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Atina divanıharbinin kararı 
Kimse hlam ~unmuyors -u-ıh-~--m-id-ıe-ri_b_e_ıır_m_eü_e_b_aş-ıa-dı 

Müebbed kürekten bir seneye Şark Misikı, Li~alin 
kadar verilen cezaları . Moskova seyahatınde 
halk alkışladı r-;;-;;·---------=--·ı ımzalanacak 

Atina Divanıharbi bu sabah, 5 

ıaat süren bir müzakereden 

sonra kararlarını vermittir · 

Bu kararlar içinde hiç bir idam 
hükmü yoktur. 2 si sivil, 10 u 

zabit olmak üzere 12 kiti müebbet 

küreğe, 9 kit: 20 ıene hapte, 1 ki
ti 10 sene hapıe, 2 kiti 2 sene hap-

se, 1 kiti J sene hapse mahkUnı ol
mutlar, ve 4 kiti beraet etmittir. 

Bundan batka isyanla ilitiği o • 

-

lan zabitler de askerlikten tardo -
lunmuılardır. Halk kararı tiddet
le alkıtlamııtır. 

Yunan Kadınlar Birliji idam 
hükmü verilmemesi iç·n dün diva
nı harb riyasetine müracaat etmit· 
ti. 

isyanla alikadar 228 bahriyeli. 
nin muhakemesin 10 Nisanda bat· 
nin muhakemesine 1 O nisanda bq 
}inik divanı harb:nde de 2 kiti 
phid 11faliyle dinlenmittir. 

Bulgar kralının hal' 

i Buyu~ z~fe!'" 1ı Eden'in seyahati 
1 yıldonumu . müsbet netice 
i Bugün ikinci lnönil zaferinin ·ı Ver d i 

on dördüncü yıl dönUmUdiir. On Pari., 30 (Fransıca İstanbul)_ 
dört yıl önce İsmet lnönü bugün 1 
lnönünde Türkün ölmediğini ci- Şark misakı, Franuz Haric:ye Na-
hana karşı ispat etmiştir. 1 zırı Bay Lival Moskovada iken 

Türk ordusu, silah, cepane, ve 1 imza olunBC&ktır. 
her türlü harp levazımı kendisin- • • • 
den kat kat yüksek olan bir ordu- lnı:liz nazırı Lord Eden'in 
ya on dört sene evvel bugün karşı Moskova seyahati müsbet netice -
koydu. Düşmandan uunan süngü-ı ler vermektediT. Bunun tafsili -
lere tırnaklanyle mukabele etti. 
Toplara karşı yumrukla dövüştü, tını dördüncü sayıfamızda okuya-
ve tarihin hiç bir sayıfa&ında eşi-, caluınız. 
ne rastlanmayan bir zafer kazan- Son dakikada aldıjımız bir hu • 
dr. i suai haber, Berlinden korkunç ha. 

Franaız Baridge Nazın Ltwal 

vadan ıulh havası estiğini bize 
müjdelemektedir. 

<Devamı 2 incide) 

edildiği asılsız 
Bugün, Türkün artık bütün es-1 berler ıelmesine rağmen Mo.ko • 

ki ve köhne ballardan kurtula-
rak yepyeni bir imanla tarihe a- A b ı • ı • ı h ı 

1 
tı1dığının da btr yıtdöncımu sa11-I C8 a ngı iZ nazır arı, acı ar 
labilir. •ı 

Sofyada tbtllAI de çıkmamıştır ---- ·· ---- gibi, SOfrafarile, limbaları e Ve 
1 Şeker kaçakçısı Kara tabak çanaklarile beraber 

Yalmz Romen-Bu gar hududun- Beklrln muhakemesi mi seyahat ediyor? ... 
~::. Rııı02rict.andan kaçan mt!:-~~~~:ı,:t:: 
ırkdaşlarımız gene öldürüldü derek kaçak teker ıetirmekle 

suçlu Kara Bekir ve arkadqla-
Bu ıabah çıkan bir ıazetede, A- rimn muhakemesine bu sabah 

tina memhah bir haber vardı: Bul- gümrük sekizinci ihtisu mahke-
ıaristanda kral hal'eı!ilm·f, büyük mesinde :levam edilmittir. Bu 
bir ihtilal çıkmıf, top sf!sleri Yu - sabahki celsede ~bitlerin din • 
nan hududundan duyuluyormuı ·· lenmesine baılanmııtır. Muhake-

Bu haberi kaydeden gazete, meye öğleden sonra da devam 
Bulgar sefaretinin vak'aya dair edilecektir. 
nıaltimat alamadığını da ve Sof -
ya ile konuşamadığını da ilave 
ediyordu. 

Bu sabah, Sofya muhabir;mizi 
telefonla aradık. Böyle bir haberi 
ilk defa olarak bizden itittiğini ve 
Bulgaristanda sükiinun hakim ol -

Ankara - Izmlr 
telefonu 

Ankara, 31 (Telefon) - lzmir • 
Ankara telefon tesisatı hakkında 
müdürlerin verdiği malUnıata ıö-

duğunu söyledi. Bul6ar Kralı ailaile birlikte 
Yalmz maalesef, Anadolu ajan- 1 

re muhabere mayıs iptidalarında 
bqlayabilecektir. 

ımın bild:rdiği hudud vaka'sı doğ· 
rudur. 

Sofya, 30 (A.A.) - Bulgar a
jansı bildiriyor: 29 - 30 Mart ge
cesi Bulrar • Romen hududunda 

(Devamı 2 ncide) 

Balkan oyunları 
1934 senesinde Atina kongre

ıinde kararlaıtınldığı veçhile 
1935 aenesi Balkan atletizm 
tampiyonası lıtanbulda yapıla • 
cakbr. 

Bu yaz sonunda yapılacak o • 
lan müsabakalar için Türk atlet 
takımı pek yakında çahımasını 

ııklqtıracak ve mü:abakalarda 
Türk takımının yüzünü ağart • 
IDak için her çareye bat vuru
lacaktır. 

Binicilerimiz 
Nise gidiyor 
Nisama 17 liade Nis'de yapılacak 

beynelmlle1 askeri at yarışlanna 
'rUrk auvarUerinin de iştiraki karar

<Devamı 2 incide) 

ÔldUrUlen rom bahçıvan meselesi 

Kurşun vücuttan çıkarı
lacak, tabancalara 

tatbik edilecek 
sil:vrikapıda öldürülen bahçı -

van Periklinin katili bili buluna -
mamıısa da polia bir takım ip uç
lan ele geçirmi~tir. Katilin bugün 
yarın yakalanafa{1 umuluyor. 

Pol" s dün üç kadınla, Koço, ls
piro, Arnavut Malik, arkadqı İs· 
mail, kır korucusu Said, Bekir ve 
Seyyid isminde sekiz kitinin ifa • 
desine müracaat etm:ıtir. 

Bunlardan lapiro, öldürülenin 
öz kardetidir. Dün yazdığımız ıi
bi, kardqiyle aralarında toprak 
kavgası olduğu anlqılmıtbr. 

lapiro üzerinde bazı f Üpheler 
toplaımıaktadır. Malik ve l•mail 
de de bir tabanca ve muhtelif kur· 
tunlar buhıDll)U§hır. 

Maktulün cesedi Morıa kaldı -
rılmııtır. Bugün memesi üzerin
deki kurıun çıkarılarak Malik ve 
lamailde çıkan tabanca kurıunla· 
riyle karıılqtırılacaktır. 
Maktulün yakın akrabaları, cina

yette maktulün kardeıinin değil, 
batkasının paJllbıağı olduğunu söy
lüyorlar. 
Arqtırma bütün ehemmiyeti 

ile devam ediyor. 

... ·-··-H-A .. Ei"E:_"R_f 
lstanbulun en çok sahlan ba-1 

kiki akf&lll gazetesidir. ilanla -ı 

L ;~~::_~::'.::~ 

Bu sabahki ıazetelerimizden bi
rinde "T elefoto,, yu da qan bir 
sür' at le, Moakovada Sovyet harici
ye komiseri Litvinofla lngiliz mü
rahbuı Bay Edenin konuımaları • 
m yetiıtirmiı bir fotoğraf var. 
Fakat, qağıdaki resme dikkate· 
derıeniz, yukarıdakinin bazı ta -
dilitla ortaya konulmut aynidir • 
Yalnız Hitler kaldırdıp yer:ne 
Litvinof oturtulmut ve Sir Con 
Saymen silinerek ayni dütünceli 
ta vryile Eden bırakılmıtbr. 

Fakat önlerindeki sofra biçimi, 

tablalar ve lambalar bili ayni ! ... 
Ne demeli?. 

Sabahleyin resmi gören biri; 
"acaba gofraları gittikleri yere 
beraber mi ıötürüyorlar,, dedi ••• 
"Yoksa bu yılın siyasal konuıma
lan için icad edilm:ı bir çeıit mu
hit ve ha va mı vardır?.,, 

Eier öyle iae, Moakova konut -
malannm da, Bertin konupnalan 
muhit ve h&vaaı içinde ıeçmeai i.-

. . bakal ,., 
tenır mı nn ••• 

(Mo.lıova kOllUfmalanna ait 
haberler i~ saylalarumztladır.) 
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1 Ankara telefonu 1 
Yeni yapllacak 
posta binaları 
Ankara, 31 (Telefon) - Pos -

tahane b'nalarının yapılına.sı hak
kında Nafiaca hazırlanc,n kanun 
layihası Heyeti Vekileye verilmiş -
tir. Buna nazaran, bütün Türki
ye dahilinde ayni tipte posta b;na -
ları yapılacaldır. Bunun iç"n 
150.000 lira tahsisat bu!unacak -
tır. 

Metruk emvalden 
mal alanlar 

Ankara, 31 (Telefon) - Met -
rUk emvalden mal alıp da taksit -
leri ödemedikleri için haklarında 
kanuni muamele yapılanlardan 

bir çoğu vekalete telgrafla müra • 
caat ederek taksit müddetinin u -
zatılmaıı hakkında bir talepte 
bulunmu~lardır. Bu talep tetkik 
edilecektir. 

Ovacık nahiye 
mildllrii 

Ankara, 31 (Telefon) - lçitleri 
Bakanlığı netriyat memurlarından 
Bay Hüsey'n Kaya, Erzurum vi -
Jayeti Ovacık nahiye müdürlüğü • 
ne ıeçilmittir. 

lrkdaşlarımız gene 
ö!dürüldü 

( Baştaraf ı 1 ncide) 
Balbounar mıntakasında bir ha 
dise olmuştur. Bu hadise esna· 
aında ayni mıntakadaki Drenova 
kasabasından iki kiti telef olmut 
tur. Salahiyettar memurların top 
ladıkları malumata göre, 28 - 29 
gecesi Türklerden mürekkep bir 
grup gayrlmqru surette mezkfü 
mıntakada hududu geçerek T ote-

rat:an Arroncfismanı dahilinde 
kain Siahbare kasa~uı yakının -
<laki Romen hudut karakoluna git 
miılerdir. 

29 Mart günü Firariler Kovan 
cılar kasabasında bulunan geri 
kı\Takola ıe.vkedilmişler ve saat 
23 30 da Bulgar hududuna sevke· 
dilmişlerdir. Ayni zamanda Ro 
men hudut muhafızları firariler Ü 

zerine ateş açmı"'lardır. Silah ses 
lerini duyan ve Bulgar hududuna 
girmeye çalışan kalabalık bir gru 
pun karanlıklar içinde yakla~mak 
ta olduğunu görerek telaşa dü§en 
Bulgar hudut muhafızları da ev 
veli havaya silah atmak !uretiylt 
firarileri durd ırmak istemi•Jer vı 

bun la muvaffak olamadıl:tan 

sonra ateş açm!ş'ardır. Muhafız -
lar gelenlerin bir takım tehlikeli 
kaçakçı1ar olduk arını zannetmiş
lt:ı-dir. iki ki§İnİn öldüğü ve üç 

k itin"n ahfifçe yara'andığı anla • 
§ı'mııtır. Yaka mahaJline gönde
rilen müstantik tarafından hemen 
tahkikata bat1anmıştır. Bul;:ar 
hududu memur1arı, Romen hu u -
du meml.r!arından bir mülakat 
iste~işlerdir. -

Bin:ci erimiz 
Nise gidiyor 

( Baştarafı 1 ncide) 
Jaştmlmıştır. Türk binicileri önümüz
deki Sah günU Patria ,·apuro ile şeh· 

· rimiz.den hareket edeceklerdir. 
Seyahate iştirak edenler arasında 

Binicilik Mektebi Müdürü Miralay 
Cevdet, Kaymakam Saim, Yüzbaşı Ce
,·ad, birinci mülazım Cevad, birinci 
mUh\zım Saim ve mülazım Eyüp bu
lunmaktadır. 

Bu sene müsabakalara iştirak eden 
t devıeo. şunlardır: Türkiye, Alman· 
ya, Fransa, lr1anda. Rotanda, lspan· 
ya, Belçika, lsve~, İtalya - Almanya 
ile lsveçlfler, ilk defa olarak bu ya
rışlara iştirak etmektedirler. 

:.ı.~;;En - Ak~am Postası ' 

l~U AK5AMKI HABERLER ~I 
Fransa 'l\ladagaskar 

adasını Italyanlara satıyor 
Fiyat 450 milyon ~ · 

Türk lirası Şark Mı sakı 
Fransa devleti Madagaskar a • 

dasını 75 milyon İngiliz lirası mu- ve E' Jen ,·ıe La.Avalın 
kabilinde ltalyaya aatmak istiyor. U ~ 
Bu rakam bizim paramızla 450 lı l 
milyon liraeder. Madagaskar c'elJQ at arı 
dünyanın üçüncü en büyük adası - ~ 
dır. Ve lng:•ltere adasından dört 
defa daha büyüktür. 

Bu ada Napolyonun günlerinde 
Britanyalılar tarafından zapte -
dilmitti. Fransızlar burasını 

1895 de alarak kraliçe uçuncü 
Ronavaloua'yı tahtından indirdi • 
ler. 

(Baştarafıl ncide) ılngilizler ÜÇ yoldan 
~nümü~deki Nua~ ~y.ının on hangisini te .h 

beıme dogru Fransız harıcıye na - r C 1 
zırı Laval'in Moskovayı ziyarete - edecek? 
deceği ve bu ziyaret esnasında Bugün sıyasa aleminde göze 
Şark misalunın imzalanacağını çarpar bir itina ile dolaşan lngi-
bildirilmektedir. liz murahhasları, bir· kaç devlet-

Lord Eden 
memnun 

Ada Afrika kıyılann.Jan ancak 
260 mil uzak olduğundan Fran -
sızlar burasını ökonomik sebepler· • 
den z · yade lngilizleri taciz için Moıkova, 31 (A.A.) - İngilte

re sef aret:ndeki resmi kabul esna
sında, B. Eden Havas muhabirine: 

le temastan ve bütün sıyasal va
ziy~ti gözden geçirdikten sonra 
nasıl bir hattı hareket takip ede
cektir? Elbette merak edilir. 

elde etmek istiyordu. 
Adanın ikilmi Avrupa1ılara el. 

verişli olduğu h;lde burada 
3,621 ,342 yerliye mukabil yalnız 
18.040 Fransız yaşamaktadır. 

Çok daha verimli bir toprağı o
lan Madagaskarda 26.000.000 
Avrupalı kolayaç yerle§ebilir. 

Fransızların burada hepsi dar 
hatlı olmak üzere yalnız 860 kilo
metrelik demiryolu yapm•f olma • 
ları hayli manidardır. Çünkü 
F ranıa bütün faaliyetini Cezair, 
Fas ve Tunusta temer}tüz ettirmit
tir ki buralara Fransızlar istekle 
g'tmektedlr. 
Madagaskarın ba§lıca limanı 

Tamatanede nüfus yalnız 6000 
kişidir. Ada demir madenleri ba
kımından çok zengin olmakta be
raber bunları yalnız yerliler en ip -
ticlai usullerle itletmektedir. 

Halbuki lta'1ya demir :çin can 
atıyor. Nerede ve ne kadar hurda 
demir bulursa hemen ıatın alrııak· 
tadır. 

Fransa §İmali Afrikadaki müı. 
temlekeleri lehine oarak burasını 
o l:adar ihmal etmiştir ki adanın 
düyunuumumiyesi 32 milyon fran
gi a~mış bulunmaktadır. 

Polinez ırkından olan Madagas
karlılar tembel kitil~rdir. Küçük 
ticaretler Arapların, Çinlilerin ve 
Hintl'lerin e1lerindedir. 

Demirt'en ba;ka adada zengin 
maden damarları vardır. Altın 

ve gümüt bulunmaktadır. Tuhaf 
değil mi ki burada arazi ve imti • 
yaz sahipleri Fransız değil İngi
lizlerdir. 

Fra~sızlar Madagaskarı t"mdi -

r 

"- İyi it görmüş olduğumuzu 
ümid edebiliriz.,, 

Demiştir. 

Bu derece ketumiyet muhafaza 
edilmekle beraber, tarafeyn mü -
h:m meaeleler üzerinde noktai na
zar uygunluğu mütahede edildiği 
açıkça söylenmektedir. 

Lord Edenin, lngilterenin şark 
misakını Almanyanın haricinde 
dahi aktetmek hususunu hüsnü 
suretle derpif eylemekte olduğu 

hak.kınd beyanatta bulundui!u tah· 
min ediliyor. 

Diğer taraftan Uzak Şark me-• saili de mevzuu ~abis edilmitşir • 
Buhususta büyük bir ketumiyet 
muhafaza edildiğine iıaret etmek 
lazımdır. 

lng"liz heytei mürahhasaaından 
beyan edildiğine göre, Stalin, ken
dileri üzerinde çok iyi bir tesir bı
ralanı§tır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ye kadar layık olduğu ehemmiyet
le düıünmemişlerdir. 75 milyon 
lngiliz lirasından ibaret olan satı§ 
bedeli 15 ıene zarfında tediye e

dilecektir. 

Jtalya bu müddet zarfında Ad -
riyi\tik den· zinde, şimali Afrikada 

yahtıt Suriye civarında ve Fransa 
müstem!ekelerine yakın olan top· 
raklarda genişleme emellerinden 

vaz geçecektir. Fransız meb'u -
ıan meclisi Afrika İtalyanlara 
bir ta!~ım müsaadeler vermekte 
olan Fransız - ltalyan müstem • 
leke andlaşmasını tasdik etmiştir. 

Bu sabah gelen bir telgraf bu 
meseleyi çok §ayanı dikkat üç 
zaviyeden gösteriyor ve lngilte
renin alabileceği ehemmiyetli va
ziyeti ihsas ediyor. 

Telgraf ıudur: 
Londra, 31 (A.A. )' - Havas 

muhabirinden: Diplomatik ma -

hafilin tahminlerine göre, Lord 
Eden'in avdetini müteakip Stre-

sa konferansını hazırlamak ü~e
. re Paris - Roma arasında mu
habere etmek lazım gelecektir. 

• 

O zaman, kabinenin vaziyeti, 
xc:h:ck nana sonıarımıakt t9t1-... 

da tayyün etmif olacaktır. 
Siyasal mahafile nazaran, hü· 

kumet üç siyasa tarzı arasında 
muhayyer kalacaktır. 

Birincisi, Uluslar Kurumunun 
baıkanhğı altında, kollektif em· 
niyetin teessüsüne i§tirak etmeğe 
hazır bulunan devletlerle birlet
mek, 

ikincisi, Timea gazetesinin 
son bir batmakalesinde ileriye 
sürülen ve müstacel gayretlerin 

bir hava anlatması ve bir de ıi
lah tahdidatı antlaımasınl\. has
rını icap ettiren ve Tuna ve §ark 
antla§malarının intacını daha 

müsait bir vaziyete talik eyleyen 
dorumu kabul etmek, 

Üçüncüsü de, "Beklemek ve 
gözetlemek,, ıiyaıasını benimse
mektir. 

ittihaz olunacak hal suretinin 
bu 3 siyasa arasında mutavassıt 

bir tekilde olacağı tahmin edil-
' mektedir. 

l Sabtih f!azeteleri ne diq.orlar? 
"Fransa, lngiltere ile ltalyadan şüpheleniyor.,, 
KURUN -Asım Us bugün yazmıı 

olduğu yazıda Franl.:len Buyyon'un 
Alman blokuna karşı her şeyden ev
vel Fransız - Rus - Türk blokunu 
ileri sürdüğünü söylüyor. Ve yazısını 
şu şekilde bitirlyor: 

" Öyle sanırız ki Franklen Buyyo
nun sözleri kara bir bilgisizlikten ile
ri gelmiş değildir. Bu sözler Fransır· 
ların en çok dostları olan lngllizlerle 
ltalyanlara karşı yüreklerinde taşı
dıkları gizli bir şüpheyi göstermekie
dir., 

ClJMHURIYET- Yunus Nadi bu 
giln yaznuı olduğu yazıda Japonya
nın uzak doğudaki vaziyetinden balı· 
setmcktedir. Japon11arftn durumunu 
lngiltereye benzettikten sonra bura· 

daki işlerin de Avrupa işlerinden da- 1 
ha karışık olduğunu söylüyor. Büyük ı 
devletler, Japon, ve Rus menfaatleri· 
nin çarpıştığı bu yerde Japonyanın 

Çini yutmadığı takdirtfe Çinin er geç 
Japonyayı yutacağını ilave ediyor. 
Şimdiki lıalde vaziyetin, Japonya bir 
taraf dan Çini elde ctmcğe çalışırken 

bir taraftan da dünyanın diğer büyük 
del'letlerine manevra yaptığını söyll· 
yerek yazısını bltfriyor. 

JUILLIYET - Alımed Şükrü Es
mer bugünkii yazısında Belçika fran
gının altın esasını terl:ederek kıyme

tini yüzde otuz beş nlsbetinde indir
mesinden halısediyor. Bu suretle al
tın esasına bağlı olan devletlerden bi
rinin dalıa altın blokundan aynldığı-

nı söylüyor. Buna sebep olarak da 
gerek dalım borçlann hafifletilmesi, 
ve gerekse haricl ticaret sa/tasının 
genişletilmek istenmesini gösteriyor. 

ZAM AN - Zaman bugünkü yazı· 

sında dünyada sulhün ve rahatın bo
zulması yüzünden bulıramn arttığım, 
herkesin paralarını her ihtimale karşı 
piyasadan çektiiiini yazıyor. Ve son 
zamonlarda biribiri peşisıra dilnyııda 
kopan lırlınaları tekrarlıyor. 
AKŞAM - Akşamcı bugünkü ya

zıautda lstanbul Belediyesi tarafın· 
dan te'stst dl111Jnillen süt fabrikala
rından balısediyor. Ve bunun çok lÜ· 
ıumlu ı·c faydalı olacağını ileri sürü. 
yor. 

SONPOSTA - Yoktur. 

:n MART - 193.'l 

Japonya 
Uluslar 

Kurumundan 
çekildi 

Fakat 
Cemiyetin siyasal 

olmıyan çalışmasına 
iştirak edecek 

J aponyanın Milleter Cemiye
tinc~en çıkmasını istihdaf eden ve 
bundan iki yıl önce vermiş olduğu 
tebliğ mer'iyete geçmit ve Japon
ya ayın 29 uncu günü Milletler 
Cemiyetinden çekilmiştir. 

Bununla beraber Japonya bey
nelmilel mesai teşkilatiyle bera
ber çalışmakta devam edecektir. 
Ve arzu edildiği takdirde Millet
ler cemiyetinin sıyasal olmıyan 
faaliyetine de iştirak edecektir. 

Cenevredeki Japon bat konso· 
losunun "Deyli Herald,, muhabi
rine verdiği beyanata göre, "Ja
ponyamn Milletler Cemiyetiyle a
lakasını büsbütün keseceğine dair 
çıkan §ayialar tamamiyle asılsız
dır.,, demittir· 

Milletler Cemiyeti Genel katibi 
Bay Avenol "on beş senelik bera· 
her çalışmadan sonra,, Milletler 
Cemiyetinin esas azalarından bi· 
rinin çekilmesine esef etmiştir. 

Japonyanm çekilme tebliği, 
MilJetler Cemiyetinin fevkalade 
toplantısınr müteakip verilmitti. 

Bu toplantıda Japonya Çin a
razisine tecavüz hareketiyle suçlu 
tutulmuı bulunuyordu. 

Milletler Cemiyeti mahafilinde 
timdi mevzuubahsolan mesele Ja
ponyanm kendi mandası altında 
bulunan adalara karşı bundan 
•onr111 .ı ...... ~, va.,.;v••. ••lr:r ~:l~·~v 
ceği politikadır • 

Milletler Cemiyeti mandalar 
komisyonu bu yaz toplanacak, ve 
Japon mandası altında bulunan 
adalarda son göze çarpan tahki
mat hakkında Japonya tekrar iza· 
hat verecektir. 

Komünistlik 1914 
deki Sosyalizm 

halini almış 
Moskova, 31 (A.A.) - Havas 

ajans~ muhabirinden: 
Dün öğleden sonra, B. Litvino

fuıı fchir haricindeki evinde B. 
Eden ile B Stalin arasında cere -
yan eden mükalemelerin neticeleri 

ı ve tekli hakkında, Sovyet maha • 
filinde en büyük bir gizlilik muha· 
faza edilmekted:ır. Bununll\ be -
raber, hakim olan fikre göre, bu 
görütmeler, nikbinlikle muhakP. • 
me edilmektedir. 

İngiliz ve Sovyet tezleri ara • 
smda hiçbir prensip ihtilafı görül
memittir. 

Kömünist propağandasına aid 
meselelere gelince, Sovyet mah -
felleri, lng:ltere:fe teminat verildi
ğine dair olan haberleri tekzip 
etmektedir. Bununla beraber, me
selenin mevzuu bahsedilmesi ta -
bii görülmektedir. 

Bilhassa Hindistanm hudud 
mıntakalarındaki lngiliz - Sovyet 
münasebetleri hakkında Moekova 
tarafından lngiltereye yatıştırıcı 
teminat verildiği zannolunmak • 
tadır. 

Bundan başka Sovyet devlet a
damlarından biri, kömünistliğin 
artık eskisi gibi muhakeme edil -
mediğini ve 1914 tarihinde 101ya • 
listilk nasıl telakki ediliyorsa, ko • 
münistliğin de bugün ayni tarzda 
telikki edilmesi İcab edeceiini 
aövlemiı.ti• 



Bir adam ansızın ölmekten 
c;ok korkarmı§.. Her nasılsa bir 
mucize olmuf... Günün birinde, 
Azraille kartılaşmış ve ahbap ol-
lnlJ! •.• 

Ölüm melaikesi: 
- Sana eliınden geldiği kadar, 

bir iyilik yapayım .. - demi~ - Ne 
tekilde ölmek iıtediğini ıöyle ba· 
kayım ... 
• - Anıızın ölmek . fena halde 
ıinir ime dokunuyor.. Son günleri
nıin yaklattığından haberim ol
sun.. Ahret f ilaine alr9aymı.. Bu 
lutfü benden dirii etmezsin. 

_ Etmem .. Canını almazdan 
bir hayli miiddet önce maalmem
nuniye, sana, haber veririm. 

_ Hay Allah razı olıun .• Am-
ma, ıöz mü?. 

- Söz! .• 
Azrail ıilinmif.. Uzun yıllar 

görünmemif .. Adam da, rahat ra· 
hat, gönül ferabiyle yaıamıt··· 
Öyle ya: Mademki ölüm meliike
ıi haber vermiyor, demek, gözü • 
nü yummaıma hayli zaman var .. 

Hatti, hastalandığına, ökıü.r : 
düğiine, dizleri tutmadığına, belı 
iki büklüm oldujuna bile ehem • 
nıiyet vermemif. Yatağında, kö • 
tii kötü ıoluyarak yabnıf.. Çoluk 
Çocutu bat ucunda ağlarmıf. 

itte tam o esnada, Azrail, kar • 
tııına dikilivermit·· 

- Ne haber?. Bet on ıene son· 
ra, öleceğim gati·ba •• 

- Hayır, timdi itini tamamla· 
mağa geldim .• 

- Aman, naili olur? Hani ön· 
ceden malumat verecektin?. 

- Verdim ya, iki gözüm.. O 
VhısUı U.l.ı •• , _ ~.1 •• - 1.1--, .J.U•&l 1-U 

lii solumalar, ıevdiklerinin ağla
Yıtları, hep birer malumat verit -
ti. Lakin, bunların ıen farkına 
varmamıtıın, ne deyim? •• 

. . . . . . , 
"Adliye sarayı yanacak!,, de • 

rniıtim, yandı. 
-Nereden bildin?. - dediler. 

Ayni suretle haber veriyoruın: 
- Şehr!mizde büyük tramvay 

kazaları çıkacak .. 
- Nereden biliyorsun?· 
Tramvay Şirketi, arabaları ve 

yolları tamamiyle mühmel bırak
nıı9tır. Motörler kontakt yapıyor; 
demir kapılar, heyamola ile açı • 

Muallimlerin 
müracaati 

BUtfln saylavlara 
broşürler gönderdiler! 

Muallimler Birliği, kıdem ve 
makam tahsisatlarının verilmesi 
için tetebbüslere giritmit vebütün 
sayavlara ilk tedrisat hocalarının 
vaziyetlerini gösteren büroşürler 

göndermiıtir. 

Muallimler Birliği yakında tek
rar toplanarak yeni idare .heyeti -
ni ıeçecek ve bu büroşürlere gelen 
cevapları umumi olarak müzakere 
edecektir. . 
Duyduğumuza göre Kültür ha -

kanlığı bu mesele etrafında lçitle
ri Bakanlığiyle temaslara girişmi~ 
bulunmaktadır. 

ilk tedrisat hocalannın mesken 
bedelleri meselesi Şehir Meclisi 
bütçe encümenin.de tetkik edil
mektedir. 

Vilayet bütçes:nde tahsisat ol • 
madığı için bu paranın vilayet 
bütçesinden veri'lmesine imkan gö
rülmemektedir. 

Ayrı bir tahsisat konarak veril
mesi için tekrar Şehir Meclisine 
müracaatta bulunulmuştu. Yakın
da bütçe encümeni toplanarak bu 
meıele etrafında bir karar vere • 
cektir. 

-o-

Yeni bir tramvay 
mukavelesi 

Bayındırlık Bakanlığı nezdinde 
temaılarda bulunmak üzere 
Tramvay Şirketinin Brükseldeki 
:.J .. _,. ..,.., .. lcf!:L~u Htıl.,._ ""'Mit -

li.hiyetli iki Belçikalı mürahhaı 
(Bay Broıena ve Bay Ronje) dün 
tehrimizden tekrar Brüksele dön • 
müılerdir. 

Mürahhaılar, Brükıetden gelir 
gelmez, burada küçük konuşma -
}ardan sonra doğruca Ankaraya 
gitmiılerdi. 
Öğrendiğ:mize göre Ankarada 

yeni bir tramvay mukavelesi yap • 
maık yolunda teıebbüılere girit -
mitlerdir. Feshedilen 1926 mu
kavelesine ne gibi yeni tekiller ve
rileceği hakkında bazı i&t.izah • 
larda bulunulmut ve tirket mü • 
rahhasları Bayındırlık Bakanlığı • 
na bu hususta bir takım teklifler 

lıyor; Sirkecide arabal~r . bo~a yapmıt1ardır . 
yoldan çıkıyor: Yaylar ınım ınım Ayni zamanda Trmavy Şirketi -
· "ld' H " ·b al koltuk • 1 

ın . ı>:or.... atta 1 m . nin aennayesi meselesi ve yeni 
ları döıemelerine kadar sırayet hatlar intaaı iti de görütülmüş _ 

etmiı .• • tür. Bununla beraber bu temas -
Bu tıpkı, Azrailin haber ver • lardan müsbet bir net:ce elde edil-

mesi gibidir. mit değildir. 
"Bir musibet, bin naaihatt~n Mürahhaılar, vaziyeti !İrketin 

Yeidir!,, derler. Amma, bu musı - idare merkezine anlatmak üzere 
bet gelince tirkete değil, ahaiiye Brükıete gitmitlerdir. 
ıelecek... Şirketin yeni hatlar inşası ıçın 

<>nam İçin, Azraitin ihta,rları • fazla olarak topladığı ve iki buçuk 
nı, Tramvay ŞiTketi dinlemezse, milyon lira kadar tuttuğu b\hmin 
belediye ona zorla dinletmelidir. edilen paradan evvelce de yazıl -

(Vt-nO) dığı gibi ancak 300.0000 lirası ge

Muhtelit 
mahkemelerde 

Türk • Framız muhtelit hakem 
nıahkemeıi reiıi Bay Aaer Niaanm 
Yirmi betinden ıonra lstanbula ge
leceğini bildirmiıtir. Nisanın 29 
•e 30 uncu günleri ile Mayısın 
birinci günü mahkeme muhtelif 
Celaeler yapacak ve otuz dört da • 
•aya bakacaktır. Bu mahkeme -
aiıı yefat eden Türk hakemi Hacı 
4.dB 1•tne TU1't .. Yunan muh • 
telit lıi.kem mahkemesi Türk 
hakemi Mehmet Ali tayin edil • 
lllittir. 

ri verilmittir. Bu yekUn, bütün 
t•;~ar üzer:nden mahsuben yatırıl
mı~ bir para oluyor. 

Şirket mürahhaılarınm tekrar 
geri geleceklerine dair bir iıaret 

yoktur. 
-<>--

Kadıköy su şirketi 
kArda •• 

Kadıköyündeki su §İrketi sene -
Iik toplantısını dün yapmııtır .. 
idare meclisi raporu ve blinço ka
bul ve tasdik edilmiştir. Şirketin 
abonesi 400 kadar artmıttır. Kadı· 
kay ıu ıirketi 934 ıeıiesin,de kAr 
llmiftlr. 

işçiler Bir eroin 
kaçakçısı için kaza 

sigortası 
yapılacak 

iki ayrı mahkemede 
itki defa mahkt\m oldu 

Bu sigorta iş kanunile 
beraber tatbil

edilecek 
Çalı§an Türk itçisinin bütün 

haklarının korunması ve emeği -
nin mukabilini tam olarak görme
si için bir taraftan iş Kanun layi
ha11 hazıdanırken diğer tarafatn 
i~inin istikbalini temin edecek 
mühim bir teşebbüs başarılmakta
dır. 

lı Kanunu çıkarıldıktan sonra 
amele için her nevi kaza sigortaıı-

nın yapılması bir ihtiyaç halinde 
ortaya çıkmış olacaktır. A!ika -

darlarca bunun için diğer sigorta 
tirketlerinin iş yapma11ndan ziya-

de ayrıca ve sırf bu itle mefgul o
lacak bir sigorta şirketinin teıkili 

muvafık görülmüttiir. Bu şirketin 
tetkili için muhtelif sigorta şir -

ketlerinin birleımeıi de mevzuu 
bahistir. Amele ve kaza sigorta-
larını yapacak olan bu aigorta tir
ketinin it Kanununun çıkmaaiyle 
beraber faaliyete geçeceği ümit e
dilmektedir. 

-0--

Yunanlstana ihracat 
tekrar başladı 

Yunan isyanı dolay11iyle hemen 
hemen tamamen denilebilecek ka-

d;r durınU§ olan Türk· Yunan 
ticari münasebatı ancak son hat • 
ta içinde normal ıeJdini alabil • 
miştir. 

ilk o1arak Yunaniıtandan haf -
talardanberi gelmeyen balık nak
'liye gemileri gelmitler ve balık al
mağa batlamış1ardır. Geçen haf· 
ta dütük fiyatlar olmakla beraber 
mühimce bir yekunda balık ihraç 
edilmiştir. .· 

Yunaniıtanda İsyanın en büyük 
tesiri fiyatların dütmesi olmuş • 
tur. 

DövUştUler 

Bu gece Fener de Koçonun kah
vesinde mütterilerden V asil ile A
naıtas ·kavga ederek Vasili tokat
la döven Anastas yakalanmıttır . 
Yangın 

Bu gece saat 24 de Karaköy 
Havyar hanında Valantin Kazya
yarın fapkacı dükkanrnda yangın 
çıkmıtıa da yetitilerek söndürül
müıtür. 

Araba ~arpb 
Yıldız camii kayyumlarından 

Şakire dün Karaköyde Osmanın 
idareıindeki yük arabası çarpmıf, 
neticede Şakir hafifçe yaralanmıt· 
tır. Suçlu Osman yakalanmıftır. 

Kalbi durdu 

Kuledibinde camekan sokağın
da 50 yat1arında pejmürde kıya • 
fetli bir kadın kalp durmasından 
ölmüıtür. Tahkikat yapılıyor .. 

Yaralama 

Beyoğlunda Karaoğlan soka -
ığında kahveci Musayı Hacı Ah • 
met sebepsiz olarak sol kalçasın • 
dan yaraladığından yakalanmıt • 
tır. 

Eroin ıatmaktan bir çok defa -
lar mahkum olan sabıkalı topal 
Hasan dün sekizinci ve dokuzun -
cu ihtisas mahkemelerinde muha
kemeleri bitmit ve her iki mah .. 
kemede mahkum olmuştur. 

Sekizinci ihtisas mahkemesi 
Hasamn on dört ay hapsine ve 
bir sene Adıyamanda sürgün kal
masına, ayrıca da 200 lira ağır 
para cezası vermesine, dokuzuncu 
ihtisas mahkemesi de 14 ay hap .. 
sine, bir yıl Kastamonuya sürgün 
edilmesine ve gene 200 lira ağır 
para cezası vermeıine karar ver
miştir. 

---0-

Yoldan çıkan 
tramvaylar 

T ram va~ arabalarının yoldan 
çıkması etrafında beledyiece tah -
kikat yaprlmaktadır. Bir kaç kere 
yoldan çıkan iki araba tamir edil • 
mek üzere depoya çektirilmiıtir . 
Diğer arabalar da bundan sonra 
ıef ere çıkmadan evvel daha sıkı 
bir surette muayene edilecekler • 
dir. • 

--<>-
Kay mal;camlar 

toplandı 
lıtanbul kaymakamları dün vali 

muavini Rükneddinin reisliği al -
tında toplanmışlar, bazı kanun1a -
rm ve talimatnamelerin tatbikatı 

etraf mel" görüımütlerdir • 
-0---

Alpullu şirketi 
mildilrü 

Uzun müddettenheri Avrupada 
bulunan Alpullu Şeker Şirketi 
mürahhas azası Hayri §ehrimize 
dönmüttür. Hayri lsv:çrede bu -
lunmaktaydı. 

-o--

ilııiverslte rektörü 
değişiyor mu? 

İstanbul Üniversitesi rektörü 
Cemil Belgenin hariciye müşavir
liklerinden birine tayin edileceği 
söylenmektNlir,. 

-0--

Köy okullarında 
imtihanlar 

Bu yıl köy okullarının me
zun' yet imtihanlarına on heı ma-

yıstan itibaren başlanacaktır. Her 
köy okulu müfetti9lerine kültür 
müdürlüğü tarafından tebliğat 

yapılmıştır. imtihanlarda müfet -
tişler de bulunacaktır. 

-<>-

tiskUdar tramvayları 
Üsküdar Trmavya Şirketi, Üı -

küdar, Kadıköy hatları üzernide 

ilkbahar ve yaz mevsimleri ıçın 
yeni bir tarife tatbik edecek, ya -

zın tramvaylar daha sık sefer va -
pacaklardır. 

-o-

Memleketimizden 
Türkçe kitap ihracatı 

Son zamanlarda memleketimiz
den Irak, Suriye ve Filistine Mü -
him miktrirda kitap ihraç edilmek
tedir. Memleketimizden ayrılan 

bu ülkelerde Türk dilinden baıka 

yabancı lisan bilmiyenler ve yeni 

Türk harflerini öğrenenler bura • 
dan mütemadiyen kitab celbet -
mektedir'ler. 

:S& 

yaşında ... 
Kadınların yaımdan bahsetmek 

b:\zan nezaketsizlik sayılabilir. 
"Bazan,, diyoruz: çünkü mesela 
20 ya~ında bir bayanın yaıından 
b:ıhsetmek hiç de nezaketsizlik 
say1]madığı halde 40 yaşında bir 
kad.n için "nihayet 30 yatında -
dır !,, demeyip de hatta "35 yaşm
Ja var!,, demek bile koskocaman 
bir gaftır. Bu gafı yapanın dü -

şünceıizliği, nezaketsizliği hiç bir 
suretle affa layık değildir. 

• • • 
Şimdi aııl söylemek iıtediğimiz 

noktaya gelelim: 
Şehir opereti artistlerinden F e

riha Tevfik nüfus kağıdını kaybet
miı .• Yenisini çıkarmak için mü • 

racaat edeceği sırada nüfua cüz· 
danmdaki bir hatayı da düzelttir • 
meği düşünmÜf ve be,inci hukuk 
mahkemesine bunu isteyen bir isti
da ile ha§ vurmuf .•• 

Bu, uf ak bir havadis teklinde 

ga"i'etelerde çıktı .. Ve 1929 güzel· 
lik kraliçesinin nüfus kağıdına 

nazaran 23 yatında olduğu, bu • 
nun düzeltilmek istenildiği yazıl • 
dı. Feriha T ev fiğin, bahsi bir ıaf 

telakki edilecek bir yafta bulun .. 
maktan çok uzak olduğunu dü • 

fÜnerek bunu yazmakta biz de bir 
mahzur görmedik. 

Fakat bütün bu dütüncemiz 
yanlıtmı§ .. Çünkü bize gönderdiği 
madde madde cevaplı bir mektup· 
tan anlıyoruz ki hu yazımız "Tü~ 
kiyenin ilk güzellik kraliçesi,, ni 
ıinirlendinni§ .. Diyor ki: 

"929 gürellik müsabakasına 
girdiğim vakit 16 yaşµıaa idim,. 
bu bir ... ,, 

''Tam 21 yaşnnı bitirdim ve 
22 ye girdim ... Bu iki ... ,, 

Bunlara cevab vermek, iıtemİ· 
yerek yaptığımız gaflara devam 
etmek olacağı için böyle bir teY. 

yapmaktan çekiniyoru~.. Yalnız 
bu münasebetle geçirdiğimiz bu 

tecrübeye güvenerek herkeıe tav
siye edelim: 

Kaç yaf ında olursa olsun bir 

kadının yatından sakın bahıetme-

. ' yın ...• : • • • 
Davet 

Beıiktaf Halkevinden: Betil<· 
tat Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 

kolu üyelerinin mühim bazı meae
leleri konuşmak üzere 3 - Ni-

san - 1935 Çartamba günü aaat 
18 de Beşiktaş Halkevinde bulun
maları rica olunur. 
~ 

Mimar St nan ihtifali 
İstanbul Halkevinden: (Mimar 

Sinan) ihtifalinin bundan böyle 
her tarafta 9 - Nisanda yapılma· 
ıı karar altına alındığından Evi
mizce 31- Mart-935 günü ya· 
pılacak ihtifalinde bu tarihe bıra· 
kıldığı ilan olunur· 

---<>-
Tereyağı ve 

peynirler hakkında 
talimatname 

Tereyağ ve peynirlerin yapılıt • 
ları ve ihracatı hakkında Ziraat 
Bakanlığınca bir talimatname ha -
zırlanmaktadır. Bakanlık bu tati· 
matnameyi yakında bütün beledi. 
yelere göndereceğini, o zamana 
kadar da tereyağ ve peynirlerden 
menşe ıahadetnamesi aranılma • 
maınıı bildirmittir. 
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~~U SABAHKi HABERLER 
Titülesko .. ı.Javaı görüşmesi Almanya Bugün 

Alnıanyanın şuursuz- harbedebilirmi? 
ca hareketine . karşı 

koymak için 
Tuna ve Şark misakı bir an 

evvel yapllacak 
Paris, 30 (A.A.) - Matbuat, ı 

birçok gazetelerin biran evvel 
aktini istedikleri şark antlaşma · 
sının en hararetli taraftarların -
dan sayılan Bay Titülesko ile Bay 
Lava) arasındaki tam mutabakata 
işaret ediycdar. 

"Pöti Pariziyen,, diyor ki: -
Küçük itilaf ile Balkan itilafı, 

Londra protokolunda derpiş edi· ı 
len kollektif .emniyet sisteminin 
hararetli taraftarıdırlar ve bunun I 
Alman manevra[arınm enl{e) ol · 

masına meydan verilmeden, bir 
an evvel tahakkuk etmesini dile -
mektedirler. 

Bu iki zümreye göre, Alman · 
yanın her hangi bir şuursuz hare
ketine mani olmak için, en iyi ça
re şark ve Tuna misaklarının sür
atle aktidir. 

Stre.sa toplantısının arifesin • 
de, Fransa ve küç:ik itilaf devlet 
adamlarında böyle tam bir fikir 
uygunluğu görmek insana kuvvet 
verıyor. 

Lord Eden'in 1\'lo~kova seyahati . --
lngiliz - Rus görüş
meleri iyi neticeler 

vermiye başladı · 
Mcskova, 30 (A.A.) - Bay E· Çekoslovakya arasında bir müte

den bugün Bay Utvinofun Mos - kabil yardım anlaşması olacağı • 
kova civarındaki sayfiyesinde nı söylemektedir. 
Dış işleri komiseri ile müzakere • ı Deyli Herald diyor ki: Söylen
lerine devam etmiştir. Bay Ede - diğine göre Stalin, Uzak Şarkta 
nin Moskova ziyaretinin büyük l barışın idamesi için Sovyet Rus • 

crıs'bfr tr.trvaffiikiyet göstermeye ba~- ya, Japonya, Amerika ve lngilte • 
la:lı'.fı anlaşılmıştır. re arasında bir anlaşma yapılması 

Reuter Ajansının hususi muha- anusunu izhar etmiştir. 
Lirin"n gayri resmi fakat iyi ma- Lord Eden bu 
ı:ımat alan zevatla konuşmaları, lakşam Varşovaya 
Sovyet ricalinin S.a! Edenin açık g i d iyO r 
s ')zlüğünden ve tabıi tavırların - Londra, 30 (A.A.) - Bay E . 
c.lan çok memnun kaldıklarım te· den ile Sovyet Rusya idarecileri 
barüz ettirmektedir. Bay Edenin arasında görüşmelerin mevzuu 
bu ziyareti bir çok çekinğenlik veya temayülleri hakkında hiç • 
bulutlarının dağılmasına yardım bir resmi malumat verilmemiş ol-
etm; Ş ~ ir. masma rağmen, İngiliz gazetele • 

'(arı Marksın rinin Bay Eden ile beraber giden 
portresi altınç:ta muhabirleri, görüşmelerin sadece 

3 Şubat Fransız - İngiliz beya -
natrnda mevzuu bahsedilen me · 
seleler üzerine yapılmadığını fa . 
kat ayni zamanda İngiliz - Sov
yet münasebetlerinin muhtelif gö· 
rüşmeleri üzerinde yapıldığı hak
kında müttefiktirler. 

Londra, 30 (A.A·) - Röyter 
Ajansının Moskovadan istihbarı -

na göre Bay Eden, Bay Stalin i
le Kremlin Sarayının sade bir su
rette döşenmiş olan bir salonunda 
görüşmüştür. 

Gazete muhabiri, Sovyetlerin 
portresi bulunuyordu. Bay Eden, bu münasebetlerin inkişafı için 
dün ve evvelki gün Bay Litvinof bariz arzularmı kaydetmekte ve 
ile yapmış olduğu görüşmeleri 51 - tahakkuku bir çok senelere bağlı 
rasiyle gözden geçirmiştir. Bu oJan büyük iç programlarla meş -
görüşme hariciye komiseriyle ya- ğul bulunan Sovyet Rusya idare • 
pılmı§ olan görüşmeler gibi dos - cilerinin sulh için büyük bir arzu 
tane ve samimi olmuştur. Tercü _ gösterdikleri noktasında bilhassa 
manlık vazifesini Bay Litvinof ı ısrar etmektedir· Bunun için ise 

Bu salonda Kral Marıksın bir 

lngilterenin teşriki mesaisi elzem-
dir. 

görmüştür. 

Almanya Versay muahedesini 
yırtmak suretile son zamanlarda 
tekrar dünya politikasının ön sa
fına atıldı. Acaba Almanya ne 
yapacak? Herhangi bir milletle 
harp edecek derecede kuvvetli 
midir? Almanya hakikateu iddia 
edildiği gibi F ransaya, lngilte • 
reye, Rusyaya meydan okuyabi • 
lecek bir halde midir? Şimdi de 
münakaşa mevzuunu bu sualler 
teşkil ediyor. 

Pariste çıkan Pöti Jurnal ga · 
zetesinde Roger Crouquet imzalı 
bir yazı Almanyanın bugünkü 
kuvvetini şu şekilde anlatıyor: 

Versay muahedesi bir bakıma 
göre Fransa ve müttefik devlet
lerin çok aleyhinde oldu. Biz Al
manları silahlanarak kuvvetlen
mesine mani olmak için donan • 
masmı azami 100.000 tona indir· 
dik. Tayyareyi menettik. Top 
mikdarını çok mahdut bir mik -
dara indirdik. Almanya bu mec
buriyetler altında 17 sene çalış
tı. Denizde 10.000 tonluk bir kru
vazör yaptı. Bu kruvazör kendi
sinden üç dört misli büyük dret
notlarla dövüşebilecek bir kabi • 
liyettedir. Bunun gibi on kruva
vazör karşısında A vrupada hiç 
bir devletin donanma&1 barına • 
maz. 

Almanlara tayyare vermedik. 
Buna karşı Almanya dünyanın 

en mükemmel hava müdafaa 
topları yaptı. Bu toplar dakika • 
da 30 atış yapabilecek derecede 
mükemmeldir. isabet sabası da 
10.000 metre irtifama 'kadardır. 
Tamamen motörlü olan bu topla
rın eşi dünyanın hiç bir meml~ 
ketinde yoktur. 

Sıkışık bir vaziyet Almanları 
harp silahı ibda etmek mecburi· 
yetinde bırakmıştır. Şimdl Ver
say muahedesile bütün bağları
nı yırtan Almanya şüphe yok ki 
p~k az bir istikbalde müthiş si
lahlara malik olacaktır. 

Almanya Versay muahedesi 
mucibince ağır toplara malik o • 
lamazdı. Fakat Alman fabrika· 
ları senelerdenberi Lehistan hü • 

kUmetine ağır top yaptılar. 1930 
senesinden itibaren Essen' deki 
Krupp farbikaları Almanya hü • 
kumeti hesabına da ağır tnp imal 
etmeğe başladı. Bu fabrikanın 

ağır top kısmı 1933 - 34 sene
sinde 15.047.000 mark (8 mil • 
yon lira kadar) kar bırakmış • 
tır. 

Almanya bugün harp edemez, 
fakat çok erken doğacak olan ya · 
rın Alman ordusu Avrupanın en 
muktedir, en dinç ve en kuvvetli 
ordusu oh.rak meydana çıkacak-

"'lüsbet neticeler 
Londra, 30 (A.A·) - Royter 

Ajansı Moskovadan öğreniyor. 

Bay Edenin Sovyet politika • tır. 
sının muhtelif cepheleri hakkında 
sorduğu suaJlere, söylendiğine gö-
re, çok açık cevap verilmiştir. Ve ,_ eu senenin. en ~lizel filmi ' Bay Eden bütün ziyaretlerinin 

muvaffakiyetle neticeelnmiş ol • 
duğu söylenmektedir. Bu ziyaret
lerin çok müsbet neticeler ver -
mesi muhtemeldir. 

Frans, Rusya, 
Çekoslovakya 

arasında anlaşma 
Londn, ~ (A.A.) - Times 

gazetesine çektiğ '. bir telgYafta bu
rada yapılacak ilk tekliflerden 
birinin Franşa, Sovyet Rusya v~ 

bu bakımdan Moskova ziyaretleri K A R 1 Y Q K A 
çok faydalı ve musmir olmuştur. 
Söylendiğine göre, dün öğleden 

sonra Bay Eden ile Bay Stalin a
rasında yapılan görüşem, pek kıy· 
metli ve menfaatli olmu~tur. , 

Bay Eden bugün, Bay Litvinof 
ile birlikte Moskova ile civarınr 
gazecektir. Akşam üzeri İngiltere ; 

Cıdden bir s nema harikasıdn 

Bu hafta 
SARAY Sinemasında 

Hergün, her seansta salon 
fe";ah·l3 co' makladır. 

Gidiniz, görünüz. 
sefaretinde bir akşam yemeği ve- i Üynıvan : S ch!l3r Yı dıı 

rilecektir. Bay Eden yarın akşam 1• - DOLORES DEL RlO -
Varşovaya hareket edecektir. 

Çaldarisin nutku 

Asiler şiddetle cezala
nacak; yeni meclis 

toplanacak 
Atina, 30 (HABER) - Dün ak· ( 

şam Yunan meclisi tek bir celse ak· 
tetmiş ve Başbakan Bay Çaldaris 
isyanı bastırmak ve asileri ceza. 
landırmak için hükumetin aldığJ 

tedbirleri izah etmiş, hükUmete. 
icap eden kararnameleri neşret· 

mek için salahiyet verilmesini is- j 
temiş, iki ay sonra müesseun mec· ı 
lisi intihabatı yapılacağını ilave 1 

eylemiştir. 

Bay Çaldaris, isyandan bahse · 
derken, son isyanın Yunanistan
daki iki parti arasında yirmi sene-

denberi devam eden mücadelenin 
son safhasını teşkil ettiğin! ve Ve
nizelosun daima hükumetin başın
da bulunmak için her türlü tedbire 
baş vurmaktan çekinmediğini söy
ledikten sonra iktidar mevkiinde 

bulunan ahali fırkasının kanun
perverliğini evvelki normai haya
ta iade etmek için iki sene evvel 

ve hitam •bulan General Plastiras 
darbei hükumetinin mürettibi ilan 
ve Veni zelosu affetmekten çekin
memiş olduğunu zikretmiş ve de
miştir ki: 

- Hükfunetin takipedeceği si
yasetin esas noktaları tunlardır: 
Asileri şiddetle cezalanuumaıc, 

hükfunet dairelerini, orduyu, do· 

nanmayı ve hava kuvvetlerini fe
satçı unsurlardan temizlemek, fa. 
aliyeti noksan görünen ayan mec
lisini lağvetmek ve onun yerine 
balkın iktisadi organizasyonlarını 

temsil edecek başka bir teşekkül 
ikame etmek, kanunu esasideki 

ta.dilati müzakere ve tasd ·,k edecek 
olan müessesan meclisinj acilen 
toplamak olacaktır. 

Başbakan Çaldaristen sonra 
söz alan müstakiller fırkası reisi 

General Metaksas, hükumetin 
pek haklı olarak neşrettiği ve ede
ceği kararnameleri tasdik edemi
yecek olan şimdiki meclisin içti
maa daveti doğru olmadığını söy
lemiş ve hükumetin yeni intihabat 

yaptırmak için yerini bir it kabi
nesine bırakması ve istifa etmeıi 
lazım geldi ğini söylemi§tır. 

Harbiye bakanı General Kondi
lis, General Metaksasın bu ten
kitlerine cEvap vererek hükumetin 
son isyan hadisesi esnasında aldı
ğı tedbirleri, bütün medeni dün
yanın tasvip ettiğini, ve Ç'aldaris 
kabinsinin yen intihabatı yaptır

mak için iktidar mevkiinde kal
ması lazım geldiğini beyan etmit· 
tir. 

ikinci defa söz alan General 
Metaksas, bir iş kabinesi teşkili 

hususundaki noktai naazrında iı· 
rar ettiğini tekrarlamıştır. 

Müteakiben Midilli mebusu Pa
pa Andrea, 25 muhalif mebuı 

namına okuduğu bir beyanname· 
de, bugünden itibaren yeni bir ai

yaset takip edeceklerini ve kendi-
lerinin parlamentar bloku, isyan 
hareketini takbih ettiklerine hak· 
lı bir delil teşkil ettiğini söy

lemiştir. Beyannamenin ıonu~
da, bu vesikayı im2alıyan 25 me
busun muhalif bir fırka olarak 
kaldıkları, meşru ve kanuni vası
talara başvuracakları ilav.e etW 
miştır. 

Son isyan hareketini takbih e
den bazı mebuslar söz aldıktan 
sonra eski bahriye bakanı Amiral 
Hacı Kiryakos bir nutuk söyliye-

rek, son isyan hareketini, iki mu
arız fırka arasındaki bütün hesap· 
Iarı tasfiye edeceği cihetle, kur
tarıcı bir hareket olarak telakki 
ettiğini söylemiştir. 

Müteakiben Kafandaria fırka· 
sından mebus Sakalis, Papanaı· 

tasyo fırkasından Zurba,, Miha· 
lakopulos fırkasından Hacı llya, 
çifçi fırkasından Riziotis ıöz a· 
larak son isyan hareketini tekbih 
etmişlerdir. 

Mebusan meclisi, hükUmetin 
istediği salahiyeti verdikt~n son• 
ra dağılmıştır. 

Almanya ve Fransız gazeteleri 
ne söylüyorlar? 

Son hadiseler dolayısiyle Al- j Eğer lngiltere vaziyetini iyi mu -
manya ve Fran.sa matbuatından hafaza ederse, Almanya, ittifak• 
şu pek şayanı dikkat parçaları ala- Iardan endi§e ederek iddiaların • 
lım: dan vazgeçebilir .• ,, 

Fransızca "Journal,, gazetesi 
diyor ki: 

"Almanlar, b:zi, ya Moskova, 
yahut Londradan birisini tercih 
etme vaziyetine sokuyorlar.,, 

"Echo de Paris,, gazetesinin de

diği: "Vaz ·yete bakılırsa, B. La • 

val (Fransız hariciye nazırı) ya 

Sovyet Rusya ve Küçük İtilafla 
b~r ittifak, yahut İngiltere ile an · 

!aşmadan birini s.eçecektir. Bu· 

günkü olup bitenler ya, ittifak • 

larımıza, yahut dostluklarımıza 

malolabilir.,, 

"Midi,, gazetesi de ~unu söyle -
mektedir. 

"Her §ey lngiltereye bağlıdır •. 

"Petit Parisen,, gazetesi ise: 

"Hitler, bilhassa İtalya, Sovyet 

Rusya ve Küçük İtilafta olan, bu • 
günkü dostluk ağrınızı parçalamak 

gayesin: güdüyor .. ,, demektedir. 

Alman gazetelerinden "Berli • 

ner Boersenzeitung,, Almanya· 

dan müdafaa ölçülerini hafiflet• 

meği isteyenlerin Sovyet Rusya• 

nın muazzam silah kuvvetine bir 

göz atmaları yolunda bir yazı ya:ı

mıştır. 

"Frankfurter Ze:tung,, Berlin 

konuşmalariyle hiç bir anla~ma 

yapılmadığı havadisini teyid et .. . 

mektedir. 
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Ali reis Rozaryonun daha çok 
söylenmesine vakit bırak~a~ı 

korkuyu dü§ünerek genış genıt 

nefes alıyordu. 

Tatmak benim için çok büyük bir ,; bulunınu§tur : . _ Kapı önünde ilam aşk ede-
.. B k d 1 V zevk ve saadet olurdu .. Amma ne -- en ve ar a aş arım a • cek deg"'ilim ya?. 

1 k Ş · k · · G yapayun ! ... O ne bakıtlardı ... O ne 
purcu u ır etının üneysu va • .. I d" , _ Ali Cengiz olsaydı böyle ya-
puru tayfalarından iken üç ay - goz er ı... , 

- Ne diyorsun? Helvanın gözü pardı. .. danberi maaşımızı vermed:kleri _ Hiç §Üphe yok ... Hem de bir 
gibi üstelik de birer aylık maaşı • mü var?· bardak su içiyormu!l gibi ilanı atk Rozaryo ellerini uğuşturuyor' 

.... ,. bu""külüyor iki kat oluyor: 
~gı ıp ' 

- Şey .... orada .... oradan .... 
Diye kekeliyordu. 
- Onu öldürdüler! .• 

D. . du Çünkü ne oldu-
ıyemıyor · . b 

... da bilmiyordu. Sadece u gunu o , d 
kotranın Marki Valeryo nun ~-

. e açıldığı kotra o!duğuna hıç 
nız b ana-
füphesi yoktu. Fakat uray 

l . . ? 
sd ge tnlşlı • ·•· 

Bu noktaya da bir tür~ü. akıl 
. . d B n ıçın de erdıremıyor u. unu V 

Markiz Valeryonun önünde, ... e· 
nedikli zabit ve askerlere bagı-

.. l d"klerini tekrar ra bağıra soy e 1 

b h b genç kızı ediyordu. Ya u a er 
fena halde sarsarsa ... Yahut. Mar

kıp gelırse .. ki V aleryo ansızın çı . . 
Önünde öyle çapraşık hır ış 

b. ·· he vardı ve öyle yaman ır fUP. . 
ki bir türlü ikisini biribırın.e uy
duramıyor, kararını veremıyor

du. 
Ali reis Rozaryonun daha çok 

·· ] · ak"t bırakmadı. soy enmesıne v ı 

Zabite dönerek: 
- Şimdi §Üpheniz kalmadı. 

G f 1• b" .. iyeyi kara· ene şere ı ır şova 

kola kadar sürüklemek ve onu bu 
h ık .. .. d k""çük" düııürınek a ın onun e u 'S' 

1 
sevdasında değilsiniz, sanırım ·· 

Dedi. Zabit: 

- Ne bileyim? .. 
Der gibi omuz kaldırdı. Graç

yozaya baktı. 
Ali reis, kılıcını kınına soktu, 

d "'erek §apkasmı yerlere ka ar eg 
genç kızı selamladı: 

- Rica ederim muhterem 
Markiz hazretleri, yorulmayınız ... 
Hemen gidelim ... Bu zavallı ada· 
mın delirdiği ve saçmaladığı an
latılıyor ... 

Rozaryo atıldı: 
- Ben ... ben mi deliyim!.. Ha

yır!... ben yalan söylemiyoru~ .. 
Graçyoza onun sözünü kesb: 

_ Anlaşıldı. Haydi hemen ko-
"" · d b · b kle' Dö-naga gıt ora a enı e ... 

nüşte seni çağırtacağım. O za -
man söyliyeklerini söylersin! .. 

_Fakat gidiyorlar ... Bunlar .. 
Bunlar kaçarlarsa ... 

Zabit bu sözün üzerinde dur· 
du. 

Genç kız gülümsedi: · 
- Şövalye Beneventi'ye arka

daşlık edeceğim ... Dönünceye ka· 
dar yanımdan ayrılacağını hiç 
ummam ... Öyle değil mi azizim 
şövalye? .. . 

- Elbet.. elbet muhterem 
Markiz hazretleri !... 

- O halde U§ağınızla haber 
gönderin de gondol konağa dön
sün ! .. Bu kotra gerçekten çok 
güzel... Gezintiyi onunla yapmak 
istiyorum ... Siz buna ne dersiniz? 

- O kadar iyi kalplisiniz ki .. 
lJana şeref veriyorsunuz! ... 

Gondol konağa döndü. 
Kotra, AH reisle iki arkadaşı • 

m ve Graçyoza'yı alarak denize 
açıldı. Artık her taraf kararmış
tı. Ufukta yuvarlak bir ay görün
:lü. 

Deniz pullan, gümüşlendi. 
Ali reis kotrada genç kızın ra

hat etmesi için güzel bir sedi~ 
hazırlamakla uğraşıyor, atlattıgr 

Şimdi ya§ayışını, yarınını, her 
şeyi bu genç kıza borçluydu. 

Onun temiz ve güzel kalbi, A
li reis için kim bilir ne iyi duy -
gularla dolu idi. Genç kız şendi. 

Denizden, havadan, rüzgar -
dan, aydan ve her şeyden konu -
şuyorlardı. Fakat biraz evvel 
rıhtımda geçen vak'ayı hiç biri 
anmıyordu. 

Sanki o korkulu rüyadan ikisi 
de alabildiğine uzaklaşmak isti
yorlardı. 

Kara Yuıufla Sansarın gözle
rinin içi gülümsüyordu. Tasarla
dıkları işin bu kadar kolay ve ça
buk olacağını, hele rıhtımdaki 
korkulu halden kurtulacaklarını 
pek az ummuşlardı. 

Güzel bir yaz gecesinde ve taş
kın bir ay ıtığında yelkeni aç -
mışlar, güzel bir rüzgar altında 
açıklara doğru gitmeğe hatlamıt
lardı. 

Ve Yusuf kendi kendine §Öyle 
düşünüyordu: 

- Bu Venedik güzeli, böyle 
alabildiğine açdmamızdan şüp • 
helenirse .. Onu bağlamak ve kot
ranın teknesine atmak gµç biı' 
iş değil amma, bu iti daha uzak. 
larda ve Venedikten görünmiyen 
yerlerde yapmamız iyi olacak .•• 

Graçyoza fendi ..• 

Gülümsiyor, vakit vakit batını 
kaldırarak yusyuvarlak aya bakı • 
yor ve o zaman yüzü, ıtıktan ö -
rülmüş gibi büsbütün ağarıyor, i'la
hi bir hal alıyordu . 

Sonra boydan boya denize göz 
gezdiriyor, esen rüzgara kartı dö -
nüyor, bağrını bol ve temiz hava 
ile f İŞ irerek: 

- Ne güzel bir gece .. lnıanm 
gemici olacağı geliyor! .. 

Diye söyleniyordu. 

Fakat Ali Reis dütünüyordu • 
O zamana kadar geçen hayat, 

bir sis arkasındaki hayal oyunları 
gibi gözünün önünden gidiyor 
du .... 

Ne zmandanberi beslediği arzu
ya ermişti ..• 

Fakat rıhtımda kotrayı tanıyan 

- Sana helvadan bahseden ,; mızı kesiyorlar .. Niçin diye sor - eder. Fakat ben bunu yapamam. 
c1 var mı yahu?. Komşumuzdan, kar-
uk: d _ Senin korte yaptıklarını e-

'ıdaki odada oturan genç kız an 
- Kumpanya böyle karar ver • ı· d Id ... bakılırsa ıenden 

bahsediyorum.. Merd:vende ona ın en a ıgrna 
dL Bütün gemi mürttebatmdan bi- daha becerikli olduğu muhak-
rer maaı kesiyoruz. Çalıımak iı - rutladım .. 

- Şimdi onun sırası mı be?.. kak ... · lenıeyen c_ıksın, gitsin .. Dediler ve B k b" yumak İpe 
Durma .. Haydi yemeği hazırla!. - en a§ ımı ır 

on para da vermediler .. Vapurcu • V lA benzetirim .• Çektikçe çözülmeli 
ı 1 s· k · k d b. · - Selam verdim.. e... se amı-ı..,< _Jr eh ate§ art11ın a ızı ge- ve çözülmesi uzun ıürmelidir. Ak 
ce ~ündüz, cuma pazar ça\ı§trrdı • mı aldı... 

1
•
1 

halde bunda bir tat bulamam. 
- Bunda ş~ılacak ne var ? . ğı hct.lde para vermiyor.. k _Sen ı"stedig"' in kadar uzat, sar, - Evet .. Şaşılacak bir §ey yo 

lt icaıbı da:ma deniz üzerinde üld t•krar uzat, sar ... Beni rahat hı • amma, selam verirken çok g.. ü • .. 
seferde olduğumuzdan mahkeme- _Tabii gülecek .• Seni bu hal. rak ... İtimi bitireceğim ·• 
ye de müracaat edemiyoruz .. Avu- k 1 . NeJ"ad tekrar yazıema ba§ladı •• de gören ya gü1ece , ya ağ aya • 
kat tutacak paramız da yok.. Ne Demir ayna parçaaınm karıısmda 

ı yapacağımızı §aşırdık... Eskiden cak !.. D h b"l d' saçlarını düzelttikten sonra mer • - Dinle beni... a a. ı me ı · 
hu gibi tikayetlerimize Liman lda- divenlerden birinin çıktığını ititti. 

ğin bir feY var! .• 
resi bakardı. Şimdi burası "etimiz- ,. Kalbi tiddetle çarpmıya baılamıt-

h cak l b . -Nedir o?. 
de akkınızı araya ıa a ıyet ve _ y anaklarmda iki tane çukuru tr. Fakat bu ıu getiren bekçiden 
caat ediniz .. ,, diyor.. b'u.kası deg""ildi. Kızdı ve odaya va.r !.. ..,. 

Dertlerimizi gazetenize yazarak ? O do""ndu··. 
- lki çukur mu? Sahi mi .• 

nazarı dikkati celbetmenizi rica halde haydi yemeği_mizi yiyelim ! Nejad: 

ederiz. _ Evet, yiyelim •• Ukin Nejat - Ne o , dedi. Kızdığına bala• 

On senelik maaşlar 

Eyüpte oturan poli• mütekait
lerinden Ahmet Rüıtü gazetemi
ze gönderdiği bir mektupta di· 
yor ki: 

"929 senesinde tekaüt edildim, 
133 kurut maaş almaktayım. Bu 
paranın, bilhassa aile sahibi, bir 
adamı, geçindirmekten çok uzak 
olduğunu söylemeğe lüzum gör
müyorum. Ben ve benim gibi bir 
çok mütekaitler, dul kadınlar 
üç ayda bir 10, nihayet 25 lira 
para almaktayız. Bu paranın on 
seneliğini birden verip maliye 
ile alakamızın kesileceği ıöy • 
lenmişti. Bari bu yapılsa. da biz 
de elimize toplu geçecek 

para ile bir it yapmak imkinmı 

bulsak. Bu ıuretle üç ayda. oüz'i 
bir paTa almak için günlerce uğ
raımaz, bir çok memuru İtgal et-
meyiz.,, " 

Okuyucumuz bu dileğini bildir
dikten sonra kendisinin ve kendisi 
gibilerin vaziyetleri üzerine naza • 
rı di:kkati celp etmemizi İstemek· 
tedir. Arzusunu mektubundan 
gazetede bahsetmek suretiyle ye
rine getiriyoruz .• 

ben galiba komıu kızma aıık ol • lırsa. bu sefer aan.a ehemmiyet ver-
d t mediği anlaıılıyor?. um... T I" 

N • t 1 Sana k"un - O deg"' il be •.. Bekçi.. a ıım - e ıı enen o .. 
kanıabi1ir ... lster ol .. ister olma.. yok. •. Belki de bugün dönmiye
Bu senin bileceğin §ey.. cek bütün gün ve gece merdiven 

- Muhakkak 8.§ık oldum .. Çok· batında kalamam ya! •. 
tanberi atık olmamıştım.. Buna - Sana bir akıt öğreteyim mi? 
cidden çok da ihtiyacım vardı. - Haydi canım Nejad senin ve-

- Seni meneden kim?. receğin akıUarın ben makul olaca 
- Fakat bu defa kimseye kap· ğma kaniim. n "nr-tı tr 

Y ... k B " :..1- - Bir ilim aıkı~kt1.lbu . y,azıp tıramam... agma yo ... en aııx 
olayım .. Seveyim.. Sonra benim anahtar deliğine ıok .. 
elimden kapıınlar. lıte bu olmaz. -Daha bir defa bile konuıma-

- Yahu!. Sevdiklerini ben dığmı bir kadına nasıl ilanı 8.§k 
ne zaman elinden aldım?. mektubu yazabilirim. İsmini bi!e 

- Sen a1dm demiyorum .. Şim • bilmiyorum. 
di ıen romanını düşünüyoraun .• - llim aşk mektubu yazmak 
Senin qkla, sevda ile uğr&§acak için ismini bilmiye ihtiyaç var mı? 
vaktin yok... Bunu yapsa yapsa - Yok .. Haklısın.. Haydi sen 
Ali yapar.. romanlar yazmıf bir üatadsın .. Ba-

Ben bir kadına i.şrk oldum, be na bir ilam i.şk mektubu yaz .. 
ğendim mi, hemen kancayı takar, -Arab harflerini okuyup yaz· 
bir de bakarım bizim sevgili A'li masnu bilir mi bakalım.. Rumca 
Cengizle figird~yor. bilmamki yazayım?. 

A k .. l Ondan evvel Demiri derin bir dütünce aldı: - çı goz o .. R b d 
- Evet, dedi. umca en e sevilmenin yoluna bak .. 

- Şüphesiz böyle yapacağım... bilmem. 
Ah! Komfum .• Güzel komfum .. - Demek ki imkanuz bir şey •• 

iki arkadaş kartılıklı oturarak Beni bırak da ç.alı§ayım .. 
yemekJerini yediler .. Aşk kamını - Çalışırsın canım .. Hele dur ..• 

N k Fransızca harflerle .. r.loyu~·mamıttı.. e var, ne yo aa 

gemici neler söylemitti?. p Urolo§ = Operatör • 

hte gene i§in en olgun zamanın ·~i Doktor Kemal Ozsan f: 
da önüne bir aksilik çıkmıştı ... ;; l\araköy Topçular caddesi No. !14 ;~ 
Eğer Şeytan adasında öldürülen la:::::::::::: Telefon 41235 :m:::::::mll 

hepsini ıi'lip süpürdüler. Artık yi- - Ha o başka... Olur amma 
yehilecek bir teY kalmamıttı .. De- sonra. Şimdi bırak da itimi yapa• 
mir kalktı .. Kmk ayna parçasının yun!. . 
önüne giderek baktı ve atıkane Demir merdivenler de gene bir 
bir ah çekti ... Mırıldanıyordu: ayak sesi ititmişti .. Kulak kabart-

- Filhakika beni böyle kirli bir tı: 

bluzla ve ayaklanmda terlikle - Ah ... Merdivenlerden biri çı -
adam, Valeryo ise, emekler boşa 
gitmiş demekti. r 

' 
görmesi ... 

Fakat bu görünüş, her halde Ali 
cengizin gürültüsünden daha iyi 

dir. Öyle değil mi Nejad?. 
-Belki ... 

kıyor ... 

Demir merdiven başına koştu • 
Kim olduğunu görmek için ba,ını 
uzatıp baktı. Bu sefer de yukarıya 
çıkan aşağıdaki komşu ihtiyar Bo
dostu .. Tekrar odaya girerek ha • 
ğırdı: 

Valeryo öldükten sonra Graç- H A B E R 
yozayı kurtarmak için Venedikli • 
Ier acaba Şahin reisi verecekler 
miydi?. Eğer Şahin re:s timdi Va
leryonun iyi dostu olan T oskona 
dükasmın veya Papanın eline ge
çerse i~ler büsbütün sarpa saracak-

tı. 

(Devamı var) 

KUPON 
81 

1-------------------....... ---

Akşam Postası 

iDARE EVJ 
ISTANBUL ANKARA CADDESi .. _ _ _ 
'Ielgraf Adresi: lSTANBUL HABER 
Telefon Yaı.ı: 23872 İdare: 24870 
i ................................................. ! 
: ABOnE $ARTLARI : 
: 1 S 6 12 aylık ! : : 
: TOrklye: 120 850 660 1250 Krt.: 
$ Ecnebi: 150 443 8'0 1610 E 

~. ILAft TARIFESt i .. 
Ticaret llllnlarmm satın 12,60 i Resmt .IJAnlar 10 kuruştnr. i 

. ·····································--········ 

- Nejad senin galiba onun hak-
kındaki düşüncelerin fena .. Söyle
sene ... 

- Hiç bir fikrim yok... Onu 
bir gün geçerken gördüm .. Dikkat 
bile etmedim ... 
-Tanırsan korkarım, derhal a

tık olursun .. 
- Y 000 ••• Ben senin g!bi öyle 

birdenbire parlamam .. 
- Gidip merd!ven başında dö--

Sahibi "f> Ne~rıvat Müdürü: nüşünü bekleyeceğim .. 
HASAN RASiM US _ Olabilir .. Gördüğün zaman 

•·-·Ba--!ııldı•t•ı .~·."r.: _< .. VAK-I•T•)•l\•ln•t•ba•a••• .. 1 ne diyeceksin?. 

- Selamlayacağım ..• 

- Herkes geliyor, fakat o gel
miyor, gelmiyor ... 

- Hala Ali de gelmedi .. Gece 
yarısı oluyor, hala ortada yok .. 

(Devamı var) 

·························································e HABER i 
lstanbulun en çok satılan ha-i 

kiki akşam gazetesidir. Hanla ·i 
rmı HABER'e verenler kare ·i . 

• derler. : . . : ........................................................ . 
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Osmanlıcadan Tü. çe e 
klavuzunu neşrediyo 

•• oz 
z 

1 - Öz Türkçe köklerden ge • 
len ıözlerin karıısına (T. Kö.) 
beldeği (alameti) konmuştur. 

Buıiların her biri hakkında ıırası 
ile uzma.nlarımı::ın (mütehaısıs) 
yazılarını gazetelere vereceğiz • 

Örnek: 1 - Buz deryaları üzerin
de tabiatın bir çok bedialarına tesa
düf olunur = Buz denizleri üzerinde 
türemin bir çok bedizlerine rasgeli
nir. 

Beht = Şaşkınlık = (Fr.) Etonnc
ment 

• ber = Göğüı 
Orneh: Senıenber = Ak göğii.sli4 
- ber = Alan, götüren, getiren 

gmdı • 
l • • • • b = Şu e yazınız, ızın verrrsenu:, erı· 

Behte uğramak, mephut olmak = 
Şa§akalmak 

Beis = Zarar (T. Kö.) 

Örnel~: Bu işi yapmanızda hiç bir 
:arar (beis) görmüyorum. 

Örnel~: Dill>er = Gönül alan, 
Pcyambcr = llaber getiren 

Beraber = Beraber (T. Kö.) 

de a11dacmı kalsın 
Bergüzide = Seçkin = (Fr.) Select 

Örncl:: Asarı bergiizidesiyle §Ölı
ret~iar olan = Seçhirı izerlerile ün 
alan 

2 - Y eııi konan kartılıkların 
iyi ayırt edilmesi için, gereğine 
göre, franıızcaları yazılm•f· ayrıca 

örnekler de konulınuıtur. 

2 - Bu çalınan parça, bir bedia
dır = Bu çalınan parça bir bedizdir. / 

Bedr = 1 - Bedir (T. Kö.), (2) J 

2 - Dolunay= (Fr.) Plein 

lune ! 
Beclreka = Kılavuz = (Fr.) Guide 1 

Bedzeban = Kötüdil 

Bekar = Ergen = (Fr.) Celibataire 
Bela = Bela (T. Kö.) 
Belagat = Uzdillik = (Fr.) Elo

quence 

ÖrnelL: Bıı hatip belağaıiyle hepi
mizi ıeshir etti = Bıı aykaç uzdilli
ğiyle hepimizi büyüledi. 

~er~et = Berilik, aklık = (Fr.) Ac-

/ 
quıttement 

Örnek: Onun beraetine biitün 
onu bilenler ~ahittir = Onun berili
ğine biltiin onıı bilenler tanıktır. 

Beraet = Berilenme, Aklanma 
Beraet etmek = Berilenmek, Aklan

mak = (Fr.) Etre acquitte 

Berhava etmek = Uçurmak = (Fr.) 

Faire sauter 
Ömeh: Ufak bir dinamit koca bir 

haleyi uçurdu (berhava etti) 
Un peu de dynamite suf/it a /aire 

sauter une grande f orteresse 
Berhava olmak = Uçmak, bo§a rit· 

3- Kökü türkçe olan kelimele- Begayet = Pekçok 
rin bugünkü itlenmit ve kullam • 
lan ıekilleri alınmıttır: Ash ak 
olan hak, aslı ügüm o1an hüküm, 

Örnek: Düşman karşısında pekçoTc 
horlmya dil§en = Miivacehei adada 
begayet duçarı hav/ olan 

Belii = Uzdil = (Fr.) Eloquent 

Örnek: Onun kadar beliğ adam 
pek az bulunur= Onun kadar uzdil 
adum pek az bulunur. 

Ômeh: BP.raet etmesinden <;ok se· 
11inclim = Aklanmasından çoh sevin
dim 

mek = (Fr.) Sauter 
Beri (Münezzeh anlamına} = An, 

beri (T. Kö.) = (Fr.) Exempt, affran· 

chit 
türkçe ''çek,, kökünden gelen şe· Behadir = Bahadır ( 3) 

kil gibi .. 
Bedeni = Bedensel = (Fr.) Cor· 

poret 

Bebane = Bahane (4) - (Fr.) 
Pretexte 

Behemehal, beherhal = Her halde 
= (Fr.) En tout cas 

Belahat = Aptallık, alıklık = (Fr.) 
Idiotie 

Beraeti zimmet mazbatası (5) -
Berilik keadı, aklama keadı 

Beraet (Masumiyet anlamına) -
Anklık = (Fr.) Innocence 

Örnek: Kôf fei mesaviden beridir 
= lle.r tiirlii f c11alıktarı beridir. 

Örnek: Bedeni itinalarla kend~~i 
korumak, yalnız kendi ne/sine degil, 
bütün yurda faydalı bir i§tir = Be· 
densel özenlerle kendini korumak. 
yalnız: kendi özüne değil, bütün 
yurda fayda/,ı bir i~tir. 

Beher = Herbir, her 

Belde (Medine anlamına) = Site 
(T. Kö.) = (Fr.) Cite 

Berakiı = Tersine = (Fr.) a l'en
vers, par contre 

Beriyüzzimme (Beraet kazanmıf) 
= Berilenmİ§, aklanmcı = (Fr.) Ac· 
quitte Behimiyet = Hayvanlık - (Fr.) 

Bcstialite 
Behre = Pay, üle§ 

Belde (Şehir anlamına) - Şehir 
(Şar'dan) = (Fr.) Ville 

Bel'etmek = Yutmak = (Fr.) En-
gloutir 

Berid = Ulak = (Fr.) Messager, 
Courrier 

Berin = Yükıek 
Ômeh: Meseleyi berakis edelim 

= Sorumu tersine çevirelim. 

Beriye = Çöl = (Fr.) D~sert 

Bed'etmek = Batla.mak 
Bedi = Baılama 
Bedevi = Göçer, göçebe - (Fr.) 

Örneh: 1 - Onun lisaniyat ilmin
d.en hiç behresi yok = Onun dil bi. 
linıinden hiç üle§i yok. 

2 - Jyiliklerinizden biz de behre
mend olalım = lyiliklcrirıizden biz 
de pay alalım 

B~l'um = Yutak 
Benam =Ünlü 

Ôrne!.: Yiğitliğiyle iinlü - Şec<t· 
aliyle bcnam 

Berat = Berat (T.Kö) = Brevet 
Beray =için 

Örneh: Oraya i~ için gitti = Ora-
ya berayi maslafıaı• gitti. 

Berk = Şim~ek = (Fr.) .Eclair 
Berk =Yaprak= (Fr.) Feuille 
Berkarar olmak = · de durmak = 

Nomade Bend = Bağ = (Fr.) Lien 
Bereket = Bereket (T. Kö.) 

(Fr.) Se maintenir 
Bedhah = Kötücül = (Fr.) Mal-

\'eillant 
(2) "Çehre,, anlamına olan "bet 

(bed),, ile "gibi,, anlatnmı da veren İ 
"ir, ar, er, ır, ur, ür" senekinden ya- l 
pılma bir türk kelimesidir. Bu kelime- 1 
nin ayrıca (Radlof. IV.) de "beclır,, 1 
~ekli de vardır ki mecaz olarak "ziy- , 
net, tezyinat,, anlamına gelir. j 

Bend (Su bendi anlamına) = Bü
get = (Fr.) Barrage 

Berf = Kar = (Fr.) Neigc 
Bergüzar = Andaç = (Fr.) Souve· 

nir 

Ôrnel•: Dii§Üncesinde duruyor = 
Fikrinde berlwrardır. 

Örnek: Bedhah olan insanın akı· 
beti iyi olmaz = Kötücül olan insa· 
nın sonu iyi olmaz. 
Bedhahlık = Kötücüllük =' (Fr.) 

Malveillance 

Bende = Kul, köle = (Fr.) Esclave 
Bender = İ§lek iskele = (Fr.) Ville 

maritime, port de commerce 
Beni = Oğullar = (Fr.) Fils, cn

fants 

Örnek: Şu el yazınız, miisaade e
derseniz, bende bergüzarınzz kal.ıım 

Sema = Genç 
Berr, Berri = Kara 
Berrak = Duru = (Fr.) Limpide 

Örnelr: Berrak bir sema altında 

Örnek: Bedhalılık eden, lıendine 
C!der = Kötücüllü/, eden, kendine 
r!rler. 

(3) Kelimenin Türkçe eski şekli ay
niyle (Bağatır) dır. 

Örnelı·: Beni lsrail = lsrail oğul
ları 

Ber = Üzre, gibi 

(5) Türkçe temiz anlamına gelen 
(arı) sözü Arapça (ari) nin kökü ol
duğu gibi Tilrkçe (Beri) sözü de Arap 
ça (Beraet) ten gelen (Beri) nin kar
§tlığı ve köküdür. Eskiden halk ara· 
sında "Aman, §U dertten beri olayım 
da no oluna olsun,, gibi ıözler yay-

me§ccredc /.u~.~tügii:ar etmek = Du
ru bir göh altında ağaçlıklarda gezip 
dolasmah 

Be"rren = Karadan = (Fr.) Par 
Bedhu = Huyııız, kötühuy 
Bedia = Bediz = (Fr.) Merveille 

( 4) Kelimenin Türkçe eski şekli ay
niyle (Bağana) dır. 

Bervechi ati, bervechi zir = Agağc
da (Bak: atiyen) 

eon.TtYA 

232 ===---=========" 
. t Birdenbire 1 bıraz açığa ayrılmış un. . 

yirmi adım kadar ileride siyah bır şe-
v •• d .. m Bir bakışta yin kımddadıgını gor u • 

nuz ya hayvanı tanıdım. Anlıyorsu d ' 
hayvandan maksadıın Garkonyo ur. 
Herif deli gibi atılıyordu. Arkası~)~~ 

.. . .. 1u V t kahkaha ile gu u· yuruu m. e am M t 
ğü sırada yetiştim. Lokantanın u ~ 
f v d k b. rekiç yakaladım, 
agın an oca ır ~ k S 

merdivende papazla bir kapıştı · on-
rasını siz de biliyorsunuz! 

- Sağ ol cesur arkadaş!.. Canımı 
ikinci defa olarak sana borçluyumb I 

-Çok iyi söylüyorsunuz anıma, en 
size daha başka şeyler de borçluyum .. 
Henüz hltfunuzun minnettarı bulu· 

nuyorum? •• 
_Ha akhma geldi! Kapiten nere-

de? 
- Aşağıda görünen şu ağaçlara 

bağladım. .. 
- Pek ali! Onu Monteforteye go-

türürsün I • . .. • 1_ 
- Ya siz nereye gideceksınız Şo~a 

ye? 
- Ben boğazdan geçerek dönece-

fim. ·-
Ragastan, berhava ettiii ilk. Jagı-

mın ilerisinde bulunan yayla kena~ı
na giderek süratıe boğaza inmege 
başladı. 

• * • 
Aşağıda müttefikler ordusu dur· 

muştu. Bil'ibirinin ardı sıra du!ulan 
bu gök gürültülerinden evvela bı~ şey 
anlıyamamışlardı. Fakat taş yagmu
ru yağdığını ve koca kayaların parç~ 

ü rı parça olarak Sezar ordusunun ze · 
ne düştüğünü gördükleri zaman se
vinçle bağırdılar. Bütün ordu Monte
fortenin kurtulduğunu ve Sezar ordu· 
sunun mahvolduğunu anlamıştı. 

Bunun üzerine herkesi bir sevinç 
kapladı. Asker, şehri kurtaran y ıneç
•uı kahramanı alkışlıyordu. Sag ~a
lan zabitler bir yere gelerek hem duş
ınanm bozdluş ve kaçışını seyrediyor, 
ve hem de yıldırım gibi gürleyicl şey-

ni kurtarmak için ortaya çıkan ada
mın kim olduğunu biribirlerine soru
yorlardr. lşte tam bu sırada yaylanın 
üstünden bir adamın aşağıya inmekte 
olduğunu gördüler. 

Orsini: 
- Bu gelen Ragastandır .. Halbuki 

ben onun yaşadığından hemen hemen 
ümidi kesmek üzereydim, dedi. 

Ragastan ismi ağızdan ağıza do
laştı. Şövalye aşağıya varınca yere 
sıçramak için nkit bulamadı. Binler
ce kol ona uzandı. Yakaladılar, ku
cakladılar. Herkes bir kere sarılıyor
du. 

Sevincin doğurduğu heyecan biraz 
yatışınca Monteforteye doğru yola 
çıkıldı. 

Bir ata atlıyan Ragastan harbi 
kazanmış bir başkumandan gibi baş 
tarafta yüriiyordu. Bunu bütün asker 
·ıe zabitler istemişlerdi. 

Şövalye, kalbi şiddetle çarptığı 
halde Kont Almanın sarayına doğru 
ilerledi. Kendi kendine: 

- Artık Prensesle e\'lenecek ne bir 
Alma, ve ne de bir l\lanfredi kaldı. 
dedı. 

Bu sırada sarayın muhteşem mer
dfrenine varmışlardı. Primveri gör
mek l~rn gözlt:rini J.:aldırdı. Fakat Be
atris or:ı la1 ıia yoktu. 

R:ıgastan: 

- Tabit babasıyJe kocasının öldii
günü işitmiştir, dedi. 

Hayvandan iner inmez mevcut ku
mandanlar etrafına toplandılar ·re 
Orsini: 

- Geliniz Şövalye l Bundan sonra 
dul kalarak Kontluğun biricik haki
mi olacak olan Madam Beatrise mu
harebenin taf silatıru, olan biteni an
latmak şerefi sizidir ! dedi. 

Ahali büyük meydanlığa yığıldığı 
sırada Ragastan da etrafında Senyör
Jer ve kumandanlar olduğu halde bü
yük merdivenden çıktı. Kalbi artık 

bütün şiddetiyle çarpıyordu. Hepsi 

O vakit Ragastan eğildi, kana bu
lanmış bu muhterem başı kaldmp 
tam kurşunun isabet ettiği yeri öptü. 
Ayağa kalktığı zaman ağzı kandan 
kıpkırmızı ve yüzü mosmor kesilmiş, 

korkunç bir hal almıştı. 
Etrafma baktı. Kapiteni gördü. 

Prensin geniş kılıcını alarak hayvana 
atladı Zihni, biribirine zıd düşünceler 
altında ~zildiği halde bulunduğu mev
kii bir gözden geçirdi. 
Sağ kalan zabitler toplandılar. Mu

harebe kaybedilmiş, mağlubiyet panik 
şeklini almıştr,'Askerler silahlarını a
tarak, boğaza doğru seğirtiyorlar, her 
taraftan kaç~yorlardı. 

Ragastanm yanında bir ses: 
- Eyvah mahvolduk! .. dedi. 
Şövalye başını çevirince Orsiniyi 

gördü. Orsini sözünde devam ederek: 
-Sezar şimdi Monteforteye yürü

yecektir.. dedi. 
Ragastan: 

• - Onu, bu suretle harekette serbest 
bırakmalı .. Cevabını verdikten sonra 
yavaş sesle Orsiniye: 

- Aziz dostum! Elinizden geldiği 

kadar askeri toplayıp lloğazm içine 
doğru rücat ediniz .. Sezar sizi Monte

forteye kadar takip etsin! Sözlerini 
söyledi 

- Anlıyamıyoı·um ! .. 
- Bana itimadımz "'ar mı? 
- Sonuna kadar. 
- Oy le ise dediğimi yapınız l. 
- Siz ne yapacaksmız?. 

- Ben de Monsenyör Sezan hazn·-
ladığrm bir pusuya düşüreceğim •. 

- Pek ala, azizim? Son ümidimizin 
sizde olduğunu unutmayınız! 

Orsini ruc•at borusunu çaldırarak 
sağ kalan askerle Cehennem boğazına 
girdiği sırada Ragastan da son hızla 
harp meydanından uzaklaştı. 

Yarım saat sonra yaylanın 

dik yamaçlarını' tırmanmağa başla
mıştı. Yamaçlar dik olduğundan al
tından inmeğe mecbur oldu. Kapiten 

terrc 
(Devamı var) 

arkasından geliyor ve sahibini kaya
lar arasından takip ediyordu. Bu su
retle bir saat yokuş çıkarak nihayet 
Ragastan yaylaya vardı. Bu sırada 
Sezarm, ordusuyle Cehennem boğazı· 
na girmeğe başladığını gördü. 

Ragastan bir dakika kadar Kapite
ni dinlendirdi. Sonra hemen atına bi
nerek Kafa kayasına doğru süratle 
gitti. 

• • • 
Papaz Garkonyo geceyi pek rahat 

geçirmişti. Sabahleyin uyanarak kalk 
tr. Gerinip esnedikten sonra kahkaha 
ile güldü. Kendi kendine: 

- Sezarın yanında şimdi 20 bin as
ker var, müttefikler ne müthiş bir 
mağlubiyete uğruyacaklardır. Ah 
~lösyö Ragastan işte bugün kıyamet 
kopacak! .• Sözlerini söyledi 

Papaz düşmanın mağlubiyetini sey
retmek ve Ragastanm sağ kalanlara
rasında bulunup bulunmadığını gör
mek için iyi bir yer an ... "'.aıağa başladı 
Sonra Kafa kayası lokantasına kadar 
gitti. Fakat orada da durmadı. Biraz 
daha uzağa giderek boğazda geçecek 
şeyleri görebilmeğe eh·erişli iyi bir 
yer buldu 

Bu sırada harp başlamıştı. Asker
lerin nara1arn yaralıların çığlıkları 
Garkonyonun bulunduğu yere kadar 
geliyordu. Bu sırada saatler birer da
kika gibi geçiyordu. Papaz yemeğini 
de beraber getirmiş olduğundan kar
nını doyurrnağa başladı. Hem yiyor 
hem de muharebeyi seyrediyordu. 

Birdenbire sesler yaklaştı. Eğildi 
askerlerin kaçıştığını gördü. Bunlar 
müttefiklerin ordusunun ilk firarileri 
idiler. Bundan sonra bir çok kıt'alar 
silahlarını atarak kaçmağa başladı
lar. Bir sürii Jmlk yaralıları, ölenleri 
çiğneyerek l\lonteforteye doğru koşu
yorlardı. 

Garkonyo sevincinden ~ldırmak 
derecelerine gelerek: 

- Dediğim oldu .. Fakat Ragastanı 
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göremiyorum! Hemen muharebe mey
danına gidip arayacağım! Belki ora
da bulurum. Acaba bütün ölüleri bi
rer birer gözden geçirmek Jazrm geJe
~ek mi? •• dedi. 

Boğaz şimdi kaçanlarla doluydu. 
Askerler bir felakete uğramış karın
calar gibi biribirlerini çiğneyerek gü
neşin kızgın harareti altında kaçışı· 

yorlardr. Nihayet muharebe ederek 
ağır ağır çekilen oldukça muntazam 
bir kıt'a göründü. 

Bu esnada işidilen gürültü pek 
müthişti. Bundan sonra Sezarın or
dusu meydana çıl,tr. Borjiyanın kıt'a
Iarı yanaşık nizamda olarak munta
zam surette ilerliyorlardı. 

Papaz: 
- Biraz sonra Monteforte alına

cak! diye bağırdı ve sonra soluk so
Juğa: 

- İşlerinde Ragastan yok! Her
halde gebermiştir ! Şimdi gidip görü
rüm! dedi. 

Sezarın ordusu ilerlemekte devam 
ediyordu. Papaz şimdi bütün orduyu 
görüyordu. Bu anda Monteforte tara
fından dehşetli bir patlama gürültüsü 
işitildi. 

Papaz süratıe döndü. Taş ve kaya 
parçalariyle koyu bir dumanın yük
seldiğini gördü. Du duman kaybolun
ca acı acı çığhklar kulağını tırmala

dı. Sezarın ordusunda bir teliiş göze 
çarptı! Taş yağmuru kıt' al arı ezerek 
mah,·ecliyordu. 

Gakonyo titreyerek: 
- Bu nedir acaba? Sözlerini mırıl

dandı. 

Bu sıralarda yakınlarında ikinci 
bir patlama duyuldu. Ayni duman bu
lutu havayı kararttı, ayni taş yağmu
ru yağmağa başladı. Ayni çığlıklar, 

ayni inlemeler işitildi. Sezar ordusu
nun 8n tarafındaki kıt'a tan ged çe
kilmek ve arkadan gelenler ilerlemek 
l!!ltlyorJardr. Kan~ıkhk son dereceyi 
bulmuştu. 

Papaz iğrenç küfürler savurarak 
yaylaya fırladı.. Lokantaya doğru 
koştu. Bu sırada beş yüz adım kadar 
ilerisinde bir adamın eğildiğini ve fi. 

tili ateşlediğini gördü. Üçüncü' bir gür
leme ile kaya sarsıldı. Aşağıdan gene 
çığlıklar yükseldi. · 

Bu adam yalnız başına bir orduyu 
mah,·ediyordu. Garkonyo yumruğunu 
havaya kaldırarak "lanet olsun,, diye 
bağırdı. Ragastanı tarumıştr. 

Ragastan lokantaya yaklaştıkça 

sıçrıyordu. Bir kere daha eğilip ateş

ledi. Bir gürleme işitildi! Tekrar sıç· 
radı. Beşinci bir patlayış daha koca 
kayaları ha,·aya fırlatmıştı. 

Akh başından giderek taş gibi ha· 
reketsiz duran papaz bu hali rüya 
görüyormuş gibi seyrediyordu. Niha
yet Ragastanın lokantaya girdiğini 

gördü. O vakit bir sevinçle o da arka· 
sından lokantaya koştu. Kapıdan içe· 
riye girdi, ,.e yeraJtına inen bir mer
divene tesadüf etti. 

- Oh lblis ! .. Merun şeytan! Sözle· 
rini mırıldandı. 

Hiddetinden mosmor kesilerek saç
ları dimdik olduğu halde merdiven
den indi. Yarı aydınlık mahzenleri ge
çip uzun bir fitili ateşleme!< üzere bu· 
Junan Ragastanı gördü. 

Fitil yavaş yavaş çatndamağa baş. 

ladr. Bunun üzerine Ragastan kalka
rak en alttaki mahzenden çıktı ,·e de
mir parmaklığı kapattı. Kilitledi, a
nahtarını içeriye fırlattı. Telaş etme· 
den ikinci parmaklığa yürüdü. Bir
denbire kec;kin bir kahkaha işitti. De
mir parmaklık şiddetli bir surette ka
panmış , .e Ragastan ikinci mahzende 
iki parmakhk arasında hapsolunmuş· 
tu. Arkasında, son mahzende müt
hiş bir barut kümesini ateşliyecek o· 
lan fitil yanıyor, fakat söndürmek 
elinden gelmiyordu. Çünkü mahzene 
girecek kapıyı kendisi kapayıp kilitle
miş ve anahtarmı da içe~iye fırlatmış
tı. Önünde kapanan demir parmaklı-
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ğın öte tarafındaki birinci mahzende 
karanlık bir gölge gözüne çarptı. Bu 
kahkahalarla gülen papaz Garkonyo ı 
idi. Yüzünü demir parmaklığa daya
yarak: 

- Şeytan! En sonra kazdığın ku
yuya düştün 1 dedi. 

Ragastan omuzlarını silkerek ar· 
kasını döndü. Papaz: 

-Geber! Kahrol! Böyle göz göre 
göre öl! Sözlerini söyliyerek dışarıya 
fcrladı. Ragastan demir parmaklığı 
açmağa uğraştıysa da bu demir par
maklık kayaya mıhlı bir büyük çivi 
ile kapalı olduğu için açılmasc müm
kün değildi 1 

· Fitil yavaş yavaş yanıyordu. Ra
gastan daha bir iki dakika kadar ya
şıyabileceğini hesapladı. KoHarını ka
vuşturdu. Bir köşeye oturdu. Gözleri
ni kapayarak gözlerinin önünde can
lanan sevgilisinin hayaline dalarak: 

- Elveda Primver ! Kelimelerini 
mırıl dar t'r. 

Birdenbire vücudu titredi. Merdi
venden dehşetli bir yuvarlanma gü
ı·üJtüsü dydu. Elinde büyük bir çekiç 
olduğu halde bir adam gözüktü. Ra
gastan sıçrayarak: 

- lspada Kapya, sen misin? diye 
bağırdı. 

lspada Kapya cernp vermedi. Par
maklığın kilidini kırmuğa başladı. U
çüncü vuruşta parmakhk yarıldı. Ra
gastan merdivene doğru fırladı. Bu 
sırada lspada Şapya yere eğilerek 
siyah bir şeyi yakaladı. Bu eli ayağı 

bağlı olan Garkonyo idi. Papaz kıvra
narak: 

-Merhamet, merhamet! diye hay
kırdı. 

lspada Kapya cevap vermeden onu 
mahzene kadar sürükleyip kapıyı Ü· 

zerine kapadı. Bir iki sıçrayışta Ra
gastana yetişerek her ikisi de süratıe 
uzaklaştılar .• 

Henüz on heş adım kadar yQrU
mü~Jerdi ki öbürlerinden daha müt-

hiş bir gürültü koptu. Bir kaç saniye 
içinde kaya yığını berhava oldu. Ra
gast:ın göle doğru fırlayan kaya par· 
çnhm arasında simsiyah olmuş bir 
insan secedi gördü •• Sonra hep~i bir· 
den kulak tırmalayan bir çatırdı ile 
boğazın içine düştü. 

Bulut halinde yükselen duman ve 
tozlar kaybolduğu zaman lokantanın 
da bu arada berhava oJdu~u görüldü. 
Kafa Kayası darmadağın olmuş, ve 
yerinde şimdi içinde bir çok kertenke· 
lelerin korkudan öteye beriye kaçış· 

tıklan geniş bir çukur husule gelmiş
ti. 

Sezar ordusunda sağ kalanlar kor· 
ku ve dehşet içinde öteye beriye kaç
tıkları sırada Ragastan bir kayanın 

tepesinden boğazı s eyrediyordu. U
zakta, firarilerin arasında siyah atın· 
dan ve elbisesinden tanıdığı Sezarı 

görünce sinirli bir kahkaha ile güldü. 
Bu anda göklere kadar yükselen 

gürültü ve çığlıklar ara!ô'ında sanki 
bu kahkahayı işitmiş gibi, Sezar başı
m kaldırdı. Ragastan gözüne ilişti. 

Yumruğunu ümitsiz bir tehditle ona 
doğru uzattı. 

Ragastan sesi çıktığı kadar: 
- Herhalde ger.e görüşürüz Mon

senyör! diye bağırdı. 
Fakat Sezar, bu firari sürüsünün 

itip kakmasc arasında, boğazın köşe· 

sinde gözden kaybolmuştu. 
Ragastan lspada Kapyaya doğru 

elini uzatarak: 
- Teşekkür ederim! dedi. 
- Ah Şövalye! Bu papaz ne rnelun 

bir hay\·anmış ! 
- Eevet .. Eğer sen olmasaydın o

nun yerine ben mahvolacaktım. Fakat 
o herifi nasrl gördün? 

- Tesadüf en l\lösyö ı Siz, önceden 
hazırlamış olduğumuz lağımları yal
nız başınıza nteşliyeceğinizi söyledi
niz. Ben de öunun üzeri~c nasıl pat· 
1ryacaklarını görmek için lokantadan 


