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Bulgarlar hem suçlu, hem 
~~~~~~~~~~~---------------------------~--~----------~--~~ 

güçlü! .. 
Bizi Milletler Mecli
sine şikiiyet ettiler: 
'trakyaya f~rka fırka 

500 top götürmüşüz, Edirnede 
Çete~er teşkil etmişiz! Ne!erde neler 

yapmışız! Breh, breh, breh! ... -...._ __ ,_...~ ................... _. ............... -............ . ·····-·· ...... -·-··· . 

Bulgarlar iki kur' ayı 
silah altına aldı 

. . . 
5 : 
i 

1 -----· ··-······· ··-----·-·········· .. ·-·-.... ·-·····················---·-·······------··: 
TRAKVADA NE 0181 HAZIRLIKLAR 
YAPIYORUZ, iSMET INUND NE DiYOR? 

Aıi Yunan zırhlıları Hanya limanında V eniuloa ve kana Girittelıi evinde 

İtalyanlar tedbir alıyor 
Asiler de seferberlik ilan etti 

MiDILLIDEN SONRA SISAM VE SAKl
ZIDA ZAPTETTILER 

A verof iki tayyare düşürdü 
Cenevre,7(A.A.)-Havaıa ziyetebirnihayetverdirmeği iı- FRANSIZ VE ING·L·z ZIRHLILARI DA- p·REDE' knıı bildiriyor: lihdaf ettijini söylemektedir. 1 1 1 • 
Uluslar kurumu nezc!tııde Bul- Cenene, 7 (A.A.) - Havas Asiler magv lup olursa Venizelos 

.hr murabbası B. Anıtonof Genel ajanıı bildiriyor: 
Utip B. Avenol'a bir mutıhITa ver- Bulıar mürahhaıı Antonof ta· Giridin istiklalini itan edecek 
blİftir. rafından, Bulgarlara göre Türk- ( T f il at 4 .. .. 

Bu muhtırada Türkiyenin tea- lerin Bulgar - Türk hududunda .··-· --· .. -----···· .. ··~-:.._-•• ~ ••. -.~-~-=~--=~Y!!~~-~~~-------·• 
atından ıikayet e4ihnek~dir. rM••* ~~ d.•· ,. 
evrede~i Bulgar mahahn ln-1 ir vM-flen muhbracfa-d"'eriifi).;; "fci: 

'-'of tarafından yapılan bu teteb 1 Bir ıeneden beri Türkiye Trak· 
'nıün yalnız bir lostane nazar I yadaki asker miktarını mühim su· : 
'-t=ıini mümkün 'ularak Bulgar·\ rette takviye etmektedir. Trakya· 1 
1-rca gayritabii addedilen bu va· · (De\'amı 2 ncide) 1

1 "--------~--·~~~--~--~---------------~--------

Habeş - it.al ya 
BJtaraf bir mıntaka kabul edilerek 

muvakkat bir JtJU\fname yapıldı 

Roma, 7 (A.A.) - Habet hü· 
~nıeti ltalyanın ileri ıürmüt ol· 
dıtiu şartlan kabul etmiı olduğun 
d-ll Alual hidiıesiyle onu takip 
'den hadiseler yüzünden ortaya 
ııJc.n ihtilafın halli için icra edi· 

lecek müzakereler esaımda kara
kol müıademeleri vukuuna mani 
olmak makaadiyle Somalı hudu
dunda bir bitaraf mıntaka ihdası· 
na müteallik muvakkat bir itilaf
name akdedilmiıtir. 

Kim kazanacak? 

t . 
~- ltaltalıi lıaTtılaımad11 Fener b~e /capıanı Fikret, Galatcuaray 

lraptam Aoni, laalıem Şaa T acanla birli/ete 

"l~n hafla San Kırmızılılann J fında berabere kaldıkları takdir· 
" ~b11eti üzerine puanlan mü-

1 
de maç yarım aaat .~aha temdit 

r:ı ~ ıelınit olan Galatasaray ve edilecek ve bu temdit devresinde 
ı~et-1-bçe yarm 1934- 1935 de bir netice elde edilemezse mii-
~\,ut Şampiyonluğu ünvanmı ı aabakanm üçüncll defa olmak O
~ için bir daha çarplf&• aere tekrar pptırılmaıı mecburi· 
~. Maanea müddet ..,. ~Dnum e u dal. 

son dakika 
Asiler. Lar isayı, Dramayı işgal ettiler .. Epir'in asilere 

iltihak ettlQI blldlrllmektedir ..• 
Par iı, 8 (A.A.) - Gautelerinl Atina, 8 (A.A.) - Harbiye ba · nü, ordusunun kuvvei maoeviyesİ· 

Yunanistana gönderdikleri busuıi kanı ve asilere kartı askeri hare· nin mükemmel olduğunu aave et· 
muhabirlerinin verdikleri lafsili· ı kab idare eden General Kondiliı, mektedir. 
ta göre asileı vaziyetlerini aağlam. 1 göndermit olduğu bir telgrafla, Sofya, 8 (A.A.) - Yunan bu
laştırıyor gibidir. Lö Jurnal'ın ıiddetli fırtına ve ıoğukl:ırın de· dudunda sükunet hüküm fermadır. 
hususi muhabiri, Midillinin its• • vam eelerek, şarki Make<Conyada- ı Bulgar Makedonyasından top ve 
linClen batka, asilerin Sakız ve Si· ki aıi kuvvetlere karşı muntazam mitralyöz seıleri duyulm3ktadır. 

ıam adalarını da iki torpıto muh- ordunun harekatını güçleştirmek- : Hudut civarındaki hslka uzaran 
ribiyle itgal ettiklerini ve Serez ile l te devam ettiğini ve kesif 'bir ıisin muharebe gürültüleri Bulgar hu· 
Kavalada vaziyetlerini takviye et- hava harekatına mani olduğunu 1 

duduna yaklatmaktadır. Ve bu 
tikten sonra Dramayı iıgal ederek bildirmektedir. 1 asilerin ric'atine delalet etmekte. 
kısmen Epire geçtiklerini bildir • General Kondilis, rüzgann •id· dir. Aıiler bazı hudut karakollan· 
mektedir. delinden biı tayyarenin düştüğü- ! nı geçmiılerdir. 

Fakat muhabir hiikUınete sadık v • ı • ı A h f b k kaıandonanmanınhazıroıduğunu enıze OS Si a a rİ a-
ve üç torpito muhribinin Kandiye- ' 

yi bomba.rdıman ettiğini de ilave larının simsarıdır.' 
etmektedır. 

Pöti Pariziyen muhabh·i, hükCt
met tayyarelerinin Serez ile Kava-

ladıı demir atmıt olan iki Asi harp 
gmisini bombardıman ettiklerini 
bildirmektedir. 

Lö Pöti Jurnal'a göre, Venize
loscular Lariasayı İşgal etmitler, 

Averofu takip etmek iıtiyen iki 
tayyareyi dütürmütlerdir. 

Pireye ka111 bir hücum yapıl· 
masından korkulduğu bildirilmek
tedir. 

Ibnlrreflk Ahmed 
Nuri Uldtl 

Ankara, 8 (Telefon) - Piyes 
muhanirlerinden lbnirrefik Ah • 
met Nuri evvelki gün akpm üzeri 
Olmüı, cenazesi dün büyük bir te
essürle kaldITılmıttIT. Büyük üı -
tadm ailesine teeaıürlerimizi ıuna
na. 

Son isyanın kışkırtıcısı Bazil 
Zaharofturl 

Bugün dün· 
yayı idare e • 
denlerin • mali 
gruplar olduğu -
nu artık bilmi . 
yen kalmamıı 

ıibidir. Sayılan 
pek mahdut o . 
lan bu gruplar 
araaında ıilih 
fabrikaları en 
mühim bir yeri 
iııal ederler . 
Hemen hemen 
her ıiyui hare -
ketin içinde ıi - ZcıhaTol hcutalıktan kal ktılıtan sonra bir tlostııyla 

Bugün dünyayı idare edenlerin pek mahdut olan bu gruplar ara• 
mali ıruplar olduğunu artık bilmi aında ailih f abrikalan en mühim 
PD k•Jmem11 ıibiclir. Savlan ~ ı Dddd 
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• 
eral isme a Venizelos silah fabr·ka

larının simsarıdır! 
itimad reyi al ı 

şbakan bir nutukla iç ve 

. ( Baştarafr 1 inci de) J sil ettiği Vikers ve Armstrong ıir
bir yeri İfgal ederler. Hemen he- ketine kendisine Şarkta bir ajatl 
men her siyasi hareketin içinde ıi- aramıf, bulmuıtur. Bu ajan, Ve• 
lah fabrikatörlerinin muhakkak nizeloı idi. 
bir rolü vardır ve onlar iıtedikle- Venizeloı, Umumi harpten son· 
rini, kendi ellerinde bulunan va· ra, Yunanistana. "Megalos idea,, Y1 

sıtalarla yaptırabilirler. Bu vası- aıılayarak guya bu fikri tahakkuk 
talarm ne çeşit oldukları saymak- etimıek için onu üzerimize saldır· 
la bitirilemez. Silah fabrikatörle- dı. 

dış s·yasamızı a 
Ankara, 8 (Hususi) - Kamu

taü dün Hasan Sakanın ba§kanlı
ğında toplanmıştır. Seçim dairele
rinin alfabe sırasına göre üyele
rin isimleri okunmuı ve mazba -
talan ayrı ayrı reye konulmak 
auretiyle kabul edilmittir. 

Encümenler için yapılan se . 
çimden sonra ise, hükGmetın be
yannamesini dinlemek için saat 

17 de tekrar toplaz7ımak üzere 
Kamutay toplantısına araiık ver
miştir. 

BQ§bakanın Beyanatı 
Kamutay saat 18,30 d>t Ah • 

dülhalik Rendanın başkanhfın • 
da tekrar to'andığı vakit Baıha. 
kan ismet lnönü kilrsüye Belerek 
'u beyanatta bulunmuıtur: 

" Büyük ulusun aayın 
vekilleri; hükumet, timdive ka • 
dar olduğu gibi, sade bir prog -
ram sahibidir. Ancak programı 
tatbik için sağlam bir tı7.im ve 
kati bir ka!'ar ile çalışmak yolun
dadır. Biz, inkılapların vücuda 
getirdiği yeni Türk cemiyet\..,in 

içerden ve dışardan sulh ve em -
niyet içinde çahııp ilerlemesini 
amaç tutuyoruz. (Alkıtlar.) 

Sulhün ve huzurun bulanma • 
dan kalacağına ve icabında eh • 
liyetle ve f edaklirlıkla korunaca
gma, guven na~casının yuraun i-
marı ve yurtta§ın refahı için bi
rinci ,art olduğuna mamyoruz. 
(Alkışlar.) 

Sayın saylavlar, 
Dışarı siyasada sulh v~ emni

yeti korumak ve teskilatlandır -
mak için bütün kudretimi:zie çalı
§ıyoruz. Dostlarımıza, taahhüt • 
lerimize ıadakat ve genel olarak 
yakın lcomıularımızla iyi geçin -
mek için elimizden gelen her 

feyi samimiyetle yapmak, siya • 
setimizdir. (Bravo ıesleri). Du 
siyasetin ana çizgileri içinde u • 
!uslar arası h!diselerini dikkatle 
ta.kip ediyoruz. ( alkıtlar). 

Sovyet ittihadiyle müneaebet
lerimiz her zamandan ziyade ıı -
cak bir dostluk içindedir. (Sürek
li alkıtlar) Sovyet ıanayiinin gü
zel eserleri sanayileşme h:ayatı • 
mızda ebedi dostluk hatıraları o
larak yükselmektedir. Büyük 
Sovyet ittihadiyle yakın v~ sami
mi dostluğumuz, gerek ıiyaset 
alanında ve gerek diğer her alan. 
da her gün daha ziyade kuvvet • 
lenmekte ve geni§lemelrtedir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Balkan paktının ulu~lar ara· 
sı sulbü için büyük kıymeti her 
münasebetle parlnk bir surette 
kendini göstermektedir. Mütte -
fikler taahhütlerine sadıktırlar. 
Müttefikler biribirinin emniyeti
ni kendi emniyetleri gibi 1utmak 
zihniyetindedirler. (Alkı§lar) 

lran!a aramızda mevcut olan 
dostluk ve güven siyasası mutlu 
bir surette ilerlemektedir. 1 Dost 

memleketin tesanüt ve muhab • 
bet havasını zikretmek, benim i
çin gerçekten bir kıvançhr. (Al
kışlar). 

Afgan devleti ile aramızda 

ötedenberi devam edegelen sa -

mimi dostluğumuz tabii 'bir su -
rette inkişaf etmektedir. ( Alkıı • 
lar). · 

Bulgaristan ile münasebetleri
mizin dostça mahiyetiılin delille
rini bu komıu memleketin büyük 
salahiyetli ağızlarından işilmek, 
Türk ulusunca yüksek değeri ile 
takdir edilmektedir. Aramızda i
yi geçinmek, dostluğu nrtlınnak 
ve Balkanlarda ıulhün muhafa • 
zasmda mü~terek büyük menfa • 
atlerimizi görmek niyetlerimiz, 
ki, 1.:ar§ılıklı oldu~una şUphe et
miyoruz, genit ve güzel tatbika

ta nnmzet bulunmaktadır. Bal • 
kan devletl~ri araımda bir~biri • 
nin saadetini özlemek zihniyeti 
is~ikbnl için haro-lı bir müjde ol -
masmı dileriz. 

Diğer bUyük devletler ve di • 
ğer münaıebetlerimiıt, c!ostane 
inkişafını takip etmektedir. 

Sayın ve sevgili saylavlar, 

Bizi çalışmamızda teşvik et -
mek kararında iseniz, bunu rey • 
lerinixle göstermenizi <!ileriz. 
(Şiddetli alkıılar) .. 

Konya ıaylavı General Ali 
Fuad Cebesoy da tuttuğu yapıcı 
yolda yürüdüğünden dolayı ev • 
veli hükUmeti tebrik etmek iste . 
diğini aöyliyerek bugün ve bun -
dan evvel okunan programların 
tekmil ihtiyaçları tamamiyle kar • 
ıdıyacak ve tatmin edecek ma • 
hiyette görmediğini kaydettikten 
sonra dem ittir ki: 

''Maamafih tunu da ilave et
mek isterim ki, §U içinde yaşadı
ğımız ahval ve vaziyet içerisin -
de hiç bir devlet kabinesinin mil-

ul 
em 

(Ba§ taralı 1 inc:de) 
ya iki yeni piyade f ırkasıyle 500 
den fazla topu hamil bir topçu 
kuvveti gönderilmİ§lİr. 

Ankara hilkumeti bu yapılan 

tahşidat hakkındaki istihzarata 
sırf Çanakkale boğazını müdafaa 

maksadiyle hareket ettiğini ileri ı 
sürmekle mukabele etmektedir. 

Ge;en kanunusanide asker kuv 
vetlerinin tezyidine gene devam 
edil.mi§ ve Bulgar hududunda ya-

krn bir yerde yeni bir fırka teşkil 
olunmuştur. Hududun etrafında 
bulunan bütün Türk köyleri fU 
dakik:ıda piyade ve topçu kuvvet· 
leriyle doludur. Bir çok mühim· 
mat, erzak ve elbise depoları tesiı 
edilmittir. 

Adeta bir harp arif eıindeymİ§ 
gibi göıterilen bu hararetli faali· 

yet meyanında Trakya ihtiyatla p 

rrnın üçte biri silah cı.ltına alınmıt 
ve buna lıtanbuldan ve Anadolu· 
dan ıönderilen rakka.mla 23 bin 
yeni efrad ilave olunmuştur. E
dirnede gayri muntazam çeteler 
tetkil edilmektedir. Trakyadaki 
zabitlerin ve neferlerin izinleri ge 
ri alınmıştır. 

• Muhtıra en nihayet gerek aa· 
ker ve gerek Trakya ahaliıi ara· 

letin bütün eksiklerini ikmal e • 
decek bir program yapıp tatbik 
edeceğini kimse zannedemez. 
Bahusus bizim bir tekemmül 
devresi geçirdiğimiz nazan iti -
bara alınırsa belki bu ıözlerim • 
de bir isabet olur.,, 

General Ali Fuad, hükumetin 
harici aiyasa ve yurd riıüdaf aaıı 
hakkındaki kıskançlığına ve ted· 
birlerine müzahir olduğunu ita· 
retten sonra idari, mali v~ öko • 
nomik ıahsi bazı noktai nazarla
rı bulunduğu, fakat buı;?•jn için 

onların mi.inakaıasrnın yersiz o • 
lacağmı zamanı geldiğinde bun
lara ait fikirlerini ıöyliyeceğini 

itaret ederek "Bugün en büyük 
temennim demiştir, hükumetimi

zin muvaf fakiyeti ve güttüğü 

yolda daima ileriye doğru gitme-

rinin emirlerinde, dünyanın bü
yük ajansları, gazeteleri, edebf, 
siyaıi ıahsiyetleri vardll'. 

Dünya ulusları, her tarafta sulh 
kurmağa ve ihtilaflarını sulh yoli
le halle çalıtırken, ıilah fabrika -
törleri hemen her yerde fitneler, 
fesatlar çrkarmağa çalı§ırlar, iki 
uluıu biribirinden füphe ettirirler. 
ç.ünkü bu onların iıine gelir Bir 
devlet komıusundan şüphelenirse 
silahlanır, onun ailahlandığmı gö -
ren kom§usu da bana hücum ede
cek diye ıilahlanır. Bu silahlan -
ma silah imal eden fabrikaların 

ekmeğine yağ sürer. Dünyada ıi -
lah yapan fabrikalar pek mah • 
duttur. Bunların aralannda reka • 
bet olmakla beraber, fesat ve fit
ne çrkarmak için gizli bir anlaı -
ma da vardır. 

"' "' ~ 
sidir.,, Deniz altı gemileri mühim bir 

Ba§kan Abdülhalik Renda, harp silahıdır. Fakat ancak Umu· 
reylerin taan· i neticesinde 376 mi harpten beri kullamlmağa baş. 
reyle ve muvcudun ittifakı ile ls- landı ve mükemmele~tirildi. 
met İnönü hükumetine itimad Yalnız, aize dünyada denizaltı ge. 
reyi verildiğini bildirmİ§tİI. misi satm alan ilk devletin hangi 

Bunun üzerine kürsüye gelen devlet olduğunu haber verirsem 
&§bakan, Kamulaya te§ekkürle- muhakkak şaşarsmız.. Zira, bu 
rini fU aözlerile ifade etmiştir: devlet, Osmanlı imparatorluğu • 

"H'"l..J'!. et ··kü· .. h "lk dur. Evet, donanmasında ilk de· 
de ağır olJuğu zamanlardayız. Si· nız altı gemıaı bulunan devlet Os-

UKum yu nun er u e • ı . . . 
zin hükumetiniz de çok ağır olan man!ı. imparatorl.uğudur, ve bu 
yükü müzaheretinizle, yardımı • g~mıyı, sultan Hamıde: 
nızla, yol göstermenizle tatıyabi • - Elimcle bir denizaltı gemisi 
lecektir. Yüce güveninizle değer . var .. Dü§manlarınız Boğaziçine 
li olmak için çok çalışa.cağız.,, gizlice ıelip birdenbire ıu üstüne 

Bat bakanın bu beyanatı say _ çıkacaklar ve yıldızı bom bardı • 
lavların sürekli alkı§lariyle karşı - man edecekler. Bu gemiyi ben· 
lanını§tır. den satrn almak istiyorlar. 

Meclis pazartesi aaa 14 de top- Diyerek satan da meıhur Sir 
lanacaktır. Bazil Zaharoftur. 

hem çlu 
•• g ç 

smda şiddetli bir P• -r-e-··-- ıa
ptlmakta ve Türk matbuatının 

Bulgaristana hücum etmekte ol· 
duklarını kaydetmektedir. 

Sofya, 7 (A.A.) -Anadolu 
ajansının huıu:ıi muhabiri bildiri-• yor: 

Bulgaristan hükumetinin iki 
sınıf askeri silnh altına çağırdığı 

rivayet edilmektedir. 
Ankara, 7 (HABER) - Öğren

diğime göre lsk~n tahsisatının bir 
milyon lira. arttırılması kararlaş· 
mıştır. Bu para, önilmüzdeki mali 
sene içerisinde Trakyada yerleş

tirilecek muhacirlere harcanacak
tır. Bunun için uınumt müfctti!lik 1 
tarafından bir proaram hazırlana· 
rak hükUımete verilmiıtir. Buna 
ıöre, kabul edilecek bir milyon 
fazla tahsisatla Trakyada yüz bin 
köy evi alınacaktır. Umum müfet 
tişliğin eraştırmaları neticesin
de, a~ami tasarrufa riayet etmek 
suretiyle yaptırılacak bu evlerden 1 

her biri hükumete 60 liraya mal 
olacaktır. Fazla tahsisattan arta
kalacak para He, yerleştirilecek 
muhcirlere birer ton buğday ve 
birer ~ift hayvan dağıtılacaktır. 

Alınacak IJ...ı gibi tedbirler ve 
y_:ardımlarla gelecek tiene Trakya• 

Bundan sonra, ayni Zaharof 
Yunan:stana iİtmif, orada: 

-Türkler bir denizaltı gemİ.$i 
~ldılar. Sizin gemileri batıracak • 
lar .. Elimde &lCi tane dana var • 
Size de bunları satabilirim. 

Diye Yuaanldan kandınnağa 
çalı~ı§ ve daha ba~ka kombine -
zonlar yaparak bunda da ır.uvaf· 
fak olmuıtur. 

Sir Bazil Zaharof, ondan sonra, 
Yunanista.ıda kendi emellerine 
hizmet edecek, daha açıkçaat tem. 

da yeniden iskanları temin edile
cek muhacirlerin yekunu yüz bini 
geçecektir. 

Diğer taraf tan, Bat bakan lımet 
İnönü dün Kamutayda beyanatta 
bulunurken Bulgariatanla olan 
doıtluiumuz hakkında da tunları 
söylemittir: 

"Bulgariıtan ile münasebetleri
mizin dostça mahiyetinin delille. 
rini bu komıu memleketin büyük 
salahiyetli ağızlarından itilmek 
Türk ulusunca yüksek değeri ile 
takdir edilmetedir. Aramızda İ· 

yi geçinmek, doıtluğu r.rttırmak 

ve Balkanlarda sulhün muhafa . 
zasında mütterek büyük menfa . 
atlerimizi görmek niyetlerimiz 
ki, karşılıklı olduğuna f Üphe et -
miyoruz, geniş ve güzel ta tbika -
ta namzet bulunmaktadır. Balkan 
devletleri arasında birbirinin saa
detini özlemek zihniyeti istikbal 
için hayırlı bir müjde olmasını 
dileriz.,, 

Hakikatte, maksadı, harptan 
arta kalan ve stok halinde birik • 
tirilmi§ olan Armıtl'on ve Vi· 
kers'in islah ve mühimmatını sarf· 

eUirmek idi. Nitekim, AnadoluYa 
geçen biltUn Yunan ordusu bU 
f abriıkaların silahlarını ve techi • 
zatını taşıyordu. 

,,. ~ ,,. 
Bütün dünya mıntakavi mişa1'· 

larla ıulhü kökleştirmek btiyordll· 
Balkan misakı da bunun için Y"' 
pıldı. 

J3ulgariştan içine iiıı:nemekle 
beraber, bu misak Balkanlarda bit 
sulh havası kurmak için atılmış bir 
temeldi. 

O aralık Venizeloı, FrantaYI 
bir seyahat yaptı .. Gene o aralık 
Bazil Zaharof, Franaadaki ıato' 

suna çekilmişti. Haata olduğ11 

ve hatta öldüğü fayiaaı çıktı,. 
Hasta mı idi?. Belki •• Yalnız şurıı· 
11 muhakkak idi ki, V enizeloslıı 
görüpnü§tÜ. Zaharof, Balkanlardş 

Sulhun kökleşmesini isteyemezdi • 
Çünkü silah fabrikatörleri. bütiiıl 
dünyada mallarını satmak üzere 
harp endişeleri yaratırlarken, zş· 
harof, ajanı da Venize1osun Bal 
kanlarda böyle bir hava tesisind 
mani olamayııma ıöz yumamaz , 
dı. 

Nitekim, Venizel<>'a- tali;.ı 
verdi ve Yunanistana döner döıı' 
mez bu eski Giritli avukat, taraf • 
tarları ile derhal Balkan andla§ -
ması ve bilhaua Türk - Yuna1' 
dostluk misakı aleyhine 9iddetli 
hücumlara geçti. 

Venizelos bu hücumlarında t111'' 

vaf fak olamadığını görünce, nifi3' 
yet itte bügünkü v:ıziyeti ortar~ 

çıkardı. Yunanishı.ndan gek' 
haberler Sir Bazil Zaharofun ajıı• 
nıuın, bu hareketinde peıinde bir 

çok kimseleri de sürüklediğini giW 
teriyor .. Bilemeyiz, zavallı safdil• 
ler, (vatan, millet) ı:ibi mukaddcf 
mefhumlar ile daha ne kadar' 
müddet maceraperestlerin ellerif1' 
de oyuncak olaCaklar ve felaket -
ten felakete sürüklenecekler?. 

"Megalo idea,, mefhumu ile 1f "· 
nan gençliğinin en güzidelerinİ" 
kanına girmiş olan V enizelcsun b~ 
sefer böyle bir mefhum da ilet• 
ıürm~den açrktan açıia hareket' 
ıe&erek pqinden bir sürü de •• 
dam ıürüklemeıi hakikaten ibre~· 
ve hayretle ıeyredilccek bir h;.dı• 
sedir. 

fa. 

italyanlar Plas-
tirası tevkif 

etmiş ı;n· 
Atina, 8 (Huıuıt) - Bir ~ 

1 
lük diktatör Ceneral PJaıt~~. 
Brendizi'ye gelmiş, fakat, kell ~ • 
sinden mülakat istiyen gazetec; • 
lere beyanatta bulunmaını~trr· ··ı 
talyan hükumetinin ıiddet.li g:. 
hapsi altındadır. Hatta ~ın~t~i· 
zeteleri, Plo.etiras'ın tevktf edı 
ğini yazmaktadırlar. ,.,. 

Asilere ait Elli ve PsllrA I<~ Jo· 
zörled, Kavala. önünde de11;1ır 
mitlerdir. 

t 
1 
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Yun;nist;nda 
fırkacılık 

~:unanistandaki ihtilali, ~aze- 1 n k ı I a b 1 n 
~ızde, üç dört arkadq bırden • 
tt p •dip neıriyat yapmaktadır. ese r 1 er 1 
tle b l iki' · · k • · L·ı un arın sı, ço ıyı rumca 

~en, Yunanistanı kendi vatanı Istanbulda yeni harf-
~ar tanıyan münevverlerdir. lerl öğrenmeyen 

~ .'Yanın cereyanını ve iç yüzünü pek az kaldı 
'1~lere anlatmak için cidden çok yeni harfler inkılabmdanberi, 
tt ~dar edici yazılar yazdıla~. yurdun her yanmda olduğu gibi, 
~ t.lli. dünkü nüıham.ızda Raıf lıtanbulda da büyük bir muvaffa
f tcdet. Mcto'nun bir ~~alc$İ: kıyetle devam eden Millet okulla
~ ıhtilaflarınm tarıhındekı rmda imt~hanlar dün bitmittir. 
t lerini bile ne güzel hikaye edi- Dün bütün n~iceler ... İstanbul 
Ord\I. Kültür Müdürlüğüne bildirilmittir. 
~ Cerek Haber' deki bir meıai ar· Bu yıl htanbul Millet okulların-
~ d'tı~a, gerek}lariçte tanıdığım da 1500 kadın ve erkek imtihana 
~~lnıstanh Türk ve helen dost- ginniıtir. Bunların hemen hep
Vllna fu auali aorup duruyorum: sinin Türk harfleriyle okuyup dl lh~ilalin ıiyasi taraf ~n~ a~la- yazmayı tamamen öğrendikleri 
bt •• Bırkaç sene evvelkı ıntıha- anlatılmıttır. imtihanda muvaf -
~ı- Venizeloı mağlup olmuttu.. fak olamıyanlar pek azdır. Bun· 
d llıı ilanı ve hesabına Plastiras, lar gelecek aevrede gene Millet 
~törlük kurmak istedi ve mu- okullarma devam edebilecekler • 
~•k olamadıydı. O zamandan- dir. . 
~ ' Çaldariı hükfunet batında· Bu ydki imtihanlarda muvaffak 
~· Şimdi, Venizeliıtler onu de- olanlara Kültür müdürlüğü tasdik
lİrnıe}( için yeniden ayaklanıyor- namelerini verecektir. 
't.,. Şayet yüzde yüz muvaffak ol- ŞE."hrimizde yeni harfleri öğren
~dı, (zaten ayanda ekseriyet~ miyen1er pekaz olduğundan Mil • 
~\tar) mesela, parlamentoyu da- let okullarına devam edenler de 
;·~klardı, yahut, gene1 Plaıti- gittikçe azalmaktadır. Kırk ya ,.. 
~kari bir diktatörlük kuracak- ımdan yukart olanlar için Millet 
ı. dı ... Fakat, karada muvaffak o- okullarına gitmek mecburiyeti ol
~'Yorlar ... Asilerin donanma madığı halde bunlardan da Millet 
")~inde hüküm sürdüğü yerler, okullanna gelenler görülmektedir. 
~ adalar ... llh ... Bütün bunla- Qu devirde tasdikname alacaklar 
~ .. .. fi k 0 d l l de d 0atendik ve telgra arı ta ıp e- arasın a a tını§ yafınl geçen er 
~tlc: öğreniyoruz ... Fakat asıl ih· vardır. 

f nedir? -o--

t.~ Venizelos cümhurıyetçi, Çal- Bir çocuk kayboldu 
~~ iıe, eaki kraliyetçi... Likin Beyoğhmda Kumbaracı yoku -
~ral Kondilis... şunda ;I'.erciiman ~ıkmazmda 18 
(:'llunlan da biliyorum: Lakin, numarada oturan Serlit• :U~ 
L}'i Kondiliı ki, Çaldaria ka- yanın çocuğu dokuz yatlardmda 
l_ ~nin harbiye nazırıdır, o dll Artin geçen pazartesi günü mekte
;-'ı devirmit, hararetli cümhuri- be gitmek üzere evinden çrkmı~, 
~ilerden ... Eıaaen, şimdi, Çal- bir daha dönmemiştir. Ailesi po
b. .. :•in kraliyetçilik nam ve heıa- lise müracaat ederek çocuğun eı
~~ harekete geçtiği kaydedilme- kalini tarif etmiş, zabıta araştır -
,~ir. O da cümhuriyetçilikten malııra batlamııtır. 
~lnııy<nr ... Yalnız, onun taraftar- ---o-
d· ' daha muh~tazakar kimseler- Berberlerin idare 
...... heyeti seçimi 

......._ O bilhassa ... · Berberler Cemiyeti idare hey-
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Şikayetler, temenniler 

Terkos şirketi 
hala sağ mı? 

22 Maznunlu 
davada karar 

ünivers·te
de spor 

Dün matbaamıza Galatada Ku
ledibi Küçükhendek 13 numaralı 
apartnnanın ~:ıhibi Bohor Franko 
gelerek şimdi belediyeye geçen 
T erkos idaresinden f İkiyette bu • 
lunarek dedi ki: Eroin kaçırmak su

çuyla on biri 
mahkt\m oldu 

Geçenlerde meydana çıkarılan 
ve gümrük sekizinci ihtisas mah· 
kemesinde muhakemeleri yapıl
makta olan 22 maznunlu büyük 
eroin §ebekesine ait karar dün ak
ıam geç vakit veriJmiıtir. 

Kararda bütün suçluların muh
telif tari-hlerde eroin imali, ıatrşı 
kaçakçılığı ve ihracı suretiyle yap 
tıkları suçun mahiyeti anlatılmak
ta ve suçta yardımcı olanların va
ziyetine temas edilmetkeydi. Ka
rarda da suçluların yaptıkları ha
reketten dolayı §U cezalara ça'l'p-
tırıldıkları bildiriliyordu: · 

Eeroini Pireye getirmekten suç 
lu Ege vapuru kamarotu lbrahim, 
eni,tesi Kemal ve onların arka
da,ları Ömer ile Mehmedin ceza
landırılmasına, bunlardan Kema
lin 8 ay hapsine ve lbrahimin 9 ay 
hapsine ayrıca 1800 lira para ce
zasına, Ömer ve Mehmedin seki
zer ay hepislerine, Apostolun 9 ay 
on gün hapsine ayrıca t46o lira 
cezayi nakti almmasma, Dora ve 
Trassonun altı ay hapislerine ve 
250 fer lira para cezasma, Dimitri 
Aslanidisin 9 ay hapis ve ayrıca 

9860 lira para cezasma, Y orgi 
lpaakidisin bir sene iki ay hapis 
ve ayrcea. 7000 lira para cezasına, 
Miltiyadinin 7 ay hapsine ve 3500 
lira para cezasına, Mihalın birse
ne hapsine ve 200 lira para ceza· 
sına. 8,undan ba§ka Mehmed, 
Fro~, Yonri İpMk!•1is, Miltiyadi, 
Doranın tevkiflerine karar veril-
miştir. 

Bunlardan lbrahim, Apostol ve 
Dimitrinin ifadeleriyle tahkikata 
yardım ettiklerinden cezaları üçte 
bir azaltılmıştır. 

Diğer ıuçlulardan lfolya, ka
marot lbrahimin annesi Münev
ver, saraylı Naziıtan, Y orgi F oçu, 
Lambo, ıonradan mahkemeye cel 
bedilen Haralamboıun, Ki.milin, 
Villi, Sara ve Alekonun beraetle
rine karar verilmittir. 

Eskiden olduğu gibi 
bir takım yapılacak "-Geçenlerde eve gelen Ter -

kos memuru bozuk olduğunu söy
lsta.nbul Üniversitesinde öte- liyerek ıaati alıp götürmüf .• Tak

denberi spor işleriyle mefgul o- sitleri muntazaman verdiğimiı: 
lunmaınıttrr. Eski Darülfünunun h"-lde au, bu vaziyet üzerine, kesil
ciddiyetle telakki ettiii bu mese- di. Müteaddit defalar müracnat 
le modern eaaalar üzerine kurul- etlik. Saatin tamir ücreti olarak 
mut olan İstanbul Onivereiteıi i- I 21 lira istediler. Bunun hikmeti -
çin hiç de ihmal edilemezdi. Bü· ni ben an)ayam:ıdmı .. Çünkü sa -
tün Garp Üniversitelerinde .•~r: atin yenisi be!ki bu kadar etmez • 
üniversite idareleri için bırıncı Sonra bu saati şirket bana kira 
planda bir it olarak alınmakta ve ile vermiştir. Ve her takistte sa
ıpora üniversite bütçelerinde~ gC: at kirası olarak benden 138 kuru§ 
nit tahsisat ayrıhnaktadtl". Ünı· almaktadır. Bu vaziyette saatin 
versite rektörlüğü ıon günlerde sahibi değilim ki tamiri için para 
bu ite bir baılangıç olarak ün:- vereyim.. . 
verıiteliler araıında bir futbol ta· Bunu anlatmak üzere şirkete: 
kmıı kurmak için hazll'hklar yap- gittim.. itirazım taahhütlü bir 
maktadır. Bu takmı aglebi ih~i- mektupla bildir dediler .. Öyle yap
mal gelecek hafta Cuma g\inü, tmı .. Fakat, ş'mdi de mektubu al
tehrimize gelecek _olan Ankara madık cevabını verdiler .. Halbu
Ziraat Enstitüsü futbol takrmıyle ki posta idaresi mektubu teslim et
karşılaşarak ilk maçını yapacak- tiğ i ni ileri si.i rmektedir. 
tır. lıt diğir.ıi z ıu:Iur: Bana resmen 

931 yılında mülga darülfünun- cevap versin er "Sen bu 21 lirayı 
dan da bir fotbol ta mu çrkarıl- vermez en su alam.azim,, mı diye
mıt ve bu takım eıki darülfünun· cek!erse desinler .. Fakat her hal -
lulardan Taip Servetin başkanlığı de bir cevap versinler.. Eve 18 
altında Sovyet Ruıyaya giderek gündür s• gelmiyor .. Halbuki su 
Rusyanın mUhtelif şehirlerinde parası ödiyorum .. Bu ne İ§tir? Bu 
maçlar yapmııtı. hal eski T erkos ~ · rketi zamanında 

-o-- olsaydı neyse .. Fakat latanbul Be-
Şehlr meclisfnln lediyesi Sular lda?"eai abonelerine 
dUnkii topJanlısı cevap vermek mecburiyetini ken -

disinde duyaa bu tirkete benze • 
mekten kurtulmuı olurdu.,, 

Okuyucumuzun şikayetini yaz -
ddc .. Cevap vermeği alakadarlara 
bırakıyoruz .•• 

Şehir meclisi dün öğleden son
ra toplanmııtır. Geçen celsenin 
zaptı okunduktan tonra meclise 
yeniden ıiren dört aza reis tara
fından takdim olunmuıtur. Bun
lar Beyoğlu kazası yedeklerinden 
eczacı Nail ile seyyahin acentala· 
larmdan Hayri ve doktor Hulusi 
Ertuğrul ile diı tabibi Kemaldir. 

0

Bundan ıonra Bayındırlık Ba
kanı Ali Çetinkaya'dan gelen bir 
telgraf okunmuştur. Bunda tram· 
vay davasının Nafıaca kazanılma
sından dolayı belediye reisliği ta· 
rafından çekilen telgrafa teşek
kür ediliyordu. 

Açık görüşme 
(Jt."'"") imzalı okuyucumuza: 
Mektubunda bildirdiğiniz ~Y -

ler hakkında, Gümriik Müfettiş -
liğine müracaat edip ağızdan iza
hat vermeniz lazrrndır. Derhal 
oraya müracaat ediniz .. 

Esnaf Bankasının 
tasfiyesi 

Mevduatı koruma kanununa 
uyamadığından ve sermayesini de 
kaybettiğinden tasviyesine karar 
verilen esnaf banl~ası tasfiye hey
eti dün murakıplarla beraber ban
kada toplanmı~hr. Tasfiye heyeti, 
dün, bankanın bütün mevcudunu 

~·' lvet, ve bilhassa, eski Yuna- eti intihabı geçen ay içinde yapıl
l~da. bulunuyorlar... Veniz~ mıf, f&Kat ekıeriyet hasıl olmadı· 
t ~Ct ise, Yunaniatanın yeni ele ğından kalmıflı. Berberlerin 
~~1tdiii kısımlarda kuvvetlidir - idare heyeti intihabına yarın ce -
~··Bu meyanda adalarda ... A - miyetin Dördüncü Vakıf hanında
r1 l, bütün bunlardan ıu netice - ki merkezinde devam edilecektir. 
~ k 0 d Pabuc; h1rsızları 
t arabilir miyiz? İntihap pazar günü de akü ar Muradiye mahallesinde Dergah 
'? tarafında yapılacaktır. Oıküdar- sokağında 73 numaralı evde otu-

Tayyare Cemiyeti Umumt Re
is muavinliğine tayin edilen mec
lis azasmdan Bay Feridunun iıti
fa~amesi okunmuş, kabul edilmil 
tir. Bazı azaların Daimi Encüme
ne geçmelerile boıalan encümen 
azalıklarına intihap yapılmıştır. 

teslim almıştır. 
Euıaf Bankasının bugün işgal 

ettiği ve Sümer Banka ait olan bi
na boıaltılacaktrr. 

~' ~ki Yunanistanda. Helen - daki sandık o gün ak~am üzeri Ka.- ran Hafız, yatsı namazını Teıvi
~-- tlllıdi inkitaf eden ıanayi te- dıköyüne götürülecek ve oradaki kiye camiinde kılarken eniz takı-
~ ebnittir. Halbuki, diğer kı- berberlerin de reyi alınacaktır. mından Muharrem tarafından a-
ltılitJc· daha ziyade çiftçi, küçük ---0- yakkabıları çalınmıf ise de yaka-
f'1 •Jet sahibidir. Tüccarcıklar :Edebiyat balosu lanmııtır. 
d~ '-'dır A b b 'k' Edebiyat F akülteai T a1ebe Ce --~ · ca a, u ı ı cereyan- Zehirlenme 
,~fllduiaçiler, milli sanayi: miyeti tarafından tertip edilen ha- Galata, Yenitehir sokak, Rus 

--o-

Barbaros Hayreddl
nln kabri 

Beşiktaşta Barbaros Hayretti
nin mezarı etrafındaki mezarların 
kaldırılmasına belediyece karar 
verilmittir. Bu~uretle Barbarosun 
tarihi mezarının etrafı açılacak~ tl ediyor ve himayecilik isti- lo 15 Mart Cuma günü aktamı manaıtınnın ikinci katında oturan 

~de.,. Venizelistler açık kapı si· _M_a_ks_im_s_a_lo_n_l_a_r_ın_d_a_v_er_i_Ie_c_e_kt_ir. Angil ve Yordan isminde iki kiti 
f~ tiııı nıi takip ediyor? ... lhtila· daha az an'aneye bağlı, daha ıol, yatmadan evvel odalarına aldık- --o-
ftt~lı bu mu? ... Zira, Venizeloı daha soyaaliatimsidirler... ları yanmamıı kömür dolu man- iki yeni park 

tır. 

~l ~~ iımi Liberal fırkadır... lıte, o kadar... Arkasını ara galdan zehirlenme ali.metleri göa- Şehremininde Saray meydanın-
ı'-~ Ögrendiğim, fırkaların, da· mayın. Ötesi, zı~laşmak, kendi ta- terdiklerinden Bulgar hastanesine da ve Fatih, Çarıambada birer 

't Yle prensip farkları olur. raftarlarını iktidar ınevkiine getir- kaldırılmışlardır. park yapılmasına karar verilmiı· 
~tı ll-niatam iyi tanıyan bütün mek ve hüküm sürmektir. Bu, e- Kaza , tir. Her iki parkın tanzimine Ni-
İltır~\t\>er dottlanm bu izahrma sasen, Yunan milletinin çok tarihi Dün köprüden Karaköye gel · san aymda baılanacaktır. 

......._ ~ fU cevabı vermektedirler: bir an'anesidir: Kendi arasında mekte olan Zeynebe, Ahmet Fua- --o-
lııı, lie.yır ... iki cereyanın çar ., diditınek, müıterek düımana kar- dm idaresindeki motosiklet çarpa· Tasfiye edilecek 
tılz~llıda bu iktisadi prensip ay- fi toparlanmak... rak hafifçe yaraladığından Ahmet bi i k t 
b,_·'I nı aramamahımız. Çünkü Rejimlerin mütaleası noktasın- Fuad yakalanmııtır. r Ş r e 
h~~ b · 1 k Adapazarı Bankası taraf mdan qİ>iıı·' ır doktrin takip etmexler. dan ne alakayı calip bir vaziyet!.. Hsrsız ı ... 
dtt tn ~ dediğine, öteki kara Yunanistan, çok fırkalı parlamen- Pangaltı~a Şafak sokagında o- kurulan ahıap ve demir malzeme 
ı,l',::·-!!~Ylelikle fırkacılık yapar- , to an'ane!ine h5la sadık kalım en- turan Hamdı bu gece Yıldıı barın- tirketi umumi heyeti Sümer Bank 
~U '\ırk· ·1 d l k ı · der memleketlerden biridir... da tanıttığı Mina ismindeki kadın- ta toplanmıı ve tirketin tasfiyesi-.,h ı:e 1 

e o~t u me!le esı l z· · l.ku da Karabetin gazi ne karar vermi~tir. Tasfiye mua-ttlir eıınde Venızelosun mulı· Bakınız, kuvvet, kudretini neye a ıncır 1 yu • b d · :r 

~' ~·dta~ihterde takındığı birbiri- 5arfediyor VB bilhaaaa kantm ne nosuna gitmİ§l.er. Mına. ura a melesi Siimer Bank Hukuk Müşa.-
' •tyuetler de bunun isbattl ujurda akıtıyor... 1 Hamdinin cebınden on lıra çaldı- viri Haliıll ~-~~~ve Mazhar tara~ın-

"- -lfm•llUI cUmhuriye~i, (Vl·rtQ) . imdan J.akalanmııbr. . daıı 1-aP. u.u.br. 

---0--

Mualllmlerlo makam 
tahsisatı kaldırıldı 

Kültür Bakanlığının yeni bir 
karariyle ilk tedrisat müfettiıi ve 
okullar bat hocalarının makam 
maqları kaldırılmıgtır. 

Bundan ıonra ilk tedrisat mü
f ettiıleri veya baş hocaları ancak 
kendi maaşlarını n1abilecekler ve 
makam maaşı alamıyacaklardır. 

Bir ilk tedrisat müfettişi hoca
lık maaşına ilaveten 30 lira, bir 
baş hocaya 10 lira IJ!akam maaşı 
veriliyordu. Bu suretle ilk tedrisat 
bütçesinde mühim bir tasarruf o
lacaktır. 

-o--

Fırtınanın zararları 
Evvelki günkü kar ve lodos fır

tınasından Ahrrkapı açrğmdaki 
batmış tekne üzerindeki §&mandı
ra kopmuş ve.,,sürüklenip gitmiştir. 
Deniz Ticarc Müdürlüğü buraya 
1enidcn pmandıra. koJ.dura"lktır. 
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Vunanistanda isyan hareket 
lh;;t;;;' Venizelosun evi tıp-

aıacak kı kale gibi idi 
Roma, 8 - ltalya hük\ımeti, 

Y unanistandaki isyan hadiselerini 
ehemmiyetle takip etmektedir. Bir 
habere göre, ltalya, Y unani.stan -
dairi v3ziyet daha vahim bir şekil 
rıldığını ta'kdirde tedbir alacağı -
m bildirmi~tir. 

----IHH1111ıtuUIJl1flllhqnı1111rJllllllfıııuııtllfllR1IUuı 

Hanya bombar
dıman edilmi·s 

Atina, 8 - Verilen bir habere 
göre Atina hükiimetine sadık ka
lan Ciritte V enizelosun dıt. bulun
duiu Hanya ıehrini topa tutmuı
tur. Bu bombardıman halkı heye
cana dütürmüı, ahali şehir harici
ne kaçmıftır. 

(Bu havadis bir lstanbul gaze· 
teıinde menba gösterilmeden ya
zılmıf, fakat resmen teyit etmemi§· 
tir.) 

Ası zırhlılar mah· . 
rukatsız ve 

cephanesiz kalıyor 
Asi gemilerin gazsız ve kömür

•iiz kalmaları ihtimali günden 

süne kuvvetlenmektedir. Atina, 
bütün Yunan konsoloslarına gaz 

ve kömür getirecek vapurlara vize 
vermesi emrini vennittir. Bunun 
üzerine a.siİere iltihak etmiş olan 
olan kruvazörlerin Adalar deni • 
ıinde korsan1ığa baıladıklan ve 

bunlardan Elli kruvazörünün kö • 
nıür yüklü bir Yunan \'L' . ,.runu 

Girit açıklannda çevirerek ham~ 

lesini müsadere ettiği haber alm· 
mıttır. 

Bu kömürler aıt filoya mensup 
gemiler ~asında taksim edilmit
tir. Bundan baıka ticaret eıyasiyle 
Mıııra giden iki Yunan vapurunun 
hamulesi de asiler tarafından mü -

ıadere olunmuştur. 

Çok yakında, aıi filoda mevcut 
cephanenin de biteceği muhakkak 
görülmektedir. 

Yunan hükumeti bunlara hangi 
hük\ımetin cephane vermek sure-

tiyle yardımda bulunacağmı dik • 
katle takip etmektedir. 

Divanıharp baŞladı 
kimler muhakeme 

ediliyor? 
Atina, 8 - Fevkalade divam 

harp ite başlamıttır. ilk olarak 

divanı harbe gönderiienler arası • 

da Anadolu Yunan ordulan bat 
kumandanı Papolosun oğlu ile 

1922 de Anadolu hezimeti dolayı
siyle kurşuna· dizilen altı nazır 
hakkmdaki kur§una dizilme ka • 
rannı infaz ve tatbik eden man -

kanın kumandanı miralay Eapaiı 
de bulmunaktadırlar. 

Eski Hariciye Ba-
kanı Maksimosun 

tavassutu 
Atina, 7 - Es.ki Yunan Dıı Ba

kam Maksimos, Pariaten V enize
Josa bir mektup göndermit, ve 

bu Jmrdet harbin4: son vermesini 
lat"'Diftir. 

Taharri eden polisler, neler buldu? 
Atina 7 - Venizelosun Atinadaki 
evinde, zabıta kuvvetleri tarafın
dan araıbrmalar yapılmıştı. A -
raıtınnanın sebebi, Venizelosun 
evinde isyanla alakadar bazı 

kimselerin saklandığına dair za
bıtaya yapılan bir ihbardı. 

Polisler, Venizelosun evini a
raştırmak için dıt kapıyı çaldık
ları zaman kapıcı, kendilerine 
kapıyı açmıf, ev sahibinin muva
fakati olmaksızın araştırma ya • 
? !rnasını protesto etmiştir. 

Polisler, evin içine girdikteri za
man odalardan birinde Venize • 
list klübü reislerinden Krirosu 
bulmuılardır. 

Kairoı, polislere mukavemet 
göstermeğe tetebbüı etmiı ise de 
teslim olmağa mecbur kalmıştrr. 

Venizelosun evinin içi bir ka
leye benzemektedir. 

Evin muhtelif daireleri çelik 
kapılarla biribirinden ayrılmak -
tadır. Fakat evin zemin katında 
vnpılan taharriyat esnasında gör
dükleri mükemmel tertibat polis
leri fafırtmıf ve hayrete dütür • 
müştür. 

Mahzen vazifesini gören ze • 
min katında, iki bin küsur fitek, 
dolaplara muntazam bir surette 
yerlettirilmif, muhtelif çap ve 

sistemde bir çok tabanca, sayıl .. 
mıyacak derecede el kunbarala -
n, ve ~elikten yapılmıı bir kuyu 
i~inde tüfekler bulunmu4tur. 

Mahzenin muhtelif demir ka- 1 

pıları kapalı bulunduğu cihetle, 
bunların açılması saatlerce sür • 
müştür. Bu çelik kapılar, tertiba
tını bilmiyenler tarafından açıl

mağa teıebbüs edilirse otomatik 
bir takım tertibatla arkalarında 

saklanmıı olan parlayıcı madde
lerin parlıyacağı rivayetleri do -
laştığı için, zabıta bu husuıta çok 
ihtiyatlı davranmış, evin kapıla
rını çilingirlere açtırmıştır. 

Evde, Venizelosun isyan ha -
reketini çoktanberi hazırlam~' 
bulunduğunu gösteren mühim 
bazı vesikalar, bir takım ~ıfreler 
bulunmuştur. 

Vesikalar arasında, bugün ı:ır
ki Makedonyada asilerin başı• -
da bulunan General Kammenosa 
Venizelistlerin emr ivet ve iti -
mat gÖs(erebilecekleri hakkında 
Venizelost'ıı muharrem bir tami
mi de vardır. 

Bu.."":dan batka, Venizelosun 
evinde son ıistem bir radyo ma
kinesi bulunmuttur. Bu makine • 
nin bir hususiyeti de telsiz tel • 
graf alabilecek bir takım tertibat 
tı haiz buk-masıdır. 

Evde bulunan silahlar, bom -
balar, fişekler, tifreler, vc~ikalar 
ve telsiz telgraf makinesi müsa • 
dere edilmi§ ve Yunan ~mriye· 
ti umumiyesine gönderilmiştir. 

Venizelosun diıan çıktığı za. 
man bindiği zırhlı otomobil hü -
kUmetçe müsadere edilmiştir. 
Şimdi bu otomobili Atiwı polis 
müdiiriveti kullanmaktadır. 

! unan ihtilali ve dış 
sif asetindeki tesirler 

Paris, 7 (A.A.) - Anadolu a- yunları ağı!a solonak için kanuni 
janaının hususi muhabiri bildiri - vasıtalara baı vuracak, bu vasıta· 
yor: lar tükenmedikçe kuvvete lüzum 

"Bulgar hükumeti, Yunan hu- görmiyecelrtir. Her ne kadar isya
duduna asker tahıit etmektedir. nın hakiki sebepleri henüz bilin
Bulgar Hariciye nazD'J Bay Bala - mi yorsa da, fırka rekabetinden 
toff, beyanatmda Yunanistandaki doğduğuna hükmedilebilir. ' 
isyan hare-kelinden evvel Türkle - H,,1_"!. et" d · k · · b J • uxum ı evırme ıçın aş ı-

rın hudutta bet fırka asker tahşit j b h k ı· b" d ı ·ıA h b yan u are e ın ır a ıı ı ar c 
etmit olduklarına hayret ettiğini .. ··ki · b""t·· ku ı· · 1 .. l . . suru enmesı, u un vve ını ya • 
•

0 7 em ıştır.,, ruz iktısadi kalkınmaya sarf etmek 
Entransijan gazetesi, Yuna • ten başka bir ıey düşünmeyen, ça

niıtandaki isyan hareketini mev • lıtkan bir milleti harabiye sevket
zuu bahseden bir yazısında Bay mesi cidden teessüf edilecek bir 
Venizelosun Balkan misakına mu- hal olur. 
halif olduğunu hatırlatıyor ve Bay 
Maksimos'un çekilmesini manalı 
buluyor. 

Bay V enizelosun muvaffakıye
ti takdirinde Türk - Yunan mü • 
naıebatmır. mütkülata uğnyaca • 
ğma ihtimal veren Entransijan, 
iıyan hadisesinin tark misakı güç 
lüğü ile ayni zamana rast geliıinin 
bir tesadüf olup olmadığını soru -
yor. 

La Bu•garlnln bfr yi!'zısı 
Sofyada çıkan fransızca La 

Bü!gari gazetesinin başyazııın -
dan: 

Ça1daris hükUmeti isyan bay
rağını kaldmnıt olan - beyanna· 
meainde dediği gibi - bir kaç mü 
naaebetsize kartı iktidarı dahilin
deki bütün vasıtalara müracaat e
derek kan dökülmesine mani ol -
mak iıtemiıtir. 

Zannedilebilir ki hiikUmet bu 
noktada durarak kaybolmut ko • 

Her gayrete müstait, bahusus 
yüksek vatanperverliklerinin abi
deleri tarihi doldurmuş olan Yu • 
naniıtan gibi bir memleketin · -en 
münevver çocuklarının politika 
kavgalarile körletmesi, Yunan va
tanına karşı o!an en iptidai vazi
fe!erinden ayrılmaları ne kadar 
yazrldır ! . 

Bay Maksimosun dediği gibi, 
son dakikada akıl ve mantığın 

avdet edeceğini, intizam ve süku
netin teessüs etmekte geçikmiye -
ceğini ümit ediyor, bunu bütün 
kalbimizle temenni ediyoruz. Bu
nu söylerken, Yunanistan Balkan 
asayişi içi elzem bir unsur olduğu
nu anlamış o!an Bulgar mil!etinin 
duygularına da tercüman olduğu
muzdan eminiz.,, 

isyan ve Jiberallik bera
ber gitmez 

Son pos.ta ile gelen Londra ga-

Karadaki isyan harekatı 

Venjzelistler de sefer
berliğe grişiyor 

Kondllls mareşaıl oldu 
Atina, 7 - lngiliz Elçisi hüku .man etmişlerdir. Tayyare boO' 

met lehinde mü:ıakeratta bulundu. dmıanı Siroz' daki aıiler ar_, 
Buraya gelen haberlere göre, bir 
günlük diktatör Plastiras Milano-

korku ve telat uyandırmıttır· 
ki Makedonyadan gelen ha~' 

da polis muhafazasında bulun- re göre, asiler pek fena vaı• d 
maktadır. General Kondilis Sü dirler. Bugün hava müsait ol . 

takdirde asilerin dağıtılma•• 
Mareşallığma terfi eylemiıtir. 

ileri harekata baılanılacakt1~·1 Atina, 7 (A.A.) - Harbiye na· Şimdi kış hafiflemiş, 8••. 
zrrı General Kondilis'ten gelen ye- dağıtılması bir zaman mese!el1 

ni bir telgrafta deniliyor ki: line gelmiştir • 
Şiddetli kıta rağmen kıtaat Asi kumandan, Şark ,_., 

cepheye doğru ilerlemekte ve ea- donyasındakl ihtiyat e~ 
liha, mühimmat sevkiyatı için ma
niaya uğramamaktadır. Dün öğ -

leden sonra hava iyileşmeğe bat -
lamı§tır. Bombardıman tayyarele

ri müteaddit defalar uçmuşlardır. 

seferber etms " ısted 
Atina, 7 (A.A.) '-- Asile# 

tinden kurtulup kaçanlar, it~ 
kumandanı olan general 1' ·b~ 
nos'un ıarki MakedonyanJ11 1 tt 
yat efradını seferber etmeye 

Her türlü tehlikeyi göze alarak u- ıebbüs ettiğini ve fakat kul! 
çan bu tayyareler, s:roz'a varmıt- olduğu tedhiş usul!erine r~" ,6 
lar, 20 metreye kadar alçalarak ( bunda muvaffak olamadığıJ11 
kışlalan ve istasyonu bombardı - lüyorlar. 

Denizdeki vaziyet 

Midilliden sonra Sisa~ 
ve Sakız zaptolunclu 

Venizelos Girilte istiltJal 1140 edecf Jı 

Averpt iJ.si"1~yare düşürd~~ 
Asi donanma Midilli, Sisam v~ ways,, İngiliz tayyare tir1'e 

Sakız adalarını zaptetmiıtir. Asi Ciritte bulunan ve adada11 ~ 
eemilerden biri Kavalaya gelmit- rna.ama hususi bir tekilde 'flJV J 
se de hükfunet tayyarelerinin bom. tle edilen lmperia yatının k•f 
bardımanına uğrıyarak hemen u- vermiştir. 

~nklaşmağa mecbur kalmıttır. Röyter ajanıı muhabidn' ~ 
Kondilisin beyanatına nazaran l 1 Jılf' 

asi gemilerden biri Çay('.ğız hiza- digi bir mü akatta ınpefr!l 1 
smda karaya sokulmağa m!lvaffak m_, Girit halkının Venize1"". ' 

chma hazır olduğunu bildirıl'11 

olnıuş ve kuru sıkı iki top atmış· 
t tunları ili.ve etmittir: ı.1 
11. ıv 

Averof iki tavyare b3tndı ··- Eğer, asiler mağlup. ~l 
Jskenderiye, 8 (A.A.) _ Girit- sa, Venizelos Giridi müstaktl / 

te Suda limanındaki asi harp ge- Jet ilan ederek uluslar kurıJ19 
milerine geçen hafta yaptıkları bir müracaat etmek niyetindedir· 
hücumda Averof kruvazörü hüku- Tüccar gemi'er·ne 
met~ ait iki tayyareyi dütÜrIDÜ§- Verilen emir •' Al 

tür. Ayni günde Averofa düşen 11 l"" 

bir rombadan da iki bahriyeli öl- Afna, 8 (A.A.) - Büt&J &ef 
müştür. 

Venizelos G" ridi müstakil 
dev!et yapacak 

Bu haberler isyan çıktığı gün· 
denberi Ciritten gelen ilk haber· 
)erdir. Haberleri "lmperıal Air-

zeteleri Yunanistanda kopan is -
yan hakkında makaleler nefret -
mektedirler. Deyli Telgraf, hadi -
seleri hülasa ettikten sonra §U mü
talealarda bulunuyor. 

"Asıl Yunan:standaki Venize -
loa partisi dağılır ve Venizelosun 
dostları tevkif olunursa bu Yunan 
siyasisinin sihirli adı bile Ciritte 
isyanı uzun bir zaman yaşatamaz. 
O halde Venizelosu, yakında bir 

menfi hayal bekliyor. Onun eski 
hayranlan ise böyle tehlikeli bir 

işe girişmesini hayretle kar~ılaya
caklardır. 

Venizelos, gerçi di"ıriaiöriüİ< 1 
yapmak için yaratılmış d~~ildir, 

fakat bu adam intihapta uğradığı ı 
bezi-meli de sükUnetle kar~dıya -
cak bir mahiyette değildir. Çalda-

car gemilerine verilen enıre . ti'' 
hal itaat etmeleri bildirıldl'~çf 
Aksi takdirde üzerler;ne att!ıe~ 
lacaktır. Muayene edilmek ~r lr 
gemilere yakında buluna~ b• ( 
mana gitmleri emri verHı,..e 1-1 
miler derhal itaate mecbu~ 

"S~ 
· h''k"' · · h t ı veıı• rıs u umetının a a arı, ol•"~ 

losun nazarında ne olurs• 'beti 
müseHah isyan bayrağı, .. h i'!ill' 
b!r liderin demokrat bir reJıı1' ~ 
de kaldıracağı metru bir b• 
değildir.,, 

ihtilal Ven:ze1osuıı 

huyudur .bert' 
Fransada çıkan La Lı 

gazetesi tunları yazıyor: . ı;itİI"' 
Venizelos ba§lad1ğı gıb• 

11
111' 

mektedir. ihtilal çıkarma" c; it• 
• . "k" . b" h ı·ne ~eldi ~ ıçın 1 ıncı ta ıat a ı )< til'~ 

tir. Bu defnki isyan rnemft::, ep(; 
d 1 h" faydalı olacak rnı ır · 1 

. -- . şıı••" .t 
fupnellaır ! r ... c ı un«111ıaı ·~ıv 

ki w ;hl' ~1 A vrupanın karışı ıga fır' 

yoktur. Dünya, ökonotnİ b~ b&'lr 
içinde yuvarlanırken ıiya•ll Mt~i" 
· · · k deıt· Tan ona bir deva olaca 



Şahin'in 
---y--·· 1 • • • • ı---,.-0-.-4-8 ____ , 

azanı ocu !•d r~ıa -~ RUvük Deniz Romanı 

Ali Reis, güzel kıza para 
vererek geri yolladı 

Meyhanede ifittikleri araam • - Haydi, hemen odana git ve 
da Venediklilerin Türkler üzerine uyu! ••• Bu alqam çok yorgunum ... 
biı1iik bir donanma hazırladıklan Daha u yorıun olduğum zaman 
da •ardı. Bunu Ali reis zaten ev· aeni ararım. •• 
telce de duymuttu. Fakat ayni Kız parayı almıtb, fakat parayı 
ta.nanda V aleryonun da birkaç aldıiı zaman içten gülümaiyen o
liiııe kadar Venediie ıeleceii IÖY· telci gibi deiildi. Gözle.'"1 kartı· 
1tıııniıti. ımdaki bu güzel delikanlının yil· 

Acaba Şahin reiıi ıctirecek zünde, vücudunda ve ayaklannda 
lilıydi? .•• Bunu ummuyordu. dolqıyor, ıanki gitmek ıatemi • 

Fakat ümit etmediji halde ıe- yordu: 
tiıirae nerede bulunduracakb?... - Haydi tekerim, git rahat et! 

iti kökünden temizlemek için 
1 

Otelci kızın kolunu tutarak git· 
ta kestirme yol Valeryo ile tanq.I mesini ipret etti ve genç kız ağır 
~ Ye ilk fırsatta onunla hesap· İ adımlarla kapıdan çıktı. 
'-tınaktı. Bunun için ne yapmalıy· Otelci f&fD'DUf, Ali reiıin kızı 
.. ?... ı beienmediiini sanarak: 

Odaları pzeldi. Likin Ali reiı - Batkaamı da buluruz muhte-
o cla1cilcalarda bunu hiç dilfünmü-

1 
rem aenyör, belki aantınlardan 

tordu. hotlanmazaınız ... Çok bekletmem. 
Otelci yeniden onu yerlere ka- Diyordu. Fakat Ali re~ı bu a-

dar efilerek ıelimladı ve çıkmak damı daha çok ıöyletmedi: 
Gzere kapıya yürüdü. - Onu den:ek iatemedim ben .•. 

- Senyör Pa~amaki. !... Y anlıı anladınız ... 
Otelci ıeriye döndü, batmı ile- - Emrediniz !. •• 

tİJe tlotru uzatb, hafifçe elilmit- - Mademki Türkler üzerine bü-
li Ye ellerini ofuıtunıyordu: . yük bir donanma ve harp hazırlı· 

.tf - BuJU?Unuz muhterem aen - it var, ben de bu harbe kantmak 
V tir!.... iıtiyorum... 

- Şey •.• Sizden bir dileğim var - ·Evet! ••• Sizin ne kad•ır cesur 
"-. •• Fakat bilmem yap&hilecek bir ,avalye oldufunuz yüzünüz -
lbiıinb? •.. Bu ıizin için çok kolay! den belli .•• Halbuki timdi asılza . 
Lir teJ'··· deler harbe eitmektenae Venedik-

Otelci ırrrttı. Bir gözGnü hafif. li dilberlerin koynunda yatmaktan 
~ıkırptı, ıonra Ali reiae dojru iki claha çok hotı.myorlar. 
'2.ı atarak batmr bdjlJClt:ln efc1i.r - Bendeb f)afftar ne yapana 

- Anlıyorum efendimiz! ... Za-I yapıın!. .• Ben Türklerle döiütmek 
'-a bunu dütünmüftüm, yalnız iıtiyorum. Bunun da en kestirme 
"-rinizi bekliyordum. Tabii!... ,.olu olarak ne dütündüm, biliyor 
tençsiniz, güzel ve asılzades:n:z... musun? ••• 
Şi1ttdi, bir iki dakika ıon:a bura- - • · • 
~dır... - Marki Valeryo ile beni la· 
. Birdenbire ıeri dönmüş kapı • mıtırmaya ıöz verdin? Ben baş· 
~n dı§arıya ve merdivenlere doi· 1 kasını tanımak ve salonlarda ka-1 

"'2: dınlarla dü9üp kalkmak sevdasın-
- Eliua !. .. Elissa !.. da deiilim... Yeter ki muhterem 
Diye baiımııfb. Marki gemilerinden biri'1d'!" bana 
Ali reiıin: iyi bir vazife versin!. .. Actba Va-
- Onu demek istemedim .•. Bı- ieryo rf' zaman gelecek? ... 

l'tlcnıız. •• Gelmesin! •.• Çc* yorgu- · - Bugünlerde geleceğim işiti· --.!. yoruz. Fakat gününü bilıniyoru'? 

l:<ADYO 
EUCiUl1 

İSTANUUL: 

il 

18,30: Plak ne~riyah. 18 Otel 
Tokat1iyunclan nakil - çay saati
Telsiz caz. 19,20: Çocuk saati. Hi • 
kiyeler - Mesut Cemil 19,50: Ha • 
herler. 20: Sonat Apassienata -
HetJıo,en. Plak. 20.20: Hauy,.n 
Kitar - Siret ve arkada~Jan. 21: 
Bayan Bahikyan (şan) piyano ile 
21.20: Son haher1er. - Borsalar, 
21,30: Raclyo orkestrasL 22: Ua<ly.-. 
caz ve Tongo orkestraları. 

223 Khz. VARŞOVA 1345 nı. 
18,15: Kuartet konseri. 18, Ji': 

Sözler. 19,JO: Musiki parçalan. 19, 
30: Reklamlar. 19,45: Plik - Söz· 
ler, 20,35: l\tan<lolin orkestrası kon· 
seri. 20,50: S<izler. 21,15: Senfonık 
konser. 23,30: Şiirler. 23,45: Kon · 
Cerane. 24: Sözler. 2·ı,OS: Dans mu· 
sik isi. 

175 1' ...-.~T(OVA, 1724 m. -16,J ..,. :ocuk. programL 17,30: 
Sözler. 18,30: Kızılordu için musi· 
kili neşriyat. 19,30: Kolkozlara söz 
ve rnusill 21: Senfonik konser. 22: 
Çekçe neşriyat. 23,05: Amele pro • 
gramı. 24,05: Almanca ne§rİyat. 

KJız. PRAG 470 m. 
18: Fillıarmoni tarafmdan senfo

nik konser. 19: Sözler. 19,10: Ame· 
le neşriyatı. 20,10 :Pik. 20,15: Söz
ler. 20.30 Karı§ık musikili program. 
21 : Söz 1 er. 22: Ostrava radyo or . 
kestası. 23: Haberler. 23,15: Plak. 
23,30: Rus~a haberler. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m: 
18,30: Orksetra konseri. 19,35: 

Spor haberleri. 19,50: Stenografi 
dersi. 20,20: Piyano konseri. 21: Ti· 
yatro 22,45: Haberler. 23,05: Dans 
musikisi. 23,50: Budapefte koıuer 
orkestrası. 1,05: Son haberler. 

Davet 
Yüksek Tahsil Talebesi Birlik 

Kooperatif Şirketinden: l ı 

Kooperatifimizin~ !dart 1935 
Cuma günü saat onda lıtanbul 
Halkevinde yıllik adi mnumi hey. 
et toplaat... Tarda. Top'••tıya 
bütün ortakların ıelmelerini dile • . ' 
rız. ı 1 

L Demesine kalmadı, meTdiven . Yann sabah ilk işim bun..a anla ·1 
~den yukanya bir anda fırbyan mak olacaktır. Ümit ederım ki, ------------
~~ ıenç kız kapıda boy 1eöater • uyandığımz zaman, yani öğleye 
"' dojru size iyi bir haber g"tiririm. 

Bu, on tekiz J&tlannda aanıın, - Peki!. .. Gelir gelme-ı de o • 
~bir ltalyan kızıydı. ince ve nunla tanıttrnraın, değil mi?... 1 

"""hz bir rop giymif, iki örgülü 1 - Elbet! ... Bu yüzden mı•hte -
' aaçlanm elbiıesinin kabank rem Marki Valeryonun bir kal 
~lan üıtündeİı cöiıüne sar • ı '::!: botuna gideceiimi umuyo - 1

1 

'1 lfb. Beyaz ve pzel diıleri- ı 
IÖttererek gülümsedi. Kabank :...... O halde artık beni yalnız 
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• Geç ren: f 
ıl i Gebldetlkler Şahı A~ıkgöz'er Paditahı 
fı nA-BI f Ali Cengizin ba,ından ge-.enler 
•• ı 
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Az bir zaman içinde, babaım• 

dan kalan para ile tekerleri yiyip 
bitirince sıra eıyalarla mobilyala
ra geldi. Şüphesiz bunların da bit· 
mesi uzun ıürmedi ve yeniden hu· 
kuk tahsiline baılamayı kararlat
tırdı. 

Ali Cengiz böyle akıllı, dürüıt 
bir adamm verebileceği kararı 
pek nadir yerine getirenlerdendir. 
Bu yüzden bu kararını da bqara· 
madı. Çünkü çahımak lazımdı, 
oysa çalıımaktan nefret ettiği ka· 
dar hiç bir ıeyden nefret etmezdi. 
Kadın mı? .• O •• itte bu onun ye• 
pne zayıf damarıydı. Tabii ei· 
lence de bununla beraber gelir. 
Kumara? •• Buna da ajzmm suyu 
akardı. 

Onu teeııüre ıötürebilecek 
hayatta hiç bir fey yoktur. Endi· 
ıe !. Neye endite edecek.. istik· 
bal? ! .. Hangi iıtikbali dütünecek. 
O ancak buıünün zevkine, buıü· 
nün eğlencesine bakardı. 

Şimdi bu odada oturanlan öi
rendik. Biraz da Mart aymm bu 
güzel sabahında, hararetin ııfır
dan aıaiı ikiyi gösterdiği bir za• 
manda atet yakmadan burada na• 
ıd vakit geçirdiklerini görelim • 

Yazı yazan ıenç sabrmm tü
kendiğini gösteren bir hareketle 
odada bir atalı bir yukarı dolqıp 
duran Ali Cengize: 
-Artık, yter -dedi.· Batım 

döndü. Şu dolqıp durmanı kes.. 
- Sen roman yazacakım, tiir 

karalayacakım, parmak sayacak
ım diye odada dolaımak hakkım
da mı kaybettik.. Mükemmelıin 
IHt Nejad f Ben dolatmak mecbu· 
riyetindeyim.. Yürümeliyim.. A
dalelerim hareket etmeli .• Oıüyo
rum .• Sobalı bir odada oturmuyo
ruz! .. 

Aıağıdaki ihtiyar budala da 
aobumı yakmıyor. Hiç olmazsa 
odamızm ortasından geçen boru
ıu iliklerimizi ıııtıyordu. Hiç bu 
kadar da iz' ansızlık olur mu ya •. 
Ben mal sahibine tikayet edece
iim .• 

Yatakta yatan Demir eski bat· 
taniyeyi burnuna kadar çekerek 
ve ısır..mağa çalııarak: 

-Bir baıka kiracıyı ateş yak
mağa nasıl mecbur edebiliriz, de
di. 

Biri yazı yazarken omuzlarmı kal 
dırdı, öteki de battaniyesini ıır
tına çekerken yalnızca bir "of!,, 
dedi ... 

Ali Cengiz biraz durdu ıonra 

gidip ayna parça11na baktı ve gıi
ya güzelliğinden bir memnuniyet 
duyuyormuı gibi hafifçe gülerek 
ilave etti: 

-Bu odayı, ıöylediğim gibi 
yalnız bu soba borusu için kirala
dnn. Çünkü ıiz bana sizin nan:ıını· 
za hareket edebileceğime dair sa• 
lihiyel vermit ve daha o zaman• 
dan mevcut servetlerimizi birlet
lirmeii kabul etmittik !. 

Buna Demir yüzünü buruttura• 
rak cevap verdi: 

- Servetlerimiz!. Ne de güzel •• 
Babamm bana muntazaman gön
derdiği maqmıı ıizin tiot ümitle
rinizle ve Taidlerinizle beraber 
koydum •• Hakikaten aervetlerimia 
demeie hakkın var! •• 

- Suı bakalım Demir .. Bu da• 
kikada ıenin söz aöylemeie hak· 
km yok .• Bir avukat lakırdı aö,.
lerken öteki, tözünü ortumdan 
istediii zaman bir makatla kiiıt 
keaermit gibi kesemez.. Sözüme 
devam ediyorum: Ben bu odayı 

komtunun aobaaı ile ıımacak diye 
tuttum. Böyle olmasaydı, üçüncü 
katta bir odaya 12 lira · vermez• 
dim. Hem de Kalender aokaiın
daki bir odaya.. Gerçi bizim bir 
de mahzenimiz var amma._ 

Demir battaniyesine daha faz· 
la sanlmağa çalııarak: 

- Evet!. Doiıuau bu mahzen 
de iıimize çok yanyor ya!. Şimdi
ye kadar oraya anCak iki tite ko
yabildik. 

- Merale etmeyin bir zaman 
gelir ki mahzen de itim ize yarar! 
Babalarmız haaiı ve bot kafalı in- • .. 
sanlar olmasaydı timdiye kadar 

T ekirdailz ü,u 
çoktan itimize yarardı. 

Tekirdailı ve İzmirli iki arka
datla beraber oturduğum halde 
burada ıu içmeie, kabak çekir
deği yemeğe mecbur oluyorum. 
Bunu başka'arına söylesem inan
maz, hayretler içinde kalır •• 

Nejat parmaklarım sayarak au
nldanıyordu: 

( Derxunı mr) 

-Nasıl edemeyiz? Bu bir hak ------------
meselesidir. Odayı kiralayacağı· ,,,_ __ _ 

mız zaman çirkin bir şekilde insa· iPEK 
nın g52üne çarpan bu soba boru-

Bugün 
~ 

Sinemasında 
sunu mal sahibine gö&termiş ve 
"bu soba borusu bu odayı berbat 
etmif .• Fena!. Çok fena!,, demit· 

mevsimin en büyük musikili 
eaeı:i olan 

tim. Bana ne demiıti? "Bu boru, SEVDA GECESi 
odanızda soba yamyormut gibi 
sıcaklık verir, kıfın çok odun yak· filmini gidip görünüz ~erini eliyle tutarak diz kırdı 1 bırakmız !. .• 

bat ijdi: - iyi ıeceler dilerim efendi 
'- Senyör!... miz ! •.. 

1 1 l~ ayn• 

l'OrklJfl : l!O 1160 IMCl ıı:wı krt 
ICrn'"bl ı tlWI MG "441 1811 

ı mak mecburiyetinde kalmazaı· Mümeuilesi: En güzel filmler 

Sollra cevap beklemeden Ali - iyi receler ! ... 
;:-in aoyunmaıı için yardıma yel· (Devamı var) 

di. - •• -==-.-----------~ Ali re· .. 
1
.. • k b 

1
! · Cildiye ve Zühreviye ::ı::::l~ 

1'ae ıı ıu umaıyere una ·· t he. ı= 
)dan vermedi. Sonra cebinden mu e ısııı lf 

ıLA" TARIFESı 
l 'l•'.Ur .. ı ııanhıruııu ... ıırı tl.a& 

"'4..,111 llnrıhu ili l.ııru,ıur -.. ·········-······-·········-··-· ........ 
ı 3h : h ı "'e N"~nvof Mürhirü: 

HASAN RASiM US 
Hı,,.ıınıtı '"' . c' \lu·ı ı Matbaa.. ~bir altın çıkardı, kızm gczel I= Dr. Bahattin Şevki~: 

~ ~utak elini tuttu, açtı, içi· İp Bahçekapı Tq Han 2 inci kat i~ ••------1•-•--•I 
~du ve kapadı: J === aaat 9 dan 6 ya kadar.::::::::~! -------------

<(f Arsebük K UPO" 

61 
Y ükıek kaypnam 1a7gılannı sunar 

9 .3.9:..,5 

Beyoğlu: istiklal caddesi Not 282 
r 

' d . t' E" H . N nız .,, emıt ı. . . anı ya.. ere- Mübdiaıı 

de ııcaklık .. Bu odayı kiralayııım 1 

sırf bu ıoba borusu içindi; odamı- , 
zı mtac~k diye .• 

Ali Cenrıizin bu sözlerine ne 

LIANE HAID 
Bugün aaat 11 de tenzilatlı 

Nejat, ne de Demir cevap verdi. 1\.--• matine vardır. --·-' 

Bugün M E L E K ıinemasında 

Sinemanın iki ve dehakir artisti SiL VIA SlDNEY 

ve GARY CRANT'ın muhte§em temıili 

30 G·ün Prenses 
Fransızca sözlü fevkalade güzel filmini görünüz. .. Bugün aaat 11 de tenzilitlı matine 
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Girit'te ihtiıaııer 

1 

Bu ada Venediklilere ~asıl ye 
kaça satılmıştı? 

Girit, Miladın 1204 yılmda, lar. Hakim kadına gelince, etra .. 
bundan 731 yıl önce on bin rUoıü- fmdakilere : 

Şehirde tek canlı V enedikli kal
mamııtı. Denizden ıözleri k•m•t
tıran bir don.anma ile aarrlddda • 
rını görünce, isyan damarlan a~v· 
ıiyen ihtilikiler, biç mukavemet 
etmeden toalim oldulu. 

ıe (Marca d'araart) Venadik cüm- - Bizi yalnız b1T&km! F..Ulrini 
huriye' :ne satılmııtı • verdi .• 
Adanın idare.ine düka rüti>eıi- Artık herkeı kızmağa bqlanııt-

le Jakotiopolo askeri kumandan - tı. Fakat korkuyorlardı. Ya ha· 
lrklar Rcni"Vesi dandolo ve Boyeri kim gene muvafafk oluna, bepıi· 
Premaaini tayin edilmitlerdir. nin ba,lan uçurulacaktı.. Onun 

Yer yüzilnün en çok ihtilil gö
ren adası, Girit, açhk kor • 
kusiy'le kartı karııya olGnaaa idi, 
tarihte görülen en büyük iıhtili.l • 
lerinin hemen hepsinde muvaffak 

Girit tarihinde, birinci ihtilal di- için kartı geJmeie cesaret edemi • 
ye adlanan ayaklanma itte bu ku- yorlardı. Hlkim, kadm ile yalnız 
run vu1;u buldu. Venıed ikliler a • lralmea elini cebine soktu.. Çık•· 
dayı ıatın alıp yerleıtikleri vakit dıiı bir tomar parayı kadmın ku • 

hiç bir mukavemet görmemi§ler • cafına fD'lattıktan ıonra: 
di. Fakat Giritliler, ıçın ıçın - Hemıil'e, dedi .. Çabuk elbi •. 
kaynafıyor, ayaklanacak bir fırsat teni çıkar, bana ver .. 
bekliyorlardı. Kadm da tatkmlrktan kurtula • 

Birinci ihtilal, bu adaya hakim mamrftr. H&kiın Taziyeti anlattı. 
o1uak ticareti ellerine almaları Kadın elbiaeai ile kaçmak mecbu.. 
yüzünden V euediklileri çekem iyen rlyetinde oklu~u, kendisi çrktık· 
Cenevi~Ji!t:rin yıu-dımı ile oldu. tan birkaç saat sonra odadan çık· 

Bu, el altın.dan yapılan yar • maemı rica etti. 
Demir yollarımızın 

varidatı 
dnn, muti olduklarını göıteren Gi· Beı dakika sonra kadm, • yüzü 
ritJilerden VenedikHleri ıilpbelen- gHzü kapalı bir fdrikle fdıir ao -
dirmedi .. Fakat birden ıillhlı asi- okaklarmdan hız hızlı geçiyordu. 
lerle karıı!atınca, geldlk!eri gemi- Hakimin maiyetleri, hir kaç 1&· 

lere binip sıvıtmaktan baıka çare at sonra odada erkek elbiıeli ka-

Birincikanun 934 ayı %&rfmda 
demir yollanmızın varidab bir 
milyon 620.702 lirayı bulmuıtur. 
Bunun 278.099 liruı yolcu nakli • 
yatından, 11081 liruı baıaj, 
40636 liraıı meıajeri, 35311 liruı 
ıeyrüıeriden elde edilmiıtir. 933 
senesinin birincikanununda iıe 

varidat 1.145.430 lira olduğuna 

göre (934) ıeneıi varidatında 

475.271 lira fazlalık Tardır. 

Demiyollan yaridatmdaki bu faz• 
lalrlc yolcu ve etya nakEyatmda 
yapılan ucuzluktan ileri ıelmek • 
tedir. 

bulamadılar. dını görünce i!i anladılar .. Öttle • 
Bu ihtili1 butmlamadı, yalnız rinden geçip giden kadmın, tep • 

VenedikJiler, ikinci bir hücumda dili kıyafetle kaçan hlkim oldu · 
tekrar Ciridi alarak, Venedikten ğunu anladılar .• 
getirdikleri altı yüz evi burada iı· Bu haberler Venedik cümhuri • 
kan ettiler. Bu turetle Girit ihti - yetinde duyulunca, Dominko Ki· 
lallerine ton vermek iatediler. Fa- rini ile Sebutien Bektani adlarm-
kat aksi oldu. 1213 miladi yılın • da iki kumandarua kuvvetli bir or
da Ayiöstefanides ailesinden bi • du ve donamna sevkettiter. Girit 
rinin 8nayak oldutu bir ihtilal, ihtilalcileri, tehri zapetmiıler • 
Giridi altüst etti. dl. Yalnız ietihklmlanl hüamı e-

lhtilalciler, bir gece içinde a • demiyorlardı. 
p~andtlunilk~~~~b- ------------------------~--
n11nda oturan Venediad:Iere hü - Darülaceze Müdürlüğünden: 
cum ettiler. O gece ellerine ge -

çirdikleri Venediklilinin kafasım 
keaiyorlardı • .{ Bütün askeri U.tih • 
kamlar da .ıaptedildiği için Vene· 
dikliler mukabele etme!rten ziyade 
kaçmak kadar ö1mek yolunu an • 
yorlardı. 

Bu ihtilal ne kadar ıürdü: Ve .. 
nedik cüınhuriyetine tabi Nakao 
i!e Barodan imdat gelinciye kA • 
dar .• 

Bu iki yerin dilkası olan Sanuto
nun askeri, Girit aıilreini yoluna 
getirecek kadar kuvvetli idi. Aa • 
kerler Girit toprağında görülünce 
Venedikli1erin idamı durdu. Fakat 
Giritliler de, Snnutonun a&kerle
rinden bekledikleri tekilde mua • 
mele aörmediler. A.kerler tehir • 
leri zaptetikten sonra düka, ken • 
d isini adanın hükümdan iUn etirw 
mek yollarım aramap baıladı • 

Bir Haziran aünü Giritteki dü • 
kanın adamları ıil:.h1andılar ve 
ba.ğınnağa baıladılar: 

- Aç lrktan helak oluyoruz .. 
Herkes ailihmı alım açtıktan öle • 
ccğ·ne kahramanca ölsün .. 

Asi!er doğru Girit hakiminin a
Asiler doğru Girit h! kiminin e

vini sardı ar. içeri dalarak evi 
altüst et:Jer. Hakim evde yok • 
tu .• 

ihtilali habeT alan hakim, §ehir
de duramıyacağını anlamııtı. Gece 
yarısı adamlarına: 

"- Çabuk bana bir kadın bu· 
hın ... Diye emretti. 

Adam1an, ıaşırdılar.. Asiler, 
ken:r sini öldünnek için ıehri alt· 
üst eder1cen, h"kim, eğlenmek için 
kadın anyordu. 

Maiyeti emirden ~19an ç~ • 
m<'zdr. ltk ra.stladı!:ları kadını 
zorla hlkimin huzuruna çıkardı • 

Yatları otu~dan kırka kadar çocuk büyütm.üı bakıcılar lazım
dır. lstiyenler hergün Darülacezeye gelsinler. Ücret (20) liradır. 
Okur yazar tercih olunur. (1165) 

isten bul Belediyesi llA.nları 1 
Alurkapı Odun lıkelesinden Y enikapıda Sıhhiye Dairesine 

kadar uzanan devlete ait deni• kıy11ında toplanan kumların 
sahibi yerlere tecavüz edi~mek §artiyle iki sene müddetle 

çıkarmak için istekliler varsa bir haftaya kadar belediyeye isti
da ile müracaat etmeleri. (1215) 

Binalara takılmak için yaptırılacak 30,000 tane numara leY. 
huı ile sokaklara asılacak 3,000 adet aokak levhası kapalı ek• 
siltmeğe \'e bu numaralarla levhaların yerlerine takılması da açık 
eksiltmeie konulmuştur. Yaptınlacak bina levhalarmm beherinir 

tahmin bedeli 14 ve &<>kak levhalarının beherinin tahmin bedeli 
125, takdırılacak bina numralarınm beherinin tahmin bedeli 6 ve 

ıokak levhalarının beherinin tahmin bedeli 10 kuruttur. Numara 
levhalariyle ıokak n\lllU\l'aları imaliyesinin muvakkat teminatı 

696 lira 25 kUl'U!, asılacak numara ve levhaların muvakkat temi· 
ıı.b 157,5 liradır. Şartnamesi parasız olarak latanbul Belediyeai 

Levazım müdürl~ğünden almır. Ekıiltmele alrecekler teklif 
mektuplariyle teminat makbuıu Teya mektuplarmı ve 2490 nu-

maralı arttırma ve eksiltane kanununda yazılı vesikaları havi 

zarfları 9 - 3 - 935 Cumartesi ıünü saat 15 te l<adar Daiıni 
Encümene vermelidir. Açık eksiltmo için teklif mektubuna lü· 
zum olmayıp teminat makbuzu veya mektubu ve vesikalarla 

beraber ayni gün ve ıaatte Encümene müracaat edil· 
melidir. (957) 

1 - Yerli kokların toptan fabrika t~slimi azami on altı buçuk, pe. 
rakende on ıekiz buçuk liraya, ve Alman koklarmm toptan antrepo 
teslimi yirmi bir buçuk liraya satıl ması iktisat Vekaletince muvafık 
g8rlilmüı ve keyfiyet alakadarlara tebliğ olunmuştur. 

2 - Şehir dahilinde perakende kok satan tüccarların satacakları 
koka mağazada dökme olarak ecnebi kokunun tonuna 24 lira, yerli 
kokunun tonuna on dokuz lira azami fiat konulmuıtur. 

3 - Yukarda yazılı fiatlarda muamele vergisi dahil, çuval ve 
nakliye ücretleri hariçtir. Bu fiatlardan yüksek fiatlarla ıalıf yapan~, 
lar hakkında 1913 No. lu men'i iht\ kir kanununun cezai hükümleri tat
bık olunacaktır. Fnzla fiat istendi ':'i t11kdirde alakadarların en yakın 
belediye dairesine haber vermeleri ilan olunur. (1221) 1 

Kim 
S MART-1935 

kazanacak? 

Sadi Karsan 

1 Hiz,Jannda y ıldız işarctı 'll•nlar Uıt· 
rinde 7 . 3 de muamele ~örenler 

d!r. l Rakamlır k aranış flat lannı ~sre~ 

• Loodrı !'90, -
• ""nyork 120-
• Pırtı 169--
• Mlllıo J IO, -

• Brükse1 118, -

* Atlnı 93, -
• c .... ,. ~ ıs • •• 

• Sofyı H , -

• AmsterdırT ıııı.-

• h•ı 100. ... 
• ~frık hn' '" lif, - · 

ESHAM 

_, ... 
11,rıı 

,~. ~o 

47 f!ı 
47,15 
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Spor Sevenlere 
fn MO~im 

1 ~- D 1-K K A T---.lllibıı. 
!' EMLAK ALIM SATIMI, VE· 

il RASET ve 1NT1KAL, İFRAZ 
muameleleriyle her nevi VERGl 
IŞLERl mütehassıslar tarafın-

GRiPTEN UNUZ! 
PASTiL ANTıSEPfiK 

KANZUK 

Fırsat geldi! 
&ır llra ile hem 
ı:\rnerlka, Paria, 
Viyana, Pe9te 

"e 8rUkael atad· 
larında yapıla· 
c:ak beynelmllel 
"1a~ları görecek 
"~ hem de 
bu şehlrlerdekl 
IUks seyahatle· 
re iştirak ede
ceksiniz. 
Çıkacak binlerce 

hediyelerin her 
b ri başhbaııoa bi
rer kıymettir. 

Türkiye 
idman Cemlyet

lerl ittifakı 

Eşya Piyangosu 
Biletler: Ankara, latanbul ve lzmirde Umum gişelerde ve 

111 her yerin banka gişelerinde ıatılmaktadır. -=· 

dan takib ve intac edilmekle 
beraber bu itler için yapılacak 
MASRAFTA YARDIM ve KO
LAYLIK gösterilir. 

Köprübaıı Eminönü han ikinci 
kat No: 5 Telefon: (23100) 

Yeniköy icra Mtmurluğundan: 
Bir borçdan dolayı sarı renkde 3 

yaşında yerli kınm ineği 12/ 3/ 35 Sah 
günü saat 11 de BUyü.kdere'de cami 

Knnxuk pastilleri: Tenef-
füs yolu ile geçen hastahklann 
koruyucusudur. Grip, nezle ye ök
sürüğü önler , teneffüsü kolaylaştı
rır ve temizler. 

Knnıuk pasti1leri: Yolculukta 
kalabalık ,.e tozlu J!lUhitlerrle, kı· 
şın kapsh ycrlerdt\ bulunmaktan 
gelen bulaşık hnst.'\lıklann önüne 
geçer. 

Ses kısıklıklarında, n boğnz 

hastalıklarında kat'i tesirlidir. Her eczanede bulunur. 

sokağnda '3 No.lu aşçı Mehmedin ••••••ı 235 Kuruş hanesinde açık artırma ile eatılaçağın 
dan almak isteyenlerin yazılı yere gel· 
meleri ildn olunur. 

/stanbul 4 ncü icra memurluğun· 
dan: 

Tamamına ehlivukuf tarafından 

2580 Lira Kıymet taktir olunan Beyoğ
lunda Pangaltı mahalle~dnin şehit 
Muhtar sokn!Imda eski 3 yeni 75/I 

Bayram Müna.sebetlle 
ÇiFT KOLLU ve ÇiFT YAKALI Poplin 

G6MLEKLER yalnız 
• 
8 

No.Lu kalorifer tcsjgatıru hnvi ve Mağazasında bulunur. 
935 senesi gayesine kadar bina '·ergi- Galata Tünel civarında Zülf ariuokağmda. Lacivert Han 
~nden muaf B~k~ aparbmam n•~-~~~~~~~~-~~-~·~~~~~~~~~~~~~~5 
mile maruf apartımnrun tamamı açık 

··----• Bayramda llEll-,---~~ 
Hililiahmer Gazetesi 

Birinci gün ak§amı, ikinci, üçüncü ve dördun~U günleri sabah 
olmak üzere dört nüsha çıkacaktIT, 

Bayram günlerinde bütün Türkçe gazeteler yerine yalnız 
Hilaliahmer gazetesi çıkacağından, Hilaliahıner gazetesine ilan 
verecek ticarethane ve müe~eseler, azami fatifade görecekler ve 
ayni zamanda Hilaliahmer Cemiyetine yardmıda bulunmll§ 
olacaklardır. 

inhisarlar U. Müdürlü!)ünden:I 

artırmnya vnzcdilmiş olup 30-3-935 
tarihinde şnrtnamesi divanhaneye 
talile edilerek 10 - 4 - 935 tari
hine mllsadif Çarşamba günü saat 14 
de 16 yn kndar lst. 4 en icra daire in
de açık arttırma suretiyle ~atılacak
tır. Arttırmaya iştirak için yüzde 7 
buçuk teminat akçesi almır. :Mlitcra· 
kim vergi. Dclecliye resimleri n Va· 
krf icaresi müşteriye aittir. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetinin yüzde 
75 ini ve birinci derecede ipotek ala· 
cağ1 olan 15171 Jirn 26 kuruş bulduğu 
takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi 
halde en son arttıranın taahhüdü bn· 
ki kalmak üzero nrbrma 15 glin tem
dit edilerek 2~935 tarihine rast
Jıyan perşembe gUnU ayni saatte 1 ci 

ilan ücreti: Son sayfalarda santimi 30 kuruştur. 
1 • 

Müracaat yeri: HiHHiahmer Merkezi veyahut A,nkara 
caddesinde Kahramnnzade hanında llfincıhk Şirketi. 

15,000 kilo Ba! ipi Telefon 20094 - 5 -

14,000 kilo Bel ipi. 

t Yukarıda nev'i ve miktarları yaııh ipler 26/ 3/ 935 tarihine müsa -

ıt Salı sünü aaat 14 te p:ızarlıkla ıatm alınacaktır. Talip olanların ., , ' 

hreuhl~~nb~~~uıunı~~-••••••••••~~••••m~~••a•m••ı~ 
62 kuruşu bulmak şartlyle en fazla haklarını husu iyle faiz ve masrafa ı kalırlar. lşbu nıaddei kanuniye ahkfı-
artırma ihalesi ynpllatakbr. 2004 No. dair iddialarım evrakı mtlsbitclerJle ınma göre hareket edilmek \"e daha 
lu icra kanununun 126 nci maddesine blrJlkte 20 Un içinde icra dairesine fazla malOmnt nlmnk istiyenlerin 933 
göre ipotek sahibi alacaklılarla diğer bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hak - :t dosya No.sıyla memuriyetimize 
nldkndarlnnn ve irtifak hakkı sahip.. Iarı tapu sicillcrile sabit olmac1..ıkça müracaatları ilan olunur. (9043) 
Jerinin dahi gnyri menkul üzerindeki satış bedelinin paylnşmasındnn haıiç 

l' I~ muvakkat ıüvenme pan.ııiy le bir~i.kte Cib 

~yonuna müracaatları. ( 1128) 

Bu sözleri öyle delice bir se\·inçle 
ınütemadlyen te~rarlıyordu Jd bilyUk 
bir şaşkmhp ufrayan Ragast ... ı , ile 
l\fnkyavcl başlarını salhyarnk bakış
tılar. 

- Hayır, benim sevgili arkadaşla -
rım, delirdim sanmayın I .. Sevinç ek
ltmı almadı! .• Size Rozitanın yaşadı -
ğmı söylUyorum ! .. 

Bu esnada Maga da bunlara ynk -
)aşıyordu •. Rafael bağırdı: 

- Roıa anne, Rozltanın yaşndrğını 
dostlarma söyle? Bana !Wylecllğinizi 
bunlara da tekrarla! 

l\iap: 
- Mademki kendileri senin en sa · 

mimi arkndaşlanndır, bu !!lırrı onlara 
> da söyliyebilirim. E,·et MUsyöler ! 

Rozita sağdır. 
Ragastan: 
- Demek oluyor ki Papa bir kere 

daha yalan söyledi: Cabnan matem 
~anı onun için değilmiıJI J!'akat nasıl 
olup ta bizi ölünün yanına rötürmek 
istedi 

Maga2 
- Papa bu hususta yalan söyleme

~. Çünkü o da Rozitanm öldüğünü 
11anıyor. 

Ratael: 
- Anlatım~! .. Hepsini söyleyiniz? 
Map ufak bir tereddütten sonra: 
- Pek AIA ! dedi. 
Roza büyük bir hayret içinde kalan 

Makyavel j]e Ragastnna işi anlattı. 
İhtiyar Borjiyaya verdiği aşk iksi· 

rinl içen kimseyi ölüden ayırt ettir· 
rnlyecek kadar kuvvetli bir uyku iller 
fdl. Bunu içen adama tam vaktinde 
terkibini yalnız Maganın bildiği ba~ -
ka bir ll!ç nrUirse tekrar uyanır. Sı
kr§Jk bir \'azlyette kalan ihtiyar ka • 
dnı bu çareye ba§ "1U'mağa mecbur 
kalını~. Şimdiki halde vücuda soğu. 
1Up sertleşen Rozf ta can~ız bir ceset· 
ten başka bir şey değildi. Ve Mnganın 
bir tek kaygusu kalmıştı: Tam vak • 
tinde yetişerek Rozltaya iller vermek 
~ onu tekrar diriltmek .. 

-36-

CENAZE MERASiMi 

Mga, yahut Roza sözlerini bitirdi
ği zaman mağarada heyecandan do· 
ğan sessizlik bir kaç dakika eUrdil. 
llk önce kendisini toplıyan ve söıe 
başhyan Ragastnn oldu: 

- Yapılacak yalnız bir §ey kaldı: 

Arkadaşımızın genç kansını ele ge -
çirmek n uyandırmak! .• 

Sonrn Mngayn döndü: 
- .Cu urku ilacmm tchlikesiı mlıa

deti ne kadardır? 
- Aşağı yukan iki gün iki gece, .. 
- Pek aiti!. Tam bizim istediğimiz. 

gibi .. Evet. Olü yarın gömülecek, ce
ert Rafael ı.. lşin en ıı:or n en acı 

kısmını atlattık .. 
"ÖIU yann gömülecek,, kelimeleri 

söylenirken Rafael sendelerı ibi ol
muştu. Fakat hemen aklını başına 

topladı, ve: 
- Devanı ediniz dostum .. Bu ~ok 

acı bir konuşma.. Fakat çaresi:ı: kat
lanaeaiız .. dedi. 

Ragastan: 
- EYet. herkes Rozitayı ölmUş bil

diği için cenaze merasi~i yarın ) npı -
lacak onun yaşadığını bizden başka.
bilen yok .. Mes'ut koca! .. Sen onu bir 
öpücükle uynndıralfa kadar genç kn -
rm mışıl mışıl uyu.} acak .• dedi. 

Rafael Şövalyenin elini sevgi~·le 

srktr .• Faktıt benzinin sarılığı gittikçe 
artıyordu. Rnga!!ltnn devam etti: 

- Ondan 80nra i~ler kolnyla~ır. Ar
tık geceyi bekleyip Tholi'nin küçlik 
mezarlığına giror, bir kaç dnkikn için
de Rozitayı uyandırırız. 

Maga: 
- Ben de böyle dilşilnilyorum. Si -

zin yardımınız sayesinde bu işi kolay
lıkla başaracağımı sanıyorum. 

Maga bu sözleri 83ylerken Rafaele 
bakıyordu. Ragastan: 

- l~ karıarlaşbrlldı. Arkada~la.r 
şimdilik yapılacak bir ~ey yok .. Yann 
için de kuvvetlenmek lA.zımdır. Borji-

BOR.ılT A •Q 
c-===--=====:o==========================....__...,======:::::========-==-~ 

- Rııfael ... demek ki biz arkacla~la
rını mahvetmek istiyorsun? ... 

Rafael gam dolu gözlerini Rngas -
tandan Mnkynvele çevirdi.. Uğrachğt 
felaket onu adeta çocukln tırmış, ira
desizleştirmişti. Mnltyavel bu and:ın 
Jstlfade ederek onu sürükledi, bahçeye 
fırladılar •. O vakit Ragastnn Papaya 
döndü: 

1 
- Muhterem peder, yapacağım şe -

ye, karşı gelmeyinJz. 
- Şövalye buradan çıkar çıkmaz 

hemen kaçınız 1 .. Bir daha elime düş
memeğe çahşımz .• Yoksa Allah hnldu 
için siıi öldürürum" 
~ - Ah .. Ah! Bu sözünüzden dolayı 
size çok teşekkür ederim.. En onr.ı 

beni acmdırdmız. .. 
Şö,·alye bir tnraftan da hiddetin

den kudurma derecelerine gelen Pa · 
panın ellerini hağhyordu. Papa Sö • 
valyenin dediği gibi hiç mukavemet 
etmiyordu. Ragastan devam etti: 

- Hoşça kalın 1 Nasihatlerin izi 
tutacağım .. Ağzınızı tıkamıyorum. Gö
rüyorsunuz ya ne kadar iyiyim? Şim
di bağmnıı. Derhnl imdadınıza ko
şarlar. 

Bunu söyler söylemez Papayı se -
lamladr. Sonra bahçeye fırladı. Kü • 
çük kapıya daha \'armamrştı ki Papa
nın imdat diye haykırdığını duydu. 
Koşarken kendi kendine söyleniyor
du: 

- Onu işitinciye kndar on dakika 
geçer .. Bulmak için beş dakika ister. 
Bizde bu zamana kadar atlarımıza 

bineı·ek buradan uzaklaşmış oluruz. 
Bu e~ nadn Rafael ile Makyavclc 

yetişmişti. Derhal acele cele şu söz
leri söyledi: 

- Çabuk, 1 p.üa Knpyaya ko alım, 
atıam :ıtfo.y.rp fm~lm:.. Bf:- ~ey:-:!: 
sonra Papanın maiyetinde ne kndnr 
tıüvari varsa arkamıza. düt11eceklerdir. 
Bereket '"ersin ki gtce ~k karanlık .. 
Kaça hm" 
. Rafael vJLhıl bir sWulneUe: 

- Siz kaçınız .. dedi. 
Sonra deYam etti: 
- Kaçınız ! . Sizin için 1t>hlike var_. 

dır. Size yemin ederim tlu Uurım .• Pa
pn bana hiç bir ftnal ;upm rız. Hay -
dl çabuk kaçmıı .. :::H>yfol iniz, beni ke
derden çıldırtmak istcmcıwniz değil 
mi? •• Karımı son bir kere görüısem 

bunun ıslze zararı dokunmaz sanıyo· 

rom. Ama beni sonra i. \ rlcrsc öldür
sünler,. Artık Lundan sonra ya ayıp 
ta ne yapnc.1t:'lm? •• 

Ragastan soğuk kanlılıkla: 
- Herhalde bumda ölmekle b."lfka 

yerde ölmek arasında bir fnrl' yok • 
tur!" diyerek bir tar.un üstüne oturdu • . 

Rafael teltişla' ellerini oğuştura • 
rak: " 

- Kaçınız .. sözünU tekrar etti. 
Makyavel atıldı: 
- Dinle do tum .. Bizimle beraber 

gel .. Yarın sabah erktnden köşke dö • 
nersin_ 

Rafael inanmayış gösteren bir hal 
ile başını önüne eğdi .. l\lnkynvel de • 
nm ediyordu: 

- Sözümüzden ~önmiycccğimize 

yemin ederiz. Durndnn elli ndnn öte • 
de benim bildiğim bir yer vardır. Ge - . 
ce orada saklanırız .. Yarın sabah iste-
diğini yaparsın.. ~+. -

- Yemin eder mi. in?. 
- Ederim. 
üç arkadSJ.l derhal yola koyuldu. 

Ragastan ışıkları c;oğnlan köşkü gös· 
tererek: 

- Tam vaktinde hareket ettik! .. 
dedi. 

Rafnel: 

- Ah Rotitam ı. diye ağlıyordu. 1-
le.rlcmeğc dc,-am ettiler. Mnl\)''llvel 
nihayet: 

- lşt burası dedi . 
Şimdi Maganın mağnrasmda bulu .. 

nuyorlatdı. 

- Eger biıi takip cdiyorlıırım bu -
rada arayacaklarını zannetmiyorum. 
Bu in en korkusuz adamların bile ge. 
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ABE Polis Hafiyesi ( X: 9 ) ;-www-= Gi;ıibi~ı;p~~·~~(~;~glnbir adi" 
• mı öldürüp altın taşıyan bir gembi zaptetrnek 

için yatını elde ediyorlar. Polis hafiyroi X:f 
bu işin peşindedir. Tayyare ile yetişip gendyt 
kurtanyor. Asıl şefi bulmak için de Pavrs'Jll 

T ürlt maıbuahnda bir yenilik olarak aayılacak bu roman birınci 

dela "HABER,, de çıkıyor. Bu romanı bir •inema ıeyreder gibı lakib 
edecek, ı. ~yA-.andan heyecana düıecelainiz. 

------- --------

karuunıft yanına dönüyor. 

... 
rmrA llOWllY it. 
4JV~~~-.---~--~-=r.-·-:---~--:"~'P.'P'~--.!"':-~..,...""-P.~ Celeri önünden kaçacakları bir ejder - ıtaydU .. Ha;rcli !. Şunları diri o-

· 11owıty~ · fSI 

iarafındaa bekleniyor. larak tutalım! .. Sihirbaz karı ile feY • 
Rapa&an: tanlann ervahına yuf olsun.. diye ha-
- Bu ejderin adı nedir? tınyorlardı. 
- Batıl itikat. Memleketin her ta- Maga Rafaelin takip edlldlffnl ve 

rafında oeytanın bu mafaraya ciriP herhalde kurtulması lizım geldiğini 
pktığma inanılır. düdündL • 

Bu esnada uzaktan hlr türm il· 
riiltüler duyuldu. Rapatan hemen 
dıpnya fırlryarak bir kayanın beri· 
ne çıkıp bir anda etrafı kolladı. Ve 
tekrar l~eriye girdi: 

- Azizim, sizin ejderlnfz bir feye 
yaramıyor. Dotruea buraya geliyor -
Jar. Meplelerfn sayısma bakılırsa 

küçük bir orda taralmdaa aanJaea • 
tız.-

Rapstan hen8z sözilnU blttrmemı,. 
ti ki mafarann sonunda bir gölp be
lirdL Makyavel fle Kapatan &ilgeain 
bulunduklan yere geldl.jinl hayretle 
görtlyorlardı.' Dıprda Jae stlriilttl ait. 
tikçe yaklqayorda. 

Makyavel kendilerine JÜl•P• sil· 
ıeden çekinmeksizin: 

- Aman kaphmt di7• balırdı. 
- Kaçmak mı? Fakat nerden?. Ar-

tık tamamen sarıldık. Şimdi kendlmi-
111 konunak pnslae llakahın.. Ele 
pçınezdell enet herhalde onlardan 
bir dilzllnesinl ba açmıunaa dibine 
711varlamalıyız... BafaeU Huır ol 
BafaeL 

Sıçnyarak aykadan ayanaa bir a
am gibi tltrfyea ellerini Raf aella o
muzuna koyda.. 

Bu esrarengiz siRp: 
- Rafael. Sistin& mm1dandr. Bir 

ar~yışta genç remamı kolundan ta • 
tup kaldırarak 1'1dne dlkbtll bir 
\alu§Ja baktı. Ve llevlçle haykırdı: 

- Sea mlslnT.. Sen mı.la benim 
lnglH Rafaellm • 

Btltlla hayatı demtılE olu qk iml-
e maivoldaktaa ...... Rafae11 derin 

1 Wr byıtaabk kap ........ Yalaacaı 
-~lmlf!.dedl 

, ·-· ............. lıut , ..... 

- Geliniz!.. Geliniz?. diye batırdı. 
Rafaell mataranın nihayet.ine doğra 
sürilkledl. Orada çabucak ataç dalla
rmdan yapılma bir yıtını de,irdL 

Derhal karanlık ve yuvarlak bir 
delik göztlktü. 

Maga, bu iki yabanemm kim o1da
fmıu ötrenmeğe liizum görmeyip Ra• 
f aelln dostlan diye telü.ld ederek 
Makyavel ile Ragastana: 

- Haydi, çabuk siz de ininiz l de
dL Bu deliti glzliyen kapak, yerinden 
oynatılıp kıea, budaklı iki sınfa yas
landınlarak deliğin flzerfne eiilmit 
bulunuyor ve ba suretle bir kapak va
slfesinl 1Brtl7orda. Bir balatta bu ba
lllt tertibatı anbyan Ragastan: 

- Kartaldak diye haykırdı. ET • 
nll Makyanl ile Rafael, sonra Maga 
ea aonra da Rqutan deliktea içeri • 
,.. clrdller. 

Map: 
- Sanklan ~elim! dedi. 
Rapatan: 
- Biliyorum. Tertibatı an1achm. 

Diye cevap verdikten 10nra hemen 
mnldan yere dayanan uçlarmdan tu
tup çekti.. Kaya diiterek 711vuma o • 
tlırda. 

- Haydi! .. Ba7dll YabladıkL 
T•llm olunuz!. 

Bu aealer, bir çok kbueler Jarafm
dan doldaralan mağarada plıyorda.. 
Kapatan deutin iç tarafında bir kaç 
aaiye beldirerek blly8k bir hiddetle 
ml1leaea ilkleri dinledi.. Sonra pvq 
Jaftf delikten daha aplılara lndL 

Ytlrildtlitl dar yol, kayalann ara • 
.. c1a ~ tabii basamaklar ftlllta. 
.ne d8IRa altına lldl10rda. Bir kat 
..... Derlllade ..... nktliı ..... 

leyi gördü. Bu suretle daha ~buk yü
'riimeğe başladılar. 

l\laga bir masal perisi gibi meple-
11 başının üstüne kaldırmış olduğu 
halde yürüyordu. iniş sona erdi. De· 
Jik düz ve geniz bir sofa ile bitti. Map 
çekinmeden buraya daldL 

Bu anda Ragastan başınm Bstünde 
boğuk bir gürültil duyda. 

Anio nehrinin altında bulundukla
nnı anladı. Yüz adım kadar yürüdtik· 
ten sonra yol tekrar dikleşmeğe başlı· 
yarak çıkılacak yeri görünmiyen haf" 
ka geniş bir mağaraya açıldı. Maga 
durdu ve: 

- Dağın öbür tarafında, vadinin 
dibinde bulunuyoruz.. dedi. Dıprdan 
çalılarla örtülü olan bu yanktan yal
nız bir adam geçebilir. Buradan An· 
yo mecrasına inersiniz.. 

Makyavel: 
- Pek Ala! .. Fakat siz ne yapacak

llDU7- dedi. 

- Ben kalaeafnn. Sizi kurtardı· 
ğını yetmez mi? .. Alt tarafını sorma-

' 7uuzt .. 
Makyavel genç reaama dindi. 
- Gel RafaeL 
- Biraz durunuz!. 
Map Rafaelln elinden tatarak 

aorda: 
, - Bu Od adam kbadirT. 

- Dünyada bana aCl)'all fkl adık 
~dost, iki sevgili arkadaf. 
\ Maga titredi. Rafael de, enelce 
telqla farkına varmadılr, bUy(ik bir 
:reis nazan dikkatini çekmiql. 

Rafael sözUııe devam etti: 
Eevet.. Dilnyada bence en aziz ea 

kıymetli olan Od sevgili arkadq l 
Heyecanı geçtikçe elemi artı7orda. 

- Sen benim iyi Rozaatıın.. Sen 
ld onun annesisin!. Oh, Roza anne 
bilmlyonnm. Hayır bilemneln ! Pek 
fena.. Pek mflthi§ bir te1 bu... Ba beni 
lldtlrtlyor, Roza anne r. 

t 
Buhran çofab7orda. Nefealnl da

raltaa lucJunklar llddeUI bir ham-

maya tutulmut pbl oau &ttretiyordu. 
Uzun bir lrperif içinde sihirbaz kadı· 
nm kollan arasına dü§tU. 

Maga, sebebini bilmediğl bu hal 
karşısında derin bir hayrete kapıla

rak: 
Raf ael, Raf ael. Allah qkrna ne o

luyor?. Söyle bana. lhtiyar Roza an
neni daha fazla tume.. diye bağırdL 

- Oh l. Daha haberiniz yok .. O öl· 
dü!. Öldü!. Uldül. 

- Uldll mü?. Kimi .. Kim ildll 
söyle ı .. Rozitadan mı bahsetmek iste-
7orsun? .. 

Rafael bir kelime bile slylemete 
gllcil yetmeden başıyla "Eveti,, ipre
tl verdi. 

Maga~ 

- Utunuzluk! .. Ne ~ret .. Rafae • 
lfn orada bulunmam ve bu suretle ti• 
ztllmesl alnına yazıh fmitl. Gel çoca
ium ı. Gel evlldım 1 Si& baludataaas 
yerde kaim Mle7iler. 

Rafaeli mataranm iç tarafına ce
kerek bir tquı WflDe o&lirda. Genf 
reaanı, derin bir asabi buhran içinde 
baflm ihtiyar kadının dizleri aruma 
blrakarak açma .... ml1Jeuaete 
lıqladı. 

lfakyanl De Rapstan dtncJmne
fe gllçlerl yetmlyen bu matemi bfiytlk 
IU heyecanla aeyredb-orda. l'akat 
bu mamaranın blrcleıdbre dellfUibd 
bll7tik bir hayretle aörd81er .. 

Map etllmlf IJqmı Rafaelia baP 
Ja)dqtmmştı.. Dellkaab lüdabire 
aaldnleşd. Bqını kaldırdı. Bnell te
reddiltle ur>nra he1eeanla llllalrlıd 
bnJı IOrpy& ~Qi ....Wyoni• 
Koakan ise ODU al1ledlklerlal •• 
temadlyen başıyla tasdik edi1orcla. 

Rafael bir sıçrayıfta ayala kalktı. 
Arkadqlanna dotra koştu.. Kollad
nı qarak on1an kac:akladı " • .
çıktılı kadar: 

- Yqıyonaq!. Bosita ,..,-. 
m111!- lfi~or aanaut :rqqerS.. 
Y-.ı.ul. 


