
Ölüm Hükmü Bu Sabah 
İnfaz Edildi 

Gem•ral P•pulaı ..................................................... -.-, 
Kocasını 

Oldürmek 

Mahkiimlar Gözlerini 
Bağlatmak istemediler 
Muhabirlerimiz Tafsilat Veriyor 
Demir Otomobil 

içerisinde 
Siyaset Meydanına! 

Atina, 24 ( Huıuıt muhabiri· 
aılzin birinci telefonu) - Gen•· 
ral PapuJas ile General Klmlıiı 
bu sabah tam beı buçukta kuf'" 
ıuna dizildiler. 

Atioa, 24 ( Bir arkadaıımız 
yine telefon etti ) - Papulaı ile 
Kimisiı hakkındaki ölüm cezaaı 
bu sabah infaz edildi. 

Atine Muhabirimiz 
TafslUH Verdi 

Atına, 24 (Telefon) - Gece 
yarısından biraz ıonra idam 

( Devamı 6 ancı ylzd• J 
Papulaı111 lllfmiınll lıtlıfln divanı• 

h•rp mHfl•lrı••Mlri 

Ati11a dlaa11ıhar6ı bir .orga esnasıncl• 

Katil Bir Aile 
.. 

Baba, Oğul AdliAna, 
yeye Verildiler 

Öteki Oğul Öz Kardeşini Öldürmüş 
Ve Beraberce Gömmüşler 

Modurnu, 24 (Hususl) - Bu· 
rada tlmdlye kadar misli nadir 
görUlmUı ve yedi ay evvel itle· 
nllmlş bir cinayet meydana çıka· 

Her Gün 
16 

Sayfa 

1 
r&lmışhr, bundan yedi ay evvel 
burada Modurnu panaym kurul· 
mu~, panayırın UçUncU gUnU 
Alahna köyünden Halil oğlu Ha· 
fız Salih ortadan kaybolmuştur. 

Kocamustof a paşada oturan 
Yt Şark demiryollarmda odacıh~ 
•den Hüıeyin bu ıabah mUddeı· 
urnumiliğe, karısı Ş~msimelek 
aleyhine bir istida verdı. 

Fran 
Hava 

re Ara ında 

Anası Pembe kadın zabıtaya 

siderek oğlunun kaybolduğunu. 
kocası lialilin do paraları alarak 
tlicaza gittiğini sBylemlş, h r 
İkisinin de aranmasını istemiıtir. 
Pembe kadının anlattığına göre, 
Salih kaybolduğu gece Pembe 
değirmene gitmiş, ertesi ırU· 
nü dönünce kocasını ve oğ· 
lunu görememif, kendiılne 

kocasının Hicaza gittiği ıöylenmlı 
ve buna inanmııtır. Bu iıtidaya gÖre, Şem5lmel~k 

koc-0sm& evin bahçesine hapsetmıı, 
k•ndisı d• kocası tarafından Ru•ga - F ra11sa 
gitmekten menedildiği kom~u~ • 
Ya gitmiş, biraz sonraH.1k~ Jffı~.fakı Da 
nıeçhul adam gelerek lise 'J 1 

yinl yaralayıp kaçmışlardır. l l yor 
Hüseyin 20 gün hastanede >atm.11 mza QTJl 
dün çıkmıştır. Şimdi ~ans~~~nı ~--
kendisini öldUrtmek ıstedıg~n Londra, 24 (Bu ıabab radyo 
aölliyerek takibat yapılmaaını ıı· il• aldık) - Almanyada aekerl 
etmektedir. h vacılığm kuvvetlenmeal karıı· 

---- ıı~da lngilterenln duyduğu korku 

Bu·~ yük Bir ünd•naüne te1irini çoğ~ltıyor. 
g Bu sebıple Jngiltere hükumeti, 

D .., Kayıyor Franaa ile karf&lıklı bir hava a g yardım ittifakı yapmak karann· 
Berlin 24 (A. A.) - Bavyera &tadır. Deyli Herald ıar.etetlnia 

alpl . d , dün bir heyelan olmuf •erdihi yeni bir haber• aöre, 
erın e 'k' b tah· " • ki h ve -bir milyon metre mı a ı Franıa ve Inıiltere er nı ar• 

min edilen toprak yığını k~ymııtır. ( Devamı 3 OacG yüzde ) 
b•yelan devam etmektedır. 

Bu Sabahki Spor Hareketi 

E k k llHl•rinin sporcuları bugOn saat 
G Jatuaray v• Haydarpat• r e d karıılıkh ıpor m(babakalarına 

ıtadyomun a 
lı den itibaren Tnkılnı 
b Yfadadır. aıl dılar. TafailAt altıucı ıa 

ı Görü meleri aşladı 

• 
ır 

Size ıoruyoruz: N11 konuşu· 
yorlar ? zekinıı bu sualin ceva· 
bını bulmak kudretinden mah· 
rum değildir. 

Sayfaları çevlrlnlı. 7 inci 1ay· 
f adakl rHme bakınız. V • biraz 
dUtUnünliı. Ne konuştuklarım, 
biribirlerine neler fısıldadıklarını 
zeki bir muhakemeden sonra bu .. 

laca ksınız. 
Bu eğlenceli ve faydalı mU· 

sabakrımız sizi biraz uğraıhracak· 
tır. Fakat sonunda, kendiniı.e göre 
bir hakikate varacaksınız. Şimdi 1 
sl.ıd•n rica ediyoruz. 7 inci say· 
famızı açınız ve oradaki musaba:" 
kamııa lıtlrak ediniz. 

• 

Müıabak~ Kuponu 

Reılm .N umara11: 3 

Yazı N umaraaı 

lıim -------
Adre 

)' uk rıdakl kupona rHııııln yanındaki 
4 cevaptan aeçtlğlnh:ln No. 11nı ve lalm 
va adraılnld doldurup allklayınıa. 30 re• 
•im çıktıktan aonra bu kuponları Son 
Poıta bllmaca memu~lu uaa 8nderlnlz. 

Fakat Hradan birkaç zaman 
ıeçlnce Pembenin kocası Halli de 
zabıtaya müracaat etmlı, kaybo· 
lan oğlu Hafız Salibin aranmaamı 
iıtemiştir. 

Zabıta bu ikinci müracaat 
Uzer:ne şUpheye dütmllş, araıtır· 
malar ve tahkikat derinleıtlrllmiı 
ve neticede ıu ıayanıhayret va· 
z.lyet ortaya ç&karılmıthr: 

Hafız Salih, son glinlerde 
biraz aklını oynatmıı görlin yor 
ve ev lçorlıinde huysuzluk yap· 
mıy.a: 

- Beni evlendirmezaeniz ıöy• 
le yaparım, böyle yaparım 1 diye 
ıöylenmej'e baılamııtır. Son gece 
yine böyle bir buysuduktan ıonra 
uyumuı, uyuyunca da kardetl Ali 
tarafından balta ile kafaaı kopa· 
rılarak öldürülmUştUr. 

Bundan sonra Hafız Salibin 
[ Y aıııı 3 Onctl aayfamızdad ) ............................................................. 

Bir Bulgar 
isyanı Mı? 

Halk Sıkıntıdan Kurtarıl· 
mazsa Bir isyan 

Muhakkak Sayılıyor 
Sofyn, 24 (Hususi) - Toşef 

kabinesinin teıekkUl etmesi, Bul .. 
gariatnndaki siyasi gerginliği he· 
nUz halletmiş değildir. Eğer halk 
iktısadi sıkmtıııan yakın vakitte 
kurtarılamazsa, bua-UnkU rejime 
kartı büyük bir isyan ve ihtilal 
çıkacağı muhakkak aayıhyor. 
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(Halkın Sesi)! 
Yine 
Çocukları 
Dinliye/im ! 

Diin bayram yapamayan çocuk
ların tikayetlerini, dllıüocelerioi 
toplamış ve bu sütuna yazmıştık. 
Dün de muharririmiz, bayramın 

zevkini 9ıkarabilealerden birka
çile ko~uımuı\ur. At•iıda. bu 
bahtiyar küçüklerin oenplanDl 
bulacakeınız; 

lstanbul 44 Unca llkmektep 
talebelerinden Sabih• Er«tem; 

- Bayramdan memnunum tabii. 
Bahar reltli ribi birıey. Yarın Çam
hcada teyzeme ridecetiL Onun 
lı:oakocaman bir bahçeai yar. Mektep
te tam· bir hafta talil, 6yle etfe
necetim, Gri• •tlenecetim kil 

• 
Nl .. ntafı, Y oturtçu sok•ll. 

"'k aparhmanı, birinci kat 1 
numarah daire, komisyoncu 
•Y Nuri kerimesi Bayan 
&UndUz; 

- Bayramdan aaaıl haberi• 
olmaL Bir hafta tatil yapaeafız, 

üatelik te baham buglln bana, 1lrl1en 
koc'l bir otomobil hediye edecek. 
Öyle seviniyorum ki, bayramın aon•na 
kadar hiç inmeyeceQ"i• içiadea, zaten 
ben ude bunu değil her bayramı 

aniyorum. Bııyramda mektep yok, 
lıol bol hediye, bol bol aumek, bol 
lıolda cici elblae nr çenktl. 

• 
Takslrn, Billurcu çıkmazı, 

Ahmetbey aparbmanı avukat 
bay HUsnD oııu Refik; 

- Bayramı HYiyorum tabii, bay
ra111 •nnınez mi ki? Bol bol bi•iklete 
bineceti• Hem, Hklden iyi bfnımi
yoram dltOyora• diye, babam 
bıru•ıyordw. Ralıat 1rezemiyordum. 
Şimdi epeyce atreadim biamHİDl 
yap7alnız .-:ı.eeetim artık. 

Yani Bir Müşteri 
Almanyadaa l>q firma ticaret 

odamıza mlracaatla TUrldyedea 
KDsbe, Balmumu, Zeytinyafı •• 
yatlı tohumlar •tın almak lıte
diklerini blldlrmiflerdlr. Oda bu 
teklifi ve firmaların adrHlerini 
ihncıt toccarlanmızt blldirmiıdir. 

Topkapı Sarayında 
Kültlr Bakanlıtm Topkapt A· 

rayına ıon ıistem yangm a6ndtir
me telİNb yaptırtmıfti. Yangını 
kendi kendine haber Yeren bu 
malrineleri• tecrtlbemi yaplmıt " 
mu•aff alnyetll •etlceJer alrnm11hr. 

Sipari,lır Başladı 
Türk· Almaa ticaret -.ı... 

cleainin yapılııı, Almanya De ti· 
caretimiıin birden bire inkJıafım 

mudb olmuftUI'. Almanyada, bil
haua Hambur• piyaaa•nda T•k 
mallanna karfl bOyllk bir ratl>et 
b•mtthr. ilk İf olarak Tllrld
yey• S2 toe F111cldr apar;ı ..-
~m·ftir. 

DAHiLİ 
• 

Gece Yarısı Vücudundan 
Kanlar Fış~ırıyordu 

Fakat. Kendisini 
Vuranı 
Bilmiyor 

EvYelki ıece beledİJ• bin .. 
d•annda dolafAD polla memurlan, 
yerde bir yaralının yatmakta 
oldutunu ıörmilıler, yanına yak
lqtıklan zaman Yllcudundan 
kanlar mzdığını g6rmGflerdir • 
Polia m7murlan, nikbin bir Yazi
yette olan bu adamın bminl ve 
lılnl gllcftntı aorunca ; arabacı 
Ali olduğuna öğrenmlıler. Hem 
yaralı, hem de 1arhoı olan bu 
adamın ağzmdaıı fazla' bir ıey 
alamamıılardll. Ali, kendisini ki
min vurduğunu bilmemektedir. 

Polisler, onu tedavi altına 

almışlardır. Meçhul ıuçlunun hU· 
viyetinin tcsbitine çahııbyor. 

Çarpanlar, Çarpılanlar 
Arabacı Mehmedin ldaresln· 

deki ylik vabau, Cerrahpafada 
Bayan Haticeye, vatman Sallhln 
idaresindeki tramYay arabau da 
Çemberlitaıta, 7 J&flDd~ Şükrl 
adındaki çocuğa çarpmqtJr. 

Antikacılık Oluyor 
Son aene~erde lstenbulda anti

kacılık ölmeye yüz tutmuıtur. 

Blr zamanlarda latanbulda ~ 50-
200 kadar antikacı dftkkinı •ar• 
ken şimdi bunlann 1ayı11 (55) • 
kadar dOşmUıtnr. 

Avukatlara Yer 
Baro için Ad!iyede 

Oda Yok 
Baroya: Yeni poatahanede Ad· 

llycnin lşıal ettiii kııımlardan bir 
daire ayırmak imkinı olmadıiı 
anlaplmıfbr.. Y almz avubtlann 
lıtirahati içJn bir oda ile rahatça 
oturup çabtmalan içla diğer bir 
oda tahai• edilmiftir, bu odalar 
baro tarafından tefrit edilmlftir. 
Bugtladen ltibarea açılacaktır. 

Yaloıalılann Bir IDracaatı 

Kan1ı Bir 
Bayram 

Eğlencesi 
Dnn çok acıkh bir otomobil 

facıaaı oldu, çocuk gUnUnll kut· 
lulayan bir. yavrucuk otomobil 
altında kaldı, ölUm halinde ezildi. 

Bu çocuk, po!ia memurların· 
dan bey Mahirin oğlu OD yatla
rında Şnkrftdtır. Öğleden sonra 
köprü üzerinden geçerken sür'atle 
gelen, ıoför Abmedin ldar•la· 
deki otomobiJin çarpma1ina uğra• 
mış ve muhtelif yerler;aden pek 
ağır aurette yaralanmııbr. 

işe el koyan po:is memurları 
yavrucuğu haıtar.eye kaldırmıılar 

f of ör de tevkif edilmiıtir. 

j Ağaçlan 
Kökünden 

Budamışlar ! 
Sarıyer temizlik itleri amelesi 

tarahndan, BUyBkderedea Babçe-
k6ye giden yol üzerindeki ataç· 
lann keılldfğf, bu ağaçlar arasın-
da da iki de asırdide ağaç bulun• 
duğu Orman .Mektebi bocalan 
tarafında• Orman MödOrlüğthıe 
haber Yerilmiıtir. Ba ihbar üzerine 
Orman Müdtlrltıtü harekete 19ç
mlş, Sanyer Kaymakamlığının 

mea'ullyeti ıörUlmüıtür. Ağaçlan 
keaea dört çnpçn mahkemeye 
verilecektir. Halbuki bunlara 
sadece budamaları için emir 
verilmlıtir. Onlar köklerlndea 
ıöküp budamıılar. 

Şahadetnamesizler Gar
sonluk Yapamıgacak I 

2015 
Ta/ebeli 
Bir Mektep 

Belediye tarafından Garaon
ların teaciline baslanmı.thr. Tescil 
fti mayıs nihayetinde bitecektir. 
Bundan •onra garsonlar mektebi 
açılacak, mektebi bitirip ehliyet· 
name almayanlara garaonluk yap
tmlmıyacaktır. Mektep Beyoğlunda 
muıiklıinaslar cemi~etinin bu
lunduiu ninada açılacaknr. 

Mektcbde garsonlara memle
ket b:lgisi, muaşeret uıulleri, he
•P ve yazı öğretilecek, aynca U-
llAD Ye mealek dersleride •erilecek· 
tir. Ttırkçeden başka bir liaanla 
konutmıyanlara ehliyetname Ye

rllmiyecektir. Den!er haftada iki 
~ ve birer aaat olacaktll. Gar-
80Dlar cemiyetinin .ı,a... 2015 
aikclar azaaı yardJr. 

Yolsuzluk Haberi 

Mücevher 
Fi atları 

Çok Durgun 
Sekiz acaedenberl boyna 

dl\fen elmu, pırlaata, baci ve 
zllmrllt fiatJan aon zamanlarda 

tevakkuf devresine sıirmiftlr. 

Birkaç HDedenberi lıtanbuldan 

mncevlıerat ihraç edilmiyor. 
Fakat iyi mallar da piyaaada 

kalmamıt ıibldir. Şimdi iki karat• 
tan beı kırata kadar bembeyu 
denilen temiz parlantaların 3 kı· 

rata lradar olanlarınm lorab 350-
450 lira, 3 ten be .. kadar ola .. 

larıo\n kıymeti de 450 • 650 Hra 

arasında 'abh7or. 8q lorattaa 
yukara pırlantalar iç.in plyaıa 

yoktar. Mele denilen kBçlk el
maslarm kırab 12 • 20, bl7Dlde

riainkl ele · 30 la 110 aruanda 
mOtterl bul.JOr. 

Giniin Tarihi ~ 

Bir iki 
Satırla 

136 Yaşında Bir 
TUrk Öldü 

Belırattan yaaıldıtıaa r6re Kara• 
datın Çetine kH. aında 1U6 yaıınd• 
Yuauf adlı bir adam 6lmlıtnr. e, 
Adam 55 Jataadaaberi •tzına blC 
damla ıu koymamııtır. ,.. .. . 

2 Bin M•ake 
Belediye itfaiye efrada lıla 2 ~ ... 

l'H maakeal alacakhr. 
.. ir ir 

Beledlye Satın Alacak 
fç itler Bakanlığı Galatadakl 

Sea Jorj hastaaHlni •atın alması lçia 
Belediyeye emir Yermlıtir. .. . . 

Herk•- Bir Ev 
Ank radu bildirlldlfiae rlSfl\l 

laG1di••t ,uttqlana lnrw meeke( 
aabibi olma .. I~ tedbirler •ratbnyw. 
Bumdan aoara Emllk n Eytam .,._ 
kuuun yalnız lkametrlla yapacalıdaN 
borç Yermesi, aparbmaa lapabaa 
para Hrmemeal kuar alb- ahaa, 
eaktır. 

• • • Uç Buçuk MIS,on 
Ziraat baakuaada toplaaaa bufd•t 

lı:oru•a paraandan iç bupa milyom 
lir.. muhacir lakAnıaa taJa.ı. ..... 
cektlr. 

.. « « 
Altln Kutu-

Galata nbbmmcla Marya adh 
bir kaduua tberlnde bir iliç im: 
tuaunun içinde beıyllz TDrk liraaı 
yakalanmıştır. 

ir ir • 
Balkan Çocukları 

Ônlmlzdf'kl tepin BJI içinde Att, 
aftda brr balkan çocukları kongrHI 
toplanacaktır. Çoçuk Hirıeme kur-.• 
mumuz bu koDıreye iıtirak edecektı.ıı 

• * • 
TUrk Mu•evllerl Birinci 

Talavivde tertip edilen yahudl 
ol•mpiyadma ıtebrimlzden lıtiralt 
ed.. Tlrk Y abudi takımı dla 
ıelmlt ve karıdalUDlfbr. Bu ta
lam bok• " basketbol mlsa .... 
kalan birici.lğir.i kaıanm.,tar. .. ... .. 

RektBr Gitti 
OnlYeralte rektartı Bay Cemlt. 

Marailya ıuikaatinin meauliyetiııl 
tetkik edecek olu ilmi komi .. 
yoaa lttlrak içia C...neye laa
reket etmiftlr. 

.... . . 
Y•ngın Telefonl•rı 

Şehrin mulatellf 7ululne yaa .. e 
telefonl•rı yapılmaaı lçla her eyclea, 
•n1aklDtln• ıare n bir d...,_ 
•ahıuı olmak lzere 3 liradan 1'• 
lraya kadar para ......... için e.ı .. 
41ye taraflndaa bir proJ• laaW'la .. Y aJoya kl1lllerinden buılan 

muhtelif Babahldua ... caat 
ederek, kendileriae talul. edllmle 
olan bir kısım arazini•, memur
lara parasız olarak Yerildiiial 
biJdirmiılerdir. Banan ftzerine 
Dahiliye Bakanlıjı, tahkikat ya
pdma• için Yiliyete emir Ye1111i.
tir. Tahkikat heal\z neticeleame
miıtir. 

Doğru Değil ·····----·-· ----·-·-----------· -- .... ,. 
Kereste takaı ıuiiıtimali gibi 

birde tfttnn takas IRliiatimaD 
olduğu ihbar edild. ği yazılmıfh, 

~adarlar bu ihbarın çok eski 
ve pek az bir miktara ait olcht
tunu, fakat tahakkuk etmediiioi 
t5yl0yorlar. 

Dahili Haberler 
Bara"• 6ltıne"I. LM/flfl •lhrecı 

••g/•1'11%1 OÇUll11%. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

. .. 
Gizli NUtue 

Gkl atlfuelar bamı-daa ıome 
l.t .... Wa 16 ltla t'lzli alfaa yaabmf 
9 bin de te•eil edil•e•lt IHlm ... 
lanmuftur. Yeal aayı•da latanW 
alfumaaa bir aWJ•• pkacaj'ı H• 

mlıyor. 

Komıu - Hasan 8. ! Sftmer Bankın 

reç~.ı •~neki kira iki milyon lira imlı. 
Gazetede okudum ki .Slmer Bank, 1 

gıdasız mektep çocuklanna yardım için 
doksan dört lira Yermiı. 

Hasan B. - Bu lıte bir yanlıı ol

maıın. komıu? 

Haıao B. - Öyle ya, iki milyon lira 
kazanan bir banka detff, en klçtlk Mec
lisi idare azan ha çocuk bayramında 
daha btıytlk yardımlarda balunabillrl - Neden Haaan B. 1 
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l Memlebt MaJUarası\: 
Kaş Kö.Q/erinde 
Son Posta 

Kat ( Huıusi ) - Gendin• 90 
evJi, 500 nUfuılu dağ batında 
kurulmuş bir köydür. Evleri daiı· 
nık vaziyettedir. Köyün kuruluıu 

pek eakidir. Burası eskiden bu 
civarlarda bUkUm silren Kaaantas
lular zamanmda kurulan büyük 
ıehirlerden biridir. Zamanla terk 
edilmi§ 'fe küçüle kUçUle köy 
halin gnlmittir. KCS} Un kurulu 
olduju dai Hki eHrler hazinesi 
halindedir. 

Kemer köyU 700 nüfuıludur. 
Kıbrıı der11i bu köyUn kenarın
dan ıeçmcktedir. Kıt gllnleri bu 
köyUn UıtU daima ıiıli bulunmak· 
tadır. 

Kılıçlı köyü T oroı dağlarının 

orta ında kurulmuştuı. 600 nUfus· 
ludur. Bu köyün evleri diğer bUtlln 
köylerin aksine biribiria• bitiıik 
olarak ve ıehlr u&ulünde yapıl· 

mııtır. 

Ahlatlı köyU de 700 nüfuıl~ 
dur. Kö} Un olduğu yer ıuıuz ve 
kuraktır. Su civardan tedarik 
edilmektedir. Kazaya beş altı 

an at mesafede bir baıka Ahlatlı 
köyU daha vardıl'ki bu köy 150 
evli ve 600 nüfuıludur. Havaaı 

çok iyidir. F akatt bu köyün de 
IU}U azdır. 

Aklar köyll iki çayın ortuın· 
da kurulduğu için su bakımından 
zengindir. Köy 250 nUfuıludur ve 
ha:kı çok çalı~kandır. Cumburcı 
köyü iki mehallcden müteşekkil· 

dir 800 nüfuıludur. Bu köy Pala· 
mut iıtihsali ile meıhurdur. 

Ağaç köyll 4000 metroluk bir 
dağın ortaımda kurulmuıtur. iki 
mahalleli ve 500 nüfusludur. Ha· 
vası ve SU) u çok gllzeldir. 

Bartında Türkçe 
Mr·halle isimleri 

Ba'rt ' ( Huc:ı · ı:;i ) - Burada 
mahallelerin Hkl adları Tnrkç .. 
leıtlrllmlıtir. Hacıbekfr mahalleal 
Köyortaaı, Mecllı mahalleıl .Kır-
tepe, Sancakdar mahallHI Orta• 
ıı.aualh., b .. kkal manr.llHI D .. 
mirciler, Mektep mahalleai Oku
lak, Adameaclt mahalleıl Kemer
köprU, HamtdJye mahalloal Tuna 
adlannı almııbr. 

• 8 t 
Sene Ay Ay Ay 
Kt. ltr. kr. I& 

TORKIV! 1400 750 400 tso 
YUNANiSTAN 2340 ıno 710 1tO 
ECNEBi 2700 1400 800 

Abone beden peşindir. Adree 
değiştirmek 28 ltur6&tıu. 

Gelen eur•lt geri t1•rllme&o 
Hlnlarda11 mea'ull~et ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilıivesı liiıımdır. 

r Poata kutusuı 741 lttanb\11~ 
Telgraf ı Socpo9ta ı 

~ Telefon : 20203 

SON POSTA 

• 
MEMLEKE HABERLER/ 

Giresunda Ziraat, Ticaret, Sanayi, 
Her Şey 
Fın ıkta 

o anır 
Gfreaun (Husuıt) - Giresun 

Karadeniz kıyılarının zengin ve 
mn.mur ıehlrlorinden biriıidir. 
Iıkele bakımından biraz talihsiz 
olan Gire.una vapur yolcuları 
müşkülatla ve ka)ıkla çıkmakta· 
dırla. Vapurların yanaşabileceği 
bir lıkele yoktur. Giresun sabili 
de daima fırtınalıdır. Bunun için 
Yapura ildit ve ıeliı, bilha11a · 
mal yükleyip boıaltmak çok zor 
olmaktadır. 

Hnkumot konağı tehirin en -
güzel binalarından biridir, Gire· 
ıunda pek illzol bir park ta Yardır. 
Bu parktan Karadeniz ayaklar 
altına aerilmiı bir halı gibi fÖ• 

rünmektedfr. 
Gircıunun bUtlln ıöhreti fın· 

dık Ye fmdıkçıhkta toplamr. 
Bütlln konuıma mevzuları fındık 
itlerine aittir. Glre1unda fındık 
kırıcıları mllhlm bir ekHrlyet 
temin etm•ktodir. Bunların bir de 
cemiyetleri vardır. 

Yılın blltDn ayları fındık 

... 

Giresun lakleıi, eabildı tütGn Ye fındık denkleri görUlüyoı 

mahsu)O üzerinde çahımakla geç• ka111 yardır. 
mektedir. Fındık bahçelerinin Gireaunlular fındıAın içini 11-

tımarlanmaamdan iç fındığan ha· tarlar, kabuğunu da atmazlar, 
ıırlanmaaı, satılması Yapura yl1k· yakarlar. Fındık kabuğunun ıııtma 
lenmeılne kadar her it sadece kuvveti çok fazladır ye deoilobl· 
Giresunlular tarafından yapılmak- lir ki Glrosunda yakma lılerlnde 
tadır. Kısaca bir Giresunlunun odun kullamlmaz, aadece fındık 
meşgalui aadece fındıkçıhktır kabuğu yakılır. 
denilebilir. Gireaunda ziraat fın· Fındık, Giresunda herıeydir, 
dık lıtihıaline, ticaret fındık yenir, yakılır, ıatıbr, rehine 
aatışına, lıçilik fındık iıçiliğloe ve konur, ödünç verilip alınır, para 
aanayl fındık kırıcılığına inhlaar ıibl her dakika kıymetli bir 
etmlt ılbi bir ıeydlr. Pek çok matadır. FındıAın kıymetini Gir.-
fındık kırma ve ayıklama fahri· ıunlu bilir. 

Cellit Gölü Kurutuluyor Eskiıehire 
• v Memba Sugu 

Meydana Çıkacak Genış Sahaya Sag- Getiriliyor 
lık Ovası Adı Verildi Esklıehlr, (Husuıt) - Kaaa-

.. ~ 
,/ 

baya 40 kilometre meaafedekl 
Kaplanlı dağındaki memba ıula
nnın ıehre akıtılması için flit 
çahımalar baılamışbr. Akıtma 
iti mayısm birinde mllteah· 
hlde ihale edilecek ve he
men işe baılanacaktır. Memba 
ıuları ıehirde yapılacak bir de
poda toplanacak, ıonra bu depo• 
dan çeımelere akıtılacaktır. 

Afyonda 
1 Hazirandan itibaren Eıki 
Mezarlıklara Ölü Gömül

miyecek 

Oell&t ıölündt ç&lııtırılacak Eıkentörleı 

Afyon, ( Huıuıl ) - Belediye 
bir hazirandan itibaren eski mo• 
ıarlıkların hiçbirine &IU g&mDlm .. 
ıine izin Yerilmlyeceğlol ilin et
mlıtir. Yeni mezarlık bir hııf .. lımir (Huıuıt) - Analın o- makineleri EıkevaUSrler yerlerine 

fulauz, çocuklan babaıız bırak· konmuıtur. Kurutma amellyealne 
mak lılbl g6Ul bir adı olan Cel· Selçuktan baılanmııtır. En 
IAt 1 Ul, p k kııa bir zaman için· kııa bir ıaman içinde cellat 

randa açılmı olacakbr. 

Kaşta Domuzlarla 
Mücadele Baıladı de aathk oYaıı haline gelecektir. aölU kurutularak mtlnbit ve !ilah· 

Cellat aölUnUn kurutulmaaı lolal .. 
Uıerlertne alan mllteıhhldlor ite ıuldar geniı bir araıf haline ge• 
baılamııtır. lecektir. Cellit gölünün bulunduğu Kaf, ( Huıusl ) - Daibk ve 

taılık araıiıi çok olan ka1amıı 
ıınırlan içinde pek çok domuı 
Yardır. Bu domuılarla mücadele 
için emir verilmlt ve k&ylerde 
ıUrek avları tertibine baılanılmıı· 

Avrupıdıa ıetlrllen kurutma yere "Sallık ovası,, adı nrllmiıtlr. 

Zonguldakta 
Dört Kiıi Dinamit Kaçırır
ken Bir Arkadaıları Öldü 

Zonıuldak, (Huıuıl) - Celll, 
Kuı.u Süleyman, Muharrem ve 
Ali adında dört kiti dinamit 
kaçırmak makıadile Melekdai 
ocaima gitmiıler ve eHne bir 
tabanca vererek Muharremi ocak 
batında bırakmıılardır. Bunlar 
içeriden dinamit alıp çıktıktan 
ıonra Muharremdeki tabancayı 
alırlarken tabanca patlamıı, çıkan 
kurıun Muharreme isabet ederek 
hemen öldUrmliıtllr. Arkadaıları 
kaçmıılaraa da beı aaat sonra 
jandarmalar tarafından yakalan
mıılardır. 

Zonguldak Hapisanesindı Hamam 
Zonauldak ( Huıuıl ) - Mah· 

pusların sıhhi vaziyetlerinin dUz· 

Devrekte 
Bir Kadın Bir Bahnda 3 tır. ilk yapılan a~larda 30 domuı 

Çocuk Doğurdu öldUrUlmüıtUr. 
DeYrek (Huıust) - Kaypaklar Ka,ta Halk Bahçesi 

k&yUnden Çataklıotlu HUıevinln Kaı, (Hususi) - Bir ay ev.el 
karııı bir batında 3 erkek çc~1.!k yapılmaaına başlanılan umumi 
doğurmuıtur. Çocukların sıhhatleri bahçe bitirilmiş ve halkın latif~-
tyidir. Hillllahmer ve Çocuk deılne açıl_?lıştır. Bu b~hçe hUku· 
Eılrgome Kurumları bu aileye met konagı önllndedır. Bahçe 
yardıma baılamışlardır. geceleri belediye tarafından ay· 

Devrek At Koşuları Geri Kaldı ~1~2..~~·~~8~.t~~~~·- - ·- -·- .. ~ .. - _ 
Devrek (Huıuıi) - Havaların İ "\ 

mUsaitaiıllği yli:lünden 26 Nisan· T A K V M 
d1t yapılacak olan koıu Ye gUreı· ----===-=-
ler 3 Mayıaa tehir edilmiştir. GCln ÇARŞAMBA Ka11m 

Mudanya Sokakları 10 24 NiSAN 935 

Mudanya (Husuıi) - Beledi· Arabi il - Rumi -
ye ıokaklarm genlşlctllmeai ve 20 Muhmem 1354 11 Nisan lSH 

kaldırımlanmaaı için faaliyete baı· Vakit i:.:ı:anl v uatl l ''a it ua~l v as11t 

lamııtır. Bazı caddelere parko Gl••ı ~ 509\ Akı nı ıı - , ıs 57 
döıenecektlr. Bu yıl kaaabanın Otı• s ıs . 12 12 11 Yat11 ı 40 :lO 36 

168 

Nisan 24 

Kültür Bahisleri J_ 
-,--------- 1 

Köylerde 
Kahve 
Hayatı 

Nazilli, (Husuıi) - Anadoluda 
kasabadan biraz uzaklaımız. Bir 
aaat ötedeki bir köye gidiniz. 
Her ıeyden evvel orada bir kahve 
görUnUnllz.. Mektebinden, klSy 
odasından, okuma odasından ev· 
Yel. .• Bu yerler basık ta\'anlı, loş 
köşelerdir. içinde hasır UstUnde 
uyuyan, dama, domine, iskambil 
oynıyanlar vardır. Elli hane!i ufak 
bir köyde bile bir kahve yapıl· 
mııtır. Bilfarz yUz evli (Hacıbeyll) 
klSyllnde iki, yüz elli evli (Aslanlı) 
da Uç, ytııaekıen evli (Hamzalh) 
köyünde dört kahve vardır. 

Kış geceleri kahveler ıımsıkı 
dolar. Masalarda, ha1ır üzerlerin• 
de uyuyanlar kızııır. Y ez günleri 
her aaatlnde buralardan insıuı 
eksik olmaz. 

Yurtta mllcadele edilme.si icap 
eden dertlerden biri de bugünkU 
kahvelerdir. İç Bakanlığının em" 
rlle nllmune kahveleri yurtta ya'" 
yılıncıya kadar - buıUn için • 
kaaaba ve köylerdeki kahvelerin 
&ğleye kadar açılmaaı yasak edil· 
melidir. Kaaabalarda Halkevlerinl 
geoioleterek, köylerde de kö)' 
yaaasına ıöre okuma odaları te
ai• ederek yurttaıların . kllltUre 
ıeYglıinl arttırmak, köylüyü öğ• 

renme ltiyadına sevketmek çok 
ltlzumlu bir hareket olacaktır. 

Akşehir 
Şampiyonu 

Muhtelif Şehirlere Maç 
Yapmıya Gidiyor 

Akıehir, (Huıus1) - Akşebit 
ıampiyonu gençler ıpor yurdu het 
yıl olduğu gibi bu yıl dn milsa'" 
mere Yermek ve maç yapmak 
Dzore muhtelif oehirlere gidecek'" 
tir. Konya Gençler Birliği, Kars" 
man idman Yurdu, Uşak Gençlet 
Birliği, Afyonkarahlsar mıntak• 
ıamplyonu ile maç yapılmak Uzerf 
9l_mdiden anlaşma yapılmıştır. 3 
May11ta Sandıklıda Sandıklı genç'" 
leri ile bir maç yapılacaktır. 

Bandırmada Neydan Saatı 
Bandırma, (Huıusi) - Bele" 

diye lıkele meydanına lstanbuJuq. 
muhtelif meydanlarında bulun~~ 
1&atler ıtbl bir 1aat koyduracaıv 
br. Bu ııat için 750 lira kadı 
bir para ıarfolunac:aktır. Sn t 
tam a1arh olmaaına dikkat ecH , 
mektedll\ 

Dinarda Halk Fırkası Veni 
Bina Yaptıracak 

Afyon, (Huıuıl) - Dinar 
Halk fırkaıı tarafından yeni 
bina yapbnlacak Ye yalnız inşa 
8 bin liraya yakın para ıarfe 
lecektlr, bu binanın Dinarın ~ 
güzel yapııı olmasına çalışılacak 

BUTUN ULKE.YI· 
HE RC.UN 

a 
~· • 1 

DOLASAMAZSI NI t 
FAKAT: 

sıa. 
• • -L s:. rJ 

DAKI f>IR. 1 P fi 
BüTüN ütKfYi HER c.UN ooL/.51 , gün ıltmcsi için hapiıhanede bir 

etüv ve bir hamam yaptırılmııbr. 
blltnn kaldırımlarının tamir edile· hdadl 9 03 16 c.ı 1 .ı .••lı. .. s 21 1 3 ıs 1 

celi umulmaktadır. ~=--.--,;;=-.;;;;.;;..= ........ ---------.J ~----------------
ı 
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SOvyet 
Rusya da 

1 Mayıı 
lloROY.. 2J ( A. A. ) - So.,.t 

.. .,.. ••••• ,. Wrpk ......... , 
_...... ....... ı ... ,.. ... uw.. 
, ..................... ~ 

ttemhW ,..__.. ..,aaaa•e-
.ı.de ..,._ .. ..na ... ı pal .. fba 
.. ,. ......... F ..... telsWla .._. 
..... Al ............. ile çı. 

... Q.a KHalüt ...... ............ 
Lehlatentn Yeni T•t•llMI 

Eu•lr• Kenunu 
Varıo.a, 14 (A. A. - Reili• 

Vqla ..... --1' ~ .- Ken,.... 
• .. ,. eaebleal .... ,. bltfe9 D a 
...................... 70•11100 
tloJer41r. BallriJ• mew·cudu 88 biadea 
ıurt ldtlJ9 t1bnlİIU'ldaclar. Bunan 
llt' • (uWt) •ba1d .... Bltçede 556 
r ea,pre J•pılman dup ı o -
makt dar isi, buaun 211! • e.W taJ
rarelerl ., ft rmek ipadlr. Buqed• 
• .. 24 , ................. h ...... 
koa.t••• da .. ., .. ecllll1•· 

Amerika deaia,_ UıeUta reW .-. nl , __ 

..tta tlemlftlr lds 
.. - A..llra •ltJıl• 

Yulptlade bir t ... brlM J•paeak 
............... Ameflka ...... .. ..... .............. ... 
eek laMlnttedlr. 

TanareeWt• aeJlaoe, ••sl1•t1mlz 
fOk IJidlr. lnıiltered• ıell1oram. 
laıiliz ballrı,ul ...... flllea lütblr 
u.a inan_. ... deflldir, la,Ula 
taJrare ......... iptidaidir. Onda 
•Tzl• ....... • Mae eYHI J•pmlf 
........... Wr takı• .. ,..,, ...... , .... 

Memel 
Mesel esi 

Loadra M ( A. A. ) - O.,U lhrl 
JUIJOft 

r.,m .. , ,,.... " ltaı,. •ıka. 
metler UIYaa,.,. (Memel)de •ant•• 
ıam bir hlkGmet tHiıi l8ıllmunu sarih 

- Yok:ı. Hant.. Sanki ... 
..... Oanil 1.fetma... &pw.. 
•alml .. llfladen memurlar ,... 
tlrtirll. J9'1U..d9. 
nld ........ hep blrÜk ..,, 
flat blpaW- Bea, ldmpam laaJt. lam,..- w..-.. Hem bu, 
r•tba ukld u,mr. K'Upmcla 
kadm nr, cltJe, ben, elri yola ........ 

A aawmn 
azırhfl M ....... .. 

,...... 2S - 8& :e -.ıllıeı!,.'. 
..... Almanya •arp tayyUeclJ. 
tini hayh Uerletmiftlr. Baıla 
AhDan,acla 258 ukut tf11are 
meyclam, 2SOO hawa ıpora cemi
yeti •ardır. Bu cemiyetlerin mn• 
auplan aalFert ha•acı olarak , .. 
tlfl7or. A,nca Almanya bini._ 
.. .. ta11areye maliktir. 

Kanlı Yortu 
Frannda Paakalf& K fi!! 
hanları Otuzdan Fazladır 

Put1, 23 (k A.) - S-t • & 
tly•'den tel• Wr tND, clla 81-
lmdek ..... bir .. ..... 
çarpmlf iç 1olcu derhal .... ....... 
dir. Publa yortalanada, Frama
da kazalar netıcelİ olarak 30 kiti 
&lmllı, 50 kiti yaralanmqbr. - * 

ae, Kl,ı Daha 
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Bir Fen Bahsi 1 
1 

Fare Mücadelesi 
Ve Veba 
rehlikesi 

lstanbulda o kadar çok fare 
Yardır ki bu ıebrin insanları, tıp· 
kı kedi Yeya bire.r köpek beıler 
gibi birer tane far eye sahip ola· 
bilirler. Fakat fare!ere kartı 
böyle bir alaka uyanması herhal· 
de doğru bir şey olmaz. Bu se· 
hepledir ki lstanbul mOstema, 
dOnya bDyUk ıehirlerinde fareler· 
ı. tnUcadele için Jaboratuyarlar 
Vardır. Bunlarm vaıifesi, depo ve 
rn.ahzenlerinde, ) lyecek hallerin de 
hıriken bu hayvanl arı yok ede
cek çare Ye imkanları yaratmak
tır. Meseli Par:ıte farelerle naııl 
lnOcadele edilir, bunu size anla· 
talan: 

Her sabah iki bftyilk kamyon, 
iki asiıtan doktorun nezareti 
altında Parisi dolaşmaya ba~lar. 
Bunlardan bir taneainde, birçok 
kapan vardır. Bu kapanlara da, 
türlü tUrlll yem takıhnıştir. Fare· 
bin burnu dehıeltl koku ahr, 
onun en nefret ettiği şey ise 
tl\tilnle 6lmftş fare kokusudur. 
Bu sebepledir ki bir defa içine 
fare düımliş ve orada ölmUş 
bir kapan, sıcak au i!e 
adamakılh temizlenmezse, o ka
Pana bir başka farenin girme· 
ltıeai ihtimali çoktur. Evet. Bu 
kamyonlardan bir tanesi kapan· 
larJa doludur.. öbllrllsll de boşdur. 
Boş kamyonun vazifeıi, ertesi· 
ıno, ıehrln muhtelif yerlerine 
kurulacak olan bu kapanları top· 
layıp far• mUcadel• liibortauvarı· 

lltl getirmektir. 
Toplanan kapanlar, liboratu· 

'tar:arda hususi bir takım kalıpla· 
tın içine sokulur ve ıoora k~kü· 
tt tll s Uı!ine maruz bırakılır. Ölen 
fareler, tüyleri yapıımak üzere 
•uya sokulur. Sonra bir doktor, 
bu hayvanları alır, bel •• kol· 
lıık altlarıDl muayene eder. Bu
ralarda beze var mıdır ? Varsa, 
0 fare Vebalıdır. Maamafıb fareler 
beze bulunması daktoru tatmin 
ttnıez. Dalağmdan bir parça 
alır. 

Küçük ve temls bir cam par· 
Çasına bunu yayar. Mlkroıkopla mu· 
•Yene yapar. Eğer mikrop görll· 
ll6rıe beyaz bir fareye bu mad
deden bir parça aıalanır. Bir tf. 
l•ye konur dinlenir. Eğer 48 sa· 
•t içinde beyaı fer• ölmüşse, tll'" 

tutan hayvan vebalı demekti. 
Asri ve modern ıekilde çah· 

ıan bir belediye, lıte far• mil· 
tadelealni böyle yapar. Ve bu faa· 
li:v•t, böylece her gün devam 

•der durur. 
~"'"==-=---=----==----:: 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardırı 
leta.nbul tarafı: Şehzadebstında 

(Asaf), Aksarayda (Ziya Nuri), Edir
Oekapıda (Arif), Şehremininde !~· 
liamdi), Samatyada (Rıdvan), Ku
çükpazarda (Küçükpozar), Eylipte 
(Elikınet), L alelide (Sıtk i), Fenerde 
<Erui lyadi), Cuğııloğlunda (Übeyt), 
Balıç kapıda (A. Rızıı), Be.kırkö
Ylinde (Hilô.l). Beyoğlu tarafı: Tak• 
eirndll (Della Suda), Yenişehirde 
(S. Baronakyan}, Taksimde (Ertuğ
'~I), Galatacla (Karaköy), Şişl ~de 
ŞllJ ·k !'!Okağınıla (Nargileciyao), ha· 
•ınıpR~ada (Y ~rı iturao) II as köyde 
(Ycıııtürkiye) . Kadıkö; tarRfı: .Mo· 
dad 11 (Faik 1 ,keııoer), Pazaryolu a
da (Nt\mık lqmet), Biiyükadada 

~-· -------------------· 

SON POSTA 

500 Liralık Müsabakamız 
Okuyucularımız için Açtığımız Bu Eğ

lenceli Müsabaka Çok Kolaydır 
lOO Kişiye ı Bayanlar Ne Konuşuyorlar ? 

Birçok Para 
ve Hediyeler 

(1) inciye 100 
(2) " 75 
(3) üncüye 50 
(4} ~ 25 
~5) inciye 25 

Ayr1ca on kltlY• (10) ar 
Ura, 100 kltlY• de 
(125) llra kıymetinde muh· 
tellf hediyeler. 

Ne Konuşuyorlar? 
Son Posta 22 Nisan Pa· 

zartesi gününden itibaren kolay, 
berkesin iştirak edebileceği bir 
mlisabakaya başladı. 

MUıabakamıı ıudur: 
Hergiln Son Posta 'ya bir 

resim konacak ve bu reımin 
altına, resimde ne konuşuld ğunu 
bildiren dört cümle yazılac.ı khr. 
Siz bu dört cUmleden birini 
seçip biıe bildireceksiniz. Resimde 
ne konuşulduğu hakkmdaki 
ihtimalleri göstermek lizere de 
altında dört • cllmJe yazı!mıştır. 
Bu relimi tetkik edecek ve bu 
dört cevaptan birini aeçip bize 

bildireceksiniz. 
Son Posta 'nın bu yeni mil· 

sabakaaına bUtlln kariler iştirak 

edebilir. 
Müsabaka ıartlarımız ıunJardır. 

MUsabaka 9artlar1 
1 - Resim albnda gösterilen 

ı6zlerin reame en uygun olduğu
na kani olduğunuz bir tanesini 

1000000 
.2 000()00 
3®@00@0 
4000@00 

Birbirine Benziyen 
Daireler 

Reıoıimizde dört aıra ftzerine 
ııralanmıt bir takım daireler gö
rilyoraunuz. Bu daireler, üıtUode, 
altanda, kenarında veya orta
sında b:rer nokta veya leke •ar· 

dır. Aynı noktayı aynı yerinde 
taşıyan daireler birbirinin eşi de

rnektir. Buna naz :-r.an aıağıdaki 
ıuallere cevap verın.z: 

1 - Hangi uralarda birbiri· 
benıiyen daireler yanyana bu

lunmaktadır? 
2 - Hangi ııralarda birbirine 

benziyen daireler çifter çifter bu· 
lunmakta ve aynı sıra ü~erinde 
böylece tekerrür etmektedır? 

3 - Hangi sıradaki daireler 
hiç birbirine benzememektedir? 

4 _ Hangi ıtrada •> ni cins• 

ten Uç daire vardır 1 

1 - ı.:nt çabıık bitir, bıı aktam 
çıkalım. 

2 - Yeni ırelen mü ::lürü ırördUn mil? 
Genç ve ıllsel bir adam 1 

3 - Daha çok l•ln 
var mı ? 

4 - Ben Nltanlanıyo• 
rum, haberin var 
mı? 

seçiniz. Bu sözlln numarasını ku· 
pondakl yere lıaret ediniz : Altı• 
na isim ve adresinizi koyunuz. 

2 - Müsabaka 30 gUn 
devam edecek ve herglln bir 
resim konacaktır. Kariler 30 re· 
aimin kuponlarını topladıktan 
ıonra bir:eştirip Son Posta 
müsabaka memurluğuna gönde· 
receklerdir. 

3 - Müsabakaya iştirak ed .. 
bilmek için 30 resmin de ceva· 
hım kuponlara doldurup gönder· 

mek lAıımdır. Noksan kupon 

glSnderenler mllsabakaya ·iştirak 
edemezler. 

4 - Müsabaka mOddeti 50 
ıUndUr. Reaimlerin neşri bittiği 
günden itibaren lstanbul ve taşra 
okuyucularımız 15 gün içinde 

koponlarrnı Son Posta müsa· 
baka memurluğuna göndermeli· 
dirler. 7 Hazirandan ıonra gelen 

Nişancı ilk 
B!r Transatlantik Yapuru Ame

rikaya giderken büyük bir Ayı· 
berge yani bir buz kilUesine te
aadUf etti ve kaptan derhal (A), 
(B) ve (C) toplarımn ateş etme
ıini emretti. T OfCUlBl'm arasında 

ıiddetll bir rakabet bafladı. Her 

topcu ötekilerden eY\lel bir isabet 

yapmak istiyordu. T opcular top

Jarmın baıına geçtikleri vakit her 

topun nışangihı aynı meıafeye 

iyar edilmitti. (A) topunun top· 

Çulan uşangih m;safeıinl {156) 

me~r• faılalaşhrdılar. (B) topunt:n 

topcuları mesafelerini (20) metre 
azaltt.lar. Her ikisi de eteş elti 

ve gülleler kıaa düştü. 

(A) topcuları meaafelerini iki 
misline, (B) topçuları da liç m·s
line çıkardılar ve yine atqı ettiler. 

Bu defa (A) topunun güllesi he
defin Ustünden aşdı, (B) topunun 
ifilleıi ise kısa dn,tn .. 

Bu defa (C) topçuları da ateş 
ettiler ve glllleleri tam hedefe 
isabet etti. Bunlar ilk nışangah 
mesafesini (561) metre faz:alalaş

brmışlardı. 

Hakiki mosafeyl bula bilir· 
misloiz7 

cevaplar kabul olunmaz. 
& - Gelen cevaplar Son 

Posta tarafından teıkil edilen 
bir hakem heyeti tarafıodan 
tetkik edilecek ve en uygun 
cevapları bulanların hediyelerini 
ayıracaktır. MUıabaka netlce1l 
12 Haz:ran Çarşamba günkü 
nüshamızda ilan olunacaktır. 

6 - Son Posta'da çalıtan· 
ların ne kendileri ne de aileleri 
bu müsabakaya İftirak edemezler. 

7 - Müsabakada kazananlara 
ıu mlikaf atlar verilecektir: 

(1) inciye 100 
(2) " 75 
(3) Uncuya &O 
(4) " 25 
(5) inciye 25 

Ayr1ca On kJflya 
(10) ar llra, 

100 klflye de (125) llra 
kıymetinde muhtelif hedl· 
yeler. 

) .. 
r 

• 
' 

e 

Üç inek 
Gördf..gf nüz kroki etrafı çille 

çevrili bir tarla~ ı göstermektedir. 
( a ), ( b ), ( c) tar: anın fiç kapısı 
ve {A), (B), (C) de Uç inektir. 

Hiç bir inek diğerlerinin takip 
ettiği yo' u takip etmemek ve bu· 
nu katetmemek ıartJe (A) ineğini 
(a) kapısından, (B) ineğini (b) ka· 
pısından \'e (C) ineğini de (c) ka· 
pıaından ç1lcarab:lir misiniz? 

Meyva ile Mübadele 
Uı.ak adarın bir.nde bildiğimiz 

parayı kt1 ı:anmaz ar. Orada mü
badele vası: ası mt:yvadır ve her 
meyvanm kıymeti şu suretle tayin 
edilm . şlir. 

7 Portakal = 8 Limon 
3 Aııa rı as = 4 Ağaç kavunu 
9 Llu;on = 10 Muz 
5 Ağaç kavunu = 6 Portakal 

Bu kay metlere nazaren t 05 A-
nanas ile 35 uğaç kavunundan 
ibaret bir parti ile 70 muz ve 
104 portakaldan mürekkep bir 
parti aralarındaki kıymet f ... rkını 
bulabilir miaiuiı? 

1 t 

Kari Mektabları 

Şirketi Hayriye Ve .. 
Bir Kuzguncuk) unun 

Temennisi 

Blltnn tirketler, tarifelerini it 
ıaatferine uydurduğu halde, biz, 
Boğaziçinde oturanlar, maalesef 
bundan lıtifade edemiyoruz. Bu
nun için Şirketi Hayrlyeden ıu 

dilekte bulunuyoruı: it saatleri 
aabah 1aat sekizde baıladığaoa 
göre, Kuzguncuktan vapurların 
aekizden on on bet dakika evvel 
köprüye mun1aJet edecek surette , 
yani yediden sonra, 7,25 7,35 de 
bir vapur lş~etilııe ve önilmUz· 
deki bahar tarifesi ona göre tan• 
alm edilıe muhakkak ki bundan 
ılrket ve ahali iıtifade edecektir. 
Sonra Boğaziçlnin hoıalmasına 
yegane sebep ücretlerin fazlalığı· 

dır. Hiç olmaıaa işçiler için yal• 
nız sabahları, ortaköy ve dvrı rı'l· 

da olduğu gibi bir ucuz t rih 
tatbik edilirse, ucuz olan ev ki· 
ralarile beraber halkın kalabalığı 
fazlalaşır. Bu hususta ıirketlo 
noksa t laıan varidatı da ~lSz önün· 
de bt lJndurulmalıdır. 

Kuzguncuktaı Mihran Terzibaşyan 

Yine Şirketi Hayriye Ve Te
nezzüh Vapurları 

Şirketi Hayriye Boğaziçi için 
tenezzüh seferleri tertip etti. Fakat 
bu vapurlar Pertembe gllnü ak· 
tam ve Cuma günU sabahları 
kalkıyor. Bittabi Perşembe gUnn 
gidecek olanlar için ayrıca 150 • 
200 kuruş otel paraaı vermek, 
Clımalan da alaca karanlıkta koı• 
mak lazım. 

Benim liaret edece~im nokta 
ıu: Niçin bu vapurlar yalnız lı· 
tanbula basredilmiıtlr?. 

Biz ÜıkUdar, Kuzguncuk, Bey• 
lerbeyi ve diğer iakelelller bundan 
ne için lıtifade edemeyiz? Bu 
hakkı neden dolayı bizden 
keımi~lerdlr? Bu tedbirin bu 
tekilde alınması yine şlrkete kAr 
vermiyecektir, bu muhakk.. Mak· 
sat halkın Boğaıiçine rağbetini 
arttırmak ise, bu tarzda hareket 
hiçbir semere veremez. 
Beylerbr yl Ço ,.· aıık1% 1 so'-'11k N. 25 Y. A•' ua 

Cevablar 

Adliye meslek mektebi mezunların
dan Ferdi Yigittürkeı 

Mevzuubahı yazımızda vaziyet 
tasrih edilmiş, şlkftyetiniz lstan
bul icraı odan değil, Erzurum 
icrasmdan olduğu açık tekilde 
anlahlmıttır. Yazıyı bir daha 
okuman zı ve başkalarına okut• 
manızı tavaiye ederiz. 

'Jf 
Okuyucularımızdan Bakırköylü Bay 

Adil Doraya: 
Şiirbiz güzeldir. Fakat gaze

temiz şiir neıretmez. Edebi mec
mualardan birine g6nderiniz. 

""' Okuyucnlarımızdan Betlktaşta Bay 
Fikret Karayu'ıu 

Tersane hakkında bildirmit 
olduğunuz mütalealarmız güzeldir. 
Fakat bu mt: ııele daha ziyade 
devlet işi olduğundan, maalesef 
yazınızdan h,t,fado edem.yeceğlı. 

* lımirde iki çeşme l i kte Bay Ttıhein 
Kızgaça.: 

Anlatmış olduğunuz hal bir 
vcb.mden ibarett:r. s ;nirleriniz 
gerilmiştir ve dimağı ıız daima 
sab:t bir fikirle uğraşmaktadır. 
Binaenaleyh evinizi, sakinliğinden 
kurtarınız. Gü:ün. z, aöyle)İnİz ve 
kdanızda yu\ a kuran bu vehmi 
atıp neı'eli olmaya çalııınız. 
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Okuyucularımızın 
Sua/_erine 
Cevaplarımız 
Uşakta Bay Snlfı lı ıt ddin lfose oğlu na: 

- Mektubunuz içinde bah
çenizin krokiıi çıkmamııtır. Ta· 

-vukculuğa büylık mikyasta baş-

lamak doğru değildir. Bu işe 15 
tavuk ve lki boroda, alışa alışa 

giriımeli, miktarı yavaı yavaş 
artarmalıdır. Yapacnğmız kümes 
de mnhkem ve sağlam olmalıdır
ki, kışın ııcak, yazan set"İn ka lsın, 

Kümes hava cereyanı karıısında 

bulunmamalı, tahtaları delik de
tik olmamalıdır. KUmui ayrıca 

arazinin en yüksek yerine kurma· 
lı, yağan yağmur ıu! arının etra· 
fında toplanmaması, akıp gitmeıl 

için tertibat almahdır. KUmeıi 

koyacağımı. yerin rutubet.iz ve 
cephesi cenuba yahut cenubu ıar
kiye dönmüı, kapı Ye pencerele
ri de ııüneıe kartı olmalıdır. En 

iyi knmea, içi en çok güneı gö· 
ren kUmestir. Tavuklarm geze· 
ceği yerler çimenli, rutubetsiz ve 
kuru bulunmalı dır. Yağmurlu 

havalarda tavuklara kümesten 
dııar1 çıkarmak doiru değiJdir. 

Aokarada tüccardan bay Zekliye: 

- Mahmuzları pek ziyade 
uzayan horozlar tavuklara iyi 
aşamazlar •e aşmalarına da bu 
mahmuzlar mani teıkll eder. 

Bunun iç!n lüzumundan fazla 
uzamış olan mahmuzları keskin 
bir çakı ile yavaş ya•aı kurıun 
kalemi yontar 1eibl keaip kıaalt· 
mala dır. 

Ankarada kaymakam bay Ferit 
Özkileı 

- Yumurtalıktan ilk defa 
yumurtanın yalnız aarıaı dDıer. 

Sair kııımları ve kabuğun bilAhara 
yumurta boruıuada teıekklll etti· 
ğlni yazmııhk. Bu veçhlle teıek· 
kUl eden yumurta baıan harice 
çıkmayıp ta•utun ıercinde kalır. 
Bunun 11ebebl mecrayı beyzlnln 
ıoğuktan lltibaplanma11 'H yahut 
bir takım titlerln mani olm&11dır. 
Bunun araı.ı ıudur: 

Ta•utun karnı günden güne 
tlıer, daima karnının üzerine 
yatmak iıter, lştlh&1ı birkaç 1.a
man sonra ke1llir. Yumurtanın 

ıerçten dııarı çıkmamaeı ıercin de 
lltihaplanmaaına ıebebiyet Yerir. 
Şerç dııanya fırlamıııa temiz ve 
ıoğuk &u ile yıkayıp içeriye 
ıokmahdır. 

Mecrayı beyztnin lltlhaplenmaaı 
yumurtanın iriliğinden veaair 
aebeplerden de ileri gelebilir. 
Onun için ağı.ına gelen yumurtayı 
ıehadet parmağınızla ferçten 

içeriye ıokarak kırıp çıkarmalı
dır. Yem olarak beı altı gOn 
yeıillikle ıslatılmış kepekten baş
ka bir şey vermemelidir. Bu 
suretle yumurta çıkarılamazaa 
tavuğu keaip yemelidir. 

Tavukçuluğa baılamak için 
büyük ıermaye koymak doğru 
değildir. 15 tavuk, (2) horozla 
lıe başlayınız. Bunların cins olma• 
)arına da lUzum yoktur. Yalnız 

ihtiyar olmamalarına dikkat edi· 
nlz. Yerli tavukların arkalarından 
bakıldığı zaman bacaklarının 
arası çık, kısa bacaklı, olanların 
çok yumurtladıkları görUlmekte· 
dir. Bu suretle işe başlamak ile 
beraber ta\ukçuluga dair mufas· 
ıal yazılmıt kitaplardan biri&ini 
okuman zı t avsi: e ederiz. 

be ıköy: l:.eı e . et hv .k ff.l iil 

Kavuklu Ali ile 
1 Kavuklu Alinin Canlı Bir Resmi J 

Orta Oyunu Bir 

Taklit Ve Tenkit 

Sahnesi, insanların 

I<arikatürüdür 
- Ba... na... Ba... akl.. 
- Vay efendim, utiallnlı 

misiniz efendi hazretleri? Bu 
yanınızdaki kambur neden böyle 
ufak tefek?. Neden lakırdıları 
kesik keaik ıöylUyor? 

- Efendim, bu, böyle değildi. 
iri yarı bir adamdı. Minareden 
dUştU, hurdehat oldu. Bizde 
kaldırdık, hastaneye götUrdUk. 
Ameliyat yaptılar. Öteaioden bir 
lokma, berisinden liir parça kese 
kese bu hale getirdiler. Fakat 
böyle keaik ke1ik konuımaktan 

kurtulamadı. Geçenlerde karar 
kılıp rotokene götürdüm, baktır· 
dım: Meğerae efendim, doktorla· 
rımız ameliyat esna1anda bunun 
gırtlağında bir makas unutma· 
mıılar mı lmlıl. İşte zavallmm 
lakırdılarını o maka& keılyor?. 

Ben ııUlerken, orta oyununun 
emektar kavukluıu bay Alı, ba
tım aallıyordu: 

- Kavuklu tipi orta oyununun 
canadır. lıte bu anlatbğım hiki· 
yecik de, orta oyununda, kavuklu 
il• dolatan kambur kekeme ve 
bir de piıekirın muhaYerealdlr. 
Kavuklu, yaman bir mDnekldttir. 
Sıraaında halkın Ozerinde durdutu 
bir meaeleyl atzıoa dolar, nllkte 

ile, clnaa ile o me1olenin aGIUnç 
taraflarını bulur, çıkarır. Biraıı 
evYel •nlattığım muhavereyi de 
bir gece Tepebaıında nrilen bir 
mliaameredı hın ıöylemiftlm. 
ÇUnkU o ıün birçok kimselerin 
doktorlardan ılkAyıtçi oldukunu 
duymuştum. 

30 ıenedenberi orta oyunu 
aıkile herıeyden feragat eden 
Kavuklu Ali, ince bir teyazu ile 
yavaı yavaş ıorduklarıma cevap 
veriyordu: 

- Her haYeı gibi ılzln bu 
aan'at hevesiniz de tabi çocuklu
iunuzdan baıladı 1 

- Evet, benim başkalarını ilk 
olarak taklide baıladığım yer 
mekteb sıralarıdır, 12 yaşımda 
iken Akıarayda Mahmudiye mek
tebine g iderdim. Bizim bir kava
ld hocamız Halil Edip bey vardı. 
Özene özene. ince ince ıiirler 
okurdu. Ben tenefilse çıkınca, 

onun gibi ezile bUı.üle ıilrler in· 
şat eder, arkadaılarımı gülmek
t en kırar geçirirdim. Sonra son· 
ra AbdUlraı.ak efendiye merak 
sardım. Mecelel kltabettekl tene· 
f lls odasında Abdülrazağm ıli· 
plirge ile sahneye girişini taklit 
ederdim. Sonra sonra Kavuklu 
H amdiye merak sardım ve mahal· 
lede çoluk çocuk hısım alcraba oy· 
unlar tertip etm.ye başladık. Sadık 

lılmll bir arkadaı pi9ekar olur, 
Celil .zenne, ben• de kavuklu •• 
Arbk oyun arka1ına oyun •• Oyun 
arkaaına oyun.. bizim haberimiz 
yok, me~ene töhretimfz yayılı· 
vermiı, bir gUn ııkıştırdılar tay· 
yare menfaatine bir mDHmere 
vereceğiz, bUyük bir . anada ça
dırlar kuruldu, çalgılar geldi, el· 
biseler dikildi, arkasından sahne
ye çıkhk. Fakat hafezanallah 1 •• 
etraf gözümde karıııyordu. Ka· 
dmlar hep birden : 

- A, a a !.. Hl9t ayol bak
umza 1.. Şu kavuklu Ali Bey de
ğil mi?.. Diye bağrışmıya baıla· 
masınlar mı ?.. Şaıırdım, elim 
ayağım zanau zangır tltremlye 
baıladı. 

Raıeden kawuk ba11mda ıal· 
lanır, .ben aapır aapır dökUlOp 
dururum. Hay Allah!. Bu halime 
halk glller bire ııtılerl. Ben otuz 
aenelik ortaoyonu hayabmda böyle 
korkuyu hiç ıeçlrmedim. 

Kavuklu AH birdenbire eUnl 
dizine Yurdu: 

Ha, bakın. Y anlıı ıöyledim. 

Pişekar Ali ile meıhur Kilçük lımail 

Böy~e birtane"' daha var. Onu da 
dalatayım. Kaç 1ene oluyor, bil
miyorum. Bir gece Bostancıda bir 
oyun veriyorduk. Oyunumuzun 
ismi Sandı klı.. Bir sıra geldi, 
ıahneye: 

- Haaaayyt, anamf. NôrasiJo 
sarhoş taklidi yapan bir oyuncu 
girdi. Faka nAra duyulur duyul
maz halk arasında daha keskin 
bir nara koptu: 

- U lan, nara öyle atılmaz, b öy
le atılar!. Diye ortaya bir tıarhoı 
fırl adı ve arkasından bir iki el 
tabanca .. Ben korkudan yerimden 
sıçradım ve gözUmli açbğım za
man kendimi ağaçlardan biri 
üzerinde buldum. Meğerse deh
ıetten ağaca çıkıvermişim! .. 

Kavuklu Alinin, eaki günleri 

hatırladıkça ıöıleri parlıyor, ba• 
tını 1&1lıyarak aDIOyordu ı 

- Daha neler oldu, ıfmdl 
habrlamıyorum. Galiba lzmirde 
aarboşun biri sennelerden birine 
0 ah aülUm, anamf,, Diye 1arıldı, 
Beykozda yine zenoelerden birini 
kaçırmaya kalktılar. 

- Orta oyununun ilham kay• 
naiJ nedir? 

- Karag<S.z.. Zaten bu oyun 
evveli Arap, Tnrk taklldile baı· 
lamıf. Mabeyinci ŞUkrll Efendi 
daha mlltekimll bir hale koymuı .• 
KaYuklu Hamdlnin uıtası Kör 
Mehmetle, Hamdi en güzel haline· 
1retirmi1ler .. Şimdi ııra ölmealnde .• 

Bay AH ılgara paketini çıka· 
rarak bir sigara yakb : 

- Bizim orta oyunu tam bir 
karlkatOrdUr. Baıtan aıatı tak· 
Ud .. Eıkl hayatın kadınlarını ıen• 
neler, ıofta ulema ıeçlneolerlni 
kaYuklu, her ıeyden anlar, lif 
ebesi, mahalle kihyaıı kimaelerl 
de piıekAr taklit eder. KaYukJu 
ümmi, abdal, 1af, tufeylt bfr 
adamdır. Piıekar natıkalıdır. lkiıl 
karııhkh saatlerce konuıur, du· 
rur)ar, gülünç 1af mükAlemelerde 
bulunurlar. Meseli piıekAr ıorar: 

- Efendim, ne yana te9rlf ? 
Kavuklu sert Hrt çıkıtır ı 
- Ben Şerif Ağa dejillm, 

kendine gel 1 •• 
Kavuklu Alinin nefes alıtın· 

dan iıtifade ederek sordumı 
- Ya oyunlarınız?. Ethası• 

nız ?. Sahneniz?. 

- Biıirn sahnemiz, 0 Yeni 
dünya ,, dediğ·imiz ufak tahta 
perdelerdir. Yeni dünya sıraaın· 
da earay, 1ıra1ında düğün evi, 
sırasında çayır, mer'a oluverir. 
Resaamın karikatür çizgisi gibi 
bir şey.. ıtonra oyunlarımız. Ya 
" asri hanım ,, , ya " damat iki 
gelin bir ,, , ya da "kadınm fen· 
di ,, dir. Oyun başlar. Biraz ıonra 
pişekir iki kaYuklu karşı karfıya 
kahr. Iıte bütün komedi, bUtOn 
zevk neş'e bunlardadır. Hey gidi 
hey, vaktile KUçUk lımail ile bir 
buçuk seat mütemadiyen konuş· 
tuğumuz, giildürdüğümUz olurdu. 

Orta oyununda kavuklu Ham
diden sonra en bUylik kıymet 
.ayılan Bay Ali omuzlarını silki· 
yor, başını sal!ıyordu: 

- Eski çamlar bardak oldu. 
Ben bu aşk uğruna neler kaybet
tim, neler.. öyle olduğu halde 
onun böyle dermansız, himayesiz 
kalıfma !ıAla yüreğim parçala· 
nıyor! .•. - .>f-

Dünga Hadiseleri 

.A 

Bir Amanın 
ihtisasları 

Bu, iki yaşından berJ gözleri 

O, insanları kör olup ta yirrııl 
na$r/ Jarse- yaıında açılaOı 

yani on sekiz s.-
dernılı ? ne ima kalan Dr 

vld Vllyamın hikayesidir. Bu 
adamın gözleri açıldığı zaınsO 
etrafına bakmış ve gördüğü çelr' 
reler onu inkisara uğratmıtbt• 
Davf d Vilyam lngllterenln Car' 
narvon kaBBbasmda oturuyordll• 
Gözlerinin ameliyatını yapaO 
doktor Tüdor Tomaatır. Her o• 
kadar ıözlerl tam bir ıurett• 
iyileşmemişse de önündeki on ııı•" 
re meaafo içinde bulunan büUiO 
•tyayı adamakıllı 1eçmektedir. 

Şimdi bir tararaftan da kuP"' 
duracılık öğrenmektedir. Akraba" 
larma yazdığı mektupta inkiı•" 
rının sebeplerini ıöyle anlatıyor· 

Benim insanlar hakkmdakl 
fikrim bambaıka idi. Fakat Uk 
insanı ıörUnce dehıetli ıurett• 
hayal lnldıarıoa utradım. Meseli 
bir uzun boylu Ye ıayif ada111f 
ele alalım. 

Zannedf yordum ki onun -.Ucll"' 
du baıtan aıağı aynı ıekUdcdir1 

Meseli kalan bir UıtUvane gibi, 
titman bir adamı ise ıeniı bil 
ftçı gibi tahmin ederdim. AS 
ıonra resimde öğreneceğim ve o 
ıaman, görmediğim insanları nasıl 
tasa••ur ediyordum? O tasavvu· 
ruma göre reılmlerinl yapacağııP• 

* Almanyanın Primasen ıeh• 
rinde çalııan ve az çolı 

_H_a_l_k_ı_a_m_fil __ • bir 1 htiıaa sahibi 

I I ı..ı olan bUtUn amele, 
• 0 an " r bir Mayııtan itlba'" 

ıelılr ren hOk(imet me" 

muru olacaklardır. Fakat bu ııf~ 
b alabilmek için bu amelenlo 
beı ıenedenberl ihti&aaını ispat 
etmit olmaaı llzımdır. Almad 
btlkümetl, bası kayıtlarla dii•' 
ameleyi do hllkfımet memuru ıın~ 
fma sokmak taaaYvurundadıtt 
Onlar için de birtakım yeni ıartlıf 
te1plt edilmektedir. Bu auretlf 
Primasen ıehrinde herkes hüki'ı
met memuru olacak, 1erbHt m•,. 
lek erbabl bulunmayacaktır. 

* B nton Japon mmeu, Japall 
imparatoru namıdiğer Mf.ıı 

-}-ap_o_n_t_m ___ kado'nun ilAhi b~ 
vazife ile muvaıı., 

parator•nun olduğuna kanidll• 
ildlıi flazl· Son zamanda bll 

f•&l eakl nazariyeyi yı" 
kıcı birtakım nazariyeler ortay• 
atılmaktadır. Bunların bir taneıiol 
ileri aDren de, Japonya Yüksek 
Meclisi aza1ından ve Tokyo Ool
veraitesl profesörlerinden MinO"' 
do'dur. O, bu iddianın aaçmalığıo• 
kanidir ve bu kanaati her fıraatl• 
etrafına yaymaktaktadır. JapoJI 
hUknmetlnln mUdahaleıile proft" 
ıör Minodo Adliyeye •erllmlt •' 
ıorguya çekilmiştir. Eğ'er soll 
dakikada nazarlyesln lokir etP181 

ye yanıldığını itiraf eylemeı•• 
gerek Yüksek Meclisteki vazife" 
ıinden, gerek Üniversitedeki prO"' 
feıörlliğUnden olması lhtimaJlerl 
vardır. 

····························································' 
DOYÇE ORIENT BANK 

Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi : Berlin 

Türkiyedeki şubeleri: 

Galata - lstanbul • lzml r 
Deposu: lst. l'litün Gümrügıi 
il Her türlü banka işi it-
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Kafk<ı 11Ja. a 
Türle nüfuz·ı zail 
old uktan ıonra bi'e 
Rusyaya yıllarca mukr vemet et
ltlİf , hatti Ruı Çar.nın ıımcuını 

eıir dmıf ye kendisine (b r mi yon 
ruble) f idye veri:diti zam o çok 
g<SımOı; bin lira yetitir deınit ir. 
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Reuam Raphaelin bugün Fıorauada 
Pihi Palaca'(.• te9hlr edilmekte olan 
Madonna de la Sedla adlı tablolu 
bir bal borcunun ödenmeııl için bir 

ıarap fıcııının kapafı üzerin• 
yapılmııtır. 

Yuka ıdaki ş k 1 
o tarzda rakaılar· 
la doJ..ıı.;runuz, bet 
dairenin her aıruı 

a \·ni m ktarı 
ifad~ atıln. 
ru muıodole 

2152 tekilde 
hıılladl• 
' • . lllr. 
Fakat 
bun.a 

Du .,• Gelen Ad•m, Yatakll Vagonda Ölmeyl Temin itti 
Yatakll Vagonda nya 

Amerikanın en mühim demir ı 
Yolları kumpanyalarından blriıade 
hiç f asılaıH 30 yıl memurluk v• } 
lllUdUrlUk yapmıf olan Mlıtr Ed· 
dl Rahnadeon artık ihtlyarladıtı 
için tekaUtlUğilnU i•temiıtlr. 
Ozaman kendlıin• ı 

1 - Almakta olduj'u ıon 
lnaaıın ölUnceye kadar aynen 
tahılılne ı 

2 - Ayrıca ( 100,000) Urahk 
Lir para lkramlyeılnin yerilmesi· 
De karar verilmlıtir. Bunların 
haricinde bu eıkl memurun batı• 
ra olarak ıaklayabllec•tl bir 
hediyenin takdimi dUtUnlllmtlt 
?• bu hediyenin ne olabiloc:•ll 
uakkında müzakerelerde bulu• 
Qulanuıdur. Nihayet Mlstr Ed• 
dl Rahndeon bu kumpan• 
••dı r•t•kh ••ıonları ilk ibda• 

d n oldu~ .. için kcndlılne ıon 
• • 5 .. b' ı ılıtem, yepyeni ır po man Y&• 

ıonunun hedlyeıi kararlaıbrıl· 
mııtır. 

Tuhaf bir tesadüf olarak bu 
zat bir demlryolu vagonunda dün• 
yaya gelmlıtir, adlaşılan yine bir 
demlryolu vaıonunda ölecektir. 

Yukarıdaki te" 1 
dfirt mUuvi par· 
çaya böyle tak

ııim c-dllir. 

Dünyan n en 
büyllk ıaplrası 

Cenubi Amerlkada 
Equatorda 1auıaa· 

dan yapıl.r, yllk• 
11klljl 8 metreyi 
bulanları vardır. 

Mahıret bu yükHk 
f1t1pkaları bir tek 

11« .. ~rınil~ aama• çöpünden 
akala olarak yap• 

maktadır. 

den çok uzun :ıaman sonra vic
dan azabına tutulan hasta bakı· 
cının söylemeıi Uzerino haberdar 
olmuşlardır. 

Biri erkek, diğeri kız olan 
iki çocuğu büyüdUklerl zaman 
yekdiğerile evlendirmeyi düşün• 
mUşlerdir. ŞimJiki halde 1' arrır• 
ları budur. 
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Alman, çantadan bazı evrak 
ıeçti. Raftaki bavullardan birinin 
kllitlenmemit olduğunu biliyordu, 
çünkü Care11e.'oin onu açtığını ve 
kilitlemeden kapattığını görmD9tD. 
Fakat ötede daha btıytık, içi dolu 
ve muhteviyatının fazlaca arqtı
rılmamaaı daha muhtemel olan 
bir bavul daha vardı. Muayene 
etmeye baıladı. Her nekadar 
dııındald makanizma oldukça 
karıtık idiyıe de o da killtli de
ğildi. Uzunca bir utratmadan 
aonra nihayet bavulu açtı. 

Bavulun ta dibine, Perdita'nın 
en m nhrem çamaşırları arasına ve 
ancak gayet dikkatli bir muayene 

Eıld harbin hatıran tınutulmut, bir 
ile bulunabilecek bir tanda evrakı 
ukladı •• bavulu tekrar kapattı. 

VI 
.. Paaaportlar L... Puaportları· 

nıaı hazırlayınız . ,, 
~imendlfer hudut Jıtaayonuna 

ralmit ve birkaç ıenedenberi iki 
memleket araıında tatbik edil .. 
gelmekte olan alo ve adeta ha .. 
mane olan uıun ve iden pua• 
port ve gtlmrlk muayenul ba.
lamıth. 

Birinci muayeae lld Alman 
memuru tarafından yapalmakta 
hH. Bu muayene gayet dikkatli 
olmakla beraber Çek ve komD
nilt olmıyanlar hakkında ıayet 
aaziklne bir ıurette yapalıyorda. 

Ga111r8kMe111urlllrl 

&onlar muayeaelerbai bitirdik· 
t.. sonra 11ra Çek memurlanna 
ıelmitti. ŞGylece bir ık atbktan 
aoara laglliz kac:bnlanam paıa
portlannı nuiklae bir 111rette 
iade ettiler. Macana paıaporta 
dalaa itina De muayene edildi •• 
keaclialnla tanıDmlf bir Macar 
hnldimet memuru oldup anlafJ
larak onua cla puaportu samimi 
deiiJae bile zahiri bir nezaketle 
iade o:unda. Schmlt'la pasapor
tuna ı•lince, bu, elden ele dolar 
ııhktan ıonra koridorun nihaye
tinde kayboldu. Paıaport aabibi 
laiuet iği hayret ve lizlintllyil aak
byarak lakayt bir tavırla yerin
den kımıldamadı. 

Pasaport memurlanndan ton• 
ra da ınmrtık memurları ıeldiler. 

Engizisyon 
rı.rE>ıae, mua~ eneyi kolaylıkla 

atlattıkJ~ından cfo B}I memnundu. 

~ 
~ 1' 
-~ 
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Şimdi btltOn bu muamelef ue etmefe başladı. Artık hudut ge-
meylrcl gibi bakıyordu. Şen bir çılmit. Almanya arkada kalllllfb. 
sesle aordu: Perdlta ıuh bir eda ile ve 

-
0 Bunun biç mi aonu gel- alAy ederek: 

mlyecek?,. - .. Galiba hududu geçme-
Macar hafifçe omuzlarını ıilk· mfze mllıaade ettiler.,, Dedi. 

ti ve llkayt bir tebessllmle cevap CareBH ce•ap verdi: 
verdi: - .. Saçma bir t•y,. .. niçin 

- .. Buranm usulleri" dedi. insanlar biribirlerile dost olama-
"Her vakıt böyle,,. yorlar? Anlamıyorum kil .•. ,. 

GOmrOk memurla"ndan kom- Erkekler bu sözlere mukabele 
partımana rirdi. Diğeri biri kapıda etmediler. Derin bir dDıOnceye 
bekliyordu. içeriye giren memur dalmıflardı. Koridorun bot oldu-
eliai Macana evrak çantasına ğu samanlarda yabancı bir Jlaanla 
daldırdı. Gözleri her .. yl dikkatle bir iki cümle taati ettiler. O 
muayene ediyor, elleri allr'atle kadar. B6ylece aradan bir aaat 

geçti ve nihayet yemek zili çaldı. 
hareket ediyordu. Yabancı bir Kadınlar derhal yerlerinden 

yııuallll.D bazırlıldaruıa baflanmııta 

lisanla bir mal ıordu. Soplr, 
fakat naziklne bir cevap alanca 
derhal muayenuine nihayet vvdL 
Bu defa diler k6pde oturan 
kadınlara ve raftaki ban.Dara 
döndn. Perdlta derhal aJağa 
kalktı •• bavullardan birini indir
mek llzere uzandı: 

- .. Bunlan tabU girmek fa. 
teyeceluiniz,, dedL 

Memur elini kaldırarak onun 
ban.la ladirmeline mani oldu ve 
bir ıual ıordu. Suallnl ayn ayn 
iç U.anla tekrar etti fakat kuca
jaz bunlann hiçbirini anlayamadı. 
Niha1et Macar mDdahale etti: 

- .. GOmraldok ef)'anaz var 
mı? Diye ıoruyor.,, 

- .. Hayır, lnglltereden rettr
clitimlz kendi .. yamızclan batka 
bir ıey yok.,. 

Kendilİlle tercöme edilen ba 
cevap &zerine memur nazik bir 
tebeuBmle kadınlan Hlimladı ve 
Scbmite dandtl. Bu zabn qyaları 
b&ablttba bqka bir muayeneye 
tabi tutuldu. Evrak çantaaandald 
her k'tat ayn ayn g&zden ı•çi
rilerek, bunlann bir clrDm teıkU 
etmeyecek mahiyette olduktan 
16rllldtıkçe adeti hoınutauzlukJa 
yerlerine iade ediliyorlardı. Bun .. 
dan ıonra çamaıır ve tuvalet 
takımları bulunan bir el çantaıının 
muhteviyatı kimUen kanepenin 
azerlne botaltalarak teker teker 
muayene edildi Ye sahibi tarafın
dan yerleıtirilmek fizere öylece 
bırakıldı. Bu hareketlerinden do
layı memurlar aznr bile dilemediler. 

Maamafih muayene de arbk 
bitmiıt;. Tren aiır ağır harek.,t 

kalktılar, fakat iki erkek hiçbir 
harekette bulunmadılar. Alman, 
mütereddit nazarlarla Perdita'nın 
baYUluna bakıyurdu. 

SllAhlı Muhaflzlar 

O, tam bu fırsattan iıtifade 
ederek ıaklamıt olduğu evrakı 
iıtirdat etmek istiyordu. 

Bundan iyi bir firsat olamazdı. 
Fakat pasaportunu iade etmemİf
lerdl. Bunun sebebi acaba ne idi? 
Belki de hiçbir aebep yoktu. 
Nerede iH getiriverirlerdi. Pasa
portu aldıktan sonra evrakı tek
rar kendi çantasına iade etmek 
okadar tehlikeli olmazdı.. Maama
fih, it sarpa aarane Perditanın 
oteline kadar da gidip lnzumu 
derecede itirafta bu unur ve evrakı 
iıtiyebilirdi. Klğıtların Perdita 
için hiçbir ehemmiyeti olamazdı. 
Zaten onlan okuyamazdı bile. 
Hayalının bu evraka bağlı oldu
ğunu aöyleae bUe okadar bOyOk 
bir tehlikeye maruz kalmazdı. 

Macar gayet ya•q bir ıeale: 
- " Biraz daha beklMeniz 

muyafık olar. Daba vaktimiz 
var.,, dedL 

Bu ıöztl takip eden vak'a 
Macara hak ••rdi. G&mrllk me
murlanndan biri kapıya geldi ve: 

- .. laminb: Schmit dejil mi? 
Pauportunuz iade edilmedi 
zannederim. l.6tfen benimle b .. 
raber geliniz puaportunuzu vere
yim.,, dedi. 

Alman yerinden kalktL Canı 
aakalmıflı, birfey anlamıyordu. 
Maamafah kendine hakimdi. Me
muru takibe hazırdı. 

( Arkuı var) ----
Binlerce 
Ölü Var 

/randa Da Bir Giinde 
500 Ceset Balanda 

Tok10, 2J (A.A.) - Tayyare
ler Formoı adaıandaki zelıele 
sabua•da lld bin mil arazinia 
tahribata maruz kalDUf oldup•a 
tublt etmiflerdir. 

Petrol ve pker fabrikalarına 
blrpy olma1D1flır. Toyoharaya 
yakan bir k&1de Glenlerin adedi 
o bdar btlytlktOr ki, kalanlar 
cenazeleri kaldırmıya kifayet 
etmemektedir: 

Din aaat Oçte tiddetll diter 
bir zelzele Taitu sakinlerini kor-
koya dlifUrmllttOr. MOnakalelerl 
keıilmit olan bazı köyler yiyecek
ıiz kalmıttır. Kabaran nehirler 
yeni bir teblik11 t91kil etmektedir. 

lranda SOO öıu 
Pari1, 23 (AA.) - Tahrandan 

gelen bir telrrafa ıöre, Mazendı· 
ran vlllyetinde vukubulan zelzele 
yllzlerce kitinin 61Dmüne sebep 
olmufhar. Muhtelif mantakalarda 
enkaz altından 500 c ... d çakara). 
chğı bildirilmektedir. 

._,,.,,. .. •l•rinl /•brllcalartla ••çir•• gaoralar 

Kendi Bayram Günlerinde 

Gündeliksiz Amelelik 
Yapan Yavrular Da Var 

Küçük Kemal Söylüyor: "-Anneme Ben 
Bakıyorum. O, Şimdi Hasta Yatıyor.,, Ve 
Bu Çocuk, Yatını Bile Bilmiyor 

Bugün bir haftalık çooulc bayramının 1 
ikinci güntindeyis. Çocuklarımızın 
gülüp eğlenmek için en geniş aer- ı 
bestlik kazandıkları günlerde bulu• 
nuyoruz. Pek çoğu geziyor, kahka
halar atıyorlar. Fakat, yine ıayııı 
as olmayan çocuklarımıza, ekmek 
paraaı kazanmak uğrunda bu bay
ram günlerinden uzakta Yatıyor. 
İı,tte Son Posta muharriri bu, aile 
geçindiren yavrularla görüştü. Şu 
sOtunda muharririmizin görüt •• 

duyuşlarını okuyacakıınır.. 

Dört, bet yapnda ya var ••• 
Ya yoktu. Bardaktan daha ufak 
bir ylbll vardı. V • kllçlkllk 
ellerile, boyundan oldukça bDyDk 
bir destiyi gUç halle ıUr:!klemeye 
çabalıyordu. 

Onu Sultanahmet parkında; 
kendiıinden az bllyUğU, fakat 
kendiıfrlden hayli gtırbllz, ve 
ve hayli tık bir mDtteriıine au 
aatarken ıördllm. Sokuldum, ve 
sordum: 

- Adın ne senin kDçOk? 
- .Kemali 
- Kaç yaımdasın? 
- Bilmiyorum ki ... Ne bileyim 

ben. Benim nllfuı kiğıdım çık· 
madı dahal 

- Kimaen yok mu Hnin? 
- Annem var!' 
- Bakamıyor mu aana annen? 
- Huta timdi annem. Ben 

bakıyorum onal 
- Mektebe gitmedin mi lıft? 
- Gittim! Her alqam Oatl 

fidiyorum. Çocuklar çıkarken çok 
m aablıyor dal 

Ayralarken, not ediyorum: 
Bayram yapamayanlar aeriai: 
Numara: 1 •• ..... 

Parkın 6nünde boyca, ve 
yqça Kemalden biraz daha 
kabaca bir kllçllkle konuıuyoruz. 
Adı Utifmif. Babası aağ~ı 
amma boşta imiı. Annes;, Çatal
çeımede, Cumhuriyet pansiyonun
da odacıhk ediyormuft •• Lütfiye 
de, babaaana da o bakıyormuf. 
L6tfi de su satıyor, gOnde on bef 
yirmi kuruı kazanabiliyormut- . 

Kazandıklarını anneaine veri· 
yor, biriktirtiyormuf, bntnn bun· 
lan not ettikten ıoora ıordum: 

- Biriktirdiğin paralarla ne 
yapacakıın? 

0, alzlerin• Kizl•nen hakika
ba açıhtana bile gizleyebilen nik
bin bir eda ile : 

- Mektebe gitmek için e!b'me 
yapbracatıml Dedi. Ve i.lv• etti: 

- ÇOnkO ıeçea Hfer lohj'ım 
katti diye koğdulardı beni! 

O, çağıran bir mOıteriye ko
tarken "Bayram yapanıayanlar ... 
riaine illve ediyorum: Numara: 2 •• 

• « « 
Ayni kılıkta... Daha doğrusu 

aynı kılıkaızlıkta iki yavru. liüyllğl 
dokuz, on; klçllj'll beı altı yatla
nndaiki kardef .• 
KnçOğDn adı Fikretmif. BDyllğö

nlln de F erldun • Anneleri yok
mUf. •. Ve Vasfi adında bir baba
ları varmıt- Bu zat eskiden ııhbiye 
memuru imif. Erzurum dağlannda 
baeaklan don!DUf. Neticede bir 
ayatuu kaktlnden keımitler. Şim
di Sirkecide aimitcilik ediyormuf. 

Babalan fibl limit aatan za-

Küçük •ımitçi "' kUoitk sucu ekmek 
paraeı peıinde. 

vallı yavrulann kOçllOne so-
kuldum: 

- Fikret deiil mi ıenin adın? 
F otoğrafçıma reılm çektiğini 

MHn bOylk, telltla yanımıza 
kottu, ve klJçllk F ikretln c••ap 
vermealne wakit bırakmada. 

- Yllrl, dedi, budala... Hlll 
duruyOl'IUn ahk albll 

Bu mlna veremedi~ lku; 
kOçOilln gözlerindeki safiyeti 
korkuya çevlrmittL Kardqiaia 
ihtarına itaat etti, ve kaçmıya 
yeltendL 

- Korkma, dedim... Seni 
ıazeteye yazacağlm. Iamlnf, acl
ruini aöyle bana, ıana da oyun
caklar hediye ettlrellml 

- Sen, dedi, o ağızlan bar 
kuıaa yuttur. Geçen ıefer de 
öyle dediler, ptOrdUlerdi. Sonra 

~rtı sokağı• içinde Iİmltleriml 
ıp kaçtilar, babamdan yeditlaa 

clayağın acau hl1l ıeçmedll 

* "' .. 
Cağaloğlunda, Recep Bey zade 

lamail Kizım fabrikaundayıL Ha
rıl har,f ifleyen tezglhların ba• 
pnda, bayram yapamıyan yavrular 
çorap dokuyorlar. Son Posta olJ. 
jektifi alze onlann yGzlerindekl 
hazin çökliklllğtl benden çok claha 
kunetle caolanchnyor. .. .. "' 

Şimdi de Çrteıaraylarda, M..-
ğene ıokağanda A vram Ye Sabe
lay, K astoryono kard9flerin far 
rikaa·nı geziyoruz. 

Onun tezglh arımn bqları da 
ba) ram yapamıyanlarla dolu. lr 
ıan, onların lflk, ve hava h .. r 
tile tolmuı ıllzğün, soluk yftzlerine 
bakınca, ltleyen tezglhlann ço
raplarla beraber körpe 6miirlerl 
de dokuduğunu aca aa auiyor. 

içlerinden bazıları, benDz par• 
a'mıyorlarmq. eazılan; her gOa 
on iki saat çalıtmamo kUfıbjl 
olarak haftada bir lira alıyor' 
larmat-

Birçoklarmın bayramdan clejl 
dlloyadaa haberleri yok. 
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İTTİBAD ve TERAKKİ 
IS fı:ıoi Juııım No. 963 

Na~ıl Dold• ? _ 
Na•ıl Yaıadı ? .• 

Nasıl ÔldlJ? 
ller hakla Mahfuzdur. 

24 4 . 935 
•:======•Ziya ~aklı..:=========:===============:# 

ittihat Ve Terakki Cemiyetinin Son 
Kongresi De Akdedilmiş Bulunuyordu 

Onun içindir ki, dtln ai11irll 
lf adelerile blrlbirlerine omu ıil· 
kenler, bugUn omuzomuıa • vere· 
rek etten bir kale vllcuda ı•tir
mek lüzumunu bisetmlılerdi. 

lıtanbulun yedi tepeal llzerla• 
den, merkeziumumt binasının ça• 
tmoa en acı tenkit ve takbihler 
yağdırılırken, (ittihat ve terakki 
fırka11 proirammı değiıtirmekle 
vaziyeti kurtarmağa memur edi
len (encümen), yeni bir program 
tanzim etmiıtl. Bu programın •• 
göze çarpan maddul, ( 19) uncu 
madde idi. E11kJ ittihat ve terakki 
programında bu madde, ıundan 
ibaretti: 

[ Ceraiml ılyaalyeden dolayı 
(idam) cezaaı, ancak kanunu ce
zada tayin edilen ceralml adiyeye 
müteallik (idam) cezalarlle birle,. 
mek ıartile kabili tatblktir.] 

Bu madd•, tadil edilmiı ve ıu 
kııa cümleye indirilmiıti: 

[ Ceraimi siyasiyıden dolayı, 
(idam) cezası yoktur.] 

Kimin aklından geç.erdi ki 
ittihat ve terakki binasmın çatı11 
altında, böyle bir mesele mUza• 
kere edilecek .. ve böyle bir mad• 
de kabul olunuverecektJ, O itti· 
hat ve terakki ki: Bundan on iki 
buçuk ıene evvel, ( iılmıis kah· 
ramaolar) ile çetin bir mücadele
ye giritmiı.. ve bu mücadeleye 
girenler, her ıeyden evvel ha· 
yatlarını oratya atarak (vatan ve 
millet) uğrunda (fani bayat) larını 
bilitereddüt (feda) edeceklerine, 
ılllh ve kur' an üzerine el ba1a• 
rak yemin etmiılerdi. 

* 
O gün de böyle ıeçmlıti. 

Artık yarın, ( ittihat ve Terakk .. 
nin son kongresi ) içtima edecek.. 
ve son karar verilecekti. 

Dahıı Sıtbahleyln erkenden, 
içtima salonunda me'yuı ve mil· 
kedder çehreler belirmiıtl. Cuma 
gUnU aktedilen ilk içtimaa naza• 
ran bugün a-elenler daha az, fa· 
kat hepsi de mUnevver almalar· 
dan mürekkepti. Onun için mil· 
zakerenin sürat ve ıühuletle ce· 
reyan edeceğini • ölen bir ıahıı, 
nekadar aevgill oluraa olıun, 

onun toprağa gömUlmul arzu 
edildiği gibi • bu itin de bir an 
evvel bitlrileceği tahmin edılmek· 
te idi. 

Ve bu tahminde de hiç bata 
edilmomiıtl. Riyaset kUnü11Une, 
yine lsmall Canbulat Bey gelmlıti. 
Yine, Cuma gUnkU hatiplerden 
bazıları söz lstemiılerdl. BUtUn 
söylenen ıözler, ıu cllmlelerde 
toplamvermlıti : 

- istibdat devrinin ımlOm ve 
•iyasetine nihayet vermek.. mil· 
letl hürriyete nall eylemek emell 
mukaddeseıile teıekkUI eden 
ittihat ve Terakki Cemiyeti muh· 
teremesl, vazifei tarihiyeıinl ifa 
eylemiıtir. Bu cemiyeti mukadde
seden doğan ittihat • Terakki 
fırkası da gerek mecliıte ve 
gerek hükfımet işlerinde elinden 
gelen gayreti göstermiştir... (itti
hat ve Terakki Cemiyeti), bir 
ihtilal tefki:ata idi. Bu teşkilat, 
tarihi vazifesini ifa ettikten sonra 
artık tarihin d ei tekrimine gö
mülmelidir. Bu {e~1<iliit gömüldük· 

ten ıonra da artık ..ondan doğan 
(ittihat • Terakki fırkası) nın faa• 
Jf yeti hitama ermit demektir. Bi· 
naenaleyh, bu iıiİm de allinmell· 
d;r. Her ölDnlln vArlıleri olduğu 

aibl, bu ölUnUn de bir varisi 
olmaıı tabitdlr. O da, yeni teıkll 
edeceiimlz ( Teceddüt ' fırkası ) 
olacaktır ... Cemiyetin bütDn emval 
ve eıyaıı ...• 

Bir hıçkırık Hıl ltltilmiı .• 
Kirpiklerinde yaı damlaları be· 
liren ıözler, yerlere çevrilmiıti .• 
Buraa meb'uıu Rız Beyin, titre· - m EV mm 

Ada pazarında 
Bu Yıl Şeker Pancarların• 

Kurt Oıtü 
Adapaıarı ( Huıuıt) - Bu yıl 

mıntakamız ıeker pancarlarına 

haıere musallat olmuıtur. Aralık 
ve yazlık ldSylerİndın maada her 
yerde Tomlmekoı, Fasyetoı ve 
dan• burnu denilen haıercler pan· 
carları delmekte, fidanları kcı· 

mektedlrler. MUtehassıılar bu ha· 
ıere ile mücadele için mahıullln 

temamcn imhasından tarlanın 
lllçlanarak yeniden ıllrlllmeıinden 

baıka çare bulamamaktadırlar. 
Pancar ekiciler bu yüzder bu yıl 

biraz ıarar iÖreceklerdir. 

Halebe Hayvan Satıyoruz 
Mardin (Huıuıl) - Son a-Un· 

lerde Mardlnden Halebe kOlliyet· 
li miktarda kasaplık hayvan ihraç 
edilmlıtir. lbracabn çokluğu 

burada et fiatlarının yllkaelmeı inl 

mucip olmuıtur. Flatlar 27 kuruı· 
tan 4S kuruta çıkmııtır. 

Şile Ormanları 
Şile, (Huıusl) - Şilenin bUtUn 

köyleri kömür yakarak a-eçinmık· 
tedirler. Evvelce kömür yakmak 
yasak edllmlıao de bllAhare yine 
izin verilmiştir. Şimdi blltlln köy· 
ler kendilerine ait ormanların 

plinlarmı yapmaktadırlar. 

yen dudakları arasından, ıu bir 
tek kelime d&kUIUvermlttiı 

- Yazık •.. 
Fakat, bu cılız ketimeı 
- Kabul.. Kabul •.• 
Sedaları ara1mda kaybolup 

ıltmlıtl. Buraa meb'uıu Rıza, 11-
parta meb'uıu Hakkı, KDtahya 
meb'usu lbrahim Beylerle Hudey· 
de aıeb'uıu Rıza Paıadan maada 
bUtUn aza; (ittihat ve Terakki) 
nin acı mukadderatına karıı son 
kararlarıaı vermişlerdi. 

(Arkut nr) 
asa 

İnegöl de 
Bütün Evlerden Kafesler 

Kaldırıldı 
lneg61 ( Huıusi ) - Belediye 

Baıkanı Sabri Demi rclnin iıtlfaaı 
llzerine yerine Bay Nuri Doğrul 

1eçflmi1tir. Nuri Doğrul iı• baılar 
başlamaz kaf ealerln kaldırılmaaını 
temin etmlı, 3 gün içinde Bile
cikte kaf eali bir tek ev kalma· 
mıştır. 

Bundan baıka ıadırvanln et• 
rafıda park haline konulmuıtur. 

Çorumda Yeni Bir Kurum 
Çorum, ( Huıuıl ) - Burada 

eıki eserleri koruma •• araıtır· 
ma için yeni bir kurum yapalmıı• 
tar. Kurum Çorum tarihini aydın· 

!atacak, Çoruma mahıuı ata ılSz· 
lerinl, bilmeceleri, tOrktllerl, ma• 

nlleri ve tekerlemeleri de toplıya· 

caktar. 

Polonya Sefiri lzmirde .. 
lımir, ( Huıual ) - Polonya 

hUkumetlnln Ankara sefiri ıehrl· 

mize gelmiı, beraberinde Çekoı· 
lovak konıoloıu ve Aydın demir

yolu kumpany&11 müdtirll olduğu 

halde huıuıt blr otokarla Selçuia 

a-itmiı ve Efea harabelerini ıez· 

mlştlr. · 
-====----=---------=-._,,"""""- ---====-=------=-caor=-=--=>===--==-==-

Çorum Gençleri Samsunda TemsilVerdi 

Samııuna giden Çorum genolerl 

Çorum (Huıuıt) - Çorum a•nçlerl Samıuna gltmlıler, bir temsil 
vermitlerdir. Bu temsilde iençler Hokkabaz adla 3 perdelik bir plyea 
oynamıılar, çok muvaffak olmuşlar ve çok alkıılanmıılardır. 

Memur Aranıyor 
Tayyare Cemiyetinden: 

Tayyare Cemiyeti Genel Merkezi için Almanca ve Fransızca 
okuyup yazma, konuıma ve her iki dile çevirme billr bir memur 
alınacaktır. isteyenler 25 Nisan Perıembe ıUnU akşamına kadar 
lıtanbul Tayyare Şubeal Başkanlağ'ına mllracaat etıinler. (2049) 

Nisan 24 

Büyük Şehirlerin Derd 
De Büyük Oluyor 

insanların Ve Nakil Vasıtalarının Mun' 
tazam Surette Geliı Gidişini T anzilll 

Etmek Bir Mesele Haline Geldi 

Londra •• Nevyork ıibl bO
yOk tehirler ıöyle dur•un, alellde 
kaıabalarda bile halkın ve nakil 
vaaıtalannın rahat rahat ıf dip ıel· 

melerini temin etmek, her,On bir 
parça daha artan bir dert haline 
gelmittfr. Miıal olarak g6zllmil• 
zUn öntlne lstanbulu getiriraek, 
biraz da balkan ihmalinden ileri 

gelme bir gidlı ı•llı rahataızhfı
nın mevcudiyetini ıörtırliz. Son 

ıenelerde Moıkovanın pek ıi~ ,.-"• 
artan nDfuı mHeleılnl, Rualat• 
koca bir yeralb tlmendöferi )'· i'
mak ıuretlle halletmeye çalqıyor' 
lar. Nevyorkda IH alth tııtlD cal
deler yapmayı dnıunayorlar. R•r 
mimlı, AmerlkaJılann, Newyorkd' 
merkezine vermek taaavYUl'UD"' 
olduklan ıeldln pilinıdır. Bur ... 
bir merkez olacak ve nakil vafJI' 
talarının hareketleri hep barad .. 
tanzim edilecekmlı. 

Kastle Ailesinin Zümrütleri 
(Bat tarafı 11 inol yüzde ) 

lan tetkik ettikten ıonra hidde
tinden adeta tepinmlye baıladu 

- Sahte! vay kurnaz moruk 
vay... Alacatın olıun aenl koca 
tilki nenil .. 

Her UçU de dona kalmııtı. 

Bu hayrctlerinden bilistifade 
herifleri y~kaladık. O kadar ıaı· 
kın bir halde idiler ki 1ıilahlarına 

bile davrannmnmışlardı. 

Bellman Flıtcher' e verdiği 
ıözU tuttu ve po!iı müdUrlyetlne 
gittiğimiz vakit onu serbest bıraktı. 

F erdaıı gUn ıabah gazeteleri 
ayrı ayrı iki sütunda Lord Kaatle 
den bahıediyorlardı. fık 1ayfada 
Lordun bir Iıkoçyab kızla 

evlenecetlnl ve ge'. inin dil· 
A'Unde meıhur Kastle zUmrUtlerini 
takaca}ını yazı) orlardı. iç aayfa· 
daki baıka bir ılltunda da 
11 K&1tle ıUmrUtlerl muamması. 

Lort Kaatle şaka mı yapıyor?,, 
baılığı alhnda, enelki geceki 
vak'adan bahaedlyordu. 

Bir baıka gazete de otuz altı 
puntuluk yazı ile "Kastle zUmrüt· 
leri nerede? ,, sualini ıoruyordu. 

Bunu lordun kendlıi de anla· 
mak iıtiyordu. Birkaç saat ıonra 
po1iı mUdllrlyetine geldi ve zUm· 
rlltlerinl iatedi. Sanki ı:llmrlltlerl 

mUdDriyette imit gibll •. 
Bir mDddet ıonra mHelenl' 

iç.yftzllnll anladık. Fakat it lıtef 
geçmişti. Fletcher çoktan ort,
dan ', ybolmuı ve zllmrntlet 
de onu.. beraber gitmlıti. od.
sına aran ıyR gittiğimiı zaııı" 
voık'a gU:J Uıı de .. beri avdet etnıt' 

dlğini öğrenc!ik. Kasayı açnıı)'• 
gitmezden e\'vel bütün eıyaıı~ 
ist&ısyona taşımıf. Kendisi glP' 
hınız olan kar11ı da onunla ber,
bar kaçmııtı. T evekkelf herif k,
sayı açtığı zaman alnından buradl 
buram ter akmıyordu! O ıırad• 
k&11anın baıında, pollılerin ar,
smda dururken hakiki zDmrOtltt 
de ceblnda bulunmakta idi. 1',
aayı açhğı vakit el çabukJujll• 
zllmrUtlerl aıırmıı ve ıahteleriol 
yerine koymuıtu. ,, 

Poliı mUfettişl ıuıtu. SlSnlllDf 
olan ıfgarasmı yaktı ve içini çf" 
kerek llive etti: 

" - Herife aıkolıun diyec.
ğim ıeliyor. Kendini tehdit ede:. 
leri ortadetn kaldırmak vı heın .,
zUmrUtleri çaldıktan ıonr• ~,l• 
bestçe aıvııabilmeai lçio polid,
yardımanı temin edebilen bir • ~ 
mın zekiaına hayran oloı•lll 
kabil değill ,, 
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Deli Kıtaları~da Önlü Akıncılar Vardı •• 
lwve11cı k•nn .. nn 11a11 .. s11 

Orta MaoariltaJI o•alarında TOrk 
ileri kollarıadaıı biri de S• 
huaka palup11dıı. Bu ldlçlk 
kalecik, bir defa .tüa Macar •• 

• .Almu ŞovalJeleıiabl muhanra
llDı uğramıttır. Kahraman m•· 
hafızlar, iki huıa9 laareketi PP
mıı, dfitmana bir hayli ..,.-. 
••rdirmiılenlir. Fakat onu vekil
meye mecbur edememlflerdir. 
Çibıkö ıayım pek 9oktur. Bu
dan bqb S......,_ ,_.,. 
ihtimali yoktur. P._.. mu
hafızı Şahin Bı1, beraberinde 
Deli Allan oldutu halde kıl• 
burçlanndan dtifm&D ordugibıaı 
taraaıut edl7or 'Ye YUİJ8tf bir: 
tare düttliıü.yorlail 
Şu kadar ...,1d: Kahraman

laranuzclaa bqhea11 olaa •• DeU 
Aalaa ,, nm lalıjl •• •••iN br 
,_aalatıu•u~bw 
lllllaemlfyek~MLQaPı 

Sta&ulka tcllell 'hmaJ1dam San 
~ beyia br•8Ulcla korkunç 
bJr heykel slbl duran Deli Aalu 
ffte ha aalatblıma slbl sJylamlf, 
11thlanımtb ~· prçektea 16n61ieri 
arkıtecek bir durup TardL 

Kaplaa poata bafhttam altul
dı kalın daaaarb aln11a ohlnnuı 
0~n ç• k talı• tı.ı-tnıde •• ke
aarlarında k mhllir aUil Pala 
.avat'aıda VUl'allDUf.,. kJ~ 
mızıakl r :n, topuz,_. J•ptljl 
ıent.ikler ıarit•llyor, Wr lNJtao a 
• .... t&aa ,..,.... .. babaclaa 
kaim* ltu ajar ltq aiperiftl dellDif 
oldtıp HÇİ iyorCAU. 

Deli Alla• bu D.U adanı 
dele• ylil 1iil dea almafh, ancak 
kendiıi de De.I b&m~den oldu
IU8dala bu .. iki Uliai .. pek 
iyi .a.taWUıA 

(Aik•• nr) 
, ....... ) _KaM ... ,- •• ~ .. -~""""3!!!:; ........... 

~·· Wr "' t. 

- Nı zaman bir patavatsllhk 
rap111m, kendi kendime glllerim. 

- Demek hayatm hep glll
melde ıeçiyor 1 .. 

Öz Xilrlcç11 
Bilmecemiz 

DUnkD Bilmece 
1 234S878 

Bualnkl Bilmece 

Bot dart lr8feleri apflda , .. 
.... ...a1ara ... iz 1'Mıçe 
k.u..ı.rıe clolct.aaul. Bu _. 
reö hem Yaldt pç1rmlf, Mm 
a. il T•kçe lr.eliaelerl &pen
•lt oluraunuzl 

1 3 4 5 6 7 1 

............ 
l - Hleıet ·lllm 
1-Mem•p .... q 
S - Bir aota • nae 
4-llate...ır .ı.atı 
5 - Haf f •••dar llhlka• 
6- S.uk alma 
7 - y ....... ~·pıln lçk' 
8 - Mefk6n • bir nota 
Yulalrcla11 •tt: 
1 - Hiefl 

-

• - o.ek ........... ••rl
.... , • alf tieala ıon harfi 
• kll'•&•J• 1akaa bir nak 

- Boaa1mq • o.rtua• W. O 
koıNlaaoallahmmiJM 

' - Yed· aonuaa bir N ıe&o 
rilhtee maliaGI 

1-Alkar .. at1f ..... aı.t 
' - Eklet • eeref 
7 - Klıade 
·- u .... hfta 

Tı.a Refrlratl 

Mevlina Müzesi 
------------------Konya da ki Mevcut Müesseseye Bu 

Büyük Adamın ismi Verilemez 
Mi, Dersiniz? 

Konya - Her 
•ne daha ı• 
zell .. en Kon1a· 
mn ~ele 
mllhim bir abide 
Yardır ı 

MeYllnanan 
eakl tnrbed, , .. 
Dl mOzeıl •• 

T&rk bllkt\m .. 
tiam uld aura 
verditl ehemmi
yetle, p seç
tikçe memlek.tla 
her tum wr 
mDıe halla• ... 
kaluyor. Gelmlt 
ıeçmif bitin 
medeni milleti .. 
rha faall1•t ..... 
kezlDI t .. ldl ed• 
Anadolu, uaaa Mnl&nu•• ttıMll, itte 111 •m kulealıı Jlb•lcliii yerdıtllı 
bayle bir mata llyıkm ela.. • mqtar.. Fakat 111t1a imalara 
kant toprap 10ktar ki, albacla ntm• flmdl ita mllenin ilmi 
tarihi olmum. (Koaya uanatika mlsui) clir •• 

Koay .... ••• de ille .. ,.. Dlroraa lda -.,... Nazif, tan
Ud mlblm denin: Selcak " O.- bari Cemil •kalrlan açacak ka
... ı. denlnhi • ıW ..... ı.w dar ......... ..ıtaa Mahmut, ..ı-
IİD .. de aldayaa W. 1• elda... tan Ahmet, Bvaat lalmlerlnl • 
Etrafım Roma " Yau uarll• ilftirmlyecek kadar aklye riayet. 
ılaledilderi ita laabW W... ,'Plyerloei •• Klodfuw. ialmlerW 
~ ( nanatib) .aı..U:ı•ı .kak ha,ı.nadaa üldmaayauk 
lanm lmNDdineek kadar aaa'hl kadar habr hotlak ,adea ba-
Te renpa bir lıale konm111tur.. lflnktl Tlrk, (Koaya aıaraatlka 
'Kıymetli bir alim ve bUyllk bir mllzesl) gibi ba11Da kalıp bir 
müteahauıı olu bu mnzenl mll- iaim yerin• töhreti hudutlar 

telli ... .. ....... , ........ ........ 
lalçblr .., lllw edllmelr.,., .. 
lmbbe altuadaa .... ..,a1ar-. 
ibarettir. ... .. ,.. .... .ayı.-
•• iatedijba fikrime pll1orum. .. 

8 Reblalenel 80I te dotaa, 
10ara Hbnalle beraber (B.Uh)tea 
808 de bicnt •elen Mevllaa, 
bama 8\1 kabhaamq halm bir 
Tlrk ffllclıclar. Yudajl we • .,.. 
dana koydup uerlerile beynel
.Uel filoıoflar aruaaa tir• bu 
Tlrk ÇOCajuaa 0..aalalaraa 10D 

denlae kadar • bitin blylk 
adamlara l&ylecUkleri pbl • evliya 
dımifler. Tekke, tarikat Ye etil• 
1a:rt kaaaalan •• m\lb4ke11Jelerlle 
ta';; c.....,,etir.=: 

ataW,tball flP. 
llfttE .. .aJ HY•9"._.1Jbt 
.. tamyatalaa~ 

Haftada bir Iİma 'hanelerde 
yapılan merasimlerinde dini lyin
deQ &iy ade muliki, edebiyat ve 
be1et ilmi Tardı.. py bin etrafın· 
da danea mlridanla manzumel 

..... -.: ........ ..., .. , ..... 
-ilillll9. ~ .._.) adım .., .....,... .. ......... --. ...... 
llJ• c:llJ• bir adat Ulmaanda ı.. 
Ymu lmre,t de JUU EYBr• 
delil Anadohmo buı yerler ale 
daha ileri gidilerek Tlrklln Per-
pmberi diye tanırlardı. Tarikat ıa; 
Yunua Emre bektap mutaıanuf 
ldL. et• aun Farlll ae; Mevllaa 
ıamenında Se!çukun nımt Hum 
fariliydL 

DeDİzyolları 
iŞLETMESi 

..... KGlllwatl - lhthu Be- ....-·ye, temeln :r.-ıı hareketi 
... kdiyümıa d6rilloctl pni IOD •b 

Aenteleri ı KaraklJ Klprlbafa 
Te • 42362 • S keel lllhlrd raade 

oildl ~kta. Te.-lm• lltat H. Naıım'Ja• mı veriye De ve 01111a etraf ada 
dır. Büyuk bir irfan mahıulü ve sorlu an il• beraber da'-. birçok 
bır hımmtttir. Mlt8telm her fkl ctı1e kerelerin hem harelietl lilla••ri> • 
batfin inoelilrlerile tUamıf ettltiadea ve hareketi clewlye le .mahıerla 
her dôrt cılt birer ayda tıefkil..tmiftiı. bulunduldanm fmeali o.arak 

Hollvut - Bou--. it Niua 161termek ittemiftir •• 
_,.. reeldi Ye pael llUİmler. Sut 
Dervittn, C hat Keataen'ia ve Mönlr (Cop~) Aa it buçuk alll' 
Siileymaıua-,.ıtilan lntipr «mittir. enel .... tafta bUlulaao M'evl&a-

-·· .. --. ·-
00

·-···-· - .. -.... --·----· --= J1 daha bafkaca lddialanndaa 
ıoara Wlylk bir heyetflna• ola-
rak da a&rlyoruz., O halefe 
MeYIAna, ırlomııdaa yetiıen ve 
yetifmeaile iftilı,ar ec:leeefimis 
bir illa adamıdır ... 

---~Han TeL mto.•--ll 
IMROZ YOLU 

KOCA.EU vapuru 25 Nlan 
PERŞEMBE glnl 1&at 18 u 
Topbeae nltbmnaclaa lralkacalr 
tid ft• Te~ GeH&• 
Lls-aeld, Ç le. lull'ma; 
cllntlfle ltua.ara lllntenı ·-.... .... ,..h., 

kiye u;rayacaktar. 

Ba"""q ~ ~"i4. *ltlild 
M• fM.M!IRw-..-,.,~• ·· 

cm~~~~==~ 
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ESMER GÜL 
Muharriri : A. R. Tefrika No.: 85 

İyi Bir Tesadüf !. . . ,_.......,._ .................... .._ 

Es ., .. er Giil, Eir Bakır Tepsi içinde Deli Veliye Kah· 
vea· tı Gefriyordu. Kirpiklerinde Yaş Vardı 

Şair Nedim Efendinin 
MlsafJrlerl 

Br şiktaıta i camet eden Şair 
Nedim Efendi, bUyük bir meaerret 
içinde idi. Bugün yatrğından ilk 
defa olarak kalkmıı olan (Deli 
V tli) nin (revak) da, güneşin ılık 
ziyası a:t nda ağır ağır gezindiğini 
görür görmez, aanki dünya onun 
oluvermişU. Se•İncinden ellerini 
semaya doğru kE ldırarak ıallıyor: 

- E ire, Deli Veli.. Nlceıin ? .. 
Hoş imdi.. Kefe 1i yırttın, .ayılır. 

Di) e bağrıyor ve sonra : 
- Hey kadir allah.. Şunca· 

ğııı halas ittin. Bizler de vasıta 
eyledin. lnşal .ah, maneYİ ecrin 
görürüz. 

Di) e dua ediyordu. 
Bu esnada, Esmer glll, bir 

bakır tepsi içinde, Deli Veliye 
kahvaltı getiriyordu. Nedim efen
dinin bu ıözlerini işitir işitmez 

durdu. Bu genç habet kııınıa 
uzun •• ıUrmeli kirpiklerjnin ara· 
ıanda, timdi birer damla yat 
parlıyordu. Derin bJr minnet ve 
ıUkran ile Nedimin ynznne baktı ı 

- Hey efendi.. Eğer aen ol-
masaydıo, onun hali nice 
olurdu? .•• 

Diye mınldandı. 
Deli •eliyi, tair Nedim efen· 

dinin kanıtığı bir mucize kur
tarmışdı. 

Ağuıtoıun ı cak bir gecs"nde 
boğucu havacan bir tlirll 
i'özler;nı uyku tutmayan Nedim 
Efendi, hanfiz tan yeri 
ağarırken ••inden çıkmıı, (Ferah
ibat) ıarayının arka11dakf koruda 
16yle bir dolaıarak serinlemek, 
Ye bir aı da bülbtıl aesl dinlemek 
iıtemitti. Koruda dalgın dalgın 
gezerken, (Per;U ev)ln yanına 

kadar geldiğini hhısetmemiıti. 

Fakat, derinden gelen bir inilti, 
birdenbire onu titretmitti. 

Nedim Efendi, evvdl bu 
iniltiyi bir hayal zannetmişti. 

Lakin bir aıı: sonra, daha barlı 

b\r surette itilir İiltmez, muhitin• 
do bir facia kokusu hi11eylemİftİ. 
Bu iniltinin geldiği tarafa doğru 
llerlemiı, bir çukurun içinde Deli 
Velıy i bitap n bimecal bir hal· 
de görür görmez, vticudu buz 
kesilmişti. 

Bu hasıaa tdr, acıklı ıeylere 
kartı hiç tahammül g6ıterenıedlğ1 
halde, derhal çukurun içine at• 
lamı§, Deli Velinin elini avuçla 
araıına almıı: 

- Hey birader, kimsin?.. Bu 
lıal nedir?. 

Diye bağırmıştı. Fakat Deli 
Veliden, derin ve acıklı bir ini!· 
tiden başka bir cevap alamamııta. 

Acaba bu adamı ne yapa• 
yım?.. Ne işley: nı? .. Hangi bara• 
mının terrine uğramıştır. Onu 
bu halden ne sıl halas eyleye) im? 

D:ye dü,ünllrken, uzaktan 
acıklı bir feryat iıltmiştl. Genç 
bir kadın: 

- Deli Veli.. De!i. Veli 
heyyy, Deli Veli ... 

Diye, ağlayan bir sesle bağrı· 
yor, oradan ora ya koşu} ordu. 

Nedim Efendi, hemen çukur· 
dan ~ ıçr&mıf, gözlerile etrafını 

araştırmaya başlamıştı. Hava, 
artık eni konu ağarmıştı. Uzakta, 
ağaçların kalınlı inceli &aklan 
arasında, oradan oraya haykıra 

haykıra kotan kadını i'ÖrmUf, 
o da, ona doğru lrnımaya batla• 
mııtı. Fakat bu kadına yaklatıp:ta 
onun yüznnn görür iÖrmez, dona 
kalmıt: 

- Acep düş mn: yokaa ha· 
yal mi görürüm. Bu kadın, 
Çırağan ıafası geceai, fikrimizi 
talan ey:eyen Esmer Güldür. 

Diye mırıldanmıştı. 

Eımar GUJ, Nedim efendiyi 
görür 2örmez üstüne atılmış: 

- Hey efendi.. Buralarda 
dolaııraın .• Katledilmiı, bir adam 
meytine raıtladın mı ?. 

Diye bağarmıştı. Bu kadının 
vaziyeti, Nedim efendinin kalbine 
daha bilyük bir ıstırap çaçmıştı. 

- Beli hatun ıuradadır. Am· 
ma, meyyit dedüğün , henllz ber· 
hayattır. liele biraz sakin ol. 
Bağırıp çağırma. Zavallı derdl· 
mendin canını, batına 11çratma 

Dedikten ıonra, Esmer Gnln 
iıticvaba batlamıştu 

- Bu adam, Hnin neyindir?. 
- Ah, efendi.. Onu sorma. 

Benim haıbt bir Atıkımdır. Nice 
zamandanberi pervane gibi etra
fımda dönM, dola,;rdı. Fakat bir 
i'ÜD dahi benden gim alamomııta. 
Ona ettiğim cevrücefaden neda· 
m•t getnrUrDm. Allahatkına teı 
beni onun yamna götürün. Hiç 
olmaı:ea helAllık dileyim. 

- Peki, hatun. Onun bu hale 
ıelmeaine sebep nedir ? 

- Efandi 1. Bu, uzun bir hi· 
kAyedir. Hole ıiz beni, onun ya· 
nıoa tezce iletnn. 

Nedim Efendi ile Esmer Gül, 
koıa koıa Deli Velinin yanına 
2elmiılerdi Esmer Gill, çılgın bir 
feryat kopararak çukura atlamıı, 
Deli Velinin boynuna sarılarak : 

- Senin gibi 1adık bir Aşıkı 
bu hale ko) anların elleri kırılsın. 
Ah, aenin kadrin bilmedim, 
Keıkl kuru ekmeğe katlanıp fa 
bir köıeye çeki.ıeydim benim 
yllzUmdon bu ha!o ıeldiğin gör• 
meaeydim. 

Diye feryada ba,lamıştı. 
Nedim Efendi, bu acıklı 

manzaraya dayanamamıştı. Ağlaya 
ağlaya oradan uzaklaımıı, etrafı 
araıtırmaya başlamıştı. 

Eh, çıkmayan canda Umlt 
vardı. Bir kolayına bulup turadan 
evine götUrebfüe, belki bir cerrah 
çağırıp tedavi ettirerek fU zavallı 
aııkı kurtaracak, insani bir vazife 
yapmıı olacaktı. 

Bu eanada uzaktan gelen bir 
kaval ıeı", kulağına çarptı. Kal
binde derhal bir ümit uyandı. 

Bu ıesin geldiği tarafa doğru 
koınıa) a batladı. Korunun ağaç· 
ları altına yayılan koyun ve keç;. 
)erin arasmdan Jolaıarak, genç 
ve gürbüz bir çobanla karıılaşdı: 

- B re çoban.. .Şurada, hara• 
milerin şerrine uğramıı bir mec· 
ruh yntır. Eğer onu ıutlayıp ta 
benim haneme nakledersen, hela· 
lı .ıdan bir flori altını \ar. 

Diye bağırdı, bir flori altınını 
duyan çoban, hemen kaval ı nı ku· 
şağının arasına yerleştirdi. Koyun· 
larma 16ylece bir göz gezdrdi. 
Mlitevekkil bir tavurla omuzlarmı 
ı:lkerek: 

- Efendi! •• Hemen o mecruhu 
göıter. 

DedL 
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Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar . Kılavuzu 
l - Öz türkçe köklerden gelen 

- 29 - \ 

ıöılerin kar,ıeına ( T. Kö. ) belılrği 
(alAmeti) .konmuıtur. Bunların her biri 
hakkında ııra ile uımaıılanınızın 
(ınütehaısıı) yazılannı gazetelere ve• 
receğiz. 

2 - Yeni konan kar~ ılılclarm iyi 
ayırt edilmoıl i~in, geregioe göre, 
Franıııcalan yazılmış, ayrıca örnekler 
de .konulmuştur. 

5 - Kökü TGrkçe olan k limAlerio 
.bugünlcil itlenllmit n kullanılan şe
killeri alınmııtır. Aslı ak olan hak, 
aılı ügciim olan hilkUm, Tt.irkçe ''çek,, 
kökl\nden gelen şekli gilıi. 

Keıel - Ke.llme, ıre•ıeklik, kesel. 
Ke,fetmek (Bak; icad) - Aç olamak 
Ketf - 1 Açın, 2 - (Bak: lgc ıd) 
Öraekı Kim1a en büyOk l<etiflerini 
LAvvazye'ye medyundur - Kimya 
en bOyllk açınlannı Llvnıye'ye 
bor~ludur. 

Kltif - Açan 
Ketide etmek - Çekmek 
Ketmetmek - Gialemek 
Ketllm - Atı• pek, atn ıılcı, 1riıer 
KeUlmiyet - Giıerllk 

Key - Key, yakma, dağ' ama 
Keyetmek - Datlamak, köymek 
Keyf - Keyif (T. kö) 
Keyfi (Bak; indt) - Keyfit, kendlı 
Kua - B45yle, böylece, bunun 1ribl, 

da, dfthi, yine 
Knallk - Bunun rlbl, yiae, öylece 

idem 
Kıdemli yGzbaıı - ÖayGzbafl 
K tf - Kafatası 
KıJide - Boyunluk 
KılGkaJ - Dedikodu 
Kıraat - Okume, lektGr 
Kıraat etmek - Okumak, laktırmak, 

Jak11ymak 
Kıraat kitabı - OkuY • fr. Llvr• de 

lectur• 
Kı•ım - Kı•ım 
Kıımet - K.ıamet 

Kı ıtaa - Ölçek - fr. Criterium 
Kıtr - Kabuk 
Kıt'a - 1 • Bölge, katta (T. Ka.), 

2 - BOyOklOk, irilik (Bak; cuamet) 
Öraek; 1 - Y eryüzO bet btlyOk 
kıt'11ya tefrik o 1unur • YeryQıı:ll bet 
büyQk bölgeye (kıtğaya) ayrılır. 

2 - DuYara talik edileeek kıt'ada 

( cuamette ) bir harita • DUYara 
asılabilecek bOyOklükte bir harta 

Kılll - Ö ldtlrüm 
Mukatele - Ö'~OrUıme 
K•vam - Tam 

Örnek; Bu itin tam kıvamına rel· 
diği bir ıırada • Bu itin tam tavanı 
buldutu bir aırada . 

Kıylifet - K y fet ( T. Ka. ) 
K-yam - Ayı:. kl anma 
Kıyam etmek - Ayağa kallcmnk, 

ayaklanmak, lcalk •tm <> k 
Kıymet - Deter, kayruet (T. Ka.) 
Kibar - Kibar 
Kibr - Kibir 
Kiflfı nefa - Duyumluk 
Kila - Kireç, kireç lafı 

Kilye - Böbrek 
Kin - Kin (T. KB.) 
KiaYe - Geyıl 

Örnek; Din rüeau· nın huauıl kine 
l'İymelerl menedilmiıtır • Din ulu· 
calarının özel geyıi giyuı•leri yaaak 
edilmittir. 

Kiper - O ke 
Kitab - Kitap 
Kitlbe - Yazıt 

Örnek; Orlaon kitabeleri • Orhon 
yazıtlan 

Kiyaaet - Uıut 
Örnek; Bu mHeleyi •izin kiyaaetJ. 
'niu teydi ediyorum. - Bu ıorumu 
aizin uıufunu:ıa bırkıyorum. 

Ko'ordu kumandauı (ferik) - Kor• 
general 

Kolordu kumandan ı - Korkomutan 
Kolordu erklnaharblyHİ- Korkurmay 
Kongre - Kurultay 
Kontör, aıuaddit - Saya~ 

Köhne - Eıkl, t1kl pGıktı 
Örntki ÜıtOadı bir köhne llbaı il~ 
kartıma çıkta - ÜıtOnde bit •• 
pfiıkCl r•yıl ile kartıma çıktı. 

Kroki - Taalak 
Kubbe - Kubbe, kGmbet 
Kud.t - Kutaal 

Örnek; Milletin bOyOk lnkıl&pla,.... 
da pitn olmak a~ır oldufu kad-' 
da kudıi bir ittir - Uluaua bOy~ 
dnrimlerinde önayak olmak al' 
oldup kadar da kut.al bit lttlr. ı 

Kumandan - Komutaa 
Kumanda - Komut, komuta 

Örnek; 1- Aıkere nrJlen (hapr~ 
kumanduı Ozerine - Aıkere .,.ı...-

lea ( hnzırol ) komutu Gıı:erlne. 
2 - Kumandaaı altında bulu•" 
linyı ıarka dotru ilerletti - IC#' 
mutaıı altında bulunan tuJ•t' 
doğuya dotru ilerletti. 

Kur'a - Kurta 
Kurb - Yakın, yan 
Kurban - Sunam 
KurretOiayn - Gaı beher' 
Kura - kun (T.K<S.) 
Kuaur - kuıur (T.K<S.) 
Kuvnt - Kuvet (T.KlS.) 
Kuvvei inbatlye - Bittlft 

Örnek: Kunei lnbatiyeıl pek fr . ,,,, 
yizdar olan garb vlJAyetler• p 
Bitelgui pek ıOr olan bata Ul•.,,, 

Kunei muharrik• (Bakı Hareket) 
iıı•tıe 

KOçDk zabit - Erbaı 
Ktıfretmek - SöYmek 
KQfilrbaz - SöYgen 
KilfO• - Dendet 
KOlfet - YOk, ağırlık fit 
Kül - Tüm, bCltlln, bepıl, kal " 

Le tout 
Kül.i - Tilmel, kOllit fit 
KQlliyet - TOmlGk, kOlll7ıt .. 

Totalite 
KOnb - Öz, klSk, kOnüt 
KOnye - Soyadı, künye 
KDre - küre (T.Kl:S.) 

(Devamı ıs inel ,.Uadet 
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Yerli 

-

Sümer Bank 

Mallar Pazarları 

Ismarlama ve hazır 

1 

· Uünyanın en ıağlam 

LASTiKLERi 

ve son moda kadm 
Erkek - Çocuk 

TENİS 

GISLAVEO 
yerine batk• 

marka veriyorlar, 
Aldanmayınız. 

GISLAVED 
Marka•ına 

Beyotla fabeslnln ısmarlama AY AKl<APLARI dikkat edınız. 
f8plıalan, lstanbalDD en SOn TUrkiyenin Yerli Mallar Pazarlarında ve umum kundura satan 

mağazalarda arayınız. 

mo~nupkp~~-~~ '-------·---------~ 

mz::&:.1~ Yeril Mallar Pazarlar1 BeyoOlu 
_,,...,,,......._~ 'ubeslnln ttapka dairesindeki 

.................. ~ fevkallde zarif modelleri gör
meden şapka yaptlrmayınız 

,~ ........................................ ... 
BOVOK 

TAYYARE PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

Yeni Tertip pllninı görUnUz. 

1. ci keşideıi 11 Mayıs 1935 dedir. 

Buyuk ikramiyesi: 25 •O O O Liradır . 
Çocuk Haftası-Kumbara Haftası 

Kitap almak için 
bütçeniz 

müsait değil mi 

Bir Lira 
ile TUrklyade çıkan 

bUtUn kltapları temiz 
clltler içinde okuya
blllrslnlz. 

6 Aylık abone ücreti 

1 LiRADIR 
Kltaplaramız abone· 
lerlmlzln ellerine ka· 
dar göndarllmaktedlr. 

Yeni Kitapçı 
Ankara caddesi No. 85 

:zU ~ BARAa a:ı!z. B !~!!' ~~n~ Db! tta:: Tifo~. ::::~·~.~~~ın~::l 
mamak için ağızdan nlmau tifo h•p-J 

ÇOCUğllDUZUD da birikmiş bfrPOk parası o)acaktır. le.rıdır.Hiçrahatsızlıkvermoz. Hı>rkeıı 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii l ~-~ ala bilir. K utuau 55 Kr. 

• 

Gençlik ve Güzellik 

J\anzuk ecznneıi müıtalızıularıııdaıJ: 

Balsamin kreıll~ 
Teniııız:u latif tazeliğini, cıldİ~ 

a;İn cazip taravetini ancak ( BAJJS b' 
.MIX J\1{1'::\11) le meydana çık.llJ'.•;. 
lirsiniz. Güzellik sırrıaı terkıbııJ ili 
aııkhyan ciddi ve §&yani itiın~t ~e' 
senelik bir güzellik kremidir. Dır a' 
fa ( J{HEM BALSA.Mt.r) kull•0 ıf 
beşkıı krom kullcmamnz. Tıınıo~, 
ıtriyat ıııağazalıuiylo büyiik eczaneler 
b lJ 1 unu r. ,,:zj 

Dikkat: letanbul posta kutuıu 'j11~ 
a ~rcııaıe S. T. rumuziyhı 6 kurl~i•' 
post ı pulu gôııderiniz. Adres 
mecoıtrıi Lir nümune gönderilir· 


