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Vunanistanda galeyan arttı 
KiMSEYi iDAMA MAHKÜM ETMiVEN ATiNA 1 --~~

DiVANIHARBi ALEYHiNE Her YERDE " \ . 
NÜMA YiŞLER YAPILDI 

Hükô.met mülRyim kararlar 
veren Atina divanı
harbini değiştirdi 

:Yeni divaniharblerin bundan sonra 
şiddetli davranacakları anlaşılıyor 

Tard merasimi: 
MAHKÜM ZABiTLERiN KILIÇ

LARI KIRILDI,._ _·APOLETLERi 
SÖKÜLDÜ · 

intihabatın ekseriyet slstemile yapılmasına 
karar verildi 

A 
•. 

tina, (Huıuıi) - Atina Diva- Bugün gelen mütemmim malu · 
m harbinin son ihtilal hareketine mata göre bu galayan büyümüş · 
ittirak edenler hakkında idam ka - tür. 

rarları vermemeai yüzünden Yu -
MAUlanda büyük bir galeyan 

bq gösterdiğini, mitingler yapıl -
drjını dün haber vermit tik. 

Mitinglerde verilen kararlar ..-e 
hükumete çekilen telıraflar üze · 
rine, batvekil Möıyö Çaldaria, 

(Dernmr 2 ncide) 

l>eğiıtirilen divanıharbin aıkeri ve ıivil müclcleiumumileri 

ISTANBULDA 

2000 
işçi açıkda mı 

kaldı? 

Ayakkabıcılar cemi
yeti bunun doğru 

olmadığı kanaatinde 
B. d b · ·ıksık mevzuu 
ır sene en erı .. kk b 

ı... .. ı. • ı · t"k aya a ı 
-...Olan den ve ıas ı 
Yap 1 k' kabet me -•n ar arasında ı re 
ıele · · d n -0rla • 11 •on günler.de yenı e 
ya L k.. leden 

çıll(rnııtır. Deri ve ose 
ayakk b · ı · fkten a ı yapanlar altı as 1 

Yaprlan ayakkabıların ucuza satıl· 
clıj • . . d" 
..... 

1 .ıçıll kendilerini, çabuk eskı ı· 
aı •çın d 1ı v u ·d e alkı zarara soktugun 
ı dia •-e~ektedirler. Geçen sene 

<De\'amr 2 incide) 

Akll ve sinir 
hasta•arı 

Hastahaneden çıka
rılmıyormuş 

Bu aabahki gazetelerden birinde 
Bakırköyündeki Emrazı Akliye Ye 
Aıabiye haıtahaneıideki haıtala • 
rın artmaıı üzerine bir kııım has -
laların ailelerine teslime mecburi
yeti hasıl olduğunu yazıyordu .. 

Gazete son günlerde ailelerine 
verilen hastaların 150 yi bulduğu
nu da ilave ediyordu. 

Bu sabah hastahane sertabibi ile 
görüttük .. Bize dedi ki: 

" - Hastahanenin kadrosu za . 
ten 1800 kitiliktir. Yen iden 150 . 
hastanın ailelerine teslim edildiğ1 
de doğru değildir. Yalnız iyile~n 
hastaları her zaman ailelerine ve -
ririz Hastaların mevcudu da' ~in 
sekiz yüzü geçmemiştir. ,, 

Vorıova Opera binaaı 

Lord Eden Varşovada -
Bitlerin Şarka qöz 

dikmesi ve ordusunu 9 
milyona çıkarmıqa 

kalkması Polonqalıları 
lıe(JeCtiria ·düşürdü 

ı.n~ilizle~ Ruslarla kaynaştığı 
LQ~~ ~denle lm~u~aeok ol~ lıch ~i~- gıbı Lehlılerle de anlaşacak m•? 
tatorü Pilsudskı'nın gençlık ve ihtr • 

yarlık resimleri M k 'ı L d Ed h -oı ova, - or en, a a- de muvafafkıyetimiz olacaktır. ,, 

1 .................................................. --: 

~Silahsızlanma ~ 
!konferans reisii 
i ''Telaş 
~ etnıeyin 
sharb yok,, 

diyor 
Silihıızlanma konferansı 

rem Bay Artür Ht-nderaon, 
pek ince ve şayanı dikkat olan 
ıon siyasal dıırum üzerine bir 
nutkunda: 
"- Heyecana dütmeğe lü-

zum yok, demiştir. Harbin ya· 
f kın veya önüne geçilmez oldu-
1 ğuna kani değilim. Vaziyetin 
1 göründüğü kadar ciddi oldu-• i ğunu zannetmiyorum., . ' 
İ Bununla beraber Bay Hen-
i derıon, silahları artt1111anm 
i da bir kurtuluı yolu olmadığı
f na iıaretten geri kalmamııtır. 
: ..........................•.....•....................... 

Bir tavzih 
~eker kaçakçılığı Kara Bekir'in 

muhakemeı-;i başlığı altında gazet('nİZ· 

de hir hantdi~ gördüm. Hahsolunan 
Kara Bckir'lc soyumun hiç hir alillrn-

1 
sı yoktur. Ayni sütunda keyfiyetin 1 
tavıihini dilerim. 

General mütekait 
Kazım Kara Bekir 

~ ···········H--·A···s ... E .. R ........... f 
1 : 
i lıtanbulun en çok ıablan ha·i 
İ kiki akıam gazeteıidir. ilanla ·İ 
i rmı HABER'e verenler kare -i . . 
1 d • 

ı .... ~~~~···--···········-··· .. ···················J 

linin alkıtları ara11nda tehrimiz • Neıredilen :reımi tebliğte, iki 
den ayrılmııtır. Sovyet Dıı Ba. devletin biribirine ait toprakların 
kanı Litvniof kendisine demiıtir tamamiyetini tanıması kaydı var -
ki: "Sizin muvaffakıyetiniz, bizim (De,ıımı 4 üncüde) 

Halkın tayyare hücumlarına kar~ı her dakika uyar.ık bulun
~aıını temin için Berlinin genif ve iılek caddelerinden birine re
nmcle gördüğünüz büyük bomba taılağı konulmuıtur. 

1 
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Rum bahçıvanın 
katın kim? 
' 

Şüpheler Rıza-
nın üstünde 

11.AliBR - Akşam Postası 

l~U AK5AMKI HABERLER '1Jj 
Yunanistan hadiseleri 

2 NİSAN - 1935 
s • 5 

Emektar 
gazeteci Vartan 

öldü 
Y anm aaırdanberi Türk mat • 

toplanıyor 
. Sil!vrikap.ıd~ ~alla~aş ~.i.mitri: oı• vanıharb 

nm oglu Perıklımn oldurulmes• • 

1 
buatına hizmet eden gazeteei 

k t 
• Vartan'ın öldüğünü son dakika~ 

ararının ne .ıce- büyült bir tee11ürle haber atilılc. 
Vartan, çok hoı M>hbet, nahan 

etrafındaki zabıta tahkikatı ehem
miyetle devam etmektedir. Zan
naltına alınan on bir kiti bazı 

kimıelerle müvacehe edilmekt~ 
dir. Zabıta memurları tarafından 
cinayetin iılendiği yerde dün ye
niden ketif yapılmıf, bu arada 
zannahmtla bulunanlardan Seli· 
nikli Rizanın bostanında otlar a
rasında bir de çifte bulunmuıtur. 
Perikli ile Riza arasındak; arazi 
Jilzünden evvelce mevcut ihtilaf 
timdilik füpheleri Rizamn üzeri
ne toplamaktadır. Zannaltına alı. 
nan korucular da vak'a gecesi bi
ribirlerine uymıyan ifadeler ver
dikleri için bunlar hakkında da 
eıatlı tahkikat yapılmaktadır. 

CeMdderi çıkarılan kurıun zabıta· 
ya verilmi§tir. 

-0--

2000 işçi açıktamı 
kaldı 

(Baştarafı 1 ndde) 
kabul edilen bir kanunla bu meff· 
le deri ayakkabıcıları memnun e -
decek ıekflde halledlimif, lastik 
ayakkabılara oldukça mühim bi:
iıtihlak vefgisi konulmuıtu. Bu va• 
ziyette oimcli de lastik ayakkabı 
yapan fabrikacılar tikiyet etmeie 
batlamı§lardır. 

Lastik ayakkabı fabrikaları bu 
sene istilrli.k vergisi yüzünden çok 
az iıgördüklerini, dolyıaiyle itçi -
lerini az.ıtinala JMCbur kaldık • 
larmı bu amelenin iki bin kiti ol -
dutunu fteri sürmektedirler. 

Bu aabahki gazetelerden birinin 
yazdığttıa göre, bu ameleden bir 
ınab dün ali.kadar makamlara 
müracaat ederek vaziyetlerini bil
dinnitlerdir. 

Maamafih mahimatma müraca
at ettiğimiz Sanayi ve Mesai Mü -
dUrlüiil bu ıabah bize bu huausta 
hiçbir bildikleri olınadıjı cevabı
Di vermittir. 

Ayakkabıcılar Cemiyeti ise bu 
yapıldıtı yazılan mUracaatın liı • 
tik fabrikalarının bir propaganda
•• oldujunu iddia etmektedir. 

Ayakkabıcılar Cemiyeti iıtih -
Jile ••ıiıinin laıtikçi'leri ezecek 
bir atırlıkt& olmadıiı kanaatinde
dir. Ve .lıtanbuldaki lastik 
fabrikalarının iılediiini . ıöyle • 
..atedit. 

-0---

Act bir UIDm 
Memltketimlzln tanınmıı fen a

dRmlarından ve mUte,ebbLııılerlnden, 

701 yapı lfmltet tlrkett mUdUrU n 
kendir ve keten •nayll TUrk anonim 
tlrketi mllf!MIAI ve ottaklar meclisi 
bqkanı mUhendis Ahmet Asım ufra
dıtı hastalıktan kurtulamıyarak bu -
,Un 1Ut onda iUllİllfl k.ndLdni tanı-
7anlan •~ içinde btrakmıştır. 

CenaıeHt yannkl Çarşamba gUnU 
itle Daeri Nlşantaıında Hacı Emin 
90kajtndakl 26 numRralı evinden kal
dınlarak nama11 Teş"ikiye camiinde 
kılınacak ve )leddiyekUy mezarlığına 
ıötUrUlerek gömUlecektlr. 

Ahmet Asım fen alanındakf değeri· 
nl dürüıtlUfU ve ln~nca duyguları 

ile yUkMttmlt bir yurtta§tı. Kendisine 
rahme&, çocuklarına, IO)'Una eopuna 
ulİlk dileriz. 

• • • 
8'1hrlmls Sıhhat mlidlirU Bay A i 

1'ıza Baysin'bı refikası Bayan Baysin 
lıugUn ISlmOştUr. Cenazesi yarın Be
tlkt:ıştakt evinden kaldırıJacnlttır. 

Bay Ali Rıza ile ardasınrn acısını 
paylaşım. 

leri ve yeni • t • h b t zarif hir arkadaştı.. Kendisiyle 
ın 1 a a birlikte ite batlayarıların terakki 

ettiklerini, zengin olduklarını, 

{Baştarafı 1 ndde) 
Harbiye nazır! General Kondilis 
ile görüıerek ihtilalciler hakkında 
mülayim kararlar veren Atina 
divaruharb heyetinin tebdili emri
ni vermittir. 

Bu emir üzerine divanıharb reisi 
ve merkez kumandanı general Ba
kapuloı Girid f ırkaaı kumandan -
lığına tayin olunmuıtur. Diğer a

zalar da tebdil olunarak yeni bir 
divanıharb heyeti tefkil edecektir. 

Venizelistler, Atina divanıhar· 

binin mülayim kararından çok 
memnun olmuılardı. Efkarı umu
miyenin gösterdiği asabiyet karıı
ıında halen, Selanik divanıharbin· 
de muhakemeleri görülen asiler 
hakkında. verilecek kararların çok 
ağır olması ihtimali karııırnda 
büyük bir teeaıüre duçar olmu§lar
dır. Selanik Divanıharbinde, bil
fiil asi kuvvetlere kumanda eden 
.zabitlerden baıka, ihtilal hareke -
tini hazırlayan ve Venizelos fır . 
kasına mensup bulunan bir çok a
yan ve meb'usan azaları da vardır. 

HABER: - Atina divanıharb 
reisi generat Bakapuloı topçu er -
kanı harb zabitlerindendir. Tah • 
ıilini Almanya da görmiiıtür. Or
duda çalııkanlığı ve kral taraf • 
tarltlı ile şöhret bulmuıtur. 

Generai Bal<apulos 1922 ihtili -
tinden tonra Selanikteki topçu a • 
layı kumandanlığına tayin edilmit 
ve o vakit mukabil bir hareketi ih-• 
tililiye meydana getirmek üzere 
teşekkül eden ıizli bir cemiyete 
intisap ederek faaliyete geçmiı ve 
Küçük Karaburundaki alayını hü
kumet aleyhine harekete getirmek 
ve ıehir dahilindeki kışlaları iıgal 
eylemek üzere gece yarııı evinden 
ayrıldığı zaman tevkif olunmuftu. 
General Bakapuloı o vakit divanı 
harbe verilmit ve 10 ıene ağll' 
hapse mahkum edilerek Sudadaki 
lzzeddin hapishaneıine aevko1un
muftu. 

Muhtelif siyasi hareketler yü-
zUnden kendisi hapiıhaneden 
kurtulmuş ve meziyeti askeriyesi 
na%arı itibara alınarak tekrar or -
duya alınmıt ·ve iki seneden beri 
de Atina merkeı kumandanlığını 

idare etmekte bulunmuıtu. Son ilı,. memup bulunduğu fırkanın ala- ayda 30 • 40 liralık mütevazı ha • 
tilal hareketini bastırmak husu- meti farikası asılmaktaydı. yati: içinde seyretmif, durmuıtur • 
ıunda gösterdiği faaliyet üzerine 
rütbesi miralaylıktan, livalıia ter
fi olunmuştu.) 

A tinada kılıçlar kırıldı 
ve apoletler söküldü! 
Atina, 2 (Hususi) - Divanı 

harp taraf rndan ihtilalci a'bitler 
hakkında verilen kararda kendi· 
)erinin ordudan tartları da Yardı. 
Harbiye Nezareti müebbet •• mu
yakl:at kürek cezalarına çarptırı
lan bu zabitlerin üniformalarının 
tökülmesi için buıün öile il.Zeri 
icap eden merasimin yapılması 

emrini vermiıti. Kanun mucibince 
bunlar bir müfrezei askeriye kar -
tııına getirilerek, haklarında veri
len hükiltn okunmuf, bir zabit 
mahk\lmların omuzlarındaki apu
letlerle, yaka Ye fapkalarrtıdaki 

İfaretleri ve elbiselerde bUtün düğ· 

• meleri iökmüt, diler hlr zabit te 
omuzdan kayııl•nnı çıkararak 
mahktbnların kıhçlannı knml§ • 
trr. 

Aıkerlikten tart muamelesinde 
diTanı harp müddei umumlıi, a -
llkadar zabitler.. bulunmuıtur. 

Ma1ık0mlatın bu muamele nna
amda btınizleriade blr clamla kan 
kalmanııftı, 

Yunanistanda intihabat 
ne şekilde yapılacak 
j\tina, 22 (Hususi) - Hi.iku~ 

met, önümüzda yapılacak mecliai 
mebutan intihabatınm ıiaullye 
kadar olduğu gibi temıili nishi u
ıulü ile değil ekseriyetle yapılnıa. 
sı kararını vermittir. Aranın puı· 
la veya eskiden olduğu gibi a&Ç"

ma usulü ile mi verileceği hak
kında henüz bir malUınat yoktur. 

HABER - (Eıki Yunan kanu
nu esasisine göre müntahipler, 
reylerini teneke kutulara mebut 
namzetlerinin vekilleri tara fındaıı 
verilen hir saçmayı atmakla isti
mal etmekteydiler. Her dairei ln
tihabiyeye muTafık, muhalif, mfis· 
takll kaç nam%et varsa o kadar 
teneke kutu konmakta ve bu ku
tular üzerine namzetlerin ismi ve 

Kutuların yarıaı beyaz y&rıaı ela 
siyah ~enge boyanmııtı. Ağızla
rında ıoba borusu ıibi kolun gire
ceği bir mahal bulunmakta ve 
müntahip kolunu bu borudan içeri 

aoltarak reyini atnıaktaydı. Kutu
lar o ıuretle yapılmııtır ki, bileğin 
hareketini artlaıbak ve reyin ne 

tataf a atıldığını görmek mümkün 
değildir. Bu suretle münlahipler 
rey saçmasını tneb'us olmasını 

istedikleri namzedin kutusunun 
t 

saj tarafına, aleyhinde bulunduk· 

ları namzedin kutusunun da sol 
tarafına atmaktadtrlar. 

Günttlll batınaıından sonra 
bu kutiılar adliye memurları buzu. 

runda açılarak her namzedin leh
de ve aleyhte aldıfı reyler gayet 
kolay bir uıül ile ve çabucak sa· 
yılarak teıbtt edilmekte en fazla 
beyaz rey alanların meb'us İnti• 

hap edildikleri ilan· olunmaktay
dı. 

Bu usül son zamanlarda kaldırı
larak reyler puslalarla verilmeie 
batlanmııtır. Yeni intihabatın ge
ne rey puılalarlJ'le yapılması 
muhtemeldir.) 

Topuğu yenik ayakkabılarını 

ıürükliyerek matbaaya gelirken, 
kendisine, eski bir aıina: 

- lhtiyarlamışsut l . diye ilti • 
fat etmek istemitti .. 

Vartan gülümsemitti: 
....:_ Y ~amıyoruz ki ihtiyarİalnn. 
Filhakika, bu eski gazeteci, Ba -

ha T ahirin zamanından buaüne 
kadar ihtiyarlamaksızın gazeteci -
lik etmİ§, yaşamadan ölmüştür. 

Profesör Dr. Server 
Hilmi ihtlf ali 

Di,tahabeti ve Eczacı Mek -
tepleri Müdürü merhum prof eaör 
Dr, Server Hilminin ölüm yıldönü· 
mU münasebetiyle NiH.nın ikinci 
salı günü saat yanında Merkeze
fendideki kabrinde talebeleri ta • 
rafından bir ihtifal yapılacaktır . 
Bu ihtifale Üniversite, Dit Taba
beti ve E.czacı Mektebi Profeitir -
leri ile talebeleri ve kendisini ıe • 
ven'ler ittirak edeceklerdir. 

Herkesin bir gaz 
maskesi olacak 
İtalya hükumetinin kabul ettiği bir 

layihaya giire ltalyada herkes bir ıaı 
maskesine sahip o1acakhr. 

Kadın para~Utctı 
Moskovada bir kadın 6350 metrede11 

MUsyU Çelderlsln paraştitle atlryarnk kadınlar arasm'-
Mecllsln f eshl hakkın- para~utıe atıamaaa yeni bir dünya 

rekoru kırmııtır. 
dakt beyanatı TOrklye Jçin konser 

Atina, 2 (A.A) - Kamutay ıe- Bu akşam Mosko,·a radymu• ""''ı.ı 
çimi taihi Mayram 19 u olarak te... tultl meYçle tam saa• 0~ oe Tiirkire 
bit edilmittir. için bir tc..-.t.<.a ver~cektir. · Konserde 

ı.ı. ~it Azerbaycan ve TUtk eserlfri 
Batbakan Çaldaria dem,iıtlr it:• ~hnacaktır. 
"Hilktlmetin, kallunın• proıra· Belçika lran kı 

mınm tahakkukuna devam ede- Belçika frankının kıymeti, hlik6· 
bilmek üzere halkm veltaletini met karan n tedbirlerne, yUıde ylr· 
yenilemeti için intihabatı tacile ml sekiz mikyasında dUştlrUlmUftl. 
karar •erdik. Emlniı ki~ Venize • Bunun Uzetine, Lüksenburg paruı dA 

kl kötüleşmit, bu Daka lıkta baau1ar 
littnin till<e7l IÜ1Ü •mit oldufu mu•akkaten kapanmış, hUk6met Wcl .. 
dıtöGalll Taılyetteıı çıkabilmek • birler atmak mechurlyetJnde luılmıt
ligilliiz ~in tiJUIWDU• 'hu Tekileti- tir. 1M1çlkada, dlfer taraf tan ftfY• fl· 
ni yenUiyecektit. yatlanıun yUkselm•t için ele çalıfll • 

n - • . maktadır. 

Trenlerde tenzUAt Kaptanlann imtihanı 
Dnllt Dmılryollan ffltnsun - DUn Ortaköyde dentı ticaret mek· 

SıfU hattında 7UW. 80; Mani&a - tebinde 13 kaptan namzedinin ımttha• 
Bandırına kısmında ;iisde 50 tenzilat nı yapılmııtır. Bunların beşi a~ık 4 .. 
mUddtU ... tıldı. niz birinti kaptanı, üçü açık deniı t • 

r Sabah ~aze_tllllllllllıie ..... leilıılıillıiriliıılfııilmi ~n __ e..._d_i __ q_or ... l.-..a_r ? .......... ] 
kinci kaptanı, ikisi açık deniz üçüncü 
kaptanı \'e ikisi de limah kaptanı iın· 

tihanı vermiştir. 

iş Bank.ası piyangosu 
I-, Bank:ısı senelik piyankosu dün 

çekilmişti!'. 1000 liralık ikramiye 141, 
250 liralık ikramiye 23 76 numaraya 
isabet etmiştir. Dundan başkıl on k~ 
yüt, yirmi kişi elli ve 175 kişiye de o• 
lira çıkmıştır. 

" Mosolininin piŞmanhğı ,, · 
KURUN - Asım Ua bugün yaımış lışmalarında teıvik edi11or. ı hadiselerinden sonra ıimdi bütün bu 

olduğu ba1"'4kalede ltalyanın yaptı· lJIILLIYf:T-Ahmet Şükrü Esmer anlaşamamazlıkların ortadan kalktı
ğı selerberlildenı ve Habeıı.tan ile bugünkü yazısında /ngiltere ile Ruı -1 ğım, iki mlllettn g6rUlmemtş derecede 
Almanyaya karı• vwlyetinden bahlle-ı ya arasındaki son görllşmelerden balı· blrbfrJle doıt olduklarını ıöylüyor. 
diyor. Yazıya göre ltalyd ilk defalar sederek, bu münttsebelle iki hükilme- AKŞAM - Akfantcı bugUnldi yuı
Hitlere müzaheret etmiştir. Fakat A- tin tarihi münasebetlerini kısaca an- ıında mem"rlora imar ıdilmelli ~in 
vuaturya Baıveklli Dol/us Naziler ta· latıyor. Ve yazısını ıu ııkilde bitiri· verilmesi kararlaştırılan üç dört dö· 
rafından öldürüldükten sonra tehli- yor: nümlük arazi meseleainden bahaedi
keyi anlanuı, derhal ıimal hududuna "Tarihten örnekler alarak onlttrdtlll yor. Neticede memurların if yapmak, 
asker 11ıümııtır. Ve aırl Almanya neticeler çıkatmak ile bazan yanlıı ve çalışmakla 11Wvt:azal oldukların -
korkusundan Habeılatandald tılerini yollara aapıldığını biliyoruz. Fdkttt dan balıçıvaıılıh işiyle uiraıamıya -
yarım bırakmııtır. Muıolini evvelce Moskoı:ada şahit olduğumuz manza - caklarını, bu artulnin ldkir ve m1.ılıtt14 
Bitlere vardım ve müzaheret ettlOln - ra karşısında anlltm "tarihin yeni bir oltllllara wrUIMıi ltbım geldiğini Ue-
den fevkalade piımandır. tekerrürü karıuında mıyız?,, aualinl ri aiirüyor: 

CUMHURiYET- Yunuı Nadl bu- aormaktan kendimizi alamadık.,, SON POSTA -Bir gıldız im6alı 

giln yaznuı olduğu ycıııda Türk tale- ZAMAN - Zaman im6alı yazı po- 11azı bütün hayatını eıirlik içinde ge
beslnln kilylülere ve köylere alfika litika cilııelcrl baılığı altında lngilte- ç!Mılı olan insanların, kendilerine 
göstermesinden büyük bir memnuni - re Ue Ruıyanın doatane münaebetle- MlrH11et verildiği ıaman lcorlctukları• 
yetle balısediyor. Nüfusunwzun bü - rinden bahsediyor. Yakın bir taruat• nı, w hnıı llt•dikl•rfnl bir mt8all• 
yük bir kısmı köylü olduğundan bu bu iki lıükilmetin birbirine ktır§ı çal anlattıktan ıonra gençleri bundan 
11olda yapılacak faaliyetlerin çok zıt arzu ve fiklrler beslediğini, birbir- kurtarmak için uşaklıktan iğtenecek
miisbct neticeler vereceğine ümiiı'ar lerle lıiç bir yolda anlaşanıamıı ol• lerl bir terbiye 11eriln~ıi lôzun geldi· 
g6rünüyor. Ye gençliği bu yoldaki ça.. duklarını yazdıktan sonra. Alman11_a iinl aö11lll11or. . -

öğretici filmler 
Hazırlanan bir Manun layihasına 

giSre her liİnema, asıl filmden evYel 
öğretici, ve terbiyevi bir film ıöster· 
mck mecburiyetinde bulunacaklardır. 

iç işleri bakanının 
seyahati 

lçişlerl Bakanı Şükril Kay• Edtr • 
neye vardu!itır. Ytınn Alpullu n T• • 
kirda&'ına gidecektir. 

Ceza istendi 
Eski posta, telgraf umum müd&rfl 

Fahri ile arkadaşlarının mahkenıelt
rtne dün Ankarada devam edilmfştlt• 
MUdcleiumuftlt suçun 1abtt oldUfOI 
söyliyerek Fahri ile Cemalin 240 adf 
ve Suphinin 230 ncu maddt'ye ~öre tK 
zalandmlnaalarmı istedi. MuhakeJO• 
mUdalaar.a kaldı. 
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.1ienifft ·· ·· .. . - ~uşum~ 
6el;diye b;;di 

fenniyesine 
Bu sütunda bilhusa la~ife e

den cümlelerle' ve bir Nasrettin 
hoca fıkrasiyle karı§ık bir yaz~, 
Ckaeriya, ciddimit tesirini vennı-

Nisdeki 50 Genç Limanda yeni 
Müsabakalar . . teşkilat 
Askeri heyetimiz Ştaj ıçm Mevcud antrepoların 

buguo yoıa çıkıyor yenıden Rusya- azlığını meydana . 
yor, • 

Fakat hafif bir üslupla yazılan 
k .' . d k "ddi tarafnıa alecıklerın e ço cı 

'an d var ır. . .. 
Nitekim. daha evvelkı gun, 

Niıte yapılacak . ~lan aakeri ya gönderilecek çıkarıyor 
"Konkor lpIB:,, lere ııtırak edecek Limanın inkişafı için yeni yapı -
olan heyetimiz ıeçilmiıtir. Bugün Nazilli fabrikasının lan projede bilhassa hiç bir eşya-
"Patriya,, vapuru i~e ıehrimizden temeli mayısda nın mamada kalmD;ması, gerek 

• •• 1 •• """ •• 

tramvay hakkında ilerı s•JT<.ıugum 

d .. .. I tıpatıp bakikattr. U§unce er, 
Şirket, davalarının n~ neticeye 

vara.cağını bilmiyor. iki buçuk 
milyon üzerinde anlaşa.bilecek 
midir, anla§aınJYacak mıdır? Ma
lum değil ... Afyon Meb'usu Ba
yındırlık Bakam Ali Çetinkaya· 
nm da ne çetinkaya olduğunu an· 
lamıttır ... Bu zat Nuh diyor, Pey
gamber demiyor ... T uttuğımu ko
varacak ! 

hareket edeceklerdır. Bu sene t I k ithalat eşyasnun, gerek transit ge-
Türk ekibi daha kuvvetli olarak a 1 aca çecek C§yanm behemeha1 antre· 
gitmektedir. NaziUi fabrikasının ilk projesi • polara ve ambarlara konulması 

Türk Heyeti, Miralay Cevdet ni hazırlamış olan ve yerini göz ~ esas tutulmu§tur. 
Bilgitin Reisliği altında, Kayma- den g~imıek üzere Nazilliye gi • Fakat bir taraftan bu taıarla
kam Sami Onhan, Yüzha!ı CevaJ den Sovyet heyeti dün aabah şeh· nırken, diğer taraftan latanbulda 
Kula, birinci mülazım Eyüp Öncü, rimize dönmüttür. Heyetten bir antrepo yokluğu nazan dikkati 
birinci mülazım Cevad Gürkan, kaçı bugün Moskovaya harekete- celbetmektedir. 
birinci mülazım Saim Puladkan· deceklerdir. Liman umum müdürlüğünün ve 
dan milrekkeptir. Sovyet mütehassıs heyeti gümrüğüıı elinde bUlunan ambar 

lttirak eden atlar §Unlardır: "Türkstroy,, ikinci reisi Bay Zil • ve antrepolar ihtiyaca kafi geimi-
Onun için tramvay •irkcli, son 5 d E J t 

s Kısmet (Karacabey harasında kinin riyaseti altındadır. ovyet yecek vaziyette ir. sasen san-
zamanda, «.öyle düıııünmektedir: eh h b d l ı t 1 d 

~ s yeti§mi§ Türk atı). müt assıs eyeti ura an önce bu a ge en e§ya arın mavna ar a 
Artık hiç masraf etmeden para ka · ı d' K · , b. d b tr Çapkın (Macar atı). An raya gitmış er ı. ayserıye kaıması ıraz a u an eposuz • 
~azanmak... Serkeı, Ceylan, Yalçın Çaka\ de uğramıtlnr ve Nazilli de fahri - luktan doğmuştur. Bu vaziyett~ 

l11.te geçen gün anlattıg"'ım oka· • · k "k ·· · b'ki 1 b b 
s Gödük, Sakarya, Akın. (Fransa- karun ilk proJesinın te nı etut • projenın tnt ı ye era er ya ye-

pı arılmamalar, kontakt Y'pma· 5 S k 
= dan alınan Anglo -Arap ve An· leri yapılmıştır. onra, ovyet nlden antrepo yaptırma vey\ 

lar, gıcırdemalar, yoldan çıkma· 1 S b k b ..J1 d t l 
glo- Noramn atları). mütehassıı heyeti i e, ümer an mevcud am anar an an repo o • 

lar. hep bu yüzden olmakt.ıdır. b l ı kull 
Niıte, hepsi manialı olmak Ü· umum müdürlüğü fen heyeti ara • mağa milıaid u unan an an-

Belediye Fen Hey'eti, belki! zere on iki müsabaka yclpılacak- sında ilk projenin etütlerine ait mak mecburiyeti hasıl olmaktadır. 
aamvaylarcia olan yangınları, (b.i. • olmak üzere bir protoko1 imza e- Bu arada Rıhtım Şirketinin halı 
bunlardan birinde ben de yara br. b d 

dilmiştir. antreposu yımmda un an on se-landım.) te~kik etmemişt•r Bun'i. 0 il · 1 d 
E f miyetlerjnln Kat'i proJ"e 15 Temmuzda veril- pe kadar evvel teme erı atr ıp a Cırsat bulamamıştır. 808 ce 

H l t klJAl miş olacaklardır. yarım bıraktığı antrepoyu tamam• 
aydi, diyelim ki, bunlar ol- yen eş n ı lamak da hatıra gelmektedir. 

du, bitti. Fakat, fen hey'etine tav- Esnaf Cemiyetleri te~ilatının Nazillide kurulacak olan fahri· --o-
siye ederim: Boğaz hattı üzerinde idaresi Ticaret Odasına verildik. ka köylü ve orta batkın kullandı· h ti 
i§leyen 229 numaralı birinci mev- ten sonra Oda bu cemiyetlerin ye- ğı basmayı çıkaracaktır. Temeli - Şirketlerin eye 
ki vagona bir kere binilsfo. O za· ni şekilde idaresi için bir proje ha- nin Mayıs baş!angıcında atılması u umiye toplantıları 
man, şirketin halkı ne tehlikelere zır1amakta idi. düşünülüyor. Çıkarılacak basma Şehrimizdeki şirketlerin heyeti 
maruz bırakarak seyrü sefer Bunun için esnaf cemiyetlueri · miktarı sene de on altı, on yedi umumiye içtimaları tamamlanmış-
ettirdiği görülecektir. nin birletik ıekilinde bazı tadilat milyon metre kadar tutacaktır. Bu tır. Bu toplantılarda bulunmak 

Lod.osa tutulan bir vapur da yapmağa karar veren oda bu miktar, dahili basma istihlakinin üzere Ökonomi Bakanlığının gön
ançak bu kadar yalpalar ... Bu 229 §eklin ilk kısmını dünden ~tibaren •)lüzcle otuzunu te§klt etmektedir.. derdiği bakanlık müfettiılerj dün 
numaralı vagonun tekerlekleri tatbik etmeğe ba§lamııtır. Bundan baıka bu fabrikada ça • ıabah Ticaret Odasında bir top • 
hatlara 0 derece uymanıaktadIT Dün birletik büronun muhaıe - lı9mak üzere Sovyet Rsuyaya 50 lantı yapmışlar ve umumi vaziyeti 
ki, arabanm heran dışarı fnlamak heci, veznedar ve daha bazı me - talebe gönderilmesi kararla§· gözden geçirmiılerdir. 
teblilcesi \•ardır. Bunu anlamak i- murlarınm işlerine nihayet veril tınlmı§lrr. Bunlar, mensucat sa - -o--

çin insanın fenle alakasına bil~ miıtri. Oda ayrıca birleşik bü • nayiinin hususiyetlerini öğrene - Belediye Karaağaç 
hacet yoktur. Bir kere b1nip sür- ronun hesab itlerini de tetkik et- ceklerdir. depolarını işletecek 
dürmek kafidir. Belediye bunu mektedir. Gönderilecek olan ta1ebe, Sana-

• 1 · · k•ıA Belediye ıı.imdyie kadar müteah-... apsın... Esnaf Cemıyet erı yenı le§ ı a - yı· mektebi talebesi arasından mü· s 
H ' l d b"k d' bitte buluı.an mezbaha yanındaki ey eti fenniyenin dikkatini! tının teldi bu gün er e tat ı e ı · sabaka ile seçilecek ve bir ayn ka-

lb d · K 1 l b Karaaıc.ar -•ya ve transit depoları-ce e erım. ontro yanız içare lecektir. dar gideceklerdir. ıs 3".....,.. 

f .. 1 · k l k nı beledi·:e hesabına i11.)etmeğe ka-ıo or erın vesi a arım ıorma su- ---<>-- Dün Sovyet heyeti, Sümerbank - s 
t:• l ı T b ı D f a ka elçisi rar vermi11, bunun için ucuz bir ta. re 1y e o maz. ramvay ara a arı an m r Bakırköy fabrikası müdürü Bay s 

d k ıd • ·ı I"d' B'l rife yapılmıtttır. Belediye tücca • a ontro an geçırı me 1 ır. 1 • Danimarkanın Ankara, ayni za. Fazlı ile beraber görüşmüflerdir. :ı-
.._ 1 d b el d' rm buradan ko1aylıkla istifadesi ınassa aon gün er e, u, -zem ır. manda Atina elçisi olan Bay Aksel Bu.,uün, inşaat, muharrik kuv 

(Va l'fO) için Galata muayene mahallin· · Norgaard yakında ıehrimizden vetler ve fabrikalar mühendisleri 
-------------- de de bir merkez vücude getirmiş-

H al ki haramdan Atinaya gidecek, orada bir ay ka- Moskovaya gidiyorlar. Yalnız lir. 
dar kalacaktır. heyet reisi Bay Zilkin ve diğer 

korumak •ç•nt Danimarka konsoloıu Bay Tm- bir mühendis olan Şuvarief bura. 
1 1 • gır da yakında mezunen Danimar- da kalacaldar, bir kaç gün sonra

Zabıta dün bir açık gözü yaka- kaya giderek bir iki ay kalacaktır. da Kayserideki fobrilmnrn mon . 
laınıtlır. Bu arık gözlülük Müski - --o--

3" tajına nezaret etmek üzere Kayse-
rat inhiaan a!eyhinedı"r·. Hukukdakl hAdfse n riye gideceklerdir. 

Beyoğlunda Çubukçular cadde- t hklk l bitli 
• d R a 8 1 Fa.kat rok sürmeden tekrar dö -ın e ızanın kahvesinde Hüse • 3" 

yin ağzı kapalı rakı ıişelerini açıp Bundan bir müddet evvel Hu· necekler, 18 Nisnnda Moskovaya 
rakılarr botaltmakta ve yerine su kule Fakültesinin ikinci sımfmd3. gideceklerdir. 
koyarak şuna huna satmakta imiş. bir hadise olmuş, talebeden Bay Sovyet heyetinin Nazilli fahri -
!Hüseyinden böyle rakı alan bazı Sırrı arka cebinde bulunan taban- kasının lcat'i projesini getirmek 
kimseler zbrtaya müracaat ederek ca ile oynarken tabanca ateş al· üzere hep birden tekrar memle • 

- ah kA ı ğ mış ve ön 11rada bulunan Cahit ketimize dönecekleri tabiidir. 
Hüseyinin yaptıgı s te ar ı ı 

B . · isminde bir arkadaıımm baldmn- -o-ıı... ·ıldı·mı"ııı.lerdir. unun iızerıne T 

'O 3' ı dan yaralamıştır. Hadiae etrafın- Zührevi hastalıklarla d .. bıta nıemur an ansızın 
un za H.. . . .. da polisce Bay Sırrıı hakkında ya. mücadele 

kahveye girmişler, uakse~ını cur • pılan tahkikat bitmiştir. 
.. h t halinde y a amışlar- H 1 b nıu meş u d' . I asta ta e e de Cumartesi gü-

1Iır. Ağızlan kapalı ye, 1 •11~e aç~ - nü hastaneden çıkacaktır. 
oblıt, muayene edilmi,, ıçı~ ~ ra u -.o--

l'erine su bulunmuştur. tkı şışe de Peşte panaylrloe 
he ·· '---'~ft bulunuyor -
du~uz dolduruınuuu.~ gideceklere kolaylık 

Mayısın üçünde açılıp 13 ünde 
Ulusln --o--kadınlar kapanacak olan Uluslararası Bu -qr arası 1 k t' · 

birıı si dapeşte panayırına meme e ımız-
Ulusl ği kongre . li"'i den iştirak edecek olanlardan Ro. 

lk1-& ~ arası Kadınlar Bır g manya yohyle gideceklere parasız 
harta -.t . B yan Roza Man~ transit vizesi verilmesi için Istan · 

11 1~~ §ehrunize gelecektir. Nı : bul Romanya konsolosluğuna e -
kougr te Yıldız ııaraymda unıumı . verilmiıtir. 

e OJ>lanacaktll'. n:ıır 

lstanbul Halkevi zührevi hasta· 
hklar hakk:nda bir konf eran.s ser
visi tertib etmiştir. Dört hafta 
sürecek olan bu konferanslarda.o 
birincisi sekiz Nisanda doktor Os
man Nuri tarafından verilecektir . 
Diğer konf eran.slar da birer hafta 
ara ile verilecektir. 

Konferanslarda zührevi hasta • 
lıkların airayet şekli, korunma • 
sı molajlarla ve resimlerle göste -
rileceği gibi bunlara aid filmler • 
de gösterilecektir. Konferanslar 
basbnlacak ve dağıtılacaktır. 

-<>--
Şehir tiyatrosu 

artistleri seyahate 
çıkıyorlar 

Sehir l'iratrosu san'atkarların · 
da~ bir gr-..b yarın akşamki tren
le Konyaya gidecektir. Be
dia, Cahide, Nebahat, Şevkiye, 
Semiha ile Galib, Behzad, Hazım, 
Talat, Sami, Avni, Muammer, 
Mahmud, Vasfi Rıza, Said giden· 
ler arasındadır. Konyada bir kaç 
temsil verildikten sonra Adana ve 
Mersine gidilecektir. 

-o-

Mısırda açtığımız 
elgara fabrikası 

inhisarlar idaresinin uzun za . 
mandanberi Mısırda kurmağa ça . 
lıştığı cigara fabrikası inşaatı ta -
mamlanmış ve makineleri kurul • 
muştur. 

F abrilcanın Nisnn başında faa . 
liyete geçeceği şehrimizdeki ati -
kadarlara bildirilmiştir. 

Türkiyenin dost Mısırca açtığı 
fabrikanın çıkaracağı cigaraların 
çok rağbet göreceği muhakkak gö
rülmekted ir. 

3 
= s,uw ---'-" .. 

ltalyan (B) mil i 
takımı 

ve 1 Nisan bahğı 
Dünkü spor sayfamızda, İtalyan 

<B) milli takımının şehrimize gelerek, 
önümüzdeki hafta milli takımımızla 

ilk maçını yapacağını tafsilat nrerek 
{ l) yazmıştık. 

l\taJQmya, dün 1 Nisandı. Bütün 
do tlnrın, ahbapların birbirini aldat • 
mnğa çalıştığı gün-

Biz de se,•gili karilerimizle bir spor 
şakası yaptık. 

Tabii, ne ltnlynn takımına bir mü· 
racnat olmuştur, ne de ltalyan (B) 
miııt takımının maç yapmak için gc • 
Jecek Cumaya şehrimize gelmesi mev· 
zuu bahistir. 

Dünkü )ıızımız Frenklerin tAbiriy
le bir Nisan b:ıhğıdır. Falı:at çok te • 
menni edelim ki böyle temaslar birer 
hakikat olsun! 

Bu sabah çıkan Kurun ve Sor. 
Posta gazeteleri bu havadisten ke
mali ciddiyetle bashetmekte ise-

ler de bugün Nisanm biri değil 
ikisi olduğuna göre puvasson dav-
rilde biraz geç kalmış olmaktadır
lar. .. ,,. 

Gazetemizde, bundan başka da bir 
1 Nisan muzipliği vardı. Fakat bu mu· 
7Jplik yalnız karilcrimizc değil, ayni 
ı.amanda bir müCS3cseye idi. Bakalım 
ne netice çıkacak diye şimdilik ifşa 

etmiyoruz! 
---0-

Sehlr meclisinde 
dün görüşülenler 
Şehir Meclisi dün saat on dörtte 

toplanmtş\.ır. Belediyeye bağlı 

sular idaresinin faaliyet raporu ve 
blançosu tetkik edilmek üzere 
tetkiki hesab encümenine gönde • 

rilmiştir. Karaağaçtaki Sbğuk ha· ' 
va deporaln iç.in yerli tenziiô.tlı ' 

bir tarife hazırlanması belediye 
rei 'l1iğince isteniyordu. 

Bu tarife hazırlanmı§, iktrsad ve 
bütçe encümenlerine havale edil -
mittir. 

Bundan sonra vilayet ve beledi
yenin 932 aeneıi hesabı kat'isi 

ha:kkmda tetkiki hesab encümeni
nin mazbatası okunmuş v~ müza· 
kerelerden ıonra kabul edilmiştir. 

-0--

Halkevl umumi 
mUsameresl 

Halkevinden: . 
4 Nisan 935 Perşembe günü sa-

at (17,30) da Beyoğlu Şehir (Eski 

Fransız) tiyatrosunda bir müsa • 
mere düzenlemiştir. Bu müsame • 
rede Viyana konservatuvanndan 
mezun Bayan Danailof tarafından 

bir piyano konseri verilecek ve 
temsil şubemiz amatör gençleri 

tarafından (Kahraman) piyesi oy. 
nanacaktır. 

Müsamere parasızdır. Daveti -
veler Halkevi çevirgenliğinden ve. 
rilir. 

BORJiVA 

Romanını 
okuyan 

karilerim ize 
Dünkü forma.mızın tertbinde 

sayfaların yanlı§ kavuşturulması 

yüzünden maalesef bir hata ol -
muırur. DU ronna.yı ÜıiumiİZaeiô 
hafta içinde karilerimize tekrar 
takdim edeceğimizi arzederken ö
zür de dileriz. 
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ord Eden l~tanbul ~a!iy~- llfi••Li,TE-J E • 
Varşovada sınde degışıkhk ıkı kı,ı cııd~ S 1 r 

(Baştarafı 1 ncidc) yapılacak Taksimde Turıucu aokağındal ._ ................... : .. -·; H A B E R 'in d k. b l• m""ın beklenil 'l v • h" d 5 kr Nakledcn.
1 
• ır ı, u, uza %a ....... . - oturan V as.ı , ı enııe ır e okala • ( ya • rtO ) •
1 

tefrikası mcyen bir dereceyi bulduğunu n· H · d 't'b l tan k h d t rken p ,.. 
ır a21ran an ı ı aren a • tın a ve.ın e o uru ................................ ; 

Kadın 
, ................ .. 
i .fto. 48 
i A§k ve His Romaııl 

göstermektedir. bul maliyesinde yeni bir teşkilat sektesinden ölmüştür. Bundan bat-••••• 
Pnris, 22 - Ovr gazetesi, Sov- yapılacakt"". Bir müddet evvel ka harbı"yede Vali konag"ı cadde· .. t 1 kı' · 'n' d" .. le · 'r.' J. 

•• Dı"vanın bir ucuna sıgmmı§ ı.. , ıız, mazı ın uşunce rı ı:sdl9' ··et Rusyanın artık, üç büyük Av- h · ı Ank d" T "k" "d 1 ·· 
şe rimıze ge en ve araya o- sinde efvı ıyeye gı en yo uze- Dirsek:lernii dizlerine, yüzünü a • yaşıyor muşsunuz .. ıupa devletiyle teşriki mesil et- nen maliye müstetarı yeni teıkiliit rinde de 62 yaşında meçhul bir vuçlarına dayamlfb .. Vahid ona - O mu, •İz mi?, 

....................... 11 ... 

tiğini yazmaktadır. etrafında burada tetkikat yapmlJ· adam bulumnuflur. Bunun da mu- baktığı vakit, yalnız çehreıinin - Ben ... 
Eden Varşovada tır. ayeneıi-pılmıf, kalp ıekteıinden d F k t b'l 

.1- üıt tarafını görüyor u. a a 1 • Bu itirafı, utanmakaızm met' neler Yapacak? H•.,'ıran te-if~a·ı~tmda tahakkuk öldüg"ü anlatılmıttır. Bu adamın h ı b a larm 
- fA a assa gür saç arını ve u 1 ç dan okumakıızm yapmıttı. Varşova, l - Lord Eden, mai· müfettişi ve memurlarının bir lc:ıı- hüviyeti henüz anla§ılamamıttrr. düıtüiü omuzları görüyordu. Ne ehemmiyeti vardı?. 

yetindeki heyetle beraber, saat mı yeniden Buraa, Eskiıehir, iz- Çocuga çarptı Çok ıeçmeden, hikayecikler, Öyle ya: Mademki ıidecekti' 
21 de Varşovaya varını§, buranın mir, Ankaraya gönderilecek, bun- Dün gece saat 23 de istiklal maceralar tükendi .. Vahid sustu .. Mademki öteki kadınla da tanıt 
resmi şahsiyetleri tarafından kar- ların yerine yeni memur almacak- caddesinde 737 numaralı vatma- Mahremiyet bahsine girmekten miyle aliikaıını keımiı bulunlt1" 
şılanmış ve Avrupa oteline inmiı- tır. mn idaresindeki 100 11umaralı çekindi .. Çünkü dilinin ucuna bep du ... Ve onunla münaıebeti yeııl tl
·r. 1kı" sene evvel yapılan te•kili.tta bu bah:s neliyordu. d -

1
• ·ı d" :ı- tramvay arabası Küçükyazıcı ıo· • en aırı emez ı .... 

B. Edenin ziyaret progranıı fU • alman memurların çalıtmaların • kağında oturan Niyaziye çarparak Dekor yaratılmııtı... K&ınile, yüzüne dilten oaçlaıd 
dur: dan büyük istifadeler temin edil• yaralamııtır. Çocuk hutaneye Lilkin oustuğu vakit, Kiimileye düzeltti .. Sap ıarıydı.. Dudak!"' 

Sah: Dış Bakanı ile görüşme, mi~tir. Maliye İ§lerinde ehliyeti k d 
1 

istediği gibi yaklaıamadığmı an • yarı aralıktı ... Cumhur Başlcanı tarafından ka· J b l d · t al ırı mıttır. ladı .• Kadın nalebe çalacak anı 
k görü en u memur ar an yenı eı· • b Erke~e do~ru, ihtiraslı ve ıstı bul ve Dış Bakanı nezdinde a şam kilat yapılacak olan İzmir Bursa, UCj yanqın bekliyor gibiydi.... Vahid unu 

K dıkö .. d H Ş"k u" so raplı bir bakı•la baktı. yemeği. Çar§amba: lngiliz büyük Eski§ehir ve Ankarada da iıtifade a yun e acı u r · böyle hiosetti... _Onu ne ;aman battan çıkat 
elçiliğinde öğle yemeği ve Avrupa edilecektir. kağındaki Ermeni mektebi anası- llk defa olarak, delikanlı karşı-
dunımu hakkında görüşmeler. Bundan ba~ka Hazirandan i.ti- nıfmın soba kurumları tututmuf, smdaki kadını teshir etmeğe uğ .. dınız? 

Lor.d Eden, bilhassa Pilsudskiyi haren bazı vergi tahGil usulleri ile çabuk söndürülmU§tür. Üsküdar- raşmıyordu. .Eskisine nazaran Erkek, birdenbire hakikati aöf 
•ahsen görecerii için rok ı:ıütelıas· .1 da Kcpçedede mahallesinde mek- mezı'yetler'.·nı· hayli kaybetmit ol • lemek arzusunu duydu. 11 " ~ tahakkuk şekilleri de değiltİrı e- T h 
sis olduğuruı söylemiştir. cektir. Bu o.rada beyannameli mü- tep sokağında Marangoz a si- duğunu anlıyordu. Hem alay eden Yalnız karşısındaki kadına kat 

lngilterede is_çi fırkas mn ga - nin dükkanındaki talaflat atılan hem de heyecanlı bir halde: şı değil, kendi nef5j halckında ~ - kellefler hemen hiç kalmıyacıJc ö d ·· "1 
zetesi olan Deyli Herald "Büyük bir sigaradan tutuımu!J s n uru· "-Haydi, haydi .. Mahvo1dun.. doğru olmak istiyordu \ gibidir. Tahsilatta da banka usulü 
Britanya ile Sovyet Rusya arasın · l . müıtür. Eskiden olıaydı .... ,, diye dütündü. - Gelir gelmez derhal .. Eier ~ tatbik edilecektir. Yani verai erı K 1 d"b' d ş · Z'y pa""a l 
daki rekabet artık nihayete ermiş· • u e ı ın e aır 1 a 'ı' Eskiden olsaydı, kendiı'ni za - nun yerine batkaıı da gelmiı o memurlar mükelleflerin yazıha- dd • d b ' S l un 
tir?.,, demektedir. ca esın e se zecı a amon fere götürecek bir hareketi, bir sö- saydı, gene ba§tan çıkarırdım. k nelerine, ticaretgahlarına gidip du"kk&nı önündeki talaılar tutuş- d d" "" H it 1 er i n ş ar a va- zü tam f ırsatmda sarfe er ı. - Bu, benim kabahatim .. Deı· toplamıyacak, tahakkuk eden ver- mu§tur. 
yılmak arzusu, Po- gjleri mükellef getirip şubeye ya· .............................. ...__________ Şimdi, imkansızlıkları tecrübe mi?. 

lonyada da tesir tıra.~aktır. Bu usul tatbik edilince ediyordu... Kamilenin sesinde istihzadal 
bir kısmı tahsil memurları ela a. Limanda BUrolar Ve, alay ediyordu: fazla yeiı ifadeıi vardı .. yarattı çıkta kalacaktır. Bu memurlar ge· erken kapanıyor "-Sen mahvoldun, mahvol· -Ha)'Jr, ıizin kabahatiniz d• 

Var§Ovn, (A.A.) - Havas mu· k t b t h k L"ıman Umum Müdürlüg"'ünün d ' ~il ... o~umuzun do~aaındl , rek taşra ve gere atan u ta a - un .• ,, • r;ı •Ali 
1 bo.hirinden : kuk şubelerinde vazife alacaklar· Galata, latanbul Bürolan saat 4,5 Sonra, ilhe etti: pekaz evvel •İzinle fevkala• S

on hadfoelerin tesiri altında, ı ·ı ek d" ı . tt s· t k l k " ' 
' dır. da muame atı tatı etm te ır er. "-Buradan gitmen, onu yalnız mes u um.. ır at ın ı ,,apm 

Polonyn hükiimetinin tavır ve ha· --o-- Komisyoncular ve tacirler liman ve rahat bırakman iyi bir uaul- aklımdan bile geçmemitti .. Lik• 
reketini deği~tirmeğe değilse bi- 17 yaşında katil ve rrhbm muamelatının gümrüğe şehre gittiğimiz vakit... Hatır1" 
le, yeniden tetkik etmeğe amade d k bailı iıler olduğuna ~Öre liman cifö f.,, ·ı ..:ı· k na. daha mısınız ki .•• buı\.lndug"'u anlaıı:ılıyor. ltmirCle Seydiköyünde on o ·uz ya- ki k Kamı e, qJVanın epan . "\- ~· 

:ı: şında. Salih oğlu Salih isminde bir kıı· dairelerinin de gümrü er açı fazla büzüldü .. Vahide kork'! .isin: - usun uz. ıca e ı~· .. , , 
. Alman Hü~-U~et Reisi.~in ar~~ tiJ ynkalanmı~tır. Salih bundan iki se- bulunduğu müddetçe açık bulun· ıun .• ·Buna innanmak istemeunt 

gızleme~e dahı luzum gormedığıl ne evvel Hnsanbeyli köyünde amcası· ması için icap eden makamlara de baktı... ld tim .. Bana bunları niçin anlatıyot' 
Bu bakıtı, genç erkeği gü ür • t•rl:a doğru yayılmck tasavvuru· nın oğlunu öldürdüğünü söylemiştir. müracaat ehnİ§lerdir. ounuz?, 

1 
nun efkarı umumiye üzerinde ha· ............................................. ---<>- dü.. -Benden kurtulmann:ay•....Z• 

•ıl elliği derin tesirleri, Polonya
1 

müstahd"IR, profesyonel 100.000 BUtlln ...nmrtık me- - Gideceifm ... - dedi. - Siuirn etmek için .. Kitmil·' Daima iıtl. 
f 

15 u istedig"'im' •eyi bana bahşetmedi • d ""l ·7 F• • aa"'ilnrnifor. e rat. MUrJ&rJDIU SlCfllerl ~ rab çeki.rorlUDUZ, egı mı • 
na...erdar mahafilde dolaıan Muhtelif sınıfların davetinden niz. Lakin İ§te ben, gene vadimi 1sa.t artık iıtırab çekmeyin ... Korlı' 

ve henüz teeyyüd etmiyen bir ri· hasıl olacak kuvvetler: . araştırıldı tutuyorum .. B:r daha rahatsız et. mayın, artrk yanınıza sokulmail 
h k ,. · 1915 l'l t k "b 600 000 1 b I H d ·· memek u·'zere, Allaha rısmarladık.. b l .. vaycte göre, Polonya ü umetı, ı er, a rı en · 6tan u ve ay arpaıa gum • ca a amayacaaıım .. 

karşılıklı müzaheret kaydının ye· 1916 ,, , ,, 400.000 rükleri tqkilitının yeni alacağı Kamilenin kendine bakan na - Lakin bu sözleri ıöylemek iç~ 
rine daha mülayım bir formül i- 1917 ,, , u 350.000 şekli tatbik etmek üzere tehrimize zarlarını hissetti.. Sabit... Mavi.. de ıize yaklatmtt bulunuyorum. 
keme edildiği ve yahut k:, lngil· 1918 ,, ,, ,, 300.000 gelen aıümrükler tetkikat müdürü Kesif bir mavilikte....... _ Hadiyenin yanına da böy~ 
tere, Avusturya için de yaptığı gİ·I Bu rakamlar ordu mevcudu me· Muııafa Nurinin baıkanlıiı altın- Vahid b:r daha: ~;'\yleyerek nıi yaklqmııtınısf 
bi, Polonya topraklarının tamam1- seieıinin kolayca hallini mümkün da dün ıaat 11 de ıümrükte bir _Allaha ısmarladık! dedi. tik gece ...• 
yeti mülkiyesini korumağa müte· 1 kılmakta iıe de nıali mü§külab toplantı yapılmııtır. . Ve, kapı • pencereyi açtı.. - Hayır .. Ona, ahfkın oldu 
allik her istişareye iştirak eylemc·l l'lluciptirler. Efrada verilecek gün- Bu toplantıda lıtanbul gümrük- Lakin, Kamile mırıldanı: ğum basma kalıp bir tarzda ilid 
ği taahhüt ettiği takdirde, ıark• delik kırkar fenig'den ibaret ola· leri hat müdürü ile Haydarpafa _Maksadınızı anlamıyorum .. aşk ettim. Buradaydı.. lıte bu' 
an-:lln~masmı imzaya amade imiş.I cak ve efradın karılarına 45 mark gi.imrükleri ba§ müdürü, lıtanbul Erkek, yavaş yavaş sesle: rada .. 

A 1manyan1 n 9 aylık ve ayrıca da çocuklar. ve ev ve Galata aümrükleri ithalit mü - - Darılmayın! Eğer maksadı - - Susun ..• 
. 1 I k ·. kiraları için de tazminat verılecek· dürleri, harici ticaret ve dahili ti • mı anlamıyorsanız, ben gittikten _ Niçin?. Beni burada alıkoy 

m I Y On U yen I yeni ordu, filen 200.000 profes- caret sümrükleri müdürleri hazır sonra, F eridin anlattığı tekilde maıaydınız ... Şimdi ııadık olma ' 
. O r d U kadro SU yonel askerle kur'a efradından te- bulunmuılardır. net' eli olamıyacakamız.. Fakat yan insanların batların<lan seçell 

Berlin, 1 (A.A.) - Havas mu- rekküp edecektir. Toplantı akŞam reç vakte ka • nct'eli olun .. Ba.ht'yar olun Ka - bütün keder, ıefalet maceralarıııl 
habirinden: Alman maliye kanu- Yakında neıredilecek kanunlar- da devam etmiı ve Mustafa Nuri - mile ... Allaha ısmarladık.. öğrenecekıiniz .• Evet, evet •. Bun· 
nu bugün neşredilmjştir. Bu ka - la bir büyük erkamharibiyei umu- nin yaptığı tetkikat üzerine latan· Kamile: lnrı ıize anlatacalım .• 
nun, icabına göre, idari ve ıair miye tesis olunacalctır. bul ve Haydarpaşa rümrüiünde - Durun! - dedi.. (Devamı oar) 
mahiyette her türlü masraf ihti • Yüksek aıkeri ıurasınm ordu. tatbik edilecek yeni ıeklin bir kıs- Erkek, geri döndüğü vakit, saç· 
yarına hükumeti mezun kılmakta- donanma. ve hava kuvvetleri mü- mı üzerine meşgul olunmuştur. ların araımdan görünen yüz kıs • 
dır Mustafa Nuri bütün ıümrük mında, hiddet ve kin ifadesi sezdi. ' k · messillerinden terekküp edece~i 

Gene bu nnuna nazaran, yem me!llurlarının sicillerini birer bi - Ki.m~le devam elti. ı ve bun:ı resmen tebrie edilen Lü- . 
harp gemileri inşası için veri eıı rer gözden geçirerek hepsine yeni _Bu itin böyle devam etmesı • 
tahsı ... at bal•'ıdı'r. dendorf ile Çindeki seyahatini ya- l . . . B'l laAz m· 

"' • d · · verilecek vazife eri tayın etmı§ ni iatemıyorum... ı mem ı · Asker"ı bı"r menbadan haber a- rıda bırakan Fon Sekt'in e ıştı • d k" . . 
r Sizi yakala ığmı va ıt, o, sızın. k rak eyliyecekleri zannediliyor. ır. d'., hndığına göre, harbe ittira et - ne zamandanberi metresiniz ı · · 

miş sınıflardan rnaada umumi T· d · ROT H S C Hl L D ............ _ .. : -A ... Niçin?. Ne yapacaksı • 
du mevcudu 9 milyon nefere ha· ••• •: 1 R nız?. 

liğ olacaktır. ·········ft\ i O Erkek şaıırmııtı .. 
Mecburi çalışma mükellefiye · ~---··. '\ V \ i T _ Siz, şurada, 9u koltuğun ilze· 

ti askerlik hizmetine bir nevi ha.- ···~·ı,· \ V .). f H rindeydiniz. O da, benim bulundu-
z;rlık olacaktır. .. .. ~ .. ··,..~$ \._., _ ... ·-: __ .,.,. l S jlum bu yerdeydi .. Ben oizden ay • 

1901 - 1910 sınıfları aekizeı· ····~ _.. • ..- İ C rıldığım vakit, vaziyet böyleydi ••. 
hafta, 1910 - 1915 sınıfları da al- ··········o··· ~ \ .,,,.-···"·· İ H I Sonra onun yanına g'ttiniz mi?. 
lışar ay talime çağırılacaklardır. \ Q ~ ~.,,. .... -· 1. 1 _Kamile!... Ferid bana yalan 

Ordu mevcudu şu suretle tak- \.~\' .-..-·· • L 1 · 
.,..- · söy emıt··· &ım· ilınc:WtM!r: \ ·#·· 1

1 

D · 
- Söyleyın .. Evvela, Reichsvehr isin, bilna· R 0 T H s C H 1 L D ............ - yoksa siz mi?. 

ı~n100~m~~~~. I~••••••••••••••••••••••••• -~d~~~~~.D~~ Saniyen, zabıta hizmetinde 

O mu ba~ladı? 

u:::::::::::::::::ı:r.::ı:ı:nıı:ıı::ınmnnms•-. 

Ö Pangaltı Tan Sinemasında 
:: 
i: 6 Niıan 1935 Cumartesi .. 
ii Saat 20,30 da .. .. T 
!İ Y. S. . 
i: HALiDE :: :s ve 
!İ ARKADAŞLARI 
İ~ -Açılıt geceıi-
~i Velinin Çocutu 
i? Komedi 3 perde 
!~ Çeviren: 1. Galib UZSATI 
:::::::::::::::::::::::::::::::::ıııc::::ı:ı::ı: 
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1
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mıştır. Fabrikanın diğer kısmı 
muzda bitecektir. 
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"Bu korkulu sözleri bırakahm da 
bana bir şarkı söyleyin,, 

Ali Re· s, sol tarafta, bol ay ışı- atlerce denize baktı, kıyıya gelen 
ğı altında hayal ıneyal görünen gemilerin içinde, bizden uzak ka
tersaneye baktı.. Sahiden orada !anların bulunduklarını düşünür , 
belki 100. 120 gemi toplanmıştı.. üzülürdük .. ikimizin de yürekleri. 
Uzaktan uzasa boğuk çekiç ve 

1 

mizde ayni yaranın olması, ara· 
2!incir ıesleri duyuluyor. mızda pek çabuk anlaşmamıza ıe· 

Graçyoza, Ali Reise uzun uzun beb olmutlu. 
baktı ve ıordu: Ali Reis bunları dikkatle dinli -

- Ne var?. Siz de tersane ta - yordu. Genç kıza biraz daha ıo • 
rcıfına çok baktınız.. Sakın kulmut, onun sesindeki temizliğe, 
ıeytana uyup da bu kervana ka - yürekten söyleyitlerine hayran 
tılmayın !.. Ben harbi hiç sev- ! kalmıştı. Demek ki onu sevmişti 
meın .. Dünya o kadar büyük ve ha? .. Demek ki eski günleri unut • 
inaanlar bu toprak üzerinde o ka· muştu .. Öyle mi?. 
dar ufak ki böyle ikide bir niçin Ah, fakat §İmdi?. Şimdi kimi 
dövüştüklerine §aşıyorum. Fakat seviyor?. 
erkeklerin çoiu biribirinin kanla- Graçyoza başını indirmiş ve Ali 
rına ausamıt görü11ıüyorlar ve en Reise bakmıştı ... Güzel ve beyaz 
uafk bir. ıebeple alev kesiliyor - bir gecen:n ıssızlığında göz göze 
1ar. geldiler ... 

- Evet hakkınız var!.. Genç kız devam ediyordu .•• 
h Ali Reis.~yle mırıldandı .. Da - - Bir gün o çocuk ,atodan kaç-

a sonra ıoyleyecek söz bulama - tı ... Kaçaiını benden batka kim-
.Jı.. se bilmiyordu .. Ve ondan sonra da 

Graçyoza sevgi ile gülümsiyen niçin kaçtığım kimse öğrenemedi .. 
gözlerini genç adama çevirdi: Giderken ona "ben:m annemi de 
d - Bu korkulu sözleri bırakalım ara, bul ve getir!...,, diye yalvar -

a, bana bir şarkı söyleyin azizim dnn ... Yıllarca bekledim fakat gel
Ş~val!.e Beneventi.. Hani . .' Geçen medi .. Zaman oldu ki niçin an· 
ı~n ıoylüyordunuz.. (Ay ışığında nemle beraber dönmedi diye ona 
1>ır gece) diye başlıyordu darıldım. Lakin bu dargınlık pek 

Ali Reiı, o ıırada yaşadığı ha - kisa sUrUyordu .. Gene onu bekle • 
yatın dekoruna uyan •arkıy• ag" ır d .., Y ,. yor um .... 
agır söylemeğe başladı.. Graçyoza gözlerini yumdu: Se--

Böylelikle denize daha çok açı- sini alçaltarak son sözlerini ıöyle
lacaklar ve şarkıya dalan Graç - di: 
yoza bunun frkında olınıyacaktı .. - Fakat bu bir çocukluktu azi-

Fakat Ali Reis böyle düşünmi - zim şövalye! ... Çocukluktu o .... Bir 
vordu. çocukluk riiyası. Ve, geçti .. Şim -

O.ı..ut\ kafasında iki düıünce d' b ı ... 
c~az bo~aıa u~vii~iiyorlardı: Gözlerini açnıııtı .. Hafif nıeın1i 
8unlardan b:ri bu iti ba.fb,dığı bakışlarını Ali Reisin bakıtlarına 

gibi bitirmekti... saplamıştı .. Olduğu gi'bi durdu . 
ikincisi de her şeyi Graçyozaya Göz kapakları gittikçe daha çok 

açmak, babasının kurtarılması için açıldı ... Orada eski bir tanıdığa 
ona yardım etmesini yah·arınakb. rastlayan insanların derin 'l/e en -

Bu i9i, ba9ladığı gibi bitirecemi- gin hayran1ıAı okunuy-0rdli. , 
yeceğini gittikçe kuvvetle kavrı - Birdenbire doğruldu .. 
yordu.. Batını çevirdi .• Arkaya yasl~n • 

Fakat acaba bu genç kız, $ahin rlı v•: 
Reisin kurtuılıtttaıı İçin ona yar .. - Deminki şarkıyı bir daha MSy-
dım. edeeek miydi?· ler miaini azizim tövalye?. 

Buhu elde etmek, ancak ıenıç Dedi. 
kızın AH Reiıi ıahiden ve bUtüıı 
kalbiyle sevmit olmaıma bağlı 
idi. .. 

AH Relı hurtu umuyordu •• 
F..ıitat aeaba bu ütnidinde yanı • 

hyor muydu?. 
Ona. aordua 
- Mademki Antonyayı sevmi _ 

yorsunuz, hayatınızda elbet batka 
bir ıevdiliniz vardır?. 

Grasyoza batını kaldırdı.. Git -
tikçe yükselen aya baktı ve güzel 
yüzü yüt kat gilzelleıti.. Sonra, 
tadı bir rüyayı anlatır gibi cevab 

verdi: 
_ Niçin gizlemeli?. Ben de sev-

tl!m ... Elbet benim de bir sevdiğim 
\"ardır .. 

K• d'r bu" Ne mes'ud a-- ım ı .. 
d~! •• 

-.. Onu uzun yılların ar~mda 
bır-ıctnn O zaman henüz hır ço
cukt\lnı ··G· . . tosunda biribi -
. ... erını ıa 'b. 
rııniae raıtbıdık .• O da benim g! ı 
haıretliyd' A . 1 babı.sı ve b" k ı nnesıy e 
~ ardeıi denizlerde kaybolmut· 
ı Hep on'ları sayıklıyordu .• On--....__. . 
le..---.. ft hulmak için denız · 
Yan•açıltrıak iste;di. Beraber ve 

_,ana P hut 
lll&aıallar encereye oturur, ya 

Ali Reis atar alır §arkıaına ba§
ladı ..•• 

Bu bir ses değil, kehdinl haykı • 
ran bir gönUJ.dU ... 

Graçyoııa gazlerini yummuttu .. 
Yarı yarıya uzamnı§tı... Ayın 

bol ışıkları, sarı •açlarının dalga
larında, güzel ve bembeyaz yüzü -
niln pembbliğinde dinleniyor; o da 
bu Venedik filıeline vurgun gibi 
görünüyordu ... 

Ali Reis alır ağır tark11ma de -
vam ederken ona doğru eokuldu . 

Daha yakından görmek istiyor -
du .•.• 

Beyaz ve ıtıldan örü'lmüı gibi 
ince elJerinden biri yanı batında 
ve küçük bir halının tiıtünde du -
ruyordu .• 

Onu yavaı yavaı oktadı .• 
Genç kızm eli, yerinde duruyor-

du ...• 
Kara Yuıufla Sansar Onnan ne 

zamandanberi zaten onlara bak -
mıyorlardı .. Yüzlerini engine çe -

vinnitlerdi. 
Ali Reis Graçyozanm elini git -

tikçe daha hızlı ok,ayor, ııkıyor -
du ... Biraz sonra güzel ve sıcak 'bi-

leiini tutmuıtu .. 
,(Devamı var), 

gelmlyenler 
kimlerdir? 

üçilocü bavul cina
yetinin kurbanı bu 

adam olacak! 
lngilterenin ~srarlı cinayetlerin

den biri olan üçüncü "bavul cimi• 
yeti,, bütün tafsili.tiyle karileri
mizin hatırındadır. 

Bir trende kesik iki bacak ve 
gene bir kanalda kafası ve ayak· 
ları kesik vücut bulunmuştu. 

Bu vücutla bu bacakların üze· 
rindeki tüylerin rengi ve diğer ba
zı alametler, bacaklar ve vücudun 
yekdiğerine ait olduğu neticesini 
veriyordu· Şimdi cesedin ensesin
de göze çarpar derecede sık çiller 
görüldüğü cihetle yeni bir tetki
kat sahasına girmişlerdir. 

İngiliz zabıtası bütün berberle
re emir göndermiş ve son zaman· 
larda ensesi çilli müşterilerden 

hang:sinin gelmediğini bildirmele
rini istemiştir. 
Adamın hüviyeti el'an anlaıda

mamı§tır. 

Diğer taraftan faili bulunama
mış olan hu ücüncü cinayetin de 
birinci bavul cinay:eti ile alakası 
arat tırıl maktadır, 

--o-

Alman olmayan 
1000 gazeteci 
işter:1 çıkarıldı 

lngilizce "Deyli Herald,, gaze
tesine akseden bir haber~ göre, 
Almanyada 1000 kadar "Öz Al
man olmıyan,, ıazetecinin isimle
rinin meslek ıecilitKlen ıainmeıi 

kararl,mııtır• 
Karar Nisan batlangıcından i

itibaren tatbik edi'lecektir. 
Esas itibariyle 2 Martta tatbik 

edilecek olan bu karar, yüksek 
makamların tastikini bekliyerek 
geri bırakılmıfb. 

Bu suretle, haliı Alman olnu
yan bin gazetecinin Almanyada 
itlerini kaybedecokleri anlaşıl

maktadır. 

r Uroloğ -= Operatör • 

is Doktor Kemal Ôzsan U 
:: Karaköy Topçular caddesi No. 34 !S 
•r.::•••••00 Telefo .. 1"0 5 ............ . ..:.......... D ._,.. ••••••• .. ••• 

HABER 
Akşam Postası 

iDARE EVi 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

TelJl'l'f Adretl: lSTANBUL HABER 
Telefon Yazı: 2S872 idare: :US70 
: ................................................. . . . 
: ABOrtE $ARTLARI ) 
i 1 1 : 8 U aylık : 

Türkiye: 120 850 660 1250 Kq.: 
Ecnebi: 150 «5 Sto 1610 ~ 
iLAtt TARIFESı ! 
Ticaret llAıılarmm satın 12,&0 5 

Resmi tlAnlar 10 lruruıtu.r. ! ................................................. : 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASlM US 
Baııddrfı yer: (VAKiT) Matbaası 

KUPON 
83 

- Köpek belki evinize gitmiş
tir. Üzülmeyiniz .. 
- Zannetmem .. Marika geç kal

dı ... Vakit de ilerledi .. Artık gide
yim!. 

- Beklemiyecek misiniz? 
- Hayır .. Geç vakitlere kadar 

sokokta kalmak istemem .. 
- Sizi ev:nize kadar götürme

mi istemez misiniz?. 
- Teşekkür ederim. Yalnız gi

derim ... 
- Matamzel Marikaya bir şey 

söyleyecekseniz biz söyleyelim .. 
- L\itf en geldiğimi haber ve -

rirsiniz .... Amma adımı bile bil -
miyorsunu .. Eleni geldi dersiniz .. 
Kendisini bulamadığım için müte
essir olduğumu, beni gelip bulma -
smı söylersiniz. 

- Peki matmazel.. Söylediği -
nizi kendisine aynen bildiririz .. 
Bekleseydin'.z, daha iyi olurdu. 

- Anık gidelim .. Gelirken kö
peğimi kaybettim, giderken de 
belki batka bir ıeyi mi kaybede • 
rim ... Vakit geçmeden dönmem 
lazım ... Tetekkür ederim. Sizi ra -
hatsız ettiğim için beni affebneni
zi rica ederim. 

- E&tagfirullah.. Bizi kat'iyen 
rahatsız etmi§ değil ıiniz .. 

Matmazel Eleni gitti .. Matma • 
zeti merdiven batına kadar takib 
ebtiit olan Demir odaya dönünce 

bağırdı: " 
- Ne güzel kız değil mi Nejad? 
- Bu mu güzel birader?. Am -

ma güzel hat.. Kaim kalın kol ve 
baldırlar, kalın boğaz ... Güzel bu 
mu?. Belki pehlivan olabilecek bir 
kız .. işte bu kadar .• 

- Fakat sevimli hlr çehresi var. 
Bilhassa dişleri çok güzel. 

- Onda tabii bir köylü kız hali 
var. Rengi koyu .. Yanakları yeni 
doğmuş bir çocuk gibi yumru ... 
Ben böyle güzellerden hoşlan
mam ... Ufok tefek, nazik kadınla -
rı da'ha çok beğenirim .. Daha son -
ra Matmazel Eleni hatırı sayılır 
budalalardan biri. .. 

- Neden an'ladın?. 
- Konuşmasından., 
- Belki sıkılgan oluşu bu tesiri 

verdi .. Yoksa güzel bir kız doğru -
su, benim hoşuma gitti. 

- Ne o .. Daha biraz evvel kom
şu kıza aşıktın. Şimdi de buna 
mı? 

- Uzun zaman sevmekten mah 
rum olanlar çok zaman yemek ye
memişlere benzerler .. Onlara her 
şey ta.th gelir ... Yemek dedim de 
hatırıma geldi .. Şimdi yemek ol • 
saydı zevkle yerdim .. 

- Al benden de o kadar .. 
- Gece oldu .. Ali hali. gelme -

di 1 .. Y orgi get:rmezse ne yeriz? .. 
- Kahvaltıdan bir şey kalmadı 

mı?. 

- Hepsini yedik ya!. 
·-- Amma yemişiz ha!.. Hele 

yak bakalım §U mumu! • 
Nejad bir gün evvel satın aldı

ğı kibritle şamdan vazifes:ni gö • 
ren şişenin boğazına sokulmuş o
lan mumu yaktıktan sonra yerine 
oturdu .. 

Demir müteessirane bir halde 
Nejada: 

- Gene çalışacak mısm? dedi. 
- Şüphesiz .. Mademki yemek 

yiyemiyeceğiz, ne yapayım?. De -
mir sen de benim gibi yap, insan 
meşgul olursa o kadar açiıic ciuy -
maz ... 

- Şiir yazarken belki.. Fakat 
derse çalıtırken hiç. de öyle değil 

Ah Ali!. .. E~er bir şey get!rnıez • 
sen yok mu! .. Hem ayakkapları • 
mın paı asını al götür, hem de 
böyle bir §ey yap! .. Ee ... Senin de 
alaca~ın olsun! .. Yüz kurut! in -
san bununla şahane dört yemek 
yer!. 

Demir, Matmazel Eleninin otur
duğu sanda yeye oturmuş, yavaş 
yavaş sallanıyor ve yüksek seıle 
söyleniyordu: 

- Köpeğini kaybeden biçare 
ııenç kız .. Köpeği alıp götüren e
fendi. .. Hay Allah layıkini versin .. 
Kendimi ne ile avutacağımı bile -
miyorum. Ne kadar da karnım aç. 
Uyumak istiyorum . .imkanı yok.. 

Demir sustu.. Gözlerini kapa -
miş, uykuya dalmıştı. Bu hade bir 
saatten fazla vakit geçti .. Nihayet 
Nejatl kendiıinde çalışmaya kuv .. 
vet kalmadığını görerek kağıdı 

ya va~ça ileriye sürerek kolunu ma. 
sanın üzerine koydu ve uyumaya 
hazırlandı .. Kendi kendine: 

- Ben de Demir gibi yapayını .• 
Bu zaman iç.inde belki Ali de ge .. 
lir. Bir kaç dakika sonra o da de
rin bir uykuya dalmış bulunuyor
du. 

iki arkada! gözlerini ancak ge • 
ce yarısı açabilmişlerdi. Mum ha
fi yanıyor ve bitmek üzere bulu • 
nuyorau. 

Demir: 
- Çok uyumuşuz zanne.derim •• 

dedi .. , vakit geç olmalı .. 
- Her halde gece yansı olmalı •• 
- Yari gece ... Hali da gelme -

di .•• 
- Evet ben de fa§ıyorum. 
- Bizim yiyecek bir feyimiz ol-

madığını, kendisini beklediğimizi 
pekala biliyor. Doğrusu bu hareke 
ti affedilemiyecek kadar büyük . 

- Ba~ına belki bir felaket gel• 
di. .. Yoksa bizi böyle bırakmaz .•• 
Muhakkak gelirdi. 

- Eilimizde de satacak bir !ey 
yok ... Yarın ne yapacağız?. 

- MüteeHir olma Demir. Elbet• 
te ıatacak bir şey buluruz .. 

- Ne var ki satacaksın .. Midem 
sızlıyor .. içimi görünmiyen bir el 
sanki çekip koparıyor .• 

- Uyumaya çalı§ ... 
- Artık uyuya~am.. Endite 

içindeyim ... 
Nejad arkadatını teskin etmeye 

çalışıyordu .. Fakat hakikat halde 
o da Demir kadar endite içindey • 
di ... 

iki genç biribirlerine bir şey 
söylemeye ceıaret edemeden kar • 
şı kartıya oturuyorlardı .. Birdenbi
re birinin aceleyle merdiven1er • 
den çıktığım itittiler ... Gelen adam 
kapının önünde durdu ve hızlı hız· • 
lı vurdu: 

likiıi de kapıyı açmak için ko • 
şarken: 

- Odur .. Ali Cengizdir ... Diye 
bağırdılar .. 

-6-
Filhakika bu gelen Ali Cengizdi 

Fakat rengi solmuş, şaşırmış, bir 
haldeydi ... Sık sık nefes alıyordu .• 
Baştan aşağı çamurlar içindeydi •• 
Elbisesi paı·ça parça olmuş, korku
dan adeta titriyordu. 

Nejadla Demir, arkadaşlarını 

tekrar görmekten doğan bir ae • 
vinçle Ali Cengizin periıan halini 
evvela görmemişler ve: 

- Nihayet gelebildin! 
- Niçın bu İtactar geç icai<iın(. 
- Şimdiye kadar sokaklarda 

ne yaptın?. 

, (Devamı var). 
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Selüak(Je!liffliW Hclbeşistan tari 
Şehzadebaşında bir • • A -

halk temsili Habeşıstanda Krallık ılan 
eden Yahudi kızı Ester 

Piyesini oynıµan 
gençler ı·e piyesin 
muharriri r· a~fi 

Aktin 

Eskiden halkın arasından ye 
tişmİ§, halkın yüreğindeki öz di - ,-
leklerini söyliyen halk şairleri var- E1 
dı. Şimdi de görüyorum ki halkın · 
arasından yetişmeğe başhyan ve 
halkın yüreğindeki öz ve an dilek· 
leri söylemeğe çalışan halk mu · 

··arrirleri ortaya çıklyor. 
Bunlardan birini işte sı:ıe lanc

tıyorum: 

Vasfi Aktin ! 
Vasfi Aktin Fatihten ötedeki 

kenar mahallelerden birinde otu · 
ruyor, ve Fener iskele.sinde odun 
ticarti ile uğraşıyor. 

Eskiden bir müddet Istanbuld.ı 
polis komiserliği de yapmış olan 
Vasfi Aktin, şimdi Fatih kazası · 
nın Hilaliahmer başkanıdır. Ge -
çen Cuma ŞehzadebaşmdJ.ki Leta
f~t apartmanında yapılan Fatih 
zuı Hilaliahmer kongresinden 

sonra bir takım gençler oradaki 
:1ususi sahnede· Vasfi Aktinin bir 
piye.sini oynadılar. Piyesin adı 

(Savaşta Hilaliahmer) di. Ayni 
gençler geçen yıl, gene orada ayni 
halk muharririnin (barışb Hilali
ahmer) adlı bir piyesini daha oy -
namışlar ki ne yazık ben onu gö · 
rememiştim. Bu Cuma oynanan 
'(Savaşta Hilaliahmer) e gelince 
bazı teknik noksanları ve bugün -
kü modern tiyatroya biraz aykırı 

kaçan tiradları bir tarafa bırakı

lacak olursa bu piyes o gün salonu 
dolduran yüzlerce insanı adama· 
kıllı coşturdu, istiklal savaşında 
Anadolu kadınlarının gösterdik -
leri candan f edakarhklar ile Hila-

Piııcs seyredenlerden bir grup ( x 
işaretlisi piyeste oynıyanlardan bir 

çocuktur.) 

Hele biraz da fada kokusu ve · 
ren üçüncü perdenin tam cephede
ki Hilaliahmer çadırında geçen 
vak'ası biraz daha işlenip te ağır 
yaralı baba ile on üç yaşındaki ya· 
zıcı çocuk manzarası daha başka 

bir şekilde gösterilse idi seyirciler 
arasında hıçkırıklar asıl o za · 
man alabildiğine giderdi! 

Top, tüfek, boru sesleri arasın -
da sırtları ile siperlere cephane ta
şıyan kadınları ve ihtiyarları gös
teren ve sırf sesli bir tablodan iba
ret olan ikinci perde kusursuzdu, 
hatta teknik cihetinden en mü-

kemmel perde bu perde idi. Perde 
lerin en hazini olan son hastane 
perdesini Bayan Muazzez cidden 
fevkalade denecek surette yaşattı. 

liahmerin cephelerdeki şefkat tab· Oyuncuların hemen hepsi iyi i -

Otuz yıl evvel, Habeş Jmpara · 
toru ikinci Menelik' e mektup gö · 
türecek olan üç kişilik heyetin re· 
isi yaver Ferik Sadık ile binbaş:a 

Talip ve bölük çavuşu Yasin, Ci · 
bu ti 'ye bir Fransız zırhlısı ile gel
mişlerdi. Limanda vapuru j)k kar-

ı şılıyan bir sürü yüzücü çocuklardı, 
bunlar, denizin içine atılan para · 
lan, deniziu metrelerce diplerine 
dalarak hayrt edilecek bir meha · 
retle alrym lardı. Bir Fr::msız zabi
ti resimlerini almak için fotoğraf 
makinesini çıkarıp onlara doğru· 

lunca, makinenin ne olduğunu an· 
layamıyan Habeş çocukları, çığ· 

lıkla denizin diplerine batarak 
kayboluyorlardı. 

Sadık Paşanın Cibutiye geldiği
ni haber alan ye;.•!ilerden bazılan, 
ziyaretlerine koşmuşlardı. Kabile 
reisleri olan ziyaretçilerin başla · 
rrndaki saç, yıJniçeri külahları ka. 
dar büyümüştü. Bu saçlara. kadın· 
ların şapkalarını tutturdukları şiş · 
ler sapla~ışh. 

On dakika şemsiyesiz kalan bir 
ecnebinin derhal güneş. vurma ile 
ölmesi, buranın günlük vukuatın · 
dan iken yerliler, yarı bellerine 
kadar çıplak, kızgın güneş;n altın· 
da parıl parıl parhyarak geziyor

lardı. 
Heyet, Cibutiden Habeşistan 

hududuna varacaktı. Tren yedinci 
kilometre olan Hambuli istasyo · 
nunda suyunu aldıktan sonra yo · 
luna devam etti. On dokuzuncu 
kilometrede, yerliler tarafından 
öldürülen bir ecnebi mühendisin 

mezarı bulunuyordu. 
Burada geçen bir demh- köprü

den sonra trenin etrafını saran 
yerliler, fesli gördükleri Sadık Pa· 
şaya şunları söylediler: 

- insana hiç zararı olmıyan 
deve varken, bu şimendifer denen 
şeye ne lüzum var .. 

- Peki bu daha iyi değll mi? 
- Elbette iyi değil. Deve coşar-

sa ağzından köpük saçar. Bu is-e 
kime rastgelirse parçalar. Koyun 
ve keçilerimizi ürkütüyor. Ağzın· 
dan (baca için) ateş ve duman sa· 
çıyor. Devenin eti yenir, sütü İÇİ· 
lir, yavrusu olur. Bunun neresini 
kesip, neresini yemeli .• 

)olan halkı, hele seyirci kadınları, di. Bilhassaen iyileri, en tabii oy- Otuz yedinci kilometre Elila 
kızları hüngür hüngür ağlattı. nıyanları başta Bayan Muazzez adlı bir istasyon ve kasaba idi. Bu-

Burada uzun uzun piyesin mev- olmak üzere Bay Celal, çocuk ro- radaki yerliler, çocuklarının fo 
zuundan bahsedecek değilim. yal- lünü yapan on üç yaşındaki mek . -------------
mz ıu kadar söyliyeyim ki muhar- tep yavrusu, Yanık Mehmet, Ba -
rir, çok hazin bir dram ~~klinde yan Mürvet, bir de son perdedeki 
yazmıt olduğu piyesinde halka doktoru oynıyan gençti. 

,milliyet, istiklal, inkılap fikirlerini Bir çok yoksuzluklar içinde bu 
l~ kendi anlıyacakları b\r dil ve kadar varlık gösterdiklerinden do
~:dıi yürekten duyacakları bir duy- layt bütün oyuncularla birlikte pi
gu ile öyle güzel sunuyordu ki ko- yesin en zorlu rolü olan Mehmet 
ca salonu dolduran kadın erkek Çavuşu hiç aksatmadan oynıyan 
yüzlerce insan, sahnedeki vak'a rejisör Rahmiyi kutlulamamak ka
ve manzaraları çok derin bir vecit bil değildir. 
içinde takip ediyor, arada sırada Milliyet, istiklal, inkılap fikir -

adeta kendilerinden geçmişcesine lerile birlikte yurdun en mukad . 
aktörleri alkış tufanına boğuyor - des hayır müesseselerinden olan 
lardı. Hilaliahmer sevgisini halkın gönül 

Vakıa mevzu basıtti;fakat ulvi !erinde böylece saatlerce çok de · 
olduğu kadar da güzel tertip edil- rin bir heyecan ve vecit içind ya -
mişti. Perdelerdeki tesadüfler de şatan Vasfi Aktini de candan teb. 
iyi düşü~ülmüş, iyi hazırlanmıştı. rik ederim. 
Eğer birinci, ikinci perdelerdeki İşte size günün bir halk mu har·. 

~1zun konu§malar biraz daha kı - riri ki eski zamanların halk şairle
ıaltılmq olsaydı piyeain ve aktör- ri gibi halkın yüreğindeki öz ve a
lmıin o gün kazanmış oldukları l rı dilekleri alıyor, onları gene 
muvaffakıyet bir kat daha artar . kendilerinin anlıyacağı bir dil ve 
dı. ken ilerinin duyaca "'ı bir his ile 

piyes şeklinde sahneye koyduru 
yor. 

O günkü Hilaliahmer kongre -
sinden sonra bu piyesi seyredenler 
içinde Hilaliahmer Reisim;z Gene· 
ral Ali ile birlikte bir ucu Yedi -
kulede, bir ucu Unkapanmda, bir 
ucu Eyüpte olan Fatih kazasının 
bütün aza ve mensupları vardı: 
seyirciler salona sığamıyor, bir 
çokları oyunu kapıdan seyrediyor
lardı. Bu itibarla denilebilir ki 
halkımızın HilaJiahmere karşı gün 
geçtikçe sevgi saygı ve f edakarlt
ğı artıyor. Artıyor ama tiyatro bit
tikten sonra gösterilen ayrı bir 
tabloda Hilaliahmeri temsil eden 
göğsü kırmızı aylı k!z bu mukad · 
des hayır müessese:ıi için bir çok 
güzel şeyler söyledikten sonra: 

- Ey zengiııler, sizin de kulak-
1~ ···-ız cınlasın ! 

Acaba ""e iç.in h:ığırıyordu? 

Habeşlerde soç lıH"cıleti modaları 

toğraflarını: 

- Ölürler .. diye aldırmak iste · 
memişlerdir. 
Yetmişinci kilometre Tasibe ad

lı kasaba idi. Buradaki Somalıla • 
rın hemen hepsi orada yetiten bir 
ağacın dallarını kemirmekte idi. 
Bu ağacın usaresi onlara keyif ve
riyor, sigara, kahve yerine hep bu 
çubukla oyalanıyorlardı. 

Yüz altıncı kilometredeki istas· 
yon Habeşistan hudududur. Ele -
ğim sağma şeklinde yapılmış bay-
rakları göze çarpmakta idi. Bay -
rağm üzeri yeşil, ortası sarı, altı 

kırmızıdır. 
lki yüz birinci kilometrede hii

yük bir ovadan geçilir. Burada gö

ze çarpan kulübeler, Somal• adam 
ların değil, Somalı karıncaların · 
dır. lki, üç metre yüksekliğinde ve 
ellişer metre aralık yapılmış olan 
bu kulübeler, Somalımn bir nevi 
beyaz karıncaları tarafından yapıl 
mış kulübelerdir. insan boyu ile 
dünyanın en yüksek binası muka
yese edilirse, karınca boyu ile bu 

dar olan üç yüz on kilometre 
iki saatte alınır. 

Son durakta, heyet iki yüz 
beş askeri tarafından karşılan 

Ecnebiler buraya bir çok şe 
sokmuşlardır. Don, gömlek pa 
lon vesaire .. Fakat bir tek şey 
kamamışlardır: Ayakkabı. 

Tek Habeşli veya Habeı as 
ayağına bir şey girmemiştir. 

sarp kayalıklardan çıplak a 
koşar, parmakları parçalanır, 

kat gene giymez. 
Bu seyahatte bunun bir nü 

nesi görülmüştür. Uzun kara 
lunda bir Habeşlinin ayakları 
lamıi, şişmiş, fakat bağlatma 
bile çekinmiştir. Bir Haç yapıl 
lazım gelince Sadık Paşa yam 
bulunan kolon·,:ıyı Habeşlinin 

rasına sıkmış, biraz sonra kol 
yanın acısını yarasında duyan 
ker, yerlere yuvarlanarak tırn 
lariyle toprakları kazmağa ba 
mıştır. Bu vaziyet bütün asker 
şüphelendirdi. Şüpheli şüoheli 

dık Paşanın yüzüne bakmağa b 
laddar. Bunu farkeden Sadık 
şa derhal, kolonyayı kentli yüz· 
sıkmağa başladı. Ellerini yüz .. 
kolonya suyu ile yıkadı. Bu ıul". 
le şüpheden kurtulmuş oldu. 

Derrido' dan sanra dağ yolu h 
ladığını söylemiştik. Fakat ko 
kunç bir yol. Bu esnada Sadık 
şa, elinde kadın bileziği taşıy 
bir Habeşliyi göstererek sordu: 

- Bizde bunu kadınlar 
Halbuki .• 

Sadık Paşaya şu cevabi veri 
ler: 

- Habeşliler bunu ziynet i 
takmazlar. Her Habeşli bir k~r1 

öldürdü mü hallov ..... Dir tarafı 
bir ita'"•" \ferir. Bir dütma.n öld. 
du mü öbür tarafına bir işaret •• 

Heyete kılavuzluk yapacak 
lan Habeşlinin bileziği işaretle d 
lu idi. Kimbilir kaç kaplan k 
düşman öldürmüştü. 

N. A. OKAN 
Üçüncü yazı: Tehlikeli bir g, 

çit. Evlenmek istiyen bir Soma 
bir beyaz adam öldürüp, etind 
bir parçasını ni§anlısının boynu 
mmak mecburiyetindedir. 8C1§l 

karınca kulübelerinin yüksekliği rma lavanta yerine tereyağı sür 
karşılaştırılırsa, karıncaların, kat Somalı kadınlar. 
kat insandan yüksek bir kabiliyet ---- --------
gösterildikleri görülür. Afyon satmak için 

Hrova kasabasındaki kadınlar yapılan müzakerele 
sakız yerine yeşil tütün veyahut Türk - Yugoslav afyon aat 
tönbekiyi ateş külü ile karıştırıp 1 birliğinin afyonlarrmızı müıa 
çiğnerler. Çinğnemekten blkanlar, şerait içinde gerek beynelmilel 
cepleri olmadığı için .kulaklarının yuşturucu maddeler fabribla 
üstüne, yahut saçlarına yaptftıra · karteline gerek sair itha)itcılar 
rak saklarlar. Cibutiden ;ki yü:ı ı satmak için tatbik ettiği şekil n 
seksen kilometre sonra gelen El - hayet müsbet tesirlerini göıtenn 
bahe ağaçlık bir yer olduğu için ğe başlamıştır. Türkiye-Yugosla 
kimse oturmaz. afyon komitesi ltalya ve Birleş\ 

Çünkü Somalılar, daima güneş· Amerikaya ham afyon satmıştı 
ten hoşlanırlar. Öldürücü güne~ Diğer taraftan Japonya, Rusya v 
altında gezmek, onun sıcağı ile u- hana da muhtaç oldukları h 
yumak hayatlarının en rahat ge · afyonu satmak için müzakerat ce 
çen dakikalarıdır. Bu kasabadan reyan etmektedir. Hr.r nekadar 1 
sonra artık ağaçlar büyümeğe baş· ran ve Rusya af yon müstahsili va 
lar, vahşi hayvanların yatağı or · ziyetinde iseler de Türk ve Yugos 
manlar gidilecek yolu kaplar. Fa - lav cinsi afyonlara malik değildir 
kat ormanın başlangıç ktsmı çok ler. 
şirin ve çok şairanedir. Gökyüzü · Türk - Yugoslav Bürosunun u 
nü kapıyan bu muazzam ağaçların zak Şarka gönderdiği mümessilir1 
üstünü bin bir renkli çiçekler ve · Moskovadan Şimali Çine hareket 
ren sannaşıklaı- kaplar. Üzerierin- ettiği bildiriimekteciır. Uzaic 
de de renk renk kuşlar uçuşur, her Şarkda yapılacak satış te~kilatı
kuş ayrı bir perdeden dağların şar. nm çok iyi neticeler vereceai üroit 



K AD 1 N VE MODA 
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Beden 

Bu sözleri söyliyen ben değilim. 
Bu sözleri söyliyen şimdiye kadar, 

aralarında en sevdikleriniz de da
hil olmak üzere yüzlerce yıldız 
yetiıtirmit olan Hollivudun Para· 
mont stüdyoları beden terbiyesi 

muallimi Riıar Klayn' dir. Bakınız 
daha neler söylüyor: 

ı - "Hiç bir kadın beden ter· 
biyesi yapmadan güzel olamaz ve 

f arzımahal güzel ise, güzel kala
maz. En güzel yıldız, beden ter

biyesine devam etmezse üç aya 
kalmaz mahvolur, unutulur·, gider. 

Eğer bir hafta için beden terbiye
sini bırakırsa, tekrar eski haline 

gelmek için iki misli ve bir o ka· 
dar müddet ç.alı§ması lazım gelir. 
Ve !ayet, mesela üç ay beden ter . 

biyesi yapmazsa, eski haline gel
mek için en az altı ay çalışması 
·.abeder. 

2 - Beden terbiyesine yavaş, 
yava§ baılayınız. Fazla beden 

terbiyesi yapmak zararlıdır. Hiç 
yapmamaktan da zararlıdır. Hem 
beden terbiyesi yaptıktan sonra, 
yapmadan evvelden daha yorgun 
olmamak l&"zımdır. Evet, biliyo _ 
rum. Ba.ılarken adalelerde ağrılar 
olur. Fakat bunlar çabuk geçer . . 
Ve kollarım, belim ağrıdı diye bı
rakmamak lazımdır. Çünkü tek· 
ra? başlıy:acaksınız ve o zaman ge· 
ne ağrıy~k. 

3 - Kolunuz veya kalaçnızın 

biriai ötekinden fazla titman ise, 
alnız o kol veya kalçayı zayıfla-

tacağım diye bofuna yorulmayı
nız. Beden terbiyenize devam C· 

diniz. Kendiliğinden müvazene 
~aaıl olur. .... 

4 - Beden terbiyenizde- grup, 
grup ayırdığınız hareketleı ara . 
sında muhakkak nefes alma ha -
-·ketleri de yapmak lazımdır. 

Ben bu sözlere bir ıey ilave e· 
deceğim. Beden terbiyesi ile gü

zelliğinizi ve sıhhatinizi temin et
mek, gençliğinizi muhafaza et· 
mck, kaybetmİ§ iseniz tekrar ka -
zanmak dururken, hayatı uzat · 
lrlak imkanı varken, bunları iste -
~emek bir cinayettir. 

Evet, büyük bir cinayet .. Hem 
beden terbiyesini size kaça ve ne· 
ye mal olacak? Sadece günde on 

dakikanızı buna tahsis etmeniz ka
fi.. On dakika nedir. Saatlerce 
lüzumsuz şeylerle uğraşıyorsunuz. 

~ ~ .\!-

Şimdi size beden terbiyenizi 
yapmak için birkaç şart söyliye-

ceğim: 

1 _ Yaz ve kış, beden terbiye· 

nizi açık bir pencere önünde ve 

sabahları yapacaksınız. 

2 _ E., er zayıflamak istiyorsa· 
g . k . . 

nız, yün bir mayo gıyece sınız ve 

lerliyeceksiniz. 

3 - Zayıflamak istemıyorsa · ı 

nız hareketleri yavaş yavaş ve; 
lerleıneden yapacaksınız. 

1 
4 - Hareketler aç karnına ya·, 

pı laca.ktır 

.. , Buatan aklmna koydunuz de· 
gıl :rni? o 
it'b · halde, yarın sabahtan 

ı aren . l 1 ta "fi • resıın erini ve alt arına 
rı ~rın· 

~ 1 Ya%dığımız hareketlere, 
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Terbiyesi Yapmadan 
Olmak Imkônsızdır 

G.. ı I GARSONUN uze 1 ÇIKARDIGI 
SON MODA 
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KOLLARIN YANA AÇILMASI . DlZLERIN BÜKÜLMESi 

1 
\ 

Ayaklar yanyana bitişik, bQ§ Ayaklar yana bitiıik, kollar ta-
dik, kollar sanki karııdan birisi mamen yana uzatılmıı. Sağ ve ıon 
çekiyormu§ gibi ilerde. Sonra ra sol diz sıra ile, öteki ayak bü· 
mümkün olduğu kadar geriye git- külmemek §artüe, mümkün oldu
mck üzere yana açılıp kapanacak· ğu kadar yukarı bükülecek. Vücut 
tır. ve ba1 dimdik. 

BACAKLARIN BÜKÜLÜŞÜ 
Ayaklar yanyana biti~ik, ıırt 

yere uzatılacak. Kollar vücuda 
yapı§ık. IJ.yaklar, hep beraber 
mümkün olJup lcaJar göğ.e ya. 
kın getirilerek bükülecek. Y avaı 
yaVCJ§ e•ki vaziyete götürülecek. 

t 
VÜCUDUN SACA SOLA 

BÜKÜLÜŞÜ 

Ayakta. Eller kalçada. Ayaklar 
açık. Vücut bir •ağa bir •ola bükü· 
lecek. Karın olduğu yerde kalmak 
§ar tile. 

VÜCUDUN BÜKÜLUŞü 

Ayaklar açık.Yere oturmuş ve 
vücut hafif geriye mütemayil va. 
ziyette. Kollar yan. Sağ eliniz. aol 
ayak ucuna, tol eliniz •ağ ayak u· 
cuna dokunacak vaziyette belin 
üz.erinde, dizleri bükmeden, dö
nü~ler yapılacak. 

ilk günler onar dakika, v~ her on 

hareketten sonra biraz dinlenip 
geniş geni~ taze hava ile ciğerle -
rinizi doldurduktan sonrcı tekrar 

VÜCUDUN ONE EClLIŞl 

Yere oturmuş ve vücut haf il ge· 

riye mütemayil vaziyet. Eller yan· 

da, vücudu, dizler bükülmeden ö 

ne eğerek eller ile ayak uçlara do· 

kunulmağa ralııılacak. 

~f*itrts' o 

ELLER ÜZERiNDE VÜCUT 
KALDIRMA 

Yüzükoyun yerele. Ayaklar bi. 
tiıik. Eller yerde. Omuz. hizcuın· 
ela. Ba§ geride. Kollar üz.erinde 
(}Ücut kalclırılıp indirilecek. 

BACAKLARIN P0XDICŞO 

Ayaklar kapalı. Yere oturmuş 

ve vücut hal il geriye mütemayil, 

eller üzerine c/ayanır vaziyet. On

ce sağ, sor:ra ıol ayak göğse en 

yakın bir ıJaziyete gelene kadar 

bükülecek. 

bir ba~kasına başlamak üzere ya -ı 
pınız. Sonra, ilk günlerin mu . 
hakkak surette adelelerd~ yapa 

cağı hafif ağrılar geçtikten ıonral 

BEL KEM1C1NlN BÜKÜLÜŞÜ 

Ayaklar yanyana bitiıik. Elicr 

kalçada. Vücut ııra ile öne ve ar 

kaya bükülecek. Bacaklar bükül 

miyccek. Bu hareket hacı yatmaz 

gibi durmadan yapılacak. 

SIÇRAMA 
Ayaklara, eller kalçada, oldu l 

ğunuz yerde bir ayağt öne öteki· 
ni arkaya atarak •ıçramalar. Diz· 
ler bükük vaziyette ve ayak par· 
makları ucunda sıçranacak. Ça· 
buk çabuk. Ayak değiıtiı·erek. 

=g ( 

AYAKLARIN KALDIRILIŞI 

Sırt üıtü yerde. Eller ııücuda 

yapıgık. Sc:ğ ve aonra aol ayak. 

öteki dizinden bükülmed('n mun· 

tar.aman kaldırılıp indirilecek. 

NEFES ALMAK 
Ayakta. Ayaklar yana açık, 

Kollar vücut yanında sarkık. Kol· 
larınızı omuzlardan biraz yukarı 
kaldırarak, burnunuzla derin ne 
fes alacaksnız, ve kolları indirir
ken ağzınızla 1iddetle hohlıyarak 
nef e• vereceksiniz.. 

yirmiter dakika yapacaks·ı ız . 

Söylemek benden, yapmak siz· 
den .. Haydi bakalım .. . 

DOKTOR 

'{ uvaletin önden gÖrÜnÜ§Ü 

Tuvaletin arkadan görünü§Ü 

Garbonun garip giyinişleri a • 
rasında pek çabuk moda olanlar 
vardır. Burada yeni şapka~ile 

birlikte kolları aşağıya doğru ge
niş beyaz krep elbisesini görü • 
yorsunuz. Garbo ayrı ölçüde süs· 
ler kullanmayı sever. 

Fakat bunlar, yeşim taşın-
dandrr. Kemerinde, göğsünde ve 

fistanın boynunu bir kaşkol gibi 
saran yakanın üzerinde hu taş • 
lardan görülüyor. 

Bu ln~, bizde tcsbih , yüzük yn
pılan yetili bir l<ı§lrr. 
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· T/ l Al lngilterede latanbul4üncülcramemurlu- ı AKAY~ 
n.açzrı an man gaze- k k 1 ki ıun;:~ına 6056 fıra kıymet pl-ŞLETMESl 
t • • k b 1 aça ÇI 1 8 takdir edilen Beyoğlunda Pan- MODURLOGONDEN: 
ecı.sz CIQTeze ur an. mücadele galtı mahallesinin lcadiye soka- ' Halen tatbik edilmekte ol 

45, ğmcla esiri 8 yeni 6 numaralı ufak kıt tarifesinde 1 Nisan 935 ta 
Hitlerin gizli hafiyeleri tngilterede kaçakcılığa kartı bahçeli ahıap hanenin tamamı rihinden itibaren her hafta 

açılan büyük aeferberliğin mühim açık arttırmaya konulmuı olup j PERŞEMBE GÜNLERi KOP· 

nasl1 çahş1yor bir safhasına daha ıiriliyor. Onü- 20 - 4 - 935 tarihinde ıartna- ı ROOEN: 
mü.zdeki 12 ay içerisinde bu ite mesi divanhaneye talik edilerek ı Saat Dakika : 

lsv=çreden hileyle Almanyaya } le bu adamı geri çağınnıt ve Nazi 
!kaçırılan muhalif Alman gazeteci giz1i servisinin mühim bir mevki • 

kartı koyma yolunda 90,000 ıter· 4 - 5 - 935 tarihine müıadif l 19, 15 te Adalara j 
Cumartesi günü saat 14 den 16 ya 20, 30 da Kadıköy ve Hay-, 

ıi Jakob hakkında laviç.re polisi- ine getirmiFi. 
nin yaptığı. tali'Qkat timdi bqk:l Bu mühim mevki, bilhaaa "va • 
il>ir şek e eirmittir. tan hainleri,, ile meıgul olmak 

lin daha harcanacaktır. 

Bu par:&nın çoğu ile gayet sür· 

atli motörbotlar inıa edilecektir. 
Karilet"imizin babrladıfm~ :gö • içindi. Muhafaza ı:ı!emurlarımn maat· 

ıre, bu ıazeteci, buıünkü Alman Hatta yazıldığına göre, Hitlerin farı arttırılacaktır. 
njimi a!eyhtan neıriyat yaptığı bu sadık adamı, geçen tenen.in 30 
İçin ıimdi fıviçrede·mevkuf bulu - Haziranında Almanyadaki temiz~ 
nan bir diier Alman ıazeteciıinin leme hareketinde büyük rol almıı 
ıtqvikiyle yola. çıkarılarak oradan olanlardır. 
otomobille Alman hududuna. ıe . İsviçre polisinin elde ettiği ma-
çirilmiıti.. himata göre, bu mühim Nazi me-

lnic-.re müttehid hükUmeti bu • muru, geçen sene Zürih de bir ote -
au protesto edecek vaziyete gelmiş le !nmiş ve §imdi kaçırılmıı olan 
iadeıini U.temeğe kalkmı§tı. gazeteciyi yanına gelmesi için ça • 

Şimai lsviçre zabıtası, bu badi . ğınnıştır. Böylece daha o zarnan-
aenin tahai bir garaz neticesi oJ • danberi kendisini yakalamak im • 
tDUından e.ndiıe ediliyor kanı arqtırıldığı anlaıılıyor. 

Kaç.mlan mUhalif Alman ga - Bugün bilrnükabele lsviçrede 
:zeteciıhıin, A1manvada m;ihim bir mevkuf bulunan ve muhalif gaze- ı 
111evkii olan Yüksek Nazi bir me. teciyi Almanyaya kaçırmak için 
anar tarafından bilhassa elde dil . yardım elmiş o1an diğer Alman 
diği zannedilmektedir gazetecisi hakkıqda da mühim 

Bu memur, Hitlerin iktidar malumat elde edilmiıtir. 
meTkiine &'etmesinden önce, ıimdi Vesmen ismindeki bu adam ge • 
hrırıJnuı olan gazetecinin ifıaa . çene sene Sarda faaliyette buhm · 
tiyle ölüme mabkUm edilmi§, fa . muş, statüko taraftarlarının Al 1 
"<at kaçarak kendini kurtarmı"fb.. man cephesine karşı planlarını el- ' 

Hit)er mevki kazarunca tabiati- de etmeğe ça1ışmıştır. 
Sonrada kendisini Almanyadan 

lta.lyanlar Ha kaçmıı mülteci gibi göstererek 
' • Hitler aleyhine çalışan bütün kim-

b eşi erİn yakası- aelerlekotaycatanı~mııtır. 
b k Söylendiğine göre bunlardan al-

n I ıra mıyor dığı malumatı doğruca Berline, 

bir dava daha açmak üzeredirler. 

Geçen yıl 71, 11 O kaçak mal 

tevkif atı yapılmıt ve 3000 den 

.fazla kişi mahkum vardır. 20,202 

sterlin para cezası alınmııtır, ev

velki sene 15,017 sterlin al:nmqtı. 

lngiltereye kaçırılan kaçak e§· 

yanın çoğu ipek, ıtrıyat, örtü, sa· 

at ve fotoğraftır. 

(#PA ~A~f(A 
Müs!ahz~r~lı 

HUBUBAT UffLA!JJ 

SIHHAT 
V.E; 

KUVVET 

İtalyanlar Habeılere karşı yeni l yüksek makamlara veriyordu . 

Bir 1taly•n gazeteainde, eski Erit- B A Y A N L A R 
re valisi Korrado Zoli'nin yazdığı 
bir makale bunu ~çıkça aöateri-
yor. 1 

Aybaştarınııda sıhhi tuYaletiniz için mutlak: 

Fenıil ve Bağlarını 

kadar lst. Dördüncü icra daire- darpafaya 
ainde satılacaktır. Arttırmaya it-1 17, 40 da Anadolu hattına 
tirak için yüzde 7,5 teminat ak- / CUMA GÜNLERi 
çesi alınır. Müterakim verıi, be- KOPRUDEN : 
lediye, vakıf icaresi borçluya ait- ; 8, 15 de Adalara 
tir. Artbrma bedeli muhammen 9, 50 de Kadıköy ve Hay· 
mıymetinin yüzde 75 tini bulduğu darpafaya 
takdirde ihalesi yapılacaktır. Ak- Hareket edenler seferler re~ 
si halde en ıon arttıranın taahhü- ı zinti postasına t~~is edilmittir.J 
dü baki kalmak. üzere arttırmanın ! ~u postalarda gıdıp geJme ;ı 
on bet gün daha temdit edilerek 1 bılet alan yolculara ro 50 tenzı 

litla bilet verilecektir. Dönüt ikinci arttırması olan 19-5-935
1 

tarihine müsadif Pazar günü ayni 1 parçalarının cumartesi günü! 
saatte en çok arttrrana ilıale edi- i öğleye kadar muteber olduğu 
lecektir. 2004 No: lu icra kanu· ' ilan olunur. (1643) 

nunun 126 ncı maddeaine tevfi· l•e!!!!!!!!!!!!~!!!!!!l~~~~~~!!!!I .. 
kan ipotek sahibi alacaklılar ile dıkça ıatıf bedelinin paylatma 

diğer alakadarların ve irtifak 11ndan hariç kalırlar. Alakadarla 
hakkı sahiplerinin dahi gayrimen- it bu maddei kanuniye ahkimm 

kul üzerindeki haklarını ve hu- göre h;;;ket etmeleri ve dah 
susiyle faiz ve masrafa dair olan 

fazla malumat almak isteyenlerin iddialarını evrakı müsbiteleriyle 

20 gün içinde icra dairesine bil
dirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicilli ile sabit olma· 

934 - 3463 dosya No: sile m~ 

muriyetimize 

olunur. (66) 

müracaatları ilan 

Tamamı ödenmiş sermayes 

' ürl lirası 
TUrklyenın her yerinde fUbe ve muhabirlerl vardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. Korrado Zoli ltalyanın Afri
kadaki müstemlekelerinden ve 1 

Habeıistana komıu Eritre' de I 9281 
den 1930 yılma kadar valilik et
miıtir. 

lstanbul Şubesi: Telefon: 22042 

Galata Şubesi: Telefon '13201 

Kullanınız. Gayet idareli, ucu%, temiz, yumşak Ye her vücuda I 
uygundur. Sizi birçok zahmetlerden kurtarır. Büyük eczanelerde 

' ve bayan eşyası satan mağazalarda bulunur. .. •••••• 

Romadan bildirildiğine göre 
"Tribuna,, gazetesinde ç rkan ma
kalesinde, Habeşlerin Eritre'den 
de toprak almıı olduklarını iddial 
etmektedir. 

Mesele fu cihetten ıaranı dik
kat rörülüyor: ltalyanın ,imdiye 
kadarki Habeı mücadeleı/ hep 
Habeıistanrn İtalyan Somalisine 
düıen taraftaydı; ki Habeıistanın 
cenubu farkisidir. ltalyan Eritresi 
ise, Habeıistanın f imali tar kisi 
ile "kınnr'Zı deniz,, arasmdadrr. 
Ve bu iki ltalyan müstemlekesi 1 

Fransız· ve lngiliz Soms?ileriyle 
'yr11mıftır. 

Eski Eritre valisi makatesind;, 
"30 yıldan fazla bir zamandan 
beri hah· ı !ar i,galinde bulunan 
ve 174 mil murabbrnndaki R.razi
yi be, seneden beri Habeş!erin İf· 
ıal etmit. bulunduğunu,, yazmak. 
tadır. . ı 

Anlattığına göre 1900 müahe
desi burayı ltalyanlara VPrmiştir 
Habeşler, bunu tanımak isteme
mektedirler. Kal o Burdo isimli bir 
diğer mıntakamn da Habr.~istana 
bağlandıgı yazılmaktadı~. 

iJ~lr Hdar ~lrlı~tl Jl'enl • 
tramvay alıyor 

Üsl\üdar Tramvay'arı Şirketi 
tarnfın ::lan Kadıköyi.inde Kurba -
ğalı Derede Mahmudbaba mezar · 
hiı satm ahnmlflrr. Burada bü • 
yük Mı- garaj yapılacaktır. Şirket 
Almanyaya yeniden sekiz araba 
ıamarlamıttır. 

Sümer Bank Fabrikalar1nın kumaşlar1 

ya pılarken bUtUn iplikler mukavemet öi': 
4iÜ aletlerinden ge~lrllerek sağlamhklau 
res·mde gördü~UnUz gibi muayene edilir 

Şık, sa()lam ve üstelik ucuz 
kostüm giymek isterseniz: 

Sümer Bank 
Hereke ve F esane 
Fabrikalarının mevsimlik son moda 

kumaşları~ı tercih ediniz 

Dikkat: 

Her tarafta yün ve iplik 
• 

pahalanmış, fakat 

Sümer Bank 
Fabrikaları 

Perakende fiatlerini 
ucuzla tmışlar dır 

Yerli Mallar Pazarları 
Ankara - Istanbul - Beyoğlu - lzmir - Samsun 
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FTARER - :Akşam Postam 

Ş~ettute~2 
a -;-;-r -ve rahatlarını 
e seven doktorlar 

Bazı doktorların geceleyin teh- - nesi tahririnden bahsedi~or. Hay-
likel· · l h tal r idn rette kaldım. 1935 ıenesınde bu-' Vazıyette o an as a ~ . . • Göring adı Hit-
~ağırıldıkları halde gitmedikle- lunan hır adam 1927 ıeneaı tahrı- lerinkinden ay. 
• rinden ne anlar? Her sene değil 

rı arasıra İ§İlilen bir §ikayet mev- rılmaz... Hitlerin 
zuudur. Biı· arkadn-rımızın başın- her gün tahavvülata uğra)an bir 

-:r • k IA l k t• d b d n sağ kolu olan bu dan geren gün böyle bir hadi•e ın ı ap meme e ın e un a se-
;ı- kiz sene evvelki statistikten ne zatın nüfuz ve 

ge~mi§tir • .Şöyle anlatıyor: .. istifade olunur? Ve bu itıtatis - kudreti, şefin nü -
Geçen hafta bir gece henuz 

altı yaşındaki kızım defitabii ile tikten memleket ziraatinin bu - fuziyle omuz başı 
b k d A gu"nkü hali nasıl anl~ılır.? beraber yürü • irlikte fazlaca kan çı ar 1• • 
nası ve ben çok telii.§landık. Kan Sanayi kısmına geçtim o da öy- mektedir. 
arasında et ve barsağa benze • le! Gümrük ıtatistiğini aradım. O ulusal ıosya • 
Yen parçalar da vardı. Tehlikeli 1933 senesinden sonra çıkmamıt lizmle birleşmiJ 
bir tezahür telakki ettiğimiz bu olduğunu söylediler? Memleke • bir aristokrat, es. 
vaziyeti derhal doktora bildir - timize ne giriyor? Bizden dıta· ki ile yeni; salon
mek ve reyıni almak istedik. E- rıya ne çıkıyor? Nereden anlaşı· larla Berlin lüks • 
vimizden 200 metre kadar ileri- lacak? Halbuki memleketimizde leri arasında mu . 
de oturan profesör Ihsan Hilmi- yeni bir sanat veya endüstri ih - vasalayı temin e -
ye gittik. dası için mutlak gümrük lmreka-

den bir savaş şe -
ıh H· ı unı bilmeğe ihtiyaç vardır. san ı mi adeta tabibi mü- fidir. 

davi telakki olunabilir çocuğa ba- Statistik umumi müdüriyetin· 
kar. Hatta (2) ay evvel suçiçeği- den rica ederiz: Statistik yıllığı- Hayalinizde ea. 
ni ve gripini 0 görmüş ve tedavi m her yıl neırel!inler. Dünyanın ki şövalyeleri, or
etınişti. Kendisi çocuğun bünye- her yerinde öyledir. Aksi takdir- ta çağları':l aylıklı 
sini İyi tanıyordu. En doğru mü- de arasıra neşrolunan statistikler- askerlerinin ağır 
taleayı bize o söyliyebilccek va- den hiç bir istifade temin edile· yapılı, boylu pos· 
'liyette idi. mez. Bu uğurda milletin ihtiyar lu teflerini göz ö -

2 NiSAN - 1·~35 

kendi hücum krt'alan için Göring
ten daha iyi bir baş bula.:mıyaca -
ğnu derhal takdir ediyor. Göringin 
tarihi, 1922 Birinci Kanundan iti
baren Nazi hareketinin tarihine 
karışmıştır. Bir yıl sonra Münib -
teki Nazi isyanında ağır bir surette 
yaralanmış ve kaçmak mecburi -
yetinde kalmıştı. Karısiyle birlik -
te ltalyaya iltica etti. Dört sene 
kadar ltalyada kaldı .. 

1928 ve 1931 de onu Rayiştağ-
da yedi ki§inin, sonra da, yüz on 
arkadatının başında görüyoruz . 

1931 yılında mühim bir iş için 
Romaya gönderi1di .. Bu muzaffe
rane uçuşu kara bir gölge takip et
ti .. Karısı çok hastalandı .. Onu ls
veçe götürmek mecburiyetinde 
kaldı. 1931 Birinci Te§rİnin Hit
lerin bir telgrafı kendisini hemen 
Berline çağırdı. Burada ihtiyar 
Mare alla görü§ecekti.. Karısının 
ölüm döyeği ba§ında bulunamadı. 

Nazileri iktidar sandalyesine 
çıkardı. Şimdi imparatorluğun en 
çok vazifeli devlet ,_damı olmu§ • Saat tam 22. Kapıyı çaldık. ettiği yüzbinlerce liralar bot ye - nüne getirin; o • ·' f f ' 

Hizmetçi, doktorun evde oldu • re sarfedilmit olur.,, nun resmını çiz- Genertd GBr'ing 16 Niıancla tiyatro arti.ti tu: 
ğunu söyledi. içeri aldı. Hir mü- İstanbul Cçüncü tcra memurluğun- miı olursunuz .• U- Emmy Sonneman ile evlenecektir. Resimde iki General, Prusya Baıvekili, Ra -
§avere için kendisile görüşeceği- dan: zun saçları, niıanlı yanyana görülüyor. yiıtağ başkam, imparatorluk hava 
mizi söyledik. içeriden doktorun Üç yeminli e~livukuf tarafı~dan çok geniş olan ainının çevresinde bileceği alan olmuştu. Her gün bakanı, Pruıya içişleri bakanı, 
cesi duyuldu. Hizmetçisine: tamamına 3450 hra kıymet tnkdır e- sanşın bir çelenk vücude getir _ yeni yeni zafer ve kahramanlık çe- devlet §ilrası bakanı, Hitlerden 

Yar 1 • 1 · .ı d dilen Kartalda İstasyon chıın me\·· . lenkl ka 1918 sonra Abnanvanm b,aıtvekili .• 
- ın ge sın er, §lm.;Ji o a- k"" d 4 - 9-2 6 - 1003 emlak 13,48 mektedır: eri zanm!f ve ma • ·-v x 

ma çekildim, diyordu. un e ,) ' o·· k"" .. .• .. md . rt kendı0 .... ile Nazi rejiminin indirdiği bütün 
darbelerde 30 Haziranda olduğu 
gibi 20 Biri~i Kanun 1934 te de 
o hep Hitlerin yanı batında bulun
mU§tu •• 

y No: h şarkan Sava veresesi Olimpi- ort oıe ve puruzsuz çene, yıı a ımpa or ona .... -
aziyetin nazik olduğunu ve ya vesaire tarlası şimalden Küçük yol, yumuk yumuk kıp kırmızı ancak riyle Pruıyanm en büyük harp ni

belki bir operatörün müdahale • garben Gümüşçü yolu, cenuben yah)ıı çizgilerle buru§muı bu ağır ıima- tanı olan Pur le Merite madal • 
sine lüzum olduğunu evvela ken- gide~ yo.ııa mahd~t zemin .. katı çim~n: ya, meydan okuyucu ve korkunç yasını takmııtı. Ayni yılın hazi -
disinin reyini almağı istediğimi- to doşelı taşlık hır sofa, uç oda ıkı b. heybet vermektedir. ran ayında kanatlan kırılmıt olan 
zi '"yl d 'k h' . d hala iki kömürlük ye arkasında bir ır . .. • f R h h ff l R h 

e 1 ve ızmetçıye okto- taş mutlak, birinci katındn. ..bir sofa Bu romantık yu%de hem endıte Man red i t o en. e ayn ar -
ru .. Cretinİn gece zammı da! bir S:floıt dlfrt 0 (1}i iF !m dik o aSI verici hem cezbedici, ftem yumu - dın me hur filosunun kumanaanlr-
Dü ünülerek verileceğini bildir- bir hnlıl bir balkon, ikinci katta kıs- şak hem de mistik bir ifade var. ğına geçti. Artrk Göring Alman-
dik. Ayni ses: men dö eli çatı arası, zemin katı kar- llham ışıklariyle parlayan gözleri ların en bUyiik hava kahramanı • 

- Ba§ka doktora gitsinler! gir ve 121 metre mürabbaı arsa üzeri- bu kocaman askerin ya~amı§ oldu- dır ve ko1tuldarmı iıtediği kadar 
Ben bakamam. Diye yük!eldi. ne inşa edilmiş bir ahşap ev ile ayrıca .. kocaman rüyaları anlabnakta - kabartabilir .• 
Kanm dayanamadı. Koridorun zemin katı çimento döşeli koridor kır- r Fakat nrk g~eden mütareke 

mızı çini mutfak bir oda \'e tahta dö- ır. .. .. .. . -:r -:r~· 
ucundaki odanın önüne git ti. Ve şcli diğer bir oda ile kömürlük ve bah· Çunku Gorıng her §eyden evvel gelip çatmı§b. Grubunda sağ ka-
'·apıyı vurarak: çeden iki tarafla çıkılır birinci katta bir şeften ziyade bir askerdir. O, lanlan Atafenburga götürerek, 

- Doktor, dedi. Çocuğu ve bi- karasimen antre ''e bir sofa üzerine 1893 yılında yukarı Bavyeranın burada askerlerini ayaklandır -
zi tanıyorsunuz, sizi eve götüre- üç oda kırmızı çinili mutfak Ye hnh\ Rosemheiminde ailesine ait top - mak isteyen ihtilalcilere kafa tut • 
cek de değiliz, ne olur pijamanız- ikinçi kat ç.atı ar~~nda bir raklnrda doğmuştu. Çocuk, Bavye- tu. Almany!lda artık askerlik 
la çıkın ve !U kana, parçalcıra ba- sofa hala bir oda ıkteırtı"bbaatlıkoo~ ra Alplerinin üstünde orta çağlar- kalmamıştı. Kendi ocağına döndü. 
kı ,veJ içinde eelktrik 

n, ne yapmamız gerek olduğu- lan ve 70 metre murabbaı arsa üzeri- dan kalma bir şatoda babasının Muazzam servetini tüketmeğe ko-
"IU söyleyin. ne inşa edilmiş bir ahşap ev ile bu iki hikayele1·iy1e büyütüldü.. Baba yuldu. Çok geçmeden meteliksiz 

Meşhur profesör, cevap bile evin inşa edildikleri arsalarla bera- Göring, Sadova ve Sedau savaş· kaldı. Ynşamak da 1azım; işte ha 
ermedi. Hizmetçisine bağırdı: her Gl metre murabbaı kuyu, bir kaç larında dövüşmüş sonra da Bis • yüzden 1919 Mayısmda !sveçin 

- Sana sabaha demedim mi, ağaC'I muhte'i bahçe ve iJ,j evin tama- mark tarafından Afrikanın cenubi Luflhansa tayyare şirketine pilot 
mı açık arttırmn)a konulmuş olup 

1le sokuyorsun onlan buraya?.. _ _ 935 Cumartesi tarihinde garbi Alman müstemlekesi umumi olarak girdi .• Ve burada bir motör 
Ve döndük. şartnamesi divanhaneye asılarak valiliğine gönderilmiş bir askerdi. gibi boyuna homurdayan ve işle-

. Coeuğumuz belki ölebilirdi. Bu - - 935 tarihine rnüsadif Pazar Genç bir derebeyi zihniyetiyle yen hayatın yegane hiasi hadia~i 
«ıoktor saat onda bizi kapısın . günü saat 14 den 16 ya kadar daire- büyütülen Göring asker mesleğin- vuku buldu. 
-lan kovdu. mizde açık arttırma ile satılacaktır. den ba-ka bir •ey dü~ünemedi... s· k · R k l d'd b 0 

A k d Arttırma bedeli muhammen kı}:metin ~ ~ x ır ıt gecesı o e şat a ır 
r a Cl§ımız Sağlık Bakanlı- Kar1esruhe ve Olihterfeld askeri lıve,. 11.atosunun yanı baıtında ye-.. d b yüzde 7!i şini bulmadığı takdirde en :ı- x x 

gına a ir istida ile müracaat e- son arttırmanın teahhüdü baki knl- akademilernide okudu .• 1912 yı - re inmeğe meebuT oldu. Şatodan 

Hitlerle Göring biribiri~n mü -
temmimidirler. 

Berİinin Leip~iger - PJatz adlı 
en tık mahallesinde İngiliz usulü 
üzere tarhedilmiı bir bahçellin or
tasmdaki evinde yaıamaktadır. 

BB§tan qağıya kadar kırmızı 
albn rengine boyanmıt ve nadide 
mozaiklerin orta.ama yerlqtiril -
mit kocaman istavrozlu apartıma-

nma güneı tfığmm girmesi için 
her türlü tertibat yapılmı§trr. O • 
çüncil İmparatorluğun ikind şefi 
buraya çeki1erek, derin düşünce -

iere dalmağı pek ıevcr. Maswıınrn 
üstünde tek bir kağıt, hiç bir vesi -

ka yoktur. Pek az uyur. En sev • 
diği iı engin rüyalara dalmaktır. 

Lüden o. 
mareşal 
olaca 

A. E. 

Jerek vaziyeti bildireceğini •ÖY- mak iizere arttırma on beş gün daha lında omuzlarına Astegmen (mil· imdadına ko~ularak, onu kaldırdı· 
!emektedir. Sadece kayJ ile ikti- temdit edilerek 20 - 5 - 935 tarihin· lazim) apoletlerini takarak 112 - ]ar, tedavi ettiler. Bu kuş adam 
la ettiğimiz bu hadiseye nazan de Pnzaı·tesi günü ayni saatte ikinci inci piyade alayına girdi. işte bu hasta bakıcısına vuruldu. Genç ve Diğer memle-
dikkati celbeclcriz. arttırma ı yapılarak en çok artımı· al~y!n 1914 savaşına ko,tu.. ilk 

nn ihale edilecektir. Isteklilerin mu- güzel Freün Karin Von Fok'la ev- ketlerde olduğu 
istatistik vı'fıi!ı hammen kıymetin yüzde yedi buçuğu kurşun vaftizini Mülhous, Çipot ve lendi. . gibi, Almanya -

Okuyucularımızdan kimyager nisbetinde pey akçesi vermeleri lazım- Bakorat muharebelerinde aldı. Bu ev'lenme onu maişet derdin - da da ihdas cdi-
'lakkı yazıyor: dır. Müterakim ,·ergiler vakıf icaresi Çok geçmeden mafsal romatiz- den kurtardı .• Şimdi yegane dü _ IJecek olan yii.!~-

.k akl ve temirat ve tanzifat resimleri hrirr- maları onu bir hastahaneye yatır - ka ''"""k h.-rb şuAr"sı-Ben ı'statistı mer ısıyım ve ~ ıııüncesi rısı olmuctu. Bu düııtün • "" ... ... Juya nittir. x ~ x 

'bir memleketin ne halde bulun- 200.ı No: ıu icra ve mas kanununun dı.. ce sevgiden ziyade yurd hesabına na general Lu -
duğunu anlamak için o memle- 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasına Hastahaneden çıkar çıkmaz nasıl davranabileceği meselesi idi. 'dendorfun Hit -
ket atatistiklerini gözden geçir - tevfikan bu gayri menkul üzerinde tayyarP.ci oldu ve 1915 den itiba • Evet Almanyayı Versaydan ve ferden sonraki 
~enin kafi olduğu kanaatinde· ipotekli alacaklılarla diğer alakadar- ren yeğitliğiyle ün kazandı. Avcı Weimer'i kaplamış olan düşünce. 1r~iı olara!c re • 
Yını. Bundan bir iki gün evvel ların ,.e irfti~ak hakkı sahiplerinin bu pilotu o!arak bir çok hava savaş - lerlc adamlardan kurtarmaktı •. çilmes"le birlik -
n:ı l 1~ 1. haklarını aız ve masrafa dair olan S d I 1912 d k k B d te general: Fild 
.kte eatetiınizin her türlü ahva ı iddialarını itan tarihinden itibaren larına girmişti. 191 c yara a - e arı oca avyera a şa -
1 ıaad· · k d" t" B yar kapanı toya döndü1er.. Mareşal yapmak dü"ünülmekte -• lYe, ticariye ziraıye ve yirmi gün içinde eHakı müsbiteleriy- nara yere uş u. u a r ~ 

:•rea
1
ini anlamak ' istedim ve le beraber bildirmeleri lazımdır. Aksi kapanmaz onu gene cephede gö - Göring kendini mütaleaya ver. • dir. 

eın eketirn· • • .k lbğı • halde hakları tapu sicilleriyle sabit rüyoruz.. miştir. Artık boyuna Napolyonu Generalin doğum günü o!an 9 
nı aradnn ~zın stabstı yı k.. olmadıkça satış bedelinin paylaşma- ı 917 de meşhur 27 nci hava fi- okuyor. Kafasında "Nizam ve asa- Nisanda bu terfi yapı!acaktır. 
ti.:phaned~ h üracaat ettiği7ı .., U· sından hariç kalacaklarından alaka· losunun kumandanıdır; bu filonun yişi yaratacak bir inkılap11 projcle- Yüksek harb şurası ordu, bah-
lt!Jl 9G ana tatistik vı ıgt • darlarm mezkOr maddei kanuniye bütün tayyareleri beyaz ve siyah ri tasarlıyor... riye, hava kuvvetleri mümessilleri 
aerJnd~~CU tabı olmak üzere Ü· hükmüne göre hareket etmeleri ve da- dört köşelerle boyalı olduğund~n T esadüf onu bir pazar günü Hit- ve ihtimal bir de nakl'yat nezareti 
tınf', cı·d· • 32133 tar"ıLı· yazılı al- h fazla malıimat almak isteyenlerin . 1 1 . k 

n a d ı · u ona (Domino) filosu adı veri mi~- er n arşısına çıkanyor. Bu iki a- mümessilinden mürekkeb olacak -
Ziraa~nk Verdiler. l 934 - 2328 numara 

11~ a remıze m - ti. Gök yüzü artık onun yaşaya - dam çabuk anlaşıyor ve Hitlcr tır. 
1•nıın1 açtım. 1927 

se- racaat etmeleri nan o onur. 



HA BE R ı T~~~a ! ~~~~~~!!. ! ~: ;!} O defa .. HABER,, ile pAqor. 811 ronta nı bit sinema ıe71eder ıibı ıaldb 

r" ~iz"iiw;-;;:-;;;. isminde bir uftllld 
1 diiriip MtYeılnl elinden almak lltl1V1'• ~~ 
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SENiZ. BllrLI .. 
SIYOINİZ DA
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111 ıatmak için 
IJI ışıll IAZIDldlr 

Maunızı Y•J•P tethlr ~erken gelip t•t;•nl•tln 98z• 
lerlnl kama,11racak ve ••f•1t•••n teferruatını görme•I• 
ne mani olacak çıplak llmbalardafl •akıflıflı2. 

Elektrik tltketlnln mUhendlalel'I• ntUel•e•enlaln ten• 
virat te•lsatını tetkik etme§I m•ct•n•tt derultde eder· 
ler. Kendllertne muraeaatta terelldUt etitieylnla. On· 
laru; bir tavslyelerl, alzl, zaman V• paradan k•••n• 
d r · caktır. 

Beyoğlu, Tiinel meydanı, Metro Hen 
Dahllt no. 34 Tel. 44800 

f 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

Ka .. ı 

2813/ 1936 vaziyeti 
AKTIP- PASiF 

Ura 

·~~--""' 

·--•Y• ____ ......, ___ ___ 
fhtlvıt akçe , ....... - ··---···········-- -·-······ 
e 

Ahın . saft kilogram 1f.79' ·97' 1 L !t.tt4.t!4 !O 
Banknot .•.•.•• -··-··-····---- " ı J.485.903 -
Ufakbk ·-··············-·-·---- .. 648.S90. S8 

T •ll•YUldekl B•nlknotl•tt 
D•hlldekl Muh•blrler ı 

rttrtı lin11 -··----·· ft 460.84S 85 -

H•rlçlekl Muheblrler : 

~843.85 

Deruhte edil• t'fNIU nakdye r 1S814&56.~ -
Kanunun 6 ve 8 fnci madde 
l eriııe tevft , an haıine tan 
fından vaki tedtyıt ıo 121 698 -

Alnn: Safi kilogram 3.806 986 S.354.842 10 Deruhte edilen enaıu nakliye 
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2 NiSAN - 1935 HABER - Akşam Posfast ıı 

Osmanlıcadan Türkçey~ z 
klavuzunu neşr diy 

t - Öz Türkçe köklercJen ge -1 
len sözlerin kar111ma (T. Kö.) 
heldeği (alameti) konmu§tur. 
Bunların her biri ıbakkrnda aıraıı 
ile uzmanlarımızın (mütehassıs) 
yazılarını gazetelere vereceğiz. 

öyle rastgele bir .suç değil, bayağı bir) 
kıyadır. 

CArih = Yarabyan = (Fr.) Blea · / 
seur 

Cebanet = Korkaklık, ödleklik -
(Fr.) Poltronnerie, peur 

Örnek: Kendini zorlamak = Ce(j. 
ri ne/!ctmek = .s'ef/orcer. 

Cinai = Kıyal 

Örnek: Cinai bir harekette bu • 
lundunu::; = Kıya[ bir harekette bu. 
lundunuz. 

Ceriha = Yara = (Fr.) Blesseure 
r lecrub = Yaralı, yaralanmıt = 

(Fr.) BlessE 
Ciııuı = Çaıit 

Cebbar = Zorba 
Cebin = Korkak, ödlek - (Fr.) 

Poıtron, peureux ~ 

Cebin= Abn 

Berıi bunu yapmağa zorladı {ic • 
bar etti) il m'a forcc 

Cebri = Zorlama, zor altında=(Fr.)' 
D'unc manierc forcec, sous la con -
trainte. 

2 _ Yeni konan karşılıkların 
iyi ayırd edilmesi için, gereğine 
göre, franıızçaları yazdmıf, ayrı -
ca örnekler de konulmuttur. 

CD.nip = Yan, taraf (T. Kö.) 
Uinipdar = Yancı 
Ömek: Ordunun canipdarı ola11 

tiva = Ordunun yancısı olan tuğay 
Car = Bürgü, pürgü, çartaf 
Cari = Akar, yürüyen, yürür, ge . 

çer = (Fr.) Courant 

CAıuıluk = Çaıitlik = (Fr.) Eapi· 
onnage 

Casusluk etmek = Çaııtlamak = 
(Fr.) Espionner 

Cavid = Bengi 
Cavidani = Bengi! 

Ccbr = Zor, zorlama = (Fr.) Foc
ce, contrainte 

Örnek: Dcmolcrcuidc zorlama 
·r cebr) yolu ur. = Dan$ la dcmocratie 
il n'y a pas de C()ntrainte. 

Zor ve baslrı ( cebrii tazyik) al • 
tıtıda İ§ görmef, = Travailler sour in 
conırairııe. 

Örnek: Zorlnnuı ·(cebri) yürü • 
yÜ§ = Marclıe forcc 

Zor altında (cebri) yapılan 4/er· 
de SOfllU rol.tur = On n' esı paJ rc.s • 
porısabf<. dcs acıcs accomplis sow la 
co11trai11tc 

Cebren = Zorla 
Ccd = Büyük babn, df!de = (Fr.)' 

Grand perc 

3 - Kökü türkçe olan kelime
lerin bugünkü itlenmiş ve kulla • 
ndan tekilleri alınmıştır: Aslı ak 
olan hak, aslı ügüm olan hüküm, 
lürkçe "çek" kökünden gelin şekil 
gibi. 

Örnek: A laır sular = Miyahı ca · 
riye = Eaux courantcs 

Yiiriiycn işler = Umuru côriyn 
= A/f aircs courantc.~. 

Örnek: Millete nafi i~ler gören
ler tarihte caı·idani bir narn ihra:: 
etmiş olurlar = Ulusa faydalı i§lcr 
görenler tarilııc bengi[ bir ad lrn::.arı· 
mış olurlar. 

Örnek: Onu zorla {cebr~n) ge . 
rirdirn = Je l'ai amene par force. 

Ccddani = Atayik = (Fr.) A" -
cnvigue 

Yiiriir (geçer) lmral = Kaiclt:i 
cariye rcgle.s courantcs 

Caygir = Tutan, yerlefen Mecbur olmak = Zorunda kalmak, 
zorunu duymak, zoru altmda kalmak 

Ceddnniyct = Atayiklik = (Fr.) 
Atavismc 

Cimi (cemeden anlamına) - Top· 
lıyan, kapsayan 

Kanunun hiüdimleri bu i§te de 
caridir = Kanunun hiildimleri bu 
işte de yiiriir (geçer). 

Cizibe = Sevim, sevimlilik, alım 
alımlılık, gözenlik = (Fr.) Symp a · 
thie, charme 

Örnek: Bu i§i yapma!& zorunu 
neden duydunuz? (/\'eden mecbur 
oldunu~ = Diin ak§am Ankaradan 
yola çıhmah zorunda kaldlm ( mec
bur oldum). 

Cedde = Büyük ana, nine = "(Fr.) 
Grand'merc 

Ceddi ala - Soykökü c: .(Fr.) Örnek: 1 - Camii mehasin bir 
adamdır = iyilikleri T.endindc top· Mahi cari = Bu ay. 

Cazibe kuvveti = Çekim = (Fr.) 
Force d'attraction Souchc 

Cedit = Yc.ni 
lıyan bir adamdır. • 

2 - Bu eser, o mesele üzerindeki 
.bütün nıalUmat.ı camidir = Bu izer, 
o sorum ü:.erindchi bütün bilgileri 
}capstımaktaclır. 

Cereyan = Akım, yürüm, akıntı, 

gidi§, hareket = (Fr.) Courant, mar-

Ciızi i, cazip = sevimli, alımlı. 

gözen = (Fr.) Sympathique, char • 
mant, attarayant 

Mecburen = Zorun, zor albnda Ccfn (eza) =- Uzgü 

c~e. 
Örnek: Bu İ§i zorun {mecburen) 

yaptım. 

Örnek': 11arıa ettiğiniz bu cefanın. 
s<>bc'lıi nedir = Barıa t•erdiğiniz bıı 
iizgiiniirı scbelıi rıedir? 

Cimit = Donmuı, cansız = (Fr.) 
1nanimc 

Örnek: Ôkonomi akımları = lh · 
tısat cereyanları = Courani.s econo· 
miqur.s 

/~ferin gidişini '( cereyanıni) be • 
ğenmiyorurn = La marche des af a • 
f airc.s ne me plait f>aJ 

Örnek: Ne ca::.ip bir yii:ii ııar = 
Ne gözen bir )'iizii ı•ar. 

Cizibeıiz = Sevimsiz, alımsız, yad· 
gözen = (Fr.) Antipathiquc 

cazibesizlik = Sevimsizlik, alım • 
srzlık, yadgözenlik = (Fr.) Antipathie 

Mecburi = Yükümsel, yükümü al • 
tında = (Fr.) Obligatoire 

Örnek: Kanuna riayet etmek bii
tiin ı·atarula§lar için mecburiclir = 
Riitiin yurttoşlar kanunu saymak yİİ· 
kiimii altındadır = Kanunu sa)7na1.· 
biitiin ,·urtfa§lar için yiikiimseldir. 
'(DileT.scl = ihtiyari.) 

Cehd = Dürüı. cete (1) = '(Fr.) 
Tachc, dfort (Bak: gayret, sliy) 

Can = Can (T.) 
Canhıraı = Gönül koparan (Bak: 

dilhira§). 
Canan = Seva-ili Gazrtclercle bu oya karşı bir Jıa. 

rckeı var = Dam les journaux l 

Cehdetmek = Dürü1mek, çalıı • 
(Lfitfen sayıfa~ çeviriniz) 

(1) Rfllllof. Yakutca. Kırgızca 
"ecre., sö:iinii .. c,.lıd .. anlamına di p C&ni = Kıyan = (Fr.) Criminel 

Örnek: Caniler, beleriyetin kar-
~aları ~a)ılsa bccadır = Kıyanlar, 
•nsan_lıgın çıbanları sayılsa yeridir. 

y a un courant contrc cette opinion 
Cereyan etmek = Akmak, geçmek, 

Örnek: 1 - Bilmem na.~ıl bir ca • 
zibcsizliği var ki, hiç yiizüne bak • 
mal• istemiyorum = Bilmem nasıl 
bir sevimsi:liği ( alım.nzlığı) var ld, 
lıiç yiiziine bakmak istemiyorum. 

Ne zorun uardı ki, diin öyle claı·· 
ramim? 

ye gfütcrmel:tN1ir. GPnc Radlof'da 
" l l l ,_ . . . ., tam o gun 11 ••• h·111·1•ctın en ıyı çagı, 

geçmekte olmak. 
Cinayet = Kıya = (Fr.) Crime 
Örnek: Ru öyle rastgele bir .m'J 

değil, adeta bir cinayettir = Bu. 

Örnek: Cereyan eden ( etmektr 
olan) müzahereler = Aramızda gP.· 
çen (geçmekte olan) .söyleşmeler. 

2 - Cazibcsizlil~ fıtri bir §ey • 
dir = }' adgözenlik yaradılıştan ge • 
len bir §eydir. 

Vergi tıqmelC yıırtta§lık yükii . 
miindendir. 

Cebretmek. icbar etmek = Zorla • 
mak = (Fr.) Forcer. 

insanın Pri~l.rrılih hali., anlanuna o-
l " .. ··d :ı B "t ınan ret,. <ıo::.11 c varuır. u ce ., 
ve "cetc,, .<ıözlcri Arapçada aslı cchcl 
anlamma gelrrı ::icldiyet,, in de /;öh
Teridir. -

DUnkil tefrlkanuzda 235 numaralr sayfa yanlışlıkla 236, 236 numaralı sayfa da 235 olmuştur. Düzeltir ve 8 zilr dileriz. 
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Qk;nm papaz sihirbaz kadını bularak: 

- Pnpn Tivoliye gitti, dedi. 
- Biliyorum. 
- Kaprera adısında bulunan kızı 

LQkresin yanma sığındı. Se.znrm or
dusu miithiJ bir l>ozguna uğradı. Hun
dan daha büyük bir felaket var: Ro· 
mada ve diğer yerlerde halk arasında 
\htiliil baş gösterdi. 

-lşte azap devresi b:ışladı. Talih, 
geçen gün kendisini öldürmekten beni 
menetmlşti. Şimdi o talihi takdis edl· 
yorum. Çünkü azamet ve ihtişamının 
yıkıldığını görerek Rodriğin yürefine 
inecektir. }'akat delikanlı şimdi acele 
~diniz!. 

Ye daha yavaşça, yalnız kendi du
vabileceğt bir sesle: 

- Kaprera adasına kaçtı ha! .. Pel< 
Ala!. Kellnıeleri dudaklarından dö· 
• .111 .:ıu 

-57-

BABA lLE KIZ 
Seznr ordugiha dönmek üzere yo· 

Jn çıktıktan bir saat sonra Papaz An
jelo da .Aniyo uçurumu mağarasına 
l'itti. Halindeki asabiyetten, gözlerin
deki Panltıdan Roza ltakikatı nnhya-
nık: 

- Galiba vakit geldi? dedL 
-Evet .. Ben gidiyorum!. 

_ Beraber gidelim demek istiyor-

l!IUnUZ galiba! 
Anjelo bir dakika s.ustu. Alnında 

hl buruşuklnk belirmıştl. Roza onun 
h .r b' halini gözden kaçırmıyordu. 

1
:_ ~e oıuyorsnn? Ne düşünüyor-

sun 
8~~i ytniıI Vakit geldi. Evet bu-

- e papa sekiz gUne kadar 
rası doğru. ' h usta yemin bile 
ölecektir. Size bu us kadar gelip 
d • K ra adasına 

e erım. apre ' sizin orada bu· 
de ne yapacaksıntz. .. muzu yarım 
Junmanız belki teşebusü 1 ıı başıma 
htrakrr_ Halbuki ben ya n k olu
it görürsem mutlaka mul'af fa z? 
rum. Bundan başka ne tsttyorsunu ti 
Ölmeetnl istediniz, işte ölecek 1 in · 

karnınız da alınmış olacak .. Çabuk o· 
lunuz, hazırladığınız ıehiri veriniz de 
yola çıkayım I ... 

Maga omuzlarını kaldırdı: 
- Siz hakikaten çocukmuşsunuz!. 

Çünkü intikamın ne olduğunu henüz 
bilmiyorsunuz .. Ben Papayı ölmüş 
görmek değil, öldürmek isterim. Bir 
gün on derece hastayken onu ölüm
den kurtarmıştım. Ölmesini isteyen 
düşmanlarını mahvedecek vasıtaları 
ona ben verdim. Bunların hepsini yal· 
nız onu kendim için saklamak mak
sadiyle yaptım. Orada bulunmak iste
rim. Zira son nefesini verirken beni 
görmesi ve benimle konuşması lazım
dır. Kendi ine söyliyecek bazı mühim 
sözlerim vardır. Bu sözleri ben sene
lerden beri tekrarlıyorum. Eier o 
bunları işitmeden ölürse istediğim 
gibi can vermiş olmıyacakbr. Şimdi 
anladınız ya? Rodriği senelerden beri 
bu kıskanç duygularla gözetledim. 
Ömrümü fırsat beklemekle geçirdim. 
Şimdi o intikamı nasıl olur da size bı
rakırım?. Diyerek korkunç bir kahka
ha kopardı. Ve tekrar sözüne de,·am 
etti: 

- Ona .zehiri elimle ben vereceğim. 
.Anlıyor musun?. Başkası değil, ben! .. 

Papaz, bu anda karşısında bir in· 
tikam heykeli şeklinde duran bu ihti· 
yar kadına hayretle karıflık bir korku 
i1e baktı. Susuyordu. Nihayet: 

-Beni korkutuyorsunuz? lstedlğl
nizl yapacağım .. Sözlerini kekeledi. 

- Sonuna kadar sözlerimden dışa
rıya çıkmıyacaksıntz değil mt?. 

-Evet her sözünüze itaat edece
ğim? 

- Öyle ise haydi yola çıkalım ı 
lki saat sonra, kapalı bir araba 

Tivoliden hareket ederek, Romadnn 
pek uzakta olmıy'Sn Tiber aehri man
sabındaki küçük Osti limanına doğra 
yola çktT. 

thtiyar Borjiya hakikaten Kaprera 
adasına sığınmıştı. 

poslanmızın hepsi de ihtiyarladılar. 
Bize, sizin ıclbl genç ve ciddi ruhanf 
reisler ldzımdır. Fakat babamın bunu 
hiç düşünmediğini zannediyorum. 
Pcskaposluk tacı nkıllı başa çok yakı
şacak?. 

Anjelo sarardı: 
- Eğer kısmet olur da sayenizde 

Pcskaposluk dairesine yerleşirscm .. 
Muhterem pederimlzi hoşnut edeceği
me eminim Monsenyör. 

- Fakat dediğim gibi, babamsa 
şimdiye kadar sizi hiç dlişünmemiş

tir I. 
Sezar, papazın öylenen sözlerden 

daha fazla ümide dü mesi için biraz 
sustu. Sonra: 

- Demin vaziyeti düzeltmek için a
cele ve ka'i tedbirler alınması lazım· 

dır demiştiniz •. Bu tedbirler için siz 
ne düşünüyorsunuz? .. dedi. 

Papaz cemp vermedi. Y ıılnız bu
nun ilAhi bir sır olduğunu anlatır bir 
tarzda parmağını havaya kaldırdı. 

Sezar yerinden kalkıp Anjeloya 
yaklaştı: 

-Babam hakkındaki fikriniz ne· 
dir?. 

Papaz titredi. Sczarm dUşüncesiy
le kendi düşüncesi arasında bir birlik 
bulunduğunu anladı. Gözlerini karşı· 
sındakine dikerek hazin bir sesle ce
vap nrdi: 

- Papa .. Pek ihtiyardır •• Jşte l\fon· 
senyör fikrim budur? 

- Maksadınızı açıkça ve hiç çekin· 
meden söyleyJnizI 

- Mon enyör, söylemiş olduğum 
söz bütün düşüncemi anlatır. Papa 
çok ihtiyarlamıştır • .Ayni zamanda 
yorgundur. Hüküm slirdüğü devir pek 
şanlı ,.e parlaktı. Fakat bu esnada 
ku\'Vetten düştü. 

- Ve bundan dolayı da Romaya 
ıenç bir Papa lazımdır, değil mi?. 
Bunu mu demek istiyorsunuz? 

- Asilere, kun·etlerlnden daha bü
yük bir kuvvetle kar§I gelmek lazım 

geldiğini söylemek istiyorum. 
Sezar odada iki kere dolaştıktan 

sonra Anjelonun karşısında durdu: 
- Sizi l)eskspoa yapacak bir kim

seye nasıl bir hizmette bulunabillrsi-
• ? 

nız ... 
- Her türlü hizr.1etl yapabillrim. 
-Fakat sizi böyle bir makama ta-

yin etmek i~in Papa olmak IAzun de
ğil mi? Eğer ben Papa olsaydım siz 
de Peskapos olurdunuz Anjelo!. 

Papaz susarak i~n sonunu bekli· 
yordu. ÇünkU ne söylese artık beyhu
de olacab'lnı anlamıştı. Yalnız elleri 
hafifçe titriyordu. Seznr yavaş bir 
sesle sözüne devam etti: 

- Anjelo, Pcsknpos olmak ve son· 
ra Knrdinalhğa yükselmek ister mi
siniz? 

Papaz hürmetle eğilerek hemen 
diz çöktü. Ve mırıldanır ı:ibi: 

- Muhterem pederim?. Emirlerini· 
zi bekliyorum I Sözlerini söyledi. 

- Pek lllA Anjelo!. Beni aldatma. 
dıklannı anhyorum. 

Bu sırada Sezar ynzı masnsınm ha· 
şına oturarak bir mektup yazmağa 

başladı. Bitirince imzalayıp papaza 
uzattı: 

- Okuyunuz I. Artık aramızda gizli 
bir şey kalmadı. Bunu okuduğunuz 
zaman sizden beklediğim işi öğrenir
siniz. 

Papaz aşağıdaki satırlan bütün 
dikkatiyle okumağa başladı. 

Sevgili kardeşim Lukres Borjiya ! 
Size, bu mektubu getiren sadlk Ye 

güvenilir adamlarımdan papaz Anje
lo, Kaprernyn niçin gelemediğimi an
latacaktır. Bununla beraber bir kn~ 
gün sonra gelebileceğimi ümit ediyo. 
rum. Babamızın sıhhatte bulunduğu· 
nu düşünüyorsam dn bundan çok da 
emin olamıyürum. nd·~;ni 20n defa 
gördüğüm zamnn halinde liorliuıacag 
bir rahatsızlık görmüştüm. Bu rahat. 
ı::ızlığın fena bir şekilde bitmesi muh
temeldir. Eğer böyle 1.Jir şey olursa 



l1tanbulun en çok ıahlan ha
kiki akıam gazetesidir. ilanla· 
rmı HABER' e verenler kar e -
derler. 
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Osmanlıcadan 
mak, uğra§mak, çabalamak = (Fr. ~ (Fr.) En tout 
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Türkçeye Karşılıklar 
boyu courage de parlrr 
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Polis hafiyes1 

X: 9 romanımı: 
10 ncu saglaıl.ı 
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Kılavuzu • • 7 
Mecburiyet = Zor, yüküm Cemiyet = Sosyete (T. Kö.) (2 · 

= {Fr.) Societe 
.1 - A ,,.~ cP pTıcsi = Ateş boyu 
Cerahat = İrin 

Geceleri ... okağa çıkmağn horkar 
Cevr (Bak: Cefa) = Ozcü 
Örnek: Bu kadar cevre ıaha 

mümldin olmıyor = Bu kadar ·· 
ye dayanmak e/d(>n gelmiyor. 

Örnek: Bu i~i yapmağa ne :ornnı 
(mecburiyetim t'ar?) 

{rP.,.aret edemez) = İl n'a pas lı• 
Örnek: İns<m so.~\·rtesi = Cemip 

ti br~eri Y" 

Cerbeze = Çeçenlik 

Örnek: Onutı cerbezr.si öniindr 
couragP. de $nrtir pendant la nuit. 

S'efforcer, tacher 
Celadet - Bahadırlık Cemiyet Birletit = (Fr.) Aısso birdrn birr. .~a.~aladım = Onun ÇP. • 

<;;t•nli~i iiniinde birdenbire ~a~ala • 
dun. 

Cesaretlendirmek = Yüreklendir . 
mek 

Ceyt = Asker (T. Kö.) 
Ceza = Ceza (T. K.) = 

Celbetmek = Getirtmek - (Fr. : 

~ander, faire vcnir 

ciation Cesaretlenmek - Yüreklenmek. Peine 

Öm~k: Onu buraya getirtti!. ( cel· 
bettik) = ı\'eus l'aı.·01ıs fail nmir ici 

Celbetmek = Çekmek = Attirer, 

faire comparaitre 

Örnek: A ı •rupadahi i.şçi birlP.~it 
!Pri =- Arrupadaki amele cemiyet . 
!Prİ 

Cerbeezli = Çeçen 

Örnek: Cerbezeli ad<ımlar. 1.-endı . 
lrrirıi oldrtl.-lorından Jalıa fJarl<ıl. 
gÖ!ifPrPbilirler - Çeçen adamlnr, 
h<'ndil<'rini old11Manndan daha pm 
/ah göstcr<>bliirlrr. 

göze aldırmak = (Fr.) S'encourager 
Ceset = Ceset (.T. Kö.) - (Fr.) 

Corps, (cadavre) 

Cezai = Cezel = (Fr.) Penal 
Cezaen = Ceza olarak 
Cezai nakti = Para•cezaı:ı 

Cezbetmek = 1 - Göz almak, 

Celi (Bak: aşikar) = Açık, apa • 
çık = Clair ouvcrt, evidcnt 

Celpname = Geldiri 

İçtimai = Soysal - (Fr.) Social 

Örnek: İ(timai i~ford<! iki gidiş 
rnnltr: bımlann birine inl.·rlôp. di · 
~rrİuP tf'k<İmiil d<?rler ."ioy..,al işln
tlr il.-i git/iş rnrdır, bunların birirıo 
cleı·rim. ÖtPlı'İn <! t>t 'rİm dPrfer. 

Ceres = Çan, çıngırak 
Cerretmek = Çekmek 

Cesur = Yiğit, yürekli - (Fr.:· 
Couragcux 

Cesurane - Yiğitçe, yiğitcesine. 

yüreklicesine = (Fr.) Courageuse · 
ment 

Cetvel (kanal a~l.) = Ark - (Fr.J 

Çekmek = (Fr.) Attirer 

Örnek: ] 1 - Yüziiniin par 
ğı imanı cezbediyor = Yüziinün 
lo1'·1ığı. in.~anın göziinü alıyor. 

Örnek: Bir celbnamc ile ça~ırı/1111 
lıcr ratandcışın çağmldığı nwlwnw 
gitmc~i rnzifedir = Bir grldiri if .. 

Cemile - Hatır hoşluğu 

Cenah Kanat. 
Cenini sakıt = Düşüt 
Cenk = Cenk (T. Kö.) 
Cengaver = Vuru,kan 

Cesamet = Büyüklük, irilik 
Cesaret (3) = Yiğitlik, yüreklilik 

Canal 
Cetvel (liste anl,) = Çizelge ..: 

(Fr.) Table. table, table.au 

2 - Bilmem nasıl bir hi& beni 
nrnıza cezbetti = Bilmem na.ttl 
duygu beni yanınıza çekti. 

Cezire = Ada = (Fr.) İle 
Şiphi cezire = Yanmada = ( 

Presqu'ile 

çağınlan lıer yıırdda~ın r:n~ırıldı ~ 
orunn gitmr.~i borçtur. 

yürek, küstahlık. 

Örnek: - Onurı :viğiıliğin.e sö-: 
yohtur = /{ n"y flO."i a dfrP. pour SO" 

courogP. 

Cetvel tahtası = Çiz:;eç = (Fr.) 

Celse - Oturum = (Fr.) Seancc 
Regle 

Cev = Kav 
Örnek: B11gii11 Rii,·ii/; Hi/IPt Hı ·· ·· 

föi i/;i rel.'i<' ) 'O/ılı = H11~iin Kamu · 
tay iki oturrırn )'tıptı. 

Ün11•k: Hiivii!. rPng<İı.;r.rlf'rin ad
ları lnrilıe [Wt;Prr. Örnek : C<'nıi hat'da =- ilam ka · 

Cezm ( azm anl.) = Dölen = 
len = (Fr.) Action de scdetermin 

Cenup = Güney 

Ürnek: Aı111panın cf'nu/Junda/;ı 
.~iplıi <"P:.İrN•/r = A ı •r11 panın gıınP. • 
rirıde/,·i yarımad11lar. 

Bunu )'(lpmağa yiimk ( ce:mret) 
İM er. 

vında. ÖNERGELER 
Cevap = Cevap Cemadat = Cansızlar - (Fr.~ 

Corps inanimes 
"f\'f'. rr.'iarrt ! ( ciirf't anlamına) = 

Bu ne hiisıalılr!.-! 

Kılavuz sözleri üzerine, her l 
Cevaz = izin (T. Kö.) 

nin (UT,US) ta çıktığından b~!a 
Cemaat (Maşer) = Ömek = (Fr.i 

Multitudc sommunautc, foule 
Ürn~k: / - RPyr11tt11ki Ffrmcn i İ> 

me'µi 

Cephane = Cebe 
Cephanelik -:: Cebelik 

!JfoharebedP. biiyiik bir cesaret 
gösterdi = Sara§ta biiyiif, bir yiire/,~. 
lif;/;; gösterdi. 

Örnek: Kanunda huna i:ıdn yok · iizrre f,ir ay içinde, i&tek edenler 
tur = c~,·a:r. yoktur. ni bir önt•rge ileri sürebilirler. B 

Cevazı istihdam kararr = Ata • far T. D. T. C. Genel Kiitipliği 

2 - Kii_rlitlcr ömcl• halin</" gı•l · 
diler 

Cephe - Aiın, yüz, yÜzel = (Fr.ı 
Front, façadc Onun bu. 1.-adar lmbalıh cttiktmı 

sonra gene nrzdinize gelmesi doğ • 
ru.,<ııı biiyiik cesarettir = Onun bu 
/radar kabalık P.ttiktP.n sonra gen'? 
yanını.:a gı'!/me.vi doğrmu biiyiik bir 
çr.ld nme:lilıti r. 

nabilmek karan r:ekil altında göndP.rilecektir: 
Örnek: Açığa çıkarılan o memıır P•••••••••••••• 

3 - Rii:, iih ;;m,.kf f'r lmr.~ı.~ınrl : 

\ii)'lvıı l'l'n11PI: 

1 - Hiiı:••rİ lımel.-vılrr - Omı•!.- · 
~el lıarehNI l'r 

Ornck: Erin yiizii dPnize kar.~t • 
dır. 

YiizP/ f oıo'i!,rnf . . rnnrıl fotoğrrıf 
Cephe = Yöney = (Fr.) Front 

lıali.krnrla ccnı:ı istihd.am karan t'P.· 

rildi = Açığa çıkan/an o işmert hali.· 
kmdn atanabilmek lr:: rarı terilai. 

Cevelan = Dolaıma 
Cevf = lç, k of, oyuk 

Osmanlıca. •••••.• keümesine 
laı.:uzdn .•.•••• . karşılığını uyg 
(yahut: )'Pfer) görmüyorum. 

Sebebi: ( h<ıaca) • • • • • • • • • 

Cemi = Çoğul ;; (Fr.) Pluriel 

Örnek: Tiirkçe bir söz arap lmr'ı· 
Tiyle çoğullanmaz. 

Örnek: 1 - Ordularımızın §ark 
''"Ph"-"inde bir tP.beddii.l yoktur = 
Ordularımızın doğu yöneğinde Mr 
dPği~iTi:lik yol.tur. 

Cesaret etmek = Cöze almak, kork· 
marnak = (Fr.) Avoir le couragc, oscr 

Cevher = Evin (Kimya ve felsefto 
terimi olarak) maya, öz = (Fr.) Su • 

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

............... 
Önergem §Udur: • • • (1) 

lnua Cemetmek ::::;: Cumlamak, topla 
Örnek: Söyleme)i göze alamadı, bstancc 

Örnek·: Ma:ya,n (cevheri.) bo:ıu}.· 
bir adam = Un homme de mauvai.~c mak = (Fr.) Additionner 
sııbstance Örnek: 1Jiribirinc bcn:PmiyM 

,ny/Pr cıımlnrrmaz. 

( 2 ) A.~lı Pn r.~ki Türle J.öklerinP 
dayanan brı lrelime hakkında nyrıc11 
'J'1Zrlacaktrr. 

(3) CP.'\arf't iyi anlamlanrıda '(§C· 

caat) a. hötü anlamlarında, cüretin 
lcii~talılı/, anlamına doğru kayar 
cc:mr,..t edemedi) = il rı•a pa.! eu "1 

Ôzlii ( ccııhf?rli) bir adam = Un 

( l) Burada bir önerge göste • 
miyen yazılar üzerine bir JCY yapı 
mıyacaktır. 

· Ceman - Cumlayın, cümleyin .,,.., 2 - ıllrclwn•brı cephesi = Saı.·~ · 

noR.JfTA 

Papaz Anjelo bana hemen haber H · ı 
recektir. AllahasmarJadık sevgili kar· 
deşciğim .. Anjelo babamızı teda,·i et· 
mek işinde size yardım eder. Fakat 
yanında getirdiği ilaçların babamıza 

pek de yarayacağım zannetmiyorum. 
Şimdilik Romaya dönüyorum. Sabrr
o;;ızlrkJa havadislerinizi beklerim.ı. 

"Kardeşiniz Sezar, Dük dö Yalan-
1inua,, 

Papaz mektubu bitirince Sezar ken
di:-;ini dikkatle gözden geçirdi. Baba· 
:-:ırnın idam hükmünü imzahyan bu a· 
dam müthiş bir sükunetle: 

- Söyleyiniz bakalım papaz! Baba
mrn sıhhati hak.kında siz de benim gi
bi mi düşünüyorsunuz! Serbestçe söy
leyiniz!: Hakikat ne kadar acr olursa 
olı;;un benden gizlemeyiniz! Sözlerini 
eöyledi. 

- Ben, muhterem pedere pek yakm 
bulunduğumdan son zamanlarda hiç 
bir halini gözden kaçırmıyordum. Ü· 
nun için görüşlerime dayanarak hu 
dü~üncenize ben de i~tirak edebilirim. ı 

-Acaba daha kaç günlük ömrü rn r 
dersiniz? 

- En çok sekiz gün ! 
Sezarın hu dehşetli sorgusu} le pa· 

pazın meş'um cevabı ya\'a ;? sesle geç
mişti. Bu iki adam bakıştılar .. Her şe
yin kararlaştırılmış olduğunu anladı· 
)ar. Papanın oğlu hemen bit· pencere 
açarak geniş bir nefes aldı. Sonı-n 

Anjeloya döndü: ı 

- Ben şimdi derhal ordugaha dö
nüyorum. Oradan da Roma üzerin~ 

) ürJ} eceğim ! Siz ne vakit gideceksi-
• ? 

nız .• 
- Yarın sabah? 
- ~için hemen gitmiyorsunuz'! .. 
- Çünkü bana lazım olan Haçları 

,.erecek adamı ancak hu gece görebi
lirim Momenyör I 

-M-
GECE MÜLAKATI 

lhtiyar Maga, Floransa yolu üze· 

rinde Rafael ile Rozitadan ayrıldık· 

tan sonra Tivoliye dönerek Aniyo 
uçurumundaki makberesine girdi. Bir 
çok günler geçti Sezarla Ldkresin an· 
nesi acaba bu sırada ne yaptı, düşün
cesi ne oldu, ne gibi hazırlıklarda bu
lunuyordu? .. 

Belki de nktini köşkten havadis 
almağa çalışmakla geçirmiştir. Maga 
Romadan çıkarken beraberinde bir 
çok ı,ıymetli taşlar ,.e altın para ge· 
tirmişti. Bu serveti, köşk hizmetçile
rinden bir veya bir kaçını elde etmek 
için kullanarak icap ettiği zaman Pa
panın köşküne girebilmek imkanları
nı haıırlamı~tr. 

:(. :1(. JE. 

Sezar Borjiyanrn Cehennem boğa
zını zaptetmek için hazırlıkta bulun· 
duğu bir srrada, bir akşam üstü Papa 
maiyetiyle,· gezmek için köşkten çık

mıştı. Bu gezinti tahmin edildiğinden 
<:ok uzadı. Papa geriye döndüğü sıra
da ortalık iyiden iyiye kararmıştı. Pa
paz Anjelo da her zamanki gibi efen· 
disinin yanındaydı. Gezinti esnasında 
papaz, Papanın maiyetinden biraz gl'· 
dde kaldı. Anjelo kolleksiyona mP~ 

rnkh olduğundan otlar arasında par
lıyan ateş böceklerini yakalamak is
temişti. lı;-ıini bitirip doğrulduğu za
man bir kayanın gerisinde duran bir 
g-ölge gördü. 

Olduğu yerde kımıldanmadan 

durdu. Sonra gölgenin blr lmdm ol
duğunu seçti. İhtiyar Borjiya gözden 
k.ıybolunca bu kadın da bir kaç daki
ka daha bekledi. Sonra bir elini alnı
na götürerek yüksek sesle: 

-Git Rodrik ! Ben isti rapla inler· 
ken ·en de rahat ve sakin olarak gez!. 
işlediğin cinayetlerin cezasını çekme
~e mahkum olduğun saat yaklaşıyor! 
Sözlerini söyledi. 

Kadın uzaklaşıncıya kadar Anjelo 
kımrldamıyarak nefesini tuttu. Sonra 
arkasını takip ederek kayaların ara· 
ı:ımda yol almağa. b~şla. dı. 

1ıotnme de bonne (forte) ımbstance 
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Papaz, kadının Aniyo mağarasına 
girdiğini gördü. VP. bundan sonra bir 
kaç gün gözetlemelerine devam etti. 
Belki kim olduğunu n ne yapamak 
istediğini de anladı. 

Anjelonun kimseye bahsetmediği 
bu vak'adan biraz sonra, bir gece pa
paz henüz uyumamış olduğu halde 
kendi kendine şöyle söyleniyordu: 

- Muhakkak bu gece gelecektir? •• 
İhtiyar Maganın bütün düşüncelerini 
şimdi artık anladım! 

Birdenbire titredi. Sofanın öbür U· 

cunda, karanlık ve mübhem bir şeyin 
du,·ara sürünerek ilerlediğini görür 
gibi oldu. Papaz yarı açık oda kapısı· 
nrn yanında kımıldanmadan durdu. 
Yakla~n gölge tam onun hizasına 
geJdiği zaman Anjelo şiddetle kolunta 
uzatarak onun elini tuttu. Var kuvve
tiyle çekti, odaya sokarak kendi de 
içeriye girip kapıyı kapadr. :Bu iş. bir 
saniye içinde olup bitti. Papaz: 

- Sus! Yoksa şimdi bağırır ve se 
ni yakalatırım!.. Sözlerini yavaşça 
mınldandr. gonra hemen mumu yaktı, 
O 7.aman .Maga, aydınhğın içinde Pa
pa ile arasına giren bu engeli gördü. 
\" e sakin sakin ona bakmağa başladı. 
Anjelo onun elini hala bırakmamıştı. 
Yavaş bir sesle: 

- Oturunuz, biraz sizinle görüşe

lim! Buraya. Papayı öldürmek için 
geldiğinizi biliyorum. Bir kelime ile 
sizi tevkif ettirebilirim. Bilirsiniz ki 
bu tevkif idamınıza sebep olur. Fakat 
görüyorsunuz ki sizi ele vermiyorum. 
dedi. 

Roza sükunetle: 
- Öyle ise ~iz de Rodrik Borjiyay1 

öldürmek istiyor!'lunuz!. Cevabmr 
Yerdi. 

- Hayır .. Bana faydasr dokunmı· 

yacak bu ölümü şimd!!:!: !.;;!~~:~. ~
kin muhakkak ki Papanın ölmesi bir 
gün benim işime yarayacaktır. 

- Öyle iı;;e hendf'n ne istiyor.sunuz? 
- Biraz beklemenizi .. 

- Ya beklemek istemusem?. 
- O vakit hemen bağırır, köşk hal-

kını uyandırır ve sizi yakalatarak i· 
dam ettiririm. Siz de öcünüzü alma· 
dan ölmüş olursunuz. 

Roza dikkatle Papazı gözden geçir· 
di. Hiç bir heyecan izi görünmiyen 
yüzünde garip bir kırışık peydah 
olarak: 

- Pek gençsiniz.. Tam sevilecek 
bir çağdasınız •• Siz yaşta olanlar son 
derece haris olduktan gibi hisleri de 
akıllarına galiptir. Bilh~ yüzünüz 
çok esrarengizdir. Sizi idare eden giz. 
1i emel acaba nedir? .. Sözlerini söyle
di. 

Anjelo İhtiyar kadının kolunu ya. 
kalıyarak cevap verdi: 

- Yükselmek hırsı!. Bu yalnız ıri· 

ze, artık gözümde bir insan değil, bir 
intikam heykeli şeklinde canlanan si
ze söylüyorum ... Bu hayal, sizinkin
den daha yüksektir. 

- Evet anlıyorum. Siz şimdiye ka
dar Borjiyalarrn zehirli muhitindfıl 

yaşadınız •• Bu zehir ruhunuza işledi. 
Ufak tef ek fedakarlıklarla, biraz ce· 
saret ve bir kaç cinayetle, esir yaşa• 

yan halk kitlesinin üzerinde şerefli 

bir yer temin etmenin ne kadar kolaY. 

olduğunu görüp anladınız .. Hakkınız 
\'ar •• Sizi idare eben kuvvet benimki· 
ne muhakkak ki muadildir 

- Demek ki artrk beklemeğe karar 
, ·erdiniz, öyle mi? .. 

- Uzun seneler sabrettim. Bir kaç 
gün daha beklerim. Fakat sizin bek
lediğiniz zaman ne vakit gelecektir? 

- Size haber vereceğim! 

Roza başını önüne eğerek derin dü
şünceye daldr. Nihayet: 

- Pek ala!.. Ben de bekliyeceğim. 
Ben! !!~!'ede h!!l~~~!!m. ~:İlyon• 
nut! Sözlerini söyledi. 

Bu rastlayrştan sonra papazla Ma
~a bir çok kereler mağarada görüştü
ı~r .. İhtiyar Borjiya acele ile gittiği 


