r kolay elde edilemez .. Onun i-, 

Sıl\ sarıkrrmrzrhlar bu oyunu ka • 
~&.n:nak iıterlerıe, yarınki maça 
~Reçen hafta gibi ayni his, ayni ı 
h .rı, ve ayni azimle çıkmak mec· ı 
Ul-ıyetindedirler. 

~a tn ufak bir rurur, en utandı -
l tak bir neticğen · n baJlangıcı o• ' 
&.caJnn.. 

Fenere gelince: 
~:JSardacivertlileı-, evvelki neti .. 
l:ttahrı o kadar müteaair, o kadar 
~ ıuu, ve bunun acrsmı çıkar -
tiJ k. İçin o kadar bir yay gibi ge • 
'e ltıı§dirler ki, onlara zaten bir 

l' Fla'Vsiye et.meğe lüzum yoktur. 
""" 1_ ener bu maçtan galip çrkabil-
'4.le~ •• 
-.~ 

1 
ıçın, varını, yolunu, hattl 

Fe~ğrndan da daha fazlasmı sar

~~.ek için bir an bile tereddüt l 
'Yecek vaz·yettedir. 

• • • 
~lataaaray Fener oyun)ann - 1 

da maçlardan evvel iki tarafa şu 

veya bu sistemi, bu tekniği tavai -
ye etmek Ç()k güç ve manasız o -
Iur •• 

Maçm neticesi, geçen haftaki 
yazrmda bahsettiğim ve sonun-da 
beni haklı çıkarsın, (:zurnada 
pe§rev) hikayesine bağlıdır. 

Çünkü takımların s' nirlerine, 
maneviyatlarına ne derece hakım 
olacakları oyundan evvel belli ol
maz. 

Geçen ihaftaki maçtan sonra, 
bizim için bugünden yapılacak 

tek bir tavsiye §udur. 
Galatasaray, muvaffab.,etli 

bir oyun oynnmrş bulunan takı • 
mmda h:~ bir tadilat Y'"ı.J&~u .• ua ı 
kalkmamalıdır. Ve zaten yapmı-
yacajctır da.. 1 

Fenere gelince, §anıpiyonluk 

yolundaki son maçrna kadar tnb
mında oynamış Fazıl gibi bir mü
dafii derhal eski yerine getirilıne
Hdir. 

• • • 
Yann seyredeceğimiz son ee-

nelerin en heyecanlı ve zorlu Ga .. 
latasaray - Fener maçının neti-1 

. .. b' h' akl 1 
cesı ıçın ız ıç mnızı yormu-
yoruz. 

Okuyucularmuza da ayni !eyi 
tavsiye eder:z .• 

Bıs! !et 

Snrıkınnızılılarla - Sarı!eci -
vertliler çarpı~acaklan zaman, 
netice ancak er meydanında belli 

olur. 1 
Unutmamalıdır ki, Gdatasa • 

ray - Fener maçla.rmda (beklen· 
miyen netice!) yoktur. 

Puslada her fey yazar!. 

1zzet Muhittin AP AK 

TebHğ 

İstanbul Futbol Heyetinden: 

8 - Mart - 935 Cuma günü ya· 
pılncak mmtnku hirincilik maı;lnrı: 

1 - Taksim alaıım<la: Alnn gi.ı' 

cüsü Necmi Ataman: Fenerbahçe • 
Galata arny hirinci takımları saat 
15 Hakem Şazi Tezcan yan hakem· 
leri: Halit 1hralıim, ]~krem Ersoy, 

Not: Bir buçuk saatlik maç eo • 
nunda iki taraf bernhcre kaldığı 
tpk,lirde maç on be~er dakikalık iki 
dcue daha temdit edilecektir. 

II - Bf'.şikta~ Şeref staclmda: A -
lan gözciisü İzzet .Muhittin Apak. 

Ortaköy - Doğnnsf.or A takmıları 
eant 9,30 da hakem . M. Apak 

Fcneryılmaz · Karagümrük. A ta· 
k1rnları saat 12,30 da hakem, !)adi 
Karsan. • 

JJJ - Fenerhnlıtc alnnmda: 
Sümerspor - Haliç ennt 12 de hn· 

kem, A1i Ri ~1van. 

3 üncü küme 
Bu ıene teşkil edilm:ı bulunan 

bisiklet heyeti muntazam bir su - j Lik 
rette çahpnakta ve müsabakalar 

meç 1 arına devam 
ediliyor 

tertip etmektedir. 
Sahasızlık yüzünden timdiye 

Gelecek hafta da yeni bir teş- kadar muntazam devam edeme • 
vik müsabakası yapılmasına ka • 

rar verilm'ıtir. Bu müsabaka için 

heyetin gönderdiği tebliğ şudur: 
İstanbul Mıntakası Bisiklet He

yetinden: 

22 - 3 - 1935 Cuma günü bi
siklet teşvik yarışları yapılacak -

tır. Yarq yeri Mec;diye köyünden 
Kefeliköye gidit · geliştir. Yarışn 

girecekler Mmtaka yazganlığına 
kendilerini y.azdırmalıdırlar. 

Vefa • 
gecesı 

Memleketin en eski ve kJ}'metli 
spor klübü olan Vefa ldmC\n Yur-

' 

m:ı bulunan üçüncü küıne lik maç 

]arına bu haftadan itibaren mun
tazaman devam edilecek ve tim -

diye kadar her işi muvaffakıyetle 
başarmı§ olan futbol heyeti tara-

fından bu maçlar bir an evvel bi • 
tirilec.ekt:r. 

ilk devrenin bu haftadan itiba
ren yapılacak mnçlan ıunlardır. 

Sumerspor - Haliç., F eneryıl -

maz- Knragümrü1t, Doğanspor -
Ortaköy • 

Haliç - Ort. köy, Sumerapor

Karagümrük, Doğanspor - F e • 
neryılmaz. 

Karagümrük - Haliç, Orta • 
tel aalonlannda, güzel bir müsa- köy _ Sumenpor. 
mere tertip edilmietir. _aıı11111111..,_,,. _ 

du tarafından, bu akşam Park O-

(Vefa geceni) ismi verilen bu l la Vefayı sevenlerin sabaha kadar 
geceki eğlentinin çok nezih bir 1 büyük hir aamimiyet içinde eğle- 1 

hava lcinde ıeçeceii n V falılar- necelderi nı hnkkaktır. 

r 

- .................... ,--··-···-··-··-··-----

' : 
i . 
: 
i 

En iyi sporcu• 
karakteri en 

sağlam olandır 
•········-···-·-··--· ........... -------

• 
erı 

~~-------·~------------Memnuniyetle öğrendiğimize mesi için de ıeyircilerden dubult· 
nazaran, Milli Türk Talebe Birliği ye alınmıyacaktır. 
tarafından yeniden kurulan spor Üniversite sporcularmm yakm· 
kolunun ilk hayirli teşehb~sü ola- da yapacakları Romanya ıeyahati 

için bu karııla§malar bir hazırlık rak, bu bayramın üçüncü günü, 

İstanbul üniversitesi gençleri ile 
olacaktır. 

Rumenlerle yapılacak voleybol 
Ankara yüksek ziraat enatitüsü maçı ise Türkiyede ilk defa ya • 
gençleri karşılaşacaklardIT. hancı takım karşılafması olaca• 

Bu müsabakaların futbol maçı ğından çok calibi dikkatt\r. 
ı Ttksim alanında, volebol Talebe Birliği spor kolunu bu 
kır.mı dP. Halkevi ıalonlannda teşebbüılerinden dolayı tebrik e
oynanacak ve herkeain istifade et- der ve muvaffakiyetlerini dileriz. 

Besim'in köşesi --- - ---
A. Abrahamın 
.En büyük hizmeti 

1928 aeneai Nisanında lstanbu -
la ulusal atletleri hazırlamak üze· 
re gelen atletizm antrenörü Her 
Aleksi Abraha.m ve onun mesaisi 
malumdur. 

Memleket atletizmi için iyi ve· 
ya fena her ne suretle olursa ol- ı 
sun oldukça hizmet etmiı olan 
hocanın burada sekiz seneye va• r 
ran faaliyetinden bahsedecek de
... ·1 · ' gı m •• 

Onun hesabmı ıormak bana 
dü~mcdiği gibi büyük bir bilanço j 
da çıkarmak gene benim işim de
ğildir. 

Geçen Cuma Elhamra ı=nema· 
aında büyük bir npor filmi göste • 
rildi .. 

Her Abrahamrn Almanyadan ıu 
reti mahsuıada getirttiği bu fil· 
mi görmek iç'n bütün ıporcular 

davetli idi .. Filmi ıeyir iç.in ümit 
edilen kalabalık yoktu. Üzer:nde 
hüviyetini taşımadığı için sinema· 
nm kapı\9mda Balkan güreş şam -
piyonu olduğunu anlatıp iç~ri gir· 
mek iç~n müşkülata uğrayanlara 

da tesadüf ettim .. Bu hareket ba -
na bir spor filminde sportmence 
hareketin parlaklığını gösterdi! .• 

Beden terbiyeni hareketinin o
yunlattmlmıı şekli demek olan 
bu f!lm bütün memleket için gö • 
rülmeğe değer ve o nisbette fay -
dah hareketlerle dolu idi. Daha 
orta mekteplerde yapılması lazım 
o1an hareketleTle·batlıyan bu film 
t5. Olimpiyat oyunlarma kadar 
hazTTlananları göstermektedir. 

Memleketin dört köşesinde, 

bilhassa mekteplerde gösterilecek 
olan bu film beden terbiyesi işleri 

üzerinde büyük bir rol oynryabi
lir. Bu itib rladrr ki Her Abra • 
ham eldi 'nden beri memlekete 
en büyiı1t hizmeti yapm~ olacak • 
tır ! .. 

0. Besim KOŞALA Y 

Rerere, Rarara 
Galatasaray, Galata
saary, Cim bom bom 

Geçen hafta yaP,ılan G11 latasa
ray - Fener bahçe :futho! maçın
da tribünün bir köş~ine toplanan 
mektepli Galatasaraylılar. sene 
lerdenberi malum olan (re re re
ra ra ra ili ıeklindek! bağn~ala
ı iyle oynıyan arkadaşlarını gay • 
rete getiriyorlardı .• 

Galiba muzip birinin gözüne 
Eşref Şefik ilişmiş olacak ki za -
man zaman (ah E!ref Şefik, vah 
E§ref Şefik,) diye ortalığı birbiri· 
ne soktular .• 

Maç günü çıkan bir gazetede 
Fenerbahçe lehine kehanet savu
ran Eıref Şefik, içten g~len bu 
bağırışmalara tahammül edeme • 
mit olacak ki geçen gün yazdığı 
bir makalede bu patırdılan ço • 
cUklara yakıştıramadığmt hattl 
kendilerini bile tanımadığını, ya • 

na yakıla anlabnağa kalktı .. 
Bilmem Eşref Şefik bir iki ga

zetede çalışmasaydı, onu ıöze 
alanların da kolay kolay kimse ta• 
myabilir miydi?. 

1924 yazında Pariıte y11.pılan o
Empiyat müaahakalarmı seyretti ği 

miz ınralarda etrafta yaptlan ale
lacaip öyle §eyler gördük Kİ bun
lardan birini burada yazamadan 
geçemiyeceğim !. 

200 metrelik kotunun Oömi fi. 
nalinde me hur Amerikalı Pa. 
dok yarış ederken tribün•i doldu

ran Amerikalılar bir ağızdan (re re 
re, yu, es, ey, ci, em, i, ar .av si, ey 
Padok, Padok, Padok! 

Diye yaptıkları tempolu bap • 
rışlar, müsabakaların finale yak• 
lıqtığı günlerde gittikçe ziyn.delet
mitti .. 

Bilmem nasıl hatmmızda kal
dı. Paria olimpiyat oyunlarına 

giden kafi1enin ekseriyetini teıkt1 
eden Galatnsnraylılar lıtanbula 
döndüğümüz zaman Amen1calıfa. 

(Llltfen ıa.uılo.vı ~riniz) 
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~Al\K.A Dün ve yarın' 1 

Müs!ahn.ra.lı ı ] .. K.. . ı ı 1 iız,ıanr.~ fl ldı1. s .tı 'l l an ıar Clzc· 

BORSA 
ercume ullıgatı rındc b 3 de muarnck ıı;örcnlcr 

HUBUBATUIYLARJ 1 ,S A f LJ 1 dir 
1 ~====,.._~....,,.."=""'""'=-=-=========~· 

SıHHAT Alfonı Dode - Haydar Rifat l ' nukut (Satlş) 
VE 100 K.rt 

KuvvtT ------·-------• ı · Lo ıı drıı ~9 • - • vı.ao• 114. -
•-------~------• • 11.nvork 1~4 - • Maıirlr 18. -

Aııe Çe mberı l • Pans 168 • fte rlln 48, -

A. Mauro11 - l H Ali•aD j • Mlllno 210, - • Varsovı l 4, -
"!: Rrü~se ı ts. - • Hadapesı" Z5, -

Baş di ş ve roma 
tizma ağrılarından 
ızcı rap çele enler 

her halde 

NEVROZ i N' i 
bir defa tecrübe etmelidır. 

IOO Rnı 
- · - al6lilıl ______ _ 

1 ıcaret, banka, borsa 
.kt. O r Mu,,,i, Etem 

'711~ 

Devlet ve ıhtilal 
Lenin - Haydar Rifat 

15 krt 

Sosyali2m 
' ~aotskv Sabiha Zekeriya 

1& kre 

}.Rasın -K.ü11igatı l 
Ahm~ı Reşı t H.Na:tım 

15 krt 

işçi sınıfı iht;ıtıli 
Lenin - Haydar Rifat 

60 krt 

Ruhi hayatta laşuur 
Dr. Yung - Dr Haymllah 

80 kr1 

Is/ ehana doğru 
Pi yer Loti - 1. H . AH tan 

LOO llre 
........ .ıı:ı -----_ _.., __ _ 

}. Rasin l\.fil,ılJal ı Jl 
Ahm~t Reşit - H. Nazım • 

16 kre 

Gorıo Baba 
Balzak - Haydar Rifat 

~uımınııu1111ıııumınıu11111ııımıııııuuıuııırınnı111•unr.Jlllll1U11ıı =------1
•
00_&·"'-----

rm (re re) relerini kendimize mal ı1 Deliliğin piskoıoiısı 
ettik.. Dr. Bernard Hard - lzeddin 

O tarihten sonradır ki geçen •------•
150.kl"t.-------11 

hafta E,ref Şefiği fazlaca sinir · ilkbahar Selleri 
lendiren tempolu bağırcşmalar, Türgenyef _ Snmi z. Süreyya 
Galatasaraylılar arasında bir an' - '76 kre 

ane olarak kaldı ... lıte o bağarı~ · •------"lllQ11111W-·-----
malarcn hikayesi böylece b&Jla- ' Engerek düğümü 
mış oldu.. 1 F. Muryak - Peyami Seta 

Eşref Şefik Galatasaraya 929 :.:-·----• 
ortalarında intisap ettiği içindir 1W:-/"!!!.~R-a-s-in--=Külliyalı· Jll 
ki 924 de ba, hyan bu tarihi haklı 1 

Ahmet Reşı t - H. Nazım 
olarak bilemez .•• '76 kıl 

1928 de Am•terdama gittiği - blı.----
miz zaman Am~rikalılann yay ·I amlmi saaaet 
dıkları bu bağırı9malan arra ile T olatoy - 1. H. Alişan 
Almanlara, Fransızlara, ltalyan - ı 60 krt 

~:ı:! kadar ıirayet etmiıti. gör •

1

.•----..... ı-s-ta,..tııcs::..t-1-k----• 
Andreles - Suphi Nuri 

Ne yapalım, bu kabil bağırış 
1 30 k1"9 

mal<ır hazan oyunculara ve bazı. 
bazı da makaraya takılmağ1 hak •--Ç=-o-c_u_k dJiŞürtenler 
etmiş olanlara İ5ahet eder. 1 H. G. Menusier l. F. Rasim 

Sırası gelmitken biz de söyti . eo krt 

yelim: Hakikaten zurnada .eırev '•------R!IJI·------• 
ı r ilim ve Felsefe o muyor .•• 

0. Be.im Koıalay Moris Şilk - Hilmi z ·ya 
~ ~O kuruş 

• Attna l!S. • l\Ukreş Ui. -
• ( eoevr~ 8 1~. - • Relıırar ~4. -

• So il'• 24, - • V "~ ahamıı 34. -

• Amsıerdı '' 8!1. - • Altın 951. -
• t'rıı 100. - • Mecidiye 45, - 1 
• c;rolhn·m ı t • • R, a k noı "40 -

Çekler (kap. sa. 16) 

• Lonura 
• Nevyoo 
• Parls 
• Mllbo 

.:ı8i'. :ı0 • Stokbl ıı 

0.80~ ~ • Vlnoı 
12.fl!\ • \fadrlı 

9.6~6~ • Rerll11 
• l\rUlı:seı 3.40'> • VarşoYı 
• AttD• 84.16 O • Rodıpeştt 

• Cenevre 2.44f"ıO • R01ı:re$ 
• Sotyı 67,ll~ı<7 • l' ell(rat 
• Amııerdın• l.17 ı8 • Yolı:ohımı 

3 . .ı .. "U 
1 4. ı9'Z~ 

5.8090 ı ı 
l,97!1 
4.! 0110 

4 . .54~0 

80.ll73h 1 

;\S.OQS 

• Pru 19.0360 • Moskovı 10147 7!1 

ı , Ban.kas• ıu. ı ra ııı \ ay 111,.•0 

Anadolu 25.- Çlmenw as 13.40 

Rejı i 27 On yon oee. -.-
Slr Havrıve 14.- -arlı t>eı -.-

'1erltez Rı11tas1 6S,- Ralya -.-
l1. Sfıoroı -,00 ' •rk 111 eczı -.-
Pomontı t t.sıı relefon -.-
istikrazlar tahviller 1 

j• 1933Ttlrıı Bor. 1 ı9.b7 ~ ~l elı:trllı 

• il 28.20 rrımvay 

• . • m 78.8~ Rıhcım 

• l st1'kr1:ı:1Dıhll1 I 9'i,- • Anadolu 1 

trıuı ıııfkruı 99. · , Aıııdo 0 ı ı 

ı~t8 A M -,00 Audolo ili 

- .-
!J.75 
17. 110 

47.70 
47.70 
46,-

öksürenlere 

KANZUK 

Oksürük Şurubu 
Göğüs nezleleriyle had ve müz

min kasabat iltihaplarında, Za-

türre, Zatülcenp ve boğmaca ök. 
sürükleriİıde çok faydalı bir ilaç. 

trr. Göğüsleri zayıf olanlara ay
rıca tavsiye olunur. Birçok profe
sörlerin takdirlerine mazhar ol-

muştur. Kanzuk öksürük -§Urubu 
maruf eczanelerde bulunur. 

Dr. HAZIM-"-!! 
Cerrahpaşa hastan~i sabık 

cildiye ve zühreviye mütehassı
sı: Beyoğlu istiklal caddesi Etu
al sineması karşısında Bekar 
sokak No. 9 ikinci daire her gün 
sabahtan akşama kadar. 

·--~------lll'D - ----Bay A. Cafer Lem19etin Asılları ._ ________ _. 
Milli takımla Fenerbc\hçenin Frederik Enge)s - Muhiddin 

eski ve kıymetli müdafii muhte • ı oo kuruş Asliye mahkemeleri yefüleme 
Bürosundan : 

'1MART-19:t5 

AGRI VE sızı BOTON VE HEP 
l~te ALGOP AN demektir. Ağnyı ve sızıyı geçiren ilaçtır. Başheİ 

Grip, Romatizma, baş ve diş ağrıla. rı için daima faydalıdır. 1 - 6 ...,; 
12 adetlik dört köşe ve SAKALLI RESMi HA Vl (lutfen dikkat) 
madeni kutularda bütün ecza.neler den arayınız ve isteyiniz. 

Kara Gölge 
Dördüncü kitab 

Mavi Portakal 
Figatı 5 Kuruştur 

Bu meraklı ve h~yecanh roıaaolar aeriı oden her on beı 
gj.iode bir kitap neşro uour. 

Her kitab batlı baıına bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar.: 
Numara 1 Bir Mubim Cinayet 

,, 2 Sa11 S.1çh Adam 

" 3 Aıı'mış Kaduı 
,, 4 Mavı Portakal 

Tevz1 Yeri : Vakıt Matbaası - An'.cara Cad. ! lstan'.>ul 

ıstanbul Beledlyes• ilanları 

Beşiktaş ta Tramvay cı.ddesin de Büyük Türk Denizcisi Barbar~ 
Hayreddinin türbesi etrafında f üzu li olarak gömülmüt olanlara J 
mezarlar kaldırılacaktır. Barbaros la veya ünlü Türk Denizcilığiyle t 
lakası olmıyan mezarların sahipleri tarafından bir ay ~arf ında kal~ 
rdmak üzere Mezarlıklar müdürlü güne müracaatları. ( 1130) 
.,,, 4 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 7 eri ip 5. ci Çekiş 11. lrlart 193.5 dedi f1 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye' 

ler ve 20,000 lırailk mükô.Jat vardır. 

• • . 1 • '·' , . • 

Asliye 3 üncü Hukuk Mahft" 
mesinden: .. 1 

Fehmi tarafından ortıJı: 
Köprü sokağında. 5 numarada otjl 

ran karısı Hatice aleyhint- aÇ;j5 
bo•anma davasında 4 - J -

'J' ıJ' 

blrihli gıyaben cereyan eder> .~j· 
hakemesinde ,ahitlerin dh~teıı• dil• 
ğinden ve davacı da istiçvaP e ~ 
Jiğinden ve davanın hükilııı de'1'· 
cesine geldiğinden bahsıle ;,..,i 
kında uaulün 406 ncı ıuıad e ~~ 
mucibince gıyap kararı ittih~ 4 
tebliğiyle ve tayin olunan 8 ...,... ç 

d. "'i " - 935 S. 13,30 da gelm~ ı s hıJc 

rem arkadaşımız Bay Ali Cafer. e:S\, · 
Sevgili babası Bay Ali Ruflltı e _ YE' ni ılmi ~ıhn l/et 
hediyen kaybeaniştir. Bacherlard - H. Ziya 

Halia Te hakiki tabletleri ya bir vekil göndermediği veYlldi~l 
Davacı - Madam Sara Hayım sıbbatın 21 soğuktan •e bütün bet gün içinde itiraz eylerı1e ·le' 

ve Kkara Amar ile dava olunan a<Tnlardan korur. takdirde gıyabında hüküm "er•,, 

Kıymetli arkadaşımıza aabIJ" ______ 7 !.k;u.=ş-=z==-==-·• 
temenni ederken, derin kederleri ·' ·--H"!!!"!!!u--""!!"k-iı-.m-'!!!!!dar millet 
ne biz de ittirak ederiz. Russel _ Galib Kemali 

-O-- 50 kuruş 

Uludağ'a ----------'"= ~~----------
/. S. K . (/.tanbul Su Sporlwı Komünizm 

Klübü) Ba1kanlıiından: ı Lenin - Stalin - Buharin 
Kurban Bayramını güzc::l ve iı - Haydar Rifat •. 

tifadeli bir t ekilde geçirmek ve 1 SO kuru_ş ----
kayak sporu yapmak üzer'! Uluda- Günün iktısadi ı.::.teri 
ğa bir seyahat tertip edilını,tir. Prof Dr. Suphi Nuri 

Gidit: 12 Mart 1935 Salı, saat Fiyat 60 Kr. 

8,45, Köprüden Yalova Ü-zerinden ·:.---------·----...;: 
dönüt 20 Mart. 1 

Gideceklerin Klüp Baskanlığ1 

LDA müracaatları tamiın olunur. l 
Daö 1 

VAKll' 
1 Yeri: 
ıdatbaası 

~ aıe 
Beyoğlunda Tarlaba,ı caddesinde ı U , . O tö ceği tebliğ yerine geçmek 
Mektep sokağında 45 No: da Me- r ro.og = pera r , ilan olunur. (4050) 
todia Gligorroviç arasındaki da- 1U Dokt 01 Kemal Ozsan ti __________ __.--/ 

·= L k.. T 1 d j ,.., _ •• ZAY1 vanm yenileme muhakemesi aıra- •• "'ara oy cıpçu ar ca { esı L"'O. 34 .... ..,ı 
•••••••••••• Telefon 41235 ıs•••• .. ••••• 1 iP sında: ............ ............ 25 Şubat salı günü akşa~ rJ~~· 

7 ile 7,30 arasında Eminö11u • 11 
Dava olunan Metodia GUgoro

viçin ikametgahının meçhul bu

lunduğu mübaşirin verdiği meşru· 

hattan anlaşılmakla ilanen tebli

ğat icrasına karar verilmiş bulun

duğundan tetkikatın yapılacağı 

27 - 3 · - 935 çarşanba saat 10 da 

Büroda hazrr bulunması lüzumu 

tebliğ makamına kaim olmak üze· 
re ilan olunur. .( 4054). 

Altıncı icra dairesinden: 

Mahçuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer 1 adet Miller marka ka

sa ve Trabzon yemek yağı Eminö
nünde Kömürcü sokağında 12 No. 

da 10 - 3 - 935 tarihind~ saat. 
~6 dan 17 ye kadar açık uttırma 

ile satılacaktır. Taliplerin mahal
linde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilin olunur •. (4049} 

. ,.,o 
kı tramvayında bir çanta tÇ "1'~ 
ticari defterler ile muhte•H e. e~ 

ı T. .. 'lliahtf I unutu muştur. ıcarı • 0 ' 

dohıyısiyle bulan için favda•• ı.' 
rı ,o 

madığından Maçkada Sosta. rol"' 
iı.ı<la Paı:atya apartnıan.Jldıt 

1 
f' 

5 e veya Marpuççularda Na 
4 

"' 
. ' ld' ... d n edile&e getır1 ıgın e memnu 

tir. ( 4055) 
Bar~ila1 ve Bej~eıı 
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KAŞE 

NEOKALMiNA •• •• 
SOZLUK 

Grtp - Nevralji - Baş ve Diş ağrıları 
Artrltizm - Rumatlzma 

1 

1 

Dictionnaire Turc - Ottomane - Francais 
~ 

•-~-liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillm•iiiııliiiim .... ıiiiıi•~ ı 
Dün ve Yarın Kitapları 

lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu lugat öz 
Türkçe kelimelerin ıimdige kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve j 
aynı zamanda Fransızca karşılıklarını göstermektedir. 
Herkesin ve hattA ecnebllerln Jstlfode edeceği bu SOZLOK 
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- Rozitayı öldilrdüfünüz gibi, 
munası saklı idi. 

Raf ael kendine ıelmeğe başladı .. 
Hıçkırıkları bir kaç dakika odanın 

sessizliğini bozdu. Sonra mırıltıya 

benzer bir sesle: 
- Oh .. Her şeyi öğrenmek istiyo- ı 

rum. Hepsini bilmek istiyorum .. Bana 
acyınız muhterem peder.. Hakikati 
bütün çıplakhjı ile söyleyiniz... 

- Pek AlA. oğlum •• UJdn bu çok 
acı bir şey .. Nikahıruzdan bir kaç sa
at enel kızımı zehirlemi§ler .. 

- Aman Yarabbi. Bu mümkün 
müdür?. 

- Bir kadın, bir canayar .• Kont Al
madan aldığı paraya karşılık bu cina
yeti yapmış... Bunu doktorlara söy • 
liyen Rozltadrr. Zavallı yavrucak .. 
Her ... i habrladr .. Fal<at i~ işten geç
lni'i bulunuyordu. Ah %avallr ben, za. 
''allı baba! .• Meğer Allahın gazabına 

tJ ~rıyan bir mel'unmuşum... Bütün 
Panzehirler işe yaramadı.. Çok geç 
lcalınmııtı .. Oh I Kızım! .. Kızım! 

Papa ellerini yOzUne örterek pek 
büyük bir acıya katlananlar gibi hıç
kırıklar içinde karyolaya yuvarlandı. 
Rafael artık ağlamıyor, elem dolu 
r özleri dalgın olarak: 

- Matem çanı.. Me§'um çan .. HAll 
~alınıyor .. Duyuyor muunuz?.. İşte 
bunu Rozitacrğım için çalıyorlar .. Söz 
lerhi mırıldanıyordu. 

Birdenbire ayağa kalktı.. Delice 
bj. tn:rrla: 

- Onu mutlaka görmeliyim I .. de
cU. 

Borjiya da başını kaldırdı.. Ayafa 
kalkıp Rafaelln elinden tutarak: 

- Gel oğlum .. Beraberce onun için 
•thyalım .. Siz de geliniz efendiler .. 
ICizlerini söylerken Rafaeli sUrUkli • 
~ kapıya dofn yUrUdü ... 

Ukfn Ragastan 8nlerfne dlkildl: 
- Bir dakika bekleyiniz!. 
• N-= •~u.n.ut.. ıs, peu&ua 

sevdiği bir meleği mezara airmeden 
evvel son bir kere görmesine mi karşı 
ge 1 eceksiniz?. 

- İstediğim bir daha Sent - Anj 
zindanına arirmemektir. SöyJedlğiniz 

gibi bu çocuğun da oraya girmesine 
karşı geleceğim. 

~lakyanl: 

- Ben de o fikirdeyim Ragastan ... 
- HalA mı fÜphe ediyorsunuz? .. 
- Bu şüphe defil, ihtiyata riayet 

etmektir-
İşte bu kadar. 

Rafael: 
- Dostlarım. Bu Rozitanın baba

sıdır. Benim hatırım için onu aff edi • 
niz.. dedi. 

Ragastan hiddetle bıyıklarını bü
küyordu. Makyavele bir işaret edip 
anlaştı, Sonra Rafaele döndü: 

- Uğradığımı dayanılmaz f elike
tin büyiik1U.<1riinü biz de anlıyor, size 
halt nrivt.r, •' l' ~.nı~ beraber acı du
yuyoruz. Muhterem pederimizin de 
bütün anlattıklarını doğru olarak ka
bul ediyoruz. Bununla beraber kendi
sinin intikam almak sevdasında bu • 
lunmıyaca;lrna inanmıyoruz. Bizim 
buraya gelmekteki maksadımız Rozi • 
tayı teslim etmesi için Papayı zorla -
maktı. Ama Rozita onun kızı imiş, biz 
Papanm nfyetJerfnl yanlış anlamışız.. 
Yahut bu işe karışmamız beyhude 
imiş bunlar ayn şeyler .• Bu meş'um 
f el!ket te bir kere vuku buldu .. Likin 
inkar edfJmiyecek bl r şey varsa o da 
bizim Papaya karşı pek ağır bir ha. 
karette buJunmuşuzdur. işte bu ~ • 
hepten dolayı be§ dakika sonra kendi
mizi bir zindanda bulabfllrfz.. Bunun 
için ben ihtiyatı elden bırakmak l~te
miyorum. Haydi Malı:yavel ! .. 

Makyavel Rafaelln kolundan tuta-
rak: 

- Gel azizim! .. dedi •• 
Genç re81!i8m: 
- Oh! Beni bırak... Istersea aea 

ctt ! .. llzleriııl kekeledi. 

BOBJIY li.. 

ğim halde başımır için para vadedil- ı 
diği zaman öğrendim. 

. Ragastan şaşırıp kaldı. ÇUnkU Bor ı 
jiya her söze yerinde cevaplar veri
yordu. DUtUndil: 

- Eğer bu adam doğru söylüyorsa 
ben zanlarımda aldanıyorum. Yalan 
söylüyorsa bu adam hakikaten büyük 
bir aktör!-

Hakiknten Papanın yüzü gayet ye
isliydi. Lakin ayni zamanda göze çar
pacak kadar sakindi. Bakışlannda 

ne hiddet ne de kin vardı. Yalnızken
dini tamamen teslim etmiş adamlar
da görUnen bir yumuşaklık okunuyor· 
du. 

Ragastan devam ediyordu: 

- Bunu da geçelim.. Şimdi size 
burada bulunmamızı icap ettiren asıl 
meseleden bahsedeceğim. Bir gece 
genç bir kadın kuduz bir köpek sürü -
sü tarafından Romadan zorla kaçırı • 
larak buraya getlrilmi~tfr .. Ye bu al
çakça iş te ıııizin emrlnir:le hazırlan -
mışbr. Muhterem peder. Bu hususta 
elimizde kuvvetli deliller var. 

- Anladım., Melekler Mabedinde 
dostum Rafael ne nikA.hı kıyıldıktan 
sonra kaçırılan genç kızdan bahset
mek istiyorsunuz .. 

Rafael arbk dayanamadı: 
- Evet muhterem peder.. Ve bir 

koca olmak sıfatile onu sizden btiy~ 
rum. Bu öyle bir haktır ki sizin bufıa 
kaıııı gelmeniz imkln haricindedir. 

- Heyhat!. HeyhatI
Ragastan sordu: 
- Bunu da mı inkir ediyorsunuz?. 
- lnkar değil, ilan ediyorum .. 
- Bu kadarı artık fazla! .. Ent bu 

genç kızı siz kaçırttınız!. Acaba iğ • 
renç maksadnız ne idi.. Söyleyiniz: .. 
Yoksa aksa~larınıza acım:ıdan sizi öl
düreceğim efendi .. 

- İğrenç maksat diyorsunuz.. Ah 
mösyö.. Acaba bu ııözlerle temiz bir 
kızı JekeJediğinfaden dolayı hlc iciniz 

or mu?. 

- işte çok tuhaf bir şey.. Oy leyse 
niçin kaçırdııuz?. 

- Çünkü bu benim hakkımdı! 
- Hakkınız mı?!. Demek oluyor kl 

bir adamı yaptmak veya öldürmek 
sizin hakkınızdır öyle mi? .. 

- Size benim hakkımdır}.. diyo
rum. Ne Jlf anlamaz adammışsınız! 

Mademki beni ~rluyorsunuz size a • 
çıkça söylüyorum.. Bu benim babalık 
hakkımdır I. Çünkü bu çocuk benim 
kızımdır!-

-35-

OLV KIZ/ 

Ragastan, Makyavel ve Rafael 
hayretle birbirine bakıştılar ... 

- Kızı ha? .. 
En çok heyecana kapılan Rafael 

idi. Papanın sözleri aklını altüst et • 
mişti. Buraya büyük bir kız~nlıkla 
gelmiş olduğu halde şimdi içinde ye
ni du:> gular beliriyordu ... 

İşkence etmek için yakaladıkları 
adam demek Rozitanın babası idi? ... 

Artık herşey meydana çıkmıştı!. 
Ona kar§ı eski hiddet yerine şimdi 
bir hürmet duyuyordu. Papaya karşı 
bir dakika eV\'el haklı sandıfı haka
retli hareketlerinden dolayı şimdi u • 
tanıyordu, kekeUyerek: 

- Muhterem peder? Eter taparca. 
sına sevdiğim bu kıan babası siz ise. 
niz benim nazarımda çok saygı değer 
bir varhksınz.. dedi .. Ve derhal ayağa 
kalkarak Jhtiyam ellerini, ayaklarını 
çözdü .• Ragastan artık işe karışmak 
Jstemiyormut gibi geri geri çekildi. 
.Makyavel soğuk bir tavırla işin sonu
nu bekliyordu. 

Papa yumuşak bir sesle: 
- Oğlum .. Sevgili çocuğum .. Kızı

mı ne kadar sevdiğini biUyorum. Re • 
men yapmak mMburiyetinde kaldr
tım bu ff ddetU hareketten dolayı be
nim de kalbJm kan ağladı .. dedi. 
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feğil mi muhterem peder? Söyleyi
niz!, Bizim saadetimize engel olmıya

cağrnızı söyleyiniz! .. 
- Sizi onun yanına götürmek mi?. 

Heyhat! Daha herşe)i bilmiyorsunuz.. 
:\lösyöler yaklaşınız 1 Artık herşeyi 

5ğrcrenmeğe hak kazandınız! Duyacak 
larınızı hiç kimseye söylemiyeceğinize 
dair ,·ereceğiniz söz bana yeter .. Yak· } 
laşınız Şövalye-

- Söyliyebillrsinlz muhterem pe-1 
der ... Sözlerinizi buradan da duyabi
liyorum. 

Pap~ ipleri çözüldükten sonra a • 
yağa kalkarak kapıya yaklaşıp yak -
Jaşamıyncağını hesaplamıştı, Fakat 
Ragas tan arkası sürmeye gelmek U -
~ere kollarını çnprasvnrl kavuştura -
rak kapıya dayanmış duruyor, ayni 
zamanda pencereyi de gözlüyordu .. 

Papa o tarafa doğru bir adım atar 
ken, Şövalye sakin bir sesle: 

- Muhterem peder, rica ederim 
yerinizde durunuz! .. Pencereye yak • 
taşırsanız gecenin rütubeti sizi rahat
mz eder. 

Papa gözlerini göğe kaldırarak ye
rine oturdu. 

Rafael söze başladı: 

- Baba- Evet size baba demekli
flme izin veriniz.. Bana Rozitadan 
bahsediniz.. Derhal kendisini görebi
J4!ceğim değil mi?. 

Papa dalgın dalgın: 
- lsml Rozlta mı idi .. diye mml • 

iandı. 

- Bu isim, ona kendisini kilise 
merdiveninden alan kadın tarafından 
\onmuştur. 

- Maga tarafından değil mi? .. E. 
yet biliyorum ... Za\"alh kadın ne ka. 
4lar merhametlidir. Bir çok kereler 
km bu sefil hayattan kurtarmak iste
dim. Heyhat ki aklı biraz sarsılmı~ ol
dujtundan herkesi düşman ıözüyle 
1ör1l7orda. · 

Şimdi herşeyi bilmeniz lazımdır. 

Fakat söylemek mecburiyetinde bu -
lunduğum bu sözler çok acıdır. 

Rafael: 
- Muhterem peder .• Düşünmek ve 

sormak hakkımız bulunmıyan bazı 

hatıraların ağırlığı altında sizi yor • 
mak doğru değildir .. 

Ragastan: 
- Azizim bırakınız da biraz Papa 

söylesin .. 
Papa: 
- Evet Rafael benim sUylemekU

ğlm lazım. ''Dudakarını ısırarak., çün
kü ... Şimdi sizin- Kızım- üzerinde 
bir hakkınız \"ar. Fakat söyliyccc;"'fm 
söz.. o kadar.. korkunçtur ki.. Eğer 

size her şeyi söylememiş buluns:ıydım 

sözüme belki de inanmıyacaktınız_ 
Rafael: 
- O kadar korkunç mu?. Acaba bu 

ne olabilir?. 1'1triyorum !.. Ah bu çan 
sesi! .. Bu çan sesi I .. 

Papa ayağa kalktı. Ak saç1arla 
çevrilmiş yüzünde bu anda son dere
ce bir büyüklük görünüyordu. Sesin -
de, doyduğu acıyı anlatan, titreyi~ 

soğuk kanlı .MakyaveJi bile ürpert -
miştL 

Papa devam etti: 

- Rafael .. Sevgili oğlum. Bilirsin 
ki Romaya koşup gelen bir çok kıy -
metli san'atklirlar arasında en çok 
S:ni sevmiştim.. Eğer sen de bana 
karşı şimdiye kadar kalbinde bir par
ça olsun sevgi duydunsa senden beni 
metanetle dinlemini isterim! 

Raf ae1 mosmor kesilerek boğuk 
bir sesle: 

- Söyleyiniz dedL 
- Baştan başlıyayım. Evet, ben 

gilnahkarım .. Şehvet ve ihtirasım be • 
nl bir gün bir f enahğa sürükledi. Al
lah bilir ki bu hatamdan dolayı gün • 
terce göz yaşı döktüm. Kontes Alma 
ana olduğu uıman f etaket bu talihsizi 
mahvedecekti. ÇWıkil kocası bu i§i Jı&-
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her almıştı. O vakit çıldırmak deı·ece
lerine gelerek çocuğu terketti. Ah o 
zamanlar çektiğim acıları anlatmak 
imkansızdır. 

Papa bir an durarak göğüs geçir
di.. Sonra gene de\·am etti: 

- iyi kalpli Maganın aldığı çocu
fa uzaktan uzağa göz kulak oluyor -
dum. Lakin bu işle benim kadar ala -
kadar olan biri daha vardı: Kont Al· 
ma ... Bana beslediği bütün kini bu za
vallıdan almağa karar vermişti. Ben 
onu senelerce .Maganın yanında Kont- , 
tan gizledim. Artık biraz içim rahat -
lamıştı .• Hatta onun kurtulacağını 

hile ümit etmeğe başlamıştım. 
Raf ael heyecandan titriyen bir ses

le: 
- Sevgili Rozitacığım ! .. dedi .. 
- Ömrümün en mes'ut günü olan 

bir gün, sevilmeğe hakikaten layık bir 
delikanlının ona ~şık olduğunu duy -
dum. Bu delikanlıyı yanıma çağıra • 
rak yaptığı desimlerden dolayı ona 
son derece te,·ecciih gösterdim •• Hal • 
buki bu bahane ile ona karşı olan sev
gimi anlatmak istiyordum .. Böyle ol • 
madı mı Rafael? 

- Evet muhterem peder! .. 
- Zaman geçiyordu, Belki bu su· 

retle Kont Almanın da kini söner di
ye bekliyordum. Heyhat! .. Allah bu 
lütfünü bizden e~irgedi. Çünkü Kont 
Alma kmn izini bulmuştu. Bunu ha -
b~r aldığım zaman deli gibi oldum .. 
Derhal l\lagaya haber verdim. 

Rafael: 
- Ah şimdi herşeyi anlıyorum. 

Demek ki Maga onun için bir an evvel 
evlenip Floransaya kaçmakhğımızı 
istiyordu. • 

Papa boş atıp dolu tutmaktan do
ğan sevincini glzlemt"k için güzlerini 
yumarak devam etti: 

- Evet, ona bu nasihati veren ben
d;m. Heyhat! .. Heyhat! .. l\faga nika

, hın kıyılacağını söylediği gece, Kon • 
iwı da kızı kaçırmak için tertibat al • 

dığım duydum .. Bu anda artık işe ka
rışmağa karar verdim. Bunun gayef 
gizli tutulması lhım geliyordu. Benin 
le beraber mezara &idecek olan hata. 
mı itirafa mecbur olmadan işi Rafae 
le blldlrmeğe ceMret edemedim .. Ya'f\ 
rumu kaçırttım. Onu evvleA buraya 
getirmek sonra Floransaya gönder .. 
mek istiyordum. Bu işte benim par • 
mağım olmadığını da Rafaele polis 
müdürüm ile bildirecektim .. Unutma
dmızsa Raf ael, son kere beni görmeğe 
geldiğiniz zaman Marki dö Rokasan
ta size genç karınızı tekrar bulacağını 
vadetmişti. 

- Evet, hatırlıyorum muhterem · 
peder! .. 

- Marki vak'ayı tamamen biliyor
du. Bir polis müdüründen bu gibi sır
ları saklamağa lüzum yoktu .. Bundan 
sonra Rafael, olanları anlatmak için 
bütün cesaretimi toplamağa muhta f 
cım .. 

- Beni korkutuyorsunuz muhte • 
rem peder .. 

- Acele ile Tivoliye hareket ede • 
rek vardım- Kn:tmı mümkün olabil .. 
diği kadar teselliye çalıştım.. Faka& 
ne dehşetli hal'? .. Onun her saat sa· 
rardığını, solduğunu, eriyip halsizleş
tiğini görüyordum. Ne olduğunu bir 
türlü anhyamadım.. Beklenilmi) en 
bir felaket.. Yahut alçakçasına bir ci- · 
nayet oğlum! 

Rafael bir ö1ü gibi bembeyaz ke • 
sildi.. Boğuk bir inilti içinde: 

- Rozita ! .. Rozita I. kelime1eri at
zından fırladı.. Sonra başka bir şe1. 
söyliyemeden arkası üstü düşüp ha • 
yıldı .. 

Ragastan soğuk su fle şakaklanıtl 
oğarak a),ltmağa ~alışırken Makya • 
vel de kucağına aldı. Şövalye Papayı 
döndü: 

- Hay Allah hayırınm versin Pa • 
pa! .. Bu çocuğu da mı öldürmek isti-. 
yorsunuz?. 

:Rap.atan bu sözlerindeı 


