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Asilerin kuvveti 100000 • 1 geçti ..• 
~eıaniği bonıbardıman edi
Vorlar, Dedeağacı zaptettiler 
huJgaristana artık Venjzelistler değil ('; · ~: 

hükUmet askerleri kaçıyor 
siler b·r hava kuvveti vücuda getirdi. (Çaldaris 
ekilmezse zırhhlarile Ati nayı topa tutacaklar) mış 

en.zel .1sun At~nado mü\ ·der~ 

edilen zırhlı otomobili 
.................................................... 
siler Ded j 
acı işgal etti! 

Atina, (Hususi) - Aıi do-i 
'1ıma adaların it1alinden ıon-j 
, Dedeağaca geçmjı ve ıehrii 
'tıal ettikten sonra idareyi ihti-1 
iticilere taraftar olan anaıırai 
lealim eylemiştir. ~ 
Şarki Makedonyada Ceııeraıl. 

fınenos'a kartı harekette bu·i 
ilan hükumet taraftarı Cene-i 

.._. Yaliıtras Fereciğe avdet et-J 
'-'it ve oradan Dedeağacın ia-i 
lirdadı için çalıtmakta bulun-! 
~ıtur. . ~ ..................... -······-·---····-···· 
~abıkah Nadir 1 

erber Osmanı 
vurdu 

~•her Utilm halinde 
~ gece ıaat yirmi üç buçukta 
'· berlitat:a bir cinayet olmU§· . 
~bıkalı Nadir Çemberlitattan 
\..r'rken eakiden beri arası açık 
la~ Berber Omıanla kartı -
~~ır. Berber Oa-man aabıka
"ııı'ıl kor~uğu için hemen maka • 
S-ı, $e-Janıf, üzerine atılmıftır. 
'-ıı!-1ı Nadir de hemen bıçağına 
'~ •t, berber Oamandan evvel 
' k:-rak bıçağını hasmı Oıma· 
9. rııına aap1amıftır. Berber 
~' kanlar içinde yere yuvar • 
,~ aabıkah Nadir de kaçmak 
._ l'Q •tae de etraftan yet:ıen zaLı
.._.tlıt etnurları taraf mdan yakalan-

'~ Karnın:lan ağır yaralı o· 
~ rber Oıman çağrılan ııhhi 
~ Gtonıobi!i ile Cerrahpafa 

1 

-._111 l.fteaine kaldırılmıttır. Oı- j 
11 hayatı tehlikededir. 

··········································-·························-········································4 
Harbiye nazın hükumetin henüz 
muzaffer olamamasını hava vazi
yetile izah ediyor .. Yunanistan'ın 
Parls sefiri Larissa'nın asilerce 
allndıQını tekzib ve fena haberle
re inanılmamasını tavsiye ediyor . 

. ···········································································-···························-·-.. 
Bir deniz harbi hazırlanıyor. 

Venizelosun yaralandığı yalan 
Asller Avrupada sefir tayin etmiş. 

Italyanlar 12 adaya donanma gUnderlyor 

il r Belşe. 
viklik başgösterdi 

Ôğleclen ıonra aldığımız haber
ler: 

le bir ültimatomun yollandığını 
tekzip etmektedir. 

Çaldariı çeki1lmediği takdirde, 
Af nanın asi donanma tarafından 
bomba.nhnian edileceğine dair 
Venizelotun bir ültimatom verdi • 
ğini telgraf haberleri arasında bil
dinnekteyiz .. Atina hükUmeti böy-

Sofyadan saat ikide telefonla 
bildirilidiinıe göre Asilerin elinde 
bulunan Demirhiaar hükumet 
tayyareleri tarafından bombardı
man edilmittri. 

(Devamı 8 ncide) 

Yukandan Qfağıya doğru: General Kondilia Serezden Selaniie 
dönüıünde belediye rei•i ve umumi vali ile birlikte - Atinadan isyan 
mıntakasına giden tanklardan biri - Şarki Makedonyadaki kuvvetle • 
re iltihak etmeleri için Peloponezden Atinaya getirilen a.kerler. . 

Yunan ihtilali haberleri 4 üncü ve 
sekizinci sayfalarımızdadır Dışbakanımızın Bulqar· 

/ara dair belJanalı 

T elgrallarda iami ı~en yerleri ıöueren Yananiatan haritaı 

"iki taraftan hangisinin hazırlıklarının 
tecavüzi olduğunu göstermek için 
hakikatin meydana çıkarılmasını 

kabul ederiz,, 

YUGOSLAVLAR, BULGARLARI 
TEHDiT E:DiYORLAR 

Dünkü nüshamızda, Bu/garla J nin bu müracaatı Türl<iye murah
nn hudutta tahıidat yapıyoruz diye haıına tebliğ mecburiyetinde oldu. 
bizi milletler meclisine 1ikayet et· ğunu bildirdiği ıöylenmektedir. 
tiğini yazmıgtık. Bu!gar notasiyle Türk cevabı 

Bu meseleye dair •on ajanı tel- bilahare Uluslararası kurumunun 
grallarını dercediyoru:r.. konseyi azalarına tevzi edilecek· 

Cenevrf;, 8 (A.A.) - Havasa- tir . 
janıı bildiriyor: U~us!araraıı mahafili, Bulgar 

Bay Avenol, Bay Antanofdan heyeti murahhaıasının nereye va• 
öğ!eden sonra kend:sile temas et- racağını ö!çmeden bu müdahale
mesini rica etmittir. Bu mülikatj yi yaptığı kanaatindedir. Öğle ·'en 
esnasında B. Avenolun Bulgar mu. sonra Yunan murahhası Bay Re • 
rahhasma dün!tü müracaatının bi· ı' fael Bay Avenolu ziyaret ederek 
raz garip bu!unduğunu ve kendisi· (TJ<:r1anıı 2 ncide) 



Hava 
Vaziyeti 

ülkede ekseriyetle 
yağışlı geçiyor 

Ankara, 8 {A ft.,) - Ziraat 
Vekaleti meteoroloji enstitüsün • 
den alınan malumata göre, son 
24 saat içinde Gelibolu, 1' alova 
Çanakkale, Nazilli, Muğla, Bolu, 
ve doğu Anadolusunda; Erzurum 
ve Karadeniz kıyrları tamamen 
yağışlı ve diğer yerler yağı§sız geç 
mittir. Yağı§ doğu Anadolusu ile 
Orta Anadoluda kar ve diğer yer· 
lerdc karıtık yağmur şeklindedir. 
Ölçülen en çok yağı§ mikdan Ri
zede 12, diğer yerlerde 2 ili. 3 mi
limetre araaındadır. Karın toprak 
üstündeki kalınlığı Erzurumda 50, 
Karata 26 santimetre"dir. 

Hava sühunetinde bir gün ev-
vele nazaran cenubu §&rki ile do • 
ğu Anadolu ve Karadeniz · kıyıla
rında dört ili 10 derece arasında 
düfüklük ve diğer yerlerde üç ili 
4 derece etrafında yükseklik kay· 
de:lilmi§tİr. Yurtta dü§ük sühunet 
ııfırm altında Kars' da 16, Erzu
rum da 15, Ka;tamonu'da Sivaıta 
8, Ankarada 3 derecedir . . 

En yÜksek sühunet Adanada 
18, Antalya ve Dörtyolda 17, de

rece olarak kaydedilmiıtir. 
Bugün Ankarada saat 14 de 

hava sühuneti sıfırın üstünde 7 de 
rece kaydedilmittir. Rüzgar Şarki 
ve Şimali tarkiden mütehavvil o -
larak saniyede dört metre ıür.atle 
esmiştir. 

-d--

ParlAmentolar birliği 
Vartova, 8 (A.A.) - Uluslara

raaı parlamentolar birliğinin tem
sili rejim daimi tali komiayonuVar 
§Ovada toplanarak ittif ~kla bir 
karar sureti kabul etmittir. Bunun 
mühim kısımları tunlardır: 

T eıkilitı esasiye ~anunlarınm 
tadili tarzı, parlamentoyu idari 
itlere müteallik meslelerden k.ur-

Amerikada Gediz 
endişe taşd ı 

Sovyetlerle Japonya \ Sular Menemen ara-
blr ittifak mı zlslnl tehdld ediyor 
yapacaklar? lzmir, s (A.A.) - Son yağan 

Vatington, 8 (A.A.) - Ayan tiddetli yağmurlardan Gediz 
askeri tahsisatının ve ordu mevcu- nehri tatmıtlır. Bütün tarlalar au 
dunun çoğaltılması · hakkındaki altında kalmı§tır. Etki Gediz 
kanun layihasının müzakeresine köprüsünün bir kısmını sular gö· 
baflanmııtır. türdüiü için Foça • ·Beriama 

Demokrat Lewis - IU~iı - ve Menemen arasındaki münaka
ile demokrat Meadoc - Kalifor • lat durmuttur. 
niyo - Amerikanın Uzak .Şarkta- Nehrin bu taıkınlıfı Mene • 
·ki muhtemel bir buhrana kartı ha- men civarındaki araziyi tehdit 
zırlanması lüzumunu söylemitler- ettiği için köylüler önleme ted -
dir. birleri almaktadır. Nehrin Mene-

Lewiı, Japonyanın vaziyetini men civarındaki eski yalatma 
müdafaa edeceğini ve Amerikaya dönmesi için alınan bu tedbirler 
kartı yakında Sovyetler birliğine sayesinde tehlikenin önüne: geçil
ittif ak teklif edeceğini söyliyerek: mittir. 

"Sovyet ordusu İ'le Japon bah
riyesine kartı ne yapabiliriz,, de • 
m:ıtir. 

Demokrat Glaıı - Virjinya -, 
ordu mevcudunun tezyidi aleyhin-
de bulunarak Amerikanın hiçbir 
tehlikeye maruz olmadığını bil • 
dirmittir. 

Klark - Miauri - Japon teh
didinin teslihahnı tezyit için bir 
propaganda vasıtası olduğunu 

halbuki Amerikanın te•Iihat için 
her gün diğer her hangi bir miHet
ten daha çok sarf ettiğini söyliye • 
rek ordunun takviyesi diğer mem
leketlere tezyit için vesile tetkil 
edecefini bildirmittir. 

Boraılı: "Ordu yalnız 48 bin İn· 
san H&ves.i için zifnnızı g&tere • 
cektir.,, 

Dem·i, ve müzakereden sonra a
yan meclisi ordu me-.cudunu 
118750 den 165000 e çrkarmıftır. 

Bu karar 26 reye kartı 56 reyle 
kabul edilmittir • 

. --o-

Bir paraşOt rekor
cusu Uldtt 

--0--

ltalyada 
Ordu bUyttk talimlere 

ba~ladı 
Roma,·8 (A.A.) - Stfenai A

jansı bildiriyor: 
Bütün kara kumandanlıkları 

nezdinde en yüksek ordu zabita
nının ittirakile talimler batlamıı
lır. 

Gaye, erkiııı harbiyenin teı
bit elliği farazi vaziyetlerE" göre 
memleketin müdafaasına ait me
seleleri tetkik etmektedir. 

Ayni zamanda ordu ile tayya
re arasındaki it beraberliii me • · 
selesi de tetkik edileeektir. 50 ıe· 
neralin ittirak ~ii bQ teza • 

hürat büyük erkim h~bin rejıi 
ve bütün ordu kuvvetlerinin yük-

sek makamabnın huzuru ile Ro
mada kapanacaktır. 

---o-

Macar dış siyasasında 
değişiklik olmıyacak 

tarmak maksadiyle vazifesinin Kopenhag, 8 (A.A.) ·-Bir -

&dapette, 8 (A.A.) - Macat 
telgraf ajansından: Müıtakil Pee· 
ter Loyd ıazetesile Budapetti Hir· 
lap hükumet gazetesi, dahili siya
sadaki deii1iklik iole alakadar ola~ 
rak Macar harici siyaaaımda da 
değiıiklik vuıkuunu zanneden bazı 
ecnebi gazetelerin netriyabnı tid· 
detle protesto etmektedirler. 

hafifletilmesi, ulusun hususi faali- çok dünya rekorlarına aahip pa· 
yetlerinin tanzimi profesyönel esa raıütcü Tranum, 8,000 metreden 
sına müstenit hususi bir meclise yere inmek üzere bir tayyareye 
havale edilmesi ve bu tetekkülün binmitti. Bir aralık Tranum, ra
f aaliyeti hususi menfaatlerden üs· hatsız olduğunu, tayyarenin in • 
tün olması lizımgelen umumi men mesini itaret etmif, fakat tayya
faallen mülhem bulunmalıdır. Ta- re yere indiği zaman, Tranumun 
li komisyon Fransız, İngiliz, ltal- öldüğü görül~ttür. Zannedildi-

yan ve Lehistan mürahhaslarından ğine göre oksijen titesindeki ha
mürekkeptir. Romanyayı bir mü-, va yetmemit bu aebeıten ölmiif • 
!ahit temsil etmiıtir. tür. 

Dııan ıiyaaayı tayin eden Bat· 
bakan ile Hariciye Bakanının 1lleY 

kilerini muhafaza etmeleri hu ıı
yasada hiçbir deiitildik ohnıya ~ 
cağının en iyi delilidir. 

r Sabah. g_aze_t_e_le_r_i _n_e_d_ı __ ·,,_or __ l_a_r? ____ ] 
Bulgarların bizi şikayet etmelerinin sebebi ne dir? 

KURUN -Asım Us bugün başnıa- ı 
kalesinde Bulgarların askeri tahfidat 
yaptığımızı balıane ederek bizi Ulus • 
lar Kurumuny. şikayet ettiğini mev • 
zuu bahsedeıfek bu iş için şöyle müta
lea yürütüyor: 

Bulgarların böyle yersiz ve asılsız 
neıriyat yapmalarının sebebi ya bu 
bahane Ue Nöyyi muahedesinin hUci
f ına hareket etmek için emrivaki yap
mak istemesi, yahut ta son zamanlar· 
da dahili bir harple uğraşan Yunanis· 
tan üzerinde bazı emeller beslemesi -
dir. 

COMHURIYET- Bugünkü baf • 
makaleyi Abidin Daver yazmıştır. Ya
zıda esas mevzu Bulgarlann bizi U • 
lıular Kurumuna şikayet etmesidir. 
Abidin Daver Trakyadaki kuvvetleri
mizin bir tarihçesini yaptıktan ıonra 
statistiklerle Bulgarlann Nöyyi mua
hedesine uygun hareket etmediklerini 

söylüyor. Ve Bulgarların bizi ıikô.yet ı 
ettikleri esnada ismet lnöniinün da· 
lıa dün Bulgarlar lehinde nutuk söy
lediğini Ucive ettikterı sonra bu. siya • 
set özü sözüne uygun değildir diyor. 

MiLLiYET - Ahmet Şükrü Eı • 
mer bugİinkü yazıaına mevzu olarak 
ismet lnöniine mecliste verilen itimat 
reyini alıyor. Bu müna8ebetle onuncu 
yılı kutlulanan ismet lnönünün yük -
Rek değerinden bahsediyor, ve yazısı
nı şu şekilde bitiriyor: 

"Acun büyük bir ökonomik ııkıntı 

ve siyasal kararsızlık içindedlr. Böyle 
nazik zamanda devlet dümeninin Ge
neral lnönü gibi denenmiı ve bafarı
cılığı tanınnuı bir devlet adamının e • 
linde bulunması biz Türkler için mut
lu bir inanç vesilesidir. Sayın Baıka
nı ve kabine arkafltJflannı Kamuta11-
da kazandıklan inan reyinden dola111 
kutlular, ülkeye kendilerinden bekle-

ne hizmetleri yapmalarını dlleriz'" 
ZAMAN- Zaman Yunanütanın 

isyanı henüz ba8tıramadıjını yazarak 
bumlan Venlzeloaun çok dikkatli ve 
hazırlıklı davrandığının anltıflldıiını 

yazarak bu ifin Udnlhaye böyle deva
mna imkdn olmadığını, ne bizim, ,.. 
de diğer bilyilk devletlerin bu ife ıe • 
yirci kalanugacaklannı 1Ögllı110r. 

AKŞAM- Akfamcı buglln M,.ıin· 
de kadın ıaylavlardan birinin Uert 
sllrdüğiJ çocuk hutaneıl fikrinden 
bahaetmektedlr. Bunun memleket ~ 
büyük favdalar vereceğini Udve ede
rek yazıaını bitiriyor. 

SON POSTA - l:;l 11ıldız imzalı 
yazı eıki Oımanlı hüktunetinin çok 
ihmalci davrandığını ve bugünü dün • 
den düflinmediğinl söyledikten ıonra 
yeni Türkiyenln bugünü dümlen dll
fiindüğü gibi garını da bugüfJ'len dil • 
ıünmekte olduğunu söylüyor. 

azı s m .. 24-
Dışbakanımızın Bulqar

lara dair beyanatı 
(BGJ taralı l incide) 

bu mesele hakkında mul6mat ta • 
lep ebnİ§lir. 

Dıtb•kanımızın beyanatı 

Ankara, 8 ( A. A.) - Bulga -
rista.nın Milletler cemiyetine Tür
kiye hakkında müracaat ettiğine 
dair gerek ajans haberleri üzerine 
Ulus başmuharriri, Dış Bakan B. 
Tevfik Rüştü Aras'ın bu mesele 
üzerine mütalealanm rica etmiş -
tir. Dış Bakanımız demiştir ki: 

"- Ajan~ların Bulıaristanın 
Akvam cemyetine hakkımzda mü• 
racaat ettiğine dair verdiii ha -
herler dojnıdur. Biz bunu ancak 
dün alqam ıeç vakit öğrendik ve 
ne kadar derin bir hayretle kartı· 
ladıiımızı tahmin edersiniz. 

Daha ıeçen ıün yeni Bulıa • 
ristan Bqvekili Türkiye • Bul -
ıariıtan münasebetlerinin dosta· 
ne mahiyeti üzerinde beyanatta 
bulundu, dün Bqvekilim~z ismet 
lnönü Kamutayda hüldlmetin 
proıramını ifade ederken Bulıa
riıtan komtumuza kartı olan va
ziyetimizi açıkça izah etti. 

Gerek iki komtu ülkenin bat
vekilleri arasmda, gerek hariciye 
tefleri araıında kartıhklı duyıu • 
ları ıöatermeai lizım ıelea doı • 
tane telıraflar henüz birçok oku
yucuların ellerinde durmakta o -
lan gazetelerin sayfalarındadır. 
M. Bataloffuıı Trakyada tahti • 
dat yapıldıiına dair kendisine 
yapılan ıorıuya kartı verdiği 
ve bizi daha o Yakit hayrete uğ • 
ratan milllkab berine Anadolu 
Ajansı doiru tahkikata dsyana • 
rak memleketimizin laer yanm • 
da olduğu gibi Trakyada da nor· 
"mal ıulh zamanı ku-.Yetleri hari
cinde bir nefer ili.-.e edilmediii 
ve hiç bir ımıf ıillh albna çaiı • 
nlmamıt oldufunu yazmıtb. 

Dün Bulgaristan hariciye nazırı 
ile ıöriifmüt olan Sofya elçimi • 
zin Bulıariıtanm aham c.emiye
tine haldııı .. .a. ~,ııo btr llfflra -
caatından biz kendisine söyle • 
,.inceye kadar haberi yoktu. 

Türkiyenin açık, samimi ve aa
rih politikası kendi hukukunu 
naaıl bir ciddiyet ve taasaupla 
müdafaaya karar vermit ise bat· 
kalannm hukukuna ela ayni su. 
retle riayet eder olcluiunu ve ıul
he balblı~ızın ve ıulhü mü • 
dafaa azmimizin ne kadar köklü 
ve kuvvetli olduiunu ve imza e
dilen muahedelere riayet etmek 
ve riayet iıtemek karannda oldu
iumuzu dünya bilir. 

Binaenaleyh, Bulgaristanın 1"I 
müracaatını herhalde bize matuf 
olarak izhar edilen vesile haricİll" 
de bat ka maksat ve sebeplerde a• 
ramak iıabetsizlik olmaaa gerek" 
tir. Yunan doetwnuzun bütiill 
dostlarını elem içinde bırakan d•" 
lıilt iıtirapları henüz bitmemittif• 
Dost memlekette kan dökülmetl
nin bitmesini ve nizam ve intid" 
mın da bir an evvel avdet et" 
mesini temenni etmekteyiz. H~ 
bir devletin dahili it ine karıflllak 
aıla hatırımızdan ıeçmediği içİJl 
bu herkesin bildiği hadiseyi bu •" 
rada mevcut vak'a olarak zikre&• 
~im. Ümit etmek isterim ki, sul
gariıtanın da vaziyeti böyle' ol•• 
cakbr. 

Yakalardan bahsederken Bul· 
ıari.tanın Akvam cemiyeti mü -
measili M. Antonofun - ki Aniı-" 
rada aramızda bulunmuıtur -" 
hakkımızdaki muhtırayı umumi ki 
tipliğe verir vermez bu makaı11dl 
alakadar devlete daha haber ver
mesine imkin ve zaman bırakla•" 
dan derhal ıazetecilere tevzi et " 
mit olcluiu bir vak'adır ki, mürt' 
çaatın sebeplerini belki de tenvir' 
yar•yabilir zannile itaret ediyo • 
rum. 

Bir de bu ıabahki ajanı hahfl" 
leri araamda Bulıariıtanın bit• 
iki ımıf aakeri ıilah albna çajır. 
dıfı haberini daha büyük hayreti' 
okudum. Böyle bir teye hak veı*1 
cek htçbh- .. ı,.p yoldur. 

Bu itibarla bu asker topla 
haberinin doğru olmadığını tab 
min etmek iıter ve hem de bWll' 
temenni ederim. Türkiye Cüm~ 
ri,eti bük!imeti dostluklarına 

taahhütlerine bağlılığını açık • " 
bola her münuebetle v.e her yel' 
de iıbat eder. Bundan herkes ıoııt• 
main olmalıdır. 

Yugoslavlar Bulgar
ları tehdld edlyoı 

Belgrat, 9 - 2-grepte çrk-' 
Jurpa! .ı- raareb gazeteıi (Bul~ 
ri.tan ne hazırlıyor?.) bathkh bit 
makale neıretmittir Makale d• 
Bulıaristanın ton zamanlarda -1• 
dıiı askeri tedbirleri saydıkttl' 
sonra makaleyi ıu cümlelerle bİ " 
tiriyor: 

d f' "Balkan antantı Balkan ' 
!etlerinin hudutlarını karıılıklı t,. 
kef fül etmittir. Binaenaleyh ki,.a 
buaünkü vaziyet karııııncla fd" 
nan toprağına girerse, kartı••~ 
Y uıoala'Y)'a, Romanya, TürkiY 
bulacaktır.,, 

Bulgar kabinesi 
istifa etmedi -1· 

Yeryüzünde bundan tüpube e- Sofya, 9 (A.A) - Bulgar kabili 
decek bir hükUmet bqJunacaima nin isüfa f&~ları asılsızdır. 
dün akf&ma kadar inanmıyorduk. Venlzellstlerl buJg8~ 
Bulıar nazırı doatum M. Batolof lar himaye mi edlyOt. 
aramızdaki doatluk müahedesin- Pariı, 9 (Fransızca lstanbul ·~ 
den bahsetmittir. Yabm ona de- zetesinden) - Eko de Pari•'pil' 
w•ı 'k' ta -~ . •. 1 bütün' .. 1 ....... dr• ıı, ı ı r .. m mer ı o an Londra muhabiri yazıyor: JJV.. i 
meYcut miaabedelere ne kadar ri- siyasal mehafili Y unaniıtaııd-" .. 
ayet etmekte hulunduluna Ye iki vaziyeti ıayet ciddi telik1'i. et .. 
taraftan hanıilinin milli terbiye mektedir. Yunan hükUmeti atıl• 
tedafüi veya herha.qi bir komtu· rin Bulgar hüktlmetinden bi111•1' 
ıu aleyhine teca'riizl mahi1ette ol- gördüiünden endite etmektedir• 

duiunu, ıöıternıek için cemiyeti Saatte 522 kllonıettB 
akvam ye cihan efk&n ummniyesi D yt b' 8 (A A ) _ ~.ı" 

,___ k all 1 h- 1-· e on ıç, · · bit ne aaaaat Terece ıu ere aaa- k 1 K beli 'd' 1-e 
ka . o m emp , ıı ıp ıeJSP ti 

tın meydana çıkmaamı kabul ·ı f . tt t'" 216,8 . • . • mı mesa eyı, saa e vata ı · 
etmeie hdma. Bıum htç bır ha· mil sür'atle katetmek ıuretile yeti' 

ket. . . ko d ~- el " re muz unaa y u5 -ua mua- bir rekor yapmıttır. Şimalden 
hede~erin biç birine muıayir de- nuba doiru ilk mili 13 20 aani~ . --- , a•~ 
fildir. Heıfaanai bir komtumaz de ve saatte -.aaati 272,727 111 • 
1 .... -L .nd . 1 jkill" 
~ VTuı e onun tamamıyet ve em• yapmıt, cenuptan ıimale o an ttf 
ni7etini tehdit eden bir hareketi- ci mili, 12,81 saniyede ve .-•,. 
miz yoktur. vasati 281,030 mil ile yapaıı,U 

' 
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·~ 'lı 
~im q&üşüm: 

3-Z ----

F Galatasarayla 
~" ener boyuna bera
uf bere kalırsa? •• Telefon Bayram 
: F lıittiğime göre Galata.sarayla Ş İ r ket İ 

1.tner nıaçınm dünkü gelıri 2800 K b 1 k İ 
·~~ ... : i~.1'· .. Bunu~ ~akrib~n 800 li- Dört sene sonra ahn-1 ur an 1 sa ışı 

,, l hukumete gıdıyor, ote tarafı başladı 
•• b1aarafa,, yani klüblere kalıyor- ması fikri ileri 
r. llıUJ, sUrillilyor Önümüzdeki cuma günü Kur-
i- E 

h, maş~llah ... Allah arttırsın!. Telefon Şirketinin hesapları, ban bayramı olduğundan ıehrimi-
~rçi, bizd~ sp:irculuk amatörlük· Ankara otomatik telefon şirket; ze her taraftan kurbanlık koyun
~ aınrn:ı, bu da fen~ kir değil... müdürü Niyazinin reisliğ~ altın • lar gelmeğe ba§lamıı~ır. 1 e~ tük 
ılhas~, böyle tesadufen berahe· da kurulan bir heyet tarafından olmakla beraberı Fatıhte, Eyupte, 

~e ~alınca, felek iki tarafa da f.ev- tetkik edilmif:, rapor Bavmdırlık Beyazıtta aabılara b8:'1anmııtır. 
~iade yardım etmit oluyor. Şım- Bakanlığına verilmişti. Bu yıl kurban fıatları geçen 

dı, bir maç dnha yapılacaktır... Öğrendiğimize göre, üç kişilik yıla nazaran pek de fark!. değil
~el~~ onda da berabere kalınır... bir maliye teftiş heyeti telefon dir. Kurbanlıklar 6 lira He 15 Ji. 
~alı ınıanm yüzüne gülerse - ha- şirktinde on gündnberi teftişler _ ra arasında satılmaktadır. Maa-
ara oyununda arka arkaya pas de bulunmaktadır. mafih bu fiatların biraz dcıha yük 

ltttar gibi - üç beş knrşıla~ışta, Telefon Şirketi müdürü An • selmeai beklenmektedir. Hususi 
~latasarayhların Fenerle hep dersonun Ankaraya gitmesi bir fekilde beslenmiş koyunlar 20 li
herabere kalmaları ihtimal harici müddet gecikmiştir. Anderson raya kadar satılıyor. 
değildir. Zira, bu son günlerde, Ankaradan yapılacak daveti bek Kurban bayramının yaklaşma· 
~iee umulmadık hadiselerle kartı · !emektedir. Şirketin aatın alma . sı üzerine et fiatlarmda hafif bir 
"ft:Yoruz ! cağı geçen sene tebliğ edilmişti. yükseklik görünmeğe baılamııtır. 
h' Demek ki her seferind'C! ikişer Bu müddet Haziranda bitecektir. Bu yükselme her sene mütat olan 
ın Papel "egav,, !... Yalnız ıirketin alınması etrafın • bir yükseliştir. Bu yükse\iti taki· 
Doğrusu, boksörler, futbolcü- da yeni bazı mütalealar ileri sü • ben Kurban bayramından sonra 

ltre nazaran pek daha insaflı!... rülmektedir. Şirkete faiz veril • on beş gün kadar fiatlardıi bir al· 
~erçi çenesi budur diyerek, bir- memesi için zaten dört sene son • çalış görülür. 
ltlerine yumruğu basıyorlar am- ra imtiyaz müddeti bitecek olan ---o-
~' ahaliye karşı daha ıefkatli şirketi dört senenin hitamında al- Eczacllar 
ia\'ranıyorlar. mak ta makul görülmektedir. 

Zira, evvelemirde, ins&nı üç Diğer taraftan !irketin yeni bir Mevcud lk l teşek kil 1 
"at - dünkü neviden - soğuk- kurnazlığından şikayet edilmit • bl 1 k? 
t.. dondurmuyorlar. Birkaç· daki- tir. Karaağaç mezbahası ve civa- ne zaman r eşece • 
~da - çat? pat! - meseleyi hal- rı telefon şirketinin imtiyazı hu • Bundan bir müddet evvel ec

ltdiyorlar... dudu içinde olmasına rağmen bu- zacılar biri Fannakoloğlar Birli
't Sonra. asıl ehemmiyetlisi, "bu ralara yapılan telefon tesisatı i • ği, diğeri de Eczacılar Klübü is-

fer netice alınamadı, gelecek se- çı'n abonelerden fazla pa. ra alın -
f d · l miyle ikiye ayrılm19tı. Sonradan 
er gene buyurun!,, emıyor ar. mı" ,tesisat yapılmı•tır. B".I gibi a-

h b :s :s yapılan bir toplantıda birle§mele-"Sayı esa iyle,, neticeye van- boneler alakadar makama şika • 
t ... 1 F tb 1 ··ı d · F 1 rine karu verilen bu iki te•ekkü-... r.ar... u 0 cu er e ııe: avu' yette bulunarak kendilerinden 3 

~ltr, taç ve koriıeyi çok yapan fazİ!:,,.aim!°n" ~;ı:"n iat~iıi';r _ lün bir araya gelmesi için bütün 
~1 mağlüp addetmeyi h:ç dü- el" ~~ .., .; L.u • •• • ~ '""' ha~ırhkfa't tamamlanııufta. 

'emitlerdir. Bari, böyle neti- ır. ---o-

~~ı kalan maçlarda, kapıdan ÇI· Istanhulda hiiyük 
Farmakoloğlar Birliği ve Ec

zacılar Klübü idare heyetleri bir 
araya gelerek F annakoloğlar Bir
liği talimatııamesini istenilen te
kilde tadil etmiılerdir. Yeni ıe· 
kilde, ötedenberi itir~z uyandrran 
encümenler ve idare hevl!tindeki 
nisbet meseleleri ortadan kaldml-

~en birer fit verseler de merak 
t"bı, gelecek sefere içeriye be- taksi hemen biç 
~ alınsa... ka 1 m adı 

l 4.ksi takdirde, bizdeki sporcu- Son zamanlarda tehrimizde 
j~hn amatörlüğünden ıüphe edi- taksi otomobillerinin çok azaldı • 
it, ğını ve adetlerinin altı yüze ka • 

, (Vl·'YQ\ 
b---~~~~~~~~-

Q e I e dl ye ve seyyah 
celbi 

Belediye, lstanbula, seyyah 
ttrı .. ·1 . . • t y ' ~ • ı mesı ıçın yap ıgı propagan 
allrın tesirini gördüğünden bu :ne Balkan memleketlerinde 

~.0Pa.gandaya daha fazla ehem -
) 

1Yet verecektir. Mısırdan da bu 
t 'ı fazla seyyah getirilmesine ı1 ~~htdnıaktadır. Turizm masrafı 
il~~n ıene bin lira idi. Ru par~ 
ti~ 'Uç lisanda broıür neşredilmiı
f.' 8u ıeneki bütçeye broşür ve a
)11 'ba.ıtınlma.aı için, geçen sene • 

~~ h~Zaran, iki bin lira fazlasile 
• ın lira konmuttur. 

\> -0-

Ugoslavyanın yeni 
ataşemlliteri 

q\)~Ugoalavya ordusunun seçme 
l\~tleri?den kaymakam Novritza 
)~ C>çevıç Yugoslavyanın Türki
~ lleıeıniJiterliğine getirilmiştir. 
det~akaın Rakoçeviç uzun müd
'-lı· elgratta harbiye mektebi mu-

11~liğinde bulunmuıtur. 
ı1n1· '(~ ı olarak Avrupada bulunan 

Oe~~ala:v konsolosu Bay VJadimir 
ırıa. da fehrimize dönmüıtür. 

-o-

Prens Bibesko 
~t~~01llanyanın Madrid elçisi 
tU11 lt Antuvan Bibesko birkaç 
t'ttitlh·~Jrnak üzere §ehrimize gel· 

dar C:lüıtüğünü yazmı~tık. Taksi 
otomobillerinin adedi hu tekilde 

azalırken bir taraftan zamana 
uygun iktisadi bir hadise de ken
di kendine cereyan etmiştir. Be • 
!diyenin müşteri taşıyan otomo • 
biller için taksi usulünü ilk koy • 
duğu zaman pek rağbet bulan ve 

mevcut taksi otomobillerinin ya • 
rısından fazlasını tutan büyük 
taksiler de bu arada ken Ji ken • 
dine ortadan kalkmıştır. Seneler· 
denberi hiç bir otomobil sahibi 
büyük taksi almak için müracaat 
eqnemektedir. Eskiler de birer bi 
rer değişmektedir. Aldığmıız ma
lumata göre latanbulda altı tane 
kırmızı boyalı büyük taksi var • 
dır. Bunlar da Tepebaıı, Taksim 
ve Eminönünde çalıtmaktadll' -
lar. 

-o--

Mosko\~a elÇlmiz 
geldi 

Moskova elçimiz Vasıf Çınar 
dün izihli olarak şehrimiz~ gclmit· 
tir. Bugün Ankaraya gidecek-
tir. 

mııtır. Yeni nizamname projesi 
yakında yapılacak, heyeti umumi 
yede görüıülecektir. 

Öğrendiğimize göre halkevin
de yapılacak olan bu toplantıda 

evvela Eczacılar Klübü heyeti U· 

mumiyesi toplanacaktır. Bu he-

yeti umumiye kendi kendini fe .. he
decektir. Bundan sonra her iki 

tetekkülün heyeti umwniyeleri 
müştereken toplanarak yeni kuru-

mun ilk toplantısını yapacaklar· 
dır. 

Eczacılar bu birleşmeden fev
kalade memnun bulunmaktadır 
lar .. 

Zavallı Dlkran ! 
Pangaltıda oturan altmıf ya • 

şın:la D:kran dün Sürp Agop has· 
tabanesi önünde birdenbire düş • 
müş, kalp sektesinden ölmüştür • 

Otomobil kazası 
Şehremininde oturan bayan Sa-

-o- niyeye Aksarayda Mustafa Kemal 
Ada çamlarının cadesinde şoför Süleymanm idare-

korunması sindeki 2042 numaralı otomobil 
Ada çamlarının muhafazası ve çarpmıf, muhtelif yerlerinden ya • 

haşaratla mücadele için LelediyeJ ralamıştır. • 
bütçesine bu sene de üç lıin lira Alacak yilzllnden 
tahsisat konmuıtur. Mayısta gene Eren~öyünde Merdivenköyün • 
Ada çamlanna muaallat olan bö- deoturan Tahsin, Etem, Rıza, Ke
ceklerin öldürülmesine b"tlana - rim alacak yüzünden kavga etmi9-
cnkhr. ler, biribirlerini dövmütlerdir. 

Difteri 
aşısı 

ilk mekteplerde 
sonuna kadar 

sürecek 

ay 

lstanbul Sıhhat müdürliiğünün 
bundan on gün evvel başladığı dif · 
teri aıisına devam edilmektedir. 

ilk okullarda aşı dahı süratle 
yapılmaktadır. Bu suretle bu ay 
nihayetine kadar bütün ilk okul· 
)arda 8.§I ikmal edilmiş olacaktır. 

Y almz 2 yaıından 7 yaıma kadar 
olan çocukların atılanması için a

çılan atı istasyonlarında aşı i,ı 
kafi süratle ilerleyememektedir. 
Bu a.Ji istasyonlamda aşiyc fapan
lar ayni zamanda belediye dokto
ru olduklarından a§ı yapmağa an· 
cak öğleden sonra başlıyabiliyor 
lar. 

Maamafih her gün sıhhat mü· 
dürlüğüne gelen rakamlar difteri· 
nin çok azalmıt olduğunu göster· 
mektedir. 

Diğer taraftan bir müddet ev
vel ıehrimizde salgın halinde o· 

lan grip vukuatı da yok d2nilecek 
kadar azalmıştır. Vilayet, sıhhat 

bakanlığına son gönderdiği ra • 
porda bu noktayı bildirmi9tir. 

a 

'ile uac, 1le fl04 ...__. r-.~---------

Kadın po ·s E:re 
koca çok! 

Kadın1arı çok yakında Pari .. 
te de polis te§kilatına alınacağı 

malumdur. Londra polisande ka
dınlar uzun zanıandanberi hizmet 

etmektedirler. Tuhaf d-:ğil mi? 
Londra polisi kadrosunda 60 ka· 
dına yer olduğu halde bu kadro
nun doldurulduğu nadirdi,., Çün-

kü lngiltert: polis · mesleğint· gire
biimek içiıı kadının bekar olması 

~' rltır. Poliı elbisesinin kadınla
ra çok ya~a§arak bunların ıekaa-

pe~ini fazla~~;tmldığından mıdır; 
yoksa polis mesleğinin çoic uğur· 

lu olduğundan mıdır; Londra ka· 
dın polisleri kolaylıkla koca bul-

maida ve çabucacık evlewnekte· 
Jir .• 

Evli kadın, kocaamm otoriteıi 
altına girdiğinden artık devlet o· 
lor hesini temsile layik gorülmü· 
yor ve evlenen polis derhal istifa 
ediyor. 

Son üç hafta zarfında Londn.· 
h kadın pohslerden tam on iki ta. 
nesi arka arkaya bal ctyı )apmıı· 
lardır. 

lngiliz kızlarını polis mealeğine 
ko§turan cazibe acaba koca bul· 
maktaki kolaylık değil midir? 
Sorgusunu insan kendi kedıne ı~ 
ruyor. 

lngilterede polise girmek te zor 
-o--- bir iştir!. Uzun boylu, gü;lü kuv-

Kurban kesecek vetli, ade!esi aağlam, 24 il3t ya-
vatandaşlara sır.da olmak gerektir. 

Memleketimizin hava n•üdafa· ilk maaf haftada 3 lngiliz İira-
asına çahtan Tayyare Ce-.'lliyeti- sı, 16 ,n::~:r. (Bizim paramızla 

ne; düşkünlerin yardımın~ her an: bahada 21 lira 50 kurut). Su ma
koş:m Hililiahmer Cemiyetine; 8.! %amanla haftada azami 6 lngi. 
kit.nseaiz çocuklara tefkat!e bak•n tiz 5 §İliği bulabilir. (43 föa). 
Himayetıetfal Cemiyetine; çok o 
hayırlı bir yardımda bulunmut ol- Spor ka'p hc.a· a'•"'ar1 
mnk için: 

Kurbanınızı veya para•unı Tay
yare Cemiyetine teberrü ediniz. 

Kurban kestiğiniz takdirde: 

Derisini, her halde Barsağıyle 
birlikte Tayyare Cemiyeti.ne veri· 

Budapeıte civarın.4a u.yak ıpo
ru yaparken birdenbire clenlerin 
ölümüne ekseriya kalp sektesinin 
sebep olduğunu gören Budape§te 
belediyesi kayak sporu yapmak 
istiyenleri doktor muayenesine ta-

nız. bi tutmağı kararlaıtırmıştır. 

Bu milli ve vatani vazifenin la- Avrupanın büyük kalp hasta • 
yikiyle ifası için azami y.ırdımda bkları mütehassıslarından profe • 
bulunacağınızdan eminiz. sör Hazenf eld bu kararın çok ye • 

--o- rinde olduğunu söyledikten sonra 
Ortadan yok olan kalbe en çolc zararlı olan ,porlann 

şirk eller aıra ile kayak, bisiklet, vaterpolo, 
Ötedenberi memleketimızde te- kürek çekmek, yüzmek, mukavc • 

essüs etmit birçok şirketleı vardır met koıuları, güreş, atletizm ve 
ki bunların büyük bir kısmının tas- eskrim olduğunu ili.ve etmittir. 
fiye muamelesi ikmal edifrmemiş- ------------
tir. Bu ıirketlere paralarmı yatı· 
ranlar da bunların vazhrtlerinin 

' ne olduğundan bir haber hile ala-

mamaktadırlar. lsimlerimn başı 
(Milli) kelimesiyle başhyan ve 

Kara'Kemal tarafından teş~<il edi
len bir sürü şirketler de bu ara • 

dadır. Gene bu arada şimdi 
memleket hudutları haricmde ka 

lan şehirlerde kurulmuş ~irketler 
de bulunmaktadır. 

Bütün tirketlere ait dosya 1ar 
şimdi Türkofise devredilmiştir. , 
Türkofis lstanbul şubesi hu işle 
me~gul olacak ve neticey; bu ,ir· I 
ketlerin hissedarlarının h.ıberdar 
olması için ilan edecektir. 

Haşına Jstl m demiri 
düşmüş 

Vaniköyünde çikolata fabrika
sında amele Ali oğlu Yusufun ba
ıına istim demiri di;.şmüş yara 'a • 
mı§tır. Ali Zeynep Kamil hastaha· 
neaine yatn-ılmı§lır . 

Eski musiki eserleri 
musiki müzesinde 

toplanacak 
İstanbul konservatuvarında bir 

heyet ötedenberi eski musiki 
eserlerinin tasn'fiyle meşgul ol-

maktadır. Rauf Yekta merhu -

mun ba9kanlığı altında çalışan bu 
heyet ıimdi eski musikişinasları· 

mızdan Nuri Harlin başkanlığı 
altında çalışmaktadrr. 

Ö:jrendiğimize göre heyetin 

yapacağı tasnif netİcesinde tespit 
edilecek değerli eski musiki eser• 
leri plaklara alınarak bunlar kon• 
servatuvarda saklanacaktır. Bu 
plnklar sonra kurulacak olan mu
ıiıki müzes:ne konulacaktır. 

Eski eser!eri tasnif e:len he~-~~ 
geçen yıl Tepe başı tiyatrosunda 
'ki komer vermi~ti. 

Heyet bu yıl ela bir iki kom:er 
vere re1

t eski musiki eserlerini hal• 
ka d:nletecektir 

• 
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Karadaki vaziyet 

Biribirine uymıyan 
haberler alınmaktadır 
SOFY A, 8 - Yunanistan· 

dan buraya gelen haberler o 

kc.dar vazıh dcci:dir. Huduttan 
verilen malumata göre Siroz ile • 

risinde Struma nehri kenarında 

hükômet kuvvetlerile çarpışan a
siler gittikçe kuvvetlenmektedir. 
Top seslerinin Selanik istikameti· 
ne doğru uzaklaşmış olması Ge • 
neral Kondilia'in kumanda eyledi
ği askerlerin geri çekilmekte ol • 
duğu kanaatini vermektedir. 

Selanikten bir haber alınama· 
mışbr, ancak Belgrattan verilen 
bazı haberlerde şimali ve garbi Ma 
kedonyada vaziyetin karıştığı ve 
oralarda da ihtilalcilerin harekte 
geçtiği bildirilmektedir. 

Son günlerde Bulgar hududuna 
iltica edenler hük\ımet kuvvetleri· 
le birlikte hareket eyliyen)erdir. 

Sofya, 8 (A.A.) - Yunan hu
dudunda ıükUnet hükümferma • 
dır. Bulgar Makedonyasından top 
ve mitralyöz sesleri duyulmakta • 

dır. Hudut civarındaki halka na -
zaran, muharebe gürültüleri Bul· 

gar hududuna yaklaşmaktadır ve 
bu asilerin ricaline delalet etmek· 
tedir. 

Asiler bazı hudut karakolları • 
nı geçmişlerdir. 

General Kondilis 
ne diyor? 

Atina, 9 (A.A.) - Atina ajan~ 
sı 'tarafından neşredilen bir teb· 
liğde, General Kondilis, bükfune· 

tin ha\ra kuvvetlerinin asiler tara
fından İ§gal altında bulunan Se-

rezde bir asi karargahını bombar
dımana muvaffak olduklarını bil· 
dirmi§tİr. General KondiHs, Serez 

ovuım hemen kamilen su basmıf 
olduğunu bunun kat'i ve nihai ha
reketi tehir ettiğini ilave etmiıtir. 

Hava bombardımanları, asilerin 
kuvveimaneviyelerini kırmağa ve 

muharebe etmeden teslim olmala
rını temine matuftur. 

Denizdeki vaziyet 

ihtilal karşısında 
Italya ve Türkiye 

Koma, 8 (A.A.) - Havas a· bildirdiklernie göre hükumet tid • 
ajansı bildiriyor: Mesul mahafil, detli tedbirler almıt ve bütün tel .. 
~talyanın Yunan hadiselerini siz makinelerini müsadere etmiş· 
dikkatle takip ve Yunaniatanda • tir. 
ki İtalyan menfaatinin himayesi Ptavada gazetesine göre, hükU
için muhtemel tedbirleri tetkik metin asilerden fazla kuvvete ısa • 
e:mekte olduklarını, bildirmekte- I hip olduğu Girit sularında bir de-
dırler. niz h;u·bi hazırlanmaktadır. 

Roma, 8 (A.A.) - Havas A - Asi dananma ne 
jansı bildiyor: Presto kruvazörü, 
Damosto ve Riafettaj ke!if ge • 
milerin~ Oniki adaya gitmeleri 
h~bliğ edilmiştir. 

Atina, 8 (Hususi muhfll>irimiz 
hiJcliriyor) - On iki tayyare, a
silerin mevkilerini bombardıman 
etmi~ler, asileri büyük zayiata 
uğratmışlardır. 

Atlas vapurunu da 
durdurduk 

Sularımızdan geçen Yunan ban
dıralı vapurlar arasında son ah • 
konan Atlas isimli vapur, Haydar
pafa önlerinde yatmaktadır. Va • 
pur 5447 tondur. Mahfuzen geti -
rilmiştir. lçerisin,de gaz, benzin 
mazot ve diğer patlayıcı madde -
Ier vardır. 

Dün Karaden.izde olduğu gibi 
Marmarada da büyük fırtına ve 
1iddetli dalga vardı. Gemilerden 
bir kısmı yola çıkmamışlardır. 

Atlas isimli Yunan bandıralı 

vapurun geleceği bir gün önceden 
haber verilmişti. Deniz olmuı yü. 
zünden gelmesi biraz gecikmiştir. 

Vapurun Hamhurg'a gitmek 
üzere o!duğu rivayetleri vardır. 
Yahut da böyle söylenmişt:r. Di -
iier Yunan vapurlan hali Haliç 
içerisin de gözaltındadır. 

Bir deniz harbi 
hazırlanıyor 

Bükrte, 9 (A.A.) - Karadeniz 
fiman1arm;Ja, bilhassa Kö~tencede 
bir çok Yunan gemileri hareket. 
3jz kalmışlardır. Bıunun sebebi, 
n.sil~rhı eline geçmek korkusudur. 

"Yunanistnndan gelen yolculann 

yapıyor! 
Asi harp gemilerinden Helli ile 

Psara, Kavalaya gelmişler ve ora -
da Eğe denizinde yaptıkları bir 
sefer neticesinde adaların çoğunu 
ellerine geçirmİ§ olan asi donan -
manın diğer kısmı ile birleımit • 
lerdir. 

Bir sıhhi muavenet 
Bayan Çaldaris, ıki kırmızı haç 

sahra hastahanesi tertip etmekte. 
dir. Bu, teıkilat hemen Makedon
yaya gönderilecektir. Birçok ba
yanlar ve genç kızlar hastabakıcı
hğa gönüllü olarak yazılmakta

dırlar. 

' Roma, 9 (A.A.) - Rodos, Yu-
nanistan ve Türkiyeye gidecek ha
va postaları, muhabere ve mün:a. -
kaln.t bc..kanlı~ı tarafından, ikinci 
emre kadnr durdl!ru1mu~tur. 

Asi donanma hüku
mete oltimatom verdi 

Atina, 9 (A.A.) - Havas a
jansı muhabirinden: 

Üç gündenberi hüküm süren 
fena havalar, hava keşifleriyle a· 
silerin mevldlerini bombardıman
dan başka her türlü harekata ma
ni olmaktadır. 

Kumandanlığın raporuna göre, 
her tarafta sükunet vardır. 

Kavalada temerküz etmiş olan 
asi donanma, Başbakan ('aldaris, 
yerini Venizelosa bırakmak üzere 
derhal İstifa etmediği takdirde, 
Atinayı bombardıman edeceğini 

tehdit makamında bildirmekte • 
dir. 

HABER - Aktam Poata.ı 

• 
ıs yanın 

inkişah 
Bugün Atinadan gelen ha . 

berlerde Makcdonyada asilere 
karşı harekete geçen ve Gene 
ral Kondilisin kumandasında 

bazı kuvvetlerin soğuğun şid -
detinden havanın yağışlı olma 
smdan dolayı lüzumu veçbile 
faaliyette bulunamadıkları ve 
kesif bir sisin bu harekete bü • 
yük bir mani tetkil eylemekte 
olduğu bildirilmekte olmasına 
rağmen Paristen gelen telgraf 
lar, bunun aksini göstermekte 
ve geç vakit Sofya ile yaptığı. 
mız bir temastan aldığımız ma 
IUınatta ihtilalcilerin vaziyetle 
rini tahkim eylediklerini anlat 
maktadır. 

Bu haberiere nazar:ı.n hükU • 
met kuvvetleri lstruma civarın • 
da ihtilalcilerle yaptığı müsa • 
demede lüzumu kadar muvaffak 
olamamı! bilakis Selaniğe doğru 
ricat mecburiyetinde katmıştır. 

Kavalada ihtilalci kuvvetlerin 
ba!mda bulunan General Kome 
nosun şarki Makedonyada ihti • 
yatları silah altına çağırd?ğı fa. 
kat şiddetli hareketinden dolayı 
muvaffak olamadığı bir telgraf
la bildirilmiş icli. 

Biz, o havalide büyük bir mü • 
hacir kütlesinin mevcudiyetini i
taret ederek General Komeno • 
aun, davetine icabet edilhlediği 

hakkındaki haberlerin kaydi ih -
tiyatla telakkisi lazımgeldiğini 
ilav'3 etmi§tik. Top aealerinin Bul 
gar hududundan Selanik :istika • 
metinde uzaklaşması ihtHalci Ge 
neralin istediği kuvvetleri temin 
eylediğini göstermektedir. 

Aksi halde Atinadan gelen 
ve mevcudu yüz bin olarak göste 
rilen hükômet ku\retlerinin Ustru 
madan geri sürülmesi o kadar ko 
lay bir iş olamazdı. 

Bunu General Komenosun a.a· 
keri ve kat'i bir muvaffakiyeti 
tarzında telakki etmek te doğnı 
değildir. Hükumet kuvvetlerinin 
ihtilalcilere iltihakı böyl" bir ne 
tice meydana getirebileceği gibi 
Kozanadaki kuvetlerin ihtilalci • 
lere İ§tiraklerinin de bunda müea 
sir olması mühtemeldir. 

Larisanın asiler ta.rafından İf· 
gal edildiği Paristen bildiriliyor. 
Buradaki Kolordu bir kısım kuv
vetleriyle Lfırisaya inerek Atina 
- Selanik arasındaki karcl. müna 
kalatını durdurabildiği gibi, bir 
kısım kuvvetlerini de Karaferye 
üezrinden Selaniğe doğru sevk 
ederek Genero.l Kondilisin kuman 
da3mda bulu.nan hükuıne\ kuv -
vet)erini arka.dan tehdit edebilir. 

Belgrattan' gelen bir haberde 
şimali ve garbi Makedonvadaki 
vaziyetin şüpheli olduğundan 

bahsedilmektedir. Filhakika ihti 

lal hareketine iltihak eden Koza 

Zagrepte çıkan Novosti gazete· 
sinin 5 Mart tarihli nüshasında 
"Venizelosu kim te§vik ediyor?,, 
başlıklı çok dikkate şayan bir ma· 
kale intişar etmitşir. 

Aynen alıyoruz: 
Bugünlerde Yunanistanda bü. 

yük bir dahili harp başlamıttır. Bu 
harpte en büyük roHeri Venizefos 
l'e onun taraftarı olan bazı zabit 
ve generaller oynuyor .. Bununla 
beraber Yunanistandaki Venize • 
listlerin çoğu bu harbe aleyhtar 
bulunmaktadır. Yunanistamn 
belki de parçalanasını intaç ede -
cek olan hu dahili harbe iltihak 
eden zabitlerin ekserisi evvelce 
ordudan çıkarılmıt olan ve şimdi 
bu fırsatla tekrar bir mevki al -
mak istiyen zabitlerdir. 

Bu da·hili harp dahili siyasetten 
ziyade harici ıiyaset için mühim .. 
dir. Yunan hüıkuıneti demokrat 
bir hükUnıettir. Ve Yunan mat .. 

buatr da Avrupa.da hemen hemen 
en serbest bir matbuattır. Onun 

için Venizeloaun matbuat ve ka • 
nunla ekseriyeti kazanıp b&§a 
geçmesi meşru olabilirdi. Halbuki 
o bu itte kaybedeceğini anlayın • 

ca cümhuriyet rejiminin tehlikede 
olduğunu iddia ederek silahla ba
şa geçmeğe savaştı. 

Bu baıhane yalandır. Çünkü 
Çaldaris ~abinesinqe Kondilis 
gibi kuvvetli ve müfrit bir cümhu
riyetçi bulunduktan sonra Cümhu
riyet rejimi tehlikeye düşemez. 

Kondilis ve etrafmdaki zabit • 
ler, kralJığın Yunanistana avdeti -
ne hiç bir vakit müsaade etmezler. 
Çaldaris hükumeti Venizeliıtlere 
!İmdiye kadar gayet mülayim dav
ranıyo_!J onları i:viUc:la ilzan.ı etmek 
istiyordu. 

Artık şiddetli davranacağı mu -
hakkaktır. Zaten Çaldaris hükU
metine general Metaksas ve amiral 
Dııamanis girdikten sonra şimdi 
büsbütün kuvvetlenmi§tİr. Diğer 
tarafta ise Venizeloa tamamen yal. 
n1z kalmııtır. 

Venizelos daha bir sene evvel 
B:-~lkan mi.sakının aleyhinde oldu
ğunu söylemi~ti. ltalya bundan 

itsifade ederek Venizelosu kendi 

Wl'""\""'"ltlfltftft"IKfH.ettttı"tl...-ttll•IMH"""'""""'"lr.HWttl------

ve Alman kolorduları müvacehe
sinde Saha balkanlarında İngiliz 
ve Fransız kuvvetlerinin tuttuğu 
yerleri işgal etmek,. 

2 - Kozanadan gelmekte olan 
asilere ke.rşı da Varclar nehrinde 
müdafaa tertibatı almak ve bu iş 
leri görebilmek için de kararga
hı Sel5.niğe nakletmek ! 

Larisayı işgal eden asiler ha • 
reketlerine Glo5 ı ve GeneYal Kon 

nadaki kuvvet Selaniğe doğru gel- dilisin vatanı olan T urhal.:ı ahali 
mek için Karaferyeden g~mişse sini iştirak ettirmekte o kadar 
Selanik ile FiJorine arasindaki büyük bir zahmet çekmiy~.cekler 
münakale de kesilmiş ve bt., itibar dir. 

la Vodine, Agustos, Serfiçe, Filori 
na ve havalisinde de vaz~yet §Üp 
heli bir şekil almış demektir. 

Kozana ihtilalci kuvvetleri Se 
laniğe doğru ilerliyorlar. General 
Kondilis için yapılacak jki şey 
kalmıştn·. 

1 - Asi General Komenosa kar 
!Iı harbiumumide Türk, Bulgar 

Bütün bu mütalealar iıaret 
edelim, ki, ecnebi membılardan 
gelen haberlere istinat etmekte • 
dir. Ati nadan vüruduna intizar 
c?ttiğimiz telğraflarm şirncl~ve ka 
cfar olduğu gibi Çaldaris bükô -
metinin vaziyete hakimiyeti ha
berini gP.·, 1rmelerini kuvvetie bek 
liyo:ruz. 

maksatlarma alet etmiştir. ~ A 
ya Balkanlarda kendisine , kall 
b• b" l•v• k 1 ' ır ır ıgm uru masını ve 'i2t 

nanistanın kuvetlenrnesini hi~ cl, \r 

zaman i&tememektedir . 
. . 
l."?ırı 

'ı 
Ve ayni zamanda Yun.arıt· •lı:d 

kendisi aleyhinde bir eereYı 
gittikçe çoğaldrğını görmekte~ ltı~d 
Bilhassa bir kaç ay evvel oıı ~lta 
ııda meselesin den dolayı 1talY$ ~'1>. 
leyhine yapılan mitingleri he l 

unutmamıştır. J 
. Q~r 

Diğer taraftan İtalya, Habef leırı 
tan macerasına atılııken Balk' ~ede 
larda böyle bir karışıklık çıkJfı" 
nı cok arzu etmektedir. Bal~-J ıı .. • • ~h 

lar, ancak Balkan misakı i!e ~ Çıra 
vetli bir devlet halinde Akde111 ~~ti 

mühiz bir rol oynayabilirler· •tn 

1 1 Y 
()la .. 

ta ya unanistanı Balkan ~··' 
aakmdan ayırırsa Yunanist d ı:>y 
hiç bir kıymeti kalmıyacak, ft b~i. 
günkü Arnavutluk vaziyetine d J·~ 1 

~ Qıge 
teeektri. İtalya senelercleıl \o~ 
küçük itilafı bozmak istedi, ~ l~ 
vaffak olamadı. Bugün de Yıt İl~ y 

nistan vasıtasiyle Balkan mi 
hozın.a.k istiyor, şunu da ifşa e 
lim ki ltalya bir taraftan V 

los vaaıtasiyle Balkanları 

verirken diğer taraftan da B 
miıakına dahi) devletlerden 

beraber çalıtmak teklifinile 
lnumuştur. 

Paris Yunan sefa 
tinin tekziplerJ 
Diğer taraf tan, Pariste1'. 

nan sefareti taraf mda,, u~ r 
bir teblH?d•ı hususi kayn.'.\kII 
gelen liaoerlerin büyük hi: i~ b 
kayc!iyle telakki edilmeıird 

4 
dirmekte, Larisa'nın asilet ıtr 
f mdan zapti haberini tekziP 
mektedir. 

1 

Bu tebliğ, Selanik ~ehr1rıİ~f, 
mal kısmının tayyare!er tar~ 

d 
v'~) 

dan bam bar ıman edild1gı1•• 

General Kondilisin emrincltW, 
·teı kUmet kıtaatmzn asi me•ııl 

tarassut ettiğini ilave etıJJe1'l 
General Kondilisin arzus.J ~ 
kün olduğu kadar kan ,p;Jcil ~· 
sinden kaçınmaktır. Bir ço~ li: 

~luslarm göstermiş oldul<J;:ırılıı' 
habbet eserleri, makıadı aıı el hh. 
larda sulhü takviye olan :e 
Yunan hükumetinin haric•.~ ·ı· 

ıyı bir şeki lde telakki ecliidı 
gös termekt'°'cl · r . 

-o-- ,ı 
Baş Bakan ÇaidB 

ne diyor? ı;ed 
Baıbakan Çaldaris, J\'f~ e1 

yada havalar düzelir düz.eJrı\ c 
h k . . ı ·ı· '111'-11 

yan are etının ten u ını ·r 
cağım, matbuata bildirn1iş~' ·~ 

·ı r1J1 kat o I:&manda evvel a&ı e ~ 

d .l'kl . d d ~ 1 ki~ "1111 
ı ı erın en agı aca .... 

ettiğini klave etmiştir. 

Hükumet, ulusun kcndisırıeıııt 
disine göstermiş olduğu i~ıf1l o 

• c]e11 
ve b~lannda kendilerın c"" 

r ı;ti 
ha çıİgın bir deiinin oııı ;sf1 
birkaç beyinsizin ınana5:; ae11 
nı karşılıyan umumi taJtbı 1 

layı iftihar duymaktadır· 

l.ıı·d 

~~~ 

''llı 
l;l'\d 
lillc; 
l'~d 
~()) 
l t)ı 

ı. 
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sunuzdur. Fakat lokomotifin de ~--·· 

. . .................................. 

'Acaba Venedik hükumeti Şahin 
Reisi Valeryoya değişir mi?,, 

alıp götürüldüğünü işitmemiş ol . Ah, onu mes'ut etmeği öyle is -
duğunuzu san.ıyoruz. Bu iş de ge- tiyordu ki ... Kamileyi ağlamamak, 
çen sabah Franıanın şimalinde asla ağlatmamak, en büyük gaye -

Auloye istasyonunda olmuştur. siydi ... 
Armand Lon.gle adlı bir işsiz is - Kamilenin tahkir ettiği, kovdu
tasyonda durmakta olan en son 1 ğu adamla hiç de hemfikir değildi. 
sistem, yüksek lokomotiflerden İnsan, Hadiye gibi biriyle başını 
birisine doğru yürümüş , merdiven- belaya sokar da, Kamileden olur 
leri tırmanmış ve makinenin başı- muydu? Bu ne akıldı?. 

başı yere doğru eğilmiş, koca kö -
pek Di~lek ilerliyordu.. Gecenin 
serinliği içinde, havayı koklıyor • 

du. 
Şüphe:;iz, şimdi neredeyse hav • 

Iayacalctı .. .\ 1• • 

k '1 reis kapıyı sürgüledi. Ara 
lpıyı açtı ve Kara Yusufla San-
~r Oınıanın yanına geçti. lkiıi 
it >'ltnıa.k için reislerinden henüz 
•l~~>\ çıkmadığı için sokaktan ıel · 
1 · ı . • erı aibi duruyorlardı. 

ltt Ali reis kenardaki iskemleye o- 1 
)' tdu. Kara Yuaufla Sansarda 
:·taklarının kenarına ilittiler. Ne 
~ 'Pinak lazım geldiğini ıu aların-
l uzun uzun görü9tüler: 

d Eğer Valeryo birkaç güne ka · 

1 
'r Venediğe gelecekse onu bek . 
trn .. k " d ş h. . . ~ '" e o sıra a a ın reısın ne -
tde olduğunu anlamak lazımdı. 

11 
Şahin reisin bulunduğu kule 

~aıl bir yerdi? Oradan uasıl ka. 

· !1r~bileceklerdi? .. Eğer Venediğe 
'tt1 ·ı· l't ırae nereye konacaktı? Ter-

. ''ned k' ·1 d b. · f oı_ e ı gemı er en ırım: orsa 
~ ta.k zincire mi vurulacaktı? 
d,/le dursa onu zincirle bağlı ol

e l. &u Yerden kurtarmak pek zor 
Q\r. r 
d· .. 1f ı. Olsa olsa tatodan Vene-
"ıge getirilirken yollarını kesmek 
~ döiüterek kurtarmak biraz ak
.1 Yakındı. Fakat iki buçuk kişi 
ı, b .. a l u ııı yapmak ta acaba elden 

1 

~ ecekmiydi? Çünkü Şahin reisi 
ı_ kadar sıkı bir çember altına a
~·l'l. Va ery-0 onu tler halde üç beş 
lf ıyle değil belk · .. b .. k. 

!İ 1 . • ı uç eş yuz ı-

.'1 15
• getırtecckti. Leventlerinden 

~~1 otuzunu buraya getirebilsey· 
~uç be~ YÜz kitini.il 9rta,ın. Ylr· 
\,~otuz yıldırım gibi düter, orta-
~ a.llak bu'lak eder, istediğini 

~~l>abilirdi. Bu da bugün için ka
değildi. 

t'ta)Şirndi gemi ile doğrudan doğ
ttırı~ :Ve hep birlikte Venedik lima
d a demirleınediğine de bir yan.I lra • 
ltıc Pıtman oluyordu. Onu kim bi-

~ ~ tkti? ·· Bir Ccn ova vey~ Napoli 

-' ı~r~~ ı itin iı:: yüzünü eksiksiz ör
P'ı uıhtdi 

r F . 9 ttı 1 ~1•at artık başka ıeyle: düşün· ~ ıyd · ' ı .... 

}(ara Yusuf: 

~ll'...._ Eğ~r Şahin reisi lmrtı:.rıp ka· 
s

0
:1rla.zsak Valeryoyu kaçırırız ... 

!i\t ra. da ondan bir mektup alarak 
b.1~'Una gider, Sahin reis: alırız ... 

'ld -ll~l\ ~m her halde canını her ,ey.il 
()Sok ıever !... 

edi. I 
,. Su •özl Al' . . h . '•: er ı reııın O!Una gıt- , 

~i~ Aferin! ... Güzel!... Kestirme 
~1, /~l. .. Fakat biz Valeryoyu ka

tı~cl~:~l'llız z~man Şahin reis tersa-1 
lerırtı. 1 ıenıılerden birine zincir-! 
lıl\d ı4 olursa onun adamlarının e· I 
l e de ' .. l V 'tıde h aı • enedik develtinin e-
l'. edik ~.lunmu! olur. Acaba Ve· 
~o) .. dhukumeti Şahin rei'i Valer-

' e""· • 
l tlı, .. d ~1t.1r mi? Valeryonun son 
'-'e , • 1Yıce gözden dii,tüğünü 

rıcak •. d' d . . '' le :ı-tm ı, o a Venedıklıle· 
~'))t'lldi P•rasiyle birkaç gemi 
, ıra.cağ . • 
"-'lltın 1 ıç.ın onu ıaydıklarınt 

1Yalırn ... 
b ........_ Bana. kal d v • •• l . ~li ıraa egııtırır er ... 
ı . tllıe.el b'I . •ı ... er ı e artık Şahın re· 
1 .. a.ra ·ı 
l.lr 1 e kurtarmak da kabil o · . Oıta 1 
~ı~'-ı b·· dan Valeryonun çıkmış 

.\ı• uyük kazançtır. 
ili: 1 l'eiı bu •özlere de hak ver-

' bu ~"-lı noktayı elde tutuyoruz •.• 
Ilı Yarın otelci bize ne ha -

her getirecek? ... Her şeyden evvel 
bunu öğrenmeliyiz !. .. 

Ali reis Sansar Osmana döndü. 
Venedik rıhtımına çıktıkları da -
kikadanberi tek söz söylem:yen bu 
afacanın yanına gitti. Elini pmu
zuna koyarak sordu: 

- Senin bir diyeceğin yok mu? 

Sansar Osman ellerini ik! yana 
açtı. Sonra ağzını ve dilini gös
terdi: 

na geçtiği gibi Paris yolunu tut _ İşte, kendi kendine itap ettiği 
muştur. Somadan verdiği iza • şuydu: Bu kadar güzel bir dekor 
hattan anlaşıldığına göre Parise içinde çok cici bir kadını betbaht 

it bulmak üzere gidiyormuş!.. etmişti. 

Lakin kendi evinin bahçesinde 
imiş gibi yürüyen bu adamın em • 
niyeti on ı şaşırtmıftı .. insan gibi 
hayretle bakıyordu. 

Vahit, parmaklarını şaklattı .. 
Diılek, hala i'htiyatkar, onu kok

ladı ... 

Longle ömründe lokomotif kul- "- Onu tekrar b~htiyar etme -
lanmış bir adam değildir. İste bu- liyim .. Tekrar ... ,, 

Genç erk k, onu okşayarak, 

s~nki biı a hbapla konutuyormuş 
gibi : 

- Ne söyliyeyim, ben dilsizim! 
Demek istiyordu. 

nun ı·çı·n mak"n · d - ~. "t Buna muktedir olduğunu bili -
ı eyı ogru yuru e -

ceğine, gerisin geri yürütmeğe yordu .. Bu dekor, bu kokular, o - - E ... Ne var ne yok baka_km?. 

Ali reis güldü: 

- diye sonlu ... 
Dişlek, tereddüt etti.. b 1 b d d k

. nun ruhunun muhassalası gibiy -
a~ amış, u a ora a ı memur - d. d - · 

1 h 
· · · .. .. b h ı. Karısını mes'ut e ecegıne 

- Aferin!... Böyle o\malı !... arın epısının gozune atmış, e-
imanı vardı .. 

Kusura bakma, unutmuştum!... 
Gülüttüler. 
Ve ayrıldılar. 

ınen bütün istasyonlara telefonla 
h 

Şimdi, evin bütün hatlarını, ala-
aber verilmiştir. işsiz hiç aldı- ca karanlığa rağmen vazıh olarak 

F a~at, bu clbfoe!erde, bir efen -
di kokusu bulmuştu . . 

Köpek, hatırasında, u gelen 

Uykuya daldılar. İyi çalışabil
mek için iyi dinlenmek )azım ol. 
duğunu biliyorlardı. 

rış etmeksizin yoluna devam edip 
gitmiştir. görüyordu .. 

İçeride hiç bir ziya yok .. 

adamın kim olduğunu arayarak o· 
nunla beraber yürümekle i!<tifa 

Ertesi gün öğleye doğrit uyan
dığı zaman güneş odanın pencere
~inden girmiş, yüzüne vurmuş bu
lunuyordu. 

Çabucak kalktı, giyindi. 
Biraz sonra aralık kapı açıldı 

e Kara Yusuf içeri girdi: 
- Merhaba reis !... 
- Merhaba!... Amma da uyu-

mu9um ha!. .. Anlatılan sen uyana· 
lı çok olmuf. Sansar da uyanık 

... 
mı: ..• 

Böylece dört kilometre kadar 
yol almıştır. 

Ancak karşı istika metten Va -
lensiyen treni gelmektedir. 

Oulaye istasyonunun müdür 
muavini Mösyö M. Heynot en son 
makas kulesindedir. Raşı boş gi
den bu lokomotifle müthiş bir 

tehlikeye karşı soğuk kanlılıkla 

koşan makinisti görmüştür • 

Şaşkınlıktan neredeyse küçük 
dilini yutacak amma kaybedilecek 
vakit yoktur. Kuleden aıağıya 

inerek lokomotifin arkasındaki 

- Elbet! ... O benden önce kalk- kömür ten.derine atlamış ve bura· 
mı~ ... Beraber dolaştık biraz!.... 1 dan makineye geçmiştir. 

- Nerede'1... Beri .alrafta I:ongle liiç l:iır §ey-
- Şehirde ... raddelerde ve so- den habersiz, ocağı açmış, içeriye 

kaklarda.. . kömür atmağa uğra§ıyor. 

- Ne diye?... Müdür muavini küçük bir di -
- Kimbilir, belki ara :lıkları . di§meden sonra, lokomotif hırsı . 

m.2dan biri yolumuzun üstüne ~ı- zını tam zamanında bir tarafa a
kar ... Esir pazarına kadar da git- tabilmi§tir. 

mek istiyordu amma, vakit yoktu. Serseri lokomotif durdurulunca 
O znmana kadar sizin uyanaca~ı- Mösyö Heynot, bu işin ne demek 
n:zı e bizi merak edeceğ~nizi dü- olduğunu sormak istemiştir. Bu • 
-}Ür.dük ... 

- Anladım ... Kardeşimi arıyor-
s~" • değil mi? ... Evet!. Haklısın! 
Hatta şimdi onu aramakb. l::enden 
daha haklısın!... Çünkü ni~anlın -
dır!... 

Kara Yusuf kızardı ve içini çek
ti. 

Ali reis onun omuzuna e-lini ko-
yarak: 

- Ü ziiJ.me; bulacağız!... Onu 
da bulacağız! ... 

Dedi.. 
Sonra ilave etti: 
- Şimdi bizim baskıncı Y orgi

den Valeryonun haberini alalım 

da esir pazarına da gideriz, orada 
olacağını hiç ummuyorum amma ... 

- Kimbilir ... Aklıma öyle gel-
di. Olabilir ya ... Elden eloe dolaşa-
rak gene oraya dü!ebilir ... Şimdi 

onun tam da ıatılık zamanıdır .... 
Belki denizde bir Venedik gemiıi 
ona rasladı, aldı ve buraya ge-

tirdi. 
Bunları konuşurken gözlerinin 

nun üzerine Longle sadece Parise 
gitmek istediğini söyleyince me -
mur onu yavaşça lokomotiften a -
şağıya indirmiş ve yakasına ya -
pııtığı gibi jandarma karakoluna 
götürmüştür. 

HABER 
lDARE EVi 

lSTANBUL ANKARA CADDESi -retgrat ı\dreııl: IS1'ANUt;L OAUE.h 

Telefon Vnu: !SR'72 ldare: !tl'"'O ................................................ 
A BOHE ŞARTLARI 

1 1 1 12 ayuıı 

t"Urtdye : t20 s~o 6KO 1250 Krt. 
Ecnebi: 160 t4o "40 ııto 

ILArt TARIFESJ 
rll'areı lllnlarınııı utın 1%.60 
KuınJ Uo.ntar 10 Luruıtw. .................................................. 

S n. h ihi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

Haııılnılı yf!r t (V.\KIT) Matbauı 

içi ıslanıyor ve bakışları yaslı yas- 11••••••••••••••1 
lı parlıyordu. 

Ali reis de öyleydi. 
Hep beraber odadan çıktılar ve 

merdivenleri indiler . 
Y orgi onların ayak seslerini du

yar duymaz koımuş, merdivenin 
aşağısında karşılaşmıştı. 

- Bona sera senyor! ... 
- Bone. ıera ! ... 

( Deı·amı var) 

KUPD" ' 

m~~~ı e-~~sJ 

'.-Demek ki, eskisi gibi, çok 
erken yatıyorlar .. Sabahın güzel -
liklerinden bir zerreyi bile kay -
betmemek için ... ,, 

Uyuyan ev... Çam ağaçlarının 
gölgesinde ... Hafif hafif esen rüz
garın yelpazesiyle serinleyerek ... 
Ve denizin mırıltısını ninni gibi 
dinliyerek. .. 

Vahit, gülümsedi. • 
Dudaklarında sigara, eve doğru 

yürüdü .• 
Buraya saadet getiriyordu ... 

Saadet ..... 
Ne güzel zamanlat geçirecekler

di ... Ne tatlı sözler söyliyecekti ... 
Ne nazikane ve ne büyük bir tef -
katla davranacaktı .. ı,Jediği bü -
tün günahları kefaretile ödeye -
cekti .... 

Altı senedenberi burada, bu 
sıcak ve samimi yuvada yoktu ... 

" - Aman yarabbi.. Naııl yaşa
yabildim .... Sudan çıkmış balık· gi· 

b. 1 ··ı d. ? ı, naaı o me ım .... ,, 

Durup baktı .. 
Şu balkon .... 

t·tti. Havladı ... 
Bir an, kapının 

durdu: 
önünde, Vahit 

" - Çalmalı mı?.,, 
Tıpkı bir aşıka benziyordu .. 

Öyle bir aşıkC\ ki, sevgilisi onu 
ertesi güne bekle ken, o, bir gece 
evvel gelmişti de, saadeti tacil et
mişti ..• 

Her cür'et1 ona, tabii görünü • 
yordu. Lakin bu heyecanı boz • 
mamak için, bulupnayı bir az da 
mı geçiktirseydi? Sabaha mı bu • 
raya gelseydi? • 

Sola döndü • . 
Küçük bir yol vardı .. Oraya sap· 

tı. Evin kut kümpalerinin ara -
ıından geçti .. 

Önünde, bir çimenlik vardı ... 
Yürüdü .. 

Köpek , yanında, yava' yavaş 
yürüyordu.. Şurada bir kameriye 
vardı .. 

" - Vaktiyle, Matmazel Jak-
son, burada bize ak,am Üzerleri 

çay pişirir, verirdi ... ,, diye ıçını 

çekti .... 
·Sonra: 
"- Ah canım Matmazel Jack • 

son! Kimbilir benim geldiğimden 
ne kadar memnun olacaktır .. Beni 

Oraya dayanır, ve geceleyin 
beklerdi ... Kamile, yatmak için 
soyunur, ince robdöşamberine bü
rünerek onun yanına gelirdi .. 

Karısı onu kovmuştu ... Vaktiyle çok sever! .• ,, 
belki bundan dolayı çok kızmıştı.. O da, bu komik ihtiyar kızı gö • 
Çok içerlemişti, lakin, şimdi hiç rerek sevinecekti ... 
kin beslemiyordu.. Kızdığı ve • (Devamı var) 

::::c:::::::::::=::::::::mmau::cn::::m::-::ı 
nefret ettiği yalnız eski şahsiyetiy- :: fi 
d . o ıd t d n Doktor :c 

ı... a a an a am.. r .. 
Fakat, haydi, şimdi onu da af - =~ Ali İsmail ~ 

fediyordu ... Zira, saadete doğru § b l i •• Haydarpa§a haıtaneıi ev iye F. 
koşuyordu .. Saadete.. il .. H mütehaııııı 5 

Birdenbire, merdivenin altında H :: 
b

. k l ' :, Vrologue - Operateur 5 
ır şey ımı dandı ... Canlı bir şey.. U .. 
Vahit, bu şekli seçti... il Babıali caddesi Meserret ote·E 

li 88 numarada her gün öğledenii 
İyi göremiyordu.. H · :• 
ihtiyatlı, fakat endişeli olarak, ~~::~~-~::~:~1!:~~~~~kı7;~.~~~:~~;~ 

BEBLITzd YENi AÇILAN 
e Lisan Kursıan 

Türkfje, Fransızca, ingilizce, ltalyanca, Almanca v. •· 
KA Yl'J' MUAMELE~t Başla mı~ tı r. 'l'ecri.Jbe dersleri meccanidir. 

ANKARA JSTANBUL 
Konya caddes i 37!t,lstiklal caddesi 

BOSNA SEVDALARI 
YENi BiR DiYAR ... 

BOSNA - HERSEK'in tabii dekorları.arasında bir aşk macerası 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

. ' .. r . ""' 
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tlkbaharm zevki hoştur, liyorum da .. Bugün hava ne kadar 
Tut elinden yarı koştur.. da soğuk he .. Bahar kışa taş çıkar 

Bu arada Ali Cengiz köşede dı .. 
duran sandığı açarak içindeki es- - Sen şunu söyle .. Komşu ka- , 
ki deniz donlarım, düğmesiz eski pısmı niçin kapıyor? 
bir yeleği karıştırmağa başlamış- -Muhakkak anlatmamı mı is· 
tı: tiyorsun, işte: Sekiz gün evvel.. 

- Biz, -dedi- şimdi işimize ba- Burada yalnızdım. ikiniz de so
kalım .. İhtiyar ateş yakmazsa ki- kağa çıkmıştınız .. Ne günlerdi o 
ra bedelinden tenzilat yapmağa günler .. Birimiz evde kalırsak iki
yerden göğe kadar hakkımız var· miz dışarı çıkabiliyordu. 
dır ve bunda ısrar ederim. Hatta Demir: 
hiç kira vermesek de bize bir söy- - Gevezeliğin lüzumu yok.. 
liyeceği olamaz. Çabuk anlat! dedi. 

Nejat gülerek: -Yalnızdım .. Çamaşırcı kadın 
-Zannedersem biz hu haktan daha gelmemişti. Bir temiz göm

çoktan beri istifade ediyoruz de- lek giyinmek için onu bekliyor-
di ve sonra mırıldandı: dum, Yataktan kalkarken batta-
Tut elinden yan koştur.. niyelerden birine sarılmıştım. Bat 
tlkbaharm rzcvki hoştur taniyeyi tutsun diye belime de bir 

Ali Cengiz hala sandığı karış- başörtüsü bağlamıştım. Azıcık be. 
tırmakta devam ederek: devilere benzemiştim amma niha- , 

- Gardrobumuzu, dedi, ka- 1 yet odamda bulunuyordum. O gün 1 

rıştırdnn. Deniz donlarından baş- de bizim komşu Bodos sobasını 
ka bir şey yok .. Hem de bir sürü öylebir yakmıştı ki değme keyfi
deniz donu .. Ben bunların lüzum- ne .. Burası adeta Afrikaya dön
suz şeyler olduğu kanaatindeyim. müştü. Bu sırada kapı V\lruldu. 
Niçin saklıyoruz .. Başımızdan bu Bunun kunduracı, terzi, köşe ba
belaları defetmeliyiz ... Ne de üşü- şındaki bakkal 'olacağım kestir- 1 
yorum. Tırnaklarım düşecek ner- dim. Ses çıkarmadrm. Çünkü ses 
deyse.. verseydim, para istiyecekler key 

Sandığı bırakarak soba horu- fimi bozacaklardı. Kapı tekrar 
sunun yanına geldi. Eliyle vücu- vuruldu. Bu ara bir kadın sesi: 
dunun muhtelif yerlerini karıştır- - Komşu .. Bana biraz ateş ve-
dıktan sonra bağırdı: rir misiniz? dedi. 

- iki gündür soba yanmıyor! Bizden ateş istiyordu. Gerçi 
ihtiyar Bodos, bizimle alay edi- bu bana bizimle alay ediyor gibi 
yor. Gidip çatacağım.. geldi amma kadın oldugu için pek 

Genç oda kapısını açıp dışarı· de böyle düşünemedim. Hemen 
ya çıkmak üzereyken durdu ve kapıyı açtım. 
mırıldandı: Demir heyecanla atıldı: 

-A !. .. Merdivende kadınlar - Bu komşu kadın mıydı? 
var galiba!. Beni bu Kamizola ile - Ta kendisi .. Mini mini güzel 
görmesinler •. Utanmadan kadın kadın .. Sade fakat temiz giyin
gömleği giyiyor derler. Başka ne mişti. Başına bir kırmızı ipekli 
yapabilirim. o var, onu giyiyo- dolamıştı .. O kadar güzel olmuştu 
rum .. Zannedersem hu kadın, kar· ki sormayın .. Kıyafetimden azıcık 
şı odaya bize kom§u gelen kadın.. şaşırdı. Sonra battaniyeyi bir sa-

f arkında mısınız? O kadar da bahlık sanarak hayreti geçti. 
çirkin değil hani !. - içeriye girmek zahmetini 

Nejat: gösterir misiniz?. 

- Evet, pek sevimli, dedi, çok 
utangaç .• Bakışları da tesirli .. 

Tut elinden yari koştur! 
Demir: 
-Ne diyorsun .. dedi. Nefis mi 

nefiı .. Güzel mi güzel.. Bir elma 
parç.uı., Gerçi şimdiye kadar iyi
ce görmedim. Yalnız geçen gün 
odasma girerken burnunun ucu
nu görmüştüm. Alt tarafını anla
mak için bu kadarı da insana ye· 
ter •• 

AJi Cengiz: 
-Ya! diye cevap verdi. Birinin 

güzelliğini anlamak için burnu
nun ucunu görmek yetİ§İr mi? Bü· 
tün kadınlar senin gibi olsalardı, 
gene zafer kazanmağa vakit hula-
111a.zdmı. 

- Anlayamadığnn bir şey var. 
Onu görmek için bir çok defa so
faya çıktım. Görmek kıımet olma 
dı. Kapıyı dinledim. Kapısı açılır 
açılmaz dı§arıya fırladım; selam 
vereyim, tanışayım diye .• Ne müm 
kün .. Daha ben ayağımı dışarıya 
atar atmaz o birdenbire içeriye 
giriyor, tırak diye kapıyı kapatı
vor. 

- Hah! Hah! Hah! Hah! .. Bi
çare Demiı· ! Hah! Hah! .. Ne ka
dar tuhaf!. 

- Niçin gülüyorsun? 

Dedim. Girdi .. Elinde de küçük 
bir ateş küreği vardı. 

Demir yatağı üzerinde kıvran -
de: 

- Elinde at.eş kür~ği mi vardı? ı 
,- Evet .. Ehnde hır ateş küreği 

vardı. Çünkü bizden ateş isteme
ğe geliyordu. Oda girince etrafa 
göz gezdirdi. Şüphesiz oda eşya

mızın sadeliği karşısında olacak 
şöyle bir dudaklarını ısırıp ağzını 
büktü. Sonra ocağa bakarak: 

- Zannedersem sizin de ateşi
niz yok! 

Dedi. Derhal cevap verdim: 
- Az evvel söndü. Maamafih 

size ateş temin edebilirm. Ancak 
sizden bir kibrit rica edeceğim .. 
dedim .. 

- Kibritim olsaydı, ateş için 
sizi gelip rahatsız etmezdim. Da
ha yeni taşındım .. Eşyamın hep~ 
sini getirmedim .. dedi. 

Az kaldı: "Kibritin izi taşımak 
için bir araba mı lazımdı?,, diye
cektim. Kadının güzelliği bana bu 
nu söyletemedi. Ona hoş ve güzel 
görünmekten başka bir şey düşün
müyordum. 

- Azıcık sabrediniz, şimdi size 
ateş bu!:.tru.m .. diye derhal kızgın 
soba borusuna koştum. Boruyu bir 
bıçakla delerek içeriye bir kağıt 

parçasr soktum. 
Demir: 

Nejat da ayni §eyi tekrarladı: 
-Ni~in gülüyorsun? Anlat da 

biz de gülelim .. - Mükemmel.. eledi. Ne güzel 
bi- çare! Tevekkeli değil .. O günden -Kapıyı uiçin kapadıjmı 
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Girid ihtiıaııeri 
Papasların başı kesildikten sonra 

dörder parça edilerek kalelere aS1Id1 
' 

Kostantaniye İmparatoru Mi
hail Paleologos, o vakit lstanbul
da bulunan ehlisalipler ile bütün 
frenkleri tardetmiş, Akdeniz A-

damlarını zaptetmek için de büyük 
bir donanma göndermişti. Donan
ma, rastladığı adaları zaptederek 
1261 Miladi yılda Giride asker çı· 
karmıştı. Kostantiniye donanma
sı, Giride asker çıkarınca, yapılap 

cak iş biliniyordu. Giritliler bir 
çok defalar, Venediklilerden şi

kayet ederek Kostantiniyeden yar 
dım ;stemişlerdi. Şimdi Bizans 
İmparatorunun askeri, Giridlileri 
Venedikliler aleyhinde teşvik e
deceklerdi. Bu iş iyi neticeler ver· 
di. Hele imparatorun beyanname
leri Girit sokak~armda okununca, 
Giritliler heyecan içinde ayaklan
dılar. Bir gün içinde Acısu mevki· 
inde bulunan Ayanikola planka
smı yıkarak imparatorun bayrağı
nı diktiler. 

Küçük bir hadise ile bir ihtilal 
çıkaran Giritliler, çoğunda kendi
leri zarar görerek oturuyorlardı. 

Bizans imparatoru donanmasının 
teşviki ile patlıyan ihtilal, üç yıl 
sürdü. Bu esnada Giritte bir çok 
hakimler değişti. Venedikliler, Gi 
ritteki kaleleri her vaziyete karşı 
gelebilecek şekilde önceden kuv
vetlendirdikleri için ihtilaller şe

hir sokaklarından dışarı çıkamı· 

yor, kalelerden hücum eden asker 
işi yatıştrrıyordu. 

beri odada dumandan oturulmu
yordu. 

- Hey!. Kendine gel.. Deliği 

ben çoktan tıkadım .. Neyse .. içeri 
ye soktuğum kağıt tütüyor, fakat 
bir türlü alevlenmiyordu. Boşu 

boşuna uğraşıyordum. Bilmem na 
sıl oldu. Belime bağladığım başör
tüsü çözülerek düştü. Arkamdaki 
battaniye de arkasından .. Ötesini 
siz düşünün .. 

Demir bağırarak: 
- Ne kadar ayıp!. Ne müthiş 

Andrea Zeno'nun Girit hakimi 
bulunduğu sırada iki Venedikli
nin bir rumu öldürmeleri, aevam 
eden isyanm patlak vermesini in
taç etti. 

Öldürülen ru.mun akrabaları 

hükumet konağına hücum ettiler." 
- Adaletin yerine getirilmesi

ni isteriz .• diye bağırdılar. 
Hükumet, derhal tahkikat yapı 

larak adaletin yerine getirileceği· 
ni vadetti. Fakat katil Venedikli
ler o gece Girit adasmdan uzak
laşmışlardı. 

Bu hal, halkı büsbütün kudurt
tu. Öldürülen rumun ali::rabaları 
bütün Gritlileri ayaklandırdılar. 

Bir gece içinde ayaklanan yfü:ler
ce kişi büyük bir nümayiş yaptı
lar: 

- Adalet yerini bulmazsa Kan 
diyeyi yakarız •. 

Diye bağırdılar. 
Hükumet, vaziyetin ğittikçe 

fenalaşmakta olduğunu hissedi
yordu. istenilen şey yapılmayınca 
ihtilalin yatrşmıyacağı anlaşılıyor 
du. 

İhtilalcilere gönderilen haber 
şuydu: 

- İki gün daha sabrediniz. Ka
çan katiller yakalanıp cezalandı
rılacaklar .. 

Bu cevap, biraz da vakit geçir
mek içindi. Bunu Giritliler de an
lamışlardı. 5usmuyorlardı. 

Venedikliler, derhal hadiseyi 
yatrştırmazlarsa, Giritte kanlı bir 
harbin başlıyacağmı artık kat'i 
surette anlamışlardı. Bir kaç yıl 
önce, Bizans İmparatorunun yar
dımıyle Resmo ile Melopodamo 
kalelerini biranda zapteden Girit
liler, bir daha höyle bir muvaffa
kiyet elde ederlerse, hadise kolay 
yatıştrrtlanııyacaktı. Onun için Gi 

rit ihtiİalcileri ayaklanmıf, hii~ 
met konağı etrafında dolaşır , 
ken kalelerden ani bir baskP1 r' 
pıldı. . • 'it' 

Binlerce asker Girit ihtılalc.• 
rini birdenbire sarmıştı. ğıJ 

Girit hakimi, mümkün oldu . 
kadar az ihtilalci öldürerek h~' 
diseye nihayet vermek istediği ~ 
çin, ilk yakalanan iki papazla beı 
Giritliyi bağlattı. Dini nufuz)ı.r 
ile lhtilalciierin başında bulullaJl 

i l' 
papazların yakalanıp ortaya Y' 
rılması, ihtilalcileri şaşırtrıııştı· 
Fakat etrafını saran askerler kır 
şısmda yapılacak bir şey yok!~ 
G .. h "k' . k' . d J1 bil' ırıt a ımı va ıt geçırme e 
tün civara şu haberi yaydı: 

- ihtilalcilere önayak olan iJıl 
papazla beş kişi idam edileceklef• 

Bu haberi duyan Giritliler, 1'~ 
pürdüler. Fakat sürü sürü şehı1 
meydanına gelen halk, her tar,.fıJl 

··ır 
askerle sarılmış olduğunu göti' 
ce, neticeyi beklemeğe başladıl''' 

E . 'l . . lh 'I" l 'Jeti~ mır verı mıştı. tı a cı 
affedilmesi, yeni bir ihtilal doP 
rabilirdi. Onun İçin idam edilıı't' 
si lazımdı. 

llkönce iki papazın başları ~r 
sildi. Sonra beş ihtilalci idaıxı t' 

dildiler. 

Hadise, Giritlileri çok kor~ 
muştu. Venediklilerin istedik!'' 
de buydu. Bu korkiıyu ihtilalc'f 
rin içinde daha kökleştirmek ~~ 
idam edilenler dörder parçayı ıı' 
rılarak kale duvarlarına aııl0 

V h b. . . b 1 .. . tıel e er ırımn aş arı uzerıne 

rumca hem İtalyanca birer bt 
yazıldı. Yazılan şuydu: 

~~ 
Bana ne bakıyorsun. Ben · 

derece hiyanet etmiş bir ucıl < 
yim ki e~kiyahğrma layık ol:ı "" 
reti aldrm. 

Bundan sonraki makaleJe karii intikam ve Kandiyede 
insan kasaphanesi 

şey .. dedi. I 
- Sen susacak mısın?. Niçin o •• 

ayıp olsun .. Yalnız ince bir (A .. ) un ve Yarın Kitaplar~ 
dan sonra hafifçe güldü ve odasc 
na kaçtı. Kendisinden özür dile
dim amma aldırmadı bile.. işte 

1 hikaye .. 

Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserler• 
Yurdumuzun en salahiyetli bilginler; elife 

güzel dilimize çevr ilmektedır. 
Demir: ] 

- Anlaşıldı dedi. Kötülerin ya- Yirmi kitabı birden edinmek ve 4jOk de§erli bir 1eil* 
tüphaneye sahip olmak istiyorsanız nında iyilerin de yandığı sözü ne 

kadar da doğrudur. 
- Rica ederim Demir!. Ağzın

dan çıkanı kulakların da işitsin ... 
Ali Cengiz belki sözüne daha 

devam edecekti. Fakat birdenbire 
dışarıdan ge1en bir öksürük sesiy
le mevzuu değiştirdi: 

- Zannedersem komşu Bodos 
merdivende .. 

Derhal kapıyı açarak sofaya 
koştu. Merdivenin başından uza
narak: 

- Bodos Efendi, diye bağırdı. 
Bir kac günden beri sobanı nicin - ~ 

yakmıyorsun? 

Bodos Efendi kahve ve ekmek 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

Abone olunuz . 
Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan 01'"' 

yucularımıza bir kolayhk olmak üzere abone ıartlarını yazıyorııı· 

Abone şartları : Onar kitaplık 1 inci serinin fi•tİ 
:'636", ikinci serininki "504., kuruttur. 

ödeme şartları: s· . . . . . "236" ·ı. ci ,eti ırıncı serı ıçın • ı cın 
için "204,, kuruş peşin alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ~e
ritmek üzere taksite bağlamr. 

- Hangi seriye abone olursanız olunuz, peşin alınacak pŞ. 
rayı gönderir göndermez on kitabı birden alınınız. Kitaplar t•f 

bl'' 
radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası • 

almak için merdivenden inmek Ü· maz. - . / 

zereydi. Böyle bir sual karşısında Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine daır ,,. 
şaşırmış bir halde başını kaldıra - memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd 111e1'~it 
ı..·ak yukarıya baktı. Ali Cengiz bu göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu 
tekrarladı: esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

- Size söylilyorum Bodos E· Bu çok değerli külliyata · abone olmakta acele ediniz. 

fendi! Sobamzı niçin yakmıyor· Müracaat yeri. Yakıt Matbaası • Ankara caddesi. - lstaobul 

~unuz?. ~ ........................................ 11&1 .. ... 
(Devamı var) 

' ! . 
l . . . . . . . 
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i Sağlam kafa, i 
! Sağlam vücutta ~ . . . 
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rsP"a·r .... vap·r:ni·varı .. t 
~vücud, çalşmıyani 
~ mekine gibi ~ 
. paslanır i ........ ···-································ ... ·······•·· 

maçta 

l' ek bir gol, zafer ve şampiyonluk kazandıra~akb. 
Buna rağmen Fener bir penaltı kaçırdı 

lam iki saat ve 4 devrelik zor -
lu bir maç .. 
~·Zehir gibi soğuk bir hava, müt-

1! bir rüzgar ..• 
Buna rağmen dört beş binden 

c 
a.ıla seyirci ... 

Saat 3,15, hakem Şazi Tezca -
tıın düdüğü şampiyonluğun iki 
ll&.nıze dini sahaya çağırıyor.. 1 

Evvela Ga 'atasaray meydana 
fırlıyor. Aynen geçen haftaki ta- ' 
kıın· , 
F A.~ni - Osman, LUtfi - Suavi, 
ahır, İbrahim - Necdet, Münev

\>er, Adnan, Fazıl, Danyal.. 
B'raz sonra Fener de diziliyor; 

takım geçen haftaya göre değiş •

1

1 

tni,: 

Bedi - Fazıl, Yaıar - Esat, 
Ali Rıza, Cevat - Fikret, Na· 
llıık, Muzaffer, Şaban, Niyazi. 

Hüsamettin yok, Mehmet Re • 
ktyok .. 

Kur'ayı kazanan takıma büyük 
bir avantaj var. Müthi§ rüzgarın 
'ltına dü§ecek takımın vay hali -
'\e ! 
.~ir dakika aonra oyun bqlryor. 
-~gar altına Galatasaray düt-

'·· Bu netice sarı kınnızh ta
'lftar)arı çok sıkıyor. 

ilk devre 
~ O;.'Wl başlıyor. (2) nci dakika
' rüzgarın yardımı, Fenerin gay

t~li önünde Galatasaray takımı e
~·ı 1 İyo, Top hep Galatasaray nısıf 
'-haımda. 
1 11 nci dakikada Sarıkırmızılı -
~ ilk korner. 
~ncak 13 üncü dakikada Gala

~ray iyi bir hücum yapıyor. 15 
!\ti dakika tekrar rakip kaleye i- ,1 

~~il Fener sağaçığı Niyazi mühim 
•t fırsat kaçırıyor. 
Bundan sonra Galatasaray ezil

~tkte devam ediyor. 21 nci daki
IÜ( da.. mühim bir serbest vuru§ teh

tıı atlatıyor. 

) 23 Üncü dakika; Fikretin bir gol 
'Pnıasına Avni mani oluyor. 

Biraz aonra Şabanın bir kafa 

~tu ile kaleye yolladığı topu 
'"llıı kar9ıhyor. Lutfi uzakla,brı -
"Ot, 

l>evre sonları yaklafıyor, Gala· 

tasaray bir kaç hücuma geçiyor. 
Fakat çok geçmeden gene Fe • 

ner muhacimleri Galatasaray ka -
lesi önünde tekrar görünüyor. 

41 nci dakikada Muzaffer topu 
kapıyor. Karşısında yalnız kaleci 
var. Fakat ofsayt vaziyette oldu -
ğu için bu bir netice vermiyor. 

Son saniyelerde, bir ~erbest vu
ru~ tehlikesini de Avni kurtarıyor 
ilk devre bitiyor .. 

ikinci devre 
ikinci devre rüzgar Fenerin a -

leyhinde olduğu halde, sarılaci
vertliler oyuna büyük bir enerji i · 
le başlıyorlar ve Galatasaray bek
lendiği gibi hakimiyeti alamıyor. 
Galatasarayın bir kaç hücumu, 
ka!eye kadar gidemeden kesili
yor. 

7 nci dakikada Fenere ilk kor • 
ner oluyor. Bir dakika sonra Niya
zi ofsayt vaziyette topu kapıyor. 
Hakemin üdüğü ötüyor ve golü 
durduruyor. 

Galatasaray şuursuz ve akılsız 
oyununda berdevam. ı 

F"enerae l<azanmak azmile çok 
canlı bir oyun oynuyor. 

Rüzgara rağmen Fener fena 
vaziyetlere düşmüyor. Galatasa • 
rayın oyunu bir türlü açılamıyor. 

Oyunun değişmesi için ancak bir 
tarafın gol yapması lazLm galiba!. 

Kaçınlan penaltı 1 
18 nci dakika oyunun en 

him anı. Fikret soldan bir 
mü
akın 

yapıyor. Esada ileri bir pas veri
yor, Osman buna mani olmak için 
hatalı bir çıkış yapıyor •. Penaltı! .. 

Top dikiliyor, Fikret atacak. 
Herkesin gözü kaleye girmesile 
bir tarafa koca bir ıampiyonluk 

kazandıracak topa dikilmif, sıkı 
bir şüt !. Ve top, üst direklerin üs
tünden avuta gidiyor .. Son sene!e
rin en ehemmiyetli penaltıaı, gol -
süz atlamıı oluyor!. Fener hücum
ları bundan sonra da devam edi -
yor. 

20 nci dakikadan sonra gol çı -
karamadığı için sinirli görünen 
Galatasaray tekrar hücuma geçi • 
yor. 

Çok güzel ~ynıyan Avninin mii him kurtarqtarından biriıi 

Fenerin hakimiyeti alması an .. 
cak on dakika sonra oluyor. 

Galatasaraya 35 nci dakikada 
bir korner oluyor. 

Biraz sonra Muzaffer yedi se
kiz metreden mühim bir fırsatı 
topu havaya dikerek ziyan ediyor. 
Bu belki de günün en ehemmiyet
li fırsatı .• 

Cehennem kapısından bir manzara! içeri girmek iıterhen ııkı§mıı 
kal mı§ hakem ve ıpor muhcu :ririmiz 

şey kalmıştı. 

Rakibinin rüzgarı hesaplamı -
Devre bitmek üzere iki taraf ta yarak havadan oynamasına topla-

kat'i neticeyi almak için çırpını • rı hiç kontrol edememesine mu
yor. Son dakika Avni güzel bir kabil topu yere ipdirerek hesaplı 
kurları§ yapıyor ve oyun bitiyor. pas.: lımaları Fenerin dünkü tefev 

Uzatma· vükün başlıca sebepleri oldu. 
Oyun iki taraftan birisinin kat'i :,. • lf. 

neticeyi almaaı için on beşer da - Şimdi, ıampiyonluk gene pay 
kika!ık iki devreden yarım saat edi'memi! oluyor. 
uzatılıyor. Fakat bu zaman zarfın Bir veya iki hafta sonra iki e • 
da da bir kaç tehlikeli hücumdan zeli rakibi bir daha karşı karşıya 
ba§ka iki taraf ta hiç bir teY yapa- göreceğiz .. 
mıyorlar ve şampiyonluk yolunun Temenni edelim ki, bu sefer iki 
hu zorlu maçı da iki saat dört dev tarafta, dün bizi hiç tatmin etmiyen 
relik bir didişmeden sonra t~~ bir ı o~unlarından daha güzel, daha iyi 
sayı yapılmadan berabeer bıtıyor. bır maç yapsınlar. · 

Ben bö11le gördüm 

Nizamname var 
yok mu? 

mı 

Türkiye idman Cemiyetleri 
ittifakının yedi renkli nizamname· 
sini ben mecelle kanununa ben -
zetirim .. 

Bizim nizamnamenin ayrıca za· 
man, zaman yerine göre tatbik e
<lilen hususiyelteri de vardır. 

Yedi renkli kitabı haseki 
eksi.-i gibi elinde çevire çevire 
kullanan ülema!arın sayısını an -
cak Allah bilir! .. Bu nizamname.. 
nin harfiyen tatbik edildiği mühim 
!.ir kaç nokta vardır. Bunların 

el" mühimi futbol oynayanların 
bir klüpten diğer klübe maloltir -
ken ellerine verilen Lıaans bu iş
cri n başında gelir. Buna ilave e
i ilecek daha bir kaç madde say -

ak kolaydır. 
Bazılarının karakaplı kitap is -
ini verdikleri nizamnamenin hil

:em hangi maddesidir ki Türki .. 
1 ye şampiyonları, ulusal sporcular, 
1 rokortmenler spor alanlarına ser· 

best girerler, 
Bu kaydın kitapta olduğunu 

herkes bilir. Tatbikine yanaşılma
dığını da gene herkes bilir! •. 

Fikret, böyle herkeai geçtikten ıon ra, ıampiyonluğu 
muhakak bir gol kaçırdı 

kazandıracak Klüplerimiz kendi işlerine gel-

Nas ıl c vn c d [ ~ c r? I Ne yalan söyliyeliım: Dünkü 
Galatasaray geçen haftadan maçta şampiyonluğun kazanılma

aonra hiç beklenimyen kötü bir o-
1 

masma biz biraz memnun olduk .. 
yun oynadı. Eğer başta Avni, Lut· \ Çünkü seyrettiğimiz oyun, bir 
fi, Oıman, İbrahim olmak üzere şampiyonluğu tayin etmcğe pek 
bir kaç oyuncunun ıahıi azimleri 1 te layık değildi. 

miyen oyuncuları oynatmamak 
iç;n nizamnamenin bilmem hangi 
nok tasına kadar işi elekten geçi -
rirler. Ayni şeyi oyuncuyu mü • 
sabakaya koyabilmek için de yap· 
makta tereddüt etmezler. Çünkü 
bunda menfaatleri aşikardır. Am
ma fa1an sporcu bir stada, bir gÜ· 

ı·eı mahalline, hatta reklam kay -
büyük canlılıkları olmasaydı bel - izzet Muhiddin APAK 
ki de Sarılurmızılılar timdi tam • 
piyonluğu kaybetmİ§ bulunacak -
Jardı. 

Galatasaray bilhassa rüzgar al
tına düttüğü ilk devrede havadan 
bir ôyun kabul etmekle çok yanlış 
bir it yaptı. En serbest zamanlar • 
da bile top hafif vuru§lar veya 
kafa ile kartı lamalar; Sankırmı· 

zılıların geçirdiği fena anlara ze - ı 
min hazırlamı§ oldu. 

Galatasaray takımının muvaf -
f akıyetli bir oyun oynamamasına, 
oyuncular iyi yer alamamaları, ek 
seriyetle marke edilmiş vaziyette 
bulunmaları sebep oldu. 

"' • 1(. 

1 
Fener maçı kazanmamakla 1 

beraber bütün oyunda yüzde sek - 1 

sene yakın bir hakimiyet tesiı e .1
1 debildi. Bilhassa ikinci devre rüz· 

ıar altına düttükten sonra güzel 
•e akıllı oyunu sayesinde şa.mpi -
yonluğu kazanmasına pek az bir 

Cehennem gusiyle davet edilen bir sinemaya 

k 
bile girem ·yormuş; o işte sporcu-

8 p 1S1 dan gayri kimsenin zararı olma -

Dünkü stadyomun kapm mah- dığı da aş:kar! .. Şimdi.öy)~ bir ?i-
şe!'İ andırıyordu. zamname tasavvur edın kı yerme 

Zaman azman :i;ılan ve zaman I gör~ t~tbiki ~iz, yerin.e göre de 

7 aman kapanan demir kapıdan i- tatbıkınde kımse kılım bıle oynat-

Çf!ri girebilmek içi'l. binlerce k\11. ma~:·:· Aacaba .. bu. ~~ Acayibi 
hir balık istifinden daha heler v~- Seb 1 alemden hırı mıdır .. 
2 iyetlerde ezilmiş, sıkılmı§, ha _ Benim gibi her gemisini kurla -
uı.p olmuştur. rak kaplan ise işi tevekküle bıra-

Bayılan, ağlıyan, bağıran ka _ kır, nizamnamenin sağlığına dua 
edebiliriz!.. 

dınların, kapıdan içeri gırınciye Ô . • 
k d · d 'kl · h il h k'k . Besım Ko1cilay a ar geçır ı erı a er a ı a -
ten acınacak bir manzara teşkil 1"'1ılıııntfllttmhnın-lhıııııııııtffllllltııınııtınımthıııınıtt19 
ediyordu. (Diğer ıpor havadiıleri 8 inci 

Hatta oyunu idare edecek ha. sayılacladır) 
kem bile bu cehennem kapısından 111ıııııııııı11111111ııımnıı1qııııınıııınnııı111111ııırııını111111ııffllllllll1JV 

bin bir eziyetle geçti. sinin derhal önünü almak lazım· 
Eğer Galata!aray - Fenerin dır. 

gelecek haftaki kar~ılaşması tek- Bu tekilde stadyoma giriş, dün· 
' rar b •rnla yan,laraksa, ORTl""iy!e yanın b~~ka hiç bir yerjnde görül· 

puliyle halkın böyle eziyet çekme- memittir. 
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Klüb bileti 1 Yunan isyanının 
en son vazıyeti 

- 9 AART - ı~;l~::=::=z;-: 

Büyük bir kayıb Bulgarların mu
Generaı Kenan Uldil racaatı Şikayet 

Diyanbekirdeki 7 nci Kolor· d v • 1 • 
dunun çok ıenç ve değerli ku. egı mış 
mandanı General Kenan'ın, dün 

Dünkü maçta tuhaf bir it daha 
yapılmış, Türkiye idman c.emiyet
leri ittifakı nizamnamesinde, f e
dere klüp mensuplarının resmi 
maçlara tenzilatlı biletlerle gire -
bilecekleri katiyetle tasrih edil • 
miş olduğu halde, Fener ve Ga . 
latasaray kfwpleri fırsatı gani . 
met bilmi§ olacaklar ki, bu sefer, 
geçen lstanbul kongresinde bu va
ziyet mevzuu bahsolduğu halde, 
kendi klüplerinden baıka -- o da 
ancak bir kısmına olmak iiZ'ere -

(BClf taralı 1 ıncide) bir nezfi dimağiden Diyarıbekit· 
Sofya, 8 (Telefonla) - Ali• 

kalı siyasal mahfeller Bulgariıta • 
nın Uluslar Kurumuna vennit ol • 
duğu muhtıranın sadece malunı•t 
vermek maksadiyle kaleme alnı• 
dığını, bunun bir tikayet mahiye • 
tinde olmadığını bildirmektedir· 

Mısır hükumeti, uiler mağlup ı•talyanlaf ne de öldüğünü büyük bir t~essürte 
olup da firar ettikleri takdirde. d k öğr~n i . • 

kendilerini toprağına kabul etmi- d İYO r ? En kıymetli kumllndanların . 
yeceğini bildirmittir. dan birini, böyle beklenmiyen 

Bu hükumet, Venı'zelosun, Gı· • Roma, 9 (A.A.) - Buradaki b d d bir anda kay e en or umuza ve 
ritten lskenderı'ye tarı'·'-ı'yle go"'n • telakkilere göre, Yunanistandaki . l . . 'K merhumun ailesine tazıyet erımı· 
derdiği bir telgrafı ele geçirmittir. dahili harbin feci mahiyeti, Yu • zi 

--0--

Telgraf, Yunanistannın Venizeliat nanlıların umumiyetle müfrit va. ___ nan_.:~·-z·--..,...-------=--
1 1 d b Karamürsel laa Daire.inden: 

olan Varıova sefirine çekilmek- tanperver o ma arın an ve u mü· 

Sterlinin düşüş Ü 
Maliye Bakanı B. Gennen Mat" 

tın meclis maliye komisyonund• 
bir münasebetle sterlin liraıııııJI 
aon ıukutu ve kambiyo bonaııııfll 
vaziyeti hakkında beyanatta bil" 
lunarak, kendiıinin ıahsen ecnebi 
dövizlerinin istikrarı ancak ulut• 
lararası bir konf eransm tenıİSI 
edeceği kanaatinde olduğunu 'il 
bütün hükumetin de bu fikre i,ti
rak ettiği zannında bulunduğlJJld 
söylemittir • 

ba~ka klüp mensuplarına kat'iyen 
tenzilatlı bilet vermemiılerdir. 

Biz, hem buna, hem de lstan· 
bul mıntakasının bu ite nasıl mü
saade ettiğine hayret ediyor ve 
bütün sporcularla beraber mın
takanın vaziyeti izah etmeımi bek 
liycruz. 

3 üncü küme 

leydi. Venizelos, onu kendi "Hü- cadelede ayni milletin iki yarısı 
kumetinin,, Avrupa mümeasili ta- karıılaımakta bulunmuından ile
yin ediyordu. Mısır, bu te'lgrafı ri geliyor. 
adresine yollamıttır. İtalya, tamamen bitar:ıf kal • 

Sofyadan bildirildiğine göre, maktadır ve iki taraftan birini ter· 
Bulgaristan.& kar kırk santimetre cih etmesine sebep yoktur. Şimdi
kadar yağmıttır. Ayni kar Yunan lik Habe,istanla hali müzakerede 
raziıinin harp olan taraflarına da bulunan ltalyanm yegine dileği, 
yağdığı için, askeri hareketlerin Yunanistanda bir an evvel nizam 
gücleşeceği anlaşılmaktadır. ve intizamın iade olunduğunu gör
yılını büyük sevinçle kutlularken mektir. 

da dört takı~ kar,ılafmıf, ilk Paris, 9 (A:A.) _ Gazetelerin' ıııııııııııııııııııntınmıllfllHll"'111ıılflllln-_._ ... _ 
oyun rabahleyın Doğanspor la Or- h A h b" l · y ·ak · · kt d" 

Tekrar başlıyan üçünc·.ı küme 
lik maçlarında, dün Şeref alanın • 

.. , ususı mu a ır erı, unan v ayn me e ır. 

takov kar~ılaşmıslar, maç hastan ı h kk d b d A h f' H b 'ld' · y ~ · a ın a azan a resmı ma a ı· a er verı ığıne göre, unan 
sonuna kadar güzel ve teır..iz ol - l" 'kb' l' .. · · t k · d h' k ·· · 1 • · d ın m ın ıgını e zıp e er ma ı • omunıst erı, ısyana taraftar ır • 
ınuf, ıki taraf ta büyük bir gayret- 't t f ·1 At · 1 ı 
l ı 1 

yeı. e a sı a verıyor ar. ar. 
e ça ışmış ar.. V . 1 il ti J d 

tik d 0-0 b·ım· ı· tk· . en ze S er D Or U• Atinada birçok mebuslar ve i. evre ı ış ır. ıncı 

devre Doğanspor ani bir akında SU 100000 kişiden yan azalariyle eski na~ırlardan 
ilk ve son golünü yaptı. Bundan fazla General Zaviçianos tevkif edil -
sonra Ortaköy beraberliği temin Mesela Jurnal muhabiri diyor mitlerdir. Bununla beraber, isyan 
için çok çalıştı ve bir iki kere 11 • ki: "Vaziyet Struma kıyılarında hareketine muhalif olduklarını 
kıfhrdı. Fakat bunlar Doğanspo - vahamet kesbediyor gibidir. A • bildirdiklerinden tekrar serbest 
run canlı oyunu karıısmda netice siler Kavala ve Serez mıntaka- bırakılmıılardır. 
vermedi. rında kuvvetle tutunmu,ıardır • Asilerin tayyareleri 

Doğanıpora olan bir penaltıyı Buralarda 100.000'e ya.km kuv· Malin muhabirinin haber 
da atamıyan Ortaköylüler, büEm vetleri vardır ve bu rakam, res - verdiğine göre asiler yeniden tay• 
a •\)l el ve iyi oyunlarına rağmen, mi tebliğlerin ifadesine rağmen yare ve mühimmat edinmitlerdir. 
3ahadan 1 - O mağlup ç:ktılar. günden güne artmaktadır. Asiler, Asilerin işgali altında 

0

bulunan 
Bundan ıonra yapılan Kara • Selaniği muntazam surette topa yerlerdeki ·bankaların, yabancı 

gümrük - F eneryılmaz maçı da tutuyorlar. Halihazırda ·bir de ha - memleketler üzerine tediyatta bu· 
çok mühim ve ıampiyonluk üze • va kuvveti tetkil etmiılerdir.,, lunmamalan için, mühim mali 
rinde müessirdi. V enlzelos'un yarala- tedbirler almmıttır. Atinada 

İki taraf da baıtan sonuna ka- ,ııp kaçtığı yalan ıüktin vardır. 
dar güzel bir oyun oynadılar. Muharebe oluyor Havas ajan11nın Atina muha -

Birinci devre o-· O bitti. ikin- h • B y Sofyadan gelen haberlere 10". irı, . enizeloıun yaralandığı • 
na ve bir torpido ile lıkenderiye. re, hudutta 20 mil ötede geçen ıe· ci devrede evvela Karagümrük 

p~naltıdan bir gol yaptı. Fakat 
F eneryılmaz oyun bitmeden buna 
mukabele etti ve maç 1 - 1 bera
berlikle bitti. 

Futbolcuları 
davet 

Fut~l Federasyonundan: 
isimleri aıağıda yazılı oyuncu • 

lU'ID yarın akıam saat ıs.s de 
B;y_oğlu Halkevine gelmeleri teb -
li~ olUDUI': 

1Callataaaraydan: Avni, Lutfi, 
l' .uıım. Fazıl. 
F~rbahçeden: Yaıar, Esad, 

F:~, N:yazi. 
Ateı Güneşten: Reşad, lsmail, 

Reibii, Faruk, Rasih. 
latanbulspordan: Hasan, Seli -

haddin, Sabih. 
Beıiktaıtan: Şeref, Feyzi. 
Süleymaniyeden: Ali. 
.Vefadan: Muhteıem, Lutfi. 

Düzeltme 
Pertembe günü çıkan spor aa

yıf amızda Ö. Besim Koıalayın 
(rerere, rarara) batlıklı vazısının 
sonunda (zurnada pefrev) cümle
sinde (peırev) kelimesinin (p) 
harfi makinede ezildiği ıçin ( eı
rev) teklinde çıknııttır. 

Yazıda yazıcı Eıref Şefikten 

bahsedildiği için bu cümlenin baı· 
ka türlü anlatılmaması lazım gel
diği ve (zurnada eırev) değil, 

(pefref) olmaz teklinde olduğunu 
bildirir ve yanlııhğı düzeltiriz. 

Vefa 27 yaşında 
Türkiyenin en eski ve ıerefli 

ıpor klüplerinden Vefa, 27 inci 

ye sevkolunduğuna dair olan fa • cedenberi tiddetli bir muharebe 

yiaların teeyyüt etmediğini bildi. olmaktadır. ıf.I 
rıyor. 

Seli\nlğl tayyareler 
bombardıman etti 
Selinikte, ıehre muhtemel bir 

taarruza karşı ted'.>irler alınmış -
tır. Pravada gazetesinet göre Se -
lanik, evve~ki gece asi tayyareler 
tarafından bombardıman edil • 
mittir. 

Makedonya asilerinin reisi ge
neral Kamenoaun Bulgaristana 
kaçtığı ıayiası vardır. 

Dedeağaç civarında 
General Y alıstras, Dedeağaç ci

Vi\rında asilerin tazyikine muka
vemet ·etmektedir. 

Struma mıntakaıında hava o 
kadar fenadır ki, ağır topçu ve 
htaat, kalın bir kar bbakasiyle 
(" Wlü olan yegane geçitten ge • 
çememektedirler. 

Sovyet teşkilatı 
yapmışlar 

Tütün sanayii merkezi olan 
Kavala ile Serezde itçilerin bir 
Sovyet teıkilatı yaptıkları söylen-

senesini evvelsi gece, Park Otelde 
tertip ettiği Vefa gecesinde aabaha 
kadar devam eden güzel ve kibar 
bir eğlence gecesiyle tesit etti. 

Bu kadar uzun seneler her za
man benliğini ve ferefini pyanı 
takdir mütevazi bir meaai ile mu· 
ha faza eden Vef alılann, 27 nci 
yıhnı biz de büyük sevinç1e kutlu
larken, daha çok uzun seneler bu 
kıymetli klübün büyük itler gör
mesini dileyoruz. 

Tekzip edilen 
bir haber 

Deily Expreu'in Sofya muhabi
rinin, Struma nehri kıyılarında ev
velki gündenberi devam eden tid
detli muharebede 600 kitinin öldü. 

ğüne ve her iki tarafın birçok e · 
sirler aldığına dair verdiği haber-

ler, resmi men balar tarafından 
tekzip edilmektedir. 

lnglllz menfeatlerl 
ve lhtllAI 

Londra, 9 (A.A.) - lngi'ltere. 
nin ya:..1<ın §arktaki menfaatleri do
layısiyle Yunanistan hadiseleri ol· 
dukça ciddi düşüncelere ıebep 
olmaktadır. Asi kuvvetlerle hü • 
kmet kuvvetleri arasındaki nisbi 
müvazenenin mücadeleyi oldukça 
uzun sürdüreceği görülmektedir . 
Bu ise, ticari münuebettere z·arar 
verecektir. 

Asiler tarafından ecnebi gemi
lerin müsaderesi lngiltere tara • 
fından tiddetle takbih edihnekte • 
dir. · 

Fransız ve lnglllz 
gazeteleri ne diyor? 

Pariı, 9 (A.A.) - Gazeteler, 
Yunanistandaki dahili vaziyet 
böylece uzayıp gidecek olursa, 
Balkanlarda uluslar arası milfkü
lib baiı olup olmıyacağını aonq
turuyorlar. 

Eko dö Pari'nin Londra muha
biri diyor ki: 

- Londra mahafili, vaziyette 
müstesna bir vehamet görüyorlar. 
X unan hükUuıeti Bulgarların ui-... 

Karamürselin Hacı Mehmet ma
hallesinde Altuni zade mevkiin· 
de Altuni zade çiftlifinden müf • 
rez 4525 dönüm ve elyevm üze • 
rinde Altuni zade köyü bulunan 
tarlanın üçte iki hiaseıi 10 nisan 
935 tarihine müsadif çarıamba 
giinü aaat ikide Karamürsel icra 
~aireainde açık arttırma ile satı -
iacaktır. 

O ıünü takdir olunan kıymetin 
'?1c de yetmit betini bulmazsa art
tırma 15 ıün temdit edilerek 25 ni
aan 935 tarihine müaadif pertem· 
be ıünü ayni mahal ve aaatte ikin
ci arttırmuı icra edilerek 2280 nu · 
rnaralı kanun nazara alınmak ıu
retiyle en çok arttıran& ihale olu
nacaktır. 

Mezkm ıayri menkulün satıl .. 
makta olan üçte iki hi11esine ye -
m;nJi üç ehlivukuf tarafından 
:?!>275 lira kıymet takdir edilmiı • 
lir. Şartnameıi 30 mart 935 tari -
hinden itibaren dairemizde herke
sin görebileceği bir yerde açık 
bulundurulacaktır, fazla malUnıat 
almak istiyenler 34/842 numara 
ile her zaman memuriyetimize mü
racaat edebilirler. 

Arttırmaya iıtirak edeceklerin 
muhammen kıymetinin % de yedi 
buçuiu niıbetinde pey akçesi ,veya 
m~Jli bir bankanm teminat mektu
bunu ibraz etmeleri icap eder. 

Gayri menkul üzerinde her han· 
~i bir hak iddia edenlerin ili.n la· 

rihinden itibaren yirmi gün içinde 
bütün veaaikiyle dairemize müra
caat ederek iddialarını kaydettir
meleri, akıi takdirde tapoda ka
yıtlı olmadıkça paylqmadan mah . 
rum kalacakları ve artırmaya it· 
tirak edenlerin ıartnameyi okumuş 
ve k•bul etmiı addolunacakları 

ve bedeli müzayede derhal veya 
verilen müddet içinde ödenmezse 
• 1) 
ıcra aanununun 133 üncü madde-
ıi tatbik olu~acağı ili.n olunur. 

(4059) 

lere müzaheretinclen korkuyor. 
Diier taraftan, ltalymın ipleri 
çekmekte olduiu hakkında umu -

· mi bir kanaat vardır. 
Pöti Jumal'ın da fikrine göre, 

tedricen sükuna kavu§makta olan 
bir mıntakada, V enizeloıun çıl . 
gınca hareketi yüzünden evveli, 
siyaul, sonra da, vahim aluüll • 
meller husule gelmek ihtimali 
vardır. 

--0--

Yeni Siyam krah . 
Singapur, 8 (A.A.) - Yeni Sı

yam kralının yakında Siyama af• 
deti pek az muhtemel görülmek • 
tedir. Yeni kral Ananadanın, ano• 
•İnin arzusuna tevfikan, tahtiliıı' 
devam ve iklimden iatif ade el • 

mek üzere lsviçrede kahnaıı nıub• 
temeldir. 

Çin malı yardıma 
muhtaç mı? 

V aıinıton, 8 (A.A.) - s-1 
Filipp bir beyanat neıretmiıtit• 
Beyanatta, Amerikanın, lngilte • 
reye Çinin büyük devletlerind~ 
malf yardım isteyip istemiyecel' 
ni haber vereceğini ve bü~ 
devletlerin müıterek bir bareıı' 
ihtimalini iyi tekilde karıılamf -
ları lüzumunu bildirmektedir~ 

11 RADYO 'I j ~ 
BUGUN 

lSTANBUL: 
17,30: inkılap dersleri, Onive1' 

den nakil. C. H. F. Genel Yazganı V 
cep Peker. 18,30 Jimnastik - Ba~ 
Azade. 18,50: Laf averita operası""' 
Bonireti - Plak. 19,30: Haberi''' 
19,40: Spor Eşref Şefik 20 Univef"İ" 
nnmma konferans - Döçent Hıfıı ""' 
(Eski ve yeni medeni hukuku111ı1ıd' 
kadının vaziyeti). 20,30: Bayan ped· 
riye - Deniz caz, 21,15: Si' 
haberler - Borsalar. 21,30ı Radyo ot" 
kgtrası. 22: Radyo caz n tango or • 
kestraları. ı 

223 Khz. V ARŞOV A 1345 m. • 
17,45: Piyano konseri. 18,: l{ollf~ 

rans. 18,10: Plak. 18,50: Sözler ıt: 
Şen neşriyat, 19,30: Sözler. ı~; 
Marş, plikları. 20,07: Sözler, 2V • 
Sözler, 20,2:>: Haberler. 20,33: şarl" 
lar, Hafif havalar. 21: iVyanadall ~; 
kil, 21,45: Haberler. 22: Valsler. ~ 
Reklamlar. 23.15: Sözler. 23,30: ~· 
bergden neşeli neşriyat. 24,05: v' 
musikisi. 

17:> Khz. l'tlOSI\OV A, 1724 ın. t 
maralarr, 21,20: Sözler. 21,50: ')(•'

11 

ordu için söz ve musiki. 19,30: or1'~ 
"Taymı·s,, ı·n fı·krı· tra konser. 22: Almanca neşry&t. e. 

05: Fransızça, 25,05: İsveççe ~ 
.Londra, 9 (A.A) - Yunania

tandaki fesat hareketi ile Balkan
. lardaki kaynaıma, lngiliz n\atbu -
atı tarafından endiıeli bir surette 
tefıir edilmektedir. 

Khz. PRAG 470 m. • 
18,05: Piyano mU8~isi. ıs,25: Si': 

ler. 18,35: Pllk. 18,5S: Amelen~. 
tı. 19,05: Almanca neıriyat. 2015: :;, 
fif mU8iJd. 21: "Madam Angot,, ts= 
Clairrillein eserlerinden opera. ~ 

Timeı, M. Venizeloı hakkında Haberler. 23,lS: Pllk, 23,30: ı»' 
diyor ki: "Bu etki demokratm, ni- • mU8UdsL . J ~ 
hayet, bütün diktatörlerin hükG • harbin patlak ve::m~ıi, bir aaJoıl' 
meti ele ıeçirmek için ileri ıür- fena politikacıların kaç defa .~ 
dükleri hallaklrhk illetine tutul- )anmak teıebbüıünde bu)und~ 
mut olduiuna hükmetmek elden lan Balkan ıularmı bulandJtlllll 
gelmiyor.,, ve bu Veniselist isyanı tır.,, .. 
nın daha ciddi akiıler yapmum • Newı Cronicle de IJn~ 
dan korkan Times, ilive ediyor: vaziyete kartı ıu çareyi tekhf ..., 
"En çolt iatenilen teY Yunan hü • yor. "Uluslar Kurumunun, s.ılh ..• 
kômetinin seri bir muvaffakıyeti- istikrarını temin için ıerian 111" 

dir. Zira Yunani«anda dahili bir dahale ve tava11utu ıereklir·,, 
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lligilterenin eski ve 
Yeni silôh vaziyeti 

Topraktaıı altın yapınak 
kabil olsaydın 

'' Bef-aZ kitab,, a göre nasıl bir 
siyaset takib o'unacak "Harp geliyor 1914,, kitabını! 

nqretmif olduğumuz Frtmciı l)e· 
laiıi'nin Ovr gazeteıin~e çıkan 

Yazan: Fransi Dölez; 
nin yaptığı itler sadece bir labo · ı 
ratuar meselesi değildir ve altmJ 
T ransval madenlerinden daha a
tağı fiatlarla ve iktisadi mıktarlar· 
da imal etmeğe muvaffak oldu. 
Bunun neticesinde evrenae1 bir fe
laket olabilir mi? 

tentesi o!an ökonomiyacılarm bi· 
le farkına varmadıkları k:.içük bir 
inkılap. Şim:li bütün dü:ıyada it· 
ler basit bir yazı oyunuyla ve pa 
ra münakalatı yapılmaksızın gÖ · 
rülmektedir. Kağıt p~ralıır ancak 
bakkal, kasap, fırıncı, otobüs ve 

t lngiltere nihayet silihlanmağa 
ltar verdi. 

1 B&§vekiJ Makdonaldm imzaaiy-
t -
ıu aon buhranlı zamanlarda 

~redilmit olan ve İngiliz parli

~~toaunun terviç etmesini bekle- il 

1 ,
1aı "Beyaz kitap,, İngilterenin si
t~l&rmm daha arttırılmasını is-

daf ehnekte=!ir. 1 

lngiliz silahlan için son dört 
)'ıl • • 

ıçınde zaten bir hayli para har 
ttnnıaktaydı. 

~lJhtelif senelerin 
teslihat budcesi 

1932 yılında orduya 36,488 ln
~iı lirası harcanmıştır. Ayni yıl
tu bahriyeye 50,164 sterlin, hava 
~etine 17,057 sterlin harcan· 

ltıııtır. 

l Bundan sonra sıra ile 1933 yı
~ kara ordusuna 37,950, deniz 

1 
etine53,570, hava kuvvetine 

7,426 sterlin sarfedilmiştir. 

3 
1934 de İngiliz kara ordusuna~ 

91600, deniz kuvvetine 56,550 ve 
ha\'a kuvvetine 17,561 İngiliz li
tt&ı harcanmıştır. 
L 1935 için ise, ordu için 43,550, 
"thriye için 59,000 ve hava için 
~·SOO sterlin olduğu tahmin edi-
1,or.-

~ ~ lüKumetin ıilihlanma ıiya.ıeti 
~~tkesce tasvip edilmejte değil-
ir. Mesai fırkaaı parlamentoda 
~lanmıttır. Oldukça ağır bir tev 
"lll takriri hazırlamaktadırlar. 
l~u takrirde hük\ımetin ıeklif
~ mevzuubahs olmaktadır. Ve 
~rteıi günü ileri süreceklerdir. 

E3eyaz kitabda 
ne deniyor? 

1
-Beyaz kitap,, da yazıfo.nlar 

~ dikkat uyandıracak mahiyet-
ır. 

111
• 

11
Bir mütecavize karşı kendi-

1~ müdafaa için lazım olan va

~larrn elimizde bulunmıyacağı 
1
" noktaya yaklaşıyoruz.,, 

b._
1

'l"edaffü tedbirler,, almak, be· 
~-kitapda çıkan sözlerin can 
ll~sıdır. Japonyanın, Amerika
~~, Almanyanın, hulasa bir çok 
•c •lletierin silahlanmakta olutu 
~"ılhu tehlikeye düşürecek,, bir 
::ıi)et ortaya çıkarmasına ihti· 
~ \'eriliyor. 

a gibi tehlikeler 
mevcud 

~Bundan batka, İngilterenin 
hı '-'k üzere olduğu "tedafüi ted
~ tler,, bir de yiyecek, gıda bakı
~lrldandır. Mak-.lonald imzasını 
'l)1.n vesikada deniyor ki "tüc· 
~· tenıilerimiz büyük ummanlar 
Sı~llde herhangi bahri hücuma a· 
)' 'tt.ziyettedir.,, Yakalanma ve
dlllc~hrip edilme,, tehlikesinde ol· 

V,arını aöylemktedirler. 
~d e ayni vesikaya göre, İngiliz 
•, tlau, kendisi için da.ha fazla pa 
)\&k'&rfe~ilmediği takdirde "bü
ht., ,Ze.;ıata, ha.dalık ve mümkün 
>ıt~elakete,, maruz kalabilir. 
' leket, havadan gelecek hücu
~d· ~ık ve yaralanabilir vaziyet· 
tı~\ lia:vadan bomba hücumla
~"ll ar§ı, bunun tesirinden halkı 
'dttıak için tedbirler almak la-

rt. 

L. '-tilizle· i-ı "beyaz kitabı bas 
-''el ,, t\lil i ı~, _bombardıman gibi her 
~~ ecı ıhtimalleri gözönünde 

d11rarak ve bunu teıhir ede-

rek silahlar üzerine masrafı art
tırmak isteğinde durmaktadır. 

İngilterede "beyaz kitap,, üze
rine uyanan fikirler, Avrupanm 
diğer merkezlerindeki fikirlerin 
kısmen ayni gibi olmuştur. 

Mesela deniyor ki: Almanya 
buna ne der? .• İngiltere hük&ne
tinin ıulhü tanzim etmek için u
luslararası bir hal yoluna inanı ol
madığı, yapılması mevzuubaı o
lan Berlin konuşmalarında nete
sir bırakır? 

İngiltere böylece, emniyetin, 
büyük ö!çüde teslihitla elde edi
leceği kanaatinde olduğunu ıez· 

diriyor.,, 
Beyaz kitabın muhteviyatını, 

şöyle b!r sinema şeridi gibi hızla 1 

gözden geçirecek olsak, lngiliz 
görüşüne göre mühim notlarla 
kartılaşacağız. 

Demek istiyorlar ki, ıulh esas 
itibariyle lngilterenin dıt ıiyaaa
daki ülküsüdiir. Britanya impara
torluğu için ilk ve en sağlam mü· 
dafaa, ıulhün muhafazaamdadır. 

Son yıllar için İngiltere · hükii· 
meti bu siyasa yolundan ~rüdü. 

Sulha emniyet yok 
Uluslar Kurumunu korumakla 

uluslararaaı barış yolunda· bir ta
kını m:aaklar ve muahedeler ak
tiyle, harpte İngiltereyle çarpıf

mıı devletlerin ayni kurumda yer 
alması sahasında çalışmakla ve 

1 • 

gene uluslararası aili.h azaltmaaı 
:,ıf!rıiıel:iaivüiıiıaıtra Dtı 'aiyaaayı 
gütmüş, belirtmi! oluyor. 

kal . . k l • . 1 ma e1tnı o uyucu arımız ıçın 

türkçeye çeıJirdik. Çünkü altın ) 
meıeleıi yıllardanberi bütün acun 

ökonomicilerini yakından uğra§· 

tırdığı gibi bütün ülkeleri de ıim
di iki parçaya ayırmıf bulunmak· 
tadır: Altın ölçüsü taraf tarı olan· 

larla; kağıt para riya.etini güden· 
ler .. Demekki meıele alem§UmÜl· 
dür; alacağı netice bütün acunu a
lakadar eder. 

Bu Dunikovski'nin hakikaten ıan 
sı yok! Bundan birkaç ay ~vvel al· 

Bilgin arkadaşım söze laşladı: tTamvay gibi yerlerde tediyat için 
- Size cevap vermeden herkes '!ani gündelik ihtiyaçlardan temin 

ce bilinmiyen ve uluslar kurumu. edileceği yerde kuilanmaktadır. 
nun maliye tşubesince netredilmit Altına gelince bu nazeninim 
bir ıtatistiği anlatayım: yirmi yıldanberi bütün medeni 

Amerikanın keşfinden beri memleketlerin dahilinde tedavili • 
umumi altın istihsali şimdfai frank den kalkmıt bulunmaktatJı:ı. An -
ile 547 milyara baliğ olmaktadır. cak uluslar arası uzlaşmal:-rda 
(Bizim paramızla 43 milyar 760

1 

kullanılmaktadır. Şimdi ;,~ altı . 
milyon lira.) nın dışarıya ç1kmaaına müsaade e· 

Bunun yüzde 2,4 nisbeti on al- den yalnz dört beş memleket kal-
tın yapacağım diye ıöz verdiği mı:ıtır. 

tmcı aaırda, yüzde 2,8 ni'lbeti on 
halde, yapamadığı için ~avallıyı I d' . d .. d 5 9 . b t' Sözün bu kertesinde ben de bir ye ıncı asır a yuz e , nıs e ı 
hapse atılmışlardı. Bugün de altını • k' . . d .. _1 35 5 ıeyler yumurtlamak ihtiyaciyle: ... . . . on ıe ızıncı asır a, yuzue , 
yaptıgı ıçın gazeteler asılmasını ıs- . b . d ku d - Zavallı Dunikovıki ihtira be· 

nıı eh on o zuncu asır a, ve 
tiyorlar.. .. d 53 4 . h . . . . d ratım satmak için müşteri b:le yu:?: e , nıs etı yırmıcı asır a 

Eğer onun ketfi tatbik edilsey- . (1901 den 1929) istihsal edilmiş - bulamıyacak? 
di, galiba kıymetli madenlt-r bütün ti Dedim. Aziz arkadatım cevap 
değerini ıüratle kaybedecek, Fran r. • • verdi: 

Bu ıon rakamı aklınızda ıyı tu• T b'" d .... 1 · ? ş· d' 
sa bankasının saf altıncıkları bir D k • f - a n egı mı ya·.. ım ı 

turıuz. eme son otuz yn zar ın· 
Para etmiyecek, bu da dunyanm d K . t f K 1 bd b - ı franaamn tedavülde bulunan kağıt a rıs o o om an en geçen 1 .. 
en iyi para sistemi olan bizim öl· d" .. ld ld ~ d d h J parasının yuzde doksan dokuzunu 

ort yuz yı a yapı ıgın an a a kar 1 b'l k 1 8 k d'" 
çünün altını üstüne getirecekmit ! f 1 · 'h 1 1 tıııya ı ece a tını an o az a 1stı sa yapı mıştır. F k l 1 1 

Yürecicnmi üzüntüden kurtar. 1 ·r ) ranım asa arına top anmıt o ma 
o· Bu çoğalma yanız ransva h ·· "I d·~· 'b' Am 'k 

ak · d' A k d ı d ıı Of goru me ıgı gı ı; erl a-
m ıste ım. r a at .ıırım an madenlerinin zenginlikletınden i- f d al R rf b k ı d 
"k · · 1 b' · · . . B nın e er eze an a arının a 
o onomıcı o an ırısıne gıttım. u leri gelmiyor ayni zamanda Siya- d ı k ... · ı· ~ · d ı • ı . ' o ar ıymel.O)ız ıgı o ay•ııy.e a • 
tuhaf hır adamdır. Meslekdaıla- · nürizasyon'un sayesinde gerçek • t 'ht' 4 ·ı d 7 ·ı " . . ın ı ıyacını mı yar an mı · 
rı ondan mümtaz bılgın,, sıf abnı letmittir ki bu ameliye ile en cılız d 1 k d h 1 yar o ara çı r J:nası a ı~ ıo~a 

esirgiyorlar. Çünkü o hiç bir dok· madenlerden en göze görünmez gitmemiıtir. 
trini öğütlemiyor ve tecrübenin altın tozlarını bile çektir~bilmek- B 1 b b M" .. D . . . • , unun a era er OS'f" unı-
öğrettıklerınden bqka hiç bır na· tedır. 
zv,iYeye ina~ıyor. 

Ona dedim ki: 
• 

- F arzedelim ki Dunikovski • 

Bura.da ben de ıöze atıldım: 
- Gene kimyagerler iti! 

kovıkinin ihtira beratını satın a· 
lacak kırk kadar memleket bula-

Beyaz kitap muhte.-:nel bir mü- =====================-== 
- Evet .. Görüyorsunuz ki altın 

tekniğinde inkılap yapmakta Du
nikovıki birinci değildir . 

bilir. Bunlar da kasalarında ma· 
deni mevcudun cılız olması dola
yısiyle altın mikyaamı tFrkeden 
memleketlerdir. Bunlar altm mev· 
cudunu kuvvctleıtirmek içil' ratın 
aldıklarından daha fazla ihracat 
yal)mağa uğratıyorlar ki arad-ki 
farkı altınla tediye ettirebilsinlel'. 
Fakat muvaffak olamıyor!ar: 

tecav:ze karşı mevcut sulh sistem-
lerine emniyet edememektedir. 

İngiliz hükumeti sulh yolunda 
her çıkaçak fırsattan istifade et· 
meği ve bu f trsatları sulhu daha 
sağlamlaştırmak için kullanmak
tan vazgeimiş değildir. 

Fakat "emniyet için, eksiksiz 
bir müdafaanın hala lazım oldu
ğu hakikatine göz yumamaz ... ,, 
Beyaz kitapda böyle denmekte
dir. Ve bu hareket, dünya sulbü
nü muhafaza etmekte İngiltere
n:n rolünü layıkıyle yapabilmesi· 
ne yardım edecekmif ... 

lngilterenin son yıllar içinde 
deniz ve karada silahları azalmıt 
olduğu söyleniyor. Hava kuvvet· 
lerinden yana, lngiltere 1919 da 
silahırzlanmıt bulunuyor. 

Silah noksanlan 

. Belediye bfttçesl 
Şehir Meclisi, Pazar günkü 

toplantısında. belediyenin 935 va· 
ridat ve masraf bütçesini görüt -
meğe batlıyacaktır. Bütçenin vi • 

layet gelirinde geçen seneye na -
zaran yetmiş bin lira t.ksiklik 
vardır. Belediye bütçesinde ise 
biraz fazlalık görülmektedir. 

Bütçenin umumi yekônu 
9,640,395 liradır. 934 biitçeaine 
nazaran 215,524 lira fazlalık var· 
dır. 

-0-

ZA YI - O sküdar ahziasker 
tubesinden aldığı bir kıta tezkere
mi kazaen zayi ettim. Y eniıini çı· 
karacağımdan eskisinin hükmü ol
madığı ilin olunur. 

Oıküdar Hayreddin çavuı ma· 
İngiliz hükUmeti ıimdiye kadar halleıinJe l,kembeci sokağında 1 

herhangi ıili.hlanma teşebbüsüne 11 numaralı hanede 322 doğumlu' 
girmemiıse de gerek parlia:ento- 1 Rıdvan oğlu Nureddin. 

- Fakat bunun ökonomi ha · 
kımından verdiği netice nedir? 

- Şimdiki nabariyelere göre o
lan dokrin bakımından, birden • 
bire artacak arz kartııında altın 

fiatı dütmeliydi ki bu da eıya fi. 
atlarını yükseltmeğe doğru sürük· 
lerdi. Ne yazık ki, böyle bir tey 
olmadığım siz de gördünüz. Dün
yanın bütün altın madenleri her 
'alI günü Londrada beheri 400 ons 
ağnlığıda binlerce altın çubuk sat. 
ma.ktadır. Halbuki para'"rı altın 
ın?kya.ıına dayanan memleketler 
de efya fiatları boyuna düşmekte 
devam ediyor. Fakat umumi harp· 
ten evvel altın bütün mem!ekeHer
de serbestçe tedavül ettiği zaman· 
larda madenin fevkalade boilu-
ğuna rağmen toptan efy ı Hatları 
(1900 'la 1913) senede ancak yüz 
de bir nisbetinde yükselebiliyor· 
du. 

nun, gerek halkın müdafaa itleri I =-=-=-=-:=====================
hakkında ikide bir kulağını bük· kilmes:ni anlatmaktadır. - Fakat aziz fötadtm; bunu na 
me!(ten geTİ durmamıt ve burada·! Ve İngiltereden batka bütün sıl izah ec!ebilirs:niz? Tedavülde 
ki noksanlara işaret etmek iste- büyük kuvvetler silahlarını çoğalt 

1 

bulunan altın hacmının fi:ı.tları üs I 
mİ§tir. Ve ıilahlanma yolunda bir mağa batlamışlar.. tünde doğrudan doğruya bir te ı' 
.. k 1 ak · ı h k · siri olmadığına mı inana hm? orne o m suretıy e er esın Bugün bir tecavüz vaM o!ıa, 

buna iltihakını temin edemedikle- lngiltere deniz münakale yolları- - Size cevap vermedPr. evvel 
rinden bahıetmittir... nı yiyecek menabiini havadan o- müsaadenizle başka bir rakamdan 

"Beyaz kitap,, böylece ıili.h- ; la~ak herhangi hücuU:a kartı baş- da bahsed~yim. Bunu gçen ay 
lanmayı daha açık bir meşruiyet 1 Iıca tehirleri müdafaa ede.miye- Fransa bankası umumi müdüri:nün 
halin:le gösteren sebeplere gel- 1 cek vaziyette bulunuyormuı.. 1 hissedarlara vermit oldu~ söy · 
mekte ve silahsızlanma konferansı 1 Hükiimetin "beyaz kitap,, neş· levden çıkardım: 
nın muvaffakiyetsizlikle bitme· ı ri üzer!ne bir İngiliz gazetesi haş· I 1934 yılında Bank dö Frans 
sinden sonra, Almanyanın Versay 

1 

vekilin kısa bir zaman önce söyle- vasıta,iyle yapı1an tediyatı~ yeku- 1 

müahedesi ahkamına rağmen açık m:ş olduğu sözlerden birini hatır· 'ı nü 2.149 milyar franga bn.J=ğ ol · 
tan açığa silahlanmasını, yalnız latıyor.... muştu. Bunun yüzde 0,2 m:ktarc 
bununla kalmayıp ıilihlanma kon 1 Mak,lonald o zaman demişti ki: altınla, yüzde 7,4 miktarı kZ.ğ·tla 
feranımdan ve uluslar kurumun- " .... Silahlar zayıf veya kuvvetli ve y:izde 92 nisbeti çeki<! veril 1 

dan çekilmesini, arkasından Ja· 1 herhangi millete, hücuma kartı 
1 
mişti. j 

ponyanın uluelar kurumundan çe· emniyet verebilmit değildir.,, İtte halkın ve hatta elinde pa· 

1 - Çünkü her memleket diğer
lerinin ihracatına mani olm:. ca 
uğraııyor, 

2 - Ekserisi altın ihracatım me
nediyor. 

lıte bunun için Dunikonki'nin 
iti kıymetlidir. Bu sayede ıhracal· 
larmı tezyit etmeğe lüzum kalma· 
dan altın mevcutlarını arttırabilir· 
ler. Çünkü memleket dahiHnde 
kendileri altını yapacaklardır. 

- Altını yapmakla ne edecek
ler? 

' - Y ap;ı.r yapmaz, ki.ğı! pardn-
rını madenle karşılıyabilmek iç;n, 
hemen ihraç bankasının Y.asaları· 
na yatıracaklar. Ve zamanın tu· 
haf bir cilvesi işte buradaJır: Hü
kfunetler, ihraç bankaları ve hzıt. 
ta fertler hülô.sa herkes ı.:Jtın irti
yor, fakat bunu kirli ç:kmlar ha
linde saklamak için arzu e Jıycrlar. 
Ve mübadele vasıtası olan bu nes· 
nenin timdı yegane istimal tarzı 
bir kasada yahut bir meğarada 

saklamaktır. 

- Aziz üstadım, vardıP,,nız ne
tice nedir? 

- Şunu görüyorum ki &tıhn ma
denleri kimyagerlerin nyesinde 
iyi ve kötü seneler eşya <:atlarını 
hiç de yükseltmekıizin n.yası.ya 
1 O milyarlık altın dökmektrdirler. 
Mösyö Dunikovski ile hempaları 
da ortalıkt:ı hiç bir tesir yavatmak
aızın bu miktara 3 yah··t dört mil
yar daha ilave edebilirler! 



Dr. CEM S' in 

Türkce s Osmanlıca - Fransızca NASIR iLACI 
•• • soz 

Dictionnaire Turc ., Ottomane - Français 
lsmail Hami Danişmend tarafından megdana getirilen bu Ju~at Öz 

1 ürkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve -1 
- aynı zamanda Fransızca karşılıklarını !fÖstermektedir. .j ., ~~~~~;;._~ 

-ı Herkesin ve hattA ecnebilerin istifade edeceği bu SOZLCJK ·ı ll."'-gJUlil 

j~ intişar etmiştir. Ffatı 100 kuruştur. f ~ 

K t K··ı··bh . • ~ En eski nasırları hile pek k,sa bir 
zamanda tamamen ve kökünden çıka· 

.... ·ıılllıı ...... ,ıı anaa u u anesı:mur~:mmı~~, 

235 Kuruş ----. Diş tabibi Bünyamin 

Bayram Münasebetile 
ÇiFT l{OLLU ve ÇiFT YAKALI Poplin 

Niıantaı - Vali konağı caddesi 
No. 24, Şirin apartman 1 inci dai-
re. (3884) 

rır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk 
eczanesi, her eczanede bulunur. Ciddi 
ve müessir bir nruıır ilacıdır. 
~~~~~~~~~~~~ 

·o·xv:M.·ENTH.OL 
. 0. K.SOR~ÜK. • -BOGAZ 

Dün ve Yarın 
1 ercüme KüUiyalı_,. 

1 SAFO 

1 

Alfons Do de - Haydar Rif at 
100 Krş __,,,. 

·---------~' ='?Jta=~-------Aile ;emberı 
A. Maurois - 1. H. Alitaı> 

100 Kr'! ~ 

------'!__..~-··----1 icaret, banka. borsa 
:Jet. Dr. Muhıi' Etem 

75 krı 

Devlet ve ıhtilal 
Lenin - Haydar Rifat 

15k"' ~ 
~ 

Sosyaliım 
• a K. Kantsky - Sabiha ZekerıY 

7.''I krt ~ -------------- _...,., 
J. Rasın ™Külliyatı 1 

Ahmet Re§it - H.Na:11111 
7S li r, 

GöMLEKI.JER yalnız 

RSO N • 
1 

işçi sınıfı ihtilali 
-•••••••• Bayramda •••••••lltı. Lenin - ::~dar Rifot 

Mağazasında bulunur. 
Galata Tünel civarında Zülfariuokağında Lacivert Han 

.... : .. ·. - ; 

Kara Gölge 
Dördüncü kitab 

Mavi Portakal 
Fiyatı 5 Kuruştur 

Bu merakla ve heyecanlı romanlar ıerisinden her on bq 
günde bir kitap neşro:unur. 

Her kitab baılı batına bir rom•ndır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar: 
Numara 1 Bir Mühim Cinayet 

,, 2 Sarı Saçla Adam 

,. 3 Aıılmı, Kadın 
4 Mavi Portakal 

" 
Tevzi Yeri: Vakıt Matbaası - Ankara Cad.: lstanbul ... ~ 

... ······-··········-··---····· ... ····--· .. ·--·-···········----.--· ............. . 1::::::::::::::::::: ••• : ••• - ......................................................... .--............... ····-······ ı· 

i~ Doktor Ahmet Asım ıl .. .. 

İ!Ortaköy Şifa Yurdull ... .. 
H l ramvay yoiu, Muallim Naci cad. No 115: i~ 
g Istanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri i~ 
i; ıwnforu haiz çok temiz, fiyattan çok ehven n kadın erkek her tür1ü g 
:: hastalara açık hastahane. !! 
ii Yatak fiyattan iki liradan iU baren g 
~ ~ 
:: Doğum ve kadın ameliyatlanyle apandisit, fıtık, b:ısur ve buna :: 
~ ~ •• l.enzer nmeliyeler için h1ISusl, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ve •• 
H bro5ür gönderilir. Telefon: (42221) H 
!! ········-·································-·····································:::.:················s:ı. .. m· .. ··:ı::: ................................................................................ ·-·-··-······ ~ 

H Atatürkün Nutku g 
ii Türk harflerile basıldı n 
'1 3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur 1f 
() Rei&icümhur Atatürkün 927 yılında, Cümhuriyet Halk f u. ; ~ 
9~ kası büyük kongresinde söyledikleri tarihi nutuk Devlet matbaa· J~ 

i~ sı tarafından Türk hal'flerile zarif bir Jekilde yeniden baıılmıt • i.~ -= !E 
~ı ur. Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada mukav ,~ 
s~ vadan bir kutu içerisine konularak satışa çıkarılmıştır. ·~ 

~i Üç cildin değeri (600) kuruıtur. (_ş 
I\ VAKIT'in Türkiyenin her tarafında bulunan bayilerinden İ~ 
~f de bu tarihi ve çok kıymetli eserai tedarik mümkündür. Jf 
~~ Müracaat yeri - "V AKIT,, latan bul - Ankara caddesi ( § 
~= •e 

• • ı.. ·~ • • • •• 1 • 

' . \. . . . i . . .· 
. ... ' ·' ' 

r Yeni Kitaplar 

Hayali sosyalizm - ilmi sosyalizm 
Mqhur Engels'in bu evrenıe! .ıataörgülü Haydar Rifot tarafından 
dilimize hüyük bir muvaffakiyetle çevrilmi~ bugün yayılnnçtır. 

Özenle tavıiye ederiz. Fi!\lı 50 kr,. 

Hililiahmer Gazetesi ·-R-uh-i h---a:=--at=t-a-La-şu-ar 
Dr. Yur.g - Dr. Hayrullah 

Birinci gün akta.mı, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri sabah 
olmak üzere dört nüsha çıkacaktır. 

Bayram günlerinde bütiin Türkçe gazeteler yerine yalnız 
Hilaliahmer gazetesi çıkacağından, Hilaliahmer gazetesine ilan 
verecek ticarethane ve müesseseler, azami istifade görecekler ve 
ayni zamanda Hilaliahmer Cemiyetine yardımda bulunmuş 
olacaklardır. 

lli.n ücreti: Son sayfalarda santimi 30 kuruıtur. 

Müracaat yeri: Hilaliahmer Merkezi veyahut Ankara 
caddesinde Kahramanzade hanında tlancılık Şirketi. 

Telefon 20094 - 5 -

Tt:J O. KiVE 

l I Qtst):T 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bObQ 

•. ' , • " •' .• • l,. • ..,).~···"'-' ~ " · v' .• ~ , , , 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 1 ertip 5. ci Çekiş 17. Mart 7935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikrami1Je

ler ve 20,000 liralık mükafat ı.1ard1r. 

80 krt ./ 
!SUS ~ 

Isfehana doğru 
Piyer Loti - 1. H. Ali§all 

l 00 H."' _,, 

·----------,;;;~-------~ 
). Rasin Küuiyatı 11 

Ahmet Retit - H. Nazıl11 

Gorıo Baba • 
Balzak - Haydar Rifat 

100 Kre 

Deliliğin piskolojist 
Dr. Bernard Hard - lzeddiıt 

60 krt 

ilkbahar Selleri 
Türgenyef - Sami z. SürcyY' 

,5 krt 

Engere düğümü 
F. Moryak - Peyami Sef' 

60 kıl _/ 

/. Rasin Külliyatı /jf 
Ahmet Retit - H. NazılJI 

-

75 krı /_ 

Samimi saadet 
Tolstoy - t. H. Alitan 

60 krt 

Andreleı - Suphi Nuri 
ao'"' ,,,,,,,/ 

Çocuk düşürten/er 
H. G. Menusier l. F. Raıiırt 

80 krt ~ ·---------- ~ J lim ve F else/ e 
Moriı Şilk - Hilmi Ziya 

30 kuruş ,_/. 

L'emigetin Asıl/arı 
Frederik Engel! - Mubiddifl 

100 kuru!} ~ 
Q ::;:::....-' 

Yeni ilmi Zihn1qet 
Bacherlard - H. Ziya 

75 kuruş ~ 

·------------===="""f'i::;:::o....-' 
Hükümdar millet 
Rusael - Galib Keınali 

5~ru§ -.:::-

Komünizm 
Lenin - Stalin - Buhario 

Haydar Rif at •• 

a~ rlma Yeri : 
1 . atbaas• 
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tçiniz. HAZIMSIZLI~I. MlDE YANMALARINI giderir . MlDE ve BARSAK~ARI 

lf AZIM SiZLi G A M A z O boşaltmak suretiyle KABIZLIC.l, A~IZDAKl TATSIZLI~I ve KOKUYU ızale 
eder .. Hiç bir uz,·a zarar vermez ve alıştırmaz. FAZLA YEMEKTEN. v~ lÇ~~K-

Mlde yanmalarına TEN sonra mide ve vücudunuzda hissettiğiniz ağrrlığı <lcrhalhafıfletır. Hamıle-

M E Y V A T U Z U }erin kusınalarına pek faydalıdır. MAZON ismi ve markasına çok dikkat edilmelidir. 
Kabızlığa karşı DEPOSU Mazon ve Botton ecza deposu. Bahçekapr, !ş Bankası arkasında No: 12 

=---~·~-=--=--==-~~~~~---~~--=-=-=-=-=--=-~~~~~:.__-=-~~~~~~~~ 

DAiMON 
Elektrik cep fenerleri 

Yeni icad olarak garanti 400 
metrelik mesafeyi aydınlatır. 
Fenerin tulü 23 ıantimetre
d ir. Ağzındaki büyük cam 1 

yuvarlağı kristaldendir. 

. Sa tıs deposu: 
• Sofuzade Mehmed Emin - Ankara : Hüseyin Hüsnü - tzmir 

Hakkak zade Rahmi - Mersin : Tursun E,ref - Samsun 

Her Genç Kızın 
Batlıca enditesi niıanlısının çe

yiz e,yasını intihap etmektir. Bu 
ihtiyatla karar verilmesi Iaıım ge· I 
len nazik bir meseledir. Bununla' 
beraber bu meselede hiç endişe et-1 

:ı:ınn''Dmıı:mıilllnıım ıllllllll ıımıııııınıııı ımıınııııııımnı ııı mıınmnıınmnıııııınmııı:ıııı .mu ınnınnımunıumu rnıııınn 

1 meyiniz ve büyük bir emniyetle 
Byoğlunda Galatasaray karfısın -1 
da 178 No. ve Ankarada Banka -1 

.§! lar caddesinde 23 No. DA VlD 
_ gömlekçi mağaza!ma müracaat e

diniz. DA VlD mağazası gömlek

lik, pijamalık ve rob dö ~ambrlık 
1 

jinhisarlar U. Müdürlüğünden:! için zengin ipekli kumaş çeıitleri 
ve erkek e§yasma ait birçok çeşit
ler getirtmiştir. 

1 - İdaremiz ihtiyacı için 89 70 lira muhammen bedelli 130 a
det portatif yazı makinesi şartname si mucibince kapalı zarfla eksilt
meye konulmu,tur. 

Kadınlara ait lüks çamaşırlar 
ve yatak takımları da Ankara şu
bemizde bulunmaktadır. 

2 - Şartnameler Cibalide levazım ve mübayaat komisyonun-
dan bedelaiz alınacaktır. ---------------

~ 

~ -~ 
3 - Eksilme 11 - 3 - 935 pazartesi günü saat 14 de Ciba:tdc 

1 
lel'azım ve mübayaat komisyonun da icra edilecektir. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda ta· 
Yin edilen gün ve saatten bir ıaat evveline kadar komisyon reisine 

Şişli Etfal hastanesi ,. 

Göz mütahassısı 
Doktor 

~SPİRİNo// . ... 
2 ve 20 kom prim elik ambalajlarda 

r ... 
tnakbuz mukabilinde verilmelidir. bulunuro Ambalaj ve kompr1me· 

5 - Eksiltme tartnamesinin mahsus maddesinde yazılı numara 
\re markaları yazılı makineleri sa tan müeaaeaeler arasında yapıla

Rifat Ahmet Gözberk 
C. Halk Fırkası sırasında Kız 

Lisesi karşısında 32 No
Muayeue saatleri hergün saat 
18-15 

<ıt ""' ,, ..... ~-· 
lerin üzerinde halisliğini tekeffül . .... "' .. 
eden® markasını arayınız. t1.ktır. 

6 - Talip olanların % 7,5 muvakkat güvenme parası olan 675 
lira ile birlikte müracaatları. (913) 
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bunları sayarak on altı mızrnkh ne· 
fer olduklarını gördü: 

- Dört kişi de tabutu bekliyor, bun 
larln beraber yirmi eder •• dedi. 

::\leyhanenin alçak tavanlı oda.-.ın

da müfrezeye kumandanlık eden zabit 
hiı· masanın başına oturmuş l<endisinc 
F.i getiren bir kızla ~akalaşıyordu .. 
J' '";\ ;tnn bir bakr~ta bütiin hunları 

g"' • 1ıi5tii. 

- 'J ahulu nasıl a~malı"!. 

J.;n sual aklını tırmalıyordu. Yal'ıtŞ 
yn• n: uzaklaştı. Düşünüyordu: 

- Dört nefer!. Dunlar iki saatte bir 
. dc~t,ecekler. Dört nefer \akıa sok 1 

amm~ ! .• Herhalde haklarından geli
ı·im. Fakat maksat gürültfüıüz iş göı-
mel;tiı. 

1,görmek. Acaba Şövalye ne yap
mak istiyordu? O da bilmiyor.. Arı

yor, düşünüyor gene bir şeye karar 
\'eremiyordu. 

Otele döndüğü zaman lspadn Kap
~·anın bulduğu köylü ellıisesini sıka

ı-arak kendi elbiselerini giyindi. Kar
llı acıkmıştr. Bütün gününil köşki.i gö

zetmekle geçirmi~ ,.e henüz ağzına bir 
lokma bile koymamıştı. 

lspada Kapyaya: 
- Söyle bana yemek getirsinler?. 

de:li. 
Uşak tam çıkarken arkasından ses

lendi: 
- istemez, istemez! Yazgeçtim. 

• -Şövalye, kederli bulunuyorsunuz. 
Fakat iyi bir yemek-

- Doğru amma •• Ba;;kn yerde yi
yeceğim! 

- Sokağa mı çıkacaksınız? 
-E,·et, sen burada bekle? ..• 
-Araba.}, ne yapayım? .• Hazır bek 

le in mi?. 

-Tabii •. Ha lspada Kapya bak hi 
~I aklıma geldi. Sen icap ederse b-ir 
'11mrakta bir insanı bağıramadan ye
,.. devirebilirsin? .• 

- Eh!.- Bir kaç kere yaptım •• 

- .Adamlar iki olurı-a7 .• 
- Onu da tecrübe ederiz. Habersiz 

iki kişiyi de haklıyabilirim sanıyorum. 
Uıkin yumrukla başa çıkılmazsa? .• 

Jtagastan titredi. Dört nöbetçi) i 
öldürmek ilk defa aklına ~eliyordu. 

Du ona dayanılmıyaack bi racı veri
yordu. Öldürmcğe karar verdiği hu 
dört zavallının katli kt~disinc pek 
ağır geliyordu. 

Sıkıntıdan sapsan kc. ilcrek diişün
dü: 

-Xe yapmalı:' :\e yapmalı? ..• 
Bu eski ~apkının ~orgu una cevap 

'ermeden dışarıya fırladı. Doğruca 

deminki küçük meyhaneye doğruldu 
,.e içeri girdi. 

Zabit oradaydı. Raga~tnn bunun 
ı,:özüne ~arpacak şekilde söviip ::;ay
mağa meyhaneciye bağırmağa başla4 
dı: 

- Allah belanı versin!.. Göziin kör 
olsun! .. Kahrolası herif!. 

Bir köşede. masa başında yemdi 
yiyen zabit: 

-Bir bu eksikti!. dedi. 

Ragastan düşünüyordu: 
- Eğer bu zabit Romndan geliyor

sa ,.e beni de orada görmii ·e mutla
ka tanır. Hele bakalım ne olacak? 
:-;onra kılıcının kabznsiyl<' masaya şid 
detli şiddetli YUrarak bağırmakta de
vam etti. iki üc hizmetd birden ko..;-. . " 
tulnr: · 

-Xe emrediyorsunuz :\lö yö? .. 
- Yemek yiyeceğim herifler! At·-

lıktan ölüyorum. Çabuk olunuz!. D~
hn bekliyecek miyim?. 

- Zabit yerinden kalkarak Raı.;as-
tnna doğru yürüdü. 

Ragastan kendi kendine: 
-Dikkat etmek lazım ! .. dedi. 
ıabit yaklaştı .. Seıam verdi: 
-Mösyö .• Sizin silahşoı· olduğunu-

:.ı:u görüyorum. 
- Evet, öyledir efendim. 
- Bunun için tek ba~ınıı.::ı ~emek 

yemek ho~unuza gitmiyor galiba?. 

yanın udamları dışanlannı arn) n 
dunrnnldt".. Biz de hurnda uyu)Hlım .. 
Daha doğrnsu siz uyuyunuz, lıcn bizi 
atların yanında bekliyen İ.fpada liaı>
yaya bazı :;;e.rleı· söyliyeceğim.. Bu 
fikri Makya-el de kııbul etti. 1\lagu ile 
iki adam geceyi g('Çil'mek üzere bir
birlerine yaslanarak uyumağa hazır -1 
L'lnıl'larken Ragastan da :\laganın 

gösterdiği .runktan <lı anya çıktı. 

l\endisini 'adinin nihayetinde, 
An) o nehrinin boğazdan ornyn doğru 
çıkmadan enel husule getirdiği küçiik 
gölün yanında huldu. l\arşı tarafta, 
vadinin öbiir yamacının yukarı ında 

Papanın adamları tarafından b:ısılan 
mağara bulunuyordu. 

Haga tan ba~ını orn)a çevirdi .. Her 
ı,;;ey karanlı!; ve ·essizlil, içinde idi. 
Yadinin dik yamacını tırmanarak te
pe~ e ntl'dı. Etrafı iyin• gözetledi .. Hiç 
bir şey göremedi. 1\endilerini kornlı -
ynnlnr köşke dönmedilcrse bile her -
halde çok uzaklarda lıulunuyorlardı. 

O hald(• muhakkak ki kö kiin etra
fı muhafaza edilmemişti. 

Hagastan Bonifas Uonifaçi vasıta
sıyle köşke grdi. Küçük l.apının hiza
sında ilerledi. lspada l{apyanın atla
rı hazır bulundurduğu küçük ormana 
vardı. Kendi kendine: 

- Allah vere de onu yakalamamış 
olsalar diyordu. 

Dikkatle ilerlerken yakininde bir 
ha) ,·an kişnemesi i~itti n~: 

- Bu Kapitenin ldşncmcsidir .. B~ni 
tanımak için muhakkak görmesi lfı

zım değ-il ya! .. Ah .. Benim sevgili yol 
arkadaşım •. Sözlel'ini mırıldandı. 

Hngastan bir dakika sonra lspada 
Kapya ile buluşmuştu .. 

-Siz misiniz Şörnlyc? .. lki daki
kadan bni .sizin kiiçük ormanda bu
lunduğunu1u anlıyol'dum ... Çünkii Ka 
pıten elimden fırlayıp kaçmak istiyor 
el ll. 

R:ıgastan eli) le hay,·anı okşadı .• 
Sonra lspada Kapyaya döndü: 

-Sen hiç bir şey görmedin mi? .. 
-Uzakta koşan me;t'alcli lıir çok 

adamlar gördüm. Se ler i;-ittim .. Son
ra köşkten bir ~ürü atlının çıkarak 

dağdan a~ağıya indiğini fnrkettim. 
O rnkit sizi takip l•Uiklerini anladım. 
Eğer hana yerimden kımıldamamak

lrğımı :-;ıkı sık tenbih etmemi· olaydı
nız ne oluı-sa ol!'iun, belki ::;ize ra tla
rım diye atlarla beraber ilerliyecek
tim. Ah !$ömlye!. Sizi bir daha göre
miyeceğimi zannediyordum. 

- llir sürü atlının dağdan n ağıya 
indiğini söyle~tin?. 

-E,·et •. Y c üaim hi · biri 'J'i\'Oli) e 
dönmedi. 

-Deml'k bizim Floransa yolu ile h.aç 
tığımızı sandılar. O halde 'l'ivoli şim
diki halde muhafazada değil.. Herse>: 

yolunda gidiyor. Şimdi sen hay,·anla
n Paniye Flöri oteline götür. Orada 
bizi b<'klersin .. Otelden bizi oraı-lar-

sa dağlarda yaya olarak eski eserleri 
~erre çıktılar dersin .. Eğer iş oralar
da da duyulduysa haber vermek i~in 
beni burada beklemelisin.. Anladın 
mı?. 

-Anladım! .. 
- ~oıtra sabah olur olmaz iki iyi 

hayvan koşulu ıo;ağlam bir araba ha
zırla ... lşte sana para ... Yalnız araba 
hangi yolda olursa olsun bütün hızıy-

le ko~al.ıilmeli 'c bütün gece hazır 
bulunmalıdır .. l i çakdıı·mamak için_ 
bir haham• uydur. Bir de Ti,·oli köy-

lülerinin giydikleri elbiselerden be
nim i~in. hir takım hul. Haydi şimdi 
git .•. Yarın sabah, yani üç dört saat 
sonl'a beni görmclUn_ iyice anladın 
)a !. 

lsı>ada J\apya kendisine güHnile
hilcceğini anlatan bir işarette bulun• 
duktnn sonra ha.rmnl:!ıı çekip ı;ötür-
.ıc ,.4-C. 

Ragastan hu eski serserinin ce ıuet 
Ye hilekarlığından emin olarak mağa-

F orma: 20 
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raya dönüp bir yaprak yığınının iize
l'inc uzandı ve uyudu. 

Uyandığı zaman gece çıkıp girdiği 
deliği örten böğürtlenlerin arasın dan 
süziilen güneş mağarayı hafifçe ay
dmlatıyordu. Maga, Rafael ve Mak
~vel bir köşeye oturmuslaı· konU!;'ll· 
~.>rlardr. Şen bir tavırla: 

- Donjur ! .. diye seslendi. Yemek 
yiyeJim amma, yiyecek bir şey var 
ını? .• 

:.\laga cevap verdi: 
-Burada bir kaç gün kalmayı ön

t·crlen tasarladığım için ona göre dav
ı·~n ~ım, Şarap, bisküi ve bir kaç dilim 1 

•11, tırmam var. 
Bu ~ade yemekten yalnız Ragastan 

lle l\lakya\·el yediler. Şövalye kurdu
ğu p1fmt anlatarak lıemen işe ha;;lrya· 
"a~rnı-söyledi. 

Makyavel sordu: 
- Bana ihtiyacınız var mı dostum'! 
- Hayır •• Yalnız olmakhğım daha 

iyi, hatta muhakkak lazımdır. lki ki~i 
olursak göze çarparız ve bütün işimiz 
a ltiist olur. Buradan hir yere kımılda 
mayınız. Akşama doğru si,;e ne yapı
lacağ'rnr, ne \'akit ve na~ıı hareket ede 
c.·e,ı{imizi bildiririm. 

Ilafael atıldr: 
- ,\ziz doı;;;tum. Sl'nsiz benim halim 

ne olur'? 
.\faga: 

-lm;aallah hir gün siz de mel'l'ut 
olur ve bütün besJediğiniı emellerin 
hakikat olduğunu görürssnüz. dedi. 

t$öv:.ılyenin bütün vücudunda bir 
iirp<'rmc gezindi.. Gülmeğe çalışarak: 

- nenim bazı emeller he:-;Jediğimi 
nereden biliyordunuz?. dedi. 1 

-Yavrum .. Ben çok ihtiyar >e çok 
lstirap çekmiş bir kimseyim .• İnsanla
rın yüzünden içlerini okumayı bilirim. 
.Kalbinizin en derin bir köşesinde gizli 
bir derdin yanıp tutuşmakta olduğu
nu görüyor, ve anlıyorum. Layık oldu 
ğunuz gibi sevilmenizi de bütün gön
Jiim le iı:.ıterim. 

Uagastan bii_yiik bir h<>yccanla ar
kadaşlarının elini sıktı. Dalg-m ve dü
:;;ünceli bir halde dışarıya cıktı .. Yiik· 
ı-ek kayaların etrafında dolaşan keçi 
yolunu tutarak >adinin füıtiine c.:ıktı. 
Dağda hiç bir fevkahi.delik yoktu. Yal 
ız sabahın kızıl aydınlığı içinde bir 
kaç c;obanrn ötede beride dola:;tığını 
gördü. Papanın köşkü her zamanki 
gibi sakindi. Yalmz kilisenin çam fa.· 
sıla ile çahyordu. 

Ragastan, Papanın adamlarının u
zaklarda araştırma ile uğrnştıklannı 
tahmin ediyordu ve aldanmıyordu. 

Rodrik Borjiya, Rafael ile l\lakyavcı' 
ve sonra Ragastan gidince bağırmaya 
,.c yardım istemeğe başladı. Nihayet 
sesini duyunca koşup kendisini kur
tardılar. Papa geçen sözlerden bu üç 
kişinin l\fagayı ve mağarayı bildikleri
ni anlamıştı. ()halde doğruca mağa-

raya srğmacaklarını düşündü. Ayni za 
manda Magayı da yakalatmak için 
adamJannr hemen oraya gönderdi .. 
Fakat mağara bomboştu. 

O Yakit Borjira dördünün de ka~- , 
tı~ına hükmetti. Kaçmak için ise mut
laka Floransa caddesine çrkrJması ){ı. 

zımdı. İşte bu suretle atlılaı· cadde 
üzerinde onları ararlarken Ragastan 
da ıo;apa yollardan TivoJiye geldi. Kö
yiin ağzında kendisini beldiycn lspa- . 
da Kapyayı buldu. 

- Tivc>lide ne söyJcniyoı"! 

- Papanın köşkünde bir kadm öl-
düğünden ve bugün gömüleceğinden~ 
hnşka hiç bir şey söylenmiyor. 

-Pek ala!. Araba nerede? .. 
-Otelin avlusunda koşulmuş ol-

duğu halde hazır bekliyor. Araba ga
yet sağlam ve hayrnnlar da dağdan 

aşağı dört nalla inebilecek kadar ktıY
Yetıi. Köylü elbiseleri de hazır .. 

-f~pada Kapya sen bulunmaz hlr 
adamsm!. 

- Dunu size daha evvel söylemiı;· 
tim Şövalye. 
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Her ikiı:;i de otele giderek arka ta· 
rafta bulunan bir kapıdan içeriye gir
diler. On dakif,a son rn Ragastan ça
pası omuzunda o1arnk işine giden bir . 
köylii gibi nazan dikkati celbetmeden 
çıktı. 

Bütün gün köşkiin etraf mı dolaşa
rak or:ısını ~(izctledi .. Nihayet güneş 
battı J:agastan cenaze merasiminin 
ertesi güne bırakılmış olmasından kor 

kuyordu. Fakat bu sırada kilise çanı
nm lJiitün hızıyle çahnmağa başladı· 
ğını duydu. Arkasından hemen köş

kün büyük kaplSı açılıp cenaze ilahisi 
okuyan bir çok papazlar göründü .• 
Bunların arkasından beyaz bir örtüye 
sarılmış olan tabut sekiz hademe ta
rafından taşınarak çıktı. 

Ragastan, tabutta yatan genç kızı 
·" düşünürken kalbinin r;,ıiddetle çarptı· 

ğrnr duydu. Tabut canh bir kızı me
zara götürüyordu. Titredi .. Ve bütün 
cesaretine rağmen biı' kaç dakika deh 
~ete kapılmaktan kendini alamadı. 

Tabutun gerisinde muhafız olarak 
yirmi kadar asker ve köy halkı bulu
nuyordu. Alay Alay böylece çalılar 

araısma gizlenmiş olan Ragastamn el-
• li adrm kadar açığından geçti. 

Uzaktan takibe başladı. Cenaze a-
'! layı TivoJi köyiine girdiği zaman bir 

çok ahali daha katıldı. O vakit Ragas
tan da bunların içine karışarak kala
balığrn arasında kayboldu. 

İtahiler okundu. Sonra ortahğı bir 
sessizlik kapladı. Papaz tabutun etra
fında dola~arak adet olduğu gibi mu
kaddes suyu serpiyordu. Tabut kilise
nin ortasındaki :,ehpalann iizerine 

yerleştirildi. lirlıçlarını çekmi:;; olan 
dört nefer df' bunun dört köşesindeki 
mumların yanında yer almr~Jardı • .Ni· 
!ıayet papaz mihraba giderek şarkı 
söylf yen, putları taşıyan çocuklar ve 
tfiğer papazlarla berabeı· gözden kay
boldu. 

Ayin bitmişti, Köyliiler yavaş ya-

vaş çıkmağa başladılar. Bir kaç daki
ka içinde kilise boşaldı. Ragastarun 
yanında bir ihtiyaı· kocakarı kalmıştı 
ki o da ya,·aş yavaş çıkmağa hazırla
nıyordu, Ragastan: 

-Acaba tabutu mezarlığa götür
miyecelder mi? dedi. 

Gevezelik edeceğine sevinen koca
karı: 

- Nasıl, haberiniz yok mu"!.. diye 
bağırdı •• 

- Hayır .. Bir şeyden haberim yok! 
- Papa bu km pek ziyade Reviyor-

du. 
-E .• Sonra? •• 

- Sonra muhterem pederimiz ce-
nazenin Romada gömülmesini istedi
ği için bir araba ile yarın oraya götü· 
rülecek •. 

Ragastan başının döndüğünii his
setti. Alm soğuk soğuk terliyordu: 

-Roma.ya götiiriilecek ha! •. 

- Evet? Siz bunu bilmiyor musu-
nuz?. Papa bu zavallı kızcağıza layık 
olduğu hürmeti yerine getirmek için 

büfün gece yanında nöbetçi bekletme~ 
ğe k'.lrar verdi. Bakınız!.. Arkaların-

da kaputlariyle gelen askerleri görü
yor musunuz? •. lşte bir heykel g-ibi kı
mıldamadan duruyorlar. 

Ragastan bembeyaz kesilerek sen
detiye sendeHye kiliseden çıktı. Acaba 

askerlerin muhafaza ettiği tabutu na
sıl açmalı?., diye düşiinerek kilise ;ıe 
otel ar~ıı:-ındald yolu adımlamıı.~a b·"~
la!:ı. 

Kilisenin elli adım kadar yakinin· 
deki meyhaneye bitişik bir salaş gör
dü .. Biraz evvel geçen neferler bu sa• 
I~ın önünde durmuştu. Diğer asker
ler daha evvel kaputlarını çıkarını~ 

lar, ve bir kaç tanesi meyhanenin ö
nünde esneyip duruyorlardı. 

Ragastan derhal anladı. Bu sala~ 
cenazeyi muhafaza eden askerlere ka
rako1 vazifesini görecekti. Çabucak 


