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Atinada üç • 
yenı divanı har 

faaliyete başladı AVRUPADA 

Siyasi Kanşıkllk 
... - --------

V enizelosun vaftis oğlu ba~.e~:~~rıa 
fena vaziyete düştü... Şark misakına 

Mahkum Yunan zabitleri aakerlikten tart olurken: girecek 
1 - Çigande•'in lormalorr •ökiilürken, 2 - Sökül· 1 Bunun tcm=ni üzerine, 

Jtafya da 
dükten sonra ... 

Mevkut fırka reislerini 6 

isyanı bastıran yar ci 
Atina, 6 - Atinad~, iki yeni 

divanı harb ( aa~ İyete baş: mı t.7. 

nıuhakeme edecek 

Bun.nrdan birincisi 32 kiıiyi m~u :-:". ~~~~~"~-' 
hakeme etmektedir. 

Bu 32 kişi mektebi harbiye ta· 
lelxasini isyana teşvik eden zahi.t: · 
!erdir. 
Diğer divanıhnrb ise Venizelo · 

aun vaftiz oğlu Girid rneb'uıı:.ı 
Pistolnkis'in ve arkadaşlarınm 
muhakemesine bakmaktadır. 

Pistolakis, Venizeloıun Ati· 
nada mümessili olmakla 
'

1Cümhuriyeti mu haf aza,, ismi 
altındaki cemiyetin para ve idare 
itlerini idare etmekle itham olun 
maktv'1r. ( IJf't •aım 2 ncide) 

Diirı idam edilen yüzba§ı 
\' olonis 

Dün iclam ·edilen yüzbOfı V oloniı, Selanik di&Janı harbinin bir cel•e 
aralığında, müclclei umumi iJam talebinde bulunduktan •onra, ka: 

rıııyle görüıürken 

Heybeliada 
açıklarındaki kaza 
Bu sabahki celsede müdafaa 

şahitleri dinlendi 
6 T eırinievvel gecesi Hüsnü 

kaptanın idaresindeki Firuzan 
vapµru ile Yalovadan gelen Faik 
kaptanın aebzc yüklü motörü 
Heybeliadn ön'erinde çarpıfmı§, 

motörün arkasına bağh sandal 
batarak otuz üç kiti boğulmuftu. 

Bu sab.rh ağırceza mahkeme -
\İnde bu kaza davasına bakıldı. 

Kütahyada bulunan ıaMt Ahme· 
din istinabe evrakı oku'lduktan 
sonr" Yalova çiftliğinde ~alr!an 
şahit Murat dinlendi: 

"- Faik kaptan o ~kşaı.1 Yalo· 
vadan yük alıyordu. Halk toplan
mıf, kayık tutalım da htanbula 
gidelim, diyorlardı. Faik l·aptan 
bunlara, par~nızı ben vere:yim de 
vapurla gidin cevabını verdi. Mo· 
törde 80 - 90 küfe sebze vardı. 

Bundan sonra müdafaa tahidi 
olarak vapurculuk 1itketinde 
kaptan Mustafa Fikret dinlendi. 
Bu şahit şunları söyledi : 

"- Ben o gece Firuzan vapu
< ]k,·nmı :! incide) 

misaka gireb lecek 

Çek nazırı Benes de 
Moskovaya gidiyor . .. 
,, ismet lnönü 

l Fransa şark cephesini 
j kuvvetlendiriyor ilstanbula geld 
1Streza'da Kadıköy b l tarafına geçti 

U gar bah~:'ı~::~.n l:~:~.1;::~.~~i: 
ze gelmiştir. Baıbakan Haydarp 

Ordu Su §& istasyoııunda Vali ve BE"ledi 
Rciai Bay Muhittin ile §ehrimiz 

• Ş • de bulunan Say lavlar tarnf md 
karıılannnşlır. lamet lnönü iata 
yondan çıkınca otomobU\e Ka 

k 1 köyüne gitınittir. Ba~bakan 
onuşu ursa. rimize bir kaç gün istiraba! 

(}'azısı 2 nci sayfada) mck üzere gelmittir. 

Bulgar ordusunda nifak 

1 Askeri şôra, asker 
birliği feshetti 

Bulgar Maarif ve Dahiliye 
nazırlarının ya askerlikten 

çekilmeleri, ya orduya 
dönmeleri lazım 
(Yazısı 2 nci sayfamızda) 

- Doktor! Gadcri uyku uy 111 arm 11or11111, <;nl.: sııkılıyorum. J\ c· yopmnlı?. 
- Geceleri lıer 11rırı111 saatte bir hir bardak madcrı şuyu irini:. 
- Waden suyu 11yk11ua iııi midir-.' 
- Zanncfm('m., f'akrrt bir '""ljflufİ!lC'i ulur <'amnr: sıkrlmfl: .. 
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~~.u AKSAMKI ·HABERLER. 
Bulgar ordusunda nifak 

Aske!9i şftra, askeri 
biı,lii~·i feshetti · 

Bulgar Maarif ·ve Dahiliye 
n3?~rlarının ya askerlikten 

çekilmeleri, ya orduya 
dönmeleri lazım 

~fya, 5 (Huıust) - Bulgar 
zabitleri üç partiye ayrılm•t bulu
nuyorlar. Bunlardan biri askeri 
birliğe dahil olanlar, diğf"ı i bita
raf vaziyettekiler, üçün,üsü de 
birliğe muhalif olanlardll' 

Zabitler arasmda vücude ge . 
len bu ayrılık zaten çol<tanberi 
muhtelif vesilelerle göze çarpı
yor ve arada sırada patlak ver
mekte bulunuyordu. 

Milli Mudafaa itlerine J"ir ba
zı kararlar almak için t~§ekkül 
eden askeri tU?a, bu toplaıatısı es· 
nasında asıl vazifesi olan Milli 
Müdafaaya dair kararlar vermiş 
olduğu gibi bugün Bulg'\T kabi • 
nesinde Maarif Nazın olan Gene-

1 n.l Redef'le Dahiliye Naznı Mi
ralay Kulefin vaziyetlerini tetkik 
etmiı ve askeri birliğe muhalif 
olanlannın ıuraya verdikl'!ri ay -
nlık meselesi hakkmdaki istek • 
lerini de gözden geçirerek hir ka
rara bağlamıftll'. 

Bu!gar zabitlerinin askert bir
liğe iifl\Wf1 olanları orduda ek -
seri eti te{rii1 etmektedir. Bunlar 
müracaatbrında askeri b!rliğin 
Bulgar siyasetine ha.kim olduğu • 
nu, ordud~ aranmuı li.z1m gelen 
disiplin ve saygının sar:'51ldığını l 
ihmal edilir ve bir an evve! ted -
bir alınmazaa vaziyetin daha kö
tüle~eceğini bildirmit!erd:r. Bu: 
zabitler ayni zamanda tnnu da 
ilave etmişlerdir • j 

"Askeri birliie muh:ıı lif olan 
bizler ordunun ve memleketin ıe
limeti namına, askeri birliğin 

mevcudiyeti iıteniyorıa, nrrludan 
ayrılmıya da razıyız ve hükUmet• 

bir knnun çıkararak birlik bari -
cinde kalmış ve bitaraf olan za -
bitlerin birliğe girmelerini icbar 
etmelidir. Yok askeri birliğin 
memleket ! iyasetine daim~ ha • 
kim kalması beklenmiyors.a. liğ -
vedilmesi ve çalıımasının önüne 
geçecek esaslı tedbirler alınması 
lazımdır.,, 

Askeri {Uraya yapılan bu mü • 
racaati, tura ehemmiyet~.:! nazan 
dikkate almıı ve yaptığı araıtır -
malardan sonra birliğin feshine 
3 reye kartı alb reyle kara.r ver. 
mit ve orduya ait itlerin Harbiye 
Nazırı ve Harbiye Nezaretine 
merbut müeasesatla, memleketin 
diğer iılerir.in de mes'ul nazırlar 
tarafından görülmesini teıbit et -
miıtir. 

Bundan başka askeri ~\lranm 
kararları arasında zabitle.tin si • 
yasetle uğrqmalannm memnu 
olduğu da vardır. 

Şura Maarif Nazırı General 
Radefle. Dahiliye Nasın Mirala7 
Kulefin de ya askerliği, ya neza-
reti tercih etmelerini nezareti ter
cih edeceklerae askerlikten çekil
melerini karar laıtırmıftır. 

Şilranıu, askeri birliğin feshi 
hakkındaki verdiği karaT bitaraf 
ve muhalif zabitler araımda ıe -
ne iyi bir tesir bırakmamııtır. 
Bunlar tetlbir alınmadıkça askeri 
birliğin feıhedilmit olma,mın ça
htmasma rııani olamıyacağı ka • 
na~lindediı·ler. 

Askeri tiiranın aııl vazifesi o
lan Milli Müdafaa itlerine dair 
verdiği kararlar hıtkkmda büyük 
bir ketumiyet vardır. 

Atinada divanıharb 
faaliyete başladı 

(Baştarafı 1 ncide) ıiı de muhakeme edileceklerdir. 
Vaziyeti tehlikelidir. Bahri ia • 

yanda da parmağı olduğu anlatıl
maktadır. Esasen kendisiyle bir • 
Hkte muhakeme edilen!er, bahriye 
İıyanında ön ayaklık edenlerdir • 

Dünkü cel&elerde, her iki mah • 
kemede ıahitler dinlenmiştir. lkina 
ci mahkemede, emniyeti umumiye 

Hepsi de, İsyanı doğuran "Cüm· 
huriyeti Koruma,, cemiyetinin er -
'.:anı olmakla itham olunuyorlar ve 
vaziyetleri fenadır. 

Çaldarıs fena 
hald!! h~sta 

müdür:i ıabitlik etmittir. Baıvekil Çaldariı çok haıtadır . 
Bun!ardan baıka, Atinada 3 ün- E-.inden çıkamamaktadır. Dün, 

cil bir divanıharb daha teesaüı e- Cümhur reiıi Zaimis, kendiıini e 
decektir. Bunun reiıi, isyanm baa- vinde ziyaret etmittir. Bat veka. 
tırılmaıı için çalıpn ve ıon gün • let müıtetarlıima tayin edilen ve 
lerde bu sebepten dolayı general Çaldariıin akrabasından olan za -
liğe terfi eden Ropas'tır.. tm, usul mucibince, b&§v~kil ya -

Ropas, fırka reiı'erini muhake - nm1a yemin etme.i limn geldiği 
me edecektir. Reiıl~, fU~lardır : 1 için, bu merasim, haıtamn yatağı 
Anadolu muharebesındekı bat ku· l:qında yapılmııtnr. 
man:lan Papu'as, çiftçi fırkası rei- j 

ıi Plt.panastasiu, eski medis reisi ıtkonoml bak 
,.. 1 ı· . . . G K u nım1z "'* a ıs, ayan reısı ona~as ve a -
landaristir. Ekonomi Bakanı Celal Bayar Sera-

mik sanayii hakkında tetkiklerde bu· 
Bunlardan maada, generaller - Ju~mak üzere Ankaradan Kütahyaya 

den Maranditis, Apostolo ve Kini- gitmiştir. 

AVRUPADAKi SiYAST KARIŞIKLIKLAR 

Streza' da Bulgaristanın 
silfihlanması konuşulurs 
Lehler, bazı şartlarla Şark Misakına girebilece 

Almanyanın Veraay muahedeai 
hükümlerini ilga etmesi üzerine 
başlıyan siyasi temas ve müzakere
ler bugünlerde mühim. bir aafha -
ya girmiştir. 

Enelce akti düşünülen Şark mi
ıakı Gidukça mühim mütküllere 
uğraır.P.ktadır. ltalya bu miaaka, 
Lehutan da girdiği takdirde, itti
rak edebileceğini · ihaa~ etmittir. 
Lehistaniıe bu misaka aleyhtardır. 
ltalyaya göre bu aleyhtarlıia raf • 
men Şark miaakı hazırlanırsa, bu, 
Lehiıtanı Almanyanm kucaiına 
atmak demek olacaktır. 

Lehiıtan Tuna miaakını emniyet 
altına atanlardan biri olduiundan 
ltalya Lehiıtamn müzaheretini 
esaslı telakki etmektedir. 

lıler bu vaziyetteyken önümüz • 
deki perfembe ıünü topalnacak o
lan Streaa konferanamdan. büyük 
bir netice beklenmemektedir. 
Konferanım lngiliz nuırlarmm 

ıon yaptıklan aeya~atler etraf in -
da ltaJya ve Fransa devlet adam -
larına şif ahi malUınat vermelerin . 
den baıka bir §eye yaramıyacaiı 
zannolunuyor. 

Diğer taraftan SoTY!t Raaya, 
Şark misakının uğra~ığı bu mÜf 
küller üzerine Franaaya yeni bir 
teklifte bu!unmuftur: 

A vrupaya ıamil mütekabil bir 
yardım miakı yapmak.. 

' 
Fransa bu teklifi müsaid 

karıılamııtır. Bu miıaka girmek 
isteyenler için açık kapı bırakıla

caktır. Bu huıuata S~vyetlerle 
F ranıızlar ara11nda müzakereler 
atmakta ve notalar teati edilmek
tedir. Maamafih kat'i netice La -
valin Mo.kova ziyareti esnasında 
belli olacaktır. Bu misakı, bir 
''Pariı • Moıkova • Prağ,, misakı -
nm takib etmesi de muhtemel gö -
rülüyor~ •• 

Fakat burün alman bir habere 
nazaran Lehiıtan tark emniyet 
misakında tadilat yapıldığı takdir. 
de imzalamağa hazır olduğunu 

ıöylemiştir. 

En ·son telgraflar 

zerine tanzim meae1esinde bir an. 
Iaıma tahakkuk ettirebilecektir. 

A vuıturyanın iıtiklali hakkın •. 
da F ranıa hükiimeti, Romada 7 
Son kanumla yapılan anlatmalara 
sadık kalmaktadır. 

Streıa'da, Nöyyi, Sen· Jermen 
ve Trianon muahedelerinin askeri 
maddelerinin yeniden tetkiki ihti
mali meselesi ortaya çıkarsa, bu 
sadece bir "yoklama, ,mahiyetinde 
olacaktır. 

Filhakika, orta Avrupanoı bu• 
ıünkü askeri nizamının değitme • 
ıi için, küçük ihtilafın tasvibi li . 
zmıdır. 

il ABER - M alıina oldafa üze
re, Nöyyi Bulgarlara taalliilı etlen 
muaheJedir. 

her ıeyden fazla iıbat eder. Al 
manya, eğer böyle müteenni da~ 
ranıyona, bu Avrupa müsalemeti 
ni tehlikeye dütürmemek içindir .• 

Alman hududuna 
. asker sevki 

F ranaız baıvekili, Ahnan hu 
duduna uker sevki it inin ma 
22 ıinde batladıiını söyledi. Mat
bn 16 ıı Almanyamn m·ecburi 
kerlik ihdas ettiii tarihtir. 

Fransa batYekiH, bu ıebept 
~'hudud tahkimatmıız daimi mü • 
dafaa halinde bulunacaktır.,, di • 
yor. 

Gene onun clediğine ıöreoı 
"Fransa, müdafaasmı, evveli ta• 
mamen askeri tedbirlerle, aonra 
ıulhun muhafazasında ayni dere-Benes de 

R d 
cede alakadar diğer milletlerle .,. 

usyaya gl lyor ·keri anlatmalarla tetkil edecek-
Praı, 6 (A.A.) - Gazeteler tir,., · 

Sovyet hariciye nazın B. Litvino -
F maada aıkeri hizmet iki sene• fun Çek hariciye nazırı 8. Beneai 

resmen Sovyet Ruıyasma davet et- ye çıkarmakla kalmıyacaktır: 
tiğine ve B. Beneıin de bu daveti Paris, 6 (A.A.) - Siyasal ma • 
kabul eylediğine dair bir havadie hafile nazaran, yüce askeri komi -
neşrediyorlar. t., 1na ayın 13 ünde terhisi liznıı 

Sonbaharda vukab.lacağı söy • gelen ımıfın en az 3 ay ıilab aJtııı
lenilen bJJ eyAbatinJafihi,,Jıenüı da tutulmasına kar~,. ve""i tir 

teabit edilmit değildir.. • • • 
1 ki m Ü h im m e S e 1 e Bu suretle, F ranaız orduau ilive-

daha ten 180.000 •• lcc:r mil:tarı daha 
Şu dakikada Avrupa ortaıınCla liilvvetlenmit olacaktır. 

iki mühim mesele daha vardır: Fransız hükumeti, yeni tqek -
1) F ranıa, Almanların yeniden kül eden Alman ordusu hakkında 

ıilihlanmuı kartısında bütün Al • tam malumat almadıkça ve ne gi· 
man hududuna asker yığma itini bi beynelmilel itilaflar imza edile• 
hemen bitirmek üzere olduiunu bileceğini anlamadıkça kuvvetini 
ilin etti. daha fazlala,ıtırmağa giritmiye • 

2) Harbı umumiden sonra Al . cektir • 
manyadan Litvanyaya ıeçen Fazla lüzum gördüğü takdirde, 
(Memel) de, LitTanya, tam haki - ordunun bütün teıkilatı yenilendi• 
mi yetini kurabilmek üzere Millet ~ rilecektir. 
lerceıiıiyetinemüracaatetti. Hava kuvvetlerl 
Memel mesel esi 1 Fransa hava nazırı Fransa hav• 
Memelde Nazi harekab, kendi· kuvvetinin bir hava hücumuna 

ni açık aurette ıöndermeie batla - kartı koymak için derhal hareket~ 
mıt ve son zamanlarda Memel' de- geçebilecek vaziyette olduğunu te
ki Nazilerden bir kaçı idama mah- min etmiıtir. 

kam edilmiıtir. Bir Franıız ıazeteainin verdilİ 
Bir çoğu mevkuf bulunmakta - habere göre Fransa millt müdaf .. 

Pariı, 6 (A.A.) - Bugün topla- dır. · hava bütçesi 1935 aeneıinde SOO 
nacak olan bakanlar konseyinde, Bugün gelen teJgraflara naza - ı milyon, 1936 ıellffinde de bir 111iJ.. 
Fransanın Streaada alacalı vazi- ral), Hitlerin muavinlerinden Ru - 1 yar frank olacaktır. Malz_. 
yetin ana hatlan tesbit edilecek - dolf Hesa, Memeldeki idam me&e- ' masrafı iae üç ıeneye taJuim edit • 
tir• . lesi hakkında demittir ki: mek üzere 4.S00.000.000 frank· 

Görü.nÜ!e bakılırsa, Streaa kon· "Almanyanın kendi evlitlarını tır. Franıa 1923 aeneıindenberi ot-
feransı, Avrupanın emniyetini, · himaye için elindeki vesaiti kul- duıu için 134 milyar frank aarfd
Avrupaya tamil bir förmül eaası ü- j lanması, kendisinin ıulh itıklığını . miştir ..• 

Heybeliada açıklklarında kaza /·-~~-~~-~-~~-~~~-~-... -.. ~-~-.~-.-.... -.. -----
rnal}taraı, I ncide) temadi>:en de canavar düdüğünü H A 8 E R 

runda Hüsnü kaptanla beraber • çaldık.,, lıtanbulun en çok sahlan ha• 
dim. Saat üçtü. ·· Heybeliada ile O kiki ak .. m ıazeteıı"dı"r. IJA-•- • 
M çüncü olarak Akay ~daresi- :r- ~ 

altepe arasındaki fenerleri ge- rmı HABER'e verenler Le- e • 
• H k nin Erenköv vapuru .t;üvariıi Hüa- 1UU 

çınce üsnü aptan: derler. 
- Baıtarafta bir fener var de- nü kaptan. gümrük memum E • -----

. di. Hemen tornistan yap~t. Deniz. tem, He,ldiada nahiye r.ıüdürı ""ıuı •w ltza ;;;·-;-·? ~ 
de ıağ tar~fta donuk ziyalı bir fe- vekili Vahdi dinlendiler. Bunlar- __,,,,,; 
ner var~ı. Biraz ıonr~ bu fener dan Vahdi kaza sabahı motörünl kaldı. Bu sabahki muhakemetf I' 
ıol tarafa geçti. Kazayı atiatmııı yanma gittiğ~ :::.::::.; ~~tfüC;: çc!: !=!d:: ::.!!c!e:!, ;::=:!:!~:-:. !::~ ' 
zannettik. Fakat biraz sonra sağ yüklü olduğunu fener görJrediği- larından mürekkep bir grup •JJ"' 
taraftaki ~ordamızda ba~rııma-ı ni' söyledi. Muhakeme ba?, ıahit- kaile dinliyordu . 
lar oldu. :r:likaları indirdilr. Mü- lerin getirilmeai için bqn ıüne 
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' Cezair.liler 
Fransızlara karşı 

ayaklanıyor 

lö'~•LiJ'Tlj 
iş bulacaklardı Esir Kadın 
Mal~epede oturan Hızır, dün Ga

latada Mumhane caddesinden ge
çerken önüne sabıkalılardan Yu · 
suf ve Hüseyin çıkmış, kendisine iş 
bulmak bahanesiyle 25 lirasını do
landırmışlardır. 

··-··· .... · .. ·-···· ......... _. 
Nakleden: ! 
< va. no l i 

................................. = 

HABER '1n 
tefrikası 

.............................. 
! no. so 
i Aşk ve His RoırıaflJ 
:llWW ....................... . 

On maddelik dilekleri, milli 
mücadelenin ciddi bir safhaya 

girdiğini göstermektedir 

Şu sözler, ağzından dökülü . f 
yordu: J 

Oydu, bizzat o •••• 
Harareti ..•• 
Kokusu ..• 

Pullar nerede 
Tahtakalede billtırcu Avramm 

32 liralık ampulunu dolandırdığı 
iddia edilen Kuledibinde sakin 

- Zavallı Kamileceğim .... 
A vuç'Jarı içindeki ıhklaşmış 

parmaklar kaydı .. Kamile tekrar • 
layıp duruyordu: 

EL OUIA 
Musa yakalanmıştır. 
Kuyuya düştü 

Hasköyde Maltız sokağında De
mirci Mehmedin oğlu 12 yaşında 
İbrahim dün uçurma uçururken 
evin önündeki kuyuya düşmüşse 

de kurtarılmıştır. 
~lli•ll ...... ~ 

• oha 'lJtlf' .... tıı ... l'\ .......... Alci..ı-.. 

'"" ........ ""' "' ,..........,. Çarpıştılar 

Frann~ miistemlekelerindeki. Arapların Pariste Çlkardıkları 
• F ra.nsızca gazete 

. Fenerde Kemalin idaresindeki 
2536 numaralı otomobille lsmailin 

3274 numaralı otomobili çarpış • 
mışlardır. Her iki otomobilin ça • 
murlukları hasara uğramıştır. 

Fransız idaresine k&rfl uzun 
zamandanberidir için için kayna. 
makta olan hoınutsuzluk nihayet 
patlak vermiştir. Cezair milliyet
perverleri Fransa Hükumetine a
şağıda saydığımız dileklerle bir 
nota veTmitlerdir: 

1 - ''Yerli hukuku,, denilen 
nefrete §ayan kanunun ve her tür
lü istisnai tedbirlerin derhal kal
dırılması, 

2 - Yerli hukuku kanunu yü
zünden yahut siyasi esbaptan hap
se girııniş olanlar, hususi nezaret 
altında bulunanlar ve sürgün edil
miş olanlar için umumi af ilanı, 

3 - F ransaya ve ecnebi mem · 
leketlere tıeyahat için tam serbes
ti verilmesi, 

4 - Gazete, matbuat ve top· 
lanma serbestisi, sıyasal ve sandi · 
kal haklar verilmesi, 

"' r -' ~ 5 _..:_ lvI~hdut reyle seç.ilmi§ ma

li heyet yerine umumi reyle seçil
miş bir kamutay ikamesi, 

6 - Muhtelit idarelerle askeri 
mmtakalarm ilgası, bunların yeri
ne umumi reyle ıeçilmit belediye 
meclislerinin ikamesi, 

7 - Bütün Cezayirlilerin hiç 
bir fark gözetilmekaizin bütün 
memuriyetlere tayin edilmeleri. 

herkese her işde tam müsavat ve
rilmesi, 

8 - Arap lisanının mecburi o
larak kabulü, bütün tahsil derece
lerine serbestçe devam ed~bilmek 
ha~ln, yeni Arap mektepleri tesi
si, bütün resmi kanun nizamname 
ve tebliğlein ayni zamanda A~ 
rapca ve Fransızca iki li~anda ol-
ması, 

9 - Soysal ve amele kanunla

Rakı h;erlerken , 
Çarşıkaprda kunduracı Abdulla. 

hın yanında çalışan Hikmet ile 
Tavuk pazarında kunduracı Emin 
ve Şükıü dün gece rakı içerlerken 
aralarında kavga çıkmr~, Emin 
sustalı çakı ile Şakiri karnından 
yaralamıştır. Yarah hastahane~ 
ye kaldırımış, Emin yakalanmıf • 

rının tatbiki, Cezayir ve civarında _tır_. - --- --------
bulunan itsizlerin ailelerine resmi Musolioi tayyareci 
yardım, sosyal sigortanın derhal Roma - Musolini kendi kullandığı 
kaldırılması, (Fransız kumpanya- bir tayyare ile küçük AJp dağlarım 

larını kazandırmak için, her işe 6,000 metre yükseklikten aşarak Fı·o· 

gireni, mecburi olarak sigortaya li'ye gitmiştir. 
sokmaktadırlar.) öldürülen Alman 

ıo - Küçük Fellahlara yar· kadınları 
dım ve zirai kredilerin genj§letil- Londra, - lki Alman muhacir ka-
me~i, İş}m. ve irva işlerinin daha dını otellerinde ölü olarak bulunmuş
esaalı bir surette teşkilatlandırıl- tardır. Bunların zehirlendikleri zan-

---• ıtal ·nki nolunuyor. Bu iki kadm. lsviçreden masr muv-.a.ıa vas arının ı - · ' • - • •· ' • . • .., kaçırılan Alman gazeteci Jakop lehi· 
ıaf ettırılınesı, muvakkat açlıga ne yardım toplamaga çalışmışlardı. 
uğramı, mıntakalara hükUmetin Habsburglar şimdilik 
bir daha istirdat etmemek üzere •• 
mali yardnnlarda bulunması. donemezler 

Cezayirli münevverler, bu fi. Viyana- lnsbruk,da bir un~t söy-
kirlerinin tamimi ıçınt kendi Iiyen Avusturya Başvekili Muavini 

Prens Starhemberg c•artık Anşlus sö· 
memleketlerinde, halle • arasında zünü istemiyoruz!,, Dedikten sonra 
çalışmaktadırlar. Fransadaki sos- bugünkü vaziyette HabsburgJarm av
yalistlerden müzaheret görmekte- detinin ~vusturyamn muhakkak su· 
dirler. Kendilerini bizzat Fransız- .rette istilasına sebep olacağım söyle-

miştir. Prens demiştir ki: 

Boğaz tokluğuna 
çalışma! •• 

- Habsburglarm tekrar tahta geç
meleri meselesi, ancak küçük itilaf 
devlf'tlerinin inkişafı ve bizzat Avus
turyada ittifakm teminiyle kabil ola
caktır.,, 

Daıızigl cebren 
almıyacağız Vapurculuk Şirketi: 

"üstelik para da mı 
verelim,, diyor 

'. ~ Vapurculuk Şirketinin muhtelif 
bahane1erle maqlarmı vermek is
temediği yolunda bir şikayeti, bu 
şirket müstahdemlerinden bir ka -
çının gazetemize gönderdikleri bir 

mektub üzerine mevzmi bahaet • 
miştik. Bu şikayet mektubu üze • 
rıne Vapurculuk Şirketi namına 

gazetemize telefon eden bir zat 
maa~ların muntazaman verildiğini 

bildirerek bu noktanın tavzihini 
istedi. 

Bu arzuyu evvelki gün yerine 
getirdik .. Fakat bütün bu tavzih. · 
lere rağmen Vapurculuk Şirketi 
maaşları vermi~ değildir. Şirketin 

merkez binası dün aylıklarını iste
meğe gelen gemicilerle doluydu .. 
Clanicil•, tirket aylrklarmı ver· 
memekte israr gösterirse hep bir • 
den mahkemeye müracaat edecek
lerini hile söylüyorlardı. 

Bir arkadaşımız bu vaziyeti şir
ket ağzından da öğrenmek istiye • 

rek şirketin erkamndan biı·ine 
müracaat etmiş, hu zat ismımn 

Y&zılmaması kaydiyle şunları an . 
latmıştır: 

"- Bu gemiler evveke Güney . 
su vapurunda boğaz tokluğuna 

çalıımağa razı oldular.. Bi;,,; de 

çalıttırdık •. Halbuki şimdi bir de 
para istiyorlar .. Bu vapur esasen 

bağlı duruyordu .. Bağlı duran bir 
vapurda yiyiıp içip yatan gemiciy·e 
gemiciye bir de üstelik para veri · 

lir mi?. Şirketin vapurlarından ta· 
dilit yapıp da şimdi paralarını İs· 

teyen marangozlara gelince; bun · 
larm paralan verilecektir. Yalnız 
tabii bu i~in bir muame'lesi var. 

Muamelesi tamamlansın paraları . 

ru alacaklar, para bu ... Çabukça 
buk verilir mi?.,, 

.. 

Danzig, - General Goring bir nut
kunda "Almanya Danzig'i cebren ele 
geçirmcğe muh,taç değildir ve bunu 
asla yapmıyacaktır. Bitler diğer mil
letlere verdiği sözden kat'iyyen dön
mez.,, demiştir. 

Süpriintülerden 
inşaat m~lzemesi 
Berlin, - Ev süprüntüleri, hususi 

bir muameleden sonra, tazyik suretiy· 
le yeni bir inşaat malzemesi olarak 
kullanılacaktır. Bu madde keçe ka
dar elastiki, mantar kadar tecrid has· 
sasını haiz, ve gayrikabil iştialdir. 

ltalya boyuna asker 
g6nderiyor 

Roma, - Şarki Afrikaya asker 
gönderJlmesine devam ediJiyor. Dün 
de bir vapur asker yola çıkmıştır. 

Belçika frangı 
ve borsamız 

Belçikanın, dahili sebeplerle para
sının kıymetini yüzde 25 nisbetinde 
düşürmesi, dahiJi hiç bir sebep olma
drğı halde, bizim borsada da tesir 
göstermiştir. Bunun sebebi Belçika
mn veı·diği kararın eşya fiyatlarıyle 

amele ücretlerinin, para faizlerinin 
tayin ve tanzimi, istihsatatın tanzimi, 
bankaların konarolu gibi tedbirlere 
ihtiyaç göstermesi do1ayısıyle beynel· 
milel bir mahiyet almasıdır. 

- Bana vadetmelisiniz?. 
Başını salladı: 

- Öyleyse mes'ud değilsiniz. 
O da gülümsedi .. 
Heyecanlr, istıraplı bir gülüm -

seyış ... 
Bir daha elele tutuştular. ' 
Kadının eJıleri titriyordu . 
- Zavallı Kamile ... Zavallı ..• 
lğiliyordu ... 
Ve, kolunu uzatarak, yeninin 

açılmasına meydan verdi. 
Erkek, onun elinin arkasını öp -

tü; ve.bu eli bir müddet, dudak. 
ları üstünde tuttu .. 

Kamile, elini çekti .. 
Erkek, Kamilenin kendisin·i ne 

kadar şiddetle arzu ettiğini fark • 
edemedi ... 

Kadın, şimdi, avuçları içinde, 
yüzünü gizliyordu •• 

Ayni arzular, Vahidde de uyanı
yordu. Lakin, tereddüd ediyordu. 
Zira, her hangi bir teşebbüsün çok 
vahim, çok fena bir şey olacağım 
düşünüyordu. • 

Nihayet kendine hakiın oldu. 
Mademki bir gün bu İ§i bitir -

mek lizımdı, niçin derhal bitirme. 
meli? Niçin süriineemede brrak. 
mah?. 

Başını çevirdi. • 
Deıni·n girdiği kaoı - nencere . ' ,, r ~ w:tı ,;•"'t: r. 'f F; ,.,.. .,ı; , 

den doğru, denize bir nazar attı .. 
Denizin "n~ cazib°tirh ali vardı! 
Kamile dedi ki: 

- Haydi, gidin ... Gidin artrk .. 
Niçin. bana bunu yapı:yoraunuz? 
Bu azal:>ı .. 

Bu ses, genç erkeğin yü~eğin -
deki arzuyu şiddetlendirdi. 

Vahid: 
"- Yarından tezi yok, her şeye 

nihayet vermeli ... ,, diye düşün -
dü ..• 

Yarm ..•.• 

Şafakla beraber ..• 
Fakat, Kamile tamamiyle onun 

olduktan sonra .... 
Yavaş ya va,, divana yaklaştı ..• 
Kadının iki elini tuttu .. Yüzün -

den ayırdı: 
- Kamile •.. - dedi .. 
Bu ses ... . 
Bu ses ... . 

Kadın, bu sesi tanıdı. 
Bu sesin derinliğindeki, kendi . 

ni çağıran ahengi tanıdı •• · 

O böyle, dakika1arda, hep ismi
m anardı ... Yalnız ismini .. Başka -
ca, tek kelime söylemezdi... Sade 
"Kamile,, derdi •.• 

Kamile ...• 
Kamile ... . 
Kamile ... . 

Ve, kendini bırak]llazdan evvel 
de, Kamile, erkeğini itermiş gibi 
bir tavır takınırdı .. Kendisini sık . 
mak isteyen kollardan kurtulmak 
için cabalardı .. Bu, sevlritabiisin • 
de olan bir _şeydi ... 

işte, erkek ona doğru geliyor 
du. 

Bağırmak, imdada çağırmak 
için imkanı yoktu .. 

Vahidi kovmak, başka şeydi.. 
Hayaliyle ınücadele ebnek 'Ko • 

!ay işti ... 
Fakat, şimdi, karşısındaki ha -

yal dejildi .... 

Dayanılmaz kuvveti.. · 
lhtiraaı ....• 

Evet, bütün kudreti ve h'aşnıJ 
'le o .... Başını çevirdiği vakit,~· 

Iarmm arasından bir rüzgar esJtlİI 
gibi oldu: Vahidin nefesi ... 

Sonra, boynu ... 

Eskiden•beri daima ürpertilt' 
duyduğu boynu ... 

Vahid in muntazam çizgili, te' 
miz, beyaz dişli ağzı bu hassas bOj 
na yaklaşıyordu •. 

Kendini yastıklar arasına hırstı' 
b!. Onları!! derinliğine doğru~· 
mak istedi ...•• 

- Kamileceğim ... 

Bütün o eski günler ..• 

Bütün o mes'ud günler •.• 
Hepsi, hepsi canlanmış, ge~ 

gelmişti. ..• 

Ve, kara felaketli günler ark•' 
da kalmıştı ... 

Siyah palto, beyaz hırkanın ü.ı' 
ne düşmüştü .•••. 

Kamile, yalnz boynunu müd•' 
faa ediyordu~. En hassas yerini.JJİ' 
bıçaktan korunur gibi, boyn~ 
bir öpücükten esirgiyordu. 

Vahid, ekseriya, hücumlar:oıci' 
gayet basitken, şimdi, hey~ 
tatmak için ileri gitmiyorlu. A~ 
etmiyordu.. Onda nişanhsma biit 
met eden bir genç hali vudı. 

~amile, saçlarını hiınaye .~~ 
bir elin tuttuğunu hiasediyordu. 

Erkek: 

- ikimiz .... diyordu.· İkimiz.• 
Kamile, artık, boynunu da kott' 

m a.z: o ldu •• 

Erkek: 
- Eskisi gibi .. • diye muıldall' 

dı .... 
Öbür eliyle yüzünü ok~adı .• 
Kamile, gözlerini yumdu .. 

Erkek: 
- Eskiden olduğu gi:bi ... GeO' 

benim o'l. •••• 
Kadında yeniden bir uzaklaşıl" 

meyli görüldü .. Sanki, gözleri1" 

fena hayaller görünmüştü .. Göıl' 
rini araladı ... 

Göz göze geldiler .. Bu engi~ 
den, bu engin mavi gözlerden iirt 
müş gibi oldu .. 

(Devamı v~ 

Teşekkfr 
Elim bir ölümle aramızdan s1 

rılan sevgili doktorumuz fs~ 
çelli'nin vefalı üzerine gösterıl1 alakadan ve elemimize İ§t;raJcl 
dolayı en derin tefekkür ve ,J 
gılar1D1121 sunarız. 

Dr. F akaçelli1 nin zevcesi il~ 
Mahtumu Dr. N. Faka~ 

T eodor VafiadiS 
Zemberek Fabrikası 

Halis lıvtÇ f 
liğinden yaP I 
mış gramofo;.,, 

saat zenıb J 
satıyor. 1'il" 

140 kuru§!ur. Bu çeliğjn ''ılf' 
olmadıeıru i•!>•t edene ıOO 
tazmjnat verilecektir. Jr 

Adres: Beyoğlu Yükı~lılıJ 
rım Kulekapı No. 66S 
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"Sevgilisinin . uğruna bir forsayı 
değil, canını bile verir!,, 

Kara Yusuf konuıulanları duy· 

muıtu ... 
Şimdi kulaklarına inanamıyor-

du... · 
Demek ki iıler bu kadar kolay • 

lattı ha! ... ülküye varmak için 
tuttukları yol birdenbire bir misli 
kısalıvermitti.. Artrk Cezayire 
dönmek Valeryo öldüğü için onun 
yerine Senatör Kont Periniye ha -
her göndermek, anlaşmak ve uyuş· 
mak gibi zahmetlerden kurtulu • 
yorlardı .. 

Bu Ali Reis olur adam değildi 
yahu! •• 

insanı yokufa sürdüğü sanrlır • 
ken birdenbire öyle bir düzlüğe 
çıkarıyordu ki ... 

Lakin talii de vardı!.. 
Tali olmasa ... 
Oracıkta: 

- Ya~asın Ali Reis!.. Yaşasın 
Markiz Graçyoza ! .. 

Diye bağırmamak için kendini 
zor tutuyordu ... 

Sansar O!man henüz bu sevin · 
cin manasını anlamadığı için ağ -
zı açık ve §a§kındı ... Bir Kara Yu
ısufa, bir de Ali Reisle genç kıza 
bakıyor: 

-Ne oluyor?. 
- Ne o1uyoruz?. 
Der gibi omuzlarını kaldırryor· 

clu ... 

bir sevinçle kapıdan f rrladı .. 
Merdivenin batında Y orgi ile 

kartılaştı .. 

Otelci onu pek şen görünce sı· 
rıttı: 

- Venediğin havası şövalye 
hazretlerine pek iyi gelmit olma • 
lı ! .... 

Dedi ve göz kırptı ... 
Ali Reis, bu baskıncı herifin yü

züne bir dakika haktı .. Başını sal • 
!ad ı ... Sonra zorla gülümsiyerek 
cevab verdi: 

- Evet .. Venedik çok güzel bir 
yer... Burada insanın hiç derdi 
kalmıyor .. Fakat yakında senin de 
bütün dertlerin kalmıyacak ... Böy
le her gün biraz daha para, biraz 
daha büyük otel ve fataf at iste
mekten kurtulacaksın! .. 

Otelci büsbütün sırıtıyordu . 
Yeniden göz kırptı: 

- Şövalye hazretlerini pek 
mes'ud buluyorum .. Bir prensesle 
mı ...• 

Ali Reis geni§ ve sert adımlarla 
uzaklattı ve otelcinin daha neler 
söylediğini duymadı .• 

Ravena kapısına geldiği zaman 
Graçyozayı orada buldu. Genç kı
zın yüzü sertleımit, kötelenıniş ve 
durgundu .. Gözlerinin etrafa hiraz 

kızarmıı ve şitmişti19 Gece uyuma
dığı, hatta ağladığı anlatılıyordu .. . " . 

R Acaba neden uyumadı, ağladı?. 
lr (i(~ daha Ali Reia ilk bakııta kalbinin 

Ali Reiıı er~cs i günü erkenden burkulduğunu duydu .. Genç kızın 
kalktı ... Knra Yuıufla Sansara : üzülmesi onu da üzüyordu .. Niçin 

- Buı·adan hiç bir yere kiiiiı - ·· yl• olmuihı '~ Yoksa ona Sahin 
danmaym ... Beni bekleyin!. Gelir, Reisi geri verecekse bunu istemi . 
gelmez babamla beraber hemen yerek mi yapıyordu?. 

ycla çıkarız... Arabanın kapısında bir kaç sa. 
Dedi.. Halbuki ikisi de reisle· niye baka kaldı ... 

ı·iyle. bernber yola çıkmak için on· Genç kızla bakıttılar .. 

söyliy~r 
Moris Şövalye artık HoJivuttan 

büsbütün ayrılmıf ve Fransay:ı 
dönmüt bulunmaktadır. Havre li
manına çıkmak üzere Nevyorkta 
binmit olduğu 11 dö Frans gemisi 
lngilterenin Plimut limanına de · 
mir atarken gazeteciler onu adeta 
muhasara altına almıtlar ve ken • 
disine aöz söyletmeden Jakasını 
bırakmıyacaklarını anlatmıtlar. 
Bunun üzerine Şövalye: 

- Soracağınız niçin, ne ve na
sıl sorgularına kar§ılık vetmek 
lazım değ!I mi? 

Bunları teker teker ormanıza 

hacet bırakmadan anlatayım da. 
sizi zahmetten kurtarayım bari: 
Holivuttan kimse ile kavga etme
den ayrıldım. Herkesle aram çok 
iyi idi. Ayrılıtıma sebep snf bir 
noktai nazar meselesidir. 

En son filmim olan Foli- Ber
jerdeki muvaff akıyetim, sinema • 
da bana yeni bir faaliyet sahası 

açmıttır. Ben daha iyiye varmak, 
tekamül etmek azmindeyim ve 
dütüncelerimin Holivutta da tak
dir olunacağını ümit ediyorum. 

Direktör Talberg'le dostluğu -
r-uz baki kalmakla bereber, hoşa 

gitmeyen ro1leri oynamaktansa 
çok kazanmaktan vazgeçmeği ter 
cih ederim. Şimdilik projelerim: 
Evve1a Pariste sekiz gün kalaca • 
ğım. Sonra Kan' da bir iki ay isti-

rahat edeceğim. Gayem, Fransa -
da yılCJa bir büyük film, Holivut
ta da senede bir film çevirebil
mektir. Sonra Pariste ve büyük 
merkez lcrcle şarkı turnuvalarıma 
batlamaktır. 

Dün gce vapurda Lüsyen Bo • 
yer'le birlikte yeni şarkılar söyle· 
dik ve kazandığımız büyük mu • 
vaff akıyet bende tekrar ıarkı söy
lemek zevkini ateılendirdi. 

-7-
Matmazel Eleni gece yar11ı ka -

pısının vurulduğunu işitince açma
dan seslendi: 

- Kim o?. 
- Benim.. Matmazel, kar§ı 

komşunuzdan biri.. Sizi rahatsız 
ettiğim için affınızı rica ederim .. 
Şarkı söylediğinizi işittim de yat
madığmıza hükmettim .. 

- Ne istiyorsunuz?. 

- Matmazel, size arkadatınız 
Matmazel Elenini geldiğini haber 
vermek istiyordum. Sizi uzun za -
man bizim odada bekledi.. 

- Ya! .. Demek f İfman Eleni 
geldi. Te§ekkür ederim ef~ndim ... 
Bunu bana yarın da söyleyebilir • 
diniz .• 

Bu konutma daha kapı açılma • 
dan geçiycrdu .. Demir, kapı açıl· 
madığı için derdini anlatamamak
tan oçk ıatırmıt bir haldeydi. O -
nun bu ıatkınlığı sırasında Nejad 
kotarak geldi ve müteessir bir ses
le: 

- Matmazel, dedi, böyle geç 
vakitte sizi rahatsız ettiğimden 
dolayı müteessiriz.. Arkadatlar . 
dari biri hasta .• Harareti var .. Bize 
bir parça ıeker lutfederseniz mem
nun oluruz .. Bu saatte her yer ka -
palı olduğu için hatırımıza bunu 
sizden rica etmek geldi. 

- Hastanız mı var .. Vah, vah .. 
Bunu niçin daha evvel söylemedi
niz ... Bir dakika bekleyiniz. Şimdi 
geliyorum ... 

Bir dakika sonra kapı açıldı. 
Matmazel Marika kısa bir eteklik 
ve dekolte bir gömlekle görün • 
dü .• 

Ayni zamanda kapı önündeki 
iki gence: 

dan evvel hazırlanmıılardı.. Fakat bu pek k11a sürdü ve 
Kara Yusuf hu sözleri duyunca Graçyoza delikanlıya yanı basın • 11=~••••••••••1••-

Ali Reisin yüzüne baka kaldı.. daki yeri göstererek bir ifaret ;ap. DOK~~R 
Gözleri dört açılmı§h .. Ne olu. tr.. • 1 Kemal Ozsan 

- Ark~daşımzın nesi var?. 
diye sordu .. Batına bir kaza mı 
geldi .. Yoksa birdenbire mi hasta • 
landı ... Kendisini göreyim.. Ne • 
rede? Ben hastaya bakmayı çok 
iyi bilirim .Hastaha~ede hasta ba -
kıcılrk bile ettim. Haydi beni arka
datmızın yanına g~türünüz. 

yordu?. Yoksa kulakları mı yanlı§ - Buyurunuz!. 
ürolog - Operatör 

d u} uyordu.. Demek istiyordu.. Bevliye MUtehassısı 1 
Ali Reis onun omuzuna elini Ali Reia içeri girdi .. Araba bü " 1 Kraköy - Ekselıiyor mağazası 

k oydu: tün hıziyle yürümeğc baıladı . yanında. Her giln öğleden sonra 
- Je o?. Şaıtın mı? Şa§acak ne Artık §ehirden çıkmıılardı. Et. ,,2 • den S • c kadar.. Tel: 41235 

'Var bun da?. Markiz Graçyoza gibi raf gittikçe ağaçlanıyor, in.san ka-
kıln vuzu olduktan sonra insan tek labalığı görülmiyordu .. Yalnız a -
başına nerelere gitmez?. rasıra Venediğe gclen araba ve 

- Demek ki, yalnız gidiyor· atlılara rast geliyorlardı. 
•unu:ı:?. Güne§ epeyce yükselmişti .. Ha· 

- Elbet .. Daha anlamadın mı? va iyice ısınmı§tı. 
Kara Yusuf durgunlaştı: Graçyoza susuyordu.. Ali Reis 
- Halbuki ... Biz de hazırlan • de ortaya bir söz atıp onun sessiz-

mıttık ..•. Dün akıam böyle olaca - liğini bozmaktan sanki korkuyor • 
ğını söylemedini:ı de •• d u .• 
. - Ne çıkar?. Dün ak§am bu Şimdi düzlükten yolcu§a varmı§· 
kadarını da dütünınemi§tim am - lardr .. Gene hız1r, fakat güçlükle 
ma, sonra dan anladıın ki Garda • ilerliyordu .. Epeyce yüksel~ikleri 
ya kadar sizi de sürüklemek lazım sırada bir dönemeçte durdular .. 
değildir. Çünkü arabacı soluk soluğa ter ve 
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, 

HABER 
Akşam Postası 

lDARE EVt 
IST ANBUL ANKARA CADDESi - --

Telg raf Adresi : 1STA?\"BUL llABER 
Telc!on ı•aı.ı: 23812 İdare: 21870 

. ················································. 
J ~BONE ŞARTLARI i . : 
: ı a o ız ·~lık : 
i Türkiye: ızo sso 660 1250 Krı. i 
E Ecnebi: 150 4,&S 840 1610 i 
~ iLArt TARIFESJ ~ 
i Tfc:ırct llAnlarınm &atırı 12,60 i 

- Çok lutufkarsınız ! İstirahat 
edeceğiniz bir zamanda aizi ra -
hatsız etmek istemezdik .. Bize azı
cık şeker vermeniz kiifiydi.. Ra • 
hatsız olmayın ... 

- ş~-,hesiz "şeker verebilirim .. 
Beni rahatsız etmiı değilainiz .. 

Matmazel Marika iki gencin ce • 
vah hile vermesine meydan bırak
madan elinde ~amcJan odaya girdi. 

Nejad Matmazelin ititemiyeceği 
bir sesle Demire: 

- Biraz gevezeye benziyor am· 
ma alakası hot uma gitti. 

- Güzelliği kadar iyi huylu ve 
iyi kalpli ise çok kıymetli demek -
tir. Ali Cengiz matmazel Marika . 
nmod:ıya girdigini duyunca hatta· 
niyenin alt.na tamamiyle gizlenmi 
yle gizlenmi§ti. Matmazel yatak • 
brda kimseyi görcmeyill<:e hayret· 
k·: - Fakat... köpük içinde kalan hayvan lan bi-

-Anlıyorum .. Korkuyorsun !. raz dinlendirmek istiyordu. - Hasta nerede?. dı·ye sordu .. 
Sahib i ,,e Neşriyat Müdürü: I<iınbilir, belki bu güzel kız beni Burası iki tarafı çam ve gürğen HASAN RASiM US Nejad yatağa yakla§tı. 

1 Jteıcni 114nlar 1 O kıını§tur. i . . : ................................................ : 

bir Pusuya dütürür, değil mi? Hiç ağaçlariy]e çevrili büyücek bir te • Baınldıfı yer: (\'AKIT) Matbaası - Burada yatıyor, dedi. ihtimal 

nızı tanıyorum ... Onu bir gün pek 
'tuhaf bir kıyafette gördüm .. Liti • 
fesi arıma gitmşiti.. Amma ıimdi 

hasta olduğunu görünce dargınlı · 
ğım kaİmadı .. Harareti var mı ?. 

Marika, Ali Cengizin nabzını 

yoklamak için yatağın yanına ao • 
kuldu .. Ali, gözlerini açmadan 
birdenbire elini çekti ve genç kı • 
zın kolay1ıkla bulup çıkaramıya . 
cağı bir yere sakladı .. 

- Arkada§ınızın heyecanı da 
var galiba?. 

- Neıi olduğunu biz de bilmi • 
yoruz .. Biraz evvel !~trmı§ bir 
haldeydi .. Bize kavga ettiiini, yo · 
rulduğunu söyliyerek yattı. Sayık
lamaya başladı... Şimdi de iıte 

bakın uyanık olduğu halde gözle
rini kapamakta isnr et!iyor .• 

- Şüphesiz hümmanın tesiriyle
dir .. Ellerinden birini meydana çı
karınız da nabzına bakayım .. 

- Haydi Ali... Sana bakmak 
için buraya kadar gelen komşumu. 

za elini uzat ... 

Matmazel Marika da ili.ve etti: 

Matmazel Marika da ili. ve et-
ti: 

- Haydi, bana elinizi veriniz 
bakalım .. 

Nejad zorla denecek bir §ekil
de elini tutup çekti. Matmazel 
nabzını yokladı: 

- Evet .. dedi.. Zaval!t hasta .. 

Ona teskin edici bir fey vermeli .. 
- Fakat ne vereyiın?. Hiç bir 

feyimiz de yok .. 
- Ben timdi kolayını bulu

rum. Daha evvel onıın ~k rahat 
yatmasr lazım. Başı altına bir ya.
tık ıkoyalnn .. 

Marika, yastıkları düzeltmek i
çin elini uzattığı zaman birdenbi
re fafırıp kalmrıtı. Çünkü yastık 
vazifesini gören kağıt demetleri· 
nin çıkaracağı çıtırdıdan yastığın 
kiğrt olduğunu anlamıfh. Nejad 
ile Demir de bundan utanarak 
başlarını çevirmiılerdi. 

( n~\'mnt \'ar) 

KAnAATBAHŞ Bir De LiL 
Muntazam işliyen bir :o;aatin pan

dolu giınde 4$2.000 defn takallüs eder. 
Saatin muntaznm ,.e tam i:;;lemes i 

buna bağlıdır. 

Du miktar takallüs için pandoJ, 
kuvHi nıiknati iyedcn ari, pa lanmaz, 
,.e elfu;tikf olmalıdır. 

REVUR SAAT FABRiKALARI 
laborntumrlarmda icat edilmi11 
".NlVAROX,, pandolu bu hn ·~alam 
maliktir. 

Nöşatclde resmi ""'saatçilik H'ıbo· 
ratuvnrlarında yapılım 1000 i mütecu· 
vb: kuvvei miknatisl tecrübelerine 
yaJnız "NIVAROX,, PADOLU İLi·~ 
l\IUCEHlll-;Z SAATLAR'ın, durmnk· 
sızın ve hnrekfltında hiç bir ga) ri ta
biilik göstermeksizin işledikleri mli
şahede edilmiştir. 

1\APl D1'~RECEDE KA~AAT
BAllS DECtL ti? 

E 
ü:ıülıne kar.det! ... insanın içinde · pe idi. Daha ileride daha büyük uyumu§ olacak.. Battaniyenin al • 

!~ilerini, bakı•larmda okumayı bi • tepeler görünüyordu.. Şüphesiz tına hüzülmü§.. Acaba uyuyor SAT•• vu•L•"'' eeyotıu. l11tık1Aı cacı. 
• ır 5g9 No.ıu s. MISIRLI. ırım. bugün ve gece onları da tırmana. mu?. oaıata'da TUneı eok. 2g Noıu MEYEA 
K SAAT TiCARETHANESi il• ara Yusufun kulağına iğildi: caklardı. • Nejad yavatÇa. battaniyeyi a • ea,ııca ııaatc ııercse bulunur. 

Ji -:-.o beni seviyor •. Hem de de • Ali Reis arabanın penceresin . ~~~iiii..ı& K U p O N ç.arak Alinin yüzünü meydana çı • ım \'l.JE fabriknlan Türkiye satış 
rıbı .• Anlıyor musun?. Bu kadar den dııarı baktı... kardı. şubesi: lstanbul, Hahçekapı, Taş han 

'"- hw k"lZ T · · '"' a Venedik ve deniz, uzakta güzel 8 7 Ali Cengiz kendisini uyuyor gi· No: 19 b'tr forsa- d ~.•1evaı ısınbı~I ug~n, b' 
kara y ~· E egı , canını 1 e verır.. yaz güneşinin altFmda insanın içine 6·4-935 ı göstermek için gözlerini yum. Keleplr otomobiller 
attı· ~r"!u un omuzuna iki tokat gülümseyordu.. akat denizde bir muttu.. . .. a.ı Modeli Ford <Kaptı kaçtı) ucuz 
S~nı ııktı, yanağından öptü.. ha§kahk vardı... Matmazel Marıka gulerek: fiyatla satılıktır. Karaköy.: Gebzeli Ali 

daöP.tüktenıonra bü:r.U=·k~ ____________ __:(_D_ev_am __ ı_v_ar~) _______________________________ --~A __ •• _.d~e_d~i_ .•• _Be~n_b_u __ ar_k_a_d_a_~_· __ . _R_iza.. __ l_~-~-~ _(4_9_194 __ ) ____________ __ 
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Balıkçılığı kÇ>l~y sarirnayil-ıı:a 
·~rtJ.ı::ıo:.# .... • __ ,""' """'""' ""M· • • ... •• • •• ••• •• •• • •• • ••• .. • • • .. • • •• • .., 

'1 Yazan: İ·İı~-~~···A~if"G8k·~~~~-; 1 Balıkhanede deniz kra
lile karşı karşıya 

Uşaklardan biri Qülmiye başladı; ı 
zavalh korkudan çlldırmıştı 
Kurşun yağmuru ve dalgalar içinde. 

geçen ölüm saatleri 
··on. beş gün fırtınai·······5~·ia~~ ........................................ . 

''Deniz Kralr,, diye anılan .i\Iak-
il e boQuştuk,, ~ut Reis çetin bir yolculuktan dö· 

- Körpe kuzular, çifti bet ku. niişündc arkadaşlariyle kontı~u r-
nııa !.. ken: 

Biri arkamda bangır bangır Aşağı ela: Balıkhaneden bir görünü::-
baiırıyor. Şaıırdım .. Balıkhanede ~ ........................................................... . 

1 

kuzunun iti ne?. 
Cırtlak bir feryad daha: 
- Taze taze, canlı canlı yüz 

paraya ..• 
Etrafıma bakındım .. Balıkhane

ye giden dar, çamurlu sokağın iki 
tarafında sıra sıra maltızlar •. Ü -
zerlerinde birer tava .• Bir sürü so
kak ahçısı, habire balık kızartı -
yor. Eline yüz dirhem has ekmek 
geçiren soluğu bu balıkçılarda alı-

' yor .. Ki~i duvar dibine çömel • • 
mit, kimi deniz kenarına çökmüş, 
bir kısmı alaçk, hasır kahve is- j 
kemlelerine ilitmif ... Herkes, §U - .. ~ . . . . 
bat ayında, bir mayıs gününü ha_ le ogrenmış .. Nıhayet elını kaldı -
tırlatan bu ılık, günetli öğle saa • rarak işaret veriyor: 
tinde midesini memnun etmekle - 150 kurut; Galatalı Danya -
meıgul.. Burası, her türlü servis lın üzerinde ... 
ve ptafatı inkar eden geniş açık Bu sırada, kalabalığa iki ihti • 
bir halk Iokantaıı ki tabldot~ ba • yar kadın yaklaştı. Kenarda yığı • 
hlda ekmekten ibaret... h, torik kümesine meraklı merak-

11 -1 
11 

BaJilch.nenin geni§ holüne gir- h baktılar. . Bir tanesi çenesini 
aim .. Burası batka bir alem .. yer· çarşafına saklamağa çalışarak 
lerde irili ufaklı sepetler.. İçleri fÖyle söylendi: . 
çqid çetid balık dolu ... Bir yanda . - Ayol hemııre; bu sene de to-

kocaman bir krlıc balığı; karnında rık ço~. ~~I.: .. 
iri bir zıpkın yara11, kılıcı lurılmş, . o.~~r~su arkada,_ın,rn ne d~mek 
gözleri yumulmuş, yatıyor. Bir kö- ııtedıgını anlamış gıbı kederh ke
fede yığın yığın torikler, uskum _ derli başını sallayarak cevab ver-

rular, istavridler .. Gelen giden di: ; . ' 
kotan, bağıran bir kalabalık; ve - Öyle, hemşireciğim, öyle ! .. 
hepsini saran kesif bir balık ko • Toriğin bol olması iyi alamet de -
kusu... ğildir. Hatırlar m11m bir vakit -

Motörlerin, salapurya]arın biri ler de torik o kadar bol olmuftu ki 
&el:p gidiyor. Bahklar, sepetler _ çöpçüler arabalarla denize dök -
den sepetlere aktarma ediliyor, müşlerdi. Sonra, arkadan pan 
crlızTarr, parçalanmıtlardı, ezil _ pun harb başladıydı.,, 
mişlerai, havada döne dolaşa a • Arkada, kadınlarm bu konuş -
~for bekliyen arsız martilere atı- malarına kulak kabartan bir kül-

llJO?' .• 
Sağlamları, küfelerle, sepet -

lerle müzayede mahalline taımı -
yor. Memurlar her küfenin üstü
ne pembe renkli bir kiğıd takıyor
lar. Her balık kümesinin etrafın
da bir kalabalık: 

- Ulan Agop; bu uskumrular 
dolmalık, bunu biz arttıralım .. 

--Mehmed be! Bugün istiridye 
alacak mısın?. 

- Şu istavritleri Hafıza ala -
lrm; istiyordu. 

Kenarda, iri bir baskül önünde, 
zayif, uzun boylu, sinirli bir adam 
duruyor. Bir taraftan sepet sepet 
ıetirilen balıkları tartarak defte
rine geçiriyor, bir taraftan da sa -
b§t idare ediyor: 

hanbeyi azmanı dayanamadı, bas
tı naryı: 

- Hay §Um ağızlılar hay ... Bu
rayada mı yetiştiniz be?. 

Bu sırada, acı acı bir düdük öt-
tü .... 

- N~ oluyor?. 

Demeye vakit kalmadan itilme -
ye kakılmağa başladım .. Balıkçı -
lar bir köşeye doğru koşuyorlar -
dı.. Kalabalık arasında ben de 
oraya kadar sürüklendim. Me -
ğerse, burada, bir baıka müza -
yede bathyordu. Buradaki bas -
külün başına geçen bir çığırtkan 

hançeresinin bütün kuvvetiyle 
bağrıyor: 

- lyi istavrid ·istiyenler, başlı
yor! .. 

Ve geniş bir masamn üstüne bo
şalttığı iri balıkları avu~hyarak 

Sabahtan aktama kadar orabinler. 
ce kilo balık girer çıkar. latan bul 
denizlerinin ıekıen çeşid balığı 
burada satılır .. En fazla gelenler 
palamut, torik, uskumru, kalkan, 
hamsi, sardalyadır. Bazı zaman. 
lar, SOO, 600 kiloluk köpek, aapan 
balıkları da getirilir, amma, pek 
alıcısı olmaz. Biz de balık yemek 
adeti daha pek taammüm etme -
di. Pek az balık yiyoruz .. Evleri • 
mize bir ay balık girmese ara.ma -
yız .. Halbuki, balık, hem lezzetli, 
hem de en ucuz bir gıdadır. Bir 
kilo uskumtu ile dört nüfuslu bir 
aile doyar. Sermayesi 10 kuruştur, 
ne yağ ister, ne hare... At ateşin 
üstüne pİfir pişir ye-.. ,, 

Bu sırada, bana (Deniz Kralı) 
lakabını taşıyan Maksud Reis is -
minde bir dalyan reisi tanı§tırdı -
lar. Orta boylu, tıknazca bir a • 
damdı .. Başına küçük gelen kas -
keti kaşının üstüne düşmüştü .. 

Sert deniz rüzgirlariyle kösele
ye dönmüş buruşuk yüzünün ıa -
kin, masum bir manası vardı. i'a· 
kat, yüzündeki bu sükunet kor -
kunç bir fırtınadan sonra durulan 
bir denizin usluluğuna benziyor • 
du. 

Bir dakika sonra, hu yüzün, dağ 
gibi dalgalarla pençeleşmek için 
tunc gibi sertleJİp gazap ve hid • 

:··············································· ........... . : . 
: 
: 
i 
: 

HABER 
btanbulda en çok satılan 

gazetedir. ilanlarını • "HA
BER,, e verenler kir ederler. i 

i ............. ················································ 
............ Yeni kitaplar .......... ~. ............ . .......... . 
H Bay Kıvameddinin (farabi- ~~ 
fi den Seçilmit Parçalar) adlı g .. =· H kitabı DEVLET matbaası ta - i~ 
!! rafından basılmış ve satışa çı- si 
H karılmıştır. Değeri yirmi bet H .. . . 

- 15 kilo uskumru 100, 110, 
115, 120, yok mu arttıran, 120 ile 
Galatah Panayotta .. . Haydi veri -
yorum ... 

•• k •• 
- Taze taze. diri diri, meraklı- :: uruştur. :: .. .. 

lar nerede?. . ı ~~ Satıf yeri: V AKIT matba - i! 
gösteriyor: 

Etraf tan sesler: 
- On benden .. 

.... _On daha .... 
Baskü1lü müzayede memuru, kan 
ter içinde hem artan fiyatı, hem 
artrranlarm isimlerini sayıyor, 

Adamcağız, lıtanbulun bütün ha -
)Jlr1:,J..nnı soyadlariyle, li.kaplari· 

Hakikaten balıkların hepsi can- g ası - Ankara caddesi - la • ii 
h ... Masanın üstünde kıvranıp du- H tanbul ii 
ruyorlar. Yanımda duran balık· ii VAKiT' ' T '' k. · h U :: ın ur ıyenın er :• 
hane müclürü Bay Muhtar, b:r ta- H t f d b l b ·1 · d :~ . . . . . :: ara ın a u unan ayı P.rın en :: 
raftan bu ışlerı takıb edıyor, hır :: d t d 'k d'I b'I' :: :: e e arı e ı e ı ır. :ı 

taraftan bana izahat veriyor: !! ........................................................ !! 
H 

•• b b" 1 d • ••••••••••••••tt••tt••t•••ttlYYWettlt"ttt•llllltt•nlllltll 

- er gun urası oy c ır .. 

~ . 1 
~ ....................................... _ ................................................... __ ...... .-' 

dete boğulması beklenebilirdi . 
Maksud reis, krallığa esaleten ve 
aileten tevarüs etmediğine göre, 
kendisine bu unvanın verilmesin
de bir sebep olmak lazım gelirdi .. 
Bu noktayı bir sorgu ile kurcala • 
dım: 

- Maksud reis, denizlerden 
yılmayan, hayatı tehlikeler içinde 
geçmi§, yıllarca denizlerle boğuş· 
muş, bir çok ölüm tehlikeleri atlat
mış bir reistir.,, dediler. 

O, bu sözleri kalın dudakları -
na yapışmıf, cıgarasını çekerek 
ya~ı tebessüm halinde dinliyor • 
du. 

Deniz kralına, hayatında geçir
diği en tehlikeli macerayı sordum. 
Anlatmak istemiyor .. 

- Canım, bu U§akların ıtı mi 
yok ... Bunlar olagan itler ... Diye -
rek lafı kapatma ta çahııyordu .. 
lsrar edince ~A"Diaclf. Batladr 
anlatmağa: n ;.ı •w 1 

"- Birkanun günü lneboludan 
taka ile açıldık .. Yanımda üç u • 
tak vardı. Şile önlerinde dalyan 
kUracakhk .. Yola çıktıktan sonra 
ortalık karardı. Deniz de yüksel
rneğe başladı .. Zaten havanın bo
zacağını anlamıştık. Gece de 
bastırınca yağmurla beraber şi • 
maiden kuvvetli bir rüzgar esme -
ğe başladı. Koca Karadeniz ge -
ne kuduruyordu. Biz kayalara 
düşmemek için çevirdik takayı a
çıklara... Bütün gece dinmiyen 
yağmur altında fırtına ve deniz 
ile uğraştık. Takamız, zifiri karan
lık içinde, dağ gibi yükseklere fır
layor, sonra birdenbire bir uçu • 
ruma düter gibi dalgalara gömü • 
l;\yord~. 

Kayığın her an alabura olması 
muhakkaktı.. Ümidi kesmiştik .. 
Bu 11rada uşaklardan birisi kah . 
kclhalarla gülmeğe başldı. Öteye 
beriye saldırıyor, kendini kayık -
lan atmak istiyordu. Zavallı ço -
cuk, delirmiıti .. Güç bela, tuttuk, 
yakaladık, bağladık, yatırdık bir 
kenara .• Gün ağardı. Fırtına·, ıağ
nak devam ediyordu. Dört koldan 
bizi saran dalgalarla gök yüzün -
den başka bir fCY göremiyorduk •. 
O gür., o gece de böyle denizle 
D.'.>ğJ~tuk, uykusuzluk, açlık, kor -
ku hepimizi bitirmitti. u,aklar 
~Ei gıbi serilmişlerdi. Taka su 
alıyordu. Ben son kuvvetimle 
dtim~nie· uğratıyor, -motöre bakı -
yor, su boşaltıyordum.. Nihayet 
iiç gün sonra fırtına dindi, deniz 
de durc:Ju. 

Sis açıldı .. Kendimizi Rusya sa
hillerine dütmüş bulduk. Yal tanın 
açıklarında Geresi tarafında idik. 
Uşaklar yeniden dünya~·~ ;e!~!; 

1 gibi sevine delisi oldular .. Tanrıya 
dualar ettik. Takamızı temizle . ~ 

dik. Uşaklara: · 

- Kader bizi buraya attı. J.tf 
Jım ağl~rımızı kısmetimizi bur• 
arayalım!. dedim.. Ağları stJ 
Orada beş gün kaldık .. Tam al~ 
rımızı çektiğimiz sırada RJ 
bizi gördüler. Biz kaçmağa bJ 
dık, onlar kovalamağa... Kutf' 
menz' line girince ateıe başJadılİ 
Kurıunlar üstümüzden, yanıroı' 
dan vızıldıyarak geçiyordu. 'iri 
tık takanın içine ... Ha ya.kala~ 
ha vurulduk, derken, epey .J 
mışız .. Bu sefer deniz bizi kurt" 
dı. Dalıalar kabardı .. 

Ayni azgın fırtına baıladı .. ' 
fuk karardı. Ruslar frrtıo'I 
görünce dümen kırıp geri döJ 
ler. Biz de tam on bet ıün /J 
galar içinde kara görmeden bad 
ladıktan sonra boğazı tuttuk 

Rua sahillerinde tuttuğumuz 4" • 
kilo kalkanı balıkhaneye .. tird 
sattık. İatcsnLuJJ4 Jcıı. Llı n 
keyif çattık.,, 

Makıud Reise sordum: 
- Bir &vda ne kadar balık f 

tarım?. · 
- Alamana zamanında bir 

ferde 10.000 torik tuttuğum olıl 
Deniz kralı bir ıey hatırJ.I 

gibi doğruldu ve anlatmağa b,e 
ladı: 

- Geçenlerde az daha ttl
yüzünden gürültüye gidiyordJ 

Bundan on be, yirmi gün e"' 
lzmid koyunda avlanıyordıl. 
Müthiş bir lodos çıktı. Açıkl~ 
yüz elliden fazla küçük kayı1': 
atmıftr. Fırtına çıkar çıkmaS 

kayıkların bir çoğu alabora o~ 
ağlar biribirine karıfh. Tam d" 

san balıkçı denize döküldü .• ~ 
niz azgındı. Kurtulmaları 11' g 
kün değildi. Motörle açıldıll1· 
nize dökülenleri toplamağa ~ 
ladım. Yirmi otuz kiti kürtat1P'" 
tık. Etrafıma §Öyle bir b~ 
bir kaç metre ileride dalgal-'ıfl 
ra'sından uzanan bir kol gördiid 
Adam batıyordu. Y eti,mek 111~ 
kün değildi. Kaldırınca keııd.; 
denize attım, bir · kulaçla ~ 
yetiştim .. Fakat kimse gör-O~ 
yordu. Hemen daldım. De~ 
yetil aydınlığı içinde batan b -
çının karaltısını gördüll1 .. 1 
hamle daha yaparak aya.ğı11•' 
pıftım .. Adamı suyun yüzüııe ıt/ 
kardım. Bu sırada hükuoıet 1ı' 
törleri de yetitmişti. Dok••11ıJI 
lıkçının hepsini kurtadık.. > 
da çıkardık.,, ~ 

Deniz kurdu, haıını çe~ 
Gözleri Halicin bulanık ~~\·,1 
daldı .. Mırıldanır gibi sos 

şöyle ~itirdi: ~ 
C:.!- .J ~ -- 1-.l-- \..-~·~ ,,,.. ~ 
a.t&Aa•.,,,,.•J U .,M>- -& --••• I ··-

bir ıey. olmadık .. Fakat bjr 11' 
ı;ular bizi bırakmıyac.ak ! .... ,, 

I hıan Aril Go 
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ettirten Japon zabiti ••. 

lrakta a/11on kaçakçılarını takip eı· 

mek üzere hu111al polia tefldlatı cÜC'U· 

da getirilmlftlr. Bu ietkllat çölde 
mitralyöz/il otomobUlerle İf görm~k
tedlr. Yukandaki reıim bu otomobil-

lerden birini göıterigor. 

OloRıobülerin ön taraflarındaki cam· 
ları silmek için otomatik tertibat ol

duğunu bilirsiniz. Bir Amerikalı bunu 
t~ggarcci gözliJklerlne de tatbik et· 
menin yolunu bulnwıtur. Bögle bir 
gözlük kullanan taggarecl 11t1imurlu, 
tipili hamlarda gayet rahat~ çalıfG-

biltDcktedir. 

Hitler sebzeden 
baf ka bir şey 
yemiyormuş! 

H'tler aebze ve meyvadan bq -
lca bir teY yememektedir. Eauen 
yedili teyler çok baıit olduiu için 
1Nnları Pitirmek ıüç deiildir. O· 
mm Jeaıeklerini, vaktiyle Mü • 
nihte kendi.ine arbdqbk etmiı 
olan biriıi hazırlamaktadır. Hit. 
ler yalmz öjle y-.ejini yemekte 
ve rece saat 11 e dotru da bir 
kahvaltı yapmaktadır. lngiltere 

bakanlarının Berlinde bulunduk 
lan ıırada Hitlerin onlara verece -
ti ziyafet için fon Noyrat kendi 

~ısını Fürer'e göndennittir. Bu 
&fçı, fon Noyrat İngilterede elçi 

bulunduiu zamandanberi onun 
Jaamda çahımaktadır. 

ı--HABE-Rj 

1 

. latanbulun en çok ıatılan ha·ı 
lrild alrtam ıazetesidir. ilanla ·J 
l'llh HABER'e •erenler kir e ·i 
elerler. ! 

--··---..... ! -.. ................................... . 

Rus - Japon muharebesini 
memleketine kazandırdı 

Çarlığın yıkılarak Bolşevikliğin 
kurulmasına qol açtı 

''harakiri,, ıverlere g e çen babasının 
yapmasına sebeb olan Japon zabiti 
bugün m i ll i bir kahramandır r 

1 
A caba güzel Rus aktrisine aşık oluşu da "vatanperverlik yüzünden,, 

miydi?... 1 
Okuyacajınız aatırlar doiru· 

dan doğruya General Y abJonaki
nin anlattıiı hikayedir. Bu yaıh 
adam her ıece Berlinde Nollen
dorf platz 'addeıindeki küçücük 
Rus kahvesinin bir köteıinde otu
rur. Dik yakalı ıömleğinin ıöiıü· 
ne takılı ııra ııra madalyeler, her
kesin nazarı dikkatini celbedecek 
kadar çoktur. General dünyanın 

dört bucaiına yayılmıt Rus mu· 
hacirlerinin tam bir örneğidir. Q. 

na ikram edilen bir kaç kadeh vot
ka ile dertleri deıilebiliT, az çakır 
keyif olursa yüzbafı Tanama'nın 
masalını anlatmaia batl~r. Ben 
bu hikayeyi kendiıinden dinle
dim: 

- Rus ihtilalinden ve onu ta
kip eden BolteViklikten bir tek 
tdtl --·..w.r. E .... w•Miifı ol· 
muaydı timdi "mukaddes Rus
ya,, da bir çar bahmacalc. Biliyor
ıunuz ki 1905 de Japonlar bizi 
mağlup etti ve bu mağlubiyet Ru• 
yada ihtilal hareketlerini doğur 
du. Eier Tanama adlı adarr olma. 
ıaydı Japonlar kazanamryacaktı. 
Onun adını hiç iıitmediniz mi? 

Bu ıualden sonra, hir vakitler 
çarın e&1U1 tetkilibnı idare etmit 
olan General az durdu, derin bir 
nefeı aldı ve hikiyeıine batladı: 

- Yüzbatı Tanama 1901 yılın
da Japon Elçilijinin aekeri ata· 
ıeıi olarak Sent Petnburı'a ıeldi. 

Ben o Yalcitler iatibbarat tube· 
ıi müdüriyetinde emir zabiti hiz. 
metini rören bir yüzbaf ıydım. He. 
men yüzbatı Tanama ile ali.ka· 
dar olmaia batladık. O. yabancı 
bir ülkenin askeri ataıeai idi. (Bu 
ıöz "caıuı,, un daha nazikçe olan 
bir bqka adıdır.) Japonyanın en 
eski bir ai?eainin oğlu idi. Baba11 
da Mikadonun en yakın doıtu bu· 
lunuyordu. 

Buhranlı zamanlarda bulunu
yorduir. Uaak Şarkta bir aavq O· 

l:\C&fırı biliyorduk. Tokyodaki 
atqemiz bize Japon harbiye da
i .. esinb Y•pmakta olduiu büyük 
hazırlıklaı a dair her ıün yeni ye
r. i rapotlar ıönderiyordu. Yüzba. 
•ı Ta~ı&a Ruayada etek doluıu 
paralıır harcıyar, çalmadığı kapı 
bırakmıyor, kadın erkek, ıivil za
l it edinmediii arkadq kalmıyor
du. Tam bir yıl onu çok ııkı takip 
ettiğhniz halde hiç bir teY, en kü
çük bir iz bile elde edemedik. 
Halbuki Tokyodaki ataıemiz Rua
yada Japonyaya biç durmaksızın 
maliimat sızdıiını bildiriyordu. 
Yüzbatı Tanamayı memleketten 
çıkartmaktan baıka yapacak it 

yoktur.Bu Japonun llyinekaya adlı 

bir aktrisi sevdiiini biliyorduk.! 
Onu harekete getirmek için epey 
güçlük çektik. Bu kadın bir ıece 
yüzbatı T anama'ya giderek der· 
hal evlenmeleri lazım oldujunu 
tehditli bir biçimle ıöyledi. Yüz
batı böyle bir ite y&napmazdı. 
Japon zabitleri yabancı kadınlar· 
la evlenemiyeceiinden bqka o
nun Japonyada bekliyen niklblı 

bir de karraı vardı. llyinakaya 
para teklif etti. Aktris bunu din· 
lemek bile iıtemedi. Ya nikihları 
kıyılacak yahut da onu rezil ede
cekti. Kadm son ıöz olarak: "Ya-

bu dolmayı yutmuf ıibi davrana- ı 
lnn. Port Artor ve Mançuryanın 

gün sonra da Japon ıazeteleri 
has ıuri. azasından prenı T anama 
nın oğlu yüzünden intihar etmit 
olduğunu okuyunca artık hiç fÜp

hemiz kalmadı. Ve evrak mahze
nimizde Japonların üç takım pla· 
nı duruyordu ! 

cenubunclaki ukeri harekat hak· 
kında malUınat iıteyelim. Japon 
harbiye dairesinin bize ne hazırlı· 
yacaimı anlamak pek de fena de
lildir. Biz de aldıimuz raporların 
büsbütün akıini yaparız. 

Bu fena bir dütünce değildi. 
Meaeleyi uzuri uzadıye münakata· 

dan sonra bir plin yaptık. Tana
ma da erteıi ıünü Sent Pteraburg· 

dan çıkıp aitti. J 902 yazının son· 
larına doiru, ictinabı gayrikabil 
ıibi ıörünen harbin hazırlıkları 

rın aktama kadar dütün ve ceva
bını ver,, dedikten ıonra bırakıp ile metıuldük. Tanamayı unut· 
gitti. muıtuk. 1902 Birinciki.nununda 

E t · .. .. d · d k" t l f bir ıün Tokyo ataıemizden bir pa-r eaı gunu aırem e ı e e on 
acı acı çaldı. Japonyalı hemen ket aldık. Bunda Japonların Port 
beni görmek istiyordu. Apartıma· Artora kartı yapacakları hareke

uıa aittim. Baaa çok açık ve aami· tin en küçük teferrüatına varıncı 
ml bir yürekle: ,. kadar taf ıilAt vardı.; Binb&fı 

- Bu llyinakaya itini biliyor Oblomov planları adam•kıllı tet· 
musunuz? diye ıordu. kik ettikten aonra, kaldırıp mah-

Tabif yalan söylemek İcap e- zeni evrakta hifzetti. Bu birinci o

diyordu. Hiç bir feyden haberim yundu. Altı ay aonra 1903 yazında 
olmadığını anlattım. Vaziyeti bir bir paket daha ıeJdi. Bu da ıene 
kaç kelime ile anlattıktan sonra en hurda tafailitma varıncıya ka
dedi ki: dar Mançuri yarım adasında yapı-

- Tehdidini yapacak olursa lacak harekitrn planıydı. Ayni 
benim ne mütkül vaziyette kala· yılın birinci kanunu ıonlarma 
caiımı anlarımız. Beni korkak dojru bir üçüncü plin daha gel· 
bir adam sanmayınız. intihar et· di. Bu da Yalu ırmaiında Japon
mekten yahut da ıözden dütmek· larm naıd davranacaklarını ıene 
ten korkar bir adam deiilim. An- en hurda tef errüat ve ta fa ili.tile an
cak ailem en aıil bir ailedir. Ba. !atıyordu. Üçüncü plinm vüru
bam da imparatorun has ıuriaın- dundan bir iki ay sonra hepimizi 
dadır ve çok ihtiyardır. Hayatın tatırtacak bir haber ıeldi. Bunu 
son ıünlerinde benim ıözden oradaki atafemiz de tekid ediyor· 
dütmüt oldufumu ıörmeıini iste- du: Yüzbatı Tanama Harbiye Ne
mem. Çünkü o da benim gibi inti- zaretinden bir takını planları ça· 
harı bir vazife bilecektir. Hele larken yak ı ld v d ' s· b" a anmıt o ugun an 
amcam· , ız, ız Japonları tanı- kurıuna dizi'mitti. Bunu bir Ja-
mazımız ·· bl"f" nd k fak b' k pon o u ıa ı ; at ır aç 

Az durduktan ıonra birden· 
b 

.. " ............................................ " •••• , 
ire: 

- Yüzbqım iıtersen aen. bana 
yardım edebilirsin. Hemen ıartla· 
rını ıöyle dedi .. içim sevinçle dol
muıtu. Ancak birdenbire cevap 
vermedim. Az dütünür ıibi ol
dum. Sonra da: 

- Size yardım edebileceiime 
pek emin değilim. Herhalde Rua
yadan çıkıp gitmeniz lazımıele
cek c!edim. Bir kere de arkadaıla
rmıla konuıacağımı söyliyerek çı
kıp gittim. 

Dairede arkadqlara meaeleyi 
anlattım. En aıil bir Japon zabiti· 
nin Ruı iıtihbarat ıubeaine yar
dan teklif etmeıi herkeıi ıüldür
dü. Daire müdürümüz binbatı I 
Oblomov: 

- Herif bizi aptal yerine koyu
yor. Japonya Ruıyayı tatırtmakJ 
emelini beılemektedir. Ancalc biz 

1 . : . . 

-1·apon 
fedaileri 

Bu ymıJa o/ıuduğunuz 
neuiJen lıahramanlcjı bir 
Japon naıl yapabilir? 

U nutmayınu; ki, Japon· 
yat/a yeni ıuul bir torpil i . 
cat edilmiftir. içine birinin 
ıirmai ve torpili düıman 
zırltl111na bizzat •eulteJe • 
relt çarptırmaı lazım gel· 
melıteJir. 

Böyle lfJÜtlaİf bir •ilahta 
"çallfmalı,, üure, pelı çok 
Japon ı•ftfleri ıöniillii ~
zdnuflanlır ! 

lıte zihniyet .•• 

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

Onları hemen çıkararak tabi· 
yemizi değiftirmek üzere ıeceli 

gündüzlü çalıttık. Sonra da 1904 

tubatmda harp patladı. 1905, 
ıonra da 1917 ihtilalini doiura• 
cak olan o met'um harp! 

Nisan ayında Yalu ırmağı üze
rindeki Çyulyençeuk mevzilerine 
düttük. Burada 30 Nisan 1904 de 
yapılan ıavaı dünyanın mühim 
muharebe!erinden biridir. Burada 
elimizdeki Japonların pl&nına ıö
re tabiye kullanmııtık. Mailubi00 

yetten mağlubiyete uğradık. u .. 
mumi tabiyemiait.lri·,amek için 
vakit çok geçmitti. Bu planı Ta
namanm istediii ıibi taaarlamıt
tık. Mukden, Nqan ve Port Ar
torda da yenildik. Tarih diyor ki: 
"Uzun Sibirya demiryolu kifi 
miktarda asker ve cepane yeti9ti• 
remediği için Ruslar kaybebmit
tir.,, Bu kocaman yalandan bafka 
bir fey deiildir ! Japonlardan faz· 
la adamımız vardı fak at hep yan· 
lıt yerlerde! 

1904 Kinunuevvelinde ccphe
deyd1m. Elime eıir bir Japon zabiti 
ıeçti. Ona Tanamayı sordum. Ba
kın verdiği karıılıia: 

- O ulusal kahramanlarUDJzm 
en büyüjüdür. imparator ona ye 
aileıine "doğan ıünet,, niıanmı 
verdi. 

- Demek ki yüzbaıı idam edil
medi? 

- Nasıl idam edilmedi? Onu 
bir casuı sanarak idam ettiler. Fa· 
kat bundan bir kac ay evvel itin 
hkikatı anlatılarak ,eref ve na• 

muıu iade edildi. M&kıadı siz 
Rusları aldatmak imit ve bunda 
da tam minaııyle muvaffak oldu
ğunu hepiniz ıördünüz ! Ne büyük 
ıeref deiil mi? 

- Y babası? ... 

- Babaıı da tabii intihar etti. 
Tabii bu da en büyük bir ıereftir ! 

• • • 
Biz de böylece harbi kaybettik. 

Fakat ıizi aldatmak için aeve ae
ve idam meydanına kotan ve inti
har eden bir millete kartı batka 
ne yapılabilir ki?! .. . ~ . 

Ben bu hikayeyi bir masal dl • 
ye dinlemittim. Fakat Rutı im~ 
ratorlui:.ı ordusunda yüksek iılw 
ıörmüt batka zabitlerden de bu
nu itilince derin derin dütündüm . 

North Amerlcan mecmuauada 
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ıçyuzu Beyninde bir tabanca Habeşistan'ın 
kurşunile yaşı yan adam Koca ~ığm 

Sevgilisini öldürdüğü iç·n 
Pariste muhakeme ediliyor 

yüzdüler, çiy çiy yemeğe başiadd 

Geçen gün Parisin Sen mahke • 
mesinde roman vak'alarmı :tndı . 
ran bir ıııuhakeme cereyan ecmİ§ · 
tir. 

23 y:ışmda Moiz Hetelay adlı 

bir makinist metresini öldürdüğü 

için sorg.ıya çeki!miı bulunmak • 
tadır. Mesele ıadece bir katil 
davası olsaydı, uzun uzadıya an -
!atmağa belki dt:ğmezdi. Ancak 
katil o~an genç delikanlı bir mezar 
kaçkmı olc!uğundan muhakemesi 
büyük bir merak uyandmnıştrr. 

Moh;, Pa.riste Parent adlı Lir ka
rı kocanın pansiyoneridir. Asker· 
}iği gelince herkes gibi o da alaya 
iltihak etmiştir. Ancak çok geç • 
meden akc~ğer veremi yüzünden 
askerlikten çrkarılmıı, gene gelip 
eski pansiyonuna yerleımiıtir. Bu 
ikinci geliıte Madam Parentle ara
larında ateşli bir ıevda bat!amıt · 
tır. 

Delikan'ı hastahğt dolayısiyle 
ölüme mahkum olduğunu bildiği 
dehşetli sinir buhraniarı geçirmek
tedir. itte bu buhran1ar ona ye · 
ni bir tabanca satın aldırtmıf, ve 
cinai bir takım projeler tasarlat • 
mııtır. 

Geç.en 18 eyl\ilde öilene doinı 
Madam evde mutad itlerini yapar
ken Moiz seıini çıkarmadan yak • 
laşmıf ve arkadan tabana.yı çekti

ği gibi üç kurıunla kadını cansız 
olarak yere aermitti.. Sonradan 
her nasılsa tabanca patlryarak 
kendisini de yaralamıttı.. Burada 
§&fılacak bir mucize olmuttur: 

Kafa taa.ml üç kurtun parçala • 
yarak beyninden geçtiii ve dör -
düncü kurıun da kafa tasında kal
dığı halde katil ölmeınittir. 

Haftalarca müddetle hastaha • 
nede ölümle pençeleştikten sonra 
nihayet kendine ıelebilmit ve 

mahkemenin huzuruna çrka.rılmıt
tır. Mahkemede incecik ıesi i'le 
mütemadiyen hıçkırarak: 

- Onun arzuıunu yerine getir · · 
dim .. Kendiıini habersizce öldür • 
memi istiyordu .• Benim nasıl olsa 
ö!eceğimi biliyordu.. Mezarda da 
birleıecektik ! 

Demittir •• Müddeiumumi katilin 
hiç bir merhamete liyı:k olmadı -
ğını söyledikten soma en tiddetli 

cezayı iıtemiıtir. Mahkeme karar 
için başka bir güne bırakılmıttır. 

"Ona dokonmayın, 
kabahat hep bende!,, 
·s·evgilisi tarafından vurulan 
Fransız zabiti böyle söylüyor 
c~zay!r limanından Marailyaya 1 ben de arkasından Cezayire kot • 

gitmekte olan El Cezayir adlı lükı tum. Kendisini buldum .• Beni hi
vapurun güvertesinde acıklı biT la kandırmak emelindeydi •• Elime 
dramın son perdesi oynanmıştır . 500 frank 11kııtırara.k batından 

Sevgilis tarafından terkedilen savmak İstedi. 
bir kadın, tabancasını çektiği gi. lnadım karşısında bu sadakayı 
bi onu bir kaç yerinden ağır bir ıu- 1500 franga çıkardı. Batka ça • 
rette yara amıştır. rem ka1mamıı olduğundan bir IÖz 

47 yaşında olan Madam Be.rt söylemeksizin onu bıraktım. Ertesi 
Vermeren Marailyada tevkifhane- günü El Cezayir gemisinde birinci 
ye götürülmeden evvel emniyet sınıf bir kamara kiralamıt olduğu
mü:lüriyetine ıunları söylemiıtir : nu öğrendim. Artık yeis ve ke . 

"Bir banka direktörünün karısı derden çıldıracak derecelere gel . 
ve b!ri 12 yaıında· erkek, öteki de mitt"m. 
10 ya§mda kız iki çocuğun anası Evvela bir tabanca, sonra da ay· 
idim. Ve saadet içinde yaııyor . ni vapurda bir ikinci mevki bileti 
dum ... 1933 ün bahtsiz hiT günün- satın aldım. Vapur yola çıktı .. 
de karşıma 15 inci Senegal niıan - Çan'ar, yolcuları akıam yemeğine 
cı alayının kumandanı 45 yaıların- davet ederken, ben de güvertede 
da ~arael Kevelli çıktı.. kuman:lana sokuldum .. Beni gö · 

Onun güzel sözlerine kulak ver- rünce fena halde kızdı ve bağırıp 
mek ve metresi olmak suretiyle çağırma~a baıladı. Kan baııma 
çok büyük bir hata itle - çıktı ... Taba~ayı çıkardığım gibi 
diğimi anlıyorum. Kumandan say- son kurıununa kadar ateı ettim; 
gılı ve sevimli bir itık gibi dav • Kadınm ıözteri burada bitiyor. 
randı .. Çok geçmeden bu yalancı Sorguya çeki~emiyecek kadar 
vaziyetimizin düzelmeıi için iara • ağır yaralı olan kumandan da 
l"a bat'adı. "ona dokunmayın .. Kabahat be -
Boıanmak suretiyle yuvamı bı . n im ... ,, diye sayıklamaktadır. 

rakmamı istiyordu. 28 Temmuz ---
1934 de kocamdan resmen boşan
makla ikinci büyük hatayı iı'edim. 

Bir kaç ay CiceH, Filipvil ve Bon 
tehir?erinde mea'ud günler geçir • 
d!k. 

ikinci Menelik' e Osmanlı Padi· 
ıahmın mektubunu götürmekte o· 
lan heyet, Herara yaklatırken, bü· 
yük bir fırbnaya tutulmuı sabah· 
lamıf ll. Herkes, fırtına devam e -
decek sanıyordu. Fakat sabah, ge
ceki fırtınadan tek bir eser kalma-
mıttı. 

• lf. • 

Heyeti, Herara yakın bir yerde 
iki bin Habeı askeri kartılamıf ll. 
En büyük askeri kumandan Mac 
Cenni adlı bir Habe§tİ. Sadık Pa
pyı selamladıktan sonra, tekrar 
yola devam ettiler. 

Herar ıurlarmın önüne yakla • 
tıldığı vakit yüksek bir burcdan 
toplar atılmağa batİamıştı. Bin
lerce Habef, her top atıldığı va· 
kit: 

- Lu lu lu .. Lu lu lu .•• 
Diye bağrıııyordu. 

Herar da büyük bir konağa alı

nan Sadık Pap, buradaki vaziye
ti §Öyle anlatmaktadır: 

-Mihmandar, sığır, koyun, 
kuzu, üzüm veaair hediyeler gel • 
diğini haber verdi. Bunlan ne ya~ 
pacaktım. Koca koca . 11ğırlardı. 

Hemen Dorri.den benimle gelen 
Habetlilere verdim • 

Habetliler, koca sığırı konağın 
önünde yere . yatırdılar. Hemen 
kestiler. Yüzdüler. Daha et sıcak, 
sıcak iken ittiha ile çiy çiy yediler. 
"Daha da varmı,, demesinler diye 
pencereden çekildim.,, 

~ .... 
Herar bir tepe üzerine kurul ~ 

m\İf hir ıehirdir. E.vler, tat v• 
kerpiçten yapılmıf, .üstleri Ara. -
bistan evleri gibi düzdür. Bahçe
lerinde teker kamışı, muz, kahve, 
üzüm, limon, portakal, k~bak, pat· 
lıcan domates yetiıir. Herar ve cİ· 
vannda müthif ıurette kahve ye
tiımektedir. 

Herar kadınları son derece ıü
se meraklıdır. Süs olarak kullan· 
dıkları fey de boncuktur. Bu ıe
hirde her sene yüz bin kutu bon · 
cuk ve yüz bin ayna satıhrmıı. Her 
kutu boncuğun içinde altı bin bon
cuk çıktığına göre yüz bin kutu 
boncuk, muazzam bir ıeydir. Ay
na ise, her Herarlr, kendini ayna· 
da görmeğe son derece meraklı
drr. 

Muka kahvesi diye meşhur olan 
kahve Herar' ın, denizden üç bin 
iki yüz mtre yükseklikte bulunan 
Gondor dağının etrafındaki ağaç· 
lıklardan çıkar . . 

"' . "' .. 
Habeıistanda en büyük eğlen • 

ce avdır. Herar'ın hemen her evi-
• 

nin kapısında bir vahti hayvan 
kuyruğu bulunur. Bu kuyruklar, 
ev sahibi tarafından öldürülen 
vahti hayvanİarın kuyruğu olması 
tarttır. Ev sahibi, öldürdüğü hay· 
vanın kuyruğunu ıehre getirir, bü
yük bir merasimle kapıs~na asar. 

Resmi günlerde öldürül~n vah
ti hayvanların perçemi baılarda 
takılır. 

Bir gün Herarda garip bir vak'a 
olmuftur. Gene bir resmi gün ha . 
tına bir kaplan perçemi takıp ge· 
zen bir Habet, diğer bir Habeıin 

Bundan dört bet gün evvel ar· 
tık benden ayrılmak istediğini 

aöy'e :1i. Ya!vardım, yakardım. 

Bir "'vazfie seyahatine çıkacağını 
s5; !.::Ji ve trene atladığı gibi Ce • 

. tecavüzüne uğramıt. bütün tehir 
altüst olmu~tu. Tecavüz eden Ha
beı, etrafa biriken halka şunları 

söylüyordu: 

zayir tehrine sittİ· 
Fakat cebinde Fransaya gitmek 

için bir emir bulunduğunu itidince 

-. Bu adam yalancıdır. Batın

daki Perçem sahtedir. 0°1u bir 
hafta evvel batk'-' biri benımle be· 
raber öldürmüttü. 

Halk tecavüz eden Habetliyil 
h~kl~ bulmuf, diğerini tahkir et-
mııtı: · 

- Yalancı, sahtekar .• d'ye ba
ğırılıyordu. 

Sonunda adamın baıındaki 
kaplan Perçemi alındı, ve !<.endisi
ne bir silah verilerek: 

- Haydi git bir kaplan öldür .. 
Yoksa içimize giremezsin.. diye 
dağlara bırakıldı. 

• • • 
Osmanlı heyeti Herardan kal -

karken gayet garip bir hadise ol -
du. Esterc:ler, götürecekl~ri yü· 
kün pek Ağır olduğunu ilen sür
mekte idilt.r. Her ıey haznlandık
tan sonra tam bir buçuk l:\at ko -
nağın önür.de birbir!erile boğuş • 
mutlardı. Sadık Paşa m~nakaıa
nın bitmiyeceğini anlryara.k Mac 
Cinniye haber gönderdi. Biraz 
sonra Otocmanah adında bir me
mur geldi. Memur, ilk öne" bütün 
yükleri eliyle muayene ettikten 
ıonra en yüksek bir denk' in üstü
ne çıktı. Şapkasını öne eğdi ve 
kavgacılara karşı sert bir tavır al
dı. O dakika bütün tehri inleten 
bağrıtmalar suımuftu. Çünkü O -
tocmanah !İmdi bir hakim vaziye
tini almıttı . On lan muhakeme ~ • 
decekti. Muhakeme edilecek mih
mandar ile esterleri temin eden 
Nacadi idl. Her ikisi timdi bir 
mahkeme hikimi sıfatını takın · 
mıt olan memurun karşısrna geç -
mitlerdi. Mahkeme masrah olarak 
Nacadi bir küp bal vereceiini söy
ledi. Mihmandar mahkeme mas -
rafını bir ester kıymetine çıkardı. 
Hakim Nacadiye sordu: 

- Arttıracak mısın?. 

Nacadi hiç bir cevap vermedi. 

Bu tekildeki muhakeınel 
ekseriya her iki taraf hid~ 
mağlup olarak kartısınd · 
intikam almak gayeıile evini 
mahkeme masrafı olarak 
koyar. 

Uzun bir muhakemeden 
mihmandar haklı çıkmııtt. 
dan sonra esterciler de arala 
bir kur'a çekerek kendilerine 
ıen denkleri aldılar ve kafile 
düzüldü. 

Kafilede Sadık P~dan 
muavinleri binbqı 'Talip, 
Yaıinden bqka bir çok m\h 
dar, on bet Nterci, on dört hi 
çi ve hayli muhafız vardı. 
arumda bulunan Habeıliler 

bir kısmı Abdürrahman, Cu 
gibi adlar da almıtlardır. Diğ 
rinin adı Hilo, Botkas. G 
Yuvato, ·Gezmo, Dogoba gibi 
rip Habet adlan idi. 

Herar' dan sonra yol baştan 
ta vahti hayvanlann bulund 
yerlerdi. Onun için kafile, mü 
kün olduğu kadar derelerd~n u 
yerlerde mola vermekte idi. ç· 
kü geceleri vahti hayvanlar su 
narlarına gelmekte idi. Bunu 
bilen Habetliler, derelerden Y 
ıekiz yüz r; etre uzakta gece m 

smı verirlerdi. Gece molası ve 
diği yerde büyük ateıler y 
sabaha kadar silahlı Habeıler 
bet beklerlerdi. V ahti hayvan 
en ziyade ateıten korktuklan i 
buralara yaklatamazlardı. 

N. A. OKAN 

Beıinci yazı: Vahfi hcıyvanl 
nn gece ziyareti. Fazla çiy et 
yen bir Habqli ve Sadık PQf 
miülıil ilacı. 

Seyyah akını 
Bu yaz orta Avrupadan şehri 

mize çok seyyah gelecek 
Köstence, (Huıusi) - Burada J celer tertip edilecektir. Seyyahl 

bu yıl hazırlanan beı yüz kabineli vapurdan çıktıktan sonra da pro 
plaj tertibatı tamamlanmııtır. Bu ram mucibince tehirde iki veya iİ 
yaz mevsiminde merkezi Avrupa. gün kalıp tekrar Köıtenceye dö 
dan Tuna tarikiyle Köstence plij- neceklerdir. 
larına gelecek olan seyahlar Rus- Bu Türk vapuru KöstenceY 
çuğa inecekler, oradan da tehrimi· döndüğü zaman, o sırada burad 
ze geleceklerdir. hazırlanmıt olan diğer bir kafile 

Seyyahların her türlü istirahat • alarak tekrar lstanbula hareket 
leri temin edi1miı, büyük küçük decek ve bütün yaz bu sureti 
bütün oteller de yeni tertibat alın- Köstence ile latanbul arasınd• 
mıştır. 

Otel fiyatları da muayyen tari -
felerle- geçen senelere nisbetle -
çok ucuzlatılmııtır. 

Seyahat acente1erinin yaptığı 
hesaba göre,, merkezi Avrupadan 
bu yıl muhtelif aylar içinde yet • 
mit bine yakın ıeyyah geleceği 

tahmin edilmektedir. 

Bu' seyyahlardan bir kısmının 

Köstenceden lstanbula getirilmesi 
ve bir kaç gün lstanbulda da kal
m'aları temin edilmiıtir. 

Bir Türk vapur şirketiyle yapı -
lan anlaşmaya göre, bu tirketin 
bir vapuru Köstenceden lıtanbula 
sık sık seferler yapacak ve ıeyyah 
tatıyacaktır. 

Bütün yaz mevsiminde vapurun 
acentesi Köstencede bulunacak ve 
vapura binecek 'seyyahlar lıtanbu· 
la muvaıalatlarmda Boiaziçini, 
Adalan ayni vapurla üç gün geze
cekler ve vapurda muhtelif eğlen-

aeyyah taııyacaktır. 

Bükrette, ıeyyah celbeden 9ir • 
ketlerin verdiği teminata bakılıt' 
sa, bu yaz dünyanın her yerindeJI 
Türkiyeye • diğer yıllardan bir k~ 
misli fazla seyyah eelecektir. Sd 
münasebetle Bükret ıazet~leri fr 
tanbul belediyesinin de ıimJicleıt 
faaliyete geçeceğini ve İstanbul • 
d; seyyahları alıkoyacak eğle~ 
ve gezintileri tertib edeceğini y•· 
zıyorlar. 

Her yıl V arna plajlarına bil • 
cum eden Balkan milletlerinin, bd 
yıl • acentelerin yaptığı propafaSI" 
dalar yüzünden • Köstenceye a1'd' 
edecekleri muhakkaktır. Vafi" 
pla jlan artık ilk ehemmiyet .,, 
cazibesini çoktan kaybetmittir. 

Romanya hükUnıeti bu yaz ~: 
lerde de ucuz tarife sistemini ~J 
bik edecektir. Şimendifer id.ı:. 
de seyyahat acentelerine a~ 
sühulet göıtermektedir. 
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Milli takım 0-3 gallb gelmesine 
raamen iyi bir oyun oynamadı 

Evvelce yuc!ljrmız ıibi milli 
takım namzetleri dün Galatasaray 
ile bir maç yapmıılardır. Neticede 
maçı milli takım namzetleri sıf rra 
karı ı üçle kazanml'f tır · 

Takımlar sahaya fU şekilde çık-
mıılardır: 

Milli takım: Hüsamettin, Nec
det, Hasan, Feyzi, Lutfi, Enver, 
Muhte,em, Salihattin, Rasih, Şe
ref, Eıref. 

Görülüyor ki bu takımda milli 1 

takım kadrosu için çağırılmamıı 
olan E§ref, Enver, GöneşH Necdet 
ve Hüıamettin yer almıılardı. 

Galatasaray: Hıdır, Lutfi Os
man, İbrahim, Fahir, Kadri, Nec· 
det, Münevver, Adnan, Şemsi, 

Danyal. 

Avni ve Fazıl oynamıyorlardı. 
Hakem de htanbulspordan Ad· 

nandı. 

Maç hatlar batlamaz Galatasa· 
raylılar tiddetle hücuma geçtiler. 
Milli takım bir türlü kendisini to
parlıyamıyordu. Hatta oyuncu
lar biribirleriyle anlaşamıyorlar
dı. Fakat Galatasaraylıların akın· 

lan milli takım kadrosuna dahil 1 
olmıyan ve müdafi cynaynn ! Gü
nef merkeı: muhacimi Neocdetle 

F enerbahçeli Hüaamettinin gay • 
retiyle gol olmuyordu. 

Devrenin ortasına doğru milli j 
takım namzetleri yavaı yavat 
kendilerini toparladılar. Ve tam 
otuzuncu dakikada Salahattin sı
kı bir tülle sol üst zaviyeden ilk 
golü attı. Devre böylece bitti. 

ikinci devre pek zevksiz ve ya· 
vaı batladı. Raaihin, Muhteıemin, 
Eırefin ve Galatasaray beki Lut· 
finin ara 11ra göze çarpan gayret· 
!erinden bafka hiç bir fevkalade
lik yok. 

25 nci dakikada milli takım 

gene bir hücumu esnasında Rasi· 
hin bir tülü milli takım namzetle
rine ikinci golü kazaıidırd• . Maçın 

bitmesine üç dakika kala da Muh· 
teıem kalecinin kaçırdığı topa ye
tişerek arkı bir tütle üçüncü sayıyı 
r:ıptr. Ve maç böylece bitti. 

Maç yukarıda da iıaret ettiği
miz gibi zevksiz oldu. Milli takım 
namzetlerinden HÜıamettin, Nec
det, Feyzi, Rasih ve Muhteıem 

nisbeten iyi oynadılar. Galatasa
raydan da L\ıtfi, ve Münevver çok 
iyi idi. Bununla beraber Galataıa· 
ray da iyi bir oyun oynamıı değil
dir. 

M.S. 

-ıkiiici····küm·e~·~:miih.fı;i1t:ı·~ .. ........ 
hazırlaiilfôi"" ,,. · 

Antrenör mister Siley pazartesi 
çarşamba takımı çalıştıracak 

-
Gelecek hafta milli takım nam-, 

zetleriyle ilk kartılaımayı yapa • 
cak olan ikinci küme muhteliti, ı 
bu haftadan itibaren mil!i t akım I 
antrenörü Mister Siley'le Pazar · 
lesi, Çarıamba günleri Beıiktaş 
11tadında çah§mıya bqlıya.rakbr. 

heyeti ataiıdaki tebliii ile, ilk se
çilen oyunculan çağınntflır, lü • 
zum oldukça bu liıtenin baricin· 
de kalmıt diğer namzetler de çağ· 
rılacaktrr. 

Tebliğ 
Futbol Heyetinden: 
Ataiıda isimleri yuılı futbol

cuların 7 Nisan 93- Pazar pnü 
saat 18 de mmtaka merkezine 
gelmeleri tebliğ olunur: 

Anadoludan: Ahmet Liva, 

Mes'ut. 

Yazması bentıen 
- ~ ...... "'™" --~ 

Dün 
Gördük

lerim 
Dün Milli takım namı:etleriyle Ga· 

latasaar),n yaptığı maçı baştan sonu· 
na kadar üzülerek seyrettim .. 

En·elA bir hafta sonra bir ecnebi 
takımıyle maç yapacak Galatasaray 
takımının muhacimlerinden bir kıs

mının büyük beceriksizliklerini, şahsı 
oyun ve inatçı çalımlarla bütün takı
mı bozduklarını, bu yüzden karşıla· 

rında biri merkez muhacim, biri de 
haf olan iki mildafii geçemediklerini, 

beceriksiz _ yerine hail genç 
,.e musteit bir oyuncu ile doldurulma
mış olduğunu görmek, bir hafta son
raki ecnebi maçı için beni bilyük bir 
bedbinliğe düşürdü. 

•• * 
Namzet olarak çağnlamayan oyuncu 

)ardan teşkil ediJmiş milli takımın, 

derme çatma bir kadro ile sahaya çık
ması, herkese antrenman günleri de 
ancak dört kişinin çahşmağa geldiği
ni hazırlatıyor ve bir yürek sıkıntısı 

,·eriyordu. 

• • • 
Takımın teşkilinde yapılan bir ha

ta insanı çileden çıkaracak kadar bü· 
yükdü. 

Ev\'elce de yazmıştım: Du sene oy
nadığı ~tün oyunlarla Vefalı Muhte· 
şem ne mükemmel bir sağiç olduğu

nu ispat etmiş ve milli takımın, bu 
mevkii için en başta gelen namzet ol· 
muştu. 

Buna rafıııen dUn ildnd clddt ma~
nı seyrettiğim milli namzetler takı· 

mında Muhteşemin ziyan edildiğini 

--- ............... 4-rdf.. 
Çok bcmı1dufu, Adeta göbeklene-

eek kadar tfşmanladığı ve bu sene tek 
bir güzel oyun oynamadığı halde, ge· 
ne Salıihatttn sağiçde oynattldr. Muh
teşem de sağaçığa atılmıştı. 

Halbuki milli takımın sağ açığı bel· 
U olduğuna nazaran Muhteşem için 
oynryabileceji mevki yalnız sağiç o
labilir. Eğer dUn takımın sağ açıfı 

gelmediyse, orayı da doldurmak ll
zrmsa, yapılacak hareket, safiçde oy. 
naması yüzde doksan dokuz çok olan 
Muhteşemi yerinde bırakmak, bu mev
ki için sonra gelen namzetlerden Sa· 
lahattinJe sağaçığın yerini doldurmak 
dı. 

ikinci devre olsun bu hata tashih 
edilebilirdi. 

Fakat bir oyun daha Muhteşeme 
yazık oldu.,, 

• .y. 

Şimdiye kadar daima ihmal e ·ı 
dilmit olan ikinci küme oyuncu • 
lannm da inkitafma yol açacak 
olan futbol heyetinin bu çok ye • 
rinde teıebbüsu, öyle üm~t ediyo
ruz ki, bize bir çok gizli kalmıt 
iıtidatları meydana çıkarmak im
kinmı hazırlıyacaktır. 

ikinci kümeden bu it için se· j 
çilmit olan oyuncuların:> büyük. 
bit' ihmalkarlık gösteren mmi ta· 
kım nazmetleri ağabeylerine mi • 
sal olacak bir ciddiyet ve heveıle 
çahıacaklarına emin bulunuyo • 

Altınordudan: Halit, N~hat. Dün bu sıkıntılar ara.qında maçın 
Beylerbeyinden: Mazh~r. .. .. beni memnuneden taraflan da oldu. tik 
Eyüpten: Küçük Netel . Buyuk antrenmanJarda pek bozuk olan Fey-

zinin bir aylık muntazam çalışması 
Neıet. sayesinde feYkalade denecek kadar 

Hilalden: Akif, Nevzat, Rauf, iyilqtiğini görmek beni çok sevindir· 
Zeynel. di. Ne vakittir sahada görmediğim •·e 

Kaıımpatadan: Şaban Meh • çağırılan nam~tler arasında olmadı
ruz. met. 

Bu tetebbüıü ile hakikıden çok T opkapıdan: Salihattin Meh • 
miikemmel bir İf gören futbol met, Kamil, Salihattin. 

Diğer maçlar 
Güneş: 1 
Pera : 2 

Beşi k~a~· lsta o bu lspor 
(B) ve genç ta-kıpıları 

Dün sabah güneı ve Pera 
lcadrolarile Taksimde bir 

tam Tehir edilen lik maçlarından 

maç lıtanbulıpor - Betiktat B takım-
YaPnııılardır. 

Çok ııkı ve güzel bir maçtan 
•onra Pera 2 - ı Güneti mağlup 
ebnittir. 

f Juifaka, dahil klüplerin, gayri-
edere klüplerle teması memnu 

olcfutu 

ları dün sabah çarpııacaktı. Fa · 

kat lıtanbulıporlular gelmedi • 

ğinden Beıiktat hükmen ıalip 

sayıldı. Genç takımlar mııçmı da 

Betiktaıldar 3 - 1 kazanmıılar-
1 na nazaran, bu maç•n na • ı 

aı Yapıldığını bilmiyoruz. dır. 

ğı halde dün sol açık oynayan Eşref, 
manevi bir felaketle boğuşan ve şinı
dilik spora hakir olarak çalışmayan 
Fikretin, belki bir zaman açık bıraka
cağı mevki için, büyük ümitler n~nn 
bir oyun oynadı ... 

•• * 
Son olarak şunu da söylemek l,;te· 

rim. 
Dün Galatasaraylılar kendi takım

larında oynadılar. Fenerliler ~ild ma· 
çr yapmışlardı. Gelemediler. Güneşli
ler sabahleyin yapttkları hususi bir 
maçtan sonra yorulmu"lardı. Bu yüz· 
den bu hafta namzet takım derme 
çatma yapılmıştı. Kabul! .. Fakat ar
tık gelecek haftlar, tam kadrolu nam· 
zet takımı karşımızda isteriz. Maçla
ra gelen gelir, gelmiyenin ismini de bu 
işten siler atanz .. 

Yoksa bu gidişle korkarım bir ar· 
pa boyu llerllyemcyiz. 

izzet Muhiddin APAK 

9 

Şild maçla~ında 
------------~-----------

Fenerbahçe Hallcl 3-8 yendi şimdi 
Galatasarayla karşılaşacak 

Dün çoktan beri yapılmıyan 
tild maçlarına devam edilmit ve 
Kadıköy Fener stadında Fener
bahçe ile Haliç klüp!eri k&rtılaı

mıılardır. Maçı Fener bahçe ka
zandığından haftaya Galatasaray 
ile dömi fena) için çarpııacaktır. 

Oyuna Haliç batladı. Ve her
keıin hayreti arasında Fener ka· 
lesine güzel bir akın yaptı. Az da-

ha da ıol oluyordu. Bundan son
ra da Haliç yılmaaı. F enerbahye 
karımnda ezilmeden çok güzel ve 

gayretli bir oyun göstermeğe bat· 
ladı. Böylece ilk haftaymm 40 ncı 
dakikasına kadar vuiyet değit
med i. 

Fakat 40 ncı dakikada Şevki 
Haliç müdaf aasıru ıeçerek Fener
bahçenin ilk golünü yaptı. Bir da-

kika sonra da sağ iç oynıyan Esat 
takımın ikinci golünü attı. Dev
re de böylece 2-0 bitti. 

ikinci devre baıladığı zaman 
bir penalhdan istifade ede • 
rek haliçliler de ilk gollerini attı· 
lar. Bundan ıonra Şaban Fenerin 
üçüncü golünü aftı. Haliçli Enver 
de bir kafa vuruıuyle buna muka· 
bele etti. Namığın attığı dördüncü 
gole Haliçliler de mukabele ettiler 
ve vaziyet 4-3 oldtL Bundan aon· 
ra Haliçliler bir gol fırsatı kaçır
dılar. Bunu müteakip Fenerliler 
ileri atılarak arka arkaya dört gol 
daha çıkardılar. Ve maçı 3 e kartı 
8 le kazandılar. . 

Fener bahçe galip gelmesine 
rağmen hiç de iyi bir oyun oyna
madı. Buna sebep belki de Fikret, 
Fazıl gibi bir iki iyi oyuncunun 
bulunman•uıydı. Haliç ise bHakis 
çok canlı ve iyi bir oyun oynaml'f, 

ve İstanbul funpiyonuna 3 gol 
atmıttır. Maçı Halid Galip İyi ida
re etti. 

M.H. 

3 üncü küme maçları 
s 

Doğanspor, S~mmersporu yendi, • 
Karagümrükle Ortaköy 

berabere kaldılar 
Dün Şeref stadında yapılan Ü·ı 

çüncü küme lik maçların .fa evve· 
li Dojanıporla S11111enpor karfır ... 
lqtılar. Doğanıpor çok güzel hir 
oynıyarak rakibini albya kartı 
birle yendi. 

Hakem Saim Turgudun idare. 
sinde cereyan eden Karagümrük
le Ortaköy maçı da çok zevkli ol·ı 
muttur. Birinci devrede Kara-

gümrüklüler daha üstiin oyna. 

mıılar ve devreyi 2 -- 1 gali]:U -
'~''e ;;J yetle hitirmiılerdir. 

Fakat ikinci devrede Kara· 
gümrüklülerin bir oyuncusu sa -

katlıpıarak dııanya ç11ttıktan 
sonra Ortaköy bir gol daha yaptı. 

Ve müsabaka 2 - 2 berabere 
bitti. 

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

Kros koşusu 
Mıntaks atletizm heyetirin ter- Üzülerek duyduğumu'Za naza. 

tip ettiği 935 Kros yarıtl~rı Şiıli ran, Betiklatlı Şereften sonra, bu 
Tramvay deposundan ba,f.1yarak sefer de Bf!fiktatın en eak: ve kıy· 
gidip gelme ve 5 kilometre üze • 

Beşiktaşh Eşref 

metli oyuncularından Etref te rinden yapılmıt ve F eneryılmaz 
klübünden istifa etmiıtir. takımı birinciliği kazana.rak Is· 

tanbul 935 Kroı ıampiyonu ol • Betiktaş takımına büvük e-

muttur. mekler aarfetmiı olan ~refin ia-
Kupa büyük bir merasim ile tifası haberinin dofru ol~eıdığım 

Betiktat Halkevinde Halkevi ümit etmek istiyoruz. 
Başkanı tarafından F eneı-)ılmaz --o-

takımı kaptanına verilmİ$tİr. Bu Libertas geliyor 
münasebetle nutuklar ıöylenmİf • 
tir. Beıiktaf Remzi ve To<lı.ri Fe- Şehrimizde üç maç yapmak ü· 
neryılmazdan Koço v~ Haaan bi- zere çağrdan Avuıturyanın Li -
rer madalye almıılardır. bertas takımı, bu hafta içiııde lı-

--o- tanbula gelecektir. 

Balkan ilk maç gelecek Cuma Taksim 

olimpiyadı 
Albncı Balkan Olimp~yadının 

lstanbulda ve Fener stadında ya
pılması kat'i surette kararlqmıt· 
tır. 

Eylill içinde üç ıün VApılacak 
bu. oyunlar için lazım ge!~TI tah • 
siıat ayrılmıttır. 

-0---

Ruslar geliyor 
Her ıene olduğu gibi bu aene 

de doıt Ruı sporculan ile tt>maı -
lar yapacajız. 

Temmw içinde Sovyet!erle at
letizm, güı Cf, yüzme ve futbol 
müsabakalan için kartıhcafız. 

ıtadında Galataaarayla, ilCnci o -

yun Pazar günü ayni sahPlda Gü· 

netle, ıon oyun Cuma günü Ka • 
dıköyünde F enerledir. 

-o-

Bir Defi 
Bir boksör rakip 

arıyor 

Kilom 56 dır. Kendi ıikletim. 

de olan boksörlerle dövüşmek iı· 

tiyorum. Rakiplerimin 56 kilo • 

dan fazla, boyları 165 dea app 
olmama11 1azımdır. 

Robert Kolej 

Aziz Be.im T ezgiden 
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dürüp servetini elinden almak istiyor. Fa 
vetin asıl sahibi Evelin ismindeki yeğ 
Polis hafiyesi x : 9 hırsızlar tarafın dan 

11unıııııuıııuııııııııııımıumlltllllll""4u Alı ........ , ı mı..._..,,.lflllıtıudılllllUllUıu ~ edecek: heyecandan heyecana düıecekıiniz. ilan genç kızı kurtarıyor. Ve çetenin reisini 
· .................................................................. . 

KONUIACAK 
'IAK"TtMh:. VOk 

kUltTU L.MANIN 
ÇARESlNE. 

SAKALIM ••. 

- ~----

·• Otomobil ve makinist Jf 
~ mektebi -) 

~~~~~~~~~~I ~ Tabim - Stadyom arkası ye· ' 
r ni den devresine 10 Nisanda (J 

-- . ... . 
(Dnxım ~dtteltJ 

mııtıınrıJllltn:ımmııtmııııııııaııııımıııınuııımuımuuııııııııınıımıınıııııınruınıımııııııııınıttıııııııııııııtınıı:nıı:ııııın I llllııııııtlI1!111111nmnıııııııu1mnımı11tııntJ111111ı111tı1nınııımıı?1111nıılltuıııııııııuıııı111ın""'"ıtıııımnııııııınmft11111 
1111• .. ••lıtııı•i•u•ııuı• •••·••ıtıııı•• .... llllli••• .. uıııı•• • •••ıımıı•"••ıııuuu•••ıı 111 1ıu .. ı11ıuı• .. •••aıı&llllllUUlUJU;1lUllUınutttfllUlliüıU1111llllilUllWlldlllllllUUllJUUlJUllwilllW1ı&111...,,,"YI-~-

Türkce s Osmanlıca - Fransızca 
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SOZLUK bqlanacaktır. Kayıd muame · Jt 
lesi açıldı. Tafsilat için prog · IJ 
::;~~~~D~=~~:!~nnv:ab:ık:~ i~ Dictionnaire Turc - Ottomaen - Français 
lunur. Telefon: 42508 .. R. d f .J . ,;ı • b ~ y lsmail Hami Danişmen tara rnuan meyuana getırilen u lfigat u. 

1 - Doktor Ahmet Asım 1 ürkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca fi 
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'' intişar etmiştir. Flatı 100 kuruştur-. 

Tramvay gol11, Muallim Nad cfJll. No 115: 
Istanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri 

ırnnf oru haiz: çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her türlü 
hastalara açık hastahane. 

Yatak fiyatlan iki liradan itibaren 
Doğum ve kadm amellyatlanyle apandisit. fıtık, bamır ve buna 

l>enzer ameJiyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ,.e 
bro~r gönderilir. Telefon: (42221) 

PETROL NiZAM 

SAÇLARI 
Besler • kuYvetleodirir -

Döklilmesini keser • uzatır. 

PETROL NjZAM 
T.e.crübe edilmiş en jyi aaç ilicıdır. [I 

ıın~~illıınlWI~~ 11~il~lıii 11,1 

ıstanbul Belediyesi ilanları [~ 
Hususi idareden aylık alan Muallim Mütekaid ve ök\üzleri -

nin Mart 935 den Mayıs 935 dördüncü üç ayhkları 4 Nisan 935 
Pel'§embe gününden itibarf".n latan bul Ziraat Bankasından verilecek· 
tir. J\ylık sahiplerinin müracaatları. "1702,, 

I
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ınıınmmu~nıımr 11ııuı!~!~m~ !:!~ıııımııuu 1 il Alafranga ve alaturka. 
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Cıltlı 125 bo kitabda bula.caksınız 1 Hergün pişecok yemeklerin ve tıthlann lısıesinı \e vapılışlarını 

l
ciltsız 100 Satış yeri; lstanbol Ankara caddesı ~o. J 57 

kuruş 
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1

1 ''' '111 ~llıırh lnkılAb Kitabevi ~ınmrıJfüıııı. . _., .. 
Günün F otografları 

Muhtelif gazetelerde çıkan günihı badiıelerine ait fo 
tograflarla spor mecmualarında gördüğlloüı spor hare· 
ketlM'ille ait fotograflar valn11 lstanbulda VAKiT 
kOtüpbanesinde sahlmaktad1r. 
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Her yerde 

- Yaz mevsimi lçlrt 
Gömlek, Pijama ve iç kostil" 

siparişinizi Beyoğlunda GaJat1l 
Lisesi karşısında 178 No: Jd 

David Gömlek Ticare 
---hanesine verini 
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Osnıanlıcadan Türkçeye Söz 
klavuzunu neşrediyoruz 

ıı. :elliğinin tutkunu olmUftU •. l - O: ıürk<;e kqklerden gelen 
sö::lerin karıısına (T. Kö.) beldcğ! 
(alam.eti) konmuııur. Bunların her 
biri laalckuıda ""'" ih ıumanlarımı 
zın (müıeluwu) yaılanm ga.::eıe • 

Heyeti Vekile = Bakanlar kurulu = 
(Fr.) Conıeil des ministreı 

Konıre = Kurultay = Congres 
Müpvir = Danıtman = (Fr.) Con· 

aciller 

Enmüzeç = Kip = (Fr.) Type 
Örnek: O, bir enmu:eci edcb • 

di = O, bir cdeb kipi idi. 
Ensal = Nesiller (T. Kö.), ürenler 

Erkim harbiyei umumiye = Genel 
kurmay = (Fr.) Etat - major g~neral 

Erkanı harb zabiti = Kurmay su • 
bay = (Fr.) Officier d'ctat.major 

Erz = Pirinç 

Esirine = Kulca, kölece 
Örnek: Onun yanında esirane 

çalışmt§tım = Onun yanında kul • 
ca, kölece çalı§m'§tım. 

• <zre vereceği:. 
2 - Yeni konan kar§ılıklann iyi 

ayırd edilmesi için, gereğine göre, 
/ram~ ya=ılmıı, aynca örnek. 
lcr de konulnıu§tur. 

Örnek: Mil§avirlerinin fikirlerini 
anlamadan İ:f yapmadı = Dant§man
larınırı dil§üncclerini anlamadan iş 
yapmadı. 

Örnek:. En.salı aıiyeye cnmu::cç 
olacak hareketler = Gelecek iiren • 
lcre kip olacak hareketler. 

Erzak = Azık 

Örnek: Burada çall.§an amele. 
er:akını köylerinden geıiriyorlar =-

Esas = Ana = (Fr.) Fondamental 
Örnek: Ana kurallar = Esas kai-

deler. 
Neıl = Nesil, üren, döl Eaaı = Aarl = (Fr.) Fond 

3 - Kökü ıiirhce olan kelimele • 
rin bugünkü i§fonmiş ve kullanılım 
,el.illeri alınmı~tır: Aslı ak olan hal·. 
aslı ügiim olan lıüküm, ıiirkçe "c;ek .. 
1'ökündcn gelen ıekil gibi. 

Şüri = Danıııt = (Fr.) Conseil 
Örnek: Maarif Şıirım = Kiiltiir 

danı~ıtı. 

Örn~k: Nesli iiıi = Atı iiren 
Kimin ncslintlendir? = Kimirı 

Bıırada çalışan i.gi,ler, azıklarını 
l.·öylcrinden getiriyorlar. 

Erzan = Yakııır, yaraıır 

r • , 
drnek: Asılsız bilgiler = Esas • 

sı.: Tıara<Üsler 
döl iindcndir? Esas = Dip = (Fr.) Fond 

Şurayi devlet = Danııtay = (Fr.) Eracif = Uydurmalar, düzmeler 
Eıalet = Asallrk, aıalet, asillik, 

akaoyluk, tözünlük Ömek: Dipsiz sözler = Esa.<ısı: 
sö::.ler Conıeil d'Etat Örnek: Bu eracife ehemmiyet Aıil = 1 - Asallı, aıil, akaoy, tÖ· 

zün Endabt = Abt 
Endam = Tay, boybos 

verınedil~ = Bu uydurmalara ( dii:
mclcre) önem ı·crmcdil.·. 

Orcüfe = Uydurma, düzme, yalan 
dolan 

2 - (Vekil kar§ıtı) Eıi 
Eaas = Temel = (Fr.) Fonde -

ment, baıe 

Nakliyat = Taııma = (Fr.) Trans
port 

Örnek: Endamlı bir gc~ =Boy. 
boslu bir ge~. 

Eri.mil = Dullar 

Örnek: Temel koyma = Vaz'ı c· ' 
SCL'I 

Örnek: Bizde nakliyatı bahriya 
gittikçe terakki etmchtedir = Bizdr 
deni:sel ta§ıma, gittikçe il~rlcmcktı'
dir. 

Giydiği elbise endamına uygun 
di~memi~ = Giydiği uruba, ta)'ına 
uygun dii§mcmi§. 

Örnek: itam ı:c eramil maa~la • 
n - Ôksii: t~c dul aylıkları. 

Örnek: 811 i§te esaleıen bulunu. 
yorum = Bu İ§te esi olarak bulunu
yorum. 

Esaret = KuJJuk = (Fr.) Servitud ı: 

Örnek: Türl.: milleti esarete ta -
lıammiil edemez = Tiirk ulusu kul. 
luğa dayanamaz. 

Eaaesen = Temelinden, aslmclan = 
(Fr.) Au fond 

Örnek : Esasen ben bu İfİn böyle 
Endamı mevzun, mütenasibülendam, Erazil = Sıynklar, yüzsüzler olacağını da1ıa cvı·eldcn seımi§ • 

Vesaiti nakliye = Taııma araçla • 
n = (Fr.) Moyens de transport 

kameti mevzun sahibi= Taylan 
• endaz = Atan, atıcı, atımı 

Örnek: Tir enda:ı = Ok atan. 
tPnger endaz = Demir atml§. 
Ender = Azrak 

Örnek: Erazili rıasdaıı = Budu. 
nım yii.:sii:lcri.nderı. Esaret (Ülke ve ulusların yaban • 

cılara mahkQmiyeti anlamına). = Kö
lemenlik = (Fr.) Esclavage 

tim = Aslından ben bu işin bör.'e 
olara~ım rlcılıa Önce s<'::mi§tim • 

Örnek: V e.Jaiti nakliyenin en ye
~i ıayyaredir = T Clllma ara<;lannın 
en yeni.si uçlwdur. 

Era.:il talmrıından = Sıyrıhlar ta
kımından. 

Eaaıi = Anasıl, köksel = (Fr.) 
Constitutionnel 

Örnek: Ender olarak bize gelir = 
A ::.mk olaral; bize gelir. 

Erbab (ehl anlamına) = Er, er • 
diklik. 

Örnek: llindlilcr ruırlarca e.~a
rct lıayatı geçirdiler = Hindliler a· 
sırlarca kölemenlil.: lıayatı geçirdi • 
fer. 

Örnek: Kük.'ld tİi.rf'ler = Huku
lı:u esasiye = Droiı.~ constitutionnel'f 

Aııasal kaııun = K"nıınıı esasi = 
T ,oi corısıitutionnelle 

Encam (Bak: akıbet) = Son 
Örnek: Encamı hôr kaleyi dii§nıll· 

na teslim l'tti = /§in sonu, kaleyi diif· 
mana verdi. 

Endiıe = Kayrı 
Örnek: llayatının son günlerim 

/,::) :;k crıdi~.,lcr i: '::,d" gcçirmi !İ = 
llayaıının ~on giinlrrini büyiik kay • 
gılar ~inde g~irmişti. 

Örnek: Bay M ... iıinin eridir (er
babulır) = Bay M ... ')'apı İ§irıde er
dikliclir { erbabtır ). Esaret (Harb esirJiği anlamına) == 

Tutsaklık 
Esad = Enbaılı, baıhca, batm = 

(Fr.) Fondamental, essatiel, principal Erbabı meailih = iti olanlar 
Örnek: Büdcc devl~tin en ba§lı 

(ba~lıca, başın) i§lerindendir. 
Encümen = Komisyon = (Fr.) Erbain = Karaluı 

Commiuion 

Örnek: Askomi.syon = Sow; -
Commisaion 

Enin = inilti 
Örnek: Erbain fark giin siirer = 

Karakt§ kırk giin sürer. 

Örnek: Dii§man ordusunun baı
lmmandanı da esarete dü§mil§tii = 
Diişman ordusunun başkomutanı du 
tutsaklığa dii§mÜ§tii. 

E.atir = Mit (T. Kö.) 

Örnek: Oğu: destanında Türk 
esatirine aid pek mühim i:ler var • 
clır "= Oğu: epope$İnde Türk miti
nt? ilişkin pek önemli izler vardır. 

Enc~eni cwuı = Akademi (T. 
Örnek: Enini ·yiirekleri pcm::alı • 

yordu = lniltiıi yiirekleri parçalıyor
du. 

Erkan (Rüesa anlamına = Bat • 
man Eıir =- Tutsak, tutkun 

Kö.) = Academie 
Heyet, moc:lis - Kurul = (Fr.) Aı. 

ıemblfe, Conseil 
Enkaz = Yıkıntı 

Ömek: Enluu altında kalanların 
adedi bini tecavüz eımi§ti = Yıkıntı 
altında kalanlann .sayısı bini ~mıt· 

Örnek: Erkanı deıılet = Dcvlı•t 
ba~manları 

Örnek: Son muharebede dilş • 
mandan on binlerce esir aldık = 
Son savQfta, di~mandan on binler • 
cc tıttsak aldık. 

Esbab = Sebebler 

Heyeti umumiye = Genkurul = 
(Fr.) Asseinbtee generale 

Erkim askeriye = Generaller 
Erkam harbiye= Kurmay= (Fr.) 

Etat • major lfüsniiniin e.siri olmuştu = Gü • 

Ömek: Esbabını hazu-lamadan 
... (LQtfen sayıfayr çeviriniz) 
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yerine beyaz bir entari ile beyaz bir 
başörtü konulmuştu. Perimver evvela 
yataktan kalkmamağa karar verdi. 
Bu tuhaf halin altında gayet fena bir 
tuzağın kurulmuş olduğunu zannetti. 
Fakat elbisesiz kalmaktan çekinerek 
hemen &iyinip her ne olursa olsun 
'ltüdafaada bulunmağa karar ,·erdi. 

Aaradan bir saat geçer geçmez 
' Lükresin odaya girdiğini gördü. Yü· 

zündeki kin ,·e nefret silinmiş, sesine 
tuhaf bir tatlılık ge\mişti. 

- Sizi uzun müddet böyle sıkıntı 
Jçinde yaşa.tmak istemem. Bugünden 
aonra her akşam bahçede serbestçe 
gezebilirsiniz.. dedL 

Buna karşı Primverin kalbinde bil· 
yUk bir emniyetsizlik doğmuştu. Ak· 
pm olduğu zaman kapısının kilidi a· 
~ldığınr duyunca bu emniyetsizliği 
bilsbiitün arttı. Odasından dışarıya 
çıkmadı. Ertesi gtin , .e daha ertesi 
gün gene odasında kaldı. Nihayet kor· 
ka korka, eliyle hnnrcrinin kabzasını 
tutarak ~klngen bir.·tavırla bahçe)e 
indi. Bir kaç adım yürüdü. Sonra ce
saretlenerek, çok sevdiği çiçekleri ya· 
kından koklayıp oksamaktan doğan 
bir sninçle tarhlar :. arasında dolaş· 
mağa başladı. 

-64-
LOKRESIN HAZiNESi 

Yukarıda garmüş olduğumuz gibi 
J.ukres dairesine babasıyle birlikte 
gitmişti. Bahçede sık çalıların arka· 
sına gizlenmiş olduğu halde planının 
netiCfSinl seyretti. Papa bayıldıktan 
soru=. hemen yanına koıtu. Haykırı· 
euına bir sesle: 

- Llkin ne oluyorsunuz?. Neniz 
var baba! Pek kunetli pek müthiş 
düşmanlardan bile korkmamış olan 
:izin gibi bir adamın şimdi çocukcasr
• nhimlere kapılması doğru mu· 
dur?. dedi 

Yavaş yavaı kendine gelen ihtiyar 
Porjiya ıu cevabı verdi: 

- E,·et, hakkın var kızım! Benim 
gibi bir adam böyle şeylerden asla 
korkmamalıdır. LAkin Ltikresclğim, 

şunu bana söyle, öHilerin mezardan 
kalkabileceklerine inanmaz mısın?. 
Söyle Lükres !.. Söyle yavrum! Beni 

bu korkunç sessizlik içinde bırakma 
kızım! Oh, şu meş'alelerl- Oradaki 
meş•aıeıeri .• Yak onları kızım... Bak 

şu köşede bir takım gölgeler kımılda· 
nıyor ... Görüyor musun LOkres? .. 

ihtiyar Borjiya böyle sayıkladıkça 
daha heyecanlanıyor, ve hem de do· 
ğan bir deJilik kendisini büsbütün 
kaplıyordu. LOkres ses çıkarmadan 

meş'aleleri yaktı. Gece geç vakte ka· 
dar babasının yanında kaldı. Lakin 
rahatça uyuması mUmktin mil?. Uy-

kusunda durmadan sayıklıyor, çırpr 
pınıp duruyordu. Dudaklarında tuhaf 
bir gülümseme ile Ltikres, babasını 

seyretti. Sonra bu gülümseme silindi. 
Gözlerini uykuda bulunan babasının 
üzerine dikmiş olduğu halde ya,·nş 

yanş geri çekildi. Eğer bu sırada 
ihtiyar Borjiya uyanıp da kızının 

kendisine tıasıl hain hain bakmakta 
olduğunu görseydi, bahcedekinden 
daha büyük bir korkuya dÜşerdl. 

L6kres babasının dairesinden çık· 
tıktan sonra mcrdh·enlerden bahçe~ e 
indi. Şatonun içi karanlık ve ~izdi. 

Yalnız bir pencerenin hafifce aydın· 

hk olduğu görünüyordu. Lfikres bu 
pencereye doğru başını kaldırdı. Da

ima tetik bulunan genç kız, odasında 

sabaha kadar bir meş'ale yakmağı a· 
det edinmişti. 

Lfikres bu ışığa doğru bakarak di"" :. 
lerini gıcırdattı: 

- E,·et .. Sen her zaman tetikte bu
lunuyorsun. Fakat bütün bu tedbi°rler 
boşa gidecektir. 

Sonra bahçenin nihayetine doğru 
ilerledi. Burada yıkılacak gibi görü· 
nen harap bir köşk vardı. LOkres bu 

- Onu bir saat kadar sağda bırak
tık. 

Ragastan fazla bir şey söylemiye
rek sandalın dönüşünü bekledi. Co
zepyonun dediği gibi yarım saat son· 
ra kürek sesleri duyulmağa başladı. 

Kaptan derin bir nefes aldı. Çünkü 
Kaprera sularında hiç bir vakit tam 
bir emniyet altında bulunamazdı. 

- Sardenyanın ne tarafına çıkmak 
istiyorsanız söyleyiniz de gemiye öyle 
istikamet \'erelim?. 

- Ben de Sardenyaya gitmek iste· 
miyorum! 

- Ya nereye gideceksiniz? 
- Beni bura) a, Kapreraya çıkarı-

nız! işte sandal da geldi. 

Kaptan bu değişikliğe pek şaştıy
sa da belli etmedi. Yalnız: 

- Nasıl isterseniz!. Sandal yanaş
mıştır. Hemen inebilirsiniz, dedi. 

- Fakat gitmeden evvel sizinle bi
raz hususi görüşmek isterim. 

-Arkamdan geliniz! 
Bi rkaç saniye sonra Ragastanla 

Cozepyo kaptanın küçük kamarasın
daydılar. 

Şö,·alye sordu: 
- Birdenbire ufak bir sen-ete ka

rnşmnk ister mis iniz? .. 
- Siz yalnız emrediniz Mösyö .. Ne 

yapmak lazım ? 

- Ben Kaprern)a ineceğim. Orada 
bir kaç gün nihayet on gün kalacağım. 
Geriye dönmek için bir gemiye ihti· 
yncım ''ar. Bana sandalı gönderme
niz için size işaret verinciye kadar 
sahilde bekler misiniz? 

- Beklerim .• Fakat günde on düka 
altınınızı alırım. 

- Pek ala! ltalyaya çıktığımız za. 
man fazla olarak elli düka altım da 
vereceğim. ı 
. - Bundan sonra sadık bir köler.!· 

sım. Sandala lüzum gördüğünüz za. 
man gündüzse kayanın Ozerine ~ıkıp 
tiç el tabanca atınız.. Geceyse ayni 
yerde üç ateş yakarsınız. 

Raga1tan kaptanla uyuştuktan 

sonra güverteye çıktı. Cozepyo &Ordu: 
- Atları ne yapacağız? 
- Bize adada llzım olmıyacağı i-

çin gemld~ kalsınlar. 
Sonra Jıpada Kapya ile beraber 

sandala bindi. Yirmi dakika sonra 
sandal kuma oturdu. 

Ragastan hemen kayaya tırmandı. 
Yukarıda sahil boyunca giden bir yo· 
la rastladılar. Bir müddet yürüdük· 
ten sonra on on iki kulübeden ibaret 
bir balıkçı köyüne vardılar. 

Ragastan Glakomonun tarif ettiği 
kulübeyi aradı. ÖbUr kulübelerde ı
şıklar sönmilt oldutu halde bunda 
hlla ışık vardı. Kapıyı çaldı. 

Bu sahilin bütün balıkçıları gibi 
giyinmit bir adam elinde bir fener 
olarak çıktı. Sert bir 1e1le: 

- Ne istiyorsunuz? diye sordu. 
- Bizi Glakomo gönderdi? 
- Giriniz, sizin gibi gelen diğer bir 

adamı da içeride bulacaksınız.. 
Ragastan cevabın bu son kısmını 

iyice anhyamamıştı. lspada Kap) a 
ile beraber içeriye girdiler. Kulübe 
sahibi kendilerini dar bir odaya sok· 
tu. Ateşsiz bir ocaiın karşısında ısı
nan bir kimse gibi ellerini ocaia uza
tan bir kadın oturmuştu. 

lspada Kapya Ragastanrn kolun· 
dan tutup kadını gösterdi n: 

--Stella gemisindeki kadın! sözleri
ni mırıldandı. 

Ragastan kadına bakınca bütün 
vücudu titredi. Ve hayretle: 

- A .• Maga imiş ı dedi 
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Aleksandr Borjiya knının şa. 
tosunda bir mahkfim gibi yaşıyordu. 

Bu ana kadar son derece manevi bir 
r.t:!t::::et :!s~ ~ !~!!r-::r. nkl:~ 
da birdenbire bir inhitat husule geldL 
Sezarın Montef orte ~nUnde uğradığı 
mağlubiyet Papaya pek fena tesir et
ml§tl. Her gece uykuya yatmazdan 
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Kılavuzu: 
hiç bir 4e te§ebbüs etmeme.li = Se. 
beblerini hazırlamadan hi'] bir i~e 
gii~m-0nıeli. 

Esnasında = Sırasında 

Örnek: CP.bri yiiriiyü.ş e.~na.c;ında 
fazla mola t'Prm<'zler = Zorlama 
yiiriiyii.~ :arn$mda çul; mola ı•er • 
me:ler. 

Eza (Bak; cefS) = Ez!\ (T. Kö) 
Üzgü, üzü 

cP.znlamhnr. 
Fahr, iftihar = Krvanç 

Örnek: O. hPr i.~f P tt. 

olnıı)·a çalr~ır = O, he 
larmn İi.<1tiin olmaya çrı 

Faikiyet, tefevvuk = 
Örn~k: Çoh: 1>::.a t:"kri = Çok Üz- Örnek: 'ıf,.mleketim;;;İn hPr tn • 

ra{ınclalri terakki niimrmeleri, ) ' lL • 

rP./d<!rr. if rilıar ı eriyor = Üll>t>.nıİzi11 
/ıPr yanındaki i/erlemP. örnekleri 
yiir,.kl<'re fm~mıç t'Priyor. 

Esed= Aslan 
Eıef = Eıef 
Müuıif = Efeıli Esrar - 1 - Sır (T. Kö.) = (Fr.) 

gii çckıi. 
Ezel - Uzel, Öncesizlik 
Ezeli = Önce.iz 

Ömek: Onu11 bu miiPs.~if lınline 
valnı; !>en değil, lu•ke.<ı ac1d1 -= O · 
nun bu. bu PsP//; lınline yolm.:; ben 
değil, herke..<ı acıdı. 

Mysterc 
2 - Giz -: (Fr.) Secret 
Esrarengiz - Sırlı 

Ester - Kabr 

Ürnt•k: Öliim. insanlar için PZR· 

fi bir endi~P<lir - Öliinı insanlar i -
çin Önr.r. ... iz bir· lmvguhr. 

Fahri = Onursal 

Örn~k: O, bu rn::if P)'i /alıri ola · 
rrrl.- ÔPruhd,, rrti = O, brı i~i onımwl 
olara/; iistiinP nldr. 

Örnek: Mii.ımdf!med . 
rm ndedrf! /nil.-iyrr; bil 

·iişiinıii.zii. durdıırnmnilı 

mada dü5munlarm sa)? 
l1if,. ilr•ri yiiriiyiişiimiiz 
mndı. 

Eziyet - Eziyet 

Teessüf etmek = Eıef etmek, e • 
aeflenmek 

Örnek: Si;;rı tPcssiif t>dPrim = 
Si::e esef ederim. 

Eşhaıı. == Kişiler 

Ürnek: E~lırm miilıimmc = Ü · 
n('mf i ki:tilcr. 

Ürnek: ç ,./.-ri ~; f'::i:.·ptfon' lu•n hi ;, 
rim = Çclı'tifi f'ziyctlc1·i ben bili • 
rım. 

F ahretmek. iftihar etmek = Kı -
·-k. 

Tefevvuk etmek = Oı 
olmak. 

Eşia (tua) = Şuvağ 
r_·~radığını= / r('k çok il'· lnşia etmek = Şavmak F 

Faal = işçen, işçimen 

Örnek: İn.~an daima 
f m't'ıık etmek ar::.usi,-le 
der = İn.<nn, her za es:siif ettim = Uğrndığrnrz f Plnli<>tc 

pek çoh es<'/!f'ndim. 
Eıer = lzer =r= (Fr.) Oeuvre 

Örnek; Hayatında çok eser ı·<'r· 
mek i.c;tiyenler. çoh ı·e. Ö:;.'ii çalı~m -ı 
lıdır = 1/ayawula çok i:.:l'r t·erm<>l. 
i.stiyenler, çok ı·" özlii. çalı~mnlıdtr. 

Eşirra (serir) = Azılılar 

Ürnck: F,.~irrmrrn melcr.i ~ Azı 
lrlarııı .~ığırıaffer. 

Eşk Göz yaş1 

Örnt>k: Faal bir adam - İ.~r;r•n 
b~~ odam, 

Örnf'k: Garp matbuatının Tiirki. 
ye lraldi.1ndahi makaleleriyle in.ı~an 
i/ tilıar "diyor = Batı ba.~ınlarmm 
T iirhiyr• lwl,·kmrlnl.-i yaz1lariyle i!f
san klt'anryor. 

Faide - Fayda (T. Kö.) 

ne iistolmak ( Ü.'>tgelmc 
hareket eder. 

Eşkal Şekiller 

Eşkiya (şaki) Haydutlar 

O, p<•k faaldir = O. p,.I..· i~çimrrı. 
dir. istifade etmek = Fayda görmek, 

faydalanmak = (Fr.) Profiter 

Fail = İşleyen = (Fr. 
Örnek: Bu &uçu i§Uye 

riim faili. 
Örnek: Bu dağlar, bir zrmwnlar 

Faaliyet = lşçenlik, işçimenlik 
Ürnck: Bu yrl adanın hat•asındmı 

çoh fayda gördiinı (istifade gör -
diim. ;,,tifade ettim) = CNtc anne~ 
j'ai bemıcoup profite de la cure que 
j'ai /aite auz lles. 

Eıkis = Taslak - (Fr.) Esquisse P.~ltiyu yata;.: ı olmu~ıu TJu · clnğlar, 
bir nılıiılrr fwydutlar yarağr olmu.~· 
t il. 

Ornrk: 1111 lumı.ı;ta gö.<1terilen fa· 
oliyr>t, iyi llf'tcel<'r ı •ermiştir = Bıı 

i .~cil' gÖi\leril<'rı işçenlik, i) i ,,onuç • 
far 1 · f'1·111 iştir. ÖXERGEL 

Ürnr-k; iUii::.:.<•ci llamdi lJnyin bir 
e5h·isini bin liraya satın aldılar = 
Müzeci Bay Hnmdinin bir ta.'ilağı • 
nı bin liraya satın aldılar. 

Eşna (şeni) = Y rrtlaz 
Şenaat - Y rrtlazlık 

Onun faaliyetin e diyeceT~ yok • 
tur = Onun işçimcnliğine diycc<>k 
yoktur. 

istifade etmek = A11ğlamak = Kılavuz sözleri üzeri 
nin ( ULUS) ta çılaığınd 
ü:.ere bir ay içinde, istek 
ni bir Önerge ileri sürebi 
lar T. D. T. C. Genel K 
şekil altında gönderilece 

Eslilf = Geçmi~ler, Önceller Eşref {~e ayan) = tleri gelenler 

Ürnek: Kmtammw Pşmfmdan -
(Fr.) Profiter 

Facia = Acın 4Jrnek: Nesli lıa:.ır. ahlafa yalnı~ 
esl<if m eserlerini değil, kendi ,.a • 
rattıklannı da rılaştınr = BllgÜn • 
kü. üren, g<>lecf'f>lere yalnız geçmi~
lerin eserlerini değil, kendi yarat • 
ııklarmı dn ula~tırir. 

Kastnmon 11 ileri gr•f pn/Prind('iı 
Eşya = Eşya (T. Kö.) 
Evbaş = Ayaktakıım 
Eve = Uç, yüce 

Ürm·k: Hu ô.ilc bu. yıl iisti.i.~te fa. 
rilafr,,. g~çirdi = Bu arda bıı yıl ü.~c

iisıc acmlar geçirdi. 

Örnek: Bu fırsattan a."ığlanarah 
(i.~ti f nrlc N/erelı"} .~iz,. şunu da .~öy • 
/emek isterim. iri = Profitant de 
cettn occasion jc voudrais t'ous dire 
que .• Feci = Acıklı, acmlık 

J::, c~lôf re a·ıfftf,. 1: "m;,ıne ol, 

malı:yız = Biz, önceler t•e nrdıllarrı 
Örnek ol malı yr.:.:. 

Evlad = Çocuklar, oğullar 
Evvel = Önce 

Örnek: Bun darı etıt·<'l = Bundan 
Öner. 

Fecaat = acıkbhk, acmlılık 

Örnek: Giriştiğiniz işin f (!caatini 

Müfid = Faydalı 

Müstefid = Faydalanmıı 
Menfaat = 1 - Anğ, 2 - Çıkar = 

(Fr.) İnterct, profit 

.---- Emrazı dahiliy 
VEREM, GöÖ 

Mütehassısı Muallim 
Esman, eımanı baliğa (Bak: be ~ 

del) =Tutar 

Evvela = tikin 

Örnek: Eı·da şunu söyliy"yim -
Önr:P. ~unu .~öyliye,rim. 

ilınta edPbiliyor musunuz? = Giri:ı· 
diğini;; i.~itı acıl.-lılığını ( acmlrlrğmı) 
lwı·rıyahiliyor musunuz? Örnek: l - Bu işten bf'n hiç bir 

as1ğ (mrnfaat) brklemiyorunı -= ]<> 
n' attcnds mıcun interct ( profir) <fo 
cette a/fare. 

Fahit ...: Aşın 

Örnek: Esmanı bnligası bin lira · 
dır = Tutan bin liradır. Evvelü ahır - Eninde ıonunda 

Örnek: Ev velii ahrr bu l>orcu ö • 

Örnek: Bu pPk /ahi.~ bir t<!hlif = 
Bu pek <I§ırı bir önerge. 

A vrupadan dönmüştür 
ya Yerebatan, Hacı Süley 
tımanr, Cumartesi Paza 
şamba Perşembe öğled 

Tel: 23035 

Ema = Sıra Fuhuş = Utsuzluk 

Örnek: Bu esnada dört kişi bir • 
fA!n. ~ f'lıld:ı = Rıı sırada dörı 

/Afi birdM İİ.c;tiine ntzldr. 

diyecektir = Eninde sonunda bu 
borcu ()diyecektir. 

Örnek: Gcrn;leri fuh~a $İiriikli -
;)'f!nlcri lıanuıı t~~iyc eder ::;= Ge™]· 

2 - Yalnız hendi çıkannı ( men. 
fantini) dii~iinür = il ne pcn..<ıe qrı·a 
:Jorı in.ıcreı ( pro/ i..ı). 

Faik, Mütefevvik = Üstün Eyyamı bahur = Kızılm feri uısu::.luğa süriildiyenleri kanun 
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ene) oda kapısrnı kilitliyor ve birbiri 
arkasından ayni odada iki gece yat
mıyordu. 

Bununla beraber Papa yavaş yavaş 
emniyet .getjriyordu. Lukreı:ı iseı ken
disi şatoda bulundukça çekinilecek 
bir ':eY olmadığına babasınr inandır· 

ma ~ a çalışıyordu. 
ihtiyar Borjiya bir kaç gün içinde, 

ak§amlart bahçede dolaşacak kadar 
ce.-;;aretini toplamıştı. Bu bahçe, Tivo· 
Jideki bahçesini andırdığı için onun 
pek hoşuna gidiyordu. Yalnızca ge· 
.ıinmekten de zevk alryordu. 

Bir akşam Papa gene bahçeye in· 
mi~ti .• Ham gayet saf Ye Akdenizin 
ruhu okşayan kokusuyle doluydu. 
Berrak ve sessiz olan akşam ihtiyara, 
hayatını altüst eden felaketleri unut
turuyor, ve o, tarhlarrn arasında ağrr 
ağır yürüyerek parmaklanyle <:içcl\
leri okşuyordu. 

Nihayet gece oldu. Aleksandr Bor· 
jlya bir aia<:lığın altrnda bulunan ka
napeye oturup sakız l"e mersin ağaç
Janyle deniz yosunlarından çıkan ko
kuyu etrafa dağıtan gece meltemi ile 
ciğerlerini şi~irdi. Hüyük bir fikir ra
hatlığı hissediyordu. 

Birdenbire alnı soğuk soğuk terli· 
yerek olduğu yerde mrhlanıp kaldı. 
Yolun nihayetinde beyaz bir haya 1 
yavaş yal·aş ilerliyordu. Bu bir kadın 
hayaliydi. Yolun kumlan üzerine sü
rünen beyaz eteği hiç bir güı·ültu çı
karmıyordu. Beyaz bir tül alnrın ya· 
rırn ~amal ak örtüyor, güzel ,.e gamlı 
) iiı ii ay ışığı altında parhyordu. 

lhtiyarrn, di,leri biribirine r:ırpa· 
rak ağzından: 

- Kontes Alma! Kelime~i çıktı. 
Kımıldanamıyordu. Bu hayal onu 

olduğu yerde dondurmuştu. Hayal, 
yavaş yava" ve sessiz bir surette iler· 
ilmekte devam ediyordu. Papa titre· 
yerek düşündü: 

- Oh!. Ru odur! En•t odur! Onu 
tanıdım! Odnr! Fakat ne kadar da 

gençleşmiş? Bütün gençliği, bütün ta
zeliği ve göz kamaştıran güzelliği ile 
önümde yürüyen odur! .. Dehşet! 

Papa bağırmak istedi. Fakat bo
ğazı tıkandı. Hayal de yaklaşıyordu. 
Nihayet Borjiyanm önünden geçti .• 
\ c geçerken beyaz eteği ihtiyara 
!'!Üründü. Çukurlarından dışarı fırlt· 
yan gözleriyle Borjiya hayali takip 
ediyordu. Kadın yavaş yavaş uzak· 
laşarak gözden kayboldu. O zaman 
Papa avazı çıktığr kadar hııykırdr. 

1\anapenin üzerine arka üstü düşüp 
hayTlch. Aklı başına g<"ldiği zaman k1-
zı ve hizmett:ileri yanındaydı. Luk· 
re::;: 

- ~e oldunuz babacrğım? diye ı;or
du. 

Lakin ihtiyar hiı· ~ey ı-öylemck i:-;
temedi. hizmetçilerin yardımryJe he
men dairc,ine çıktr. Lukre,;:le yalnız 

l.a ldığım g-öriincr. dedi ki: 
- .Artık h<'r şey bitti, kt7.ım! 

- Allahaşkrna ~ö:. le:>;niz lmharı· 

ı{ım, ne oldunuz? l'eo;ar<'tinizi topla
yınız! 

- Her :;;ey bitti! 'Se ceı-aret kaldı 

ne bir şey! Artık bitti diyorum! (iiır 
idi öliimiin l.anadı bu gece hana clo· 
kunclu. 

[\orku \ ' C ıl<'h ::;-d içinde kalon 
ihtiyar Bor.fü :ı elhi..:<''-İyle dokunan 
he yaz ha) al, Lul,res haba3ınr at'C'Tc 
ile dairesine çıkard1ğr sırada, bahçe
nin içine dalrnı~tı. Sonra şatonun sağ 
tarafındaki kaprdan geçerek birind 
kata çıkıp geniş ye sade bir oda) a 
girdi. Ba~ından örtüsünü atarak pen
t<'reye da.rand' n> ay ışrğrnrn a 1 tındrt 

dalK:ılan pırıldıyarak titre') en denizi 
dalgın g(izterlr seyretmette ba:-.ladr. 

Papa tarafından zehirlenerek fü('I\ 

Kontes Almayı tanıyanların, hu .genç 
kızl görünce onun tekrar dirildiğin
den şüphe edemer.lerdi. 

Hatlıuki hu hayal. dahıı doğrusu 

hu lrnclm zavı:ılh Kontesin km Heat
ri~ti. Şatoya kapandığı giindrn heri 
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herkesten ayrı olarak yaşıyordu. 1 lk 
l1aftası müthiş bir istirap içinde geç
mişti. Bütün düşünceleri, kendi ken· 
disine sorduğu bütün sualler, Ragas
tan İl'minin etrafrnda dönüyordu. Ye
isli zamanlarında kendine cesaret •;er
mek için bu iı;ımi yavaşça söylerdi. 

Her zaman güzel, ciddi, giilümset· ,.e 
hazan da yeisli olan yüziinü hatirlı· 
yarak, gjzJi Ye kuvvetli bir fiurette 

hağlr olduğu bu kahramanın himaye
sine Mğınıyordu. 

Riı· gün. k<'ndi::o:ine ayrılan hizmet· 
<:İ kadm gelmedi. Bunun yerine Luk
res girdi. Prim,·cr hemen hançerinin 
yerinde olup olmadrğrıu yokladı. Çün· 

kii Liikresin arkasrndan Sczarrn gir· 
mesini bekliyordu. Fakat böyle bir 
ı;ıey olmadı. 

Rıı hu.susta <'nmiy('t gl'tiren Prim
H•r :ırtrk Liıkr<>~e hakmağa tenezzül 
etmedi. Halbuki Papanın klzz onu bir 
kaç dadika ı::ıe::o:sizce ı::eyretti. Sonra 
ya,·a~ yarnş ye alaylı bir tanrla şu 

sözleri söyledi: 

- Ölen anneniz Kontese çok benzi· 
) or.sunuz. Sizi gören mutlaka onu 

görmüş zanneder. Aradaki fark anne· 
nizin yüzünde her zaman görünen 
kedt-r. hal~i7.lik 'e saçlarındaki be· 
yazlıktır. 

Bu ı:ıözlerin her biri, l'rimverin kal· 
hine bit· hançer solrnlmuş gibi tesir e· 
diyordu. Gene de kendisini tutarak 
soğuk kan hhğını kaybetmedi. 

Uzun bir ı:ıessiılikten sonra Lukrcs 
ı:ıö7.i.ine dl'rnm etti: 

- Bir ı:ır7.unıı7.un olu1> olmadığını 
(iğrr.nmeJ!'r. g<>ldim. !-\iz<' karşı fena 

nıuameled<> bulunmadığımı elbete iti
raf edersiniz. Sizden nefret ettim, bu 
doğrudur. Fakat .sevdiğiniz adama 
kar~r nefret ,.e düşmanlık daha bü· 
yiiktfü·. L<ikin o kadar ıalim ,.e iı;:ken· 
C'f')" İ seyer hir ha drn deği !im. ~İ7.e ÇPk-

. tir<><'eğim nzahın ildnizin tir k~ lbinb:r 

tesir etmesini isterim. O şimdi sizi a
rıyor. Sabrelqin baka hm ı Vakti gelin· 
ce nerede bulunduğunuzu da kendisi
ne haber vereceğim .. Ha aklıma gel· 
di. Kardeşim Sezar "da bu yakınlarda 
sizi ziyaret edecektir. 

Primverin hafifçe titremesi, bu se
ferki darbenin ağır tesirini Lükresc 
anlattr. Alçak kadının dudaklarında 

muvaffakiyetten doğan bir gülümse
me peyda oldu: 

- Bu ziyaret hoşunuza gitmiyor 
mu? .• Pek yazık öyle ise!.. Halbuki 
Sczar sizi taparcasına seYer I 

Hu sözler Primvere çok dokunmuş· 
tu. Ltikres zavallı kıza son kere bir 
baktıktan sonra «;ekildi. PrimYer o 
zaman kendisini yatağa attı. Başını 

yorganların ara!'lına sokarak boğula 

boğula ağlamağa başladı. Bütün kuy. 
veti kesilmişti .. Bayılma derecelerine 
geliyor. hıçkırıklarım kimsenin duy. 
maması için dişleriyle başörtüsünü ı
şırıyordu. 

Lfıkres dairesine dönerken kendi 
kendisine: 

- Evet! Anne~ine son derece ben
ziyor. Ben bu benzeyişten herha ldc 
istifade etmeliyim. )<~yet: Hala eski 
kunetini muhafaza eden bu dimağı 
ezmek, Papayı batıl itikat ile zn·ana. 
dan çıkarmak için ona geceleyin bir 
hayal gösterilmesi yetecektir. Onu bu 
suretle mahvettikten sonra Romada 
da büyük bir muYaffakiyet kazana· 
mryacağırn ne malum? 

Odasında kilitli olan PrimYer u-
7.Un \'C istiraph gün ter ge~iriyordu. 
füricik t>~lcn<'<'si pPncereden deniıi 
:-;eyretmekti. O 'akit saatlerce, Ak de
nizin lach'ert ufkunu gözetlerdi. 

Razan, her kim olursa olsun. birt. 
ı;ıine derdini dökmek ,·eya bir kaç da· 
kika gözünün önünde bulunan güzel 
bah<;(•d<' gezlnm<.'k ist<'diğini duyardı. 

Hir ~abah. ıı)·loldıın uyandığı ZH· 

mun clbh19.lf'rini htılıımııdı. Bunları!\ 


