
Seae S - N •• 1705 Y • itleri ,.lefoam 20203 - CUMARTESi - 4 MAYIS 19J5 

Kars Zelzelesi Müthiş Bir Fellket Ol u ! 

Aç Ve ır-ıl·çıplak Kaldılar 
Olen Zavallıların Sayısı 

·soOzü ·Aşkın 3anı.lıyoF, 
. Atatü~k Gençliği Va

zif eiJe · Çağırdılar! 
· A11kara, 4 (Huıud) - TOrlc Tayyare Cemiyetinin Planör J•tit
tlraek için kurdup ·~Kuta. ICatumu clla Batbakam- ı..et 
lahll tarafaad• mlWm bir •Jle•I• •eıfcla. M ..... ime ~ 
.......... Ataterk te launrl..tle tVef verdiler. Aç&hftaa aonra 
Y•ca Ôader Atatlrk çok dei..U bir ıöyleY Yererek, Tark f'DÇ
liğial, karada •• denizde olduiu ıibi ha•ada da keadlainl 
bekleyen yllkHk 't'e cleterli Jerillİ mmaya ça;.rcLJar. Buadıım 
aolU'a Tayyare Cemiyeti Ba ... . fuat Bulcay da bir .a,ieY 
yererek, tefler• t•kklrleriDi bilcHrdl. Sonra uçutlar yaptlda •• 
Tlrk kutu llyelerinden Ferit handa Çok ıGzel laanbtler 
yaparak herk .. :n ılt'Weriai kabarttı. 

1000 den Çok Ev Yıkıldı 
Kan, 4 (Hamal) - aekelede 

~::=a =ttiia.~~t: Topraktan Kıpkızıl 
ı.-~·Cak der~ PJc laay••• 
::e~~ ~kt:f:~:: .Sular F ışkınyar 
•• lrurtanlddar. 

Fellket mmtaka11ada lal'llllb- ndJ•tt .. derhal kurtanlaalan 
tlaia llllar pld~ jibl bazı yer- teala edilmiftlr. 
l•rcf• • • metre p.nifliğiade Bura1a ıelea aoa lt.ab•l•re 
açırıaa çatlalrlardU ldimm renkte ı&"e, ı•lzele hekikl •e içler acm 
ıular almaktadır. bt; facia olmup. Ôlealerla 1&• 

Aabra, 4 (Ha;ul) - D.W. ,... ilk taDial.ri tok aıllllfhr· 
li1e Bakahfı, lean Rbele facia- Heniz llller •Jıl•••••ıbr. Fa-
~iı. çoli: ,.1aac1aa iltbclar olu- kat b .. yllzl "laa oldup -ıı.-
Jol'. zeıHle antabaada fıll- 1or. Y araldataa AJaaı •İu' •e 
lretz.ae Ulb JUch• lçia lh1111• hafif obiaak ll:ere Wla ... 
..... .... .......... biti• r•e ,..... 4ilar1.k ...... ... 
tedbirler ala•fbr, Eftlz, ltarkm, DJ•· Lk.ı. llllarıa U.. 
ac- •• ~Jplalr kalaalarm, ... .... aahlJe•de mltlllr Wr t.lüet 

Yine Tilrli.MezaUmmi!J- ( 
Dem Vwugoritfr I 

~ .~ ....... , ... ,,. ,.,,,.,.,.,. •. .,,.. 
Avustiıralyah 

Bir Heyet 
'ç.n.kkalede 

.llJiik Harp Ôlülerinl 
Ziyaret !tti 

-

Bir Bulgal 
Gazete al 
Atıp TutugoT 

Sof,a, 4 ( a ..... ) - lalp; 
p&•telerl, ... .,1an ......... 
armaua Tlrk • Bulpr ..u .. 
iuaclu laararetlı baı..meyl. blla 
'- lalıarlataam lMllp He 
401t ..... k ............ 
....... ,, · 1a., dlaliüflercl;r. Fakat 
........... Jlae ••rar= t......, bu dodluk lllor e 
lalç DJpD olau1aa yUIJar çalda
jtaa da ılrlp ..., ..... Siu , ... 
.... .-ı .-ı...,ı-

. ........ çaba • Z...,a " ... 
( o. ••• 11 .. el ,... J 

500 Lira 

f fıdit'.'.!'! ......... .. 
••••• t .. ktelhr. Tafallatı.. fi•..,• 
ka49f araettlk. Ve ılr•lf .a. .. 11 ..... 
••• tlr••lc icia il••• aptalıl .. , .. 

au 1r ... ek Y1 l .. • aırfatDU(lakl rHla 
alba~a •ncut nallenlea llitial na•• 
•IDaeip ılreNIS kupou ~ •blelc 
we .. tb.....-u slll..,••k lı&fWir. 

M~aabaka Kuponu 

Reıim füımaraıı: 1~ 

Yazı NumarU& ı , 

r.,..,,, YJ:i•.t hUfa 

----~· larmblar ... ,,. ., ........ 
laalk dtalaptB ltlr korku içinde 
eYlwlaclea • cllldrlalariadaa 
....... ,. &rla•fll•. laRtmlu 
•• çoeaklar acı acı feryada 
1t.,ı.-.ıan11r . . ipe ......... •a ,.lalan . blaalına altmda ka
lanlar, imdat" kart8nu laik ... 
laruua yolduta JlzllDdea feci. 
~de cu wermi ... cllr. Dipr 
aat.ı,..ı ~dl bitin klyleriyle 
itle llarabe uUacledir. Zelzele 
Kanaa bltlli kualaruada ficltlet!e 

r O.Yamı 10 a•n yüzde . 

( Deva•• 3Jlncl ylz :f e ) 

Hayret Verici Bir Dilenci 

' Ben, Diyor, İstemem, Ve
r ·leni Alırım· 

BJr mulaarrlrlmiı ıenfi• Wr .lllw
ci De koaoımA fuutıas wn. 
Dla ba kOltllflll•J'I ll8lataa ilk ., .. 
DJ• netrettilr. Malaurlrlmb, ita 
••ynt •erici •easi• Jle ,ek _.. 
ralch koaaı•alarına ltutl• ele c1 .. 
YAID edt1or : 

- Bana bak, clalıa ı•çıcek
•••· topla pduu parba1 tut cadcle• 
Jil Siıan tellendirip yan ı•ı.t7e 
m.,-akhy1U ...ı..ue kala•-• 
tltl Burada . caa..•1ua para 
)'Okl . 

Bu auaturlu azan JiJ• çıplak 
amele, ltoyauaa mlte•elddllM 
blktl, •• daha ,..ı ahflHlll 
..,.,.,. fırlatarak kumaya 
iarddı. 

( DaY ... 18 ••ea ,.. •• ) 

• • 
Almanya, intikam Al 
maya Hazı 1 ı orl 
ltalya · Gazeteleri Atcı Kesildi 

Oll111ply•kos 3·1 ll•ilGp Oldu { Altnn HUkGmetl, 
MUhlmm•t Y•P· 
m•k lçİil ıkı Ted-

blrler Aklı 
Roma, 4 ( A.A.) - Almaa 

deniz lnfaatı bakluadald ifpab 
tehlil edea _Roma ıueteleri, bu 
alllhlanmamn, Alm'8JUID eıkl 
aakerl kudretini llaya etmek ve 
intikama haurlanmak uzaıa::aua 
yeni bir belıui olclaiuaa ya• 
maktachrl.,. 

T ribunta ftlehıd cllJer iri: 
"Almaayanın bu JeDİ chınamu 

ka11111acla, iç blylk dftılet, 
(Fraa.., ltalya Ye haaiJtere) kendi 
duıumlanaı tekrar tetkik etmek 
•• laluleria e•rettlil brarı.n ( o..... s lael ,.... 1 



lstanbulun En Fena 
Yeri Neresidir 7 

Niçin? 
Nlşantaşı Kod•mnn caddesi 

13 No lu hanede bay Necdet 
Aronay; 

- lstanbulun • ı köUi yeri ml? 
Eğer elındekllerden ba9ka kağıdın, 

kalemin yokaa, laiç yumıya kalkıtma 
az·zim. Zira 1ayacaklcr naıa yarllJDI 

y•zmıya yetiıınezt 

Bu auale cenb nrmek; lbteıi 

çok dolgun bir Iokanta.:a yemek 
ıeçmekteo zordur! 

Ne o? Y, sıyo• muıun ıöy1edUde
rimi? Va.ıfeç yahu. Biric"k Vallmld 
nyabatte iken olıun rficendir.meyelim 

* Erenköv Etemefendl caddesi 
13 No lu hane, beyan Kevser; 

- Amma da ya;>t n:z he, yaran-
111ak gibi olma11n amma, ıu lstanbo
lun fena yeri yoktur bence. Na 
tar.ıfma bak1aaı tirin, ne tarafma 
lak1am hoı görünüyor bana. Hem 
H ıki, o beğenmediğiniz çarpık ıokak· 
lar, ıisin bazı ya.ııcılnrm e1erlerindea 
de mi kötöd6r ki? 

Biraz penbe iöz'Uklll o'un yahu. 
Nedir bu, herteydeo ııkiyet, herıey
den tik!yet ! 

Eğtır latanbul fena yer olıaydı, 
elin Amerikalısı, ta dünyanın öbür 
ucundan kalkıp ta buralara kadar 
g lir midi ? lıtanbulun gUzelliğiae 
bundan kuvvetli delıl olur mu? 

* Feriköy, Re~dlye m hallesl, 
KUşklU sokağı, 4 numarah 
hane Bay Medhl: 

- Kübik resimlere taı rılcaraeak 
kadar karııık bo.ıuk kaldmmlar ... 
Öksürsen üzerine yıkılacakmıı gibi 
duran harap evler ... Bir aparbman ..• 
Yanııın yeri... Park ... Cami ... dllkkin .. 

İtte azizim. İıtanbulun her aem• 
tinde, bu kadar biribirh~~ tutmaz 
teyler bir ,., .. ~ittir. Ve intaat 
lmar..t.: "61r protram, bir inti:ı.am, 1ıtlr 
zevki ıelim hududu içinde yapılma-

dıkça, lıtanbufuo her k6tnl, bil 
sandık odası maozaruı arzetmekt n 
kurtu'amayac:aktır. 

Emlak Kıymetleri 
iyileşiyor 

Son Hnelerde gayrimenkul 
kıymetleri düıtuğü için Emllk 
Bankaaı Uç ıene evvel borç para 
verme nisbetlerini yü..,de otuz 
beştı indirmifti. Banka bu nisbeti 
geçen seneye kadar muhafaza 
etmİf ve geçen aene bunu yllzde 
elliye kadar çıkarmıştır. lzmirdo 
emlak kıymetleri çok düıtüğll 
için ikraznt kesilmiıti. Geçen ıe· 
ne ihtiyati bazı tedbirler alınmak 
şarlilc ikraz muamelesine tekrar 
başlanmıthr. Geçen sene banka· 
nan ikrazat yekunu ( 7,919,0lQ) 
lirayı bulmuf lur. Yeni açılan Bursa 
şu besi geçen ıeoe (30) bin lirahk 
krazat yapmıştır. 

Kadın BlrllAI 
Kadın Bir iii dün, kendJ kea• 

dini feshedecekti. Likin ekıeriyet 
olmodığından toplantı yapılamadı. 

DABiLi A E LEB 

u 
Bir Ev Halkı 
Telaşa 
Düştüler 

•• 

iki gündür çok sıkı yağan 
yağmur, Beşik~aıta bir evin ıu 
hUcumuna uğramasına sebep 
olmuftur. 

Şonlikdede mahallealnde 22 
numaralı eyde Bayan Fethiye 
oturmaktadır. Enelkl akıam, 
ılddetli yaj'mur yağdıiı aırada 
Bayan F ethlyenln alt kat odala· 
rına ıu dolmıya baılamııbr. 

Ev balkı teli4a dtltmUıler, 
aokağa dUkUlmUıler, bir taraftaD 
da poliıi haberdar etmiılerdir. 

Zabıta memurları, evde icap 
eden tertibatı almışlar ·ye eu 
hücumunun önüne geçmltlordir. 

Yine Otomobil Faciası 
Şoför Aklffn idareaindekl oto• 

mobil, Kuruçeımeden geçerken 
ameleden Cafer adında birine 
çarpm19, ağır ıurette yaralamııtar. 

Dişlerini OökmUf 1 
Ahmet adında biri. dün ÜıkU· 

darda Doğancılarda elektrikçi 
Kemal ile kavga etmişı, Ahmet, 
kaf asile Kemalin çenesine Yurmuı, 
3 dişini birden kırmıttır. 

Avlanması Yasak 
Kuşları Avlamış 
Beyoğlu. G&~~~:;!nda Dir 

Avcı Yakalandı 
Avcllar Cemlyetl Rei.al Doktor 

Bay Keaan. dUn lıtildll cadde• 
ıinde bir adamı polise yakalat• 
mıştır. 

Bu adam, Feriköylil Sabri 
iım;nde biridir. Sabrinin doktor 
Bay Kenan tarafından yakalat• 
tırılmaaınan ıebebi, avlanm&111 
yasak olan ılllUnlerl Beyoğlu 
caddaaludo &atmakta bulunma• 
ııdır. 

Polis, timdi Sabri hakkında 
" Avlanma Kanunu ,, na tavflkan 
takibat yapmaktadır. 

Oç Ay Nezaret Altında 
Bulunacaklar 

lrflmlye çar~ısmda ayakkabı
cı Azizin iki kalıbmı çalmak:a 
ıuç1u lsmail ve Ahmet ikinci 
ceza mahkemesinde muhakeme 
edl'mitler ve yirmi beıer lira para 
cezaaile üçer ay nezaret altında 
bulunmaları kararlDl almtflardır. 

Bir Şerir ÖldUrUldU 
Dlizcede bir aenodenberi eşkl· 

yalık yapan Murat oğlu Vahit 
ölil olarak yakalanmııtır. Vahidin 
ölüıü Düzceye getirllmiJ, teıhir 

edilmf.ttir. 

cum a ğrad ' • 
f ---------..., Kaldırımcılık 
ı 9 ayıs• Bayram 

Günü Gibi Yapan Bir 
Y tıyacağız arı - Koca·! 
Cilmhuriyet Halk partiıfnfn dar-

dı cü kurultay nın toplanacatı 9 
Mayı• fOnilnde lıtanbul gündOıld ve 
geceli olmak Cbere baştanbaıa do
nanacaktır. Belediye timdiden hazır• 

lık yapmııtır. O ıUn diter büyDk 
ıehirlerde de ıenlikler ve donanmalar 
ycıpılııcaktır. Partinlr fatanbul mer• 
kezi, 9 Mayıaıa ıehrimlzde bir bay
ram ~ünG gibi yaıanmuı ve kutlu
lanmuı lıin çalıımaktadır. BCltün 
parti ocaklal'l faaliyettedir. 

_J -· · · -·-·o~· ·oiı--· ·~· ·--
Kılavuz Yakında Bitecek, 

Bir De Katma Listesi 
Neşredilecek 

Osmanlıcadan Öz TUrkçeye 
dil kılavuzu yakında tamamen 
neşredilmiı olacaktır. Bundan 
ıonra dil kurumuna gönderilmiı 
olan Hrengeler gözden geçirilecek 
ve lüzumlu değişmeler yapıldıktan 
ıonra ilin edilecektir. Aynca 
kılavuzun neşri esnasında görülen 
eksik veya yanlıılar da tamamlan· 
dıktan ıonra bir düzeltme ve 
katma liıtesi neıredilecektir. 

Bu itler de bittikten sonra öz 
dil tizerlne verimli çalışmalara 
girjıilecg_k ~e öz dilimize tam ma· 
nasilo ka•uımuı olacağız. 

Bay Va Bayan Nıeselesl 
Poıta ile giden mektup zarf· 

ları üzerine 0Ağa, Efendi, Haaım, 
Hanımefendi .. ,, Gibi Tahirler 
yazllmaaı yaaakbr. Fakat poata 
memurJarı zarf üzerinde bay ve 
bayan kelimelerinin de yasak 
olduğunu söylemektedirler. Bir 
mektup zarfı Uz~rine bay kelimesi 
yaıan bir adama poata memuru: 
Bu bay kelimesinin üstünü çiziniz, 
yaıakbr • ., demiıtlr. 

iki Sarhoş 
Ev•elki gece iki aarhoıluk ve 

tecavUz vak'ası olmuştur: Balatta 
Salibin kayıkhane9.nde oturan 
aabıkalı Makıut, sarhot olarak 
kahveci Tahire> tecavliz etmlı, 
Lan~ada oturan Minas isminde 
bir ermeni de 1arhoş olduktan 
ıonra, kunduracı Fethiye bıçak 
çekmiıtir. lkiıi de yakalanmııtır. 

SahtekArhl< 
Sahte tehadetname kullan

maktan suçlu Muzaffer adında 
b:ri Ad iyeye verilmiş, bu adam 
da bu şehadetnameyi Ziya adında 
birinden tedarik ettiğini iddia 
etmişti. Adliyede sorguya çekilen 
Ziya, böyle bir işten malumata 
olmadığmı ıöylemiş ve ıerbest 
bırakılmışhr. 

Hırıı:ılığın, ekseriya manifatu
ra mağazalarında yapılan bir çe· 
tldl vardır ki; adına "kaldırım• 
cılık., derler. 

Polia bu itle geçinmeye kalkan 
bir karı kocayı yakalamıftır. 

Bunlar, Mehmet isminde blrlle 
karııı Huriyedir. Her ikisi, bera• 
berce, Kalpakçılarbaşında mani
faturacı Bay Fuadın dükkanına 
uğramışlar vo kumaı pazarlığına 
giriımişlerdir. Huriy& kumaş 
toplarını muayene etmekte iken 
bir aralık dOkkincının bu meşau· 
liyetlndon istifade ederek bir top 
kumaıa çarıafmın altına aokuş
turuvermiftlr. 

itlerinin bittiğini gören karı 
koca, mahsua pazarlığı uydura· 
mıyarak dükk4ndan çıkmışlardır. 

Bay Fuat. kumaş toplarım 
tekrar toplıyarak yerlerine koyar-
ken bir parçaaınin sırrolmuf 
bulunduğunu görmüş, derhal iıi11 
f arkma vararak dükkandan fır· 
lamış ve biraz ileride bu açıkıcöz 
karı kocayı ele geçirerek poliH 
teslim etmiıtlr. 

Polis, aıırılan kumaş topunu 
çarşafın altından çıkarmııtır. 

Çubukluda Bir 
Cinayet İşlendi 

Bir Bahçıvan Yamağı, 
Arkadaşını Yere Serdi 

Dun akşam Çubukluda şaka 
Ue başlayan fakat cinayetle neti• 
celenen kanlı bir hldı.e olmUftur. 

Bahçıvan Recebin yanaşmuı 
23 yaıında Rizeli Yusuf. aynı 
bahçede çabşan Konyalı Halllle 
el ıakuı yapmıya koyulmuıtur. 

Halli, şakadan hoılanmadığım 
birçok kereler ıöylediği halde 
Yusufun ı&rar etmesi onu &lnirlen• 
dirmiş Ye nihayet taııdığı kama 
ile Yusufu vUcudunun müteaddit 
yerler;nden ajır ıurette yarala· 
mıştır. 

Polis, Halili yakalamıf, Yuaofu 
da tedavi altına aldırmııtır. 

Defterdarh klar 
Maliye Bakanlıgma Fransız 

mütehassıs tarafından verilen 
raporda defterdarhklano kaldın· 
bırak yeni teıkilAt yapdmaaı, 
mütehassıs Maliye memuru yettı
tirilmesi, Maliye işlerinin daimi ve 
daha 11kı kontrol edilmesi tavsiye 
olunuyor. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

Güniin Tarihi j 

Bir .ki 
Satırla 

~osta Ücretleri 
Kamutay ruznamesine alınan yeni 

posta lAyihaıına göre, poıta ile· 
retlerini tayin ıalahiyeti Bayındır· 
hk Bakanlığına aittir. Hilalfahmer, 
Himayei Etfal, tayy re cemiyetleri 
askerler Ye askeri mektepll'\r 
talebelerile DarO§fafakahların 
mektupları, alakadar daireler ta• 
rafından ödenecek muayyen bir 
Ucrete bağlıdır. 

ir * * Hicaz K1rahnın Oğlu 
Hicaz Kırah lbnisauudun oğlu 

bir aeyahate çıkacak, latanbul 
ve Ankarayı da ziyaret edecektir. 

* * * Bir Batakhk 
Sıhhat bakanlığmın ııtma ka• 

nuniyle yapbrdığı bUyUk bataklık 
kurutma itlerinden biri olan Ak· 
ıaray Karaaa:ı bataklığı kurutma 
itine haılanmıştır. 

* * * Beraet Etti 
Uzunköprllnün Aslıhan köyün.

den Ibrahlm oğlu Ömer çavuıun 
eYlnde geçende yapılan bir aras· 
tırmada, iki klip içindeki maddo 
kaçak şarap zannlle musadere 
edilmlı, fakat Ömer çavuş ihtisas 
mahkemesinde sorğuya çekilince 
bu maddenin sirke olduğu anla .. 
ıılmıı ve bAraet k~~•! almıştır. 

Jf. * * 17 Milyon 
Nüfusumuzun 17,5 milyona çtk 

tığı anlaşılmaktadır. Çokça mu• 
hacir getirmek, ölümü azaltıp 
doğumu çoğaltmak suretile 30 
yılda nlifu&umuzun 30 milyona 
çıkarılmasına çalııılacaktar. 

* .. • 
K1raat Kltaplar1 

Kültür Bakanlığı Ukmektc p 
kıraet kitaplarının bu yıl öz türk
çe olarak yazılıp baaılmasına ka• ı 
rar vermiştir. 

* * .. 
Fransız Rahlplerl 

Şehrimizdeki Fransız rahip ve 
rahibeleri kLyafet kanununa U} -

rak burada kalmıya karar ver• 
miılerdir. 

* • • 
Kızıl Ay Haftası 

23 Mayısla 30 Mayıs arası 
Kızılay haftaııdır. Kızılay kolları 
hafta içinde yeni aza yazımı iÇlıı 
faaliyete geçeceklerdir. 

* * * ParlAmentolar 
Parlamentolar konferansı baa 

sene temmuzda Brtıkaelde topla• 
nacaktır. Bizim murahhaılar da 
Haziran 11onunda oraya gidecek• 
lerdlr. 

• * .. 
[Şapka Aleyhlnde 

lnegölde vaaz ederken şapka 
aleyhine s<Sz söyleyen hatip Ah• 
medin duruımasına Bunada bar 
lamlmış, duruıma baıka gün• 
b ır akılmıthr. 

Komşu Hran B. r.. Baksanal l 
Gazf'te ne yan; or? Beı arkadaı bir 
olmuılar .•• 

kHerek auyun içinde bırakıyorlar... , 
• • . Edirnekapıda bir evde eşekleri 1 • • • Sonra da plya1aya ıığır eti diye 

ıUrtıyorlarmıı. Kim bilir bu dalavereyi 
yapan daha ne kadar çok adam var, 
değil mi? 

Hasan B. Eveti Belki de sığır . iP 
yerine araılra eıek eti yediğimiz ıç 
midelerimiz inatçılık etmeğe baıladr, 
ne yaptak hazmetmek istemiyor. 



4 Ma··11 

Hergün 

Yazı Çok O/dala için 

BaglJn Konamatlı 

Atatürk 
Gençliği 
·Vazifeye Çağırdı 

BUyUk Önderin DllnkU 
MUhim Nutukları 

( B t••r.ı fı 1 inci yuzde ) 
Ankara, 3 (A.A) - Re sicUm· 

bur Atatürk " 'J ürk kuı:.ı" kuru· 
munuıı bugün yapılan açıhtı me
rasiminde ıu aöy.evi söylemiıtir: 

Bayanlar, Ba)Jar 
Bizim diln} amız - bilirsiniz • 

topraktan, ıudan ve havadan 
unulmuıtur. Hayatın da, eıaa 
unı.ırlan, bunlar değil m;dir? 

Bu unsurlardan birinin ekıik: 
llği, yalnız eksiklığl değil, aadece 
bozukluğu, hayatı imkAns.z kılar. 

Hayata, hele, ulusal hayatı 
ıeven, onu korumak lıteyen, 
yurdunun topraklarına, denizle
rine olduğu gibi, havasına da 
Ugioliğini, hergUn biraz da ha, 
çoğaltmalıdır. 

Bu ilginlik, saydığım bayat 
argeoleriae egemenlikle olur. 

Natllr insanları tOgetti, onlan, 
kendine taphrdı da. Ancak, in
ıanlann dlinyada, yaıayabllmeleri 
için, oaların tabiata egemenliğini 
de ıart kıldı. Tabiata egemen 
olmaıını bllemlyen yaratıklar, var
bklarını koruyamamı9lardır. 

Tahtat, onlan, kendi unıurları 
içinde, ezmekten, boğmaktan, yok 
etfiıekten ve ettirmekten. cuda, 
çekinmemfttir. 

Tllrk, bu bil} nk hakikab, Uzel· 
den tanımak kapaıitulni göste
rerek liap1al bir d6lenle, topratı 
ye onun tllrlll ürünlerini, insanhta 
verimli kılmıf; okao denizlerde 
ıöğftue(Dedik dalgalar bırakma• 
1arak, insanlığa genlik veren 
kDltür yolları açmıştır. 

Uldo, yaıadığımız bu çağda, 
artık, in!ianlar, yalnız karada ve 
denizde kalmadılar. Tabiabn hava 
Yarhğınao da içine daldılar. 

Hayat için, havayı, yalnız, ne
feslenmenln yeter olmadığı aala-
11ldı. Gerek ve gerçek olan, bava 
egemenliği olduğu yalın olarak 
ortaya çıktı. 

BOtOn ulusların, bllyük dönen• 
le, Uzerlnde çahıtıkları bu yöney
de çalışbkları bu y6neyde, TOrk 
ulu ıu da, 1Upbesiz, yerini alma
lıydı. 

Türkiye Cllmhuriyeti hükumeti, 
kara ordumuzun yanında, donaa
mamızı kurarken, hava filoları· 
mızı da, en ıon hava araçlarile 
düzenlemekten gtri kalmadı. 

Şahıılarlle onur duyduğumuz, 
hava subaylarımız ve komutanla· 
rımız da yetişmiş bulunuyorlar. 

Uçmanlarımız, her zaman Ye 
her halde, uluıun l Ozünft ağarta• 
cak yüksek değerdedirler. 

LAkin, arkadaşlar; bu kadarını 
yeter görmek doğru olmazdı. 
Hava itine, onun bUttın dllnyada, 
aldığı önem derecesine göre ge
niıl ık vermek lazımdı. 

Benu gözönllnde tutan cUm· 
huriyet hnkumeti; havacılığı, bO. 
tün uluıua iılevi yapmak kara• 
rıoda idi. 

TUrk; yurdun dağlannda, or-
lnanlarında, ovalarında, denizlerinde, 
her bucağında, nasıl bir bilgi ve 
kendine gOvenle yllrllyor, dolaıı
yoraa, yurdun aıuğmanında da, 
Ayni auretle dolaıabilmelidlr. 

Bu ise, Tllrkll, çocuklujıından, 
•atan kuı.arile, vatan havaıı için· 
de varışa alııtırmakla başlar. 

işte, bugün, burada, bizi top
Lyan aebep, o, kutsal işe bqlama 
ayinidir. 

Havacıhk kınavma ciddi sanl· 
lhalarından dolayı, htıkümete, ge
ael kurmay başkanı aayın mar.· 
tala ve Türkh e hava kurumu 
başkanı değerli. arkadaıım Fuada 
burada, 6zel minnetlerimi sunarım. 

Bu ödevimi2i batarmada, biz· 
den değerli ~ ardımlannı eairge· 
lhiyen dostumuz Ruı Sovyet 

SON POSTA 

Resimli Makaıe D Herkesin Kendi .Abidesi dl 

K r.nca Y•f r, çal flr v~ ö ür. Bırakt ğ. ea ~r az z -
man aoora yatmuruo ailip aüpüreceği yu•adao iba
rettir. 

f r. vu ıılar kendi uamh rına et.raıu .a . u ı .. nı:ıl~ra.r. 
Onuo içinde yatarlar, fakı. t ad! a rını, kim olduklrr na 
pek bilen Yar mı? Fakat l.ubarlı mak:nayı icat eden 
Fulton Löy'e bir Ab:de- b r kma c'ı~ı halde . tarihe ölmez 
bır ad bll'~kmıt ır. it~• bakil.i abide bu u~. 

Adam da yaıır, çal ı:r ve kGçük büyGk, faydalı fay
daaız Lir eaer bırakır. B"r müddet aonra rman bu eHrl 
silip ailpOrGr. Yalaız inaanlara faydaaı o'up, ~lmiyecek 
Ye aiılp aüpOrO!emiyecek o1an eaer'er kalır. 

Arkamızda bırakac Aımız abide maddi det ı. maneYİ 
o'mal ıd ır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Venizelosun Muavini Altı 
Astırmış? Nazırı Niçin 

-·~~~~~~~~~~~~-

Halk Partisi 
Programında 
Değişmeler 

Huıuıl olarak hab•r verildi
ğine göre, C. H. partiainin önü· 
mllzdeki dördllncü bliylik kurul
tayı, parti nizamnamesile progra• 
mın birkaç yerini değiştirecektir. 

Programda konuıulacak ye ... 
lerden b:rinin bir dereceli ve 
liate fizerioe HÇlm almaama ihti
mal Yeriliyor. 

Umumi idare heyetinin on 
d6rt Uyeıi on beıe çıkarılacak, 
parti kurumlarının teftiıl için 
genel kitipliie bağlı daimi 
mOfettifler kullanılabUmeaine ıa· 
llhlyet iıt•ilecektir. 

Sporculul< 
Gençlik Teşkilatı Dahi:ine 

Girecek 
Ankara, 4 - Memleketteki 

bOtftn ıpor teıkillh hazirandan 
ıonra teşkil edilecek gençlik teı· 
kilitı dahilinde bir teıekkUl haline 
getirilecektir. 

iki yıl içinde memlekette te
ıekknl eden spor kulllplerinln 
aayııı yüztı geçmiıtir ve bunların 
kırkı ittifaka dahil olmuştur. 

-···-·····-... ········-····-······················ .. ··· 
btıytık elçiai bay Karahana, önft· 
nllzde, açıkça teıekkür etmekten 
kıvanç duyarım. 

Türk çocuğu: 
Her işte olduğu gibi, havacı

lıkta da, en yllksek dilzey g6kte 
seni bekliyen yerini, az zamanda, 
dolduracakıın. 

Bundan, gerçek, doıtlarımız 
sevinecek, Türk uluau mutlu 
olacaktır. 

Yunan Divanıharp- Fili!'i".d'! 
lerinde Yeni idam Ellı Kışı 
İstekleri Yapıldı Yere Serildi 
1 •· Manil ( Fllipln adalan ) 4 
ki De Olüm Kararı Müfritler lldefanıo'da iıyan ede-

Verildi rek belediyeyi işgal etmişler ve 
Selinlk, 3 (Husuıt) - 3llmOI· bir latiklil beyannametl nefret• 

cinede kurulu OçlincU divanıharp, mişlerdir. Müıademe neticesinde 
ekserlıl Giritli olup lıyana iştirak elli kiti 6lmnştnr. Ôlnler ve yara· 
etmekten ıuçlu birçok jandarma· lılar yerlerde yatıyor. 
nın .;uçunu nbit görmüş, bunları lspanya Kabinesi Dün 
bir Hneden llç seneye kadar latif 8 Etti 
değiıen haplı cez&1ma mahküm 
etmiftir. GtımOlciaedeld iki ve bir 
No. lu divanıharpler de 28 zabiti, 
iki Hne ile Oç ay arasmda değt
ıen haplı cezalanna mahkum 

Madrlt, 4 (Husuıl) - Kabine 
dlln iıtifa etmiftlr. Yeni kabineyi 
kimin kuracağı belli değildir. 

Sam Yeli 
etmiştir. Diğer 48 auçlu zabit KaQ 
beraet etmiştir. "I 

Tar aflarında Hayli 
Zararlar Verdi Atina, 4 ( Hususi ) - Deniz 

aıilerlni muhakeme eden diva• 
nıbarpte hUkümet kom:1erl bir 
amiral ile llç küçük zabitin ve 
ltalyada firar halinde bulunan 
diğer 18 zabitin kurıuna dizilme
lerini iıtemiıtir. 

Firart General Vlabaa ile 
Harlstavriı gıyaben idama mah· 
kiım edfldller. 

Ayan reisi ve Venizeloa partisi lider 
muavini Gonatas isyan hareketile 
hiç alakadar ve haberdar bulun· 
madığını ve 1922 de Anadolu 
mağlüblyeti Ozerine kurşuna dizi
len alb nazırın idamına kendisi· 
nin kat'iyen muhalif bulundugu, 
fakat o zaman bin kadar zabitin 
altı nann öldDrmeye te9ebbUs 
etmeleri Ozerine hilkmiln infaz 
edi~diğinl ı6y lemiıtlr. 

Kaı, 3 (A. A.) - Üç gllndllr 
kazamızda ıiddetll sam yeli et· 
mektedir. Dün öğle vakti hararet 
34 idi. Dün fırtına durmuı ve 
hararet 30 a inmiıtir. 

Sam fırbnaaından ekinler ve 
zeytinler mllteeuir olmuılardır. 
Yağmur olmadığı takdlrdeköy)Q 
çok zararlanacakbr. Hava yağ• 
mura m01&lt görlinllyor. 

Yugoslavyada 
Gürültü Yok! 

Belgrat, 4 (A. A.) - Saray • 
Boınada kanlı hidiıeler olduğu 
ve Maçek taraftarlarından birçok· 
)arın tevkif edildiğine dair bazı 
ecnebi gazetelerinde çıkan haber
leri Yugoslavya ajanı• kati olarak 
tekzip etmektedir. 

r ' Sözün Kısası 

Erkek 
Kıyafetindeki 
Kız 

•-------- Serv•r 8 l'dl 

Kadıı.lar arasında erkekle bir 
olma) ı türlü türlü Anla} a nlar var. 

Kimi için bu, erkek kadar 
p<'ra kazanmaktır, kimisi için de 
erkek gibi spor yapmak; kimi 
için erkek gibi içki içmektir, ki-
mısi için de (bereket bunlar azın 
aııciır). erkek aibi küfür etmek. 

Erkek kıyafetinde mahkemeye 
gelen kız. erkek;e bir o:mayı, gö
rllnfişte en kısa yoldan balletmif, 
erkek elbisesi giymiş. Fakat ben
ce bu, erkekliği en kc:dınca anla• 
YIJ tarzıdır. Yani her şe}i kılık. 
kıyafetten ibaret sanmak. 

Orta oyununa zenne e~bisesile 
relen aktör ne kadar kadınsa, 
mahkemeye delikanlı elblıelile ge-
len kadın da o kadar erkektir. 
Yalnız bize KÜÇ ve ay kın g&r6-

nen taraf, bu orta oyunu tuhaflığını 
bir mahkeme aalonunun ciddiyeti 
içine sığdırmak mecburiyetindedir. 

Gerçi kanun hiçbir kadının 
erkek elbisesi ve hatta, hiçbir 
erkeğin kadın elbisesi giymesini 
yasak etm;yor ; fakat, birçok 
yerlerde kanundan daha kuv\ etli 
olan görenek, bu garabeti ya 
kahkaha ile, ya ıılıkla karşılar. 
Halbuki, davası görftlen bu yeni 
çıkma .. erkek • kız,, , halkta ve 
matbuatta sadece mOaamahaklr 
bir hayret uyandırdı. ihtiyarlar: 
" Sübhanallah r ,. Diye mırıldam· 
yorlar; orta yqlılar: "Daha neler 
JGrecetfz ?., Deyip geçiyorlar; 
Yeni:er: 11Eıvabını hangi mağa
zadan almıı acaba?., Sualinden 
batka birıey ıormuyorlar. Bu 
erkek • kız, ihtiyarların gözünde 
bir "garlbei aemaviye,, , orta 
yaılıların gözllnde bir ''zamane 
alAmeti., , gençlerin gözünde de 
hazır elbise mağazalarının camında 
erkeklere mabıuı koıtüm tqbi
rine yarar bir mankenden iba· 
rettir. 

Benıe bu hidlaenin bir ıiaema 
filmi provası olma11 ihtimalinden 
şüphe ediyorum ve ciddiyetine 
bir tllrln inanamıyorum. 

Almanya, intikam 
Almaya / 
Hazırlanıyor ! 

( Baıtaraf• 1 inci yüzde ) 

almak mecburiyetindedirler. 
Şunu iyice bilmek lizımdır ki, 

Almanyanın harp arzusunu teıvik 
eden, diğer devletlerin ıulh fi. 
kirleri ve siyasalarının tereddfi. 
dndnr.,, 

Gazete, allkadar devletlerin 
icabında harbe g:rmeye hazır 
olduklannı labat etmeleri şartile, 
lilib kullanmadan, her hangi bir 
ulusun harp arzusunu yok etme· 
nln mlimklln olduğunu yazmaktadır 
Almanya Bakır Ve Nlkel 
Kullanmayı Yasak Etti 
Berlin, 3 (A.A.) - Bakır, ni· 

kel, ve plrlnçin ev eşyaları ima
linde kullanılmlarını yaıak eden 
tebliğ, kurşun, krom ve kobaltın 
da kullanı:malannı tahdit etmiştir. 

/STER iNAN /STER 1 NANMAI 
". ( Batnn bu madenler, harp 

Levazımı yapmak husuıunda b.
rinci derecede kullanılır.) 

bir raıeted• okuduk• 
ı. Bunu dinleyin! 
" iki sıiln ev\ el arkad ılaramııdao birinin eyioe bir 

taluildar geliyor •• aoruyor: 
- Bay felanı arıyorum .. 
- Aradıtınız benim.-
- 933 aeaeııl yol paraaıaı \'trinizf 
Bu para İ•l•n•n arkadatımıa iki Uç yerde çalıı r 

bir adamdır. Onun için birinden olmazaa CStcklndea 
mutlaka bu parayı aeoeler bitmeden alırlar. Sanıyoruz 

ki, iatediti para 93.,l Hneai verriaidir- Getirip mak• 
Luzunu sıöate.iyor ••• 

- Bu detll, sıeçen Hneninkini iatiyoruz. 
Arkadat tekr .. r eYr.ıkım arıyor ve 932 den itibaren 

bGtiln makbuzları sıet:rlp: 
- Bak azizim. 1ıte aç ••nelik makbuz, bir c!aha bu 

it için zahmet etmeyin! 
- Hayli', nzifemiz. Ben yalnız 933 •eneainl arıyo

rum. 934 için ayrıca •İze sıelirler •. ,, 
Bir defa vergiıini vermiı olan bir yat ndatlan ikinci 

defa nrıl aranır mı 1 lıtanbulda aranır. ÇGnkü bir 
adamın versı:ai oturduğu ve çalıtbğı yerlere sıl$re birk ç 
yerde birden tahakkuk ettirilir. Mııkbuzunuxu aakla
mazaanız aynı nrsıiyl birkaç defa ödeyebilırain iz. 

. /STER iNAN /STER 1NANMA! 

Gazi Osınan 
Paşanın Definesi! 
Hayal Peıinde Koıanlar 
Şimdi De Bunu Arıyorl ar 

Sofyadan bildirildiğine göre, 
define bulmak huly .. sında o!an 
bazı Bulgar gruplan beledi}edcn 
ızın alarak Pllevnede meılıur 

Pilevne kahramanı Osman paşa• 
nm gömdüğü r;vayet edile~ baıi-

etbnhuriyetine ve onun, sayın L------------------------------------------- ueyi aramağa baş1.ımı1lardır. 
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Zarada Yeni Yatı ı 

: t Memlelutt Man.ıarası~ 
1 

· 
MEMLEKET H 

1 

Karadeniz 
Köylerinde 
Son Posta 

Çocuk Bayramı Ve idman Şenlikleri Mektepleri 
Açılıyor 

Pazar, (Husuıt) - Zanat köy'1 
buraya üç saat uzaklıkta, 70 evli 
bir köydür. Bu köy, Venekdere 
köyüne yakın olduğundan bu iki 
köyün idareal birdir. Zan~t, Top· 
çu dağının değinde kurulmuıtur, 
kıtı çok sert olmakta, baharı 
mayııtll baılamaktadır. Köyde 
birçok memba ıuları vardır. Bun
ların en meıhuru Goşophe mem· 
ba ıuyudur. 

Limhonuna denllen diğer bir 
membadan da yalnız bu kBy de· 
ğll, civar köyler de iıtlfade et· 
mektedir. 

Bu ıuyun batntda köyllller 
çadır kurarak birkaç ıU• kal• 
maktadırlar. Çiinkü içimi ııhhat 
llzerlnde çok faydalıdır. Zanat 
köyOnde çok hayTan bealenmek
te, her evin en azdan 70 • 80 
bay~anı bulunmaktadır. 

Rençberllk Uerl gitmemiıtlr. 

Herkea kendi ylyeceii kadar 
eker. Buğday, arpa çok az ekilir. 
Köyde yeniden fındık bahçeleri 
yapılmaktadır. Zanatta evler hep 
keat;me ağacı kereatesiaden ya• 
pıl&r, kagir evler pek azdır. 

K8yün yanıbftfında «Aamalı.k 
alh» denilen yerde tıç tane eskı
den kalma oyulmuı taş •ardır. 
Eıklden bu taılara ıarap dol· 
durulduğu rivayet olunmaktadır. 
Köyde kahve ve dükkan yoktur. 
Köy halkı köyde yapılacak işleri 
bir gtin evvel (Cami kapısı ) d.
nilen yerde toplanarak görü.tllr
ler, biribirlerile Anlaşarak karar• 
Jaştırır!ar ve elbirJiğf :e kararların• 

tatbik ederler. Köyde ırvcılıi'a 
ıon derece heveı vardır. Bütün 
köylüler eanıar avlayarak derisini 
Rizede satarlar. 

Köyde mektep yoktur. Ço
cuklar (Langoaltı) köy mektebine 
okumağa giderler. 

Çapakçur Hususi Muhasebe 
W.emurlugu 

Çapakçur, ( Husuıi ) - Muı 
belediye muhasebecisi Bay Sı
mahattln kazamız buauıi muhaa ... 
be memurluğuna tayin edilmif, 
gelmiş, vazifesine baılamışbr. 

··· - ········ ······· 

Son Posta 
Y .. mı, ılyHl, H .. •dlı n a11ıı fHltHI 

&ki Zabtiye, Çatalçe~me eokatı, ZS 
ISTANBUL - -
(;aıetemlıde ~ılcaıı )'azı 
9e resim1.ırin bütün h•lilan 
mahfuz ve gatetemlıe aittir. 

ABONE 
- .. 
FIATLAAI 

t e 
Seoe Ay 
"'· ICr. 

a 
Ay 

"'" tORKlVE iiö 7SO 400 
YUNANiSTAN 2340 1llO no 
ECNEBi 2?00 400 800 

Abone bedeli peşindir. Ad ret 
değl,tirmek 25 tur6ıtıu. -

Gelen ~vr•lt. g~ri ue,.llme .. 
Hlnlardan rnea'ullreı elrnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kurutluk 

pul ilıivesi lazımdır. 

" Posta kutusu ı 741 fstanbul ~ 
Telgraf : Soopo9tıı 
Telefon : 20203 

"' 

Parlak Tezahürata 
1 

Vesile Oldu 
Keıan (Hususi) - Çocuk bay .. 

ramı burada çok net'eli geçmiş, 
idman ıenlJklerl de Cümhuriyet 
meydanında yapılmııtır. Bu mil· 
naaebetle mekteplller tarafından 

ıürler ye nutuklar ıöylenmittir. .. 
Giresun ( Huıuıl ) - Çocuk 

bayramı çok ııUzel olmuş, çocuk 
haftaıı neı'eli geçmi,Ur. Yeıil 

Gir .. uıa mektebinin tertip ettlti 
canlı levha pek beienilmittir. 
Çocuk alayı ıokakları dolaıarak 
lıteklerde boJunmutlar, Çocuk 
Eıirgeme kurumu tarafından 
tarafından muhtelif eğlenceler 
tertip edilmiştir. Gayet parlak bir 
çocuk baloıu da yapılmııtır. .. 

Konya ( Huıuıl ) - Çocuk 
bayramı dolayısile Cumhuriyet 
meydanında yapılan tezahürat çok 
gUzel olmuş, miniminiler aUrekll 
alkıtlar kazanmıtlardır. Jimnastik 
ıenliklerl ıpor muallimleri Bayan 
Mtirilvvet ve Bay Refik Sel idare 
etmit!erdir. Atatürk ilk okulu da 
bir müaamere vermiftlr. 

* Balya (HuıuıiJ - Çocuk bay• 
ramı mUnuebetile Çocuk Eıirge
me Kurumu bütün çocuklara iez .. 
me ve •ilenme karneleri dağıtmıf, 
çocuklar tertip • edilen bütün 
eğlencelere bu karnelerle bedava 
girmişlerdir. Bayram dolayııile 

çocuk mevzuu etrafında birçok 
toplantılar tertJp edilmiıtir. .. 

Çorum ( Hususi ) - Çocuk 
bayramında Çorum yavruları da 
ıokakları dolaıarak birçok iıtek· 
lerde bulunmutlar, fakat büyük 
bir alaka ıörmemlılerdir. idman 
ıenlikleri buranın yıllardanberi 
görmediii büyük bir apor ıUnll 
tellkkl edilmiştir. Şenlikler kııla 
meydanında yapılmıt ve büyük 
bir alaka ile takip edilmiıtir. 

~ 

Sıvaa ( Huıual } - 23 nisan 
çocuk bayramı Te idman ıenlikleri 
pek parlak geçmiştir. idman ı•n· 
likleri Kabak meydanında yapıl
mııtır. idman ıenliklerinden ıonra 
lise ve ortamektep arasında birde 
futbol maçı yapllmııtır. .. 

Biıa (Huıuı1 ) - Çocuk bay
ramı pek net' eli geçmiı, minimini· 
ler ıerefine bütün dllkkinlar 
kapanmlf, bUtUn kaaaba çocuklari 
önlerinde muzika olduğu halde 
ıokakları dolaımıılar, kaymakam
lık, belediye relallii gibi vazifeler 
almıılardır. -----
ı Konyada Yol Parası 

Konya, (Huausi) - Vilayet 
umum mecHıi yol paraaınm 6 lira
ya çıkarılmaınnı kararlaştırmıttır. 

Alman Arkeologları Truvada 
Çanakkale, (Husuıi) - DUn

yanln en me,hur arkeoloilarından 
82 yatında Alman Bay Dörpfolt 
yanında profeıör Bay Gössler 
olduğu halde buraya gelmif, Truva 
harabelerinde tetkikat yapmııtır. 

Sıvas Hahsı 
Sıvas, (Huıuıt) - Sıvas san' at· 

l ler evi Berlinde açılacak bilyilk 
urgide teşhir edilmek üzere ga• 
yet iüu.I bir aıvaa halııı doku• ._ ____________ _, j yacaktır. 

Giresunda çooulc alayından bir par9a 

lzmirde incir Ve 
Üzüm işleri 

lzmlr ( Huauıi ) - ÜzUm ve 
incir mahııulnnll lıtandaf" 

Diıasyon lıleriol araıtıran Alman 
müteha1sıalara bujünlerde Aııka· 

raya dönecektir. Dün piyasada 
çıkarılan bir şayiaya nazaran hn-
kümet ihracata kontrol etmek 
tasaV\lurundadır. Resmi makam• 

lar bu ıayiamn asılıız olduğunu 

re1men teyit etmiılerdir. 

Karamanda 
Megvacı7ık 

Karaman, (tluıuıi) - Geçen 
yıl kurada yapılan tecrilbeler ne
ticesinde Karamanda meyva y•
tiıtirilebileceği anlatılmıştır. Bu
nun için bu yıl meyva bahçeleri 
teaisine baılanılmıştır. Burada 
fıahk yetiıtirilmesine de çahııla
caktır. Geçen yıl yetiıtlrilen mey• 
Ta ağaçlarının bu yıl çok mahsul 
yereceği anlaıılmaktadır. Çiçekle-
rinin hepsi tutmuıtur. 

Alanyada Bir Duruşma Bitirildi, 
Kişi Mahkum Oldu 
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Alanya adliyeoileri bir arada 
Alanya ( Huıuıi) - Atırceza daima lhtilif eksilmeyen, 150 bin 

mahkemHinde 15 celse deYam liralık aerveti dillerde dolatan 

eden bir daTa neticelendi. 

933 yılının 26 eyl61Unde Ak .. 
ıeklnlo Ormanl köyünden Abdul· 

lah oğlu Mehmet ıahitlik için 

Manaviat Sulbceza mahkemesine 

giderken yolda bir pusuya dUttl
rlilmUı, mavzerle vurularak öldll· 

rliluıüıtU. Hidisenin hiçbir ıahidi 
yoktu. Fakat yapılan adli tahkikat 

neticesinde Mehmedln, kendi iİbi 
zengin olan, fakat aralarında 

T ekirdağında 
Göçmen Evleri Yapılma

ıına Baılanıyor 
Tekirdai (Huıusi) - Hl\kfı· 

metin aöçmenlere •• yapbrmıya 
karar vermiı olmaaı muhacirler 
arasında pek bU) Uk ıevinç uyan
dırmııtır. Göçmen evleri için llzlm 
olan kereıte?er getiri" miye baş
lanmıştır. Evler Ankara imar MU
dUrlüiUnün yaphğı projelere ıöre 
yapılacaktır. 

Antepte Ok uyanlar 

Eyüp otlu Mehmedln ojlu tara• 
fından öldürtUldUğll meydana 
çıkarılmıı, muhakemelerine baı
lanmıftl. Bu muhakemenin ıon 
celsesinde EyUp oğlu Mehmedin 
oğlu Hakkı l O sene hapse, öldü· 
renlerden Ali çavuı ile Koca 
Ahmet te )'ine onar ıene hapı• 
mahküm edilmişlerdir. Bu muha· 

keme pek bUyt\k alaka ile takip 
edilmiş, mahkemeye 30 saat 
uzaklardan dinleyiciler gelmişlerdi. 

Somada 
Bu Yıl Az, Fakat Güzel 
Tütün f stihsal Edilecek 

Soma, (HuımsiJ - Yeni yıl 
tüt n ekimine h şlanmıttır. Bu 
yıl iatihsa:in geçen yıla göre yüz
de yirmi az olacağı, fak at bu 
niabette de nefiı tütün istihsal 
edileceği tahmin edilmckted:r. 
Tütünlere hastalık gelmemesi için 
lazımgelen tedbirler alınmıılır. 

Bahkeslrde Bir Müsamere 
Balıkesir ( Hususi ) - Necati 

Bey muallim mektebi tarafından 
çok güzel bir müsamere verilmiı· 

Zara (Hususi) - Uzun sene
ler derebeylerinln Te aşiret relı· 

lerin:n zulümleri altında ezilerek, 
imar ve refah yllzll görmeyen bu 
havalide Cümhuriyettenberi btl· 
yük bir inkişaf vardır. 

Değerli kaymakamlar ve na• 
biye müdürleri halkla yakından 
alikadar olmakta, toplantılar, 

konferanalar, maçlar tertip ede• 
rek ahalinin hem beden, hem de 
fikir terbiyesini yUkseltmiye ça .. 
lıf makta, bilgilerini arttırmakta• 
lhrlar. Kazada ve bUtlin nahiye
lerde yeni binalar yaptırılarak 
h.alka ev •• bina numuneleri ve• 
rilmekte, ormanlar içinde yaıa· 
maktan kurtarılmaları temirl olun• 
maktadır. 

Buralarda idet olmama1ına 
rağmen haftalık puarlar ibdai 
edl:erek halkın ucuz ve aldanma
dan alıi verit yapmaa1, bu ıaye· 
de iktısadl çahımalarıo da arttı
rilması iıtihdaf edilmektedir. 

Halkın tltrtçe konuımaya 
ant içmeal Ye sade Türkçe ko
nufmıya baılanılmıı olmaıı da 
muhitte btıyttk bir Hvinç uyan· 
dırmıttır. Eaaıen KUrtlökle ali• 
kası olmıyan, öz Türk olan bu 
havali balkı eakl devirlerin kuy
Yetlendirdlğl bilgiılzlik ve görgli· 
ıtlzlük yüzünden ya•aş yavaı alı• 
ıılan bir itiyatla KUrtçe konuı
mıya baılamıı ve Tttrkçeyi ihmal 
etmiı bulunuyorlardı. Bugün keo.
dl öz dillerini krillanmıya batla· 
maları kendi dillerinin güzelliğini 
aulamıı olmalarından l!eri gel
mektedir. 

Ctımhuriyet Htlkdmetl burada 
k8ltUr lılne ehemmiyet vermek• 
tedir. Yıllardanbeti mektep ve 
mualllm adı lşitmemiı köylerde 
mektepler açılmakta, nahiyelerde 
de yatı mektepleri vllcnde gell· 
rllmektedir. Eski Harkum köyünde 
de 12 odalı bir yatı mektetil 
•llcude getirilmiştir. Bu ya~ı 
mektebinde civar nahlyelerin ço• 
culdarı da okutulacaktır. 

Antepte Bir Kaza 
Antep ( Huıuıi ) - Klllsl• 

Antep araıında itleyen Ganiye t 
ait otobliı Ktlia yolunda devril
miı, dört kiti yaralanmışhr. Tah'" 
kikat yapılmaktadır. 

Afyonda Bir Yılda Evlenenler 
Afyon ( Huıuat ) - Afyon E" .. 

lenme dairesinde 1934 yılı içlnd• 
230 çiftin niklhı kıyılmıftır. 

........... -················································· 
--~~~~~~~a-.~ 

BUTUN ULKE.Y-1. 
HERC.UN 

Antep ( Husuai ) - Bu yıl 
memleketimizde QO Millet Mek
tabi açılmıf, bu mekteplerde 80 
muallim parasız çalışmıthr. Bu 
mekteplerde 181 i kadm olmak 
Uzer• 2189 vataodaı okuyup 
yazma öğrenmiıtir • 

tir. Müıamereye memleketin ileri ~'''~- p ~ 
gelenleri davet edilmişlerdir. ~ n . ., !Ş .&"" 

de büyük muvaffakiyet &öster· BüTÜN ÜLKEYi Hf.R G.~N ~~ 
Talebeler Mete 'piyednin temıi·m· l OAKI ~IR. •L A$111 

miılerdir. . _ 
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Uluslar Kurumun
da Çıkaıı Hukuki 
Bir Mesele 

CeneYrede Almanyanın aff4bfan

llli sı hakkında Uluslar Kurumu 
k~nseyinc• verilen maneTİ takbih 
kararının üzerinden bir hayli zaman 
••çti. Fakat bu duada mtlıtenkif 

kalan Danlmarkanın hatb hareketi, 
bir hayli dedikoduya ıebep olmakta 
devam ediyor. Bunun Hbebi ıudur ı 

Danimarka hükumeti, Uluslar Ku· 
ruİnu konseyinde timal memleketleri 
grubu denilen ineç, Norveç ve bJr 
de Danlmarkadan mllrekkep devlet
lu :ıümrHiai tem ıi1 etmektedir. 
İemııil ıırHı DanimArkada olduj11 
içindir ki, Ulualar Kurumu konııeyin· 
de onun murabhuım mevki e.lmıt 
1r6rilyoruz. İneçte, iktidar mevkiln· 
de Soıyaliıt partiıl bulunmaktadır. 
Binaenaleyh · Alme.nyada yazlyete 

• hakim olan Hltlerizme tiddetle mu• 
haUftir. Bu hükumet, ist.rdi ki f?a· 
almarka da diterleri gibi Alman. 
)'anın hattıbareketinl k6t0 &6ren ek
seriyet sGmrHİ araaanda bulunau•. 
D~nimarka bunu y•pmadı, ekıeriyete 
nı1;1hallf bir vaıiyet te takınmadı, 
fıı.kat mOıtenkif kalmak ıuretlle 
l>lr nevi bitııraflık gösterdi. Halbuki 
HmıU ettifl zGmreye dahli bHı dn. 
letler, DaDimarkamn bu itte kendi· 
ler·ne dan :ımadığım ve öz reyi)e 
hareket etmek ıuretile nkllet nzlfe• . 
alni ıullatlmal ettiğini aöylemek lıti· 

rorlar. Hldlae, Uluslar Kurumunda 
dikkate deQ'er bir hukuki ihtilif 
çıkarmıfhr. Her ne kadar bu vesile 
ile Danimarka hakkmda ıu veya bu 
tedbir ahnmaaı mevzubahı detll1e de 
tlddetJi tenkit H D•friyat yapılmaaı· 
Din da 6n011e geçilememektedir. Danf· 
ınarkarun UJuılar Kurumundaki var.i
reti, bu noktadan ,n,ıeımiıtlr. 

Süreyya -----
Marsilya Faciası 

Yeniden · 
Görüşülecek 

Cenıvre, 3 (A. A.) - Kıral 
Alekeanclr ile bakan Bartu'nun 
IUUmüne-aebebfyet veren Manilya 
ıulkastlnin aıyaul meıullyetlerl 
meselesi uluslar kurumu konseyi
nin 20 Mayıı toplantısı ruzname-
ılnd e reımen yazılı bulunmak• 
tadır. 
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ltalganlar 
Habeşiıtan 
Yolunda 

Napoli, 2 ( A. A. ) - 83 el 
piyada alayına m•nsup kuvvet• 
lerle kumandanlarını, otomobil ve 
diğer harp malzemesini tatımakta 
olan Ganj vapuru Şarki Afrikaya 
hareket etmi9tir. 

Askerler, rıhtıma toplanan bD· 
yllk~ halk kütlelerl tarafından teza• 
hUratla ıelimlanmııtır. 

Lehistan da 
Kar Felaketi 

Varıova, 3 (A.A.) ~ 36 ıa• 
attenberl Lehiıtanm her tarafına 

ılddetli kar yağmaktadır. Eriyen 
kar yığın]an yoUarı kapatmakta 
~· ıtmendifer mUnaka litını dur• 
durmaktadır. Hasar bllbas&a ç( .. 

çek bahçelerinde çoktur. 
Tekrar ıiyaııal bir nutuk ıöyliyen Baı· 

bakan Makdonald ----------------------------------
Yeni yapılan Ittif ak Le· 

histanı Korkuttu 
_ltalya ise 

Memnundur 
Roma, 3 (A. A.) - Fransız -

SoYyet misakı, orta Avrupanm 
emnfyetile uygun olması Hhebile 
memnuniyetle karıılanmışbr. 

Lebistaıiın Tuna konferansına 
lttirak kararı, bu hfikftmetin tek
rar Almaoyaya yakınlaımaıundan 
korkan Italyayı tatmin etmek· 
tedlr. 

Varıova, 3 (A. A .) - Lehis· 
tan, Franaız • Sovyet karşılık!ı 
yardım misakının kendhılnl dııar• 
da bırakmasından kw&.:maktadır. 
Bu mlHk, F ranıı:ı - Lehiatan itti
fakı ile Lehistan • Sovyet ademi 

Yz••a: 
Mahmut Yesari 
. 

teca'Vi1z miıakını ho:ı:madığı tak• 
dirde Lehistan endişe etmey~ 
cektir. 

Belgrad, (A.A.) - Mmtakavt 
misaklara daima taraftar olmuş,, 
olan Yugos!aya, Fransız • Rus 
andlatmasmı memnuniyeti• kar
ıı!amaktadır. 

Fransaya Gelince 
Parfs, 3 (A.A.) - Gazeteler 

Fran11z .. Rus andlaşmaaının im· 
zalanmaaını büyük bir memnunl• 
yeti• karıılamaktadır. 
· Figaroda Vladimir Orme1&0 

diyor ki: 
· uMerkezt, Şarki ve garbi Av· 

rupada sulhun kuvvet'.e:ımesi ile 
alakadar bUtUıı devletlere açık 
olacak bir andlaımayı tercih ede~ 
rlm.,, 

Fakat lngilterede 
Yine Korku 
Hüküm Sürüyor 

Londra, 3 (A.A.) - Avam 
kamaraıında harici ıiyasaya 
dair bir nutuk vermiş olan baş· 
bakan Makdonald, geçen Berlin 
görüşmelerinde Hitlerin, komıu· 
larlyl• birer ademitecavUz miea· 
kı yapmaya hazır olduğunu, 
ıonra bu misakların birleı,tiri
lerek umumi bir ademitecavilz 
mlsalt1 ıekHne konmasına itiraz 
etmeyeuğinl a&ylemiş ve: 

« - Önce buna ehemmiyet 
. verilmemiştir. Ukln ıimdr Hitler, 

ilk tekllflerinl daha mllsbet bir 
tekilde tekrara davet edilecek 
gibi görUnUyor.» demiıtlr. 

Makdonald, Alman deniz silAh· 
lanmasırun, tam yeni lngilb: tahtel• 
bahirleri yapılacağı 11raya teaadUf 
etmesine de işaret etmiş, fakat 

· yakında umumi bir allAhsızlanma 
meselesinin tetkikine tekrar fır· 
aatlar doğmaaı muhtemel bulun· 
doğunu da 11öyleyerek nutkunu 
nikbin bir ifade Ue bitirmiıtir. 

Bu arada hariciye bakam Slr 
Con Simon da söz alarak, Alman 
bava silahlanması hakkında da· 
ha evvel Avam kamaraıına ma
lftmat ve rakkamlar vermiı oldu
ğunu s6ylemi~tir. Muhalif parti· 
ı,r hükumetin ailttllğll aiyaaayı 

tasvip etmiıtlr. 
MuhafazakAr partisinden Çur• 

çil, uluıal mlldafaa siyasasını 
tenkld ederek tecerrtıd temayül· 
Jeri aleyhinde bulunmuı ve Fran· 
sa 'f'e ltalya ile çalaşma birliğini 
tavaiye etmlıtlr. 

Fakat Bir Endi•• 
Londra, 3 (A. A.) - Lord 

Edenin parlAmento katibi K,ran ... 
büro, kendi kanaati olarak demiş· 
tir ki: 

u Kuvvet polltikuının muvaf· 
fak olamayacağı iyice anlatılırsa, 

harbe sürükleyen kuvvetlerin 

kağın kerpiçletmiş topraklan 
deşildi ; tatlar aöküldü, parçalandı 
sanki ... 

Çam Tırtılları 

Çok yakmdan iki silah takır· 
dadı. Hacer, yerinden de sıçraya• 
mıyordu. Takırtilar, aralı aralı 

aksetti, sonra tavsadı . 
Hacer, sea duymak için, kulak 

ka bariıyordu. Tek bir takırtı .• 
Sonra bu takırbnın hava boıluk
larmdaki saraak uğul.wıu •.. sonra, 
birdenbire çöken ağır, katı, ka
ranlık bir sesaizlik •.. 

Bu yaklaıan nal ıeslerl, silih 
tak1rtılarından faz:a Haceri Uz· 
müftU. Kör kurıuniarın arasından 
sıyrılıp kurtu'arak karenhkları bir 
tlmielC gibi delip atanı dörtnala 
aUren kimdi? 

Söyle, diyorum sr.na ..• 
Kim kimi vuruyor ? 

Otelci Ömer Ağa, birden 
clurmuıtu, •• bir.şey hatırlamış ıibl 
f6zlerinl kırpııtırarak geriledi ve 
elini ağır ağır almndan geçirdi. 
O, jandarma mülazlmlnin takibe 
çıktığını biliyordu. Fakat kimi 
kovaladığım da biliyordu. Haceri 
koruyan temiz yUrekli genç zabit; 
Hacerin akrabaıu, Bekir Efeyi 
takip ediycrdu, ve bir haftadan· 
beri,! Bekir Efe kaçıyor, Cevat 
Bey kovahyordu. Bu, yakmlaşan 
ıtlib 1eı!eri, bu kaçıp kovalama· 
llm 11on kerteye geldiğini anlatı• 
Yordu. 

Ömer Ağa, ne cevap verece· 
ğinl ıaıırmıştı : 

. - Tuhaf soruyorsun be Ha
h1m 1 Karanlıkta. biribirlerlne 
k&rarlama1ıua atıyorlar, belll olur 
Qıu ki f.. 

Hacer, otelcinin sesindeki şaı,· 
kınlıktan ürktu, kendine geldi. 
Ömer Ağanın yakasını bırakb, 
fllkat yine içi içine stğmıyordu: 
· - Peki amma, bunlar biribir· 

letini kıracaklar mı? 
- Ne ycıpıhr ki?.. Aralarına 

rfrmekte olmaz... Hem, glizgözft 
görmllyor, adam, k6r kurşunla 
vurulur. 

Hacer, bfr yaprak ribJ titre· 
yerek bakıyordu: 

- Peki, sonra? .• 
SilAh sesleri, biraz ara Yerir 

ılbl olmuıtu. Bu, çarpışmanın 
gevıediğine de alamet olabilirdi; 
yalnız, yenilen, gerileyen hangi 
taraftı? Körlemeden de ablaa, bu 
kadar kurşunlar, hep haYaya, 
boıa ııkılmamııtı. 

Hacer, merdlYen batında du· 
ramadı, odaaına döndll: 

- Ömer Ağa, hır IAmba ge· 
tir .•• Benim lambanın şlıeıi kırddı. 

Otelci, ıilAh ıeslerl, arasında, 

yukarıda da gUrültüler olduaunu 
duymuıtu. Fakat bunu araşhrıp 
ıormağı, artık aa baha bırakmııtı. 

Ömer Ağa, merdiven batında· 
ki Jdar•yl, genç kadma uzattı: 

- Şunu bir yol al... Ben, aıa· 
ğıdan baıka ışık getiririm. 

Hacer, bu, kör ııığa da razıy· 
di. Çenesi abyor, diılerl çatırdı· 
yor; ıırb, omuzbaşları kablacak 
ıibl titriyordu. Mantoıuna sarıldı, 

· yatajan kenarına bllzülerek oturdu. 

Hacer, bu, birdenb'.re çöken 
' ağır, katı, karanl:k ıessizllk içinde 
kendini unutmı.ıf, kaybetmiş gi· 
biydi. 

Havada bir kibrit çakılmıt da, 
onun gözlerinin önfüıde hızla do· 
lattm~mıt gibi, Hacer, karanlığın 
içinde ıtıktan burgularm dolaıtı· 
ğanı görüyordu: 

- N• c lmuştu ? Kim kaç
mıth? Kovahyanlar mı ger:le
miılerdi? iki tarafta da yoru tmuı, 
dinle lyorlar mıydı ? Yoksa, kar· 
şılıklı atılan kı..rşunlardan iki ta· 
rafı da mı kırılmıştı? 

Hacer, yerinden kımıldamağa 
korkuyordu. 

Biraz evvelki ıilah takırdıları· 
nın tehdidi altında, biiUln kasaba 
susmuı, ıinmitti. Birdenbire ıo· 
kakt• koşuşmalar oldu... bu ko
şuımaların arkasından, taıları sö· 
ker ğibi çatlıyan nal sesleri du· 
yuldu •.• 

Hacer, dUıUnemiyor, bekli
du. 

Nal .esleri, yakınlaııyordu; so-

Uzun · yele1erinl ürperte Ur
perte kişneyen al at, genç jan· 
darına mUliziminln ata, Hecerln 
gözlerinin önüne gelmiıti. Hacer, 
bu hayale, daha fazla ıımmak, 

onu daha fazla benimaemek için, 
gözlerini yumdu ... 

Nal sesleri, otelin sokağında, 
bir demir kamçı gibi şaklayordu. 

Bu demir kamçı, bUUin hızı• 

le Hacerln kalbine çarpıa, yine 
onu öldUrmiyecekti. 

Demir kamçı ıak:adı ve bir
den bire kmlmış gibi otelin önUn· 
de durdu. O anda, Hacerin ka!· 
bl durmuştu; Hacer, kalbinin at• 
maaile değil, kulağmm duygusile 
yafıyordu. 

Attan, biri yere atlamııtı. 
Yorgun beygir, aksırır gibi titiz 
titiz kiınedi. 

Otelin kapısına, yumrukla vu• 
ruluyordu. 

Hacerin beyninin içi, yine bur· 
ku~uvermlştl: Acaba, jandarma 
elinden kurtulan kaçakcı, şimdi, 
oteli açtmp, otelde ml saklanmak 
lsllyordp? 

Sav'ıı 5 
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Gönül~ işleri 

Biricik Kız Evlat 
Egi Karı 
Olabilir Mi? 

Bu suali bana bir genç so
ruyor: 

" - Ben, diyor, ailesinin bi· 
ricik evladı olan bir kızla seviıi-
yoru m. Her tek evlat gibi bu 
kız da ıımarık. Hayahnda hiç bir 
dileği reddedi lmemiı. Ne lstemiıse 
yapılınıı. Hiç bir sözüne hayır 
denmemİf. Bu kı:ıla evlenirs~m 
idare edcmiyeceğimden korkuyo• 
rum. Siz ne derzloiz? 

Cemsl 
Evlilik karıılıkb bir alıı verit· 

tir. insan verdlği kadarını karş1· 
ııımdakinden almak ister. Yalnız 
almiya ahtmış olanlar evliliğin 
istilzam ettiği fedakArhk karıısın· 
da ıaıırırlar. 

Tek kız ev~at, evde , yalnız al· 
mağa ahımıştır. O, her ıeyl f ster 
ve her istediğine kavu'Şur. Fakat 
vermiye gelince, bunu!I ne oldu-
ğunu bilmez, onun için tek evlat 
hodgim ve hodbin olur. Onu 
memnun etmek gUç olur. 

Tek evlAdm ikinci kuıuru aile
sine çok dlltkün olmasıdır. Bunlar 
annelerinin eteklerinden ayrılma
dıkları için, en ufak bir mUtkUl 
karıısmda onların ıefkatine iltica 
edip gözyaıı dökmek ihtiyacını 
duyarlar. ikide bir annelerinin 
yanında yqamak ihtlyacmı gHs· 
terlrler. Bu noktadan da ıeçlm 
biraz gUç olur. 

Mamafih bu mutalealar um'Vmi 
ıörUşlere dayamr. iyi bir aile 
içinde yetişen öyle kıymetli kızlar 
vardır ki, bu fikri tamamen tek• 
ı:lp ed•rler. 

Onun için ılze tavsiyem şu• 
dur: Tanıtma 'f'e niıan devrini 
mümkün olduğu kadar uzatarak 
onun bu kusurunu anlamıya çala· 
ıını:ı. Bu uzun çalışma ıize mes'ut 
olacağımı: kanıaatfni verirse eY· 
lenmekten çekinmeyiniz. 

TEYZE . ............................................. , ..............• 
önüne geçilebilir. Biz, meauliyet· 
lerimb:i Uzerlmlze Almaya bazmz. 
Harbin buglln bUe uzun aeneler 
için bertaraf edilebileceğine ina· 
nıyorum. Ancak kaçamak yoUerı 
tutarsak, tamiri mUmklln olmaya• 
cak bir felaketle kartılaşacağız.,. 

Otelci Ömer ağanın sesi du
yuldu: 

- Kim o? 
Dııardan tok Ye sert bir sea, 

azarlar gibi cev&p verdi: 
- Ömer Ağa... Benim. Ha· 

mit onbaşı ••• 
- Senmllıln çavuş? Geçmiş 

o:aun hele ... DurunC:u, şimdi &Ç;l· 
yorum. 

Aşağı taı sof ayı ayak ses· 
lerf doldurdu; bir kilit gıcır• 
dadı, bir sürğü çekildi. Bir kol· 
demiri kaldmldı; hantal, bat· 
tal han kapısı gıcırdayarak 
eaneye esneye açıldı. 

Hacerlo ümidi sönmllştll. Otel 
önUnde duran at, jandarma mU
liziminin al ah değildi. Fakat 
g~len, jandarma çavufu, onbaşısı 
idi; ondan doğru birşey öğrene
bilirdi elbette .. 

Bir şeye ıaşmışb. Otelci, bu 
kadar ıUrllltll ile açtığı o battal 
kapıyı, istediği zaman sesizce 
açabiliyordu. Bu, ot~lin emniyet 
altmda olduğunu, jandarmalara 
anlatmak mıydı? 

Gec• yarısında, belki de sa· 
baha karşı, silah takırdamıı kur
şul!lar atılmış; kaçmalar, kovala· 
me.lar olmuştu? ot.kinin, bütün 
bu gürtiltliler arasmda, aan'atınm 
locelilderini dllıünmesi dllşUne· 
bilmesi, Hacerl biraz şaıırtmıştı. 

(Arkuı •ar) 





Japon Pamuk 
Mensucat Sanayii 

Tok1oclaa 1udı1or: 1934 yıla 
Bir .uül•t- aoa alb •)' içinde 
t.a6erl ,_,, Japo11 ,...~ 

...uacat .....,a-
arlı•er Dia kin ~ ·.a-

1• 1•6. ( Takrib.. 14 .U1oa 
Tlrk Hraa ) ba kana .W. edil
mai lcla .. 1fte c•Lt•• ....,_ ...... 549..,_ ,... ..... 
....... (20Sm1, .... , ..
................ ,. lcla 
..... ralmmlar Wr Jd lllceld
len bakarak Wr .. ,. arı rıbr. 
Yabm ..... U.alu....a,. 
.ık ...... PiUI Wr ...., .... ........... 

* Y apıln lltatlatiıtlldere ılre 
.,... ,.. 1934 Jda IODDD

dald clbya .aelru 
dolaı '8,837,000 toadar. 

miktar, dlaya iktuat bubra
lllmn .,........ olaa um ,.... 
daaberi a1aa aDadeld dlap 
ltoldanact.. a.a- fakat •daa 
••velld ••- ~ill t•blt edilea 
takamlarda fuladlr. .. 

Hambarpa JWJ•: Alma .. 
Alma ti•- lar yeni yapbklan 
ni• tic,,,..,, Dç blylk po.ta 
l . .aL- .. Yapuruau yalanda 

• ,........ d..a. iacltncek· 
il Ol' lenlir. Ba ..... 

lerii Ocl de pJet llb •aparlu
Aar •• nü Şark .m.iade çü
ta caldarchr. Ba ...... beti. 
Almanlana Aa,ada ,.,.... olduk· 
lan llllllar tlmcliclea tellrW 
~~ Billaa•a Aa1atla 

..... Al•a•lu aruaucla bta 
pmlara l.a)'lk bir ratbet ..., 
ilecetl ulaplmaktachr. M.,... 

--- ......... ilk cWa .... 
t eclecek ola Şanahont Yapa-
• AaJ&daa aYdetl lçla fimcll

bllttla kamaralar tutulm111tur. .. 
.. lakaadlaaYya ••par leleri" 

Artı .ı .. ı ıazete.-. yaz. 
deniz ilca- daima slre HUı

raa a11nda LOll
r•t 1••/... clrada topl•wak 

ra•n olan beynelmilel 

Alnutık (aka NYI) n•lllla 
• ... :.ı .... ~ ...... Jr 
aeph Saa••lll' aaadaq dol· 
.. aapYetlilaWL 

A .. !lb a C-.. 
... adb bir.._... 
,, .... ~ft· ... 

,.llftlnalfllr· 

1 

• ....... y ................ ... 

............... luılW ... il ··-

SON POSTA 

Şevler· 
ltapltea Snafa lamlade bir Fru
• • .... N ... ,.._ ...,._ ..... ......... ......,lal ..... .. 
eaD ..... ,.. t... 100 .... ••.eg 
lı.al ııattır •• nihayet 14t ,....da 
RUQada ~ haplahaae•cfe 

Gı 'ft-r . 

Lütfen Bana Yol Gösteriniz l 
bir an. •• ~ çoc:ap. ..... 
tlmcliJe kadar, im ı•Plrt• __. 
tan-• ba,nk cebrdlm, .... 
...... ........ - lld ..... •• 
kaq11111daJ1& Ya ~,...... celm
melde ................ tall-

.,.,.. 7 

J Kai ile/et.,_,. 1 
Galata Rıhhmın

daki Saç Perdeler 
Ç:rkin!iği Gidermek için 
Saç Levha ar Tamamen 

Kaldınlmalı.dır 
Galata nhtmuaıa Mumha• 

kapuuıclan k6pdJ• kadar o• 
laema llzerhrdeld clemir parmak
bklar eYYelce aaç leYhalarla kapa
bla:11 n ı. YUİJet orada çok 
çirkin bir manaara ihclu etmiftir. 
Motanke .....ı.-de bara,. ,.. 
Pdmıt•enldmlwW~ ... 
raltlDlf olu •ç ...... ~ 
.....a lupoclaa dola11 kalclın
luali ,.....ldıld8ria ..... 
arbmna dit- lama llpl-
clalnadaa ._.a..W .......... .. 
-- zail ••• , - .... ....., • 
1ra-.. ............... dakl .,.......... ........... , .... . 
ele clanaaktaclar .. 

....... klprl ___. ... 
nhbmlara ,.a M ıalar --• 
lfle1en Yaparlar 1uafblaaclaa bu 
leftalana kalmuaaa c:hlcb bir 
ltmna olmadıla bnaatlacte,ı.. 
Banlar da kalclınlarak ..... Pr' 
klnlik tamamea '-taraf Miline 
alAkadar idanler çok ,,. .. .. 
J•Pmat olarler. EIM• ....... 
den beri .. Ycat bal ... a. çlrlda 

mauarala Al perdel.n. -~ 
calaiı ... •• takip ltlllarll• .... 
haap bir .. ,. -- •tmlt 
oldapna ...... k ta çok slçtlr. 
ffumelle •alara yerli nparlu 
Janqbjma tir• meaeleJi ba 
pldld• •ltalea etmek te dojra 
dejildir ıaaaınd•JD. 

' TobMa aiüebit,,..._.. Bar B. 
'OallllJe: 

1 - Kanunlardan birçoldanm 
tatbik •bıuaa pçmed• ene! 
•etr•cli1oraı Dipr kaaanlana 
•etir lıu1U111Dda illi tatmiM çalı
pcajlze 

2 - lılennbaM •ttillaiz tef. 
.tkamm laub lsitap laallade çak
maanfbr. Çaktaja ... paetemlıcle 
illa edilecektir. 

:!: =~.::.-- Wr ., 1 BÖYLE LASTiK GiBi BÜKÜLEBiLiR MiSiNiZ ? 
Diğer tinftaa her ıec .. ,an .__ ....---"!1-----------------------------

S - General Hualltoaua 
-amı laarp w Çaaakkaleclea 
llaUedea kitaba da bula kitap 
ballade çakmamaftd'. nda -.ı .... -. sidecelder • 

amada ••la .. •k 1ibai1etiala 
mylcta olclutaau .,.. raz•te 
mnualy.etle ka1deı-ektet11r • .. 
Fil a•la ile Poloa1a aruıacla 

ilidı .. ı.- dotra hjr ..... 
Al•ta1t poıtam lladm cll-

1 
ılnlhiıektedir. la ..,. ..ı ........... 

bana iÇ motGrlD bDyOk ta11a
konlacakbr. Glcllf ,.u, 

arı t..wt eclUaaektec:llr. Y apto 
tetkikata ,an ea elYerifll 
'Mrln• • Bada,..te A11aa 

Gara De Vaqon • Bllknf • 
. •·Rodos·Gua ,. ......... 

olacaia ......... ktaclar. ş.. 
..,.._ alcldetl pc.._ek 

tile '' -tur. Fakat ... 
~ ••• , ..... HIHlll 12 
t 6tlellilecell ... ... 

,,. 
itan petrol ka111akl...._ 

temia .Hll••ıelir 
IOD ,.Darda art...._ __ _. ...-. e. arbt 

bütçeaiaia •aridabaı murll! 
l yukarı çmkarmıfbr. 8q ,a-

beticed.. lraa hnk6meti yol 
eadlfer yolu Japbrmak lçia 

•katar •ermiftir. Bap 
lfllr• demhlolu munlup leo_..,• •arm11br. 

1 - f.lslllld blçalanma 
ı.,amw ..... blr..ı.ahwn. 
.... clt-leıWd telnr , .... 
J••af bofaltnmr. 8a hareketi Hf' 
laDl'Çta ..... OD iki defa ,. ... 
DiZ ye teclriaa ..... tlO • ıf.,. 
kadar çakanaas. 

2 - Yldltl ,-. ptum, kol
larumla kabU oldila kactai' arka-
J.• uua,ı ~aldanma tatuaa n 

pldals. Sosa barakmm •• dal
.. _ ............ tlldi. 

1 - Arblltl DDllllla, kol
laruua n bacaldanam apl _. 
...da kalclmm. ....... .,.... 

. larmmia llcuaa dôlmwt• pJı.t .............. ,.,..._ 
..- bllalmalli, ... ....... 
ftlllllll WilblifH ....... ... ........... 

Ayvalık Yolu 
MERSiN ••para 4 Ma1aa 

CUMARTESi ••t 17 ele Siı
kedd• .... cak sldlfte ç.. 
.. kble, &1nm1t, Apıbk, Dl
ldllJe, Dlalfte UIYetea Bozca. 
• .. •• Gelibol111a ajra,.aktır. 

NOT : Enelce lzmlr' k• 
dar ...... .. ....... ...,.. 
baimdaa Eı• .-nema bdar 
Gidit " dlalft• 7ubrda , .. 
zılı .......... .payarak Diki-

·- .... k'tlr. "2364., 
4 - a.. ... _..._-.s1111 Menin Yolu 

çÜI tM- ......... mwaffak ÇANAKICAt..E Yapuru 5 Ma· 
oldatana zamaa k•cllabl tebrik JU PAZAR "81 1Ut O.ela 
edebillnlall. 8a hareket bidayette ._Mer_.ı_a_'_• _b_da_r_. ___ ·-23_55_ .... 

bir• "' ....... bira ..... Trabzon Yolu 
ERZURUM npwu 5 Mayıa 

PAZAR ılal ..at 20 de Rbe
J• kadar. 1-2356., 

din ...... kola~ 1•fdahUir. 
S.naa bltb Ylcud• " bllh ... 
laazım .ıhanna bG,. faıdali ........ 
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Olimpiyakos Yenildi 
Fenerbahçe 

Maçı 
Çok iyi Bir Oyun ile 
3 - 1 Kazandı 

Düakl ••~ Feaerl ıole sltlr•n ku11l•t•alarclaa biri 
Yuaaniıtan111 Pire takım olan çıkartlıtı topu, aatdaa, ıoldan 

Ollmpiyakoı dtln Kadıklydı ıeçirerık tlçilncl aayıyı ı&zel bir 
F enerbahçe ilı ilk maçıaı J•pb. YUl'Ufla J•pb •• 
Fenerbabçı GOnıı kullbOadea E ... en raatııle futbol oyaıyan 

F arulda takımını takviye ıdırık ~ll~pfyakoa bu aayıdan ıoara 
bıtkın bir haldı kal .. bai elinden 

ıahaya çıkm11tı. Yunanh oyun- l ıeldlğl kadar mtldafaaya çeklldL 
cular beyaz pantalon, kırmızı 

0 
f b d al 

yunun n111 •• aaan a yer an 
16mlek ,tymlfler. ellerinde ufak Fener mldafilırlnin dı topu lae-
T6rk bayraklan laf1yarak ıabaya men hemen kendi kalılerinı yak-

zayıfbp bU.blltOn mıJdana 
koydu. Oyun Fenerin bltla tu• 
yilonı ra;ınen 3 • 1 sibl bir ... 
tice ile bittL 

Fener takımı: BedB, Faruk, 
Y ... r, Eaat, Ali Riza, Mı•m.t 

Reıat, Naci, Şaban, Namık, Şeref, 
Flkrıtten tetıkktll etmlıtL Maçta 
tahminen Uç bin kadar Hylrcl 
vardı. Oyunu Beykoz kullbtlndea 
Şazi idare etti. 

Altın Eldiven 
Büyük Boks 
Müsabakası 

Ceneve, 3 (A. A.) - Şlkaıo 
ıehri tarafandan tertip olunan 
.. Altın Eldiven ,. bOyDk bob 
mDıabakaanı kazanan ıklplı 22 
Mayıata Şlkaıocla karıılaıacak 
olan ltalyan mllb bekı ekibi 
bu aabab •• Conte dl Savola ,. 
vapuru Uı laareket etmlftir. ~ıkmıılar, halla ae1'mlamıılardır. Jaıtırmamalara, Yunan takımılllll 

Y~nbkımm~~ ... ~-u~ -~~-~~----------~-~--~----

lngilterede Kupa Maçı 

Din kapının laladea feri d4'nenlerdea bir kı•mı 

Beşiktaşlılar Dün Top-
lantı Yapamadılar 

ihtilaf ise 
Devam Edip 
Gidiyor 

8efikt.. kulDbBndekl lhtillf, 
artık teYll edlleme:ı bir ıekllde 
açıi• .uruldu. Azadan bir kıamı, 
kulDbln yalmz mDe11iıler tarafln
dan lclare edilmeıinln dotru ol
madıtını ortaya atıyor. Ba fikirde 
olanlar dla için kulllpte bir kon-
ıre toplamı7a karar verdiler, 
mOaal.cle l>ilı ald1lar. idarenin 

j Yurtta Spor 

Samsunda 
Lik Maçları 
Başlıyor 

Samaua, ( Huıual ) - Samıua 
Halkevl apor ıub11i yeni faallyr 
tine baılamak llzerıdlr. 

Mevalmin mlaait bir ııldJ 
almaaı tızerine harekete ıeçea 
Samıun gençleri yakında ilk maç
lanna bqlıyacakttr. MeYıim lfla 
hazırlanan program futbol, ati ... 

da g6ze çarpan boıuk oyun, 
Ollmpiyak91 takımının kıymet 
itibarile di:tük oldupau kola,
Wda 9'*nnf 

Kalıci~eri topu tutamıyor, 

bap lmlunanlar da mukabil 

H 1• s· o ._ı s ş fit&. ........... ra~n fı bir toplaıttr7apama-araret 1 ır yunaan onra e 1acald8" kararını verdiler. 

tlzm vı denizcilik tıJı,elerlal 
•ruilı harekete ıetirecektir. 
Samıun mıntak111na batlı olaa 
1eklz kultlp iki anıpa aynlmlftır. bekleri falsolu vuruyor, muhacim 

hattı derlı toplu bir hücum bile 
yapamıycrdu. 

Fenerbabçe rDıılr aleyhinde 
olduğu halde Yunan kalea:ni 
ıağdao, ıo~dan ııkıtbrmıya bat
ladı. Onuncu dakikada Fikret 
Uk aayıyı, on tlçGncll dakikada 
ıağdan gılen bir hDcumla Fıner
bahçe ikinci aayıyı kaydetti. Ar
tık oyun zeYkinl bnıbDtln kay
belmiı, Adeta ıaha ıol panayın 

h· l"nl alc·cak bir t•kl• pmlttL 
Yunanblann bozuk YI ıellfisGzel 
oyunu Fener:n oyununa da tetir 
yaptı. Otuz ikinci dakikada Y u
nanlı.ar ale} hine bir dı 11rbeet 
9U111f ver.idi. E.adm çıktitl fit 
...... ıltf. 

Kartılıkb dıvam edea kanpk 
oyunun lak cİıvrtı1nl Fıaerbahçe 
Ud adar kazandı. 

ikinci dı•r• batladıİı .._an 
Fenerbah\e kaleye Hıı-.meddhal 
alcL Daha ilk dakikacla 01aaa 
batlıya Yuaanhlano hlcaauaclaa 
lltifade ecl• IOliç uzaktan çık
tiii fiti• Yunan talnmanm ilk 
.. ,. ..... yapb. 

Beld•miyıa b• ..,, oyana 
lazıtbrmıya, Yuoa.Wan bir parça 
toplatmaya aevketti lıı de Fener· 
bahçe. çok çlrlk ve o nial»ıttı 
hafif l»ir mldafaaya dapaaa 
Yunan kaletlDi bı n derlaal 
tazyiki altında emiyı bftlada. 

Yunanlılann bolllk oyunları, 
Fenerin de oyununu bozmuı, 

artık ortabkta topa her ı•kilclı 
hikim olan F ıaer mOdafilıri bi!ı 
Yunan kaleıiae kadar aokolmu.
lardı. 

Fenerin birlbiri &zerine yap
tığa lau -yilderiu on befincl da
kikAıallCfa Mb.t. ta, hattmdu 

Takımı Tarafından Kazanıldı Düa topl•ab aaati olarak Ula 
4 kulOp Samıuoda, 4 kulOp tı 

Bafrada faaliyet yapacaktır. Ba 
auretle oynanan maçların nihay• 
tinde Samaun blrlncial taJID 
edilecektir. 

Ş.ftld takımı budaı 

la,Uterı kupa11 final maçı ıdilmitler, pren• kupayı kaptana 
camartul sGntl Vemblır atac:l- nrmi• oyunculara da madal1ala-
1omuua 93000 •Jircl lnlncle nnı takmıftır. Maçta ıol Japan· 
O,nandı. Batla lnıiltenyl yerla- lara aynca madalyalar verilmlftir. 
8 opataa ltu maçı krabn yeri- Prenı Döıal, Alblon takımıma 
ae btly9k otla Pr ... Döıal bleciıinl ıGaterdlii yDkHk OJUD-
bimaye ocllyordu. dan dolayı aynca tebrik YI tak-

iki tarafın btlyUk bir clir ıtmittlr. 
ıayret ıarfıttltl bu maçın Şefld t•kımı flnala kalmak 
Uk dıneıl; bir birı bsrabere i~ln bet maç yapmq, 11 ıol at· 
bitti. ikinci denede Albion bir mlf 3 ıol yem· ıtir. Y endlii ta• 
aayı daha J•pb IH de buna kamlar içinde meıhur Araenal da 
Ş.fild iç aayı ile makabılı ede- vardır ki bu maçı iki bir kazan• 
rek maçı 4 • 2 kazanda. mıftı. 

1907 1en .. inde bundan tam Alblon takımı da b11 
yirmi eekiz sene ı•vıl Şefild ta· maç yaparak finala kalmlf, 
kımı kral kupaıım bir defa daha 18 J.0 1 at!D't. 3. gol yımfttlr~ 
kazanmııtı. Oyunun ilk aayıaın1 Demı finalı lkincı ktımeden Boltoa 
iki--• d k"k d t 'ldln rk takımı ile iki defa oynadıktan ıa;a a ı a a ı me ez IODsa kua.nllllfbı 
muhacim! yaplDlf, na Albioa aol F' 1 • 1.~. i d kik 

• ind d k"k d k ına maçanın unc a a-açıtı yı~m • 1 a a mu a• aında Şefild, yirminci dakikaıında 
bele etmııtlr. albl alt dok dald-

Maçın nihayetinde Şeflld oyun- q.':i. ş:tifd ,_.u:~cu bqlacl 
eularl takım kaptanlan Sterllnı c:ltkikaıında .İwon, seluen b~ 
taraf odan preas Dögale ta kelim ve 'eh., lf' Wsıli ı.'riJlı•l'lf•m 

eclllen ... t ikide •azlyet f6yle 
oldu: 

Yoz elli kadar aza toplanbya 
lttlrak için kultıp binası önOne 
ıelmiıterdL Fakat Beılktq kay• 
makamhğı kanuni ve idari mah
zurlar bulunduğunu ileri ıllrerek 
toplanbnın yapılamıyacatını bil· 
clirdiği için binanın önllnı ıelen
lır içeriye giremediler. Bunun 
neticeal olarak ta muhalifler top
lanamadılar. Fakat 6irendliimizı 
söre, bu mOzakerenin mutlaka 
yapılma11nı iıtıyenler, bunun t .. 
mini için alakadar makamlara 
müracaat ıtmiyı karar YVIDİf" 
lerclir. 

Bbe ıelincı, bayle ıaki vı 
uaalı ltir kolDbllmOzdı vahim 
derecede bir ikilik çıkm11 iddia· 
aanı tıcYiz edenlerden dejillz. bd 
tarafın ula1ma11 herhalde çok 
laayırh olacakbr. 

Çorumda 
Çorum, (Hususi) - Haleapor

la, Sağhkıpor ara11nda yapılan 

huaua1 bir maçta iki taraf bOylk 
bir gayret 1arfederek oynadı. 
lık devrenin onuncu dakikasında 
Haleıpor bir 18yı yaptı. ikinci 
devrede Sağlıkapor bir parça 
lalklm oynadı IH dı bir neti~• 
alamadan oyun Halılllerin ıalr 
bı.Uı bitti. 

U9aktll 
\Jtak, ( Huıull ) - U~ 

Gençler Blrllii B. takımı 11't 
Geclb takımı ara1111cla yapd811 
lauıual maç blytlk bir kalabalık 
&abdı OJllADIDIP• iki taraf 
iç lçı berabere kallDlfbr. 

Uıak Gençler Birllti ile berabere kalr a Gedlali Gen~ler -== 
Şefildlo ıol açığı Rtmmer tlattııte 
••yılar yaparak (4·2) netic .. ini 
•yclana ıetirmiflerdir. 

l<Ja1 iUpan 1'ınal maçı için 
.witllr • rwalDıl• ıso a ..... 

-= 
tren hareket ettirilmiftir. 

11 lngiltere lik maçlan . hf'lL 
bitmem.ft:r. Eu ınaçlarda ı{e ~. 
fflcl d6rdünc0, alti;on yedincl "'~ 
ziyettedir ... rt .. 
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Dünganın 
En Bügük 
Oparlör Ü 

Amerika' da aon samanlarda 
1apılu 500 •athk oparlBr cllaya
DID •D ku••etll •• •• çok ... 
••ren oparlörldlr. 

Baaun çıkardıtı Ha, ı&k ,nrll
tualaden claha ku•••tlidir •• 
Niyarara ı•llleainl• aukutuaclaa 
baaıl olaa ıllrtıltldea bin kat faz
ladır. Bir milyea iuanın laep bir 
atızdao •• ayaz a•u bapmuı 
kadar ... ••rlr •• alyl•••• alz
ler Hkiz oa kilometre menfeden 
ele kolayca lıitllir. 

Oparlörler, btlylk laalk mitlar 
leriode kalabalıia idare etmek 
yani•D çabrdıları araıında çah9an 
ltf aiye ku9vetlerlae kuıaada 

etmek lauıuılannda kaJlaaaldttı 
ıibi ıla dtıdlliQ makamında ela 
kullanılabilir. Çtınkll alellde ala 
dlldDill yalnız bir clldtlk Hıl 
çıkarmaktan baıka bir pye yara• 
maz. Halbuki blyle oparUSrlerle 
t•hllkede b.Iuaaa ıemlye talimat 
Yerilebilir ve takip edecetl yol ela 
ıöıterllebilir. 

1800 Lir••• Bir 
lardalc s. 

Bir bardak ıu ka9 paradır? 
Bizde kırk paradır •• buau da 
pahalı buluruz detll .U? Halbuki 
Noneçte imal edilen bir 1111un 
bardatı : - ( Aman bblm au
cular duyma11a f ) Bizim paramız· 
la tam (1800) liraya ıablmaktadır. 

Mamafih bu au bizim blldJjl
miz au delildir. Daha •tırdır •• 
ldm7e•I terkibi H J O detll 
D20 dur. 

Tadı idi tldan farklı delildir. 
lıanuı da ayaıdır. Batlıca farka 
ıudu daha ağır ve kaynama de
receıile donma derecelinln ayrı 
olmamdır. 

Zehirli deiildir. Fakat caah 
ı•ylerln bazıları Uıerindeki teılr
lerl idi audan farkbdır. Meaeli 
bu au ile ıulaoao tohumlar dalıa 
baıka filizleniyorlar. 

Bu aju au idi ıudan latibıal 
edilmektedir. Fakat bunu tefrik 
etmek için yapılan ameli7at 
okadar uzun, okadar mlltkOl •• 
IDaaraflıdır ki, yukarıda da dedl
iimiz gibi bir budaiı ancak 
(1800) liraya mal olmaktadır. 

Sıın'i Ratl,um 
Fen her ann de• adımlarll• 

Uerileyor. Bir za•anlar hayal 
olan ı•yler fea nyeslnde birer 
birer hakikat oluyor. Bu kabilden 
huıon aua'I radyum lıtibaali de 
lcabU olmuftur. 

Ba buauıta ilk mu•affalriyetli 
lecrtıbeleri yapaalar mefhur Ma
dam Curie'ain kııa Madam Jolliot 
Ue kocasıdır. 

Blldijimlz aodyom madeni, 
ilci milyon •oltlık bir elektrik 
tazyiki albnda yeni •• atır ml
••ll6dtilma atomlannm 1.ombardı· 
lllalllDa maruz bırakılmakta ••bu 
... retle 1 ili 3 miliıram racliyo • 
•ktJy aodyom iıtlhaal edilebil
lllekted r. 

Bugiln dilnyanın birçok llbo
tatuvarlarında iatihaal edilmekte 
olan bu ıua'i radyum yavaı 
)•• .. ra> et az miktarda iıtihsal 
•dilebilen tabii radyumun yerini 
~•tacağı aibi, ıureti iatibaali de 
.~. adam), rına atomların kudretini 
...atkilc için yeni yeni tecrlbe 
'-hal rı açacaklar. 

Güriiltil Yap•• 6alılcl•r 
batavya llbaratuyarlanacla cle

~ •ablakatı hakkında tetkikatta 
c o.. ... 12 IMi '~~ 
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DIQada Olap Bitenler 
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;; 
1 Malılcameleitle 

20 Haziran Tarihiniiı Gelmesini Hiç Türk Pas.aportile 
Gitmiı, Başkc 

Tehir Pasaportla Gelmiı 
istemeyen Bir Adam 1 

Hauptmanın Avukatları Temyizde Muhakemegl 
Ettirmeye Mut1aff ak Olamadılar 

NeyYOrfl, ~l-
aaa) - Tar1arecl 

u Unclberı ,. in 
çocupnu lldlr
dliil ıanıldıtı lçla 
idama mahktm 
edllmlı olaa Ha
uptman 'ın Yekli
leri, da•aaın T ••· 
yizde tetklldal 
selecek yıla .... 
raktırmaya au
•affak olama• 
dılar. T emyiı ı. .. 
yeti ıo Haslran 
tarihinde topla
aacak, ıiSı aly• 
lemek lçla Mld
delumumlye (1,5), 
mahkOmun ••ldl
lerlae de (3) nal 
•akit bırakaeak· 
tar. 

lunuala bera· 
iter, davaaın Wr 
111 ıonraya ima• 
kalmaıı iti• ayg. 
katın ileriye ılr
dıp Hbepbl .. 
biti• boı tla 
dejildh 

- Tabıclll
•••I llzı•ı•lea 
11,800 •• vfahlr 
malakeme enakı 
•ardır, diyordu. 
B'u, beheri IOO 
aayfalık (32) cilt 
kitap demektir. 
Bukadar kıaa bir 
zaman zarfıncla 
yetlpmez. 

Mahkeme bu 
iddiayı •arit ılr
medi: 

- Btr kat 
111 ••vel (lacil) 
iç .. at lçlade 
dizilip baaıldı, 

cevabını Yerdi. A•ukatlar l»aı 
ejdiler: 

- Emir alzindir, itaat ede
cejizl 

Bu evrakı a•ukatlar hazırlaya• 
caklardır, tabı maarafını lae bD
lcümet verecektir. 

Zannederim, size ••••lcede 
ıöylemittim, Amerika temyizinde 
muhakeme tekrar edilmez, ıad .. 
enaka bakılarak hllktlm •erilir, 
bir tle avukat ile mlddeiumuml 
dinleailirl 

Mucizeye fntizaren 
Demokld, bir mucize ıuhur 

etmiyecek olum Hauptman 20 
lıazlran tarihiade mukadderatını 
Btrenecek demekt:r. Bu, ne 
olacaktır ? Dofruaunu a8ylemek 
llzımıa hOkmOn deiiımeaine in
tizar edilemez. Filhakika Ne• • 
J•raey ad.lyeaiain tarilaiade, tem· 
fız mahkemHlnin bir cinayet 
davrı·nda ilk karan bozmam 
ıimdiye kadar ancak bir defa 
kaydedllmiıtir. Çok Hrt, çabuk 
olmakla maruftur. Bu karakterini 
Linclberıi• çocujunun katili lehine 
deiittlrmeıl beklenemez. 

Bunuala beraber Madam Hau-
ptman tlmlcllnl kaybetmemfttlr. 
zeycin• mlnulp ltir mDdafaa 
hazırlamaya J•tipc•k kaclaı par• 
toplamak. lmidile ,.ı.1rdea . .Ulre .. ...,,,. koıi~···~ 

Madam Hauptııuan ile çeeağu 

dir. Fakat bu dakikaya kadar mahauı bir elektirik makinesi icat 
eline geçen para çok dejildlr •• edildlfinl bilirainiz. Bu makine 
anlaııhyor ki Hauptman'ın avu· inaanın reakuyonlarını kaydeder, 
katları ziyanına if ıörmektedir. o dakikada hali tablide olup ol• 
Filhakika toplanan iane 1200 ma~j'ını anlatır, ıimdiyekadar 
dolardan ibaret kalmıtbr. Bu bir çok tecıllbeleri yapılmııtar. 
para da •taiı yukan mllnbuır•• Madam Hauptman kocaımaa 
imza amatörlHi tarafından •eril- bu makine Be bir defa daha 
mftür. Bunlar çekin altanı imza- t.tkik edılmnini istemif IH da 
layacaj'ı iç:n hediyelerini doiru• mahkemeye arzuau 1u kabul etti• 
dan doğruya birer dolar olarak rememitlir. Eaaaen bizzat kendi 
ıöndermektedir:er. avukatı da : 
Yala , . Keıfeden Makine Böyle makinelere inanma-

yınız, demiıtir. 
Amerikada bir adamın doğru 

ılSyleylp aöy!emediğini aalaıd a * 
Bu müddet zarfında Haupt• ........................................................... _ 

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

- ... . .... 
iLAN FIATLARI -

ı - a.~.,.,.,,. ••• ., .... ,. 
llr ıilfMall llrl ,.,.,., 61r 
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mc. n 6lüm mahkümlarıaa mahaua 
böcreyi itıal etmekte lterdevam
dır. Bu böcre idam bOkmOa&o 
icra edileceii kırmızı tuğladan 
yapılmıt penceresiz da:renin ya• 
nıbaşındadır. Hauptman höcre
ı·nde oturduğu } erden bu met'um 
binamn kapısını görebil"r. 

Hauptmanın ölüm btıcreılne 

girdiği gtindenberi, idım hilkmtl· 
nün yapıldığı yerin kapıaı iki de
fa açı :mış, içinden iki ceset çık· 
mıthr. Hauptman her iki defada 
de yerinden kalkmıı, 6llioıe gi
den mahkümlan ve yanındakileri 
ıeasizce aeyretmiıtlr. Kendisinia 
el' an nkin, .. ..ız, battı bir ba
latla i&kaJt ..tdap tlyleamek
t:Mir • 

Ee•elkl ıDa ullye birinci ceza 
mabkemealnd~ yetmlt yaıında 
Faiz adlı bir lhtl7ann mubak .. 
aeai 7apaldı. Saça ıuydu: 

Ba7 Faiz Tlrld1e tebaa11ndu 
olclaja •• T&rk puaportile Arna• 
YUtluja tlttiji halde bir ••ne 
aonra dlnlıtınde bu pasaportu 
tHcU •• Ylze ettirmemif, 'bqka• 
ıına alt bir ArnaYUt puaportile 
a•det etmiıtlr. Ankab Bay Cemil 
bu ıuıun bir ıulnlyete iıtinaden 
yapılmadıtını 16ylemlt •• milvek· 
kilinin lbtlyarlıtı, flmdiye kadar 
ldç mabkflm eclllmedlii dlıetle 
cuamma tahfif •• tecilini dlle
mlıtir. 

Mahkeme alb ay bapla ceıaaı 
•ermlı, ve bu enama teciline; on 
dört lira mahkeme maarafının 
keadiuden alanmaaaa karar 9er
miftir. 

Ya11lltllkla .. hkem•v• 
Çalınlan Bir Suı;•uz 

Habip lamlnde birisi lbrabim 
otlu Kadri adında bir adamdan 
cla•acadar. Halbald auçlu olarak 
mahkemeye elektrik fabrikaamda 
ateıp lbrabim oflu Kadri ,a;.. 
nlmftır. Fakat davacı tiklyetçl 
oldap ldmaenla bll Kadri olma• 
dıjım bllcllrmlt Ye atetÇI Kadri de 
hiçbir ıeyden ma16mattar bulun· 
macLfım alylemlftlr. Bir adrea 
yanlıthtı •• lılm benzeyiıl ytızln• 
den nkubulan ba bldlae herine 
atqçl Kadri aerbeat bırakılmııbr. 
Bıkarak Davadan Vazgeçti 

Atça Şllkrll; kafuına aandalJ• 
Ue YUrduiu için Cemal adında 
birini da•a •tmlt. fakat Birinci 
Sulh Cezada da•adan vazgeçtiiini 
bilclirmlıtir. AKI Şnkrll: 

.. Cemal her dayaya gelmiyor 
•• hep ı•ri birakbnyor. Ben de 
itimden kah yorum. V azıeçtlm. ,. 
deaıipir. 

Yaralanma blcliıeai bir raporu 
ve tedaviyi iatllzam ettirmemit 
olduğundan mahkeme her iki 
tarafı da ıalmııtır. 

Suç•uz Bir auçlul 
8/2/935 tarihine teaadüf edeQ 

Cuma ıtınll kanp lamail Hıkkt 
dtlkklnlDI İtçarak bir alacaklıy~ 
et aattıtı zabıta tarafınc!u görft1 
lerek zabat •arakaaile birlikte 
mahkemeye Yerilmlftir. Faka\ 
kaaap l.mail Hakla Cuma ,nalerl 
dtlkkln açabilecetlae dair 10 • 2 .. 
93-t dea 31 • S 9a5e kadar •ule
ber ruU.tnamMlnl heyeti hlkl• 
meye g6atermeal Dıerlne Hrbcat 
bırakılmqtır. Hlkim hidiıe aG .ı 
rubaatnameyi poliılere g&ıterip 
ıöıtermecliiini 10rmuı, lam ail 
Hakkı da: 

- Gaaterdim efendim; faltat 
dJnlemedller, demlftlr . 

.......... ·-·················-··················-······-
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Müs\ahıarah ' 

HUBUBATUNlARI 

StHHAT 
VE 

KUVVET 



fefrlka No: 14 

Kuzum Perdita, yatmazdan evvel 
fU pencereyi bir az açar mısın? .•.• 
Ne ? Çifte camlı mı dedin 1 Ne• 
den acaba? .•.. ~Ne iıe, her ikisi· 
ni de açıver hırsız~an 6dftm pat• 
lar. Belki de korkudan bMün ge· 
ce gözümft yummuyacağım. Fa· 
kat bu kaJörüferli odalar da fiy)e 
baş ağrısı veriyor ki !. ... ,. 

Perdita açık pencereden 
eğilerek bir mOddet aşağıdaki 

karlı sokakları s~yre daldı. Peo· 
cereden çekildiği vakit Caresse 
uyumu~tu bile .. 

Bir saat ıonra Care11e bir· 
denh:re uyandı. Yabancı bir adam 
pencerenin kanadını biraz daha 
itiyor ve sessizce odaya giriyordu. 

Pencereden gelen hafif ay 
ııığında bu adamın uzun boylu 
ve zayıf birisi olduğunu görilyor 
fakat karanlıkta olan çehresini 
farkedemlyordu. Yabancı ona 
yaklaşh •e el•ktrlk fenerini yO
zilne tuttu. Uyamk oldoğonu gö
rllnce bozuk bir lngiliz:ce ile: 

- "Merak etmeyiniz. GDrülttl 
etmezseniz ıize hiçbir zararım 

dokunmaz,, dedi. Elektrik dOğme
ılni bulup limbayı yaktı. 

Gece vakti bir tahta ııcırtııı 
yüzünden yorganı baıma çekip 
çarpınh ile, helecanla boğulan 
Caresse, timdi her naıılsa hiç 
korku hi11etmiyordu: 

- ••Burada işi.ıiz yok. Ne 
istiyonunuz?,, Dedi. 

"Sizden bir şey istemiyorum,, 
dedi. Bavulları iördU ve yanın· 
daki masanın üzerinde duran 
mücevherata bakmadan onlara 
doğru ilerledi. Mak1adı beşbelli 
idi. O haTulları allr'atle, fakat 
dikkatle muayene ederken Carea• 
ee'de ne yapacağını düıünmei• 
vakit bulabildi. 

Evrak aradığı yerde olsa idi, 
ber~fin onlari alıp gitmesine çok
tan razı idi. Fakat evrak1n orada 
olmadığıoı biliyordu. 

lshk Sesi 
Perdita onları yasbğ1mn altı• 

na koymuştu. Böyle yapmasına 

saik olan bu kağıtların birkaç 
aaat evvel bir adamın ölümüne 
aebep olması ve binaenaleyh bir 
kıymeti haiz olmaları dütünceıi 
Jdl. Caresse dlişllnüyordu: 

"Kağıtları umduğu yerde bu· 
Jamayınca odada araıtırmağa kal· 
kıtacak, Perditayı uyand;racak. 
O vakit Perdita'nın ne yapacağı· 
nı, neler olacağını Allah bi ir!...,, 

Arkaaını yabancıya çevirerek 
yatağına uzandı, fakat karşıdaki 
aynadan onun her hareketini ta
kip ediyordu. Herifin suratını hiç 
te beğenmiyordu. Ceplerinden bi· 
rinde bir ıilihın şiıkinJiği görü· 
nüyorclu. 

Yatağın yanındaki masada 
ufak bir lavha Ye bunların üze· 
rinde de hangi hizmetçiye ait 
olduğu yazılı Uç elektrik düğmesi 
vardı. Bunlardan hangilerinin KC· 
ce vakti nöbette olduklarını bil· 
miyordu. Fakat, bunu dUştinecek 
ııra değildi. 

Hiç gfirUltll yapmadan elini 
uzattı, her üç düğmeye de birden 
bastı ve yirmi sanJye kadar par• 
maklarmı düğmelerden kaldır• 

madı. Sonra yine • esı:zce elini 
çekti ve: 

- "Yakalanmak istemiyor• 

SON POSTA 

/~ 
.. •' ·•llU ı 
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sanJZ derhal ııTııınıL.. Zanneder- Aşağıda, ıokaktıı bir ailaıı se-
ıem kapıcı yukarı çıkıyor.,, dedi. ai iıitildi. 

Yabancı batım kaldırdı ye l:ir müddet ao--ra yatak oda· 
bakb. Belki de ı6ylenen sözleri 1ınm dışından kapıcı sesleniyor· 
anlamamıtb. du: 

O aırada da sokaktan kelkfo _ .. Madam, siz mi çağırdınız?. 

( Arkaaı .. ,. ) 

bir ıslık sesi (fitildi. ' Perdita da uyandı ve baıını 
Yabana, olduğu yerde irkildJ. ya1tıktan kaldırarak: 

K k "ne Yar? Ne oluyor?,, or muı bir kedi ıür'atlo p•n· 
k D;ye sordu. cereye oıtu ve gelirken oraya C k 

aresso apıcıya cevap ve-
dayamıı olduğu merdivene atla· rlyordu: 
da. 

Kars Zelzelesi l\t. üthiş 
Bir Af ett:r ! 
~~~~----~~~~-

Kars Zelzelesi Dnn ikinci bir yard1m heyeti 
felaket maha 'line gitmiştir. Dün 

Müthiş Bir otomobiller~e bfo ki1o ekmek ve 
dij'er yiyecek gönderilm:ştir. Çö-

Felakettir ! küntü altında ka'anıarı kurtar

( Baı tarafı 1 ioci ytbde ) 
hissedilm:ıtir. KaH m~rkezin
de de hasarat çok fazladır. 
Şimdi evlerdes kimsecikler yoktur. 
Herke1 açık }erlerde zelzelenin 
slikiinunu bekliyor. Ge!eo aon 
haber.ere göre, zelıele henüz 
de•am halindedir. 

Bazı dere vo ırmaklano suları 
birdenbire çekilmif, kaybolmuıtur. 
Arazide de yer yer iri çatlaklıklar 
huıule gelmiıtir. 

Zelzele Trabzonda da birkaç 
defa tiddetJe hUsediJmlıtir. 
,, Bu ölüm felaketi esnasında 
anasını kaybeden yanulano, ku
cağındaki yavruıile birlikte 6len 
anaların biçare vaziyeUerJ, insanı 
çıldırtacak bir korku manzaraıı 
saçıyordu. 

Şimdiki halde yaralıJarın teda· 
visine, aç Y• çıplak ka1anlann 
kurtanlmalarına bfiyiik bir ehem· 
miyet ve faaliyetle çalıiılıyor. 
Dabi:iye Bakanlığı, Kars ile her 
dakika muhabere halindedir. 

ÇökUntü Altında Kalanlar 
Kurtarılıyor 

Kars, 3 (A.A.) - Yer sarsın· 
tısı merkezi olan Digor nahiyesi 
çeversinde ylrmiy• yakın köyde 
evvelki gece ve dün gündüz ve 
gece geç vakte kadar eraiıkh 

olmak üzere ıiddetli sarsıntılar 
olmuıtur. Bil köyJerdeki evler;n 
birçoğu tamamen çökmUı, kalan· 
lanlar da olurulmı; acak bir hale 
gelmiştir. 

Akay İşletmesi 

mak için de amele postalan git· 
miftir. 

1000 Kadar Ev Yıktldı 
Ankara, 4 (Hususi) - Sağlık 

Bakanı Doktor Re i!c Saydam'ın 
v.:rd "ği izahata gere, Kars zel
zelesi v.dkaı ik değ.ldir, çöküntD 
ıebeles c!ir. Merkez D~gor na· 
biyeaidir ve tes:r~ 10 b.n kiJo
metre murabbaı bir aaha dahi· 
linded;r. Yıkılan e\:lerio sa"8ı 
1000 kadardır. Üç l:ln lira kadar 
para yardımı, aynca, erzak, ek· 
mek ve çadır yardımı yapılmış, 
doktor Ye sıhhi malzeme göod ... 
rilmiştir. 

KONUŞUYORLAR?' 

1 - Bu çaına,ırı size tavsiye e derim, 
2 - Bir tane kal .ıı, sonra b"hmauıaız. 
1 - Bu fiata bunu b atk• yerde bulam ..;ı

aınıL 

4 - Bu göm'.etin deaeıılnl beğenJ1or mu• 
aunuz? 

Müdürlüğünden: 
Kadıköy· Haydarpaıa • Yalova - Adalar ve Anadolu hat

lar~n~ işleye~. vapurların k~hYe ocakları mültezimliği 1 /Haziran/935 
tarıhınden ıtıbareo bir ıene müddetle açık artırma ile ihale 
edilecektir. 

Arttırma 15/Mayıs/935 Çar~amba günü Akay Şefler encll· 
meninde ıaat 15 de başhyarak 16 da ihalasl yapılacağından 
taliplerh şartnameyi ıörmek Ozere heriUn işletme Şefliğine 
ve arttırma için de % 7,5 gllvenme paralariyle O pn Encllmene 
gelmeleri ilan olunur. 112309,, 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 
28/3/935 tarihinden itibaren Yirmi gl\n mtıddetle açık ekııllt· 

meye konulan ve 18/4/935 tarihinden ltlbarea da mllddetJ On 
KÜD uzatılan 9793 lira 37 kuruı keşif tutarı Adana koıu yerinde 
yapHacak tribün ioıaata 935 aonesl Mayunn dokuzuncu Perıembe 
gllnü saat On da pazarlıkla ihale edilecektir. 

lstıklilerio Vilayet daimi encümenine aelmelerl nan olunur. 

''2341,. 

Mayıı 4 

Hayı-et Verici Bir Dilenci 

Ben, Diyor, istemem, Ve
rileni Alırım 

( Baştarafı 1 inci yüxde ) 
Dilenci, amelelerln·e so!uk bile 

aldırmıyordu. Hiddetinin geçme• 
ıini bekledikten sonra sokulc.um: 

- Merhaba baba! 
O, başım ka · dırdı, ve vtbüme 

aırnaşık bir dilenciyi ıiizer gibi 
bakb: 

- Merhaba! 
- Seninle mühim bir mnele 

hakkında biraz görüşmek isti
yorduk? 

- Olur, dedi, fakat timdi 
meıgulOm. 

Ve; İf}eri yohmda bir tüccar 
edasile iJAve etti: 

- Y arm bir randevu 
bilirim! 

>f 

vere-

- Bay Mehmet e•ae mf? 
- Evde! 
- O halde lôlfen biraz ka· 

pıyı açın! 

- Ne yapacaksınız? 
- Kendisinden ıöz almıtbld 
- Onun söz vermesi para 

etmez.. Ben karınyım, anlatm ba· 
kalım meramınızı! 

Bu konuıma, Mehmedin kan· 
ail• benim aramda geçiyordu. Ve 
yarı aralık pencereden başını 
uzatan vehimli kadın kapıyı aç
maya bir türlü yanaımıyordu. 

Bereket ki, tam o anda tesa• 
dlif karşımıza evin üst katında 
oturan bildik bir polis komiıerini 
çıkardı. Ve o, bizim, çalıcı çır· 
pıcı soyundan kimseler olmadığı· 
mıza 4ehadet etti. Yoksa, Hrvet 
sahibi Mehmedin kanın, bizi tıpkı 
dilenci ıepetler gibi kovacaktL 

Artık ıözu ona verdim: 

* - Ben, apuletli ıırmah anlı, 

ıanlı, ahını, çalımı yerinde bir 
zabltm:ı:m. Genç, güzel, tirin bir 
kızla evlenmifim. Günün bir:nde, 
kanm bana hlyanet etmiı, bunu 
duyunca benim beynimi hıra, 

gözlerimi kan bürümüş. Balta}ı 
kaptığım y:bi karımm kollarını 
bacaklanm ta diplerinden buda· 
mışnn. 

Ondan sonra da, b•nl yakala· 
yıp deliğe tıkmışlar ve feriatin 
emri veçhile, benim de ellerimi, 
ayaklanmı kesmişler •. 

Bütün bunlann ne aalı var ne 
astan.. Ben, sırmayı, rütbeyi ru· 
yamda bile takınmadtm. Ömrüm· 
de bir kadın değil, bir sinek bile 
öldürmemişimdir. 

Daha sekiz <ın yaşındaydım, 

evvela kolumda bir çıban çıktı. 
Bu çıban birken beı, beşken yir· 
mi bet oldu ve öteki koluma, 
oradan da baldırlar1ma bulaştı. 
Sonra çıbanların renkleri kara 
kara aenin ceketin gibi simsiyah 
kesildiler. 

Bu çıbanlar, ilik biti gibi 
kemiklerimi yediler. Evvela, tır· 
naklarımdan, parmaklarımdan, 
ellerimden omuz baııma kadar 
kolum, parça parça döküldü. 
Sonra, ayaklanın da dlzkapakla· 
rımın diplerine kadar ayni biçimde 
kayboldu, ve nihayet bu hale 
ılrdim. 

- Bu it kendlllğinden mi 
ae~ti? 

- Hayır, Ç!banlarıma okumı· 
yan hoca kalmadı. Kocakarılar 
herıtın baıka bir llAç kaynatıp 
lç.irdller. Nihayet yaralarımın 
dibini kızgın demirlerle dağla· 
dalar. 

Söallnll •llkfıtla virglllleyen l 

iht;yar dilenci, başını mUteveklla· 
ne ıallıyarak ilave etti: 

- On1arda da gl\nah yok ya, 
AUahın kerametine kocaken ilicı 
kar eder mi ki? 

E~ bark sahibi dilenciyi ko
nuşturmıya baş:adıktan sonra, 
hayatının asıl merakh taraflannı 
öğreı ebilmek iıteğile ıorgularımıo 
cephesini değiıtirdim: 

- Sen nerelisin baba? 
- Benim yedi sUIA.lem de, 

ben de Ankarahyızdır evlAt •• 
Hacı Mehmet derler bana. Fakat 
sen hacılığı geç bir kalem, çllnkU 
işittiğime göre hacılık hocalık 

sökmOyormut '1mdil 
- Kaç yaşındasın? 
- 72 
- Bir yerden gelirin falan 

Yar mı? 
Zenginliğini ifşadan kaçını• 

yot"du: 
- Hayır, dedi .. On bet aene 

evvel muhtacin maaıı ahyordum. 
Ayda, glimtit para ile 30 kuruı 
tutuyordu aylığım. Sonra kestiler 
nafakamı! 

- Parayı nereden kazandın? 
Bu sutl!e, beni keskin gözlerle 

ıU.z:: :ı karısı cevap verdi: 
- Kaç parası var ki neredeP 

kazandığını ıoruyonun? 
Sordum: 
- Bu apartıman kimin? 
- Benim! 
- Bu arsa? 
- O da beotmr 
Bahl• çığrından çıkmıştı. YO· 

zftmft kızdırdım ve sordum: 
Sen nerede buldun para· 

lan? 
Arablatanda 6len kocam· 

dan kaldı! 
ihtiyarın g~nlDnn 

için kurnaz kadının 

eğildim ve fısıldadım. 

kırmamak 
kulaaın• 

- Bu kadar paran vardı da 
ne diye bu elsiz kolıuz ihtiyara 
11açını eüpllrge ettin? 

Otuz beşine yeni bastığını s6y
Hyen ıiyahi kadın, peygamberan• 
bir feragat talandı, ve: 

- Benim öyle, gençte güzelde, 
parada pulda gözüm yoktur. Ben 
iyilik dnıküniiyümdUr, sevav olsun 
diye evlendim bununla! 

Bu sefer sorgumu ihtiyara 
tevcih ettim: 

- Demek böyle... Senin biç• 
bir yerden on para gelirin yokl 

- Yok ya... Ben arada sıra· 
da çarş1ya çıkar, öteberi ahrılll

Yufka yürekli kadmlar, er 
kekler halime acırlar, üç bet 
kuruş verirler. 

ihtiyarın bu ceva hı, gözlerini 
g~zlerjmden hali a~ ırmıyan ka .. 
dının bakışlarını daha fazla ıert .. 
leılirmiıti. Kocasına hiddetl• 
çıkışlı: 

N d l buıı-- e iye söy üyorsun 
ları. Sen anlamazsın amma, beP 
biliyorum on~arın niyetlerini· 
Anlatırsam anlarsın başunıııı 
örecekleri çorapları 1 

Sonra bana döndU: 
ri .. - ''Ge:ea geçen para ve . 

yor! ,, dediğine bakıpta dilenfcı 
b. de a aanma kocamı! O; daha ır 

avuç açmış değildir 1 

Güldüm: Jd 
- Avuç açmadığı muhakka 
- Ağzile de dilenmez f k 
- Ya göğllailndeki sada • 

l. geçell 
kutusu... Onu da ge ıp 
hayır ıahipleri mi takıyorla? 

abıPI, Bu ıon sorgumun cev 
[ Dnaaıı 11 lıı.ci yüzde 1 
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Bela Berzahları Korkunç Yerlerdi ..• 
Serhatlerimizin tam " bilirim,, 

yerlerinde o zamanın tabirince 
" Bela berzahı ., denilen ka:e:er 
vardı ki: 

Buraya çılgınca cesareth in· 
sanlar bile gitmekten kaçınırdı. 

Bunların kapı altları c:dden gö· 
rülmiye değer yerlerdL Senelerce 
devletten aylık, yıllık, yiyecek, 
içecek almıyan ve yahut gönde· 
rHmesine imkan bu(unmıyan bör 
le kale ve palangalarm muhafıx· 
ları hakikaten " fedai" , " ölllm· 
eri,, adına lAyık başka insanlar· 
dı. Bu caniler mezarına yahut 
açltk ve ölUm cenderes:ne düı· 

man o1ao muhafızları kulJanmak ta 
bliyük bir hünerdi; bu canından 
b~zmfı in1anları öyle her kuman· 
danın kullanmaeı yolu yoktu. Va· 
kit vakit lıtanbula meseli '•Azak 
kaJeal kolları ( muhafızları ) bir 
ae,c!ık ulufe ve mevaciplerini iı· 
tiycrek kumandanlarım parçala· 

1 
ıu )ardır.. ,, gibi haberlerin gel· 
mesi TUrk tarihinde &ık ıık g(). 

rtllen vak'alardır. Böyle yerlerde 
kumandanlar &1keri yokıuzluk, 
açhk, her an cenk ve ölUm teh· 
likelerl içinde kullanabilmek için 
çok kerre onlara o vakit tabirince 
" madara ,, ederlerdi, yani adeta 
bir köıeye çekilip derviş gibi 
miskince otururlar; ıadıc• aıkerln 
açlıkla dağılmamasına, d~mana 
karwı kalenin bot kalmama1ına 
çah~ıyorlardı. Çoğu sivil halktan 
mahrum olan bu yerlerde gözü 
luzmıf, haldı olarak kUsmllı aa
kerin tıatllne varmak her yeğit 
kumandanın iti değildi. Yüreksiz 
iradesiz kumandanlar: " Asker 
kale kapılarmda bulunsun da ne 
olursa olsun! ,, deyllp geçerlerdi. 

Onun için bu "Berzah,, kale 
ve palanaalarda kapı altlarında 
meyhaneler bile vardı; aıgın 

kale kolları Yeniçerileri buralar-
<la lstedlklerinl yaparlardı. 

Hükumetin, kanunun, battl 
insaf ve ae1mamn bUıbllttln unut· 
muş olduju bu "kellesi koltuğun· 
da alayı,, oı her an baskına hll· 
cuma mMruz kale kapılarında 
bulundurmak için baıka 11e çare 
vardı ? 

Hemen umumiyetle bekar olan 
bu muhafızlar çok kere kendi 
memleketlerinde bannamamıı, 
ölümU Uç dört defa hak etmiş ve 

· arkalaranda kanla izler bırakmıı 
adamlardı •.• 

Fakat hududun bu unutulmuı 
yerini bekleyerek kendi aralannda 
içki içen, "ku buz11 çalan ( l ], 
koıma, destan, mAnl, tllrkü ça· 
ğn~n, hattl en kliçUk bir söz, 
bir bakıı için kılıç, bıçak kav· 
ga~ma glrlıen bu korkunç adam· 
larm da kendilerine göre aıkı bir 
inzibatı, tUresl, namus ve yiğitlik 
yasaları vardı. Hepsi "ölüm eri,, 
'1kılaç arbfı,, yani fedai idiler ve 
dli~man karıısında bir anda her• 
ıey unutulur, yalmz uyoldaıhk ve 
ölEmdatlık,, duygusu diıipliol 
kalırdı. 

• • • • • • • • • • 
Subuska kaleıinln kap•alb da 

. (1) Bu aaa Boana, Budin, ~ğri, 
tamşıvar aibi Serhad mıntakalarına 
mahauatu. Anadoluda ''kubuı:,, çalın
mazdı, ••çökür., çalınırdı, Oç telli bir 
sazdı; erbabı bunu "Heraek otlu 

· Ahmet paıa,, çıkarmıı de~lerdi. Ba:ıı 

türlccülerimlıin yaptığı gibi "kubuı:,, 
u s.rf serhade nisbet etmek yanlııtır. 
Bu aaz İıtanbulda da çok çalınırdı. 
Orta Asyadan geıJdiği Çetataycada 
iınıinin bulunmaa.ndan anlaıılabilir. 

yukarıda ıöylediğlmlz srihl yapıl· 
mıf, dllzen verilmlt bir yerdi. 
Dar, dolambaç geçidin Uzerine 
kapanan alçak kemerler, oralarda 
yı:Iardanberl h~r gece, hazan da 
gündüzün yanan meşalelerin du· 
manları ve iılerile kararmııtı. in· 
sana, çocuk iken dinled~ğimiz ma· 
aallardaki ejdu!erden birınin ağzı 
veya boğazı imlı gibi bir zan 
veren karanlık, yılankavi yolun 
iki tarafındaki du\larlar baıtan 
başa aUngü, harbe, mızrak, 
kılıç, topuz, tüfok, balta (teber) 
gibi karışık silahlarla örtillü 
idi. Ansızm bir hUcuma kar• 
iı, yahut dıı mahalJelere veya 
bahçeltre vaki bir taarruzu ptls· 
kürtmek için koı:ı cak muhafız!a
ra ve k .. aaba halkına kolaylık 
olmak Uzere kapılarının ve yakan 
geçitlerinin böy!e her boydl:ln 
~e bol silahlaria tertibi askeri 
usullerimizden biri idi Zaten 
muhafızlarm eslehası da arma 
halinde kapı altında asıla duru· 
yordu. 

Şukadar var ki: ( Subuska) 
kaleııl içinde senelerdenberi ali· 
ren bir "demire],, disiplini, kapı 

altında içki içmek, dövüşmek 
sıibl ı•ylere yer bırakmamıştı. 
Muhafızlar burada ''kobuz,, çalar, 
mani, tUrkll ıöyler, glireı ve her 
türlü idman yaparlardı, fakat 
eğlencelerin temiz, ahlaki olması 

gerekti. 
Subuskada bir miktar boşnak 

vardı, fakat ana hiiylik kütle 
TUrktU; kalenin ilk fethinde deli 
Aslanın bUyllk babası Anadolunun 
bir Türkmen •şiretfle bu askeri 
mUstamerenin temelini kurmuıtu. 
Palanganın en tehlikeli bir yerde 
bulunma11 Türklerle Boşnak 
halkı blrlbirine en derin bir yar· 
dım ve tesanlltle bağlamıı, bu 
iki temiz ve yiğit unsur çabucak 
blrleşmlıtl. ÖbUr yandan Türkler 
ara1ındaki derin ve aatlam aıiret 
duygusu da Adeta allevt bir şe" 
kilde dallanıp budaklanmıfb. Bu 
vaziyeti anlatabilmek için ıize bir 
ıey slSyllyeceğiz: 

Hudutta kal• ve palangaları· 
mn: vardı . ki: içindeki kadınların 
hiçbiri mevcut erkeklerden • öyle 
en derin taasıuplu bir devirde 
bile • kaçmazlardı; çllnkü bu 
palanıaların müstesna nzlyetl 
ve uzun ıeneler dışar111 ile 
mUnasebattan u.zak kalmaaı neti-
cesi olarak biltlln kale halkı 
htıım, akraba vaziyetini alıyorlardı. 

Subuıkada bu cenk ve tehlike 
ailesinin umumi babası olan 
Sarı Şahin bey herıeyde merha· 
metil, Ye nazikti. Ancak askeri 
yasa ve tnre itine aellnce yüreği 
adeta demir kHilirdi. 

Şahin beyin oturduğu kuman· 
danlık konağı Subuakanın en iyi 
yerinde, büyük bir yapı idi; 
fakat o, hemen bütün vaktim 
kapı altındaki bDyUk 1alonda 
askeri batbuğların ve Hkerin 
yanında ieçirirdi. Zaten onun 
hayatta yalnız, yetltmlt bir kızı 
vardı, güzel "Ülker,, l1e ISmrllnU 
daha ziyade Deli 'Aslanlar ailesi· 
nin evinde geçiriyordu. 

(Arkaı var) 

Suikast Delllmlt? 
Viyana, 3 (A.A.) - Dün 

elektrik ıantralıoda vukuagelen 
ve kısa bir zaman içln Viyana 
tramYaylarmı durduran ka.za tek:• 
nik bir hatadan ileri gelmittlr. 
Iıt• hiçbir ıuikııt yoktur. 

Yine Türk 
Mezaliminden 
Dem Vuruyorlar! 

( Battarafı 1 inci yfisde ) 

zeteai bir roman tefrikaeı net· 
redlyor. Bu tefrikanın kahraman· 
lan "zalim (!) Türklerle mazlum 
Bulgarlardır. Bu rom~n, haydut (!) 
TUrklerin Bulgarlara karşı gfıya 
reva görmüş oldukları zulumları, 

Jıkenceleri hararetle tasvir edi· 
yor. Romanda bir TUrk haydudu 

olarak teıahhus ettirilen (Kel Ahmet) 
önüne gelen Bulgar papaslarını ve 
Bulgar köylü:erini asıp kesmekte, 
haraç almakta ve hulaaa yapma
dığı kalmamaktadır. 

Bulgar gazetesi, bu eseri tef· 
rika etmek euretile Bulgar uya• 
nı' ve kurtuluşunu canlandırdığı 
iddiasmdadır. 

Dostluk sözler:ni ikide bir dil
lerine dolayan komşu mea1ekda
ıın şu barekel:ine ne demeı~i?-lf. 

Dünyanın 
En .Büyük 
Oparlör Ü 

( Baitarafı 9 uncu yüzde > 

buluna alimler o denizlerde yaşa
yan bazı balıklarJn adeta b :r sis 
dUdUğü gibi ve yahut sokaktaki 

otomobil gürültüleri gibi ı:ıea çıkar· 
makta olduklarlm tesbit etmişler• 
dir. Maamafih bu balıklar her 
zaman böyle gürültü yapmadık· 

lsmndan halk pek de tikayetçl 
değildir. 

El~ktrilc 

/(. açırmamak. için 
Malum olduğu üzera elektrik 

makineleri, açık havada işled ı klerl 

zaman, hava ile delkütemaı neti• 
ceıi olarak kuvvetlerinin mühim 
bir kısmı zayi olmaktadır. . ' 

Ahiren bu bapta tetkikatta 
bulunan mühendisler, elektrik ma
kinelerini ldrojen gazi içinde işlet• 
mek ıuretile llu ziyaın haddi asga• 
riye indirilebileceğini keşfetmii· 
Jerdir. 

Havadan çok daha hafif olan 
ldrojen gazı büyUk bir mukaYemet 
arzettiği gibi, harareti de havad1tn 
daha ıUratle nakleder. Bunun 
neticesi olarak ta makineler daha 
ılyade hamuleye tahammnl eder 
Ye daha çok kudret istihsal 
edebilir. 

F ransız1 Demiryollarmda tec
rübe edilen bu usul gayet iyi 
neticeler vermiştir. Maamafih bu 
albi tertibatta idrojen gazmm 
patlamaaı tehlikesi vardır. Bunun 
için de dıı mazrufun vukubula· 
cak herhangi bir dahili infUaka 
mukavemet edecek derecede sağ
lam yapılması lazımdır ki bu yüz· 
den bu usulün tatbiki çok paha· 
lıya mal olmaktad1r. 

Çaldaris 
lgileşti 

Atlna, 3 (A.A.) - lylleşmlı 
olan baıbakan Çaldaris, dıı ba· 
kanhk itlerini tekrar ele almııtır. 
iç ılyasa ile de meıgul olan B. 

Çaldaris Bllkreıe sıidecek Yunan 
heyetinin baıkanlığını Uzerine 
alamıyacaktır. 

Kaç1rllan Gazeteci HenUz 
idam Edllmemı, 

Berllo, 3 (A.A.) - lçvlçr ... 
den buraya kaçmlan gazeteci 
Bertold Jakob'un idam edildiği 
hakkındaki havadisler tekzlb 
edilmektedir. Tahkikat benUz 
bltmemlftlr. 

I · l•tanbul Belodlye•I il Anları 1 
Semti Sokağı Sahasının Metre Teminata 

Aksaray yangm yerinde 19 adada 
Çobançavuı mah. Anahtar S. da 
30 ıantlm yüzünde 115,99 metro 

Mıktarı 
Metro 
Murabbaı 

Murabbaı 

Kıymeti 

Murabbaı ıahaaında arsa. 115,99 2150 
Aksaray yangın yerinde Şeyh fer· 
hat mah. Ayazma S. da 26 adada 
3,60 yüzln 467 haritadaki arsa. 17, 10 S,00 
Beyoğlunda Kamerhatun mah. 
Kurdele S. da çeşme yeri ''Orman 
ve kitabe taşları hariçtir,, 30,69 10,00 
Aksaray yangın yerinde 26 adada 
yUzıUz arsa 15,50 2,SO 
Vaniköy Unde V aniköy C. de 58 
yeni No. lu koru önünde t~sadUf 
eden yol fazlası. 100 · 1,50 
BüyUkçekmecedo cami S. 50 lira 
kıymetinde 511,50 metro murabbaı 
arsanın dörtte bir hfısesL 541,50 00 
Aksaray yangın yerinde Vezneci· 
lerde 6 adada Balabanağa mah. 
Harikzedegin S. 345 harita No.lu 
0,75 cepheli arsa. 76, 70 2,50 
Beyaııtta Tavşantaşı C. yeni devir 
S. 4 adada K. D. haritada 2,40 

21,74 

6,42 

23,10 

3 

ll,25 

3,75 

14,39 

yUdü arsa. • 14.68 15 16,62 
F atlhte Edirnekapıda Fevılpaıa 
C. 11,75 yüzlü yol fazlası ana. 33,78 12 30,41 
Fatihte yengın yerinde kazasker 
Mehmet Ef. mah. Hüsrevpaşa S. 
147 adada 3,75 ve 8,35 yllzlU arsa. 31,31 3 7,05 

Yukarıda semti, mıktarı, kıy~etl ve temlnatlar1 yazılı B. 
mali arsalar satılmak Uzere ayrı ayrı alakadarları arasında 
açık arttırmaya konulmuştur. Alakası olanlarla satın almak iıtt" 
yenler şeraiti anlamali üzere herglln Le•azım MUdUrlUğOn•• 
arttırmaya girmek istiyenler de hlıalarında yazıb teminat makbu:t 
veya mektubiyle beraber 5/5/935 Paz~r aünO saat 13 de Daioıf 
Encümende bulunroahdır. "2029,, 

lf .,,. 
Mezbaha memur ve müstahdeminine yaptmlacak 32 tane beysi 

keten gömlek, ceket ve pantalondan ibaret 12 takım keten elblı• 
443 tano tu!um el~iae, 45 tane aarı keten gömlek, caket, Pan
talon ve kasketten ibaret t 3 takım elbiH açık ek•iltmeY• 
konqlarak ihale gününde talibi çıkmadığaodan ihale müddeti 
5/Mayıs/935 gUnüne uzatılmııhr. Bu elbiselerin tahmin bedeli 
1264 lira 25 kuruştur. Şartnamesi LeYaıım MUdtirlUğUnde aörUlilt· 
Talip olanlar 2490 numaralı arttırma ve ekıiltme kanuaund• 
yaıılı vesika ve 95 liralık muvakkat teminat makbuz ••J• nıek
tubu ile beraber 5/5/935 Pazar gUnll 1aat 15 de Daimi Enctımend• 
bulunmalıdır. "2238,, 

--------------~~------------------~·-------------"""' 

,.MÜJDE! 
Sabırsızhkla açılmasını beklediğiniz 

ZOMROT YALOVA KAPLICALARI 
15 Nisandan itibaren açllmıştır. 

Niıao ve Mayıs ayı zarfında geleceklere Otel ve BanY0 

flatlarından % 40 tenzilat yapılır. 

Yalnız 24 aaat kalmak Uzere geleceklere, 

.Vapur, Otobüs, Ban:Yo, Ötel, Ye.mek 
dahil tenıilath karneler. Karneler Köprll, Adalar bilet gltesUe 

~ Yataklı Vagonlar gltelerinde 1&tılır. 

Nafıa Bakanbğından:;•• 
Afyon - Antalya hattının Afyon - Karakuyu kaını• .. 

Afyondaki iltiaak hattının ray ferıiyatı kapala zarf uıulll• v• • 1' 
ğıdaki ıartlarla ekıiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu iıln muhammen bedeli "175.000,, liradır. 
2 - Muvakkat teminatı "10.000,, liradır. lalı 
3 - Eksiltmesi, 15/5/935 çarşamba ırünü saat 15 de Bak•; Je 

binasında Demlryollar inşaat Dairesi artbrma, ekılltme ve 1 a 
komisyonunda yapılacaktu·. UtJllO 

4 - Bu eksiltmeye girecekler, tekaf mektuplarım ve ek9 ,-

ıartnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesikaları ekt..Utnıe .
1
:

11
d, 

tinden bir aaat evveline kadar numaralı makbuz mukabı P 

mezkür daireye vermiı olmalıdırlar. d 11 

5 B -noUP e 
- u ekeiltmeye girmek istlyenlerin münakasa ... k aıl•' 

en az bir hafta eYvel lıtlda ile Bakanlığa müracaat edere l•"' 
caklar1 fenni ehliyet vesikasın1 teklif mektuplarına koyoıa 
lazımdır. · ı1rt11•" 

6 - Talipler, bu ferılyat iti için hazırlanan ekslltm• .ş (<ıol 
. kk bırta mealle mukaYele pro1e1l ve merbutatmdan mUre ep ., oUııt 

mllnakasa evrakını "875,, kuruı bedel mukabilinde · D•1111 Y 
laıaat Relıllğindea tedarik ed--• !•~rler. "2 ı 94., 
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Muharriri: A. R. Tefrika N o.: 90 

Baldırı Çıplalc!ar !. 
Kahvenin içini Derin Bir Sükut Aidı. Bütün Gözler 

Adeti Deli Veliye Takılı Kalmııtı •• 

Niçin? .• 
- Niçin olacak canın.. Bil

nıezmiiin ki ..... 
Pençe Ah.met, hazırlanan llıti· 

lal aebepJerinl birer birer dizip 
dtküyor, kendlıine yapılan tel· 
kinleri; fikriaio ve Ii1anının kabJ.
liyeıti niıbetinde, Deli Velinin dı• 
ınağına naklediyordu. 

Deli Vell, cevap vermiyor, itiraz 
etmiyor, büyük bir dikkatle Pençe 
Ahmedl dinliyordu. 

Zihnine giren ıey, ıu idi: -
Memlekette.. Milletin Hfalet v• 
ı:ıtırabı üzerinde taltaaat allrenler 
birer birer tepe!enecekti. Hatta, 
saray kapısından au içen kelpler 
bile bu ltllkllmden lstJana edil· 
rnlyecektl. Ve aonra, bu lı de ya• 
rarhk göıterenlere, parlak mev• 
kiler, manııplar, bol bol ihsanlar 
Yerllecekti. On iki elebaşı, biraz 
ıonra kendi avinelerlle burada top• 
lanacaklardı. Ve sonra hep birden 
bayrak çekip, ıehirdo kızılca 
kıyameti koparacaklardı. 

Pençe Ahmet bunları naklet· 
tikten ıonra al>zUn ıonu ıelmiıtlı 

- imdi, Deli Veli 1 Senin 
halin cUmlemlzce mUcerreptir. 
'f •k batına ytız kiti ye kartı 
dururıun. Tam, er olup baı yara• 
tak, bal tutup parmağını yalıya• 
cak zamand1r. Zira züğUrtlDk, 
tUmlemizin canına kb eylemiştir. 

Artık kahvehane, yavaı yavaı 
katabahklaımıfb. Avenelırinl top
layıp gelen elebaıılar, birer köıe
de toplanmışlardı. Bıçaklar, yata• 
ianlar çıkarılmııtı. Kahve ocağı• 
laın dibindeki bJleti taıı itliyor : 
Üzerinde bu aert demirler gezdi· 
tilirken aert bir sea yllkaeliyor, 
kıvıltımlar fıtkırıyordu. 

Kahveci Ali Uıta, üzeri ayet· 
ler yazılı bir bayrağı, uzun bir 
•ırıta mıhlıyordu. 

Bu sırada ~ir Hl duyuldu : 
- Nah, Patrona da geldi. 

1-Iazır mııınız yoldaılar 1 .• 
Pençe Ahmet, yerinden kalktı. 

.l>uvarda aaıl~ duran lpalayı aldı. 
l>eli Veliye uzattı : 

- Al bakalım, yoldaı.. aftle 
.IGle kullan. 

Diye homurdandı. 
' Deli Veli de ayaja kalktı. 
l'onçe Ahmedln uıattığı palayı 
ltcı ucundan tutarak dizine dayadı. 

ı lk, hamlede kırarak kahvenin 
0rtaaına attı. 
Lı O anda kahvenin içini decin 
b ıökflt aldı. ButUn iÖzler, 

•tl Veliye takıldı, kaldı. 
Pençe Ahmet, az kaJıın, çıldı· 

"•taktı. Seıloin bütün kuvveti:e : 
- Ne yaptu merot ? .• 
Diye bağırdı. 
Deli Veli,. aai elini Pençe 

,~hnıedln omuzuna dayadı. Omuz .. 
b tını aarsa sarsa, bir kahkaha 
lıtı. Ve sonra gözleri i etr.ıfa 

. t~tdirerek : 
. - Eğer bu deviefn işi bizim 
!1bi baldırı çıplakların el ne kal
~• . 
~ lst .. vah yazık o devle~e .. vah 
•tık o millete ... 

k Dedikten sonra, omu~lar.nı 
b aldırdı. Kapıya c!oğru yürümiye 
l\şladı. 

~ Fakat kahvenin ortasmdakı 
~ ~trner fıskiyenin ya!'lna ge:ir 
~ "1

tnez, Patrona l : a il Deli Ve:inin 
11
line aıçradı : 
._ Buradan, 1aa çıkamazınn. 
DiJ.·• homurdandı. Ve &oQra, 

elfndeki hançerin demiri parladı. 
Deli Veli, iki yumruğunu, kal· 

çalarma dayadı. MUitehzi bir 
nazarla Patrona P.a'ile baktı; 

- Hey oA-uH.. Esmergül i'.e 
ev dUzUp, kendime düzen vereli 
adem oğlu ile uğratmamaya ye· 
min ettim. Yokı:.:ı , o e.indeki han· 
çeri nereye gömmek lbımgeldi· 
ğini ben sana gö terirdim. Y o
lumdan çekil, yoldaş.. bana ye• 
minimi bozdurma. 

Di; e bağırdı. Patrona, bu 
meydan okuma karşııında boca
ladı. Daha hAla havada duran 
hançer]i elini, Dell Velinin göğ· 
aUne indirip indirmemekte mU· 
tereddit kaldı. O anda, Pençe 
Ahmet ikisinin arasına ahldı. 

Renji bembeyaz kesilmiş olan 
patronanın kızıl alevler aaçılan 
gözlerine baktı : 

- Ağam 1 •• Bu adam ; delidir, 
doludur amma.. Çemberlltaı sıibl 
doğrudur. Sebepıfz it etmez. Bir 
kere Nuh dedi mi, peygamber 
de demez. Tam ıu hayırlı ite 
ba,lıyazağımız zaman, doat kanı 
dökmiyelim. Mademki bize uymaz; 
Hlahm fU Deliyi •• Yaraın, gitıin. 

Diye mırıldandı. 
Patronanın diıleri gıcırdadı. 
- Bizi gammaılamıyacağına 

yemin etsin. 
Diye homurdandı. Deli Veli, 

bu ıöze dayanamadı. ileri doğru 
bir adım atb: 

- Bak Patrona.. Ben ömrüm· 
de kahpeJik etmiı adam deifüm, 
birrrr.. Lif altında kalır adam 
deiilim, ikfii.. Bugiln de, yarın da 
ıenden korkmam UUUUç... Söyle· 
diğin şu artık ekaik ıözler için 
ben •eninle fU anda da hesa~ 
laımayı bilirim amma.. GörllyO"" 
rum kJ, it aeniole boğuşmalltan 
ibaret kalmıyacak, Bet on ki,inin 
başı daha derde kalacak .. iyisi mi, 
aavul önümden.. Belanı, benden 
bulma .• Allahtan bul. 

Dedikten ıonra, etrafına bak· 
tı. BlltUn oradakiler, derin bir 
hayret ve aUkflt içinde ırfü:lerini 
Deli V ellden ayıramıyorlardı. De· 
1i Veli, rözlerlnl, bu mütereddit 
ve mütehayyir çehreler üzerinde 
dolaşbrdı: 

- Ağalar!.. Cilmleteo, ıahit 
olun. Ben timdi buradan çıkap, 
bir tek allah kelamı etmeden 

-evime gidiyorum. Buıllnden iti
baren tam beı gün; dUnya yanıa 
ve } ıkılsa, evimin önline çıkma

yacaiım.. Hiçbir işe karışmıyaca· 
ğım. Fakaaat, tam beş gün ıonra 

.da öile. vakti, iİdip Çırpıcı ça· 
yırmcaki ulu çmarın altında otu· 
racağım. Orada, Patrona Halili 
bekleyccerim. v, silahını takıp 

·2e!ecek. -Ben bugfuı'kü gibi, 
onu silahsız. karşılay~cağım. Bu· 

·glinkü söı"erinhi hesabmı <ırada 

sorac.ı ğun. Ge"meyen kahbodir. 
Hadi 'arın·, ne ha!iniz \'arsa gö
rim. Tek, .pi~miş aşınıza ben au 
kacmıı olmayım. 

D;yc bağ1rdı. Ve ıonra, dim 
dik kr:pıya yürü: erek kapıyı açtı. 
Dış..;rı çıktıktan sonra, tiddetle 
çekerek tekrar k~padı. .. 

lhtiıaı .• 
Deli Veli çıkar çıkmaz. kah

vedekiler;I) ağımda fU bir tek 
aöz dolaştı: 

- Delil.. 

Du adamı canından 
bezdiren şey 

GRiPIN 
i tecrübe edincf'ye 

kn.dar çekn:ı eğe 

mahkum olduğu 

ağrı ve sızdardır. 

• • 

GRIPIN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarmı keser 

GRİ PİN 

-

Romatizma, sinir, adale, b~l ağrı
larına karşı bilhassa müessirdir. 

GRİ PİN 
Kırık;ığı, nezleyi, soğuk alğınlık· 
)arından mütevellit blltiln ağrı, 

sıza ve sancılan geçirir. 

Halla ve hakiki tablet
leri sıhhatinizi aoğuktan 
ve bUtUn aGrllardan korur. 

Dr. Nihat Tözge 
1. inci ııoı[ Deri - Frenfl!_ ve 

diğer ZUhrevi has. müt. 
Babıali Tayyare Cemiyeti karıısı 

No. 11 Tel. 2J942 
Sah 9Unlerl paraeız 

fatanbul Mi]i Emlak Müdür:üfünden: 
Muhammen kaynıet 

Lira 

DA YEi 1A TUN ı Mahalle1i BUyUkyenl han ikinci kat 
eakl yeni 19 sayılı odanın tamamı. 432 

KÜÇÜKPAZAR : Yavuz Sinan maha:Jesi Ayazma cad· 

EMiNÖNÜ 

EMiNÖNÜ 

EMiNÖNÜ 

EMiNÖNÜ 

EMiNÖNÜ 

EMiNÖNÜ 

HASKÖY 

BOGAZIÇl 

desi eaki 585 yeni 189 sayılı dükka-
nm tamamı. 

ı Hacı Mustafa mahallesi Taıçılar cad· 
desi eaki 154 yeni 4 sayılı dükkinın 

19735/103680 payı. 
Şeyh Mehmet Geylani mahallesi Kö· 
mürcll ıokak eski yeni 8 aayıh dük· 
kAnın 3/ 40 payı. 

ı Şeyh Mehmet Geylani maballeai Şapçı 
hanı derunu eaki yeni 8, 6 sayıla iki 
odanın 3/40 payı. 

ı Şeyh Mehmet Geylani mahalleai Şapçı 
ham altında Arpacılar caddeai eski 
29 yeni 38 aayıh dükkiom 3/40 payı. 

: Şeyh Mehmet Geyllni mahalleal Bab· 
çekapı iıkele caddeai eıki 19 yeni 
51 sayıh dükkanın 108/1440 payı. 

ı Şeyh Mehmet Geylanl mahalJesi Mey• 
hane ve Kafesli sokaklan:eski 11, 13, M., 

13 M., 13 M., yeni 11, 11/1, 13, 15, 
17, 19, 19/J, 19/2, 2, 4, 6, 8, aayıh 
Hançerli han mll9temilab dtıkklnla· 
rın J 2752264/663552000 payı. 

Abdüıselim mahalleıi Kumbarahane 
sok ak eıki J 20 aayılı arsanm 1 /3 payı. 

: L t:nye istir ati sokak eski 12 yeni 14 
11ayılı evin 2112 payı. 

BÜYÜKÇARŞI Bodrum hanı Uııt kat yeni 20 aayılı 
odanın tamamı 

BÜYÜKÇARŞI Bitpazarı caddesi eski 67, 69 yeni 65, 
67, 69 sayılı dUkkAnın 1/3 p11yı. 

BÜYÜKÇARŞI : Re11am Basmacılar ıokak eaki yeni 
66 aayıh dükkanın tamamı. 

RÜSTEMP AŞA : Balkapanı han zemin kat eald yeni 3 

KADIKÖY 

BUR GAZDA 

KUMKAPI 

GALATA 

&a)ılı dükkAnın 1/4 payı. 
ı Caferağa mahalleıf Dıvardibi sokak 

eski 4, 61 8 yeni 55, 57 ıayıb evin 
3/16 payı. 

ı Manastır caddeet yeni 35 sayılı evin 
1/3 payı. 

ı Çadırca Ahmet Çelebi mahallesi Paz• 
bent sokak eaki 5 yeni 13, 15 sayıh 
iki evin 3120 payları. 

ı Yenicami mahallesi Fermeneciler &O" 

252 

·1013 

100 

117 

81 

333 

562 

25 

17 

369 

400 

144 

77 

tiOO 

900 

432 

kak eski yeni 3 J 1ayı11 dUkkinHI 2120 payı. 178 
GALATA 

GALATA 

YEDIKULE 

KANDiLLi 

BEYKOZ 

: Kemenkeş mahallesi Kılınç Ali Paşa 
caddesi eski 10 - 12 yeni 16 • 16/1 
sayılı iki dükkanın 1/10 payı 

: Karaköy caddeal eaki yeni 17 sayılı 
odaları mtittemil dükkanın 3/40 payı. 

: imrahor llyas Bey mahaUesi imrahor 
caddeııi eski 130, 130 M. yed 144 • 
146 ev ve dükkanın 2/8 payı. 

z Kilise ıokak eıki 17, J 9 yeni 9, 11 
sayılı .ev vo dUkkinın 1/4 payı. 

: Paşabahçe Çınar ıokak eaki 109 yeni 

223 

1247 

525 

288 

24 sayılı e•ln 60/1920 payı 14 
Yukarıda yazılı mallar 7/5/935 Sah i\lnü saat 14 de peıin 

para ve açık arttırma ile ayrı ayr:ı sablacaktır. isteklilerin yüzde 
yedi buçuk pey akçelerini vaktı muayyeoinden evvel )'&brmaları. 
( F) ( 2078) 

Nafıa Bakanlığından: 
Afyon - Antalya hattının Burdur • Antalya kısmı etüdü kapalı 

• zarf uıulilı ve aşağıdaki ıartlarla eksiltmeye konulmuıtur. ~................ 

""' Olçü üzerine 
F ennf Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

düşkünlüğüne 

Fenni 
Korsaıar 

• 
lstiyenlere ölçü 
tarifcsı göoJerılii t· 

EmlnönU 
lznıir sokıığı 
Tel. 20219 ·, 

ZAl-:ARYA 
- Oreopulos 

Takli tçi lerde•: 
sa!cr11mz. 

~1·11· .. ---·· 

1 - Bu itin muhammen bedeli "55,000" liradır. 
2 - Muvakkat teminah 114,000,, liradır. 

3 - Ekailtmeai, 16/5/935 Perıembe glinll saat 15 de Bakanlık 
binasında Demiryollar lnıaat da.resinde inşaat artbrma, eksiltme 
ve ihale komisyonunda ) apılacaktır. 

4 - Bu ekıi:tmeye girecekler teklif mektuplarını ve ekıiltme 
ıartnamesinde yazılı olan diğer evrak ve veıikaları ek11lltme aaatln· 
den bir saat evveline kadar numaralı makbuı mukabiJinde mezkur 
daireye v.ermit olmalıdırlar. . 

5 - Bu işe girmek isteyenledn münakasa giinünden en az bir 
hafta evvel istida ile Bakanlığa müracaat ederek alacakları fenni 
ehliyet vesikasını tekl;f mektuplarına koymaları lazımdır. 

6 - Taapler, bu etüt iti için hazırlanan eksiltme ıartnameıılle 
mukavele projesi ve merbutatından mürekkep bir takım münakasa 
evrakını "~75,, kuruş bedel mukabilinde Demiryolları inşaat Reis· 
liğinden tedarik edebilirler. "2193,, ,, ______________ ............ __________ llİılııl ____________ ... 

iştahsızhk ve kuvvetsizlik ha l atında hü) ük f. ide ve te:>İri görülen Zafi}'eti umumiye, ... "' 

.1!?.~d~•~"'·HULA SASI J F'OSFATLI ŞARK 
kullanınız. Her 



ı Sayfa 

Vasfi Rızanın 
Yol Mektupları : 3 

ahkeme Ist· u 
ÖyJe Bir Mahkeme Ki San'atın Hırsız 
Ve Ka illerinin Cezalarını Versin •• 

Mers·n, - Memlek timin adım 
başn~a değişen güzel havasile, 
halkın da değ"şt:n ve biribirine 
uy mı} an bir zevki var.. Nasıl 

KonJ a ovasının aarı rengi, Çukur 
ovanın yeıil reng:ne; nasıl Kara• 
denizin poyraz rüzgarı, Akdenizin 
lodos dalgaaına benıemiyorsa; 
onlar n görlişüyle, bunların görüıO, 
onluın duyguıile bunların du}· 
gusu da öylece biribirjne arkasrnı 
çevirmi~... Senelerin tahribatına 
uğran:ış kn~tnr varlıkları, dimağ· 

larda dütllnce ve muhakeme 
kudretini kaybettirmiş.. Eıkl TOr· 
kün kültür mainuresinde Osmanlı 
idaresi afetler çıkarmıf.. O ma• 
mureler birer harabe olmuıı-. 

Geçen medeniyetleri araştıran 
mülf. hessıı Amerikalılar gibi, 
şimdi biz de bu harabeler ltın
da as cak o mamurelerin temel 
taşlarına tesadüf ediyoruz.. O 
temel ta§larmdan bu eakl dlmat 
va mamurelerinin ne gibi bir 
zevk; olduğunu ııra§bnp bulmak 
bli} ük bir ihtisas işi.. Bunu ya· 
pabilmek için ayrıca çalışmtak 
vı bilmek lazım.. Bu vazife ve 
bu meslek b;zim yolumuz 
haric"nde olduğu için her mem· 
lekette ayn ayrı zevkini tahlile 
va ona göre piyes intihabına im· 

kin bulamıyoruz. Onun için latan• 
bullunun zevki lzmirliye, lzmirli· 
ninki Konyalı) a, Konyalınınki A· 
dana:ıya uymuyor.. bir şehirde 
alkışlarla kapanan perde, bir ok 
öteki şehirde ses izlik içinde ıö· 
nüp gidi} or.. senelerdir bo acı 
görüşler içersinde ilerler gideriz. 
KUltUr varlığı çür~·k olan her mil· 
lelte olduğu gibi bizde de bir ese
rin tab!i:i ve takd:ri bilgi ve mu· 
hakeme ile deRil; zevk ve anlayııa 
göre oluyor.. iki m ~ değ.şikliği· 
nin tesiri zayıf olan dimağlara da 
teıir ettlğinden Konyalının be
ğendiğini Adanalıya, Adana lımn
kini Konyalıya beğendiremiyoruz. 

Konyada çıkan bir gazetenin 
tenkit ettiği bir piyesi " Anado
lu!u beğenmlyor!.,Diye burada oy· 
namadık. Yen'. den bir tenkide 
uğramamak için Konyalıların 
beğendikleri dünya edebi~abna 
iİrmlı bir eseri Meninde koy
duk.. bundan dolayı da ıura· 
dan buradan hücuma maruz 
kaldık.. zevkler!, görüşleri bu 
kadar taban tabana zıt insanlar 
arasında gtlzel aan'atları nasıl 
korumalı? Y nlnız Rusyanm değil, 
dllnyanın 'sayıla ediplerinden meş· 
hur " Gogol " un bir komediı"nl 
oynuyoruz. Bu töbret selmiş eaer 
Ruıyada ne kadar muvaffakitey 

SON POSTA 

iltibas Olmaması için l 
Tıb talebesinden F alk adında 

bir genç hırsızlık suçile mahke· 
meye verilmi ti. Yine tıp taleb .. 
ılnden Faik Gllndoğ, kendisinin 
bu işle hiçbir alakası olmadığını, 

lıim iltibasına meydan kalmama• 
sı için bize bildirmektedir. 
___ ............... __......... • --·- ·... a-.:ı•--

kaı:enmıısa Almanyada, Fran· 
1ada, lngilterede de aynı alAka 
ile Eeyredilmiı.. Balkanlarda da 
k!Adk temsiller arasına konul· 
muştur.. Bu eseri Merı:nde birkaç 
kiıi beğenmiyor. Olabilir.. Dedik 
a, lkl"m meselesi.. Demek ıoğuk 
memlekette yazılan bu eser sıcak 
iklimde ncffı meyvah bir dondur· 
ma gibi lçln için eriyor .. 

Harareti fazla olan insanlar 
buda yapı!mış dondtrmayı değil 
doğrudan dğruya buzu tercih edi· 
yorlar.. bu da haklarıdır.. fakat 
hiçbir zaman kendi ıevkimizl ale
min zevki gibi gösterme ve bu 
güzel kokulu dondurmayı zem etmiye 
onu. yapana da 1atana da alenen 
hakaret edip buza hasret kalaca· 
cağımız yoktur. Eli kalem, sczU 
yer tutan adamlar Türk dimağın· 
da kendi zevkıizliklerinl atılama· 
ğa kaikmamalıdırlar 1. Bu, mey
danda yapılan bir ihanettir. Bu 
fikir kati:lerinin zevk meydan.oda 
kUltur hakimlerinin kararlarae 
asıldıklarını bU> lik inkilabın ka· 
çıncı senesinde göreceğiz acaba? •. 
ilim, Fen, Edebiyat, aan'at haraız 
ve katmerinin cezalarını Terecek 
bir mahkemenin kurulduğunu gör· 
mek istiyorum. İhtilal senel~rinde 
kurulan istiklal mahkemeleri ka· 
dar lüzumlu ve onlar kadar fay· 
dalı olacaktır. 

Mer•ln - Vasfi Rıu ZObu 

Mayd 4 

Alellide (haşarat öldürücü mayi) ler. 
sinekleri öldürmezler. Sadece bir iki 
dakika için bayıltırlar. Sinekler yeni•} 
den canlanarak üstünüze ve yemeSC.

1 
ıerlnize o,u,urıer ve hastalık tohum4 
tarını atılarıar. Sineklerin ölümünden' 
emin olmanız için muslrren FLiT lste-r' 
ylnlz. FLiT, bUtan haşaratı hakikaten' 
ve ebediyen öldürür, Leke yapmaz 
taze ve latif kokuludur. Siyah kuşakh 
ve asker resimli sarı tenekelere dik
kat ediniz. Fiatlar tenzilAtlı. 

Umumi Deposu : J. CRESPlN, lat. Galatı, V17voda Hu ı 

Bünyan Belediye Başkanhğından: 
Bin Beş ~ ı:ra tahsisatlı Bllnyan Merkez Kaaabaaınm 30 

hektar meskun 15 hektar gayri meskun olan mahallin rakımlı 
planının yapılması 16/4/35 tarlhinden itibaren bir ay mnddetle 
münakaaaya konmuıtur. ihale 16/5/935 tarihinde açık ekıiltın• 
auretile yaplacağından talip olanların Bünyan Belediye Baıkanlığa· 
na, pllna ait fenni şartnameyi gfirmek istiyenler Ankara, Istanbul 
ve Bünyan Belediye Başkanlıklarına müracaat etmeleri UAa 
olunur. "2067,, 

s an ıcada Türkçey arşılı ılavuzu 
irinlenmek, Telebbns etmek Giyinmek • bulunmak Fr. Etre en contacl 

Temaşa - Seyir • Contempfer 
TemayOI - 1 • Eğlim (mey, 1110-

- 39 
~ - . Oz türkçe köklerden gelen 

ıozlerın. karşısına ( T. Kö. ) beldf'ği 
(al!metı) Jronmuıtur. BL1nla.rın her biri 
hakkında ıııra ile uımanlarımızın ' 
(müteha.ea11) yazılarını gazetelere ve· 
receğiz. 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi 
ayırt edilmesi için, geregine göre, 
Franl!!ızcalım yaıılmış, ayrıca örnekler 
de konulmu~tur. 

3 - Kökü TOrkçe olan kelimelerin 
bugünkü lılenilmit ve kullanılan ıe
kill\ni alınmıştır. A lı ak olan hak, 
a lı iigcüm olan hüküm, Türkçe ''çek,, 
kökhnden gelen ~ekli gibi. 
Tef hhUm - Anlama 
T•fekkür - DüıUnmek • Fr. R6-

flexion 
Teferruat - Ayrıntılar • Fr. D'· 

tails 
Tef errilç ( bak: T nezznh ) 
Tefcrrüd etmek - Tekleımek, 

tek olmak, birlnclleşmek • Fr. 
Se dlstinguer 

T eferrUs etmek - 1 • Sezinlemek, 
2 • ( bek: Feraset) 

Tehassllr etmek G6reslmek, 
özlemek 

Tefesıub etmek Bozulmak, 
çUriimek, kokmak • Fr. Se 
corrompre 

Tefe'ül etmek - Uğursamak, fal 
açmak • Fr. Augurer, preanger 
Tefevvuk - ÜstUnlUk 
Tefevvuk etmek - Üstolmnk 
T fevvüh - Dil uzatma 
Tefevvllh etm k - Ağza almak, 

ağız bozmak - Fr. Profcrer 
Tefrik - Ayırma 
Tefrik etmek - Ayırmak 
Tefr ka (bak: F ıs:ıd) 
Tefriş etmek - Döşemek • Fr. 

Meubler 
Tefs·r - Yora· Fr. Commentalr 
Tefsir ~tmek - Yormak, yora· 

mak • Fr. Commenter 
Tef ş etmek - T eftit etmek -

Fr. lnspecler 
Tegafül et mek - Anlamaı'ıktan 

g e.n ek, anlamaz görunmek-Fr. 
Feindre de ne pa~ comprendre 

T eh er m etmek - Üşüşmek, top
aşm.ı k • Fr. Assaillir 

Tch l ıf - Uyuşmaz'ık 
Teh r i.ik etmek - Kımıldamak, 

l • r kete gelmek 
Teh .. -sun etmek - S.ğınmak, pus• 

lanmak, kapanmak, • Fr. So 
refugler 

T ehaşf ( Bakı ha§yet, iktlraı ) -
Sakınma 

Teha§§üd etmek - Birikmek, yı· 
ğılmak 

Tehcir etmek - Göçllrmek 
Tebdld - Hötlem, gözdaiı • Fr. 

Menace 
T hdid etmek - Hötlemek, yum• 

durmak - Fr. Menacer 
Tehevvür etmek - Kızmak, kö

pürmek, hiddet etmek • Fr. 
S'emporter 

T eh yyUç tmek - Heyecanlan· 
mak 

Tehi - Bot 
T ehle etmek - Hazırlamak 
Tehlike - TehlOke (T. Kö.) 
Tehvln tmek - Kolayleşbrmak, 

hafifJetmek • Fr. Fnclllter, 
all~ger 

T ehylc tmek - Heyecanlan· 
dırmak 

Teh:ıib etmek - Dllzeltmek, te
mizlemek • Fr. Edifler 

Tehıiz etmek - Titretmek 
Tekablll etm k - Karşılık olmak, 

karşılaşmakt kar~ı·amak 
Tekalif - Vergiler - Fr. lmpôtı 
TekAmnl - Evrim· Fr. Evolutlon 
TekamUl etmek - Evrinm•k - Fr. 

E•olu r 
Tekapu (Bak: TeulIOl, tabaabuı) 
T ekbUf etmek (Bak: Keaaf et) -

Sıklatmak, toplanmak • Fr. 
S'epaissir 

Tek~slll - Üşenme, gevşeklik, 
ermme • Fr. Ncilignce, maaque 
de soin 

Tek~ıUI göstermek - Üşenmek, 
erınmek 

T katu etmek - Çapraşmak, k .. 
ıişmek-Fr. Secroiser, s couper 

Tekatu noktaaı-Çatak-Fr. Point 
de rencontre 

Müteknb - Çapraıık, çatışık 
Tekaüd etmek (Bak: Mülckaid) -

Em kliye ayırmak • F r. M ttre 
en retraite 

TekaUd maaşı (Bakı mntekaid) -
Emeklik, emekli aylığı 

Teke Od olmak - Em kil ye ay• 
rılmak 

Tekavvlls etmek - Kavlslenmek 
TekayyUd etmek - Kayıtlanmalı 

T ekayyllb etmek 
irin bağlamak 

Tekdir etmek - Çıkışmak, azar· 
lamak, paylamak· Fr. Falrı 
deı reproches, reprimander 

Tekeffill etmek - kefil olmak, 
ilıtUne almak 

Tekellüf - Yapıob, srösteriş, 
özenlş 

TekemmUI etmek - Ergin~eımek 
yetkinleşmek, tamlaşmak, ttl· 
kelleomek 

Tekerrür etmek - Tekrarlan· 
mak, tekrenmek • Fr. Se repeter 

T ekustır tm k - Artmak, ço
ğalmak • Fr. S'augmenter 

Tekevviln etmek - Olmak, oluı· 
mak, var olmak, kılınmak 

Tekit - Pekit 
Tekit etmek - Pekitmek, taze-

lemek 
Teklif - Önerge· Fr. Propoıltion 
Teklif etmek (Bak: T k llüf) - 1 
Önergem k. 

2 - Öne sllrmek, 3- yüklemek, 
4 • ileri aUrmek 

Teklifsiz - içli dışlı • Fr. Familler 
T klis etm k - Klreçleıtirmek 
Tekmil etmek - Tamamlamak, 
tUkeHemek, bitirmek - Fr. Acho
Ytr, flnlr 
Tekrar - Tekrar (T. Kö.) 
Tekrim etmek - Yüceltmek 
Teksif etmek - Sıklaşbrmak, ko
yulaıtarmak, toplamak 
Teksir etmek - Çoğaltmak 
T k~ln etmek - Var etmek, 1•· 
ratmak, kılmak Fr. Creer 
Tekzib etmek - Yalanlamak • 
Fr, Dementlr 
Tellffuz - Ufza 
T eliıffuz etmek - Söylemek, laf· 
zam ak • F r. Prononc r 
Telaki etmek - Buluımak, ka• 
vuşmak 

T lakki - Anlayıı 
TelAkki etmek - Almak, ıaymak 
HUınn telAkkl etmek - iyiye al· 
mak 
Sul telAkkl - K6t0ye almak 
TelAı - TeUit ( T. KO. ) • Fr. 

HAte. empreısement 
TelAtum - Çalkantı·Fr. Ondulatlor 
T elit um etmek - Çalkanmak, 

dalgalanmak 

Fr. Se -yetir, ı'hablller 

Telef etmek - Öldürmek, yok 
etmek, bitirmek • Fr. Tuer, 
dilaplder, aneantu 

T elehhüf etmek - 1 • (Bak: T .. 
esslir, lıtırab) 
2 • Yanmak, yanıp y;ıkılmak • 
Fr. Se laınenter. 

Televvlln - Alacalık· Fr Versa• 
tilite. ine stanc 

T elevvlln etmek - Alacalanmak 
MOtelevvin - Alaca, dönek - Fr. 

Versatile, lnconstant 
TeleyyUn - Yumuşama, sulanma 

Fr. Amollissement 
Telezzllz etmek - T adalmak, 

tadlanmak - Fr. Goüter, ae 
delecter 

T lgraf - T elgr f 
Posta v telgraf - Posla v tel-

graf ve telefon (P. T. T.) 
Telh - Acı 
Telhis etmek (Bak: HülAaa etmek) 
Telif etmek - Bağdamak - fr. 

Concllier 
Telifibeyn etmek - Arabulmak • 

fr. Reconciller 
Telih (Bak: Mabud) - Tanrılat· 

tırma • fr. Deilication 
T elih etmek (Bak: Mabud) -
Tanrııamak • fr. Deifler 

Tel'in etmek - llemek • fr. Ma· 
udlre 

Telkih etmek - Aıılamak • fr. 
lnoculer, vacclner 

Telkin - Oydam • fr. Sug-
ge.tion 

Telkin etmek - Oydamak • fr. 
Suggerer 

Tellil - Çağırtmaç • fr. Cour· 
tler, crleur pubiic 

T elmlh etmek (Bak: ima etmek) 
fr. Lai11er a entandre, faire un 
allusion 

Telvin etmek - Boyamak • fr. 
Colorer, colorler 

Telvlı •tmek - Kirletmek • fr. 
Sallr 

Temadi etmek - Uzamak, sür
mek • fr, Se prolonger, durer 

Temas - Değet 
Temaı etmek - Dokunmak, 
değmek• Fr. Toucher 

Temasta bulunmak - Değette 

yelin) 2 - Eğginlik - Fr. ineli" 
nation penchant 

TemayUI etmek - Eyilmek, eğiD" 
mek, yatmak • Fr. S'inclin r, s• 
pencher 

T emaytb etmek - Seçkilen1n•k1 

kendini göıtermek - Fr. S• 
I d~tioguer 
f T emdld etmek - Uzatmak • f r. 

Prolonger 
Temekknn etmek - Yerle1111•1'

Fr. S'etablir, se fiXer 
Temelliik etmek - Yaltaklııoıoıı1'ı 

yllze gülmek • F r. Flntter 
T emennl etmek - Dlle111ekı 

umunmak - Fr. Souhaiter ı , ..,e 
Temerküz etmek - Merkedefav 

Fr. Se concentrer 
TemerrUd - Direnç • Fr. EotE" 

tement , 
Temerrlld etmek - Dlrenınok 

Fr. S'entet r Ilı 
Mntemerrid - Direngen, dlr JJ lı 
Temeunk etmek - Tutunrıı8 ' 

yapıımak - fr. r~fer r iı... lı 
Temessül etmek - Benıeşıııe ' 

ıinmek • fr. S'a11lmller D" 
T emettu - Kazan, kar - fr fr 

fit, gain lı 
Temevvllç etmek - Dalgalaolll

11 

• fr. Onduler ,o· 
Temeyyu etmek - Suyumııkı 
laımak - fr. S. liqueffer 11' 

T emeyyUz etmek - (Bak : 
mayllz) k .. 

Temhir etmek - Mnbnrıeıo• 
Fr. Sceller, cacbeter tJcı 

Teminat - inanca • Fr. GaraDft• 
Teminat akçaıı - Tutak "' 

Cautlonnement. garantle ırıtıll 
Temin etmek - lnaoçlaınak, le' 

vermek, aağlamak, elde etııı• 
Fr. Asaurer, garantir f t• 

T mkin - Ağır başlılık "' 
Dignlte 

T emklnli - Ağırbatlı cf c" 
Temrin - Yumuş • fr. &~er tJo" 

F o·stJJlC '' Temyiz - Ayırd • r:. 1 d tıt>eP• 
T myiz etmek - Ayıfr 0 p;ııs' 

ayıtlamak, seçmek • r. . ~ 

tınguer utııY 
Mahkemel temyiz - Yarg) 

(Denmı 15 ioot yöı:d• 
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Bir lrf an Ve K ·· t ·· r Oca- IKayıklı Seyyahlar-1 
"" EJ . . l dan Biri Faciaya 
gı ın ın Cl 1 l Kurban Gitti 

~~~~--~~~~ 

lstanbul Erkek Lisesinde Dün Coşkun 
Bir Kutlulama Yapıldı 

Din kutlulama •lnasebeillt oynanan piyuten bir 1atıoe 

latanbuluu yaram aarlık çok tan bir autuk ıöyledi. Bu nutuk· 
ftJidf bir irfan mUessHeıillln, tak anladık ki bu feyizli mUoase• 
latanbul erkek liıeılnln ellinci 1e, buıUne kadar geçen yarım 
)ÜdönUmO dUn cömert bir çoı· &11rhk hayatında on bini .eıan 
lcunlukla kuUulanda. Elli yıl lSace mezun vermiıtir. BuiÜD lıtanbul 
lcurulan bu li1emlzin 1alonları dOn Erkek liıeıinden bilgi ve killtilr 
labahtan akıama kadar, mekte- kazanmış olan binlerce Türk ço• 
bin eski ve yeni mezunlarile, eı· cuğu muhtelif sahalarda yurdu 

lzmir, (Hu&uıi) Ustik bir ka

yıkla devrf Alom ıeyahatlne çıkan 

Pavlanga 'H Hlldavayı adında 

iki Alman aeyyahı evnlkl sene 

Foça açıklarında fırhnaya tutula· 

rak denize dOımfttler, Foçadan 

yetlıenler tarafından kurtarılmıı· 

lardı. 

Gelen haberlere Bazaran, 

Pavlanga 1eyahatlne devam etmit 

Ye bundan iki hafta e•••l Fırat 
nehrinde ısın olarak bulunmuıtur. 

Pavlanganın ni,anlııı Hildavayı 

memleketine dönmüştür. 

Altm Tayyare Madalyası Aldılar 
Tayyare cemiyeti ıenel bat· 

kanı •e Çoruh 1aylavı bay Fuat 
Bulcanm kızı bayan Türkanla 
kocası bay nüzhet Teğmt.n düğün 

masraflarını tayyare cemiyetine 
batıılamıılar ve cemiyet tara
fın dan altın madalya ile taltif 

edilmişlerdir. Bu Ud ıenç bu 
ıuretle herkese örnek olacak 
çok değerli ve yurd için hayırla 
bir iş görmüı oluyorlar. 

... • • • zuı • • ... . 1 .. · - ·-... ~ .......... ,_ . ... , .... ~ Ye yeni muallimlerila doldu, yükseltmek vazifesi almıılardır. 
bopldı. Kutlulamayı mektebin Mezunlar ara1mda bugün temıll edildi. En ıonra da mek· 
lllezunları tarafmdan kurulmuş meb'uılar, doktorlar, kimyagerler, tebin cazı tarafından muhtelif 
olan cemiyet tertip etml§ti. mühendisler, profesörler, ıefirler, pa;çalar çalmdı. BugOn matbuat 

Merasim ve kutlulamaya istik· yüksek devlet memuru vardır. erkin ve azası araıında da bu 
il) marıil• baılandı, ıısonra cemi- Bu ön ıözden sonra mektebin Kültür ocağından bilgi kazanmıt 
)tt roiıi Cemil Sait, mektebin yetiştirdiği gençler tarafından olan birçok gençlet vardır. 
taribçuiol, bugüne kadar yurd Şaksperin "Onikincl gece,, kome~ lıtanbul erkek lisesine daha 
~oma yaptığı hizmetleri anla· disi büyük bir muyaffakiyetle çok yıllar hayat ve hizmet dileriz. 

t:c::::: :zm 

RADYOLİN 
Kail anınız. 

Sayfa 15 

-
Ciğerler için ha va ne lae diıleı' 
için de RADYOIJN odur. Haıta 
ciğerler kadar sağlam ciğerlere 
de hava lazım olduğu gibi, ha· 
kımaız diıler kadar temiz ye 
beyaz dişlere de RADYOLlN 
IAzımdır. Hava kanı, RADYO. 
LIN ağzı temizler. Havasız kalan 
en uğlam yftcud nasıl zehlrl.-
nirae, RADYOUN ile fırçalan
mıyftn temiz ve beyaz diıler de 
öylece sararmağa ve çUrilmete 

mahkumdurlar. 

BÜYÜK 

AYYARE PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengi ı etmiştir .. 

Yeni Tertip pllnını görUnUz. 

1. ci keşideıi 11 Mayıs 1935 dedir. 

Buyuk ikramiyesi: 25 .• O O O Liradır. 
• t 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
CBaı tarafı 14 8ncü yiıxd•) onamak - Fr. Apprcıunr Terettüb etmek - DUımek - Fr. 

l> Fr. Cour de ca11ation Tensik etmek - Te•ilemek lncomber 
İ•anı temyizi askeri - SUel Fr. Reformer Terfih etmek - Ondurmak, gen· 

l> Yargutay Tenvim etmek - Uyutmak • Fr. ilk vermek, genlemek, gönen-
i•anı muhaaebat - Sağııkur • Endormir dlrmek • Fr Ameliorer 

l' Fr. Cour dea coumptes Mllnevvim - Uyutucu • Fr. So- Terfik etmek - Yandamak, yanı· 
enakuı etmek - Azalmak, ek· porifiquc, ennuyeux na katmak, yanına vermek 

l' •ilmek Tenvir etmek - Aydmlatmak, • (Fr.) Faire accompagner 
l' •ııakuz - Tutmazhk ışıtmak • Fr.·Eclalrer, eclalrclr Tergib etmek (Bak: Teşvik) Fr. 

enasuh - Tondeğişlmi • Fr. Tonıil etmek - indirmek, aıağı Encourager 
't Metempsychose düşürmek, azaltmak, çıkarmak Terhin etmek • Tutuğlamak. Fr. 

•nasUb - Uygu, yakışık, nls· • Fr. AbaiHer, ıoustraire • Engager, hypothequer 
betleşme • Fr. Conavenance, Terahi (Bak: TekAsül) Terhis etmek • izin vermek, bo-

t Proprortion Terakki - ilerleme • Fr. Progr~s ıarmak, aahvermek, koyuver-
•rıasUI - Dölerme • Fr. Pro· Terakki etmek - ilerlemek - Fr. mek • Fr. Congedler 

't creation, generation Progreıser, faire dea progr&e Terketmtk • bırakmak • Fr. 
•nazur (Bak: Mntcnazır) • Uyka· Terakkiperver - llercl, llercil • abandonner 

't Pr, Symetrie Fr. Pogresıiste Terkib - Katam, ıomt6z • Fr. 
•rıbib etmek - 1 • Uyramak, Terakkub (Bak; intizar) Compoıition, ayntbeae 

't Uyandırmak, 2 (Bak: ihtar) Torakllm etmek - Blrikmek-Fr. Terkibi • Somtözel 
't tndUrUst - SaA"lam· Fr. Robuste S'accumuler Terkib etmek _ SomUSzlenmek 
İnebbüt etmek - Eitmek, çim· Terane - 1 - ÖtU, 2 • ( Bakı 
't'nnıek - Fr. Vegeter, pouaser Nağme) • Fr. Chant katımlamak • Fr. Compoaer 
ttıeffür etmek - iğrenmek, Terazil tarafeyn _ Onaşma Terekküb etmek - Katımlan· 
-r'°ğumak Terbiye - Eğitim, yetiştirmek. mak • Fr. Se compoaer 
•neffuı etmek - Nefes almak, Fr. Eduquer, e)e•~r Terkin etmek - Yazmak 

~•olumak, nefeslenmek • Terbiye etmek - Eğitmek, ye- Teraane - Gemlik, gemilik 
~tıetvtl etmek - Çeıidlenmek, tittirmek • Fr. Eduquer, eJever Teraim etmek - Çizmek, reımi· 
~ rlenmek • Fr. Varler Tercih - Üıterlm, 6neyle - Fr. ni yapmak 

1
tne\'\ftlr etmek - Aydınlanmak, Pfefert:nce Tertib - Sıra, dizi, dOzgft, dO-

ı.••ınak Tercih etmek - Üstermek, Ustnn d F 
"l zem, Uzemeç • r. Serie, ordre 

Gne ( t l' ktU ı ı ) tutmak, bcgv enmek, öneylemek· vver en e e e an amma Tertib etmek - Sıralamak, diz-
' ld F J 11 ı Fr • Preferer 't emen • r. ııt• ectue mek, sırava koyl'T'ak, dftzmek • 
'llez lib G ı t' f Tercüman - Dilmaç J ~ ı - e~ 0 ı, sel ran • r. Fr. Serier mettre en ondre 
~ ronıenade, excurslon Tercüme etmek (Bak: Mütercim)-
• 'llezııl etmek _ ı . inmek, dO,. Çe•irmek • Fr. Traduire Tertibat (Bak: tertib, tedbir, lh· 
,..,k ı Terdif etmek - Adamak • Fr. zarat) ••çalmak 2 k d Fdre accompagner Tertibli - Derilgen, derli toplu, 

it -d ••• 8 8 ar alçalmak, •.• a Tereddi - Yoılı şma • Fr. Deıa- yerli yer:nde • Fr. Ordonoe 
b a ar inmak, ••• a kadar d"•mek · t' de· · ~rescence rr S' b · d . UT grea ıon, gcnı Terlibs·z - Savruk, bozuk düzen 

~d • . • aıascr, aıgner . Tereddi etmek - Yoı·aşmak·Fr. 
t. 'mı teneızlil - Be,..enıezlık. D d . - Fr. Ma'ordonne, desordonne .... • eııgregcr, ıe egenerer Ôn 
.... · Dedaln T d ( B k Ş h ) Ik Terviç etmek - Urtmek - Fr. 
''llf· ereddü a : üp e - lr- S t . 
dir ır etnıek - Soğutmak, iğren- cim • F r. Hrı:atıon ou enır, appuyer 
~ lllek - Fr. Dcgoütor Tereffu etmek -Yükselmek, ağ· Tervici efkir (Bak; mtirevviç) -
't 'tık - Dar mak, yücelmek· Fr. S'elever Önürtge 
f't~id etmek - Tenkid etmek Terfi etmek - Geçmek, ) ukar- TeıadUf - Raa!ama • Fr. Ren• 

• "-Ö) lamak contre 
''tık "-"'k lh etmek -Ayıklamak, kırp- Tereke - Bırakıt • Fr. Heritage Te1adi!fen - Rasgele • Fr. par 
.... .. F N T erennUm etmek (Bak: Teganni ha d 
''rık~ r. etteyor, diminuer etmek) 1Jar 
t\ .. ıl etmek_ Tepelemek. Fr. Ç k k Teıadüf etmek- Raılamak, ra .. '\.:: .. ı Teres üb etmek - ö me , dibe 
~~11' ?1•r, chatier çökmek ielmek • Fr. Rencontr•r 
Uırnııte etmek - Büyütmek, ye- Tereş~uh etmek - Sızmak. Fr. Te1adUm - Çarpııma, tokuşma 

nimsemek • Fr. Proteger, a'ap-1 
proprier 

Tesamuh (Müsamaha) - Ho.
görme, hoşgörürlllk,(hoıgrü, göz 
yumma • Fr. Tolerance 

TesanUd - Dayamıma, • Fr. 
Solidarite 

Teablt - Sapta 
Tesbit etmek - Saptamak • Fr. 

Fixer 
T ucil etmek - Kütüğe geçirmek, 

deftere geçirmek • Fr. Enre
glstrer, lnscrire 

Teselli, - Avunç, a•untu - Fr. 
Consolatiou 

Teaelli bulmak - A•unmak • Fr. 
Se conso!er 

Teselli etmek - Avutmak, avun• 
durmak • Fr. Consoler 

Teselsül etmek ( bak: Te'Vali) -
Dizilenmek, dizilip gitmek, zln• 
cirlenmek .. Fr. Se ıucceder, 

ı'enchainer 

Tesettür etmek- Bürünmek, ör· 
tüomek, kapanmak • Fr. Se 
vo:ler, ıe couvrir, s'enf rmer 

T eacyyilp (bak: ihmal, terabi ) -
Fr. Negligence 

teshil etmek - Ko\aylaıtırmak • 
Fr. Facl:iter 

Teshin etmek - lıatmak • Fr. 
Chauffer 

Ttıhir etmek - Almak, ele g .. 
çirmek, büyülemek - Fr. Con· 
querir, ensorceler, ıeduire 

Tes'.d etmek - Bayramak - Fr. 
Fetcr 

Te'ıir - Etki • Fr. Effot 
T eslı ( bakı MOesıeH ) 
T esiaat - ı - Koy aç, koyra, 2 1 

( bak : MUeasesat ) • Fr. lnatl• 
tution 

Tesis etmek - Kurmu 
Teskin etmek ( Bak: sükün ) -

Yatışbrmek, &aklnleıtlrmek, din 
dirmek, sükun vermek - Fi\ 
Apaiser, calmer 

Teslih etmek - Sillhlamak • F~ 
Armer 

Teslim - Teılim ( T. Kö.) Fr; 
Uvrer 

TeseJlüm etmek - T eallm almak • 
Tealimiyat - Verinlm, verinselik • 

Fr. Capitulatioo, resigııation 
Teslim tesellüm - Alaca verece • 

Formalit de li~re et de reçu 
Teslis - Üçleme • Fr. Tripltr, 

trinite 
Tesmiye etmek - lıimlemek, ad• 

lamalı, iaim vermek • Fr. Nom
mer, denommer 

Tesmiye olunmak - lalmlenmek, 
aldnnman, ad konulmak, iılm 
veri.mek, denmek - Fr. Se nom• 
mer, s'appeler 

Örnek: Anadoluoun birçok yer
lerinde vereme ince ha.atalık 
teıımiye olunur. - Anado unun 
bir çok yerler~nde vereme ince 
ha~ta ık denir. 

Tesri etmek - SUr'atlendlrmelr, 
hızla-. dırmak, tezleftirmek - Fr. 
Accelerer 

iste) en:er bunu keı. p aradaki boş'u dara tercihan daktilo ile 
doldurarak Türk Di i Araştırma Kuru•nulla ~öndcrebi irler. 

F 
Osmanlıca •••••• kelimeaine kılavuz.da ••••••• karıılığıDI 

uyııuı ( Y aı.hut: Yeter) görmüyorum. 

Sebtbi (Kııacra) ••••••••• . . . . . . . ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. . . . ......... 
önergem ıudur: •••• • • • . ( 1) imza 

(1) Burada bır örneğe goıtenlwiyco yazılar üzerine 
mıyacaktır. 

bir şey yapıla-

~,~rnı~k, lire:emek Suintcr • Fr. Colliıion 
~ K ......... --~____o_~•trn-k _ R..n-~-...-.....a.....-~asuJUl.&;-!'!-..MM:..ut.1.-~~~~ -AclilaUl.MHJub - ~ırmatJh..-JlJ~~..__--......... =-~~~~~~~~~~~----------------------~=--~~__J 
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~---------nml ______________ , 
FRiGiDAiRE Soğuk hava dolabını 

bir lüks eşya zannetmek hatadır. ilk 
taksit olarak yalnız 10 LiRA vererek 
al~cağ1nız hakiki Lir FRiGiDAIRE 
evinize neşe ve sıhhat getirecektir. 

~----------__, ____________ , 

Lll TA~51T 

~-------------------------

' 

FRiGiDAiRE, 40 mumluk alelade 
bir elektrik ampulu kadar cereyan 
sarfeder. Bundan di>layı, maırah 
faydası ile mukayese edilemiyecek 
kadar ehemmiyetsizdir. 

F i Ai alırken markasına dikkat 
ediniz. Her hangi bir soğuk hava dolabı 

"F i A. E, değildir. 
4,000,000 kullanılmaktadır . 

• 1 ın kıymetini ifade etmek için 
daha canlı bir misal bulunabilir mi ? 

B O U A L A Biraderler ve Şsı. İstanbul - Ankara - fzmlr 

ti A J Bahçe s AL,. H NE c ATI• den alınız. Reçeteleriniz büyük bir FOSFATı•N NECAJ" ) k tJ• 1· b •• •• t •• aç arınızı kapıda dikkat, ciddi bir İBtikametle hazırlanır. 1 yavru arı uvve 1 neşe 1 uyu ur. ------ ,..__...., ... ···-······· ........ ····· .. ·······-···-~. ----.... ...,,... -------~--..__.. ---~"'-·-.. ~-~········ ..... 

.. 

- Cn bÜl/Ük lro3 bende .. 
~da 

•llllll. 
11\Y· ~ 

fra~ 
/ıiağldtr. 

S t ı ı • ANKARA : Sçfu zade Mehmet Emin, 
8 iŞ yer er • MERSlN · : Hakklk o(lu SiJifkeli Rahmi, 

Şirketi Hayriyeden: 
Rum•li tarafından Bebekten yukarı Rumellkavağına, Harem ~• 

Salacak dahil olduju halde ÜıkUdardan Anadolukavağına kadar 
Boiaılçine naldlhane edenlerin ev •tY•larıoın Şirket ve1aitile mec· 
~aoen nakledilmekte oldu~u ve bu teıhllatlan istifade etmek iıll· 
yenlerin ya Galıtada Fermeoecilerde Şirket merkezi idareı!nde 
r,ıetme MUdUrlUtUne ve yahut• Köprüdeki lıletme Amirliğine mll· 

\ ~ 

racaat etmeleri lüzumu ilan o:unur. ~ 

J 
Zabıta memurlarına 

me.h3us 200 metroluk 
meaafeyi göıteriı 

kuvYette 

D o 
C.p Fenerleri 

gelmittir. Her yerde 
1526 numara tahtında 

ara~ ınıı ve t.kliilt· 
rinden ııalonıı. 

IZMIR ı Hüseyin HUınü 
SAMSUN : Tursun Eır•f 

lKRA~ltYELl SÜT 
MAK11'rASl 

VIKING 
Marlc•sll• maruf 

Hem ucuı, hem çok iyi 
olan makinalarıdır. 
Aıağ'ıclakl adruten 

İT:ahat l•t•ylnlz. 

:TürK~/JNJfJO LTD. $Ti. 
ISTAN9Ul . OALATA, PE~$EMBE PAZAftl eı 

1 

BUDAPEŞTE •• ViYANA 
Seyahati 

lstanbul'dan Pe,teye aeyahat mUddeti hu· 
aust trenle bll' geceye lndlrllmı,ur. Hare
ket 25 Mayıa aabehı olacekt1r. 
Peşte'd e be,, Vlyane'd• Uç gUn lkelftet, 

tenezzUh seyahat Ucrettne dehJldlr. Şim

diden kayıt için 
NATTlu •centalarana mUrecaat ediniz. 

Telg. MATTA latanbul • Tel. 44914 • 
44514 

\...----~-----------------~-------

TORK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALIGI 
Um ... Han, T .ı.ronı 22928 

BARTIN YOLU 
KEMAL vapuru 3 May11 

CUMARTESl · saat 19 da 
Clddeye kadar. 

KIRALIK KAHVE OCAKLAR! 
Şirket vapurlannın çıılıttığı 

Trabzon, Menin, Bartın, Ayvrlık, 

Karabia-a, Band.rma, Mudanya, 
f mro:ı:, İzmir, bat arına çalıttın vr:
purların kahve ocaklara açık art
tırma ile 8 Mııyıs 935 Çartamba 

günü iıtiyenlere verılcc-ekfr. İatek· 
ı:lerin teminat p:ıraları i'e o glJo 
saat 14 te, ıartnameyi görmek is
teyenlerin bergön KRmara ve İr9e 
Şubesine miiracaat etmeleri. 

~'!!!!!!!!!!!!!!!~**!!!!!!!!!~LE&!',!! _ _:::::.:..;=-:...:::.::.::..:::.;::.;,_--__. 
Son Po•ta Matbaası 
Sahibi ' R. KökçU N~~r . .Müıliırü : Tahir 


