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Kars Zelzelesi Büyük Bir 
Feliket Halini Aldı 

Hayret Verici .Bir Dilenci 

"Çuval Mehmet,, in Tuhaf 
Bir Tibiri Var •. 

Halkın Korkusu Hala 
Şiddetle Devam Ediyor 

Karsın güzel •ır nuınzarG11 [bir mera im f'ıınasıntf a olınmıştır] 

Kara, 5 (Huıuıl) - Yer aar
aıntıları fa ıl la bir surette devam 
etmektedir. Bir defa ıı~Szft korkan 
•hali çatı altına afrmek iıtemiyor. 
S rııntı olan havali halld, hep kır
lara yayılmıı bulunuyor. Şimdiye 
kad r fnsan ıayıab olarak verilen 
500. yıkılmıf ev olarak gösterilen 
1000 rakk mları kat'J sayılamaz. 
ÇUnkU ı. lzele olduğu zaman kim· 
lerln dam ltanda, kimlerin tarla 
\'eya kırda bulundukları henüz 
tamamile t ıblt edilmemiıtir. Son· 

Sarııntı 6alıaıını 6ıteren h•rlta 
ra, afet 1ahası epey genlt olduğu 
içJa, bu hususta nihat malumatın 

( Devamı 3 Gncll yhde ) 

Yok Edilen Haydutlar 

JQ11d.,·ırıamız. tarafından öltlöriJl•1r 
Valıit 

· Bir Şakinin 
Vücudu 

Kaldırıldı 
Düzce (Hususi) - Birkaç H• 

~tdenberi sillihlle dağlara çekilen 

1 

Y•k•lana,. katillt1r 

;• bir türlU tutulamıyan ıakl iki Kati) .. De 
~~Urat oilu vahit, evvelki gUn Nihayet yak.ayı 
tl Ufııçmaııı köyU kenarında jan-

t ~rmemız tarafmdan öldUrlllmuı- ,. . Ele Verdi 
Ut. Azılı bir katil ve haydut 
~llln VAhit, bundan bir Hne 
tl\'\rtl Düzcede gOpegUndUz bir 
t\'(n kapılarını kırarak içeri 

~ (Dev mı 9 uncu yude J 

Dlyarıbekir (Husuıi). - Zabı· 

tamız, şehre girmeye cesaret 
eden iki katili yakalamıştır. Bun· 

t D.wamı 9 uncu yüzde ; 

~usyada Garip Bir Doğum Vak'ası 
hi Molikova, 3 - Mongolistan cumhuriyeti dahili de nadir görUIUr 
t,r doğum \•ak'ası olrcu~tur. UJan - Ude mıntakasında gebe bir 
itt rıç kadın nisar.m ikisinde bir çocuk doğurmuf!, fakat karnının şişi 
~Urtıcrniıtir. Aynl kadın O)'ın yirmi üç'U ıde ikinci bir çocuk daha 
~-n:aya getirmiştir. Bunlar ayni' ay ' içinde doğmuş, fakat lkiz olmıyan 

t etlerdir. 

ı ••HueoeoH .. aeoeanaHeeeHH••--•••oo••OHoeeaOHoeoeeft 

Ankara' da . ı 
Ucuz Meınur 
Evleri 

Ankara, 5 ( Husun > - Burada 
memurlar için, paraları taka\tle 
~denmek Oıere ucu& eye •• apar· 
tımanlar yaptırılmak (lzere Maliye 
BakanlıA-ı tar fandan l'İrioilen hıt. 
kikat bayii llerlemiftir. Maliye 
Bakanı Bay Fuat bu tetkikat neti· 
cuini Baıbakan lımet lnönOno 
lı:ah ctmittlr. 

Ankara'da On (8000) kadar 
memur vardır unların ev kira11 
için . verdikleri pnra, aylıklarının 
mOhım bir kıamını te~kil ediyor. 
Halbuki bu _J>ara ile memurların 
muayyen biı""Zaman zııı fında birer 
ey sahibi olmaları çok mQmkOn-
dllr. Bunu göz 8nünde tutan Ma. 
llye Bakanlıjı, ermaye koymak 
ıuretile evi r yaptıracalıı ve bun
ları memurlara takaitle utacaktır. 
Memurlar bugOn kira olarak nr
diklerl paralara kendi evlerinin 
taksiti olarak ödeyecekler bu 
auretlt birkaç eene geçtikten ;onra 
birer eve aahip olacaklardır. Bu 
huauda bı, kanun livibuı haıır-
lanıyor. · 

L _J .................... . ......................................... . 

Dilenmiye, 
mak 

O, Çarşıya Pazara 
Adını Takmıştır 

.... 3 -

Çık-

M•hm•dl,. .vı,.. ilôuegi 46Jiindülü arıa lH garula g!rli11•P1 6o#aftlrır 

Kapı açılınca k111k bir sesin yor hcrkH, bazdan d öyl yOz• 
7alvarı11 duyuldu. ıtız oluyorlar ki, ıokakta ırna • 

- Allah nıHı iç.in... Bir lok· bkları yetmiyormuo i'İbi, b6yle 
m cık ekmek verin... kapı kapı dolavtp e1Aleml rahat• 

Bir dllendnin kapııma, bir sıı. ediyorlar. 
dilenciyi getiren bu hoı tesadüfe ihtiyar dilenci karısının a6z· 
cı acı glllmektın k udimi ala· lerinl t dlk etti : lnhi arlar idaresinin 

935 Ydı Bütçesi 
Ankara, 5 - inhisarlar ida

rHlnln 1935 yılı murafJara karşı· 
lığı ol rak 7 milyon 421 bin 513 
lira tabsiıat kabul edilmiştir. Ida· 
renin 1935 yıl& geliri d 42 milycn 
157 bin Ura olarak tahmin olun· 
muıtur. 

m dım. - Öyl•... Bunları toparl • 
J Fakat dilenciyi teuleyip c· m ılarsa ortalıktan rahat yüzüne 
il petleyen kadının içeri döndüğü hasret gideceğiz! 

ı.eman s5yleCiiği ıö-zler, bu tesa- . V • ondan bir 11u iıteycr k 
dllften de hoştu : bahsi değİitİr~i, dert yandı: 

Sözde, dedi, dilencilik Görüyorsun ya evlAt... El 
yasak Fakat yine bildiğini oku· ( Devamı 9 uncu ynzde ) 

Bir Şeyh Bozmas Birkaç 
Kişiyi lrticaa Teşvik Etti 

8 K·şi Y akalclndı; Adliyeye Verildi 
Milastan bildirildiğine göre 

m rkezi lspartada olan bir irtica 
şebekesi meydana çıkarılmış ve 
15 kişi tutulmuıtur. Şebekenin 
elebaı Sl vaktile ıeyh Sait iıya· 
nanda eli olduğundan dolayı 

1 

.............................................................. 
Kanlı Bir Mayıs 

Bulgaristanda Çok Gürül
tülü Geçti 

Sofya, 3 ( Huıuıt muhabiri· 
miıin mektubu ) - Son hAdlaeler 
anlattı ld Bul· ~ 

tevkif edilen bir Kürt şeyhidir. 
Bu şeyh lspartada 9lurmak

tadır. Oturduğu yerde bulduğu 
insanlarla zehrini Milftsa kadar 
göndermiş ve orada birknç kişiyi 
irtica çemberi içine almıştır • 

Yapılan aramalarda rejim aley· 
hinde bir takım tahrikatı ~ihtiva 
eden mektuplar elde dilmiştir. 
lspartada oturan şeyhin adı "Be· 
difinaman Sait klirdi., dir. Bu 
adam vaktile lstanbulda da bu
lunmuı, mütareke yıllarında 

birçok habaset yapmıf, darülhlk· 
mele girm·ş ve lstanbulda Knrt 
elbisesi ile gezerek herkesin gö· 
zUnü üstüne çekmiştir. Şebekenin 
Milastan başka Eğirdir, Aydın, 
Bulvadin gibi yerlerde de 1 man· 
Jarı olduğu anlaşılmışhr. 

Şebeke etrafında ilk ip ucu 
Antalyada elde edilmif, Antalya 
Adliyesi ıifre ile Milas Adliye ini 
haberdar etmlı ve yapılan tahki
kat neticcs"nde hnncı Halil ibra· 

(Dn.ımı 3 Oncü yllııdt ) 

i•rlıtanda için 1~11 ~ f ~RI 1 

için kaynat- ~ 1' ""! 1 

makta olan ,.. ., "! ~~~ 
geoiı bir ko- n Son Posta Okuyucularına 
mUniıtllk te· 
mayUlU •ardır. 
Ve hDk u met 
bu -temnyUIU 
ortadan kal· 
dırmak 1 çi n 
ıirlştlğl bUtUn 
ciddi teıebbllı· ~on zama,.cıa .Sol· 
lerd muvaf· gaJa oücud• a•tl· 
f akiyetli b 1 r rll•n kooperatif 
netice alama· m•ltall .. i 
mıttır. 1 Mey11 gUnU patlak veren 
kanlı hadise bunu açıkça iıpat 
ediyor. T elS{,raf baberlerınin kısaca 
hihffrdiği bu hAdlıeoln tafıllabnı 
9kuyun<:ı,, Bulgariıtanda o gün, 
kilçllk mikyasta· bir dahili muha· 

• · ( Devam 8 lac:l Jlı.de } 

500 Lira Veriyor 
SO glln devam etmek Oz.ue Niunın 
22 ıinde baılıyan müsabakamız de
vıım tmektedir. Tafııilfttını timdiy• 
kadar defantla aeırettik. MOnbaka· 
nın hltamlle beraber neticelerin ta• 
ayyUn edebilmeai için bu tafıillit 

tekrar edilecektir. Şimdilik fU ka
dar ı'5yliyellm ki aıatıkl kuponu 
kuiniz. ve ıeklzincl aayf amızda .. Ne 
Konuıuyorlar?,, ba91ıklı reamin al
tındaki dört yaaıdan han1riıini bu 
rum• uyaun buluyouanız onu ku• 
pona ltaret ediniz. lıteditinılı un1~n 
bf H, ıbu (30) kuponu l[ÖDderlrainfa. 

'I Müsabaka Kuponu 

Reeim :Kumıı.raBı : 14 

Yazı Numarası 

lıim ------

Adres -------

1 

\'ukuıdald kupoo• reıala altındaki 

4 "vaptan Hçtltlnlaln No. eı111 lalııı 
n •drHlnlıl do\dı.uup oklayınıa. 30 r .. 
ıim çıktıktaa 19nra bu kupoalan Soa 
Poıta blırr.tıc• mtımurlufuaa ~15uderlnl&. 

.;,;.;.;;;...;.;.;.;;;;.;;;;.;..;;;..;;.o-......-.----------





5 Mayıı 

Hergün 
Alman Propagandası 
J . 

F abrikalaraPropaganda 

• Alet Olmıyalım 

Alman Propaganda$ı 
Bir ajanı haberi : 
"h itler, Türk gazetcilerlnl 

kabul ederek kendilerine iltifat 
elmiıtir. Alman BatYekili pek 
nadiren ecnebileri huzuruna ka· 
bul eder.,, 

Hitlerln bu huıust Ye fe•ka· 
ilde iltifatının ıebebinl araıtır

mıya lllzum yok. Alttaa diğer 
bir ajanı haberi derhal kafanız· 
daki iıtifhamı dağıtıveriyor. 

" Almanya hava kuvvetleri 
noktaıından bUtftn dünyaya fa· 
iktır. Çiirıkii Al ma11 ta!lgal"•· 
lerl /•nni teraklcıgatuı en son 
lt1kemmill lerll• milcelılıeztllr 
.,. taggarecillkte Alman11aga 
ıt1tı'ı•c•k bir 11Nmleket ,okt•r.,, 

TabR bunun manaaını anlar
ıınız, 1anl tayyare yaptıracak· 
aanıı bize ıiparlt ediniz, demek 
lıtiyorlar. 

.. « ... 
Fabrikalara Reklam 
Almanyaya giden Ttırk ıaze

tecileri yazıyorlar: 
«Bu~n bize ...• Fabrikayı ger:• 

dirdiler. Bu fabrlkanan 15 bin 
lıçiıl, ılnemuı, tlyatroıu, lokan
taıı falanı Yardır. Şudur, budur.» 

Bir oraya benzetilen bu fab
rikanın lımlni vermiyoruz. Çünktı 
Ttırkiyede pazarı olan bir fabri
kadır ye bu suretle ismini zik· 
retti rmek onun için en bOyDlr 
reklamlardan biridir. 

.. .. « 
Alet Olmıgalım 
Bu neYI propagandalara yalnız 

ıazeteler değil, reıml lıtihbar 
Yaaıta11 olan Ajana ta alet ediliyor. 

TUrk matbuatı ecnebi propa• 
ıandaaı ftinde biraz daha ıuurlu 
olmak ihtiyacındadır. Gelen Ajana 
haberlerini iyi bir ıtızgeçten ıe
çlrmek, propaganda kokuau aezl· 
lenlerl bir kenara atmak mecbu· 
riyetindedlr. Halbuki bldu çok 
defa farkına varmıyarak onlann 
propaıandalanm kendimi• yaparız. 

ftt• matbuat kongrHlnln hal
: ledecetf meaelelerden biri daha! 

Bulgar Polis Müdü
rü Azledildi 

Sofya 5 ( Huıuıl ) - Kıral 
' 'aleyhinde bDtlln ıiyaıl mahaffle, 
ıazetelere, birçok btıyllk rlltbell 
zabitlere f6nderilen makine ya· 
&ııile yazılmıı mektuplar ortalığı 

altilıt etmfttlr. 
Bulıariatanın umum polisini 

idare eden Sofya poliı mlldllrll 
azledilmit yeniıe kaymakam Ba· 
lorciyef getirilmiştir. Polis mtıdn-

, rlyetlndekl iki muavinlik te lağve
dilmiş Sofya belediye reiılle umum 
11hhat mDdürüne işten el çektl
rllmltlir. 

Karalın Londraya yapacağı ae-
1ahat geriye kalmıı gibidir. 

Dün Askeri Birliğe dahil ol
mıyan zabitler tarafından neıre
dilen bir beyannamede zabitlerin 
ıliyaaetl bırakıp vazifelerile uj'rq
maları bildirilmektedir. 

HulAaa Bulıaristanın dahili 
itleri kanpk vaziyetten kurtulma· 
mııtar. 

Bia Adam Kardeıini 
Yaraladı 

T alit laminde bir adam ken
disine olan borcunu vermediği 
hahanealaile kardeıl avukat kitibi 
Sadettini bıçakla birkaç yerlnden 
Jara!amıftır. Yaralan tehlikeli 
olan Sadettin tedavi altma alaa
llaıftar. 

SON POSTA 

Sanayi Programı 

Hilkümet 1anayl H lkt11at prol'ramını ,.tinden sine 
bOyütDyor. Pl&ah IJlr iktlaada dotru ilerliyoruz. Her,.aa 

halk ta kazmasile, kGretil• yardım edecektir. HGldl· 
metle millet elele Hrdikı•, beraber çalııtıkça haki· 

ortaya yeni bir lkbHdl proJ• atahyor. Şimdi memleketi 
• :ı nayileıtlrmekle ••tl'Ullz. Hük6metla bu yapıeı •İyaaetlne 

kat Aha•••• çıkarılamayan pro,.ram, pl&n Ye proje 
olamaz. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Kars Zelzelesi Büyük Bir 
F elik et Halini Aldı 

( Baıtarafı 1 iael yUsde ) 
toplanmaaı da bir, iki fllne bakı· 
yor. Kırlara 1erilip aerpllmlt olan 
halk, bazı noktalarda haııl olan 
çatlaklardan dolayı endiıe içinde
dir. Bazı yerler de kırmızı renkteki 
fııkıraa ıulann, kızıl kum ••ya 
toprak tabakalan yararak yol 
bulan ıu birlklntilerlnln bu toprak· 
larla boyaoma11ndan ileri ıeldiif 
tUpbeslzdir. Bazı ıulann renklen
melinin huıuıl bir ehemmiyeti ve 
mana11 yoktur. Hillllabmer mer
keı.lle Dahiliye Bakanlıtından 
yardım huauıunda buraya plen 
malümat yDreklere bir parça fe
rah Yermlftlr. HayYan zayıatımn 
ıayıaı da heniz kat'ı olarak an
latalmıt değildir. Bunun 1ebebl de 
ça1ır Ye otlaklarla dam altlarıa
dald hayYan mlktannın daha he
nlls a11rt edilem•mit olmuındaa
dar. Zelzelenin zararla tealri ( 40) 
kilometrelik bir ıahada kendini 
a6ıtermlpe de aııl bllytık zarar 
bet kilometre dablllnde mtıphede 
olunmaktadır. 

K•mutayd• izahat 
Ankara, 5 - Kamutayın dDa

kll toplanbıında iç itleri Bakana 
Şftkrtl Kaya Karata olan yer sar
sınbaı hakkında izahat vermlt Ye 
demiştir ki: 

Arkadqlar bu Yak'a memle
kette derin bir hUzlln ve acı 
uyandırmııtır. HUkiimetinlz tazl· 
yet dilemektedir. En bUyllk tazi· 
yet eclilecek makam ili heyetin.iz 
oldutu için ben btlytık mecliıl 
taziyet ederim. Memleketimizin 
yUksek alikaaından doğan faali
yet bu acıyı unutturacaktır. Ma· 
halli tedbir, btık6metln aldığı 
tedbirler Kızılayın her Yaklt ol• 
duğu aibl buraya da yetiımeai 
maddi ktımı az zamanda telifi 

r 
/STER 

Birkaç Kiıi lrticaa 
Teşvik Edildi 

( Baıtarafı 1 inci ythde ) 
him, ince Mehmet, manifaturacı 
Mehmet, uatçf Hafız Mehmet, 
maranıoz Halil lbrahlm, ha
tip Htıaeyfn lbrahlm, Kaputçu 
Muıtafa, Mllhh Şefik, tahsildar 
Ali Rıza adlı adamlar tevkif 
edilmiflerdir. Mevkuflar muhake
meleri yapılmak &zere lıpartaya 
g&nderilmltlerdlr. 
M•r•tl• 27 kiti Y•k•l•adı 

Marqtan blldiridiilne ıare de 
Tercan muhacirlerinden lbrahl
mln evinde toplanıp Jizli olerak 
aleYI IJinl yapan 20 erkekle 
yedi kadın yakalanmlf Ye adli
J•J• Yerilmlılerdlr. 

Her Vatandaı 
Toprak Ve Mesken 

Sahibi Olacaktır 
Ankara S (Huıuai) - Ccımhu

rlyet Halk partfılnln bD1tllr kon
IP'•ainde 16rl1Dlecek yeal prolP'am 
•• nizamname taılalrlan hamrlan
mııtır. TDrk k6yl&allnD topralr, 
tehirli ve kuabalıyı meaken aahibl 
etmek partiaha bqhca yuffelerf 
meyamndadır. Proıramda aerbed 
limanlar 1apılmua, turizm lflerl de 
dahli bulunacaktır. Konıreye 550 
kiti ittfrak edecektir. 

lı Kanunu 
Ankara, (Humai) - it kanu

nunu tetkik edecek muhtelit ıncU
men için tıçer aza ıeçmelerl 
Kamutay baıkanhjandan encD· 
menlere blldlrilmiıtlr. 

Ankarada Oniveraite 
Ankara 5 (Huıuıl) - Anka

rada Hukuk, tarih, cojrafya. ede
biyat Ye dil faktilteleriol lhtiYa 

eden yeni bir Onlverılte kurulacakbr. 

-=====----===ı-=-----=----=----------~--------=---=----- --.d..,cektfr. ÔnOmllz yazdır, o ha· pvpmbe, cuma, cumartell ı_· a-
Yalide bahar baılamak Qzeredir. lerl de zelzele ka1dedllmiftr. Kay-
Halk fazla ıztırap çekmıden en dedilen aelzele lltanbul raaathane-
yakın bir ıamanda çab albna ıln• Slamoj'raf konulduğundanberi 
abaacakbr. Yalnız telifi edilemf- Kaydedilen ea bllyllk zelzeledir. 
yecek birıey yaraa kıymetli vatan• Rasathaneye g6re Kara arbk teh 
dqlanmızıD bu velile ile vefat· ilkeyi ıavuıturmuttur. Yani en 

larıdır.Bqkan, mecllıl 111 bu haber- ıiddetll zelzele olmuıtur. Bundan 
den teeıatlr duymuftur. icap eden • ıonrakiler hafif 1anıntılar halin· 
tedbirler allkadar makamlar ve de kalacaktır. Trabzondald bO-
hayır mDeueaelerl tarafandao ah- yOk farbnalann zelzele ile alAkası 
nacak ve klfl yardımlar yapıla• Yarmıdır, yokmudur, bura• kat'i-
caktır. yeti• tayin edilememektedir. 
letanbul Reeathaneelne Erzurumdan Kar•• Y•rdım 
Göre En Şlddetll Zelzele Edlllyor 

lıtanbul raaathanelf Karaa alt Erzurum, 4 (A.A.) - Karadaki 
olmak llzere bugln• kadar 9 bllyOk yer deprenmeai tızırlne 
zelzele kaydetmiftir • Zelzelenin Erzurumdan Karsa bir sathk, 
en büyiığtı çarşamba gllnft olmut. bir yardım kolu gönderilmlıtir. 

/STER 1 NANMAI 
lı kanununun K •muhyda tef ilr edllditi ıa •ırada 

bir lfçldea aldıtım•ı •fAfıdakl mektuba dikkat celbet-
Hrriıi olarak kHiliyor. Birkaç kuruıunu ,.aze girmek 
için usta bat ılar kırpıyorlar. Ayda e~lme geçen 13 • 14 
llra"·r. Dört çoeutum vardır. S.ki'& nllfudu bir ai'eye 
b~kar:m, Buıüo bu n p:ıra ile bu aelr"z nOfuıu geçln
dırmete çahııyorum. lıten çıktıktan aonra da e.ki etim 

meti faydalı bu :uyoruzı . 

"Ben bir ltçiJim. GOnde 60 kuruta kuyular içinde, 
ıular albnda ça1'111owum. Bu par.:ıdaa bir kıımı kaunç meçhuldlr." Kozluda GüoıGr 

Sayfa 3 

Kısası 

/stanbul , 
Kapısının 

Önünde 
------------ Serwer Bedi 

Iatanbulun nesi ekıikmif, bili-
yor mııınıı? 

Kapısı! 
Evet, belediyeden bir zat, 

nihayet ıehrln en biiyftk noksa· 
nını keşfederek Demirkapı tara• 
fında yeni bir kapı yaptırmayı 
teklif etmlf. 

Öyleya, ben seyyahım diye 
önüne gelenin ıehre glrmeal 
doğru. değildir. ilk 6nce kapıma 
önüne gelirıiniz, iki llç kere 
ökslirUrsUnUz, bastonunuzu yere 
vurursunuı, çıngıraga çalarsınız, 
lçerden bir aeı yükselir: 

- Kim o? 
- Yabancı değil, bir seyyah. 
- Ne aeyyahı? 
- latanbulu görmeye geldim. 
- Neıiol göreceklin? 
- Boğazlannı, adalannı, mil• 

ıelerlni ••• 
- GörOp te ne yapacaksın? 
- Ne mi yapacağım? Hiç ... 

Memleketinizi beğenirsem mem· 
leketlmde methedeceğim. 

- Ya beğenmeuen? 
- Beğenme11em medhetml-

yecetlm. 
- lıtanbul belediyesinin aley• 

hine yazmauın ya? 
- (Anlayarak) Ne mftnasebetl 
- Kapının önllnde tahtabezl 

Yar, ayağını ıil de sılrl 
- Peki. 
- Sol tarafta bir kuyu Yar, 

dikkat et, dftterein. 
- Peki. 
- ltık yoktur, kibrit çak. 
- Pekl. 
- Yol bataktır, paçaluına ıı· 

vamayı da unutma 1 

Atatürk 
Ankara Nümune Hasta

neaini Gezdi 
Ankara, 5 (Huıuıl) - Cumur 

Baıkenı Atatllrk din 6ileden 
evvel ıehirde bir guintl yapmlf, 
bu arada Nllmune haatanealnl de 
ıumittir. 

V enizelosla Plis-
tiraıın Öldürül
meleri istenildi 

Müddeiumumi Mu halef et 
Liderlerine De Ceza Ve

rilmelidir Diyor 
Atina, 5 (Huauai) - Muhalif 

liderlerin muhakeme edUditf Di
vanıharpte hllldimet komlıerl 
lttihamnamealni söylemittir. Komi· 
Hr V enizeloı ile Plaatirasm isyan 
hareketinin mllrettibi olarak 
idama mahk6miyetlerinl. Mariı 
Argiropuloı, Kunduroa, Miralay 
Çanokakiı, muharrir Neıhov;dia, 
Burdaranın mOebbet kftreğe Veni
zeloıun oğlu Klryakoaun ıayaben 
aekiz Hne ağar hidemata. 
ayandan Yaıonidiainin bef, meb
us Hacebepiain iki Hne ve 
muharrir Y anopulosun alh ıene 
ağır hidemata, gazeteci Lumprakia 
ile V enlzelotan muhafızı Ylporiain 
beraatlerinf, pertl Hderlerlndea 
Kafaodariıin bir ay, Papanasta1-
~onun 4 ay, Mllonoıun 5 ay, 
Gonata1 ile Sofolisln ıekizer ay 
hapiılerlni istem iıtir. 

Dlvaoın buaün hnknm Yer• 
meal beklenmektedir. 

Yeni Finanı T eıkilita 

JSTER iNAN 

Ankara, 5 ( Huıuai )- Finana 
Bakanhğ' yeni teşkilat kanunu 
projeıioi ha11rlamı1tar. Buna göre 
bakar.hkta Maliye ve Hazine mlle
teıarlıkları namı altında iki mn .. 
teşar bulunacak, vlllyetludeld 
maliye letkillta değiştirilecek. 
memur adedi .,ttanlacak, hesap 

J S T ,P R J NA N M A / ltlerinde makinelerden iatifada 

·---------------------------------J edilecektir. 





5 Mayıı 

( SigaNt Alemi ) 

Sulh Namına 
Ha.rp 
Hazırlıkları · 

Muhtelif Anupa merkeılerlnln 

lngillz. Naurlan taraf Ddan ziyareti n 
lngiltere, Fransa, balya murabJuısla
rının Streıa'da toplaDmalanndaa 
sonra sulh lehinde birçok ıeyler bek· 
lenirken çıkan netice ıu oldur 

Almanya, kara ııit&hlarındaD sonra 
deniz •i'iihlarıaı arbrmıya karar ver .. I 
ve bilhaHa laemea on iki denizalh 
gemiıiuia iaıaaına baıladı. Bu suret:e 
lngiltercnln hoı aarmedif i politikasına 
karşı mukabelede bulundu. Fransa, 
hudut' annda tertibat aldı. Mevcut 
81kerleri fazlalaıhrda. Ayrıca, Alman 
bududu ciyarıudaki baya lıı:urntlerinl 
artırdı. 

İngiltere, Almanyanın yeal deniıı: 
ıiyausı karııaında donanmasını Jruy. 
vetlendirmek lüıumunu duymuıtur. 
Fakat Vatinjl'ton munhed.aile birhıkırn 
kayıtlarla batb olduğu içJn, bu 
kayıtlara uyarak alikadar dnletlerl 
yeni taaavvurlarından haberdar et
mekte ve arbrmakta olduju donan
mam lçla bir neYi mazeret 'H eababı
mucibe beyan etmekted"r. 

fttalya ise difer devletlerin yOrQ
dttl yol tlıerinde ylrtimektedir. 
Hatta bu husustaki mHalaini tekalf 
ederek orada Hdece tayyare yapıl
mak ye tayyarecilerle meskGn olmak 
Uz.ere dUtüp almilt bir tayyareclnin 
lemine izafeten Gidonya adlı koca 
bir ıahlr kuruluyor. 

Şu hale göre gerek laılltz naz.tr• 
larının sulb namına Anupa mukeı· 
lerini ziyaretleri Ye ıcrek Jin• sulh 
namın Streza'da yapıl- top1anb 
beklendi~indea tamamen akıl bir 
n tice vermlttir. Demek oluyor ki 
dey]etler .utla dedikçe barp llazırhk· 
luı meydana çıkıyor. Bira1 da harp
ten konuısalar da belki ıulha biz.met 
lderlar; diye dftıOntlyorum, bllmem 
hakıız mıyım? - Silreyya 

Almanya 
Ve Harp 

~ Kelloga Göre Bögle Bir 
Şeg Yoklar 

Vaıingto•, 4 ( A.A. ) - Eıkl 
Hariciye Bakam Bay Kelloı bg. 
fllnkU hariciye bakanı Bay Hul 
ile görüıtUkten sonra demiftir ki: 

., - Almanya ile herhangi 
bir devlet araaında harp tehlikesi 
olduğuna inanmıyorum. Almanya, 
hiç kimse kendiıile harp etmek 
dileğinde olmadıA"anı biliyor Ye 
lterkeı te biliyor ki Almanya 
kimseye taarruz etmek iatemez.,, 

Edebt 
Tefrikamı• 

SON POSTA 

HARİCİ TELGRAFLAR 
inlerce Asker Daha Afrika 

Etti Çöllerine Hareket 
içler; n de 1 =, s=om::ı::::v:2::>1y=e=t l=e r=l=e==--=...,_,..,,-=-= 
250 De Çekler De 
Zabit Var! Anlaşıyor 

NapoH, 4 ( A. A. ) - Kont 
Blyakamau vapuru, dlln Glyavana 
fukaama menıup 2,200 aeferle 
250 zabit yiildenmif olarak, ıarkt 
Afrikaya hareket etmlıtir. Giden 
kuvvetler arasında karabinyerler, 
makineli uıfek, topçu, aıhhiye 
teıkllita vardır. 

800 ihtisas amelesi taıımakta 
olan Çelyo vapuru, Meaina lima .. 
nından şarki Afrlkaya hareket 
etmiıtir. 

Avusturya Ve Ma
car Hariciye 

Bakanlan 
Şu Dakikada Venedik 
Şehrinde Bulunuyorlar 

Viyana, 4 (A.A.) - Avusturya 
ve Macar Hariciye Bakanları aynı 
trenle Venedlğe hareket ettiler. 

( Son Poıta: Şu halde Italya, 
Avusturya ve Macaristan arnıında 
yapılması beklenen Venedik kon• 
feransı dtın toplanbsına ba1lam11 
demektir. ) 
Venedlkte Neler Konu,ulacak? 

Prag, 4 (A. A.) - Diplomatik 
mehafilde haber alındığına göre, ; 
Avrupa cenubuıarkwndeki ıilafı.. 
landmlmıı memleketlerin aıkerl 
vaziyetlerini tetkik imklnı Vene
dikte konuıulacaktır. 

Bu meseleyi tetkik için husuıt 
bir konferau toplanacaktır. SlSy
landfğhıe g&re bu plinı, küçnk 
itillfm tazyiki ile bu meselenin 
Tuna konferansında glSrilflllmeslne 
engel olan Fran11a tertip etmiıtir. 

Amerika, Kanadaya Taarruz 
Niyetinde DeAlldlr 

Vaıington, 4 (A.A.) - Cnm
bur reisi Ruıvelt, demiftir ki: 
«- Blrlqlk bOkiimetler, Kana• 
daya kal'fl taarruz yahut mllda· 
faa içla kat'iyen ılllhlanmıya• 
caldudir.» 

Yz•11a: N.o 
Mahmut Y eseri 57 

Prag, 4 (A. A.) - Hariciye 
Bakam B. Ben es, F ranı z • Sov
yet andla§masına benziyen Sov· 
yel • Çekoslovak karı lıkh yar· 
dım andlaşmasının metnini tetkik 
etmek için, Rus maslabatgüz< rı 
B. Aleksandresky'yl kabul etmiş· 
tir. Görüşmeye dip.omaıi yolu ile 
devam edilecektir. 

Fransa - Sovyet Misa· 
kında Neler Var ? 
Paris, 4 (A. A.) - Fransa • 

Sovyet karşılıklı yardım andlaf" 
masmın birinci maddea'ne göre, 
Franaa ile Sovyet!er bırliği, her· 
hangi bir Avrupai devlet tarafın
dan tehdide maruz kaldıkları tak· 
dlrde, Cenevre andlaımasının 
onuncu maddeai bliktimlerlne uy· 
gun olarak, ~ereken tedbirl~rl 
almak husmmnda, derhal biıibir
lerlle iıtişare edeceklerdir. 

ikinci maddeye göre, bu lkl 
devletten biri, bizzat sebebiyet 
vermeksizin taarruza uğradığı 
takdirde, gene Cenevre andlaşma· 
sının yedinci maddesinin üçllncU 
fıkrasına tevfikan, öteki devlet, 
derh.at yardıma gelecektir. 

ÜçlincU madde, Cenevre and· 
laımasının 16 ıncı mndd al muci· 
bince, ayni yardımın yapılacağını 
lf a de etmektedir. 

So.,ye' Rusya - Qekoslonk~a anlaş- ··İ;;r~r-~;Çtiki"~;r·iÇi;;···b~·-·;·~çi;i~ .. 
_ m.!~~~n~~~e.!ine .~~ş~r~~ B.:,~nes. büyük siyasal bir önemi vardır. 

Fransada Seçim 
Mücadelesi 

Kadınlar Şiddet i Propa· 
gandaya Giriştiler 

Pariı, 4 (A. A.) - Belediye 
seçimlerinin yarın birinci kısmı 
yapılacaktır. 38,014 nahiyede 
450,000 Uyelik için l ,500t000 
Hçici seçime i,tirak etmiş ir. 

Bu seçim her alb &enede bir 
yapılmaktadır. Belediye konıeyJ 
üyeleri ayni zamanda ayan Uye-

Sektz bakan ve birçok sayla'f• 
lar, adaylıklarını -namzetliklerinl
koymuılardır. 

Bu seçim en önemli vaııflannı, 
adayların çokluğu ve kadınlar 
propagandasının şiddeti teıkil 
etmektedir. 

Y ekdiğerl!e çarpııan baılıca 
3 parti grupu vardır: 

1 - Sosyaliıt komUnlst ortak 
yöneyi (uphesi.) 

2 - Mutedillerle radikallerden 
mllrekkep hükumet parllleri. 

3 - Sol partilerle mukarenet 
ael) htarı lik1erle uluıal yöney. 

Çam Tırtılları 

Velense olmazsa, } organ o!u· 
versin... Fena kırağı dütüvor •.. 
Ben, jandarma Nuriyi karakola 
koıturdum amma, dönmesi uzun 
sürer... Sen, dediğim gibi, dört 
adam bul. .. Haydi, çabuk! Hasan 
efendi de feneri yaksın, düısüo 

önlerine ... Doğru Çardaklıbeot'e .• 
Ben, şimdi bilkfımet konağına 

gidiyorum. Iıim çok .•. 

bir mahmuz şıkırdadı, sokakta, 
at eıindi kımıldandı, sonra nal 
aesleri, sokağı doldurdu... Ve 
birden hızlandı, uzaklaştı, derin· 
leşti, söndll, •lindi ... 

Hacer, aşağı taılıkta, bir 

Hacerin •• kulaldan, ne de 
ılnlrlerl, baıkınlara, ıilAh sealerine 
)'a hancı değildi; o da, aicelerine, 
haıka şekillerde, ıahit olmuı, lyl 
•laımıt aayılırdı. Fakat ıimdi, 
rapyalnızdı; etrafında, ldmaeclkler 
)'oktu ve bu yalnızlık, onu, ç.o
cuklaıtırıyordu. Yoksa, o da, 
Ömer Aj'a kadar, kayıuız dura
bilirdi. Hacer ellerile ruzlerlne 
ltıtunarak kalla; jandarma onba· 
tııını görecekti. Onbaıı otele 
a'lrmiı aelabyordu. Fakat dar 
t-.lıkta duvarlara çarpan karıtık 
lealorden Hacer, birtey anlıya· 
lllıyordo. 

Yorgun adımlarla ıofaya çıktı, 
Ôbtır odalann kapılan yan aralık, 
fakat kimae, dıpra çıkmaya 
teıaret edemiyordu. Hacer, 
trabzana tutunup durdu. Ka-

'••ılık merdivenden lnmeğl pek 
&öze alamıyordu. 

Jandarma onbaşısı nefeı nefeso 
•CSylUyordu: 

- Talanyerlnde karanlık baı· 
brnıam ş olsaydı, domuzu, iki bir 
ı~~ ensollyecektik ..• BOHln )'Otlan 
-ot kanı biliyor... Azılı domu-

mn kıııl kııırajı da, zorlu bayvaa 
ha... Kanatlanmıı gibi uçuyor ••• 
Ardmdan yetiıebiliraen yetif ... Be· 
reket Cevat Beyin al Ceylanına ..• 
O olmasaydı, izini bulamıyacak· 
dık... Azılı domuz, kaaa'banın 
içinden, kısrağını aDr11p aeçip 
gidecekti .•• 

Hacer, nefeıi darlaımıı aibl 
elini göğsüne glStUrmllıtU; jandar· 
ma mUIAziml, orada imiıl 

P•kl acaba timdi nerede? 
Hacer, trabıandan aarkarak 

dinliyordu. 
Jandarma onbaıı11, birden 

bağırmııtı: 
- Ömer A§'a, bel Nerede bu 

Hasan efendi .•• Hlll mı huır ol· 
madı? Baıka adamın da yok mu? 

Ömer Ağa, tutuk tutuk 16yle
niyordu: 

- Benim kadar, sen de blllr
sla, be, ça•uı! Bqka kimıe yok. 

Hamit onbaıı dinlemiyordu: 
- Otelde, eli ayağı tutar, 

adam yok mu? Uyuyorlaraa bile, 
kaldır döıdderlndeol Araba ha· 

zırlatmaıı, uzun ıimdl... S.n, lld 
Uç velenıe çıkar-

Jandarma, ne kadar sert, 
acele 11öylUyorsa; otelci Ôm1'r 

Aia, 2evşek, ağır cevap veriyordu: 
- Çavuı be... Müşterileri, 

döteklerlnden nasıl kaldırırım? 
Hacer, jandarma onbaıısının 

sözlerinden mana çıkarmak lıti· 
yor, fakat hiçbir şey ar.lamıyor, 

2özlerini kırpııtmyorcu. 
Jandarma onbaıııı fena kız· 

mııtı; sesi, bavada bir ıamar 
albl çatladı: 

- Beni kızdırma, Ömer Ağa 
Geçirecek vaktim yok... Otelden 
bulamazsan, kapı kapı dolaı, 
konudan komtudan bul... Sana, 
mlllbım, yaralandı! dedim. HAii 
mı anlamıyorsun? Bekir Efe de 
yaralı... Bir jandarmal gallba ıon 
nefesini Yerdi veriyor .. yaralılar, 

ağır mı, hafif mı bllmlyorumf ge
ce ayazında yaralı yahr bırakılır 

mı? çok konuıtuk.. Ben gidiyo
rum, eğer dediğim gibi yapmıya· 

cak olursan, ben sana yarın bu
nun hesabım ıorarıml Taılıkta 

uğultu halinde koruşulduğunu 
duyuyordu, fakat bunlardan biri 
kulağına girmi~ ordu. Sarktığı 
trabzandan doğruldu. 

Büyüyen gözlere, karanlığa 
bakıyordu. Jandarma onbaşısı, 
neler söy.emittl? 

- Sana, mlilizim, yaralandı! 

dedim. HAIA mı anlamıyorsun? •• 
Bekir Efe de yaralı... Bir jandar• 
mo, galiba ıon nefesini verdi, 
veriyor ... Yarahlar, ağır mı, hafif 
mi bilml) orumf Gece ayazında, 

yaralı, yatır. bırakılır mı? 

Taşlıktaki uğu:tu, merdivene 
doğru geliyordu. Hacer, uykusun· 
da yllrüyormuş gibi, ağır ağu 

odasına girdi, kapıyı kapayıp 

kapamadığıntn farkında bile de
A'fldi. 

Y ataA'tn kenarına ç5kttı: 
- Fena kırağı dOıOyor ••• 

Azılı domuzun kml kısrağı da 
ıorlu hayvan ha... Kanatlaomı~ 
aibl uçuyor ... Bereket Cevat beyin 
al ceylioınal 

Hacer, merdivenden ıofaya 
çıkan ayak seılerinl, sofada kapı 
vurulmalarmı, hiddetli hiddetli 
s5ylenmelerl. bağırmaları, bir 
mllddet duydu, 

1 r Gönül işleri J 
Tanımadan 
Evlenmek 
Doğru Mudur? 

"Yeni evliyim. Buralarda her gen9 
alacağı kızı yalnız uz.aktan görilr. 
Onu yakından görebilen yalnız o 
gencin akraban olan kadınlardır. Ben 
de bu tekilde evlendim. EYlendikten 
ıonra karımın birçok sevimsiz halleri 
olduğunu öğrendim. Bunları ııılaha 

çalı11tım, fakat muvaffak olamadım. 
Hele timdi anne oldu. Artık bütün 
bütün kafa tutuyor. Ne yapayım1 

Higa H. F. 
1nsan bUtUn mukadderatını 

bağlayacağı hayat arkadnımı 
ı} ıce tanımadan seçerse netice 
fena olabilir. Bu eski ananeyi 
artık bırakmak liiıımdır. Meşru 
ve masum tanışmalar ve tanışma 
şekiJlerl vardır ki, bu tanııma• 
nın husule getirdiği muarefe kl
fidir. Memleketin mühim kısmı 

bu zarureti kabul etmlftir. Aile
ler evlatlnrını artık körUkörUne 
evlendirmekten çekinmelidirler. 

Bununla beraber, ıunu da 
kaydedeyim ki evlendikten sonra 
kadının bazı huylarını 11laha 
kalkmak hatadır. Evveli erkek 
kendisinde bu UıtUolllğU sezmekte 
haklı değildir. Kadının fena gör· 
dUğllnllz huylan belki size öyle 
görünebilir, fakat belki kadınca 
onlar birer meziyettir. Evlilik 
karı!lıklı fedakArlık ister. Bunu 
yalnız kadmdan beklemek doğru 
değildir. 

Binaenaley kannuı ıslaha de• 
ğil, onun hareketlerini makul gör· 
miy• çalııınız. Biraz da kendinizi 
ona uydurmıya mecbur olduğunzu 
dllşUnünUz. 

* Beyoğlunda Mehmet: 
Mademki bugtloden mesut ola· 

mıyacağınız.ı anlıyorsunuz. O halde 
ıimdiden bu lıten vazgeçiniz. Hem 
müstakbel bir bedbahtlıktan kur
tulmuş, hem de kadını bir feli· 
kete aUrliklememiş olurau.1uz. 

* Halıcıoğlunda Bay Abdüsaellm: 
Mektubunuzu aynen nefret· 

mekte mazuruz. Tanıdıklarımı 
veya akrabanız vautaıil e istedi· 
ğiniz evsafta bir kız bulabilirainlı. 

TEYZE 
Sonra, kendi kendine sayıkladı: 
- Acaba, çok mu ağır yaralı? 

Zavallı jandarma gibi, acaba, genç 
mülAzim de mi son nefesini veri· 
yor?.. Kimi takibe gittiğini bana 
söylemedi... Demek ki Bekir Efe· 
nin, benim, akrabam olduğunu 
bildiği lçla, bana, aöylemeğe 
çekindi... Acaba, o mu Bekir 
Efeyi vurdu ? Y okıa Bekir 
Efe mi, ona kıydı? .. lkiıl de yarnlı 
lmft... Bekir Efe, ben:m yüzüm· 
den eski mutasarrıfın torununu 
vurmuş... Peki, jandarma mUlazl· 
minin benimle ahbap olduğunu da 
biliyor mu? Bunu, nereden, nasıl 

duymut olabilir? Aacaba, bunun 
için mi bukadar laraaıya, kıyaııya 
vuruıtular?.. Ya, Cevat Bey 
ölürse? ... 

Genç mülizimin, iri ıiya b göz· 
IO, beyaz aydınlık yilzllnll, gözle· 
rinin 6n0ne getirdi. Hacerin yU· 
reğine ateı gibi bir sızı ç6kmDştU: 

- Pek de genç, evlAdım! 
Ellerile yUzünD kapadı ve göz 

yaıları, kalbinin içine aka aka 
ağladı! 

-9-
0tel kAtlbi Zihni ef9ndi, te

liıla soruyordu: 
- Geç mi kaldım? Hacer ha· 

nım, hazır mı? 
Hacer, erkenden hazırlanmış, 

odada durantıyor, sofaya çıkıyor, 
sinirli siniri.i dolaşıyordu. Zihni 
efendinin aeslni duymuştu; mer
diven baıma koıarak haykırdı: 

(Arka11 Yar) 



fltırcin Yuvası 
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Bir Adam Yerinden Bile Kımıldanma
dan 10 Kilometre Mesafe içinde Her

kesi Öldürebileceği iddiasında.. 

Bult bir radyo clhaa tauy. 
9Dr ec:lbm, lyle bir clhu ki, bir 
•cuaclu tiden idi elektrik c .. 
re1aaı, bbkı radyoan kileri 
•chraa blrbı 1Amba11 •P 
aeçtlktea IOUa lblr aamdaa 

çıkarkea, haıanı derhal ildir• 
bUecık eararenp bir ıua 
laallae Ktnr, (10,000) aetn ... 
aafeye bdar ıldeblllr, llt..Uea 
lltlkamete tıtdhl mlmklad•. 
Y ul elinde bu clhuı balanda-

1 ru aU.., eYiadea çakmadan, 
l 1erladea bllı lamalda ... clu 

ba aeaafe clabill•de la• lltedl
Mal lldlrmek lmklmaa malik
tir. 

Puiı ıueteleri•ID ulatbk
laruaa ,ere ba fen lalrika•nı 
k.,fedea ut Bourıu laalkındaD
clar, Huri Klaadel adını tafa
•aktac:lır, tecrtlbelerlnl maftffa• 
ldyetle yap1m" alyab pa adım 
Yerdlll ......... cere1am eYlala 
bir oduıadu lteldae teYdh et• 
tlll nmaa orada buluaa kedi
ı..m derhal lldtlklerbd llpat 
ebalttlr. 

Fru•ı ıuetelerlala terclikl .. 
rl ita habere laaamıJ•• ........_ 
Fakat b.. Almum Ye bir lasill
lla clı blylı bir ilet • ..,...., 
oldaldarw r~ laatarh1oru. 
aueledı flplaell olu aokta bu 
..... birkaç metnd• ...... ... 
debUm..tcllr. Akal taktirde Hsb 
Frauacla AJ.u t..uhabaClaa 
dola11 hl,blr WAe ~ .... 
madik. Re••-de ba klfll ile 

Sir MalkomBir LiraPara _m __ .. _Yarc1ar._·~--

Cezasma Malıkiim Oldu 
Slr Malkom Campbel otomobilde ıtlr' at rekOl'Ulla (200) d• (300) ı 

(IOo) d• (387) 1e çakaraa adamdır, bananla beraber JUll ahul lauf. 
•de 1•1et Ja~aı tlder. Mataclı (30) U. (40) ldlom•tredlr. Baaa nt
~ •ec• ıun ilk defa olarak pek acele bir it için otomobilini 50 
... o .. trı •Br'atle kullanmak mecburiyıtlade kalmq. abl afbl ba ela 
Pollıia ı&zlloe çarpmıt. laakkıncla abıt tatulmamm 4aYa açılmuuu 
•adp olmuttur. 

Sir Malkom Campbel mabke- meye tltm ...... fakat bir mektup 
l&adennk: 

- PoU. h~la YU ~ya-. dımlftlr. Bir lira nza7a malılctm 
... Uflar. 

Ll.Uiı ıazetılerl lıadlıeJI, Slr'atclala ıllr'attea dola11 malık6ml1ıtl. 
lerletlaulle yaımıılardır. 

Otel Odasında Sahibi ile 
Yemek Yiyen Aslan 

,....., .. ş... 
~.llacleblt• .......... 

bt lalz· 
..... 1a 

betlal de•lr 
ttllClııı61 dakikada 

elerclea bi
b lr ıll 

lfltlr, kOfllp 
........ Ye 

,,_,,......,_., 
- Korkacak blrfe1 r•k aat

.,. .. 1 

\'e ıeaç km kolaadaa tuta
lserl1e alır. Bu defa ulan 

elan lamiftir, hoyla bo-
J•e uzanlDlf yatmaktadır, 
ona laltap eder: 
Le a, ualu duracakauil 
... ,.,... ....... -;1* 

klpek siltl lmyratuna ..U.yarak 
yatmaktadır. 

* Fraa•ıı ıaaetelerhıla uı.tbk-
lanaa ıare ulamm kepek ılbl 
yamada ındlna adam Almmt
yanm ylbme pmplyoaudar, ada 
Kommericktlr. A•lam W.-bç ..... 
IDk iken almlf 4'mzllde bealemlf. 
kencliılae alıtbrmıft bir kapek 
ay•aUıjana ıeti~lftlr. 

Şimdi P.arit tiJatrollnada 
ghter .. ldedir. 

15 Yıl Aynbktan Soara 
Buluf811 

Aynı Dille Konuı
mıgan Baba Oğul 

Raı1uıa Balbk IUoıa ubltlerladea 
Blabatı Wakımoath malaanbHea 
enet blw Franııs kısı ile eYl•mlttl. 
Bu blrl•t••H• biw erkek çocak 
dla1aya pWi, aduaa Jorj dediler. O 
•arada ••laueM pk••tb. Kuı koea 
yekditrhld•• aJft dlftller. Derkea 
Ruı1a llatllall patladı Y• lllabafl 
Wakı•oath ...... ile ıocafaaua 
aldlrllmlt old,kıanm haber ald1. 
Keadl•i b•JH Rallara Utllıak etmittl. 
Çarplf• prpıta Slblrya1a .. ttff 
oradaa Çiae atladı •• aiha1•t Şanıhay 
u. .... a Jerleftl. Şimdi orada ldl'8k 
biw _ıemlde kaptanlık etmektedir. 

Hldlıenla lldacl kıımına ı•lince ı 
Geçen •J FraaNda bir dem d.astoru 
efradı •••J•D• eclerkea içleriadea 
biria• Hrar: 

- Adıa aet 
- .ı-t Walumoath 1 
- Tuhaf .. ,.. Ba ı•çalerde 

Çiadtydi-, orada blw ada•la taaıfbm 
ki aJni adı tqımaktathr, akrabaa 
olatak, keadi8İll• bw mektup 1ul 

ftt• ba teNdöf aetlceliadecU. ki 
20 Jildar aJr• da... baba u. ofal 
blwlqeeek!erdir. Fakat llti•iala de 
dlU •Jraclır, biri Rusp k•aı.,, ltelrl 
Fraaıaaoe. Zira Madam Wak .... tla 
~lencllli fibl lldürllm••lt. ota. Ue 
Fr .... ,. katmlf Y• orada ~
btlJ~• ..... elacak. .... ... •mittir· 

Her Nimetin Bir Külfeti Vardır, Derler 

Isa Piyesini Oynamak 
Tehlikeli 1 

Yuda Rolünü Yapan Aktör• Ameri
kalılar Mükemmel Bir Dagalc Attılar 

~· ,._.. .. .............. pıildlil --
& .... , ... ,........, fllarlatle defa l.a layafetlae ....... ft 

oa ,.W. ltlr 6Wa bltla Nb,..... ll,U1..ıerı babnaaız ı..,. tak
nldl• tHl.U edllea •1aa., plJUlade Utede ede o- .. klbal, laaUai 
la rollal Adolf F aıaıcht acluaı Ye abllkuu almlfbr. Her yerde 
tqıya ltlr adam 1apar. S.acla• hlrmet ıtrmekte, takdirle kar
.... • ,.pac1adlr. Rola Ok de- fllaamaktadar. Gepalercle Aa .. 
fa olanili 28 , ... da ._ ,.,. rlb1• catmı-1. .... OJllUUf 
.... ft • ydcla bir cl.efa opa- Ye aygç doluıu altm bzalUDlfbr. 
chjuaa fire flmcllJ• beler 8 defa Maamaflh bu Amerika aeyalaa
tekrar etmlt Y• o kadar flhret tinden AdoH Faanachba arka
kuaalfbr ki. tim• wede la dqlan ara11nda memnu olmı· 
,.,... opaaaeak ola laep o ca... 1ular ela vardır. Fılhaldka OJU• 
nlmaktaclır. Ulla o kadar lae1ecana dlfGr· 

AdoH FaM&claba memleketi ha
rlcbadı opaclata oJ1111)an da ... 
,.,..... tlmcllr• kadar (1000) 

m&ttlrld, tem.U laltammdan ene . 
laayı aama vaı.ıfealal llzerine al· 
auı olu akt&rlere ha& tarafından 
mlkemmel bir dayak çeldlmlttir. 

Alman Pastacıları Hitlere 
Minnettarlık Eseri Tak

dim Ettiler •• 
a.Hn .. ,_ 

bir ....... 
1apal •• Ge.llik 
ıpor YIJa ut
raaç mewaubalu 
deilldlr. Yapılan 
mlla,akanm 1a .. 
defi Berlia'ha ea 
IJI pa.tacalanm 
meçmek ft bua-
lara-'atİ...Ua 
plauerlal yap-
brtmaktar Ye bu 
da yapılmııbr. 

DllD1ada bir 8fi
aba clalaa yapal-m... olct.ja 
11,1 ... ba,... 
ta bir buçuk 
metre lmtnmda
cllr. Onriae ıa
........... it' 
retl ıapd-.. . ·eaanaa fflta.ta bir ,.,... claU ıhliial hindi 
m• bir clmle ,.rb•lbr· 

Mana.ft1a flltld botuma IOlı •tldla bir ..._ 
••• ,... b• ,a.r.,. ...._ tahrh ••• ., •• 
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- "Evet ben çapdım. Sana 
zahmet oldu. Amma artık lbtiyaf 
lıtalmadı. TeşekkDr ederim. 

Sonra Perditaya dönerek: 
- ''Galiba nkakta bYıa 

Yar!,, dedi. 

Banda flpM yoktu. Şimdi 
aillh ıesleri birbirini takip ediyor
du. Bir aralık tlJleri .-pertiel 
bir çtilık ifitildL 

SllAh S.alerl Devam ldlror 

U.bayı aladMp pacseda 
bakan Car... eYYeln oraya 
dayaun merdlnaln çeldldijinl 
sördl. De.ek ki llllaızlu- a..u
lerilll •ldafaa et.it " ....._ 
veni blcbnak ftldt w-tlar
dı. Pencenyl bpatb " arkuua
dan ela 81rmelerl alaca cektL 

Ba urada, IObtm dalaa lte
ainde yine alllh 1e.ı.t ltltUm+ 
bafladı. 

Perdlta'.. .U pyrl lldl1ut 
e>larak yaıbjullll albna, bitin ba 
gürlltiil.... Hbep olaa lrqıtlara 
uzaacla. 

- ''Bar- .... da etı-cell 
yermifl,, dedL 

F erdaıı Abala ., .. clıldan a
mu waldt oldakça n..lemlftl. 

XIV ..... . , .... _ 
973 au..- aclam, daim baa
rında yaralallllf oldufu Abnaa 
neferinin boğazuıı olanca kuvYe
tiJe mluyorda. 

Ellerini ıeqetmef• cuaret 
edemiyordu. Herifin batarmaam
dan korkuyordu. Budan maada 
ae olarsa oı.ua oaa elblaelerlai 
ele ıeçirmek lttl7ordu. 

Almu aefwl, tabaaa ... 
uzanmak içla bltla saJftthal 
aarfedlyor, lowaaıyor, a.r.. al
mıya çahflyorda. Fakat çok ku 
kaybetmiftl. Yayq yavq kawan
malan dard• Botazmclu .,. 
bir bırılb çıkb Ye vlcudl birden-
•1re ••18Jiftl'clL 

97! _ ..... ., .Uerllll ..,_. 
botazından çekti ve deria bir 
nefes alarak ayaj'a kalkb. 

Bu saatte btUOn dOnya yavaı 

JaHf kendiM dojnı ~klapa 
tebHkeden, fellketten bihaber 
derin, derin llJ'IJOl'da. Ba iç 
Al ... neferlnla o uma patikada 
c:an Yerme(eriJe 938 laarW artak 
bafla11Uf aayalahilircli. 

* 97a ........ c....-flhntiai 
••• PllZ ve tleCce Jaareketlerile 
.......... Bayle Wr t6hr•t 
b""111p ta ,.,.,.LU...elı lçia in-
.._ - ...... •ti1atla mite,.... ... ._,_ " ... ,.,.. 
ala itte •11ıleaia a ldiclk 
t.ı.n.. ........ •lrkat ebffa 
........ O... lcla ka,afetlal 
.... etmddıe ........ ,alan: 
Wf01 ••- ..,..... .... et-
•edi. Ea ~ nnaca,. 
bclar blltla pa•p•laıw bDe 
Alma ..................... 
ferin ceblade bir de urf balda. 
llmcla allala lwi Ye •-ap 
Glduiu kıt'a yazdı ldL 973 nu
mara artık bir mOddet ba iami 
lqayacakb. 

Bundan aonra 6111y8 omuzladı 
Ye lrayamn kenarına kadar götO
rerek uçuruma fırlatb. Kendi 
elblıelerinl de onun arkaıından 
atta. Dij'er iki 6Jla .. ele ceplerini 
arqbrdıyaa da bir feY bulamadı. 

A1ata kallm. O timdi Fran
conlan alayına menıup Euıen• 
Gampet ollDllfla. Halbuki aqre
clllen Alman uk.t kadromacla 
b6yle bir alaydaa hiç bahHdil
•emekte idi. 

St..ıe ba lflerl ,arlrk• ara
da ............. laaYaya kaldı-

I • S • 19!1 

alo ıonuaca tayyare olmaıı " 
onan arkaıınclaa da dJ••• .a.
dllrlllerek kapıların kapahlmaaı 

ihtimali •arda. Ant bir kararla 
Jldenditf kannhktaa çıkb. Elinde 
Eareae Gumpet'bı ttifeil wudı. 
Tam bu •rada patika yoldan 
acele aıdmlarla ve ıDpheli hare
ketlerle kendiline cloira ... en 
birİIİlal glrdO. Derhal yolan orta-
11aa çıkb Ye almanca olarakı 

- " Durl Klm•in? ,, Diye 
...ı-di. 

Y abua Wrcleabln danla. Ba-

• " ...... 1 01, ~ .. *la ............ ..... 
tlehlsaö&~ 

nyor •• projektarlerln cenaba J lutlar arumclan lftztllen ay ıpflncla 
doğru havaya dikilmlt Ye ablt ylld lapan glrllnll3 ordu. Silib-
duran ziyaJanna bakıyordu. Bu 11ıda. o~- Alman haYa kata-
•rada bu iki ziya huzmubıla atma laiformaa Yarda. 
arasındaki karanhklerclan, h• Blru enel ,olana deY&m et• 
beı alb dakikada bir tay7anala mek ı.tİJ .... ıtbl acele acele 
qajı dojru ıldllp ı&zc:len kay- .._. lllylecll n: 
boldapnu g&rdlL &nlena ..-.ye - •• T..ddlt edecek birteJ 
indiğini her ne kadar rlremiyona 1ok. Zaten alb saat izin almııbm. 
da 11m11 iaif •ha•IDln lblr ucun- Apjıda, brarglhta idim ,. dedL 
da Ye dajm Jam•Qna yapdmlf Sla mlyleyifinde •• hankAbn-
kaplardan lçm pdiklerinl tala- da bir aaabilik, bir çekinıenlik 
.ın ediyordu. varda. Yala .ay-.kte oldup 

Nereden pldijinl g&rem•dijl da hatıra ıelebilircli. 
bir Jerclm fıtkıran lmnetli bir Steele yaziyetinl IUı boz. 
ziya inen tayyarelere yol ıısateri- m.,.rak: 
JOl'du. ~u, her halde açık kapılar- - •• Ben buradakilerin hepsini 
dan pi JOl'du. biliyonım. Fakat •izi hiç ılrme-

• Steele. hasretle derin derin dim, tanımıyOl'Um. ,, dedi. 
içini çektı. Bu kapılar kapanma· - « Ben daha dün geldim. 
dan kendi ele lçvire tirebU.-. Nwemb.,ı tanare kararglhm
dağın içine doğru oyulmuı olan dan buraya yeni aakledilealer-
o maiuada neler olduğıma bir daim.» 
ıörebilaeL. Ba, doğra idi. Steele • Nurem-

berıı tayyare karuglhmda llİçiD 
aı .. n Tllffareclal bir faaliyet s&Unmediihıl. efra-

Ba arzuaua tatı.kkuk ettir- dua birçoiaaun aedea ...... b .. 
mek içia ....... hareket ••• ......... timdi ..ı.,.orcm. 
llnada. ÇIDkl lav IDea tanare- ( Arlc.a111 •••, 

-.,er- tcr. Memurtuıun ..... 
1 - Alı eaklm a •eya nldllnla hlm, , ,,. __ 

1 
d 

fAret •• ıb••t•alla, - ıea • •kkal Bubi 

1 

Kaalacada Y ul maluJl .. e etarur 
2 - llorfl•aa nya lrnnl ...... llılea timdi olUl'du.. ,_ belli 
.Uiala ı.ı-. ...... t •• ib••tfÜı olmapa mit.bit Enaf •-.ı.. 

.... Şikrl 

...... , ................... ,.. :e.,u. ... ffabk Hlklmlft:lala s - ili. ""' .. .uu.,. --- ...... 1 
11.t nalk.uua tMila n aatldra• 8-2-985 tuila " '8 No. b lllma 

4 - Um ••J• ftalkaya •l•teald•• ı 
talep o:a aa alacafıa YeJA temfaabD Bili ..... &-L-1111 

Mtlea ibı:ret eldu .. " ........ -•• .. ............... 
(4 ................ ,..... .... ( t••'-tl) ..... icra ..... teWlil .....,.._ iti..,_ bet pa Jclad• ldemeais ( Yermtab) lbımdll'. 
a. •Dddet lclade bor• ( lalkmolaaaa teabac ) Me•ez (nrm•I) ..... 

tetkik merciiaden "J• temJb veyahut iadel mulaake .. roW. alt oldap 
•alakemed.. • ....... sen a..1u .......... - karar ptirlİledikç• .. ... 
icra yap.ıkea .. " ,- ... _. ... et ıcia4e ..ı ..,..... .......... " 
w ........... upial• taqlk •••cata••• .... ldkata malaallf .,.,.. .. 
Waauams laapt.ıe cualaadınlacatam• illa olnu. •sn. KltlWa haul 

.,. 5 

Olempiyakos bugünlkinci 
Maçını Güneşle Yapıyor 
lstanbulsporla Takviye Edilen Güneş, 

Kuvvetli Bir Manzara Gösteriyor 
Bugla Tabla atadro-ada --

Yuaah oıempl1akoa talama ile f NE KONUŞUYORLAR 1) 
Ghef lmllbll ikinci " - -
maçını yepacalrtır. 

Libertu maçına latanbul 
apordaa tabiye eclllenk aaç 
1apaa sDaef takımı bup latan
balapordaa ••ec•la 011111ea•erla 
~phc•lrbr. 

llldafaada 5-1. --· ..... 
batla Hn.11, malaac:im laatbada 
Salllaattlal aralanaa alacak oı.. 
Glaet takımı; Feavbahpala 
cama .... ald.iı aetic.,t eldi 
ede,,Uecek bir takım laalladedir. 
c.w Şeftir, Sall ............ . 
Necdet n Reblidea tepkk9I 
edecek bir lalcam laatb Olempl
:rak• kalabd kolaylıkla aana· 
bllecak bir bnet .. yılabilir. 

Kadaklydeld çime• aalaada 
oldukça alfktdit çek• v ..... 
lalann Tabimde claU d.U topla 
bir oyan oynamaları da mlm
khdlr. BaıtlaJdl maça 18,30 da 
baılanecakbr. 
Telavlvde latanbullu Musevi 

Sporcular 

Geçende Filiatlade Telaviv pa· 
DAJlll mloaaebetUe yaplaa apor 
m ... bakalannda latanbul muaevl-
lerlain bllylk muvaffakiyet ka· 
undıldanm haber YenDiftik. 
Beyoğlundaki Barkohba jimnas\lk 
lmlOblae meuap olaa ba TOrk 
mu .. \llerl Basketbol mllıabeka· 
maa iftiralı ebniflv ve ikinci ol
...,Wdır. Laimde lataabullu ma
.. .u.t, lalerlade Tlrk ba1ra
jile seçil ramin• lftirak •hnİf 
yaziyette görüyorsunuz. 
Atletlz111 FedereQOll• Reisi is

tifa Etllledl 
Altıncı Balkan oyunlan hazır-

ı-Ne ......... ,. _, 
1-Slarut .......... _ __, 
s - Elrafba ........ ,.... • • 1 1 .. ·-----· ............ .... .......... , 

lıldanam ben• lrat'I .. .... 
....... az.- Tlaktı• ......... 
federuyoaa nlaJ•ln iatifuc J.ü. 
kında çıkan ıayiaların uh yoktur. 
Fderuyoa niai bu aeplyab tek• 
zlp etmifUr. 

o•=:. Atm• Rekora Kınlch 

Almaarama Mapborg tela
rinde yapıla• atlethma .._._.. 
kasına iştirak eden bir polll 
neferi Diık atma dlaya rekoruna 
53 metre ile laraufbr. &ki rekor 
52 metre ile laveçll Aadeno11a 
.ıt idi . 
Olomobll Ye llotoalklet Yaft91 

Turlar va otomobil blabl 
tarafından 31 Mayısta T.ıdyecle 
4 ancı defa Glmak iz•• blJlk 
bir otomobil ve motoeildet ,...,. 
lan tertip edilecektir. 

Kanlı Bir Mayıs 
8ulgaristanda Çok Gürültülü Geçti 

( Battan*' 1 lacl Jii•d• , 

rebe cereyaa ettljilli «Son Po~a• 
okuyuculan anlayacaklardır. 1 
Mayıatan evYelld g&nlerde, komtl
nlatler yellid• faaHyete geçmifler, 
aokaklara ırev beyannameleri 
eamıılar, ini beyanaa•elerd• 
blalercuilll ele klyl01e, ameleye 
n fakir .. Ura clajıtmlflaı'CLr. 
Hattı komlniatl.r but 110kaklar
da cla...ı.ra bllylk orak çekiç 
relimlerl de 7apmaktan çekin......... 

Ba iti•. abıtuam blttba 
faallyetme nt-- Japdıyorda. 
Sofplla 1 .. ,.. •bala aylmdaa 
.,..-... ,.. ık , ......... fabri-
ka .......... ..... .. ,...ldar 
pc111... Hatta • .,. '* ..... 
bayrak ta mezhalla ...... 
idin• clftn1mlfti. itfaiye nab.U. 
ıoara lndirilea t. baJl'aj'I blttia 
SalJa balla -tlen:e .. ,...w. 

Fakat komtınlıtlerle ea bOyOk 

mlcad• K•Mnllk ··-- IMlib 
Eabaa klJlnde olmuttar. Ba klJ 
halla ulddeabeıl mllfrit komll
alattir. Busla Wle adeta bir 
..-. ... -. ..... kıya •uir .. 
tladedir. S.acla •ikamet 1m ... 
Yelleria• karp paif ..Jılyette 
ltaablzllk hn.klm ılrlyor. Bir 
... , .. gllal bu kay halla, kly6D 
harlc:lacle toplanarak mltinı 7ap
mak latecW•. Buna klydeld 
Juclanaalar apl olmak iP.. ur 
rqblar, fakat kl,tller tanfıaclan 

açılan ahf lzerlae jandarmalardell 
biri 6ldtlrllld11, ikili da 7aralmdl. 
Bunan lb:erlH NahiJ• mldlrl 
imdat lıtedi v., Kızanlık merkr 
sinden kamyonlarla alker ıeldl. 
Askerler daha kly dıpnda kaır 
yonlardan iner inma mtH:lait bit 
.olh pbrdıa ba ... clı. Ba aı.t'. 
neticuinde kl,laı.dea lld kili 
61dll, aeldz ldtQ de Jarama-.ıı 
Nllaa1et komlbdıt klylller • 
d .. ed• vazıeçerek eıwlelrlll" 
kaçblar. Bmaclu IODl'1l ela ıat.clll!!! 
tnldfl.,e baflanıl• •e Wrplded 
J•k••a•p ..... ,. çekildi. 
plar el'• denm ediyor. H 
.. ,. ...,_, olanlarm at- c 
lana prpalac:aWan anlqahy•. 

1 Mayıs 
Mosko•ada Büyük Bir 

kunlulda Kutlulanda 
...... 4 (A. A.. -

nln her yamada 1 ita,. ba 
ba ,.. blJlk .. CGtlanalak iç 
,..,. ....... ..,.,_. Wr ....,, .. 
800 lala w IAalaıracl'da bir 
yon 500 bin yurttq bayr
rtrıde taplaamftar. 

Yunan Maliye Ve Ha • • 
Bakanlan 

Atiaa 5 (Haaaıi) - Eakl 
llJe bakam P•mezojlu U. 
bakanı Bay Yak.ımoaua 
yazlfelerlae ptirilecekleri 
Yerllmektedlr. 
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5 Mayıs SON POSTA 

1 SALTANATI GOÇERKEN 
Mfltareke devrinin tartbl ) No. 14 

o A 
Her hakkı mahfuzdur. Yazan : Zlgc Şakir 6/5/35 

Mütareke ile Geniş Nefes Alanlar, 
işlerin Yola Gireceğini Zannediyordu. 
Padli~ meşrutiy te Uk dar- 1 man, lnaaaın Ulylerinl ürpertecek 

~eyf lndirmiftf. Ona taraftarlık maddelerle dolu takririerJmiz yar. 
1denier de, bu tar"hJ faciada Pa- TeesıUf olunur ki bunlardan en 
~şahın an:uıuna hizmet eylemek siyado alikadar olanlar ara11nda, 
lııretile kanunueaaa"yi filen hll• bu mecllıln reisi olan Halil Be· 
~nnıden Iskat ejlemiflerdl. Fakat yefendi de vardır. 
let pafa da bu meselede akıl Bu ağır itham karşısında, ıalon 

1~1lıiyecek bir harele.et göstermif, birdenbire derin bir aükôn kes· 
~çbfr istizah hakkına malik ol· betmitti. Hatip, husule getirdiği 
1Y•n ecliıe, hesap vermlye bu tesirden büyUk bir ae'·inç 

~lrniftI. Eğe; Iu:et pa a, bu da· hissetmiş, tfmdi de gözlerini 

~:ti r~dde~miı v•. padişahın bu • riyaaet makamında bulunan • 
desml dınlememıt olsaydı, biç Hilaeyln Cahit Beye çevlrmlt, 
phqiz ki, kanunuesasiyf çiğne• ılSzlerine devam eylemlıtl: 

~ek lstiyenlere, çok bUytik bir _ Bu ilbl mesallde ye bu 
trı vermiş olacaktı. gibi prait ve ahYal içinde, zatı· * Alinizin de riyaset ar.zuıunda bu· 
~~l lzz t Paşa kabfncsfnfn teıek- lunup bulunmadığınızı bilemem .• 

Ü emasında bliyiik bir hata •• Rüupl• C•ltll [o zaman çekil· Bendenizfn arzetmek lıtedlğlm 
~lcua gelmif, kabine, 1&deco mit bir resmi] tudur. Bu mecl~ milletimizin 
~- rkJerden teşkil edilmişti. Hal- gllnO, Osmanlı Meclial Meb'ust.• huzurunda, bu divanırfyasetle 
k.~i; ittihat v• Terakki .lyaae- nanda kopan fırtınayı görür gör· arzıvllcut edemu. 
:'1'1 en sakim taraflanndan bfrf m z, ne kadar aldandıklanoı acı Bı'r d 1. 1 d 
~ an e mec ıa ıa onun a 
•, ( Anasın Oımanlye ) yf gU- acı anlamışlardı. ~ boğucu bir hava esmişti. Bu ıöz· 
içrıdirmelİ idi. V • nitekim, lttf.. Baıtanbaşa bir fecaat ıllsileıl , ler, riyaset divanına karp ~ok .'t .. Terakki sly&1etl iflaa eder teıkil eden mUtarek• devrinin ilk ·t açık, çok ıarlb ve bilhaua çok 
~l~ez; bu anasırın kalplerinde felaket başlangıcını gl>stren bu acıklı bir hakarettL 
~ l'i~en gizli kinler' ortaya dö· tarihi gUn ıöyle geçmişti: ( Ark.ası Tar) 
L~l~vermişt1. MliJtekilerin llçte Oglln muhalif meb'uılardan - .. --=,,. ... ,. , ____ ___ 

;ısı ve battA, iki buçuğu, bu birçokları erkenden meclise gel· lstanbul asllye birinci hakuk 
lUglr olan unsulardan mürek- mişler; encümen odalermda ve mahkemesinden; Anadolu konlu-
~t t ff" 1 l d bU kI k varı limitet ıirketi Tek.Hl .Mercan ile ıt PU. Şimdi, mütarekenin akdJ, ene uı sa on arın a yU il ll· f t_ ıq Yani zidoridis Tanaşipos n ıatanbul 
) Phesiı; ki bunların hiasl- çllklU gruplar teıkil ebnlşler; tütün gümrüğü 17 numarada Yani 
~lıoı bir kat daha aJevlcndiro- ağız ağıza Yermiılerdi. içtima Boyacız arasmda . açılan 268 lira :54 ku· 
~ ku. Bu alavi bastırmak. mem• zamam yaklaştıkça kulaktan ru.şun tahıili talebine mütedair bulu-

~~~tin muhtaç olduğu ıUkfına kulağa: nan davanın cari muhakemealnde müd-
~ olabilmek için bu gücen- - Bugllıı. birçok takrirler deialeyhlerden Yani Eoyıcıu tebliği 
'il• il ı_ J muktui dava arzuhali metninin mu-
',. UDJ1urlan o1·--mak.. Bu 1tu· Yer ecem; ·~tL .qa B k maileyhin iknmetgalunın meçhuliyeti 
ı • de banlann faydalanın bek· - eı Hneli ıllkiitun acııı . haaebi1e II. U. M. K. 1'1 nci madde· 
"'-' kt bugün çıkacak. · ~ ' en :ıdyade •ermeleri muht~ ıine tevfikan 21 gün içinde cevap 

~tl olan zararların önUnll almak Fıııltıları ititilmittl. Nihayet; nrmek üzere il4ııen tebliğine n mu· 

d dl H d ,_ Hiiaeyln Cahit Bey riyaHt maka- hakemenin de !9-6·935 Cumartesi 
~1.- e er . er ne enıe, .. a-
~~ teıkiline memur olan izzet mına ı•çmif, celseyi knşat etmiıtl. gttnU. saat U e talikine karar nrilmiı 
~ b Ogün mlltareke prbıameal olduğundan mumaileyh Yani Boyaoi:a 
~ ' u mühim noktaya ebem- hakkında m.ii%akerede baJunul· yeTin Ye nkti meıır;mrdı mahkemeye 
~ Termemlftf. mak için gizli blr celH akt• biszat gelmediği nya bir nkil gön· 
'lalbukl memlekette s"ku""nu dermediti takdirde hakkında muhake-

~.... ' u edilecektL Bu gizli c•lıenin sa· ~ltı t k · · k b · in menin gıyaben cereyan edeceği mıh-
~Uh e me ıçın a ınei • bıtnameıi okunacağı zaman ıa• keme divanhaneaine talik edilen arzu· 
'I atçılara nafiz birkaç iza londa bı'r seı yükıeldı··. h 1 d bl Ilı k a ~e avetiyenin te iğı makamın& 
~ a kiyasetlni gösteren ln.t - Efendiler!.. Okandoğu za• kaim olmak Uzere illn olnnnr. (329) 
,-ta; eğer Rtımlardan, Ermeni· --··--·---------------------
~d.llt Musev.Jerden de birer ~%8 , 

ı 't"' olsaydı, hiç ıfiplieıiz ki 
~ tbtrintevvelin 5 inci Hlı gllnU ) 

\ 1 

~.l uaan Mec.li»inde kopan büyük 
'~tlenin önUne geçecek il. 

RADYOLiN 
En buyuk sergilerde 18 

diploma 48 madalya 
kazanmıştır. 

Böyle guzel dişler yalmz 

RADYOLiN 
kutlananlarm 

di şlerldir. 
Diş tahipleri diyor ki: 

~ S T qı-inievvel, aab... Bugtlo, 
\~~•nb Meb'uaan Mecliıindo 
~,hını bir celse aktedilmişti. Bu 
t~t; nıeı'um miltareke seeele--
1~ ' ( galip itilaf devletled ) ilo 
~)!iplere istinat ederek ıımaran
~ın, Türk unıuruna karşı 
~ lan hakaız cereyanlann iik 
~llağını teşkil etmiıti. fıte o 
!ıtt~~Q itfoarendirkl, yalnız 
l~b?•tçılar ) değil, binlerce n 
'- lnlerca mamm Türk eYlidı, "Dit!erln ve ağzın 11hhatl sabah 

'~i:tt azap ve itkenceler altında ve ak.tam gllnde 2 defa dişleri tem:zlemekle kabildir. ,, 
~~ti eıtın ezilmif, inim inim inle- Radyolhı, bllkh1tya saf lkalayh tUblerdedfr. 

~Og~Rnele~nb~~~ '-----------------~--------~ " ~de birikeıı gaylı ve ihtiras-
~ denbin deıilivermif, Oı-
~lo P.!eb'u1an Meclisinin içtima 
--~,:ununda zefılr ve ufunet 
' korkunç bir bava huıule 
b lldşti. 

~~il 6~t buçuk harp seneainJ, akıl
~~ Urgunluk verecek feliket ve 
~~'1 'Plarla a-eçlren Türkler, dört 
~'b, e.~veı imza edilen nılltareke 
~,,tıni işifu İiitmez gellİf bir 

~~llr •l.mışlar, artık rahat ve 
l'lb ~ •rııeceklerini sanmıtlardı. 

ll l, mütareke aktmın beıinci 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni Terflp pl4nını görUnUz. 

1. ci keşideıi 11 Mayıs 1935 dedir. 

Buyuk ikramiyesi: 25.000 Liradır. 

Sayfa 9 

Hayret Verici Bir Dilenci 

"Çuval Mehmet,, in Tuhaf 
Bir T ibiri Var .• 

Dilenmiye, O, Çarşıya Pazara Çık
mak Adını Takmıştır 

Battarafı 1 inci yiJzde ) 

yok, ayak yok. Eğer kahrımı 
çekecek böy]e bir kadıncağızım 

da olmaaıı, aparhmana değil ya, 
kiinata aahip olaam bir para 
etmez.. 

Yemeğimi o yediriyor, suyumu 
o içiriyor, UstilmU başımı o giy· 
diriyor, Jllzllmü gözilmll o yıkıyor. 
Bazao ıokağa çıkıpta beni evde 
ak.fama kadar yalnız bırakması 
liıım geliyor. O zaman ekmekleri 
ufahyor. Bir tabağın içine de 
katlkları hazırlıyor. B;r sandalye-

nin Ustllne bırakıyor. Ben de kamım 
acıkbkça ıandalyeoin dibir.e aoku
lop yiyebiliyorum. Fakat tabii zey
tin, peynir, helva gibi kuru ıeyler .• 
Zira sulu yemek olunca, yllıümo 
gö:ıUme bula tırıyorum. 

ihtiyar, kısa bir duraktan ıon
ra llAv• etti: 

- Hayahmda en korktuğum 

şey de acıkmak, Ye nıamakl 
Merakla sordum: 
- Neden? 
- Acıkıp auıayıaca yemek 

içmek lazımda ondaal 

Bu cevap merakımı doyurama· 
mııh: 

- Yemek içmek fena ıey mi? 
Dedim. 

ihtiyar, bu ıebebi ıezemeyiıi· 
me ıaşar gibi c~vap verdi: 

- Yemek içmek iyi ıoy. Fa• 
kat yenilenler, lçienler lnaanm 
içinde kalıal 

ihtiyar dilenci, kucatına aoku• 
lan iri, beall kedilere bakarak 
ıöze de•am etti: 

- En çok sevdiğim ıeyler de 
bu hayYanlar... Bu hayYanlaran 
her biri, bergUn on beıer kuruş
luk ltkembe yerler, eller yermf• 
yorum. Çnnkll dokunurmuı kedi· 
lere dlye duydum! 

Sonra içini çekti ı 

- Kollarımın yoklufunu bil· 
haua bu hayvancıkları gördüğüm 
zaman duyuyorum. Çtınkll bunların 
uzun, parlak tUylerini okıamak 
için içim aidiyor. Fakat ne ya· 
payım ki bu :ı.evkten de mahru
mum J 

Y anm asırdan fazla zaman 
bile, ihtiyarı el ayak mahrumiye
tinin acısına ahştıramamıştı. Iıık· 
ları tukenmlt göıleri 7qla örtnl· 
dU, ve: 

- ıŞayle, dedi, bir tek gftn 
olsun, kollarıma, ayaklarıma ka· 
vuıabileceğimi.. Bir tek gün olsun 
kimseye muhtaç olmadan yap• 
yabileceği mi... Ense ml katıya 
bileceği mi, kedileri okıaya 
bilecek mi... Ne biley:m ben, 
batta kendi elimle bir bardak 
su içebileceğimi bilseydim, ıon 

meteliğine kadar bütlln aervetiml 

ve.rirdlml 
ihtiyardan hacılığı ne zaman 

aldığını öğrenmek istedim: 

- Ben, dedi, tam alh defa 
Hacca ııittim, geldlml 

- Bir aefer kaça mal oldu 
ıana? 

- Benim ıeferler bana değil, 
bana acıyanlara mal oldu... Ben 
Hacca para ıarfetmeğe deği~ 
para kazanmağa gittim. Oradaki· 
lerden gördüğllm yardımı, iyiliği 

evladımdan bile görmemlşfmdirl 
Dini imaDI bütlin adamlar, cömert, 
merhametli oluyorlar n11elimJ 

yine a-ltmek istiyorum amma, 
pasaport vermiyorlar. 

- Neden? 
- Dışarıya paramız gltmealn 

diye gaJfba. Halbuki ben dışarıya 
meteliksiz gidiyorum, paralı geli· 
yorum. Onun için bana p2sapor
tun şecldelisini vermeleri lazım! 

Yerinden doğrulan Zehra, 
kocasını bilmem kaçıncı defa 
ıliküta çağırdıktan sonra, kulağına 
eğildi. Kan11ınm fısldadıklanm 
dikkatle dinleyen zengin dilenci: 

- Haydi canım •en de! dedi, 
senlnklsl boşuna kuruntu.. Ne 
yazabilir ki benim için? Hem ne 
yazsalar vız gelir.. Hükfımet be· 
nlm çarııya paıara çıkmama ne 
karışır?. Kim ne karııır benim 
çarşıma pazanma ?. 

Sonra, dibinde oturduğu ı .. 
kemlenin kenarile sakahnt kaııya• 
rak UAve etti: 

- Beni çarııya pazara çık· 
maktan menetmiye kalkııırlana 
kapıma öteml berlml ıatın ala• 
cak bir upk vermeleri llzıml 
Onu da yapamıyacakları için, bir 
şeycik demeye haklan yok banal 

Ve aı evvel ıöylcdiği slS:ıO 

tekrarladı: 
- Ben a..-uç açıp dilenmiyo

rum çarııda ••• Herkesin gönJnnden 
kopan şeyi geri çevirip te gtına

ha girecek deA'illm ya? 

Dinlediklerimi kAff sayarak 
ayrılırken dUtllnllyorum: 

lhtiyann çok kızılabilecek hal
leri de, sözleri de... Çok acınacak 
halleri ve a6zlerl de Yar. 

Onu, kolauz bacakm ve biçare 
bir ihtiyar olarak alınca: Acıy~· 
rom. Vo ona verilen udakaları 

çok göremiyorum. 
SON 

Bir Şakinin Vücudu 
Kaldırıldı 

( Bat tarafı 1 inci yUı:de ) 

glrmlı, genç bir kızı dağa kal• 
dırmıştı. Ayrıca yine Düzcede 
Sırn isminde bir kahveciyi vur
muş, birçok köyleri ba1arak soy
gunculuk yapmıştır. Aaker kaça• 
ğı olarak ta takip edilmekte 
olan haydut, jandarmanın btltln 
kapanlarından kurtulmuf, bir ttirlU 
hıtulamamııb • 

Nihayet birkaç gtln enel 
ıakinin Kuşaçması köyünde ol
duğunu haber alan jandarmamız 
derhal köye koşmuı ve köy kıyı· 
sında puıu kurmuştur. Vibit, 
pusuya dilfllnce t11Um olmak 
iıtememlı, tabancasını çekerek 
hücuma, tecavüze geçmif, fakat 
ııkı bir yayhmatoı karıııında 
göğtisllnden, karnından ve bacak· 
larından delik deflk edllerok 
öldürlllmllştür. HAdlae köyllyü 
aeYindirmiştlr. 

lki Katil De Nihayet Ya
kayı Ele Verdi 

( Baıtarafı 1 inci yGıde ) 

lar Diyarıbekiro bağlı Tepe na• 
hiyesinin Dahlek koli köyllnden 
Muıtafa oğlu Mehmet Gevi ile 
yeğeni Emin oğlu Emindir. Bunlar 
kaçakçılık yaparlarken hudutta 
muhafaza memurlarından Haaan 
Fehmiyi öldürmüşlerdi. Şimdi ele 
Adliyede sorgu albnda bulu
nuyorlar. 
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Kapıaltında Bir Meclis Kurulmuştu .• 
Deli aslanı, babaınnm yefa

tından sonra, nasıl Şahin Bey 
yetiştirmişse, Şahin Beyin karısı· 
nan öllimUnden sonra da Ülkerl 
Deli Aslanın anneıi bUyütmüıtll 
denilebilir. 

• • • • • • 
Bu akşam, kale kumandanı 

Sarı Şahin Beyin kapı altındaki 
odası çok kdlabahktı. Saçlarım, 
ı;akallarını savaşlarda ağartmıı 
ihtiyar, görgülU, denenmif muha· 
riplerden tutunuz da, yirmi, yirmi 
be§ yaıında ateşli genç aakerlo· 
re kadar üç tarafla sedirler Uze· 
rinde rütbelerine, yaşlarına mah· 
sus olan yerlerini doldurmuılardı. 

Önce mecliste hayli ağır bir 
seHizlik vardı. 

Kale kumandana bu alqam 
sllih arkadaılarile kalenin, yazl· 
yeti üzerine çok mUhim ıeyler 

ko-ı.ışmak latediği halde itleri• 
fenalığını bUıbUtUn ortayı:ı. ata· 
rak zabitanın haleti ruhlyelerlnl 
sarsmağı da fıtemiyordu; bunun 
için sözü çok bayağı gldiıte "Ye 
ustalık ile idareyi kurmuı, yUzli· 
ne büyücek bir ald1rmamazlık Ye 

1ıUlUmseme hali vermiıti. 
Neş'e ile konuşuyor ve timdi 

Subuska kalesini sarmağa ve al· 
mata gelmiş olan düıman ordusu 
baımdaki Macar kumandanlarına 
ve beylerine alt bJr takım tuhaf 
hlkAyeler anlatıyordu. O zaman 
huduttaki Macar, TUrk, hatta 
Alman ilmerasının hemen hepıl 
blrlbirini pek iyi tanırdı; çOnkll 
Hrhad herııUn lkl yandan taarruz 
ve mukabele, akın ve katllAm 
halinde olduktan baılca, büyük 
ümeranın, hele Macar kumandan• 
larınin hepsi yerli, arazi, malikine 
sahibi asılzadeler idi. Bunların 
içinde Türklerin «Zerrin oğulları» 
diye her dn'ir tarihinde ve va• 
lcayfinde yazdıkları Gerlnyl aileli 
( Frangepan ) ailesi, ( nadasdy ) 
ile daha birçok aileler efradı asır
larca müddet veraset auretile hudut 
mıntakalarmda kumandanlık et• 

mitlerdi; çllnkll bunlar oralarda 
bUtUo Macarlstanın birer vilAyetl 
vtbatindo araziye sahip "Ye hakim 
idiler. Bu ailelerden (Zerrin) oğlu 
ailesinin en btiytik şöhreti kanu• 
nl Süleyman devrinde Macariıtan 
Tllrkler tarafından ı:ahto!unurken 

(Nikola • Zerrini) nia (Sektüvar) 
kalesinde Türklere karıı gös· 
terdiği kahramanca mlldaf aa Ue 
hatlar; (Nlkola Zerrin oğlu) (Sek· 
tUvar) da mağlup ye maktul dUı· 
mH9, fakat aıkerl namusunu 
pek parlak kurtarmıştı. Bundan 
ıonra ıimal serhadlerimiıde han· 
gi devrin kanla boğu'imalarma 

baksak (Zerrin) oğulJarım Türk· 
lere kartı olan en zalimane ha· 
rekatın Uk safında görllrüz. Hele 
bu anlatacağımız iılerin olduğu 
sıralarda (Nadaadıy) alleıl baıın

da çok kuvvetli, fa'al, tanmmıt 
bir ıahsiyet vardı. 
Nemıe ve Macarhlarla 1000 hic

ret tarihinde resmi ıekilde mev· 
cut olan mllsalahanın bozulma11 
üzerine Zerrin oğulları, F renkban 
oğu?ları ve Navajdiler hep birden 
resmi Nemae ordularile birleıe· 
rek hududumuza Ye anaızın bir 
hücum yapmıtlardı. 

Şimal hududumuzdaki Macar 
Alman, Hırvat ve Türk Beyle· 
rinin hiribirlerini pek yakından 
tanımalarına baıka sebepler de 
vardı. Hudutta askeri mUıta'mere 
halinde yerleştirilmiı olan TUrk 
unıuru neaillerdenberl hep Macar
larla görUıUyor, ve hemen bergUn 
dövüşüp barıııyorlardı. Bunun için 
htttlln hudut Tnrklerl faılh Macar
ca bilmekte idiler. Hele aakeri 
mtitemlekelerin tabii azaıı oJan 
Boınak ve Hırvatlar iki liaam da 
bildikleri için macarca, bu muhitte 
müşterek bir lisan haline ıelmiıtl; 
çllnktı aynızamanda Macar reaya• 
nın ihtiyaçlarını tatmin eylemek 
de lazımdı. 

Hudutta hepsinden baıka bir 
it daha vardı ki: iki tarafın Ume• 
raıı arasındaki mllnasebata ve 
tanışıklığı fazlalaıtırmiya sebep 

Parlı 12,055 Madrlt fS,8213 
lllllne 9,6J65 Berlla J,9733 
Gralual 4,61158 Var90.. 4 ,2 1.~8 

A.tlaa 83,7S Pe9te 4,5160 
Ceaoyre 2,45625 BDkreı 78,575 
hf1a 64,075 Belgrat 34,9782 
Aaıterdam 1,1764 Lond ·a Kr. 608,71 
Praı 19,0275 Moıı,ou " 1091,rso 

ISHAM Ye TAHVlLA T 
Lire. ı Lira 

lı aaak.(Nama) IJ,~O Bomon~l 11,65 
" ıHlmlle) 9,50 1133 lı ' lkrnı 99,
• (lıl.UaH • ) 95,- fıtı ; ra ıı Dahllr 94,25 

Oıllla .ıı b 1111 il. 2J1j 0 D U1unu Mu. 00,-
lella ı k ~ 5,- liat~at tarlı p 1 4ıc,10 ( 
ft. kaU tl•1· •1• ıs,so ,. • u •s,10 
H~Ut 0,17 Reji 2, '30 
Aıaa&ol ı '6 60V. :.ıs,- ı Tra•YaJ 00,-

• • eo ... 26.10 R· htııa ıo,-
A .. •"•"11" ıoov 4:t,- Üıkildar 111 JOjl,-
f ark D. Y. 00,- Tu .. oı l.O,Ua 
la • TuaY.1J 29, •lııırK r.Fo. 1885 144,-
0akldar u 8,- ,. • • 19JJ 89,t•O 
1 arkoa 19, • ,. • JllU 111,011 
Hua.HI 27,- ltlaktd.c -,-
lalafaa 14,10 

T•rı. altı• 

lnı. • 
Jr. • 
K1111 • 

MESKÜKA T c•ı 

CHam10 
(Ra, at) 
(Vah:t) 

Kurut 
4700 
5000 
('IJ 

Kurut 
~9 

1040 
837 

1087 ince be9lblr'llc • hıı 
llıılHldlye -44,50 ı-(C_ü_aı_h_ıu_i_ye-ı)--4-eoo 

~aı&k ~et (Ow. 8 • 1 ... o ıHum t) ıı.rmab :,3511 
.._al 11 ltaılt.lrl ·" aı ıu R t•O • SO j J 

461 J 1_,.v_ah_ı_t> __ • __ s ı_~_J -1 

l~•·•) 4610 \*} Bor.. ha:lot 

Parls Borsasında 
Pnris, 4 ( A. A.) - 3 Mayıs 

tarihli borsa vaziyeti: 
Menkul kıymetler borsası fev• 

kal4de tutumunu muhafaza et· 
mektedir. Değiıik gelirli eahamın 
çoğu yeniden ve kayda değer 

surette fırlamışlardır. 
Paris borsası, Mayıstan ilk· 

teırln aonuna kadar her Cumar· 
teai kapalı kalacaktır. --· . ,_ .. , .............. _ ........ .......... -.....-..... .... _ 
o~uyordu. Bu da eslrlerln mllba· 
delosl idi. Her gUn deYam eden 
kavgalar, baskınlar, akınlar esna• 
·aında iki taraftan birçok adamlar 
esir olurlardı; muteber Hirler iti· 
barlarına göre bir para karııbğile 
veya mllbadele suretile kurtarıl· 
dıklarından Türkleri_. Macar ve 
Almanlar araamda bir taraftan 
harp, bir taraftan da esirlerin 
mübadele veya satın alınm&11 işi 

ıUrtıp giderdi. 
(Arka var) 

z 

~SPİRİN 
2 ve 20_komprimelik ambal;ıilarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimeferin 

üzerinde halisli~in timsali 

olan EB markası nı arayınız. 

' -
inhisarlar U. Müdürlüğünden: -
Bazı kimselerin bandrollu içki şişelerini botaltarak içlerine •11 

doldurduktan sonra tekrar plyasaya ıUrdtıklerl zaman zaaıı•0 

görülmektedir. 
inhisarlar idaresi bu hilenin HnUne geçecek bllttın idari ve tek

nik tedbirleri a:mıf olmakla beraber müstehllklerin de tatbik edif•d 
usul ve şekilleri bilerek uyanık bulunm~larmı temin için bu yold• 
mevzu takyidat aıağıda izah olunmuştur. Şişelerde bu eıkile aykırJ 
vaziyet:er gorüldüğü takdirde keyfiyetin en yakın inhisar ldareıiıı• 
bild ; rilmeıi rica olunur. 
1 - içki şişelerinin karnına matbu etiket, ıitenin yukarı kısmında~ 

ki boğazına boğazhk; yapıştırılmakta ve şiıenin ağzına ınulP 
ve bandrol konularak damga haaılmaktadır. 

2 Et:ketlere, içkinin nev'i, Mikdar, derece fiaU ve hangi fabrJ" 
ka mamulatı olduğu yazılmaktadır. 

3 Müskirat Fabrikalarında içki şişelerinin ağızları mantarlaodılıİ 
tan so:ı ra renkli mühür mumuna batırıhp Uzerlue bandır0 

ge~irilerek fabrikanın mllhU.rlle damgalanmakta Ye bandrollr 
rm iki ucu ıişeye yapııtmlmakla beraber boğazhk bantları el• 
uçların Uıt kısmına ilaak edilmektedir. 

4 - Bandrollar için, gayet ince ve su ile temasa ıayn mtısa1* 
vaııfdaki kağıtlar kullanılmakta olup llzerlerinde inhisar Jd•" 
resinin monogramı, içkinin iımi ve matbu seri harflerlle 1110" 
teaelsil numaralar vardır. Etikette yazıla içkinin mlkdarı "' 
ıişeye yapııtırıldığı tarih de ayraca lastik damsıa Ue bandrol-
larda gösterilmektedir. 02~ 

!ZEW SL! E - _ & -

Osmanlıcadan Türkçeye · Karşılıklar Kılavuzu 
Tevfikan - •.• e göre - fr. D'apr~'.,. 
Tevfik etmek - Uydurmak, u1ı" ,. 

laıbrmak, yeraıtırmak • fr. c;o 
form er 

40 -
1 .- Üz türkçe köklerden gelen 

Rözlerio. lcartısına ( T. Kö. ) beldeğl 
(allm1;1tı) komxıuıtur. Bunların her biri 
lıakkında sıra ile ·asmanlımmızın 
(mütehassıs) yazılarım gazetelere ve• 
receğiz. 

2 - Yeni konan karı ılıkların iyi 
nyırt edilmeil için, geregine göre, 
Franıızcaları yaıılmış, ayrıca örnekler 
de konulmuştur. 

3 - Kökü Tllrkçe olan kelimelerin 
bugünkii iılenlloılı n kullanılan ıe· 
killeri alınmııtır. Aslı ak olan hak 
aslı ügcüm olan hüküm Türkçe ''~eL' 
.kokılnden gelen şekli gibi. y .. ,, 

Turir etmek - Sevindirmek 
T< s vid etmek - Karalamak 
Ttn1ye etnıek - DDıı:lemak • fr. 

Niveler 
Tesviye ruhu - Düzeygiç 
Teıaub etmek - Kol salmak, dallan-

mak • fr. Se ramifier 
r c ~ hih - Beozetlt 
T e"bih etmek - Benzetmek 
Teş:fid etmek - Sertlendlrmek, ıert· 

lemek, artırmak, ağırlaıtırmak • fr. 
Rendre dur, aggraYer 

Tııebbtia - 1 - Giriıme, 2 • Giriılt • 
fr. Entrepriae 

l'111ebbllı etmek - Gtriımek • fr. 
Entrependre 

Teıekkül - Şekillenme • fr. For• 
mation 

Teıekkill etmek-Şekllle,mek, ıekil al• 
mak, meydana gelmek, kurulmak • 
fr. Se former, se con.tituer, ı'or• 
ganiııer, ııe compoııer 

Örnek; 1 - Semada bir kani kuzah 
teıekkül etti • Gök ylldlade bir 
alkın ıekilleıti (tekil aldı ) 

2 - Yedi &ıradan teıekkOl eden 
heyeti murahhua • Yedi Oyeden 
meydana aelen ulkur. 
3 - Milli itimada iltinaden tetekkQI 
eden fU banka • uluaal JlÖVODe 
dayanarak kurulan ıu banka. 

Tetekkllr - Teşekkür (T. Kö.) 
feteııanOç - Buruı 

Tet•nnftç etmek - Burutmak, bu
runmak 

Teıerrüf etmek - Onurlanmak, fO• 
reflenrnek 

T eıettilt - Ayrılaıma, datılma 
Teıelm etmek - KlStClmHmek, ıom

aamak, kötOye yormak 
Teınvilf - Karmatlık, karıııklık, • 

fr. Embrouillement 
Teıviı etmek - Karııtırmak, bulan· 
dırmak 

Teıhir etmek - 1 • Göıtermek, 2 .. 
Çekmek ( ıll!h ), 3 • Serremek • 
fr. Expoaer 

Teıtaiı etmek - Tanımak, Hçme.k• 
Fr. Rec011Dailre 

Teıtkil etmek - Şeklllemek, ıekil 
vermek, meydana aetirmek, kur
mak, hükmOnde olmak, demek 
olmak • Fr. Form•r, conıtltuer, 

organiaer, compoaer 
Örnek: 1 - Şurada bir ml1tllea 
teıkll edelim - Şurada bir içleme 
ıekilliyellm ( buDa bir Geleme ıekll 
yerelim ) 
2 - Bu hareket çalıımamııa iyi bir 
mebde teıkll eder - Bu hareket 
çahımamıza iyi bir baılangıç mey· 
dana getirir. 
S - Bir tirket teıkll etmek - Bir 
aoıyete kurmak. . 

4 - Bu hareketinis kanunen bir 
cürüm tetkil eder - Bu hareketi
niz kanunca bir ıuz hOkmündedir. 
(demektir ) 

Taezzi - Öraet 
T aazzi etmek ( tetekkül etmek ) -

Örgelenmek, lSrgcnmek - Fr. S'or• 
g aniHr 

Taa :zı ettirmek- Öfremek, 6rğelemek 
Mllteazzl - Ôrıren • fr. Organiıe 
Uzuv - Örge • fr. Oraane 
Teıne - Su1amış, ıuııuı, ıuaak • fr. 

Altere, asıoiffe 
Teıri etmek, taknin etmek-Yuamak 

kanun koymak • fr. Legiferer 
Kuvnl adliye - Tüutgen kuvvet-fr. 

Pouvoir judicialre 
Kuvvei icralye - YOrlltgen kuvnt • 

fr. Pouvoir executif 
Ku·nel teırllye - TGrötgeo kuvnt .. 

fr. Pouvoir leeiılatlf 
Meoru - 1 - TörllmlG • fr. Leritime, 

2 • Kanunlu, yollu • fr. Legal 
Gayrimefru - 1 • Törilmıllı .. fr. 

llleritime, 2 • Kınunaua, yolıuı .. 
fr. lne1ıı 

Teırifat - Protokol 
Teırif etmek - Şereflendirmek, onur• 
landırmak • fr. Honorer 

T eırlb - 1 Dllge ( terim ), 9 ( Baks 
ıerlaetmek) • (Fr.) Commentalre 

T eırlla etmek l • Dilaemek, i . (Bak; 
••rhetmek) 

Tetrik etmek - Ortalıdamalır, ortak 
etmek .. Fr. A1aocler 

Teırlkl 111e11l - Elblrli§i • Fr. Colla· 
bora ti on 

Tetrikl mHal etmek - Elbirlitl •t-
1~ek, elblretmek - Fr. Collaborer 
lftJrak - Ortaklık, blrıellk • Fr. 

A11oclatioa 

Tetvik etmek - 1 • Şevklendirmek, 
öovermek - Fr. Encourager, 2 -
Ayaklandırmak, kıııkartmak .. Fr. 
Soulever 

Tetyi etmek - Uğurlamak, geçirmek 
Tetabuk etmek - Uymak, uyğun 
gelmek - F'r. Se conformer 

Tebebbu etm•k - lrdelt-m•k 
Tetnvüç - Taçgiyim 
Tetimme - Tümge 
Tevakki - Korunma, 1akıoma 

'feyakki etmek - Korunmak, 1akm· 
mak - fr. Se preıen ' r 

Tevahhut etmek - Ürkmek • fr. 
S'effrayer 

Tevali etmek - Sllremek, kovıtlaı
mak, arka arkaya gelmek, biribirlnl 
koYalamak • fr. Su ıucce :!er 

TevarOı etmek - Miraalanmak, mlru 
almak • Heriter 

Tevatür- Ya7ga1 - fr. Rumeur, bruit 
Tevaz:lln ettirmek (Bakı Muvazene) -
Denkleıtirmek • fr. Equilibr.:r 

Tevcih etmek - Çevirmek, doğrul
mak, yöneltmek • fr. Diriger 

Teveac:üh etmek - Çe•rilmek, dot· 
rulmak, dönmeB, yönelmek • fr. 
Se dirlger 

Tevdiat - Yatırı - Depôt 
Tndl etmek (Ballı Eoıaoet etmek)·fr. 

DepoHr 
TevehhGm etmek - Kuruntuya dllı· 

mek, Yelame düımek, •ehimleamek 
TnekkOl etmek - BeJbatlamık • 

fr, Se rbigner 
Tn'em - Eı, lkiz 
Tneaaü etmek - Genitl•mek 
Ten11Cll etmek - Sarllmak • fr. 

Entreprendre 
TeYettOr etmek - Gerilmek - fr. Se 

tendre 
TnHıtl etmek - Datılmak 

Te•hid - Biret, birleıtirme • 
Unification t 

1>ir" • 
Tevhid etmek - Birleıtirınek, 

mek • fr. Unifler 
Te-.il - Evele, çevri efı 
Tevil etmek - Evelemek, çe•rileı~ 11 
Tevkif - Tuts ~ ma • fr. Arrest•t10

11~ 
Tevkif etmek-Durdurmak, a!ık01fll 

tutaamak - Fr. Arreter 
Tevkifhane - Tutaalık ,ııa 
Tevlıil etmek - Vekil etmekı 1 

bı rakmak, yerine bırakmak 
Tevad etmek - Doturmak ff• 
Tevai etmek - Geniıletın•lı " 

Elargir 
Tevıik etmek - Belgelemek 
Tevaim etmek - İaim koymak 
TeV1İn etmekl- Dağıtmak . ,.,,ııı 
Tevzni etmek - Dcnkleıtıt 

dengalemek 11""' 
Teyakkuz: - Uyamkhk tetlklil<• ) / 

• ıd• " Teyit etmek ( Bak: MOefCY fftll' 
Berkitmek, ıağlamak• f r. on 

Tezahur - Gösteri eıııo"" 
Tezahurat - Göıterim- fr. D 

u"· tratlon k 1;;ı 
1 Tez:ahur etmek - G6rOnnıe f S 

'k k • ,. mek, meydana çı 111• 

demontrer 
Tezad - Karııthk 
Zıt - Karııt f r. S'"" 
TezayQd etmek - Artmak • 

croitre iugmenter , it• 
Tezebzüb ( Bak: TeıevvOı ' .. " • 

Ç. kfeOIP"' Tuehhür etmek- ıçe 

Fıeurir .. d• J 
[ Dnaaıı 11 inci yuı 
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Çarşı Bas ını 

Patrona Halil Bağ:rıyordu: Korkmayın Y oldaılar, Kaç
mayın Dinda~lar !. Hemen Sancak Altına Buyurun!. 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALIGI 
Uman Hu, T elefonı Sil29RI 

,...ıı-• 

6'- TRABZON YOLU 
TARI vapuru 7 Mayıı SALI 

sDnU ıaat 20 de Rlzeye kadar. 

KIRALIK KAHVE OCAKLARI 
Zeki Patrona Hali', biraz daha bir velvele hu~ule gelmiıo:.tl. DUk· 

T Şirket vapurlarının ~ahttığı 
•akit geçerse, bu münakaşanın kan kepenkleri gfirütülcrle kapa· Trebıon, Menin, Bnrtıa, Ayvalık, 
oradakiler:n maneVİJ ah Uzerinde myor, henil:z İfİD ne olduğunu Karabia-a, Bandırma, Mudanya, 
fena bir tesir husule getireceğini anlayamıyan halk, biribirini çiğ· lmror, İzmir, hatlarına çahtan Y:>-
anladı, birdenbire sıçradı. Belin· neyerek kaçışıyordu. En önde purların kahve ocaklara açık. ıırt-
deki eğri kılıcı ıı)mp başmın giden Patrona Halil, avazı çık· tırma ile 8 Mayıs 935 Çartıımba 
llıtUne kaldırarak: tığı kadar : gOnli istiyenlere nrilecektir. latek· 

- Y oldaılar!.. Şimdi, durup - Korkmayın, yoldaşlar ! Kork· !ilerin teminat paraları ile o glln 
deli ıözile vakıt aeçirilecek zaman dl d l f H Ik k ıaat 14 te, tartnameyi görmek iı-

• mayın ° aş ar ·· 8 8 erıı teyenlerin hergOn Kamara ve İııt• 
değildir. Deniı Mehmet!. Omuzla bir eza ve cefamız yoktur. Kas• Şub .. in• müracaat etmeleri. 
bre, ıu bayrağı.. Allahını HYen, timiz bozulan nizamıaleme dfizen ' , 
dinini ıenn ardımdan gelain. \•ermektir. Hemen, sancak altma 

D . b v d k d buyurun. lstanbul UçUncU icra me· •Y.• aglr ı ve, 8 P1 an murluQundan; Tamamına Oç y•· 
fırladı. Diye haykırayodu. minll ehli vukuf tarafından 2000 lira 

lhUlAlcller, kovandan bo§anan Kafile, gittikçe büyüyor ve takdir edilen 46 metre murabbaı me· 
anlara benziyorlar, Ali uıtanıo ıllratli adımlarla yUrüyen Patrona sahalı bet oda iki •ofa arııhkta mOt· 
kahveainln kapıaından birlblrlerini Halili takip ediyordu. terek kuyu n hrkoı elektrik tHisa• 
çiğneyerek dııarı fırlıyorlar, bel· Bedesten önüne gelince, Pat• tını hni Be} oğlunda Kamcrhatun 
l l d ki ğ l kıl ç.l rona Halil emir vermişti : maha'Ju:nde Tırt• sokatında Hki •• 
er D e yata an arı, 1 arı yeni 6 No. h evin yarım hiHeai mil· 
sıyırarak havada sallıyorlardı. - Tez, kapıları çevirin. Do· :a:ayedey• çıkarılm•t o'up 22151935 ta-
BUtün o civarı, korkunç tekbir laplarda olan silahı toplayıp ıi· rihinde fartnamui divanh neye oı:· 
ıealerl ıarmıştı. liihaız yoldaşlara öleşdirin. Jarak 8 Haziran 935 tarihine müaadif 

Bayrağı omuzlayan Dervlt Kapılar, derhal çevrilmiş.. cumartesi gilnQ 1aat 14 den 16 y• 
Mehmet, gOr sesle bağırıyordu: (dolap) denilen dilkkfinların du· kadar İstanbul liçOncO icra dairesinde 

- Ey Ommeti Mu hm met 1.. vnr \'8 tavanlarındaki kılıçlar birinci açık arttırma suretlle satıla-
Hemen durmayıp aancak albna palalar, yatağanlar, mızraklar, cakt r. Dellaliye resmi mfiıteriye mil· 
gelin. Gün bugün, 1&at bu saat· harbeler, teberler, baltalar, ıntır• terakim vergi ve vakıf icareal ve be· 

1 1 lediye rüsumu artt rma hdelindcn 
tır. ebniyalar yardımcımız, mürıit· ar, gürz er, topuzlar, çenieller, ç ıkarılmak üzere borçluya aittir. Bf· 
ler, rehberimizdir. Zalfmlerle, zil· fİfler toplanarak: rincl arttırmada muhammen kıymefn 
nilerle, beytülmalin malım iaraf - FisebilillAh!.. ~o 75 i ni11betinde nl:cı çıkmndıA-ı 
eden, saçı bitmedik yetimlerin Diye bağrıJa bağrıla ıflAhsız- takdirde en ıon arthranın teshhOdü 
hakkını yiyenlerle, ıer'I davamız lara tevzi edilmişti. Artanları da baki kalmak üzere ıırttırma on beı 
\'ardır. Helal sUt emen, göğUsUn· hamalJara ylikletilmlı: gün mOddetle temdit edaerek 23 Ha· 
de iman bealeyen din kardeşleri!. - Hele aiz de, ardımııca :a:iran 1J35 tarihine mO.sadif pazar sıilnO 
Sancak altına gelsin. 1 r aynı &aııtte ikil)ci arttırması yap:Iarak 

ge İn • en çok arttırıma ihale edilecektir. 
Dervfı Mehmedin bu feryadını, Denilmiıti. Bedestenden sonra, 2004 No.h icra ve iflas kanununun 

blribirine 'karııan kalınlı inceli dua meydanına sıeçilmiı, Patrona 126 ıncı maddesine tevf:kan gayrı 
leılerln: Halil tarafından söylenen kısa bir menkul (lzerinde ipotekli a·acakhlarJa 

- AllahU, ekber.. AllahU nutukla, bu ihtilalden maksat diğer nlikadı rlımn irtif hakkı aahip-
kb lcrinin bu haklarını foi:ı ve maaarife 

' er... ne olduğu izah edilmiıti. Dinli- dair olan iddialarını ilin tarihinden 
Sedaları takip ediyor, kahve- yenler, Patronaya hak vermişler: itibaren yirmi gUo içinde nrakı müs-

lerden, dUkkanlardan fırlayan - Bu sllfeha gUruhu vezir- bitelerile beraber bildi. me eri aksi 
halk, heyecan içinde ihtUAlcflerln lerle, ehli lslAmı ayak albnda halde hnklllfı topu sicillerile .abit 
lrkasmdan alirüklenlyordu. koyanların elbette cezaları Yeril· olmadıkça aalıf bedelinin payı .. ,. 

Ibtilil kafilesi, ( Knrkçüler melidir. ma•ından hnriç kalacakları daha 
ltapııı) ndan çarııya girmiQU. O Demişlerdi. fa:a:la malömat almak iaUyen'erin 

Y 93~/1653 No. ile dairem ·xe milracnat· 
~~~~m~a=n~ç=a=r=ş=ıd=a~~m~a~h~ş~e~r~i~a~n~d_ı~ra=n~~~r~~~~~~~(;A~r~k;a;s~ı~Y;a~r~)~~~~~ları UAn ~unu~ nt154) 

Ot Deposu Senelik Teminatı 
No. Kiraıı 

Karaataç Pay mahalli içinde 1 100 Ura 7,5 Ll. 
" " " ,. 2 100 7,5 
,. ,, ,. ,, a ıoo 1,s 
,, .. ,, .. 4 ıoo 1,s 
" " " " 5 100 7,5 
Yukarda numaralarile aenelik klraaı ve muvakkat temlnab ya• 

ıılı Karaağaçtaki pay mahalli avlusu içinde bulunan Ot depoları 
ayrı ayrı kiraya Yerilmek için açık arttırmaya konulmuştur. lıteyen• 
ler t•rait) anlamak Uzere hergUn Levazım MUdUrlnğUne müracaat 
etmeli,· Arttırmaya girmek için de hizalarında gl>ıterilen muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 16/5/935 Perıembe gUnl 
aaat 15 de daimi encllmende bulunmalıdır. "2312,. 

lf .. 
Cinai Muhammen bedeli Temlnab 

7 Bin tane Parke 700 Lira 52,5 Lira 
300 Metre mıkab Sultan çiftliği kumu. 750 ,, 56,25 u 

Yukarda cinsi, miktarı muhammen bedeli yaııb olan lki kalem 
malzeme ayrı, ayrı açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesi LeYa~ 
ıım müdlirlüğUnde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 nuJ 
maralı arttırma ve ekıiltme kanununda yazılı vHika ve htzalannde 
gl>ıterllen muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
l 1 /5/935 Cumarteal gUnU 1aat 15 de Daimi encümeninde bulun• 
malıdır. 0 2191,; 

Haseki haatanesi için lUzumu olan ve 1500 muhammen ffıt 
konulan 76 kalem muhtelif ecza açık ekalltmc ile alınacaktır. Şart· 
namesi ve eczaların listeai Levazım MOdUrlUğUnde görOlUr. Eksilt• 
meye iirmek iateyenler 2400 No. lu arttırma ve ek&ittme kanunun• 
da yazıh veaika ve 112,5 liralık muvakkat teminat makbuz yeya 
mektubile beraber eksiltme güntl olan 13/5/935 Paıart si gUnU 
saat 15 Daimi Encllmende bulunmalıdır. "2181,. 

~ lf 
Sanyer Belediye Şubesi MüdUrltiğünden : Ehliyetnameaiz San• 

dalcılık ettiğinden hakkında 3/8/934 gün ve 2591 sayılı zabıt va• 
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rakası yapılıp tebliğ edilen Mehmet oğlu Mehmet ceza kararı teb· 
llği için aranmış iae de lkametgAhmda bulunmadığı ve nerede ol• 
duğu da bilinemediği cihetle Hukuk. mıulU muhameleri kanununun 
141, 142 inci Maddesine tevfikan kendisine bir ay mUblet verilmlı• 
tir. Bu müddet zarfında Daireye mUracaat etmesi ltııumu tebllt 
makamına kaim olmak Uzere ilAn olunur. "B. ,, ''2384,, 

Tayyare Piyangosu 
BilyOk tayyare piyangosunu ıon ketideainde tam 20 ,., ~ln Ura alan , 

bahtiyarlar. 
İzmir<le mlitckaid binbnıı Yahya. 
Trabzonda lise hocuı Kaptan Riı.a. 
Bura ı Tah\akalede Zahireci AbdQlmecit. 
Ç-;talcada mahkeme kfi.tlbi Adnaa. 
Beyoğlunda M;ıhide. 

Ş.ılide talebe Hüıniye. 
Saklzat cında banka Yeznedarı Yani Kukuloplos. 
Ankarada elbiseci Mıırko ve ortatı. 
Si:ı da bir buçuk lira nıerek bu bahtiyarlar ııraaına girmek i..temoı 

miıiniz ? 
Zenııin ve dolgun ikramiyeli 11/ Mayııla bqlıyacak olaa yeni plinı mut• 

l aka okuyunuz ve bir bilet nlınıL 

Osman ıcadan Türkçeye Karşılık ar Kılavuzu 
( Baeternfı 10 uncu yüzde ) 

l' •ıekkilr - Görütm• 
'reaeyyDn etmek - Bezenmek, IGa· 

lenmek • fr. Se parer 
l'ezhib etmek - Yaldızlamak • fr, 

Dorer 
l' tıkar ( yid ) etmtk - Anmak-
l' tıkar etmek - Anmak • lr. Men• 

tionner 
~eıkere ( hhrirat ) - Bitik 

ez.•ir - Dolan, yalan dolan • fr. 
t.\ lntrique, machination 
l' Gıevvir - Dolancı 
eıyid etmek - Arbrmak • fr. Aulf• 
llıenter 

l'eıyif etmek - Alaya almak, atat· 
't •arnak • fr. Dedalgner, meprlıer 
Z •ıyll etmek - Ulamak, eklemek 

•yl - Ar dala •• fr. Appendlce, •up
't P'.eıneat 
'teıyioat ( :a:iynet) - Bnek 
't tıyinatçı - Bnekçi 
•ıyln etmek - Bcumek, afialemek 

l' - fr. Parer, orner 
eıyini - Bezekul • fr. Decoratlf 
Örnek; Hnayll tezylniye • btzekael 

't •rlıır • Fr. Arta c'ecoratifs 
't:b~lu - Tıpkı (T.Kö) 
't a etmek - SGrmek 
'tılıırn - Tıl•ım (T.k8) 
't')'n - Balçık, çamur • Fr. La bou4JI 
't~Ynet (Bak; Hilkat, cibillet) 
~caretbane - Tecimge • Fr. MalsoD 

l'ı e eommerce 
Ilı cari - Tecimel • fr. Comm"'rcial 
ldh cat - Çıka • fr. Exportııtion 
'tu~lat - Gire - Fr. lnportatin 
'tı <l•et - Okuma 

im· • 
'tı ıx - lrdemen fr. Disdple 
Ş ~.•-ıl - Sim, sembol • fr. Symbole 
1'·· ıh - s :mi simit Oh ' 'tuf met - Suç • Fr. De it 
l'ur?li- Kımı 1' oğaz, ekti. fr. Paraslte 
'tuhYan (Ba~; Feyez . n) 
'tu1ı af ye - TOrlilç 
l't&lı af - Tnhnf (T Kö) 

f._ - Armak n • Souvcnir, cııdeau 

Töl - Boy, uzunluk - fr. Longueur 
Türbe - Tilrbe (Yakutçe "ttiörbcn) 
Türt - Ekti - fr. Aigre 
Türrühat - Abuk sabuk 
Tütu .. - BOrııü, duvak • fr. Volt. 
Tüvan (Balı: Takat) 
NatQvan - Halııiz 
Tü•eyç - Tümek • Fr. Corolle 

u 
Uludiyet - Kulluk, kalelik • fr. 

Servıtude 
Ubur etmek - Geçmek, aımak • fr. 

PaHer, franchir 
Ubuset - Somurtkanhk, yüz asıklığı. 

fr. Refrognement 
Ucube - Danak • fr. Mon.tre 
Udhuke-Gil'enek, gfi!mece, ı<Uence· 

fr. Comedie 
Udu! etmek (Bokj NOkQl etmek) -

Vazgeçmek, geri dönmek • fr. Se 
retractcr, reprendre 

Ufuk - 1 - Ufuk (T. Ka.) • fr. Hori
zon, 2 - Göxerim (Ufku mer'i) 

Ufki - 1 Ufkiğ, • fr. Hori:ıantal, 2 -
Düz 

Uful etmek - Batmak, coluomak, 
ıö,mek, inmek • fr. Coucher, 
a'ete.indre 

Ufun t (8 k; Taaffün) 
Uhde - Üste - fr. Cbarre 
Uhunet - Kardet'lk - fr. FraternltE 
Ukab - Karakuf, Tavıancıl 
Ukall - Bilgiç 
Ukde - Dntnm, botum, ilinti • fr. 

Noeud 
Ukubet ( Bak; ceza, eılyet ) 
U üh'yet (Bal:; Mlbüd) - Tannlık • 

Divlnite 
Ulüv - Yncelik • fr. Gran-1eur 
U üvvll ceonap - fr, MngnnoimitE 
U:vi - Yüce • fr. Sublime 
Umde - Kök, dip pren•İp 
Umk - Derinlik fr~ Profandeur 
Ummaa - Dolay fr. Ocean 
Umran - Bayındırlık - fr Proıperite 

Umum - Kamu 
Umumi - Gene', kıımuaal 
Umum müdür - Genel direktör 
Menfa ti umumiye - Kamuğaaı· Fr. 

lnterctpublic 
Ef" arı umumiye- Kamoy (kamu-oy)· 

Fr. Opinion publique 
Reyilim - Genoy ( srenel • oy ) .. Fr. 

p ebisc"te 
Umur ( B:ık: Mnalohat ) - f,, itler-Fr. 

Affaire 
Umur oina - İş bilir 
Umurdide-GörgülU- Fr. Experimente 
Unf - Kaba! k, sertlik • Fr. Violence 
Unf ile muamele etmek - Terslemek, 

knba davranmak • Fr. Traiter avec 
v:olence 

Unıur - ilke • Fr. Element 
Örnek Anıııırı erb11a - D8rt ilke 

Uoauri, iptidai- hkel-Fr. E ementaire 
U nn - 1 - Batlık - Fr. Titre, 2 -

(Bak: Lakap, töhret)-Fr. Reputation 
Uruç -- Atmak, yükıelmek • Fr. 

Aıcenaion 
Usare - Sıkta • Fr. Sue 
Usul - Uıul ( T. Ka ) - Methode 
Uzuy - Ôrg• - Fr. Organcı 
Unu hi• - Duyak 

Ü 
Obünet - Babalık, atalık • fr. Pa

ternit• 
Ücret - Aktı • Salaire 
Ücret (bekim, ayukat Ocretl ) • onur• 

luk - fr. Honoraire 
Ücreti maktua - KeHnek 
Üftade - DütkOn, dOtmDt 
Üknum ( bak: Umde, rilkn ) • fr. 

Princlpo, hypoataH 
Ülfet etmek - 1 • Sokulmak • it. 

Frcqucınter, 2 - ahtmak - fr. S'ha
bituer, 3 • glSrlifmek, koauımak 

Om - Ana 
Ömera (AskCJ"lik terimi) - ÜHubaylar 
Ümid - Umut, umaç • fr. E.poir 
Na6mld - Umutsuz • fr. Dheaperc 

Qmmet - Ömet - fr. Peuple 
Ummi - Okuıur., okuma yazma bil

mez - fr. lıletrC, ignOf'ant 
ÔrHk: Memle c.etten DmmlliQ'i kal
dırmak için - Yurddan okuauxluğu 
kald•rmak için 

Ünsiyet (Bakj )ıfet) 
Ürcüfe (Bak; Eracif) • fr. Fauue 

nouTelle 
Qryan - Ç•p' ak, c ı.vlak, yalın-fr. Nu 
Üıbui - Hafta ık - Fr-Hel>domadalre 
"Qaüb - Üalüb (T. Ka.) - fr. Style 
Ustad - Uıta, önllt, ustat (T. Kö.) 
'Qıture - Mit (T. Kö.) ıllrçek 
Ustilv ne - Yuvak 
Ü&tiivaneYI - Yuvul 
Üz et (Bakı 1nz'va) - fr. Retraite v 

1 

promettre 
Vadi - Dere 
Vafı (Bak: kafi) - Sufflaant 
Vafir - Bol • fr. Aboodant 
Vahamet - Ağırlık • fr, Gravite 
Vahdet - Birlik • fr. Uaion 
V ihl - Bot • fr. V ai•, futile 
VAhid - Bir, tek 
Vahim - Atır, korkulu, tehlUkeli 
Vahşet (Bnk; sıadr) - Yabanlık, ya .. 

banllik • fr, So itude, aauvagerie 
Vahıi (Bak; gaddar) - Yaban, yaban1 

fr. Snuvnge 
Vahy (Bak; ilham) - fr, lnspiratior 
Vl x - Öğlitçen - fr. p,.edic· teur 
Vak'a - Oliu, o' ga • fr. fait 
Vakfe - Durgu • fr. Arret 
Vakfı nefaetmek - Önermek • fı. 

Vabeste - Bağl ı Se canı erer 
Vacib - Gerek i . fr, Obligatoir• Valı:f - Bekit 
Vid - Adanç - fr. Promeaae V4kl ( Vıkaye'den ) - Korur • fr-. 
Nnr - A,.lak • fr. Voeu Preıervatif, preY•atif 
VAde - Ôdel, gilo - fr. Delai Vaki olmak - Olmak fr. Arrlvtr, 
Videtmek - Adamak, a~ia vermek • avoir lleu 

fr. Promettre Emri vlki - Olut - fr, Fait accompll 
VAdettirmok - Sllı almak • fr. Faire Vakt - Vakıt (T. Kö.) 

isteyenler bunu keıip aradaki boılukları terc;han daktilo n. 
doldurarak TUrk Dili Araştırma Kurumuna s.?Önderebilirler. 

Oamanlıca •••••• kelimealne kılavuzda 

UYifUD (Yahut: Yeter) aörmilyorum. 

Sebebi (Kı1&oa) ••••••••• 

•••••• karşıhğını 

• • • • • • • • . .. 
• • • • • • • ••• • • • • • • • • • . . . .. . . . . ••• 

iSnergem ıudur: ..... • • • . ( 1) 

(1) Burada bır örneğe göaterilmiycn 
mıyacaktır. 

imza 

yazılar üzerine bir şey yapıla-



POSTA 

s 
8 

sOMER BANK 

Y erH Mal\ar Pazarları 

&lilllel' ...... yerli Mallar PaSı>rlan yalın .. tsta1tbul, Be• 
yoğlu ve Galata lll•Ca .. alanıt• ve Uç aylık bir 111Uddete 
111u-1r otınak u:oere ikraatlyeli bir sat1S hazırlaatıstır. 
Bu Uç ay .. arh1tda Yerli Mallar Paı.arları1td•ll alıt ••ri' 
edell aıUşterllere her atllb•Y•• için kupon verilecektir. 
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i 
Her ay sonunda o aya ald bir gllll tesbit ve illlll edil•· 
cektll'· au glllle ıesadlll eden satl$ bedelleri ibraı. edl· ıecek kupon 111u1<ablli ,.ıı.ıeriY• yllı.de riiı. 11isbeti11d• 
tıeıtava 1Dal verııatek suretile iade ..ıuece1<tlr. Uç aylık 

1Dllddet b .. 1-"'11'. fırsattall istilada ediıtiJ. 

' ' 
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::ll;'i~~~-! '%~ ~ 

rli allar P y 

BUD PEŞTE· ViYANA 
Seyahati 

lstanbuldan Pe t 
usust trenle bir 

8 8 
müddeti 

h ş eye ••'I h t 
Hareket 25 Ma geceye lndlrilml9tir Peşted e be• VY_•• sabah• olacaktlr. • 
te 'T, ıyanada U U nezzUh seyahat 0 ç 9 n ikamet, cretlne dahlld" 

NATTA ' Şimdiden kayıl için ır. 
- ı ecentalarına 
Telg. NATTA lstanbul. T mUracaat ediniz. el. 44914 • 44514 

Dr. Nihat T .. ı. inci ıunıf tierı - ozge 
ı . w Frengi ve 

< ıger ZUhrevt h .. 
B b · ı · - --- ae. mut 

a ın ı T.ı~ yar~ Cem· . . 
.:.J o. 11 Tel. 21 ~.ıeiı karım 

Sah gUnlerl parasız 

s~y?ncusu veıikaı:.aralı göm.rük koaı-
1 

. Kayıp: 19 n 

ıını aluoeğımdan h kaybettım. Yeni-

k k 
şa ıııma "'·~ b anın ·ıymeti kal d v ... ı. . u veei

rim. llha . ma ıgını ılan ede-
•. · · · · · .... 1? ~~~~~~~mekal (828) 

Son Posta M. 't'b' ....... -11 aaaı 

Sahi bi : R . ~K~ö:':"k=ç-:-=ll ~;.-:.;;;:.:;::! 
Nev. MüdOrll: Tabii 

k\.i~:=~~u DördUncU Sulh Hu
Cumhuriyet emesdlnden: Taksimde 

mey anında (54) N J 
evde oturmakta lk o. ı .. l en 12-9-933 da 
o en ölü Hayati oğlu Tarık K H t' · • aya ıoın terekesine mnhk -.. emece el k 
muttur. İ'l on-n gününden b l 
&zere ahcakJ atama k 
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( 
ı •• vereceklilcrin b' 

ay ve i ır m ruçıların nç ay ) i 1 d 
Beyo"'lu O" d ç n • ıs or üncU S Ih m hl · u Hukuk 

a temuıne mü tında alacakla kracaatları ve vak-
rını ayıt tr hakkında Med • K e ırmeyenler 
enı anunun 561 

569 uncu maddeleri h " ve 
edileceti ilan l ukmOntın tatbik 

o uaur. (11143) 

'~ 

Mayıs 5 

MAZON 
MEYVA TUZU 
~Uferrih ve rfıUJeyyindir 
Mıde ve bar kl K H arı boşalt 
. abızhğı ve Hazımsızhg~;· 
ıı:ale ed • MID er, E ıişkinlik 
~~nmalarım giderir. MAZOvNe 
ııım ve k mar ası 1a dlkk t 

Deposu: Mazon B a • 
ecza d ve otton 

' bankas;~:~:.,!".h%~~P1•z lf 
- ----
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Kanzuk ecr;a · krem neB;iahzarları~dao= 
(llA_LSAMIN KREM samın ~~rkıbinde saklı an t )! g~zellik sırrıDJ 
ıtımat elli seneli? bir o.~ddı . ve ıayaoı 
Bir defa (KHEM BAL~uzellik kremidir. 
başka krem k il AMİN) kullaoaD 
ğazalariylc büy~ anamaz. Itriyat ın•· eczanelerde bulunur. 

BEDAVA NÜMUNE 
İstanbul poıta k t A. T. rumuzile u usu Y.23 adreıint 
p~lu . gönderiniz. A~ ku~uşluk poıW. 
b1r numune .. d · ı · re!linıze mecoınl 

gon erı ır. 

Denizyolları 
1ŞLETMESI . 

Aceatele1i 1 K 
Tel. 42362 • Sirk:~e, K8pr0bat• 

H T e MGhGrdarıı:ad• 
ı•--...,. an el. 22740 

Trabzon Y ... o.lu _ _. 
ERZURUM PAZAR vapuru 5 Mayıs 

gUnt\ saat 20 de Rlı•· 
ye kadar. - .. 2356,, 

iskenderiye Yolu 
ANKARA SALI ü n vapuru 7 Mayıs 

d . , g 0 saat 11 de lskeP .. 
erıye ye kadar. "2385,, 

. Sinir ve akli hastalıkları müt. 

Dr. ETEM VASSAf 
Catalo}lu Orhan B l::v. Kadıköy B h ' •P1~rhmanı Tet.z.lOJ5 

8 ar,ye ı erl ıokak TeJ.60791 

- açıldır Bütün gün <ırasız 


