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Bu sabah 
bir otobüs 
bir çocuğu 
ezdi 

1Hı•tle • ''>Avusturya da Almanyaya 
______ r_. iltihakı istiyor!,, dedi 

Avusturya, eski 
zabitleri davet etti 

Musolini, Avusturyanın, 
Macaristanın ve 
Bulgaristanın muahedelerinde 
değişiklik yapılması 

iyi olacağını ARNAVUD 

Bu sabatı Samatyada ,,_ğaha _ 
mam caddsinde bir çocuğun ölü -
mü ile neticelenen feci bir kaza 

söylüyor 

olmuıtur. Kaza yerinde )'aptığı -
mız tahki~öt_a göre vak'a ;öyle ce- I 
reyan etmıttır: , 

Fransız gazetelerine 

f!Öre, Küçük itilaf 

istemezse böyle bir 

değişiklik olamaz 

Almanlar, Streza 
konferansında 

toplanacakların 

birtürlü 

Şoför Hikmetin idaresinde olan 
3278 numaralı Sirkeci - Bakır -
köy otobüııü Bakırköyüne doğru 
giderken lı:-m Samatya Ağaha-

mam caddeıinde iken önüne bir -
den bire yedi yaşında lgahar is
minde bir socuk çıknuıtn. Otomo
l>il çpk bızu aittifinden foför hiç 
bir manevra yapamamıı ve otobüs 

bütün hızıyla sol taraf tan çocuğa 
çarpmııtır. 

Otobüı; biraz ilerde ~urmuı, 
yere inenler çocuğun beyn: patla • 

mıt ve ölmüt olarak yattık"lnt gör
müılerdir. PoJis derhal vak'aya e
lini koymuş ve ıoför Hikmeti ya -
kalamııtn. 

1 

anlaşamıyacağını 
söylüyorlar 

Lord Eden'in 
edindiği intibaa 
göre ingiltere, 
Avrupa işlerine 
karışmalldır 

o·azısı 2 nri sayfada) 

Bitler neye 
güveniyor? 

Almanlarda 
taqgareleri qıldırımla 
vurulmuş gibi düşüren, 
insanların kalblerini 1 

durduran müthiş bir ı 
"ölüm şuaı,, varm~ş 

Alınanlar nelerine güveniyor • 
ar? lıte bütün dünyayı düşündü 
en, Ve herkesin uykusunu kaçıran 

al! •• 

Almaaya 16 Martta VersaY mu· 
edesini VT..&t .. b"t•'n du .. n • ,, •• . " ıgı, ve u u 

)~Ya kartı artık silahlanacağını 
•n etr"' · ıgı 2aınan pekala Fraıua -

nmen mükemmel orduya ıahip ol· 
duğunu, ln~ilterenin müthiş bir 

donanması bulunduğunu, ve Sov 

yet Rusların da muazzam bir hava 

ordusuna sahih olduğunu biliyor . 
du. 

Almanya diğer devletlerin ken
(Devnmı ı iinçiide) 

AKALLiYETLERi 
HAKKIN DA 
VERiLEN 
KARAR 

1 Lahey, 7 (A.A.) - Uluılarara · 
1 sı daimi adalet divanı Arnavud 

akalliyetleri hakkında üç muhalife 

karşı 8 reyle verdiği kararda bu 
akalliyetlerin serbestçe dini ve iç

timai müesseseler ve mektepler te· 
sis edebileceklrini vekendi lisanlat 

rını serbestçe kullagabileceklerini 
bildirmi~tr. 

70 yaşında bir 
kadın 90 

yaşında ablasını 
kurtarırken 

yandı 
lngilterede Berkıayr civarında 

bir köyde, taıarlanamıyan:•k ka • 
dar acıktı bir vak'a olmul 70 ya
tında iht:yar bir kadın, yalağın -
dan kımıldıyamıyan 90 yatında 

kızkardetini yangından kurtara -

yım derken beraberce yanarak öl
müıtür. 

ihtiyar kadın önce, evinin avlu
ıunda: "Kardetimin yataı • yanı· 

yor. lmdal ... imdat!,, diye acıklı 
suretle haykırmıt ondan sc.nra e -

vin içerisine dalmıf, bir daha da 
görünme mittir. 

Bu kadının adı Lusi'dir. Sara 
ise kızkardeti idi. 40 sen~denbe • 
ri ayni evde beraberce yaf.ımak • 
taydılar. 

<lJernm~ 2 incide) 

Kara 
Maske! 

Bu kim? Bunu yakında X : 9 
meydana çıkaracak .• 

Rütbe•i •ökülen mahkiım ::zbitler. halkın ve neferlerin önüncl2 "ke • 
mali rezaletle,, geıdirilip tqhir ediıirken ... 

YlJNANiSTAN 
Yeni bir kruvazör 
ısmarlaqacak 

o o o 
Feci bir Sf'hne 
...... ,_, ~ - ---- ~ 

-Tu ! .. Yuha ... 
-Al sana bir yumruk! 
Aıkerlikten ta~d meraıımıne 

dair, dün neırettiklerimizd.en bat
ka da, alakayı calib reıimler gel • 
mittir. Dünkü reıimleri Atina 

lara yuha çekmiılerdir. "Kahrol -
sun!.,, diye bağırmıılardır. 

Ahaliden biri, bir aralık, ortaya 
atlamıt ve rütbesi alınan bir baı • 
çavuıun suratına tükürmüttür . 
Bll§çavuı, bu tahkire daya!lamıya-

muhabirimizden tayyare ile almıf· 
tık. Bugünküleri, Yunan gazete
lerinde iktibas ediyoruz .. 

rak, mütecavizin suratına bir yum· 
Yunan gazetelerinde okundu . 

ruk yapıftırmıt ve diılerini dök • 
ğuna nazaran, tard merasimi çok 

feci olmuttur. Gerek askerler, 
gerek halk, büyük bir daire teıkil 
etmişler, hapishane otomobiliyle 

getirilen mahkumlar indirilmit, 

resimlerde görüldüğü şekilde 11 • 

raya dizilmit, kararname okun • 
mu§, sökülen kayışlar, düğmeler. 
iıaretler, ni,anlar, zabit tarafın . 

dan kesilerek arkada duran efzun 
askerlerinden birine muhafaza 
için verilmittir. 

Sonra, mahkumlar, birer birer, 

ahalinin önünden geçirilmiştir. 
Gerek ahali, gerek neferler, ·bun -

müıtür ... 

Bunun üzerine, halk, batÇavu -
(1Jemn11 ~ ncide) 

Bugün saat 1 de 
yangın çıktı 
Bugün aa.al 13 te Cağalc ğlunda 

Cağaloğlu hamamı yanındaki fo -
toğrafçı Jükki.nmdan yangın çık· 

mıtlır. İtfaiyenin aüratle Yt:lİfme • 
sine rağmen fotoğrafçı Tahsine a
it olan dükkan kısmen ve eıyası 
tamamen yanmıthr. 



Bil~:~:!~:.r!er ~ AISAMI _,.., JRLER .!il 
ta11arest ~vrupa_çta_ •!Yl!.ST _ k!_rışı~~ 

.. =:i~· ffitleregöi-eAVuSturyaWar 
Çilnktl bu uçuıta en muvaffak 

olabilecek makineyi ppabilen ya
nnm en luslı ft amn mesafede u· 
çut h Uimijıetbü elde halund-. • 

Almanyayı istiyormuş 
cak demektedir. p 1 f 1 1 1 fnJİ!tere hava nezareti, l~D ar s se r m z, bir ziyafet verdi 
,.ı Himall,a c1atı.rm.-11PD ~. ---------
,.,...Jeri ,..,.... oı.a fabrika,. bir Lord Edenin sev- DID iatildlli tehlikeye dütnıüt olu-
Stntoaf• tanareei mnarlamip. 1or 

Avusturya eski 
zabltlerı davet 

ediyor 
ıı AP kadar tanare hasırla. yahatlnden çıkan A,.m ıazete, Stresa konferan. 

.. ldır. Diler taraftan ba çefid netice 1 •muı aaUıü temin edip .-...-
11f1111m 'biitiia ~ hallet • ·Faa bir .. ..- yolunda büyük bir miaa11 olac•iı-
.. k için f• adamlan darmadu tanare ile MJ•laat e- 111 bildirmektedir. 

Vipu, 7 (A.A) - MUb Mü -
dafaa Nezaretinin bir teWillne 

CiWfıJorJar. · ~ hut11Juen Streza konferan .. 
Lort Eden bbu iJi · sında neler 

nuaraıa, uki Amturya - Ma
car ordusunda 111UY&Daf, ,.hat ld Stratotfeır DÇat111Mla • mtlhlm 

.... w..1. biri, la"1J'&NDİD piJo. 
"'- ft 10laalarmı tabii .... taz• 
Jıki lgerialnde J&t&tahllmektir. 

Tanareal* tayfa ft yolcalarma 
.....,_ ..... eenumda tenef • 
168 ..ıuehiHr bir han muldti te -
mm etmek dlflallltlyOI'. 

lhaidan hatka makinenin de 
malatelif sorlaklara, enıellere kar
tı mukavemet tecrüben ppda • 
caktır. 

StratCMfer apqlar,. taammUm 
•ttili talf Jirde Londra an Nw • 
Jorka bet aaatte siditebilecektir. 

• 

llflDit. slln akpm 
..--ı:.ıi 1a.w .. konuşulacak 
aı, '9UlJeda 1ranfık Bütün 1111h ümitle • 
oldaiima fakat U • rinin baih llthmn • 

ihtiJ&t aıfati7le himıet etmİf bula
nan y(izbqı rütbesine kadar olan 

-~ 15 Mayıa ili 11 E1IOI 
ı 931 e kadar icra edilecek ulierl 1aa1ar la Strua konferan -

milfterek .an. 11118 • NDda, ....ı& JaPb talimleıe ittirak iPı davet oluna • 
... mllzaheret etmek il.um ,.ı- ..,.Jaatlerinden ha. blleceldercHr. 
ıt:xı.ı -sı. ı •..a.. ..ı olan bati1-lan an- Maam•fib ba lftirak mechurl ... ..... .vJ emı,.... · MUIO&. N 

Lorchm •mvml iati ... 1aclars - latvaklar, ......, her olmayıp &llkadarlana kendi ia • 
l - Vui1et alır ohaalda he- devlet, takip etmek itteclili aba· teklerine bırakılmaktadır ve dört 

raber, haq tehlikeli 7okwr. seti a6yliJerelc Ye ba plyuet hafta IUncek olan bu tallmler ... 
Z - PolODJ&J& -w.ıer mulrabil taraflardan ~ o • naamdald bitin -.raflar keacli

imAlablaltll&. ~ tla lana .. ıala karplapcak, DIÜna • leri tarafmdan a.lenecektir. 
~--1.u..,. ..ı..p .... edileceldir. e- Ok 
•\.&akdelll6. . HeııbteeniltetmemitMrha· rransa, m em-

a-Hic .. _..... .... bir berftl'Cbrs Mmolinbda 1nıi1tere- mel ıstlhkamıarını 

t NiSAN - ıt:ı.ı; 

işsizliğin önün 
geçmek. için 

lnglllzler, 
Domlny~nlara 
gUnderlJecek 

lnıiltere mevcut İfıizl 
aay11mı azaltmak için, bu tı. 
lan dominyonlara 1iadı111n1M1t111 
karar •eriyor. lnıiliz Krabnm 
bile meratiminde toplanacak o 
dominyon bqvekillerile bu 
le ıörüıülecektir. 

lnıilterP. hükGmetinin yapb 
bir tetlrika ıare, adalardaa 
imparatorluk dahiline .....,._ 
sene ince ve aonraiaer JIJ 
t40,ooo kiti si~ 
913 te 304000 kiti ıitudllir. 

BasiiD ba Jet 4eliftlrme 
keti hemea hiç yok aibiclir. 

lnsiltare dominyonlatma 
lerden ıöndermek m ... letinin • 
fmatta h9111en ılriitülmeli 
lüzumlu aaJıhJor. 

o 

70 yaŞında bir 
kadın yandı 

. . ( . .,,.,.,. , .,., 
Sara, ,ataktan kalkamJJa 

kadar bitkin ve ıözleri h•en hr 
mm ıörma 'bir haldeydi. 

Y anpıun, oda içinde 
Ye aonradan cesetlerin JUUD 
bulunan bir ıu aobaımdm pk 
bit DDDetliliyor. ...,_ n'J'tl ,,....,. 1• blldircliiiae sire, Stmada l'I bOŞ bulunduramaz 

- 8 '• ·• •ltiUaP.. Amapa dlrt mesele ılrtif6lece1rmq: Pan., 7 (A.A) - Ha.w,. Na- Her iki.inin de kemikleri 
llleile mtual ,ı.. daha fasla 1 -AIİDDJ&mD bir taraflı ha- mı c..raı Mana, orda komu. J'&ll& bulmmnqtar. 
....... .. reketl kartıamda laıUlz, framnı, tanJarma ıladermit olclulu Lir ta

l~ noktai nawlaraamı tam. -. .. , "M..WıtlWs, ..... 1a. 

hL LL'-• &--!LI.! ı •I!- rmı bir takım müdafaa tertibatı i· •• 1 
. . • - 3 ~ lNlllll ....... - r ·---
~bn m Londradan Mldlrll ......... 

sni•lma bt'i71en ıu. devlet laf&lmda -.u..--ı. "Playbauae,,, biaatJDda, UJuU• 
tbwk t.t.....me ;,.... tetkiH _.;_~- rar.,, demiftir. uw kadmlar birliii ız -~ 
,..,...., Lelailtaam 3 _ AYalblrJ& latDdlJ1 ft ha Geaeral M--, tamimbü fU pe1İ menfaatine verilm Lir --n 
"~ fU'Uar1-,, ~ • latildlll .....,._ lçla • IJl pre- lhlerle bitiriyor: m&aam ..... i,, nde Hint p.iri Ta • 
1llefi lcaW ecleltile • • 1 ........ .....l•L . "Yeni ıelecek acemi elradm ıorun huaual surette yazıp ta 
r•lini, diiDIEü nÜI .. • DID ne O ,....._.. n ile 16nderdi1i bir tiir okun • 
' 4 - Aw ... )a, Macaristan Ye klfl derececle talim ılrmelerine 
il" iZ yazmıftık. muttur• 

~K Fakat, ba "bası ............ aktedU. ..U. _.. latiaum, Fran•mn kendi ıiikibı . Ulualararuı bÜl!ar birR 
..... ı.. ld ........_ buı Mldııaı•m tadili -• --:...;..; L-,rumalc il'lere bü • 

K d 1 d ,_. ..... ,, m ne o D • ... -~·- av batJram 1-haDan Ye J&.auu .. 
a ın ar arasın a iuna. Lehlltan aa1lemeaılkte - • • • f •• . tilD muallem ukerlerine ihtiyacı tekrar tehrimia ıelec8k elan 

Paraş•tıampivoau d LortEd v .1 ik dır ~ # ir. en arf8'R11~ ea, Almaa iatilabarat blrotaa ılS • ftl' .,, . Jall Korbel E,bi, kadmlar birli 
MoakoTadaa bildiritdiiine ıöre, Maqpl PiJaadıkiile Bek Polon. re, ltraa ._, ....... iftirak .. Elçlmlzln ziyafeti linin tehnmizde toplanacal 

Kızıl ordu lmmandanlarmUn W • Jip .,.._ ,...ı tartlarm. Şark ._ dnletleria noldai Mar lhtl. p ... t (A.A) - Jfik kG(llfelinde ~ıtir. 
rinin karnı tam 7000 metre Jab • misakı fikrini orta,a atan Frama Wlan ytlzCbaden. h~ bir mu.bet Tldd,.. IUJiill Elçi- Mleam ...... Hiat muziU ça 
nda tanareden keneli.ini para • Te Sovyetler tarafmdan ~ıeri liİ • netice çıbu,.akbr. Prama mat- . ıi S.t, Uvaı ve Ti • llllf, ~ büeai ıöateriJmittir. 
tütle ..ı .. ererek tlünJa parqüt • rülmesi lizım ıeldilini ıbaal et • haab be, Mmoltnlnla Jqllt.re " \tilletko ile ufibJan. 

0 
çü:iip bdm ıelmrana lmmııtır. mitlerdir. Pw q. •nlatma• umial .. • ıaa Ye Klctlk Anı.,• "ıı.J ... a 

9 Kadmm iami Feclorovo'dD'. Z4 Lor\ Eden de, lnsilterenla NI • fenmekteclirl•. p,..... 1.-.1e. maile a.Jkan f · 
,aımdadır. Yere initi 22 dakika mi teklifi mahiJetİDcU olmamakla r1, Mmollnlala teldlflad,ld dlr _ lqmau m&meuille. ~akalandı 
aiirllllfttlt. Tanaı-1 ..... 1n • 1-aher, mal mahbetinde .,_. ı cltlaal ma<ldmla UICllk Delk iti- · ""'-."" rine bir qle 2'fafetl Huntsvllte, _.AniirlD- Wf ( 

raktıiı Jerdm JU11D mil kadar tekliAer ileri aürmüt fakat 1la ko • ilim reJiae halb oldu,._ .a,1&-I •--it" :ıiytfet ... A.) - Dün ıece ele ıecen bir 
•• ..,. atede wr ,.,. i-ittir· mqmadan müahet -- cılaaa • ,...... .. ' 1 i ....... tiri ...... olmuttur. maralı IWk düpuaı Hamilten 

o 

o · mqtır. ilim mab1dbnları hücresine kapa 

zatı •tradan da Lavaı Moebn .,.ı..t1a._ Yunanı·stan yenı· bı·r td•lfbr· M•ı.-. •,;•.., gllmrDk alın11or VarşOY&,a ıeliace, hem Frama • kaçmazdan eYTel ..._. 
Otbutlklere yapılan Jelli Mr tebll- nm hem de S~erha aolctal •· miyetle neticelenen cina1etten 

........... bari~ ........... ·sarım temsil edea yeni t6klifleri kruvazo·· r ısmarlıyacak ıa,. ,..Janda elektrik .... ..., 

..... ,.kalana aıt lf1&larmdaa da 1 Poloapy~ llylemeal muhtemel • oturtalacakbr. 
ftl'll alm••-n• blldlrml§tlr. Vergi o 
miktar ... 111 evada kilo ...... so dlr. d"..... ,_..___ l"-J .... 
kuraf, .. )Ti mamul evada ... 1150 H1tler Avusturyada (B.,,.,.,,,. l _,., kat ..ıbaamdadır. Dil .,....... .MI 1 ~· 
llW& lradar 21 Dnlf, uo ıtamclu revıam istemiş ......... lilll ...... ,... Jkitlt.amhadlte müteaddiclta· yeniden 1tkA1et etti 
fala olaalardaa da 10 karqtur. • •-...:•.:- -weteleria 

1
--1..-._._.. .. ._........ ....._ L:...ı_ ~'---=-, L-L- L---', Hallet •Uktmetl ,....._.. 

·UllllDA •- • __ ...., dlllm ...... 11111.., lllUllSI' ,.....__.., vauw AVp19• • ._. .. 

Y.ı karar dla Clllata sflmrllbe Clen birine ıitt, tim•, 111UD11Dlarm mea'uliyetini takdir ramaa yeniden mttraeaat •-

lıllcllrllmlf " tatldkata batı.nmlftlr. 1 dt,. kadar b:lh..... ahJtler itham .uc1 tramı.r •.-mitlerdir. ::.:ı:-:.:::.1::;ııar:, 
Bn• berine bir pil )'01eular itiraz Fıanpmn trYlç etti· Pirecl-L! --L- .a-• --L&-Je. 
etlllfle, ft epralanaı llmıftta al· Jİ mtab taka ediyor 1 9IU __,._.- r- _..p 'ft ba JO)Jana bir harp Jumrblı 
... qlarclir. m mm riad• Veniploe'DD iqanmda hlJeUade old.,..a li7f .. tkte, • 

• IDiıülar uuhl il • t•~ E"t' .W ,....'aliyeti tlrl)dip için ı,m • Nlwlda toplaaacak olu 11191alr&IWll 
iTi.& 1111l9tiir. $arlc müa • Wam W J.iD1a haczine karar ftrilaaittir . karamanda ba •melenin mllal-• · ı landan medet amala- S.--~ Udnı:l 'bir mft • Atimda Wailan YDD&Diııtaa edllme5lal llerl dnaektedtr. 

H A B E R . ..... Jlitler, lnsilb hlktmetl -- llDin de ............ ........ Anbra eeflrl .... kaç a6ne kadar -==~~===~====~ 
letaabalua ea pk 1&blaa ha· :ınrlarma demittb' ki: "Aft&bu)a m. Tlrld,..,. dlneclltlt. Jtlli bir~ ....... 

Yd ...... pzetesldir. lllala - j halla arasmda bir ,.,tim ,apıl ·I Atlna, 7 - Buradaki Hd ....... Yen 1 b lr Yunan ~ittir· Baun ....... 
nm HABER'• ver.ter lllr •· .., herllalde Alma,.,. iltihak lull'lt faaipttedir. Yalms fırka ....... clcmamnnm ıaar.. 
derler. fikri e1meriJet bna•ealcbr!" ı reialerlnh. ....._ ı. ... 1r otu kruvazörQ muı, ı.111aa.. Elli'aia sakı 

Ba iki• iizeria9, AWlbatja • ilsiDc& dm. heri> li.iis tallld • AtiN, 7 - :Yaıan hidrftmeti, nmiJete ı..._iclir. 
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Bitler neye ı.-S-a-ba_h_G-az_e_t-el--e ... ri• ·-·------------

•• • ne diyorlar? Esir Kadın gu Venıyor "lngillere, Alman 

(Ba:.tarafı 1 ncide) 
di üzerine hücum etmeıinden 
korkmıyor mu?. Acaba ondan kat 
kat kuvvetli olan umumi harb ga
liplerine kartı elinde müthit bir 
ıili.h mı var?. Yoksa tehlikeli bir 
blöf mü yapıyor .. 

Son gelen Avrupa gazeteleri 
müthi§ bir ıır fısıldıyorlar .. Diyor
lar ki: 
"- Almanyamn elinde "ölüm 

ıuar,, denilen, ve ıimdiye kadar 
f evkali.de gizli tutulan müthiı biı· 
silah vardrr. Bu esrarengiz fua 
her hangi bir motörü derhal dur -
durmakta ve tesadüf ettiği canlı 
ıeylei derhal öldürmektedir. Yapı
lan tecrübeler bu hakikatı tama -
miyle ortaya çıkarmııtır. 

Ve bu esrarengiz şua hakkında 
fU malumatı veriyorlar: 

"Ölüm şua'mı,, ilkönce GrindeU 
Mathews isminde bir İngiliz mü • 
hendiıi keıfetmi§tir. O zaman 
tavıan ve öküz üzerinde tecrübe • 
Ier yapılmı§, ve bu fuaın hayvan -
la.rın kalbini durdurmak ıuretiyle 
yı!dırımla vurulmuf gibi derhaJ 
ö!dürdiiğü teıbit edilmişti. 

Bundan haıka bu ıua elektro 
mekanik ile iıliyen makinelere de 
tesir ediyordu. Fakat bu tesir p!k 
müphemdi ..• 

Avrupa gazeteleri bir zaman bu 
ke~iften bahsettiler, fakat sonra 
birdenbire bahsi keıtiler. Az bir 
zaman kinde mühendisi ile ket • 
!ettiği şı.a unutuldu. 

F akal Alman fen adam lan bu 
itin ıonu• .. u bırakmadılar. Bir fır
aat?a İngiliz mühendisini Alman • 
ya gP.tirdiler. Keşfettiği ıua üze-

u.rindeıuzun ?lı!malar yaptılar. Ve 

•'ftc.--lic.ede bUnu tekamül ettirerek 
fevkalade müessir bir hale aoktu ~ 
br. 

lngHiz mühendisi de esrarengiz 
hir ıurelte :.>rtadan kaybolduğun
dan bu ~ua yalnızca Almanların 
elinde l.aldı. 

Şimdi bu şuaın planlan Berlin 
müdafa nezaretinde Göringin o • 
dasında büyük bir demir kaıa 

içinde d~rmaktadır. 
Bu kasanın üç ayrı cins kilidi 

vardrr. Ve anahtarlardan biri Hit -
lerde, biri Göringde, biri de Al
manya erkanı harbiye dairesinde 
bulunmaktadır .. Bu üç ıahsiyet bir 
araya ıelmeden kaıa açılamamak· 
tadır. 

Bundan bir iki ay evvel Cenubi 
'Almanyada Münihte bu esrarengiz 
fU& tecrübe edilmiıtir. O gün 
Münihten çıkmak iıteyen bir oto • 
mobil ıehirden ayrıldıktan bir ki • 
lometre aonra birden bire durmu§· 
tur. 

Şoför makineyi muayene ettiği 

halde hiç bir bozukluk görmemit 
ve otomobilin hangi sebepten do • 
layı itleyemediğini bir türlü anla -
vamamııtır. 

Bu esnada Münihten ikinci bir 
otomobil görünmüş, bu da tam bi
rinci otomobilin hizasına varınca 
birdenbire dunnuıtur. Bir ıar 
içinde böylece yolda kalan ve bir 
türlü neden dolayı itlemediği an· 
laıılamıyan otomobilin sayııı elli -
yi bulmuıtur. 

Şoför ve yolcular büyük bir en· 
di,e içindeyken uzaktan bir ıüvari 
zabiti görünmÜf ve kendilerine: 

-Merak etmeyin! Bet dakika 
sonra motörleriniz itleyecektir ! 
demİftİr. Hakikaten aradan tam 
bet dakika geçince motörler bir · 
denbire i§lemeğe haı1am1ş, ve oto· 

mobiller yollarına devam edebil . 
mişlerdir. 

Bu hadisede "ölüm fuaı,, nın 
makinelere ne kadar kuvvetle te. 
ıir ettiğini gösteriyor. iddia edil • 
diğine göre makineleri durduran 
bu 1ua uf ak bir hareketle derhal 
canlrlara da teıir edebilecek ka • 
biliyetteymif ... Yalnız canlılara, 
mesela insanlara tesir edebilmeıı 
için aradaki meaafenin az olması 
Jizımmıf ... 
Yukarıda da dediğimiz gibi .Al

man topraklarından sızan bu riva
yetler belki de hakikaten bir blöf 
den, bir uydurmadan haıka bir 
fey değildir. Fakat Fransa hüku
meti Almanların elinde böyle bir 
§l.İa olduğuna inanmıthr. Ve dün
ya alimleri de elektrikle iıleyen 
makineleri durdrabilecek bir ıua • 
ın keıfedilebilmesine imkan gör • 
mektedirler. 

Böyle bir fua karşıaında, bilhas
sa tayyarelerinin para etmiyece . 
ğini dütünen Fransızlar timdiden 
buna mukabil bir çare arıyorlar . 
Şimdilik buldukları çare, tayya • 
releri Dizel motörleriyle iıletebil • 
mektir. 

Bu motörler elektro mekanik ol
madığından f U~ bunlara tesir ede
memektedir. 

Fransız hükUmeti Dizel motör . 
lerini tayyarelere tatbik edecek o • 
lan mühendise on milyon frank 
mükafat vaddetmiıtir. 

Çekoslovakyada bir tayyare 
f abrikaıı da huıuai bir nevi ma -
zotla işlemek tartiyle böyle bir 
tayyare imal ettiğini ve bunun 
için tecrübeler yaptığını ilin et • 
mittir. 

Eğer Almanlann icatları • ki 
F ranaızların buna inandıklarım 
söylemİ§tİk - hakikaten doğru ise 
bu takdirde dünyanın harb ıili.h • 
ları kısmında yeni ve büyük bir 
inkılab olacak demektir. Bunun 
da bütün insanlığı felakete ıürük
Jiyeceği muhakkaktır. 

Veni maliye teşkllAtı 
Ahnan malUmata göre Maliye Ba· 

kanhğında yapılmakta. olan ıslahat 

için proje hazırlanmı~tır. Yakında 
Kamutaya verilecek olan bu projeye 
göre Maliye Bakanhğında iki mü te· 
şarhk olacaktır. 

Bunlardan biri doğrudan doğruya 

tayyareclllğlnden 
korkuyor mu?,, 

................................• . 
Nakleden: ~ 

< va - "o > : . ................................ . 
KURUN - Asım Ul) bugünkü baş -~---· 

HABER' in 
tefrikası 
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ııazı.'fında Alman taygareciliğinden Kadının gözlerine bakınca, er· B · b' h 1 
balıs<'im<'kledir. Bitlerin Sir Con u uyuyan evın ır rüyası a i · 
Simonla konuştuğu esnada Alman kek, beklediği bakışları bulmadı .. ne geldiler .. 
lrm·a kurTetlerinin /ngiltere ile mil· Bunlar, hatıralarla ve ihtirasla pek Dün .. 
saııi olduğunu itiraf ettiğini. r•c Alman fazla dolu gözlerdi. Ve bu kollar. Yarın ..... 
tayyarcciliğinin daha yüksek olduğu- mahcub ni~anhhk çağlarının ace · 1 Bunların ne ehemmiyeti olabi • 
nu söyledikten sonra lngiltcrenin bu mi kolları değildi. lirdi?. 
ı·aziyet karşısında emniyetini kaybet· Yarı açılan bu ağzın mahcub ve Mevcudiyetlerinin ahengi için • 
tiğini, ı·e tehlikede olduğunu ilaı·e C· taze dudakları yoktu.. Goncadan d k l 
diyor. l\'etkcde lngilizlerin Alman· e, mü emme anlar vardı .. Bun • 
/arla anlaşmak istemesinin bir sebc· fazla güle benziyen bu dudaklar • ların dı§ında hiç biriıinin kıymeti 
bini de Alman lıat·a kuıTetlerinin bıi dersini çok iyi öğrenmit bir tale - yoktu ... Ve bu an geri dönmüştü 
yoldaki ilerleme.lerinde ı·e tclcvı·u· benin ağzına benziyordu. işte... • 
kunda buluyor. A§klarınrn ikinci safhasındaki, Kamile ve Vahid, hareketsiz:, 

CO,ıtHURll'ET - l'unus Nadi im Avrupa aeyahatlerindeki .sevgilisi biribirlerini seyre dalmıtlardı. 
günkü başmakalesinde lstanbulu gii- Kamile ile karşı kar"ıya idi, fİm D d ki k ld d 
zclleştirmck için yapılacak işlerden ,. u a arı ımt amıyor u. 
balısediyor. Bu münasebetle Ayasof· di ... · Yüzlerinin hiç bir parça11 tepren • 
yanın miizc haline konmasının çok ye· öteki niıanlr, kaybolmuftu. miyordu .. Lakin ruhları, biribirine 
yerinde ı·e çok iyi bir iş olduğunu Bu hararetli öpücük altında ı gülümsiyordu .. Vücutları belki de 
söyledikten sonra yalnız adliye sara· erkek, öyle bir hüzne kapıldı ki, maddi olmıyan bir ıehvet duyu • 
yı ankazınm burQ8ını çok çirkcnle§tir- Kamile hayrete düştü .. Biraz doğ- yordu .. Belki de değil, muhakkak 
diğini ilaı•c ediyor. Neticede bu ankaz 1 k l'k · · · ·· · l ru ara gece ı . en. ta.rısmm uzenne J maddi o m_ıyan ... 
kaldırıldıktan sonra yerlerine apartı-

iğilen bu batı, ıkı ehyle tuttu ve Birdenbıre, kadın dogw ruldu. man yapılma8ının çok fena olacağını 
bütün man:arayı kapatacağını, bun· kaldırdı. • Ellerini, erkeğinin hi.li. tuttuğu 
lar yapılırsa ı·c ıehir tanzim edilirse Kadın: başından çekti ... 
gelecek seyyalıların ma8rafı kat kat, -Yok, hayır .. • dedi. - Eıkiıi - Vahid!.. -dedi. 
kapatacağını söyliyerek yazısını biti· gibi olalım! _ .••• 
riyor. Beyaz tellerin ptrıldadıgw ı •akak. Ç k 1 ~ - ı a ım ... 

ZAlJIAN -Zaman imzalı yazı ftlu· 
soliniyi ikide bir müdalaa eden Be· 
yoğlu gazetesi sahibi Primi'ye çatıyor. 
Yazı şöyle bitiyor: 

ları okşadı, tekrarladı: _ .••• 
- Eskiıi gibi.. . - Burada oturmayalım .. Hay • 
Kocasının konutmasmdan kork- d · y k · d r ı.. u arı gı e ım... . 

tuğu için: Ve, beli, erkeğin ellerinden "Primi bugünk:ı Faşist ltalyayı 
müdafaa edeyim der~n bir pot da - Sua ... Sa.kın ha .. • dedi. • Bir kıvrılarak, sıyrıldı .• 
kırıyor ı•e diyor ki: "1935 Jtalya8ı ar ıey söyleme Birlikte yürüdüler ... 
tık 1914 Jtalyaııı değildir.,, Bu ltalya- Karşı karşıya, öylece bir müd - Kadın, arkasına dönerek: 
nın 1914 de müttefiklerinin aleyhinde det durdular... - Kapa, pencereyi kapa .... -de• 
harbe girmekle ı•efa8ızlık ettiğini a· Kadın dirseğini, Vahid in vücu • di .• Hırsız falan girmeıin .• 
çıkça itiraftır. Halbuki ita/yayı, 1883 duna dayamıfh .• Avuçlariyle yü - • • 
den beri devanı eden gayet kuvr:etli 

züne ıanki bir çerçeve yapmı§tı. Vahid onun bu emrini yerine bir miiahedcye rağmen Almanya a· 
leyhinde harbe glrmeğe teşvik edenle- Erkek ise, karısıı beline kolu- getirirken, Kamile, odanın eıiğin-
rin başında o vakit gazeteci olan JJI. nu dolamıştı. Derin derin düıün • de durdu. Sofanın karanlığından 
Musolini bulunuyordu. Ayni M. ~u-1 celere dalın ürkmü§ gibiydi .. 
aolini ise bugün ba vekildir. u halde rtık den y i gel •• 
Beyoğlu meslekdaşımıza soruyoruz: dı. E!emlerini, gamlı Erkek koftu .. 
Ortada değişmiı bir ıeu var mı?,, '· · k'tt·r besteleyen denizin O ·· 

A r.·şA 111 A '· b .. nıce va ı ı - ıuyorum .... 
n ... - "§anıcı ugun yazmzı . • 

olduğu yazıda vapur r:e tren gezinti· ıeıını .• • -Çocuğum .. 
lerinden bahsediyor. Geçen sene Sa· Vahidin aradığı artık, niıanlr -Öyle Ü!Üyorum ki .•• 
pancaya yapıldığı gibi tenezzühlerin hayali değildi .. Kamilenin naza • Sahiden de titriyordu .• 
çok faydalı olduğunu söylüyor. Ye bu rında iıe, Vahid, kabahatli zevc Vahid, ona ıarıldı .. 
İf için bir teşkilat yapılmasını tm•siye olmak hususiyetini kaybetmiıti.. Pardösüsünü, kanımın omuzla~ 
ederek yazısını bitiriyor. Biri Vahid, öteki iae Kamileydi. rına örttü. 

SONPOST A - Bir yıldız imzalı Biribirlerinin 0 derece ahtkın ol- _ Haydi .... dedi .. 
yazı talebenin gaztte ve mecmua oku· dukları kadın ve erkektler.. İşte o Eskiden yaptıkları gibi, lamba• 
nıa8ını meneden bir hususi mektebe 

kadar.. yı ıöndürdüler .. Vahid, kendi e -
şiddetle hücum ediyor. Y c gazetcnrn 
de mektep kitaplan ka.dar talebeye llk defa olarak buraya geldik • vinde olduğunu hiuediyordu .. Ki-
f aydalı olduğunu söylüyor. leri vakit, gece, bahçeyle evin gö • mi leyi karanlıkta yürüttü .. 

--o-- rünmeıine mani oluyordu. Lakin Kadın, bu geceden, bu aofada 

iRTiHAL 

idari işlerle, diğeri ise Maliyeye mer· Şehzadebatı Taıtekne mahalle. 
but inhisarlar gibi sair mali mües,c;;e· ,. 

deniz konufuyordu .. Ve bahçeden bulunan her ıeyden korkuyordu • 
güzel kokular yükseliyordu. Gün Kendinden, kendi hayalinden 
doğarken, Vahid, Kamileye, hah· bile korkuyordu .. Oradaki, küçük 
çeyi, denizi, evin her yerini göster- ıalondaki kendi halinden ürküyor-!!:elerle meşgul olacaktır. Vilayetler- ıi, Kayıerili Ahmetpafa sokağın • 

deki mali te:.ekküller de yeni şekiller da 19 numaralı hanede bahriye mitti. du ... 
alacak, ve defterdarlık usüllerine ni· 
hayet ,·eritecektir. 

mektupçuluğundan mütekaid 
Bay Abdürrahim Fazıl bu sabah 
vefat etmit cenazesi yarın evinden 
kaldırılacaktır. 

Y arm. - Ah ... Niçin? Niçin?. • diye 
Bu ıefer, yarın nasıl olacaktı?. inledi... (DeıJamı var) 

-o--
330 doğumlular 

çağırılıyor 
Eminönü Askerlik şubesinden: 
1 - 330 doğumlu ve bunlarla 

Şarköyde bir 
ada çıktı 

muamele gören kısa hizmetlilerin Dört be~ gün evvel Şarköydc tuhaf 
ehliyetnamesizleri 1 - Mayıs • 934- bir jeolojik hitdise olmuştur. Deniz 

Fakat yarının ne ehemmiyeti 

vardı. 
Etraflarında, i!le, gene bahçe-

nin kokusu ve denizin sesi duyu • 
luyordu •. 

de ihtiyat zabit mektebine gönde- kenarındaki sırtlar birdenbire denize 
rileceklerinden 25 Nisan 935 de çökmüş. buna mukabil denizde 300 tarhları ... 
fuheye geleceklerdir. metre uzunluğunda ve :iO metre ge· . Hatıralar, bibirilreyile mezco • 

Bu güzel rayihaların nereler • 
den gelebileceğini, Vahid, haya -
linde canlandırıyordu.. Ağaçları, 

2 _Askeri orta ehliyetliler nişliğinde bir ada meydana çıkmı~tır. luyordu. 

1Temmuz935 de, tam ehliyetliler -o--- Çok geçmeden, hatıralar silin-
1 Eyliil 935 de ve yüksek ehliyet • Döviz ka~akçıhğı di. Onların yerini, şimdinin he • 

lstanbul 
yecanı tuttu. Vahid ile Ki.mile, 

lilerle deniz sınıfına ayrılmıf olan- Alınan bir habere göre 
l T zaman ve mekan mefhumunun dı-ar 1 • 2. eırin • 935 de sevke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bü-
tabi olduklarından aldıkları ehli • rosu yeni bir döviz kaçakçılığı tahki· ıma çıktılar. 

Haydarpaşa ltseslne 
bahçe 

Kültür Bakanlığı taraf mdan 
Haydarpaıa lisesi önüne bir bahçe 
yapılmasına karar verilmittir. 

Yeni neşriyat 

Bllyttk Gazete 
(Büyük Gazete) nin 24 ~ncü 

sayısı güzel renkli bir kapak için • 
de çıkmıthr. Bu sayıda bütün 
dünyanın aıkeri kuvvetlerine, or • 
du vaziyetine dair tayanı dikkat 
bir makale ve heyecan}~ resmiler 
vardır. 

yetnamelerini henüz şubeye yaz. katına el ~oymu:;;tur. Bu kaçakçılığın 1 --------.-------
hir ltalyan ''apur acentası tarafından Hu akşam SAR "'Y memasınd • dırmayanlar çağrılma günlerinden "" 
yapıldığı şü~heı-oi üzerine malUmatma R Q ç .

1 
L o 

evvel §Ubeye göstermeleri ilan o • müracaat edilmek üzere üç ltalyan, 

lunur. ı;;mniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bü- Oynıyanlar: George Arliss :.· ... z···e··n·:·,·n ..... v.e ..... m •• u •• b .. t0::e .. m .... 
ZA Yt - 161:> sicil numaralı ehli· rosuna çağrılarak sorguya çekilmiş-, ... "~ 

--- .·--- ·-

yetimi ve nrahanm kazanç n~rgi~iyle tir. 1 Borls Kari of. Loretta Yu ng i DEK o R LA R 1 
nüfus kağıdımı za)i ettim. Yeni ini Diğer taraftan evvelki gece Harzi·ı B"t" d" d . ....................................... . 
cıkaracağ1mdnn c. ki. inin hükmü yok· yan npuruna gitmekte olan 1\fizrahi u un unya a tanınmış bu büyük banger aıluinia hayat Te 
tur. Yemi:. i kelesi arabat'ılanndan j,mindc hirinin ü1erinde 1500 liret serv~tini musa•vf'r ~f'nf'nin en fev~=-lide filmi 

Ziya · bulunmu~. ,·e tahkikata ha~lanmıstır. 
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şahin'in . . c u· . r····· .. ·n·~:·73··· .. ··· ···---························: 
Yazan: i 

Kadirean Kafh i 
································· O i Rüvuk Deniz Romanı 

: ........... ...,. ................. .. 

Venedik donanması Türkler 
üzerine bir sefer hazırhyordu 
Ali Reis denizin açıklarına u • - Ba:ba mı da götürmüşler mi? 

zun uzun daldı.. S~~ ona!. .. Babam buradan gitmiş 
O d yüzden fazla kalyon, mı . · 

aaı:r: ~dirga ve sair gemi, bütü~n Diye sormak istiyor, fakat bütün 
yelkenlerini açınıtlar, cenuba dog· yol zamanında ona t~k söz söyle • 

d 
meyen bu çelik yaradılışlı melek 

ru sidiyorlar ı .. 
Bunlar, kocaman ve beyaz ka . gibi kızla konuşmaktan sanki kor. 

:nıa.tlariyle denizin üstüne sürüne • kuyordu. 
rek uçan bir dizi kocaman martı- Lakin daha ziyade duramadı ve 
ya benziyorlardı. kendisi doğrudan doğruya uşağa 

Venedik donanmasının Türkler sordu: 
üzerine bir sefer hazırladığı çok • -- ~ahin Reiside götürdüler-
tan biliniyordu .. Fakat onların bu· Uşak bu yabanct adamın yüzü. 
günlerde değil, daha bir iki hafta ne baktı .. Ona cevab verip veremi· 
sonra yoia çıka.cağım zannediyor y:!ceğini birdenbire kestirememiş . 
du. Graçyoza da böyle söylemişti. \ ti ... • . 

~-:endi kendine şöyle düşündü: ı .. Fak.at.~enç.kız da uıağa ayni 
- Daha iyi!.. Babamın kaçırıl . sozlen ıoyleJınce: 

dıgı duyulursa Venediıkten arkama~ - Evet Markiz Hazretleri! O • 
diisecc'< gemi kalmıyor.. nu da götürdüler... Hiç olmaua 

Arabacı: bunu bırakınız .. Sonra Marki Haz· 
- Gidiyoruz Senyör! retlerin e biz ne ıör.enz? diye yal-
D.:yince da1gınlıktan kurtuldu vardık .... 

ve arabaya girdi ... 
<";:in "ib ve gece, hep gittiler ... 

f aknt ne mola verilen yerlerde, ne 
de yo::arda ikisi de tek söz konuş • 
madılar •.. 

Şatonun kapısında onları kala • 
balık bir aıker değil, iki ihtiyar 
:}C>valye kartıladı .. 

Graçyoza bunları tanıyordu .• 
ES>kiden bir çok savaılarda bulu · 
nan yiğit adamlardı. F aktt çok • 
tanıberi ıilah i!lerinde değil, Marki 
Haıreflerinin !&tosunda hususi 
itlerde kullamyorlaTdı .• 
Şimdi ı.a,.ı. ail&bais olarak ka -

pıda ne arıyorlardı?. 
Şatoda bir batkabk vardı. 
Graçyoza içeri girdiği zaman o· 

rada da ayni llalle karşılaştı .• Av· 
luda gene eski askerler ve uşaklar 
oturmuf, konuıuyorlardı .. 

Gençlik, cotkun ve ten gençlik .. 
Şimdi ıatoda bunlar yoktu .. 
Onu karşılayan emektar u1ağı • 

Diye cevab verdi ... Uıak söz -
!erine devam ediyor, Graçyozanm 
ona kızm.amaıı için yalvarıyor, 
suçsuzluğunu, açıkça göstermek 
istiyor, bin dereden ıu getiriyordu. 

Fakat onu artık ne Ali Reis, ne 
de genç kız dinliyorlardı. 

Birisi aradığını bulamadığı, yal· 
çın bir u'iurumdan tam çıkacağı 

ıırada birdenbire yeniden daha 
derinliklere düttüğü i~in, yürekten 

kıvranıyordu. ikincisi de verdiği 

sözü tutamadığı, sevdiği bir genci 
-~iremediii için derinden de
rine aanılmlflı .• 

Ali Reisin omuzları dütmüf, 
kolJan aar..kmıf, ba§ı eğilmişti .• 

Soluk soluğa, yumruklarını, diş
lerini uluyor, yerinde duramıyor • 
du. 

Birdenbire doğruldu.. Dimdik 
oldu ve uşağa dönerek: 

na: 
- Antonyo, Venedikte mi ka-

l ? B d b
. b Jacak? Yoksa... • · 

- Ne o uyor. ura a ır aş - - Hayır efendi1miz.. '.Amiral 
kalık görüyonmı.. Barbarizo ile beraebr Türklerle 

Diye ıordu... 'd k Ç k h d ıavaş için gı ece .. o ırçm r .. 
Upk onun önünde ezildi, bü - Bütün bunları kızgınlıktan yaptıgv ı 

z&ldü: - Markiz Hazretleri! Bizi ha • anlatılıyordu .. yoksa o, zorlanma-
• dan ıa vata ıidecek kadar ..• 

-..ıaW'lftT"-! Vikot Antonyo Pe • U k .. ..-s ~ .--- şa su&tu, .ozünü: 
rlniye ne kadar söyledikse de din· 
·lıet~dik .. Neredeyse bütün ıato ~ -Yiğit bir ıövalye değildir. Bir 

ıalon adamıdır .. 
ukileri öldürecek, §&toyu ateıe Diye bitirecekti ... Fakat o ııra 
•tT~.~ek, öyle gidecekti .. 

_ F • ltat ... Çabuk söyle!. .. Ne _ da gözleri Graçyozanın gözlerin · 
..a d" de bir saniye kaldı .. 
.n .uıl~•emediniz? .... ki · A•li Reiı yeniden sordu: 

--.. nıarki Hazretlerini be eyı • 
n~z !. dedik, neredeyse gelir, dedik. - Demek ki antonyo da, eıir 
Ukın bu '- h" d l · d ler de amiral Barbarizonun gemi· 

ll&«rı ıç in emıyor u o .. 
Yamndaaınıral Mitel Barbarizo 5:n:-1e bulunacaklar, öyle mi?. 
da vardı. Şatodaki bütün aıkeri - Konutmalarından bunu an.la-
ve esirleri alarak gittiler.. ı drm, efendimiz ... 

- Onun İçin nıi, burada bir ıü • iş anlaşılmıştı. 
rü kötüriim toplan.nı11 ? . Antonyo, bir türlü Graçyoza. 

- Efendimiz, onlan ·hen topla • ya kendisini sevdiremeyince, hele 
dım, ~atoyu !:usbütün boş bırak • orıun son gün, kendisini yaralı 
mağa ge~mezdi... iken Ankonalı tövalye ile gezme. 

Ali Reis, şatodaki askerlerin ~e gitt!ğini görünce fena halde 
gittiklerini duyduğu zaman kıh kırılmıştJ .. Bu kırgınlık, onu Türk
bile oynamamıştı .. Fakat esirlerin !erle dövütme için sürüklemiıti ... 
de beraber götürüldüğünü işidince Türklerle döviifmek o sırada afağı 
birdenbire bütün kulak kesildi. yukarı bile bile ölüme gitmekti .. 

Eıirler?.. Sakın Şahin Reisi de Demek ki Antonyo aşkma karşı . 
ıötürdüler mi?. Demek ki burada lık bu~maymca ölüme koşmuftu .. 
-....1 ... ,ı.. k d · .,.a:•d .. ? l'Lıle Amıral Barbarizo da ~:kerin; ve ---·· _:,, a & etlr • .. • • . vy a 

Ja, ptodaki ağD' i,1eri kinıe gör • fc rsalarım çoğaltmak için marki 
diiıreceklerdi?. Va~eryonun şatosunu boşaltmıftı. 

Genç kızın yanın~. sokulmuş, o - l Çünkü donanmaya bol aıker ve 
na: 1 hol forsa bulmak da o sırada epey· 

:ı 

ıi! Türkçeye CEBiDELIKLER !: 
Dört ayda Uç derş .. G . 1 :: eçıreo : 

1 Gebidelikler Şahı At;ıkgözler Padltahı 
Cemil imzasiyte aldığımız bir 

mehi.upta şöyle yazılıyor: 
"Musiki inkılabımız baılarken 

biz de bu huauıta büyük ve verim· 
li ( aa liyetler gösteren Halkevle -
rinden istifade etmek iıtedik.. Ve 
on , ()n beş ki§i Beyoğlu Halk fır 
kası merkezinin genç'lik mahfe • 
Hnde açılan keman kurauna açıl -
drğı tarihte kaydolunarak musiki -
rle ilerlemek azmiyle devama baş • 

bıdık .. Kursta hafta da bir ders ve· 
riyordu. 

tik iki hafta muntazam devall' 
edildi .. Arkasından bir kaç hafta 

ınuallimler değişti .. Nihayet kat'i 

olarak hay lıkenderin nezareti al • 
tında dersleri takibe batladık • 

Ge~e iki hafta muntazam 
gördük .. 

ders 

Sonra muallimimiz gelmedi .. 
Mahfelin idare memurluğundan 

sorulduğu zaman rahatsız olduğu 
cevabı alındı. Halbuki biz tale -
beler Bay lskenderin gelmediği 

haftalar F ran11z tiyatrosunda ça -

lııtığım bizzat giderek tiyatronun 

artitalerinden öğrendik. Bu itten 

idarenin haberi yok mu, var mı 
bilmiyoruz ... 

Mahf el idaresi ·bize her hafta 
muallimin geleceğini söylüyordu . 

Kurs başlayalı dört buçuk ay oldu· 
ğu halde ancak üç ders alabildik • 

Ve nihayet iki hafta soma yaz ta • 

tili olacağım ıöyleyen idare mem. 
muruna veda ederek ayrıldık. 

Bu sur~le emeklerimiz bota 
gitti. Büyük ümitlerle glı-diğimiz 
bu titen elimiz bot olarak döndük. 

Böyle müeueaelerin daha ciddi 
hareket etmeleri li%llll gelmez mi 
"d'? 1 ı .. ,, 
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ce güçtü •.• 

Graçyoza her an fenalaşıyordu. 

Yüzü sararmış, gözleri taşkına 

dönmüş ve buz kesilmitti. 

Morarmış dudaklarının arasın • 
dan yalnız şu sözler çıkmııtı: 

- Alçaklar! Şatoyu iki haydud 
gibi ıoymuılar ? .. 

Yan tarafa bakınca gözleri Ali 
Reisle karşılaştı .. Bir saniye öyle . 
ce kaldılar . Genç kızın bakışla • 

rın.da: 

- Beni suçlu bulma! .. 

Diyen bir yalvarış seziliyordu. 
Ali Reis bunu anladı.. Elini u-

zattı ..... 
Genç kız da uzattı ve sıktılar. 

( 01"\'amı rnr) 

rtA·BI Al" C . . b d 1 1 i ı engızın a,ı~ an ge-;en er 
::r:=:::mc:::nı:-.:ı~.::.:::::::::-..:::::=:.~::::==:::::::::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

-29-
Genç kız, delikanlıları müte

e11ir etmekten çekinerek onlar ka
dar üzüntü duymuştu. Fakirlikle
rinin derecesi kalbini titretmişti. 1 

Gözlerinden akan bir damla ya
ımr onlara göstermeden süratle 
sildi ve: 

- Affedersiniz.. Zannediyo
rum ki .. O!. Mümkün değl' böyle 
olmaz .. Hastayı rahat ettirmeli. 

Marika koşarak odasına gitti 
ve elinde iki yastıkla döndü. Ka
ğıt demetlerini çekip atarak has
tanın başı altma koydu. 

Nejad: 
- Ne yapıyoraunuz Matmazel 

dedi. Bizim için kendi yastığınızı 

vermenize razı olamayız .. 
- Niçin!.. Ben ıize değil hasta

ya veriyorum .. Sizin itiraza hakkı
nız yok .. 

Demir: 

- Fakat siz yastıksız ne yapar
smız Matmazel? dedi. 

- Ben mi? Bir elbise, ik~ üç e· 
teklik mükemmel bir yastık yap
mağa ·kafidir. Zaten ben uyumak 
niyetinde değilim.. Bende biraz 
hatmi çiçeği var •. O ·her haıtalrğa 
iyidir .. Bak .. Sizin bir de güzel a· 
teşiniz var .. Hemen ıimdi çabu
cak burada kaynatırız. Bir çayda
runız var mı? 

- Hayır, dedi. Bir destimiz 
var .. Bilmem l>u İte yarar mı? 

- Hayır yaramaz .. Bende var .• 
Siz ateşi yakın ben gidip benim
kini getireyim .. 

Genç kız odasma gitti. Nejad 
ıandığm bir parçumı daha alıp 

ateşe atarak: 

- Bizim hakkımızda çolC fena 
bir fikir edindi. Fakat ne yapalun 
bu fakirlik .. Ayıp değil.. Ne iyi 
kalpli kız .. Bizim için ne yapaca
ğını ıatırryÔr. Haydi bakalım va
ziyeti düzgün olanlarda bu kalbi 
bul.. İmkanı yok .. lmki.ıır yok .. 

- Evet Matmazel Marika bize 
karşı çok i nsanca hareket etti. 
Midemde açlık sızıları olmasay • 
dı kendisini daha güzel bulur· 
dum. 

- Demir!.. Böyle neden kıv· 
ramyoraun? .. Yoksa sen de mi 
hastalanacaksın .. 

- Neden kıvranıyorum? Bil • 
miyor musun sanki!.. Açlığımı 

dütünmemek için elimden herge· 
leni yapıyorum. Fakat hazan ken· 
dimde mukavemet bulamıyorum. 
Sen de Nejat, senin de benden 
çok istırap çektiğini biliyorum .. 

- Fakat ben cesaretliyim .. 
Haydi Demir, kendini böy!e yeise 
kaptırma .. 

Matmazel Marika ~lindt: çay. 
dan, bir fincan ve bir ki.i,tla şe· 

ker olduğu halde içeriye g!rdi. 
- Ne oluyor? .. Yoksa "> da mı 

hastalandı? diye sordu. 
Buna Nejat cevap verdi· 

- Hayır! Hayır!.. Bir şey yok .. 
Yorgunluktan.. Zaaftan.. Bugün 
çok çahtlı da! .. 

Nejat bunları söylerkeaı mide • 
sinde hissettiği ezilip hüzü~menin 
alametlerini saklıyabilmek için 
ocağa dayanıyordu. 

Matma7el Eleni, düşkünlükle
rinin, yüzl<'rindeki solgunluğun 
sebebini söylemek istemiyen iki 
gence baktı. Bir kadın, kendisin· 
den saklanmak bile istense böyle 
zaruretlerin doğurduğu istırabı 
kolayca anlar. Genç kız o~ağın ö

nüne diz çökmütlü. Çaydcı.nı ate· 

te koyduğu sırada Neajtta Demi
ri onlara hiaaettirmeden seyret • 
mişti. Birdenbire yüzü so!ıiu. Her 
zaman ten olan yüzünde keder 
alametleri belirdi. Ayağa kalka -
rak haykırdı: 

- Mademki burada btylt- gü
zel bir aletiniz var; mÜs1\ade e • 
derseniz gece yemeğimi de bura
da pişireyim! Eğer lutfeder de be
raber yeraek beni çok sevindir· 
miş olursunuz? 

Demir kendisini kaybetmişti: 
- Yemek mi? .. Matma?.e1 hali 

yemek yemediniz mi? 
- Hayır! Belki. siz de yeme -

mişsinizdir. 

Nejat iti müsbet bir şekilde ta· 
mire çalıştı: 

- Evet Matmazel .• Yememi§· 
tik.. Çünkü arkadaşımı bekliyor· 
duk. O getirecekti. 

- Gördünüz mü? İ!te ~nimle 
beraber yemek yemek için bu da 
mükemmel pir ıebep ... Komıuluk
ta böyle §eyler reddedilmez. Ben 
gidip odamda ne var, ne yoksa 
gtireyirn .• Gerçi çok güzel feyler 
yok •• Fakat halamın gönderdiği 
yumurtalarla güzel bir omlet ya· 
pabiliriz sanırım! 

Demir, yemek sözüyle canlan -
mıttı: 

- Bir omlet .• dedi .• O bu pek 
mükemmel.. Ben omleti çok seve· 
rim. Nejat::' 

- Fakat Matmazel bize kartı 
pek ziyade ltituf .gösteriyonunuz. 
Bizi daha yeni tanıdığınız halde 
bu hareketiniz .. 

-O! Ben pekı~bWl:•o~u
rum. Teklif ve tekWMfbin db·-hiç 
haz etmem •• Ben gidip gefrilecek 
feylri toplayıp gtireyim.. Siz de 
çaydana bakınız •• Su kaynayın • 
ca hatmileri içine atar ve ateıten 
çekersiniz.. Biz yemek yerken 
hastanın da iti bitirmit oluruz. 

Marika odasına gitti. Demir a • 
teşin önüne diz çökerek haykır • 
dı: 

- Bu kadınadeta bizim hami
miz oldu. 

Nejat: 

- Evet, dedi. Taliim bir aün 
yüzüme güler de elime para ge • 
çene kızın bugün bize yaptığı iyi
liğe mukabelede bulunacağım •. 

- Nejat, belki Ali Cengiz de 
açtır. ihtimal omleti ilaca tercih' 
eder .. Matmazel burada yokken 
sorsak.. · 

- Hayır!.. Hayır!.. Hutadır 

o. Sonra uyuyor. Uyandumıya· 

lım .• 

Filhakika Ali, uyku taklidi ya
payım derken gerçekten uyuya 
kalmıştı. Bu sırada Matmazel 
Marika yumurtaları ile, ı kmeği 
ile, helvası ile, peyniri ile o<laya 
girdi: 

- işte; dedi. Ben ge!diın .. 
Nem varsa getirdim. On üç yu -
murta, A .. Fakat bir felaket.. T~ 
reyağım da hiç kalmamışt1. 

- Ne nrarı var yağst'Z ~apa. 
rız .. 

- Y ağıı2 omlet?. Bu nasıl o -
lur .. Hiç yumurta yağsız yağsız 

tavaya konur mu? Y apışn kalır 

ayol.. Ha hatırladım. Dol~bımın 

köıesinde biraz içyağı vard:. Sim· 
di onu küçilk küçük doğra• v; e. 
ritiriz .. Bu bize tereyağı ir.:ni gö· 
rebilir .. 

(Devamı var) 
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Türkce - Osmanlıca - Fransızca 

·söz L ' Ü K 
Dictionnaire Turc - Ottomaen - Français 
lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu lugat öz 

7 ürkçe kelimelerin ıirntlige kadar. kııllanılmakta olan Osmanlıca as 

aynı zamanda Fransızca karşılıklarını gösf ermektedir. 
Herkesin ve hatta ecnebilerin lstHade edeceği bu SCZLCJK 

intişar etmiştir. Flatı 100 kuruştµr. 
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Zafıyeb umumiye, i1tah11ıhk ve kuvvetsizlik ha ihnda büyük faide ve tesiri görlllen 

F9slatlı · Şark Malt Hulasası 
Kullanınız. Her ecıanede 1atahr. 

lerin üzerinde hallsliğini tekeffül ~ ! ,,_ • .,...,_ 
ı- Cildi:ü::h~:vİy• ~11 Devlet Deıiryolları ue limanları iıletnıe Umum i~arHi illoları 

IDr.BahattınŞe:okıa Hayvan nakliyatına mühim tenzilat 
eden EB markasını arayınız, 

'"" . . . . ' . 
Babçekapı Tq Han 2 ıncı kat ıÜ·ı · 

t 9 dan 7 y kadar. ... ... Yeni tarife 1 Mayıı 1935 tarihinden itibaren tatbik "edilecektir • 
........ ıaa e ı ... ı ... : Ehli b • b'l" k 1 k h 1 b -==- 1 , ya ana ve yırbcı. ı umum anat ı ve anatsız ayvan ar, uta· 

1 n 1 iYi Y A Q E R • 1 nakledildikleri takdirde nakliye ücretleri, verilecek vagonla rm ta· ,.. ___ DiKKAT ,ı 

Emlak ~ 'ım ıatım•, veraset ve ~ PA 
intikal, ifraz muam~lderiyle ..._. t<1A~l(A 

)~ ........ ~._ •==--=-", rifeye dahildir. Dört ayaklı ehli hayvanlar tam vagon hamuleaiyle 

HU SAMED D 1 N 1 ban ıatıhlarmın beher metre murabbaı üzerine heıap edilecektir. 
ldrar, kan, kazurat ve ticaret tah· 1 Nakliyat sahiplerin~ kc.laylık olmak için yeni tarif eyi ve her me; 

her nevi vergi işleri mütehas· 
111lar tarafından takip "t. intaç 
edilmekle beraber bu ıtler için 
yapıla~ak maarafta yatd~m ve 
kolaylık gösterilir. 

Köprüh'.lfı Eminönü hım No. 5 
Telefoaı: (23100) 

Müsla.hur.lı 

HUBUBAT UIYLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

.illeri yapılır. Emlnönil, Emllk ve safedeki nakil ücretlerini gösterir haremli tarifeler satılacaktır. Faz· 
~ytam Bankası karıısmda İzzet bey f l la tafsHat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1723) 
hanı. !\I --------------
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- DOKTOR --11 1-lllffilll~~!l~lllll~ınJP' nurnnau:~:an~!:!!nımnnu. 1 • • 1 Alaltaıı~a ve alaturka. 

Kemal Ozsan YEMEK ve TATLI KiTABI · 
Vrolog - Operatör 1 Bevliye MUtehas•ısı Hergün pişecek ycmeklerın ve ııtlılann lısresinı \e vapıhşlarını 

~ıltlı 125 bu kitabda bul a.caksınız 
Krakög - Ekaelıiyor mağtuaın l.cılt~ız 100 Satış veri ·, lstaııbul Ankara caddesı t\o. I 57 

yanında. Her gün öğleden aonra kurus J 
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1~na 

~ ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
Göz ıniltahassısı doktor Keıif bedeli 870 lira 03 kurutolan Emrazı zühreviye ha,taneJİ 

Rı/ at Ahmed Göz berk laboratuvarı odasının çini He döıetilmesi açık eksiltmeye konulmuf-
ZAYI - 1791 sicil numaralı a- tur, Şartnamesi ve kefif evrakı Levazım Müdürlüiünd~ aörüliir• 
b 1 k hl. . 1 b C. Halk Fırkası sırumda kız li- 1 Ek "ltm . • . . • ,.. ·-- - • .• • ra acı ı " ıyetnanıemı \ay et • ~...ı ka d 32 d M ıı eye fınnex ııuyenıf'r 4:'1:1\/ numaran arnırma ve e.1ıtaıftJIS"" =• rşısın a numara a. ua- • 

tim. Yenisini alacağımcl".n zayiir \yene saatleri saat 15 ten 18 e kadarf kanununda Jazdı vesika v~ 65,50 liralık muvakkat teminatiyJe ber•-
hükmü yoktur. Hamdi ı&ın.. ı1 ---.ııı111ıııııııuııanııımıııanııınnıııumıınııuınu~ ber ihale günü olan 8 - 4 ,_ 935 Pazartesi günü saat 15 de Daisııİ 

lEncümende bulunmalıdır. '"1453,, · 
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Osnıanlıcada.n Türkçeye Söz 
klavuzunu neşrediyoruz 

• 
l - Öz türkçe köklerden gele!'.' yalnız duracak zamanımız yoktur. ı 

3 - Bu i§i ba§açtlrormal' sizin eliniz. 
den gelir, fakat başka işlerinizi bırak. 
manız lazımdır = Bu işi başaçıkar • 
malc sizin elinlı;den gelir, şu var 1-.i, 
(şu kadar t•ar ki) başka işlerinizi bı
ralmıalısınız. 

e!t le prolongement" hypothetique de 
la sciencc 

lacak ''ollar = 'Ayral durumlard11 Örnek': Bu malwlenizin fnsahalİ· 
ne diyecek yohtur = Bu yazınızm 
u;;diyemirıc> diyeali yoktur. 

·· belde,. sözlerin kar~ısına (T. Ko.) ~-
( aliimeti) konmU§tur. Bunların her 
biri hakkında sırası ile uzmanlarımı 
zın (mütehassıs) yazılarını gazete • 

Faraziye = Astöz = (Fr.) Hypotese 
tutulacaf• yollar. 

İstisna = Ayra = (Fr.) Exccption 

lere vereceğiz. . . 
2 _ l' eni konan l•ar~ılıklarm ıyı 

Örnek: İlim ve faraziye = ilim ve 
astöz = La science et l'hypothese · 

Müddea = Tö;ı: = (Fr.) These 

Örnek: ılliiddeasını iyi izah et • 
ti = Töziinii iyi anlattı = İl a bien 
expliqııe sa these 

Örnek: Vatandaşlar arasında lıit,:· 
. bir balcrmtlan istisna yok~ur = Yıml
daşlar arasmda lıiç bir bakımdan ay. 
ra yoktur. 

ifade = Diyem, anlatım = (Fr.) 
Elocution, dcposition 

Örnek: l /ac/,•si bozuk = Diyemi 
bo:::uh. 

ayırd edilmesi için, gereğin.~ göre, 
f ransız<:aları yazılmış, ayrıca ornek • 
ler de konulmu§tzır. 

Fakir = Yoksul, zavalh 
Fakr = Yoksulluk 

Bilaistisna = Ayrasız = (Fr.) Sans 
exception 

ifade ı•ermr.k, ifade almak = lJi. 
yem vm·mf>k, diyem almak. 

3 - Kökii tiirkce olan kelimele • 
rin bugii.nkii i~lenmiş ve kullanılaıı 
~el&illcri alınnll§tır: A .'Ilı ak olan hal; 
mlı iigüm olan hüküm, türhçe "çek •. 
kökünden gf!len şelril gibi. 

Örnek: Bütii.n hayatı fakr içindı> 
geçti = Bütiin hayatı yoksulluk ~frt. 
tle geçti. 

F ali hayr = Yüm, uğur 

Aksi müddea = Yantıtöz = (Fr.) 
Antithes 

Örnek: .llt/ii.ddea t~e aksi miiddca = 
Töz ve yantiöz = Thesrı et antitlıese 

F arzetmek = Tutmak saymak 

Örnek: 11 er t'atandaı:m Tıahlmıı 
bilôisti.mn sıyanet etmek vazifemiz • 
dir = ller yıı.·ddaJ:ın hakkını ayrası:: 
lwrumalı borcumuzdur. 

Tarzı telaffuz = Deyit = (Fr.) 
Prononciation. 

Örnek: ller ,·erin knıdine göM 
1)ir tarzı telilffuzu vard:T = 1ler )'f~
rin kendine göre bir deyişi ı·ardır. Jstisnaiyet = Ayrahk 

Fiil = İt 

Örnek: Bu i§lerin ilerlemesini )'a· 
rınki diİ.!Üncelerinizin de olncağına 
f ali hayr addederim = Bu işlerin i . 
lerlemesini, yarınki diİ!fÜncelerimi . 
zin de olacağına )"Üm .'!ayarım. 

Örnek: Sizin de benim kadar bu 
işle alii.kadar olduğunuzu f nrzetmelı 
isterim = Siz~ dP benim kadar lw i~· 
le ilgili sa:mıalc (tutmak) isterim. 

Müteferrik = Aynk = (Fr.) Divers 

Örnek: Miiteferrilc lıaradisler -
Aynk bilgiler. 

Tabir = Deyim .....; (Fr.) Terme. 
cxpression 

Örnek: Bu hareketinizi anlatnwk 
için na.~ıl bir if adc bulacağımı bile -
miyorum = Bu lınre!.eıinizi llnlat • 
mal~ için nasıl bir deyim bulacağımı 
bilemiyorum = le ne prıis pas troıı. 
ı:er d'e:cpression pour qualifier votre 
carı<luitP-

Tefrik = Ayırtı 
Filen = İtle, işiyle, · gerçekten 

Örnek: ileri siirdiiğii düşüncenin Fam= Renk 
Fi.mi = Ölez 

Fariza (vecibe) = Düşerge Örnek: Ayırtı (tefrik) lwlml el· 
fll(>;;. 

Tefrik etmek = Ayırmak 
· Örnek: İrıfcılôp uğrunda bütün 

kabili icra olduğunu filen ispat et • 
ti = ileri siirdiiğii dü.şüncenin yapı· 
labilirliğini i~lc tanıtladı. 

Fili = ltnel 

Örnek: ller insan f ônidir, f akrıt. 
iu.~anlığa bı.ralcacağı ,·üksek bilgiler 
balı:idir = ller insan ölezdir, anc,1k . 
in.rnnlığa bırakacağı yii.lisek bilt{iler 
hafızdır. 

t'arlıimıızı t'ermek milli /arizamız • 
dır = Dcı•rinı uğrunda bütün rnrfz. 
ğımızı ı:ermrk ulusal düşergemizdir. 

Tefrika (nifak anlamına) = Ayrr • 
ga = (Fr.) Discorde, dcsunion 

Örnek: l' alnız diişürıüp tasavvur 
etmek yetmez, fili olarak da hareke
te geçmelidir = Yalnız düşünüp ta· 
sarlamak yetmez, işnel olarak da ha· 
rekeıe geçmelidir. 

Fark (temyiz) = Aynm, ayırt Örnek: Vaıanda§lar aro.~ına tefri
ka sokmamalldlr = Yurddaşlar ara
sına ayırga sokmamalıdır. 

Fasıl = Ayrıç . 

Fena= 1 - Kötü, 2 - Tüken (ze· 
val anlamına) 

Örnek: 1 - Fena bir i§ = Kötii 

biri§. 

Örnek: Bu iki söz arasında biiyiik 
bir far/;; var = Bu iki söz arasında 
biiyii.k bir ayrım {ayırt) var. 

Farketmek (temyiz etmek) = A • 
yırtlamak, ayırdetmek 

Tefrika (gazete terimi) = Bölem == 
(Fr.) Feui11cton 

Örnek: Bıı esa_rin dört faslı ı•ar M 
lıer biri diğerine İaiktir = Bu izerin 
dört ayrıcı ı·ar ki, her biri ötekindM 
üstündiir. 

Faiz= Orem Farika = Ayırmaç 
Fasıl = Bölüm (Bak: Bab) 
Fasıla = Ara, aralık Örnek: Bugiinkii. giinde para atı· 

cnk yüzde üç /aiz getiri~·or = Bugiin· 
kii giinde para ancak yiizde üç ürem 
getiriyor. 

Faizi basit = Düz ürem 

2 - Bu alem bir /Hemi f eMdır = 
Bu acun bir tiiken acunudur. 

Farazi (biJfarz) = Tutalım ki, di-

yelim ki. 
Örnek: Faraza dediğinizin doğru 

olduğunu kabul etsek bile = Diye -
linı lıi (tutalım ki) dediğiniz doğnı. 
dur, ancalc ... 

Örnek: ilmin en biiyillc faril.ası. 
bir nizanı dairesinde çalı.şmaktır = 
Bilimin en biiyük ayırmacı, bir dü • 
zen içinde çalz§.malttır. 

Örnek: Gazetemiz yarın yeni bir 
tefrikaya ba§lıyor = Gazetemiz ya . 
rm yeni bir böleme başlıyor. 

Fart, ifrat = Aşırı, aıınlık, aşkın, 

aıkmlık 

Örnek: 1 - Fartı muhabbet = it. 
şırı ( a§lcın) sevgi \ 

Fasit = Bozuk 

Örnek: Zamiri fasid = h-i bozul; 
Fesat = Bozut 

ÖrnelC: Memlekette fesat çıkar -
mah istiyenlere karşı bütün millet 
mii.teyakkiulir = Ülkede bozut çı • 
1.:armal• isliyenlere l.ar§ı biitii.n ulus 
uyrrmkıır. 

Faizi mürekkep = Katmç ürem 
Fakat = Ancak, yalnız, !U var ki, 

istisna etmek = Ayramak = (Fr.) 
Excepter 2 - Mulıabbette ifrat = Sel'gitlı' 

a§ınlık '( aşkmlı f;). fU kadar var ki. 
Örnek: 1 - Seri, fakat itinalı bir 

.'ia'yile = Çabuk, yalnız ö:ısenli bir 
f:alrşma ile. 

Farazi = Astözel = (Fr.) Hypot
hetique 

Örnek: Bıı kaideden yalnız bir 
lwlimeyi üti.ma etmelidir = Bu ku • 
raldarı yalnız bir sözii ayramalrdır. 

istisnai = Ayral = .(Fr.) Excep -
tionnel 

ifrat etmek.= Aşırı gitmek 

Örnek: ili~ bir şeyde ifrat etme
melidir = lliç bir §eyde aşın gitme • 
melidir. 

lfsad etmek (Fitne anlamına = Bo
zutmak = (Fr.) Corrompre 

2 - Hakkınız var, fakat durar.al.· 
:nmanırm~ yoktur = Hakkınız t•nr. 

Örnek: Felsefe ilmin farazi bir 
istitalesidir = Pilozofi bilimin nstö
zcl bir uzatmudrr = l,a philosophi<' · Örnek: istisnai ı•tıziyetler<lc trTfu. F<ısahat = Uzdiyem 

Örnek': Gençliğin ahlakını if s<rd 
_... (L\ıtfen sayıfayr çeviriniz) 

c' ' 
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tün vicdanı, bütün şahsiyeti isyan e
diyordu. Ne yapacağını bir türlü kes
tiremiyordu. Bir kayanın kenarına o
turdu. Ne yaptığını bilmeden dalgın 
bir hdde eliyle demet demet fundala
rı koparmağa başladı. 

Bir aralık gözüne hafif bir ışık i
lişti. Bu ışık kopardığı fundaların bit· 
ıni..; oldu·'Yu aralıklardan çıkıyor sanı-

~ .. 
Jırdı. Merak edip ışığa baktı. 

- Tuhaf şey?. Bu ışık nereden ge· 
lebilir? Sözlerini mırıldandı. 

Merakı gittikçe artıyordu. Yere 
diz çöktü, toprakları çekti. Demet de
met bir takım çahlar ~aha kopardı. 
De1ik genişledi. Papaz yüzün~ ~~l~~ 
laştırdı. Ve içeriye b~ktı. Gorduğu 
şeyden dolayı bü~k hır h~:r~te ka: 
pıldı. Gözüne büyuk ve tab.u _hı~. m~ 
ğara ilişmişti. Evvela pek ıyı goremı
yordu. Sonra yavaş yavaş gözü a1ıştı. 
Artık mağaranın her tarafını tama
men görüyordu. Köşelerin birisi çok 
aydınlıktı. Burada bir meŞale yanıyor
du. Meş'a]enin yanında bir kadın O· 

turmuş, yahut çömelmişti. Kadının 
Önünde geniş bir dolabın içinde bir 
takım kasalar vardı. Bu kasaların i· 
~inde Parlak bir takım şeyler gözü a
lıyordu. Dikkatle baktı. Bu parlak 
şeylerin ehnas yakut gibi mücevherler 
olduğunu anlamakta gecikmedi. 

Genç papazın gözleri fal taşı gibi 
açddı. Kalbinin şiddetli bir halecanJa 
~arptığı yüzünden belli oluyordu. Ar
tık" J\iç şüphesi kalmamıştı. Bu kasa· 
i'"Uda her türlü tahminin fevkinde 
büyük bir servetin gizli bulunduğunu 
- 1 mıştı. Bu servet tahayyül ettiği 
ana k" d b' d' but Un saadetlerin f ev ın e ır şey ı. 

Papaz ıevincinden yahu~ sıkrntı-

d d ~ bı'r harekette bulundu. Bir an ogan ~ 

k fak taş delikten aşagıya ym·ar-
aç u • k d b landı. Mağaranın içi~dekı il ın u 

dUşen taşların pıtırdısını duyu~ca 
derhal ayağa kalktı. O zaman AnJelo 
onun Lôkres Borjiya olduğunu tanı· 
dı. Delikten bakarken L'tlkres tarafın-

dan görülmek gibi bir tehlike me,·cut 
olduğu için hemen geri çekildi. 

Sonra, görse de ne olur?. Diye dü
şünerek tekrar deliğe yaklaştı. Fakat 
Lukres meş'aleyi söndürmüş mağa· 
ra derin bir karanlığa gömülmüştü. 

Anjelo büyülenmiş gibi bir halde 
deliğin yanma uzandı. Beş daltika ka
dar gözünü delikten bir türlü ayll'a
madı. Lakin karanlıkta hiç bir şey 

göremeyince gözlerini yumdu. Lukre· 
sin hazinesi hayalinde canlanıyordu. 
"Rüya mı görüyorum, yoksa delimi 
oldum?.,, Diye düşündü. Sonra bütün 
vücuduna bir titreme geldi. Urktü. 
Aklına müthiş bir şey gelmişti. Ppa
yı öldürmek için geldiği halde şimdi 

ikinci bir cinayet daha yapmağa ka
ra:r vermişti. Hem Papayı hem de 
Li'ıkresi öldürecek bu suretle Ltikre· 
sin hazinesini ele geçirecekti 

Ne müthiş karar! 
Papaz acele ile deliği tıkadı. Taşla 

doldurdu. Yalnız bulunduğa yeri iyi
ce belledi. Sonra cebinden bir kılğıt 

çıkararak üzerine kurşun kalemiyle 
deliğin bulunduğu yerin planını çizdi. 
Bu suretle ileride onu kolaylıkla bu
labilecekti. 

Anjelo şatonun büyük kapısı önü· 
ne ''ardığı zaman kendisinde heyecan· 
dan eser kalmamıştı. Monsenyör Se
zar tarafından hususi bir memuriyet
le yanma gelmiş olduğu Altıncı Alek· 
sandr'ın kızma hürmetlerini sunmak
tan başka bir emeli olmadığı yüzün· 
den anlaşılıyordu. 

-65-
DÜŞÜNCEYI OKUYAN BiR 

KADIN 

lspada l{apya ile Şövalye, Stella 
yelkenlisinde görmüş oldukları ihti· 
yar kadına Giakomonun tarif etmiş 
olduğu ku1iibede rastlayınca kim ol
duğunu hemen tanımışlardı. 

Maga onları görünce hiç hayrd 
etmedi. Halbuki daha ilk bakışta Ra· 
gastanı tanımıştı. 
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harap köşkü hiç bir vakit tamir ettir
mek istememişti. 

Köşkün kapısı çok eski idi. Köşke 
bu kapıdan girilirdi. Li'ıkres kapının 

kilidine bir anahtar soktu. Biraz zor· 
ladıktan sonra kapı açıldı. Bunun al· 
tında ikinci bir kapı meydana çıktı. 
l<'akat bu demirdendi. Ltikres bu ka· 
pı)ı evvelkinden daha kolaylıkla aç
b. lçeri girdi. Penceresiz ve dar bir o
dada bulundu. Duvarın dibinde me
şin bir sandık vardı. Sandığın üzeri 
adeta çamur gibi yaş bir toz tabaka
sıyle kaplıydı. Sandığın görü11üşüne 

bakılırsa ancak üç dört kişi yerinden 
kımıldatabilir sanılırdı. 

Lükres eğildi. Sandığın yerinden 
oynatılamaması için çakılmı~ olan bir j 
demir kamayı çıkardı. Sandığı koJay. 
Jıkla bir tarafa çekti. Yeni bir. kapı 
daha belirdi. Lükres uf ak bir anahtar 
ile bu kapıyı da açtı. 

Bir merdiven göründü, Li'ıkreı; he
men bu merdh-enden inmeğe başladı. 
Elli basamak kadar indi. Yeraltında 
uzun bir yol vardı. Bir müddet yürü· 
dü, sonra dar yol birdenbire tıkandı. 

Asırlardan beri düşmüş gibi görünen 
bir lrnç kaya parçası yolun ilerisini 
kapatmıştı. Dar yolun son köşesin· 
deki kaya bir çıkıntı teşkil ediyordu. 

fa!kres bu kayanın etrafındaki top
ruk ları biraz eşti, kayayı kendine 
doğru çekti. Kaya kolaylıkla kımıl
dandı. Çünkü bu taş deı(iJ hafif bir f 
ağaç kütüğü idi. Fakat kayaya hen
zetilmek için üzeri toprak gibi bir şey
le St'\"'anmış bu sıvanın üstüne ince ka· 
ya parçaları yapıştırılmıştı. Bu suret
le hafif kütük ağır ve büyük bir ka
yadan ·farksız olmuştu. 

. L~kres vbu sahte kayayı çekince ge
nış bır magaranın kapısı meydana 
çıktı. Burası deniz kryısınm yüksek 
kayalıkları altına rasthyan tabii bir 
mağaraydı. içeriye bol bol hava giri
yor, yeri deniz kıyısi gibi ince fakat 
kuru bir kum tabakası kaplıyordu. 

Lfikres mağaranın bir köşesine 
doğru ilerledi. Meş'aleyi yaktı. Kaya. 
lardan ibaret olan duvarın girintili, 
çıkıntılı yerlerini yoklamağa başladı. 
Birdenbire durdu. Aradığı yeri bul· 
muştu. Buraya kuvvetle bastırdı. Bir 
yay sesi işitildi. Duvar yarılmış bir 
kısmı adeta bir mihver üzerinde dö
nerek kapı kanadı gibi açılmıştı. Bu 
kanadın arkasında yüksek, geniş \'e 

derin bJr dolap meydana çıktı. 

Bu dolabın içinde bir kaç ufak de
mir kasa vardı. Lukres elini kasaya 
soktu. Mücevherleri karıştırmağa 
başladı. Bunları birer birer yoluyor, 
sonra tekrar yerine koyuyordu. Bu 
esnada meş'alenin ışığı kıymetli taş· 
fara vurdukça renk renk parıltılar 
hasıl olu:yordu. 

Her biri bir insan için büyük bir 
!'lervet teşkil edeceği şüphesiz olan el
masların parrltısr, yakutların kızıl 
rengi zümrütlerin :yeşil ışığı gözleri 
kamat>trıyordu. 

Lôkrcs bu kıymetli taşlardan avuç 
dolusu aldı. Yakutları, zümrütleri, pn 
lantaları biribirine kanştmyordu. 
Bir müddet bunlarla oynadı. Dudak
ları üzerinde bir gülümseme göı·ün
dü. Sonra diğer kasalara baktı. 

Yüz binlerce düka altını, ltalya 
yarım ada~ında bulunan bütün prens
liğin paraları, ve bu talihsiz memle
ketin üzerine atılmış olan zulüm ağla
rının senelerden beri ağır ağır çekip 
kurutmuş olduğu servetlerin bir kıs
mı bu kasalarda bulunuyordu. Bu 
Li'ıkresin hazinesiydi. 

Uıkres Borjiya, babasının doymak 
bilmiyen hırsına, kardeşinin önü a· 
Jrnması imkansız olan israfına karşı
lık olmak üzere halktan zorla alınan 
mal ve servetten kendi payını alarak 
azar azar hep bu mağaraya getlrmiı· 
ti. 

Li'ıkres yere çömelmiş, ~enesini bir 
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Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu • • 12 
etmek i.stiyenfore am11n yol.·trır -
Genrliğin alı/alanı bozulmak ütiycu
fer,. aman yohlllr. 

tfsad etmek (nifak sokmak anlamı -
na) = Ara bozmak = (Fr.) Metre la 
discordance. 

Müfıid (münafık anlamına) 1 - A· 
rabozan - (Fr.) perturbateur, sc-

ditieuz 
2 - Bozutcu 

Örnek: O, miif.~id lıir adamdır = 

faza = Uza 
Örnek: Faya:.ı nfimalulıul içitıı • 

.~crpillfıi~ olan yıldız hiimrderi = Uc
sıı::: bur.su:: u:a içine .~r.rpilmi.~ oları 
yıldı;; 1.-iimr/,.ri. 

Fazahat (Bak : denaet) -= Alçaklık 
Örnf>k: Bu lınrl'kl'ff' /rı:.alıntterı 

başha bir nd bulamıyorum = Bıı hn· 
rclı<'tc nlçahlıl.-tan ba.~ha bir ad bu • 
lamıvorıım. 

F~ilet ::: Erdem 
O, bnzııtw bir ndamdır. Örnek: f'azilrt in,çan yiih<rhliği , 

Müfsid (munafık anlamına) = A • rıirı nlfi11wtidir = Erdr•m İnsan Jİİ · 
rabozan = (Fr.) Corrupteur c<.fi~inin fwld,.ğidir. 

Örnek: Gcnr. bir miif.~itlik rdrrrh Fazla = Artık, çok, ileri 
onu bana lmr§ı kr.~kırttı = Gcrrn bir Ürnf'k: 1 - Bu lalm•uzu yii:.biıı· 
arabozanlık cdcr<'k onu bana kaq1 drn f a;la ba.~tırmnl1 = Bu hılanı::ıı 
/,ı~kırltl. yii::birıd''" çnl.- ( nrtıh) baM1rmnl1. 

F&tetmek (if§a etmek) = Dile ver. 2 _ Fazla gidiyonıın = Çoh o/u. 
mek, açığa vunnak, açmak = (Fr.) yoı:~ım ( ilPri gidiyorsun.) 
Divulguer Fecr - Tan 

Ürnrk: Sırrım fnşı•tti = Sırrr11• Üı nt>k: f"rrrirt ilk ı .~ıldarı ıı/!.n 
dile l '<'rdi ( nçığa ı ·urılu) - İl fi ıli · yrmlrrf;."'ı =- Tarım ilf~ ıştldnrı 11//.-11 
vulgue .~orı ~errct ''" rlırhrn. 

lft~t = Gizaçı = (Fr.) Divulga . Feda etmek - Vermek, uğruna veı-. 

l lnfikak etmek = Aynlmak. 

Ürnek: Bu sırada Ankaradmı in • 
fi/Jıh Nm,.f.· bPnİm için pek giiçtiir = 
Bu sırada Anlwrrulan ayrılmak be . 
nim için p<'k ~ii~·tiir. 

Felah = Onum 

Örntı'k: V atmı borr11nu ödPmiy,.n · 
lrrn fclôlı yola ur = Yurd borcunu 
üdPmİ\',.nlcrc omını yol.·tur. 

F etiket = Felaket · 
Felç = inme, ıalkı 
Felce uğramak = inmeye uğramak 
Mefluç = inmeli 
Felek = Gök, çığrı 
Fem - Ağız 

Fen (tatbiki ilim yerinde) - Fen 
(T. Kö.) 

Fer = Fer 

Ürnek: Gijziimrlı• jf'r hnlmadı. 
Ferağ - Geçirim 

ÜrnP-k: Ru ,.t'İrı ,ır;ize fcrnğı ir;iıı 
l'Pr{{İ.<ıitıi ödn11cniz lıi:.ımdır ;... R11 C· 

l"İıı .~i::.e geçi,.; mi it;in rngi.ır;ini öde . 
m<'fi.~ini=. 

Ferağ etmek - Üstüne geçirmek, 
tion, rcvelation mck üstüne çevirmek 

Örnek: İtııdli: llaririy<> l\a:,ın . Ornrk: Vııtmı için cmumı:ı /cdn Feragat = Özgeçi 

Paris mii::.ahrrelcri lınl.-1.-mdn lm::.ı ij. <'ılr.ri::. = l'urd için r.ammı::.ı. t '<'rİri::. Ürn<'k: Milli i:fordc f Pragat ICÖ~ • 

lordan ')'linin hayır gelm<'::.. 
Ferah = Ferah 
Feraset = Yal görü 

Örnek: lliiyiih $İJa!ii i~lerc giri • 
~nılere <'rı lti:.wı olan ~"Y· /N·a.'it 't • 
tir = Bilyiik sıy,mıl i~fr.re gİrİ§<'nlı •r• • 

cıt ~<'reldi ohm ~ı·y. y11lgöriidiir. 
F eraıetli - Y algörür 

Örnek : f'cra.rntli adam. r•rı gi ::lı 
rn 1.-aranlıl.· ~r.yleri <le ijnrPdnı gii • 
riir = }"algifriir a<lnm. rn gizli re 
Tmrnnlık ~<')'feri ti" Örıc<'dm giiriir. 

Ferd - Ferd (T. Kö.) - (Fr.) fn 
dividud 

Ferdi - Ferdiğ - (Fr.) İndividul'I 
erdiyet Ferdiyet = (Fr.) İndi vİ · 

dualite 
Ferdi af eri de = Hiç kimse 
Feri = Dal, aynntı 

Örnek: 1 - llu m"~~<'fonin dört 
f,.r·İ l"ardff -= Ru .~orunıun dör·t dalı 
rnrdır. 

2 - /.~in a.~lmn balmlim. f"ri'l<'ıİ 
bir yana d11r.~1111 = f.!İrı a.~lına baha • 
lını. ""'ıntıları bir wma dıır.~un. 

FW:u, teferrüat -· Aynnblar 
Füru (arda terimi) = İnenler 
Uıul (arda terimi) = Ağlanlar 
Ferid = Tek, etıiz ,..natta bulunmıı~tur = /ngifi;; dı.~ /m . l"urd uğrunda ii~· çor.u.~ımu ,.,.,./i tcrnwlı. lrizwıdır = Ulıı.<al i.~fordf' 

/mm, Pari.< ... öyf,.vnf'ff'rİ lınklanda lıir ( fı•da <'ili ) . ö::g,.çi göstermelidir. • ferma = · buyuran, ıüren, emre . 
takrm gi::nçlardn bulımmu~tur. Fedakar = Özveren Feragat etmek = Bırakmak, çekil • den. 

Fatih (Bak: cihangir) = Alpay Fedakarlık = Özveri mek, vazgeçmek, elçekmek. Örnek: l/iilıiim/rnn<İ = Tliildim 

Örnek: Tarih biiyiil.· /ntilıforiı• Ürnek: J'aptığwı;; f,.dalıôrlığı hitJ Örnek: 1 - Gelin, bu i.~ten fera. surm 
ndlurım lıiirmr.tlc anar = Tarilı bii • 111111lmt1111 = l'uptığırıız Ö;;rf'rİ)·i hi~· r;ot rdiıı = Grlirı bu i~i bırnlmı . = Ferman (Bak: emirname) = Buy • 
yiih af payların ndlarmı snygı ile n . wwtmam. Gelin bu i.~ten razg,,çirı = Gdin bıı rultu 

nar. Fehmetmek (idrak etmek) ::: An • i.~trm Çl'kilin. . Fermanfenna = Hükmeden 
Fethetmek = Açmak, almak - lamak 2 -. Kırrıllıl.·tnrı feragat l'lli - • fersa = ·bitiren, bırakmıyan 

(Fr.) Conquerir Mefhum = Öklem Kımllıl.tmı <;<'kildi. Örnek: Taket/"r~fı = Giiç bitirr.n 

"örnek: i ... tnnbul'u ıllrhmcd il. al· Ürnr.k: llf'r 111 ,.j/wnwn ı.·cnrlinı? Feragat sahibi = Özg'eçen TalıammiiT/r.rsa = Dayanık hıra/,·. 
dı (/,,ıfrntti) giirı• bir mancm rnrdır = llrr öldc • Örnt>k: Uu ·g~nç grrçPktrn /cm · 

Fatiha = Batlangıç 111i11 /w;ulin<' gnrı~ bir nnlmm t •nrdır. gnt .<nlılbi bir ndmıımı§ = Ru gcnr; 
Ürnf"k: /~in dalıa fatihrmnrln il.·1•11 Fek - Ayırma, açma, koparma gerr;rdifcn özg"t;"" l>ir adam1m§. 

biiyiill mİİ!/..·iiller k"ndini gösterdi :: Ürn~k: Fekki miidiir = iUiil11ii Menfaatpereıt = Asığcıl 
/.~in daha ba~Tnngwında iken biiJii!.· /.-aparma. . . Qrnek: !ıf ,.nf nntpr.re~~ olanlar<Üm 

mı\'nn 

·Fersude = Eıki, yırtık, yıpranmış 
F erı~tmek = Yaymak, dötemek 

Mefrut = Döteli 
Mefrutat = Döt~me 
Tefrit etnMlıı: - Döıemek 

F eryad = Haykırı 
Önıt'k: Gcceniıı /..· 111·anlığı içirııle 

bir /rryad duyuldu. = Gecenin ktı· 
ranlığı içinde bir haykırı duyuldu. 

F eryad etmek = Haykırmak, bll 
ğırma.k, çağırmak 

Örnek: '' '"J" fı>rynd rdiyorsu ' 
1111::. = Nr. lıaykırıyımwnu:= ( 1"e)"'-
bağırıp çoi{ırıyor.~urııı:. ) 

Ferzend = Oğul 
f eıh = Bozma, dağıtma (Parla • 

mentolar terimi) . 

Örııl'k: 1 - A mmı:;daki muknt'<'• 
foyi /eslı cdrli nı = A ramı;daki sö:; • 
lrşmryi bozalım. 

2 - Fran.<11:= knbinr..~inin parla • 
"'"ntoy11 /r.<lıi ii.:erinn = Fransız ktt• 
bine .. ~inirı rınrlrımcrıtoyu dni,ıtnıa.u İİ· 
;;e ,.; n <'. 

Ö~ERGELER 

K ılaı:u:= sü:lcri iizcrinc, her lilft<'• 
rıin ( UT.US) ıa çı/;tığından b~lanınk 
iizrr bir a • içinde, istiycnlcr ye • 
ni bir iincrgc ileri siircbilirlcr. Bıırı • 
/ar T. D. T. C. Genel Kôtipliğinc ~ıı 
~<'fiil altıntla gi;ndrrilcccktir: 

O.mıanlrca • •.•••• kelimesine Kı· 
lnvuzda .•••••• • kar~ılığını uyguı· 
(Jalıuı: yeter) görmiiyorum. 

Sebebi: ( kı.~aca) • • • • • • • • • • 
............. .. 
............... 

Önergem ~udur: • . .. 
(1) Burada bir önerge gösteril • 

miyen yazılar Üzerine bir ıey yapıla · 

nuyacaktır. 

,_iiçliildrr 1.-rnditıi r.ii.~tr>rdi. Fekketmek = Ayınnak, açmak ı·ntıına Tıayır g<'lm<':= = A.~ığcıl olan · 
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eline dayamış olduğu halde IJıı kıy· 

metli hazineyi iki saat kadar . l :i~ 

bir zevkle seyretti, aklından: 
- Dünyada biricik kun-el işte bu· 

dur. Her şey parn ile olur biter •. Hay· 
di Liıkres, bakalım bir kraliçe olabi· 
lecek mis:.in? düşüncesi geçiyordu. 

Bu f5nada duyduğu bir pıtırdı 

Liıkresi yerinden sıçrattı. Derhal doğ
ruldu, mefaleyi alarak çabucak ma· 
ğaranın içini dola~tı. Bir şey göreme· 
yince: 

- Büyücek bir kertenkele kaçarken 
biraz toprak düşürmüş olmalı •• Dedi. 

Lalı.in bir türlü emin olamıyordu, a· 
cele ile kasaları l"e taş dolabı l\apadı. 
Ma~aranm durnrı gene eski halini al· 
dı. 

Lükres bir taraftan hunları yapı· 

yor, ·•e diğer taraftan da gizli bir gö
zün kendisini gözetlediği hissine kapı· 
lıyordu. Bi;an mağarada başka birisi 
, ·ar sandı. Gelmi~ olduğu dar yola 
ba~dı. Kimseler yoktu. Yürüdü. Yolun 1 

ağzını tıkayarak ı~·J~ke döndü. Kö~

kiin çifte kapısını kapadı. Etrafını u· 
zun U:.!adıya gözden geçirdi, IJir saat 
sonra dairesine döndüğü zaman her 
zaman uyanık bulunan hizmetçi: 

- Jtalyadan bir adam gelmiş, sizi 
bekliyor :: enyöra ! dedi. 

Liıkre.q bütün ,·ücudunun ürperdi· 
ğln1 hissetti. Aklıyla hiç ihtimal nr
~dt istemediği halde, bu adamın ge
lJ~Jyle-hazinenin saklı bulunduğu ma· 
iarada işitmiş olduğu hafif patırdı 
~asrnda esrarengiz b!r bağ, hir ya
lgntrk bulunduğunu sanıyordu. Hiz
;aetçin sordu: 

- Hu adam geleli ne kadar oldu? 
- Yarım saat kadar .. 
-ltalyadan kimin tarafından geli-

yormuş? 

- Monseny6r Sezar cenaplan ta· 
nfından. 

LQkres bir e\·inç çığlığı kopardı. 

Hizmetçiye hir işaret etti. ltalyadan 

1 llCSZE ::U 

gelmiş olan adam, bir dakika sonra 
Lükreı.;in karşısındaydı. 

Lükres onu görür görmez: 
- Vay, ~iz misiniz Papaz Anjelo? 

Diye hayretini göstermekten kendisi
ni alamadı. 

Anjelo mürai bir taHrla iki bük· 
lüm olurcasına yerlere kadar eğili. 

yor, Re\'erans yapmak için son moda 
olan \·aziyetlerin hepıııini alıyordu. 

Onun hu halini gören Lükres ken· 
disini mağarada birisi gözetlemiş hile 
olsa bu budala papaz olamıyacağına 
kanaat getirmişti. içinde hiç bir şüp. 
he kalmamış olduğu halde sordu: 

- Nı \'akit geldiniz azizim Anjelo? 
- Henüz bir saat olmadı. Yolda 

çok acele ettim. 
Bu ceyabı verirken papaz manto· 

sunun altından bir mektup çıkardı. 
\Te Liıkrese takdim ederek dedi ki: 

- Bu mektubu getirmek için Mon· 
senyör Sezar beni memur etti. l\fek· 
tuhunu gÜYenilir birisiyle göndermek 
istiyordu. 

Liıkres mektuba bir göz gezdirdi. 
Papaza düşünceli bir bakı~la baktı. 
Sonra oturdu. Mektubu kelime kelime 
,.e büyük bir dikkatle tekrar okudu. 
Manasını tamamen anlayınca papazı 
göz ucuyle iyice süzdü: 

- ~·a ıl olmuş da ~ezar hu sersem 
herife l>u kadar itimat etmiş?.. di) e 
düşündü. Sonra yüksek ~sle sordu: 

- Mektupda ne yazılı olduğunu 
herhalde biliyorsunuz?. 

-E,·et Madam! Ne yazılı olduğunu 
da ne söylenmek istenildiğini de bili. 
yorum. 

Papazın sesi ,.e konuşu u birden· 
bire deği~miş, yüzü S('rt H' merha
metsiz bir hal almıştı. Lükres o"a 
hayretle bakıyordu. Anjelo sözüne de· 
vam etti: 

- Madam!. Mektupda yazılı olanı 
kabul etmiyece~ olursanız keyfiyeti 
Monsenyör Sc:ıara bildirmek i~n ya
nn ~r.i dönmeie mecburum. Fakat 
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kun-etle zannetiğimiz gibi, Papayı te· 
davi 'etmek hususunda siz de bizim 
gibi düşünüyorsanız derhal işe giri~· 

mek lazımdır. Çünkü sevgili kardeşi· 
nizin liıtf en ndetmi~ oldukları pes-

0kaposluk tacını giymek için acele l· 
• talyaya döneceğim. 

Papazın bu sözleri meseleyi tama
men aydınlatıyordu. Lukres hunu an· 
Jamakta gecikmedi. Papaza ce,·ap ol· 
mak üzere dedi ki: 

- Azizim Anjelo !. Ben sizi tama· 
men tanımıyordum. Şimdi anladım. 
Sizinle konuşacaklarımız \'ar, daha 
sonra da, herhalde bir peskaposluk 
tacından çok yüksek olan kıymetiniz-
den istifade ederiz. ~ 

Anjelo soğuk bir ta' ırla: 
- Ben de öyle düşünüyorum Ma· 

dam, dedi. 
-Bununla beraber Kapreraya hu

susi surette gelmiş olduğunuz: işin ya· 
pılması..a hiç hir e01gel yoktur. Şu İs· 
kemleyi alın .. Yanıma gelin .. Oturun. 

Lükresle Anjelo arasındaki sözler 
hundan sonra yavaş sesle devam etti. 
Ye uzun zaman sürdü. 

Öğleye doğru Lôkres bahasının ya· 
nına gitti. O Papayı ekseriya hu za
manlarda görmeğe giderdi. İhtiyar 

Horjiya öğle yemeğini yediği sırada 

J,iıkres sözleriyle bahasını eğlendirir 
'e ne;:'elendirirdi. 

O gün Papa biraz fazla kederli gö· 
· rünüyordu. Lükres babasının hatırını 
sordu. Fakat bir gece en-el Papanın 
kapıldığı korkudan hiç hah~etmedi. 

Borjiyanın ayakları altındaki yastı
ğın yumuşak olmadıfını bchane ede· 
rek değiştirtti. Sonra dedi ki: 

- Baha, hen :.i1e hir siirpriz hazır· 
ladım. 

- Nedir kızım?. 
- Kitap okutmak için kimseniz 

7ok, canınız sıkılıyor. 
- Uyle Lükresciğim. yoksa hana 

yeni hir oku~·ucu mu buldun? .• Bu işf 
papaz Anjelo çok güzt>l yapıyordu. 

Keşke onu da buraya getirseydim!. 
-Size burada bir okuyucu bulmak 

tan daha iyi bir şey yaptım .• Anjelo
n un buraya gelmesi için hususi suret
te haber gönderdim 

- Bravo Lukresdğim! .. Sağ ol, nr 
oıı .• Anjelo ne nkit gelecek? 

- Geldi bile?. 
Bu haberi ,·erir ,·ermez Liıkres çın· 

gırağın düğmesine haıotı. Anjelo der
hal göründü. Hemen gidip ihtiyar 
Borjiyanın önünde diz çöktü. Papa. 
da onu hemen takdis etti. 

Stella gemisinin kaptanı Maga ile 
papaz Anjeloyu Liıkresin şato undan 
bir saat uz;akta karaya çıkarmıştı. 

Bunların iki!'İ de sahil boyunca uza
yan yoldan geçerek çabucak şatoya 

doğru yollandılar. Biraz ~nra söyle
mi~ olduğumuz balık~ı köyüne vardı
hır. Roza bir kulübenin önünde dura· 
rak Anjeloya dedi ki: 

- \"akit gelince heni bu kulübede 
arar bulursunuz. Şimdiki halde şato· 

ya doğru yolunuza de"am ediniz ben 
burada kalacağım .. 

Papaz etrafına bakındr. Kulübeyi 
Ye bulunduğu yeri iyice belledi. Son
ra gecenin karanlığı içine daldr. Lfl· 
kin yoldan gitmeyip sahildeki kumsa
la indi. Ye ince kumların üzerinde a· 
ğır ağır yürümeğe başladı. Maksadı· 

na bu kadar )aklaşmış olduğu halde 
Anjelo tuhaf bir tereddüde kapılnuş
tr. Bu tt-reddüt papaza tabiatın son 
ihtarıydı. 

Gençti. Canına kıymak i~in geldi
ği adam kendisi hakkında her zaman 
:;"''fkatli dauanmıştı. Bununla bera
IM>r yükselmek hırsı gen~ papazın bü· 
tün düşüncelerine galip gelmiş ·kal
binde iyice yer tutmuştu. Pekapoı 

clrnal: i~in ::dam ~! dürmeğ!. k!\bttl e~ 
mişti. 

l~ikln şimdi başka türlü düşünü
yordu. Pe-skaposluRU elde etmek için 
bir insan öldüreceğini düşündükçe bü· 


