
21? 4 
KUKUS ,, 

=-
Telefon: 23872 

3 Mayıs 1935 - CUMA ~ene 4 - Sayı: 1 l:iO 

Kars'da beş .· yeni zelzele 
daha kaydedildi 

Bunlardan ikincisi şiddetli oldu 
;-.-•••••--•==- - _..__.-uuwwemuawww wwww _ _._. __ 

1 500 ölü; 1200 yarah (ağır, 
hafif); 1300 çöküntü ve yı-. 
kılma olduğu tahmin ediliyor 

Huey Long 

' 

iş kanunu 
IAylhası Alakadar 

Vekaletler tedbir 
allnmasını emretti 

Ağrı dağ 
• , AGIZ Japonlarla Çinliler ara-

Kan-Vilôyetinin kürük bir hariıasr sın da bir anlaşma mı var? 

Kamutayda bir an 
evvel gUrUştlltlp 

çıkarılacak 
Ankara, 2 - Kamutayın ı;... 

günkü toplanbımda, iktiaadi buD
ran vergiıi üçüncü maddeıinİll 

tefıirine ait mazbata dolaynıyleı 

Saylav Refik Şevket bakanlıim 
kanunlan tatbik 'etmek kudretini 
haiz olmaaı icap ettiğini söyliy .. 
rek Kamutaya mütemadiyen tef. 
sir için müracaat edilme.ini doi· 
nı bulmadığını ipret etmiftir. 

Yen.iden 
pathyabilir mi? 6 Alman Japonlar Çin hudutları içine silah 

tahtelbahiri taşıyor ve gümrüksüz mal Kars, 2 (Huauıi) Kars dün bü· 
Y'iik bir felaket geçirdi. Oğle vakti 
tam saat 13,14 de herkeı itinin Manevralara bile 
ha,mda çahıırken birdenbire bir hazırmış 
Uiultu, ve onu takiben de çok tid- Bu haber Lo n d r a-
detti bir aanmtı duyulıJıuıtur· d . I 
Herkes telif ve heyecan içinde a V~ sıyasa 
aokağa fırla.mıfbr. Ancak 2 aaniye mu h ıtte h 1 ca b 
kadar •üren bu tiddetli zelzele eı- uyan d 1rd1 
Jaumcla birçok binalar çatl&mlf, 
hazdan da ylkılmrttır. 

<Devamı 2 incide) 

Lord Gladston 
öldü 

Bu eski ailenin 
zinciri kopmuş oldu 

Almanya Venay muahedesiy • 
le .kat'iyen menedilmit olan tah • 
telbabirler birer birer kendini or
taya koyuyor .. 

On iki tane yapacağını IÖy'ledi • 
ği 250 ter tonluk tahtelbahirlerden 
buıün altı tanesini tamamlanıq 
bile olmaaı bütün •İyaaal muhitte 
heyecan uyandınnlfhr. 

On iki t.ahtelbahirden altı ta • 
nesinin her feyİ tamam olduğu, 
tayfaaı konulduiiu ve Almanların 
timal denizindeki üsaü olan Wil
helmıhawen açıklarında manev • 
raye. haızr bulu11duğu yazrlmakta-
drr. , 

Hazırlanmıt olan altı tahtelba • 
hir havadiai Londrada geç vakit 
öğreni lmi,tir. 

İngiliz hariciye nazrrı V ersay 
muahedeımdeki memnuiyetine 
rağmen, Hitlerin bir tahtelbahir 
filosu tezgaha koyduğunu avam 

1..ord Glad~tun G/adsıorı ı kamarasında aöylemitti. 
(Yansı 2 nci sagıfmla) < Deoamı 2 incide) 

gönderiyorlarmış 
_Jnsil!~ ':Deyli Hera~d,, gaze·ı Bu habere göre, Şimali Çinde 

t~~n~e Pekınden huıuıı muha· Japon kuvvetleri trafından aeuiz 
hırımız yazıyor,, kaydryle pyanı bir iıtili. vukua gelmekte Japon. 
dikkat bir haber çıkmıttır. '(D 2 

1 

• evanu ncıde) 

Fener-Olimpiyakos 
bugün karşılaşıyor 

Maliye Bakanı buna cevap ve
rerek gerek hazinenin, gerek mü

'(Devamı 2 ncide) ' 

KIZIL 
KADIRGA 

Btlytlk ve 
heyecanlı 

Deniz 
r~manı 

Yakında Haber 
sütunlannda 
merakla takib 
edeceksiniz 

YEDİGÜN 
İlkbahar için bu hafta baştan başa; 

renklf ve <32) sayfalık fevka1ade bir 
nüsha çıkardı. Bu sayısını hemen 

Fenerbahçenin en iyi oyuncµlannJan ikin: Şaban Niyazı 

(Y<ııı$ı 8 nci ıay/ada), ı 
mUn•zzlfnfzden isteyiniz. Zengin ,.e 
canlı yazıları, renkli t.ablolan •. 
uatlerce eilendirec:eldir. sızı 
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arısını vuran 
adam 

Cinayeti yaptığı 
yerde dün asıldı 

Gaziantep - iki sene evvel hüku • 
m : !: yak rr '-:ı • ,.,,d::ıinden ay
rılan enç kuı11 Snbihayı 14 kur§unln 
öldüren Suriye tebaaamdan Hüseyin 
Ağırceza mahkemesince idama mah • 
1:-C::ı edilmİ§tİ. H ü!c::n t~:dik olundu
ğundan Hüseyin kansını vurduğu yer
Je -:ıı.x ; :.zr. Hüseyin, t:ü ....... b:-:sı -
mn öldüğü yerde Jmvl•p:ağmdan 

memnun olduğunu söylemiıtir. 

lo d Glades
on ödü 

Tarihlerde ismine tesadüf olu
nan meıhur İngiliz BaıvekiH 
Gladstonun oğullarından üçüncü
sü yaıamaktaydı. Londradan ge
len bir habere göre, iki ak§am 
önce, o da, 83 yaşını henüz bitir
miş olduğu halde bidenbire öl
müştür. 

Lord Gladstonun babası, dört 
defa başvekil olmuıtu. lngiltere· 
nin liberal devlet adamlarından 
sayılırdı. 

Lord Gladaton, sabahleyin ki
lisede ayin yapıldıktan sonra ken
disini kaybetmi§, şoförü oluijen 
tedariki için koımuşsa da bir işe 
yaramamıştır. 

Ölümünden bir gün evvel, bal· 
iızının cenazesinde bulunmuştu. 

Ne kendisinin ve ne de karde· 
tinin çocuğu olmamıştı. Bu yüz. 
den ünvanları da kendileriyle be· 
raber göçüp gitmiştir. Bu sıu-etle, 
İngiliz tarihinin en tanmmı§ şa
hıslarından biriyle olan bağlar 
kopmuş sayılmaktadır. 

nıanlar 
Gayri askeri 

mın akaYıa as cer mi 
· gön<lermişler 
Londra, 2 (A.A.) - Silahtan 

tecrit edilmiı olan Ren mıntaka • 
sının en az iki şehrinde polis ye
rine Alman hüh~etinin askeri 
kıt'alar koyduğunu bildiren gaze· 
te haberlerinin Londra resmi mah-
fellerinde teyit edilmedisini Röy
~er ajansı bildiriyor. 

Bu haber, resmi olmamakla be
raber Lord Stanhope tarafından 

son günlerde Ren kıt'asmda, hak
kında yapılmıı olan beyanattan 
dolayı husust bir alaka uyandır -
mı§tır. 1 .. 

6 Alman 
tahtelbahiri 

(Ba~tara/ı 1 ncide) 
Şimdi 12 tahtelbahirden diğer 

aitıamın da sür'atle meydana ko • 
nacağı zannedilmektedir. 

ıBu hidise yüzündendir ki ya • 
pılmuı mevzuu bahsolan İngiliz 
- Amerikan deniz konuşması ge
riye vurmuştur. 

Mayrsm ıbaşlangıcmda yapıl • 
ması kararlaıan bu !konuşmanın, 
şimdi Mayısın sonuna kadar ya • 
pılamıyacağı kanaati vardır. 

Gerek İngilizler, gerek Alman • 
lar, Hitlerin yeni bir Alman siya • 
sasmr ilan etmesini beklemekte • 
dirler. 

Hitlerin buluncağı yeni bir be • 
ynnat Ahnanyanm deniz siyasası· 
nı belli edeceği gibi, muahedeyi 
bozduğu için uluslar ıosyetesiru::e 
hakkında alman tevbih kararma 
cevab teşkil edecektir. 

HABER - Versay muahedesi· 
nin Alman bahriyesine taalluk e • 
den 181 inci maddesi, Alman filo

HABER - Akşam Posta ı 
L ::;:& 

Kars'da beş yeni zelzele 
daha kaydeeildi 

Bulgaristarıda 
kral aleyhine 

8D • 

numayış 
'( Baştaralı 1 nclde) 

Civrdan ilk gelen haberler 6 
bedbahtın enkaz altında kalarak 
öldüğünü, 10 ki~inin yaralandı· 

ğmı, ve 4 ki§inin de kayboldufı· 
nu bildiriyordu. 

Fakat aradan pek az vakit geç• 
meden felaketin pek daha büyük 
olduğu anlaşddı. Zelzele hemen 
hemen bütün kazalarda büyük 
tahribat yapmakla beraber, bun• 
lardan en fazla tahribata uğrıyan 
Diğor olmuftur. 

Bu nahiye merkezindeki evlerin 
hepsi tamamile yıkılmııtrr. Jll< 
ge1en haberler, Diğor ile ona bağlı 
on beı köyde 200 zavallmm enkaz 
altında canverediği ve 400 ki§İnin 
ağır surette yaralandığını bildiri· 
yordu. Kayıplann adedi de henüz 
tesbit edilememitti. 

Bu haber Karsa vasıl olur olö 
maz ba§ta vali olmak üzere bir 
sıhhi imdat heyeti teıkil edilmi9, 
ve Diğora hareket edilmiftir. Srh· 
hi imdat heyeti beraberinde SO ça· 
dIT, yiyecek, kafi miktarda iliç ye 

sargı götürmüıtür. 

Havalar çok soğuk ve ltarlı ol· 
duğundan yollarda müfküli.t1a 
karşılaşmq1ardll". 

Bundan b&§ka zelzele neticesin· 
de bazı akar •ular c;ekilmif, ve tar• 
lalarda da büyük çat1aklıklar ha· 
sıl olmuıtur. Yapılan bir hesaba 
göre tamamile yıkılan evlerin 
miktarı 400 den fazladır. 

Zelzele1er, daha hafif olma]( Ü· 

zere aevam etmektedir. Halk bü· 
yük bir korku içindedir. 

Zelzele lstanhul ruatlianeai ta· 
.rafından da kaydedilmiıtir. Ra
sat'hnenin verdiği malUınata göre 
zelzelenin merkezi lstanbuldan 
1~00 kilometre uzaktadD". 

Haber - Kara, ıark vilayetleri
mizin hemen hemen en mam\U' bir 
şehridir. 14,400 kilometre mu· 
rabbamda olan bu vilayetin mec· 
mu nüfusu 205,098 dir. 

Kars denizden çok yüksek bir 
irtifada, sarp, ve volkanik bir ara· 
zi üstüne kurulmuştur. Jklimi f ev· 
kalade serttir. Senenin uzun bir 
müddetini kar alt.mda geçirir. E· 
ıasen eski 'bir volkan, sönmüt bir 
yanar ·dağ oian Ağn dağı da Kar· 
sa pek yakındır. 

Karsa tabi kazalar arasında en 
me§hurları Ardahan, Arpa çyı, 
Çıldır, Kağızman,Göle, Posuf, Sa· 
rıkamıf vadır. 

Karsda beş zelze
le daha hissedildi 

Kars, 3 (Huauai) - Dün de bu· 
rada beı yeni zelzele daha ol • 
muştur. Zelzelenin ıaatleri tu • 
dur: 

9.20, 11.30, 12.14, 13.15, 22.30. 
Fakat esasen halk müteyakkiz 

bulunduğundan şehirde panik ol· 
mamııtrr. Bir çok aileler açık 
havada ve çadırda oturduklan 
için fazla zayiat olmamıttır. 

Yalnız civar köy ve kazalarda· 
ki zayiat çok ehemmiyetlidir. Ye-
ni zelzeleler neticesinde ıi.mdiye 
kadar çölonemiı olan evler de çök· 
mü§, yenden bir çok zavallı enkaz 
altında can vermiıtir. Rakamlar 
daha kat'i surettte tesbit edileme • 
melde beraber ölenlerin &aynı ev· 
vellı:ilerle birlikte 500 ü geçtiği, a 
ğrr ve hafif yarahların 1200, yıkı· 
lan ve harab olan evlerin sayısı da 
1300 kadar tahmin edilmektedir. 

de sayılamıyacak derecede çok 
hayvan telef olmuştur. Bunların 
lqleri henüz kaldırılamamıştır • 

Halk heyecaan içindedir. 

Kandilli rasatha
nesi dört zelzele 

kaydetti 

yediden bu saban yediye kadar 
43 milimetre yağmur yağmıştır. 
Rüzgar şimalden esmektedir. Yağ · 

mur bu sabahtan itibaren kesilmiş· 
tir. Hava düzelmeğe doğru git
mektedir. 

İstanbulda yağmur yağarken. 
Trabzonda sıcaklar gölgede 36 yı Kandilli rasathanesi dün İ.tan

bulda dört zelzele kaydetmiıtir • 
Birinci zelzele saat onu 18 da' · 

k~a. 33 saniye geçe ikinci xelze • 
le saat on ikiyi 21 dakika 53 sani· 
ye ıeçe, üçüncü zelzele ~t on Ü· 

çü 1 O dakika 8 saniye geçe, dör • 
düncü zelzele ise as.at yirmi ikiyi 
bir dakika 45 san\ye geçe olmUJ • 
tur. ikinci 2elzele biraz şiddetli 
diğer üçü ise hafiftir. 

Sof ya, 3 .- Sof yada birçok za• 
bitler ve siyasi adamlar posta ile 
birtakım imzasız mektup! r almış· 
!ardır. Bu mektuplarda Kral aley· 
hinde çok ağır ithamlar yazılıdır. 
Bu mektupların kralın aleyhinde 
bir cereyan uyandırmak için ç.a· 
lı§an cümhuriyetçiler tarafından 
gönderildiği zannediliyor, 

bulurken Varıovada da ~ar yağ~ Po1is suçlulan araştırmaktadır. 
maktadır. Kar hakkında a1ans tel- Şimdiye kadar hiç bir netice elde 
grafı ıudur : edilememi§tir. 

Var§ova, 3 (A.A.) -36 saat·-;-----=----:=---=-----
ten beri Lehistanın her tarafında Japonlarla Çinliler 
tiddetli kar yağmaktadır. Eriyerı d 
kar yığınları yolları kapatmakta arasın a anlaşma 
ve fimendifer münakalitını dur~ ? 
durmaktadır. Hasar bilhassa çiçek mı Var • 

Bu zelzelelerin merkezi bir kaç 
ay evvel olduğu gibi Marmara 
havzası değildir. Dünkü zelzelenin 
merkezi Ka;a olduğu tahmin edil • 
mektedir. · 

İstanbul rasathanesi Karata o • 
1an ilk zelzeleyi ve diğer zelzele • 
leri tamamen kaydetmiftir. Hatti 
ilk zelzele çok tiddetli olduğu için 
müthit tahrif.>at yaptığı da ali.ka • 
dar makama bildirilmi9tir. 

AQr1daQı yeniden 
patlıyablllr mi? 
Ağrı dajı Y.eniden patlrya bilir· 

mi? 
Tanmmıt jeoloji müteliaaarsla

rmıızdan ve eski Üniversite hoca· 

bahçelerinde çoktur . 

Trabzonda sıcak 
fırtınası 

Trabzon2 - Üç gündenberi 
Trabzonda tiddetli Lir sıcak dal
gıuı esiyor. Hararet gölgede 30 
·dereceyi buldu. Dün gece iki zel· 
zele oldu. Fakat hasar yoktur. 
Zelzele esnasında elektrikler sön· 
dü tehir karanlıkta kaldı. 

Sıcakdan mektepler tatil e'dil
di. Şehirde tiddetli bir •usuzluk 
büküm sürüyor. Halk çeıme bat· 
larmda nöbet bekliyor. 

Trabzonda §imdiY.e kadar bu 
mevıimde böyle bir ı:ıcak ;da1gası 
göriilmemiıtir. Sıcaktan bayılan· 
lar oluyor. 

lanndan prof eaör Malikle bugün 

1 görüıtük. Bize §U izahatı verdi: Genç asker er 
- Geçenlerde Marmara adası '(Ba~tarafı ı ncide) 

tiavzumda olan zelzele ile Kar~- Maltepe Askeri Li~i Müdürü 
daki zelzele raaında bir münase· Erkanıharp Miralayı Alil Türer'in 
'bet.aranamaz. Bu iki zelzelenin baıkanlık ettiği merasime istiklal 
ayni aenc i9inde olu u ~eec bir Mar§ıyle ba§lanmıştır. Harbiye-
tesaaüfe atfedilebilir. den bir gençle Maltepe Lisesin-

Zelzelenin Trabzondaki aıcal<, den Ekrem birer nutuk söylemiş
Avrupadaki soğuk dalgalarile de ler sonra mektep mar9larr çalın· 
bir alijcaıı Y,Oktu .. Zelzele arazisi mıf, harbiye muzikası ile harbiye 
altüst olmut mmttp.kalarda vukua bölüğü önde olmak üzere parktan 
gelen bir hadisedir. Bunun baıka çıkılmı§tır. Talebe Taksimde dur· 
bir ıebebi olmadığı gibi mevsimin muf, abideye büyük bir çelenk 
vesairenin zelzele üzerinde.bir te· koymuılar sonra harbiyeye gide· 
. . kt ' 
sın yo ur· rek merasimle mektebe alınını~, 

.r (B~ıarafı 1 ncideJ 
lar buraya nihayetsiz .miktarda 
mühimmat getirmektedir. 

liü)v.ı. Cin duvarının içinde bu
l '' . unan ~ayn azn.. ... ;- • mmtal<aya 
yerl mıf Japon askeri hc.~l•rr. 
na, Çin resmi memurJarmın gözü 
önünde mühimmat naktedilmek~ 
tedir. 

"GaJi-i alken,, mıntakanın eaaa 
itibariyle bir tarafında Japon ve 
Mancoko aıkerleri, öbür tarafında 
Çin h~dut mubafızlan bulunmak 
rerekti •• 

Diğer taraftan Tiyençin' deki 
Japon garnizonlar karargahına da 
ayni aurette nakliyat yapılmakta~ 
dır. 

Buradan aylarca evvel çekil
mesi lazımgelen Japon askerler\ 
gittikçe çoğalmaktadır. Ve çekile· 
ceğe de benzemiyorlar •• 

Tayyarelerin inmesine yaraya· 
cak sahalar yapılmakta, kıtlala" 
bina edilmekte v.e nakliyat aef er· 
leri ihdas edilmektedir. 

Ayni gazetenin. muhabiri, Nan
kin hülW:metiyle Japonya arasın· 
da, "bu silahları gümrüksüz ola· 
rak Çine aolanak için,, hususi bir 
anla§ma bile olduğunu söyledik· 
lerini yazmaktadır. 

Silahlar Çine, üzerinde Japon· 
ya bayrağı dalgalanan kamyon· 
larla girmektedir. 

Çin memurları bir şey deme
mektedir. Ve bunun neticesi ola· 
rak, bugün. ıilahlardan başka, 
ayda 2,000,000 İngiliz liralık ka· 
dar da Japon emteaaı Çin arazisi· 
ne gümrükıüz olarak girmektey• 

Bu zelzele dolayııile :Ağrı <la- }aldır. Bu sene Kuleliden 700. 
ğının tekrar jndifa edeceğini hiç Maltepeden 200, Bursadan 120 ol
zannetmiyonım. Filvaki Ağrı da· mak üzere 1020 talebe askeri Li· 
ğı eski volkanik bir dağdrr ve dağ selerini bitimıi§tir. Bu talebeler 
volkanik mahıulatm, y_ani lavla- arasında 6 Mayısta bir aesme im· 
rm birilaneaile husule gelmiştir tihanı yapılacak ve içlerinden en 
ama zelze1e ba.tka §ey, volkanizm muvaffak olanlar askeri mühen
b&fka §ey olduktan için Ağrı .da· dislik ve fen memurluğu tahsil et- _m_iı_ .. _. ------=----
imıu yeniden patlaması ihtimali mek üzere Fransa ve Almanyaya Sovyet Rusya .. fransa 
mevzuubahis olamaz. gönderileceklerdir. anlaşması imzalandı 
HOkOmet yardım • k Paria, 2 (A.A.) - Fransız-
için te9bir aldı iŞ an unu Sovyet misakı bu ak!am imzalan• 
Ankara, 3 (Hususi) - Karata '(Bn§tnra/ı 1 ncide) mıştır. 

vukubulan zelzele burada büyük kelleflerin menfaatlerini koru- Fransız - Sovyet andlaşması· 
bir teeıürle ka11ılamnı1, alakadar mak için hassas bulunmak lazım nın ikinci maddesine göre, Ulus· 
daireler zelzeleden zarar gören - geldiğini, bu itibarla tefsir talep· lar Kurumu ittifakla karar verme• 
lere yardrm için tedbirler almış • !erinin çok görülmemesini söyle· diği takdirde, Fransa ile Sovyetler 
lardır. miştir. Nihayet tefsir mazbatası derhal biribirlerine yardım e<ıecek 

lçiıleri Bakanlıiı ile Sağlık ve reye konarak kabul edilmittir • lerdir. 
Soyeal Yardım bakanlığı Kan vi· Bundan sonra Okonomi Baka- Beıinci maddeye göre, yardım 
liyetine telgrafla emir Yererek nr it kanunu layihasının Kamuta- mükellefiyeti yalnız ~ vnıpaya 
:zelzeleden evleri yıkılanlıa:ra yar • ya gelmiş bulunduğunu söylemi§, şamildir. Üçüncü madde, yardı• 
dım edilmesi için ciddi tedbirler bütün encümenlerde ayrı ayrı mü- mın Uluslar Kurumunun tavsiye· 
alınmasını bildimitlerdir. Bu it zakeresi uzun süreceği cihetle sini müteakip hemen yapılacağını 
için Karı vilayeti emrine icap e- muhtelif bir encümen kurularak ve Uluslar Kurumu tavsiyede bu• 
den tahai~at da verilecektir. layihanın orada müstacelen görü· lunmadığı takdirde yardım mü• 
Ayrıca "Kızılay,, umumi meı-ke- şülmesini teklif ebniş, bu teklif kellefiyetinin gene baki kalacağı• 

zi de faaliyete geç.mit; zelzele· kabul olunmuştur. nı beyan ebne'ktedir. 
den zarar görenlere Kızılay tara· Müteakiben zabitlerle askeri lslanbul lisesinin 
fmdan timdilik çadır verilecek, memurların maaşları hakkındaki 
yemek daiıtılacaktır. layiha müzakere ve kabul edil. ellinci yıldUnUmtt 

Havalarda da miştir. Gümrük memurlan için lıtanbul liıeıinin kuruluıunun 
gayrltablilik varı tasarruf gandığı teıkili layihası. ellinciyı1dönümü bugün saat on 

Bundan ba~ka zelzele neticesin-
unun altı harb gemisi, altı hafif ============== 

iki gündenberi lstanbul hava· nın müzakeresine baflanmış, vak- bette büyük meraıimle kutlulan&'" 
ar gene değiıti. Evvelki günkü faz- tin gecilmıesi üzerine jkinci mad· caktrr. Merasimde lıtanbul lisesi" 
Ja sıcaktan sonra dün sabah tid- desinin müzakeresinden sonra nin lstanbulda bulunan bütün me" 
detli yağmur ba,Jadı. Gece yarısı- devamı Cumartesi günkü toplan- zunları, talebeler ve aileleri hazır 
na ka~ar devam etti. Dün sabah tıya bırakılmıttır • bulunacak, müsamere verilecektir· 

kruvazör, 12 muhrib, 12 torpidoyu 
aşmamasını söylerken bu ye'kUna 

"tek tahtelbahir bile ithal edile • 
miyeceğini,, ilave etmekteydi .. 

• 
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Bir Aşkın 
Hikdvesi 

; ................. , ............................. , 
~ Nakleden: 1 "o. 1 
~Hatice SUreyya 4 ı 
: ·······-···· .. ························· ........ ! " - Zavallı Mecdiciğim .. 

- Tabii değil mi ya? Seni oka· 
dar severim ki ..• Kendi kendime 
ne hayaller kunnu§tum.. Senin 
yüksek mekteplerde okuduğunu, 

fevkalade tahsil ettiğini biliyo · 
rum •• Lakin, seven bir insan için, 
'b'ütün bunlar manialar değildir. 

Genç kız, ne cevab vereceğini 
bilmiyormuş gibi, müphem bir işa· 
rette bulundu .. 

Erkek yeisle devam etti: 
-lşte, belli ki beni hiç sevmi · 

yorsun .. Bu vaziyet karşısında bir 
§CY yapmak elimden gelmez .. 

- Tesellini bulursun, Mecdi .... 
Senin kadrini, kıymetini anlaya -
cak bir kıza, hayatta elbette rast • 
]aram .. O, sana, beni unutturur. 

-Unutmak mı?.. Bunun as
la kabil olamıyacağını sanıyorum. 
Muhakkak olan bir şey varsa, sc -
nin arkandan hen de bir yere gi · 
aeceğim .. Artık burada oturamı · 
yacağım .. 

- Niyetin nereye gitmek?. 
- Herhalde lstanbulda kalmı -. 

yaca'ğmı .. Elimde mesleğim var· 
ken nerede olsa hayatımı kazana -
ıfı~lirim. lzmirde yapılar varmış, 
oraya gideceğim.. Zannede.rsem, 
l>ir haftaya kadar yola cıkarmı ... 

- Bundan babama bahsettin 
'? mı .. 

- Hayır, henüz bir §ey söyle • 
meClim .. Doğrusu, sana üzüldük· 
ten ıonra, bir de bana üzülecek .. . 
Zir~ beni de evlad gibi sever .. . 
Bir ıkaç gün sonra söylersem, dar -
beler arka arkaya gelmemi§ olur .. 

Bu sırada, Bedriyenin sesi itidi-
liyordu: 

- Haydi çocuklar .. 
Samiye: 
- Yemek odasına dönelim ... 

Cledi ... 

Delikanlı, göğüs geçirerek: 
,__ Evet, gidelim .. 
Genç mürebbiye, eıiğe doğru 

llenüz bir adım atmı§b ki, delice 
biT hareketle, Macid, onu, belin -
den yakal:adr. Ba§mı omuzuna 
doğru iğdi.. · 

,Şu söz1eri kekeledi: 
- Allaha ısmarladık, Samiye • 

ciığim, Allaha ısmarladık.. Şuna e· 
min ol ki, seni, ölünciye kadar ıe • 
veceğim ... 

Samiye, bu kucaklanmadan 
liurtulunca, sinirli bir halde, yan 
odaya çekildi. 

Erkek, bacaklarında bir kırık· 
ltk hiuediyordu. Cesaretini ta • 
mamiyle kaybetmiıti. Bavulun Ü· 

zerine kendini bıraktı. Ağlamağa 
bqladı ... 

Be, dakika sonra, Bedriye, de
likanlının ortadan yok olutuna 
iliayret ederek evi dolqınca, onu 
'Davulun önünde diz çökmüt, ipe 
lüzumsuz döğümler yapar bir va -
zıyette gördü .. 

Gözlerinin kırmızılığını sakla • 
ınağa uğrqarak: 

- Hanım teyze! - dedi.- Şim -
diki tüccarlarda namuı kalmadı . 
Sözde bu ipi yeni aldık, değil mi? 
Halbuki, itte, üç defadır kopuyor. 

- Tabii oğlum .. Naııl çekiyor· 
sun, baksana .. İp değil , halat ol -
aa kopar vallahi ... Haydi gel, kah
ven hazır oldu, iç .. Gideceğiz .. 

• 
,·- Veli Patalara mürebbiye ge
len hanmı sizsiniz ,değil mi? 

: Ağa kılıklı bir adam, trenin ge
tirdği yolculara bakarak genç kı· 
zı gözüne kestirmif, ona yaklata -
rak bu suali sormu§tu. 

Re§adiye denilen mevkiin biraz 
ötesindeki Armutlu istasyonunda 
idiler. VeJi Beyin çiftliği R~a • 
diyeden öteye, alabildiğine uzanı· 
yordu. 

Gece yaklatmı§tı .. Garp taraf m· 
dan epeyce soğuk bir rüzgar eıi -
yordu. Doğrusu, Samiye, kendi • 

sini karşılayan biri buJunmazsa 
diye hayli üzülmü§tÜ. Bu dağ bat· 
farında ue yapardı?. Ne 'kadar ol· 
sa, ilk defa olarak yalnız seyahat 
ediyordu. 

- Evet, benim ... diye mınl -
dandı .. 

- Bavulunuz var mı? • 

Kız ,arkasından gelen bir çocuk 
hamalm taşıdığı bavulu göster • 
di: 

- Eşyam bundan ibaret! • dedi. 

- Pekala, efendim, şimdi ara -
baya yüklerim. • Araba, şurada, 

istasyonun önünde duruyor. L\ıt -
fen bininiz, ben de hemen geliyo -
rum. 

-Peki... , 
İstasyondan çıktılar.. Samiye, 

beyaz bir tek kısrağın çektiği mi· 
nimini bir köy arabası gördü .. 
Yüreğinde hir hüzün duyarak, bu 
arabaya bindi.. 

Bavul, arabaya yerleşti. Araba 
hareket etti. 

Küçük ve seyrek evlerin arasın
dan geçiyorlardı. Burası adeta 
bir köydü. Hem de hayli bakımsız 
bir köy ... Gökte kara bulutların o· 
lutu, manzaraya büsbütün bir hü • 
zün veriyordu. 

Genç kız, yüreğinin daraldığını, 
boğazına bir ıeY tıkandığını his -
sediyordu. 

-Arabanın zaten oturacak rki 
yeri vardı. Bavulu arkaya koy • 
muılar, ağa ile yanyana oturmuf· 
lardı. Hiç ıbir şey konuşmadan 
gidiyorlardı. 

Çok geçmeden, Armutlu köyün
den çıktılar. Şimdi artık, alabildi -
ğine bir kır ve tarla manzarası 

içine girmişlerdi • 
Nihayet, ağa: 
- Küçük hanım, bizim buraları 

size yarayacak.Göreceksiniz, nasıl 
kanlanıp canlanacakımız .. • dedi.· 
lstanbulda ben de yirmi sene otur
dum.. Oranın ne olduğunu bili • 
rim .• Tozdan dumandan geçilmez. 
Burada toz olsa bile, yangın yer -
lerinin külü ile karıtık değildir. 

Dağlardan, kırlardan gelir .. Her· 
keı bayılır amma, lstanbulu hiç 
sev.mem !. - dedi .. 

Samiye: 

- Evet, çok bakrmıız ıehirdir! 
·diye battan savma bir cevab ver
di.- Köy desen köy değildir, ıehir 

desen fehir değildir. 

Bu cevab, ağayı cesaretlendir • 
di. .Kendi adının Hasan dayı ol • 
duğunu söylemekten baılayarak, 
efendilerine dair tafsilat verdi. 

Veli Pata bu civarın idtea de • 
rebeyi imi,... Çiftlikler, çubuklar, 
herıey yerindeymif .. 

Pata, oldukça az konu!an, bü • 
tün ömrünü avda, yahut ormanlar· 
dal<i keresteliğinde geçiren bir a· 
dammıı .. 

("Devamı var) 
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Yakın Tarihten 
Kanlı Yapraklar 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 9 

------
Doktor Nazını Şakirin 
muayenesi hayli sürdü. 
Ben hakikatı anladığına 
emindim. Fakat boznıadırn 

Beni bir kovuşa götürdüler, boıl 
bir karyola gösterdiler. Ben hem 
soyunuyor hem diğer !kovuş sa
kinlerine bakıyorum. Bunalrm i
çinde bazı ahbaplar da göze çar
pıyor. Allah rahmet eylesin, İtti
hat ve Terakki müfettişlerinden 

Kilisli Cemal, garnizon kuman
danlarından binbaşı Kazım, lzmi
rin Yunanlılar tarafından işgalin
de Bergamada müdafaa cephe· 
sinde çalışırken ayağından yara~ 
lanan ve lstanbula getirilen yüz· 
başı Hamdi bu dostlar arasında ... 
Bunların hepsi mevkuf... Kapı· 

mızda iki süngülü duruyor. Biri
birimizi hayli zaman var ki göre
memiştik. Eski çilekeş arkadaılar 
orada toplanmıştık. Oturduk, ö
teden beriden dertleştik. Fakat, 
ben vazifemi hiçbir zaman unut· 
mıyorum. Tatlı tatlı konuşurken 

saçmalamaya başladım. O zaman 
arkadaşların yüzleri !buruşuyor, 

bana acıyan gözlerle bakarak bi
rer birer karyolalarma çekiliyor· 
lar. Onlar henüz bu ge· 
)ip geçıcı kizin de uydur· 
ma bir şey olduğunun far· 
kında değiller. Bu sırrı hastanede 
yalnız sertabip Talat biliyor. Fa· 
kat o da ser verir aır vermez takı-

mından bir adam. Onun için ihiç 
endişe duymuyorum. 

Kovuşa ilk yattığını gün hadi· 
sesiz geçti.Bir aralık koridora çık· 
mıştrm. Karşımızdaki odanın Ö· 

nünde de iki süngülü asker duru
yordu. Yanımda bu1unan Kilisli 
Cemale usulca sordum: 

- Kim var karşıda? 
Ayan reisi Topal Rrfat paşa! .. 
O tarihte Rıfat paıa hayli çök· 

mÜf, eli, ayağı tutmaz lbir ihale 
gelmiıti. Kalbinden, midesinden, 
barsaklanndan hasta idi. İtilafçı· 
Jar, lbuna rağmen adamcağızı ya
ka paça ederek deliğe tıkmı!lar, 

fakat, hastalığı endişe verici bir 
hal alınca - nasılsa acıyarak -
hstaneye !kaldırmışlardı. 

Ertesi günü vizite saatinde ben 
gene vaziyetin icabına göre rolü
mü oynamağa haşladrm. Hasta• 
ne içinde itilafçıların, lngiliilerin 
adamları olmasa iıc bu kadar 
dikkat etmeğe lüzum kalmıyacak. 
Beni nasıl olsa kurtarırlar. Fakat, 
hastanede bile adını adım takip 
ediliyoruz, en ufak bir hareketi• 

rniz gözden kaçırılmıyor. Ben ya· 
tağnnda ileri geri söylenirken içe· 
ri, emrazı akliye ve asabiye rnu
tahauısı doktor Nazım Şakir gir· 
di. Arkasından da iki asistanı yü
rüyordu. Doktor, karyolaya yak
laştı. Dikkatle beni tetkik etmeğe 
ba!ladı. Ben söylenmelere devam 
ediyorum. Nihayet yatırdılar, mu· 
ayeneye baş1adı1ar. Doktor Na
zım Şakirin bu muayenesi hayli 
uzun sürdü. Ben doktorun haki
kati anladığına emin idim. Fakat 
itime devam etmekte fayda vardı. 
Nihayet belkemiğimden su alarak 
asabi hastalığımın sebeb ve men
feini öğrenmek istediler. Bu iş be
nim için çok ıstırablı oldu. Bizi 
arkaüstü yatırdılar. Asistanlardan 

biri çuvaldızdan daha büyük olan ı 
iğneyi hazırladı. Be1kemiği üze
rinde bir nokta varmış, iğneyi o
raya batırdılar, nihai şevkiden su 
alınırmış. lşe başladılar. Ya aksi 
tesadüf; yahut asistan acemi ola
cak ... Koca çuvaldızı bir iki kere 
belime batırdı çıkardı. Fakat ye
rini bulamadı. llk acılara ölüm
den kurtulma bahant::.i ...... taham· 
mül ettim. Dişlerimi sıktım. a
kat batırmalar tekerrür edince da
yanamadım. Serde delilik de! var. 
Başladrm bağırmağa: 

- Siz beni öldürmek için emir 
r'1dmız değil mi? Be1ime zehir şı· 
rmga ediyorsunuz. Utanmazlar, 
hainler! ... 

Doktorlar benim bağırmaları· 

ma aldmş etmediler. Suyu aldı

lar. Yatağa uzandım. Acımdan si· 
nirlerim bozu1muştu. Yarı baygın· 
lık arasında kendimden geçmişim. 

Doktor Nazım Şakir hergün ko
vuşa geliyor, beni muayene edi
yor. llacımı veriyor, enjeksiyonu
mu yaptırıyordu. Bu İş o 'kadar in
tizama girmişti !ki yavaş yavaş 

' de alıştım. Hatta hastalığıma 
iç n için inanmağa başladım. İn· 
sanın hazan kendi kendine inan· 
madrğr zamanlar olur. ylar n· 
beri hayatım eksilmeyen bir ruh 
buhranı içinde geçmişti. Hayatı· 

mn arzusuna rağmen kendisinden 
zu1ümle, işkence ile alınacağım 
bilen bir adamın şuur ve iradesin
de tabiilik olur mu? 

Hergün yeni bir facianın şahidi 
olan gözlerim, hergün yeni bir f e· 
laket duyan kulaklarım hassasi· 
yetlerini kaybetmiş, sinirlerimde 
eski kuvvet kalmamıştı. Bu vazi
yette bu1unan bir adam elbette 
hasta sayılırdı. Bittabi bu hasla· 
h1c1 uzvi bir rahatsızlık değildi, bir 
maneviyat bozukluğu idi. Buna 
birazda delilik demek hata olur 
mu? O halimde yalancı deli rolü 
yapan ben, o zaman o ahval ve §e· 
rait içinde pek aklı başmda, irade
sine sahip bir adam sayılamaz· 
dım. İşte bu gibi telkinlerle yavaş 
yavaş hastalığımı benimsemiştim. 
Gümüşsuyunda mevkuf arkadaş· 
ların yanında bir ay yattıktan son
ra beni iyileşmiyen bir deli oldu
ğum için emrazı akliye kısmına 

geçirdiler. 

na kaldırılmış. (Sonra da timar• 
haneden çıktı ve kaçarak kurtul
du.) 

Aradan kısa bir müddet geçti. 
Bir gün beni sertabibin odasrna 
götürdüler. Muhterem doktorla 
karşı karşıya oturduk ve konuş· 
mağa başladık: 

- Dıvanı harp örfi riyasetinden 
kağıt geldi. Senin muhakeme edi
lip J;J'1liyeceğini soruyorlar. 

- Ne cevap ..._-~iniz? 
- Şimdilik buna imkaıı .. ı"Tla• 

dığı cevabını verdik. 
Ellerine sarıldım, teşekkür c~

tim. Vartayı atlatmıştık. Fakat 
bir hafta geçmedi, gene sertabibin 
önüne çıkarıldım: 

- Senin hakkında yeni bir ka· 
ğıt geldi. 

- Ne yazıyor? 
-Divanı harp, bütün İttihat ve 

Terakki katibi m~s'ullerini bir a
rada muhakeme edecekmiı. Senin 
de onlar meyanında mutlaka bu· 
lunmana lüzum gösteriliyor. 

- Ne yapacaksınız? 
- Hastaneden şüphe et.meme-

leri lazım. Onun için seni bir dok· 
tor refakatinde mahkemeye ıön• 
dereceğiz. 

Yakayı henüz lanta-.WftY!tTlc 

Çarnaçar giyindik.Y anımrza, o za• 
man asistan ()lan doktor Etem 
Vessafı verdiler. İki tarafunızda 
süngülü muhafızlar o1duğu halde 
divanı harbe gittik. 

Divanı harbi örfi Eski Harbiye 
Nezaretinin - §İmdiki Oniveraite 
binası - Süleymaniye tarafındaki 
ayrı dairei rnahsusada çalı§ıyor

du. Ben divanı !harp binaama gi· 
rer girmez saç.malamağa 'ba§la
dım. Doktor da guya beni azarlı

yor, paylıyor, kollarımı tutuyor• 
du. Fakat bir odada yalnız kaldı· 
ğmıız zaman biribirimize dilimizi 
çıkarıyor, gizli gizli gülüyorduk. 
Dvanr harp heyeti daha toplan· 
rnamışh. Bizi diğer katibi meı'ul· 
lerin bulunduğu bir odaya .oktu• 
lar. Canciğer dostların hepsi ora• 
da idi. Fakat hiçbirisi bana yana• 
şrp boynuma sanlmak cesaretini 
gösteremiyordu. Hepsi dü§Ünceli 
idi. Divanı harpte verecekleri ce• 
vapları tasarlıyorlar, bazen bu ce
vaplar üzerinde biribirlerile isti• 
şarelerde bulunuyorlardı. Niha· 
yet muhakeme salonuna çağrıldık· 
Süngülü askerler arasında toplu 
bir halde iç.eri girdik. Bizim içio 
tahta sıralar lkonmuttu. Bunlar• 
sıralandık, oturduk. -

(Devamı var} 

Burada da bir süngülü nöbetçi 
beni bekliyor. Günler geçiyor. 
Tedavimiz devam ediyor. Dışarda 
serbest kalmış birkaç arkadaş her· 
gün ziyaretime geliyor. Onlardan 
Bekirağa bölüğünde bıraktığım ----------------arkadaşların vaziyetlerini haber 
alıyorum. Bu sıralarda lstanbul iş
galin bütün facialarına, rezaletle
rine shane oluyor. İtilaf kuvvetleri 
meydanı boş bulmuşlar, silahsız 

bir kalabalık karşısında namus ve 
şeref bahasına da olsa ellerinden 
geleni geri koymıyorlar. İtilafçı· 

far, şenaet yolunda onlardan bir 
adım daha ilerde yürüyorlar. Bu 
arada bizim do birer biTel" te.~iz· 
Yenmemiz i~in tertibat almıyor· 
Bir gün bir haber aldık: 

- llyas Sami azrtmı§, T optaıı· 
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... UCUZCA 
Satılık Fotoğraf Makinesi 

KonteHa. Netel 6,5 X 9 

Istanbul Tramvay 
Şirketi 

1935 /'ılının Gidiş - Geliş Proğramı 

Bugün oynanacak 
maçta 

Fenerbahçe ile Olimpiyakos 
takımlarını karşı karşıya, 

göreceğiz 

1 Mayıstan sonra 

Futbol meraklıları, bugünJ 
zevkli bir maç. aeyrebnek imkanı
nı bulacaklardır. Yunanistanm eh 

zorlu takımlarından Olimpiyakos 
ile Türkiyenin en kuvvetli takım· 

larından ~enerbahçe, bugün bira-ı 
sonra Kadıköyünde kartılaşıyor· 

lar. 
Dört sene evvel ilk defa Türk! ,-. 

yeye gelen Olimpiyakos, bu ıe· 

ferki ikinci geli§inde, en kuvvetli 
kadrosunu muhafaza etmektedir. 

Kafile reisinin dün söylediği 
sözlerden de anlatıldığı gibi, bu 
maçlarda Olimpiyakos iyi bir var 
lık göstermesi için, Elen f ederaa 
yonu cezalı oyunculara bile, ta· 
knnda oynamak müsaadesini ver· 
mİ§tir. 

Buna nazaran ıarı lacivertlile· 
rin bugün kartılarında çok ehem. 
miyetli bir rakip bulacaklanna 
fÜphe yoktur. 

Fener takımının da, bu maç İ· 

çin sağ muavin ve aol müdafi mev
kileri için Güne, takımından o· 
yuncu alacağı söylenmektedir. 

· Bu maçta iyi bir netice almak 
için bizim kullanacağımız en iyi 
tabiye, haaımlarımızm çok ıeri ve 

nefesli olduklannı hesap ederek, 
mümkün olduğu kadar akıllı oy
namak ve t~nik kabiliyetimizi 
kullanmaktır. Bilhaua rakipleri· 
mize topu ne kadar az kaphnraak 
avantajımızın o kadar artacaiım 
da unuhnamalıyız. 

Kartı tarafın hakiki kıymeti
ni bilmemekle beraber, görünüşe 
nazaran, bizi memnun edecek bir 
netice almak için timdilik yapıla-
cak it budur. /. M. AP AK 

Diğer maçlar 
Bugün gene Taksim ıtadmda 

Galatasaray ile Pera ve Betiktaş 
ile de Şi§li takımlan arasında bi· 
rer müsabaka yapılacaktır. 

No. Sınır 

10 Şi§U • Tünel 

Cilalı ıan tik afacmdan, körü
11 Şi~li - Beyazlt 

Harbiye· Fatih 

12 A Harbiye • Aksar~v 

ğü aan metinden, açılma ve ka- 12 

panma tertibatı gayet pratik ve 

fevkalade kullanıth çok tık ve he· 
men hemen biç kullanılmamıt bir 
fotoğraf makinesi ıablrktır. Şasisi, 

15 
filmpak tasiai ve çantalı mevcut
tur. 

Taksim . Si rkeel 

16 Maçka • Beyazıt 

16 A Maçka - Eminönü 

Makine büyüklüğü: 6,5 X 9 
Objektif: 1 : 4,5 Zais tesar. 
Satın alınış finti: 85 lira. 
Satış fiati: 50 lira. 
Aynca bir de telemetr 

t~tiyene makine ile beraber 
şartile 8 Jiraya verilir. 

vardır. 17 
almMı 

Şişli • Sirkeci 

4,6 X 6 lka Bebe 
Objektif 1: 4,S Zais teaar 
Çok kullanışlı, kullanılmıştır. 
Abş flati 80 liradır .. 
3 nikel cam §3.§fsl, fllmpak pşisi 

ve çantasiyle beraber 30 liraya ve-

17 A Mecidiyeköy• 
EminönU 

19 KurtuJuş . Beyazıt 

19 A Kurtuluş.Eminönü 

22 Bebek • Eminönü 

Ortaköy • Aksaray 

1\1ahalle mümessil
lerinin vazifeleri 
aaım olmıyacak 
Muhtarlar kaldınldıktan sonra 

bunların vazifeleri belediye, zabı
ta ve mahalle mümessill~ri arasın· 
da taksim edilmişti. Mahalle mü-ı 
messilf erinin daimi olarak çalıfb
nldığı görqlmüttür. Dahiliye Ba
kanlığı, mümessillerin daimi bir 
teıkilat halinde çalıfbnlmasmm 
kanuna uygun görülmediğini vi· 
)ayet ve belediyelere bildirmiıtir. 
Bundan aonra mahalle mümessil
leri kanunların vazifeye çağırdığı 
anda ~ahştırılacaklardır. 

Askeri mtttekaitlere 
rozet dağıtılıy'or 

rilecektir. A)Tıca Herbiri 2 şer lira kıy· 23• 
metinde olan 9 cam şaşfsi daha mev
cuttur. latiyenlere bu şaşiler 12 Ji. 
raya. verilir. 

34 

H• ikl foto'haf.~n..t ~ 32 
müracaat yeri Ankara caddesi 

Beşiktaş. Fatih 

-o-

Şirketler, makbuz
lardaki pulların para

larını kendileri 
verecek 

Elektrik ve su şirketleri tarafm
aan ıarfiyat makbuzlanna yaplf -
tmlan pulun ücreti timdiye kadar 
abonelerden alınıyordu. Bu :nıese • 
le Bayındırlık Baıkanlığmca. tetkik 
edilmi§, damga kanununun yedinr 
ci madde.ine ıgöre, pul ücretleri • 
nin makbuzlan imza eden şirket· 
lere aid olduğu anlqrlarak keyfi • 
yet İstanbul Nafia B~müf ettişli -
ğine bildirilmiıtir. Müfettiflik ba· 
lka.nhğın bu kararını alakadar 
firketlere tebliğ ebnİ§tİr. 

Elektrik tarife komisyonu top • 
lanml§, yeni tarifeyi hazırlamıı • 
trr. Tarife iki güne kadar bakan· 
lığa gönde\ilecektir. Diğer taraf • 
tan tramvay tarife komisyonu da 
bu aym on betine doğru toplana • 
calktrr. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Bahıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı günleri meccanendir •• 

Mütekait zabitler, timera e 
erkan için ukeri mütekaitler ce
miyeti tarafından Almanyada ro (Yakıt Kitaphaneai) dir. 

zetler yaptmlmıttır. Mütekait za. ------------
bit ve erkirun halle arumda ta
nınmasını ve kendilerine hürmet 
edilmesini temin edecek olan bu 
rozetlerin yapıldığı askeri ve res
mi bütün dairelere bildirilmiıtir. 

Doktor 

Ali ism~il 
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Rozetler yuvarlaktır. Üzerin
de kırmızı zemin üzerine ay, çap
ras iki kılıc ve yıldızlar vardır. 

Zabitlerin rozetlerinde ay, kı
lıç ve yıldızlar beyazdır. Zabitle
rin rozetinde mülazım oluna bir 
yıldız, birinci mülazım iki yıldız, 

HaydttTPQfa hcutaneai bevliye 5 
miitelaanuı ,ı 1 

Urologue - ·Operatera n 
ı Babılli caddesi Meıerret ote-jj 

li 88 num..-ada her gün öiledenj! 
ıonra aaat ikiden ıekize kadar.İl 

yüzbatı üç yıldız bulunacaktır. O- --------------,.. 
meranın rozetlerinde ay beyaz, kı-
lıç ve yıldızlar sandır. Binbqı 
bir yıldız, kaymakam iki yıldız, 

Miralay Üç yıldızla göıterilmiftir. 
Erkanın rozetlerinde ay, kılıç 

ve yıldızlar kimilen sandır. Mir
liva bir yıldız, Ferik iki yıldız, bi
rinci Ferik üç yıldızla ıöaterilmit· 
tir. 

Zabit rozetleri 50, Omera ve 
erkan rozetleri 75 kuruta aabl
maktadır. latanbulda bulunan ye

Arnavut.köy Nüfus memurluiun-
dan: 

"' Erenköy Sa11rayı Cedit Halim 

aia sokağı 5 mükerrer hane üze

rine kayıtlı llhanenin bu kerre lı

tanbul Betinci Hukuk mahkeme

ıinin 1 - 5 - 935 tarih ve · 
935 - 583 No: lu kararile iımi 

llhan olarak tashih edildiği ilin 
olunur. '(209) 

di binden fazla mütekaitler · kııa ------------
bir zaman zarfında rozetleri taka
caklardır. 

lıtanbul Tapu müdürlüğünden: 

Ayvanaarayda Korucu Mehmed • i ................. ....-

80 R J i YA 
5 Çelebi mahallesinde eski 47 • 49, 

romanımızı 
___, ~., ,_,ıwwwı ,_.. -

tophyanl~r!I: 
-- ~ 1- ---~ 
F onnalannı ucuzca ciltletmek İı· 
iatiyenler bugünkü cumartesinden 
itibaren her gün renkli kapaklari· 
le beraber Ankara caddesinde 
(VAKiT) kitaphaneıine bıraka
hilirler. 

Cilt parası olarak yalnız (10) • 
kuruı ödemeleri lizımdır. 

1 

l 

-....._,_._ ...... _. ___ , .... _ww_www_,,w,_u --•-=mr-•1 

•ayılı Haliç vapurlan ıirketi ida-

rehaneainin senede bağlanmaıı 

tirket tarafından iıtenmit bu ye

rin tapuda I<aydı bulunmadığın
dan senetsiz tuarnıfata kıyasen 

muamele yapılacaktır. Bqkaca a
lakadar kimse vana on gün zar-

fmda latanbul Tapu Baımemurlu. 

ğuna ve yahut 11 - 5 - 935 Cu. 

marteıi saat dokuzdan 14 de ka- ı 
• dar mahallinde araıtırma yapa- ~ 
• cak tapu memuruna müracaatları · 

illn olunur. '(11120. 

Topkapı • Sirkeci 

Yedikule • Sirkeci 

Edirnekapı ·Sirkeci 

Kalkı§ Ara tik Son~ 

kalkış VB1'11 

(Şiıliden • Tünele 3' 6' 5.40 23.40 
(Tünelden • Şifliye 9' 6.00 24.00 
(Şişliden • Beyazlta 12' 6.20 23.30 
( Bezayittan • Şişliye 26' 7.02 24.12 
(Harbiyeden • Fatihe 5' 7' 6.30 24.00 
(Fatihten • Harbiyeye 9' 5.46 23.20 
(Harbiyeden • Ak&araya 14' 17' 6.40 23.30 
(Akaaraydan - Harbiyeye 28' 6.00 22.60 

(Takaimden • Sirkeciye 5' 7.15 19.10 
(Sirkeciden - Takıint6 7.35 19.30 
(Maçkadan • Beyazita 5' S' 6.15 23.20 
(Beyazittan. Maçkaya 17' 6.55 24.00 
(Şifllden - Eminönüne 7' 6.10 -
(Maçkadan • Emlnönüne 14' 7.10 20.20 
(Eminönünden .. Maçkaya 6.40 2045 
<Şişliden· Sirkeciye .8' 6.2:> 20.00 
(Sirkeciden • Şişliye 12' 6.55 20.30 
(~lecidiyeköy. Eminönüne 6.45 9.40 
(Emlnönünden • Mecidiyek. 7.17 10.12 
(Jfecidiyeköyünden • Emlnö. 21' 14.28 18.45 
( Eminönünden • Mecidlyek. 15.00 19.15 

<Kurtuluştan • Beyazıta 6' 9' 6.00 23.10 
(Beyazittan • Kurtuluıa 17' 6.45 23.55 

(Şl§llden • Eminönüne 6.05 -
( Kurtuluıtan • EminöniJne 7' 7.05 20.10 
(Eminününden • Kurtuluşa 15' 6.35 20.40 
(Beşlktaştan • Bebeğe 5.25 -
<Beşiktaş tan • Eminönüne 6' 5.35 -
(Bebekten - Enıinönüne 10' 5.45 23M> 
( EmlnöniJnden • Bebege 20' 5.55 24.20 
(Bebekten • Be§iktaıa 1.00 
(Ortaköyden • Aksaraya 8' 5.50 20.50 
( Ak&araydan • Ortaköye lŞ' 6.35 21;30 
( Beıtktaştan • Fatihe 7' 6.30 20.40 
(Fatihten - Be1lkttı1a 14' 7.10 21.20 
( 4Mar1111dan • Topkapıya 5• 5.25 -
(Topkapıdan • Sirkeciye 8' 5.40 28.30 
(Sirkeciden • Topkapıga 6.12 24.00 
(Topkapıdan. Abaraı1a \ 18' - W5 
<Akıaraydan • Y~leg• 5.80 -
(Y edlkuleden - Sirhcl11• 6' 5.45 2:i.8S 
(Sirkeciden • Yedlkaleye 10' 6.17 24.05 
(Yedlkuleden • Akıaraga 16 - U.40 
(Akıaraydan • Edlrnekaptya 5' us -
(Edirnekapıdan. Sirkeciye 10' 5.45 23.25 
<Sirkeciden - Edlrnekapıya 15' 6.H 23.55 
(Edirnekapıdan • jlkfaraua - 24.25 
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HABER - Akpm Pastur 

BiR ASLAN LONDRA M EKTUBU: 

Köp~k gibi uysal bir • Hayvanat 
bahçesinde 

hale getirilebilir mi? 400.000 ki,iyi sırtında taşıyan 
sevimlı bir mahluk! P8rıste · 

geçen 
garip bir 
hadise 

Pariıin en tık mmtakuı olan 
Şanzelize' deki bü)'iiJl otellerin bi
rinde oldukça tuhaf bir hiidüe 
leçmiitİr• Oda hiııq.etç~lerinden 
bir kızcağız yukarıdan alt kata i
nerken göz yaılarmı kar p bi W 
Yaz önlüği!nün eteklerine ıillyor, 
bir taraftan da kendi kendine IÜ· 
lüyordu. 

Ataiıda otelin diiidGtiine ve 
çevraini aaran arkadqlarma çolc 
horktujunu ve bamm için ağla 
IDÜta olduiunu aöyledikten ıon 
?;-a, korkusunun sebebini anJatmıf 
br. 

Sabahleyin 104 • 105 numaraJ. 
dabcdcn zille verilen emir üzeri • Lea ile .alai6i beraberce yemei yiyorlGJ" ! .. 

ne ~iı-~~~ bircak ~valb I birlikte numaralar yapmağs kan-, 1&da yemek yemektedir. Nitekim 
topomım ÇIW&l"llllf; an "'"tep. d larcl Az d ' -- b _, "'rd''"'' .. • p . "-'- :--1. • ..ı_, d - L&-'"'if ll'IDlf ır. zaman a a..cayı ur&QO. go uıunuz reeun arıı 
aıuu a,_. uaftt e en 111uuıcı halk • • B .ti:!. • f h b"ri-tarafmd -" ı t .. t L-'-L tanımıı vo sevmııtir. unun ~•il' oto mu a ı an çe-
res~x e eroyaaı A.ulıK an ara - .. • M. K ! I . b"tün' Al kibn: •• ; 
_..ı_ ,__ u • et .. uzennc cmmoraa u - ~r. 

lauua IWl<aman uır parça ÇiY 10- d k ff'- ' • eti" bir Lea 1· kipekl • "b" h" riblce b • b • ak ma:ıya a ço cıuw ;,u'"ly ı po ıı en ıı ı sa ı -
ftftl ™ n'ı:ın:i!ı~e o::.ı ': tume yapc:uftır. Şimdi de Paris bine birdenbire yaJdapnlara kız. 
m~n tuhaf lhuy:! bir kiti ol- kabarelerin: o v~ c!ans~I~~~- ~d~e clerE~d~i~lerinde" i ·~~ 
dalana hükmetm • larhaçsm ye damır kafeuız O&a.111& mmuc ır. ..en ısın D .n~un. 

Fakat od..- :!ı,.l'lle JVI m.rlfetlerini ,a.termei• aelmit bir azar ititince hiç homurdan • 
--.. ... Pilıiı 'be .ak balu1111191r.tachr. maktum hemen meunm albna 
... ip .......... ~ Lea :aahif>iTle Mrlikte ayni ma- kaçarak yere kıvnlmaktadır. 

odmım tam ortasındaki geniı bir -

ı .• ~. ~~l!i'~llM~-., 
blı- ulan ~ açdır .. 
f:wm cF.JmPı, açtıiı müthif •lmı· 
~an ipl-i ve keskin diılerini sö•· 
~ ... 

Kızm çığlığını ·duyan arlCadaı-
lan bqaa ÜfÜfÜDce, otel miaafir
leri de süriiltüyü merak ederek 
bafJar&11 kapılarmdan dqanya U• 

zatmııla-r, bunun üzerine ulanlı 
clairenin sahibi üstünde pijamuı 
olduju halde hizmetçilerin toplan
cbiı yere ıelmit ve kahnltmnı 
hili elinde tutan kızı yakahyarak: 

- Korkmayınız.. Benimle be • 
raber seliniz! 

Demit ve oduma ıötürmiiftür· 
AaJan timdi halılann üstüne uzan· 
IDtf yatıyordu. 

- Lea gel buraya .bakayun .. Bu 
aiizel km ne diye korkuttun? Hay
di elini mat tla tamı! 

M&yö Kemmerik böyle tiiyli • 
l'erok hili titreiDekte olan Mat • 
llaazel Mari ~nayderle Lea11 ta---•· . lllftmmt, hatıl matmaRMIPl un • 
dadma Jcotab arkadqlanm da 
ba 1ıayvanıar kralis•me takdim 

Cbniatir 
Lea denilen bu ~ bii • 

tiin ham cimleriııe ....... ale • 
ilde bir yabani haJIY&ll olmıidıiı 
aibi Möıyö Kemmerik de bir hay· 
._.. terbiyeciai deiiJclir. 

Almanyada en çok ~ ha· 
haaı fUDpiyoaluiuJm kaPDA" M. 
I~ bundan altı yıl evvel 

Amerlkalı zengin 
sporcular arasında 

bu av modadır 
Daima değitik h~ecalılardan larm f.flDPldm bir torpil hızıyla geçer· 

zevk alau ban zengin spor meraklı· ler "le inlerinde dolaprak onlann 
lan Mribıım balta girmemi§ orman· silratiyle alay ediyor gibi yfizerler· 
larmda va1iti haYvan avlarmdm da Malik oldukları liliha gelince hu· 
artık Jwubaymca heyecanlarım ta· na tek bir kelime ile miitlü§tir, de
zelemek için engin denizlerde kor· mek en doğru eöz olur. . Yubnya 
kmıç köpek babfdarı avına çıbrlar. koyduğumuz lotoğrpf a dikkatle bakı. 
Gtmlerce ve lıattl haftalarca açık de- n:m. Gördflğfhıflz elitlerin herbiri ~ 
nizlerin dalgalan ve futmalati için· lik bir kama kadar eivri ve keskindir. 
la hayatta memt olarak .doP,n bu hı· Bu korkunç «fiti~ arasına dtl§en 
sanlar adt bir balıkçı hayab ıflrerler· hiçbir ciaim için brtolmak imUnı' 
Sırf bir balık tutmaktan duydukları _.___ d yoa.,uc. . 
zevki yerine getirmek için fin~ Bu elitler birliaç sal üzerinedir. Ve 
maarümdan çekinmesler. Onların tabiat bUDlan o gekilde yapml§br ki 
bfltfln emelleri yeni bir heyecan duy- öndekiler zora gelip kmisa ikinci 
m8k ve onun verdiği zevki tatmakta· 

saftakiler uzayarak bunların yeriıie ge 
~te bu liahil bab~ avlan bilhassa çer. Köpek balıkJ8l'DllD hazioı ci· 
Mebib körfezinde ve Floride sahil. hazları akıllara hayret verecek derece 
lerindo çok rağbet görmektedir. de sağlamdır. Mideleri, ifraz ettiği 

Fakat url merakh:lar Yeni Zelan· keuap kadar yabcı ve kuvvetli bir 
diya ulıilJerine vo OJqanoe yapma· acide sayesinde ne oluna, tat toprak, 
cJalarma kadar gitme!den bile çekin· kemik, tahta ve hatti demiri bile eri
mesler. tir. Buna mide demekten ziyade eri&. 

Çflnkii k8pelt habklarmm en kor· me makinesi demek daha iyi olur. 
bnç cimlerini bu denizlerde bulmak İ§te bu müthiı canavarın avına 9 . 
kabildir. Bu havalide yaııyan köpek kıldığı zaman duyulan heyecan ço~ 
L - 1..L1--- denebilir' ki dünyanın ell b yük Y.'n_J,., b• h 
INUllUAU Ü • tür. auaag ır areket veya 
tahripür ve tehlikeli canavarlarıdır. manena insanm hayatına malolur· 
Tabiat gftYa bunları önlerine çıkan Çok heyecan veren avlardan bir 
her §eyi parçalırarak yutmak için r.a· diğeri de kılıç balığı avıdır. Fakat bu 
r.atmıfbr. Ona öyle bJr vücut vermıı· kılıç balıklan bizim denizlerde tutu-ı 
tir ki bugün m içinde yilzdünnek lan en bi.Jik kıhç b-1-L1 __ _3 _ _ hiç 
Wft bır" ilet :-- -.ı:l-ek iatenilaeydi Jr IUllU.ACJWMlll 

Londradan yazılıyor: 
Londra lıayvanat hahçeai, dünya· 

nııı en hliyiik bahçelerinden hiri~ir. 
Hegent parkmda!:i hayva:ınt kısmı, 

bilhassa paskalya ı;fut?e .. inde meçhur 
dört büyük fili i!e çohü çocuk, her· 
kesin en ü~erine 4)q~ bir yerdir. ı 

Londra hayvmuıt bahçeı:ıi:!in ~er· 
kesçe se' ilmiş (illerini mera!t edecek· 

Her bini1t İngiliz parasiyle flç pe
nidir.• Rani, bugüne kadar hayvanat 
bahçesine 5000 İngiliz lirası para ge· 
tirmittir. 

Böylece Hani bu kadar san>an için
de en çok para kazanan ehll fil olu
yor. 

Hani daha pek genç olduğu için 
belki daha yanın asır, - eğer ölmedi
ği takdirde - Londranm küçük, bü
rfik, fil ü:serinC:e ı;~ek .istiyen her 
hcvcslfaini eğlendirecek, bir usta se· 
yiıı ardında ihtimamla dolaıbracak· 

siniz .. 

Bunlar lıenliz ihtiyar ela değildir
ler. En ya§hsı 35 ya§mda .. Bi:: t&ne· 
sini İngiltere veliahtı Prens Dosa1 
hediye etmişti. Dünya };adar para k&· 
zanIY,Orlar, 'e tabiatiyle kaabdıkları 
para hem kendiler-:dn bcsler.mesine 
yanyor, hem "Hayvanat eı;e-:iyeti,, nin 
tetkik masrafmı çuanyor· 

Londra hayvanat bahçesinin fil • 
lerinden birinin adı Hanidir. Hani 
Prens Döı;alin hediye ettiği fildir. 
Hisdistı:ndan getirilmiıtir. 20 yaşm 
dadır. 

Haninin liususiyetlerini anlatma • 
dan evvel söyliyeli::ı ki, bu "koca· 
man hayvancı!:,, - kendisi daha pek 
taze ve çocuk olduğu için böyle di • 
yol'Q - 1922 yılmdanberi her yaz 
mevsiminde 30.000 ziyaretçiyi a6tr • 
Jar. . 

Şimdiye kadar 400.000 kitiyi sır
tmda ta§IJDI§ demektir. 

Hayvanat bahçesinin bütün fille
ri, keyif ve heyecan için fil ıD'tma 
binmek istiyenlerden para çıkarır. 

" 

tır. . 

Londra liayvanat baliçesinin dört 
meşhur filinden, diğer ikisinin de i· 
simleri Koko ve Sallidir. 

İkisi de 1923 de bahçeye gelmiJ· 
]erdir. Koko 32 7a1mdadır. Londra 
bahçesindeki fi!l~rin en yaıhsı sayı
lıyor, Salli ise, kocamaİı cüaseaiıae 
rağmen, daha çocuktur denebilir. 17 
Yatmdadır. 

Kokonını tam İlmi 0 Mo • Kov ,. 
Po,, dur. Faka\ Londrada Koko diye 
anıl.maktadır· Fillerin en zekisi sa
~or. Meselt, bir patatesin içine 
hır bahır D~ mkıımvak ODa veri
m .. r .lpateoi yerse de, parayı kendi
si:ıe buan Eeyicil!in çebine koyar. 

Hayatında bir defa, bir parayı p .. 
~telle beraber yutnnqtur. Bu da ~ 
zaman evveldi. 

Dört filden dördünciiafinün adı 
Bira Kull!clir. 30 Y8fllldadır. Arka· 
da§ları araııı:ada pek genç sayılama· 
makla beraber, Londra bahçelİlıe • 
sonra gelen fildir. 

Bira Kulli bundan yedi ,.ıI <.ince 

LoıadnJıa ~. ... -d 1 

" ' "'• ........ _.. ...... .... 
lıit pri ......,. ...... ...Wdir-

Filler, umDllii)'et Jtlbariyle 11.ay. 
ret verici mahlftklardır. Bafmalan 
kuvvetHdir. BunUnla beraber, bil .. 
dikleri ban oyunlan, her ihtimale 
giire unutmalarını da g8ze alarak -
olur ya,. Biz imanlar bile unutuyo • 
ruz - onları laf mevsiminden sonra, 
bir imtihandan geçirirler. Bütiiıa nu
ınaralarmı tehrar ettirirler. 

Bu fillerin hiç zahmet verdiği p1 
rübnenüçtir. Ancak, hazan yeni ho-
YaDIDlf bir çöp aer!4'tİ, yahut bir oto
matik mald:ıe yol Wzerinde onu hiru 
ilrlditflne de, aeyjıin kontrolil ..,.,_ 
sinde deriıal kendine gelir. 

Y a!mz içkiye merakı~ -U. 
Bir giln bu fillerden biri, fkerind, 
birkaç çocuk ve kadın tapmakta iken 
yolda birden dunnuttu. Seyis 8faiıJa 
bakbğı zaman ne görsün! Bot bir ço
cuk arabamım içerisine her n'e mtlna• 
aebetle ise konubııuı bir konyak tile· 
IİDİD tapasmı hortumuyla oynatrna
ğa uğratıyor•. 

Fillerin çocuklara karp muamele
leri de dikkate değer.. Onlara zuar 
venncdif.ten be ka, himaye d • edet-
ler ... 

Meseli bir k:ere, nasılsa bir ·çocuk 
Hıuı&ı:n ö:ıtine ç:kmrıtr.. r..aD, lt:rdu 
ve hortum-:ıyia onu I::ir ken2ra c!arak 
yolmıa devEn cf:ehildi. 

Hclkm birden coı:m heye~ı, bu
an içicdc ta!tclir hisleriyle si:illiet 
buI•u. 

bea.ia J'~ doian bu aslan hediye 
~ Küçücük ya'fl'll10 ince 
hQ; WZilr.le büyütuliif, IOlar& da 
bir Jcapek ... yetittirilil'I• tıpkı 
0 terbiyeyi vermiftir. Bu zat Lea· 
11 bndiai1le ayni odada ,atam&• 
h; Iİttiii yere arkasından sit111• 
le .. her aözüne itaat etmeie alıt-

·r- -· GUUIU d~'·e iki ~ defa bü'""' .. tiir •. Y ırhmı bundan daha ırriikemmel bir nfimune "e""' 3-

ne bulunabilir, ne de yapılabilirdi. kılıcmm mmıluğu ilç metreyi geçiyor-
d kli mut. Var kıyas edin siz, öte tarafıDL• 

Köpek balığı vflcu unun §C ' suyu BUnluarm fena bir Adetleri varmıt: 

Olıyanıu denizi lnl~ Wılılılcn İfte 
böyle lıaua7cr lmailar •• 

Londra hayvanat bahçesindeki fil
Jeri-ı Iıueusiyetlerinden birkaçuıı eö)"· 
ledWeıı sonr:ı, nud bsjıldıldarmr 
da anlatabilirim. 

Dir!:aç- haftada bir, ayak tırnakla· 
rma miüe:ı:mel cila vuralur- Her 
ıabah f ırçalamrlar.. Ve bilhıua kı· 
§114 çatlscasm d!ye aaimı yağlanır.., 

~-
Sonra arkaciqJan ODU BerliDİll 

..... , •• iadeu Jririade ....... 

gayet kolaylıkla yaran burnunun siv· Suyun .::--zc-den -!IL.! _ __ L hav-va fır· 
riliği, bnatlannm kuvveti, dümen ua.._ IWAlllıan:a. .., • 

vuifesbıi ~ren kuyruğu ve ni· larlarDll!· Kılıçlan o kadar kuvvet· 
ik li imia L! bir darbede k .... - ........ dallan hayet bir çet• y,,Y kadar mfiteharrik ~ IU _,.. .,.... 

kemikleri sayesinde suyun içinde o deler ve öte tarafına geçermİf. HattA 
derece çevik ve seri hareket eder ki British MUHWDde beı alb ımtimet
hayretten ıapnan>H kabil değildir. re kaJmlıimda bir balıkçı teb.elini 
Da mtlthit cenenrlar en seri vapur• 1 

delen bir kdıç halıiımn tahta ile bir· 

likte kılıcı tethir edilmekteymiı. 
~llçW,rini bizde ağ ile tuttukla

n bu balı:kları oralarda çelik oltalar· 
Ja tutarlUDU§. fıte btı yüsden av 
wk tehlikeli olur ve bu nisbette de 
'81Jltijl'lere zevk verirtniı-. 

SolliKarıa 

Londraam dirt JMfbur filinin pa· 
hası 2000 İngilis Iiraadir. Fakat kim. .. 
se de bmılaa !Mlmalc isteği yoktur. 
Çtlııkii son en 1me içiiıde flttilste ıs 
bin İngiliz lirası kau'ndmnqlarclll'. 

'- * • 
J 
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Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu: 37 
Tamam - Tam, tüm, bütün, tükcl 
Tamam etmek - Dağlamak, bitir

mek 

Tayib etmek - Ayıplamak 
Tayeran - Uçuş Taahhüd ~tmek - Yükenmek -

(Fr.) S'engager 
Tnahhüdlü (mektub) - Bağıtlı -

(Fr.) Recommandc 
'I'aakub etmek - Terkişmek, ard 

arda gelmek - (Fr.) Se succeder, se 

poursuivre , 1 
Taakku1 etmek - Anlamak, akı) 

etmek 
Taalluk etmek - llimek - <Fr.) 

Se apporter a.., aYoir Tapport A .. 
Taallül etmek - Ka~ınsamak, a -

yak sürümek 
TnammUd (Bak: tasa\'Vllr, tas • 

mim) 
Taammüm etmek - Yayılmak, 

genelleşmek - (Fr.) Sepropager, se 
genernliser 

Taarruz - Süral, salım, saldırım 
- (Fr.) Attaqu~ offense, offensive 

Taarruz etmek - Sürsa1mak, sal
mak, saldırmak - (Fr.) Attaquer, 
offenser, off ensif 

Taarruzi - Sürsalık - (Fr.) Of -
f ensif 

Taassub - Bağmazhk - <Fr.) 
Fanatisme 
Müteassıb - Bnğınaz - (Fr.) Fa

nntique 
':'aatii cfkıl.r (Bak: Hasbihal) -

Oylaşma - (Fr.) Echange cl'idees 
'I'aatii efkar etmek (Bak: Hasbi -

hal) - Oylaşmak 

Hfkfm umumiye - Knmoy - (Fr) 
Opinion pubJique 

Reyi anı - Genoy - <Fr.) Plcbicite 
Taayyün -1 - Atanma, 2 - Belit 
Taayyün etmek - 1 - Atamak 

:<Nasb anlamına) - (Fr.) Nommer 
2 - Belirtmek - (Fr.) Dcsigner 
.Muayyen - Belli 
Tayyüş etmek - Geçinmek 
Taazzum göstermek - Uluksan • 

mak, uluksunmak 
.Müteazzım - Uluksar, bencik -

( Fr.) Orgueillcux 
Tab - 1 - Güç, (Takat anlamına) 
2 - Parlaklık <Revnak anlamına) 
~ - Tazelik (Taravet anlamma) 
4 - Saç kınımı 
Tabaat (Matbaacılık anlamına) -

TJnı;ı 

T:ıb"ctmek - Basmak 
Tabı - 1 - Baskı, 2 - Basım 
Matbu - Basma 
l\latbua - Basılı - (Fr.) tmprime 
Matbuat - Basın 
Tabaka - Tabaka (T. Kö.) 
TabakatüJarz ilmi - Jeoloji 
Taban - Parlak 
Tabasbus - Yaltaklık, yaltaklan • 

ma - <Fr.) Flattcrie 
Mütebasbıs - Yaltak - (l>'r.) 

Flatteur 
Tabende - P.arlayan 
Tabi, menut, muallak, Yabeste 

Bağınlı - (Fr.) Dependant 
'l'abi - Uyruk 
ôrnek: lskoçya lngiltereye tabi -

· Clir - lskoçya lnulltereye uyruktur. 
Tabi krlm,ak, tahtı U\biiyete almak, 

münkad eylemek - Uyrutmak -
(Fr.) Assujettir 

Tabi olmak, tebaiyet etmek - Uy. 
ramak 

Tabiiyet, menutiyet - Bnğınç, uy . 
Tuluk - (Fr.) Depcndance 

Metbu - Uyraç 
örnek: lskoçyalıların uyracı in -

uilteredir. 
Tebaa - Uyru - <Fr.) Sujet 
Gayritabi, müstakil - Bağmsız -

(Fr.) İndcpendant 
Ademi tabiiyet, istiklal - Yadba • 

'rınç 
Tabiiyeti mütekabile, menutiyeti 

mütelcabile - Arsıbağınç - (Fr.) İn· 
terdependance 

Tabiat - Tablğat 
Tnbib - Hekim 
Tabii - Tabiiğ 
Tabir - Deyim - (Fr.) Expression 
Örnek: Başka bir tabirle - llcı§l:a 

1,ir deyimle 
1'abfr (Tefsir) - Yoru 
Tabir (Tefsir) etmek 

vorumak 
Tabiş - Parlama 
Tabnak - Parlak 
Tabiye - Tabye 
Tabi - Kös, davul 
Tabut - Tabut 
Tac - Taç 

Yormak, 

TacJI etmek - Tezleştirmek, hu; • 
Jaşhnnak, a~leleştf rmek, evdirmek 
- <Fr.) Accelerer, hfitcr 

Tacir - Tecimen 
Ticaret - Tecim 

Taeiz etmek - Başağıtmak, sıkmak 

- O'r.) Ennuyer 
1'adad - Sayma, sa;t,ş 
'l'adil - Değişke 
1'adil etmek -1 Değşirmek - (Fr) 

Modifier 
2 - Azaltmak - (Fr.) Diminuer 
Tafrafüruş - Bolavurt - (Fr.) 

Charlatan 
Tafsil etmek - Ayrınlamak, uzat

mak - (l<'r.) Dl!tailler 
Tafsilat, teferrüat - Ayrın, ayrın

tı, uzatı - CFr.) Detail 
Tafsilatiyle - Uzun uzadıya, ay · 

rınlariyle, ayrıntılariyle - (Fr.) En 
dc!tail 

Tagaddi etmek - Beslemek 
Tagallüb - Zorbalık 
Taganni (Bak: Muganni) - Şakrğ 

Taganni etmek - arkımak, sayra· 
mak 

Gına - Sayra, şarkı 
Tagayyüp etmek - J{aybolmak, 

ka:nplara karışmak, oı·tadan kaybol· 
mak 
· Tagayyür etmek - Bnşkala~m;\k, 
özgermek, hozutmak,-(1''r.) Changer, 
se corrompre 

Tağyir - Özgerti 
'l'ağşiş etmek - Karıı:tmp bozmali 
'I'ağlit etmek - Yanılmak, şa:;ıu·t . 

mak - (Fr.) lnduire en erreur 
Tahaccür etmek - Ta~lnşmak, taş 

olmak - <Fr.) Se petrifier 
Tahaffuz etmek - Korunmak, ha· 

rrnmak 
Tahaffüf etmek - Hafiftenmek, 

yeğnileşmek 

Tahfif etmek - Hafifletmek, yeğ· 
niltmek. 

Tahakkuk - Gerçekleşme, kesin · 
leme - (Fr.) VErification 

Tahakkuk etmek - Gerçekleşmek 

Tahaukkuk ettirmek - Kesinlemek, 
gerçekleştirmek, varlaştırmak. 

Tahakkuk memuru - Kesici, ke . 
sinleyici 

Tahkik - Gerçin 
Tahkik etmek - Gerçinlemek -

(Fr.) Faire une enquete 
Tahkikatı adliye - Tüzel gerçin -

(Fr.) Enquete judlciaire 
Tahkikatı iptidaiye - Ilkcl gerçin 

- (Fr.) Enquete prcJiminaire 
Tahakküm etmek - Başatlanmak 

- <Fr.) S'impose 
Tahalli - Bezenme, siislenme, do· 

nanma 
Tahalltlk etmek - Ahlaklanmak, 

krhklanmak 
Tahallül - Erime 
Tahlil - Çöze, 
Tahtilt - Çözel 
Tahlil etmek - Çözelemek 
Tahammuz etmek - Ekşiltmek -

(Fr.) Oxydation 
Tahammül - Dayanığ, katlantı 
Tahammül etmek - Dayanmak, 

katlanmak, kaldırmak, çekmek, gö • 
türmek - (Fr.) Supporter, porter 

Tahammür etmek - Ekşimek, acı-
mak - (Fr.) Fermenter 

Taharri etmek - Aramak, araştır· 
mak - (Fr.) (;hercher 

Taharrii asarı atika - Arnmaç 
Tahattur etmek - Hatırlatmak 
Tahavvül (Tebeddül) etmek -

Değişmek, dönmek 
Tahayyül etmek - Sanaymak

1 
hayal etmek - lmaginer 

Tahayyür etmek - Şaşalamak -
(Fr.) s·etmonner 

Tahayyüz etmek - Seçilmek, yer 
tutmak - (Fr.) Se distinguer 

Tahdiş etmek - Bulandırmak, 
kır·rştırmak - (Fr.) Trouhler 

Tahkim etmek - Berkitmek ·-
(Fr.) Fortifier 

Tahlif etmek - Andiçirrnek 
Tahlis etmek - Kurtarmak 
TnhJisiye - Cankurtaran 
Tahlisi giriban etmek - Yakayı 

kurtarmak, yakayı sıyırmak 
Tahtit etmek - Karıştırmak 
Tahliye etmek - 1 - Bo altmak, 

boşarmak - 2 - Bırakmak, - (Fr.) 
Quitter 

Tahmil etmek - Yüklemek 
Tahmin etmek - Oranlamak, ta-

srnlamak 
Tahmin - Oran, tasın 
Tahnetrnek - Övütmeli 
Tahnit etmek - Mumyalamak, 

tütsülemek 
Tahıib etmek - YıJnlamak, ha· 

raplnmak 
Tahribkar (Bak: Harab) - Yıkı

cı - (Fr.) Destructeur 
Tahrik - Harekete getirme, kış -

kırtma, uyandırma, işletme - (Fr.) 
Mettre en mom·ement, actionner, 
provoquer 

Tahrik etmek - işletmek 

'fahrik etmek - Uyandırnak 
Tahrik etmek - Kışkırtmık 
Tahrik etmek - Harekete getiı: • 

mek 
Tahrik etmek (Tüzel anlamı te • 

rim koluna bırakılmıştır) 
Tahrikamiz - Kışkırtıcı - <Fr.) 

Provocant 
Tahrikat - Kışkrrhm (Fr.) 

Pro,·ocation 
Tahrirat, tezkere - Biti, \eti 
Tahriren - Yazı ile 
Tahriri imtihan - Yazılı anaç 
Tahriş etmek - Tırmalanak, aı-

dırmak - (Fr.) Gratter, irriter 
Tahsil - 1 Öğrenim - (Fr.) Ettı

de, 2 - Alım, alış - (Fr.) Percep -
tiin 

Tamamı tamamına - Başabaş 
Tamamiyet - Bütünlük, tamlık, 

tümlük 
Tamik etmek - Derinlemek, de · 

rinleştirmek. 
'l'amim - Genelge - (Fr.) Circu

Jaire 
Tamim etmek - Yaymak, genel· 

lem ek 
Tamir - Onarım, onarma 
Tamir etmek - Onarmak 
Tampon - Baskurut, kurutmaç 
Tane ( dane) - Tane CT. Kö.) 
TA.netmek - Kınamak - (Fr.) 

Blamer 
Tannan - Tınlr, tınan, tmhyan 
Tasnif etmek - İkiye bölmek 
Tanzim etmek - Düzenlemek, dü-

Tahsil etmek - Öğrenmek, elıle 
etmek, edinmek, almak - (Fr.) Etu
dier, s'enqucrir, perceoir 

Tahsildar - Alımcı - <Fr.) 
cepteur 

Ptt- zeltmek, düzen Termek, yoluna koy • 
mak - (Fr.) Arranger 

Tahsilat - Almç 
Tahsis etmek - Özgillemek 

(Fr.) Aff ecter, destiner, assigner 
1'aht - Omağ - (Fr.) Trône 
1'aht - Alt 
'l'ahtelarz - Yeraltı 
Tahtı himayede olan yer - Ko -

runcak - (Fr.) Protectornt 
'fahtı tasarrufa almak - lğelen

mek - (Fr.) S'appropier 
Tnhtie etmek - Suçbulmak, ku • 

surlamak 
1'ah\·if etmek - Korkutmak 
Tahvil etmek - Değiştirmek, ~e -

\'İrmck, döndürmek 
Tahzir etmek - Sakındırmak, çe· 

kindirmek - (Fr.) Prenir 
Takaddüm - ÖngeJme, önün 
Takaddüm etmek - Ongelmek 
Takaltus etmek - Kasılmak 
Takarrüb etmek - Yaklaşmak, 

yanaşmak 

Takarrür etmek - Kararlaşmak 
Takaşşür etmek - Kabuklanmak, 

kabuk bağlamak 
Takat - <Kudret anlamına) E -

nerji, (istitaat anlamına), güç 
Takattür etmek - Damlamak, 

dammak 
Takbih etmek - Çirkinsemek, çir

kinlemek, çirkin görmek - (Fr.) 
BHl.mer 

'fakbil etmek - Vpmek 
Takdim etmek - 1 - Sunmak -

(Fr.) Presenter 
2 - Tanıtmak, 
3 - İleri tutmak, öntutmak, önelt

rnek - (Fr.) Preceder, accorder Ja 
ı>riorite 

Takdim ve tehir - J\lti.isleme 
Takdime - Sunu 

, Takdir etmek - Beğenmek, de -
ğerlemek, değer bicmek 

O takdirde - ö'ylc ise, öyle olun
ca, öyle olursa - (Fr.) Dans ce cas, 
alors 

Takdisetmek - Kutsamak 
Takih etmek - Kovalamak, izle

mek, gütmek, peşini tutmak, peşine 
düşmek, ardına düşmek, arkasından 
gitmek, arkasından gelmek, terki -
mek - <Fr.) Poursuivre 

Taklib etmek - 1 Altüst etmek, 
2 - De\·irmek 

Taklid - Benzet 
Taklid etmek - Benzetıemek 
Takrib etmek - Yaklaştırmak, 

yanaştırmak 
Takriben - Aşağı yakan 
Takrir (Kamutay terimi) - Di -

lergc 
1'akrir etmek (ders için) - An • 

Jatmak 
Taksim - Oleç 
Taksim etmek - Uleştirmek, a . 

mek, ayn:mak, bölüşmek, paylaş • 
mak - (}'r.) Partager, diviser 

İnkısam etmek - Dağımlaşmak, 
bölünmek 

Taksir etmek - 1 - Kısmak, kı· 
saltmak, 2 - (Bak: Kusur). 

Taksit - Bölü 
Takt sahibi - Denli 
Takdir etmek - Çekmek, damıt · 

mak 
'l'akvim - 1 - Takvim <T. Kö.), 

2 - Almanak (T. lrö.) 
Tak,·iye etmek - Kuvvetlendir -

mek, berkitmek, pekiştirmek 
Kesbi kuvvet etmek - Berkin -

mck. 
'l'akyid etmek - Kayıtlamak 
Taknyyüd etmek - Kayıtlanmak 
Talak - Boşama, boşanma 
Talı1kat - Uzdillik 
Taleb - istek 
Talebe - 1 - Öğrenci, 2 - Ye . 

tiştirme, 3 - lrdcmen, 
4 - Taibe (Yakutça "Talha,. dan) 
Tali-1- 'J'aliğ, 2-Sur - (Fr.) 

ChnncP, sort 
Talia - ileri kol, önkol 
Tnlik etmek - Asmak, bırakmak, 

irtelemek - C1''r.) Suspendre, re • 
mettre 

'falim - Öğretim 
1'alim etmek _.. Öğretmek 
Talimatname - Öğrenek - (Fr.) 

İnstruction 
Taltif etmek - Gönül almak, ok -

şamak, ba)Tamak 
Tama - A~gözlülük, doymazlık, 

umdu, umsu 
Tama etmek - Göz dikmek, um · 

sunmak 
Tamakar - Açgmzlü, doymaz 

Tanzir etmek - Eşlemek, benze -
rinf yapmak 

Tar -1- İplik, ağ, 2 - Karan· 
Iık. 

Tarab - Şenlik, sevinç 
'faraç - Yağma, talan, çapul 
Taraf - Taraf (T. Kö.) 
Tarafgir - Yantaz 
Bitaraf - Tarafsız, nötür - (Fr.) 

lmpartial 
Ilitaraflık - '.Nötürlük 
Tasarruf etmek - Gözlemek 
'l'aravet - Tazelik, körpelik 
'fardetmek - Koğmak, püskürt · 

mek. 
Tarhetmek - 1 - Çıkarmak, in · 

dirmek - <Fr.) Soustraire 
2 - Salmak (vergi tarhı) - (Fr.) 

lmposer 
Tarif - Tanım 
'l'arif etmek - Tanılamak, tanım· 

Jamak 
Tarih - Tarih (T. Kö.) 
Tarihi - Tarihiğ 

Tarik- Yol 
Tariz etmek - Dokundurmak, ta-

kılmak, taş atmak - (Fr.) Insinuer 
Tarsin etmek - Bekitmek 
Tarumlar - Dağınık, darmadağın 
Tarz - Tarz (T. Kö.) 
Tarzı hali - Anlaşıt 
Tarziye - Onarsa - <Fr.) Repar-

tion 
'farziye vermek - Onarsamak 
Tasaddi etmek - Kalkışmak 
Tasallut - Sarkmtılrk 
Tasallut etmek - Sataşmak, sar -

kmtıhk etmek, saltamak (Yakutça)' 
Tasannu - apmacı 
Tasarruf - 1 - Esillik, sahip • 

Jile - (Fr.) Possessfon. 
2 - Tutum - (Fr.) Economie 
Tasarruf etmek - 1 - Esilen • 

mek, 2 - Biriktirmek, artırmak 
Ta.sa,·vur - Tasar 
Tasanur etmek - Tasarlamak 
Tasdik etmek - Onaylamak -

(Fr.) Ratifier 
Tasfiye - Arılama, arıtma, süz -

me - ( Fr.) Liquidation, epuration 
Tasfiye etmek - Arılamak, arıt

mak, süzmek 
Tashih etmek - Doğrulamak, dü

zeltmek 
Tasir etmek - Sıkmak, suyunu 

çıkarmak 
Taslit etmek - Üşürmek, başa 

sarmak 
Tasmim etmek - Kurmak 
Tasni etmek - Uydurmak, düz • 

mek 
Tasnif etmek - Sınıflamak, sınıf. 

lara ayırmak 
Tasrif - Çekit 
Tasrif etmek - Çekmek 
Tebşir etmek - Müjdelemek 
Tasrih - Açıklamak • 
Tasvib <Bak: l\abul) - Onam 
TasYib etmek (Bak: Kabul et • 

mek) - Onamak 
'l'asvir - Smay 
Tas,·ir etmek - Smaylamak 
Tatbik - 1 - Uygut, topJama -

(Fr.) Appliquer. 
2 - Yeritirn, (Bak: İcra ,.e infaz) 

- (Fr.) Execution 
Tatbik etmek - 1 - Uygutlamak, 

taptamak 
2 - Yeritmek (Bak lcra ve infaz 

etmek) 
J Tatil - Azat 

Tatmin etmek - Kandırmak, di . 
zinlemek 

Tahil etmek - Uzatmnk 
Tavaf - Çevrin 
Tanf etmek - Çevrinmek 
TaY·an <Bnk: Kerhen) - lstiyc " 

rek, gönülden 
Tav'an kerhen (Bak: Kerhen) -

!ster istemczt istiyerek, istemiyerek 
Ta,·assut - Aracılık 
Tavassut etmek - Arabulmak, a -

raya girmek 
Tavattun etmek - Yerleşmek, '"a· 

tan edinmek 
Tavik - Asıntı 
Tavik etmek - Onaylandırmak, 

asmtıya bırakmak 
Ta\iz - Değişit 
Ta•k - Boyunduruk. tasma 
Tavr - Ta'T (T. Kö.) 
Tavsiye - Tavsiye (T. Kö.) . 
Tavzif etmek - lza.hlamak 
Tayf - 1 - (Bak: Hayalet) 2 -

(Fizik anlamı terim koluna bırakıl -
mıştır). 

Tayyare - U ~ak 
Tayyareci - Uçman 
'fayyetmek - l Gitmek, dürmek, 

2 - Çıkarmak 
Tazallüm etmek - Sızlanmak, ya· 

nıp yakılmak · 
tauımmun etmek <Bak: İhtiva et· 

mek). 
Tazarru (münacat) - Yakarış 

Tazarru (niyaz) - Yakarı. 
Tazarru Ye niyaz etmek - Yakar 

mak. 
Tazih etmek - Rah~tsız etmek, 

azab \'ermek. 
Taz'if etmek - İki kat etmek, i • 

kitlemek 
Tazim etmek - Büyüklemek, u • 

lulamak 
Tazir etmek - Azarlamak 
Taziye - Başaşağı 
Tnziye etmek - Başsallamak , 
Tazmin etmek - ödemek, töle • 

mek. 
Tazminat - Ödek, tölek 
Tazyik - Basınç 
'J'azyik etmek - Kışıktırmak, l1a!' ... 

mak. 
Teadü1 etmek - Denge~me.~ -

(Fr.) Equh·aloir 
Teahhür etmek - Geçikmek, ar • 

takalmak, geç kalmak 
Teali etmek - Yükselmek, yücel· 

mek. 
1'eallüm etmek - Öğrenmek 
Tearni - Görmezlikten gelme 
Tcan1ül <Bak: fi.det, örf) - Tö .. 

rü - O'r.) 'Moeurs 
Teati - Alıp ' 'ermek, nrişmek -

(Fr.) Echange 
TeaYün - Yardımlaşma - (Fr.) 

Aide mutuel 
Tebaiyet etmek - Uyurmak 
Tebaki etmek - Ağlamsamak -

(Fr.) Pleurnicher 
Tebarüz etmek - Belirmek 
Tebarüz ettirmek - Belirtmek 
Tebaud etmek - Uzaklaşmak .... 

(Fr.) S'eloigner 
Tebdil etmek - Değiştirmek 
Tebeddül - Değişim 
Tebeddül etmek - Değişmek 
- <Fr.) Se changer, se mod\fier 
Becayiş - Yerdeğişme - (Fr.) 

Permutation 
TebeHür etmek - Belirmek, bil -

hirlanmak - (Fr.) Se cristalliser 
Tebenni etmek - Oğul edinmek, 

oğulJanmak - (Fr.) Adopter 
Teber - Teber (T. Kö.) 
Teberri etmek - Aklanmak, be .. 

Jenmek - <Fr.) Etre acquitt~ 
Terbiye etmek - Aklamak, beri' 

Iemek - (Fr.) Acquittl!r 
Teberru - Verit - (Fr.) Don 
Teberru etmek - Yeritte bulun• 

mak - (Fr.) Faire un don 
Tebessüm etmek - Gülümsemek 
Tebeyyün etmek - BeJgirmck 
Tebeyyün ettirmek - Belgirtmc" 

- (Fr.) Etablir, prouver 
Tebhir etmek - Buğulamak 
Tcbid etmek - Bengileştirmek -

(l<~r.) Eterniser 
Ebedi - Bengi - <Fr.) EterneJ 
Teb'id etmek - Sürmek, ırakla -

mak 
Tebliğ - Bildiriğ - (Fr.) Com ' 

munique 
· Tebligat - Bilgirit - (Fr.) Jns• 

truction 
'l'ebrid etmek 

(Fr.) Refroidir 
Tebrik etmek 

(Fr.) Feliciter 

Soğutmak -

Kutlamak -

Tecahül etmek - Bilmezlen • 
mek - <Fr.) Feindre 

Tecavüz etmek - Aşmak, geç • 
me.k, dokunmak 

Mütecaviz, tecavüzkar - Saldır -
gan - (Iı"'r.) Agres~eur, agressif 

Tecdid etmek - Yenilemek -" 
(Fr.) Renouveler 

Teceddüd - Yenileşme - (Fr.) 
Reniunllement 

Tecelli etmek (Bak: zuhur et• 
mek) 

Tcce1Jüd göstermek - Batıdan • 
mak. batırsımak 

Tecemmu·- Toplantı, hirikit 
Tecemmu etmek - Toplanmnl\• 

birikmek: yığılmak 
Tecennün etmek - Çıldırmak, de' 

lirmek -
Tecerrüd etmek - Yahnmak, el ' 

çekmek, soyutlanmak - (Fr.) S'isO' 
ter 

Tccrid etmek - A;t,rmak, so) ut· 
lamak - (Fr.) Isoler, dcnuder 

Tecessüs etmek - Gözetmek, çtJ' 
şıtlnmnk - ( Fr.) Espionner 

Tecezzi etmek - Cüzlenmek, ti~e" 
lenmek 

Tecil - Sonratım - (Fr.) Ajotıl"' 
nement 

Tecil etmek - Sonratmak - (Ft·> 
Ajourner, remettre 

'l'ccrim etmek - Suçlandırmak 
Tecrübe - Deneç _. (Fr.) Esso.i.....
Tecrübe etm~k - Denemek 

(Fr.) Essayer , 
Tecviz etmek - Onamak, izin vet 

mek , 
Örnek; Ben hareketinizi onamıU fi 

rom (tecııiz etmitıorum) - Katı11 , 
böyle hareketlere izin l·crrııez (tee 
viz etmez), 
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iS RAGASTANIN OciLU -

cızırda) acak ye bir çingene karı.ısının 
.rakılmasını seyre gelen ]talk. benim 
alevlerin arasında güliimsediğimi gö
recek! derlim. Ölümden korkmuyo
ı·um ... Lantane, :;;en de korkmuyor
sun! Hunu biJiyorum. Kal hini tart
tım. Değerini, kıymetini biliyorum. 
:--öyle, ne dü ünüyorsun ! Teklifimi 
niçin beklediğim gibi sc\·inçle karşı -
lamıyorsun? 

Niçin mi?.. ı 
Umtcne bunu söylemeği çok iste

di. 
BİL' cümle ile, Jipsinin teklif ettiği 

şer~den nefret ediyordu. 
Bu kor.uşuş 11zamadı. 
Lantene, teklifi düşlineceğini söyli

yerrk saYu~tu. 
Hemen l\tanfredi huldu. Jipsi Ana 

ile konuştuklarını ona anlattı. lkisi 
bir olup düşündüler, tanı~tılar, niha
yet Jrnlhanbeylerinden olmıyacakla • 
rına karar Yerdiler. 

Bu sırada Argo krallığında bunla
rın hiıkimiyeti artıyordu. 

Bu hakimiyet nereden doğuyordu. 
Argo ve Mısır hükumetleri men-

suplal'I yalnız bir şeye inanırlardı. 

<"esaret! 
Halbuki en cesurları L:'.intene ile 

l\fnnfreddiler. 
Onlar bu cesaretlerini bir çok fır

satlarda isbat etmekten geri durma -
nnşlal'Ch, 

Bir gün sebebi bilinmiyen bir ka
bahatten dola) ı bir fahişe asılacaktı. 
Siya et me;> danında bir kaç arknda
şile beraber bulunan Manfred ile Lfrn 
tene zayaJh kadını dar ağacına götü
ren askerlerin üzerine birdenbire atıl 
dılar. 

Bu görülmemiş \'e duyulmamış bir 
ıterdf. Hücum o kadar şiddetli oldu 
ki, idamı ~eyre gelen ahali birbirine 
karıştı . .\5'kerler bir isyan koptu sa
narak kaçışan halkın üzerine hücum 

ettiler. \ ' e fahişenin bağlanmış oldu
ğu arabanın ) anına döndükleri za
man, kadrn ~oktan ortadan ha) Lıol
muştu. 

Bir gece deniye kolu, :Fanfnr \ 'C 

Kokarder isminde kabadayi taslağı 

iki fakir serseriyi yakalamıı:tı. Lan
tene ile Manfrcd onlara · rastladılar. 
Ye deniyenin üzerine öyle bir hii
cum ettiler ki :Fanfarla Koknrder 
kaçıp kurtuldular. 

Her iki delikanlı hakkında buna 
benzer daha bir çok şeyler söyleni -
yordu. 

Kendilerinde yalnız bir ku ur gÖ· 
rünüyordu. Bu kusur da serseri leı c 
göre, çok mühim bir "eydi. Bu il•i 
kahraman hiç bir Yakit ge~en yolcu
ların keselerine dokunmağa tenezzül 
ctmemi~lerdi. 

Fakat kusursuz insan olamaz. O
nun için serseriler de kendilerince bir 
tuhaflık saydıkları bu tabiata da a
lı~tılar. 

Serserilerin iki arkadaştan daha 
çok sevdikleri Manfred'di. Hakikaleıt 
bu ikinci arkada~ büyiidükçc huyl:ın 
arasında ayrılıklar meydana çıkıyor
du. 

J..antene daha sakin, daha düşünce
li, daha soğuk kanlı idi. l\fanfrcdsc, 
asabi, kavgacı, iddiacı, zampara 'c 
ayyaştı. 

Lantenenin yü.zündc felakete uğ -
rayacağını bilen ndamlarınki gibi 
daimi bir endişe rnrdı. Bununla be -
raber meyus tavırlı değildi. :Fakat i
çinde, yanında daima bir felaket do
laşıyormuş gibi, bir iizüntii Yardı. 

Manfredse ka),tsızdı. Kahkahası 

\'e şarkısı t.'ı uzaklardan işitilirdi. 

Bununla herahcr çok hassas n~ heye-
cana istidatlı idi. l)uyguları yamı 

yavaş en yük1'ek derecelere kachr 
yükse1ehllfrclf. Kendisini <'ok b i tanı· 
yan ve anlayan muallim Raböle: 

' 

Polis hafiyesi x : 9 Şikagor-

giderek yeni bir iıe atılıyor. Bu•' 
fer Kara Maske adında bir haydut 
la çarpışmaktadır. Haydutlar keıı 

disini bir tuzağa dütürüyorlar. Ve 
tayyare ile seyahat eden Marlo il 

minde zengin bir adamı yakal• 
mak i in pusu kunıyOTlar .. 
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- Bu adam mutlaka kalbinden ya
ralanarak ölecek ,.e öliirkcn de giile
cektir. Dedi. 

Jştc bunun içindir hi serseriler ara
sında Mnnfred daha çok se,·iliyordu. 
Onun için caıııııı seve "eve veremiye
cek hiç kim e yoktu. Serserilerin lta· 
ldki kralı idi. 'J'iin kralı Triko bile o
na ltiirmet ediyor Ye daha doğrusu 
clelikanlınm hu manevi hakimiyetine 
sabırsızlıkla katlanı~ordu. 1 

Şimdi bu bahsin en miihim noktası-
111 anlatalım: 

A<"aha hu iki kahraman ne ile ve 
nasıl geçiniyorlardı? 

Lfmtem; için huna cevap ''ermek 
kolaydı. Kcndi~i meşhur mathaacı 1-;t 
) en Uolenin ortağı idi. 

nir gün, heniiz on iki ya.,,larrnda i
kt>n bu iki ya\'l'ucak sokaklarda ge · 
zerek, koşarak, köı>riilerin öte tara -
f ında Sent - l<'ene' iev dağı civarın

da kaybolmuşlardı. 

'l'<'sndiifen bir dükkfötın önünde 
bulundular. 

l\te\'Sİm yazdı. Al.şam olmak üzere 
bulunuyordu. 

Uiikkanın kapı:;ı açıktı. 

Eşikte. tahta iskemlelere oturan 
.... iki adam bü;> ük bir dikkatle üzerle

rin<lc acayiı> işaretler çizilen hir par
şömen kflğıdını gözden geçiriyorlar -
dı. 

Ayaklarının ucuna ka lkan iki co-
cıık hayretle hakıyoı'lardı. 

!\lanfrcd ya va.,. se. le sordu: 
- Bu nedir? 
J,fıntenı· cı•,·ap \'l'rdi 
- Yazılar! ... 
lki adam başlarını çevirerek zeki 

bakışlı hu çocuklara giilümsediler. 
Bu iki adamdan daha genci Metr 
Dole ötekisi muallim HaböJe idiler. 

nahöle hayretle ) azılara bakan 
çocukların konuştu. Aldığt c~vuplara 

ha)ran oldu. Dole onları diikkan:ı 
' 

solmrnk resimler gösterdi. 
Ertesi giinü tekrar "resimleri gör

mek için., geldiler. Ondan sonra ar
tık her gün oraya devam ettiler. Do
lc ile Jtaböle yamş yayaş bu ~ocuk • 
ları :-;evdiler \C onları okutmağa haş
ladılar. Hiç bir talebe hocalarını on
lar kadar dikkatle dinlememişti. Bi1-
hassa J~frntene hakiki bir alim kesile· 
rek henüz icad olunan mathaacıhkta 
ıslahat bile yaptı. 
Şunu da söylemeden geçmiyelim: 

Lfmtcnenin mathaacılıkta ilerlemesi -
ne J)olenin bir kızı bulunması da tesir 
etmişti. 

Bu suretle Uıntenc Dolenin ortağı 
olmuştu. 

Manfrede gelince bu da başka şey
ler düşünüyordu. 

Aklından dÖ\'ÜŞl<'ri, şan ve şerefi 
geçirerek bunları elde ederek bir hiz
met bekliyordu. 

Şimdilik ne ile geçiniyordu? 
Bu iki delikanlının J<'l'Uadma11 tel 

sokağında o kadar iyi olmıyan bir e,·. 
de beraberce oturduklarını söylemiş· 
tild 

L:intenenin kazandığı ihti) açlarına 
kfıfi geliyordu. 

Fakat i\fanfred ara sıra kazandığr 
limit eclilmiyen bir parayı da geçim· 
)erine ekliyordu. 
Bazı zengin serseriler, delikanlıdan. 

kendilerine kılıç talimi öğretmelerini 
rica ediyorlardı. 

Manfred naz1anmıyordu. 
Ye her 1.aman dersten sonra cebin

de hir iki altın bulunuyordu. 
~lanferd bunu kahul ediyor '' 

bunda hi: fenalık görmiyordu. 
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