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Yunan yüzbaşısı, Sel8nikte 
Vedikulede idam edilirken ... 

Avusturyalılar da Almanlar 
muahedeyi yırttı 

gibi 

70000 
ordu 

kişilik bir 
kuruyorlar 

Senjermen 
muahedesi 

neler 
emrediyor 

Dün gece gelen 
bir haber" nua · 
ran, Avusturya 
da Almanya'yı 

taklit etmif, u "' 
mumi harp mağ .. 
lubiyeti netice • 
sinde imzaladr 
iı muahedeyi 
yırtmııtır. 

Bir sabah refi • 
kimiz, bu y.o:rt.da· 

tine Sevr, Alman

yaya Vcı-say, A· 
vuaturyaya Ser:O:~meıi, Macarla -
ra Trianon, B~g:arl.ara Nöyyi. 

Demek ki, bu-sefer yırtılan, ü
çtlncü muahededir. Macarlarla 
Bulgarlarmki kalmııtı. 

Senjermen muanedesi, Avus -
turyaya, ordusunu gönülliilerden 

teıkil ebnek mecburiyetini yükle
mektedir. Bu gönüllülerin hizmet 

t • " <Dc\·amr 2 incide) 

Çiiıdeki Kızılordu 

sür'atle ilerllyo~ 
Dftn akşam kanlı çarpışmalar oldu 

Hükumet kuvvetleri rüc'atları 
esnasinda 3000 maktul verdi 

Hong Kong, 5 (A.A.) - Res -
men haber alındığına göre, Kvey
aav vilayetinde komünist kuvvet -
ferle harbeden hük\ımet ordwu üç ' 
bin asker ikaybetmittir. Bütün ec· 
nebiler Kveysav vilayetinin mer . 

kezi olan K vayzan tehrinin cenubi 
p.rkiaine çekilmek emrini almıt -
]ardır. 

HükUmet kuvet)eri otuz miJJik 
~ir mesafe üzerinden ric'atleri eı -
nasında üç bin maktul vermitler • 
dir. Komünist kuvvetlerinin pi' -
tarları yüz bin kişilik Kudiyang 
ıehrinin on be§ mil yakınına kadar 
gelmişlerdir. 

... Beş dakika baygınlık geçirdi. 
Sonra dedi ki: 

lstanbula kaçmış olan 
General Anagnostopulos beni 
isyana zorladı. Kabalıailı odur! 

Cinayet 1 idam mahkOmu zabit~ kansını 
- yaverıne 

Hikmet, evvela rakı 
içmiş, sonra eline iki 

tabanca alarak 
kadının Uzerlne atıldı 

Bir §Oförle üvey anası arasında • 
ki geçimsizlik, cinayetle netice • 
lemni§tir. 

Cinayet İf'lenirken çıkan bir 
kur§un, bunu yapanı da öldür-
müftür: 

Cinayet Ranıide Cuma mahal • 
, lesinde Topçu Hacı Hüsnü ıoka -
ğmda 16 numaralı evde iılenmiş • 
tir. Bu evde, Edirnekapı beledi -
resi temizlik iılerinde sarraç uıta

sı lsmail ile elli ya!ındaki karısı 
Saffet, otuz yqındaki oilu tof ör 
Hikmet, kızı Seniha ile oturmakta
dır. lamailin bir kızı daha vardır. 

j Bu da Çar§&mbada kocasiyle bir i <Devamı 2 incide) 

Kumarbazlara 
ibret! 

DUn gece yirmi altı 
"meslekdaşları" 

yakalanarak 
karakollara 
götUrilldU! 

Emniyet Müdürlüğü ikinci Şube 
memurlan dün gece Beyoğlunda ba
zı yerlerde arastırmalar yapmı Jar 
yirmi altı kumat'baz yakalamışlar~ 
dır. Bu kumarbazlnrdan yfrmi ikisi 
bir yerde tutulmuşlardır. Parmakka
pıda Afrika hanında Raufun kirala
dığı 35 numaralı daireye Jkinci Şube 
memurları ansızın girmisJer ve büvük 
bir ma a başında kadınlı, erkekli- 0 _ 

yuncuları cürmümc hut hnlinde ya· 
kalamışlnrdır. Yakalanan kumarbaz
lar şuıılaı·dır: 

Cc>miJ, A mi, Niko, Fransu,11, Ta
ruh, Ganol. Şükrii Hiiseyin, lbrahim l 
li~irnil, Galip, Yani, 1\fustafa. Ahmed: 
Numan. Artin, Opel, Rauf, Jo'ahrettin 
ile Emine, hatina, Eli i minde üç ka
dındır. Bunlar bir kafile halinde ne
yoğlu mt'rk<>zin<' götürülmüşlerdir. 
Kumar fişleri i~knmhil kfığıtlarr mü
~adere olunmu tur. 

Bundan ha~ka Taksimde Pire .l\leh
med ~okağında 10 numaralı evde otu· 
ran Panik le Şetanik ismindeki iki 
kadının evlerinin alt kat odasında 
kumar oynattıkları haher alınmış, 
dlin gece )apılan aramada Ariko. Kir
kor. na,·it. J-;d,ard i minde dört ku
marcı .Fıkalanmı1:'trr. 

· 'Anagnoıtopuloı 

Kazanç ve 
muvazene 
vergileri 

Yahya GaJlb 
muvazenenin 

kaldırılmasını istedi 
Teklifi reddedildi 
Ankara (Hususi)- Beyanname 

usuliyle kazanç vergisine tabi tu -

tufan mükelleflerin zahiri karine . 
leri üzerinden asgari bir mükelle
fiyete tabi tutulmaları hakkındaki 

kanun projesi mecliae verilmitlir. 
Bu kanunun tatbiki için §ehir ve 
kasabalarla ıair mahaller, ihtiva 

(Dc\11rnı 2 ncide) 

emanet etti 
Selanik, 5 (Hususi Muhabiri

mizden, telefonla) - Serez is ile
rinin kumandanı yüzba91 Volo -
nis, bu sabah, saat yedide kurtu· 
na dizilmiıtir. 

ladam hadisesi 9u suretle ol
muttur: 

Dün, hüküm, tasdik edilmek 
üzere, Cümhurreisliğine tayyare 
ile gönderilmitti. Mahkum da, af
fedilmesi için bir telgraf yolla • 
mı§h. 

Bunun içindir ki, son dakika • 
ya kadar affedileceğini umuyor -
du •. Askeri hapishanenin muhafız 
2abitleri, onun bu ümidini kır
mak ve adamcağızı islıraba dü -
fÜrmek iıtememiılerdir. Bu dü -
§Ünce ile, Volonis'i, arkadaılarilc 
birlikte oturduğu koğuftan tecrit 
ederek ayrı bir hücreye göti.lme· 
mitlerdir. 

Heyecanda oldukları içjn, mah
kum zabitler, koğu§ta, bütün gece 
uyumamıtlardır. Kendilerine is . 
tedikleri yemekler ve !araplar ve

rilmi9tir. Yemitler ve içmi,lerdir. 
Saat bete kadar, idam mahkü· 

mu, hiç bir feyden habe:-dar de -
ğildi. Tam beşte, hapishane ku · 
mandam Papaeftefio, kap,yı aç • 
mıı; süngülülerle birlikte içeri 
girmittir. 

<Dernmı 2 incide) 

Mayıs başlangıcında Ankarada 
matbuat kongresi toplanacak 

Şükrü Kaya, dün, latanbul ga~..?recam arcuınaa ... 

Dün akıanı kanlı çarpıfmalar 
1 

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

Diın öğleden ~onra saat 4.:i da şeh· 
rimi7. gazete baş yazıcılarıyJc müdür
leri ) akındn Ankara da toplanacak o
lan fatbuat Kongre~i hakkında lç 
işleri Hakanı Şükrii Kaya ile Park 
Ott'lde U7.un boylu görüşmüı;lerdir. 
Uu konuşmalarda hüyiik fa) dalar u· 
mu lan bu kongrenin Ma) ısın ilk haf· 
taı;ında Ankarada toplanmaı;r kahil 
olılbil.ceji t•bH •clil..ıuiıtir. 

içi lcri Bakanı gazetedlere bu 
kongre için Ankııra)a gider gitmer, 
çnlışmağa ba,.lrynbilcceği 'adinde hu
lunarak kendisinin de bundan hü,·ük 
fayd:dnr ve neticeler umduğunu ~öy
lemistir. l\lay~ içinde toplanacak 
kongre ilk mathuat kongre"'i olac.-nk
trr. 

oimu§, bu ç.arpı§ma1ar bu sabah 

da devam etmittir. -:: KARAGÖZ 
J.fükQ Harekatı bizzat idare eden hü · Tiirki~" Hns pchJirnnlık miisaba· 

ınet kuvvetleri kumandanı kUmet orduları ba, kumandam I ka ları açıyor. Bugünkü Karagö1, ga-
~-Kay.-Şe/t (De,amı 2 ncid") ıe.tffind9 tabil~t1nı QkU)'UJ\-U. 

ŞiıkrU Ka)a, ~azeteler batmuhar
-.; (LQt.fc ~·v ~ı. . 
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=======================~====~~~=====i -Yunan yüzbaşısı Seli
nikte idam edi di 

~t:IU AK5AMKi HABERLER~ 
Eden bugün 

kabineye sey-
c Ua~tarnfı 1 ncidc) meleri, evvelce söylenildiğine gö· • • 

Bu manzara karşısında. Volo • re Giritte teşkil edilecek bir diva ya .atıntıbalarlnl 
nis, heyecana düşmüştür. idam nıharpte bakılacaktı. Fakat bu 1 t k 
edileceğine dair hüküm, kendisi - söyleni§ tahakkuk etmemiştir. Gi- an 8 aca 
ne okunduğu zaman ise, ağlama- rit ihtilô.lcileri de Atina divanı -
mıı. fa.kat düşerek baygınlık ge · harbinde muhakeme edilecekler. Çekoslovak lar, 
çirmiştir. dir. Almanyanın ve 

Bu baygınlık beş dakika kadar B~g~n ?ğleden so~ra Başvekil fi .. elıistanın glrmenıe-
sürmüştür. Fakat bu hal geçtikten muavını Dınos Çaldarıs hakkında " 
sonra, yüzbaşı, kendini toplamış· takibata ba~lanmıştır. sine ragmen şark 
tır. Resmi emir, tekrar ve tama· Halka konferanslar ve nutuk· misakının imza)an-
men okunmuştur.. lar verilebilmesi için muvakkat masını istedi 

Saat beş buçukta, Y ed!kule ha· bir radyo merkezi yapıhnasınt>. Dün Lord Eden Pragda Çekoslo· 
pishanesinin önüne çıkılmıştır. başlanmıştır. vnk Dış Ilakanı Bencs'le iki saat ka-

Kurşuna dizdirecek mangaya Ayan Reisi Mösyö Gonatasın dar görUştü. Bcnes, kendisine, Çekos-
servetl. h"'czedı"lmı"ıı:tı"r lol'akyanın - Alman'-·asız Ye Polon· kumanda eden AtafanMio. mah - ... ~ · J 

Ç 1 d • K d 1 yasız - olarak bir şark misakı imaza· 
kumun apoletlerini, dücmelerini, a arı S, On İ İS ıanmasrnın mu\·afık oıtıcağrnı söyle· 
kayışlarını sökmüş, kılıcım kır- ve M a K sim o s di. Bu iki devletin sonradan misak i~i-
mıştır. ne nlınabileceğini ilfLve etti. 

Atina, 5 (A.A) - Bir kaç gün Lord Eden, tayyare ile Londraya 
Mahkuma son arzusu nf': oldu- ı'stirahat edecek olan Baıı.vekı"l 

1 
:r avdet etmiştir. Bugün bir İngiliz ka· 

ğu sorulduğu vakit yaveri Papa · Çaldarise General Kondilis veka· binesine, bütün seyahatlerinden do· 
dopulo ile görü§mek istediğini let edecektir. Gazeteler, Maksi· ğan intibalarım bildirecektir. 
söylemiştir. Ona, paralarm tes · moı'un ayın 15 ndcki Uluslar Ku- (Lord Eden'in seyahatine dair nıa· 
lim etmiş, hususi vasiyetnamesini rumu toplantıunda Yunanistanı lfımcıt ı:c nol:tai nazarlar, 3 tincü aa· 
bildirmi§tir. t .1 lm • ht l ld .. yıfamızın 1 inci sütunundaki makalı· 

emsı e esı mu eme o ugunu dir.) 
iki asker, bu~ada, kendilerini' yazmaktadırlar. Bu haber teyit e-

tutamamıılar, aglamışlardır. dilmemi!tİr. 
Mahkum zabit, papas tarafın Yunan 

Fransa, 
askerlerını 

terhis etmelidir dan günahı çıkarıldıktan sonra 
zabit arkada~larına hitaben §U 

sözleri söylemiştir: 

- Ben nahak yere idam edili
yorum. Bu cezayı hak edecek bir 1 

kabahatim yoktur. Çünkü aske· 
rim. Mafevkimden emir alarak 
tatbik ettim. Bu emirleri bana 
General Anağnostopulos verdi. 

"O, Serez kumandanıydı, ben 
ise, onun maiyetinde süvari ku • 
mandanıydım. 

· ' Balisettiğl General Türkiyeye 
iltica eden 13 zabit arasındaki 
Generaldir. El'an lstanbulda bu . 
lunmaktadır. 

ordusunda 
tasfiye 

Atina, 5 (Hususi) - General 
Petridis'in riyasetinde olmak ü -
zere bet büyük rütbeli zabitten 
bir askeri §Ura tetkil edilmittir. 
Bu §Ura Yunan ordusunda esaslı 

bir tasfiye yapacaktır. 
------------------

Paris, 4 (A.A) - Milli Müda • 
faa encümeni azaları, Harbiye 
Nazmyle yaptıkları mükaleme • 
lerine dair hiç bir şey if fa etme· 
mit olmakla beraber, bazı gazete
ler yüksek askeri şuranın, Nisan • 
da terhis edilecek efradı T emmu-

c • t za kadar silah altında tutmak tek· 
1 na ye lifinde bulunacağını tahmin edi-

(Daştaraf ı 1 ncide) yorlar. 
Iikte yatamaktadır. Saffet, lama- Bolşeviklere göre 
i1in ikinci kans~dır. F -

Şoför Hikm~t senelerdenberi ü- ransa ve 
vey anası ile geçinememekte, sık, Balkanlar 
sık kavga etmelttedir. Hatta bir Moskova - Fransanıri. ltalyan 
arahk babasına "şu menhus kadı • hududunda askerlerini Alman hu-

L!»ndrada _esrarengiz bf r siy ast cinayet 
- ı:wz::ı .... ...... ııws zwww:ı swwwıs '- .._. ...._. ~~- .... 

iki Alman kadını 
ölü bulundu 

Bu cinayetin kaçırılan Alman 
gazetecisi işi ile alakası var 
Londra, 5 (A.A.) -- iki Alman 

muhacir kadınının ansızın ö • 
lümleri sebebi henüz ka -
ranlıktır. Bunlardan biri maruf 
Feıtıinist Dora Fabian, öbürü de 
Matild Wurum'dur. Bunlar Lon
dradaki apartnnanlarmda ölü o
larak bulunmuşlardır. Zehirlen· 
dikleri zannedilmektedir. Fabian 
son zamanlarda Almanyaya kaçı
rılan muhalif gazeteci Jakop le· 
hinde yardım istihsaline çalıtmıt
tı. Muhalif Alman gazeteciıini Al. 

manyaya kaçırmak itinde parma: 
ğı olan Wesemann'ın kendisiyl 
milnasebette bulunduju zannedil 
melrtedir. 

Fabian'm apartıımanma hir ka 
ay evvel Nazi memurlar girmi 
ve hiç bir krymetli eıya kaybol 
madığı halde yalnız bazı veıika 

lar almıılardı. Fabian eski Raı 
tag azasından Rosenf eldt'in kat· 
besi idi ve Ta~berin tevkifinde• 
ıonra Almanyadan kaçmağa m 
bur olmuıtu. 

Avusturyalılar Alman
lar gibi muahedeyi yırttıl 

(Da~tarafı 1 ncide) 

mUddeti 12 senedir, bu müddetin 
altı senesi ihtiyat hizmettir. 

Ordu mevcudu, muahedeye gö· 
re §Öyle olacaktır: 1500 zabit, 
2000 zabit namzedi, 26500 ne
fer ••• 

Muahedenin yırtıldığına dair 
gelen telgraf §öyledir: 

Viyana, 4 (A.A.) - Kabine 
dUriltü toplanliıında mecl>urt u -
kerlik hizmetine esas itibariyle 

karar vermittir. Avusturya bük& 
meti bu bapta uluslar kurumun
muvaf akatini elde etmek için t.,. 
ıebbüılerde bulunacakbr. 

İyi malOmat alan msbafild• 
söylenildiğine göre hükUınet 70 
bin kitilik muntazam bir ordu tet• 
kil etmek tasavvurundadır. Ar 
kerlik müddeti iki sene ol:tcak~ 

Bu la.ıvvetler iki kııım olup iif 
fırka11nın merkezi Viyanada, cUftl 
fırkaımın merkezi de Salzbızd'da 

.... ' bulunacaktır. 

Kazan~ v:ergis· 
- O adam beni mecbur etti'· d d k tt' .... h b · b d d . . nı evden kov,, demiştir. Evvelki u una sev e ıgı a erı ura a (Baştarafı 1 ncide) Maliye Bakanı bu takrire cev•1r 

- emı§tır. gün saat üçte !Oför Hikmet eve müsait ıekilde kar§ılanınıt, Fran· etikleri nüfus sayısına göre altısı· vermİ§, verginin bu sene k,.1dırı.!; 
Voloni1. Makedonyada, lzmir- gelmi§, kendisine lcapıyı açan Se . sızların bunda haklı olduğu teı • mfa ayrılmıştır. ma1tna imkan olmac:1agım aöyle • 

de, Ukranyada va~nperverane nihaya: lim edilmiştir. lstanbul belediyesi çemberi m§İtir. Bav Yahya Galib takriri• 
çalı§h~ını, ıimdiye k~d.~r na~~ :I - Haydi, seni baban çağırıyor.. lzvestiya. gazetesi Fransanın, J. içindel<i yerler birinci, Ankara, iz- ni mütlnfaa etmiı ,demittir ki: 
aun.a. hır te~ l~ke ıurulmedıgını Şimdi git .. Beraberce Çarşamba • talya - Yugoslavya anla§ması i - mir ikinci, elli bin birden yukarı ı•_ Bu kanun teklif edildiii za• 
de ılave etmıştir. daki ablana gidecekmişsiniz, de - çin sarfettiği mesainin de netice- olan yerlerle nu"fu•u yirmi bin hi.r-

., man varidat bununla tutulabile • 
BütUn bu görüşmeler, bir saat· miştir. lenmek üzere olduğunu kaydet - den elli bine kadar olup salıil ve- cekti.. Halbuki bu sene bütçemi• 

ten fazla ıürmüttür. Seniha hu söz üzerı"ne giyı'nmi~, tikten sonra: ''Balkan andlaşma- yahut demiryolu olna yerler üçün· • 
:r 180 küsur milyondur.. Tahıiıat 

Gözlerinin bağlanması kendi- babasının yanına gitmek üzere yo- sının da Venizelist asilerin tenkil cü, nüfuıu yirmi binden elli bine fazlasiyle yetmittir. Bu verıi da. 
ıin t kl'f d"I" dd tm• h ı km K k d · d edilmesile bir kat daha kuvvetlen· kadar olup sahil veya demiryolu e e ı e ı ınce re e t§, at. a çı ıştır. ız ar eşı ev en ha ziyade memurlardan alınmak· 
tl ellerinin bile bağlanmasını is - ayrılınca §oför Hikmet alt katta . mit olduğunu yazmaktadır. olmıyan yerler ve bq binden yir- tadır. 
tememittir Fakat, mangarıın ku - ki odaya girmif, cebinden çıkarttı· ç· d k• Kızı lordu mi bine kadJ\r olan yerler beıinci, 
mandanı ellerin bağlanmasındaki ğı bir ıişe rakıyı içmeğe başlamış. 10 e l nüfusu binden aıağı olan yerler Eıyanın ucuzlamadıiı, hi1aki• 
mcburiyeti anlatmıf, mahklım da tır. Üvey anasını öldürmeği ak. (Baştarafı 1 ncide) altıncı sınıf addedilmiıtir. zammolduğu bir sırada memurlar 
bu nizama itaat ebnqtir. ima koymuş olan şoför Hikmete Şankaytek komünistlerin ilerleme- Dün Kamutayda müvazene geçinmelerind~n acizken bir taraf· 

Tam saat yedide, Yedikulenin Saffet yukarıdan: lerine mani olmayı tecrübe için e- vergisinin bir sene daha uzatılma· tan da tüccar muamelesine tabi 
8nünde, manga, yaylım alq a~. _Bu saatte rakı içilir mi, diye lind mevcud bütün krt'aları sev . sına dair kanun layihası müzakere tutularak ver~i veriyorlar. 
mıı, Voloniı bir zabite yakııır bir seslenmiş ve üvey oğlunun izzeti- ketmiştfr. edilmeden evvel Ankara saylavı Denizli saylavı . Bay Mazhar 
soğukkanlılıkla son nefe,;ni ver - nefsini kıracak sözler söylemiıtir . Dün altı saatlik bir muaherebe • Bay Yahya Galibin bir takriri o Müfid de bu layihanın bütçe ite 

· t" H"km b ı k d b" den sonra kı:zıl orduyu akamete kundu. k . mıı ır. ı et u söz er arşısın a ır· müzakeresini istemi§, ta rır reye 
M h uğratmışa benziyordu ise de, gö • Takrirde bu verginin memurlar 

a kömun zevcesi vardır. Fa- denbire rakı masası başından fır- konulmuı, reddedilmiıtir. Bull" 
k rünüşe nazaran bazı muvaffalu • için ağır bir yük teşkil ettiği - ya· at çocukları yoktur. Zevc~si, an- ]amıf, cebinde tatıdığı iki tabanca- dan sonra müvazene verıiıiniıa 

yetaiz liklerle k8J1ıl&~mıttır. Bü· zılarak bütçe müzakeresi sırasın 
c9.k idamc!an ıonra, bu sabah ıaat ıını çıkararak orta }{ata çıkmıştır. bı"r sene daha uzatılması hakkın• tün misyonerler Kudeyang şehrin· da verginin görüşülmesi bildirili aekizde feliket haberini l\lmı•tır. Hikmetin elinde iki tabanca ile Ü· 

:r den ~ekı'fmislerdı'r yordu. daki li.v;ha kabul edilmittir. 
ldamm yeri gizli tutulıluğu i . zerlne geldiğini gören Saffet üvey 3' • • ;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;J;;; ·;;;;;;;; ___ ;;iiiiiiii .. ii 

~n,ukcrludenk~ah~kimse oö~~ndinden~ba~alannıal- ~r~~~~~~~;;;~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

manzaraya tahit olamamı~tır. mak istemi§tir. C"abah dQzetelerı• 
DIQer mu ha- Bu ıırada iki tahancarun biitün u~ 4": ne 

kurıunları patlamı§, çıkan kur~un-
k eme 1 er Jardan biri Saffetin l:n1bine gire -

Atina, 4 (Hususi) - Divanı • rek öldürmü~tür. Boğuşma esna
harp faaliyetleri devam ediyor. sında patlayan bir kurşun da Hik
Girit Ada11nda ihtilal haıeketine- metin göğsüne isabet etmiş, biraz 
ittirak ebni§ olanların muhake - sonra kendi!i ölmüştür. 

mııııırnıııııınnııırıııınıııntınııııııınrıınııııırııııııııııtıııııunııııııım Seniha babasının yanına gidin. 
rirleriyle saat 5,45 e kadar beraber re ağabeyisinin kendisini yolladı 
buJunfluktan sonra akşam ü~ri eks· ğını söye1mit, lsmail bundan bir 
presle Anknraya gitmiştir. ~ey anlamayınca koşarak eve gel. 

içişleri Bakanrmızı istasyonda Is. mişler ve cinayetten haberdar ol • 
tanbul Vali \'e Ilclediyc Reisi Muhit
tJn Ustllndn!h Pollc; Miidürü Fehmi muş'n.rdır. Tahkika a mi\ddeiumu· 
Vural ,.e bir çok dijer zevat uğurla· mi muavinlerinden Bay Cevdet 
Jnıştır. el koymuıtur. 

KURUN - Asını Us lngilizlerin 
son Al.'rupa işleri karşısında takip et· 
tikleri politikadan balısediyor. Bir 
görünüşe 11azarnn I ngilizlerin politi
kası Almanya, Lelıistan ile Fransız, 

ltalyaıı, Rus kümesirıin arasını bul
mak gibi göriinüyorsa da Streza k<r 
nuşmalarına kadar bu işin açık suret
te belli olamıyacağını söyliiyor. Neti· 
ccdc /ngilizlcrin bil mütereddit aiya
actlerinin bir kılıcını sıyasa tcrazfsinc 
koyacağını söyliyerek yazısını bitiri
yor. 

CU!tlHURIYET - l'unua Nadi bu 
günkü bCl§nıakalesinde Ayasofya ca-

miinin milzeyc talıdl edilmesiyle çok 
i11i bir iş yapılmış olduğunu söylüyor. 
Bu münasebetle eski Osmanlı kafası 
ile bugünkü düşünce arasındal•i bU
yük farJ..-ı işaret etmek istiyor. l'e 11a· 
zısını şu şekilde bitiriyor: 

"Yeni müze dikkatli ellerde temiz
leniyor. Ve lıcr gün dalıa iyiye doğru 
onarılıp gidecek. Onu gerçekten ona 
yaraşan en güzel haline koyuncıya 

kadar uğrunda ne kadar f edak<irlık 
yapılsa yeridir. Bugün Türkün elinde 
bulunan bu nnıd izer tarihin ve insan
lığın şaşarak öğüneccği bü11ük ve 
denkaiz bir hazinedir. Onu bu en 11a· 

diqorla'r? 
rCl§ır haline koymaksa 11enl Ttırklil 
için kuşkusuz en büyük onurudur.,, 

MiLLiYET - BfJfmakale 11~· 
SONPOSTA - Son ıamanlarda /r 

tanbulda llerliyen apartıman ,,.,... 

tından kmedigor. V • eıkl konai "' 
yalıların yerini apartımanlann altlf' 
ğını söylüyor. 

AKŞAM - Akşamcı buganldl ıdl" 
ıında yerli mallar pazar .,. !abril'. 
larında yapılması karariaıtırılan _: 
ldlıatın pek yerinde olduğunu .lr 
yor. l ' e bazı yerli malların müşterili' 
ri memnun etmediğini Utice edlfl_ot• 
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Şiyasa 1le. uac, 'ile ~ 

Edenin Moskova, 8i; ;~s Ş';bekesi 
Vartova, Prag yakalandı 

seyahatleri Ford Rusyaya Beledı•ye Pari•t•yılludanberiıörulm• 
ve neticeleri mit olan büyüklükte bir caauı 

Müdürleri kaçakçılıktan gidecek Sebze Halinden ıebekeainin mubakemeıi batla. ya.zan: Rail N. M eto 

lngiİiz kabineıi azasından E • 
den, Sir Con Saymenle birlikte 
yaptığı Berlin ziyaretinden sonra, 
devam ettiği Moskova, Vartova ve 
Pra.I aeyahatlerinden bu akıam 
Londraya dönmüt olacaktır. 

1 ht• mııtır. Çok ıüzel iki kadınla, ga-
1585 mahke- gençler 300 bin lira yetyakıııklıbirtayyarec:ibuev-

mesine verildı· Varın Bakırköy renset teıkilatın erkanı harbiye 
fabrikasında kazanacak tefleri olarak ittiham edilmektedir 

Sekizinci ihtiau mahk~mesi 
müddeiumumiliji Ford'un lıte.n • 
bul f abrikuında Y•prldığı zanno
lunan 'büyük bir aümrük reımi ka-

Vafi ve S.lediye Reiıi Muhid. Bu üç kiti en fazla para verene 
toplanacaklar din 01tiindaim teıebbüıU üzerine satılmak ünre bir çok esrarı top-

lki lgniliz bakanın on günden -
beri yaptıkları ziyaretler ve edin • 
dikleri intibalar, İngiliz hükUme • 
tinin ileride ıiyaıasını aydınlat • 
maia ,.ara1acaiı filphesizdir. Bu 
iki bakanın verecekleri raporlar 
üaeriadedir ki lnailtere 11 Nisan
da ltalyan ve Fransız devlet 
adamlarının da ittirak edeceği 
Streza konferansındaki ıiyaıasmı 
tayin edecektir 

Sümcrbankın Nazilli fabrikaıın· kereatecil.r halinin müteahhidi, lamıı olmaktan suçludurlar. 
da çalıımak üzere ecnebi memle- bati ı~ Mayıata belediyeye teslim Cuuslar Mösyö ve Madam Ro-
ketlere aönderilecek ıençler yarın etmeli teahhüt etmiıtir. bert Switz adlı iki Amerikalı ka-
Bakırköy f abrikuında toplana· Kereateciler halinin timdi yapıl· rı koca ve Ne~orkun it adamla-

çakçılıjına el koymuttur. 

F ord kumpanyaaının lıtanbul 
f abrikasmda bir müdettenberi 
gümrüğü zarara sokacak tekilde 
itler olduğu ve mühim miktarda 
gümrük reami kaçakçılıiı yapıldı· 

iı na.zan dikkati celbetmiıtir . Bu 
mühim ite el koyan gfunrük teftit 
heyeti mese1eyi tahkik etmit, güm. 
rUk müf ettiJlerinden Zeki, F ord 
kumpanyasının gümrükte yaptıiı 
itleri ve fabrikanm muamelatını 
tetkik etmittir. 

caklardır. makta olan zemin asfalt kısmı bit- rından birinin botanmıt kanıı 

lngiliz bakanlarının, hasaaten 
Edenin ziyaretlerinde konuıulan 
fey1eri ıu ıuretle toparlayabiliriz: 

Rualar kendisine açıkça lnıilte· 
renin harb tehlikesini garbi Avru • 
padan uzaklattırmak için tarkta 
bir Alman müdahalesini kabul ve 
hatta teıvik edip etmediğini .ar • 

muılardır. . 
Bundan maada Rusların Asyada 

yeni amaçları (hedefleri) olmadı· 
iını, bilhasaa Hindistanda ve di · 
ier lnıiliz müstemlekelerinde hiç 
bir komüniıt propaiandası yap· 
madıklannı ve yapmağa da niyet • 
leri olmadığını ilave etmitlerdir. 

Konuıma!arda Akaayı Şark it· 
leri de ortaya atılmıı, Japonların 
niyetleri ıörütülmüt ve Amerika, 
Japonya, lngiltere, Ruaya araım . 
cla bir ademi tecavüz misakı akti 
"'!\!! M..ı .... uı .. nıtu... 

Ra.ya tra.Tet&.r;..; ._.._.lı 

kat'iyen kabu1 etmemiı ve Alman· 
yadan kuvvetli bir ordu prensibini 
ileri tilrmüftiir. Rualar Polonya, 
Almanya, Rusya hudutlarının bu
günkl& teklini tekeffül edecek olan 
Şark misakı üzerinde bilhassa is • 
rar etmiı1er ve Polonyayı kandır· 
masnu Edene hararetle tavsiye et • 

mitlerdir • , 
lngiltere • Rusya münasebatı Ü· 

zerine Edenin ziyareti çok iyi te • 
sirler yapmıt ve bilbasaa İngiltere 
daha timdiden bu konufmalardan 
pratik bazı neticeler bile a1mı§tır. 

BunJ•r meyanında Ruılarm 
ıözlerini Hindistan yollarından 
çevirtmek keyfiyeti bu husmta ba· 
zı vaitlerin alınmaaı, Efganiıtan, 
" Orta Alyada, hattA Tibette Rus 
ıriifuaunun kuv'vetlendiri'lmeai e
bemnaiyeti haizdir. 

lnaUterenin ayrıca ileride Asya· 
ela 'beldenUebilecek hir Japon teh· 
likeai •• 7aydmasına kartı Rusla
ra bazı telclifatta bufunduju, müt
terek bazı tedbirler tavaiye etmit 
ol dutu da Çolc kunetli bir ihtimal· 
dlr. 

Görülüyor iri lnailtere Edeni 

Ayrıca Gümrük ve inhisarlar 
müstetan Adil OkuJdaı da latan
bula gelmit ve bu reıim kaçakçı • 
lığını o da gözden geçimıittir. 
Bütün bu tetkikler neticesinde 
GUmrük1er Bakanlığı F ord fahri • 
kasının bu itlerle alakadar gördü -
ğü kimseleri gümrük sekizinci ih -
tiau mahkemesi müddeiumumili
ğine vermiıtir. 

Bu tahıılar Z. Malazi, Utrey, 
Artur Vüıter, Güatav Fredrik, 
Efdal, izzet, lbrahim Etemdir. 

Müddeiumumilik evrakı tetkik 
ederek bu kaçakçılık ı~luları a-

leyhine dava açmıt ve sekizinıci 
ihtisas mahkemeıine vermittir. 
~....,... ~. betla· 
nacaktır. 

Bir mOtebassıs heyeti 
Zonguldağa gitti 

Ökonomi Bakanlıiı mürakiple • 
rinden Fahreddinin batkanlığı al. 
tmda bir mütehauı .. ar heyeti dün 
sabah Ankara.dan tehrimize gel • 
mit, akf&lll üzeri Zonguldağa git
miştir. 

Heyet Zonguldakta bakanlıfın 
lüzum gösterdiği bazı tetkikatı 
yapacaktır. 

Bu iençler ecnebi memleketler· mek üzeredir. Ha1in deniz kena • 
de kendi ihtisasları dahilinde bas- rınayumurtacılar için de iki dai
macıhk it lerinde yetiıtirilecektir . re yapılmaktadır. 
Bunlar çiııkograf, pantograf, ince Belediye, mevcud ihtiyacı !tartı-

' tornacı, maden ve ahşap ü:zerine layamıyacağını nazarı dikkate a • 
oyma işleri yapanlardan seçi:\?cek· larak hali geniıletmeie karar ve:

tir. Otuz yaıım geçmemit olma -
ları ıart konulan bu gençler en 
geç yarına kadar Bakırköy bez 

fabrikasına müracaat edecekler -
dir. 

Nazilli fabrikasında uita batılık 
ve uata batı muavinliii yapacak 

olan bu gençlerin ekserisi Sovyet 

Ruıyada staj g8recekler ve altı 

aya kadar döneceklerdir. 
-0--

Vallnln otomobilin
den battaniye 
çalınmamış 

Vali ve Belediye Reisi Oıtün • 
dağın vilayet önünde duran oto • 

mobilinden bir battaniye çalındı • 
ğını yazmıttık. Öfrendiiimize 

göre Jof ör evvel& böyle bir hırsız 
lık yapıldıiı 3&DDİ7le pOlİM mü • 
raca.at etmi.-e de sonra battaniye 
yi •vde unuttuğu anlatılmıtbr. 

o 

Dlyarbeklr hattını 

mit, halin eski aebze hali tarafına 
gelen büyük duvar yıkrlacak ve 
hal bu tarafa doiru ıenitliyocek · 
tir. 

Buraya yapılacak kııım, halin 
diğer tarafındaki dıl'ının ayni o
lacaktır. Şimdiye kadar muvak • 
kat olan keresteciler halinin lıtan
bUl ıehri için daimi bir hal olma -
sına karar verilmiıtir. 

Diğer taraftan halin Meyvahoı 
tarafına gelen büyük duvarın di • 
bine her biri yüzer metre murab • 
baı 14 büyük maiaza yapılacak· 
tır. Bu dükkanlar kavun, kar • 

puz ve limon, portakal kabzımal • 
larına tahsis edilecektir. Beledi • 
yenin hakiki ihtiyaçları naı;arı dik· 
kate alarak aldığı bu tedbirler a· 
lakadarları çok memnun etmittir. 

Şimdilik, bu kısımlar inşa edi • 
tinc:eye kadar yofurt ve hariçten 
ıelen keailmit kuzularla icab eder
le patateı aatııı bale alnmııyacak
br. 

Belediyece yapılan bir heaaba 
yapan grup göre halde her türlü fenni ve ııhht 

Diyarıbekir - Fevzi pata şimen-1 ted~iıier alındı~an.ıonra aenelik 
dif er hathnm intaatını üzerine relır 250 • 300 bın lıra kadar ola· 
almıt olan lıveç. Danimarka mı· caktIT. 
b~n iıi bitmeie baıladıtmdan 
tasfiye muamelesine başlanmııtır. 

Grub, bu sefer lranda yeni bir 
ıimendifer ykpmağı taahhüt et • 
mittir. 

--o-

Simitçi fırınları 
Belediye simitçi fırınlarına da 

hamur yoğurma makinesi konul • 
maıma karar yenniftir. 

[ ~--_ŞEHJi(ıf l>_~~ö~(riJ~ ~=-J 
Aksaraylılarla bir hasbühal 

Istanbulda her semUn, her mahallenin bir şikayeti, 
bu mahallelerdı oturanların muhtelif temennileri var
dır. Bl& bunları tesblt etmek ve her gün buraya yaıarak 
alakadarların gözleri önüne koymak istedik. Bir muhar· 
rimiz münhasıran bu işle uğraşacak \'e her gün ayrı bir 
semte (iderek orada oturanların dileklerini tesbit ede-
cektir. 

Arkadaşımız diln Aksaraya gitmiş, bakkal Ömer Lut
fi Halil, uatci Abdurrahim, manav Zeki, bir 
berber ve bir eczacı ile konuşarak bu semtteki halkın te
mennilerini sormuştur. Utrendikleri şunlardır: 

,Aksaraylılann bUytlk, pek büyük bir derdi var. Altı 
yedi Hileden beri sürüp giden, bu dert Aksara~·ın orta 
yerinde yazın toz. kışın çamur deryası manzarasını alan 
Siltcü Bostanı denilen arsadır. 

Bu arsanın ne kadar berbat bir yer olduğunu anlat
mak için Ak8arayhlann ,u sözlerine göz gezdirmek 
Wicllr. 

- Ycmn tozdan caddenin öblir tarafındaki bir adam 
görünmeı. Klf'n çamurdan karııdan karşıya geçmenin 
imkcinı yoktur •• 

"Bu hal bu semtteki evlerin, dükkiinlann kıymetini 

onda bire indiriyor. Yazın en bunaltıcı haıxılarda bile 
bir pencere açmak kabil değildir.,, 

"Halk bütün pisliklerini, çöplerini buraya atı11or. Ko
kııdan Mfeı almak ınümkiln değil ... ,. 

şeyden evvel, Aksaraylıları bu dertten kurtarmağa çaht
mahdır. Cadde açılacaksa biran evvel açılmalı, parke 
döşenmeli ve halkın sıhhati korunmalıdır. 

Caddenin açılmaması bir taraftan dlter bir tehlike 
daha doğuruyor. Bu tehlike kazalardır. Bakınız. bir Ak· 
saraylı ne diyor: 

"'- BNrada on metre geniılikte, virajlı bir caddeden 
Yedikule - Sirkeci, Topkapı - Slrbcl, Akıara11- Orta 
kö11 tranwagları. Balur.lcö11 - Sirkeci, HocaptıfG- Sir. 
keci, Ye1ilkö11 hava otobütleri, Be11ant taralından Top. 
kapı Yedikulege giden bütün nakil vaaıtaları geçer. Bu
nun neticesinde bir kazanın olmadığı gün hemen hemen 
yoktur. Bir çok delalar burada tramvaylar yoldan çıktı. 
Oto!,tU>bUler parçalandı, arabalar devrildi. Adamlar ezil
di. Herhanui bir nakil vaaıtasının altında kalmadan cad
de11i ueçmek büyük bir meharet, daha doğrusu talihtir. 
nu leci hadiselerin önünü almak için de derhal yarım 
açılmış olan cadde tamamlanmalıdır. Bu ıuretle nakli
yat Uci yola aynlınca kazalar kendiliğinden ortadan 
kalkocaktır. 

Sonra Abaraylıların büyük bir ilıtiyacı da bir park
tır. Sultanahmedde, Çarıambada, Fatlhte park olsun da 
burada Mtkn olmaaua? Balk haoa almak i#n tozlara 
bata çıka boıtanlara caddelere dökülüyor. Hava alayım 
derken toz yutuyor.,. 

Moskovaya göndennekle yalnız 
buıünkü Avrupayı delil, biraz da 
hattl en çok da kendiıini dil.tün. 
•Ut ve pratik bazı neticeler bile 
•ide etmittir. Bunun en bariz mi· 
l&li bir lngiltere ıiyaıa adamının 
tlıQdiye kadar Rutyada glSriilme
lllİf bir derecede hararetle kabul 
••lilaaıiı olması sa Yattan evve1 
dtfiJ, hatta UU:umi ıavat eınasm • 
da. bile çok def al ar çarpıpn in -
11111 • Ruı ıiyaaalannın bilhaasa 
~Yada mUtterek bazı tehlike -
.,.;:::ıalhda ideta yaldapnıt ol
it. k '-Jara kartı elbiTliğiyle 
ıar:~ eti bile düıünmüt bulunma • .... 

(Devamı 'UncUde) 

Hakikaten Ak.saraylıların hakkı var. Ufak bir rüzgar 
derhal tozları havaya kaldırıyor. Şüphe yok ki bu hadise 
halkın sıhhati için çok zararlı bir şeydir. Belediye her 

Aksarayhlann yerden göğe kadar hakları vardır. Şeh
rin 8ıhhati, halkın selameti namına biran evvel cadde 
açılmalı, ve halkın temiz hava alabilecefi bir park ya
pılm_alıdır. Burada arsalar bol olduğundan böyle bir 
park yapmak da pek mümkündür. Böyle bir park Ata
türk caddesinin de !tibarını arttıracaktır. 

Madam Lidya Stahl'dır. Otuz iki 
Y•tında olan Mieie Marıaret 
Tilley Switz harikulade fil•el bir 
kadındır. Tevkifhaneden adliye 
ıarayındaki istintak hakimine ıö
türülüp getirilirken kadının gü • 
zelliğini görmek için Adliye sa • 
rayının koridorlarile bütün so • 
kaklar ahali ile dolmaktadır. 

Şebekenin azası çok kalabalık
tır. Bir kısmı ıon ıünlerde Fin· 
landiyada caıuıluktan yakayı ele 
vermiıtir. Pariste tevkif edilen • 
ler yirmi ikidir. Polisin meyda • 
na çıkardığı isimlere göre Avru. 
pa, Asya ve Amerikaya ysyılmıt 
olan ıebekenin azası altmış kiti· 
yi tecavüz etmektedir. 

Vakitsiz yapılan bir tevkif bu 
dünya tetkililının baıkanı olan 
Raıevski adlı esrarengiz adamın 
ıırra kadem baımaımı İntaç et • 
mittir. 

Raıevski kendiıi için k~ıilen 
tevkif müzekkereıinin imzaıın • 
dan yirmi dört ıaat evvel Fran
sadan kaçıp gitmittir; timdi her 
tarafta hanl harıl aralımaktadır. 

lnfillk maddelerinin sizli düs
turlan, sebirli ıular, harp za • 
manında Fransız fabrikalarının ıe· 

ferberlik planlan, Fransız erka
nı harbiye akadameıinin gizli 
konferanıları, bu ıebekenin el • 
de etmit olduğu vesaik arasında· 
dır. 

Jnıilterenin Entelicenı ıervi
ıinin raporlarına nazaran Alman· 
ya Jieıabına çalıımııtır. Cuuı, 
aııl veıaikin resimlerini çıkara • 
rak bunlan filme almıtbr. Polis
teki kayıtlara göre ıel:;eJCeye men
sup caıuılann aldığı vaaati ay • 
lık, 400 liradır. 

Bu muhaliemeye Fran.aa"da hü· 
yük ehemmiyet vailmektedir. 

ispanyaya gidecek 
heyetimiz 

ispanya ile aramızda yeni bir ti
caret anlatmaaı yapmak üzere 
Madride ıidecek olan heyetimiz 
yarm btanbula gelecektir. Hey. 
etin ayni tün hareketi muhtemel • 
diT. 

--o-
Portakal stoku 

Şehrimize artık Dörtyoldan por

takal sevkiyatı durm111tur. Yal • 
nız Karadeniz sahilinden pekaz 
portakal gelmektedir. 

Piyasadaki portakal ıtoku ıekiz 
bin sandık kadardır. Bu stok da 
ancak ıehrin ihtiyaçlarına kifi ge
lebilecektir. 

FerlkUy ve Kurtu-
1uşta su 

F eriköy ve Kurtulut semtlerine 
dün alqamdan itibaren Terkoı ıu 
yu f aaıla i)e verilmeğe bat1amnıı • 
tır. Bunun aebebi, ıu yollanmn te
mizlenmesidir. Temizlenme de. 
vam ettiği müddetçe su fasıla ile 
verilecektir • 
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Spor 
Amelihayatla 

lstanbul Lisesi dünkü 
maçların galiplerldlr 

Kurun refikimizin tertib ettiği 

mektepler arasmdaki futbol maç -

!arma dün de Şeref stadında de -
va.m edilmiştir. 

Amelihayat: 2 

Kabataş : O 

llk maç Ameli Hayatla Kabataş 

liseleri arasında yapılmıttır. 

Birinci devrede Kabataş nisbe· 
ten daha hakim oynadığı halde 

gol yapamamış, buna mukabil 

ikinci devrenin sonlarına doğru 

Ameli Hayat hakimiyeti ele almış 

"'~İTibiri peıinden iki gol yapa -

. "4< maçı sıfıra karşı iki sayıla ka
nnmıttrr. 

lstanbu1 : 2 

Pertevniyal: O 

Su maç da birinci maç gibi ce -
reyan etmiıtir. llk devrede on 

ki!İ olarak oynayan latanbul liseıi 

nisbeten bir müdafaa oyunu oynu· 
yordu. 

Buna mukabil Pertevniyal daha 
hakimdi .. Hatta bir iki vaziyette 
Pertevniyal gol bile yapacak oldu. 
Fakat hiç bir netice çıkmadan ilk 
devre sıfıra sıfır berabere bitti . 

ikinci devrede batlangıçta, bi· 
rinci devre gibi baıladı.. Fakat 8 

dakikada İstanbul lisesi F erruhun 
ayağıyle bir gol kazanınca maç 
birdenbire ateşlendi .• İstanbul li-

sesi canlanarak rakibini sıkııtır -
mğa baıladı Nitekim 23 üncü da • 
kikada bir gol daha yaptı.Böylece 

maç sıfrra karıı iki lstanbul lisesi 
lehine bitti. 

Haydarpa,a: O 

Vefa : O 

Son maç Haydarpaşa ile Vefa 
arasmda yapıldı.. Birinci devre 

de Vefa, ikinci devrede Haydarpa.. 

ıa daha hakim oynadı .. Fakat bü

tün gayretlere rağmen hiç bir goi 

çıkaramadı .. Böylece maç sıfıra 
ırfrr bitti. 

ismet Inönil geliyor 
Başbakan 1 met lnönü bugün ı~

tanbula hareket edecektir. Istanbulda 
bir hafta kadar kalacaktır. 

-<>---

Tftrk gazetecileri 
Almanyaya gidiyor 

Alman hükümeti Türk gaıetecile· 
rlni Almanyayn dnvet etmi~tir. Ga
zeteciler Almanyaya tayyare ile gi· 
deceklerdir. Tayyare on kişilik oldu· 

Siyasa 
Edenin Moskova, 
Varşova, Prag 

seyahatleri 
ve neticeleri 

( Baştarafı 3 iincüde) 

Moıkovadan sonra Varşovaya 
uğrayan Eden tamamen başka bir 
hava ile karıılaştı .. 

Bir taraftan F ransaya askeri bir 
ittifakla bağlı olan Polonya 1933 -
de Almanya ile on sene müddetli 
diğer bir anlaşma yapmıı ve bu -
nun neticesinde iki devlet arasın -
da büyük bir yakınlık olmu§, mü -
him işlerde iki senedenberi biri -
birine danışır bir vaziyet almışlar
dır . 

Almanlar şimdi Polonyanın e

linde bulunan eski Dançing kori -
doru denilen bazı yerler hakkında 
şimdilik ses çıkarmamalarına mu-

kabil Polonyalılar F ransadan u
zaklaşır gibi olmuşlar, tamamen 
ayrı bir siyasa takibine koyulmuş
lardır. 

Bundan dolayı Polonyalılar Al
manlara mütevecci.h gibi görünen 
Şark misakma girmek istememek -
tedirler. 

Bu misaka girmek istememele -
rinin diğer sebepleri de Polonya -
hların Rus yerlerinden Okrayna 
ile Çekoslovakya hakkında bazı 

fikirelri olmasıdır. 

Bundan başka, Almanya. Fran
sa arasında kopabilecek bir fırtı -
naya Polonya karışmak ve sürük • 
lenmek istememekte, Fransa ile o
lan ittifakının hükümlerinden 
kurtulmağa çalışarak Almanları 

kuşkulandırmamağı arzu etmekte
dir. 

Edenin Varıovaya seyahati bu 
sebeplerden !İmdi de menfi neti-
celer vermİf, Polonya şimdilik 
İngilizlerin de çok bildikleri ve 

sevdikleri "beklemek ve görmek,, 
siyasasını tercih etmitlerdir. 

* * "' 
Biraz da Fransa ile Küçük iti -

laf devletlerine cemile olsun diye 
Edenin son uğrağı olan Prağın da
ha ziyade Avusturya meselelerinin 
görütülmüş olması çok muhtemel -
dir. 

Zira Küçük itilaf devletleri 
Avusturyada Hamburg hanedanı
nın tekrar it başına gelmesini ka

bul etmemekte, hatta buna Avuı -
turyanın Almanyaya iltihakını ter
cih etmektedirler. 

Jngilterenin bu ziyaretlerden 
aonra ne düşüneceğini şimdiden 

görmek, güç olmakla beraber ln-

gilizlerin ıimdiden, sonra müte · 
reddid davranacakları, eskiden de 
oldukları gibi, Avrupada muhtelif 

uluslar ve müttefikler arasında bir 
hakem rolünü oynamak istiyecek • 
leri muhakkak gibidir. 

ğundan seyahat iki kafile halinde ya· Her halde İngiliz siyasası yalnız 
pılacaktır. Birinci kafilede l tanbul Avrupada değil, bütün dünyada • 
gazeteleri Ye Matbuat l\1üdür1üğü ki vaziyeti düşünerek Avrupa iş • 
!\füme silleri, ikinci kafilede de ,.ilit· terine karışmak istemiyen İngiliz 
yet gazeteleri miimcssilll'ri bulunn· müstemlekelerinin istediklerini de 
caktır. 

-o-

lrlandada 
cumhuriyet 

lrlandalılar büyük bir reyiam yap· 
mağa, Ye Cümhuriyet için umum hal-
kın reyini almağn karar vermişlerdir. 

nazarı itibara alarak hareket ede
cektir. 

Lakin daima İngiliz menfaatini 
düşünecek, ona ayak uyduracak -
tır. 

Raif N. Meto 

Reyiamdan . onra Irlandn hükümeti Spor ve Güzel 
lngiltert'y<ı tahi olmaktan kurtulacal.:·, • dU JüğU 
trr. 1 sanatlar mü r 

D .... anzig--o-de hAdJse 1 teessüs ediyor 
ll Kültür Bakanlığı tarafından ha· 

Danzigde Nazilerle Yahudiler ara· zırlanan spor ''e Gü7.el ~an'ntler MU-
~nda hadiseler .}enidcn çoğalmıştır.\ dürlükleri tl'şkili liıyihasmı meclis 
Hükümet tedbirler alıyor. 1 encümeni kabul etmiştir. 

Türk-Yunan 
hakem 

mahkemesi 
16 nisanda Trakyaya 

gidecek, mayıs 
sonunda işler 

tamamen bitiyor 
Türk - Yunan muhtelit hakem 

mahkemesinde dün yirmi üç da
' aya hakt1mış, on ekizi hakkında ret 
karan yerilmiştir. R<'ddedilen dam -
lıır hül.:ümetimiz aleyhine açılmış taz
minat damları idi. 

Mahkeme hey'eti Pazar günü 
'l'rakyada Sofuluya giderek bir clarn 
hakkında mahallen tetkikat yapacak
tı. Mahkem('nin hu ::;eyhati on altı Ni
sına kalmıştır. Sofuludaki dam hayli 
enteresandır. ~enteris isminde bir Yu
nanlı ~ofulideki büyük dt'ğirmeninin 

Türk hükümeti tarafından yerinin de
ğistirildi~ini ve hu yüzden çok zara· 
ra uğradığını iddia etmektedir. 

~tahkeme ~ofuluda bu iddian~n ne 
dt>re<'eye kadar doğru olduğunu t<'~bit 
edecektir. 

)fahkeme dönüşte Edirneyc uğra -
yaca!.:, hir kaç şahit te burada dinlen
dikten !'lonra lstanbula dönecektir. 

On heş ~fayı~a kadar Türk - Yu -
nan mahkemesindeki bütün damlar 
neticelenmiş olacak, Mayıs ~onuna 

kadar da de\·ir yapılacaktır. Mayıs so
nunda Türk - Yunan mahkemesi işi
ni bitirmiş olacaktır. 

Türk - J•'ransız mahkemesi de bu 
a) ın ı:;onunda açılarak damlara baka
raktrr. Framııı mahkeme inde Periye 
nanknsı tarafından belediye aleyhine 
aı;ılan dam ile .Adanadaki Çukuroya 
darn«ı rn daha başka mühim damla -
ra hakılacakhr. Çukuronda tetkikat 
yapmaya memur edilen Jsveı;li lskot 
isminde bir hakem yakında memleke
timize gelerek Adanaya gidecektir. 

Güret yaparken 
Çengelköyünde Tarlabaşmda o

turan Zişanın 12 yaşındaki çocuğu 
Suat ile 19 yaşındaki Macit güre§ 
yaparlarken Suadin kolu çıkmıt • 
tır. 

38 lira ~ahndı 
Nişantaşında oturan Mehmedin 

yankesicilik suretile cebinden 36 
liruı çalınmıştır. iddia üzerine 
sabıkalı Ali Riza yakalanmıttır. 
Kavga ettiler 

Belediye temizlik amelesinden 
Mustafa ile Çatma mescit mahal -
lesinde oturan makinist Adnan 
çöp dökmek yüzünden kavga et· 
mi§ler, Adnan çakı ile Mustafayı 

yüzünden yaralamıştır. 
it meselesinden 

Burgaz Adaıında fırında ha
murki.rhk eden lstemat İ! mesele • 
sinden Halidi dÖvmüt ve yarala -
mııtır. 

Karşıya ge~erken 
Kurtuluşta oturan 14 yaşında 

Eleni Hamalbaıı caddesinde yo -

lun kartı tarafına geçerken ıoför 

Salihin idaresindeki 1989 numa -
ralı otomobilin altında kalarak 
yaralanmıt tır. 

AAır yaraladı 

Küçükpazarda Arabacılar Eski 
har.ıam sokağında oturan seyyar 
kundura boyac111 lımail oğlu Mu· 

sa Zeyrek caddeainden gt>çerken 
Yasin oğlu Ömerle kavga etmi§, 
Ömer sustalı çakı ile Musayı kar -

nından ve çenesinden ağır suret -
le yaralamıştır. Yaralı Cerrahpafa 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Narlıkapıda pazar 
Narlıkapıda fİmendifer yolu Ü -

zerindeki duvarın iç tarafına çar
şamba günleri pazaT kurulması is
tenmektedir. Bu istek Şehir Mec
lisince tetkik olunmaktadır. 
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Esir Kadın 
................................ ! 

Nakleden: • 
: 

< va - rto > i 
HABER' in 
tefrikası 

j ···-·····;t~·:··Sö·--
j Aşk ve His Romırıı 
: ........................... ...-................................. 

"Biribirimizden nefret ederek, 
fakat birlikte, ne geceler geçiri · 
yoruz, bilseniz ... Onlar, bu ha -
yatlarına devam edebilirler. Fa · 
kat benim için her şey bitmiştir .. 
Artrk teslimi silah ediyorum. 

Kamile, elbisesinin yenleri için
de, çıplak kollarını biribiri üstüne 
bastırıyordu .. Acıyordu.. Erkeğin 

itiraf ettiği alçaklıkları bilmiyor 
değildi. Bu alçaklık onu betbaht 
etmişti. Kocasının şakaklarında -
ki kır saçları, işte bu betbahtlıktan 
doğmuş addediyordu. 

Bu yüze bakıyordu. Onun ifa · 
delerini tetkik ediyordu. Artık, ha
yır, ondan korkusu kalmamıştı. 

Vahidi artık eskisi gibi ihtirasla 
sevmiyordu. Sanki şimdi karşısın· 
da bulunan bu erkek buhranlı ihti
ras gecelerini kaplayan bir erkek 
değildi .. 

''Vah zavallı!., diyordu .. 
Öyle ihtiraslara, arzulara kapı

lan kadına şaşıyordu. 
Hatta şunu düşünüyordu: 
"-Yarın Feride yazayım ... 

Vahid evime gelebilir, burada bir 
dost gibi sığınıp oturabilir! Diye -
yim. !,, diyordu .. 

Nihayet: 
- Söylediğinizi dinledim, Va -

hid ! . dedi. - Şimdi artık gitme · 
melisiniz .. Yarın Feride mektub 
yazarım ... 

Bakışlarını biribirlerine çevirdi
ler. Gözleri içiçe baktı .. Bu bakı~ · 
mada israr ettiler .• 

- Mektubumu bekleyiniz .. Bek
leyeceğinize dair söz veriniz. 

Bu sözleri söylemesinin sebe i, 
merhametinin taşarak, kartısında
ki erkeği ölmüş görmesiydi .. Y oru
lan dimağında, bir çok hayaller 
beliriyordu. Vahid, curaya, ken -
dini öldürmek için gelmişti. Bu • 
nun, bu tavaf, tesadüfen cevabını 
bulan bu işaret, Vahidin ilk önce 
çekingenlik gösteren, sonra itiraf-
larla neticelenen bu hali, yüzünün 
mahzunluğu, fakat asilliği, ve ni · 
hayet kendi kendini bu derece 
itham etmeleri, hep, bir intiharı 
tasmim etmi~ olduğunu göstenni
yÖr muydu?. 

idari vaztfel ri olan 
uallimler 

Vahid, genç kadının gözleri11dt 
sıcak bir şefkat ifadesi, okuyuJJ(I 
bu kadar açılını§ ve artık kendini' 
bir tutar yerini bırakmamı§ oJdı.1' 
ğuna acıdı. 

Lakin artık iş işten geçmi§lİ·· 
- Size hiç bir vaiddc bulun• 

mam ... Şimdi artık gidiyorum' 
dedi .. . 
Ayağa kalktı. 

Elini uzattı. 
Kamile: 
- Peki amma ne yapacaksını::? 

diye sordu .. 
Kendine uzatılmı§ bu eli sık' 

mamazlık edemezdi .. 
- Her halde sizi yeniden bel' 

baht edecek bir tey yapmai' 
kalkmıyacağım .. 
Kadın, titredi ... 
Yeninin içinden çıkmasına raf 

men soğuk olan ellerini sıktı ... 
Parmak değil, hakiki ateşti buıt 

lar ....• 
Öyle yanıyorlardı ki .• 
Bu sıcaklık, damarlarından ti 

kalbine kadar sirayet ediyordıl 
Göğsü şişti, kabardı .. Göğüsü ko' 
maşın temasını sezdi.. Dudakları 
titredi .. Kalçalarında bile bir ha · 
reket oldu .. Kadının arzusu yeriıt' 
de, erkeğinki hiçtir. lıte, Karoİ ' 
lenin vücudu, böyle müthiş bir cır.' 
zibeyle Vahide doğru ilerledi. 

Lakin, erkek, onu istemiyor 
du. Onun için, Kamilenin iateSİ' 
ni sezemedi .• 

Ne küçüktü, ne üşümüştü ... 
Bunların farkına vardı. 
Gen kadının vaktiyle ha.ta o1 ' 

d 1 · d"' •· d.. O kol' u u gece era uıun u.. nu, 
ları arasına alır, 111tır, istırapları' 
m dindirmesine yardım ederdi" 

aıntıe yüzünü kocasının omuzo 
na dayardı. Ve Vahid, onun saf 
larını düzeltirdi .• 
"- Ne narin kadın ... Datün s•' 

adetim, bu narin vLlcutta .. ,, diY1 

düşünürdü: 
ŞiınJı, bu kadını bu kadar bet' 

baht ettiği için, ne büyük bir şcl 
duyuyordu .. Kendine "bitmiş bi' 
adam,, olarak acıdığından f azllı 
bu kadına acıyordu .. 

(Devamı 'ar) 

ilk mekteblerin btl 
seneki mezunları 

Liaelerde idari vazifeleri olan Bu sene lsatnbul mekteplerin' 

müdür ve muallimlerin başka yer- den 9500 talebe mezun olacaktıt• 

de ders vermeleri menedilmişti. Geçen seneye nazaran 1500 talebd 
Buna rağmen bazı müdürlerin hu
susi mekteplerde ders verdikleri 

anla§ılmıştır. Bu hususta tetkikat 
yapılmaktadır. 

-o-

Harb malôllerile 
şehit yetimleri 

~ağrılıyor 
l\adıkUy Askerlik Şuh"sirnlcn: 
l - Her sene olduğu gibi 935 

senesine ait tütün ikramiye defteri 

yapılmaktadır. İkramiye alacak -

lardan Kadıköy Askerlik şubesin · 
de kayitli bulunan harb malulü za

bitan ile efrat ve şehit yetimlerin
den henüz kayit için şubeye gel • 
meyenlerin Niscln 15 şine kadar 

behem~hal gelmeleri, gelmedikleri 
takdirde defter gönderileceği için 

defter dışmda kalacak hakları 

zayi olacaktır. 

2 - Tek sayılı günlerde zabitan 
ile efrad çift ıoyı\ı günlerde de 

fazla olduğu anlaşılmıştır. 

ilk mekteplerin ihmtihanı 1 J.Jı• 

ziranda başlayıp 12 Hazirana k•' 

dar devam edecektir. 

Beledlye~l maarif 
binasını alacak 

Belediye, muhtelit hakem nıslı' 

kemelerinin bulunduğu binayı ti' 

1 v k . . dilli 
tın a maga arar vermıştır. ıY• 

Emlak Müdürlüğü bu binaya Jcıı'~ 
bin lira kıymet takdir etmiıtir. SıJ 
bina ıatın alınınca belediye11i" 

dağnık binalarda bulunan ıubete' 
ri burada yerleştirilecektir. / 

Ntııt1ma1tımıırumm11111mııntttmuıımnmmııın111muıımuımmamnrt11ttft 

şehid y•timleri kaydediliyor. 
f' 3- Şubeye resmi senet ms•f f 

nüfus cüzdanlariyle bir fotoir" 

getireceklerdir. 
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Bjr gayri mübadilin 1:_:~ Geçiren : 1 
· • Ciebidelikler Şahı A~ıkgözJer Padltahı temennısı rtA-BI 

Okuyucularımızdan Kasımpa. F. Ali Cengizin başından geçenler 
:::::::::::::-.::::::::::::::::=:::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: şada oturan Düner, gazetemize 

gönderdiği bir mektubunda gay-

Şahin'in 
O
. . c u· . r··--·n~:··7i·---

f Rü}iik Deniz Romanı 
•-...-.-. ........... __ ... 

···--··············-· .... ··· 
Yazan: ! 

Kadırcan Kafir : 
································. -27-

ri mübadillerin bir türlü kökün- - Gidip yatarsan hakikaten ğinden ala bir ate§ yakarım .. " u v htımda çıka rd "" den halledilmiyen i§lerinden ıi· isabet edersin!. Sen tabii değilsin.. Demir: şagın rl - . . •• IQI kayet ederek "bıraktığımı~ mal- Her halde bir ıeyin var.. - Neyle yakacaksın? diye ıor • 
.. ru·· ıtu·· boş degıldı oyle mi? lara karııhk verilen bonolar iki- -Çok yoruldum, bir çok da Ü· 1 du ... g U . .. • " de bir kıymetlerinden kaybeder- züldüm .. Sonra yüz kuruşu botu - - Ne ile mi? Tuhaf fey !.. Şim • 

tün dünyayı aldatabilirim, fakat Ier, hükumet alakadar olunca bir botuna harcadım.. Hele elbiseyi di görürsün! .. içine koyacak etya
sizi asla! .. Çünkü sizi gerçekten kaç kuruş yükselir, fakat bu mu· bu hale getirdiğim için utanmasam mız yokken bu sandığın ne lüzumu 

_ O zaman sevecek ve sevdiği· 
ıni bilecek yaşta değildim .. Fakat 
şimdi gerçekten seviyorum.. Ve 
aizden hiç ayrılmak istemiyorum .. 

- Beni bunun için mi kaçırmak 

istediniz?. 
Graçyoza bu sözleri söylerken 

artrk tam bir sevgili olmuştu .. San· 
ki: 

- Ne duruyorsun!.. işte.. Al, 
"t" 1 go ur ... 

O.yordu ... 
Fakat Ali Reisten aldığı cevab 

umduğu gibi olmadı: 
- Hayır!.. Yazık ki bunun için 

değil! ... Bir başkasını kurtarmak 
için sizi elde edecektim .. Ve onun 
hürriyetini kurtarmak maksadiyle 
sizi elde tutacaktım ... 

Genç kız kmlmı§tı: 
- Sözlerinizden bir şey anla · 

yamıyorum ! .. 
Diye kekeledi ... 
- Anlatırım! .. 
Ali Reis kendisinin aslını, baba· 

sını, Valeryo ile de düşmanlığını, 
baskını, şimdi Şahin Reisin nere
de olduğunu yaslı bir sesle anlattı. 
Sesi titriyor, yalvarıyordu .. Anne, 
baba ile karde§ ayrılığının acıları -
n.ı öyle içten ve derinden söylüyor
du ki Graçyoza, bütün şaıkınlığı -
na rağmen ona acıyordu. Sık sık 

nefea alıyor, derin acılar çetiği an
laşılıyordu. 

Ali Reis en sonra Kara Yusu • 
run bulunduğu ve J>eraberce yap
mak istedikleri planı da söy'ledi .. 
F a:kat genç kızın onlara yapbğı i
yilikten utandığı için bu pusudan 
da vaz geçtiğini ilive etti. 

Graçyoza birdenbire doğruldu: 
- Demek ki babamın Ufağının 

rıhtımda çıkardığı gürültü de boş 
yere değildi.. Öyle mi?. 

Ali Reis geriledi.. ilk olarak 
7.orlu bir sorgu karşısında kalıyor· 
du. Bunun da doğrusunu söyle 
mek, hem genç kızın aralarındaki 
bağlantıyı kökünden koparacak 
hem de zavallıyı ~iç şüphesiz çok 

üzecekti ... 
Kendini sıktı ve fU cevabı ver • 

di: 
- Jşte işin yalnız burası .yal~n· 

dır ... O zavallı sahiden delırmış • 
ti. Bu kotra Venediğe gelebil· 
mek için hususi olarak benim tara· 
fundan Cezayir tezgahlarında 
yaptırıldı .. 

Genç kız sustu .. 
Bu sözlere inanmıştı ... 

Sahile Yaklatıncaya kadar hiç 
seslerini çıkarmadılar .. 

Graçyo:m, derin bir düşünceye 
dalmı§tı ... 

Acaba ne düıünüyordu?. 
Ali Reis bitkin bir haldeydi .. 

Bundan sonra ne yapacaktı?. Ba -
'ıasım nasıl !rt rtaracaktı ? . 

Bu genç kız onları ele verirse!. 
Onlar da kapana kısılan bir ku -

~u gibi Venediklilerin ellerine dü

!erlerse ! .. 
Kanala girerken Graçyoza sor · 

du: 

- Şimdi hiç korkmuyor musu· 
nuz? · Sizi haber verirsem sonu -
nuz b'l · mu· un ne olacağım ı mıyor 
.aınuz?. 

- Biliyoruz, fakat buna rağmen 
t~~knıuyoruz .. Çünkü zaten akşam 
1 

1 
avgadan kurtulmayı size borç· 

uruz .. it haıannak için belki bü -

seviyorum.. Ta o zamandanberi, vakkattir, gene dü§er.;, demekte ağlayacağım.,, Tabii olmayı§ım var! .. Kırıp yakarız ... 
Perini ıatosunun mazgallarında ve gayri mübadillere ait işlerin bunlardan olacak !.. - Hakkın var... Mükemmel! 
başba§a oturarak açık denizlere biran evvel halledilmesi temen • Nejad: Mükemmel! 

bakıştığımız zamandanberi sevdi- nisini izhar ediyor. - O, dedi, senin böyle şeyler · Nejad iki tekme de tahta sandı· 
ğimi timdi anlıyorum .. Sizi aldata- den müteessir olmryacağını bili - ğı parçaladı. Ateş çabuk yakıldı • 
marn .. Ölürüm,.. fakat sizin İsteme- 1 1 rim .. Bugün mutlaka başına baş - Demirle Nejad, ocağın karşısına 
diğinizi yapamam .. Fakat bilmem • SOY ADLARI ka felaketler de gelmiı olacak?. oturarak ısınıyorlar ve 11caklrğın 
ki bunları öğrendikten sonra da '---·-----------' Bize bunları anlatmak istemez mi- hastaya iyi geleceğini ümid edi • 

Tokmak - Tramvay Şirketi · ? beni sevmekte devam edecek misi- san• • yorlardı .. 
memurlarından Ahmed, eıi Me· • ? 

nız .. 
Sustular .... 
Biraz daha gittiler! 
Graçyoza yeniden sordu: 
- Babanızı ve karde§İnizi kim-

bilir ne kadar özlediniz?. 
Ali Reis içini çekti .. 
Graçyoza mırıldandı: 
- Zavallı! .• 

Ali Reis o sırada onun yuzune 
bakmış olaydı, gözlerinden yanak· 
larına doğru iki damla yaşm yu • 
varlandığını görürdü .. 

Ali Reis sahiden zavallı idi. 

Kara Yusufla Sansar Osman bu 
çapraşık halden nasıl sıynlacakla
rmı bir türlü kestiremiyorlardı ... 
Bu gönül hırsızı genç kızı konağı -
na bıraktıktan sonra son hızla ye • 
niden açılmayı ve pupa yelken Ve
nedikten uzaklaşarak uzun zaman 
görünmemeyi tasarlıyorlardı. 

Ali Reisi, bunu yapmak için 
kandıracaklardı .. 

, f:ğ~r kaçamazlar ve onları ya -
kalamak isterlerse kendilerini a· 
ğır aatmaktan batka tutulacak yol 
yoktu ..• 

onağın önüne gelmişlerdi • 
Rıhtıma yanaştılar .. 
A1i Reis ayağa kalkmıftı .. 
Genç kız da kalktı .. Kıyıya at 

amak için bir adım attı. Orada bir 
saniye kadar durdu .. Sonra Ali Re
ise döndü: 

- Dıtarı çıkmak için bana yar
drm etmez misiniz?. 

Ali Reis yerinden fırladı .. Rüya 
mı görüyordu?. Demek ki darıl • 
madı ha! .. 

Genç kızı elinden tuttu .. 
Graçyoza da onun elini tutuyor

du... Rıhtıma çıktıkları halde 
bırakmıyordu, sıkıyordu. Ali Rei· 
sin kulağına doğru yaklaıarak 

şunları söyledi: 
- Azizim Ali Reiı ! .. Kurduğu • 

nuz plan aynen ıyapılamadı, fakat 
sonu değitmiyeceklir.. Babamın 
yıktığını ben kuracağım .. Onuna · 
yırdıklarını ben kavu§turacağı~ ~ 
Yalnız o dönmeden evvel bu ışı 
bitirmeliyiz .. Yarın sabah erken · 
den Gorda ptosuna gidiyoruz ... 
Babanızı size vereceğim, beraber -
ce istediğiniz yere gidersiniz! .. 
Gösterdiğiniz yiğitlik ancak böyle 
karşılanabilir! .. 

Ali Reis genç kızın ellerine sa
rıldı öptü, öptü: 

- Gerçek mi söylüyrosunuz??. 
Ah ... O kadar ... 
Graçyozanın geldiğini gören iki 

uşak, onu karşılamak için kapıyı 
açmışlardi ... 

Genç klz Ali Reisin sözünü 

kesti: 
- Bana inanınız ve güneş doğ -

madan evci Ravena kapısındıt bu · 
lununuz .. Arabam1a oradan ge · 
çerekne sizi de almm. 

(De\'amı var) 

lek, çocukları Mualla ve Şevket, 

kardeşi Ali, çocukları Cahit ve 
Mihriban. 

Aksu - Tramvay Şirketi şef· 
lerinden Ali, kardeşi polis memu· 
ru Durmu§. 

Akdoğan - Vize Ziraat Ban· 
kası memurlarından Halid. 

Acarman - Şehremini Küçük 
saray meydanında 7 numarada 
Hakkı. 

Gümütkaya - Galata Kuledi
binde Kulekapı apartımam 6 nu· 
marada Yuda Bohora, cğulları 

lsrail Nesim, Sami Surujon. 
Pekmezci - Bursa lnegöl Cu

ma mahallesinde oturan Emine, 
oğlu Mehmed Asım. 

lnalaygen - Fatih Dıraman 
caddesi 48 numarada Büı hanet· 

tin. 
Taşpmar - Beykoz Sulh Ha-

kimi Celalettin. 

Ozkiper - Beykoz Sulh mah
kemesi Batli:Atibi lbrahim. 

Karamursal - Beykoz Sulh 
mahkemesi yazganı Necip. 
• Üstüner - Beykoz Sulh mah
k~mesi yazganı Mihriban. 

Aygören - Beykoz Sulh mah
kemesi yazgam Behcet. 

Alperen - Beykoz Sulh mah
kemesi yazganı Fevzi. 

Batak - Beykoz Sulh mahke· 
mesi yaz&ram Hasan. 

Olçayer - Beykoz Posta mü
dürü Salih. 

Kocakanat - Beykoz Maliye 
tahsil Başmemuru Seyfettin. 

Aydoğan - Beykoz Orman 
muamelat memuru lrf an. 

T uraman - Beykoz Orman 
muhafaza memuru Salih. 
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ISTANBUL ANKARA CADDESi 

Telgraf Adr~ 1: l TA1"Bl'L HABER 
Tl'l.,fon l'n:ıı: 28872 İdare: 2"370 

. ················································: 
ABONE ŞARTLARI ~ 

l 3 6 l% aylık i 
Tllrklyc: 120 850 660 1250 K~: 

•~;~~ ı;A;.F~~ 11610 ~ 
Tiı':tn't llAıılıınnm ııatrn 12,50 i 

Rcs;nl llAnlar 10 kunı,tur. ~ 

················································. Sahibi ve Neşrivat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

Balfıldığı yer: ("AKIT) Matbaası 

'-----------------------~ 

Ali Cengiz birdenbire haykırdı: 
- Başka felaketler mi?. Hayır! 

Hayır! Yanılıyorsunuz.. Başıma 
başka bir §ey gelmedi .. Şimdi bi -
raz hararetim var .. Hasta olmak • 
tan korkuyorum. 

Ali Cengiz, bunları söyledik • 
ten sonra soyunup eski yataklar -
dan birine girdi. Arkadaşnın bit • 
kin halini gören Demir, müteessir 
oldu: 

- Ya hastalanıraa? Sonra biz 
ne yaparız ... Bir bu eksikti.. Ek • 
mek parası bulamadığımız bir sı • 
rada ... 

Nejad Ali Cengizin sırtından 
çıkarıp bir köşeye fırlattığı yırtık 
cekete bakarak: 

--Sırtımıza geçirecek elbise -
miz de kalmadı .. Yarın romanımı 
bırakmak için kitapçıya nasıl gide
rim ... Vaziyetimz cidden çok fe -
na .... 

- Açlığımızdan hiç bahsetmi -
yorsun ! . Bereket ki gündüz karnı • 
mızı biraz iyice doyurduk .. Geuyi 
ditimizi 11karak geçirelim .. Fakat 
yarın ne yapacağız .. Dıtarıya bir 
ahbaptan ödünç para almak için 
bile çıkmak kabil değil . 

Nejad bir müddet düşündükten 
sonra birdenbire: 

- Biliyor musun Demir aklıma 
ne gelid? dedi .. Bizim şu halimiz 
mükemmel bir roman mevzuudur. 
Çok tutacak, çok okunacak, be • 
ğenilecck bir roman mevzuu. 

Demir hiddetle cevab verdi: 
- Seni de romanını da şeytan -

lar alıp götürsün!. Ben de karnı -
mızı doyurabilmek için bir çare 
bulduğunu sandım .. Bak Nejad: 
Ali yatakta, zıpzıp sıçrıyor .. Yok
sa biçare sinir illetine mi tutuldu? 

Demir yatağa yaklaftı: 
- Ali neren ağrıyor? diye sor· 

du ... 
Ali uyuklamaya başlamıştı. 

Böyle birdenbire kendine hitap e
dilişten ürktü .. Gözlerini korkun; 
bir halde açıp bağırdı: 

- Ah ... Aman yarabbi.. Beni 
öldürüyorlar .. Beni affedin. Bir 
şey söylemem. 

- Biçare dostum .. Seni kim öl· 
dürecek? Kime yalvarıyorsun ? .. 
Kendine gel.. Burada biz varız .... 
Arkadaşların .... 

Ali Cengiz, korku ve tela§ gös • 
terir şa§kın bir bakıtla elini alnına 
götürdü: 

- Ben .. Ben .. Ne dedim?. 

Diye yavaş sesle sordu .. 
- Seni öldüreceklerinden hah -

settin .. Affedin diyordun!. 

-f Fena bir rüya gördüm gali -
ha .. Sayıkladım .. Fakat burası çok 
soğuk .. İnsnn yntakta bile ısına~ı
yor ... 

Nejad: 
- Dur, dedi, timdi sana iatedi -

Demir Ali Cengize seslendi: 
- Naaılsın? Isındın mı?. 

- Evet.. Fakat çok susuzum .• 
Rica ederim bana azıcık içecek 
şey ver .... 

Demir Nejadın yüzüne baktı: 
- Ne vereceğiz?. Sudan baıka 

bir fey yok!.. 
- O halde neye soruyonun? 
- Öyle amma .. Su, ya dokunur-

sa ... Ya hararetini artttnna .. 

- İçine azıcık ıeker koy .. 
- Guya şekerimiz vamuı gibi 

söylüyorsun! .. 
-Komıudan iste ..• 

- Gece yarısından sonra mı?. 
Bu saatte herkes uykuda! .. 

- iş hasta için olunca akan su· 
lar durur .•. 

- Zavallı arkadaınn .. Sana yal
nız su vermek icab edecek .. 

iki arkadaı biribirlerine ve ara
da bir de ~astaya bakıyorlardı. 

Evde derin bir sessizlik vardı •• 
Tam bu sırada kulaklanna bir ka
dının yavaı bir sesle §Arkı .öyledi
ği çarpmııtı. Bu ses iki genç üze
rinde büyük bir tesir yapmııtı. iç.· 
]erinde yeniden ümitler uyanmaia 
bqlamııtı: 

Demir: 

- Bu, dedi, komıumuz Mari -
ka ... Henüz yatmamıt olacak .. 

- Git .. Ödünç biraz teker iste .. 
- Şeker mi isteyeyim. Bilmem 

buna cesaret edebilir miyim?. 

- O halde ben gideyim.. Bir 
hasta arkadatım için her feyİ ya • 

pabilirim. Sonra genç kızlar ekse
riya merhametJi olurlar .. Bize yar
dım etmekten çekinmiyeceğine • 
mınım ..• 

- Haklısın ... Hem Matmazel 
Eleninin kendisini gönniye geldi • 
ğini de söylemek lazım ... Ben gi • 
d . b . 1 eyım an .... 

Demir odadan çıkmak üzereydi. 
Uyanık duran Ali Cengiz seslendi: 

- Nereye gidiyorsun?. 

- Komşuya, biraz şeker iateye-
ceğim ! .. 

- İstemem .. Zaten susuzluğum 
da geçti ... Gitme. Lüzumu yok. 

- Sen bizim işimize karııma ! .• 
Sen hastasın ... Ne yapılmak lazım 
geldiğini biz senden çok iyi bili • 
rız ... 

- Demir, sen Ali Cengizin sö -
züne kulak verme.. Hele mum 
sönmeden, diğer mumu yakıver .. 
Sonra da durmadan Matmazel 
Marikaya git .. 

Demir mumu yaktıktan sonra 
komşunun kapısına doğru uzak -
lnştı .. 

Ali Cengiz, mütemadiyen aeale
niyordu: 

- istemem, dedim ya .. Bir §eye 
ihtiyacım yok .. Gitme .. Gitme •. 

(Devamı nr) . 
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Z L U Yeni tarife 1Mayıs1935 tarihinden itibaren tatbik edllec:.k&İt• 
Ehli, yabani ve yırtıcı bilumum kanatlı ve kanatsız hayvanlar, bu ta• 

j rifeye ?a~Hdir. Döı:t ayaklı e~Ir ~ayvanl_ar tam vagon haınuleii1I• o· et· onnaire Turc _ Ottomaen _ Françai nakledıldıklerı takdırde nakhye ucretıerı, verilecek vaaonıarftl..., 
3E:..-~~-ban,ahhlanmn heher melre mumbbaı üzerine heıap edileceldlls • 

lsmail Hami Danişmend itırafından meydana getirilen bu lugat Öz Nakliyat sahiplerine kolayl m i in yeni tarifm ••her ... 

1 iirkçe kelimelerin şımdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve j safedeki nakil Ücretlerini gösterir haremli tarifeler satılacaktır. Fa .. 

aqnı zamanda F1ansızca karşılıklarını f!Östermektedir. 
l Herkesin ve hatta ecnebilerin istifade edeceği bu SOZLCJK 

\! intişar etmiştir. Flatı 100 kuruştur. '' ız l k••t••bh • · ~;..;;; ...... anaa u u anesı:ne.=Jr.::I 
KArtAATaASiŞ BiR DELiL J"'"'ıımııı111ııııı11uını~ııı~1:ııı;mAııG1:ırı;tıııııv ııııuıııını 

Muntazam işliyen bir saatin pan ; H US A M E D D İ N 
dolu gUnde 432,000 defa takallüs eder İdrar, kan, kazurat ve ticaret talı-

. Saatin muntazam ve tam işlemesi J ileri yapılır. Eminönü, Emlik ve 

b b ğı d 
b:ytam Bankası karşısında İzzet bey 

una a ı ır. • ı h 
anı. 

Bu miktar takallüs için pandol, !';ılllltlllıııl!lllftllllıwllııııımııı:uııınımıumıııım .uııımıınııııııııımuıııımın: •• 
kunei miknatisiycden arf, paslanmaz, Üsküdar Hukuk Hakimliğin-
ve elastiki olmalıdır. den: 

Fatih Sulh Oçüncü Hukuk Ha· 
kimliğinden: 

Seherin Şehremini Uzun Yu-
1 suf Alyanak S. 41 numaralı hane 
yanında babası Hilseyin yanında 
Hakkı aleyhine açtığı nafaka da
vasının muha.kemeainde Hakkıya 
ilanen tebHğat icrasına karar ve-
rild ;ğinden muhakeme günü olan 

HE\.UE SAAT FABRiKALARI Pendikte Rasih Efendi ıoka- 20 - 4 - 935 saat 10 da Hakkı 

la tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1723) 

\ . 
.KA$E . 

NEDKALMiNA - .,.... _ ......... 

• • ; 

Uboratuvarlnrında icad edilmiş ğmda 5No:~hanede muk~ m~k~eye gdmediği t~dirde -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Leyla tarafından ayni hanede sa· gıyabında muhakemeye devam y alovada kiralık Ha.marn, 
kin kocası Vehbi oğlu İsmail a- olunacağı teblii makamına ka ~ 

"N1VAROX,, pandolu bu hassalara 
maliktir. 

Nöşatelde resmt saatçilik laborn
tuvnrlarında yapılan 1000 i mütecaviz 
kuvvei miknatisi tecrübelerinde yal· 
nn:~NtVAROXn PANDOLU iLE 
MÜCEHHEZ SAATLAR'ın, durmak· 
sızın ve harekatında hiç bir ga)Ti ta
biilik göstermeksizin işledikleri mü
şahede edilmiştir. 

KAFi DERECEDE KANAAT· 

BAIIŞ DEGIL .MI? 

Gazino, -· ıerhine açtığı bo,anma davas• ü- im olmak üzere nan olunur. 12 Mesire mahalleri 
zeı ine müddealeyhin ikametgahı-
nın meçhuliyeti hasebiyle dava ... a ıwa Akf;iy işletmesi müdürlüğünden: 
arzuhali sureti bila tebliğ iade o- DOKTOR Kaplıcalar: Köylü Haınamı bir sene müddetle 

lunup müddeiyenin talebiyle ila- Kemal o·. zsan Üç Karde§ler gazinosu bir mev simlik 
nen tebligat icrasına karar verile- Plij: ...... bir mevaimUk 
rek bu baptaki dava arzuhali ve ürolog Operatör Tuhafiye dükkanı bir mevsimlik 
suretile davetiye mahkeme divan· Bevliye Mütehassısı Ayrı ayrı şartnamelerle ve açrk arttırma Ue kiraya Ytrllecektit• 

hanesine asıldığından tahkikat ü· ı lfraköy - E~sc~siyor mağazası Fiyatlar Encümence uygun görilltir se ihalesi 15 - Niıan - 1935 tatİ" 
.. . g yanmda lıer gun oğleden sonra 2 -

nu olaı :ık tayın olunan 14-5-935 ca- den 8 • 6 kadar.. Tel: 412.% hinde saat 14,5 da yapılacaktır. Şartnameler her güri 13 tett 161' 

lı saat 14 te Üsküdar Hukuk mah- ··---------••• .. kadar Akay · Müdürlüğü levazım şubesinde görülebilir. Aıtt-
kemesine gelmek ve arzuhale kar· 
fi tarihi ilandan itibaren 20 gün 
zarf mda cevap vermek üzere key
fiyet ayrıca gazete ile ilan olu
nur. 00163) 

ZA Yl - Çengelköy Şubesin
den aldığnn 311 doğumlu Marka-

eınaımda isteklilerin yüzde 15 niı betinde pey venneleri Ilınır' 
~hr. (1633) 

lstanbul Marangozlar Cemiyetinden: 

J
:ııı:ııııımıııll!tımııııtllDl•ıııu ıı ııınnııııuıı:ıııuınııııır.t!ııım.ıımm:mııı 

Şişli Etfal ha."itanesindc 
SATIŞ YEftLU•l ı BeyoAıu. lıtıklll Cad. .,. 11 
399 No.ıu S. MISIRLI. ı. G" "tah d kt fi 

dor oğlu EL YAZAR adlı askeri 

vesikam ile beraber bazı mühirn 
evraklarımın bulunduğu cüzdanı

mı Kadıköy vapurunda zayi ettim. 

Bulan Ankara caddesinde Vakit 
Kütüpaneainde Bay Behrama ge

tirdikleri takdirde memnun edi(e. 

Cemiyetimizin senelik kur'a idare hey'eti se!;imi 7 · 4 - 1935 Pazar gillll 
yapılacaktır. O gün saat (10) dan (16) ya kadar esnafımmn GaJ•tl 

Bankalar caddesinde Adalet hanındaki Cemiyet Merkezine gelerek reY
JerinI ku1Jattmalarını rlca ederiz. 

cektir. Aksi takdirde yenisinin a· 3J Modeli Ford <Kaptı kaçtı) ucuz 

lınacağından esksinin hükmü fiyatla satılıktır. Karaköy: Gebzeli Ali Eminüı n \ 'aliJc kırıthanesi 
yoktur. Riza. Tel: (49194) I .. ___ Telefon. 24131 __ ....,.. 

oaıala·da Tllnoı sok. 2P No ıu MEVER oz mu assısı o or 1 
SAAT TICAR&THANESI ile 

Başlıca saatcııordo bulunur. Rıfat Ahmed Gö2berk 
REVUE tnbrJknları Türkiye satış c. Hnlk Fırkası sırasında kız li-lJ 

tubell: ı.tanbut, Dahreknpı, Taş han e.ı:;i karşısında 32 numarada. Maa-li 
Noz 19 1 yene saatleri ~nnt 1:; ten ıs e kadaı·f 

l lıaıııuııı, nıı1ımmuu11J1111hııı:11111ınınııııııuı1nıııııııınııunıınnııııuoııııııınn~ 

Kelepir otomoblller Doktor 

Horhoroni 
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:1 OsrY1anlıcadan Türkçey Söz 
il" 

klavuzunu neşrediyor z 
1 - Ô:z ıürkçe Ttöklcrtlcn gclcrı 

lltlcrin IMr~lfüiti (T. Kô.) beldcgı 
(alameti) konmu§tur. Bunların lıcr 
biri luıhltın in &ittı ı Uo u tnanlarımı 
.:ın ( miitclıa.<ısıs) ,·n.ıılarını ga.t~ti • 
lcrc vereceği:. 

Söylcyişlndl'lti a li ( original) ed'l, 
ı .. ı diğer nalL • ';.ırdan aytn·rvr. 

- ·'a (~ive, cilve anlamma) = Baı 
it. = (Fr.) Grace, charme 

Örnek: Bu asırda efsuna Mm irıa· 
nır -= Bu asırda af sıma /dm inanır? 

lıayı:anlar. 
Ehlile§tirmek = Evcilleılirmck 

Örnek ı Yırtıcı lıayt•anları bile cft. 
lile~tirnwğc çalı.§ıyorlar = Yrrtu. 
hayr.ıanları bile eı·cille~tirnıcğc ı;nlı . 
~ıyorlar. 

Örnek: m. l'rİ •a ; .. ine vn1.tinclc 
gelme.: = Çuğlitı i~lna ı-alctindc gel • 
me;:. Efaus = Yazık 

Edalı = Ba1lan = (Fr.) Gracieu" 
charmant 

Örnek: Ef.~ıu, 'adlıe::.ôr e/ (!IS = 
Yazık, yii: bin :razık! 

l~ı~~<'riya 01111 çnlı.~ıtlten göriir • 
diim = Çul~ ı·a!.-it orırt 1,,·trlıltrkcn gü • 
ıürdilm. 

2 - reni lwnan lcar§ılıkların ıyı Örnek: Edalı odalı yiirüyordu = 
Bayları baylan yiirliyordıı. 

• eftan = Saçan, dağıtan, silken. 
serpen Ehli vukuf, ehli hibre = Ayırtman Ekieriy t = Çoğuhluk = (Fr.) 

Majotit' nyırd cclilmc.si için, gereğine göre, 
/rrınsr;:çofatı ,·d!:ıltrıt~, aynca öm11k • 
ı f dr. #lonulttıu~tur. 

3 - Köl.:ii türk{:e olan kelimclc · 
rin bugiinkii İ§lenmiı ı·e kullanrlau 
ıcl:illcri alınmı§tır: Asil ak olan hal.-. 
aslı iigiim olan hiil~iim, tiirhçc ",eh .. 
l•öldindcn selen ıekil gibt. 

Eda etmek = Ödcmclc 

Örnek: Eilayı. claJ'n cımeı, i8tiJ·or· 

Örnek ı Diirc/§an = inci .~a,an. 
Etrafa .ziya ef §arı. olmahta = /le• 

) ana ı§ıl• dağıtmalcta. 

Örnek: Elıli ııulw/ım ı·ercliği ra . 
porda = Ayırtmarılar•n t:crdiEi ra • 
porda. 

Ehliyet = Erdik 

Örnek: Ôncrgr.ni: çoğtırılukla /:". 
bul olurı11uı§tur :ti Tr.ldif lni!t b(iyul. 
IJir elı·scriyctlc lwbul ofunnııt§lllr = 
Vorıc prositiort ,-. ı acceptcc a ımc 
grwıde lllfljorit~ 

clrı = Borcunu ödemek ;,ıiyonlu. - efza ~ Arhtan, çoialtan 
Örnek: Elıliy,,ı,<ıi: nclnm1nra l~ t'<'I· 

memelidir = Enlik i;: adamlara i~ 
vcrinmclicllt. 

Edeb = Ed b Örııch fıfosarreı ~f :ô == t:!ı·inr.; 
artlıran, (çoğaltan.) Edille (Bak: deill) = Kanıtlar 

Örnek: Dura ırıı cdillcsiylo i&olı Efzayiı = Artma, çoğaltma Ekıibe = Kumul 
Ehven= Ucu~ 

etti = Difoı:itıi lwnıtlariyle açımlıı . 
dı. 

Efzun = Çok atbk, yukarı 
Örnek: Bunun f iatlni ı?ht·cn imi 

ııındmu: mı? = Bunun paha.~ını uru: 
lmlmadını~ thl? 

Ekanimi ııelnııe ıa Oç örkUml r 

Ürnek ! m,arıimi scUisc, lurtsti) arı. 
Ebeveyn = An& biıl>l 

Örttek: Ebcvcnyc lıiirmet tJdôtln· 
nn iU v<Uif csidfr a .4rtJ bal i n 
taygr çocukların ille ödet idir. 

Edib = Yazm n 

Örnekı Biiyü/, Tiirk ccllbi = Bii· 
,·ii/• Tiidc yazmanı. 

Örnek: Sirıni 25 ten dı1n, 35 tnı 
c/::ıin olmıyanlar = Ya§ı 25 ten a§<' • 
ğı, 3.) ten .. yukarı olmıyanlar. Eizze (Bak: ulr) == Erenler 

E.krlbir = BUyükl r 

/ıl• itihadlamım l'.rtstdır = 0ı) ;;,. • 
ldJııılcr, lııri.\tı'ymılıl• irıurılarmm ıc .. 
rıı eli ıl i r. 

• Efkfıtı umumiye = Kamuaaldü • 
Ehadiyet = Birlik 
Ehali, ahali = Elgün 

Ebkem = Dilsiz, epııcm 

Ebr :: Bulut 
Ebrar = iyiler, İycİJler 
Ebru= Kat 

ıün = (Fr.) Opinion publique 

Öl"Jl k: Hir memleket efharı u · 
mumiyc irıi ga:ıctclcrinde görcbili • 
ri:: = Uir iill•cnitı karnıısaldiiıiiniinii 
gnzl'tclerinde görebiliriz. 

Örnek: Elıaliye lwr§ı = Elgiirw 
kal'§r. 

Ehemmiyet = Önem = (Fr.) İm • 
portanc:e 

Örnek: EMbfri Kurey~ = Kurc) ~ 
biiyiil;leri. 

Ekal == En u, en aıaiı 

Ekl>cr Ulu 
Ekul ct Obur 
El'nn = Dnh::ı, henüz, 

Orııc;k: Giirırlcrdiği m ndanı el' •ın 
gelm<'di = G<irıdctdiğirn atlmn rla!ırı 
( lu•nii;: ) 1wlrııP.tli. Ebter • Güdiik 

Ecded == Dedeler 
Örnekı Ecdadımızdan lcatan eseı • 

Reyi im = Ceneloy 

Ön1~k: Sar'da yapılan rc)·i tim = 
Scır'da "Japrlan gı•nclo)'. 

Örnek: Du i~in e1ıcmmi)·ctini atı· 
la111alıdır = Bu i§İrı Önemini arıla . 
malıdır. 

Örnek: Blwlli milca:aı = CC'ıafo 
rm en azı. 

Ekalli iiç saatte oraya vasıl of abi . 
lir, ondan etıı·cl gidemez = lfoa: ii'; 
aatlc otaya t•ar1ıbilir, ondan Önce gi· 

damc;:. 

Elaıtllti = Eınck - (Fr.) Elaıtiqu'! 

Örnek: Elfistihi cisimfor = E tıı·k 
cisimfor. ler = Declcforfr•i::.!cn 1 .ılan izerlc 

Ecil = l~in, ıebep 
Ehemmiyetli ( mlihim) = Önemli ::... 

Elbtikiyet = Esn klik a:: (Fr.) 
ElaAticite 

Ef rad e: Etil (Fr.) İmportant 

Örnek:: nu ecilclen = Bunun i~in. 
Ecir (Bak: tlcret) 
Eclif = Ayak takımı, baldın çıp • 

laklar 
Ecnebi = Yadu~ru = (Fr.) Suje· 

•r 

Örnek: Böliiğc yeni gelen efrad= 
Tlöliiğe y<mi gelen erut. 

• efraz = Kaldıran, yükselten 

Ornek: Alemefl'O~ı isyan = A..ı:ı 
bayrağını /;aldıran. 

• efrllz t:: Parll\tan, aydınlatan, tu • 

Örnek: Bu elıemmiyl'lli /iMrleı i 
ili~ önce ondan i~ittim = Bu (;nemi~ 
dii~iirıccleri ilh önce ondnn İ§İtıim • 

Ehemmiyet vermek = Önemek, Ö • 

nem vermek (Fr.) Attachcr de 1 1İmpor· 
tancc, donner de l'importance 

El<alliyet = Azınlık ::: (Fr.) Mi . 
noritc 

Örnek: T\amıttayda azınlı1' parti · 
le1 i )'Ohtur, bağınsu sayladarınıı: 
vardır = Biiyiik ıUlllet Meclisinde 1· 

Twlliyct fırhalan yol;tur, miisıakıl 
mcbuslanmı:ı vardır = il n'y a fKL~ 
de partie Je minoriıe İl la Chambrr.., 
mais il cxi&t de ind/.pendar I.•. 

Örnek: Tlu dsmirı f'lôsıildyrıti n • 
:.alnıı~ t:: IJıı ti ·mirı c.mrldiği azal • 
mı~. 

Elbet, elbette = Kesin olarak, üz -
kea 

Orn k: lstanbulilakt yaduyru · 
lar = Lru sujcts ctrangcrı l lıuınbul 

E.la ıc& Ton (T. Kö.) 

tuıturaft 

Örnek: Dilc/ruc = Göniil aydm · 
latnn, göniil t11t111tııran. 

Ehli= tvdl Önck: Clb<>t (elb<'IU!) onun llcdi. 
ği ohtcak ::::! Üzlccs mıurı dt!d;s{ <ıla • 
calı. 

Örnek: Söylr.yişindeki özgül ton 
,,~,, ötrılri 8Ö:un,,nlcrdmı a 'tnyor ·"= 

Efiiuıe = Maeal 

Örı:ek: Sö;:forinc elınmmi>cl t•cı. 
11alilcr. = Sö:l<'rİne önm uerrnecli • 
lcr. Sözlerini öncmcdiler. Ekseriya = Çoğun, çok vakit, çok • Elblae ~ Giyim, uruba 

Ef ıun = Ahun Örnek: Rlıli lınyranlnr = Tfrr.il luk (Bak: alet ekser) (Uıtfen sayıfayr çcvlriniı) 

AOR.J1V.t 

b:ışında gemlcl ~pl<ası olduğu huld 
Stella taytatarındhii ftyırd etlllmiy~
cek bir kıyafete girdi. 

- Şövalye, siz buradan kımıldan
mayınız. Yukarda görünmeyiniı, ben 
bir saate kadar size dofru ha.vadi ler 
getiririm. Uılerinl öylcyip hemen 
güverteye fırladı. Kaptan Cozepyo 
yelkenleri kontrol ederek n ara ıra 
bazı emirler •ererek dola§ryordu. ls
pada Kapyrı e>na yaklaşıp Y&Yat ses-

le: 
- Jki yolcu nerdedir? diye sordu. 
_ Dnş tD.ra(ta •• Zanttedersem bun

lar canınızı ıkıyortıır. Fakat biltün 
ıne..,1uliyetl üzerimf ald.lğtmı size e<ly-
lemiştim. 

- lhtiyntlr davranınıık dahttıı fay-
dalıdır. 

lspııda Kapycı dofruca geminh1 
baştnrııfına gitti. Burada da bir delik 
vardı. ŞÖ\'alyenin sadık u§aiı i iz bir 
ta1rcı gibt bir halat yığınının Uzerine 
lı&nndr. Ve )" vn )'avtı.ş bn ını delik· 
ten içeriye soktu. 

EV\'elA hiç bir ~ey gl>rımodl. Son· 
ra~ güzlerı nvaı yııvat knronhjtı nhş
tıgından en kö c tarafta şimdiye ka· 
kadar görmedi t bir kadın ve bunun 
)-nnıncln bir dcllknnlının bulunduğu· 
ııu çtl. Bu g nci bir kaç kere m ra
sim günltriı\de Papanın mni}'ctlnde 1 
görmU tU. H men papaz .Anjelu oldu· 
ğunu tanıdı. 

lsp da Kapya iki saat kadnr din
led~ gözetlei. Fakat bu iki 10Jcunun 

m k atlarını öğrene(ek bir kc1ime bile 
i tmedl. !-llhnyet kalktı, Ragastanrn 
yanına dön dil. Rogastan ordu ı 

-E .. N yaptın?. 
-.. Korkacak bir şey yok l\lfüıyö. O 

adamı tamyoruın. Papam? m.aiyeti~
de bulunan papaz Anjelo ısmındo bır 
&ençtir .. K dına gelince onu tanıya-! 
•adım. Fakat herhalde Senyöra LQk
lbiıa hizmetçilerinden birisidir. lkl~· 
llln de Kaprera adasına ıiUikleri mu
hakkak .. 

- lliç bir it.l' konuşmuyorlaı· mı? 
- ijayır .. 
Aki8mın ant nltı ına doğru gem 

Kapreraya yakla:;mı§tı. Ragastan gÜ· 
,·erteye çıkıp geminin ucundaki halat· 
ların bulunduğu kö_,eye a:izlendi. 

l\nprera sahili, yalçın kayalıklnrr, 
Llıkr~in bcynz şnt<ısu ile uzaktan i>·i· 
ce seçiliyordu, Ragastan bu ptoyu 
büyUk bir ihtirasla seyretti. Kalbi 
anla ılmnz bir heyecanla ~arpıyordu. 

CHepyonun \·erdiği bir kumanda 
üzerine gemi birden bire sahilden 
çevrildi. Bu manevraya §aşan Uagas
tan kaptnnr çağırttı: 

- Snhlle yanııştnıyacak mıyız? .• 
- Daha şimdi değil, vakit gcJlncc-

ye kadar kıyıdan uıaktn mnınak için 
biraz volttı edeccftim,, 

- Ne vakit yanll ncaksmı:t?. 
- Gece! .•• 
Ragasbın kendi kendine dUşlhtdU: 

- Gece! .. Demek ki bu iki yolcu da 
bizim gibi, görünr11ek i temiyorlar. 
Düşündüğümüz gibi bunlar şato)a 

gidecekler nedon gündUıUn yanaş
mıyörlat7. 

Bu sırada güne~ batmıştı.. Gemi 
daha iki !Mt kadar ltdanın önUnde 
,·olta edip daireler çizdikten sonra 
birdenbire kayalara doğru ilerledi. 

Gec<? pek k:ıranlıktr. Bir ant kadar 
sonra :> elken1er indirildi. J<'tıkat de
mir atılmtıdt. Geminin arkasına bağlı 
olan and:ıl )'nn tarafa getirildi. Ve 
bir ip mt!rdh·en uıııtıldı. 

Bu curada Ragastan Kapreraya CI· 

kacnk iki yolcunun delikten çıktıkİa
rını gördü. takin tanıyacak ' 'akit bu
lamadı. Bunlar derhal sandala bine
rek uzaklaştılar. 

Cozepya Ragastana dönüp: 

- Görüyorsunuz ya, işimiz o kadar 
uzun sürmiiyor. Yarım saat onra 
sandal geriye döneceği için biz de 
Sardenyaya hareket ederiz, dedi. 

- Şato nerdedir7 
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- Bunıı ernin misiniz? ı 
- Muhakkak utett eminim 1 Qiln-
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0STJ /.,/MtlNI kU ornyn l<cndi ile birle meğe gidiyo
ı·um. 

- Öyle i~e berabtr aidectı}iz •• 

- Siz de Kapreraya mı gitmek isti-
J orsunuz? 

- Hatla bu ak am yola çıkacağım! 
- Ah lonsenyör. Ö)'IC i iz l{np. 

ruanın nasıl bir yer olduğunu bilmi • 
:> orsunuz ! Liı.kresin, Roma da öldür • 
meğe cesaret edemediği adamları ıiı
lice oraya dın·et ettiğinden lınheriniz 

:>ok. Ada bil' batakhancdir, 
Ragastan, PrimYeri dü:ıüneı·ek tit

redi. 1J'ut..1r11ndrğı bit hıçkırıldn b~ra • 
ber: 

- Si:r, de, J.iıkre Horjiy nın e,·. 
diğim bir kızı oı·aya knçırdıiını bil
mi) orsunuz. Bu anda onun htll<kında 
rem gördüfü znlimcc hareketten ha
beriniz yok l di:> o bıığırdı. 

Şö,-nlye dahn faıln ö~ li)'entcdi. 
Prim,·erin kn) bolcluğunu üjl'endiği 

giinden beri pek büyül< bir azap için
deydi. iter türlü eıiyet \'e bel:iya da-

yanan hu k:ıhramanda gimdi kuvvetli 
bir ak i k"ir ba ırö termişti. U:endi
sini yatağa attı. Ba~mı yastıkların a
rasına ğ8m€!rck bir çocuk gibi nğla
mağa başlndı. lspada J\apya Giako
tnoyu odadnn dı§arı çıkardı ve: 

- Bırakınız ağlasın, zavallı Şöval
yenin buna ~ok ihtiyacı l'tlr, dodi. 

onra, Kaprcrııyn gitmek için en 
kts.'l yolun hnngl 1 oldu4'unu ihtiyar
dan soruı> ö~reHt'U. Şövalyenin ugra
dığt sinir buhranrhın ~:ıbuk geçecegi
ni, arkasından hemen yola ~ıkılacagı-

nı idrak ederek l1er ieyi hazırladı. Ha
kikaten yarım saat kadar sonra Ra
gnstan kendisini çağırarak yol hazır· 
lrğı görme ini emretti. 

- Her şey ha.zırdır Mon enyör. 
- Öyle i e 'hemen atlara binerek 

OStf limanına gidelim. 

ıtagu tan ntınn binerken Ginkomo 
kendisiyle vedalaştı. 

- Sizi bu tehlikeli yolculuktan rnz
geçirmek için ne Ö) le em boştur. Ben 
de l\nprcmya ~iderek Lul.rcslc birle
ecl•ğim. Çünkü ondan bent.iz ayrıl
madım. 

- :Niçin bizimJC' berahel' gelmiyor
"'unuz?. 

- 1.lı1'1'es bunu muhakl•ak ~ul'ette 
haber nlacağı için hem sizin i~iniz ya
rım knhr, hem de ben malnolurum. 
Siz tt)•ı·ı gidiniz, ben ayn giderim. 
Yalnız size bazı şe.) ler sö.rli~e.> im. Sa· 
tonun solunda sahil bo.> unca on he;, 

dakika kadar gidilirse balıl.çı kuHihe
lerine rastlanır. Uu kuliilJclerin üçün
cüsüne gil'iniz, ve Giakoıno tnrnfın· 
dan geld~fnlıd söyleJ iniz 1. Sizi h ·i 
kabul edceelderdir. ll:ı§ka yere gidc:ı.. 
seniz izi hemen ele \'erirler. 

Ragastan ihtiyarm elini ıl arak 
yola çıktr. ltoma ile Ostiııin arn ı iki 
liç saatlik bir yoldu. Şö\nlyc ilo u n
ğı atlarını srkıştmmıl" ıcecc yarısı li
manıı \"ardılar. 

Gec :>i O tide geçirmek lbım t~li
yordu. Uagastan bannmnl için bir O· 

tel aradıysa da ışıklar tamamen sön
ınü~ v kapılar kapannu tı. Jspada 
t\apya;> a dedi ki: 

- Geceyi n~ılda geçireceğiz cali
ba ! .. Fakat 1.arar yok, alrşkınıt. .. 

- Mö 1Ö, eğer nrkaından gelirseniz 
ize bir yer bulacağımı temin ederim. 

- Sen O tiyi bilfyor ınwıun? 
-Evet Monsenyör. E ki san'atimde 

iken her ih tlma le im rşı dnirna hazrr 
bulunmak tcap ediyordu. Du fhtlmııl
ler içinde denizden kaçmak da he ap
da vardı. Bunun için ahildekl gemici. 
Jerle tanı mı tını. 7.nten Kapru ya 
gitmek fçin muhtn~ olduğumuz yit?· --Forma: 32 
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~ HABER . 

'

: lıtanbulun en çok sahlan ha-i 
kiki aktam gazetesidir. ilanla -i 

i rmı HABER'e verenler kare-: 
! derler. ~ ... -..... ...... ............................... -.... . 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar 
Örnek: Hlbm>/erini r;1kardı - Gı İhale etmek = Oıtermek zelgelik hakkı. tanmmı§tır. bulunrmyan bir adam<lr. 

.,....,.....w•n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Polis hafiye 
X: 9 romanımı 

(6 mcı ıayıfada) 

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

Kılavuzu • • 10 
mallar = (Fr.) Bicns immobiliers 

')imlerini çıkardı. Örnek: Alım .~atmı 1.-onıi.cyonu bu· 
nıt size ilıafo etti = Alım satını ko • 
mi.<ı,·011 ıı bunu size ii.cterdi. 

Emniyet (lisayiş anlamına) = Gü • 
venlik = (Fr.) Sccurite 

Jl,,~İn iiç misli on bl'§ eder = Br. Ömek: Emrnli ga)Timcrıkul 
laymeti, <mu·ali menlwlesininki 

ılalıa çohtu = Tnşrtsız mallannı 
ğ<'rİ. tnşrılt mullcırmmfdndcrı 
t;oht u. 

Elbi..cc dolabı - Uruba dolabı. 
Elhak = Doğrusu 
Örnek: El1ıal;, sesi pe/; giizrldi ·

lJoğrusu, sesi peh giizPldi. 
Elhaletü hazihi = Bugün, bucün • 

kü günde, §İmdi 

Müteahhid = Üstenci 
Ürnek: Miitflnlılıid Bav lla.~mı 

Gii/t,,J..in = ÜMrnci Bay ll~.-;mı Güf. 
teldn. 

Örnek: J' atanı mızın lıarici t't? ılır. 
lıili emniy<?tini ordumu:n mPdyu • 
nuz = Yurd11m11z11n dış.~al t'C it,.·.~11! 
giiı·enliğini ordumuza borçluyuz. 

§İn iiç katı 01ı beş eder. 
Oç lwt t'f>Z(t -= İ)ç mi.-ıli rc:a 
Nazir (misil, mesil) = Eş 
Müşabih = Benzeş 
Örıwk: A \'Tllftt lmfomannr.a miı • 

bilıini alanı~ tlcılim = A)·11ını bııi ~
maymca ben:.Psirıi aluyım dı•tli m. Taahhüd etmek (iltizam) = Oıten-

mek 

Emniyeti umumiye = Genel güven
lik 

Müşabehet = Benzeşlik 

Nakletmek = Taşımak, anlat 
(Fr.) Transportcr Örnek: Ellılilctii lıa:.ilıi Orta As • 

yada Şamanlı~a iıilwıl den Tiirhl<'r 
1 ardır - B11gii11fdi giinde. Vrta A.cya. 
da Şamarılzğa inanan Tiirldcr rnrdır. 

Ünıek: Bu i~i tnnlılıiid edemedi = 
llu i.) iictı•111•111f'ıJ;. 

Emare - imge, ipucu - (Fr.) İn· 
dice 

Ademi emniyet = Güvensizlik, yad
güven = (Fr.) lnsecurite 

Örn~k: A dı•nıi rmniyPt içindr ha. 
fon bir mcmlrli<'ttt? huzur ı·e n.•Jijiş 
hulunama;:; = Giil'rmizlil~ it,.•imlt: J..n. 
fon Mr ii/hrtlc bnytwllrk hulunamn:;. 

Örnek: /Jaba ile oğul araçrnda l>ii 
yiif,· bir berı:Pı:lih t'ar. 

Ürnrk: Hu 1.-ocaman taşı o 
lıurnya naldNmrlr için ilı'i mnnd 

fi d<'ğiltlir = nu hocamnn f,Q§l o 

/m,.,ıwı ı11~ı111rtlı içi" il.-i n11mda 
mr:.. 

Elhasıl = Sözün kısası Şebib Benzer 
Örnek: Ellıasıl, im gidi~ omm ff'. · 

11.:cıini Tıazı rlamaktodı r - Siiziin /;ı • 
sası, im gidiş onım /elôhetini lı<1:.ır . 
lomal.-ıadır. 

Ürnek: l"ııptığı talwrri).·at nf'tİcı•· 
$İnde ancnh 1.-iir;ii!. bir emare bula • 
bilrli -= 1·aptığı am.~tırma .<ıonurımrla 

mıca/; ldiçiil~ bir imge bulal>ildi. 

Emniyet (İtimad anlamına) - 1 • 
nan = (Fr.) Confiance 

Örrıd.:: /lir lıii.~11ii bi ~ı ·ln'fr - JI,.,,. 
:ersi:; bir gii:."1/ik 

Teşbih etmek - Benzetmek 
Ürnrk: KmlP11m, mo~ııhalarmı:ı 

h(l(ldini SPrrn tP~bilı cdr>rf <'rdi = E~-

1.ilPr !"'''gililcri11in boyunu ~erı:i_' ı 

811 mmıalı bana nnnc annem 
lı•tmi~ıi = 811 m<ı5ah b(llla annf'. 
llf>nı anlatmıştı. Elyevm - Bugün, şimdi 

Örm•k: Elycı·m Konyada 11111!.-irı• 
- !Jugiin Korı wla otnrn.11 

Poli~for bir <'Tlwrc bulmak için 
Emniyet etmek = İnanmak, güven· 

mek = (Fr.) Confier 
çoh t;afı!trlnr = Pnfü/Pr bir ipıu u Ürnek: Bu adnmn i~ innnılma: = lwn :;rtirlPrdi. ÜXEHGELEH 

Em"a - Bağırsnklar (Fr.) En lıulmflh içirı ı:of; çalı~tılnr. On nP pr11l f"H lııi con/irr """ Taklid - Benzet 
Krlnt"u: .~ihleri ;;;;erirır. lıcr 

niıı (UT .. U - ) trı çılaığmdan ba~l 
trailles, intestins. Emaret = Beylik of f nirP. 

Ornek: Em'ada gifriihm <>mr<ı: • 
Bn~ır .. akta giiriilcn ha tahklar. 

Ürnrk: Sdçu!. impamtorluğu. ort 

bir r>mareıc f,;;liinrlii - Sel~·u/; imp 1· 

ral r 1/11ğu. on bir bPyliğr? böliindii. 

Ço('l1ğ11 .~mırı inn.nryorıım = .le tı • 

corıfir. rrt Pn/nnt. 

i;rnek: !ılaymımlnrm tal.:/id Tın.<ı • 
.'1osı lwyl'mwtı s"in•yr. fail.-ıir _.; H11y. 
munlarm bcrı:.cı Özgiilii~ıı übiir lıny. 
nmlnrdnn 1lf/f1111ıliır. Em 'ni galiza - Kaim bağırsaklAt 

Em'ai rakika - ince bağırsaklar 
Eman = Aman 

İ sf rruli) ur cmi ri höıiiriim BeyazrJ 
'/ imura ilticn elli - İ.<ı/Pndi;yar bc.\i 
höıiiriim B".'nzrtl Timura sığmrlı. 

Bu ar/ama giiı·,.nemiyorrım = )r. 
ne pui~ pas nrnir de confiancc a r"t 
lıommf! 

T aklid etmek - Benzetmek 

Örılf'k: Çoculdar, hiiyiildcli tuh • 
lid P.rlf>r = Çnr.uhlnr, biiyiikfori berı 
:rtl<:r. 

11i hir iinergc ileri sİİr('bilirl<'r. 
lar 1'. l). '/'. C. GPrıel Katipliğir 
§Pliil alımda gı

0

i1u/,.rilrr.cl.·tir: Emanet = inam Emr = Emir (T. Kö.) - (Fr.) 
Emir = Bey Ordre Örnek: Aflo/111 Pman<>t = Tanrıyıı 

: rıam ! 
Emanet etmek = lnamlamak 

Emel - Umay 
Örnek: Em,./.ciz göniil, giin<'!!Sİ: 

giiht? bcn:Pr - 1J moysız göniil, gii . 
rıiil giint>.ş(iz g(jf;,. brn:.er. 

Emirname (Bak : ferman) = Buy . 
rultu 

Mukallid Benzetçi 

Ürnek: O, mukallidin biridir -
O, ben:etı.:irıİ1ı lıiridir. 

Ü.<ımanlrca . ••••.. l~climesine 
lnımzda .•.••.. .1wrşılığmı uy 
(yahut: yeter) görmiiyonmı. Ürnek: Bu ııaro 't ona rmnnf't el • 

'İm Bu parayı ona hınmladım. 
Emaneten = lnamlama 

Ürnck: İç P.nhanlığı Anharadrthi 
sorı lmraholları inam/ama ynptırr1ll! . 
•ır. 

Emin (mutemed) = inal 
Ürnek: O bf!nim cmirıimdir: or..ı 

iıimad <'dcbilirsiniz - O benim ina • 
lımdrr ~ ona gifrmıd>ili r~ini;;. 

Ürnek: GiindPrilı•n rmirnmncdı• 
)'P11i rn:i/Pc~i ayrıcn ::il.·rrtlilmişti -
<;öndf!ri/,,rı f1t1) rııltuda ) ,.,,, üdrt'i 
nyrıra J'a;;ılmı~tı. 

Emtia Mat = (Fr.) Marchandisc 

Ürrıek: Anupndnn gPlcrı cmtiı: 
nrn.~ında = A l'ru prıdan g,./,.n mnflw· 
ara.f/ında 

-ebcbi: ( hısnr.a) •••••••• 
............... 

'l'T ................ 
Emsal = Eş, e,ler 

ihale = Ostenne 
Örnek: İhalesi el"an ,·apılamnrlı 

- Ostrrnıcsi lu•niiz yapılmnmlı. 
lhaleten = Osterleme 

Emlak (mülk) = Özelge = (Fr.) 
Proprietc 

Mülkiyet hakkı = Özelgelik hak . 
kı - (Fr.) Droit de propriete 

Örnek: 1-:Umıli göriilmedik bir r.<'· 
Mrf'llc 4/ü::man iizerine atıldı = fü~i 
gi>riifm,.dih bir ) iğilifi/;fı• diİ!ıtl<trt it· 

zerine atıldı. 

Emvali menkule = Ta§ıth mallar _ Önr.rgPnı şudur:• • • '(J) 
(Fr.) Biens mobilicrs imza 

Ünıek: Tclwıil Pmı •ali m<'nlwlc . (1) Burada bir önerge göstc 
sini llimayci Et/al CPmİyetine 1'cr- miyen yazılar üzerine bir §CY yap 

Misil = Kat, e' 
f°>rnrk: lJu İ§. ilıfilctM yaptın in • 

rak = 811 i~ İİ.~IPrlemc wıııtınlncal•. 

Örnek: n,.molmısidc miilld)ı•t 
Tıahhı tanınmıştır = Vemnl.·rmıidl' (l. 

Örn~k: Mi.-;[i rn mPnerıdi bulun • 
mı yan l>ir ndnmd ı - E.1i ı•r lJPn:ı•ı i 

rli = Biitiirı ta.~ıılr mallarını Çocul• f~ . mıyacaktır. 

sirgeme Kurummıa t•erdi. lr••m•••• •••• ••• 
Emvali gayri menkule = Tat•h•7 

t bZt 

"'50 non.JfVl\ _. 

ri bu adamlardan tedarik etmcğc 

mecburuz. :Pakat bunların biraz kalıa 
insanlar olduklarını <la haber 'ere
yim ! 

- Zarar yok! Sen git hen de geli
yorum. 

Bir ka~ dakika sonra İspada Kap· 
ya kapı ,.e pencereleri kapaJr, basık 

ve fena görünüşlü bir el"in önünde 
durdu. Kapının önünde atlardan İn· 

diler. Jspada Kapya tuhaf bir ı~lık 

çaldı. Kapı derhal açılarak bir adam 
göründü. Herif silahlı iki sunıriyi gö· 
rünre telaşa düştü. Fakat J~pada 

Kapya onun yanına yaklaşarak yava~ 
sesle hir kaç söz söyledi. Adam he
men emniyet keshederek ellerini ,·ur· 
du. Bir hizmetçi geldi: 

- Senyörlerin atlarını ahıra gö
tür .. 

Sonra lspada Kapya ile Şörnlyeye 
dönerek: 

- Siz de muhterem Sen;>örler, Lfıt. 
:fen içeriye girmek zahmetine katla· 
nır mısınız.. 

~özlerini il:he etti. 

Girilen bir basık odaydı. Bu odada 
bir takım masa ve kanapeler Yardı. 

Masaların ü tünde tenekeden içki 
kapları ve kanapelerde bir kaç gemi
ci ile bir iki kadın bulunuyordu. 

lspada Kapya ile Ragastan içeriye 
girer girmez bunlar kuşkulanarak 

sustular, fakat otelci eliyle bir takım 
garip işaretler yapınca bunlar da e
min olarak tekrar konuşmalarına 
daldılar. 

l\li«afirler bo~ bir masaya otur
du1.larr zaman otelci de önlerine bir 
de ti ile iki bardak koymuştu. 

Raı;astan: 

- Hani burada bizi Kapreraya gö
türecek gemicileri bulacaktık?.. diye 
ardu. 

- Be:kle}infz Mösyö! Enela Kap
nraya gideceğinizi söylerseniz hiç bir 
JtCmiri sizi gemisine bindirmez .. 

- ·i~in?-

- ~'ünkü Senyöra Lukres müteces· 
~Ueri seYm<'z Ye bu sahilde bulunan 
bütün gemiciler bir yabancıyı şato ci
'arına götürmekle başlarını belaya 
sokacaklarını bilirler. 

- O halde ne yapmah? .. 

- Otel sahibi bizim kaçak olduğu-

muzu öğrenince nasıl kar~ıladığım 

gördünüz. Kendisiyle görüştüğüm 7.a· 
man Sardonyaya gidec<'ğimizi söyle
dim. Bunu otelci biliyor, onun için bi· 
raı sonra bütün gemiciler de öğren

mi~ olacaklardır. O \'akit bizim işimiz 
de kolaylaşmış olur ! 

- Öyle io::e bekliyelim-

.A radan beş on dakika geçmemişti 
ki kır sakalll bir ihtiyar gemici ken· 
dilerine yaklaşıp yanlarına oturdu. 
Ve teklifsizce kadehini doldurarak 
bir yudumda içti. Sonra gözlerini ka
pıyarak: 

- Den Stella gemisinin sahibi);m ! 
Gemim çok süratli<lir. Rüzgarın altın · 
da bir deniz krrlangıcı gibi uçar. is
mim de Cozepyo'dur. 

Ragastan başıyle tastik etti. Gemi· 
ci sözüne devam etti: 

- Galiba hulunduğunuz toprak a
yaklarınızı yakıyor'..' 

- Söylediğiniz pek doğrudur, kap· 
tan Cozepyo ... 

- Demek Sardenyada ne olup bit· 
tiğini görmek istiyorsunuz? •. 

- ı-;,·et öyle! 
- Eğer arzu ederseniz, sizi '"'tella-

}a bindirir ,.e sabahleyin saat dörtte 
demir alarak hareket ederim. Adam 
ha~ına bir düka altını alırım. Bunun 
birisini hinerken birisini de inerke11 
\'erirsiniz: 

- Kahul ediyorum .• 
-Pek ala öyle ise? .• Unutmayınu: 

ha! Saat dörtte ... 
- Merak ~tme)ini7. 

Bunun üzerine Stella genusının 
kaptam üç dört tayfa ile beraber ora
dan çıktr. 
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STELLrc1 J'Bf,KBN GEMiSi 
lki saat sonra, Rngastanla lspada 

Kapya da bu tuhaf otelden çıktılar. 

Jlayrnnlarım da yedeklerinde çeke
rek götürüyorlardı. ~etlln :o:ahilc yak
laşmr::;; n kalas tahtasından murnk· 
kat bir iskele uzatılmıştı. Hay,·anlar 
hindirildi. Sonra Şö,·alye ile lspada 
J\:tpya da gemiye girdiler. Her şey 

C\'Yelden ha7.ırlanmış olduğu ic;in saat 
dört olur olmaz kaptan halatları 

c;özdürerek d<'miri aldtrdı. \'c gemi 
hareket etti. 

Kaptanın halinde bir tuhaflık var
dı. Rir şey söylemek istiyor fakat çe
kiniyordu. Nihayet karar ,·erdi Ye sö
ze haşladı: 

- Ha aklıma geldi! •• Akşam size 
~öylemeğr: unuttum .. ~c i~e o kadar 
mUhim bir şey değil nma ..• Gerc;i doğ· 

ruca Sardonyaya gideceğiz, fakat 
yolda biraz durur ·am canınız srlul
maz değil mi? 

Ragastan sordu: 

- Nerede duracaksınız .. 
- Kaprerada ! .. Razı ~eyler bırak-

mak için uğrayıp hemen gene hareket 
edeceğiz! 

- Kapreraya mı uğrayacaksınız?. 
- Korlima),n ... Ilütün mcs"uli:reti 

hen üzerime alıyorum. Hiç hir tehlike 
yoktur. Yalnız iki miiştcri) i c;ıkaracak 
kadar duracağım! 

Ragastanrn kalbi şiddetle çarpma
ğa ha;;;ladı. Ve biraz da öarardı. Buna 
dikkat eden Coıepyo şu sözleri söyle
di: 

- Hiç bir :;;eyden korkmayınız .. 
Yolcular 1..ararlr adamlar değillerdir. 
Bir delikanlı ile bir ihtiyar kadın! 

- Kapreraya gidiyorlar ha? .• 
- EYet, dün akşam kendilerilc 

pazarlık ettim. Geceyi de gemide ~e • 
cirdiler. Zannedersem on la r sizden 
<'.ok ~aklanmağa mPcburi) et duyu) or
lar. 

- "erdedirlcr:' 

- Baş tarafta! Kendilerine bir ka· 
mara ayırdım. Ne ise, şimdi Kaprera
ya uğrayacağımız için canınız sıktl· 

mıyacak değil mi? 
- Hayır, bil:ikis.-
Cozepyo Ragastanr hayretle süz

dü. Bir şey anlıyamıyordu. Lakin üc
retini, aldığı zaman susmasını hilen 
adamlardan idi. Ragastnn sordu: 

- Benim kamaram nerededir? •. 
- Şurada .• Ambara inilecek ;;;u de-

likten a.-,;ağıya ininiz, uyumak istcrıse· 
ni:r. iki güzt'l askılı yatak bulacaksı· 

nrz! 
-Çok uykum var. Hemen )-ataca

ğım, ha aklıma geldi kaptanı öbür 
yolcuların benim burada bulunduğu
mu bilmelerine lüzum yok .• 

- Anladım Senyc)r! 

Hagastan arka.«rndan gelmesini 
lspnda Kapyaya işaret ederek ufak 
bir merdiYenden aşağıya indi. Yal
nız kaldıkları ' ·akit: 

- Biliyor musun Jspada Kapya, 
gemide bizden ba:;kn iki yolcu daha 
rnr .• dedi. 

-Biliyorum Mösyö! .• lşittim. 
- Bunlar Kapreraya ~ıkacaklar! 
- E\'et, ne zararı Yar? Biz de bu 

hahanc ile oraya çıkarız. 
- lspada Kapya ! Şimdi yolcuların 

kim olduklarını ve niçin Kapreraya 
gittiklerini öğrenmemiz lrlzım .. 

- nen de bunu düşüniiyorum Şö
rn1ye .. 

Hu konuşma sıra~ında lspada Kap
.)a, kaptanın mükemmel bir kamara 
i mini verdiği fakat lüzum uz eşya

nın konulmasına mahsu~ bir izbe ı:dbi 
yerden başka bir şey olmıyan bu dar 
) eri gözden g<'c;iriyordu. Nihayet kö
şede hir gemici şapknsıyle tayfalara 
mahsus gömlek ve bir kırmrzı kuşak 
buldu. 

- işte hen de işimi gördüm! diye 
mırıldandı. 

On dakika içinde elbiselerini değiş
tirdi. Hacaklan çıplak, göğsü açık, 


