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-Bir tarafta sulh 2-Bir tarafta har Müfteri 
dolandırıcf 
bir kadın 

nıa evraları: manevraları: Ermeni kuyumcunun 
başını az daha 
nara yakaca~tı tebliğden Neşredilen 

anlaşılıyor ki, bütün 
kararlar gelecek 

konferanslara 
hav edilnıiştir! 

lngilizler, hava ve 
deniz kuvvetlerinin 

biribirine 
yardım çarelerini 

arıyorlar ... 

Zabıta, a~ıktan para kazanmalı 
istiyen bir kadını yakal&mıf, adli· 
yeye vermitlir. Günlerce zabıta 

memurlarını mefgul eden bu ha • 
dise §Udur: 

Emine isminde bir hizmet,i ka• 
dın bir gün zabıtaya mün.caat et· 
miı: 

~~~--------~ 
(Baştnrafı l ncide) 

merkezi Avrupa hududunda mu 
kavele!er akdi teklifinde bulunula
caktır. 

4-Garb Avrupuı ha'!"a misakı 
bahsine gelince, 3 Şubat tarihli 
Londra tebliğinde zikrolunan beş
ler misakının akdi için faaliyetle 
çalı§ılacaktır. 

müzakere usulünün tatbiki ile 
me§gul olacaktır. 

Konsey, Habe§İıtan h"iktimeti 
nin, ltalyll ile olan ihtilaf hakkın· 
da verdiği notanın, derhul müza
keresi veya Mayıs toplantısına bı
rakı!mas ı hususunda bir karar ve
rec-:-ktir. 

Makdonald'ın ayrı
lırken söylediği 

nutuk 
Streza, 15 (A.A) - Konferan· 

sın son celsesi münasebetile B. 
Makdonald, B. Musolinive teıek· 
kür etmi§ ve §U sözleri söylemi§ . 
tir: 

Reımi birinci saylamuJadır. 
Havadan hücum tehlikesi git

tikçe ehemmiyet peyda ettikten 
ve hele Almanyanın lngiherenin· 
kine yakın bir tayyare kuvveti ol
duğunu söylemesinden so11re, bü
yGk bir deniz ve hava kuvveti o .. 
la.n İngiltere daha kuvvetlenmeğe 
azmetti .. 

Hava hücumları, bugün artık 
zırhlıların apansız bir hücum un· 
suru olması meselesini ortadan 
kaldırıyor. Yukarda göriiJen re -
aim, lngilizlerin Atlantikte yap -
tıklan son manevralardıuı bir 
manzaradır. 

Zırhlı &uyun üzerinde gidedur-

sun, havadan gelecek herhangi 
hücumu hemen haber verebilmek 
üzere bir harp tayyaresi ona refa
kat ediyor .. 

Görülen zırhlının ismi Braham
drr. Tayyarelerin inki§afmdan 
sonra, zırh1ılarrn, artık tabak şef • 
talisi gibi orta~a kalma11 İngiliz -
leri heyecana dütürmektedir. Fil
hakika, bu resmi görünce, bir zırh
lrnm bir tayyare hücumuna ne 
kadar maruz kaldığını anlamak 
da kolayla§ıyor. 

İngilizler, hava ve deniz kuv -
vetlerinin biribirlerine yardım ça • 
relerini bulmak için çalı§makta

dırlar. 

- Kapalıçartıda bir kuywn • 
cudan 216 liraya fU dört beti bir 
yerdeyi aldım. Bu kuyumcu beni 
kandırdı. Beti bir yerdeleı sahte··· 
Paralanmı geri isterim demiıtir. 

ikinci ıube memurları bu ih · 
bar üzerine hemen tahkikata haf· 
lamıılardtr. Kadın, kuyumcunun 
ismini bilmediğini söyleyince ken· 
disi memurların refakatinde Ka • 
palıçar§ıya götürülmü.f, kuyum • 
cuyu göıtermeai ıöylenmittir. E "' 
mine çarııda Ermeni bir kuyum • 
cuyu itaret ederek: 

- itte bana sahte beti bir yer 
deyi veren adam! demiftit. 

5 - Silahsızlanma bahsinde üç 
hükUmet mümessilleri silahsızl~n • 
ma meselesi hakkında açıkça mii. 

zakere edilmi§ bir mukavele eld~ 

edilmek için tedbirler alındığı bir 
ıırada Alman hükiimetinin müra -
caat ettiği bir taraflı fesh keyfiye
tinin emniyetine ve ıulh nizamına 
olan it.!madı kökünden baltalamı§ 
olduğunu teessüfle mÜ§ahede et • 
mişlerdir. 

«Şimdiki vaziye~ '~ahft~, ya ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~ 

Kuyumcu bu kadını ömtünd• 
görmediğini söylemiıse de Emi · 
ne ısrar etmİf, kuyumcunun ifad., 
si almmıttir. 

6 - Avusturya, Macaristan ve 
Bu 1garistanın silahlanmalarına 
müsaade edilmesi hususunda bu 
üç hükUnıet tarafından gösterilen 
arzu da mütalea edilmi§, bu vazi -
yetin alakadar devletlere bildiril • , 
meıi kararlaıtrrılmı§tır. İngiltere, 

aulh,, tur. Son dakikaya kadar 
sulhün kapısını açık bulundurma 
ya çalıtmalryız ve eğer o kapının 

kapanması mukadder ise, tarafı· 
mızdan kapatılmıt bulu11masın. 
Harp için yapılacak hareketleri 
baıkalarına bırakalım. Sulhün ka
pısı perde arkasında değil, öğle 

güneşinin ı§ığı altında kapanmalı
dır. Böyle olursa namuslu ve inzi· 
batlı devletler kimin mes'ul oldu
ğunu öirenmiş bulunacalclardır. 

Vunanistanda 

Divanıharpler qeni 
kararlar . verdi 

Bu adamın böyle altm satma· 
dığı anlatılınca Emine batka bit 
kuyumcuyu ıöttermif, bunun ~ 
bu itle allkuı olmadığı anlqıl • 
mı§, Emine dükkanın yerini unut· 
tuğunu ıöyliyerek memurlan gün 
lerce uğraftırmııtrr. 

Fransa ve İtalya bu meselenin, u· 
mumi ve mıntakavi emniyet ga -
rantileri çerçevesi isinde kartdık
lı anlaJıııf.Jarla halledilmesi lüzu -
muna kanidirler ve bu noktai na • 
:zarlarını alakadar devletlere bil -
di.receklerdir •• 

idam cezası yok, en ağır Emine ile zabıta memurları 

çarıryı devrederlerken iki meınut 
da Eminenin oturduiu Macka 
semtmde tahki}(3t yapmıala.... bll 

ceza on be_ş sene ... 

· Son bir tebliğde ise, her türlü 
mual-tedelerin tek taraflı olarak 
bozulması sulhu tehlikeye soka -

c~k mahiyette olduğundan, Fran -
sa, lta\ya ve lngilterenin böyle ha
reketlere bütün ameli vasıtalarla 

karşı koymak kararında oldukları 
bildiriliyor. 

Milletler Meclisinin 
ilk toplantısında 

Cenevre, lŞ (A.A) - Uluslar 
Kurumu konseyinin ilk celsesi bu· 
gün öğleden ıonra akdedilecek ve 

.. Sıkı bir te§riki mesai ve sul· 
hun temini hususunda tam bir fi. 
kir birliği .sayesinde olgun bir ne
ticeye varabildik. Maamafih ha -
yallere kapılmamalıyız. 

ileride buna benzer daha bir 
cok mütkülJerle kar.tılaşacağız. 
Bu müzakelerde gösterdiğimiz sı· 
kı tesanüt ve hakiki va-z!yetten 
miilhem fikirleri muhafa?.a eder· 
sek o müşkülleri de yenebileceği
mizi ümit f'diyorum.,, 

B. Musolini, konferansın çalı! -
malan hakkındaki memm niyetini 
söylemi§, üç devletin idrakli ve 
faal umum Avmpa st•lhnou tPmin 
edecek mahiyette olduğunu ilave 
etmiş. 

Atina, 15 (Hususi) - lıyan 
ıu~lularını muhakeme eden diva • 
nıharpler faaliyetlerine devam et
mektedirler, 

Siıam adasındaki divanıharb 
bir binba§ı ile yüz yüzbaııyı 15 ıer 
sene hapse, diğerlerini muhtelif 
cezalara mahkum etmiştir. 

Atinada general Papulaıın mu· 
hakeme edildiği divanıharpte ge -
neral Plastrasın bir mektubu o • 
kun.muıtur. Geneı:al Plastras bu 
mektubunda, "Cümhuriyeti koru -
ma teşkilatına,, bir an evvel isya
na başlarsınız, diye tavsiyede bu -
lunmaktadır. 

işitllmemls ırarip bir macera 

Atinadaki diğer divanı haTpte 
§ahitter dinlenmiştir. Henüz bir 
karar yoktur. 

Kavaladaki divanıharb bir kay. 
makam ile bir avukatı 15 şer ee • 
ne hapse, bir binhatı ile iki dokto
ru 11 rer sene hapse, bir jandar • 
ma mülazimini 8 sene hapse mah· 
kum etmiştir. 

Adnan Ayşeyle 
n · şanlandıktan sonra 

nasıl kız oldu? 
Bulgaristana kaçan asilerden 

general Kamenosun muhakemesi
ne önümüzdeki pazartesi günü 
Kavala aivanıharbinde gıyaben DUn İstanbul üçüncü ceza mah

kemesinde çok garib bir dava ol
muştur. Davacı Ayşe isminde bir 
kızdır. Suçlu da Melek isminde bir 
kız olduğu halde, erkek kıyafetiyle 
gezer, ve ke~diıine Adnan ismini 
\'erirmiı .• 

Bir gün Melek Ane ile tanı§ı -
yor. Biribirl~rini seviyor. ve ni • 

§anlanıyorlar. Evlenmeğe karar 
ba§lanacaktır. 

verdikleri esnada AY§e nİ§anl~ıı • Siyasi fırkalar reislerinin mu • 
nın erkek olmadığını anlayarak hakemeıi cumartesi günü Atina 
kendisinden ayrılıyor.. divanı harbinde baflayacaktır. 

Melek de bunun üzerine Ayşe . Bugün Atinadaki bahriye divanı 
ye bir mektup göndererek kendi _ harbi isyana i~tirak etmekle suçlu 
sini ölümle tehdid ediyor. Davanın 228 bahriyeliyi muhakemeye ha§ • 

layacaktır. 
esası da bu tehditdir. 

Diğer taraftan Atinada bir sü • 

lstanbul -ha ishclnesinde :i~~alayıtetkllitakarrlir elmiı· 
P 1 Atina kolordusu J<umandanı, fi . 

3 9 k d d '-' d rarda safılan Venizelos ,oğlu Kir-a ) 0 ogur Ü yakos, gener~l Plastiras ve mev -

(Ilaşt&rufı 1 ncide) 

mulı!ellf imalathanede, 14 ü mat
baada 'çalışmaktadır. 130 \!çorap· 
çı, 2 si terzi, 3 ü marangoz, 5 i 

kuf bulunan !iyasi fırka reis~erin -
terlikçi ve biri esk"çidir. den Kafandaria, Papanastasyo, 

Bir sene için 381 ki~i h!iptsha · M'lonas, Gon.atas, Scfuliale dört 
ne hastan:sin.~e .:'atmıştır. Bunla .1 ~e~'us~, ik~ ga~eteciyi, son isyan j 
rın albsı olmu§tur. l hadısesı netıcesınde hiyaneti vata-

niye ıuçiyle divanıharbe vermiştir. 
V enizeloıJa firarda bulunanlar gı· 
yaben muhakeme edileceklerdir • 

Diğer taraftan Sakız adasında 

iıyan.a ittirak edenlerin de muha • 
kemeıine batlannuıtır. Suçlular 
on biri zabit, otuz üçü sivil olmak 
üzere kırk dört kişidir. 

Selanik, 14 (A.A.) - Divanı 

harb, Serez topçu alayına mensup 
zabitlerden ikisini müebbed hap -
se,, on tanesini de beşten yirmi se
neye kadar muvakkat hapse mah • 
kam etmi,tir. Bu zabitlerin for -
maları sökülecektir. 

Diğer taraftan bir çok zabitler 
de 6 aydan dört seneye kadar adi 
hapiı cezaıma mahldlm edilmi§ -
terdir.· Altı zabit de beraet etmiş. 
tir. 

sırada Milnire isminde bir kadı • 
nm Emineye bir kaç ay evvel altıtı 
verdiği iıitilmiıtir. Bunun \!zerine 
Münire bulunmuı, altm ıuyun• 

batırılmı~ dört gümüt Mısır parı: 
11nı Emineye on lira mukabilinde 
rehin verdiği anlaıılmııtır Emin• 
ile Münire yüzleştirilince günler • 
ce memurları dolattıran Emini 
her§eyi itiraf etmiş, kuyumcular .. 
dan böyle bir altin almadığıtı1 

söylemiıtir. 
Emine, ~ğer planmda muve.f ' 

fak olup ta bir kuyumcunun ba .. 
şını nara yaksaydı 216 lirayı cebi· 
ne atacaktı! 

Zabıtayı, bu hakikati meydan' 
çıkararak masum insanları ifti..
ıerrinden korudukları için tebri1' 
ederiz! 

Bir Türk gemi sinin 111ıınımııııı11111ııımıın111ımnıdnıınuııı111ınnnnıuııınu11nıııııın1 
tayfaları isyan 
mı etmiş? 

. (Baştaralı 1 nclde) 
rı verilmemesi yüzünden isyan 
çıkmı,, tayfa kaptanla bir kaç ki
ıiyi bajlıyarak anbara hapsetmiş
lerdir. Gdinyada Leh zabıtası bu 
hidiıe etrafında tahkikat yap · 
maktadır.,, 

Borjiya 
Borji;ya romanımızın bir lormas' 

bozuk olarak çıkmıfh. Bapn ° 
formayı karilerimize takdim Ji: 

Bu sabah vapurun sahibi Bay yoruz. 
Mahmut Lutfü ile görü§tük. Bize 
dedi ki: 

·Romanın arktm yarın tleutlfli 

- lsveçten T ello ismindeki edecektir. 

4200 tonluk tilebi dört buçuk av nnıı111111nıımnıı1unııtllilliMllhit1illllnlllll!!a $ 
evvel aldtk. Gemiye Erol ismini ==========:::::=:::::~ 
verdik. T e§rinisaninin sonuna dönmek için mektuplarım ald~ 
doğru da Nezihi kaptanın idaresr Fakat öyle yazıldığı gibi ne tatf' 
altında 18 tayfayı lsveçe volladık.I isyan etmiı; ne de kaptanı haP' 
Dövizi ödemek işinde ise büyükı dilmiıtir. Nihayet on bin lira bİ~ 
bir müşkiilatla karşıla§tık lsveç -1 zararla, geminin parasını ecııeb• 
le Klering ırlllkavelesine göre kar·ı bir bank!lya kırdrraTak ad~dilc· 
şılık bulamadığımız için paranın 1 Şilep laveçten hareket ett: . ~· • 
verilmesi hayli uzad1. Bu arada 1 yıs sonuna doğru buraya gelece)(' 
tayfanın bir an evvel memlekete1 tir.,, 
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Rusy,ada kürk 
veren hayvan 

•• san ayn 
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Raspotinin be- ~ 

ceriksiz kızt! Esir Kadın , 
Ayıyı lpnoUze 

edemedi! 
......................... ..-.. 

Nakleden: İ 
(VA· "O ) i 

.................... ft'lll ....... ı 

HABER 'in 
tefrikası 

i ......... -................ ...,,..,,, 
E fto. 56 
i Aşk \•c His Romaııı 
: .......................... ...-

"Din ile de 
muharebe eden 

asker,, 
Meğer LUdendorlun 
karısı da zındıkmış 

On yıllık bir in•in ha,atmdan 
eonra Gineral Ludenclorf&t yetnii· 
tinci yılında döfijjiıunwı Yıl d6n\i· 

mü ınünuebetlle bütün Almanya 
selamlamıttrr. 

Dünya piyasalarında Ruı av 
deriteri çok mühim bir yer tutar . 
Bu MM R\layanın Amerikan pa • 

zarlarına bUyük miktarlarda tav • 12 yerinden Sonra, hıçkırıklarla sarsılmaga J Kıskanıyordu .. 
fan deriai dökmui bizim tavıan jıll 

l k d d PenreJendı· başladı... Hakik1 bir kıskan!r1ık yürei deri erini 12 kuruta a ar Üfür ~ ,- d 
Erkek hem merhamet, hem e yakıyor, maneviyatını yakıp ka'f1J' 

dü. Halbuki yurdumuıdan bu yıl "Deli papu,, diyle anılan cehıetle coıarak: ruyordu .. 
daha iyi fiyatlarla •e çok miktar • Rupotinin kızının §İmdi cambaz· A K~ ·ı KA ·ı d d" - ... nmı e.. amı e .. • e 1• Sordu: 
da tavıan deriıi ihrac eclilebilece " bk yaptıg-ını, vah .. i hayvanlar ter· O d · 1 · d ı b' 

Bavyeramn Tutzing ıehri Ua· 
dendorfun oturduğu yerdi .... Mü • 

s nun a göz erın e ya§ ar ı - v• •1 5 
.. I .Ali h . .,ı ii kuwetle umuluyordu. biye edip, onlan gösterip oynattı· "k . - a.amı e.. oy e.. a rıı 

rı tı. .. . . d ... .. l ı B _ıet 

daf aa Nazırı General Foıı Blum . 

berg, ordu baıkumanduı Gene • 
ral Fon Friç, Ludendorfuıı yerine 

kadar gelmi9lerdir. 

Ruıya derileri rast gele avdan ğmı yazmı tık. D li papasın K d • ıçın ogruyu ıoy e . unca seJ1C11 , 
etcle edilen deriler deg"ildir. Orada kızı Soloviyef de, babası gibi ke~ aNı?·. ? N' · ? d" hı1-: .zarfında beni hiç aJdatmadın nı• 

Eıki Kayıerin oğlu eski Veliaht 
ta Tuuıing'e gitmiıtir. Propaıan· 
da Nazırı Göbelı bir telgtaf ıön · 
clerek ayni zamanda \tatolik • 

liie kartı bir muharip olan askert 

lideti tebrik ederimu yohında bir 
taiimde bulunmuıtur. 

- ıçın ., ıçın •. • ıye ır • 

bu u.nayi çok ilerlemiıtir. Beh • disinde ipnotizme kuvveti oldu • kırıyordu .• Niçin böyle oldu. 
rinı l>oiazında düzünelerle küçük ğunu iddia edenlerdendir. Ra • Onun da kendi kendine: 
küçük adacıklar vardır ki Rusya putinin kızı son defa Peru ya git • "- Evet, ni,in?. Böyle oldu?.,, 
'bu adalarda geniı devlet çiftlik· miş, or&da cambaz1ık etmektey • Şu dakikadtı, Vahid, aşkın, şef. 
teri kurmuı; mavi tilki, deniz kun- di. katin, muhabbetin ve samimiyetin 
duzu, lutr, benekli geyik, gümüti Orada kötü bir tecrübe:>7e girİ§· la kendiıiydi .. iyi, sadık olmak ve 
tilki ve Zibelin yelİftİrmektedir. mi , Himalaya sırtlarından geti • senelerini karısına, çocuğuna has • 

Çiftliklerde hayvanlarm ahı ık rilen bir siyah ayıyı gözleriyle ip- retmek emelindeydi. Geçen senelc
o1duğu iklim ve toprak §artları ta- notize ederek kendinden geçir • rin günahını ödeyecekti. Fenalık· 
rnamiyle tcsiı edilınittir. Kürkçü· mek istemi tir . larınm kefaretini verecekti. 
lük ıanayii orada gittikçe inkiıaf lıte, Kamileye yeminler etmeğe 

el Jc • Fakat ayı, bundan müteessir 
E•ki G•neralı·n 70 nc1" yılmm e tce tır. lı 1 k başladı: Her 4ey bitmiıti. Artık 

-
0 ~ ô olmadığı gibi üstelik ırı anara 

iıtırab çekmiyecekti.. Yarın ~ok kutlulanmeamda Reiıicütnhur ve Amasya elmaları ditlerini sıkıp, pençelerini gerip 
güzel bir istikbal olacaktı .. 

B&Jvekil Mitlerin ne yaptıiı .,iraz Al manyaya iri bir orangotan gibilnzın Ü%erine - Ben artık eskisi gibi değilim. 
bellisiz kalmaktadır. Ö d .1 atlamı;br. d" d g n eri en ıyor u ••• 

Hitler, Ludendorfun yıl dönü • )ad Tam be§ dakika ea'balama sür· Kansını kani etmek, inandır . 
ınü kut1dnnmaıma aitmemiıtir. nllmuneler fevka e mü§, etraftakiler güç. kurtarmı§ • mak için bizzat K&mileden ziyade 
Ve bir teJqrafla kendiıini t.hrik beğenildi lardır. Raıpotinin beceriksiz kı· oğullanndan bahsediyordu . 
etti~j hakktndaki havadisler de Alınan finnaJarr ile gelecek ıe- zmın bu mücadeleden aldığı ya • Bunun üzerine, Vahid, zayif bir 

ne elmalarımızın sürümünü temin ralar ehemmiyetlidir. noktaya basmı~ oldu. Kamlleyi bir 
tamamen ıayri rami kaynaklar. b" 1 1 Doktorlar 12 yerine dikit vur. 
elan gelmektedir. edecek mühim ır an aıma yapı • mahcubiyet kapladı .• 

t mu§lardır. _; 
Bununla buaber, Almanyad&· nnt rr. Vahid, oğullarmı fevkalaae se • 

ki bütün evlerin bu münuabetle Bu sene tehrimizdeki ihracatçı· viyordu. Ukin o, yani Kamile. 
ta.rdan biri maruf Af.Jıwı firma • ı-------------.ı Turgudu, layık olduğu bir :muhab· 

bayrak t&kmumı emreden Hit • !arma Amasya elmalarından nü. Sabah Gazeteleri betle asla 6evmemitti .. filhakika, 
lerair. 

Ludendorfun 70 nd yıldlSrıü • muneler göndermiılerdir. Alman ne diyorlar? çocuk için, dikkaUi bir anne ol-
firmalan bu elmaları fevkalade mu§tu •• Fakat, taıvir edilen o de-

münü teı'it merasimi, dehfetll ıu· beienmiıler ve Amaaya elmalan. "Çimento fiyatları rin anne ıefkatin.i hi~ hiaactme • 
nın Alman halkının tam tutacağı çok pahalıdır mişti ... rette yalmur yalme.una ratmen 

Adeta liarpten önceki manzaralar
dan birini arz:elmittir. 

Bq bin kiti p.murlu alanlar · 
dan aeçerek Ludendorfun yqaclı· 

gr yere aibni lerdir. 

18 harp tayyattai Ludendorf Ü· 

zerincle manevra yapnııttir. Al -
manya.da din aleyhtarhittım en 

baiında gelenlerden karııı Bayan 

Ludendotf. General Ludendorfun 

-·anında durmaktaydı. 

-<>--
Balkan tkttsat 

konseyi murahhasları 
geliyor 

17 Nisanda Ankarada toplana • 
cak B ikan iktıtad konseyine itti· 
ra.k edecek Rumen iktısad heyeti 
dUn Romanya npuriyl~ K6ıtence-

'den tehrimize gelmİ§ ve Park ote
Une inmi lerdir. 

Rumen iktısad heyeti Bay Ni • 
kola Tabakoviç.in reisliği a1tınd& 

Bay Valimaresko, Mihalopu)o 

Hristo ve diğer ikb atç.t zatlar· 
dan mületekkil<lir. . 

He reiai kendiıiyle görüten 
ıazetecilere dem ittir ki: 

••- Bundan önceki toplantı A • 
tinada yapılmıftt. Ankara.da top • 
!anacak iktısat konseyinin ihzari 

toplantıları da Belgradda oldu. O-

re.da hazırlananlar ıörütülecek • 
tir. Konıeye Türkiye Dıtif leri 

Bakanı riyaset edecekttir. Ha • 
va, demiryoJları ve deninz nakli · 
yatında, poıta, telifaf, telefon ve 
telsiz faaliyetinde müıterek hare· 

ket ebnemiz yolunda ıöriitece
ğiz. S~1ı günü Ankaraya hareket 
ediyonrz.,, 

Yuıo.lav ve Yunan mürahhu · 
lan da Janrı ıeleceklerdir. 

elma olduğunu bildirerek derhal KURU -Scttlri Ertem bugüıı kli- Faziletkar olu§u oğlunun ıebe • 
yüz ton sipariı vermiılerdir. Fa • ocsinde lıalk'ı ~an·at ve halkçı ıan'at· biyle değildi. Turaud için kendi
kat mevsim ıonu olduğundan bu kardan bahsediyor. Bunların evsafmı ni tutmamııu. Oğlunu bağrına 
kadar elmayı piyasadan tedarik uzun uzadıya anlatıyor. bastıkça hiç iç.i titrememitti •• Va • 
imki.nı olmamı§tlr. -C~MHURIY~T- Yunus Nad~ bu zife hissine bağlı olduğu için onu 

.. . . 
1 

günkü makalcsındc mcmlel:etlmızln &evmi ti •• 
Bunun uzan ne ~I .a~ f ı~a a • topraklan altında yalan ve i§lctilnıi- _ Bel'l, her halde gayri tabii bir 

ri:ylc ı le'" k me,·ıım ı;ın bır an • yen tıcrı:ctlcrden bahscimektedir. Eır kadınım! • Cliyordu.w Ben bir ucu • 
laşma yapılmışln · Gelet.ek sene vclemirdc burılann nevUerinl ve mlJ;. 
Alme.nyaya her pal"tisi 2 • 3 ton • tarlarını kctt'l surette öğrenmek l6zım beyim ... 
luk olmak Uzer Amaıya elmala • geldiğltıl, bunun f~in de memleketin Erkek, onun aaçlannı okııyor • 
rmdan ihracat yapılacaktır. Gü • rvetinl meydana çıkarmak için yer du ... 
müth&ne ve Bolu elmaları Alman. ~,. Uml ve JeoloJik ara tırmalar 11a· Ve Kamile, bu itiraflardan son • 
yada tutulmamııtrr. pılmaı~ lıe bt~ Jcol~lik h~lta wtu· 

Almanlar Türk elmala.rının fi • da geUrılmetinı ttw$ıye edıyor. 

yatlumı ucuz bulduklanndan fi .. ıUILLIY,ET- Baf11ıtıkaleri yoktur. 

yatlarda her za.man için anl~mak ZAMAN - Zanıan imzalı yazı çi-
Jc&bil olacakt.ır. mmto figatlarının 1"J]ıaldığUU1tın 

• 
ilin 

Türklytde icrayı faaliyet tden bü· 
tün ~orta şlrkctlui tarafından ınüt· 
tefikan ittihaz edilmiş olan karar mu· 
cibince her ne ekUde olursa olsun 
mUşterlJer~ komtsyon, Iskonto ,,~ fü. 
ramiye ,·ermtk k&ti)en memnu oldu· 
lunu yeniden muhterem halka h:ıtır
!atlrız. 

yni zamanda, iktisat '"ekalctince 
musaddak ücret '-e tarife nitatnna· 
mesl ahkfıınınm tatbiki rnecburi olup 
hilif ına hareket cezayı mü teb:em ol· 
dutu da ilin olunur. 

Türkiye Sigortacıları Dairei 
Merkezl11ui 

Türkiyede çalışan bilumum sfg()rta 
ir,kttlerl tarafından mlittefika.n itti· 

haz olunan karar mucibince, her ne 
§ekiJde olum ol!iun, müşterilere ten· 
zilat \°C iskonto yapmamızın ve ko· 
misyon nrmemlz.in kati bir surette 
memnu olduğunu muhterem müşteri· 
!eı1n ve temlyetlmlı lzalanmn nuan 
dikkatlerine arzolunar. 
lkfulat Veklleti tarafından musaddak 
tarife fi:rat \°e ahkAmının tatbiki mec
bur! oJup, l~bu tarif eye muga}ir hare
ketin memnu oldufu ilin olunur. 

Tirldge Sigorta Prodök· 
Mrln BlTUğı 

balUetmekte, ve t~er:. kömür gibi, bu
nun da ligaunıtı indirilmeli Uizımgel· 
diğini töglemekledlr. Moktile ,öyle bi· 
tigor: 

"Mulıterenı Başbakanımız ismet 
lnönü geren yaz irad ettiği bir nutuk· 

da TIU!mleketin sanQ.J1Ueflllesl mesele· 
sinde umumt menfaatlerin, hususi 

mt>nfaallerirı çok fevkinde tutulaca· 
ğını *Öylc11U,ti. lıtc §imdi lJkonomi 

Bakanlığının fimcnto fiyatlarını a· 
zaltmak lıu&Usundald. te§ebbu leri de 
hükümetin bu yolda çizdiği proğra· 
mzn tatbikatıniltın beri olduğu anlaşı· 
lıgor. iktisat rekUi Ceıaı bu i§i de ne 

kadar çabuk başarrrsa 1ıükiunetin i· 
mar siy~etine o kadar fazla lıiznıct 

etml olur.,, 

AKŞAM - Akıaıncı bugün kö e
sinde esnafın lıilo yapmasının önüne 
UCf.mc.k için L'trilen kararlan çok YC· 
rinde ve iyi buluyor. Yalnız bunların 
pek hafif olduğunu, daha ziyade ,ıc1. 
detltndf rmck lôzımgeldiğini ilm:e e
diyor. 

SON POSTA - Bir Yıldız imzalı 
gazl Avrupanın bazı ünivusUclerin.i 
bitlren Türk gtnclerlnin isimlerini 
gaz~t~ye geçirmenin manasız olduğu· 

""· bu iıirı pek alelade bir §ey oldu· 
ğıuıu. aöylüyor. 

ra: 
- Sevdiğim sensin! • diyordu.

Biricik sevdi~im sensin .. 
Bu titreyiş, Vahidi iirkütüyor • 

du .. . 
Lakırdıyı uz&ta.rAk bir heye • 

canlı mevzudan öbtirüne ,geçme • 
mek için timdilik auıuyordu. Vü • 
eudunu hafifçe kanımınkinden 
uzaklaıtırıyordu .. Fak.at, Ki.inile , 
yata~ın iç.inde onu takib ediyor • 
du . . 

Birdenbire, yüzünü onun yüzü· 
ne 'yakla§lırdı: 

Vahid, Ki.milenin yüzüne bak· 
tıda tekrarladı: 

- Anlat.. Anlat.. Batkalariyle 
yaptıklarını da anlat.. ~ 

Erkek ka~larını çatlı: 
- Sus artık .. 
Ve, huşunetle, avucunu lta.rıst • 

nm ağzına kapattı .• 
Klmile, batını çekti... Yüzünü 

yaEıtığa kapadı .. Uzun uzun aAla • 
dı .. Göğsü hıçkırıklarla Arıılıyor· 
du ... 

Adaleleri gerilmişti.. Bazan 
da katılıp kalıyordu .• Vahid, onun 
nefes bile alamadığım sanıyordu .• 

Şimdi artık, Vahidin dimağı 
başka ~yle meşguldü .• Karııiyle 
uğra§mıyordu.. Kamilenin ona 
tiddetle ve i~rarla &<>rduğu aualler, 
kendisinde de tüpheler uyandır· 
mıttr •.• 

Ah,, şu esnada, genç kadın, Y' 
lan söylemeği, hakikatin akıİll 
yağlanıhra ballandıra an1at.tna~ 
öyle isterdi ki.. 

Lakin, şimdi yalan söyliyece) 

vaziyette değildi .. Ölümünün y-1' 
!aştığım hissediyordu. 

Yarın ıabah .•• Her şey niha,-. 
erecekti .•• 

İnsan, ölüme o derece yaklal 
mı, yalan söylemeğe tenezzül eldi' 

melidir. Bilhassa, hayatı uzunlu' 

gunca bundan ka~ışken .•• 

Ölürken bile aşkına hürmet ' 
derek ölecekti... Güzel hislcriıı' 
kirletmiyecekti .• 

- Senden başka kimseyi :af!f' 

medim .. 'Kimseyi kendime yak ' 
laştırmadım .. • dedi .• 

.Erkek, kadının yüzüne yü~ 
yo.klattrrdı .. Gözlerinin içine b.> 
ü •• 

lki bakış bi:ribirine mezcolddı 
bir aonsuıluk teşkil etti. 

Vahit, şuna kani oldu: 

kını içinde toplıyordu. tık bute 

nin utangaçlığı bunlardan hala ,t 
linmemişti .. ilk §Üpheterin endit" 
ai, kıskaçlıklann azabı.. Hayıf! 
hayır .• Bu kadın, onu aldatmıt ti 
lamazdı •. Başka erkekle müna9'' 

betlerin çirkinliği bu yüzde, ~ 
gözlerin derinliklerinde iz bır~' 
mamıştı • • 

(De,·atnı var) 

Çocu§a dayak 
Sirkecide Demirkapıda otutt' 

Faik ismindeki çocuğu döven tef 

yar he kelci Osman yakalanıtııf 
tır. 

Muslukcunun eşyaları 

Uzun çarııda Muslukçu Leon~ 
dükkanında 60 liralık qyası çalı1" 
mı tır. iddia üzerine komıu•" 
tornacı Hayri yakalanmııtır. 

Makinaya kapdırdı 
F ~hane fabrikası makine ut~ 

muavini Celil tamir ettiği znaki11" 
yi prova ederken makin birc:Jetl ' 
bire İ§lemi§, aağ bacağı diz ka~' 
ğından yaralan.mı tır. 

Tramvay kazaaı 
Mecidiyeköyünde oturan~ 

yaşında Kamil oğlu Akife 317-; 
maralı vatmanın idaresindek~~ 
numaralı tramvay arabası Ça.rpr'" · 

sol kolundan yaralamışbr. 

Toprak çöktU • 
Büyükderede tuila h~ 

da çalııan 57 yaşmda Mustaf~ 
üzeri~ toprak yık!bnJf, MuP" 
etraftan yetifCDler tarafından~ 
tarılmı§tır. Mustafa bazı yeri~ 
den yaralandıiı için hastalı~· 
kaldmlmııtır. 
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Çocuk haftası ısevgilileri ayıra 
kazananların Hediqe 

isimlerini neşrediqoruz 
ir kuvvet: Bitler! 

28 - :ı - 9,35 tarilıli rnsimli bul

macamızı doğru /ıolledenlerden Be

!/Oğlunda Bursa So. llısan Besim Öz
tiirk 1 nci, Ankarada Hacıbayram 

ead. Seniha Onur 2 nci hediyemizi 1..-a
zanmışlardır. 

!\akan kazananlar: 

:ı - Şehremini l:s Eyüp, 1 - 1 nci 
mektep ıs tsak, 7> - Unl\apam :ı nd 
m<'I•. Harı~. li - Vefa L. 268 irfan, 
7 - Sirl\C'Cİ GH Orhan, 8 - Yerebatan 
19 Rana, 9 - P. l\f . .l\1ustafa :J:i7 10 -1 
Pnnga ltı ri Beli, ıs, 11 - :l8 nci mek. 2:12 
Vedat. 12 - Orta k. :1 Gayyur. J:3 -

Ticaret mck. l•'. Bahri, l 1 - I\ahata-:; 
L. 21:i Bchcct, l:i - ltl uncu mek. ::ı.ı 

~adde Uzbir, 16 - Hamt P. l 1 Fcti 
Doğan. li - llaliç Fenerinde 7:i . .\)-

!;el, 1 - Js . .Er. L. 701 Fikret. l!l -

Yeşil J,, :lS l'errnn. 20 - :11 ııci 

Agah i\ ıı da,., 

lliskiii ka;anrmlar: 

mek. 

21 - (;<'dik J>. 101 lclo~oğlu. ~2 -
Bakır k. 1:; Şcm:-;i, '.!:ı - Gedik P. t An-

tula, 24 - Jfadı k. 16 Biilcnt. 2:i -
10 uncu mck. :~:; :\facidc. :.!6 - ı~. Es

naflar Ccmi.}cti Baki)e llakkr, 27 -
28 - 41 nci mck. ~:>1 .ı. •• Dönmez, 29 -

Demirkarr, Dal'iis-.ade sol\ak Saniye, 
Bakır k. :JS l'alHiinnisa, :m - l;i nci 

mck •• 123 l\facid<', ::ı - 12 nci mek. :~62 
Omer. 32 - 9 uncu mek. 411 Nezihe, 

:J3 - Sille) maniye 11 Dürrü Can, :ı.ı -
~ehrcmini 1'/ Hamiye, 3:> - Harbiye 

ı.t Garhis, :16 - Y c~iJ k. 1:5 J{. Erman, 
:ı7 - T\asrnı P. 2 r-icrmiıı, :3' - Jfoca 
M. P. :1-l3 Alpaslan, :!9 - P. G:ı:; Kıhım, 

JO - Cağaltığlu Yeni Lise ~ıo Fc,ki. 

/{itap J.:azananlar: 

ıı - nakır k. 1 nci mel\, lSO, ·ejlü, 
42 - SamatJ:t Fuat, t:l - lnkfüıp 
L. Cemal. 1 l - 9 uncu mck. :1~6 Şük
rü, 1;'; - Balat \li Lüfer, -1..6 - Yefa 
J;. 752 Nevzat, 17 - ~I üncü mek. :n t 
:\lclfıhat. 1~ - Beykot. Şahin, .19 -
1~. Krz L. 1:>16 ~iimer, :>O - AyasofJa 
13 Ha.} ri Gürsii :a - Dokumacı far 
Halit, :i2 - Kasını P. 8 Suzan. :;3 -
Beyoğlu ı10 Nermin, :>I - Be';'ikta~ 20 
;'\eriman. ;;:; - il ncı mek. 412 lh~aıı, 

!lG - Tepe B. •re, fik Tan. 7i7 - Da
' ut P. ~,72 ı ' adir. ;-.s - Kır. Orta mek. 
:169 Fahriinnisa . .i!l - 46 ncı mck. :J62 

lcliha. 60 - lürtulu~ 23 Pantazi, 

l)r.f ter ka:.ananlar: 

ı;1 - ~r ııci mek. Gs Semiha, 62 -
Cağaloğlu 1 · Sabahat. 6:1 - Jium (;.. 
:J3 Ça' U\;'Oğl u, 6 t - 2:; nci mck. 109 
Bötül 'J'üzün, 6!i - Lalesi :) Acar. 66-
Ilaydar l'. Nahid<', 67 - Orta k. :l (JJ. 

viye, 68 - hı. K. L. 10~ Saide, 69 -
24 üncü mck. :tn Leman, 70 - Tak
l'İm 93 lhsnn. 

K arl ka:.ananlar: 

bcr, 101 - Bcşikta~ 8 Ahmed Çetin, ! 
102 - B<'ylcrbryi !) Şükran, 10~ - • 

ı:; J1ci mck. 5-tG !\eriman, 10-t - Kı

zıl 'l'. J3 Basri. lO:i - Hamalba~ı 11 l 
Saki Deliba~. 106 - Şehzadeha~ı l 10 
Abdi, 107 - Orta mek. !>16 Sabih. 

108 - 13 iincii mC'k. :3 Cahide, 109 - 1 

Yedi ı... 19 Carnt, 110 - -17 nci mek. :! 
\dnan. 111 - Şchı.adcbaşı l:i fıo;mail, 

112 - l\fuseYi L. :ı üncü ~. füso, 113 -
, nci mel< :!:l7 Nimet, 11 ı Heybeli A. 
Tahsildar ~udi, 11:; - Ile)'oğJu 9:> }<~

sat, 116 - Samat.}a 4 Perihan, 117 -
llalıco~lu ~ 11 llhami, 118 - l\rz Orta 
l!i:.! .Neriman. 119 - ,\skeri J,, 769 J\f. 
'I'iincrr, ı:m - Is K. L. s, 7 'Zehra, 

1:!1 - ''°adı J,, l:i llul(ısi, 12~ Be.vo~
lu :ı - 7 Ozdt•miı', 12:~ - Koca ~l. P. 
:!02 l\1chmed. l:.!t - Orta mek. :i75 ~hı
ammer, l:!:> - ls. 67 İbrahim. 126 -
(;azi Ü"'rnan P. G16 Cemııl, 127 - Ü·-

J,iidar :-\~ Emir. 12S - 1 nri mck. 180 
:Nejliı. 1:!9 - Macha 12~ ~adir, ı:ıo -
ı:; nd ım•I,. 2~;; Nihat, ı:n - :!.1 üncü 
ntck. :J;ıt Muzaffer, 1:;2 - Erkl•k r.. 
~O:i Uurl'itın, l:l:! - Is. Er. J,, Jfilı:met. 
ı:u - Orta mel\. t~s :l\;cvzat, ı:ı:; -
Yedi J,. 10 ~adi)·e, 1::6 - I\ız mek. 2 
Ritcı, ı:ı7 - Bağ'larba~ı 60 .\ytC'ıı. 

1:ıs - Geclik ı•. '-2 Meliha, l:l9 - Orta 
mek. ı;uıicle, ı ıo - :JJ nci m<'k. :rı 
:\'ermin, 141 - hız Orta mek 3'.l8 ;\-1. 
11:! - Gedik P. 22 ~uri, ı.ı:l - Eyüp 
:i:! Ali Las. 111 - .Ayransanıy 2 Er- l 
kl'n J 1.) - Ilt'~ o,ğlu 12 nci m<.'k. l•'ikret, 
116 - Dh anyolu 7 Hafız, 117 - Per
tcrniyal L. 660 1 .Erkan, 148 - Kr;r,rl 

T. 2:; l\f<'tin Yiice, 119- Köprü , B. 11 
Jlünide, l.iO - Di\.anyolu. 128 Salih. 
nı - Orta mek. :!42 :-lenıahat, J :J2 - ı 
1\ız l,. HO l\trlek, l:>j - Be~iktaş ~) 
Fahl'cddin, 1:>1- 21 iincü mek. 88 Me
F 'lat ):-,:; - haru~iimrük 27 Cemnl. 

106 - Edirne k. 17 .Melahat, 1:17 -
J~riip 1 ~<') f etti rı, 1 :;s - 21 iincii mcı,. l 
J :!6-Kcnan, 1 ;-,9 - 11 üncü mek. 27:J Al· j 
~~rt, ~60 - '!,ih~tepe 6 ~landan, 161 -ı 
.,~ ncı mek 1., :Muzaffer, 162- Orta 

, üç sinema qıldızı 
arasında bir roman 

Geçenlerde gazeteler kısaca 

şöyle bir haber verdiler: 

''Sinema yıldızı Gitta Alpar ile 

kocası Güstav Frölih biribirlerin
den ayrılm1şlardır.,, 

Pek az sinema meraklısının gö

züne çarpan hu kısacık havadis 

arkasında koca bir aşk ve intrika 
romanı gizli olduğu son gelen laf. 

silattan anlaşılıyor. Bunu. roma
nın başlangıcından itibaren anla
talım: 

Güzel seslle meşhur olan sarışın 
Gitta Al par Macaristanlıd ır. Ko· 
cası BudapeşteJi bir avukattı. Gü
zel Gitta Bcdapeştede güzel sesile 
me~hur olunca Berline bir tiyalro
ya çağrıldı, Almanyada da büyük 
bir şöhret kazandı. 

Jşin bit' de fakati var! Çünkü 
bu kararlaşan evlenme hiç bir za-

man hakikat sahasına çıkamadf. 
Gitta Alpar yeni bir mukavele İm· 

zalamıştr. Bu mukavele mucibince 

Güstav Frö1ih ile bir film çevire
cekti. 

Filme ba,Iadılar .. Tamamladık· 
ları vakit ise Gitta Verebe.•'i unut-

muş, onun yerine güzel Frölih ile 
evlenmeğ\ saadeti için elzem bul-

mağa başlamıştı. Güstav Ja güzel 
yıldızın tatlı sesine ve sevimli ha~· 

lerine tutulmuş bulunuyordu ve 
evlenmeğe karar verdiler! 

vttta, et'lO lllıtanlUH Y..::rıt::l.ır." 

ile kavga etmeden dostça ayrıl -

manm yolunu buldu ve Güstav ile 
evlendi. 

Verebes ise Olimpiyat yüzme 
şampiyonu İdi Kahn ile evlenerek 
Gitta'nm vefasızlığını çabukça 
unuttu. 

Güsta v F rölih güzel karısı ile 
mes'ut bir hayat yaşıyorlardı. Fa -
kat Hitlerin yeni bir karart hu sa
adeti tehlikeye düşürdü. 

Nazilerin reisi "Ari11 ırktan ol
mıyanları Almanyadan kovuyor 
du. Güsta vın halis bir Alman ol
duğu için bundan korkusu yoktu 
ama kamu Macardı, ve da.ha f e -
nası ecdadı arasında Yahudiler 
vardı. 

Hitler, Propaganda Nazırı 

Göbels vasrtasile Gitta'ya bundan 

sonra Almanyada yapılan hiç bir 
filmde rol alamryacağını, hiç bir 

Alman sahnesine çıkam!vacağınr 
bildirdi. Diğer taraftan Güstav 

FröUh' e de şu ültimatom ·ıerildi: 

"Ya karından ayrılırsın, yahut 
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Su/dan sağa doğru: 
(,'itfa .1lpar, Güsfav Frölik ı·c 

llrigit Helm 

karısından vazgeçmeyişi onu~ 
hakkmda iyi bir tesir uyandrnnıf 
lı. Aşkrn herşeyden üstün oldui" 
bir defa daha tekrar cdiHyorcl&I 
Fakat. .. 

Gene bır fakat!.. Yeni bir o.P' 
retin ilk temsili gecesi Gitta .Al 
par kocasmı boş yere bekledi. Lj
kin onun yerine gayet soğuk bit 
dille yazdmı§ bir telgraf aJdJo 
Halbuki Güstav o zaman~ kad,r 
!>öy)e ilk temsil geceierinJe nıll 
hakkak b1zzat gelir, karr!ım telr 
rik ederdi. Gelmeyişi ilk defa o 
luyordu. 

Bir müddet sonra Gittllnın bil 
kı'7 r.~··~·· -1.1.. r.,;; ......... .1..... o-~ 

ayni soğukluk .• Karısını gömıei' 
bile gelmedi. Bir telgraf göndet 
mekle iktifa etti. 

Nihayet İ§ gazetelere 4kıetti 
Zavallı Gitta Alpar gazeteciler' 
şöyle diyordu: 

"- Kocamın Almanyada çaht 
masr, benimle evli bulı.mdujtl 
müddetçe imkansızdı. Bu ıebeP' 
le hoşanmağa razı oldum. Çoe". 
&umu bana bırakırsa hijrriyeti1' 
mıa idadc ederim!,, 

Hitler nihayet partiyi kaza1' 
mış, Nazilerin ırkçı nazar.yeıi •f 
ka galip gelmişti. Bazı AvrUP' 
gazete]erinjn yazdıklarına. ba1'1 

lırsa bunda da bir kadın parm•~ 
vardır: Güstav Frölih'i sevgili 1'' 
rısmdan ı;oğutmağa muvaffak O • 

lan kadın kimdir biliyor mutii ' 
nuz? Meşhur yıldız Brigitt' 
Helm !. •. 

Söylend;ğine göre Güstav ftÔ 
lih'le Gitt..ı Alpar yakında c'Y'le 
neceklermi§. lştııe, sinema artist,' 
lerinin başından geçen hakiki b•' 
sinema romanı! .. 

71 - Bo)acı k. ll:i \ "arol. 72 - Er
kek L. 30.' 'fü,rct, 7;1- Kadı k.10 un-

mek. :!17 Mahmut, 16:1 - Orta meh.. 

10'.!. Galip, 16.J - l><nut P. 1 ı Fikrİ)l'. 
16:i - Erkek L. Jl:.!O Kemal. 166 -
'.!.7 nci ıneJ,, 11 ."'alahattin, 167 - J:-;. 
t:i67 B<'hzat. 16.S - Sülcymani.} e Cen
giz, 169 - Erl,ek L. U.tS l\lchnıed, 
170 - Pertcvniyal I~. 266 Orhan, 171-
Vefa ],, 317 Münif, 172 - Aksaray 20 1 

lledia. 17:1 - r~kiidar :ı Hüseyin, l 
171- Hcşildaş J 1 Niha 1, 17:i - Galata 
S. L. 3:~:; 1. Söner, 176 - Üsküdar 256 
llikmct. 177 - 1 nci mek. 12;; ~aba
hattin. 17..: - Edirne k. :l8 8abahattin. 
179 - Erkek L. ~96 Bul'han, 180 -
10 uncu mek. ~ nci ~. Semih, 1Sl -
Bakır J,. 27 Hemzi, 1~2 - Haydar P.] 
2-1 Suzan. IS:l - Kuıguncuk 113 Sadi, 
lM - Erkek J ,. 877 Ferda, 18;} -
lSnci mek. HahiJ,, 186 - Kabatas L. 
Salahattin, 187 - Beyoğlu 38:ı Gün
gör, 18S - Bostancı 139 J~meJ, 189 -
Frndıklr '.!.S Fazilet. 190 - ilk mek. 
'18 Zeynet, 191 - fiultanahmed :ı Na
zım 192 - Bandırma llter, 19:J - U
zun çaq~ı9 l~k rem, 19J - 1 nci mcJ,, 
:ıso 'l'urgut, Hl:> - ~'encrde Ada l<'t, 
196 - Dh'anyolu 3 J1'atma, 197 - Ak
ı-aray Orhan, 198 - Kabataş L. :-.ı,_ 
Orhan, Hl9 - Fatih 10 Galip, 200 -
2:i nci mel\. 7:; l\levhihe ... 

mesleğinden vazgeçersin!., ~-------------------------~ 

cu .mek ı O Jlamdi, 7t -füıh:ltaş L. 
.2-1;) Behcet, 7;:, - .l\faltepc> 10 Abdül- :::::::::::::::.,.. DiKKAT -c :ı:.-::..•:mm: 
J,adir, 76 - Ortn. mek. 1:~ Fikn·t, 77 - if Hccliyelerimiz her halta !i 
Gnl:ıta !!!l Ilapi. 7S - Fatih ~8 SalrL· H Per§embe günleri matbaa - eE 
hattin, 79 - \ efa. L. !m7 Turgut. 80 - H J J v t l :; - ı ı ~ • '"" 'f 1 ,.... 6 \'"k :: mu; a agı ı rr. :. hacr "· 66 nazı,:-:; - ıopane' ı · :: :: 

··················---······~·-······•c••••••·r······== .. :: tor. 8:! - llo~taneı ''ecihi~ t':~ - fR Er ......................................... ••••••• ....... •••• 

L. 11 Muammer, '1 - ram irca l:J ün· 
t'ii m<'k. :ı:i l•'üruzan, ~:i - Aksara) 
110 Bediıı, h6 - 11 nci mek. 272 Halil, 
87 - Kız L. 1612 :\1el:ihat, s' - Erkek 
L. 631 Jı'iir~t., ~9 -

0 

ı2. ~1c_i mel,, 602 E-ı 
sat, 90 - h11. L. l ı., :\ı~ar, 91 - Top. 
k. 10<.'t-Hlet. 92 - Bakır k. :ı ~l'cd<•t, 

!l:l - H<'J:lf.ll 16 '.\tiirl<'t.tı. 91 - :i!) Un· 

cu mck. \r alıJ ~. tı:ı - 13 üncu mek. 
fi&f 'cdrct, 96 - 2 nci mC'k. 679 Emir. ..... 
97 - Brkck L. ';'!), Jsmf't, !1S - F:ıtill 

nrııınıııuıı111mı11uııııır11111ıı11111rı1111ııııı1111ıııııııı11ıı11111ırı~111 

23 Nisan 

Çocuk Bayramı haltasırırr. ilki 
günüdür. )' avrularınızrn ba)-ramıı 
için hazırlanınız. 

;; ı\. F. Ornnl', fl!I - Osldidar 12 Red- ııırıııwıtdllllllll1~111ijftH1111111tiıHNlltlHlllıu.ıtıtıtlfffll~111tıntlllll 

Kocası or.dan ayrı bir hayat ya· j 
şıyor, B~dapeştcde davahuHe uğ 

raşmakta devam ediyordu. Bir 

müddet sor.ra karı koca biribirle 

rinden dostça ayrılmağa karar 

verdiler . .ı\vukat davalarına, Gitta 

da sahneye döndüler. 

Bu sıralarda bir sinema şirketi 1 

tarafından bir film çevirmesi tek· 

lifini a 1an Gitta Alpar bunu kabul 

Lakin :ıtk Hitlerin bütün emir

lerine üstün çtktı. G~stav Frölih 

karısını, karısı da onu seviyordu. 
Hitlerin emirlerini dinlememeğe 

karar verdiler. 

Genç kadın Budapeşleye gitti. 

Güstav da ispanyada. bir tilm c;e· 

virmek teklifini kabul ettô. 
Gitta Alpar Budapcştede ope· 

ederek sinema hayatına h:\şladı ve ret oynuyordu. Kocası film çevir
i Ik olarak meşhur Alman aktfüü diği sıralarda serbest kalınca he -

Ermt Veıebes ile bir film çevirdi. men bir tayyareye athyor :sevgW 
Bu aktör de Gitta giJ,; aslan Ma · karısını görmeğe ko§uyorJu. Meı

cardı. Bir müddet sonra hiribirle. hur Jönprömiye bu maceradan 

rini !'cvdiklerini anladıla". Evlen sonra bir kat daha meşhur olmuş-
l__!r~üıQı~n~is~aL,!1~(){}!._::::_il!1Jülı'n~c~iiLm~ckk~.ı2_j~~~--------------------~------j_nıı~~~Ar..3J~!!JJ~.J:.!Uil~u----J-L:U..c..:l.f:lnı::etıını~LelllJJ~~-1ua:u:ar.a.1U.--......;. ____________ ..;.....""-----------.._ 
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S enks'in esrarı 
anlaşılıyor 

Mısırda yapllan son araştırmalar· 
mühim neticeler verdi 

Mıarrm ehramları civarında ve 
krallar vadiai denilen mezarlık
larda yüzyıldan beri başlamıı o
lan kazma kürek iıJeri bitip tü
kenmek bilmiyor. Kah bir fır'av
nm muhteıem mezarı bütün altın 
ve servetleriyle meydana çıkarı

lıyor, kah yeni bir yeraltı hazine
si dünyanın gözünü kamaıhrıyor· 
Bu ~fa da Mısır Oniversitesi'nin 

nam ve hesabına prof eıör Selim 
1 

HMsan'm başkanlığı altında ya· 
pılan hafriyat El • Gizede ikinci 
Ehram adı verilmekte olan Kefe- 1 
rin Ehramından Sfenks mabedi-

1 
ne kadar bir kaldırım yolu mey
dana çıkamıııtrr. Binlf'!rce yılın 

biriktirdiği kumlann altında kal
mı§ yohi temizleme iıleri çok zor 
olmu§tur. Kazılan derinlik bir 
metre ile 12 metre arasında deği§
mittir. Temizleme itleri bıttikten 
aonra kaldırımın · 20 metre genit • 

. liğinde ve üç kollu olduğu görül
müştür. 

Orta kol üıtü kapalı bh yol o . 
rop hususi tenliklerde Fi .. avunun 
heykelini geçirmeğe md.hsustu. 

Diğer iki kol da ziyaretçiler ve 
seyirciler içindi. Yalnız kahinler 

orta yoldan geçerek sonundaki 
Sfenks mabecline girmeğe mezun. / 

du. Bu yolu baıka kimse kullan -
mazdı. · 

Orta yolun bütün uzunluğu 

450 metre olup battan bap kal · 
dınm tatlarile döıelidir. Bunun 
keşfi de ispat ediyor ki Ebülhevl 
dediğimiz Sfenks, lsa Pevgambe-1 

rin doğumvndan evvel "2766 yılın- 1 

da Kef erin hükümran oldugu gün 
lcrden beri mevcuttur. Keferin 

1 

on sekiz yıl Firavunluk yapmış 

olmakla beraber ehramının ta ·l 
mamlanmasını göremeden ölüp 
gİtmİf tİr. Gen it kum umman lan 
na kartı yüziinü çevirmiş bin1e-r 
ce yıldan 1:-eri çölün tulu' ve gu
ruplarını seyrede!) Sfenks sanki 
Mısırın bekçisidir. Şimdiye. kadar 
bu tuhaf abidenin niçin · var.:ldığı 
ve neye yaradığı bir türlü anlaşı· 1 

lamamıf b. 1 
Firavunun geçidi denilen bu 

kaldırımın mıntakasında vadi ma· 
bedinden şimalde Kufu"nun me 

1 

zarını cenupta Kefren'in mezarı 
na bağlıyan 175 metre uzunlu 
ğunda bir de yer alh tünt:li bu 
lunmuttur. Büyük ehramı yaptır 
mıt olan Firavun Kufu'dur. Tü 
nelin methali yanında içinde san· 
duka bulunan küçük odr.lara gi · 
der bir kaç yol daha bulunmuş 1 
tur. Bu sandukalardan ikisi çok 
büyüktür ve bazalt taşından ya · \ 
pılmıştır. ı,terin tamamlandırıl 
ması için buralarda daha bir çok 
hafriyat yapılacakbr. Böylece 
belki de Sfenksin esrarı meydana 1 

çıkarılabilecektir. 

r;::::::::::::::::::: • E V L ENE C E K LE R E • '1--•.annc:x.g 
ft Ve evlerini dö~evcceklere pelc: mühim fırsat ii 
f: Hiçbir mobi'yacının rekabet tdem yecPğı ucuz'uk si .. .. 
f: yalnız lstanbu1da Rna Paşa yoku,unda · H 
:: .. 
.. 6 il r. u ~ ::. '~" :: 

ii A HM ,T FEVZi'nin ii 
~ J ASRi MOBil YA il 
ğ Mağazasındadır. i~ 
H Karyolalar, yemek ve vatak o1ası takımları, çocul< auba n :: 
H karvo'aları. perdeler, \corniş •er, paspaslar ve sandalvalarrn ennı H 
ff lıu'unur T e- efon: 2 ·; 4 17 g 
:::=:::::::::::::::::::::::::::::nr.m::m:::::-..... :-..=:-... --...--..::---=--==::::-.:.:.m.:::ac:: 

.. lll!ll~]m l!~~l['llffilBmllıılh 
l!!fı!ffiillffillBJllllllIDnı.ııı1J11111l•~ınıımnınıfil~~llOOllllffi!l!~lli!l1' fi YF NI Cll<TI 1 
~ 111 ~ ıııııımıııımmııımtıınıımı ıııııımıııııllJllJlllllll!I · 

Alatraıı~.ı v ~ .tleııın:a ,/ 

YEMEK ve TATLI KiTABI 

-······· ... -· .. ·····-·······--·····-······················ ............................................................ 
H * ·· Doktor ·· ı: :: - " .. .. 
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~ 
En müsait fiyatla, 
En iyi ve sağlam mal! 

işte 

•• , • 
1 
1 

VASFI! KUMAŞLARININ 

Bermağazadan israrlaipekiş 
kumaşları isteyiniz 

IPEKiŞ bütün piyasaya mal 
vermeğe devam ediyor 

Toptan Alışlar için: 
(Miiracaat mahalli: Sultanhamam, Ipe'klş mağazası 

Birinci kat: lpeklş merkez müdUrlUğU) 

!:: .. :: •• rm:r.:nı:sı 11111.wwww::rnmı:u:::==:::::=:.-::::::: •••••• -.: ..... =::1: .. -····· ı 

ii önümüzdeki Sezona Hazırlık .. 
n IPEKtŞ, ipekli kumaşlarda olduğu gibi, yilnlll kumaş
li Jarda da en son modalara uygun nefis ve sağlam, 90 UA 

~~ 150 santim enindeki mamulAtını yakında piyasaya 
~ 

H çıkaracaktır. Toptan siparişler için şimdiden mftracaat 
~i edll melidir. 
::~-:-·::-w:-::::urıı: 1 1 asmmm:aa=::::=::::::-.::::::::::::r:.-·--•nui::Z 2 w 

1 ·: ·~ 'ıU • ~~ • • • • ... 1 • .. ,.,. 

Dr. CEMS'in 

NASIR iLACI Tt.JQ KiVE 

l 1 QLlb.T 
BANKA51 

fi Ali ismail ii 
i * En eski nasırlan bile pek kısa bir 

iİ HaydarpCl§a hcutan~i bevliye~~ zamanda tamamen ve kökünden çıka-
mütehauın :: rır. 

E _u_m_u-mi deposu: lnglliz Kanzuk f: llrologue - Operatear ~ eczanesi, her eczanede bulunur. Ciddi 

ii Babıali caddesi Meserret ote-~i ,.e müessir bir nasır ilacıdır. 
v A & A i • ı A T • g li 88 numarada her gün iiğleden.! 
IR.'Zaa 1l.lıDA ii sonra saat ikiden ıekiu kadar i~ \'111!1ft1llmııımıııııu• ıtııııııuıııııımnımıuııııtııııımmııtmııııııııııım, 

I• HICİLAB' '1elfAaE.VI ~ S}·--····-.. -·---~ .......... :~!. B ~işli t:tıal hastanesinde 

........ , ~~~;:·~-~~~:;··~~~~ ...................... j R'[~:?~:.?:§.~~:.~~-' l li esi karşısında 32 numarada. Mua ( 

Ortaköy Şifa Yurdu 1.:.:::.:~ 
'framvaıı yoll. 41uall1111 ~at'ı cad. l\a 116: 
lstanbulun en güzel ' yerinde geniş bir park ortasında her türlü a.~ri 

Konforu haiz çok temiz. fiyatları çok ehven ve kadın erkek her türlü 
hastalara açık hastahane. 

Yatnk fiyattan iki liradan iti baren 

Doğum ve kadm ameliyatlarıyle apandisit, fıtık, basur ve buna 
uenzel" nmelfycler için hususi. fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ve 
hroşür gönderilir. Telefon: (42221) 

lstanbul 8 neı icra MemurlU#Un· 
dan-: 

Bir borçtan dolayı paraya çevril· 
mesine karar verilen Sütüde Beyker 

Markalı eski bir otomobil 17 - 4 -
'l35 Çarşamba günü saat 9 dan 10 na 
kadar Tak~lmde Merkez garajında 

paraya çevrileceği ilan olunur. 
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Osmanlıcadan Türkçe y e Söz 
klavuzunu neşrediyoruz 20 

1 - Ôz ıürkçe köklerden gele!~ 
Endişe - Kaygr, diişiince - (Fr.) 1 

lnquietude, souci 

örnek: Rulıumda çok meraret Noeud, regret / yaşamaya ağıtmak isterim4 

Isaga - Döküm 
ozlerin karşı.sına (T. Kö.) belde(! 

(alameti) korımll§tur. Burılamı her 
biri hakkında sırası ile u:.manlarımı· 
:ın (miiıelıassı.s) ,a~lorıru gazete · 

örnek: Büyük endi§e içinde idi -
Hüyük kaygı (dü iinc<·) içinde idi -

il etait dans une grande inquetudc 

Gam - Gam (T. Kö.) - <Fr.) 

Chagrin, nf flietion 

t'(lr - Rulıumda çok acılık var - J'ai 
beaucoup d'amcrtume dans l't:ime. 

Ornek: Birçok kişiye rtkde oldu - 1 
"Oldu çok kimseye bir gizli düğüm.,· ı 
Yahya Kem.al. 

Örnek: Toplann ısag~ı, zamanır 
mr:da çok terakki etmiştir - Topla· 
rın döl.:iimü. zamanımızda çok ilerı 
gitmiştir. 

Fütur - Bezginlik - (Fr.) De • 

couragement, desespoir ' -1-
I ere vereceğiz. . . 

2 - l'erıi konan karşılı!:,lann .. ıy1 
Örnek: Fütur irine düftü - Bez· ı 

ginlik i!·ine düştü - il tomba dans le 
decourapcmcnt ( desespoir) 

iktifa etmek - İzdemek lsaga etmek - Dökmek 

örnek: Gönlüm uw11 dolu - Jlon IJ ırd edilmesi i.çin. geregıne g?.re, 
f ransızt;.al.arı da ,azılmıııı a"tnca or • 
nekler de lwnulmuştur. • 

3 _ Kökü türlu;e olan !.elunele · 

coew· est pleirı de clıagri11 
Keder - Keder (T. Kö.) 

l\leftur - Bezgin - <Fr.) Decou

rage. de e. perc 

Ornek: Emrinize iktifa etmek be

nim için lıem uazife, hl'm de fahır • 
dır - Emrinizi izdemek benim ir.in 
lıcm ödet, hem de kıvançtır. 

Örnek: 011 kadar büyük çapta top 

ısaga ctnwk cpi müşkül bir iştir -
Bu kadar büyilk çapla top dökme/. 
cpi güç bir iştir. 

· b .. 1.1•1• r'"lenmiıı ve lmllanılaıı 
rın ugunı~ ~ ,. h •. 

Gussa - Tasa - (l?r.) Pt>ine, prC

occupa tion. ~ouri 

1 tirnb - Gö~ mi - ( lfr.) Souff • 

rancl' lktifaen - U)arnk tsdar etmek - Çıkarnıak ~eldlleri alınm~tır: Aslı ak olan aı•~ 
ıı.slı ügiinı olan lrüli~m, ~ü;kçc "çek •. 
kökiinden g"1nn ~elııl gı/Jı. 

Elem - EIP.m ('J'. I\ö.) - C.Pr.) 

örnek: içimde tarif edilme bir 

gu,;sa ı·ar - lçimd<' mıfaillmaz bir 

ômek: Çok kere gönül ıstırabı be

dan ıstırabına galebe eder - Çok ke-
Örnek: Bu emirnameye iktifaen, 

bundan aonrct doğruda11 doğruya rc
kciletc yazılacaktır. - H11 Buyrultu • 

ya uyarak bundan sonra doğrudan 

doğruya Bakanlrğa yazılacaktır. 

Ornek: llu mesele üzerin.de bire .. 
mirname isdar etmek muvafık olur -

Bu sorum iizcrinc bir buyrultu çılıar. 
mc.k uygun olur, 

tasa ı·aı. ı 
KasaHt - Bunalma. ıkıntı -

Sudur etmek - Çıkmak 

Douleur, mal 
}\lüteellinı olmak - Elenılenmek, 

re g;;nii.I "öynilsü cisim göynüsünü 

acılanmak, içi sızlamak - (Fr.) A · 
voir mal, sc chagriner, s'affliger 

Yeis - UmudsuzJuk - (Fr.) De· 
sespoir 

(Fr.) Suffocation, se~:rement de c~eur l 
Müteessfr - Üzgun. kt>derlı -

(Fr.) Triste, chagrinc, affligc 

ba~tınr - Souuent les souflrances 
mora/es ont pires quc les souffrance 

plıysiqucs. 

J\luztarib - Gö>nülü, göynük -
( ı•r.) Qui ouffre, ouffrant 

'filmiz. Şakirdi marifet - lzde -ı 
men 

Ornek: Bu iş haklı.-ında sudılr etim 
kararnameye tevfikan - Bu iş hak • 
kmda çıkan karara uyarak. 

örnek: Ye'se dü tüm - Umud . 
8uzluğa düştüm - Je ııi3 tcmlıe 

Orrıck: r\'e için bu kadar mülcs • 

sirsini: - i eden bu kadar üzgünsü -

nüz (kederlisiniz)? - l'ourquoi eies
DOUS tel/emeni iriste fr/ı<lfırine. rıff • 

Ömek: 'luztarib bir insan -

Örnek: nznJpu~ fUyH OeCded 

Örnek: 1 - Etlatun, Sokratın til • 
nıizidlr. - Eflat11n. Sokrafrn izdemc

nidir. 

Sadr- Göğüs 

öynük (göynülii) bir adam - Un 1 sfirar - Sararma 
dan.s le desespoir hmnmc qui 3011/f rc 

l\fo;) us - Umud uz - CFr.) De • 

sespere 
örnek: lJcyus bir adam - Umud· 

s;ıız bir adam - lln lıomme dksespere 
l\:eJal _ Csanc - (Fr.) amir as· 

lige)? 
Mütee ..,fr olmah - ziılıııek. 1\e· 

derlenmek - (Fr.) Etn• fouche. elı'e 

peine. a'attrister. e chagrine1 

luztarib olmak - GÖ) nıimek -
( J. r.) ~ouı friı 

Örnek: IJugün çok muztorib olu • 
yorum - Bugün çok göynilgorum -
tujourd'hui je souffre beau.coup 

Yeca - Ağrı, sancr - (Fr.) Dou • 
leur, crampe 

2 - Bakonun aklrdi marif cliyim 
diye temeddüh edenler - Bakomtn 
izdemeniyim diye oviint?nfCl. 

Jsga etmek - Dinlemek. kulak 
vermek, kulak ru mak 

örnek: 1 - Nasayilunlzi ugıı et . 
mck ister im - Ö(liitlcrlnizi di,,temck 
i!terim.. lrk - Uruk, ır~ 

ez, la situdc 
örnek: Bana keldi verdı - Bana j 

rısanç verdı - J'en ai assez. 
'Mihnet - Çile - (Fr.) Penıtence, 

örnek: Bu halinize çok mutecı; ır 

oldurn - Bu Halinize çok üzüldüm 

(kederlendim) - Je suı fres louche 

(peine) de votre etat. 

Mükedder - eJ{dcrlı 
Örnek: Mide vecaı - lJJide sancı

sı - Grampe d'estornac. 

Ornelc: Irklar derilerin renkleri • 
ne t'e kala taslannın fekUlerine göre 
ayrılır - Uruk/ar (ırklar) derileri • 
nin renklerine ve kafa taslarının şe. 

killerine göre aynlır. 

2 - Sfüumlı isga ctmiyeceben 
benden niye nasihat istedin - Sözü • 
me kulak vernıiyeceksen bel'..den nlgf! 
öğüt istedin. 

8 - O, hiç bir sözü ısga etmez -
rrem e 

örnek: Hal/atta rok millnel çek · 
ı. _ Hayatta col. <·ıle r l. lim - J'aı 

, u • ea ıcoırp d'cpr< ııı r dans la ı ·ır. 

'\lutl' ı - "ı ns - ( Fı ) Deuil 

örnek : Dun çol, mıikecldndı - tztıra,. - Sıkınç Irz - Irz (T. Kb.) O. lıiç bir öze kulak asmaz. 

Dün col< kederli i dı . /Jrnck: lzfırnr içinde - Sıkmtı i . T 'ad etmek - Ağıtmak Jc;;kat - Dü~drmc, düşUrtilme 

Örnek: 1 - Fransız kabinesinin l\teraıt'f - \crhk - (1 ı. ) \nıer ı·irıdc. 

, , C:e'ı dl' d(; ~ii rnı~li .hiı! 
d d 

.. , 
p,111'1-s ... imclı nt.'r c ır. 

- 1holiJ· ı\ııldı. 1 t<'r .. cnız. ben 
.. , jj .. jııı göre) im lon<:enyi>r:' 
_ 11 ır, ben J\endinı Tirnl İ) l' gİ· 

HomaJ a dönü · 
rnii<ldel halka 

c' ·c im. S iz hemen 

11 ı .. Daha ne kaclaı 

1 IHI(' 

Jet Hri lmctlcn aile 1 :.lplantılarında 
hulunınustu. \clcta o ailf'nin bir ferdı 
gihi3di. 

h ızarmıı maga ı;ah..,aral\ ce\ ap 'er
di : 

hır 1 hoJalıilir~iniz? .• . , 
- Bir haç: gün •• Fakat, ~ah.5et~ı~ı · 

ı ·iz mc,..elenin husul bu.l:ıcagına ı~.ı 
rı ı mm !\tın el H' iimidım artar. Şe
hirde malurane bir su•ette . çr!mrı_J:~n 
h·ırndi ler işin rengini değıştırcbılır. 

-:\lon..,l'nJOl', OöJlc mühim hır sor· 
gu) ıı.. rrnıeniıc .. l\hihtcrem pederin 
nnallı ol UJ 11cıısuna .. Aman :ı arnbhJ 
ne hiiJ iik bir "erefI 

-1 ter şeref oJ .... un, ister olma~m •• 
U.•n sana dilşii!H'eni oruyorum. Zeki. 
anla) ışh adamlar lıu esnada pek nz 
hulıınduldan gibi adık kimsele1· de 

_ ÖJ le ise gidiniz! .•. , .e b~y:ıtmız· 
la istikbalinizin bcnimkıııc bagl~ ~ldu· ı 
;.unu unutmayınız azizim Markı .. 

- Bu iimidimiz bo ... a çıkarsa bura· 

nıalmıştır. ~iz ise pek zeki ,.e akıllı
sınız .. Onun için düşüncenizi çekin· 
meden söyliyebilirsiniz. Bu anda İ) i 
lıir tnvsiye kazanılan bir harpten da
ha çok" ehemmi) etlidir 

, a döncJ im mi Monsenyör:' 
. l3u s<izü söyler söylemez Rokozan· 
ta ~ezardnn izin alarak derhal )Ola 

cıh tr 
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PAPAS Aı~aELO 
· · k man· 

8 ezar Borjiya, askerlennın u 
dasını maiyetinde bulunan kuma11· 
cJ nlardan birisine bırakarak bir kaç 

a hafızla Th oliyc dönmek üzere JO· 
~uçıkıP süratlc mesafe lrntederek er· 

te<:f akşam ora) a \-ardr. _ . 
Papanın oturmuş oldugu da~e)C 

. . ce hemen Papas Anjeloyu çagırt· 
gırın tkik tt' kendisini merakla tc e 1• 

h · A\ e . Io ,irmi dört, )' irmi beş yaşla· 
nJe w • • d f zJa 

rındaydı. Fakat yır~ı yaşrn a~k a 
.. . ordu. Centılmen, nazı , sı-

gostcrmı) ı d.. .. r· 
l Y

üzü pomata r, uzgun u, 
cak kan 1' bir delikanhydr. 
l · odaya uyar 

f aıma nı hareketleri biraz 
y .. .. be \'C taze, 

uzu pen ~ . . örenlere itimat 
to\ ca oJdugu Jçın g 

'' İ. in ederdi. w turarak . 
,..... b' koJtuga o • 
~ezar ır . )ot Bu olan bi· 

G 1 b kalını .AnJe • - e a dil ünüyorsun?. 
tenler hakkında ne ş 
.. 1 1 

"'OJ e. . d titredi. Şimdiye 
Anjelonun vucu u d kendisine 

k d S ağzın an 
a ar ezann . .. f~tınemiştL 

soylenmiş bÖyle hır ~oz ti:e ehemmi· 
Binlerce kere mevcudJJ'C 

• 

Papaz kendi:"ini toplamr':'tr. EV\cla 
ummadığı bir saadetin neş'esi) le ken
dinden gc~miş iken, sonradan Tholi· 
de kendUnden dahu akıllı Kardinal
Jar \C p~kopnslar b~l~n.duğu hal.c!e 
Sezarın bilha"sa kendısını seçmesın
deki sebebi dii~ündü. Herhalde mü
him bir işe filet olacağını anlamak· 

ta gecikmccli. 
\ c onun içın ılkönce takındıgı 

) apmacık tanrları bir ) ana bıraka· 

1 ak ciddi bir esle öze ba Iadı: 

_ l\fon en) ör!. lştc dtiştincem şu

dur: Mühim 'c kat'i tedbirlerle i:. in 
önu derhal alınmazsa \<ıziyetin c:ok 
fazla kfüülcşeceğini tahmin ediJ o· 
rum. Uulunduğumuı; halin en fena 
1arnfı ordunuzun bozulmuş olması 
değildir l\fonsen}Ör. Ilu gibi mağJubi· 
,etlerin acısı çıkarılabilir .. Hayır, en 
büyük frlaket Papanın hütün iimitle· 
ri kırılmış olarak Uonıadan lfaprera 
adasma kaçmış olma!"ıdır. 

_ 1'e kadar zeki bir adam olduğu

nuzu biliyor musunuz Anjelo?. Söyle, 
miş oldijğunuz sözler çok doğrudur. 
Daha cyvel düşüncelerinizden istifa
de etmediğime acınıyorum. Sizin gibf 
bir adamın bö;) Je adi bir memuriyett. 
kalma"ı büyük bir hatadır. Peskn· 

Omck: 01111 bir mrrlf m<'I aliyeye 
l llintı. ıliiıhım - n r. ı ''''" ('fmel. iı.frrim <>mı 11ıh•r hir ..._... (T Otf<'., ~I\ ı!ayı çeviriniz) 

BOR.Jt"fA 
= 

lerle ortalığı altü t ederek kendileri· 
birr:en biiyük \e sü lü araya girdi
ler. 

Bu anda Pern in ha nedim i o
lan yaşlı bir kadın hnnlnrın önüne 
doğra ilerledi. n: 

-Senyörler, ize pek reııa bir ha
her vereceğim! Sözlerini söyledi. 

Yüzü elinde olmıy:unk sararan Şö. 
rnlye: 

- Prenses için mi? •• diye ha~kırdı. 
- Prense..~ Manfredi kayholdu. Sen· 

yörlcr! 
-KaJıp mı oldu? 

-llu gece aat ild) e dogı u, Kont-
la ı>ren~ gittikten ~onm bunun farkı
na Yarıldı. Biitün gece 'e bütün gün 
her J er ıırandı. Prense in izine ra t· 
gelmek mümkün olmadı. Yalnız kale 
kapısında nöbetçi olan bir zahit, Pren-
e in gece 1\npıdan çıl\tığını ı;Önnfü; ol 

d - ) 
ugunu. fakat hangi yolu takip ett(. 

ğini bilmcdiı1ini söyledi. 
Bu sözler üzerine herkesi derin \'C 

müthiş bir se!l...-.ıizlik kapladı. Ungas. 
lan bir sani) e kadar aşkın bir ha Ide 
durdu. Sonra kollan çaprasrnri ka· 
'u:ımuc;; olduğu halde birdcnlıire, yıl
dırım vurmus gihi. bulunduğu yere 
düi;itÜ 1 al dr. 
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l'APASIN oaı,u 

ı\radan uir kaç gün geçrni~ti. Se
zaı· Cehennem boğazı bozgununu ba
l>asına haber ,·ermek üzere 'rivoli.} c 
l.>ir atlı gönderdikten onra ordusunu 
derhal MontcfortPden iki konak öteyr. 
\'l'kti. 

Ölenleı· bin, Jarahlar üç binden 
fazlaydı. Fakat bu, askerleri hUrüyen 
fazlaydı. Fakat buı a.< kerleri bürüyen 
korkuya niısbeten hiç bir eydi. Ueh
ı.et o kadar lıü~ üktii ki biı· cok alavlar 
tamamen kaçtılar. · 

Sezar Borji)a hu karmakarışık 
rücati durdurduktan ~onra etrafmd 
Uç bin ne( erden fazla kimsenin ka ~ 

madığlllı ) ei le giirrlii. llu, telafi i im 
kan ız knt'i bir mn •lubiyetd ! Bu. 
Jt'ransa Kralı on ikinci Lui gibi ku\ 
\etli Hı meşhur hükiımdnrlan bilt 
korkutan askeri mclıaref , r iktidarı 
mn sukutu idi. 

Bütün emelleri nuıhrnldu. Son de 
rece bir a.ıaıl \ e tereddüt içinde ge 
çirdiği sekiz gün içinde pek ziyade 
korkan 'e umumi bir ihtilal habcrı 
alan Papanın dn Kııprera adasına 
kaçtığını öğrendi. 

Bundan iki gün en el Lükresjn ma· 
iyetine leı·diği ndamlardnn birinin 
gerile döndüğünü gördii, bıı adam 0 
na bir mektup getirmişti. Du iki sa
tırlık bir pusln idi: 

''.Montefortc) i zapteder etmez he
men Knprerayn gel! •• Snna pek güzel 
hir şey ha1.ır1adım.,. 

Sezar homurdanarak: 
)fonteforteyi znpteder etmez he· 

men Kapreraya gidect•kmlşim !.. Hav 
budala kadın! lla~ımn gelen belfı)~ı 
daha duymadın mı? Uğradığımız fe. 
I~ketin ne kadar biiyük olacağım ha· 
la anhyamıyor? özlerini SÖJ Jedi. 

Hakikaten Romadnn aldığı haber
ler pek fena idi. Ahali isyana hazırla. 
nı.)or, \·e yakında umumi bir ihtiHUin 
kopması muhakl<ak görünüyordu. 

Bir n~şam, gene böyle kara düşun· 
celur içındeyken, çadırının önünde 
b<'ldeyen zabit, Roma polis müdürü 
Uokozanta'nın geldiğini hnber \'erdi. 

. Bu m~nfaatini gözetenı yük elmek 
ı~teyeı. hır adamdı. Felflket ile scne
tın nasıl mahyedileceğini , .e nasıl ka· 
z~nılac~ğını pek güzel bildiği için bü· 
tun zekasını felaketten uzaklaşmak 
,.e ze.n~in olmak için kullanmıştı. Q. 

nun ıçın her halini hilen Sezar, bö.} le 
apansızın geJişjnin ha.}ıra alamet ol· 
madığtnı hissetti. Hemen ç.adıra geti· 
rihnesini emretti. 

Rokozanta Sezarın huzuruna çıkar 
çıkmaz: 

Forma: .10 



10 

Osmanlı 
klavuz 

ye Söz 
iyoruz 20 

ısk4tı - Fransı; kabiM$inin düşü -

rülme.l. 
geleni yapacağım. - Aralarını bul • 
mak için elimden gelenl yapacağım. 

ltnab etmek - Uzatmak, söz uzat

mak 

Onaldığınız müjdesi yüreğime sevinç 
verdi. 

Örnek: Bu küçücük temennimi I • 
saf ten niçin iba ediyorsunuz? - Bu 

.küçücük dileğimi yerine getirmekten 
niçin geri duruyoraunuz? 

Z - lıkaU cenin bilvflk bir ıuç -
tur - Çocuk dil§llrme bügük blr ıuç· 
tur. 

Islahı hal etmek - Uslanmak örnek: Itnabı keltimdan üıtiraz ladeten takdim etmek - Gerisun

mak. Orntk: Nrulhat, tekdir. ceza hiçbi- et - Söz uzatmaktan s,akın. lb'ad etmek, teb'id etmek <Bak: 
baid) - lratmak, uzalcla§tırmak. 

Iskat etmek - Dlifirmek 

rl laJdebahf olmadl, bir türlü ulalıı Itr - Itır (T. Kö.) 

hid etmiyor - Öğüt, darılma. ceza 
hiç biri fayda vermedi, bir türlü us • 
lanmıyor. 

Ittırad - Biteviyelik 

• 
-ı-

lade- Gerit 

ôrnek: Gönderdiğiniz mektubu, 
arkadaşınuz buradan ayrıldığından 

iadetcn takdim ediyorum - Gönder
diğiniz mektubu, arkada uruz bura • 
dan ayrıldığından gerisunuyorum. 

Ornek: Kabinql ukat nmek için. 
yapılan işler, bUdkia kabineyi mePkt

lnde tutmaua hadim oldu - Kablne
gt. dilfürmek tçln yapılan lf"r, ıam • 
teni kabfnfYi, yerinde tııtmça 11ara
dı. 

Sukut - Dli üm, diipıe 

Saldh - Yeğrim 

Ornek: Siya.si vaziyet aldha doğ
ru lffdi11or - Sıyasal. durum yeğrlme 
dı>ğra gidiyor,. 

Sal!lı bulmak - Y eğrim ek 
Salih - Yarar, elverişli 

Ornck: Ortada henüz bir latle işi 
yok - Ortada henüz blr gerlt işi yok. 

lade etmek - Geritrnek, geriver • 
mek, geriçevirmek 

lane - Yardım 
Ornek: Himayei '/Ufal Cemiyeti 

için iane cenıine çalışanlar - Çocuk 
Esirgeme Kurumu için yardım topla
mağa çalışanlar. 

Ornek: Bu uygunsuz hareketi üze· 
rine, onu huzurunuzdan ib'ad etmekte 
haklısınız - Bu uygunsuz hareketi 
üzerine, artık onu katınızdan uzak • 
IOf lırmal..-ta haklısııuz. 

lb'as etmek - Göndermek 
örnek: Nezdine bir sefir ib'as et• 

mek istedi - Katına bir elçi gönder• 
mek istedi. 

Ornek: 1-Sukıda eurak- Ya11-
rak dilfiünü. 

J - BulünduHu makamı mıuılltt • 
tlan IUkutu - Bulundulu yflkaek o • 
rundan düşümü. 

Örnek: Butalarda çıkan kömürler 
r:apurlarda i&tlmal.e salihtir - Bura· 
larda pkan kömürler vapurlarda 
ktdlanılmağa yarar. 

Ornek: 1 - Beynelmilel muahe • 
delere göre siyasi mücrimler iade e • 
dilmez - A.raıulusal andlaşmalara 

göre sıyasal suçlar gerltilmez. 

lare etmek - Eğretimek, eğreti 

vermek. 
Ornck: 1 - iare etmek, kullanmak 

üzere bir şeyi birine ödünç vermek • 
tir - T::ğretimek, kullanmak üzere bir 
şeyi birine ödllnç verme.ktlr. 

l\leb'us - Saylav 
Örnek: Bütün Türk meb'uslan 

Türkiye Büyük !!illet Meclisi azala
rıdır - Bütün Türk saylavları /{.a • 
mutay üyeleridir. 

hlah etmek - Yefirlmek - (Fr.) 
.lrranger, rUormer, am6llorer, per • 

fecfonnır 

/nfaatta istimale salih kereate • 
ler - Yapıda kullanılmağa yarar ke
ruleler. 

2 - Aldığını mektubu hemen iade 
~ttlm - Aldığım mektubu hemen geri 
verdim. 2 - iare etmek lıltfunda bulundu

ğunuz kitabdan çok miistefid ol • 
dum - Eğreti vermek koynumda bu
lunduğunuz kitabdarı çok faydalan • 
dım. 

ibda - Yaratı 
Ornek: lbdfı, güzel san'atların en 

büyük kudretidir - Yaratı, güzel 
san'atlann en büyük er1..idir. 

Ornek: lılalıı cimi f na - A~ • 
lloration (ou le pcrlectWnMment) 
de la race cheoalw. 

Israr - Israr (T. Kö.) 
llrar etmek - Israr etmek, isre • 

m~k 

3 - Hediyemizin neden iade edil· 
diğinl anlıyamadım - Arnıağanınu • 
zın neden geri. çevrildiğint anlıyama • 
dun. İaşe - Beslev 

ibda etmek - Yaratmak 
Ornek Büyük san'at eserleri ibdd 

etmek yolunda - Büyük 8an'at ese,.. 
leri yaratmak yolunda. iadeli - Ceritli 

Iıla.hat - Yeğirtim istifa - Seçkinlenme 

Ornek: Oamanlı tmparatorlulıua • Ornck: Tablatin kanunlannclan 
Ornck: iadeli bir mektup aldun

Gcritli. bir mektub al.cünı. 

Örnek: Koca bir ailenin iaşesi ha· 
mulesini onwzlanna al.an - Koca bir 
ardanın beslct'i yükünü omuzlarına 

al.an. 

llham (mübehemiyet) - örtünlük 
Ornek: Bu sözünüzde kesif bir il

ham (mübhemiyet) hissediyorum) -
Bu aüzüniizde kal.ır bir örtünlük du • 
yuyorunı. 

t.(a ıalflhat uolundaki meıaf MP akim biri th ıstıf adır - Türemin kanunla
kalnuftır - Oımanlı imparatorlu • nndan biri de ıeçldnlenmedir. 

'ğunda yeğritim yolundaki çalıfmala • Istıfa etmek - Seçkinlenmek . 

nn hlç ucu gelmemiftir. örnek: .Asırlar geçtikler insan 

l&hlhı beynetmek - Banıtırmak, cinli de utıla etmektedir - Asırlar 
arabulmak 11eçtikf• iruan cinci de scçkinlcnmek· 

Ta~hhütlü (mektub) - Bağıtlı 

ôrnck: Taahhütlü mektubunuzu 
alır almaz iatediğiniz saati hemen i
ade ettim - Bağıtlı mektubunuzu a • 
lır almaz istediğiniz saati hemen geri 
gönderdim. 

la~e etmek - Beslenmek, geçindir
mek 

Örnek: O zamanlarda bir aUe iaşe 
etmek gayet mii.ıkül bir işti - O za • 
manlorda bir arda beslemek ( geçfn • 
dirmek) çok güç bir işti. 

ibadet - Tapınç (Bak: !bit) 
lbadet etmek - Tapınmak (Bak: 

ahit). 

Mübhem - örtünç 
Örnek: /Jöylc müblıem aözler~ 

herkesin kalbinde sıkıntı uyandırmak 
doğru değildir - Böyle örlünç söz • 
/erle herkesin yüreğinde sıkıntı u • 
yandırmak doğru değildir. 

ötntk: 1 - ikisi de pek HvgUi tedlr. 
doıtumdur, •llmden gılıe ulahı bey. Itma etmek - Umdulamak 

netml!k için çalışmak üterim - /küf örnek: 'Ne para, ne uübek ma. 
de pek ıcvgili dittutndur, ılfmdtn kam, hiç bir ~il onu ıtma edemedi -
11tl8e barıftırmak için çalıfmak late - Ne para, ne d• yilklek orun, lıiç bir 

ladeıt taahhütlü - Gcritli bağıtlı 

örnek: iadeli taahhütlü mektubu
nuzu dün aldım - Ceritli bağıtlı 
mektubunuzll dün aldım. 

ibate etmek - Barındrrmak 
Örnek: Bütün halk gelen askeri 

ibate etmek arzusi11le koşuşuyordu -
Bütün halk gelen askeri barındırmak 
ar:rısiyle koşuşuyordu. 

lblağ etmek (isal etmek) - Ulaş • 
tırmak 

Örnek: Bu mesele Ü%erindeki dü • 
şüncelcrimi size yazı ile iblô.ğ etmek 
isterim - Bu sorum ilzerindelı.i dü • 
şüııcderimi size yazı ile ulaştırmak 
isterim. 

rim. şty onu umdulayamadı. 
2 - Islahı beynctmck için rlinıdcn l Tama - rmdu. ac; ~özlülük 

tadei afiyet etmek - Onalmak 
Örnek: ladci afiyet ettiğiniz beşa· 

reli riireğimr meserrniba/ış oldu - l lı:i .-tmck - f;prİ rhırmıı le 

\JOJt.JlTA 
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-l\ıonsenyörl EvHhi saf ,.e salım 
bulundu un.ıztlan dölayr izi tebrik 
ctmekliğimc itin 'eriniz. Romad:ı J>~k 
mUt <ı r olmu tuk. dedi. 

-Adam sende.. Bu yar nrn o kadar 
~hemmiycti yok! Detim pek knlındıt. 
Beni öbür dünyaya gönderecek kılıç 
henüz dövülmemi tir! Fak ı bu ıiyıı· 
retiniz yalnız kendinizce pek kıymetli 
saydı ınız gağlığımr ıııormalt maksadı 
ile olma a gerek! 

- E\ t Monsen)'CSr. Ayni amanda 
ize fena haberler d gotirl)'orum Fa· 

kat henüı her ey rnahvôlmaclt~ınc'.lan 
ümidimizi ke medik. 

- Hay Allah bellamt vemn l ı· 
Jerinizden vaiiyetln çolt kötU olduğu 

• cznr ,-an gözle l\larl i~ c b:ıktı. Sc· 
sin de n !ay eden bir ahenk farketmi -
ti. Bu, kt'ndisine, u radıiı fclıikctler
den daha ağır cJiyotdu. 

- Bundan dolayı, muhterem peder, 
Kapreta adasına kadar ufak bir seya
hat yapmanın iyi olacağına karar ,·er· 
di. Papanın fikir ve niyetlerini hoş 
görmemekten Allah beni sakla.sın .. Ye 
kendilerini de korusun! •• Fnkat .. 

- Fa at babam korkhl değil mi?.,,. 
Ctkinmeden öyleyiniz Mar:ti !. 

Rokozanta çekingen bir tavır aldt. 
Sezar, çadırında dola§mağa başladr. 

Poliı müdürü, dÜ§Üncelerini anlamak 
için onu göz ucuyle süzüyordu. 

~eıar birdenbire sordu: 
- imdi bana ne te,•cih edersiniz'!' anla ılıyor. 

- Monsenyör! Roma halkı tama- Matki kendi kendine: 
men isyan ettiler. Her yerd ~ltr - Hol ~·ola g lcbi1di? diy~ dü ün. 
teşYil edfHliğlnd~n bir Wöın -vak" tar dü. 
olmak üzeredir. - Aziıim ! l rki, fikriniti ıöyleyj• 

Serar Ozetlnd içki taknnı l:uluntın niz? V zir ti tamamen biliyor uı ut. 
ınaS3ya K\ivvitll bir yunıl'tik indirince Bu ırada hah nasihat ,·erecek siı· 

bardaklarla masa karmakan&ık olJ.• d•n ba ka bir adnm dü§ünemcm ! 
rak )'~te yuvarlandı. MUkl ıUn - Mons nyör, fik•imi erbc tçc 
de'I: m ttl: öylemtkliğime izin ·veriyor mu u· 

- Bu IÇak herifler, VaUktn ar&· nut7 .. 
yı ne, S nt Anı pto una taarruı et· - lzin dej;;ril, emir veriyôrum. 
mcf;e c aret Men1ediler. :Saşlarında - öyle ise dinleyiniz: lsyanı yı'ıtı:ıı· 
bir re yoktur. F'a.kat unu B6yliye. urmak ve asileri mahvetmek için bir 
yim ki ekiı: on gün içinde ent-A:nj tek çare vardır. ô da din kuvvetidir. 
ato u asilerin eline geceblllr. Bu anda halka ba_ş eğdirecek kunet 

Sezat bir ka~ Mniyc çadttıncla do· )•almz }>apadadır. Bu sebepten dolayı 
1aştıkt n etonra polis müdütüne dön- binlere papaz, '.Kardinal \e Peskapo • 
dil: Jarhı. ve muhte§em merasimle bir l'>a· 

- A~ba bu ahmakları kim tefrik panrn Roma:va girmesi lazımdır. Fa· 
etti'! kat böyle bir merasime cesaret edebi-

- Kin1 olacak lon~nyör, hiç kim• Jecek, ağzını açmağa yeıtene~k olanı 
se değil! Ba hmndll bir reigletl bu~ bir hançer darbCSiyle mah,·etmcği be· 
lunmadığını, bu )•ilıden heniiZ ümidi· cereetk; genç ku~etli, cesur bir Pa
mizin kırılmamı oldu4fun11 demin pa:ra lüzum \'ardır. Bir ihtiyara de
~,rlemiştim. Ben idad bir tedbir ola· ğil? 
r&.k bfr çok kişileri tevkif 'ft idam et- Bu sözleri söylerken Marki Sezan 
tirdim. Fakat bu sef tr bunların hiç bakışıyle tetldk ediyordu. Sözüne de
biri fayda vermedi. Ah l\lon ny6r. nm etti: 
halk son derece kaynaşıyor. İtaat dil· - Eğer söylediğim bu genç Papa. 
§Üncesi ortadan kalktı. Fakat içlerin- ı'şnl ~amanda şöhreti henüı anlaşıl· 
de hfıla iyi düşünen adamlar da var. mıyan bir mağlubiyetle lekelenmiş 
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büyük bir kumandct.t olur 'e Papalık 
tahtının arkasında bir de ordu bulu 
nursa, isyanın kenrliliğinrlen sönece
ğine emin olunuz .. 

Sezar heyecanla: 
- Yetişir Rokazanta, yetişir! dedi. 

Gözlerini Markinin gjzlerine dikerek: 
- Papalığa benim mi geçmekliğimi 

istiyorsun? .. Sözlerini ilave etti. 
-Evet Mon enyör Memleketi rn.ıhv 

ve harap olmaktan kurtarmak için 
bundan başka çare yoktur. 

- lyi amma, benim Pap:ı seçilmek
Jiğim ancak bnb:tmın hal'iyle kabildir. 
Yoksa Kardinallar meclisi ustHsüı 
bir Ş(!'Y )apamaı .. 

- Yn hal'iyle yahut da Ölümü ile 
kabildir. Cenabı hnk şahittir ki muh· 
terem pederimin uzun müddet daha 
yaşaması için canımı vermekten çc· 
kinmeın, fnkat ne çnı·(! keı1dil<'ti ihti
yar·hr •• Dl'nlz ha\nsr, l nprera ndı'lsı 

etrafındaki Sardony:ı kıyrlarr da ıh

hat.c ı~k zarnı·hdır. Onun için bir ha.· 
dise ol:ıbilir .. 

Sezar art.~, kafasına babasının 
öldürülmesi fikrini sokan bu knndın
cı şeytanı dinlemiyordu. Derin bir dU· 
şünceye dalmı~h. Evvelce de bir çok 
defalar, ücretli a kerlerinin başında 
harp meydanlarında çarpışan adi bir 
kamandan olmakla kalmıyarak kral 
mertebe ine kadar çıl\:nağı ta arlar
ken babasını Ortadan kaldırmağı 

da dfü;ünmüştli ! 
Sezarrn dUşünce~i epeyce uzadı. 

Ilu Srrnda Rokozanta usarak neticc
)i bekliyordu. 'ihayet Sezar ba§lını 
kalclı arak: 

- I\aprera adasına gitmek için 
güve ilir bir adfıhta ihtiyacımız ,·ar
-fır .. Sözforini mırıldandı. 

Marki, Altıncı Alek~ndrın ölüme 
mahkOm olduğunu anlamıştı. Bunun 
üzerine anki mühim bir ey değilmi§ 
gibi ka}1ıt rz bir tnvtrla: 

- 1\fonsenyörı eğer Kaprerada ya. 
pılacnk bir i init \'arsa ize gayet g{l· 
venilir bir adam gösterebilirim. dedi. 

- Du adam kimdiı-? 
- San'atim icabı olarnk her halini 

uzun boylu gözden geçirdiğim bir 
genç. Papanın okuyucusu olan bir pa· 
pazdır. 

Sczar dud:ık bükerek cevap verdi: 
- Papaz Anjelo hn ! 
-1'a kendisi Monsenyör. Hakkında 

fena düşünmeyiniz .. Gayet değerli a
damdır. Yüksclmeğe son derece haris
tir. Bundan d3layı bizim için en i.>i 
bir icra vasıtasıdır. Emin olunuz ki 
fedakarlık hissiyle hareket eden kim· 
se aldanabilir, çünlı:ü tereddüt eder. 
Kin ve hiddetle i§ gören adam da bir 
şey yapamaz. Çünkü intikam düşün· 
cesiyle kendi he ahına çalışarak asıl 

mzifcsini unutur. Halbuki yükselme
ğe haris olanlar sokulgan, yüze giiiü· 
cU, yalancı olduklarından en iğren~, 
en fena şeyleri hile ~ckinmeden yap
tıkları için hcrhı.ıldo mak atlarma 
varmak emeliyle her emri üratlc > c· 
rine gctfrirltr. 

Orta düşünceli bir adamı karşınıza 
alınız .. Gizlice hasret ~ektiği bir rna
kanıa kendisini yükselteceğinizi söy
leyiniz. Yüreğine bir ümit koyunuz .. 
Gururunu okşayınız. O vnkit bu o.da
mın site lmrşı çok itaatli bir esir ol
duğunu göreceksiniz. Her istediğinizi 
yapacak, ''e cinayet onun için adi bir 
iş sayılacalttır. Altıncı Aleksandr her 
l\esin hoş gördüğü bu küçük papazın 
sadakatinden hiç şüpheye düsmbe· 
cektir. Anjeloya gözlerini diktiği Kar
dinallık tacını 'adedcrseniz, Papaya 
hiyanet etmeğe hazırdır. Ah Monsen
yör, eğer göriiJecek bir işiniz varsa, 
ne sadık bir kölenizi, ne kinci bir ada
mınızı seçiniz. Yükselmeğe haris biri
sini, papat Anjcloyu tayin ediniz. 
Faknt Anjelo Peskopos olmak istiyor 
mu? ••. 

- ŞU:,lbesiz Monsenyör? 
- Ben de bunu istiyorum. 
- O hnlde aeele ediniz. Vaktimizin 

darlığını anlat1nıştnn. Roma halkı 
kaynaşıyor. Onları mutlaka ha)Tete 

• 



smanlıcadan· Türkç 
klavuzunu neşred· 

na) - Baysallık şayanı hürmet) - Sa) gıdcğcr. 

l - O. tür~ köklerden ~ 
'1klmn 1uuıuına (T. Kö.) ~ 
( olameti.) korımu§tUT. Bunların her 
blri hakkuıJa nrası ils zamanlarınU· 
ma ( m~J razı16T'lnı gazete • 

lcre vereceği:;. • • 
2 - yeni kenarı Tcar§llıldarırı 1)1 

ayırd edilmesi i.çin, gereğine g~rc. 
fra:rısu:çalan da,·~~, ayrıca or • 

Mkler de kon.ulm~· 

8 
_ Kökü tür~e olan kelimele • 

rln bugünkü 4lenmi§ ve kullanılan 
tekilleri alınmıştır: .4!lı ak olan 1ıaJ,, 
aılı ;ıgüm olan hüküm, türkçe "çek.. 
kö/twwerı gelen ıekil gibi. 

Himaye etmek - Korunmak 
Ornek: Beni hlma11e etml!ll için 

undl8'ne bir telgraf çektim - Beni 
konıması ı,ın kendialnc bir telycuısı 

~idim. 
mmayE.d - Koruyucu 
Hiınayedlik - Koruyuculuk 
B!ıni - Korur, koruyan 
Mabml - Korunak - (Fr.) Pro • 

t~6 
örnek: Jtf ahnl devletler - Koru • 

ımk devletler 
Himaye altında olan yer - Ko • 

runcak - (Fr.) Protectorat 
Vaid (Vikaye'den) - Korur, ko • 

ruyucu - (Fr.) PrEventff 
Ornek: Çiçek apı güzde dokaan 

beı f)(l]ddlr - Çiçek apı yüzde dok· 

ıan beı koruyucudur. 
HJmmet (Bak: Cehd, gayret, liltf) 

Htn -Vakit 
Hiram - Sıılılllf 
Hiraman - Salımlı 

Hiram etmek - Salmmak 
Hire - Bulanıkhk, donukluk 
Hfrelenmek - Bulanmak 

Hired - Akıl 

Hiredmend - Akıllı 

Hirre - Kedi 
HirzicAn - Can tılsımı 
His - His, sans (T. Kö.) - (Fr.) 

'cntiment, sens 
ihsas - 1 Duyurum (Hissettirmek 

anlamına) - Adfon de faire sentir 

2 - Duygu - (Fr.) Sensation 

Hissetmek - Hissetmek, duy • 

mak - (Fr.) Sentfr 
örnek: Elinde bir acı hissetti -

Elinde bir acı duydu. 

Gönlünde büyük bir gela hiıset • 
tl _ Gönlünde büyük bir umutau: • 

luk duydD. 
Hissi - 1 - Hissii. 2 - Duyal -

<Fr.) Sentimental, ~ensottel 
()rnek: Kulak azayı hlnlyemlzden 

blricllr _ Kulak duya/. üyelerimizden 

blridlr. 
HMH _ Du~ - (Fr.) Sens 

Omek: /Manda beş huse var • 
dır _ /manda bq duyu vardır. 

Hassas - Hisli, duygulu - (Fr.) 

Senslblı 
(Jrnek: ArkadQ§ım çok hassas· 

tır _Arkadaşım ,ok duyguludur 

(h'8lldir) 
Hassasiyet _ Hislilik, duyarlrk, 

c!uyga.nlık _ (Fr.) Sensibilite 
Ornek . Bastaf.ık ondaki hassasi • 

• i 
YeU arttırnuştır _ Hastalık ondak 

rfugarlılı dugganlığı, hislUiği) arthr· 

tnı§t.ır. 

H 
• . Du ... ·guculuk 

fssıyatperesti - ~ 
Hissi kablelvuku (ftis kablelv~ • 

kuu) - Önsezi - Cfr.) Pre!Sentı • 

ment 
Om.ek: Bir lıUıi kablelvukUU ile 

Ora • . d. Bir önse· 
Ya gıtmek isteme tnı -

il Ue ortıya git~k ı.temedint· 
M guıan • 

fitehassl olmak - Dur 
ntak, his ine dokunmak - (Fr.) Etre 
toucJıe, ette affecte 

Onıek: Yıllar geçtlkten ıonrtı 

beni hatırlamasından pik mütehaa • 
ıll oldum - Yıllar geçtikten aonra 
benl hatırlamasından pek duygulan • 

dun. 
Ma.hl!ds surette - Dupılarcası • 

na.- (Fr.) Sen~iblement 
Ornek: Pahalılık mahsfJa bir ıu • 

retttt arttı - Pahalılık duyulurc03ı • 

na arttı. 
Ga)Ti mahstis (surette) - Duyul

maz. belli belirsiz - (Fr.) lnsensib • 

Jement 
Sahte hissiyat - Duymacık 
Havvası hamse - Beşduyu 

(Fr.) Les clnq sens 
Uzvu hl! - Dayak 
örnek: Dimağda bütün hl& uzuv-

ları toplanır - Dimağda bütün du • 

yaklar toplanır. 
intiba - Duyuş - <Fr.) lmpres • 

sion 
Kabiliyeti intiba tııahlbi - Duyuş· 

lu - (Fr.) lmpressionnable 
Hisar- Baru (T. Kö.) 
Hiza - Hiza (T. Kö.) 

Hod - Kendi 
Hodbin - Bencil - (Fr.) Egöiste 
örnek: Hodbin insan, gönül fıka· 

rası olandır - Bencil insan, gönül 

yoksulu olandır. 
Hodbini - Bencillik - <Fr.) 

Egoisme 
örnek: lçtfmaf ha8falıkların en 

korkuncu hodbinldir - Soysal hoşta· 
lık1arın en korkuncu beneUliktir. 

Hodbehod - Kendi ba§ına, ken • 

dl kendine 

örnek: Bodbehod bu işe te§ebba • 
ıü yanlı§ oldu - Kendi başına bu i c 
girlımui yanllf oldu. 

Ho§Amedl - Hoşgcldin 

Ornek: Roşamediye gittiler 

Hoşgeldine gittiler. 

Hububat - Tahıl 
Hüccet - Kanıt (Bak: Delil, 

burhan) 
Hucre - Odacık, göz - (Fr.) 

CeUule 
(Fen anlamı terim koluna bırakıl-

mıştır.) 
Huceyre - Göze - (Fr.) Ce11ule. 

Hucre\i - Gözül - (Fr.) Cellu • 

laire 
Huda - Tanrı, kuday 
Hudayi n:ıblt - Kendihiten 

Qui pou!ll."le eans Hre cultive 
Ornek: Hudayi. nabit ağaçlar -

Kendi biten ağaçlar. 
Hudud (Bak: Hadd) - Buç, sınrr 
Hudus etmek - Baş göstermek, 

çıkmak, olmak - (Fr.) Surgir 
Ornek: Aralannda bir ihtilaf hu • 

dua etti - Aralarında bir a1ıla§ama· 
lık haf göaterdi ( rıktı) 

Hufre - Çukur 
(Jrnek: Yolda bir hufreyc düştü -

Yolda bir rukura düştü. 
HulAsa - Çıkarma - (14'r.) E~trai 
örnek: Kına kma hulôsası - Kına 

kına ~ıkarmasr. 

HnlA.sa (icmal) - Or.et - (Fr.) 

R~umc 
örnek: Bir ya;ının ltlllasası - Bir 

yannın özeti. 
Hulasa etmek - Kısıılamak, özet· 

mek. 
ôrnek: Bu yazıyı yazarken çekti · 

ğim müşkülatı. hulôıa ederken çe!t • 
memlştlm _ Bu yazıyı yazarken çek· 

tlğlm güçlüğil kllaalrkcn çekmemiş • 

tim. 
ıtutAsaten - Kı!-aca 
örnek: Size hul&atan söyliye • 

yirrı _ Size /ı.'Uaca söyliyeyim.. 

Hul!etmek - Dönmek 
()rnek: Sözünüzde hullettiniz ·-

saziJ~den d6ndJlnllı. 1 
Hulkum - Boğaz 
HuU\1 etmek - Girmek, ıeçmek, 

111şamak 
örnek: lflevalrrıl flta hulfJl ctmlf • 

tl - Klf glrmlftf. 
Zenglrılertt hulfll etmesinl bUen 

bir adaın - Zenginlere yona:maırnı 

bUen bir adam. 

Hultis - 1 - Yaranma, 2 - (Bak: 
samimiyet) 

Omek: Ona un hulth! etmek la • 
tenudl - Ona yarar.mrık göstermek 

lıtenttdl. 

HulftskArlık - Yarnnmabk 

örnek: Hulıl3kdrlıktan hiç de lıof· 
lanmaz - Yaranmalıktan hiç de hoı· 

lanmcu 

Humma - Sıtma, nöbet, 

(Fr.) Fi~vre 

Hunnak - Bofa 
Hônfn - Kanlı 

ate§-

Ornek: Hunln bir cidal - Kanlı 

bir kavga 
Hunriz - Kandökftcll 

Ornek: ••• hunriz bir adamdt -
• • • • kaııdökilcü blr adamdı. 

Hurafe - Sanıka, urasa 
Ornek: Türk çocuğu hurafeye ku· 

lak aamaz - Türk çocuğu sanıkaya 

(llrasaya) kulak asmcu. 
Hurde - Kırmtr, iüçürek, ufak, 

ufarak. 
örnek: Rurde demir par90ları -

Kırıntı demir parçalan 
En hurde mana fark/atını bile ıez

tll - En ufak anlam ayırtımlannı 

bUe ıezdl. 
Hurdehdş olmak - Paramparça 

olmak, kırılıp dökülmek. 
Ornek: Pencereden d/Jferek kala 

tası hurdehaş oldu - Pencereden dü· 
ftrrck kala taaı paramparça oldu. 

Hurdeh!ş etmek - Kmp dökmek 
Ornek: Ofomobil bir arabaya "1r· 

parak her taralını hurdehaş etti -
Otonwbil bir arabaya çarparak her 
yanını kırıp döktü. 

Hurdevat - Kmk dökük, öteberi 

Örnek: Sokakta hurdevat •atan 
bir adam gördil - Sokakta kırık dö. 
kük (öteberi) satan bir adam gördü. 

Huruç - Çıkma, çı~ 

örnek: Kaleden huruç zoomnı gel

mişti - Kaleden çıkma (rı~-ıı) zama-

nı gelmlı tl. · 

Huruc etmek - Çıkmak 

Hurilşan - Coşan, çağlryan 

örnek: Kızdığı zaman huriffOn bir' 
sele benzerdi - Kızdığı ::aman co • 
şan (çağlıyan) bir ıele Mnzerdi. 

Husran - 1 - Zarar. 2 - (Bak: 
Mahrumiyet) 

Hmı'ftf - Aytutulma 

Husu (Bab anlamına - Iş, yo1. 
konu, !lorum. şekil yöri, bakım, için, 

üzerine 
HQş- Akıl 

Huşıl (Bak: Ternzu, arzı ihtfram) 
Huşyar - Ayık · 
Huıur - Kııt, kıt 

Ornek: Huzurunuzda bulunmakla 
şeref yabım - Katınızda <kıtınızda) 

bulunmakla onurlanmaktauım (onur

lanıyorum). 
Huzur - Bulunma 
örnek: Sizin, aramı:da hu:urunu

::11 faydalı görüyoruz - Sizin, ara • 
nuzda bulımrnanm faydalı görüyo • 

rıu. 

Huz.ur - (huzur "e b~yisı anla • 

mma) - Güvenlik 
örnek: HaJ.k burada huzur içinde 

uaııyor - Balk burada guı:~nlik i • 
rf ndc ya§ıyor. 

Huzur (Huzur -te süktln anlamı • 

Ornek kalasiyle çalı§an kimseler 

içln h.u.mr D4t ıQk(m en l6:ım bir §ey· 
dlr - Kaltı!iyl• ~alıfan J..lmaeler irin 
bayMZllık en lüzumlu bir eydir. 

Huzur (0 ka1b anlamınn) - f ç ra

hatr. 
Ornek: Bir l§l nwvallakiyctc er • 

dlrmek kadar inşana hu:unı knllJ ve

ren bir ey yokt.ur - Bir işi başor • 
mak kadar IMana iç rahatı veren bir 

~g yoktur. 
HObftb - Esin, esinti 
Rftb1lb etmek - Esmek 
örnek: Rüzodr hübflb eder, kum 

Mvrulur - Yel cıcr, kum soıırulur. 
HUdm - Hücum (1'. Kö.) 
Hilda - Uzyön - (Fr.) lnspira • 

tfon qul poussc dans la vof e du sal ut 
Hükilmdar - Hükümdar <T. Kö.) 
örnek: lngilterc Bükünularlarm • 

dan - lngllterc Hükümderlerindcn. 
Hüktlmct - HükQmet (T. Kö.) 

Hüma-Oma 
Hüner - Hüner (T. Kö.) 
Hür - Gür, özgen, özgür 
Hürriyet - Hüriyet, özgcnlik, öz-

gürlük 
örnek: Hürriyetimizi hiç bir ıeye 

değiımeyiz - Ö:genliğimizi hiç bir 

şeye değişmeyiz. 

Hftrriyetpener - Özgene), özgü • 

rel 
Hürmet - Saygı 

örnek: Hürmetlerimi takdim ede • 
rim - Saygılarımı sunarım. 

HUrmet etmek, ihtiram göster • 

mtk-Saymak 
Ornek: Ben kendisine çok hürmet 

ederim - Ben kendiıini çok sayanm. 

Hürmeten - Sayarak 
Ornek: llıtiyarlığına lıürmetcn -

ihtiyarlığını sayarak. 

Muhterem - Sayın 

Ornek: .'flulıtcrcm samilerim! -
Saym dlnltıykilerim! 

HürmetkAr - Sayar " 
örnel•: Hürmctkcirını: - Sayarı • 

nız. 

Hürmete Hl)ik ('11.cibUJihtirnm, 

Hüsn -· Gü:ıeJJik 

IIüsnüdn - Güz.ellik 
Hüsnü htUü hareket - t zgidim 
Örnek: Hüsnü lıdlii hareket nıı • 

nıara.sı - Uzgidim numarası. 

Hüsnü hnt - Uzyn:ıı - (Fı .) < ti 
ligraphie 

Hü~nü idare - Uz) Önctim 
örnek: Biisnü idaresiyle bücıı , 

arkadnşlarıntn gcrgisini ko:anm: 
lı. - Uzyönctlmiyle bütün arkada" . 
!arının sevgisini kazanmı~tı. 

HüsnU imtizaç - l)i geçinme 
Örnek: Zcı c ile zcı:ce arasrn do 

hüsnü imtizaç lazımdır - Karı ı lc 

li.oca arasında iyi gerinme gcrcktiı. 
Hüsnü kabul etmek - !) i 1 arşıln 

mnı·. 

ôrnek: Rem lıüs11ii lw bul etli -
Beni iyi karı.tadı. 

Hüsnü muamele ctmt!k - h i da~
ranmak 

Örnek: Kendisine hüBnii muamclt
edincc ~ınıarmaya ba§lcidı - R endi • 
sine iyi daı·randıkça §ımarmaya baş
ladı. 

Hfü:nii rıaz r ahibi - Anbakışlı 

Örnek: Hüsnii nazar sallibidir. 

kimsenin kötülüjjiinii görmez - A 11 • 

bakı§lıdır, kimsenin kötülüğünü gı.ir

mez. 
Hüsnü niyet - lyi nh et 
Örnek: Hüsnü niyetle bu işe bag . 

ladı - iyi niyetle bu işe başladı. 
116 nü §Öhret sahibi - h i tanın • 

nuş 

Hüsnü tabiat sahihi - zc,kli 
Örnek: Hüsnü tabiat sahibi bir a· 

dam olduğu oiııinişindcn belli -

Zevkli bir adam olduğu giyinişinden 

belli. 
Hii cyda (Bak: Aşikar, ayan) 

HU:ıal - Bitkinlik 
Htizün, teessür - Ozün - {l"ı.' 

l'ristessQ 
Örnek: Gönlünü: daima hüziirıJ,., 

doludur - Görılünüz lıcr vakit üzün 
doludur - Vous avcz toujorırs beau
eoup de trlstesse dans le eocur. 

TİCARET E 
Muvaffak olm.anız için 
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~defa "HABER,, de çıkıyor. Bu romanı bir sinema seyreder gibi takib 
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: Gizli bir çete Pans isminde bir zengini öl 
S dürüp servetini elinden a lmak istiyor. Fakat ser 
i vetin asıl sahibi Evelin ismindeki yeğenidir. 
i Polis hafiyesi x : 9 hırsızlar tarafın dan kaçm 
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Polis hafiyesi X. 9: yakında bu 
adamın esrarnu meydana çıkai'mı
ya başlayacak.. 

T eodor Vafiadis 1 

Zem herek Fabrikası 
!inhisarlar U. Müdürlüğünden:l I 

1 - İzmir Çam altı tuzlası için fenni şartnamesi mucibince 
"18.000,, lira muhammen bedelle iki adet Gazojen kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameler CibaJide Levazım ve Mübayaat şubesinden a· 
lmacaktır. 

3 - Münakasa 24 - 4 - 935 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 15 de Cibalide Levazım ve Mü bayaat şubesinde icra kılmac.aktır. 

4 - Münakasa ehliyeti fenni yesi mücerrep fabrikalar arasında 

yapılacağından fiats1z proje ve lekliflerin heyeti fenniyemizce tel· 
kiki için münakasa gününden laa kal bir hafta evvel tevdii lazımdır. 

S - Münakasaya iştirak ede bilecek olanlar yukarıda tayin olu

Halis lwt-ç çe

liğinden yapıl • 

mış gramofon ve 

saat zembereği 

satıyor. Kilosu 

140 kuruı~~ur. Bu çeliğ\ ~ lsveç 
olmadığım ispat edene 1 CiO lira 

tazminat verilecektir. 

Adres: Beyoğlu Yüks~kkaldı· 

nm Kulekapı No. 665 

ı.tususi SARTLAQIMIZ ~A\0:.'IND...: 
l ~ 

GIŞ~Ll:l2iMiZDEN MALUMAT. AllNI Z\ 

nan gün ve saatte kanuna uygun olmak üzere fiath teklifname ile !m•mı••--•-••••-•I 
1350 lira % 7,5 muvakkat teminat parasını komisyona tevdi etme
leri. (1282) 

ÇAL 1 KUŞU çıktı 

Kapsız ·ı 00, kaplı 125 kuruş Satış yeri: J kbal Kütüpharıesi 

--EK ZAM A ... 1 

ESKr DER( )' aralarına 

en tesirli deva 

DERMOZ 
- Sirkeci Merkez ecıa nesi 

ZA Yt - El aziz .\ skl'rlik ~ubesin

den aldığım ashcri Yesikamr zayi et-
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

317 Tevellütlü IIalke\'i l 'alebe 
Yurdunda Mehmcd Erdem. 

Dr. HAZIM 
yoilu Yıldız Sineması kar~r-ı 

a 'Rekfu· ~Q.kaJ, No: (~) 

~E~ 
16PJlüN 
1 .LiNDEllı 
K..ALEM 
OLMALlDI. ___ __ 

Her yerde arayınız 

DOKTOR 

Kemal özsan 
IJrolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 
Kraköy - T~kselsiyor mağaza.sı 

yanında. Her nün öğleden sonra 
ı 2 - den S - c kadar.. Tel: 41235 

ZAYi- 3555 No. !ı kamyon tek 

plakamı zayi ettim. Hükmü olma

dığı ilan olunur. YUSUF (86) 

Mersin Belediye Reisliğinden: 
Belediyemizce satın alınacak 5271 tane bina, sokak caade -,;e 

meydan numara ve adları yazılı emaye lavha açık eksiltmeye ko · 

ZAYi _ 933 senesinde Selimi· nulmuştur. Bu lavhaların ruanlan-mış bahası 1387 lira 70 kuruttut· 
yedeki birinci topçu alaymrlan al- Eksiltme 4 Mayıs 935 Cumartesi günü saat 15 te Belediye <lairesir'l· 

mış olduğum askeri vesikamı kay- de yapılacaktır. Eksillme şartnamesi parasıı: olarak Belediye fert 

hettim. Y cnisini çıkarac~ğımdan müdürlüğünden alınabilir. isteklilerin yüzde yedi buçuk temin2'-l 
eskisinin hükmü yoktur. \ parası Yeya Banka mektubu ile tayin olunan saatte eksiltme koJJl~ş· 

324 doğumlu Çerkefli Ahmet\yonuna bizzat gelmeleri veya noterlikten tasdilcli vekaletname 1Je 
oğlıt Tahsin (86) vekil göndermeleri bilit olunur. " 1905,, 


