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2 
b az 

ltalya emir verdi 
(Baştarafı 1 ncide) 

MUSOLiNi BOTON OMiDLERi KiRDi 

Bu tedbir, Habeıistanm ltalya 
ile doğrudan doğruya anlatmalara 
nihayet verdiği haberi, RomadA 
iliin olundulttan sonra alınmı~tır. __ ..... ________ ,_ __________ --------------------------~------------------------------------._ ____ _ 

Bundan başka İtalyan Harbiye 
Nazırı mevkiinde bulunan Gene
ralBestrokki'nin bildirdiiine göreJ 
yüz elli bin kiti daha askere alı

nacaktır. Bunlar 1912 ihtiyat sı
nıfının hepsidir. Ve talim görme-

Lord Ede~' in seqalıati . ve Streza 
konferansı f aqdalı olacak mı? 

ğe baıladıkları zaman ltalyan or- <Baftaratı ı ncid•> Mu so 1in1 Streza 
dusu üç çeyrek milyonu bulmuı nazaran; Fransız Hariciye Nazırı • 

lngillz-Rus 
yakınlaşması 

Moskovada mü
sald tesir yaptı 

olacaktır. Polonyaya davet edilmiıtir. La-
1 Romadaki Habet sıyasal mü- val bu daveti kabul etmittir. Kü-

messili: · çük itilafı temsil eden Romanya 
"Konuımalardan bir netice çt· Hariciye Nazırı Titüleako'nun da 

kacağa benzemiyor, iki hüklimet davet edilmeıi ihtimal dahilinde: 
tamamen hiribirine muarızdır. d. · ' ır. 

Habeıistan harp değil, ıulh Voı? Leh gazeteleri, ıon vaziyete da-
adalet istiyor.,, demi9tir. 1 ir yazdıktan makalelerde. uluslar 

General Bestrokki ise, ''h:ubin kurumunun cehennemi bir imti. 
ne 2aman çıkacacrını kims.e bile.! hanından ge~iklerini söylüyor-
me?. .. , Bir kaç iÜnlük siyasi ger- lar. . 
gh'!!i!tten sonra apsnsız meydar. Bu mevzua dair buıün aldıiı· 
alabilir,, demit ve bir "hareket mız ajanslar ıunlardır: 

h;\r~!;· d·:e tav~!f ~t~iği bu h5~i-I Var!~va, 3 (A.A.) - Reuter 
ıeyı Fa"ıat reJımımn ~aferın- 1 muhabırınden: 
d~n haaıl olı1.n yeni n·hun kendile-! Mareıal Pilsudski, dün B. Eden 
r'nden isted''Hni,, bir nutkunda ·ile 50 dakika süren bir görüfme 

Ue:: sii~m.Ü§t~.r. .. .. ... j yapmııtır. Görütme Belveder sa-
T ahhın onumuze çıltP..rı\Cagı rayında olmuştur. B. Bek, bu gö· 

herhangi vazifeye ve hiç bir hadi- 1 rüşmede hazır bu)unmuf ve gö
se bizi gafil yakalıyamıyacaktır.11 rüımeler Fransızca cereyan et-
.Jemiştir. mi§tir. 

Roma, 2 (A.A.) - ltalya hü. Maretal Pilsudski, aabahleyin 
humeti, Habe~ist::ı.n ile münak\t B. Bek'in B. Eden ile yapmıt ol

konferansından 

nikbin değil 
Roma, 2 (A.A.) - "Popolo 

d'İtalia,,nın baımakaJesİnde Bay 
Mussolini, şöyle yazıyor: 

" Her vakit ki, varsanlar (ha 
yaller) f&toıu bir kere daha ya -
pılmak üzeredir. Müba1iia edil • 
miş olan bu nikbinlik ıarabına 

bir parça ıu katmak muhakkak 
lazımdır. İtalyanların müstesna 

varaanlara kendilerini bırakma • 
ları doğru değildir. Vazifemiz, 
onları haberdar etmektir. Çünkü 
inkiaar kadar insanm gayretini 
knan bir teY yoktur. 

Streaa konf eransınm kıymeti • 
ni azaltmak niyetinde değiliz. Sa· 
dece bu konferansın bugünkü 
Avruparun politik ve diplomatik 
yani büyük varsanlara yer olma • 
ğa gayri müsait bir hava içinde 
yapılacağını tebarüz ettirmek is-

Londra, 3 (A.A.) - Parla
mento efkirı umumiyesi Moıkova 
görütmeleri neticelerini müsait 
tekilde kartılamııtır. 

T ereaaüm etmeğe ba9lanan İn
giliz - Sovyet yaJdatmasınm sağ 
cenah muhafazakarlarınca tiddet
li mukavemetlerle karıılaımıya
cağı zannedilmektedir. Meclia ta· 
rafından müzakreler hakkında 
malUnıat istemek hususunda gös
terilen az acele, ekseriyetin bu 
görütmelere karıı teveccühkar a
lakasına delildir. 

Lavaı Streza 
konferansına dair 

diyor ki ... 
Franaız hariciye nazın ayın 

11 inde toplanacak olan Streza 
konferansı için §Öyle demittir : 

muah~denin derhit ettiği bilumum duğu görüşmede bildirmit olduğu tiyoruz. Acunun ümit ve menfa • 
vesait henüz kullanılmam'' oldu.I şekilde, müzakere edilen meıelo- atlerinin gelecek Stresa konfe _ 
ğunclan uluslar kurumunun müda. 1 ler ve bilhassa fark misakı proje
h:ı!es ·ne mahal olmadıtı tarzında- 1 si hakkmda Polonyanm noktai na. 
ki noktai nazarında ısrar etmekte· zarlarını bildinniıtir. 

"Bir müddet sonra Streza da 
İngiliz • Franıız • ltalyan müza -
kerderi batlayacak. Lisanımızı 
tadil lüzumunu hiuetmiyeceğiz. 

Gayemiz herkes için ıulhtür. 

dir. Bu görü§mede yeni hiç bir ka-
ltalya n - Habeş rar ahnmamıı, fakat tarafeyn bi

ribirlerine bazı malUınat vermit-.1.ıuJht:-e11hU1ulmett ltalya - Habeşls· 

tan lrnmıc:malarımn Cenevre, Paris 
vcrn J.ı0nclrada yapılması için yeni bir 
teldi"~'-' ,.., ı •nMt'"'~'•r. 

ll<i · kardeş idama 
mahkum 

(Daştarafı 1 nclde) 

. Bu iki krzkardeıten EHazebt 28 
ya,ında, Roza 20 yaıındadrr. Ö) • 

dürülen bebek te Elizabet'in kızı
-lır. 

Suçlular çocuğun tabii bir ıu • , 
rette öldüğünü ve kendilerinin de 1 
onu yalnız gömmüt olduklarını 

iddia ettikleri halde, poliıe gös
terdikleri yerde ceset bulunama . 
--ufbr. 

Hakim O,Brien idam cezasmr 
Terirken jürilerin merhamet için 
oJan talep1erini )azım gelen ma
kamlara biJditeceğini söylemit . 
tir. Temyiz istidasmı da kabul et-
~İftir. . 

idamın icra tarihi 17 Nisan ola
rak tesbit edilmi,tir. 

lerdir. 

Görünüıte ıimdilik heyecanlı 

hiç bir inki~af beklenilmemekle 
beraber, iJti taTaf, dünkü nokt.ai 
nazar teatilerinin faydalı olduğu
nu takdir eder ıibi a6rünüyorlar
dı. 

Reuter, ileri sürülen muhtelif 
tekliflerin tetkik edildiklerini zan
netmektedir. 

B. Laval'in, Varıova'ya yapa
cağı ziyaretin Polonya politik.aıı
nın müstakbel inkitafı üzerinde 
bir tesir yapması da muhtemel
dir. 

Reuter ajansının haber aldıiı· 
na göre, B. Bek, tarafmden prk 
misakı projesini tadil eden hiç bir 
proje teklif edilmemiıtir. 

B. Bek'in bugün bu projenin 
Polonya tarafından kabul edile
bileceii bir tekil için tadiller tek
lif edip etmiyeceği beklenmekte
dir. 

ranıına müteveccih olması anlatı· 
labilir, fakat, Stresanm yeni bir 
devrenin baılangıcı olacağı kana

atinden doian mevsimsiz bir he • 
yecan me•cut olmamalıdır. 

Yer yer misaklar 
yerine umumi 

anlaşma 
Londra, 3 - Lord Eden'in Ber· 

linden sonra Moskovaya, oradan 
da Varıovaya ve Praga yaptığı se

yahatler, her yerde büyük bir ati· 
ka ile takib edilmektedir 

Buraya gelen haberlere nazaran, 
Lord Eden'le, timdiye kadar 

Fransanm takib ettiği "yer yer mi
ıaklar,, si•teminin zıddına olarak, 
"Umumt bir anlaıma,, yapmak 
uaulünü ibdaı fikri uyanmıttır. 

Bu anlaımanın ilk temli Stresa 

Mesele, Almanyanın muayyen 
f&l'l)arla Cenevreye danmed de -
ğildir .. Mee~le, Alman):anın 1,Uf~ 
t.,ı .. ;ıat~na. ya.nluu c41ıege nıyc~ 

etmq olup olmamasıdır. Biz, ken
di hesabımıza dostluklarımızı mu
hafaza etmeli ve ıeni9letm~liyi::1 ·• 
Fakat her §eyin fevkinde, Fransa 
kendi baıma kendisini müdafaa e
decek kadar kuvvetli olmalıdır • 
Sulh içinde yafaınak için, kuvvetli 
ve bir olalım ..• ,, 

Bernar Şov Alman 
taraflısı 

lngilizlerle Almanların Berlin -
de konuşmaları sırasında, Alman . 
yanın timdilik 400 bin tonluk bir 
deniz kuvveti inpsına ba9lamak 
istediğini söylediji de rivayet olu-
nuyor. 

konferanaı olacaktır. ikinci temeli İngilizlerin ileri gelen muhar • 
iıe, Londrada tasavvur edilen ~e rirlerinclen Bernard Şov, Ham • 
bir çok devletleri toplayaca.k olan burgda intitar eden "Hamburger 
içtimadır. Muıolininin makalesi, F;emdenblatt,, isimli gazetede 
bura mahafilini ve haber alındığı • çıkmıf bir yazıamda diyor ki : 
na ıöre İngiltere haricindeki bir "- Almanya yirmi tane yeni 
çok ıiyaıi muhitleri inkisarı haya· harb gemisi, bin tane yeni bom • 
le dütürmüttür. • bardıman tayyaresi yapacak olsa, 

V aşlngton tersanesin
de yapılan esrar 

englz bir top 

r-s--==-a-b_a_h_~_a_z_e-fe-l-er_i_;;-d-·l-.lJ--O-rl-a-r?-..] 

Vatington, 3 (A.A.) - Va. 
tington tersanesinde yeni bir top 
yapılmaktadır. Bu top hakkında 

hiç bir maltlmat yoktur. Ve bahri· 
ye bakanlığı yapılıtını p'!k gizli 
tutmaktadır. Söylendiğine göre, 
top, beş pusluk kalibrededir ve u
zunluğu tahminen 15 kademdir. 
Topun menzili 2,000 metredir. dı· 
niliyor. 

"Her köyde bir banka teşkil etmeli,, 
KURUN - Asım Ua bugünkü yazı .. , 

aında gençlerin ıporaı futbole karşı 

duydukları hevesten balısediyor. Bu • ı 
nun içtimai faydalannı uzun uzadıya 
anlattıktan aonra gençlerin ıpora teş
vik edilmeleri lazım geldiğini aö11lü-
· 11or. 

olduğunu ıöylüyor. Yazısının sonun • ı 
da da bu gibl işlerin niıbeten geç ne • 
tice verdiğini, bunun için biraz bekle -
mek ldzım geldiğini Uave ediyor. Ve 
yazl8ını şu şekUde b.itiriyor: 

ıun. Eğer böyle bir başlangıçla çalışı
larak bugünden on yıl ıonra dediği • 
miz bankayı kurabilirsek bu bizim için 
çok bir kazanç sayılmalıdır • ., 

MiLLiYET - Başmakale yoktur. 
AKŞAM - Akşamcı, memleketimi

ze seyyah celbetmck için yapılan gatr 

n 3 NlSAX -1935 ~ 
• 

Kaçırılan gazeteci 
(Baştarafı 1 ncide) 

Burada anlatıldığına. ıöre, 111\1• 

halif gazeteci Yakob, "gayrik•· 
nuni olarak Alman topraiına 
girmeğe çalışırken,, tevkif edil· 
miş ... 

Yakob olarak tanınmıt" old 
hu gazetecinin adı Solom on' dur• 
Vatana ihanetle itham edilmit .,,, 
1932 de Almanyadan kaçmıftlf• 

O zamandan beri Strazburg'da 
Almanya aleyhine seferber ol· 
aıu§tur. 

lsviçreye gayrikanuni olarak 
girdikten sonra, çokdandır hii· 
kümden dütürülmüf olan bir Al· 
man pasaportu ile Alman topra· 
ğına girmek iııtemiı, fakat bir is• 
tizah neticesinde hüviyeti anla· 
tılmıştır. Muhalif gazeteci bura· • 
da, mahrem bir dostuyle görüt· 
mek üzere Almanyaya geldiğini 
söylemitti. 

Gazeteci derhal tevkif edil• 
mittir. Şimdi bir çok suçlarla it· 
ham edilmit bulunuyor. Diğer ta· 
raftan, muhalif gazetecinin "mah· 
rem dostunu,, bulmağa çalıtmak· 
tadırlar. 

lıviçre müddeiumumisi doktor 
Ganz bu beyanatı "basma kalıp,, 
telakki ettiğini ıöylemiıtir. 

Yunanistanda 
Yunanistana dair bugünkü ga• 

zete1erde çıkan bütün haberleri 
dünkü nüshamızda verdik. Bu· 
gün, hatlar bozuk olduiu için, 
maalesef hiç bir maliimat alama• 
dık. Yalnız, zabitlerin askerlikteıt 
tard merasiminde 20,000 kiıinİJI 
hazır bulunduğu dün gazetemizİll 
çıkmuından ıonra bildirilmiıtir• 

--0-

Llt..aJJ a u aıınunuıf 
aleyhinde nümayişler 

Kaunas, 3 (A.A.) - Pazar gü· 
nünden beri Almanlar aleyhine 
tiddetli nümayiıler yapılmakta· 

dır. Alman aazetelerinin binalan 
önlerinde toplantılar yapılmıttır. 
Polisin bir müdahalesi üzerine bir 
çok yaralı olmuı ve bir çok kiti de 
tevkif edilmiıtir. 

Bir tersanede yangın 
Şanghay, 2 (A.A.) - Dung 

Şunpao gazetesinin yazdığına gö· 
re Mukden tersanesinde 30 Mar! 
aünü bir yangın çıkmıf ve 80 kiti 
ölmüştür. Yangın bir kazanın 
patlamasından çıkmıttır. Yaneın 
tahripçiliğe hamlolunmaktadır • 
Örfi idare ilan ediJmiş ve tersane 
müdür muavini ile birçok amele 
tevkif olunmu,tur. 

elimde buna mani olacak bir kuv . 
vet bulunduğu takdirde, elimi bile 
kımıldatmıya-:ağımı söyliyeyim ... 
Kuvvetli bir Almanya, medeniyet 
için kuvvetli bir lngiltere kadar 
ehemmiyetlidir. Mister Makdo • 
naldın "Beyaz Kitab,, nın her ke-

limesi İngiltere için doiru olduiu 
kadar Almanya için de doiru ve 
yerindedir.,, 

• 

Fransız filosunun büyük 
manevraları 

Paris, 2 (A.A.) - Fransız filO" 
sunun büyük manevraları Mayı• 

bidayetinde Zibraltitar ile Aıor a• 
daları arasında yapılacaktır. Tersane, bu toplardan timdi, 

250 tane yapmaktadır. 1933 sene· 
ıinde 3,000 İ!Çİ kullanan tersane 
11in timdi 8,400 iıçi vardır ve bun
lar deniz proğrammın taba 'druku 
için 1937 senesine kadar çalıp· 

caklardır. 

CVMHURIYET - Yunıu Nadi bu
gllnkil bQfmakaleıinde köylülerin ik -
tı.atn vanyetlnl düzeltmek yollarını 

arQftınyor. Bu düfiJnce Uc teşkU edi
len kredi lcooperatlflerinin ihtiyaca 

"Köylünün imece yoluyla toplıya • 
bUeceği parayı az görmek doğru de • 
ğUğüdir. Ondan baf]ca banka düşün

ceıi kesinleıtirUdikten sonra onun bir 
an önce 11erçekleşmeıi için 11alnız i • 

mecelerin vereceği son uclarla kalına· 
cak ta değildir. Bankanın bir an önce 
kurıılmaaını olagan kılacak btıfka bir 
çok fa~ler de bulunabilir. Elverir ki 
bir kere düşüncenin doğruluğu anla· 
ıılıın. ve blr kere de ise baalnnmuı ol-

retlerden bahsederek bu işe çok ehem
miyet vermemiz lazım geldiğini söylü
yor. Bunun için de muntazam ve ge-
nlf mücyata bir program hazırlanıak Bu manevralara birinci ve i• 

tammMn tearşılık olmadığını ıö11l• 
dikten ıonra bu işin en kestirme, De 

en iyi yolu, her köyde, köy ıandığına 
dauanan bir uf ak banka teıkU etmek 

De t;alıımak icap ettiğini söylüyor. kinci filolar iıtirak edecek .. ., 
SON POSTA -Bir yıldız imzalı[ kinci filo en son sistem iki tol'J'İ-

yazı su i§lerinln belediyeye geçmesi ·ı tak · d.l k · M yr• • 
Ü • l l · k l i d'v•_ı ı e vıye e ı ece tır. ane 
zerıne ş enn ço · yo una g r ıgııu .. .. . bil • 

söylüyor. Ve daha ziyade çalışmak lar~an sonra butun fılo Faı sa 
ldzmı n11ldiiiini UmJa Mlunr. lerınde toplanacaktır, 
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Almanyada 
Para kaçakçısı 

papaslar 
Hllktl.met bir çok 
papas tevkif etti 
Daily Herald•ın Berlin muhabi

ri yazıyor: Almanyada erkek ve 
kadın olmak üzere bir çok katolrk 
papaaı tevkif edilmi§tir. Bunların 

suçu para kaçakçılığıdır. Ve ka • 
çınldığı iddia olunan meblağ aıa ~ 
ğı yukarı 200 bin İngiliz lirasıdır . 
(Türk paraaiyle 1 milyon 250 bin 
lira. ) 

Ma
1

rt ayında katolik müessese · 
terinin yaptıkları tediyat kambiyo 
boraalannda bir takım düzensiz· 
liklere sebep olduğundan hükumet 
kutkulanmıt ve memleketin muh
telif yerlerindeki manastırlarla, 

dini binalar ıarılarak araıtrrıldık
tan sona bir çok keıiıler tevkif e -
dilmiıti. 

Bu hususta neıredilen resmı 
tebliğ : "Tahkikat henüz bitmedi • 
ğinden §İmdilik fazla tafsilat ve · 
rilemiyecektir.,. diyor. 

Kendi kendini 
"çarpan,, adam! 

Zabıta belediye tahsildarların • 
dan birini adliyeye vermittir. Bu 
memur Ziraat Bankasına teslim e· 
dilmek üzere olan dört yüz lirayı 
ceketinin iç cebine yerleştirmi§, 

yola çıkmıttır. Yolda tramvaya 
binen memurun üzerindeki palto • 
su, ceketi jiletle kesilmiş, dört yüz 
liradan iki yüz lirası atırılmıştır • 

Bu, parayı taf ıyan memurun id
•.liuıdır. 

!Bu memur, parayı aldıktan bir 
ıaat sonra zabıtaya müracaat et -
mit, yankesiciler tarafından çar • 
pıldığını bildirmittir. 
Zabıta kesilen palto ve cekette 

tetkikat yapmış, memurun ifadesi 
alınınıt; neticede, l>u işi, parayı ta
f ıyan adamın kendiıine yapmı§ ol· 
duğuna kanaat getirmiştir. 

Tahkikat derinleftirilince tah • 
sildar cürmünü itiraf etmi§, iki yüz 
lirayı çıkarıp vermiştir. -, RADYO 

1 

BugUn 
'I lSTANBUL: 

18 de Fransrzca ders, 18ı30 da .Tim· 
nastik - Bayan Azade Tarcan, l "ı;",0 
de Muthelif plaklar 19,30 da Monoloğ 
- Bayan Halide (Pişkin Teyze), 20 
de Konferans: - Maarif - Sabri U· 
runç Kız: Jisesi Müdürü 20, 30da Ba
lalayka orkeıııtrası n koro, 21 de Şan 
- Bayan Ateş. 21,20 de Son haberler 
- Borsalar, 21,30 da Radyo Caz Te 

Tango orkestraları Emine lhsan Şan 
"'"ürkçe sözlü. 

175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 
vnn. 23,05: Çekçe ynyım. Z.t,O:l: Al • 

21: Tiyatro nakli. 22: Ingiilzce ya. 
manca yayım. 

223 Khz. VARŞOVA, 134:> m. 
18: Konferans 18,15: Bach ·re 

Haendelin eserlerinden klaqik kon · 
ser. 18.50: Konferans. 19: SlaY şarkı
Jan 19ıl5: eŞn skeç. 19.30: Sözler 20, 
05: Muhtelif 20,25: Spor duyumlarr, 
20,3:;: Armonik orkestrası konseri. 
20,;j(): Aktüalite. 21: Opera parçaları. 
21,15: i Vlnadan nakil. 21,4;): Duyum · 
lar 22: Choplnin eserleri. 22,30: lngİ· 
lizce konferan~. 23: J,ch şarkıları. 2-4: 
'"""klamlar. 24.15: Hafif musiki 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 5;)() m. 
20,10: Piyano konseri 20,50: Şiir -

ler. 2h10: Budapeştc konseri orkes · 
trasr .. 23,1:>: Duyumlar 2.3,3:i: Salon 
~ rkestrası J,O:i: Son haberler. 

:i92 Kly VlYANA :;o; m. 
19,:)(): Duyumlar 21,10: l ' lu. al )a· 

yım. 20,20: Aktüa Jite. 20,3:; : Asker 
konseri. 21,.35: Sabahtan akşama ka • 
Ja= IVyana hı:::;ratr 22,.1:> : Duyumlar, 
22r'5ı Teni Tth1c 111usikfsf (Ayrıca 
._.td1Atı okuvunuı) 2.1,t:i: Eı::peranto· .... • 1 
cu yayım. 24: Duyumlar. 21,20: Dan j 
musikisi. 

lngiliZ 
kabinesinde 
değişiklik 

Loid Corcun da 
kabineye girmesi 
muhtemelmiş •• · 

Bugünkü lngiliz kabinesinde ya
pılacak bazı değişiklikler olacağı 

yarın, öbür gün kat'ileşecek gibi 
görünüyor. Bunun hakkında İngi
giliz gazeteleri, tahminler yürüt -
mekte ve hazan inanılacak derete· 
de isabetli yazılar yazmaktadır 

Yeni kabine değişikliğinde, eski 
başvekil Loiyd Corcun bile neza • 
retsiz bir nezaret alması ihtimalin. 
den bahsedilebilir. 

Bu ara şimdiki başvekil muavi • 
ni Baldvinin bir gazeteciler ziya 
fetinde söylediği sözler de olduk . 
ça dikkate değer. 

Baldvin, yakında tamamen çe
kilmek gibi bir ihsasta buhmmuş · 
tur. Fakat bunda ihtiyatlıdır, bu 
işi hemen yapacağına hükmedil • 
memektedir. 

Baldvin demiştir ki: 
" Avam kamarasını terketmem 

muhtemel olan günü bekliyorum . 
Umuyorum ki bir veya iki sene is
tirahat etsem kendimi on yaş genç 
bulacağım. Meclisten kurtuldu • 
ğum zaman, geniş bir nefes alı • 
yorum. 

"Y ~şım hakkında bazı işaret · 
lerde bulunmuştum. Ve bu müna
sebetle umumi hayala artık de· 

vam etmiyeceğimi söyledim .. Bazı 
mahafilde bunun yakında çekile -

1 

ceğim suretinde tefsir edildiğini 
gördüm. Fakat hu, fazla kehanet
tir.,, 

Başvekil muavini Baldvin, iıten 
çekileceği yolundaki aözünü, yaşı 
ayni derecede ilerlemiş olan bir 
diğer arkadaşının bir mecliste ileri 
sürdüğü bazı mütal~alardan mül • 
hem olarak söylediğini ilave et · 
mi§tir. 

Baldvinin doğum tarihi 1867 
olarak gösteriliyor. 

-o--

lskandinavyah-
ların temennisi 

Kopenhag, 3 (A.A.) - Üç İs -
k:-.ndinavya devleti lsveç, Norveç 
ve Danimarka dışişleri bakanları 
15 Nisanda toplanacak olan ulus • 

lar kurumu konseyinin fevkalade 
içtimaı dolayııiyle alınacak müş · 
terek siyaıayı teıbit etmek üzere 
dün burada toplanmıştır. 

içtima nihayetinde neşredilen 
bir tebliğ, ıilahlanma yarışının 

dinmesi temennisini izhar etmek · 
tedir. 

-0-

Sinemacılar 
Sincmacrlar Darülflccze hissesini 

toptan Yermek istemeleri üzerine Da
hiliye Vekalet ,-aziyeti hitanbuldan 
sormuştur. 

--o-

Hukuk talebesi 
Hukuk Fakültesi son ~ınıf talebesi 

imtihan ~ekillerinin tadil edilmesi i · 
çin hukuk dekanlığına müracaat et · 
mişlerdir. 

-0-

Japon yaya 
mütehassıs 

Ekonomi Bakanlıiı nu•nsucat • a · 
nayiini tetkik t>t mek ic;in .J a pıın) a) :ı 
bir nıiitnha-: ı göndernıeğe ),ara r \Cr
mi~tir. 

Esnaf için kanun 
Yiik <·k iktisat .Meclisi l>iiro..,u idi • 

\Ük an·atlar '<'esnaf lı::ıkkınd:ı bir 
kanun ıırojcsini kt),j),; ctnwkkclir. 

HABER - ~kp=m~P~o~~~a~sr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~aiNi·~JSAN-1~5 Tayyare piyangosu ~ 
planı 

Tayyare Piyangosunun on do • 
kuzuncu tertib planı da hazırlan • 
mıttır. Yeni planda ikramiye ve 
mükafat miktarları arttırılmı§tır . 
Yeni plan otuz bin numara üzeri · 
n.e tertib edilmiıtir. Buna muka • 
bil şimdiki planda her keşide 1500 
numara kazanırken yenisinde 
1800 numara kazanacaktır. Al • 
hncı keşideye eliJ bin liralık ikinci 
bir mükafat eklenmiştir. 

Bu büyük mükafat altıncı keti • 
dede on bin liradan yukarı ikra • 
miye kazanan numaraların yir • 
mişer aşağı ve yirmişer yukarısına 
komşuluk payı olarak dağıtılacak
tır. 

Hiç ikramiye kazanmıyan bi • 
Jetler sonunda eskisi gibi birer bu· 
çuk lira teselli mükafatı alacaklar
dır. 

-o--

Liman 
umum müdilrlilğll 

kadrosu 
Yeni Liman Umum Müdürlüğü

nün Hazirandan itibaren tatbik e· 
dilecek kat'i kadrosunun hazırlığı 

başlamı§tır. Liman Umum Mü • 
dürü Ali Rıza bu kadroyu hazırla
makla meıguldür. Yeni kadro ya • 
kında Maliye Bakanlığına verile . 
cektiı-. 

Esir Kadı 
··························-···· ~ 

Nakleden: : HABER 'in 
tefrikası 

................ ·-····· 
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< va - tto > : ................................. i Aşk ve f lis Ronı . ·························· , 

" Bu hiyanetimbedn dolayı, ço"!< yanından ayrılırken "beni sevı 
istırab çektim.. Nihayet, bugün, ben artık onu sevmiyorum!.,, 
Feride hakikati söyledim: Artık dudak bükerdim .. Atk perdesi 
tahammül edemiyorum. Hayır, r:nde boyuna rol alan bir ıin 
başkalarından utandığım için de- artiıtine benzerdim .. Bunların 
ğil, fakat, hayatta oynadığım rol, dem'!k olduğunu siz anlayama 
bizzat beni kendi şahııma karşı nız ... Anlamadınız da .. Zira, 
utandırıyor, fena vaziyette bırakı· . pek derin sevdim .. 
yor.. : Kadın dinliyordu .. 

"Ben içtimai noktadan çok a§a Aralarındaki manevi yakınl 
ğılara indim; sükut ettim... Böyle ma gittikçe büyüyordu ... 
inişlere alışılırmış .. Fakat, ben a - - Size rastladığım vakit, g 

lışamadım. Yerimi yadırgayorum. lüm istırapla ve inkisarla dol 
"Yarından tezi yok .. Bu memle· du. lıte, itirafta bulunuyo 

ketten gideceğim, Kamile! Hatta Bir arkadaıla konuşur §ekil de 
siz beni yanınızda muhafaza bile zinle konutuyorum, Kamile ... 
etmek isteseniz, buna razı o lamı · Y.ın benden nefret etmeyin! 

yacağım.. tam manasiyle bir genç kız tim 
Maamafih oturdu.. liydiniz .. Huzur ve sükiinumu 
Kamile, geriye doğru döndü.. zin tahşınızda buldum .. 

Vücudunu zaten srkan robdöıamb- Kamile bu Vahidden naııl 
rı • . _kalçaları etrafında dahl aık • ret edeb1iirJi ?. O J(arı7ile ki, 
lı. Uşüyordu... l hidin şahsında, ilk defa ola 

Düıüncelerinin kendisine şu 5.2ığın ta kendisini gö: TJ1Üf, b 
sözleri ıöy lediğini dinliyordu: muştu ..• 

"- iraden elinden gidecek .. En Hüziinle batını aalJadı .• 
iyisi onun buradan uzaklaımaıı · Böylelikle: 

Limanın yeni kadroıunda §İmdi dı~~kat, istiyordu ki, onun konuı
tatbik edilmekte olan muvakkat 

"-Senden nefret etmi 
rum !.,, manasını ifade etmitti. 

kadro esas tutulmaktadır. 

Baro heyeti toplandı 
Baro umumi heyeti dün saat 

on altı buçukta Halkevinde top -
lanmıttır. idare heyeti raporu, 

blanço okunduktan ıonra intiha -
bata geçilmiş, birinci reisliğe Ha • 
san Hayri, ikinci reisliğe Mekki 
Hikrtı~l s~ilmittir. 

-o-

masım kesmesin.. Devam etsin ... 
Boyuna, durmadan bir §eyler sÖy· 
lesin .. 

Hayatta yegane zevkaldığı, ha
yatının biricik ıaadeti oydu: O,. 
Vahid .•• 

Lakin, erkek ona bakmıyord 
Sağa sola dağılan gönlünün pa 
çalannı karısının karııaında to 
hyordu .. 

- Derken, karşıma mani çı 
Babanız ... 

Kadın, erkeğe baktı: Demek 
babası delikanlıyı kovduğu zam 
na kadar, Kamile, Vahid için, a 
cak sükun ifade eden bir §ahıiy 
ti? ... 

Kendi kendini itham eden ve 
kendinin aleyhinde vesikalar göı · 
teren bu erkek kar1111nda eli aya· 
ğı keailmitti. Bütün ıili.hlarını 
terketmia vaziyetteydi.. Artık hic 
bir itha~da bulunmağı dü§ünmi · 

Göring faaliyette yordu. Yalnız, fevkalade merak-
GC'neral Göring dünden itibaren taydı: 

- Sizden ayrılıp Bey~f u 
döndüğüm vakit, temin ederim 
ıizi aldatmadım ... Yemin ederi 
size sadrk kaldım ve sizi sevdiği 

tayyare miidafaası top~u kıfalarının _ Bakın, ne kadar garib vazi -
kumandanlığını da ele alnu~tır. Bu yetteyim, Kamile ... Tedavi edile
miinasebetle mernsim yapılmıştır. anladım ... 

-o- mez, sefil, fakat, buna rağmen a- Vahid bu ıözleri ıöylerken K 
mileye bakmıyordu .. Genç kadın 
yüzünde ıimıek gibi bir memn 
niyet ve ihtiraı ifadesi belirdi .. F 

Y eni bir tayyare cınacak bir haldeyim ... Tamami· 
le samimi olmak isterim .. Kendimi 
size anlatabilmek için kelimeler 
arayorum .. Vaktiyle beılediğimi-ı 

hiıler hakkında, ıonradan haleti 
ruhiyemiz değişince ne haklı mü · 
talealar yürütürüz.. Atklarımın 
hepsi, kendi zamanlarında öyle 
güzlediler ki.. Benim kabahatim. 
bunları anlamamakta olmuıtur. 

Tiir Jngiliz tayyare şirketi uçarken 
tekerleklerini tamamen gizliyecek ye
ni bir tip tayyare ku11anmağa başla -
mı"ı: tır. 

iki imparator 
buluşuyor 

)tançuko İmparatoru maiyetile bir
likte .Japon imparatorunu ziyaret et
mek ÜT.ere Yokohama'ya doğru hare -
ktlt dmi~tir. Bulusma Xisanın altısın-.. ~ 

da olacaktır. 
-o-

Fransız donan-
ması manevra 

yapacak 
Fransız. donanmasının birinci , .e 

ikind filolarr Asor .Adaları cirnrında 
büyük manenalar yapacaktır. Bun • 
dan sonra bütün donanma Fas sahil
lerinde toplanac:lktrr. 

-<>-

Fırtınada boğu-
· ıanlar 

~on fırtınalar e~nasında ı\driyatik 

denizinde hoğulanların adrdi :ı2 dir. 
Rundan ba._ ka 20 balıkçı kayığrndan 

daha iimit kr -ilmiştir. 

- o-

kat, tefekkür makamındaki 
ifadeyi erkek görmedi •. 

(Devamı var 

Jstanhul Üçüncli 1cra Memurl 
ğunrJan: 

F elıefeler yürütüyordu. le§ makinesi, bir adet sıgam 
Kadın dinliyordu. makinesi, bir adet otomatik to 

Mahcuz ve paraya çevrilm 
mukarrer bir adet altı presli 

Aralarında bir ahenk, insicam k" . b' d b. "k 
ma ıneıı; ır a et uyu preı, 

hasıl oluyordu. Erkeğin samimi adet t / 2 beygir kuvvetinde mot ·· 
konu!ması, kadında da ıamimiyet bir adet torna makinesi, bir ad 
doğuruyordu. Ki.mile de, aşk, ar- makkap, bir adet ate, ocağı, 
zularının zebunu olmamış mıydı ? ıaire demirciliğe müteallik et 
Çocukluğunun ilk gençliğinin mu- ., 6. Nisan. 1935 tarihine müıad 
hiti ve din terbiyesi, onu her aklı

Cumarteıi günü saat 12. d~n 1 
na geleni yapmaktan menettiyse. , çe kadar birinci açık artırma • 
eğer hayatında yalnız bir tek er · retile Tophanede Kılıç Ali pa 
keğin karısı olduysa. bu, bir §ey caddesinde 122 numaralı maha 
ifade eder miydi?. Ruhan, o da, de satılacağından isteyenleri 
karşısındaki bu adam kadar "bo~ yevm ve mahalli mezkurda haz 
zuk,, değil miydi?· Daha biraz ev- bulunacak memuruna müracaat 
vel vücudu "Bir gecelik aşıklar,, I I 

' 1 lari an o unur. 
aramıyor muydu?. Onu, elbiıe de- --------------ı 
ğİftirir gibi aıık değiftirmekten HolJvut 
meneden sırf hicabı, terbiyesi de- Holivut'un fevkalade nush 
ğil miydi?. Suat Dervitin ıüzel bir t"frikaJI 

Boğazdan geçen _ Şimdi kendi hakkımda beı - Nizamettin Nazifin tarihi bir yı.· 
harb gemileri lediğim istihfaf hiaaini vaktiyle zını ve hir çok ıinema yazılı.ti 

1931 yılında Boğazlardan geçen ec- beni sevenler hakkında beılerdim. ile etıiz güzel resimleri havi ol 
nebi harp grmilerinin adedi 39 dur. Bir akşam, beni seven bir kadının rak intitar etmiıtir. 
Bunlardan 27 ~i .Fransız muıHin harp 

gemileridir. lkbi .Japon kruYazörü, i- ~·~E s RY ıArın R ak~aEm SN' A RGA ~. ZSi r:emaHsındAaggggSN E1 kisi Fransıı. deni1.altı grmi~i Ye biri 
ln<iliZ krumzörüdür. ~ 

-o--. 00 Nıbayetsiı bir güıelli~te olan bu filmin Fransızca aöıl:;·· 
Tevfik Rllşd~ ~ r.~s 00 veni ko~v~si. B?tün şehir halkı tuafındın tekrar 

l)ı ~ i ~ leri 13akan~ tre,~ fık J{u ~u ,\ ra-

1 

00 ~~~!.~.~---~?.~.l?:.~.~~~!.'.~: .......................................... .:··················· 
::-1111 ~) ııı ~nu.~cla1 <_ en~n-e~ c dogru ) o- ~88J...~~!!.~ ... ~~~ .. ~~!.'.~.~.~~~~ .. ~.~.~.~.~ .. ~~~2.~.~ .. ~.?.~!.~.~!~!~:~~; .. ! a çı"acagı so) e nı) oı. 
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Pa ris' in 
Şahin'in Foli Berjer'i 

kapanmak 
·-v;·;;·~·; ......... ~ o· . c u· il r········r.~:·ae......... teh ı ı·kesı· nde 
Kadircan Kaflı j f-~~:~~-~:~.~~~-~~=~~ .. ........ w........................ Paristen "Deyli Herald,, gazete-

GraÇYOZ8 acaba herşeyi anlam ışı :::.~~~~:iıdi:i;:ıro~:;~d:.,a:;~: 
d ? foli Berjer ve bir çok eğlence onu tanımış mıy 1 • mahalleri kapanmak tehlikesinde-

- dir. 
O, ne ııcaktı... - Bu gezintinin uzaması hoşu · Eğlence mahallerine konan ver-
Sokuldu, sokuldu... nuza gitmiyor mu? gi hafifletilmediği takdirde hu · 
Şimdi onu kollarının arasına a- - Doğrusu hu kadar güzel bir nun meydan alacağ~ muhakkak 

lacak, ııkacak, sevecek ve: · · deniz, derin bir gök, serin rüzgar, görülüyor .. 

-Seni seviyorum!. ilk olarak beni sarsıyor. Eğlence yerleri işJeteneler fede • 
Diye fuıldayacaktı.. - O halde, biraz daha dolat · rasyonu toplanarak bu iş için bir 
Likin genç kız elini çekli ve lat- sak, üzülmezsiniz sanının!. teşebbüste bulunmak üzeredriler. 

lı bir rüyadan uyanır gibi doğrul • - E ... Biraz daha!. Gezinelim.. Parisin yaklaşan "On beş gün. 
du.. . Deminki şarkıyı bir daha söyler lük,, eğlence çağında bütün yer 

Ali Reiı toplandı.. misiniz? ferin k~palı tutulmasından endişe 
Genç kız gülümsiyordu.. - Ben o şarkıya başla'rsam hiç ediliyor. · 
Etrafına baktı .. Venedikten e- bitirmek istemiyeceğim... Bu hareketin bütün tiyatro ve si-

peyce açılmıılardı ... Lido sahilleri - Hiç hitmiyen şarkı olur mu? nemalara, barlara sirayet etmesi 
ay I§tğma karıı soyunmuş bir ka • - Sizinle daha çok haşhaşa ka- muhtemel görülmektedir. 
dm gibiydi.. • labilmek için neler yapılamaz.. Bundan sonra F oli Berjeı· gibi, 

Ali Reiı ıordu: - Teşekkür ederim .. Yalnız!.. yarım asır kadar varlık göstermiş 
-Dönmek ister misiniz?. - İzin verirseniz şarkıya biraz olan müesseselerin bir daha açıla. 
Genç kız ıevda dolu gözlerle 

1 

geç başlayayım da, ~eç bitsin!. . . mıyacağı da tahmin edilmektedir. 
delikanlının gözlerine daldı ve - Fakat çok geçikmesem ıyı lngiliz gazetesi diyor ki: "25 la-
ıuatu.. olur!.. nesi İngiliz dansözleri olmak üze· 

- Markiz Graçyoza!.. Ali Reis şarkısına başladı.. re 350 kişi dışarı atılmış olacaktır. 
- Ne var?. Söyleyiniz!.. Şimdi genç kıza sahiden aşkını Yalnız Foli Berjer'in kapanması 
-Size bir §ey sorsam, dosdoğru söylüyordu... bu neticeyi verecektir.,, 

'..evab verirsizini değil mi?. Hem de ilham aldığı periye söy. --o--
- Ona şüphe mi var?. Dünya· lüyordu... Yeni neşriyat 

da belki babama bile hiç olmazsa O kadar candan ve kendinden 
ufak bir yalan söyleyebilir:m, fa - geçmiş bir haldeydi .. 
'<at size karşı .. Hiç bir zaman.. Sesler hazan yükseliyor, bazan 

-Çok teşekkür ederim. Şey.. alçalıyor, hazan da deniz üstünde, 
Vaktiyle tanıdığınız çocuk şimdi ona sürünerek uçan sığırcık kuş -
bir del:kanh olmuştur Ona tesa • ları gibi sürü sürü nağmelerle, uf· 
1üf etesniz acaba gene eski sevgi ka doğru uzaklaşıyorlaı·dı. 
ve bağlantıyı içinizde bulur mu· Lakin bu seste bir üzüntü de 
l muz?. seziliyordu. 

- O bağlantının bir çocukluk O, sanki şarkıya kendi ruhunu 
olduğunu söylemiştim.. Fa.kat o ve gönlüm'. son özüne kadar har • 
çocuğun sevgisini hala içimde du- ca~orr_a, bir aiinahı gizlemek, bir 
yarım .. Doğru söylememi istedi • suçu bağışlamak için bunu yapı . 
niz •• Ben de çekinmiyorum .. Eğer yordu. 
onıu bu1sam, gene eskisi gibi iki Graçyoza, denizin minimini dal
meı'ud arkadaş olacağımıza ina · gaları:ıda titreyen ışıklara, ta U· 

mm vardır. iki mes'ud arkadaş.. zakta, ayın gittikçe genişleyerek 
Eğer o da beni seviyorsa ... ve .. denizin içine doğru işliyen akiı-
-. . . lerine dalıyor, güzel yüzünü tül • 

- Henüz yaşıyoras !. leyen geceye kendini toptan veri • 
Ne zamandan beri Ali Reisin ka· yordu. 

fasında çarpışan iki düşünce şim· Dalgalı sarı saçları rüzgarla kı · 
diboğaz boğaza ve öldüresiye bo · mildadrkça, parlayan bir ateşin 
ğuşuyorladı. alev kıvrımları gibi parıldayordu. 

Ali Reis içten sarsılıyor, ne ya- Başını omuzuna doğru iğrnişti .. 
p&cağmı, ne söyleyeceğini bir tür- Gözlerini yarı yummuştu .. 
lü kestirip atamıyordu.. Bakı~ları, Ali Reisin bakışlarm-

Genç ·kız yeniden ıöze başladı : da için için titriyor, sanki: 
- ·- Azı'zim &Övalye !.. Egw er size G ] b · T B · T 3' - e , enı sev... enı sar ... 

kartı bir saygı ve sevgi duydu · Diyordu .. 
insem bunun sebebini de o eski ÇO· Ali Reis, bunu anlamıyor değil . 
cukluk hatırasında aramalıdır.. di. Lakin bu temiz yürekli, bir 

Ali Reis onun gözlerine dikkat· elmas kadar pürüzsüz, lekesiz ve 
le baktı: değerli sevgiliye karşı işlediği 

- Yoksa her şeyi biliyor mu?.. günahın yükünü, kalbinin üstüne 
Yoksa. tanıdı mı?. çöken kocaman bir kayadan fark. 

Dyie dütündü.. ıız buluyordu. 
Graçyoza devam etti: Herşeyden evvel onu kaldırmak, 
- Onun da adı Paolina idi. takındığı rr:.askeyi indirmek ve a · 

Gözleriniz, bakışlarınız, hatta sö~ sıl yüzüyle görünmek lazımdı. 
söyleyitiniz tıpkı ona benziyor. Candan :sevenin en baılıca sıfatı 
Sizi ilk gördüğüm anda kendi ken hiç şüphesiz, olduğu gibi olmak. 
dime ıordum.. "Acaba o mu?.,, duyduğu gibi konuşmaktır. 
Faka tolmadığınızı anladım .. Bu • Şarkı bittiği zaman genç kız 
na rağmen tanışma arzusundan hıila dalgın ve sessizdi. Sanki A · 1 

·~endimi alamadım. li Reisin, hala sulara, rüzgara ve 
Ali Reiı ellerini oğ.uşturuyor, havaya sinen sesini dinliyordu . 

ıık ıık nefes alıyor, bıran evvel Bundan onra kendine geldi ve: 
içini dökebilmek için kendi ken • - Teşekkür ederim azizim şö . 
iiaiyle aavatıyordu. valye ! ... 
Venediğin sa-at kulesi ~~rinden Artık. .Artık ... 

lerine bir inilti gibi on hırı çaldı. Etrafa bakmdı .. Venedik tarafı 
Craç · bakh ve doğ · na dönerek orada ıeyrekleşen ışık. yoza gerıye . ~ . 

ruld\l: , lara baktı ve ıla ve ettı: 

- Vakit ne çabuk geçiyor .. Çok ' - Artık dönsek.. z 
ia açıltnıı:z .. Artık dönelim .. - Böyle mi istiyorsunuz?. 

Dedi.. _ insan her zaınan, her istedi 

b' Ali Reisin sözleri ona verilmiş ğini yap.tmıyor .• 
ır ce"ab olmadı: (/\rka:sı var) 

Yeni Türk 
lstanbul Halkevi tarafından 

her ayın sonunda çıkarılmakta o
lan "YENl TÜRK., rnec,muasınm 
31 nci sayısı çok güzel bir şekilde 
çrkmıştır. Bu sayıda: 

Ahmed Halid Y aşaroğlu, Ha
lide Nusrat Zorlutuna, Mahmud 
Yesari, Hatemi Senih Sarp, Selim 
Sırrı Tarcan, Ahmet Ekrem A. 
Y elman, Nüzhet Ergün, E. Gola· 
lay, Salih Münir, gibi tanmmıf 

imzaların yazıları vardır. On beş 
makaleyi hitiva eden ve bütün 
gençlerle münevverleri alakadar 
edecek yazıları toplamış bulunan 
bu mecmuayı tavsiye ederiz. 

Bir Italyan barut 
fabrikasında infilak 

T orino, 2 (A.A.) - Milano cİ· 
varında küçük bir şehir olan Avig· 
liana'da bulunan bir top barutu 
fabrikasında patlama olmuş, yedi 
kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştır. 

Patlama, barutun ani olarak 
kızmasından ileri gelmiıtir. 

p Uroloğ = Operatör • 

H Doktor Kemal Ôzsan H .. .. 
!! Karaköy Topçular caddesi 1\o 34 .. 
• ............ Tel-fon 41""5 ............ .. ............ ... ,,..., ·-··--······ 

HABER 
i\kşa.m Posta.5'• ----

iDARE EVl 
IST ANBUL ANKARA CADDESi 

Telgraf Adrt•ıı;i: tSTASBllL HABEJ( 
Telefon Yn-ır: 23872 ldare: 2tS70 

: ················································: 
~ ABOrtE ŞARTLARI i . . 
: 1 3 6 12 n\-lık : 
! Tin·l\i~c: 120 S:JO fiOO 12i~O· Krş. i 
i El'nl'Jıi: 150 4-ı.; 8 ıo rnıo ! 
i iLAN TARIFESı l 
l Tl<.'.aret ilAnlarınrn.ııatırı 12,.>0 l 
f Reııı:nl UAnlar 10 kunı,tur. i . . : ................................................ : 
Sahibı ue Neşr1vat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
Baıııldığr ~·er: (\'.\KIT) Matbaası 

KUPON 
84 

Türkçeye 

I
._:: Geçiren : 

rtA·BI 
Ciebidelikler Şahı Açıkgözler Paditahı 

All Cengizin başından ge~enler a 
:.:::::::::ı::::r.ır9'-:::::::ı:::::::::::ı:==::.-:::ı:::::::::::::::::::::::r:::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 

-25-
- Elbette bize yiyecek getir · 

mişsindir .... 
Diye sual yağdırmışlardı. Ali 

Cengiz bu sorgulara cevab olmak 
üzere oda kapısını dikkatle kapa . 
yarak kendisini sandalyenin üzeri. 
ne attı ve mırıldandı: 

- Artık kendimi emniyette gö-
rebilirim. Kuvvetim kalmadı! .. 
dedi. 

Demir, Ali Cengizin fena vazi • 
yetini görerek haykırdı: 

- Aman yarabbi! Bak Nejad 
bak! Ne halde! Elbisemize bak 
pal'ça parça .... 

- Evet, hem önü, hem de.arka. 
sı yırtılmış! Bu ne elemek yoksa 
biriyle mi dövüştün ... 

- Hırsızların hücumuna mı uğ. 
radm?. Söylesen e !.. 

- L\ıtfen müsaade ediniz de 
kendime geleyim... Ah ... Ne gün 
yarabbi! Ne felaketli gün!. 

-Bize getireceğin börek nere
de?. 

Ali Cengiz cebinden kırık basto
nun iki parçasını çıkararak: 

- işte dedi, size getirdiğim 
bunlardan ibaret .. Bana otuz ku -
ru~a maloldu hunlar ... 

-Biz açlıktan ölüyoruz, sen 
hala alay ediyorsun?. 

- Ah! .. Ben de açlıktan ölüyo· 
rum .. Akşam yemeğini yemedim . 
Siz benden muhakkak daha iyi bir 
yemek yemişsinizdir. Buna rağ • 
men buradan çıkhğımdanberi a
yak üzerindeyim .. 

- Fakat yanında yüz kuruş 
vardı?. 

- Her, üçümüzün son ma
lı olan bu elbise sabahleyin çıktı . 
ğrn zaman yepyeniydi .. işte parça 
parça getiı·din !.. 

- Y eyecek bir şey de getirme . 
din!.. 

- Beni biraz bırakınız da ken • 
dime geleyim ... Sonra başıma ge -
lenleri .size anlatırım ... 

Demir müteeniı- bir halde san . 
dığın üzerine oturarak: 

- Senin başına gelenler bizim 
karnımızı doyurmaz, dedi .. Bunun 
için biz sana güveniyorduk .. 

- O halde anlatmam .. Madem. 
ki böyle istiyorsunuz! .. 

Nejad: 
- Söyle, dedi, seni dinliyoruz . 
Ali etrafına korku ve endite 

gösterir bir halde bakındıktan son
ra, işidilmekten korkuyor gibi ga. 
yet alçak bir sesle anlatmaya hat -
!adı: 

- Bu sabah cebimde yüz kuru~ 
olduğu halde en güzel ümitlerle 
çıktım ... 

Demir hemen atıldı: 
- Evet, dedi .. Sattığın ayaltka

bımın parası .... 
- Ne yapayım dostum ! Her 

halde bize para lazımdr... Eskicı 
deniz donlarına bir şey vermiyor. 
du. Siz mutlaka yemek istiyor
nuz ... 

- Şimdi de istiyornz .. 
- Demir! Eğer sözlerimi böyle 

kesmekte devam edeceksen susa -
rım .. 

- Anlat, anlat, .. Demir susar .. 
- İşte dışarıya büyük ümitlerle 

çıkmııtım ... Her şeyi kül rengi ğö
rüyordum.. Evvela öğle yemeği 
için Beyoğlunda Madam Despina
ya gidecektim. 

ilk felaketim Sultanahmette a· 
l &.ğnm Çcıımıra basmakla biişla<lx. 

Bunları temizlemek için boyacı
y;\ on beş kuruş verdim v~ biı- Ji • 
rayı bozdurmak mecburiyetinde 

kaldım .. Sonra Madam Deapinaya 
götürmek için elli kuruşa ufak bir 
şişe esasa aldım .. Sizi temin e • 
derim ... Esansı almaktan vaz ge • 
çebilirdim ... Fakat, o kadar güzel 
kokuyordu ki .• İşte bakın (Cebin
den §ifeyi çıkararak Demire uzat
tı) al. Kul1anırsın?. 

Nejad omuzlarını kaldırdı, De -
mir Ali Cengizin uzattığı esans 
şişesini elinin teniyle iterek: 

- Esansın karnımızı doyurma • 
ya yaramaz ... Ne de güzel §ey al • 
mış ... T eeasüf ederim.. dedi,, 

Ali Cengiz: 
- Demir susacağını vadetmiş • 

tin .. 
Dedikten sonra sözünün arkası

nı getirmeye çalıştı .. 
- Yanımda ancak otuz beş ku. 

ruşum kalmıştı... Bu rakam bile 
sizi doyurmaya kafi bir rakamdı . 

Fakat hu sırada şeytan karşıma 
küçük bir bastoncuyu çıkardı ... 
Elime bir baston tutuşturdu .. Kıra
mazsın, dedi.. Büktüm, kırıldı .. 
Otuz kuruşu vermek mecburiyetin
de kaldım ... 

- Mademki baston satın almı • 
yacaktm ...... Pazarlık etmekte n~ 

mana vnrdı. 
- Demir, devam etme~ne müsa· 

ade etmiyecek misin?. Nihayet 
Despinanın evine gittim.. Büyük 
Adaya gitmi~ ... Caddelerde dolaş. 
tım .. Yanımda kalan beş kuruşu 
karnımı azıcık olsun doyurabil -
mek için harcadım ... Hiç şüphe et
m:!m ki saatlerce aç karnına cad -
delerde dolaşan benim gibi bir ar· 
kadaşımzın beş kurusluk ~emek 

1 '"' '" 1ıoı 'JI , .. , 
yemesini çok görm~1..fiU~k- ~tte si-
ze yüz kuruşun hesabı ... 

- Cidden pek mükemmel bir 
hesap •.. 

- Ya elbiseniz, ya şu halin?. 
- Azıcık sabrediniz. Sıra bunu 

anlam:- ·a geliyor .. Daha başıma 
gelen felaketlerin ancak bir kts • 
mını biliyorsunuz .. Satın alaığım 
söğü~le ekmeği yerken sokaktan 
genç ve .;üze] bir kız1.1 geçtiğini 

gördüm ... Fakat bu dakikadaki 
görüşüme ve duyuşuma göre o za
man bana güzel görünen bu kız 
çok çirkindi .. Derhal arkasına düş-
tüm ... Yanma yaklaştım... Tatlı 
sözler söyliyerek yürüyorcl \ 
kızdı. Yüz vermeyince ben de 
ayrıldım .. Yanında büyük bir kö • 
pek vardı, bu sefer peşimi o bırak· 
madı ... O kadar kovdum, fakat bir 
türlü aynlmadt .. 

Demir, Nejada bakarak güldü • 
Ve: 

- Şimdi bu köpek nerede?. 
- Baktım ki olacak gibi değil, 

yürüdüm .. O da arkamdan .. Meğer 
sonradan anladım.. Cebimdeki 
söğüşün kokusundan ayrılmıyor . 
muş .. Fakat bu köpeğin başıma 
getirdiği en büyük felaket benim 
akşam yemeği yiyememe sebep 
oluşudur .. Akşam olmuş karmm 
çok acıkmıştı .. Canım fevkalade 
sıkılıyordu .. Ahmed Efendi dostu
muz hatn-a geldi.. Belki yemeği o
rada yiyebilirim diye Beşiktaş üs -
tünü boyladım... Tam yemeğin 
geleceği bir sırada küçük çocuğu 
Akilin kaba etini ısırdı.. Beni de 
sepetlediler.. Buradan çıktıktan 
sonrasını artık bilmiyorum .. Yal . 
ruz .. Y alnrz bana bir kaç sarhotun 
çattığını, dövüştüğümüz, bunlar • 
daıı b:riuin ye. c öü,iüğünü biii;rv -
rum ... Öyle koştum, öyle koştum 
ki nthay~t nefesim tükendi. .V eye. 
re müttüm. < Oeı am ~derık). 
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Gizli bir çete Pan~ isminde bir zem:ın; ser 1 

dürüp servetini elinden almak istiyor. Faka dil• I 
vetin asıl sahibi Evetin ismindeki yeğeni ıfl 
Polis haCiyesİ x : 9 hı rsızlar tarafın dan kaÇ r ı 

lan genç kızı kurtarıyor. Ve çetenin re isini arı)'O · ............. ................................................................... 

Kendfnlzl U~ülilrsenfz, ufak 
bir kırıklık hissederseniz? G R i P' ·in yegane ilacı NEVROZiN ahnız. 

ı~ınmı~ıı~e PETROL NiZAM 
- SAÇLARI 

Bes er • kuvvet.en dirir • 

1 PETROl
1

m

0NiZAr;f" 
1 Tecr i be t>d ı mis en ivı saç i l Acıd ır. 
ıınııı ~ıınıınrımoo~mııımıoomı~mıı•ıını~11~nııı~ııını~ının~ıım:ın11r--. 

I ıstanbuı Belediyesi llant&rı 

1 
•ruıüıı 
ı-

Darülaceze için )azım olan 90 santim eninde 11,000 metN 
yerli Amerikan bezi açık eksiltme ile almacaktrr. Bir metre be· 
xin muhammen fiyatı 27 kuruıtur, Şatname ve bezin nümuMıi 
Levazım Müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 2490 numaralı 
kanunda yazdı vesika ve 2~3 liralık teminatile ihale günü olan 
8 - 4 - 935 Pazartesi günü saat 15 te Daimi Encümende bulun-
mahdır. (1457) 

lstanbul Gümrükleri 

VEllıl'Y! Hl,~ (/) 1/ 11 OLAN ~ u~ llJlt. 
~ -~ 

~E~ 
Tt&.~CıN 
ELiNDEKi 
K.ALEM 
0LMAL1D---

Her yerde arayınız 

O XYM ENTH O.L 

YERLi MALI 
GISLAVED 
DUnyanın en sağlam 

Lastikleri 

ve son moda Kadın -
Erkek - Çocuk -

TENis 
Hya~~a~ınrı 

Gıslaved 
yerine başka mar· 
ka veriyorlar. 

Aldanmayınız. 

Giılaved 

markası· 
na dıkkat 
ediniz. 

Türkiycnin Yerli Mallar Paıarlar,nda ve umum kundura 

Başmüdürlüğünden: , ııııınııııın~ııııııııı•m.. 
324/ 328 A. B. c. 341, 370/ B c, 418/ A, 451, 618 tarifele-rinden ~-E K Z A M A -• ifilllffillJ.,nı~,ınmıııaıw11oo•ınnıııımımnııııı~IJllllPr YE"ı çıKTJ 

Estonya e§yasını yurda sokmak is tiyen tacir ve komisyoncul~rın elle- ı nıııııııuııımıııın1111ııııaa:ıı:llllftllUlıııwıınınııu. 
rinde bulunan beyannamelerinin bet Nisan aktamma kadar ait 0 J. ESKi DERi yaralarına Alafranga ve alaturka. 

ÖKSÜRÜK·BOGAz · eatan maö-aıalarda aravınıı 

dukları gümrüklere ibraz Eylemeleri menfaatleri iktizası olduğu ilin CD tesirli deva YEM EK ve TATLI KiTABI 
olunur. (1673) D E R M O Z 

S. k · M k · 1 Hergün pişecek yemcklcrio ve. tatlılann lıst csinı ve yıpılışlar ını 
ı r ecı er eı ecıaneaı Cıltlı 125 bu \dtabda bula.caksınız 

- ciltsiz ıoo s . · f b ı A k dd "' Denbli Elektrik Türk Anonim Şir. Iİ kuruş atış } erı; stan u n arı ca esı ı.,o 151 

ketinden: -----·~ lnkıllb Kitabevi ÇALI KUŞU 
11 - 4 - 935 Perşembe günü ihale 

Bu hafta çıkıyor. edileceği ilAn olunan Denizli idro e • ••• 
lektr~ tesisatı projelerde yeniden tet- ~ Taksim Abide karşısında 
klkat yaprlm&!ll ~ebeblle tehir edilmı,. AV 

5 
a I 

0 
n u 

tir. MünakAsat ve ihale tarihi aynca 
illn olunacaktır. 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18 inci 1 ertib 6 cı Çekışi 11. Nisan 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayr ca 25.000, 20.000, 15 000, 10.000, 5.000 

L .rank ıkram qeler ve 50,000 lıralık 
mi ka/at vardır. 

Musiki mualllml 
aranıyor 

İstanbul Halkevinden: 
~udanya Halkevi için bando 

ve caz takımı yetittirecek ve ica • • 
İstanbul 7 nci İcra memurlu

~ndan: 

bmda millt halk musikisi dersleri 
bir adet köfte ocağı 6 - 4 - 935 

verebilecek kabiliyette bir musiki 

Bir borçtan dolayı mahcuz O• 

lup""bu kerre aatılma8ma karar ve· 

rilen 24 adet aandalye, 20 adet pe· 

tarihine müsadif Cumarteıi ıünü . . . . 
saat 13 de birinci açık arttırma ile muaUımı aranmaktadır. Talıplerın 
ıablacağından talip olanlarm .tercümeihal ve ıartJarını açık ad -
aatıı mahalli olan Y enipoatane reali bir mektupla ve doğrudan 
caddesi 16 No: lu dükkanda bulu.. doğruya Mudanya Halkevine bil -

çeta, 6 adet mua, 67 adet muhte- nacak memuruna müracaat etme ... dirmeleri ilan olunur. 
lif tabak, 55 adet çatal vo kafık, leri ilin olunur. .(68) 

Müdürlüğü apğıda isimleri ya7.dı memleketin en kıymetli 
ınusiki ıan'atkarlarını 4 Nisan Perıembe ıününden Mayıı 935 
ıoouna kadar her akşam büyük fedakirlıklarla mukayeıe kabul 
etmez meırubat ve mekulat fiyatlarile muhterem halka dinlete· 
ceiini bildirmekle şeref duyar. 

Musiki 
San' atkirları: 

• Kemant Necati: Belma 
Kemençeci AJeko: Semiha 
Udi ve piyanist Yorgo: Nedime 

Bestekar tanburi Selahattin: Münevver 
Udi Cevdet: Melahat 
Darbuka Hasan Tahsin: Hafız Celal 
Okuyucu Sadi: Hamid 

Fiyatlar: Bira tİ§esi 60 - Küçük rakı şiıeai 85 - Büyük 
rakı tİ§esi 140 - Çay, kahve, gazoz 30 - Sıcak mezeler 25 -

'9 Salata 15 - ' Peynirler 15 kuruıtur. 

, 
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Osmanlıcadan Türkçeye Söz 
k lavuzunu neşrediyoruz 

1 - o~ ti.ir~e köklerden gele!'.! 
sö:.lerin kar~ı.sına (T. Kö.) beldcg: 
( alômeıi) konmu§tur. Bunların her 
biri hakkırufo sırası ile u=manlannı-ı 
:ın ( müıehassu) ,·azılarını gazete · 
1crc vereceği.:. 

Örnek: O, pek cibilletsiz bir a ·] 
damdır ::::;: O, pek südü boz.uk (soy
suz.) bir adamdır. 

evlerin üstlerine birer göriiliil~ ya · ı 
parlardı. 

Cinnet = Çilgmlık, delilik :::: (Fr.'1 ı 
Polie 

telıitlc.~i ~ Amcriha Rirleşili Cımııı• 
riyl'ıf<',.i 

Cümle Cümle (T. Kö.) 

Cibilli = Doiunaal 
Örnek: Cibilli huylar insanın i . 

çinc köh ıalmı§ gibdir = Doğunsal 

Cihantümul = Evren&el = (Fr.) 
Universel 

Cihan~ümul = Acunaal = Mondial 

Cihaz == Takım = (Fr.) Appareil 
Örnek: Elelcırik ciha:ı :::;: Eleh • 

Örnek: Kcndisi11dc cinnet luıll<'· 
ri görüldii = Kendisinde delili/: 
( çılgınlıh) lıalleri göriildii. 

Cümleten Hep, bütün 
Cümudiye = Donıak = (Fr.) Gl.1-

cicr 

huylor in.mnuı içirıc kök salmr§ gi · 
bidir. tril~ takımı 

Cins = Cinı (T. Kö.) 
Cünd - Aıkcr = (Fr.) Soldat 
Cür"a = Yudum 2 - }'eni honan kar§ılıldann iyi 

ayırd edilm63i 4;in, gereğine göre, 
fran.suçaları ya;ılm~, ayrıca ömel• · 
/er de lwnulmıı§tıır. 

Cidal (mücadele) = Uğrat = (Fr.) 
Lutte 

Cihet = Yan, yön 
Cihatı erbaa == Dörtyön 

Cinai = Cinsel = (Fr.) Sexue 

Cinsi seuJ..-i tabii = Cinsel içgiiılii 

Cirm = Oylum = (Fr.) Vo1ume 

Örnek: A tC§ of sarı oylumımca ( ci.·. 
mirı /;adar) yer yalmrsm 

Cüret = Atılganlık, gözüpeldik, a
taklık, küstahlık = (Fr.) Audace 

Cürüm Suç = (Fr.) Dcllt 
3 - Kökü türkçc olem kelimelc • 

rin bugünkü i§lcnmiş ı·e kullanılau 
ıekillori alınmıttır: Aslı ak olan hal.:. 
<ulı iigiim olan hiikiim, tiirkçe ''çek .. 
kökünden gelen ~ehil gibi. 

l:. k: 1 - Cidali hayat, lıcpimi:; 
birer tarafa .~iiriit.-lmli = llaynt uğ • 
r<ı1~r. hcpimi:i birer yana siiriikle.di. 

2 - Gazetelerde bu mesele ii::e · 
rinde bir <"id"l ba~ladr = Gazeteler. 
de bu sorum iizerindc bir uğra~ 
ba~ladı. 

Ciheti taalluk = tlişiklik, iti,ken -
lik. (Bak: aidiyet) 

Cila = Açkı 

Örnek: Dö~emclerin cilası bo:::ul
mu~ıu = Dö;cmc/,,riu m,:1.-ısı bo::.ul 
mu~tu. 

Ciım = Ciıim (T. Kö.) (Fr.) Corps 
Cismani = Ciımel = (Fr.) Corpo 

rel 

Ürnı'k: Onun bövlrı bir cüriim ;.,. 
liyı•c,.ği11i iimiı f!t;11P.:dim = Onrı;ı 
lıöj /(' bir suç şiliy<'ceğini umma.:ı/1111. 

Cüsse = Beden 
Cüsseli lriyan 

Örnek: Cismani noh~mılar == Ci ... Ürnck: Ciis.~ı·li bir adam = /ri\ll-
mel eksifdildcr. rı bir adam. • 

Cild = Deri, kap, tom (T. Kö.) Civan= Genç Cezr = Kök = (Fr.) Racine 

Örnek: 1 - Ağacm cezri, yer al
tında bulunan kısmıdır = Ağacın 
ltökü, yer altında bulunan kısmıdır. 

Cidalcu = Dalatkan 

Örnek: O, pek cidalciı. bir muhor
rirdir = 0, pek dal~kan bir ya=ar · 
dır. 

Örnek: Cild hastalıkları = Deri 
lıw.ıalıldarı. Kitabın kabı (cildi) 
'J'iirl~ tarilıinin iiciincii cildinde = 
Tiirh tarihinin ii~iincii tomunda 

Civar = Yöre = (Fr.) Environs 

Örnek: Köyiin cirnrmda = Kö . 

Cüzü - Tike = (Fr.) Partie 

Ümck: Kol t:c aym~ bedenin cc-
:.a. mdarclrr Kol t ' c ayah bed<>nın 
l i 1.-cl eri rı<ft.rıcl i r. yiirı ·yöresinde 

Cüz'i = Tike], pek az, azıcık = 2 - Lisaniyaııa kelime cezirle,.i
nin ehemmiyeti büyiiktür. = Dil bi
liminde ıö: köklerinin önemi bü · 
viiktür. 

Ciddiyet = Ciddilik (T. Kö.) 

Ciddi = Ciddi 

Cildlcmek, tecdit etmek = Kapla. 
mak 

Ciyadet = Toemizlik, tazelik 
Cud = Cömertlik 

Cüt = Coıma, kaynama 
Cuta gelmek = Cotmak 

(Fr.) Partici 

Ürnek: Cii::'i bir sôy ile bunu bi
tin•bilirsiui:. = /'ek n;; (a:ıcık) bir 
!,·nlı~nıa ile bunu birirdıilirsini::. Cezri = Köknel = (Fr.) Radieal 

Örnek: inkılap i~lerinde cezri ha
reket etmelidir = Devrim i~lerindc 
'·öknel lıarehet etmelidir. 

Cidden = Cidden ( 1), gerçekten 

Cife = Ölet = (Fr.) İrnrnondicc 
Cihan = Evren = (Fr.) Univers 

Cihan = Acun = (Fr.) Monde 

Cihan = Dünya = (Fr.) T~rre 

Cihangir (fatih) = Alpay 

Cildlctmek, teclid ettirmek = Kap
latmak Cüda= Ayn Ciiz'i lıiildimlcr = 1'ihel lıii.!.iim

lar ( 'I'<'rİ 111) 

Cibayet = Toplamak 

Örnek: 1 - Bu ldtaplan cildlet
mcden ( tedid ettirmeden) gönder • 
meyin = Bu hitapları kaplatmadan 
gö1ulermcyin. 

Cücmur = Cumur (T. Kö.) -
(Fr.) Public 

Cümhuri = Cumuraal = (Fr.) R~
publicain ç Örnek: Vergi cibayeti - J' ergi 

•"\ıJlaması 
Cibillct = Y aradılrt, yapılıt 
Örnek: insanın cibillcti nasıha 

öyle kalır, 01111 tebdil etmek pek 
nıii~küldür = l~anm yaradıl~ı na-
1~3a .. öyle kalır, onu deği§tirmek pr·l,· 
guçtur. 

Örnek: Tarihin namını ilô etti · 
gı cihangirler arasında ... = Tarihin 
adını ,·iik~elttiği alpaylar arasında ... 

2 - Kitaplarımı cildlettim '(tec · 
fiti cuirdim) = Kitaplarımı lwplat • 
tun. 

Mücelled = Kaplı 

Cürnhuriyetperver = Cumurcu : -: 
Republicain 

Cürnhuriyet = Cumuriyet = (Fr.) 
La republique 

Çah = Kuyu 
Çalıer = Kul, köle 
Çalak = Çevik Cihannüma = Görülük 

Cilve = Kıntma = (Fr.) Coquet · 
Örnek: Eski culcrin iiıılerine bi - terie 

Örnek: Tiirkiye Ciim1ıııriycti -
Tiirkiye Cunıuriyeti 

Çare = Ç are (T. (Kö.) 

Cibilletaiz = Südü bo:auk, aoy • 
rer cihannüma yaparlardı = Eski Cilveli = Kırıtkan 

Cilve ve tive = Bayla (Bak: Eda) 

Cin = Cin (T. KlS.) 

Cemahir = Cumhuriyetler = Re -
publiques 

Çar naçar = ister istemez, çaresi& 
Çehre = Çehre (T. Kö.) yüz 
Çemenzar = Çimenlik 

•uz - (Fr.) De hasse naissanc•, (1) Brı §ekil hakkmda yazılaca1<-
mal n~ tır. 

-

RORJIYA 

Orsini elini Ragastana uzattı. Sesi 
titreyerek: 

- Beni affediniz dostum, ben ve 
arkadaşlarım ruhumuzu sarhoş eden 
zafer sevinci arasında, kalbinizi dai· 
lıyan felAketi ve aşkınızı unutmuştuk. 
Evet bu hususta hakkınız var. Ve ben 
de sizi bundan vazgeçirmek için fazla 
bir kelime söylemek cesaretinde bu
l unmıyacafım. Fakat yalnız !JUnu 
söylemek isterim ki size cirişecefiniı 
l§de yardım etmek için biz her teYden 
vazgeçmeğe hazırız. 

Ragastan başını salladı : 
-Ben yalnız başıma çalışacağım?. 

Eğer ileride size ihtiyacım olursa ... 

OrsJnl onun sözlerini keserek: 
- Hayatımı, ve hepimizin de haya

tını bu ufurda harcamağa hazır oldu
~umuzu unutmayınız, dedi. 

- Unutnuyacafım .. Bilhassa bu 
aözlerinizi hiç bir vakit unutrnıyaca
iun ? •• Lakin şimdi harp etmek lazım 
değildir. Hile ile i§ görme!' lazımdır. 
Den harbe değil araştırmağa gidece
ğim. Bu i~ için de yapayalnız bulun
uıakhfım lazımdır. 

- Herhalde şu aklınızda olsun ki, 
biz l\fontelortede üç bin muhafız bıra
kıyoruz. Bu küçük ordu sizin emrini· 
:ı;e . tabidir. Size lazım olacak paraya 
gelince kasalarım isteğinize açıktır. 
Vekilharcım şimdi gelip emirlerinizi 
dinliyecektir. Sizden bir şey daha so
ruyorum. Dostlannıza vedan gelmiye

eek misiniz azizim? 
-Bu vazifeyi benim namıma sizin 

yapmanızı istfyeceğim .. 
_ Oyle ise gidiniz!. Allah yardım-

cınız olsun! 
lki arkadaş biribirini • 9!1mimiyetle 

kucakladılar. Sonra Orsını yeisle ba
tını ererek çekildi. Kendisinin ,.e ar
kadaşlannın düşüncesine göre Prfm
~r kendi cesaretinin kurbanı olmuş
tu. 

lii ! ~lnız Ragastanın fikri başka tür· 
•dı. Priıuverin kaybolmasına raf-

men öldüğüne inanmıyordu. Bütün 
§Üpheleri Lükres Borjiyadan idi. ' 

Lükres Monteforteye gelmiş Ye 
kendisiyle görüşmüştü. Tekliflerinin 
reddedildiğini görünce intikam alaca· 
ğını söylemişti. Fakat Primveri ne 
yaptı?. Kont Almanın sarayına gir
mekteki maksadı neydi? .. 

Onun için, Ragastan Lukres Bor ji
yadan şüphe ediyorsa da bu şüphe) i 
tam bir hakikat olarak kabul edemi· 
yordu. Yalnız, Primverin yaşadığını 
,.e kendisini beklediğini düşünerek 
herhalde onu aramağa karar ,·erdi. 

lspada Kapyayı NJrarak uzun bir 
yolculuk için lazım gelen emirleri ver
di. Du anda Orsininin vekilharcı da 
gelmişti. Ragastan, lspada Kapyanın 
meşin kemerini Düka altınlarıyle dol
durdu. Ye vadettiği gibi kasalarını 

boşaltamadığı için Orsinimn canını 

sıkmış olduğuna hükmetti. 
"' .. 

Biraz sonrcl lspada Kapya ile bera
ber yola çıktılar. Fakat Orsini sevgili 
arkadaşına karşı büyük bir \'eda me
rasimi hazırlamıştı. Ragastan kona
ğın kapısından çıkar çıkmaz yolun iki 
tarafına asker sıralarının dizilmiş ol· 
duğunu gördü .• Kendisini alkışlıyan 
asker Ye ahalinin arasından ilerledi. 
Kapının yanında kumandanlar onu 
bekliyorlardı. Yeda merasimi yapıl
dı. Fe,·kalfide heyecana kapılan Ra· 
gastan daha fazla" durmak istemiye-
rek: · 

- Hoşça kalın! diye bağırdı. \'c a
tını dörtnala kaldırarak uzaklaştı. O 
zaman lspada Kapya sordu: 

- Nereye gidiyoruz :Mösyö? 
-Maceraya! 

Ragastanın bu sözü yanlı~ değildi .. 
Çünkü Ragastanın bildiği yalnız bir 
şey vardı. Primverin kale kapısmdan 

çıktığını gören, zabit, Prenses ne ta • 
rafa gitti? sorgusuna karşı, ovaya 
çıkmadan en·el bfr çeyrek saat kadar 
sUrti dolapn bfr yolu göstermlf ve: 

Örnr.k: 'Aml'rilm Crmnhiri Miit _.. (Llıtfen sayıfayı c;evirlniz) 

• 

non .JtvA· 
cw 

Cehennem boğazı bozgunu altıncı 

Alellsandr'a son derece ağır bir darbe 
indirmişti.Dünyada hiç bir ~eyden 
korkmıyan, kuvveti Ye şiddeti sarsıl

mıyan bu ihtiyar; oğlu Sezarın önün· 
de gizli bir korkunun tesiriyle titri
yordu. Sezarm ne kadar znlim ''e 
merhametsiz olduğunu biliyordu. Ba
basını öldürmenin onun i~in adi bir iş 
olacağını iyi bildiğinden onu her za
man yeni harplere kışkırtıyor, yeni 
maceralal"a Se\'kediyor, bu suretle en· 
nını onun elinden kurtarıyordu. 

Uğranılan bu boıgun onun hulya
larını yıkıyordu. Sezarın bütün ümit
leri mahvolmuştu. Bu andan itibaren 
Altıncı Alek&'hndr da canını kurtar
mak kaygusuna düştü. işte bu sebep
ten dolayı Lükre:sin J\aprera adasına 
gittiğini haber veren mektubun gel
mesi anında o da kararını ,·erdi. He
men ertesi günü yalnız. güvendiği bir 
kaç kişiye kızı ile buluşacağını söyle
yip gizlice yola çıktı \'C dört gün son
'l1l Kaprera adsına ayak bastı. 

Liıkres, evlatlık sevgisinin icap et· 
tirdiği muhteşem bir merasimle baba
sını karşıladı. Fakat onun böyle bil"
dcnbire gelmesine hem şaştı, hem de 
kızdı. Papanın her hali bir felaketin 
vukua geldiğini anlatıyordu. Adaya 
rnrır varmaz yorgunluğuna rağmen 

LQkresin şatosunu ziyaret etmek is
tedi. 

Bu şato, deniz kenarında \'C' adanın • 
ltalyaya bakan sahilinde yapılmı~tı. 
Bu taraftan şatoya girmek gayrika
bildi. Sahil dik Ye kayalarla çevrili 
olup koyu mavi bir denizin bu kaya
lara çarpan dalgalarının daimi \'e 
yeknasak gürliltUsünden haska bir 
~ey işitilmiyordu. :ı 

. K~ra tarafındansa su ile dolu ge
nış bır hendek geçilmesi mümkün ol
mıyan bir dere husule gctiriycrdc. ih
tiyar Borjiya buna ~ok sevindi: 

- Vallah kızım, sen pek mahir bir 
istihkam zabitisin ?. Bu şatoyu zapto· 
lunmaz bir hale koymuşsun! Sözleri-

ni bir kaç kere tekrarladı. 
Talihin uygunluğundan her zaman 

emin olmıyan LQkrcs, bir çok seneler
denberi, Sarden) a adasından ufak 
bir kanalla ayrılmış olan J\aprera a
dasını babasından almıştı. Kendine 
mahsus Ye heran harekete hazır kü
çük bir gemisi 'ardr. Uu gemi Lfıkrese 
~adık on kadar tayfa ile, Romadan 
bir kaç saat uzakta, Osti limanında 
daima kendi ini bekliyordu. Daha u
fak H bunun kadar süratli başka bir 
gemi de Kaprern adasının Sarden) a 
tarafındaki Garp sahilinde demirle
mi> duruyordu. LQkre~ bu suretle her 
hale kar:. ı tedbirli davranrp bir fena
lık baş gösterirse katacak yolları ha
zıl"lamıştı. 

Şato da bir tok dairelerden mü1"ek· 
kepti. Bunların en ehem.miyetlisi dört 
köşe sağlam \'l' büyük bir bina idi. 
Burada, l,fıkresin hizmetine mahsuı:ı 
kadın hizmetçilerden başka kırk tane 
kadar u,.ak vardır. Bir işaretle silah· 
lanıp asker \'azifesini de görecek olan 
hu kırk ki>i, Lukresin uğruna canını 
f eda,p hazır kimselerden se~ilmişti. 

Şatonun her tarafını dolaştıktım 
sonra Papa, Lfıkresin Romadan getir
diği kıymetli eşya ile muhtc:. em bir 
surette döşcnmi~ olan bir daireye ) er
leşti. İhtiyar llurjiyn lfopılarla kilit
leri dikkatle yokladı. Hunun il~erine 
biraz içi rahatladı. 

Etrafında dolaşan hizmetçileri sa
varak, gittikçe merakı artan L\ikl'esle 
yalnız haşma kaldı. Lukrcs babasının 
Kapreraya gelmesindeki sebebi anlat
masını bekliyordu. l•'akat senelerden 
beri babasıyle yanyana yaşamış oldu
ğu halde onu henüz anlayamamıştı .. 
Hakfüaten, ihtiyar Borjiya gelişinin 
sel>t'bini nnlatmıyarak birdenbire kı· 
zma sordu: 

- i.uKres nıçın buraya geıaın? .. 
- Siz de bilirsiniz ki baba, ara sıra 

buraya ~elirim 

~ --
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Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu • • 8 
Çi.n = Kıvrım, büklüm, burutukluk. 

çabklık 

Örnek: Alın bıırıışuğu = Çini C<'
bin. Ka~ çatıklığı = Çini cbrn 

Uir erin umum dolıiliycsi = Hir 
cl'in ir·r>ri jçfprİ. 

Dahiliye 'vekaleti - iç bakanlığı =-., 

Onun dairf'i mulrnbbt>tine gire • 
mPdi - Onun scı·gi değresine gire • 
m<>di. 

Darbe Çarpı, vuruş = (Fr.) Örn<'k: lJô.yinler. t•eliili = Alaca 
Coup lılar j'Pke.'ii 

Örnek: Bir <larbc<le yere scr·di = De'b = Törü = (Fr.) Usage 
Debağ - Sepici 

(Fr.) -:\lini~trere df' f·tntericnr Dairenmadar - Çepçevre, çepe · Bir nırıı~ta yere SPrdi. 
Dahil olmak Girmek (Fr.) çevre Darbetmek = Döğmek Debağat == Sepicilik 

D 
Da = Haıtalrk (T. Kö.) 

Dad = Tüze .::: (Fr.) Justice 

(Bak: Adi, adalf"t} 

Entrer 
Örnek: Tfry,.t e dnhil olan hiitiin 

tİ;;n Kıır11la girf"n lıiitiin iiydr.r 

Örn<'k: J)ii{nwn ordu.mnıı dai . 
rr•rımridrir ilıaıa r.ttik = Diişmmı nr
dwmn 11 (<'/U't;<'t'r<'. snrdıh-. 

Darbı mesel = Atalar sözü 

Darülaceze = Kimsesizler yurdu 

Dastan = Destan (T. Kö.) Epope 

Debağat etmek = Sepilemek 
Debağhane = Sepile 
Debdebe (ve darat) = Görkem 
Def'a = Kere (T. Kö.) kez 

Örn('k: Siz<' bunu /;(lç dP/a sÖ)' 
Dahil - Sığınan, sığınmış Dairevi ::.. Değirmi = (Fr.) Cir · 

(T. Kö.) 

Dad = Vergi - (Fr.) Don 

Örnek: Dôdı TTuda = Tanrı ı ·r.1-

Dahiye Kaı·abun - (Fr.) Catac · 

lysme 1 
Dahalet etmek Sığınmak = (Fr.'ı 

culairc 

Önırk: Vmrct'İ bir sini l),.,ğ; r . 

mi hir .~i.ııi. 

Epik = (Fr.) Epique 
Yurtsama = (Fr ) 

111<•h l<İzwı .'ıhC' bun ıı kaç kere so 
lcm<'l i? 

•sı Se refugier Dalalet Sapınç = (Fr.) Egare -

Daslani -
Daüa~ıla 

Nostalgic ~orı (/,.f rı kusurunıı alf ediy 
rum Son he::. .~uçrınrı bağrşlıyoru 

ment, a~crration Dad = Veriş, satış = (Fr.) Ventc· 
Örnek: Dô.dii .~İtf'd - A lı~l'Uİ§ 
Dad = Y an1p yakılma 

Örnek: l'mum oshr>rforinirı [ı;,. 
hı.mır Bul~flrlom daha/pt r>ttilr•r -.
l'1111mı rı.~ı.-,.,rl<'rİ11İ11 bir /a.ı;mı 8111 · 
g<ırlarn .~ ığındılar. 

Örnek: ,11.-ıl. insmılnrı dalril<>tt• 11 

Örnek: ı1fosl.-atı N'.~irıd<'n ciidô. h··ı· 
lrnra doii.~.~ılayu uğradı TJoğrlu~ıı 
ycrdnı (l)"rt 1.-alıncn yurtsomaya 11~ • 

Def'aten = Birden, bir kezin, 
kerede 

1.-ıı r t n rı 1· 11.-ıl. insanları sapm<;tım 
radı. 

Örnek: De/aten. yüz lira borcıı 
çıkarıp reriyordıı = Bir kezin ( 
lrnrcdP) yii;:; lira borcunu. çıkan p 

Dade = Verilmiş lwrtnrı r 
Dader = Kardeş Dahi = Kınama Dalalete düşmek = Azmak, sap - Daüudaya uğramak = Yurtsamak 

Oadküster = Tüzemen Örnı>k: Dinimi::.i hm ayan = Di · 
nimi;;c dolılerl<'n 

mal<, sapıtmak - S'egarer, tombcr Dava = Dilev = (Fr.) Proces 

Örnek: Borcıını.ı ödemediği için 
riyordu. 

(Bak - Adil). dans l'aberration 

Dağdağa - Gürültü . 

Dağdar = Yaralı 

Örnt>k: }' iin•ğim /irimi fl<'1siy/,, 
<lağdar ikNı bir d<' .. == l"iir<'{!İm a r-

•lıl. acı.'iiylc j'aralı iken bir de .. 

Dahi (Oahlü tesir anlamına) = Ka· 
rışma - (Fr.) Action de se meler 

Dahme = 1 - Topfişek, 2 - (Bak: 
mezar, türbe) 

Daima - Her vakit, bir diizüye = 
(Fr.) Toujours 

Ürnd-.: Dalô.lf't<? dii.~Pn milletle • 
rr>. nnlm m biiyiihlcri doğrıı yolu 
gii.~t<>rir = . oprtan (doğru yol darı 
snpmı. azfln) ııluslara, onlamı bii . 
yiild(•ri doKrıt yolu gösterir. 

al<>ylıinc dara açtmı = Borcrmıı ö • 
demediği için ona kar§t dilcv açtım. 

Dava = Sava = (Fr.) Cause 

Örnek: Davasını biiyiik bir befti. 
gatlc arı/attı = Soı-asrnı biiyilh bir 

Öi\'ERGELER 
Kılat•u:; sözleri ii::.P.rinc, lı<?r fö 

nin (ULUS) ta çıktığından başlam 
ii::.<>rc bir ay içinde, istek edenler ) 
ni bir Örl<'rgc ileri siirebilirler. Bıı 
far T. D. T. C. Genel Katipliğine 
.~<·hil altında gönderilecektir: 

Dan = Tuzak uzdillikle anlattı. 
Dahamet = irilik, kocamanlık 
Dahi =- Öke - (Fr.) Genie 

Dahil = iç, içeri, içinde = (Fr:. 
fnterieur 

Ürnek: Vai ma bi::.i i.~imizd<>n a •• 
lıl.-or = Tlcr rnl.-it bi::.i i~imi::.df'n a · 
lı!.-or. 

Ürıwk: D,imı'. iğfaline diişiirdii • 
ğii = Aldatma lıı.:ağına dii~iirdüğii. 

Davacı = Dilevci 
Dava etmek = Dilev açmak = (Fr.) l•••••••ııiım••••••••• 

lntenter urproces Osmanlıca • •••.•. kelimesine Kı 
lavuzda •.••••• • karşılığını uygu 
(yalıut: ~·eter) görmüyorum. 

Damad Güveyi = (Fr.) Gendre, 
Davet = Çağın = (Fr.) İnvitatiôn 

Davet etmek = Çağırmak = (Fr.) Örnek: Binanın dôlıili = Krıra · 
ğm içi ( i~Prisi ) 

Listey<? dalıil değil = Çi::.<!lgc i 
<;İnde değil. 

Dahilen = içeriden 

Ba.~lwlrırmı dinlemf"z, daima l1<'n· 
di 8i>ylr.r = Ra.~lmlarım din 1 Pme :;, 
biulii::.iyc J.·pndi söyler. 

Daimi = Devamlı (T. Kö.) Süre! = 
(Fr.) Continuel 

beau-fils 

Daman Etek 

Dana = Bilen 

Daniş = Bilgi 

Danişmend = Bilgili 

Dar - Ev, yer, yurd 

lnviter 

Önek: Bu ak§amld toplantıya si:.i 
de dau<>t ettim = Brı ak§amki top • 
lantıya sizi de çağırdım. 

Sebebi: (kısaca) ••••••••• • 
............... ............... 

Ôncrgenı ~udur: • • • ·o) 
/m:;a Örnek: Bu ilacı dolıilen nl mnlo 

ln:mndır. - Bu. ilacı i~·erdcn alın. • 
'ıdı1'. 

Dahili = içeri, içsel = (Fr.) lnt~ . 

Örn<'k: Daimi bir bo~ ağrm = 
D<•rnmlı l>ir ba.'f nğrısz. 

Dair -=- Üzerine, için, dolayı (Bak:, 
aid) 1 

Ünek: Darı dii.nya = Dünya cııi 
Daraban = Çarpma, çarpıntı 

Davetiye= Çağrılık = (Fr.) Lettrc 
d'invitation 

Örnek: Onun davetiye.~i gönde • 
rilmrmiş = Onun çağrılığı gönderil-

( 1) Burada bir önerge gösteril 
miyen yazılar üzerine bir şey yapıla 
mıyacaktır. t"ieur 

Örnek: Emrazı dahiliye = fç.çı•I 
lw.~tal ı ld ar. 

Daire = Değre = (Fr.) Cerde 

Örnek: Daiı-P. şeklinde bir ma · 
sn = /)r•ğrc .~<'ldirufo bir m<ı.~a 

Örn<'k: Darabanı kalb = Yüreh 
çmpmlHı ( <;,arpıntr) 

Darat (Debdebe) = Cörkem 
memiş. 

Dayin = Alacakb 

<ı42 ROR.ltVA BORJll" !L 

-Demek ki Kapreraya sığınmal~tan 
başka bir maksadın yok? 

- Hiç bir maksadım yok baba! 
- Olan biten şeylerden haberin 

var mı? 
Hakiki bir korkuya kapılan Luk· 

res: 
- Bir şeyler mi oldu yoksa? diye 

haylurdr. ı 
- Evet kızım, Sezar büyük bir boz

guna uğradı. Yenildi. Roma ihtilal 
1 

içindedir Bu saatte benim hal'im için 
Tuhani meclis toplanmıştır 

Lukres titrirerek: 
-Şimdi anlıyorum .. Demek ki Kap· 

1 
reraya bunun için geldiniz! .. dedi. 

- E"et kızrm korkudan buraya sı· 
ğındım. 

-Korkudan mı? Ah baba, şimdiye 
kadar bir çok fena yaziyetlerde bile 
ağzımzdan bu kelimeyi duymamıştım. 
Aklrnrzr başrnıza toplayınız!. f şler bu 
k~dnr korkulu ve ümit-ıiz bir şekle mi 
gireli 1 

Papa, odada gezinmek ic;in a) ağa 
kalkarak sözlerine devam etti: 

- Bir gün, bana kanlı gözyaşları 

diiktürecek bir harekette bulundum. 
O gün beni affetmeğe sevkeden nasıl 
delice bir düşünceydi, anlayamadım. 
l•'el:iket1erimizin ilk sebebi olan hu 1 

nır~;'um fikri hangi şeytan aklıma 

soktu?. 

-- Sözlerinizden bir şer anlıyamı
yorum baba! 

- Bir gün, Yatikandaki hususi du
a odamda bit' adam, kendisine yerdi
ğim bir rnzife)i delice!';İne redd('tmi-;;· 
ti .. Hunun üzerine Sezar onu cildiir
mek için üstiine atıldı. Ben mani ol· 

dum. Sezarın hançerini tuttum .. ~onra 
bu sefil adam kaçtı. Monteforteye git
ti. işte Sezarın ordusunu mahveden 
1'u mel'undur. 

Lukrea: 
- Ragastan ! diye bağırdı. 
- Rir gün yetti. Kar~ıntda titre) en 

= 
hemen baş kaldırdı. Romanın elimden 
gideceğini anladım. Hatta Tivolide 
bile etrafımda kin dolu bakrşların pa
rıldadrğınr gördüm ve korkdum ı O 
kadar emek boşa gitti. Bütün hakimi
yetimiz temelinden yıkıldı. Zafer ka
lesinin çökmez bk kaya üzerinde yük· 
selmiş olduğunu sanmıştım. Halbuki 
kaya değil, kum üzerine kuruluymuş. 
Korkuyorum kızını. Senden başka hi<; 
kimse) e güYenerniyorum. Liıkres, 

Lukres, seni ne kadar sevdiğimi; H" 

ni bütün evlatlarıma. hatta Sezara 1 i
le tercih ettiğimi bilirsin! Bütün e
mellerim den bütün düşüncclerirnc'en 

haberin var. Seni hükümdarların hile 
baş eğdiği sıyasamızın .. başına geçir
dim. Ltikres, ihtiyar ha banr kor11~·a

caksm değil mi?. Herkesin yalnız 

bıraktığı. ~akalların, tikilerin Ü7erine 
Raldırdığı ihtiyar a:;;lanı müdafaa edc
cek~in değil mi? .. 

- Buna şüphe mi ediyorsunuz ha
b:t ! Burada tam bir emniyet içia :'c i
niz. ,\ rtık hiç bir şeyden korkma) HHT.. 

Fakat baba, heyecammzm lüzumun
dan fazla. olduğunu söylemekliğir.ıe 

izin veriniz. Yenilen Sczar yeniden l ı ir 
ordu toplayabilir. O kadar şan n> :-;e· 
ref bir ma[{lubiyetle yıkılamaz .. O :-t'· 
fil Ragastana gelinre, intilrnmımızı 

almak benim için i::;tcn hile değildir .• 
Oyle bir intikam alacağım l.i aptal 
herif istiraptan steberecektir .. 

- Ne diyorsun? .. Ah eğer doğruy
sa!~. 

- Meı-ak etmeyiniz baba! Hemen 
~<'zara haber gönderece.~im . Onun mu 
hakl~ak buraya gelmesi lfızrmdır. 

l'a pa doğrularaı~ deh~<'tlr.: 

- ~ezarın mı kıırm ! .. :-;en ne cli
)'orsun?. Demek ki düşüncemi, haki· 
katı hala anlıyamadın ! Papalık tah
tına göz dikerek ölümümi.i bekliyen 
K:ırdinallar, düşüşümü gözleyen Sen
) örler a rasrnda YÜcudumun ortnclan 
kalkma<;ın1 en ~ok lRtey<>n Ser.ardır; 

yazma! Ben onu iyice kolladım, ye 

gözlerinde babasını öldürmek fikrinin 
korkunç parıltılarını gördüm. Sezar 
benim yerime Papa olmak istiyor. E
ğer Sezar buraya gelirse, mutlaka 
beni öldürmek için gelecektir. 

- Aldanıyorsunuz baba! Size ye
min ederim ki ben de Sezarın düşün
cesini yokladım. 

- Lukres. Lıikres ! Sezan buraya 
çağırmryacağına yemin et.. 

- Mademki istiyorsunuz ben de ye
min ediyorum. 

- Pek ala kızım! Zaten babanı ko
ruyacağını bilirdim. Gel de seni ku· 
caklryayım .. 

Lukres yaklaşrp alnını babasının 

dudaklarına dokundurdu ... 
- Haydi şimdi dairene git kızım! 

istirahate ihtiyacım var.. Yarrn şu 
mel'un Ragastan için hazırlamış ol· 
duğun intikamdan bana bahsedersin. 

Lükres. ba hasmın yanından çıkıp 

ı.enrli dairesine vardı. Yüzünde baba
smm )·anında bulunduğu zamanki 
t-dkat ve merhamet silinmişti. 

Ilir saat sonra, Sezar LUkresin 
rn~ktubunu g-ötüren postacı lt.a.lyaya 
d<} _:t'ı u yola ~rktı. Mektupta şunlar )a
rrlıydı. 

"Her işi yüzüstü hrrakarak hemen 
T-\~ıpreraya gel!.. Seni sabırsızhkla 

beklirornm.,. 

-.)8-

MACERAYA! 

Hu sırada zarnlh Ragastan bekli
~·or,\u. Fakat ate~li yaradılı~ta oldu· 
iu irin bekledikçe ~iddeti artıyordu. 
lfğradrğı darb<' pek ağırdı. Kazandt
~ı şan ve şeref, Primverin kaybolma
sından doğan istirabını geçiştiremi

yordu. 
Onsuz olduktan !iOnra bu kadar 

ı;;an \e ş<'refi ne yapacaktı? Şimdiye 

kadar katlanmış olduğu fedakarlık-
~ •""-""4'"'-----------ı.;ı1.1·:...ıuı.D.JUuı lüu.ı.ıu.ı.nı inlı Aii:il miv· 

di? Beatrisin kayboluşu Ragastanın 
bütün ümitlerini mah,·etti. 

Akil başına gelir gelmez Şö-rnlye 
hemen, felaketi haber veren prensesin 
nedimesi ihtiyar kadını bfr ta.rafa çc· 
kip uzun uzun konuştu. Fakat bu za-
nlh kadrn da evvelki sözlerinden baş
ka bir şey söylemedi. Bunun üzerine 
Ragastan gecenin bir kısmını, saray
daki hizmet~ilerin istiİıtakı ile geçir
di. Fakat bunlardan da mühim bir şey 
öğrenemedi. Beatri.sin kale kapısın· 

dan çıktığı esnada nöbetçi bulunan 
zahit de kat.i bir şey söyliyemiyordu. 

Ragastan, ümitsizliğinden >e yor
gunluktan kuneti kesilmiş olduğu 

halde dairesine çekilerek ara sıra ka
buslarla kesilen bir uykuya daldı. Er
tesi saba~ Orsi ninin odasına girdiğini 
gördü. Orsini söze başlryarak: 

-Aziz dostum, sara)· da büyük mec· 
lis toplanıyor. Şimdi galibiyetten isti-

fade çareleri düşünülecektiT. Sezar 
büyük bir bozguna uğradı. Ordusu 

darmadağın bir halde öteye beriye 
kaçtr. Enela Rimini, sonra Bulonya 
ve Piyomfino üzerine yürüyeceğiz.Ar
tık İtalya esaretten kurtulacak. Bu 

hareket esnasında sizin müttefiklet• 
ordusu başkumandanlriına seçilmeni
ze karar ,·erdik. işte bu şerefi size 
tevcih etmek için meclis bu sabah top· 
tanıyor~ dedi. 

- Bu toplantıda bulunamıyaca

ğrm I •• 

- 'Ne diyorsunuz?. 
- Sizin, ve muhterem arkadaşları-

mzın bana tevcih etmek istediği bu şe
refli va1ifeyi kabul e.demiyeceğimi 

söylüyorum .• Hemen bu sabah l\fonte-

forteyi terkedeceğim. Orduyu ileride, 
galibiyetten galibiyete götürecek çok 
kıymetli kumandanlarınız var. Bana 
gelince• kendime bütün hayatımca bir 
yol çizdim. Genç l{ontes Montefortc· 
den kayboldu. Yı.ı onu bulacağım, ya 
hn nüıırtb rnn vı>rPrP.Ö'İm. 


