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k nıara dası ol k ı.---------------ma tzere vukua 
1 

• ne adar mUıkUl olduiunu ancak 

ıelzele bl~kkında bir ha:.~:~.::; :d ztaman anladım. SaBrsını bddan elzele Felaketinin 
ncı ma unıat gelmekted' B e a aendell,ordum... u un u- l T 
ları, ııra.hle aırzag" ıya ya ır. un- ğum yerden etrafı gözden geçi· akrib Al Bilançosu 

M Y zıyoruz• · k ~ 

d 
arnıara ( Huıuıt ) - Gti , l rır en ı;arıımdakl binaların la- :Marmuada .'6C» ev Jılalmııtır. 

• an11zı harabey• • ze kambU kliıcb atW .. ııaurak C k ~ çevıren 1 1 1 ınar!ıda ( 4 ) ,, " 
• adar dehşetli l e H e ve btıyOk bir gOrültll ile yıkalmaea GOndotdu, Pataliman, Harmalı. 
anlatmak bıle 1 ° muıtur ki bunu ortalığa dehıet saçıyordu. Çoluk Poyrıız'ar, Tus!u k~y1erl yıkılm1ıbr. 
Zelzele güntı •• ~s~na 

1 
titretiyor. çocuğun evlerden bağrııarak Balıklı kısmen yıkılmııtır. Gündot-

de buluaul ordum~ Ak ·~:dh k~y· sokağa fırlamaları Ye çocuklarını du köyOnden bir kadınla çocutu 
doiru a acakaranlıL 1 b tlzerme kaybeden kadınlann feryadlan yıkılea aakaa altında kalarak 
•Odb" " aıark n h bl 6lmOılerdir. Harmanhda biri •tar 

lf b:r gOrU:ttı ile b e ma teri r manzara basıl edi• Dç yarala Yardır. Şimdllik reami 
ılddeta b · r sarsmtı beıal ~ra ber yordu. Tabla tan bu lnaafsız zul• . zarar malumatı yoktar • 
llçrattı. Derhal sokağa yferımden. ~One kartı insanın Aciz duruıu 
Ve •çılc l:ir llhada a ~rladım. ve bir ıey yapamaması bir kat 
•tldbif manzarayı g yraihtiyart daha feci oluyordu .•• 
,?•ı•rıda ayakta d seyre daldım: Bu dehıele inzimam eden don-

•• urmanın bile (Dnamı 15 inci 1Gzde) 

Oz Türkçe 

İzmir de Evlenenler Azalıyor .• r c.,. Riiıa biıiaa - ---
IJ•rdu ı laınirde ıaaete1e btlcirl- Temiı bir ey bayanı ile bir arada 

Jlla ! ' nlen•eler ld 
•ıa 1)'0rınuı, bunu 1 • J'I an 1aıamanın tadını tatmıyan1ar için 

t~a Ye ıaıet yi doldur 1 ae C••pnu- n!enmek bcJlı:i bir angaryadır. Ancak 
• r , •• , ıibi okunıada 11111• Jarıyan bu ayle tat~. bir a~garyad1r ki, dene· 

en ft'lmedL n ••çrnek ellnı. yenler, bir daha denemek için c:an 
Batından 

10 
ıı.tarı •r. Kar:sı ile ayrıldıktan sonra, 

nuna lı:ada k •• ne ya1an aö il . r o udum, erg-en yaıa yanJBTın; ne kadar L_az 
lını ir çöpçatan y yeyım, canını aıkıJdı. oldutuna g-özünilı ilitmedi mi? 
fıınirde daba ı~n anlattatına göre, Jlizim anladıj'ımız ıudur: ErgenJik, 
oleaiJorlarm· ço orta Y•tlı erkekler r enç1eri ken C:lne çekiyor. Bı:tıboı 
lenenler • 

11 
1• ~ençler arasında ey. yaıamak, onlara, tadına doyulmaz 

Diye bByle o)dca kadar azm1f. Bunun bir ıey ıibi 1reliyor. Bir de, ortal ık· 
tiri" ıiliyi sn. utunu, ben b:ras kea- taki 1reçim darl·tı, kendilerini evlen-

Genç'er• b' mekten alıkoyuyor. 
kalnıaktaa ~- kır kadına batlanıp Birincisini ele alalım· Eraenll" 

1. . •or uyorlar S 1 • • ..., 
IY ıl ık i J•t• • anıyor ar lı:l, yukarıda da dediğimiz gibi lılr çat 
lc3Je Jetayılh;nın ;adını kaçıran bir itidir. Gençlikte çekilir, kocalıkta 
•nlan ıenç ~~ 1~ ıte bu dütilnee, çekilıneı. Denilecek ki ı 
tQ uz lı: tu• r ısla baı r3z olmak- - iyi Y•• iti• .. Ria de gençlitimizl 

1 . d tayor. il . l k 1• ltGnıel ld 1 e oynaya ıeç1t r, oc:ayınca •Y• 
anlırlarda. E er, ~anı ıJdarıaı çabuk lt'niril 1 
ta para ev i lb~D bır erketin harcadı- Bu dütOnce, büsbütln yanlıfoo 

' · ır erkekten çoktur. "Erıen'in . Kocalıkta evlenmek, yetmitlnden 
bit~. •Br.GoQ 1Pa~aaını ıt Jer, 1akuını sonra gelen Yarlı ta benzer. Hiç bir 
lik, ı•Jip r ~ .:~a atmamalı! Genç• ite yaramaz. 
lat •-ı eçıcı ır. Yaı llerledikçe, Blı. ıençlerimizJ, yemiıslz ata,. 

••er artar 1 • 
eıcalc b' • naan, •Ye l'İdince, 1ribi ıörmek istemiyoruz. 

ır forl<" t . b' d k Ç mıya b 1 ' emız ır öıe ara- oluta çocuta karıımanın da 
aı "· Gen l' kt k celer ıeç'.ri'ebil ç ı • uy usuz ge- kendine göre bir tenUti vardır. Bu 

k lr, çiçekten çiçet• ıenliti, ancak içinde olanlar bilir. onaD kelelJek!er gibi b 0 ya lı 'd ug- n ıurada, Erıen'er; aza çota bakmadan 
nn erı e etlenileb"l' A k ' ko ı ır. nca , kıla kırka yarmadan, kendinize birer 
cama çatı gelince blltil ' 

••ler, insanın fitil • fitil DL o eğ.den- et aeçiniıl Sonra, lıu 1rençliti çok 
,.._1 L.--'-- •uraun aD çok araraınıa amma, bulama&aınıa L 

,..~. . .. 

Bugün 

Sayfa 

Rauf 
Öldü 

Yekta 

Şark must• 
,,.,.,,,~~ıı;.....,~c."-":~':m • .sintı bakikt 

bir llatadı olan 

~auf Yekta, 
ciiln ıabab Bey• 

ler be y in de ki 
evinde 6ld0. 
Buglln tarihin 
mah olmaktan 
baıka kıymeti 
kalmamıt olan 

ıark musikiıl, 
son de•lrde 

Rauf Yektanın bllıiıl ile çok diğer· 
li bir Ustad kazanmııtı. Rauf Yekta 
bütlln hayatını, ıark muılkisinin 
çok zengin olan nazariyatını ve 
lçyUzUnil araıtırmaya vermlı, . yıl· 
larca uğraıtaktan sonra bu mu
sikinin eısiz bir bilgini olmuıtu. 
Bu musiki hakkında dUıUncemizl 
açıkça söylemek lizımgelirae, ıerl 

( Dnamı 1' GocU Jlıde ) 

Marsilga Cinayetinin Tahkikatı 
-

Macaristan istenen 
Dosyayı Hazırladı 

Beş Memur Mes'ul 
Tutuluyor 

Cenevre, 9 - Macariıtanın 
aluılar kurumu delekeıi M.(Eckar• 
dan Marsilya cinayeti hakkında 
memleketinde yapılan tahkikata 
aid dosyayı getirmek lb.ere oldu .. 

tu haber verilmektedir. Bu dosya 
75 sayfadan ve 100 tane de illve 
ıayfadan mürekkebtir. Bu ıon 
ıayfalar pasaport işlerine, mili• 
leci yerleımeıine filin aiddir. 
Bu dosyada beı Macar kUçUk 
memurunun mes'uliyetl tesbit 
edilmektedir. Bunlann ikisi zabıta· 
ya menıubdur. Macar d•leJce.l Bag Eclcard 

Ev Sahiblerile Kapıda 
Karşılaşan Hırsızlar 

Azabb.apıda Aseki ıokağmda " 9 ,, numaralı evde oturan Bay 
Mehmed Ali bayram münaaebetile ç~cuklarını ~e eşini almıf, evin 
kapısını kilitleyerek aezmeye gitmlf. Üç dört aaıt dışarıda kaldıktan 
sonra yine toplu bir halde eve dönmilıler. Kapının anahtarını sok
muşlar. ÇevirmiıJer. Fakat açılmadığını ve arkasında da sürmelendf. 
tini görilnce şaıırmışlar. Çocuklar bağarmıya başlamıılar. Bny.llk 
oğlu polise koımuf. Komıular toplanmıt- Kapıyı kırarak lçerı!o 
girmeye haıırlanırlarken kapı iç taraftan birdenbire açılmıt ve ıld 
adam sUr' atle dışarıya atalar ak kaçmıya başlamışlar. O ıırada 
yetiıen bir poliı kaçanlardan birisini yakalamıf. Bir bqka memur 
da başka bir ıokağa sapan bunun arkadaıına tutmaya muvaffak ol
muıtur. Bunlar maruf sabıkalılar dan Dado ile Ak lbrabimdir. Bu 
iki kafadar evin bot olduğunu ıörUnce maymoncukla kapıyı aç
mıılar. içeride yUkte hafif bahada ağar ne varsa hepsini toplamqlar, 
kapının arkasına yıtnıışlar. itleri bitib yıttıkları eıyayı tam ıırlla· 

( Dnamı 16 inci yüzde ) 
. 

Beşinci Denizaltı Gemi-
miz Ve Bir Hatıra 

Ye•l ••le1a ıle11iHltı ••miınb 
lspanyamn Kadika limanında delim ki Oımanla bahriyesi, ıaf· 

me•cud Alman tezılhlarında ya• lan araıana ilk olatak denizaltı 
pılarak tarafımızdan satın alınan gemileri sokan bir donanmadır. 
denizaltı gemili evvelki glln li· Vak'a US87 ye aiddlr. O zaman 
manımıza geldi. Bu geminin adı Yunanistanla Osmanlı DTevlletl 

· d 'dJ sa ya E. 1. dlr. Yakanda meraaimle ad muharebe hal.o e 1 ' E .. b 
konacaktır. Bununla denizaltı ge- hududunda harekat yapan yu 
milerimizin aay111 beşi bulmak· Paşa ordusuna kı~m tiddetine 
tadır. rağmen imdad kuvvetleri gön~er· * mek lizımgelmişti. Bu naklayat 

Bu münasebetle ıunu kayde- ( Devamı 15 inoi rOıd• ) 
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Bir Nihayet 
Vermelidir 

BugüokO anketimiz için bir mu
kadJeme yoıaııyoruz. Okuyu• 
n uz ve bu tuhaf bali öğrenerek 
hem hüıüoleoioiz, hem de- gülil· 
nüz demekle knnant ediyoruz: 

Day Salim Aksoy (fetih Kıztaşı 

Paz ır sokağı 81) - fıtanbulda numa
rat· j yapıldı. Fakat bu itin tam bir 
f kilde yap•ldığına inanmak bir; z 
müıkildir. Hakikaten kııpılarm üstüne 
num r r~, sokaklara ad leYhası asıldı. 

Bu numaralar ye a dlar devletin muh
telif miiessuelerine ı:ynen bild:rilme• 
diği fçirı bu numarataj birçok iıleri 
kı:ırııh rm·ştır. Şimdi soyadı milnase
lıetile nüfua da:relerine yeni mahalle 
Ye ıokak adları ve ev numnaları 

bil:l :rilmediği için memurlar ve halk 
müokiJ Yadyet:ere düıüyo:-Jar, Maliye 
Ye K adutro numaralarile Belediyenin 
koydurduğu numaralar da biribirini 
tutmamaktadır. Şimdi yeniden numa
rataj y:ıpmak İcab etmektedir. Vaktile 
bu kadar mr 1raf edlldf, emek 
sarfoldu, Bu itin lıütnn cihetleri dü· 
tGnGlerek yapılaaydı burünkO mah
zurlar ortaya .çıkmazdı. ftlerimi:ıi 
daha muntııum yapmayı kendimize 
bir tıar cdinmeliy;z. 

* 
Bay Nnri Şahin (Eminönü Taııcı

lar 52 ) - Gelecek ıenc tekrar nll
fua aııyımı yapılacak. Bu münasebetle 
Be'ediyo yeni battan numaratrj 
hareketine reçmek üzeredir. Halbuki 
bu yapılalı daha çok olmadı. Demek 
ki nvelce yapılan numaralama İfİ 
adamakıllı yrpılmamıtt r. Yr pılan 
masrafa acımamak milmkiln deği ldir. 

Bir evin birkaç numaraıı vardır. Eıki 
ııumara, yeni numara, Kadaıtro nu
maraaı, mali1e numara1ı. Mahallelerin 
de adlart böy:edir. B'r mahallenin 
adı dejiıt:rilmit fakat bu detitt:rme 
iti nufc1a YO maliyeye bildirilmediği 

için nDfua yeni mahalle ismin\ tanı• 

mıyor. Bu ylbdeo halkın birçok iı1e

rl geri kalıyor. Yeni numaratnjda 
ba mahzurlar da ortadan kal:hralma· 
lıdar. B:r evin bir numaraeı bir ma• 
hallenin do bir adı olmııl :d:r ve bir 
ferdin a' &kadar o!duğu L Gtün daire
lerden bu blrleımeden ve yeni addan 
haberdar edilmelidir. 

* 
Bay Ahmed (Be1Jikta9 tramvay cad

desi 12)- E•!erin numara11 yüzünden 
Maliye Ue Belediye Ye Kadaıtro 
araaında ibtilif çıktıt Dl fHele)erde 
okumut~uk. Belediye avuçlar dolusu 
para dökerek LG tlin l:inaJara numara 
koyda. Birçok aokaklara, mahallelere 
yeni adlar takt:. Fakat bu yeni iı'er 
Nüfuı dairelerine bildirilmediti için 
kütllklerdeki bütan ka11tlıır eıkilitinl 
muhafaza etli. Şimdi meseli A'.inln 
Nüfua daireainde İfİ oluyor. Fakat 
eYİnla numarr •'• ıokatııun •• mc
ht.lleıla 'n adı det'ımiıtir. Nilhaa 
dalreı'ne, Dahiyu'ade• aldıfl bir 
llmnhabcrle m&racaat edl7or. Fakat 
nGf aatald ka7dı baıka o~dutu için 
nlfua memuru qini •&mlyor, HJ 
adım tHcit etmiyor. Yeai nu•erotajJa 

b• nobaa :ar tamaaalaa•ah dır. 

Bir Kitab Hırsızı Tutuldu 
Bu Adam Fatih Kütübhanesindeki 
Kıymetli Kitabları Çalmak istiyordu 

Evvelki akşam Fatibde bir hırıız'ık hadisesi 
olmuş, bir adam FaUb türbesinin yanındaki kütüb
hanede bulunan kıymetli kitabları çalarken cürmil· 
meşhud halinde yakalanmıştır. Hadise ıöylc olmuş· 

tur: 

Ahmed oğlu Mehmed adını tarıyan bu adam, türbe
deki kitabları çalmak istediğini itiraf etmiştir. 

Bundan başka son 24 saatte ıu hırsızlıklar da 
olmuştur: 

Fatih tllrbesl bekçileripden HUıeyin, evvelki 
akşam yatmazdan evvel kütiibbanenin içini kontrol 
ederken alt katta bir gürültü işitmiş, oraya inerek 
etrafı aramaya başlamıştır. Hüse}'İn nihayet alt katın 

bir köşesinde kitab yığınlarmın arasında giz"enmiı 
bir adamı görmUş ve derhal lizetine hncum ederek 
mechul adamı yakalamJf, civarda dolaşmakta olan 
devriye polis memurlarına teslim etmiıtir. Bursa:ı 

Kario adında birisi Tahta kalede kebabcı hanın· 
da Ahmedin odasına girerek yatak, yorgan ve saire 
çaldığından yakalanmıştır. 

lf. Aziz adlı b"rl Sirkecide Bursa otelinde Meh· 
med adlı birinin bavulundan öteberi çalarken 
tutulmuıtur. 

lf Sabıkalı Mustafa Galatada Lülecihen· 
dek caddesinde elbi.ııtıci Saldin bir kat elbiaıeıllii 
çalarak savuşurken yakalanmııtır. 

Çocuk Düşürmüş 
Bir Kadın Kabahati Ko
casının Üstüne Ahyor 

Fenerde ı-;useyin ağa maba!
lesinde oturan Hüıcyin kızı Bayan 

Ferdane evveliıi gtin altı aylık 
bir çocuk düşürmüttlir. Ferdane 

kocası Necdet tarafmdzın dövlll· 

dUğii için çocuğunu düşürdüğiinU 

idd:a etmiş, müddeiumumilik tah· 

kikata el koymut ve cen'.nl morga 
naklettirmiştir. Alınacak rapora 

göre tahkikata devam edilecek· 
tir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Feriköyde oturan Mebmed ve 

Paatarmacı Sabri adında iki kafa· 
dar, ayni ıemtte oturan Halidin 

evine giderek Halidi \'e metresi 

Fatmayı çakı ile yaralamıılardır. 

Jf. Beyoğlunda oturan Zeke

riya adh bir kapıcı çeşmeden su 

almak yUxünden Dursun adlı 

birini teneke llo batından y.arala· 

mııbr. 

Jf. Küçük AH adh bfri Top
hanede Şükrll adlı birini Tabanca 

namlısl!e başından yaraladığı için 
yakalanmıfbr. 

Bayaldı Ve 6ıdo 
Şehremin:nde oturaa AH Rıza 

adında birisi. tramvay caddesin

den geçerken bayılarak dnımüt 
vo tedavi için kaldırJdığı Gureba 
hastanesinde biraz •onra ölmtış. 

tnr. Yapılan muayene nelice.aindo 
Ali Rızamn kalb aekteanden 
&ldtljtl aDlaplmışt.r. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu geco nöbetçi kalacak eczane00 

ler şunlardır: 
Üniversite (Şehzadebaşı), Edlıl)m 

Pertev (Aksaray), Aıif (E limekapı), 
A. llamdi (Şehremini), Erofilog (Sn
nınlyn), Emilyndi (Ft:ner), H ikmet 
(Eyül ), Hüseyin IIihnü müçükpazar), 
Übeyd (Cağaloğlu), Sıdkı (Liilelı), 
Agob Mınasyan (Uahçekapı), Merkez 
(BRkırköy, lstasyoo caddcsı), Faik 
lııkeutlcr (Mo Jn), Namık Behçet (Ka
dıköy, Pılı.ar~ olu), Ahmed ye (Üskü
dar, Ahmediye cuddeı'), Halk (Bü
yükada), Garib ffuksim, Kumbaracı), 
Limoocıyan (fakeim, Mis sokak), 
Asriıttihnd (Kanıköy, Okcumuıa cad
desi), Kurtulıı~ (l{ urtulıış caddesi), 
Y cniturarı (Kcunwpıı~a), Yenitiirkiye 
(dalıcıo§'lu). 

(l:<onomi Teftişleri 
Ôkonoml Bakanlığına bağlı 

müesseıeleri ve ıirketleri ta~ in 

etmek üıere şehrimizde çalışan 
müfettit ve kom·serler, işlerini 

bitirmiılerolr. Buradaki tedklklcr 
sırasında, her müessesenin işle} iı 

vaziyeti gözden geçirilmiştir. 

Bu hususta, raporlar hazırlan
maktadır. Müfettiş ve l<omiserler, 

tedkikatlerinin ıonunu bildirmek 

fizere bir haftaya kadar Ankaraya 

döneceklerdir. 

Esrar lçarken 
Kumkapıda Samau:ı sokağında 

46 numara·a ovdo oturan Zafiri 

adlı bir balıkçı Komkapıda odun 
iskeles:nde odun yığınlarının ara• 

ıında aaklanarak esrarlı sigara 

içerken cürmümeıhud halinde 
rakalanmııtır. 

Mangala Düşmüş 
Dokuz Yaşında Bir Çocuk 

Fena Ha~de Yandı 
Ortaköyde oturan Neıim adın

da birinin dokuz yaşındaki kııı 
Mari mangala düıerek tehlikeli 
surette yanmıştır. Çocuk Balat 
ba~tanesine kaldırılmışbr. Milddei
umum "lik hadiseyi tahkik ettir
mektedir. 

Ek Dükkan Yanıyordu 
Sı~acakta Bakkal Mustafarmı 

dükkanından yanaıa çıkmıt Jse de 
airayate meydan verilmeden •ön
dürüJmüştilr. 

Tuzlu Balık 
ihracatı 

Türk-Yunan ticaret anlq1tıaınnln 
tuzlu balık sevkıyabna uyan bazı 
maddeleri tatbik edilirken güç-
lük!ere. rastlanmıı vo tacirlerimiz 
tarafından tikayetler yapılmıitJ. 

Ôğrendiğimiz:e göre, Türk 
ofisin bu huausta yaptığı mü
racaatlar nazanitibara alınmııtır. 

Tuılu balık ihr~cah için, tacirleri 
zarara uğratmıyacak şekilde, yeni 
bazı maddeler konacaktır. Bunun 

için temaslar 7apıldığı haber 
vcr~liyor. 

Sokağa Fırakdmış 
Beşiktaşta Valde çqmeı~nde 

berber Salahaddinin evi önünde 
tcrkedilmiş • bir aylık bir kız 
çocuğu bulunarak DarQ~ucezeyo 

göndt>rllmiştir. 

rioskova Mümessilimiz 
Moıltova ticaret mGme11ilimiz Bey 

Mümtaz ıehrimiıe i'e)miotlr. Bry 
Milmtıı:r, Türk-Rum ticrret anlnımaaı 
haurhkları mGnaaebetile, Bakanl:k'a 
temu için yarıo Ankaraya gidecektir. 

ikinci kanun 1 O 

Günün Tarihi 

Bir :şçi Elektrik 
Çarpmasile Öldü 

lzmir, 9 (A.A.) - Ş rk Halı kurr 
panyaaında ~alııan İfÇ • Receb makiof 
daireıindekl kaıanı temiz erken elek• 
trik cere}ıanıl\a tutularak 81müştilr. 

TUrk - Sovyet Fen Yakınhll 
Moakova, 9 - Fen ı ka emili bO

rosu, akademi azasından S mo!o:viçht 
Türkiye fenni mfinuebetler kom:syonıı 
b. ıkanlağına tayinini k bu ' etmiştir. 

Bay Celll Bayar Yarın 
Ankaraya Gidecek 

Ökonomi Hakanı Bay Ce ıil Bayat, 
dün it bankaa na gelerek bir müddet 
mefi'ul olmuotur. Bay Celil yarıD 
akoamkl trenle Ankaraya gidecektit• 

Diğer taraftan, Atinada toplana• 
Balkan Ökonomi konseyine iıtirak 
eden heyetimiz de Cuma günü 4ehrl• 
mize dönecek ve o gün al,oam An
karaya gidecektir. 

iki Kaçakçllık 
Dün limanımızda yine iki kaçak• 

çıhk baC: iaeıi o!muştur. K· r denizden 
i'elen Karadeniz vapuru ı:te-oçileri.,. 
den ibrahim iıminde birinin uxerind• 
tübbe üzerine yapılan araıt rmada, 
kadın bi!ezik1eri, kıymetlı ipekliler', 
Ye birtakım listik oyuncakl. r mey• 
dana çıkanlmıı, ııynca P rec'en lim .. 
nımıza gelen Kral KaroJ V8Furu yoı. 
culıırıodan Adi"e, Fatma ve Zeyneb 
iıminde Oç kadın da ipekli kum•f 
kaçırırl: rken yakalanm·ol rdır. Suçl'1-
h:r Adliyeye Yerilmitlerdir. 

Torununu Öldüren 
Nine 

Biga, ( Huausi) - l?u civ.arda 
Doğaca köyünde yürekler acıll 
b:r cinayet iı:enmiş, Lir kadın 
kötnrtim olan torununu balta ile 
keıerek öldürmüştür. Facia bak· 
kında ıuoları öğrendim : 

Cinayeti ifliyen kadın 65 ya-
tında Bedel Ahmedin karısı V O"' 
ailed ir. Bu kadanın kötürüm olan 
torunu Hliseyin, babasınd .n bağ· 
lanmış olan şebid aylığından 
bir.ken paralaları bü} ük annesiD"' 
den istemiıtir. Bu yüzden bir 
mUnakaşa çıkmış, Ves le bir aralık 
fena halde hiddete gelerek du
Yardaki baltayı kapmış, yerinden 
kımaldıyamıyacak kadar kölUrüm 
olan Hüseyin:n kafaaına ve diğer 
yerlerine yap·ıtırarak adamakıUa 
)'Bralamıtbr. Zavallı çocuk bird 
sonra ôlmnıtür. Torun katili ka· 
dan yakalanmıştır. · 

Trabzon ihtisas Mahkeme• 
MUddelumumlllğl 

Buru mOddelumumiai Bay Cemil 
Trabzon lhtiıH mahkemui mü~del
umumiliğine tayin edilmiı lr. Ba1 
Cemil latanbuldadır. Birkaç rOa• 
kadar reni nzifeaine i'İdecektir. 

}'urda Gelen 
Muhacirler 

lamir, 9 (A.A.) - Se"inilcten lim•" 
nımıza sıelen bir vapurla YugaalaT• 
yadan 100 muhacir ıelm'tt"r. Bunlar 
hükumetçe r6ıteri'en yerlerde iıkan• 

ları temin ediliociye kadar H.ll"iahmcr 
cemiyeti tarafındr.;n bakılac klar.:ır. 

~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 1 Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 --------- -----

Be;ed.} em z h~~a~ını 
yesseJim Hasan B. l 

bilir ı . . . Gelirini çoğaltmak 
DnıilnmU,, lafllllDlf. 

için .• Nihnyet ıeh:rdeki çöpler
den Uıtifadeyo karar verm:f. 

İyi bir geiir yataiı 
ğami? 

H. 8. - Evet hem de kı~ anıe"' 
te kadar bitmiyecek, tükenmıye" 
cek bir hazine! .• 
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R simli Makale 

r "' 
ergün 

Gaze' :ilik 
Ve 
Hadi 'er 

-
Cum 

du, fs .. 
çevre 1\ 
IRrliiı!d. 

Iar geçi 
dab ço 
dan, s 
rında f 
tüyler l 
ğunu he 
dulc 

günü } er sarsıntısı ol· 
1 ile birlikte geni bir 
e bulunan birçok yer 
ep"miz büyük kork~ 

i<. Hele biz gazeteciler 
kcrlduk. Çünl<U sağ· 
ın aldığımız. telyazı:e-
1 ve filan yerlerde de 
rten sarsınblar oldu· 

esten önce öğreniyor-

Böyle işi r kartısında bi t • r ga· 
ıe enm ı. ' işi, yazıcılar,m her 
)'•na ko ırmal<, telefonlara sa
rılmak \c o.ub bitenleri inceden 
inceye k hu • aş.ırma br. Sonra da 
~u~ do .ıd,kler·n·n doğrusunu 
'" •• sın en aymb 

m k b gaıeteye yaz· 
a ' o. ece oku) ucularma d -• 

ru duyuı og 
deki . . .ar_ ~:rerek onların için· 

ış < e ı gıdermektir. 
S rsı ı ı dur olmaz biz de 

)'apdık. ( az.ıcılanmızı - öyle 
gönderd B k ııaga, sola 
ar cadaş • aş a şehirlerdeki 
rck lar dmıza telyatılan çeke· 

or. r a da ol b b. 
çarçabuk b. . . u ıtenlerin 
Bl ı dırılmesini diled"k 

r yanda 1 d 1 
• 

telefo 1 a masalarımızdaki 
den yn ara el atarak rasadbane-

' aı g n kulelerind n . 
ytt mia ,1 .. wü • emnı· 
ıehirde ptu~ ~den, sarsınt.nın 
mi} sn; ~şh~~ 8tUlilklerl öğren-

Rasat ane f 
r\lyerck Ydzd w en yollarından yü-
dird' K ıgı raporu bize b"l-

ı. o ŞU b" 1 
da larunu:dan fb. ırlerdekl arka· 
)' zdarı ge di B ıraz sonra tel 

• eyaz~d ve B wl 
~ ngın ku elerinden d .~Yog u 
6ğrend.k. Fakat e oteberi 
'-'oruz E · ' acınarak söylü-, ' m ıyet m .. d .. l hl b · u ur Uğünden 

ır ( u m öw 
tlln aorgu ar grenemedik. Bn-
b · ımız y k ırnkıldı veya· " H 8 arşılıksız 
rata bu 1 u d. enUz iatibba-

us a rnaı-
ltleınişt:r. De "ld' umat: veril-

" nı 1 
B..z Le daha . 

dik ve ö 'ir d' ç~k bekHyemez
lerini k f, en ıkler1mizln ew ·ı·k • a a }'ord •1 grı ı • 
doğrulul,u la . nrnı e ayırarak 
tlu l ınanc r d'Wo 1 

YU!b arı yazdık ge ır ıgım;:ı 
ç.ıkardık. ve gazeteyi 

Polis bu "bJ 
itkili du~ reng~l~byU~eklere korku 
zetelere h ç k bıtenlerde g 

k 
va it • a-

ll ilk du 1 geçırmeksizin 
B yum ar b'Jd' unua çok f ayd 1 ı ırmelidir. 
btlyllk fayd a arı vardır. En 
leritc h lk sı, P0liaiıı bildı' · 
l ' arasında nm-
~ çıkmasının 6 U yalan fayıa· 
o rnakhr. n ne geçilmiı 

Poli den b 
lcrde d. ha ' 0

1gibt olub b"t • 
1 canı ı en-

ranı nıas.nı d )' ve çabuk d 
. ıyor ve fır av-

•}'orux. 

ir F · K·· .. '- acıa 
uçuK Bir ç k 

ıizlikle K d o~u. ~ikkat-
e· ar eşını Öldü d .. 

'- ıg<', ( uaust) r u 
a:öyllnde lir - Kuruoba 
kataizlılc ncli~ocuk, kaza ve dik
lllüşür. ö- cs!w lcardeılni öldür-
k& de grendıgirne -

~ hafız Hü . . gore, bu 
~lı ism ndeki fkt~~ının Yusuf ve 
~ıf teıi e 0 .• u . . glu babalarmm 
Yu uf g ~ ; 1°..rıarmıo Bir aralık 
hamlı a • ambaaını tfifeğin 
t•tik ta~:f. 1~ yana~tırm.11, Ali de 
•öndfirmek i a? üflıyerek lambayı 
fek .ı0ı . •hyormui, fakat tU· 

u u lIDİf B 
lamba · . . · unun neticeıi 
f a.evının l . ·ı 
'fek pati eaırı e içindeki 
Aı· . • amış ve çıkan ııaçma!ar 

ının agz na d l 
cuk orac kt öl 0 

IDUf, zavallı ço-
Sq a mUştür. 
A1edekı TUrk Emllkl 

n ara, 9 (A A) 
deki Tlirk crnı-k: · - Suriye• 
Suriye emlaki a hıylc Türkiyedeki 
He 193'> ' d akkında Fransa 

... yı ı:ı a ya 1 k 
•nlatma•ı lkincikA pı an eml~ 
deo "tib nunun 11 ın· 
t•nıdi

1

d ~dı~~I t~ltı ay müddetle 
' ır. 

Uyu bakalım dclikı:n 1ı .. M şıl 
mıı 1, r;ıhııt rnhat uyu. Ne güzel, 
ne tnt'ı rüyalar görüyorsun değil 

mi? Zengin o:dun, göz.el b:r 
kız.la 1 adet yuvas. kurdun, 
otomobillerden indit'n yok, 
p ır) h hayP.tın'a herkesin 
gözlerini kamaş\myôrsun. 

Hayal Ve Hayat 

Fakat unutma ki derin bir 

rüyanın, haynl!erden örü•müt ka· 
nndlıırı GstUndesin. Biraz. sonra 
uy:ın P h-y:.ttın h-kiki rhneleri'e 

---... ~- kor ılaıt•ğ o :z"iman umut'arm sönmesin. Rüya, insımn 
.....,. .. ...,..,,._.. her :r.aman musallat olan bir ta~iat hidiı;esidir. Bütiln 

"'-6~ İ=1, rüyalara ve huly-1 r k"p m maktadı . 
c::-

SON TELGRAF HABERLERİ 
ay üşd·· Aras eagrad'da 
~~~--~---~-~ --------

Kabul Edildi, Sofyada Saltanat 
Ve Görüşmeler Yapıldı 

Naibi Taraf ndan 
Belgrad'da Müh\m 

tevekkufundan istifade ederek Dı~arı işleri Bakam Bay Yevtiç . Sofya, 9 (A.A.) - Cenevreye 
gıtmekte olan Türkiye Dışarı işleri 
Bakanı Tevfik RUştil Aras saat 
1 de aofyaya ge:miıtir. Tevfik 
RüştU Aras durakda lnralın uıü• 
l"'cssili lvanof, Hariciye Bakanlığı 
Umumi Katibi Kristof, Umuru 
~Ya"İ)e Müdürü Pavlof, Protokol 

ildUrü Stailof, Türkiye Elçisi 
Bay Şe\'kl ve birçok zevat tara• 
fıncian brşılanmışbr. 

B. Tevfik RüştU Araa, trenin 

Posta Memurları ı 
Şa~ka Gideceklerin Listesi 

Hazırlanıyor 
Ankara, 9 - Posta ve telgraf 

memurlanndan şarka gönderilecek 
olanların liiitesi hazırlanmaktadır. 
An karadan l 5, lzmir ve lstanbul· 
dan 35, diğer garp vilayetlerinden 
13 memurun ıarka gönderileceği 

ve bu memurların ekseriı.nin ka· 
dınlar o!duğu söylenmektedir. 
Bu iş için on bin lira kadar har
e rah ayrılmıştır. Bu tahvillerin 
ilkbaharda yapılması muhtemeldir. 

Resmi Tatil Günleri 
Ankara 9 - Devlet tatil 

glin!erinln bir kanunla tcsbit 
eclilmesi etrafında bir cereyan var· 
dır. Hzırlanncak layihanın esasları 
arasında Cümhuriyet bayramla· 
r.nda 3, yılbaşlarmda 5, Hakimi
yeti Milliye bayramında iki gün 
tatil yapılmaıı dütünUlmektedir. 

Asker Tayınları 
Ankara 9 - Hazırlanan bir 

projeye göre bayramlarda ve resmi 
şenlik günler~nde askerlere, jan· 
darma:ara ve aıkeri mckteb tale
belerine kanuni istihkaklarmdan 
fazla olarak 100 gram et, 200 
gram p"rinç, 40 gram sadeyağ, 
00 gram teker verile~ektir. 

şehre gelmiş ve saraya giderek ile iki mülakat yapmıştır. Bu 
defteri mahsusa imza koymuş ve mülak tlar sırasında iki mem-
Başvekalete gic'erek kart bırak· leketi alakadar eden meseleler 
mıştır.B. Tevfik Rüştft Aras, Har:ci· hakkında noktainazar teatilerinde 
ye Bakanlığı Umuru Siya_iye MU· bulunulmuştur. 
r.lürii B. Pavlofu kısa bir müddet Öğleden sonra ıaltanat naibi 
ziyaret ettikten sonra saat 14,30 Prens Pol, Bay RüşlU Aras'ı 
da Cenevreye hareket etmiştir. kabul etmiştir. 

Belgrad, 9 (A.A.) - Türkiye Bay Rüştü Aras bu akşam 
Dıtarı işleri Bakanı Bay Tevfik Cenevreye gitmek nzere Belgrad· 
Rüıtn Araa bugün Başbakan ve dan ayrılmıştır. 

Bir Nehir Ve Bir 
Liman Dondu 

Varşova, 10 (A.A.) - Visttil 
nehri bUtün boyunca donmuf tur. 
Danzlg limanı da buzlar:a 6rtül· 
müştllr. Vapurlar hemen hemen 
hareketsiz kalmışlardır. 

Kültür Bakanı lstanbulda 
Kültlir işleri Bakam Bay 

Abidin bugün şehrimizdeki mek
teblerl gexecek, tedkikat yapa

caktır. 
Bu tedkikabuda orta tedrisat 

müfettişi Bay Hasan Ali, Bakanla 
birlikte buluoacaktır. 

Kudüste Kavga 
Noel Yine Sakin 

Geçmedi 
KudUs, 9 ( A. A. ) - Noel 

yortuau geceııinde Kamame kili· 
aeı\nde ermeni, rum ' 'e ortodok19 
lar oraııında ayin meseles:nden 
ıiddeta münazea ve kavgalar 
olmuştur. 

Karadenizde Fırtına 
Moskova 9 (A.A.) - Üç glin· 

dcnberl Karadenizde şiddetli fır· 
tınalar olmaktadır. Eirçok vapur 
imdad istemişw. Navoroaisk'de 
fırtınadan ağaçlar devrilmiş, dam· 
lar uçmuf, telgraf ve telefon 
hatları bozu1muıtur. 

Yeni Lôgat 
Komisyon Atatürkün 
Baıkanlığında Çalışıy\;r 

Ankara, 9 - Yeni TUrk lü· 
galini hazırlamakla uğraşan ko
mis} on bayram gUnlerl de çatır 
mış, bayramın birinci günü yapı· 
lan toplantıya Atatiirk baıkanlık 
etmiş:ir. 

Bu aralıksLZ çalışmanın ilk 
safhası on beş güne kadar bite• 
cektir. Şimdiye kadar Türk lüğ~ 
tine alınacak 800 kelime ayrılmış· 
tır. Biltün gellmelerin 1500. 2000 
kadar olacağl sanılmaktadır. y n· 
pılacak ilk Türk liigati gayet 
ucuz bir fiatla satılacaktır. Ata
türk buglin de komi•) ona baş
kanlık etmiştir. 

Söylendiğine göre önUmöıdeki 
aene bütün mekteb kitablarının 
öz Türçe ile hazırlanması, \'e 
lSnümOzdekl ıeneden itibaren 
yeni dilin gençlik aroııında yayıl· 
ması kararlaştırılmıotar. 

fstanbul Va.i MuavinHği 
Rıhtım ve Liman Umum Mü· 

dUr:üğiine tayin edilen Bay AH 
Rıza Çevikten boı kalan Iıtanbul 
Vali Mu1tvinliğine Mülkiye Mü· 
fettişi Bay Rilkneddln Sözer ta
yin cdilmit!ir. 

Sözün Kısası 

1935 Uğurlu Bir Yıl 

Olacak Gibi -
Müneccimliğin modası bizde geç• 

dikten sonra Avrupada baıladı. Frenk 
gnzetelerini okuyorsan z, her gün 
tilriO türUi bakıcıların, müneccim'crin 
gakete:ere verdikleri fatafath ilanları 
elbette görürsunüz. 

Yllbaş arında ise, yeni giren yıllar 
için bayırlı, bayırıl% haberler veren
lerin bini bir paraya değ lae de, he· 
men her gazetenin bir Milneccimba· 
ı :sı bulunuyor. Bu yıl ne olub bite
ceğini timdiden bildiriyor. 

Bu yıl mfineccimlerin bir İ}lliği 
tutmuı. Hepsi iyi haberler veriyorlar. 
1935 yılının uğurlu olacağını. bu yıl 
muhnreb.: olmıyncil ~ını müjdeliyor' ı·. 
Tanrı onlardan razı olsun l Dedikleri 
doğru çıkmasa bile hiç olmnsa mu· 
hnrcbe çıkıncıya kadar korkumuz. 
olmaz.. ... 

Z ten yılbrıından beri geçen vak'a· 
lar da bu yılın uğurlu o~acnğını gÖs· 
ter' yor. 

Ze!zele müstesna, bayramın hemen 
yılb şınm erkas1ndan gelmesi sev'nçli 
bir tes .. düf olc!u. Vakıa bı:ıyram daha 
gelm den, u .. teo bir türlü ekıilmiyen 
lıorçl rımıı, esnaftan gört.üğümilz 
itiborın derecesinde, bir miktar caba 
artb. Bununla berr.;ber insan bayram 
gilnlerinde sıkıntılarını unutmak isti
yor, ne de olsun şen,· keyifıi oluyor. 

Bayram günlerinde soğuk o~mnaı 
da, bu yılın uğurlu olacağ nı göstere
cek, iyi Lir ıey oldu. Bayram ziyareti 
ded:ğim'z angaryelerin birçoğundan 
kurtulduk. Birçok .kimseler, zaten 
istemiyc istemiye z"yarete gidecekleri 
kimseleri, sonradan sokakta rastlarsaı 

- Efendim, üstünüze iyilik SEğlık, 
bayramda, o soğuk günlerde ıiddel• 
lice nezle o'muştum, mübarek elleri• 
ni:ı.den üpmiye 1relmekten mahrum 

kaldım .• 
Diyebileceklerini dilşünerelc evle-

rinde kaldılar ve l:öyle düşünmDt 
olanlar pekçok o'acağ.ndao evde 
ziyaret kabul etmek angariyesiaden 
de kurtulmuş oldular. 

* Bayram ertesi o'unca da gazete· 
lerden güzel ghzel haberler aldık: 

Fransıı ile lta:ya en sonunda an
laımıılnr. Vakıa bay Muaolininin mu• 
harebe etroiyecetl herkese• mıı}Qm 
olmakla beraber arada • rada çıkır· 
dıtı atu dalaıı berkuin yüreğlııl 
titretiyordu •• 

Sonra, timdi Unkapnnında tiu!u· 
nan biz.im eski Karakc3y köprO· 
aünÜD kaldırımları betondan yap la· 
cakmış .. Bu da }'ılın uğurlu olacat111a 
bir delil .detil mi? O kilprllniln tahta 
kaldırımları arasından v .. ktile ben:m 
de çocukluğumda ilk cici bastonum 
dfitmÜf d4rllize gitmittL DUttiltil 

1 
ri bİr: tilrHl nutamam. Ş.mdiki 

köprünün kaldınmları tnştan oldutu 
halde, o y rden geçerken ha:a ~til~, 
deniz.in içindeki bastonumu gorobı-
lir miyim, diye düıOnilrum .... Demc.k 
ki bundan sonra, t bta koprU hıç 
kiJnıenin bastonunu, emıiyuinl yu• 
tamıyacıı.k .• 

Daha sonra, Kadık6y tarafında au 
para• nın ucuxhyacağı umuluyor
muı. Bu da yeul yıl içi• hay.rlı ~lr 
haber.. Kadıköylü bemıerilerlm :ı.1 
ı'n1diden kutlulıyalua. Demek ~i bu 
yılC:an sonra Kadıköylincle ıasan 
ucuzca banyo yapabilecek... lıtaabul· 
da bir banyo iunna kaça malo!ur, 
bilmem hiç lleıabladınız mı ? Nere· 
den habrmıza ıelectk ? Üç ay •O

nunda fatura ıeldiii vakit banyoJa 
ıiden suyu .ıyırın dar ki... Halbuki 
burada yaf yan bir Alman hea b .~t
miı: Tam yctmiıbef kuruf·· Kadıkoy· 

/STER f NANMA! /NAN 

hiler ge'ecek yıl yetmıt k\lruıa 
""\ yıkannhilirlerse ne mutlu onlara l 

lf 

Dun rece matbaada çal:ııyordum. Ss. l gece yarısın· ı bir sopa ve bir de tesbih bulunan b' d L . .. ır a am Kapının 

dan 11onn hır buçuk vard•. Tam bu sırada soka t n onünde bağ rıb duru}•ordu. Sordum: 
b 'r 11 ı ylıkıel i. Bir adam dua ediyor. ilahi oku} o~du. " - Hoc'!m, ne iııtiyor un? 
Dıi:ırıda inı mı don lurao bir ıoguk ol mas no r ğınen Cevab verdi: 

b b kt G 
.. d .. ,... d ' - aım n goz1o1nun na n ua obun, H"' kuruı ver 

aç n un. or u15 um ıey fU ur· G " . ., 
bu, kim olabTrdi? Belki bir .. arhoş dedim ve pcnc reyi 1 " B .. n .. d k 

. · .. ce Y rısınd n ıonrR dilenei'ik hem de imam 
R • nda bevu hır sar.k, rırkaliınd bir cülbe, elinde kılığilc! ' 

iSTER İNAN /STER lNANMA! 
L--~------------------

1935 yılının uğurlu o c~ğını evde 
çocuklara haber \'erirken. of :um : 

- B ba, diye sor u, acaba gelt!
cek bayra111a kadar ıeker de ucuz ı-

yacak mı? . 
O aralık gaıf'telerde herke.an 

okumuf olduğu mOhim haberler gö· 
züm• ilitti• Gelecek bayr&ıma kadar 
ıcker masraf .ne' ao galiba bilsbutün 
kurtulacatım:zı diııün cııım. Fakat ço· 
cuA"• bunu söy.eye111edim. Çocuk 
daha bir bayram olıun ooya aoya 
feker yi7emecfi ki .• 



4 Sa~ fa 

Memleket Manzarası 

Zaframbolu 
Köylerinde 
Son Posta 

Zafranbolu ( Huıusi ) - Bulak 
k3yUnün batasında ( lplerkaya ) 
adı verilen yerin adı değiştirilmit 
( Çankaya ) denilmiştir. Çankaya
Dın en yüksek yerinde köyün 
bakkalı Bay Hüseyin kendine 
uygun küçük bir " Vil'. i 11 yap
tırmıştır. Önündeki havuza ıırıl 
şırıl &u akan bu villA bütün köy
lerin akşamlan bir uğrağı ol· 
muıtur. 

Kötkün pençercı"nden bakıl· 
dığında Zafranbo:unun yüzlerce 
köyü içine alan genit ovası Çer
çen ve Kozyaka yaylası aöz 
içine giriyor. 

Çankayanın ıimalinde bilyUk 
bir çam ormanı vardır. Köylüler 
bu ormandan ortaklamasına bölilt· 
meler yaparlar.. bu ormandan 
kesilen ağaç köyün işine harcanır 
ağaçları kendi baıına herhanil 
bir köylünün kesmesi yasaktır. 

Cümhur;yetlfn önce tam altı 
muhtarla idare olunan Bulak 
köyUnU bir tek muhtar çeklb 
çevirmektedir. Bu eıki mahalle
ler Camiikebir, Saray, Dibek, 
Tekke, Kumluk ve aşağı mahal
ledir. 

Köyde köyllllerfn başlıca iki 
kazanç k:lynağı vardır: Yapıcılık 
ve bağcılık. 

Köyde, tam (250) marangoz 
dU!ger duvarcı vardır. Bu iş adanı~ 
lan yaz geldi mi hemen, Ankara, 
lstannbul, lzmir ve Adana gibi 
yapı ışlerl çok olan yerlere g:der· 
ler. Kışları da köylerine dönlib 
yazın kat.andıkları bet on kuruşu 
harcarlar. 

Burada köyll\ler ne yapıb 
yapıb bUylik bir marangoz evi 
açmayı ve bu evde kışın köyle
rine dönUnce çalıımayı ve bu 
itte elbirliği etmeyi iıtiyorlar. 

Bulak köyUnUn ikinci geçim 
kaynağı baicıbğa gelince; bu, 
yıllardanberi yUrekler acııı ol· 
muıtur. Hastalık yliıllnden eı1d 
llrUm alınmaz olmuş, haıtalık 
önce ( mlldiyo ) aanılmıı, o yolda 
bakılmııtır. 

Bu yıl Ziraat Bakaolığı baı• 
talağm ne olduğunu anlamak 
Uzere bağ ltlerinde derin bilriıi 
olan Bartın Ziraat Buyruğunu 
Zafranboluya gönder mittir. Yapı· 
lan tedkikata bakılıraa bağlardaki 
baıtahk kök h11talıkları yllılln· 
dendir. Bunun da önDne geçmek 
için eski bağ çattklarının hepıinin 
boıulmuı, yeniden Amerikan 
çubukları dikilmeal lazımdır. 

Bulakhların köy dııına kur· 
dukları 1amanlıklar da pek 
hoıtur. Bu samanlıkların, batka 
köylerlnkine bakılırsa kendine 
göre ( hususiyeti ) vardır. Bu 
busuıiyet b 'r kez köy dışınd• 
oluıu, hepsinin bir hizada ve bir 
düzende yapılııı ve her aaman· 
hian ön tarafında ayrı ayn har
man yerinin bulunuıudur. 

Bu samanlıkların Ozeri tahta 
döıenmit duvarları taıla örül· 

mUıtnr. 

Arga Suya KavuftU 
Akçedağ, ( Huıuıi l - Kaza 

merkezi olan Arganın en mühim 
ihtiyacı su idi. Yeni belediye 
reiıi kaıabaya yarım saat mua
fcdekl Pmarbaşı suyunu demir 
borularla getirmeye muvaffak 
olmuş, kasaba dahilinde de 15 
çeşme yaptırarak akatmıya baş-
la mııtır. 

Evvelce kasaba dahilinde bir 
tane bile çeşme } oktu. 

SON POSTA 

• MEMLEKET HABERLER/ 

Taş va Tütüncüleri Bir 
• 
1 lik Kurdular 

Erbaa (Hu· 
ıusi - Acun 
P 8 ı a r la r ı ndan 
Taıova tfitUnü 
diye Un alan gü

zel tütünleri ye
tiştirmekte o!an 
Erbaa bu ıene 
de eıi bulunmı• 
yacak kndar lyl 
tütün yetittlr· 
mlştir. 

Erbaanın aa
A"ında, ıolunda 

yetişen tütünlere 
de Taiova tütü-
nü denmekte iae de asıl Taşova 
t?t~nU Erbaanın kendisinde ye· 
tııt ı rilen tlitUndUr ve bunun gU· 
zelliğine •t yoktur. 

Erbaada her yıl 2 milyon ki· 

loya kadar tütün yetiştirt:ir. Er
baa tütünü en iyi cinı tütUn 

Zonguldak 
Müftüsü Öldü 

Zonguldak - Zonguldak Müf
tUsU Ilay lbrahlm Hakkı kalb 
sekt~sinden öldü. Merhum Sıvas 
kongreainde Atattirkün telgrafla 
Yerdiği emirlerini menberde hut• 
bede halka okumak, itgalde 
mUdafaai hukukun batında çalıı· 
mak ıibi hizmetierile milli dava· 
da ca~dan bağhlıklarını göster· 
miitİ. Ölümü memlekette çok acı 
teeuür uyandırmııtır. Iıtiklal ma• 
dalyası takılı tabutunu medfene 
kedar bütün halk taşımıı meza
rında heyecanlı nutuklar söylen· 
mittir. 

Sinobta Balo 
. Sinob, 9 (A.A.) - Halkevl 
ıçtimai yardım tubesl tarafından 
ortamekteb •e liıelerde bulunan 
kimaeılz talebeler menfaatine 
verllmiı olan balo çok rağbet 
sı~rmUı ve ıabaha kadar devam 
etmiıtlr. 

Havza Kadmlar1nın Tayyareye 
Yardımı 

Erbaadan bir görünüş 

harmanlarına ıirer. Girdiği har
manda sigaranın yanma kabili-

yetini arttırır ve sertliğini gide· 
rir, aigaraya bir içim tatlığı ve

rir. R engini gUze!leştirlr. 
Bu sene havaların düzenli 

gitmeııi, eklnci!erin özenil çalıı-

maları yUdinden 
tlltUnlerimiz iyi 
kurumuş, bu yıl 
ıuahsul her yılın 
mahsulünden çok 
daha güzel ol· 
muıtur. Bu yılın 
tUtUn rekoltesi 
de iki milyon 
kilodur. Taşova 
tütUncUlerl Taş-

ova tütUnlinün iyi 

ıöhretini devam 
ettirmek, tlitün 

itlerine genlı!lk 
vermek için bir 

birlik kurmutlardır. Erbaa Tütün
cUlerl Koruma Birliği adını ta
ııyan bu kurum Erbaa tUtUn 

plya1asına girmek lıteyen, bUttın 
ticarethane ve firmalara bUyUk 

kolaylıklar ıöıterecek yardım •• 
öncUlük yapacaktır. 

Memlekette Saylav Seçimi Hazırlığı 

Iğdırda ıayla.v Hçimi hazırlığı çalıtmaeından bir intıba 
Memleketin her tarafında aay· ı hibler için yoklamalar yapılmal. 

lav seçimi hazırlıkları hararetlen• tadır. Saylav seçimi hazırlıkları 
mittir. Birçok yerlerde ilk mlln• Karamanda ve lğdırda, daha 
tehlblerin isimleri yazılmış olan birçok yerlerde bitmiıtir. ikinci 
defterler aıkıdan indirilmiştir. mUntehib aeçiml için ıelecek 
Fırka ocaklarında ikinci münte- emre intizar edilmektedir. 

Samıun, 9 (AA.) - Havzada 
kadınların kurdu&u tay d • yare yar-
~m derneii çok iyi çalıtma ile 

Üsküdarda 1 Tokatta 
Madraba~lar Kömürü Okka Mahkeme Bir Definenin 

Sahibine ladeıine Karar 
Verdi 

bırçok ilV• ve etya yardımı ton
lamaktadır. ,.. 

Zonguldaklı ikinci MUntahib 
' 1 

Seçimi 
.. Zo~guldak, 9 (Hususi) - Bu· 

gun vıllyetin her tarafınd• ı'ki . 
li t h.b ncı 

m n a ı ıeçimine başla l t 
T 

· nı mıı ır 

okatta AtatUrkun Heykeli · 
T o~a~ 9 (Huıust) - Atatürk 

heykelının kaide inıaatı bitmııtir. 
Kastamonide Temsil 

, Kastl\monu, 9 (A.A.) _ Halk-
ı e•l içtimai yardım şubeılnin ter· 

tibi Uıerine temıil ıube•i tara· 
fından şehrimiz ilkmekteblerin
deki kimsesiz çocuklar menfaa
tine bir temıil verilmiıtir. 

Diyarıbekir Kadın
larının Kararı 

Diyarıbe?dr (Hususl)- Şehrimiz 
kadmlaı ı Halk evinde toplanarak 
bir dernek kurmu,'.ar, Baıkanhtına 
Behiye Baturayı ıcçmişlerdir. Der• 
ncği 1 ilk toplantısında beı yüz
den f aı lı kad:n bulunmuş, bun· 
Jnr n hepsi \'~rşdlaınıu çıkarmaya • 
karar vermitlerdir. 

ile Alıb Kilo ile 
Sahyorlarmıı 

Şile (Hususi) - ~aym.akam 
kasabanın bayındırlık ıılerı üze
rinde çok çalıımaktadır. B.ntUn 
köy yollan yaptırılmııtır. Şıledo 
her 1ala gtinU pazar kuru~~a.ıı 
temin edilmiıtir. Köy maarıfı nın 
ldart itleri temin edilmiıtir · 

Yalnız Şile köylUıünOn bir 
ricası vardır. Hayatının rece dağ 
başlarında kurtlarla ve ayılarla 
boğuıarak kömOr yakmak ıure· 
tile kazanan Şile köylüleri iıtlh· 
1aller!ni Pazar ve Çarıamba gU· 
leri Üıküdarda Bağlarbaıma gö· 
tUrerek satmaktadırlar. Fakat bu· 
rada bazı açıkgözler köylülerin 
önüne çıkarak kömürlerini okka 
il~ satın almakta, kilo farkandan 
köylünün zararına iıtif ade etmek
tedirler. Üıküdar Belediye H 

ıab.ıtaaı bu madrabazlara bir den 
verıne köylü çok ıevlnecektir. 

Simavda Numrotaj 
Simav (Eusuıi)- Burada num• 

rotaj iş'ne başlanmıf bütün 
•,~kaklar adlanmış ve /uılmıthr. 
Bınalara konulacak numaralar 

1 

k~.bartma olacağmdan bunun için 
munal<a.a açı lması muhtemeldir. 

Tokat, (Huıuai) - 933 aeneal 
nisanının 22 ncl güntl burada bir 
hAdise olmuş, Arakıiya adla bir 
kadın zabıtaya müracaatla evinde 
kira ile oturduiu Mihran adla bir 
adamın kendisine aid 1500 lira 
kıymetinde dnet altınlarını çaldı· 
ğım iddia etmiıtl. Bunun llıerh1e 
zabıta Mihranın evinde aı·ama 
yapnuı, mutfakta bir buçuk metre 
deriliğinde topraaa gömUIU bir 
küp altın bulmuştur. Bu küp 
açıldığı zaman içinden 150 Oa· 
manlı altını ile bir lngiliz altını 
bir de Mihran yazılı mühür çık
mııtır. Zabıta bu defineyi muha· 
faza altına almıf, Mihranı da 
mahkemeye vermifti. Ağır cezada 
yapılan duruşma dUn bltmiıtir. 
Mahkeme Mlhramn hırsızlık yap
tığını ıabit rörmemif, bulunan 
definenin kendialne ladeaine 
Arakıiya tarafından açılan dava• 
nan da reddine karar vermiştir. 

Olvrigi Kaymakamhgı 
Adıyaman (Huıuıi) - Kay· 

makam Adil Özelçi Divriği kay· 
makamhğma tayin edilmiıtir. 

ikinci kaııuu ıo 

-ı. J~.ı---~Tı-~r-ih-i-~-ı-kr_a _ _....t [ 

Balyemez S 
Topları ı 

~ Yirmi yal önceydi, natad H~ 
aeyln Rahmi ile Hemedanlı oğl11 
Ali Naci edebi bir at ı ı:nıya ırl" 
riımiş1erdi, direk direk yazı çizik• 
tiriyorlardı. Hüseyin Rahmi, gen• 
yavın bir ıözUnU yakalamııtıı 

evirip çevirip ileri sürüyordu. O 
ıöz, Ali Nacinln bilmem nedeO 
ötUrU lstanbulun alındığını yazar• 
ken "Türkler, bu bü) lik ıehrl 
tabanca sıka sıka aldılar., demeti 
idi J 

Geçen gUn de bir yazıcı ar• 
kadaı, yine lstanbulun Türkler• 
geçtiği günleri anarken batyemes 
toplarını ve bu toplann güllelerini 
tatlı tatlı hikaye ediyordu. 

lstanbulun 482 yıl önce n• 
çeşid toplarla bombardıman edil• 
diği tarihlerde yazılıc?ır. " Balye" 
mezi11 adlı bir İtalyanın var edilt 
kendi adını verdiği küçük toplaf 
o ıırada yoktu. Bundan dolayJ 
Ali Nacinin yeniçerilere attırdığı 
tabancalar gibi bu balyemezlel 
de tarih bilenleri gUldürür. Hatta 
balyemezi, bizim bildiğimiz bal 
yemez bir adam sanıb da asel 
nemihured diye Osmanlıcaya çe• 
viren eski yazgan bile bu it• 
güler. 

Bununla beraber Ali NadnlO 
de, lstanbulu balyemeılerle bonı"' 
bardıman ettiren arkadaşın da 
ıu fıkrayı anıb kendilerini şak• 
iğnesinden koruyacaklarım nmll" 

yorum: Geçmiı gUnlerde bir vez " • 

kubbe altında palavra savururkeJI 
donanmanın Konyada yaptığı 
büylik bir manevrayı anlatmıya 
koyulur. Dinleyenlerden biri da .. 
yanamaz: 

- Paşa karındaı, der, Kon• 
yada liman ·yok. Donanma oray• 
nice gider? 

Beriki iıtifini bozmaz, soğuk• 
kanlılıkla karıılığı yapııtırır : 

- O ıırada Seydi Ahmet 
Paşa amiraldı. Donanmayı Ko~ 
yaya da götilrilrdU, Hanyaya dal• 

Okuyanlar ıuıtukça b~ı yO• 
yıl e•velki ıa•aılarda tabanc• 
kullanıldığı da yazılır, balyem•~ 
topu da 1. - M. T. 

Memlekette Kış 
Kar Tipisi Yüzünden 
Bazı Yollar Kapandı 
Kaıtamonu 9 (A.A.) - Vili• 

yetimiz her tarafında llç gllnde~ 
beri yağmakta olan kar dfomlştir, 
Yağan kann yliksekliii tehirdf 
3S santimi bulmuıtur. Ankara" 
Inebolu yolları kapanmıı ve kr 
zalarla &idib gelme güç eşmiıtitı 

Sinob 8 (A.A.) - Üç giln oV" 

Yel bqlıyan fırtına bütün tlddeor 
tile devam etmekte, viliyetin haf 
tarafına tipi halinde kar yağmak• 
tadır. Sinob • Boyabad ıoseslnill 
diranaz kıımı kapanmış milnaka"' 
lit durmuştur. Limanda bulunall 
vapurlar fırtınanın dinmesini be~ .. 
lemektedir. 

Amaıya (Huıuıi) - Yeni yı
lın ilk gllnU yağmıya başlıyı• 
kar hali de•am etmektedir. Yo~ 
lar karla kapandığı için köylUl•' 
zorluk çekmektedirler. Odun k&
mtır fiatları glttikce y6kaelme1'• 
tedlr. Bir yUk kömUr 15().160 
kuruıa. bir merkeb ytlkti odull 
30 kuruşa çıkmııtar. 

Kalb Sektesinden Olum 
Kızılcahamam, (Hu11Ust) - 1'•• 

:ı;a inhisarlar başmemuru B•1 
Feyzi Yalçın &azinoda otururk•• 
Uzerin~ f~nalık gelmiş, dispı~· 
sere gıtmıı, orada teda•İ edil11ıtf• 
fakat tedaviden ıor. ra ikinci bit 
fenal ık ııcçicerck ölmüttlir. 
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ilah/anmanın 
U uslar Arası 
Şartları 

Noel yortu'arından birkaç ay Once 
Londr da lngillere, Arnerika n Ja• 
ponya aroıında "Denia ıiliblarının 

azalt.im sı., ülküıQ {}zerinde ıörüt· 
mel ere lıaılnnmıı, fak at uzun çeki .. 
mclerdcn ı;onra iyi bir bitime 
YanlamaJan konuımalar durmuıtu. 
Bu yo:d.ı yeniden masa batına otu
rulub oturu mıyacatı belli detildir. 

Gö. ütnıeler.n çıkmaza Hplanmaaı 
Denia a:tahlarında Japonyanın lnıil~ 
tere ye Amerika ile beraberlik iıte
meatndeo ileri relditl bu ıütunlara 
kerrelerce yazılıb ıöy:enmittir. Bu 
lllenua doku ıur olarak "Japan Tay .. · 
~iı,. ıııd Dd_aki Japon fazetea:nde bir 
.e~d gü:duk. Bu bend, Japon hCltçe
ıını .orlır.mından babıediyor •• di-
1or lu ı 

"J M ııponya aliye bakanının 1935-36 
bDtçe ine 67,400,000 yen daha illn 
ettneği kabul etmesi llzerin kabine 
g~lccc~ r l içi_n yapılan bü~ç• tab .. 
mınlerını taavıb etmittir, 
. Eklenecek o'an bu mikdar, mubte .. 
lıf bak nlıklara fU tekilde da.11. t l 
caktır: a • ı il• 

27 m~'yon yen Harbiye Bakan'ıtına, 
~ uıılyon yen Bahriye Bakanlıtana, 

D h" ~ gcriyo kalan 3,400,000 yen de 

l 
a ılıye, Ziraat Ye Orman Bakanlık 

arına. • 

Biitçenln ilk tahminleri 2 043 000 000 
yen olduğun'l .. • ' ' 
57 400 00 " goıo ıonradan eklt:nen 
f • l • ) yen., ile çifçiye yardım 
as ı o arak nr.ve ed"l 6S u ı en ·ı ren de hesaba mı yon 

2,210,000,000 katılıraa ye1'ua 
yıla . . .ı yen olacaktır. Bu biitce 

açınııe ç ıkıı ralac k . 
tabvU&t 750 000 000 

a Y•nı uluıal 
elacaktır ' ' feQ kıymetinde ... 

Bu zııtırlarde 
n anlatılıyor kl Ja 

PODJa, a&Yaf blltçeaini k -
dır. Bir ev.et, Uluılar abartmıtlda-

1 l araıı muka 
:e •ere uygun o 'mak fartile, alllhlann: 

' mGdaFaa tııbıiaatıaı dilediti fİbl 
eotal talilir. A k 
" •llll 1 aea ortaya bir 

ı •nwa )'arııı ö 1 
c•rekt r. •• rnet •ermemek 

Çiinkü et-ren 1 b 
ıil hl 19 •rıtall korunmaaı. 

Roma 
Görüşmeleri 

Etrafında 

i c" 

Roma, 9 (A. A.) - Frınııı • ltal
yan uzlatmasınını ıilahları bırakma 
meaelesine ml\loalhk k11mında deni• 
liyor ki ı 

.. Hakların mGıavatına dair 11/12/1931 
t:ırihli beyannameye atfen, her lki 
hakumet, hiçbir bevlr-tin ailihları 
bırakma huıuıundald taahhOdlerini 

tek taraflı bir hareketle detittlrmiye
ccğiai Ye böyle bir vaziyet tahadC:Gı 

ettitl takdirde, iki hOkumetin biribi· 
r:ne danıtacaklarını karar altına 
almıtlardar.,. 

Jt 

Roma, 9 (A. A.) - Bay Lhal dOn 
ötleden sonra Pariao hareket etmit. 
durnkta Bay Muso:inl, Bay Su•icb, 
Franaı:ı ve Avuıturya ve kO~Qk lti'.lf 
sefir~erile ıchrin yGkaek memurları 

ve hariciye nezareti erkinı tarafından 
uğurlanmıthr. lataayon civar nda top
lanan lGyük lir ha\k küfesi Bay 
La val ile Bay Muıoliniyi hararetli hir 
ıurelte alkışlam : ttır. 

·~ 
Saı·da Rey · \ 

Verme Vaziyeti 
Sarbruken, 9 ( A. A. ) - Gelecek 

pazar günil rey:erlni vermesinde 
a-iiçlOk o:an hım memur1aran reylerini 
iıtimal etmelerine tabı:ı olunan 
gOntl• ( 2200 ) rey aahibine mukabil 
yaln·a (201) k "ti reylnl iıtimal etmittir. 
Bunun aebebi memurlar araaındaki 
ademimemnuniyettir. Z ra memurlar, 
Sar, Almanyaya reçftf takdirde 
yerlerinde kalıb kalmıyacaklara bu· 
•uıunda emniyette detillerdir. 

lf-

uı llZalta'maıı1aa hatlıdır, - • 

Arn~vudlukta Tam SUkO t 
Tıran 9 (AA. ne 

Lont're, 9 (A. A.) - Cuma ~nG 
toplanmıya batlayacak olan Miletler 
cemiyetinde görüın:ecck lt'erin en 
mühimi Sar iti olacaktır. Sarda rey• 
lerJn toplanm11ına Pazar gGaQ b rt
lanacaktır. Neticenin Pazarteal ll'leden 
ıonra belll olac: tı aaıul.yor. 

Sar'dan relen haberler, reyler1a 
verilirken ve alındıktan sonra Hayltln 
korunacıığını umdurmaktadır. 

atbunt' b" • ) - Arnnudluk 
tıroıu Ar dl t.raf,nda ' navu utun her 

tanı bir ıGkü h""k" ·· nıelc.te d n u um ıur• 
o uğunu 'd 

rnekteclr. yenı en teyid et .. 
Sar hilkilmet komi•}'Onu tarafından 

bu iş için alınan tcdb;rlerin vaz'yete 
uygun o'duğu eanılm:-ktadır. 

Sevme iğine 
A Edebi 

Tefrika 
41 --Aşık 

10 I 1 / fl.!f"ı 

Arkr daşına b. 
- lç s· . ır cıgara uzattı: 

... ınırl · 
l~are etmeli D erın yatış~.n ..• 

·•· ur dah ı.• illi bitirmed' ' tt uıkaye-H ım ••• 
arun Şi asi 

karken sordu: ' cıgaraıını )'a· 

- Daha var mı? 
Cevad Galib . 

ılyordu: ' aınlrlenmlıe ben· 

b - Yak sı ~liın . 
ırakacağım bal o geçmııken, 

- Peki, peki... Söyle 
- O Bur ay 'tt' ••• B n d • .. gı ırn, dedi ya ••• 

vaya ;·tt~~te.a?dit defalar Yalo
Haruu.gŞı '!1•zı ı •Ö} le dimi 

yordu: ınaı ' af al afal baki" 

- Ne münasebet? 
k h Ce~ad Galıb, kurnaz bir kah· 

a a 110. arn11şh: 

d 
-k~iz de tebdilhavada idik! 

eme ıs edim b k 
t b' ' u ızın çek:ngen 
a ıat.nı az çok -- d'v. ogren ıgım ıç n, 
musırra::ı peşine düşmemiş oldu· 
iumuzu nn!attım Kad d - ·ı "? t • ın egı mı 
çane bır l,urd dUımüştUr. 

Haru ı Şina · d 
• • 81 üşUnüyordu: 

- Pe."!.. Sormak . t' . , ıs ıyorum 
amma, 1 cı< c.e cesaret ed . 

C 
emıyorum. 

ev.ıd ~alib, derhal anlamıtta: 
- &nım anladığım o c:het• 

len do b.r tehlike yok! 

- Ne gibi? 
- Yani evlcnmeınit··· 
Harun Şinasi, boğulacak gibi 

ıordu: 

- Nereden anladın? 
- Ev:i bir kadın, bilhassa 

yeni evli bir genç kadın, ıokakta 
bir erkek ahbabile o kadar taba, 
aerbest konuıamazdıl 

- Emin misin? 
- iki elimi ate~e ıokarım .•• 

Sen de, beni, toy yerino koyu• 
yorsun! 

Harun Şinasi, birden arkadaıı· 
nan boynuna sarıldı: 

· - Beni, hayata iade ettin! •. 
Cevad Galib, gü:erek geri 

çekilmişti: 

Dur, dahası var. 
Dahası mı? 
Evet... Kaldırımda ayak 

Uzeri, saatlerce konuşulmaz ki ..• 
Zaten Beyhanda da bir durgunluk 
vardı. Milsaade iatedi, bir tram• 
vaya bindi. Hemen bir otomobil 
çevirdim, ıcföre : Şu tramvayı 
takib eti dedim. 

Harun Şinas;nin rengi, tekrar 
solmuştu: 

- Nereye gidiyordu? 
- Ben, ıenden fazla merak 

içinde idim. Hele otomobille tram• 
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Muhakeme 
Heyecan 

Celseleri Büyük 
.., İçinde Geçiyor 
Flemtnıtoa, 9 (A. 

A.) - DDn, muha• 
kemenln betincl 
gOnQ idi. Haupt• 
man, benıl uçuk ' 
ve ı:ıtkın blr baldo 
hlkimlerin kar9·11• 
na çıkb ve jGrl 
izasının yerliyer:ne 
oturmıı aını dikkat
le takib etti. Sonra 
a rnki ona ceaaret 
•ermek lstiyormuf 
gibi gülümıeyen 

karıaıoa döndO, ha
raretle konuımaaa 
ba9ladı. 

Resmi parmak 
izi milteha&1111 Kel
ly, ne çocutun oda· 
sın da, ne de mor• 
divenln üzerine!• 
hiçbir parmak izine 
tesadüf etmeditini 
aöyledi. 

AYukat Reilly, 
Kellynin ifadesini 
derhal cerhederek, ... ukarda: Hôkim Trenşar 
gerek Bayan Lind- .ı\şagıda ı Bakim Robbinı 
l:erg'in •• a-erek dadı Betty Goy'un lfidyel ne-
çocutun odaaındaki etyaya el allr- catın ha· 
düklerini ve binaenaleyh herhalde la aırlaodı-
bıra l< mıı olacaklarını iddia etl\. tına dair 

Buna rafmen, KeHy lfad,,alnde olan r•· Çocuğun murebbiyeıi 

Mis Betti Gow ıırar etti. poru mu• 

Flemlnrton, 9 (A. A.) - Müdaf a ' 
Yukatı Reil:y, Yerilen b:ınlcnotların 

numaralannı teabit •tmit ohıa 22 ta· 
hidin dinlenmesinde ıarar etmiyorek 

teber tutm•tı kabul etmittir. 
Buglln dinlenecek ilk tahid Dok• 

tor Kondon'dur. Hekimler Hauptmanın 
ıotuic alrınl ıtından .. röi6• adelele
rioin aA'rıma11ndan muztar:b bulun• 
dutunu ıöylcmltlerdlr. 

Moskova - Leningrad Tren Faciası 
~~~~---~~~~-

Moakova, 9 ( A.A. ) - Leningrad Moıkova, 9 ( A.A. ) - Moskova • 
yolundaki aon tren facıaaında, yol Lenlnsırad ekspreai kazaaında kur l:an 
llzerindekl lıaretler, tehlikeyi ırö•tcr- ıri::lenlerln aayıaı töyle tcabit edil-

mektedir. 
d:ği halde, kazaya uğrıyan treni 17 kiti derba1, 6 kitl aonradan 
durdurmadıkları için, iki makaacl 8ln.üş, 56 kiti ağır, 83 kiti de hafif 
tevkif edi!miıtir yaralanmıth. 

vay takib etmek kadar güç bir 
tey yok... Kah ilerliyor, kah ge
riliyornz. Muttasıl öne arkaya, 
sağa ıola başımı döndlirmekten 
boynum ağrıdı. Nihayet Gtalata· 
saraya gelmiştik. Beyhan, Galata• 
sarayda tramvaydan inmi~ti. Ben 
de otomobilden atladım. 

Cevad Galib, durdu, Harun 
Şinasi. in ıarlına, okşar gibi vurdu: 

- Endişeye, meraka, telaşa 
mahal yok.. Bir müddet lstan· 
buldan uzak kalmış bir genç kız, 
moda mağazaları camakanlarına 
hasret çekmez ml? Hele o par
lak ilanlı sinemaları özlemez mi? 
Kumatcı, f8pkacı, kunduracı dnk
kinlarına baktı vo n;hayet bir 
sinemaya gird i. 

harun Şinaai, kararııı karar-
11z bakıyordu: 

- Sen de, sinemaya girdin mi? 
Cevad Galib baımı ıeriye 

itmişti. 
- Yok, duracağım.. Çocuk· 

musun? Ona, ıörünmeden, bir 
bilet te ben aldım, ı:nemaya 
girdim. 

Durmuştu, kaıları, 1ahte bir 
ciddiyetle çatılmıştı: 

- Bayan Beyhanı, orada bir 
erkek bekliyordu, gittiler, baI· 
konda yanynna oturdular. 

HaAun Şinasi, bir koltuğa 
çöküverdi 

- Allah belanı versin, sonun
da veracağm netice bu miydi. 

Cevad Galib, kahkahalarla 
gülüyordu: 

- Ne de çabuk inanıyorsun? 
Kızcağız, tek başına, kuzu gibi 
oturdu, sinemayı seyretti. Göz• 
lerine g:lserin damlatılarak ağla· 
mış h:ssl verilen soğuk ne ya 

Amerikan artistinin teessürliııe, 
belki de inci gibi yaşlar döktU. 
Sinema bitince çıktı, bir 
tramvaya bindi, Köprünün 
yolunu tuttu, vapurcuğuna bindi, 
KadıköyUne geçti ... 

H:ırun Şinasi, arkadaşını bu· 
dala budala dinl"yordu: 

- Sonra? 
- Sonra, evine gitti, ben 

lıtanbula dönüyordum. lıkeledekl 
kahvede vapur beklerken, onun 
tekrar iskeleye geldiğini ıörmi
ye} İm mi? 

- Sonra? 
Cevad Galib, iki elini kalça• 

larına vurmuıtu; bağırdı: 
- Sonra? Sonra? Çıldırtacak· 

sın insanı ..• 
Harun Şinaai, bUsbütün taıır· 

mıtdı: 

- Peki ıormıyayım mı isti
yorsun? 

- Bırak, işte anlatı) orum. 
- Anlatmı) orıun, 5ldUrü-

yorsun. 
Cevad Galib, başını çarpıtarak 

gUldU: 
- Uzun etme, ölmedin, diril· 

din ya!.. Ne iıe, Beyhan, iskele
de, vapurdan çıkan!arı seyre 
başladı. Beh:ce ile buluıtular ve 
kumluktan kolkola yürüdüler •. 

Sayfa 5 

Gönül işleri 

Hayal Pesinde 
Koşan 
Geneler ı .. 

Şöyle bir mektub aldım: 
41 O; on beş yaşında bir köy ili 

kızı, ben yirmi ıekiz yaşında bir 
genç! Onun tahsili ilk, benim 
orta. O hırçın ve gt1zel, ben de .• 
Renklerimiz bir. O, karışık ve 
geri bir aile içinde yetişen bir 
yıldız... Bana tutkun \'e.. Benim 
olmak için her şeye razı.. Ailesi 
efradı da öylel 

Meşgalem fikri. Onu ben, fik· 
ren yetiştireceğim. Tanışıyoruz, 
mektublaşıyoruz. E.velenmeğe zib· 
nim yatıyor. Yalnız annem iste
miyor onlarL •• Onun gözü baıka· 
larında. .. Tıbkı Burban Cahidin 
yeni roman:ndaki gibi .. ne yapma
hyım? Saadet yolunu gösteriniz. 

Aşk un 

Bu okuyucumun sorduğu 6uale 
ıöyle bir cevab vereceğim: 

- " Saadet yolu hayalc'e ".'l 
yazgeçmekte, şl:rle kendi kendini 
aldatmaya veda etmektedir. 

lf-
Ankarada bay ( G. M ) o: Ev· 

lenme bahsında kimsesiz bir kızın, 
kalabalık aileye mensub bir kıza 
tercih ed:lip ed.lmiyeceği, rkegin 
karakterine ve Ulki:ıjnUn cins.ne 
tabidir. Eğer kendi köşesinde 
yaşayan, işlerinde kimıeye tabi 
olmayan blr adamsa kimsesiz kızı 
tercih etmelidir. Bilakis cemiyet 
hayalim seviyorsa ve itlerinin 
geniılemesi cemiyette fazla adam 
taoamaya bağlı ise kalabalık bir 
aileye intiaabda fayda görebilir. 
Hülba mutlak olarak keatirillp 
atılaverocok bir mesele değil< lr. 

TEYZE 

Amerika Ve 
Japonya 

Vaıinfton, 9 (A. A.) - Aypndan 
Kiog tarafın:laa verilen birtakrir. ~e 
Jeponyanın Kelloı rniaakına ve Çanın 
tamı> mamiyetini tekeffül eden c!okuı 
deYlet andlatmasına muhalif hnreket 
edib etmedik ni t ryin için hariciy.e 
encilmen:nce tahkikat yapılmaıı teklıf 
edil mektedlr. 

Harun Şinasi dişlerini ııkmıştı: 
- Behice, hani, derhal bana 

telefon edecekti .•• Bir de kızmaya· 
yım, diyorsun! 

- Vaziyeti anlamadan kat'i• 
yetle hükmetmiyelim. Şimdi her· 
halde Behicede havadia vardır. 
Bugünkll poliı hafiyeliğimi nasıl 
buldun? 

Harun Şiaa•ft durgun ~uru• 
yordu: 

- Cidden mükemmel!.. Ziya• 

feti hakettin. 
Cevad Galib, birdenbire cid· 

dfleıti: 
_ Senden ziyafet istemiyorum. 
_ Peki, emret. Ne lbtiyorsun? 
- Emir de değil, rica! .. 
Haru'l Şinasi anlamamış gibi 

bakıyordu. Cavad Galib, onun 

koluna girdi: 
- Behice hakkında, en küçUk 

bir mUsamahasızlıkta bnlunmanı 
istemiyoruml 

- Yoksa? 
- Bir küçük kaprlı... Daha 

doğrusu, bir izzetinef:ı meselesi .• 
O, benimle alay ediyor; beni, ye
re vurmak istiyor... FAtkat ona, 
öy:e pek ihmal olunur bir kuvvet 
olmadığımı anlatac:ıt& "111 

Durdu ve içini çekti: 
_ Bu, daha ziyade senin 

menfaatine olacak! 
Haru.ı Şinasinin gözleri par· 

layıvermişti : 
- Na.ıl? 

( Arkaaı war) 
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Dünga Hadiseleri 

işsizlere ''Nafa
ka,, Dağıtan 
11/f emleketlerde 

lngillere gibi Fransa da, buh· 
Heledigdce ran dolayısile işs'.z 

kalan ame\e_ye, 
teu:i,i lazım haftadan haftaya 

gelmigen ölmiyecek kadar 
bir akit bir para, bir na· 

faka dağıtır. Bu nafakanın d3ğı· 
t.lm aı işsiz amelenin i~ıiz kaldı
ğına dair alacağı vesikayı Bele
diye; e ka\ dettirmeı·ne tabidir. Bu 
münasebello geçen gen Fransada 
l"üçük bir hadise olmuştur. Eu 
b dL.ey.i yapan işsiz kalmış bir 
kadınd.r. Mesele do bu kadının 
b.r ve ıka yerine, iki vesika ala
rak çlf e nafaka koparmıya ça· 
lışm!Ş olmasıdır. 

Mahkeme Reisi bu kadana ı 
- Sizin bir tek nafaka almı· 

ya hakkınız vardı. Hatta işsiz 

ltalmış bir erkek amolo ile bir· 
1 ıere!r knrıkoca gibi oturmaoıza 
rağmen l Demiş, kadın ise: 

- Bay reis, n:kabsız olarak 
.-vinde oturduğum erkeğin adını 

be!ediycye kaydettirmek mecbu
riyet~nde olduğumu bilmiyordum 
demişt'. r. 

Bu cevap re·si gUfdilrmUş, mes· 
ele de ehemmiyetsiz olduğundan 
ber .. et k:ıı:anmasmı mucib ol· 
muştur. 

ll-

par' ste mUnhasıran spor iş
ler.le uğraşan bir gazete 

Öteki tek vardır ki, her Pa-
ne oldu? zartesi gUnü yarış 

, _____ __. meydanlarında kay· 
bedilib polisçe bulunan muhtelif 
efyawn bir lideR'ini neşreder. Bu 
gnzeteoin r.eşrettiğl son listede 
fU eşya kapdh ki : 

uQç dürbün, on bir mendil, 
yüz franklık bir banknot. oo 
frankhk üç nikel para, kahve 
rengi bir iskarpin teki,. 

Bo listeyi iktibas eden Franıız 
ıaz.eteleri soruyorlar : 

- lıkarpinin öteki teki ne 
oldu? 

fiansız.ların Atlantik Yapuru 
kazaya uğradığı zaman 

Tazminat sigorta kumpan-
haluinde lna· )ası, hadisede ih

mal ve kusur ol
nı l m ıgar:ak duğuou ileri ıüro• 
bir rakam rek istenilen ta:ı· 

minah vermekten imtina ctmiıtJ, 
vapurun mensub olduğu kumpan• 
ya da mahkemeye koşmu~tu, iki 
yıldır süren bu dava, geçen gUn 
kumpanyanın kazanmas.ı ile bit· 
mlştir. Sigorta kumpanyası (170) 
milyon frank tazminat verecektir. 
Bu paranın iki yıllık faizi olan 
(15) milyon frank ta caba. 

............... _......._,_ 

..... ammım ....... , 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON~M ŞlRKE11 

TESİS TAHIH1ı 1863 

Sermayesi: 10.000,000 lugiliz lira81 

Tilrkiyenin başlıca §ehirlerile 

Paris, Marsilya, Nie,Londra ve 

Mançester'de. Mı ır, Rıbm, Irak, 

lrao, li'ilistin ve Yunanistan'da 

Şuhllori, Yugoslavya, Uomauya, 
Suriye ve Yunanietan'da Fılyalleri 

vardır. 

Her torlu ban <a muamefelari 
ya pır 

SON POSTA 

1 p 
Sıya a 

----------------------------
Bir Fransız Gazetecisinin Gözile Fransız bakanının Seyahati 
Esnasında Romada Resmi iş Haricinde Ne Görülür ? 

Papanın Yanına Girib Çıkarken 

Merasim Nedir? Yapılan 

Bay Pier Laval ile &y Mueolini istasyon binaaındnn çıkıyorlar •. Saraym yandan bir görünü~ll 
Fransnrun dı~ işleri ba 

ıanı Bay Pier Lava! ltal• 
,.aya g:tti, Itall·amn hak:
mi olan Bny Muso!2i ile 
kor.uştu. iki ulus rasında 
ne kadar ;ptl:-ll:tlU iş varsa 
hepsini de temhlemek fize 
re daha evvel hazırla>ınrş 
olan it ldfnameyc iml:a koy _ _,1_ 

du. Bu vesikenın içl nedir, 
Avrupanın umumi siyasa .. 

liı:.1 ne cihetlerden alaka· 
dar tcdcr, bize dokunan 

kısımlan var mıdır? Bu 6or• 
gularm cevablarını •iyaul 
ıütunlarımızda, telgraf ha berlerf· 
mb:de ııra ile okuyorsunuz. Biziın 
;..d"ada ıize anlatacağımız kı&1m 
bu seyahatte, siyasa harici ta• 
raflarınd • bir Fra1>11Z gözile • 
ne görüldu§'Udil!'. 

"" 
Romada F ranıııı: Bakanını 

karşılamak, yahudda maktan aör
mek için istasyona aidenJerin 
gözlerine çarpan ilk ıey, lııtiza• 
mı, asa;ıifi muhafaza etmek için 
a'ınan tedbirlerin ehemmiyeti ol· 
du. htasyon binuına girebilmek 
iç'n daha dışarıda, birçok aaker, 
birçok jandarma; birçok poliı 
kordonlarını yarmak, bunun içiıı 
de elde husuai bir Yesikaya ma· 
Jik olmak lazımdı. Bununla da it 
bitmiyordu. istasyonun rıhhm 
kıımına açılan kapılan da muha· 
f a.za altuıdaydı. Rıhtıma cıkıldık
tan sonra da hattuı önUnde cllzi 
dizi aaker, jand"rma, polis kor• 
donları g5rülü. "-rdu. 

Fran11z Bakanını getiren tiren 
bu rıhhmda durdu. İtalyanın 
devlet edamiarı aıker kordonla· 
rının önUne geçmişlerdi. Arala· 
rında Bay Muso!ini görünüyordu. 
Tren durub da içinden Fransızlar 
çıkınc •. onlan dudaklarında gll· 
lümseme ile karşıladılar, Duce : 

Ne memnunum diye aöy· 
lendi. 

11-

lstaayonun kapısında yine mu• 
hafaıa kordon!an arasında Fran· 
sıılnra tahsis edilen ctomobiller 
duruyordu. içine bindi!er, geçe· 
cekleri bütun yol muhafaza altın· 
daydı. Askerin jandarmanın po• 
Jia:n tnil ıdeı1 geçtiler, Kend.leri 
için hazırlana• otele girdiler. 

)#.. 

Fransız bakana Jtalya hı.kam 

Kirin&l sarayının 1r.abul tıAlonlarından biıi 

ile iki konuşma yapacaktı. Yapb. 
Daha evvel bütün işler gözden 
geçirilmi~ti. Şimdi 11fak tefek 
teferıOat üzerinde konuşacaktı. 
Konuıtu, mutabık kalacaktı, kaldı. 

ltalyao gazeteleri hep bir ağız
dan anlaşmanın faydaıından, Y~ 
receği menfaatten, verdiği sevinç· 
ten bahıed;yorlardı. 

lstianaaız suretle bepal de "fa· 
tlrt,. idııresinin elindedirler. Ara• 
larmda renk, fikir, düşlince farkı 
olamaı:, barice sızamaz, hep bir 
dil ile koouıuyorlar 'ı. 

Konuıma, anlaıma, imulaıma 
bitmiıti, aıra Fracaız Bakanının 

papayı zi}·aretine gelmişti. Otel'.n· 
den. llrhk &Jr,ılan aafları geç<:rek 
çıktı, otomobiline bindi. "S:te 
Vatikan,, denHen papanın kendi 
mahallesine } Uneldi. Burası Ro
roanın göl:eğindo miistakil bir 
mahalle sayılır, asır görmOı k'Ji
aelcri, kilise binalar1 ve papalcra 
mabwus aarayları ve billün bu 

.... -------~--·-·-··-·----..--·-••r.;ft~~---

BANKA KOMEtlÇiVALE 
iTALYANA 

Sennayeei Liret 700,0001000 
lbtiyat akçesi ,, 580,000,000 

Merkezi ıdnre ı M i L A N O 
ltalyamr> hoşlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
logiltere, lsvıçre Avuatwya, Maca· 
rieınn, Qekoslovakya, Yugoslavya, 
LPlı stan, Homanyn, BulgıLristan, 
MısJr, Amerika ÜPmahiri Müttehidesi, 
Bn•ıılya, Şıli, Uruguny, Arjantin, 

Peru, Ekvatör Ye Kolombıyada 
Afilyuyonlar 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata. Voyvoda caddesi J{araköy 

Palas ( T <'lcf. 26-H h!/'J/4/5) 
Şehir dahllindekl acentelers 

l:Haobııldıı: Alalcıncıyan lıımında 
'.l'clef. 2821. HPyoğlunda: İstiklal 
caddt>&ı 'f··lef.1046.Kampiyo dalıeei 
Dorsada Telef. 1718. 

iZMİRDE ŞUBE 

binaların ortasında kalan 
geniı meydanı ile adeta 
hududları vardır, hakika· 
ten öyledir de. Otomobil 
ki:isenin karşısına ge!en 
Papa kütüphanesinin önün 
de durdu. Romanın i~nde 
görlllen asayL, muhafaza 

tedbirleri burada silinmişti. 

Fakat onun yerine orta 
as:rdan kalma, garib üni• 

formaları ile bir dizi kilise 
hademesi, Garde Suisse 

denilen bir dizi ücretli pa· 
pa askeri kaim olmuştu. 

Fransız bakanını kütübhane 
binasının merdivenleri önünde 
ihtJyar bir papas karşıladı. Bunun 
dini bir likabı vardır, teşr:fat 

mUdlirli manasına gelir, öne dUştU, 
Fransız bakaoını içerde, Papanın 
bekleruekte olduğu kOçl\k yazıha· 
neye götürdü. Papa Ye Fransız 
bakanı orada bir 1aat konuttu. 
Blribirlerine neler söylediler? 
Aralan da bir medekdaı yoktu, 
radyonun mikrofonu da konulma
mıştı, öğrenemed;k. Sadece lşitllk 
ki, Fra_:aız bakanı Papaya Paristo 
tedarik ettiği, çok eski zaman· 
lnda basılmıı fiç din kitdbı he
diye etmiş. Papa da ona babaca 
dualar okumuştur. ... 

Papanın yazıhane oda&1 açıldı. 
Bay Laval göründO, kapınm 

sağında solunda daha evvelden 
yer almış olan sarı beyaz çep
kenli, bir düzUne hademe önüne 
düştüler, el!erinde tutmakt&. ol· 
dukları yaldıı:lı ı;opalan indire 
kaldıra yürümeye baş;adıhır. 
Bay Laval on:arı takib etti. Mer· 
mer merdhıenl..re gelinmişti, 
orada da karşılıklı iki dizi garib 
kıyafetanin önilnden geçildi. 

Şimdi sıra sarayındır, Bay 
Musolini ile bir defa daha kc· 
nuşmanındır, sonra otele gelin~ 
cek, e:bhe deği~ tirilecek, oradan 
radyo istasyonuna uğranılacak, 
Fransaya hitaben bir nutuk aöy· 
lenecek, aonra ziyafet masaı:na 
geçilecek, oradan da ltalya ope
rasında Fransız bakanının şerefj. 
ne verilen müsamereye gidilecek· 
t:r. Oynanılacak piyeı (minyon) 
dur, Franıız bcstekin Tomasın 
ıahsmda Fransız musikisini ıelim· 
lamak için seçilmiştir. 

Fakat resmi hUviyete aahib 
olmadan bu temaildo bulunmak 
nekadar gilçtllr, nekadar imkin• 
sızdır? 

r 
Resmi.11iz! Biz! Gönderirılt 

,.. 'Jt 

Sizd Tabiatcnızı Söq/igeli111 
Rra-n lnl:ı:I lrnp:> ı in gönderlnla. 

Ku,JOll d •et • · yl JmuJ .. ı ~. 

87 Rize; liııyan N ~ rjm{ n: Sevimli 
ve uygun bir yüzü 
vardır. Detkalarıııın 
zorbalıklarmıı, fena 
muamtJelerine taham
mül edemez. Oö te· 
rioi Hver. Arkada§· 
lan arasında neşeli 
davranır, etrafını eık· 

maı. Kızdığı zaman 
şiddet göstermesini 
bıli.r. .. 

88 Edirne; H. R.; 
( Rumlllla cerclnl t.'emJyo" ) 

Eli ayağı tutnr, gözü pPklir. Ço' 
konuşmaz. Sözlo holJec.Jeınedığıui yuaı· 
ruğile bitirmek ister, me<lihdt·u hoşla
nır. Teşviklere kapılır. Kaf~ fazll 
yormaz. .. 

·U İltnnbul; A. F.; 
( Fotoğrafının dercini istemiyor) 

İşlerini bilen ve kendi Lt1ş ·uıı tan• 
z:im ve idare eden insıınlnr gılıi hnre
keı eder. Dnşkalnnıııı korşı itimndı 
p ek kuvvetli değıldir. KenJısino vt:ri• 
len işlerden emin olınıık laz11ndıt0 

Herkesin göremiyecl:'ği küciik kusurlar• 
tertib ve tnozim lıatalarrnı bulur. 
Teftii ielerindo muvaffak olabilir. 

-'> 
42 Sıırnıuo; Bayan M•serret; 

(Rcamlnln derclol latcınlyot) 

Durgun ve az sokulg mdır. Her· 
ke8le kolaylıkla arkadaş ol uoz, elin .. 
den iş gelir, temizliğe &liıkn gö terir. 
İçin içiu etrafını tedkık eder. 

48 İxmit; tu:z.i B y Ahmed; 
(R,aınlnlo de·ci.ıl fst miyo·) 

Duygulu ve olıı,gamlır. Çetin f ş· 
.terle uğrnşmnz. Dıızgün ve temis 
giyinmek ister. Canı tadıdır. Tehlike: 
lere karşı atak olmaz, pımıyı idarel• 
kullanmasını bılir. .. 

Biga Ali Rıza: 
( Resminin dcrcfnl lırtem'yor ) 

Ağır başlı ve tedbirlıdır. fşlerine 
düzen vermesini lıilir. Keudısine zarar 
vereock şoylere sokulmaz. Uuı,ıkalnrJ 
için kendisini zararlııra, dertlere sokınıık 
niyetinde değildir. Parayı geh§i güzel 
kullanmaz. 

• 
l.tıınbul H. N. 

( Reamln1n dercln1 fıtem·1or ) 

Güler yüdü ve tatlı E:Ötıüdür, kat" 
ıuındakine nasıl bir mu ımı·le tatbi~ 
edilmesi lib.ırJJgeleceğinı kı·s ir.r ve iıiol 
gördürür. Herkesle müsavi dereced• 
abbıLb ve ıamimi olur. 

• 
Lıbnbul b:r kari· m::ı: 

( Foto .. r fınırı dercini latea1yor ) 
Keodıeini çabuk ıcvdır~hilır sokul· 

gandır. K dın ve 8evgi bRhıi• ıd ko
laylıkları bulur, anlaşma ça~elerini ~· 
r.ırıar. Bozguncu değildir. Liizrnı olıluğt1 

kadar uysal davranır. 

Son Posta 
Ye"mt, ılyaat1 Hwudia v. Halk ıautc•İ 

l!:ski Zabtiye, Çatalçt'şme sokağı, 26 
ISTANBUL 

Gıu.etemizôc çıkan yıı• 
ve resiml~rio bütün haklafl 
mahfuz ve gaıetemiıe aittir· 

ABONE FiATLARI 
1 8 3 

Seııe Ay Ay 
Kr. Kt. Kt. 

Abone bedeli peşindir. Ad ret 
değİ§tirmek 26 L:uru~tur. 

c.1.,. evralt geri (J~ritmez. 
H&nlardan mes'uliyet ahnma" 
Cenp için mektuplara 10 kuru~l"~ 

pul iliivesi lazımdır. 

Posta kutusuı &41 utanbul 
Telgraf : Sonpo!lta 
Telefon : 20203 



10 iki cı kfmura 

emek 
Ne is Bir yemekten Önce Güzel 

Oda Lazımdır Hazırlanmış Bir 

Yemek ve iştah -----·--
bitinden h. meseleleri bir- 1 
d k ıç ayrılmaz. B· l ... 

o toru d yor ki: ır nghlZ 

.. - t .aanlann 1 t h 1 çıran sebebl l 1 a larını ka-
bulmak <..o · er yalnız haıtalıkta 

. gru de. ild• 
)'enıld gi d g ır. Yemek 

• yer e ınide 
Uzerı.ıc!e büyük bir V• iştiba 
Y_ emek, güzel ve bol ;:ı oynar. 
bır odada eni) . aya alan 
ve yatak yd meh, yemek odası 
h 

o aıı kad . ' 
a'tırlann1 alıd ar ltma ile 

ır.,. 

Bu meşhur doktor 
lerl }aptı ~·ta fU tavslyt• 
lloktalara . n •onra bilhaaaa IU 

u ışaret ediyor· 
- Pişirilen ve 6~UnUze ko-

nulan yemek ne kadar güzel ve 
nefis o!ursa olsun, eğer evinizde 
111hhat kaidelerine göre hazırlan
mıt bir yemek odası yoksa, çata
lımzı tabağa götürmeyiniz. 

ÇünkU durup dururken lıta• 
bınızı kaçırmıı olursunuz.,, 

Şu halde yemek nefasetinden 
enel yemek odamızın mükem• 
mel oluşuna dikkat etmek mec• 
buriyetind•) iı. 

itte aize fU resimde glizel ha· 
zırlanmıt bir yemek odası r.llmu· 
neıi Teriyoruz. Bu nümuneyl gö:ı 
önUnde tutarak odanızı ona göre 
hazırlamaya dikkat cdlni'I. 

flufe \C isk 1 · . euı eıerl ın•ıteden yar ılııı ış h ı r ~cuıek <•d., .. ı 

SON POSTA 

Şu ret1imlerde eon modanın ook hoş 
şapka, tuvalet ve kür.ıc modellerini 
görüyouunuz. Yukarıda en olda da 
cazib bir uo tuvaleti nümunesi var ........ ..--.... ·-···············----..-.............. _ 
Yeni Bua 
Ve Yakalar 

Resmimlzdo g6 djğünüz yaka 
bu kıt en fazla rağbet bulan ya• 
ka!ardan bir:dir. Diğer resim do 
bualarm arkanın c rtasında halka 
yapan yeni bir kulla.nışmı göster• 
mektedir. 

adın Ve utfak 
Bugün Ne Yemek Yapsam, Diye 
Düşünmeyiniz, Şunları Okuyuveriniz 

Mercimek çorbası: Uzım 
ohn şeyler: Patates, havuç, kır· 
mızı mercimek, yağ. Dört orta 
patates ve orta büyüklükte havuç 
için 150 gram mercimek TO dört 
)emek kaşığı yağ lhımdır. 

Evveli yağ tencerenin içine 
konub, kızdırılacak. Ufak ufak 
kesilmlJ havuç ve patateıler bu 
kızilD yaiın içine atılıp tenceree 
nin kapağı kapanacak ve pat ... 
tes!erle havuçlar sularını çekinci· 
ye kadar böylece kalacak. Sonra 
tencere ağzına kadar su ile 
doldurulacak, kırmızı mercimek 
de ayıklanarak içine atılacak ve 
piş:ri .ecek.. Adi au yerine, et 
suyu konursa tabii daha lenetll 
olur. 

SUtlU omlet: Yumurtalar 
derince bir kabtn içine kırılacak. 
Tuz ve kara biber konulacak. 
Scnra her yumurta için b:r yemek 
ltaş .iı sülU i:ave edilib iyice döğU
lecek.. Eğer yumurtalar pek taze 
değilse süt keser ve yumurtalar 
kabarmaz. O:ıun için evvela yu
murhları kabartıb sonra sütü 
ilave etsen~z daha iyi olur. Bu 
mah!ut tn\•ada kızdırılmış yağ.n 
ıçıne dökUlüb yavaş ateşte p:ı iri· 
lece le. 

Peynir tavası: Lizım o!an 
ı,cyler: lki ~orba kaş·ğı } ağ, üç 
çorba kaşığı un, 112 fincan sUt. 
112 çay kaıığı tuz, birnz kırmızı 
b:ber, bir çay fmcanı rendelenmiı 
kaşer peyniri, üç yumurta iki çay 
kaşığı paoder (kutu içinde büyük 
bakkallarda bulunur) evveli yağ 
eridikten sonra içine un, tut ve 

biber katılacak. Bunlar iyice 
karışınca da biraz a'lt ilive edi· 
lecek ve iyice kanştırılacak. Ko· 
yulaşıncıya kadar kanştırılarak 
p'şirilecek. Koyulaşınca yine antle 
peynir ili"e edilecek ateşten 
indirilecek, yumurtalann yalDd 
san:arı dökülerek karışbrılacak. 
Soğuduktan sonra bu yumurtala• 
rın aklarına beykıo paoder ilave 
edilib yağlı bir tepsinin içi.De 
boşaltılacak ve orta bararet:l bir 
fırında yirmi bet dakika piıecek, 
sıcak sıcak yinecek. 

Suallere Cevablar 
Qamlıcada Bay Aliye ; 
Mektubunuz, beni biraz fazlaca 

dlişündürdü. Hem yirmi yaşında 
ve hem do yüzünüzde bakılacak 
yer olduğu halde, kızlar sizden 
niçin kaçıyorlar, Niçin size yüz 
vermiyorlar?.. Acaba tavurla~ı· 
nızda hareketleriniz.de bota gıt
miye~ hafifükler veyahut kaba• 
lıklar mı var ? Evvell tunu .bil-

• . • ki kızlar ve kadın ar, 
me~ısınız , .. 
berşeyden evvel görünfiıu naza• 
ncikkate alırlar. Şö) lece kendi• 
nizi bir l oklayınız, kusurunuzu 
b"zzat kendiniz arayıb bulunu~ ... 
Sonra şimdi size tebesıllm gor 

' " . eg-er onunla 
teren kı:ıa ge.ınce • 
ciddi ve yuva kurmak es?~ına 
dayanan bir münasebete gırışe-
cekseniz, ağırbaŞh bl~ _gence ti~:: 
kııacak surette kendıııne m d 
caat ediniz. Hayatta, biraz. • 
cesaret liumdıl'. 



- bir.n<len birmi çabuk ae
çlver, biraz daha gecikecek olur· 
san modası geçer 1 

- ............. ... ' ....... ....,..._._, ;me ._,.,,..~ 

:j Fıkralar 

1 
Hediye 

Amcacığım, tülUnU çok 
se\·diğiniz için ıize bir hediye 
aldım. 

- Yine masrafa girdin, aldı· 
ğın hediye bir pipo mu? 

- Hayır! 
- Bir tabaka mı? 
- Hayırf 
- Ya ne? 
- Bir kutu kibriti 

Farkında Değilim 
- Yeni aşçının pişirdiği y .. 

; meklerden memnun muıun? 
Şlmd:lik bir şfkAyetim yok .• 
iyi pişiriyor mu? 
Farkında değilim; o geldi· 

ifndenberi ben lokantadan yemek 
yiyorum! 

ÇAPKIN GÜZELE 
Koş sağa ıola, 
Girmezsin yola; 
Baotao oıkaraın 
Kendini kolla J 

Kls gelib otur, 
: Tek bir d"lda dur; 

Bu bdar cooma 

o 
r.. 

Artık ot olar. 

Gllzelıin belli; 
Bunu bUmeli, 
'.fırn*n olmaz; 
Düny'a iüzeli; 

Gel bana yak·ıo, 
Hiç gitme 1akın, 
Seni aevmiyen 
Olur mu çapkın 1 

Mlz•hçı 

- Aramızda bu kadar yaı 
farkı var sizinle nas l C\ lene bilirim? 

- Acelesi yok, birkaç 1ene 
daha beklerim t 

Botuna 
- Doktor bir 

i!iç verdi. Bir .. . 
fişesını ıçersem 
rakıdan vazge
çecekmişim! 

- içtin mi? 

- içtim am· 
ma boşuna oldu, 
• • ~ 1 l ı . uç ÇOiC ezzd· 

ı 'zdi, bu yüzden 
rakı ile karıştı· 

rıb içtim, teıiri· 

ni gösteremedi. 

Daşıerini 
Hizmetçiye çı• 

kıştı: 

Tarakları 

diı fırçalarile mi 

yıkıyorsun? 

SON POSTA 

- -

! Değil 

- Oğlunuz 

bana kartopu attı. 

- Bir yerinize 

ieldl mi? 

- Hayırl 

- Öyle lıe 
kartopunu atan 

oğlum · değildir. 

Oğlum atmış ol· 

saydı muhakkak 

başınızı kırardı. 

Saat 
- Acaba ıa· 

at kaç? 

On iki ol-

malı; 

Nereden 

anladın? 

- On birde 

Taraklan 

değil, tarakların 

ditlerini yıkıyo

rum! - Bem b ., ıbütün unuttuğun gun bar haber gondorirsi,ı do arlık kalkacak tren 
limidimi keıerim r ha2ırlanıyor dal 

Yirmi Sene Evve Bir Bayram Ziyareti 

o Zaman Da Şöyle idi 
- Opeyim elendi amca. 
Komıunun kapıyı açan ıümUk· 

lft oğlu t•P diye el lSper, biraz 
ıonra da ev sahibi görünürdü: 

- Vay efendim aafa geldiniz; 
ldiaalti f . trinizi .••. 

- Bilmukabele efendim idi
aaid ..• 

- Ehlen Te aehlen efendim •.• 
Daha eyvel gelen misafirler 

hep birden ayağa kalkarlardı: 
- O Efendim ıizi gören ne• 

olsun? Artık bayramdan bayra· 
ma mı? 

İki eller birden uzanır; eğili· 
nir, kalkı'mır.. . 

- Allah nice ıeneler• yetiı· 
tırsln efendimi 

- Allah emaalikesire1ile .•• 
- Vay efendim ıizde mi bu-

rada idiniz? Ellerinizi öpm:ye g•· 
lecektim .•.. 

- EstaıfiruJlah r efendim o 
nasıl ıöz el 6pmek bizim vazi-' 
femlzl 

- Ne demek efendim; o va• 
xlf e blz.e dUıerl 

Oda kapııı vurlurdu, ev ıahi--·-··---...................... . ........................ . 

bi ıricer uzanın teker tepsisini 
alır gelirirdi: 

- Efondim ikbal buyurul
ı:ııaz mı? 

- Teşekkür ederim efendim 
zahmet oluyor .. 

Bu arada evin kUçUk çocuğu 
kapıdan girerd:; 

- Bizim kUçUk mahtum efen· 
dim. 

- Ya Allah bağıılasın •• 
- Gel bakay.m, efendi am• 

calarının eller~nl öpl 
Çocuk ııkı . a ııkıfa kapıdan 

girer, ıaıkm tııkm etrafına ba
kınır .. 

- Öpsene efendi amcalarmın 
elle rina 

- El öpcn:ericı çok o'ıunl 
- lnşailah büyük adam olur· 

ıun da .. , 
Ev sahibi anlatırdı: 
- Efendim bu aene UçUncli 

ıınıfa geçti kendi oğlum d.ye 
IÖ) }emiyorum.. z.ihnl e\ veldir. 

M;aa!ir:erdeo biri çocuğa ıo· 
rardı; 

- Ne oku} onun bakayım 
oğlum •. 

- Oku} orum işte! 
- Ne okuyorı.:n? 
Çocuk saymaya ba~?ardı. 
-Kıraat yazıycrum, imin, ezber· ~ 

li} crunı, besab okuyorum. Cog• 
f I ' • ra ya çı2.1yorum .... 
O söylerken lAf deği.iir baıka 

bahislere gid~i.lrdi: 
- S:z.in mUmoyyiz bey aldı 

yUrüdO. 

yok amma .• 
- Beyefendi bendeniz kendi· 

ıinl evkafda maaa katibi refikııa· 
nl.iği zamanından tanırım. Uuıulll 
aklamdan bihaber, devairi resmiye 
muamelahna bigane •• 

Dedikodu bir tezkere dllile 
uzar giderdi. Kahveler içilir, ciga• 

ralar tUttürülllr, mümeyyizden iş 
muavine, muavinden odacıya 
iİder .• 

- MUaaadcnizle bendeniz •• 

- Aman of endim oturub ko· 
nuıuyor<luk. 

- Ma!um ya bayram daha 
baıka ziyaretler .• 

Ev sahibi kapıdan başını uza- ' 
tırdı: 

- Yahu kimse olmasın .• 

· Merdivenlerde terlikler bkırdar •• 

- Efendim dev!etle aaadctle, 
böyle bayramdan bayrama ol· 

maaın.. * * 
-················ .. ·········································· 

1 

- Yine çorabını sö .. üJdü .. 
- Kimin başına örUyof 

dun? ----··· · 
fıkralar 

Tuhaf 
lhtlyar çapkın gençliV.ind' 

tanıdığı kadmlann l ep'airdetl 
birer tutam saç almış s~kla:n şt · 
bir iÜn tesadüfen bu saç.ar el'11 
geçti. 

Kimi alyah, kimi ku ral kiıı' 
san idi: 

- Tuhaf, dedi, biçl .-i ağ•'' 
mamıtt halbuki sahibi i şirııd• 
altmıı yaşından aşağı < ğillerdlt· 

işe Y&i'ar 
DUğUn hediyesi olar k erkek' 

bir dlirbUn verd!ler: 
- Bu işine çok yar-·r, ded~ 

ler karının kusurlarmı görme 
için küçülten taraftan, i) iliklt ri~ 
görmek için de büyü~te.. tarafl'' 
bakanın! 

KOMŞU KIZINA 
Bak geoe gündüz ; 
Ü~eomt göz eiiz, 
Ne yRpr;an boştur .• 
Vermezler hio yıiz 1 

Gitme uzağa; 
Ballara dağa; 
KomfUUUo kızı 
Giuio tuz ıığa .• 

Bani pek tombul, 
Arayıb bir bul ; 
Meramın ntt ise 
Söyle ha •ıul 1 

De ki bana gel ; 
Verdim 1ana el, 
Y a~anmas ayrı 
Senden bi9 güzel l 

hutkiniıt - Eyvah, ray ta· 
mircileri yemeğe gitm:şler, onlar 
ı• inceye kadar bek!emek lAzımf 

- Evet, ıimdi de Sarıgüzelde 
b:r ev almış .. 

S. BJi fı(ıııı Dl'J'f>.;tJCU tlıtlgıu - \ 
Mizaby 

Ne Olur 
Doktor ıöyledh 

- K11rınız.ıo hatalığı 

ciddi b
0

r ıey d~ğil, ha

yali bir hrı ıtal ık bunun 

için ciddi bir l~aç yazma

yacağım •. 

- Doktor, ne olur 

Yidtayı iıtcrken de ciddi 

olmayı veri 

Affedersiniz anlayamadım, bir 
- Eh allah versin gözUmllı daha tekrar eder m:a:nlz 1 

- ·, ubctr ıey l l...CıZ& re& mler ıah, b.erioe be..
%erse iÜZel olur, bazalan da benzemeıae ! 

Ben De 
ihtiyar erkek, kuçnk 

bir kız çocuğunu göa

terd:: 

Altmış sone evvel 

ben de bu çocuk gibi 

idiml 

- Ne dediniz, altmış 

sene e•vcl ıia kız çocuğu 

mu idinis? 

- Bir k. uı ı erk ı .e 
~I 

olduğunu göıtcrmel.dı. ,J d•,,. 
- Onun için be.ı d• 

ıiilUyorum 1 



I 
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Yukarıda Rober Lö Viıan •• 1ıa ., ro . 
lüade, aıağıda Konrad V ayd •• Seree i 

Yahmfi., fılminde 

Çingeneler Baronu 
Bir mllddet evvel bir Alman 

kumpanyHı tarafından Almanca 
•• Franıızca olarak " Çingene!er 
Baronu ., adında biiyl\k bir filim 
çevrildiğini haber vermlşt;k. Öğ
rendijimize gl\re, kalabalık bir 
artiıt ırubu bu filmin harici uh· 
nelerini çevirmek lizero Almanya• 
dan Yugcı~avyadakJ Raıüa ıeh· 
rine aitmiılerd.r. 

Kata dö Negl 
Son aenelerin en btlyt\k ı&h• 

reti olan Kate dö Nagi düne ka· 
dar Ufa kumpanyası hesabına 
çs!ıııyordu. Fakat b:rkaç gtln ev• 
vel mukavelesi bitmiı, yeni bir 
mukavele imzalamak huıuaundaki 
teklifleri de reddetmlıtir. Şimdi 
ne yapacajını kim1e bilmiyor. Bir j 
Alman gazetesi de Katenin artık 
ıinemadan çekileceiini yazıyor, 
fakat ba hberi. tevallı edemiyor. 

... ......... ....... .. 1 .... ~ . ....... .... ... .. ... ..... 
Sovyet Rusgado 
Sinemacılığın 
On Beşinci Yılı 

Sovyet Ruıyada i:nemacıhk 
yakında onbeşincl yıldJnümünll 
idrak edecektir. Bu münasebeti• 
ıinema sanayii umumi idare mer• 
kezi tarafından Moskovada zen· 
glu ve bUyük bir sinema müsa• 
mereai tertib edilmiştir, Mnsamo
ro önümüzdeki tubat ayı içinde 
verilecek lir. Bu münasebetle 
Sovyet 11inemacıhğının so ı onbeı 
ıene içinde vlicude getirmiş ol
duğu terakkilere aid çok şayana 
dikkat sırlar ortaya atılacağı da 
bi.dirlliyor. Bilbaua Sov} et s ine· 
macılığını ilerletmek için uğraşan 
fen adamlarının, renkli fi:m etra· 
fında yaptıkları çalışma:arın ve· 
rimli neticeleri de cr:a) a atıla· 
caktır. Şimdiden söylendiğine 
göre, Sovyet sinemacıları, renkli 
film ıslahatında çok muvaffak 
olmuşlardır. Mlisamere ile birllk
bütün bu )enilikleri g<.stermek 
üzere Moskovada bir de sinema 
sergisi açılacakbr. 

Dört Yeni FilrP 

Şöhreti gönden gttne art.n Joao Kravford yenı bı·r fllrn dalı• <:"virmeı 

· fıha i9io : • p&ırd ıi 
U:ıere haaarlanmıttır. Bu reaim, giizel Kravford'uo ytnı 

elbi,eaile ahomıııır. 
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Bu Gidişle Halimiz Nice Olur? Artık Milli Takımımızdan Bahsedilmez 

yra 
ek 

orcular 
ük Geçt· 

•• • • :...==- 11 :. • • • 

Bu bayramm s;-orcular için ramı doldurmak da kabildi. Onu 
çok sönük geçtiğini canımız sıkı- da başaramadık. 
tarak halırlatmıya mecburuz. Mevsuk bir yerden haber al· 
V kıa hav alarm ş· ddetli ve soğuk d1ğımıza g<ire, lzm:rin Altay ku· 
gitmesi bu s ra futbol maçlarnı lübü bayramdan istifade iç'.n 
lmkans z kılacak kadardır. Fakat Istanbul kuliiblerinden bir ikisine 
bııyramın üç günlük tatilinden lzmirde maç yapmağı teklif et-
kapah } erlerde yapılacak spor mişti. Burada bayram turnuvası 
şubeleıi namına istifade etmek y1pılacak zannile lzmirl:lerin tek· 
kabil olduğunu dilşünfiyoruı. liflerine vaktinde cevab veremlyen 

Ha~ ramd n biTkaç gün evv~ kulilplerimiz o seyahati de kaçır-
Hoe kad.1r. Fenerbahçe, Beşiktaş, mış oldular. 
Ateş·Güneş ve Galatasar y ku· Geçen seneler böyle günlerde 
Uiblerinin beraberce bir bayram kruslar yapılırdı. Onların da ha· 
tumuvı:sı yapacaklarını haber berini alamaz olduk. · 
almıştık. Hatta o kulübletin mu· Bu umumi hareketsizlik glin 
r hhas'nrı aralarında görüşerek geçtikçe ilerlemekte ve artmak-
bazı esaslarda mutabık ta kalmış· tadır. Kuliiplerin ve spor idare· 
lardı. O işten de bir haber çık· cilerinin şu tehlikeH atalete bir 
mndı. çare düşünmeleri elzemdir. Kom-

lstanbu1 havası bu aylarda şularımız alabadiğ:ne çalışırken 
fenadır. Havası iyi olan hmir gibi biz kollanmız göğsümüzde bekli· 
mıntakah:.r:a Istanbul kulüblerinin yoruz. 
temas.nı o'sun hazırlamakla ba)• Bu gid:şle halimiz nice olurl 

He 
ı· 

== 

rofesyone -
ıya aş adı 

Amatorluk kubıl olmadığı iddia edilen kıuk şampiyonalarından 
Her eporda profeayonelliğin 

yavaı ynvaş fakat muntazaman 
llerley:b amatörlüğQ geçtiğini ve 
amatör.uk nizamlarını çiğnediği 

~irioin baılangıcı 

ııörlilü. er. 
Ameı i rndan gelen •on ıe·· 

graflnrc.oc; Avusturalyadald bey
nelmilel müsabakalara lngilte
reyı temsi iç"n giden lngfüz ten:ı 
~ampİ) o u Pcrry'nln bir Ameri· 
kalı orga ıizatöre kanarak ama-: 
törlükte.1 vazgeçeceğ:ni batUi bu 
hususta bir konturat ta imzala· 
dığı bi d r iyor. 

Dav .., kupası gibi teniste en 
şerefli b r mllsabakayı lngi:tere 
nommn 1 nzanmış olan Perry gibi 
hal ve '. kti oldukca iyi olan bir 
ınmpi o n profesyone:liğe geç· 
mes: u rn .:i hayreti uyandırmış· 
ttr. Bu ı . y et, şimdiye kadar 
paraya e < aldırıi etmedikleri 
ve por y lnız spor için yaptık· 
ları z. ı cc.. .en lngiliz tenia şam· 
piyonliır ıı ı da l.raların sıcak 
yüzUne y..ınamamağa başladık· 
ları içi .r. 

D g taraftan ftalyada yapı· 
J nca'< ( r u kupası ) Skiy miisa· 

b k · mükafatı beynelmilel a a , 
. ., ıkç a:eminde ~arib telakki 

Proreeyonel olacağı söylenen dıınyaıııu 
Pn kuvvetli terııııçılerinden İngilız 
Pmry'uin gec:ea seııe Da vis kupasını 
knznndığı vakit nlınwıf bir resmi 

ed:lmiştir. balyada elacak kıral 

Oldu 

u Seferk· Ba an 
b ünü Kuvvet ice 

upa ı e1a an F d
amçı amış Oldu 

Af adan Balkan kupasını alarak memleketlerine dönen Yugoslav fudbolculorı "ortada elinde kupayı tutan takım . kaptanı,, 
ınBu seferki Balkan futbol şam- gelecek senelerde de ayna blrin· ı milli takımımız iştirak etmemiştir. 

piyonasmın Balkan futbolunu hak· c.liği muhafaza etmek için yeni Tiirk milll takımının Atinada çok 
kile kamçılad ğı ve Balkan fut· yeni çalışma usulleri arayorlar. beklendiğini hatırlatmak üzero 
bolü idarecilerine biribirini geç• Eulgarlara gelince, onlar da Balkan kupasına girmiş olan dört 
mek için adamakıllı bir hırs komşu rakiblerinin çalışma tarz· milietin kaptanı bir arada resim 
verdiği kabul edili} or. !arını yakından • ~edki~ ederek çıkarırken Türkiyeye ayrılan yerjn 

Atinadaki kanaat, programlı gelecek seneler ıçın bırkaç sene boş kaldığına delalet olarak ara• 
ve iyi çalışıld ğı takdirde futbo- devam edecek ve bilhassa Bul· larını açık bırakmak suretile bir 
Hlo dcı Yunanlılar tarafından ko· gar futbol sistemini doğurabi~e- resim çıkardıktan malumdur. 
~aylıltla becerileceğini göste~iyor. cek bir programın eHslarını dü· Atinada kaptanların çı~ardık· 

Diğer taraftan bu &enekı ku- tii..Uyorlar. ları o resmi geçen haftakı spor 
payı kazanmış olan Yugoslavlar Bu ıeneki Balkan kupasına sahifemize basmıştık. Balkan ku .. 

Tayyare er Gittikçe 
pasına gire"l komşu milletler ta• 
rafından Türkiyenin gelecek Bal· 
kan kupalannda bulunması daima 
istenilen bir şeydir. Çünkn Türk 
futbolll Balkan fotbolünden dnhıı 
evvel doğmuş ve Avrupa temas
larım Bulgarlardan, Yuguslavlar· 
dan ve Yunanlılardan daha çok 

iZ 
Knçnk Ye binnisbe hafif mo

USrlll tayyarelerin sUratlerini fazla· 
!aştırmak için mlihendis:erin sene
lerdenberi devam eden ça:ışmalan 
nihayet ilk semeresini vermiştir. 

Kuvvetli motörlll deniz tayya· 
relerile saatte 700 ki:ometreyl 
aşan t I yareciler nlsheten kuv~et· 
siz kara tayyarelerile 500 kdo
metreyl geçmek kabil olduğunu 
Raymond Delmotte'in ıon tecril· 
besile görmUşlerdir. 

Şimdiye kadar ıırf heves ve 
ıpor için tayyare satın alarak ava 
ve seyahatlere çıkan sivillerin bu 
son tecrübe ile yüzleri gUlmliştür'. 
Tayyare beveskarlarının olduğu 
kadar hava kuvvetlerine bakan· 
lnrın da pek hoşlar.Da giden bu 
yeni rek~rla tan arecilik ufuklart 

genio:emiş~ir. Şimdi • :vil tayyare· 
terin çok sür'atlilerinl yaparak 

halkı seri tayyarelere al:ştırarak 
harb kuvve ti erine sporcular ara· 

aından bUyük bir hisse çıkarmak 
istiyorlar. 

Vatan mUdafaası için sporun 
bu imkamndan da istifade edile· 
ceği be!li olduğundan her şubeye 
mens~ sporcular ae~insinlerl .. 

kupası müs:ıbakn'anmn birincile· 
rine mükafat olarak üç otomobil 
verileceği resmen i.an edilmi~t r. 
Haıbuki, skiy nizamnamesinin 
amatörlük kısmında "bir amatö
rü~ aldığı mükafatları satamıya· 
cagı veya paraya tahvil edem~

yeceği., yaz l.dır. Ekserisi üç 
otomobil kullanacak kadar zengin 
olmıyan kızakçılar n alaca klan 
otomobilleri bnş belası olmamak 
lizere aatmalarl pek tabiidir. 
O takd"rde kızakçı amaförlüğü
nün manası kalmıyacaktır. 

Bu vaziyetleri gören ve kızak• 

yorlar 
t evvel yapmıştır. lialkanlarda fut· 
"' bol mevcut bile değil iken bi:ı 

Kadıköy ça} mnda Romanya milli 
takımile umumi harpten evvel 
karşılaşmı,hk. 

r .kara bHnresile saatte fiOO kilo· 
metrelık sür'ati geçen ilk tayyareci 

Ragmond Delmott11 

çaların halini bi en a.akııdarlar, 
spor nizamnamelerbde boş bir 
kalıp hafüıde kalan amatörlük 
nizamoameler"ain zamana ve ih· 
tiyaca göre tadil ni ileri sürerek 
federasyonlara akıl!ıca b~reket 
etmeleri i tavsiye etmektedırler. 

Tanınmış bir münekUd; eğer 
amatörlüğü korumak i teycn fe· 
dernsyonlar manası ve hü~mü 
kalmamış amatörlük maddelerınde 
israr ederlerse, onların korumak 
iatedikler:ni paranın sıcak yüzU 
bir günde halledecektir. Diye 
mli~im bir makale yazmıştır. 

Önümüzdeki sene tekrarlana· 
cak olan Balkan kupnıında Tür· 
kiyenln de bulunmasını ısrarla 
rica edeceklerini ı.annetüğimi% 
Balkan komşularımızın toprakla· 
rında fctboldeki eskiliğirnize ve 
ıöhretimize layık neticeler elde 
etmek için şimdiden birkaç ı&eç
me maçı yaparak milU takıma 
girmesi mOmkUn oyuncuları aşağı 
yukarı denemek çok lazımdır. 

Sene:er var ki, ne milli takım 
kadrosunu gördük, ne de milli 
takımdan bahcedildiğini işittik.. 

Konya Gençler Blrligl • Ads .. 
naapor Maçı 

Adana, 9 (Huıusi) - Euraya 
gelen Konya Gençler Birliği ile 
Adanaspor takımları arasında 
Pazartesi gllnü yapılan maç (3·3) 
berabere ncticelenm.ştir. Her iki 
takım iyi oynamıştır. - * 
Galatasarayhlar Kongres1 

Ga'ata&ara~lılar cemiyeti yıl k 
kongrelerini l arm saat 14 de ce
miyet binasında yap&caklardır. 
Azaların kongrede hazır bulu.o
maları rica edilmektedir. 

Ya açlar 
iatanl ul Fudbol Kurumu Bat" 

kan'ığmdan: 
11-1-19 ,5 Cuma gÜ"lÜ ynpılncnl' 

m•ntaka birincil k maçlan: 
1 - l'aks"m A o ııda: Kns11D'" 

paşa • Hı al A. tak an•, Su"eymani• 
}C • Vefa A t. k mı aa t 14,30. 

2 - Beş:ktnş Al n ndn: G al ta
aaray • lstanbu.spor g nç t::kım!.Brl 
ve B. tnkım nrı, l.opk pı • Bey"er• 
beyi A. T. , G ı ntasnray • ist. Spor 
A. T. aaat 14.31) hakem B ... y Rüşdü. 

8 - Fenerl ahçe Alanında : fe
nerbahçe ~ B'!şiktaş !3. T. , Fener
babçe - Beşiktat Genç T. , Eyiip .. 
Altmordu, Fenerbehçe - Betktııt /'.• 
T. a~at 14,30 h"l kem A hnıe -i Ad(·rtl• 
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Hikaye 
Gizli Bir 
Cemiyet 

B'rgün Y ası1ağ1z1 Uzun burun 
Kocaboyun hep beraber bir ı.~ 
pet •ima ile ortadan kaybolı>1 
Kocaburunu anyorlardı. Ar ık 
aramaktan baıları dönmüştü. Osi
rada kambur geldi: 

"-Kokusundan Kocaburunun 
gizlendiği yeri buldum. Üst kat
taki oday;\ girmiş, kapıyı arka
sından kilitlemiş, güzel kırmızı 
elmaları } İyip duruyor!,, Bu haber 
onlan hem sevind~rdi, hem üzdü. 
: ~ elmalan bi.irmişse.. Odanın 
ıçıne nesil girmeli 1 Bir kısmı 
Sarkıkburunu · · _ • n ıçen &u sıkmasını 
ıoyledıler. Fakat b 'r k- k 
ı . . OŞe}o sa • 
~rur, yıne açmaz diye vaz geç-

tıler. Oda kapıs.n n önllne ld k 
l . k' ge ' • 
erı va ıt içeriden bir horultu duy-
dular. Kocaburun elmaları yemiş· 
ıonra da gevşemiş, oyuyakaı: 
mı,b. Pencereden çatallı bir sopa 
uzatar~k. sepeti aldılar. B:r kö
şeye gıdıb yemi ye başla -'ılar. Ko-
caburun b 
nnlad uyamnca aşına ~e '.eni 

El 
ı. Hemen nrkalarından koştu 

rnaJar b"t · r F k · 
de d h . rn ş ı. a at fena hal-

e .ırslanruıştı, 

b' - Sız görürsünüz. P. G K. 
ır arkanıza düş .. d . 

anlarsınız. Ç un e o zaman 
141 l . ocukların hepsini te· 

a mıştı. 
- •• o- l 

Yeise b • d' . Bu kurum em ınleyın. 
Aıa olmakp ~~~ gizli kurumudur. 

ıçın hep· . . b 
paıta il k k ınızın irer 

e ır ar pdr . 
lazım a vermen.z . " 

Çcc ıklar hemen k d ' 
kumbaralarından an ı ar, 
çar§ ya ko J 

1 
para çıkanb 

düler Odş u ar, pasta ahb dön-
• aya . d'k 

Yerd b' g r 1 .eri zaman 
e ır a'lrQ b k 

gördUle K oş eao kagıdı 
idi. On~~rın ~:ab~r~n de orada 
Paatal psını yere oturttu. 

arını önlerine b k 
Baılarına d k ıra tırdı. 

a eıe kig ~•---
çirdL Şimdi hep' . 1~ 2e-

ınıı: 

- " Tabaratab t b 
ye ta kola l ki .. , a aratab di-
tekrar edf.1 : ~:oyJ~!İ,nc~y~ kadar 
dedi.x.t n goz.erınızi açın 

g•m zaman a A 
man ( P. G. K. çın, rlık oza-

ÇClcukl ) aza!U!unız. 
ar yerde o• 

larında ktse k ~ , .urmuş, ba,_ 
tabaratab ;gıd.arı ''tabaratab, 
Kocaburund .ye tekrar ederken 
topladı. Ko~b P~~ta:arı paraları 
Dönd" w ü ır tarafa aaklad ug zaman: ı. 

- .. Kagıt:arı "ık 
bağırdı Çoc ki ... arın ,, diye 
amrna . ~ ar gözlerini açtılar 

, pasta cırı 1 
mişti. para arı da git-

Hele bunun K b 
o'dllg"unu koca urunun oyunu 

yo sa bö . b" k rnun olrnod .. •w Ye ır uru• 
kit rıe kadıgı,ul ögreııdikleri va· 
kız 'ıl r b abr'I t ~dılar nekadar 

r ı enız 
K\lcabunın h • 

hern pa 1 em pastalarmı 
kağıt! ra &rını aldı. Üste de kese 

1 
arını l::a7l .. rı ıa geçirerek 

on lrı mask . araya çevırmişti. 

SON POSTA 

1 l 1 ·gtn c.oğan bahçede gezmirken tab.a perdeni ı ı.r...a::ıı .daıı iı • ..:lon uir şapka gördü. 
2 A !.. Gal:ba amcam geldi. Bayramda da gelmedi, kimbiHr nekadar hediye getirmiştir? Hemen 

koşayım karşılıyayım. 
3 - Fakat tahta perdeyi dönlirce bir de ne gcrsüu ut 

Biraz Da 
Gülelim/ 

... 

-

Geçen gün 
babam beni 
yazı hanes:nde 
bıraktı: 

-4'Beni gör
meye gelirlerse 
ıu iskemleye 
oturtur, bek
letirs: n. Ben 
gelmeden bı· 
rakmazsın e 
mi?» dedi. 
Yazıhane de 
sıc.ık mı sıcak. 
Eeiki Uj ur ka-
1.rım, geleni 
duyream; diye 
kap.nın üstüne 
yazı masasının 

tistündeki yaş 
süngeri aslım. 
Sünger kapyı 
açanın üstüne 
düşecek, sıçan 
zannedib bağı· 
racak. Ben do 
uyanacaktım. 

Derken efendim, sahiden biri 
gelib kapıya yaklaştı. Kapıyı 

açmaaile ciyak, ciyak bağırmaaı 

bir oldu. Ben de yerimden iırladım: 

-Buyurun, buyurun, babam sizi 

bekliyordu,, dedim. iskemleyi röı· 

terdim. Fak at adamcağızın otur• 

maktan cam aıkıldı, ka:kıb ıöyle 
bir odanın içinde dola,ayım deci. 

Bir de ne göreyim? Pantalonunun 

arkasında kocaman bir mürekkeb 

lekeı:-i. Hiç aea çıkarmadım. Hal· 
buki ben babam gelinciye kadar 

Geçenki 
Bilmecemizde 
fkramiye Kazanan Okur

larımızı Yazıyoruz 
27 Dinnciki· 

aun tarılıli bilnıc• 

cemiz.i doğru hal• 
ledeulerdcn birin• 
ci ikramiyemiz 
olan bir fudbol 
topu ııu lstaR• 
bul Kabataş 
Lisesi B • 2 
den 300 e~~ 
Atak Faruk ka 
znuınıştır. 1'ulıli 

okuyucumuzla l -
tnnbulda bulunan 
d ğer kıızananlano 
lıediyl'leriııi tPA- Geçen bilmec~ 
zortcsi Perşembe miıden bir yuzı ta· 
günleri öğle- kım1 kazanan lıtan-
den sonra idare bul ikinci mektebde 

hanemizden alına 683 A. İrfan 
!arı lazımdır. Taşrada bulunan okuyucula· 
rımızıu hed ycleri posta ile gönderilir. 

birer albUm alacaklar: lstan 
bul erkek Jıaesi A • 4 den 29G Samim, 
Sıvae erkek liaeai A - 4 den 311 Ne
si mi, Eyüb 6 wcı mekıeb ıınıf 5 den 
fı9 Osman Melika, Uşak tütün inbiaar 
ıdnresi muhuebeciai Bay Tevfık oğl11 
Hayri, Ankara erkek liMai D - 2 den 
öl Ktiııın Erdoğdu, B~ykor. 41 inci 
mckteb 534 YılJız, Ankara Necatioey 
mektebi sınıf 6 den Nesib~, Davutpaea 

ortumektebC-2..lt!D 322 Çelik Ok Bay n 
Bayanlar. 

birer kutu oruncak alacak
lar: Gelenbevi ortamekteb ~69 Naci 
Akdoğan, Eakişebir temyiz malıkcmeai 
4 üncii hukukta llay Osman Ertuğrul 
e\'inde P~rihao, Kadıköy Mmrlıoğlu 
Ilayribey ıoktık No. SS de Saime 
Ömer, Konya Akifpaoa mektebi 4 den 
548 Sabri Bay ve Bayanlar. 

Haftanın 

bir gün lJog .. n sabah erken
den göz.'erini açb. Etrafı buzlu 
göriince pek sevindi. Hemen gİ· 
yindi, sokağa fırladı, gidip donan 
havuzda kayacaktı. Uzaktan ar
kadaflannm çoktan kaymağa baş• 
Iadıklanna gördü. Çabuk çabuk 
onlara kavuımak istiyordu amma .• 
Okadar çok don vardı ki düıüb 
kafasını yarmaktan korktu. Güç 

Oyuncak Y eınekler 
Eğer bebekleri:gize bir çay 

dyafeU vermek latiyoraamz bu 
oyuncak yemeklerden baularını 
yapabiliraioiz. Evveli mecmualar
dan gazcte!erden tabak fincak , 
resimler:nı kesib bunlan ma•anın 
OstOnO kaplıyacak kadar genİf, 
beyaz veyahudda renkli bir kar· 
tona yapıştmn. Sonra eıki çama-
ıırlardan çıkan düymelerden alın 
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Küçük 
Okurlarımıza 

Göndereceğiniz bilmecelerin 

ı.arflanna tarih abna) ı unutma

} ımz ve zarfları deima açık ola

rak poıtaya veriniz. Bu suretle 

bilmecenizi bir kuruşla } ollaya

bilirainiz. 

Bilmecesi 
Acaba 

Gid:yor? 

bal ile bir yol buldu or .. oa.ı gittL 
Acaba hangi yoldan gitti? Ok 
işaretli olan yerden btşlayıb b .. 
yaz yolu takib edeceksin :r.. Siyah
ları atarak beyaza gitmek yasak· 
tır. Hem Doğa ııo gitliği yolu, 
hem de resimde saklı o an küçGk 
bir o21anla kızı liulur bize l oliu
ıanı:ı bi:r. de ıize giizel g Uzel 
hediyeler yollanı. 

buolan kahverengine bo} ay& 
Eo tepeaine de bir da~la kır~w 
boya aürlllı. Bunu b.r tabapı 
içine koyun. Bwı~r liı~:eri re
çelle ınslenmit çıkolat.ı pa~ 
talardtr. Kırılmıt bir yumur
ta kabuğunun yarını ahb 
onu da baıaıağı bir tabeğın içine 
oturtun. En da Dstft beyazla .o.
lenmit baıka bir pasta olur. ~ 
tık masanın mtilnde berteY ham 
demektir. iskemleye yapıtsın kalsın, gitme• 

sin diye giiya zamk sOrmüıtilm •• 
Meğer yanlıt ı:şeyi kullanmııım. 

umk yerine mürekkeb dök· 
müıüm •• 

birer ,ı,e kolonya elacaklan 
lstanlıul erkek Lsesi A·4 den 1251 
İlhami Salih, Kabataş liıeai D • l den 
909 Nf'jad, Gıızio!manpaşa ortamek
teb 600 Semahat, S..ıma'ya Kocamus
tafııpnşB cacldesi No. 147 de Dr. Bay 
Tuc~ddio kızı Yıldız, lıtanbul kız 

Yedi Günde Bir K;;ırikatiiv 

İşte bunlar hep yaramazlık· 
m ş.. ben eyilil< deye yaphm. 
Eğer tJnıdıklarımıdan ~ azıhanede 
ç lışmak Ozere bir çocuk arayan 
olursa beni ıağlık \erin. ÇnnkO 
i 1ü:amı çok severim. Her şe) i 
vaktinde yaparım. Günde iki 
ıişeden fazla da mürekkeb dök
mem.. uuulmayııı be.ıi tavsiye 
edin. 

liıeei 1334 Muazzez Celile Dayan vo 
Baylar. 

birer mllrekkebll kalem ala· 
caklar: İstanbul erkek liseııi 1-A dllo 

8!:i7 Yılma~ Fııtıh binba§J Bay Te-.fık 
oğ u Faruk, Çaınhca 13 üncü mekt• b 
55 Furuzau s~dı, HE>yoğlu 18 inci mt k
teb 164 Fehiıııe, Bo~tauo Vükela cıvl
dcsi No. 25 de 'fuluuay Blly ve 
Bayanlar. 

( Sonu yarın ) 

ıg~1~" 
La; au ı~ ... ın ... k Bayr n Tekiri 

ziyarete gitmişti. Fakat çocuk ar
dan rahat yüzü yoktu kil Gürü:
tuden iki la cırc!ı ı bir aravn 
ıetir,b konuşan ıyor;ardı. Biri 

kalka ) or, ole .... i 
Her biri: 

atı} . du. 

Of b m yok 1 o:um. ,. am .. n, aşı • 
di: c hayku-.ycrlsrdı. 
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ikinci kanun 

Re lmll BUyUk 
~--'----~........_,~~~- akşam T O R K ..-: inemasında ..... ı:aa:s1-• .. 

• 

No. 130 10· 1 • 935 

Hayret ve ibretle seyredilecek bir film : 

Hisst bir mevzu f. •• 
Hakiki bir hayat faciası 1 

Yazan : Sermed Muhtar Alus w RiCHARD BARTHELMESS LO ETTA YOUNG 
BirTokma Sesi Nabi'yi Korkutmuştu Vatan uğrunda hayatım, ıervetini benliğini ve aşkını kaybeden bir kahramanın acıklı ıergüzeıti. 

ilaveten : EKLER JURNAL dUnya haberleri 

Orta kattaki odadan Bolıeı• 

la horu:tusu geliyordu. 
Nabi kendi kendine: 
- Ha kuvvet, ha metanet 

bre ea\d kurt l Dedi. Davran 
behey herif, kendini kurtaracak 
bir yol keşfet l.. ldara, müdara, 
döbara f. 

Gez.eri fıldır fıldır döndü. 
ZihnLi toparladı. Kıyııım, buca• 
iıoı ı5y:e bir yokladı. 

Acaba evveli bu zıpçıkb he
rife mi bir baş vuru? 

Eve postu serip yan gelmtı 
11marıb el bebek, glil bebek ol· 
muş, yllı buldukça astarını late
mlye beşlamıı olan bu kaltabanın 
ocağına rltişmek, tüylerini Urper
friyor, diken diken oluyor : 

- Canıma can katacaianı 
bılaem, istemem ziyade olsun, 
allak, erzeJ, deni mahluk 1.. Diye 
ı6yleniyordu. 

Gcrdüğil andanberl nefret 
duyduğu, eline verseler bir kaıık 
ıuda boğacağı adama gidib bo~ 
yun bükmek, öylesinden meded 
ummak ha 1. 

Selamü::ıaleykUm der demez, 
• kademsiz ayağını atar atmaz, 
••in tad1111 tuzunu kaçıran o 
düztaban değil mi ? 

Taze dula, oğluna, çifte hatuna 
hatti aşçı kadına, bealeme kıza 
bile kend.sinden yOz çe•irten 
kendiıinl de bu:ı: gibi ıöaterten 

baıka kim? 
Bu dayak keyfiyeti dolaylsile, 

Tombulu fitleyenln, aebeb Nabi· 
dir diye kandıranın da o olmadı· 
la ne ma"6m? 

-- O melundan ıelecek bayır 
Allabdan gelsin. Kart köçek in· 
l&kb, ıuratım ıeytanlar, zebaniler 
f&raünl deyip gerisin geri oda-
11na gireceği esnada (denize dil• 
fen yıla :ıa sarılır!) fehvaıı, (Köp
rUyll geçirıciye kadar ayıya dayı 
derler) meseli aklına Keliyor, y .. 
rinde duralayıp dllıllnllyordu. 
· Teıarlü e bakın. Tam o esna· 

~·· Tahsiuin od~ımdan ayak ıea
leri ge di. 

Nabi, o aanlye her ıeyl unut• 
muıtu. O!anca kanı başına çık· 
mış, soğu't ter dökmeğe baıla· 
mıttı. Yureğiniıı gllmbllrtOsllnden 
başka bir şey duymuyordu. 

Öyle ya, orta katta, yiylp 
IÇ)p damızlık boğalara dönen 
bir uçar; yukarı katta, bunak 
bir koca ile ömrQ geçmiı bir taze 
dul.. Ateş:e pamuğun oyunu 
olur mu? 

Bunu timdiye kadar yormamıf, 
kurcalamamıı değildi. Hav.ala• 
ıına ı ğc.ıramıyarak kaç kere ba· 
şını alap gitmeğl, bir daha 
1emte uğramamağı kararlaıtırmıı, 
Hnd.ğını yatağını bağlayıp ıon· 

ra bir.ile 11ldırmak llzere kapı• 
dao çıkm ı; Meleğe olan zaafı, 
" glln o a harman ola ,, , .. ,na 
doğmadaıı meşimei ıepten neler 
dotar,. hikmetlerinin bir zaman 
ıetip te tecelli etmek lmkinı, 
Fethiyedeki evin bahçesindeki 
küplere kavuımak ihtimali fikrini 
çelmiı, l i.ıe köı köı dönmcıtn. 

Avucu kalbinin üstünde, ha· 
fakandan boğulur gibi Tahıin:n 
odasına bakarken tokmağın gıcır· 
tısıoı işi. ti. 

Ort .ık alaca karanlık; kim 
görecek? Merdivenin duvar tara• 
fıoa çöm !ld'. 

Ka. ı açıldı. Meleğin günahına 
ılrmişli. 

Bolıeı de, cambazhanedekl 
bAdirenln korkuıundan bitik halde 
yatağa serilmit olacak ki, arka· 
ıında bAli elbiıeler, acele acele 
ayak yoluna yürüdll. 

Nabi, ıenlt bir nefe1 aldu 
aynizamanda, derhal kararını 
verdi. 

Bu makule, kelb misali, çanak 
yalayıcı keaandan çekinmek ne 
oluyor?. 

Diyordu klı 
- Ben de keenne helAya çık· 

mıı da tesadüf etmişim gibi 
yaparım. Bir defa ağzını ara• 
rım; takınacağı etvarı kollarım. 
Zemin ve zamanı mlisaid görilr
ıem sadede giritirim. Rizaen li'4 

, • .,.. 2 büyUk film birden ·~ 
göstermekte olan 

SOMER 
Sinemasında 

Yeni Ye emsalsiz muvaffakiyet t 
Dünyama ıonu • Şehirler yıkılıyor -
Nehirler taşıyor - Kıyamet kopuyor ... 

gibi müthit sahneleri gösteren 

MAHŞER 
pek kuvvetli ve heyecanlı film. 

Aynca : MARTHA EGGERTH 
taraf odan temsil edilen 

ŞAHANE VALS 
filmi. Musikisi : JOHAN STRAUSS , ______________ _, 

lah Tombulu yola getir, ikna et,# ..ııııı--•· Bugün: Pangalta ... ~-•'\• 
bu arbedede medhaldar olmadı· T A N sin~masında 
iımı bildir derim. çok eğlenceli n 

Hemen merdiveni çıktı. Apt~ ANNY OND RA'nın 
1&ne kapııına ge!di. içeride. adam •n ıon tlmi 

olduğunu bllmeyormuş gibi tok· An ş ı K LA R o TEL,. 
mağı çevirdi. Tahıin ökıürllnce, 

yavaı sesle: tıavetenı FOX .JURNAL pazar, 
- Vay Firibil asır, Hn mi• çarşamba ıünleri 2 l /i. ve 4 l /t 

sin miri muhterem? Dedi. ~--. matinelerinde iki film . .--• 

Tahainln odasında, birer cı
gara yakblar. Nabi, akıamki 
vak'anın tafsilAtını dinledi. Mil· 
balAgalı hayretler gl5sterdi. Fena· 
laklar geçirir gibi oldu. Su içti, 
limon kokladı, batına. yllzUne 
kolonyalar ıerpti. 

Her nedense kamburun haline 
Bolıeı te acımı,b. 

Karııhldı. Tombula abb tut
tular. Şımarıklığım, mOnutbet• 
ıizliğinl, bir değil birkaç tahta• 
ıının ekıikllğinl aayıb döktOler. 

Nabi, muhatabının ağız ara· 
mık, lakırdı yakası açıb kendi· 
ıinl söyletmek, ıonra bunJaran 
birine on katarak delikanlıya ve 
annesine 7et:iıtirmek ihtimalini de 
diltUndllğll için ihtiyatlı bulunu• 

'yor, Tahıln: 
( Arkası var) 

....... ....... ~.la .......... ,................. ....._ 

,FERAH TiYATRODA, 

LEBLEBiCİ HORHOR 

BU AKŞAM~ 

"'"''uf'""'"" ŞrhirTiyatra~o 

111111111111111 

llLI 
111111111 

Tepebaıı Şehir 

Tiyatrosunda 

Bu ak9am 20 de 

INSANLIK 
Komedi 
4 Perde 

Yazan: Balzak 
z ............. , ...... 

Eakl Fransız tlyatro~nda 
Ilu aktam ıaat 20 <f e 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazanı Ekrem Reşit ---· ........ ... ·-·- ---
ÖIUm - ~:~olkte hOkQmet ko

natı karıuında kitabcılık yapmıt 
olan Bay Muslihiddin, enelisi rOn 
ö!müt cenazui Pangaltada Bilezikçi 
aokatındaki Hinden kaldırılarak (. Toplantı, Davetler--:' 
Ferlk3y meıarlajına ııömOlmDıtür. ..,, ___ ..._ _ _.. _____ _J _ _.-

Allab rahmet eylesin Dit Tablblerl Toplantısı 

······················-······················ .. ····-..... 
== TAKViM=: 

GI• PERŞEMBE K .. tm 
Sl 10 2 ncl KANUN 835 64 -- Aubi Rumi 

1 ŞnaHI 1351 21 1 d Klnua UU 

Yaktt Esa:t1 V,.s .. tt Va1<1t ı .. t V&1a 
-----ı--=--- ~-. 

GUll•f 2 27 7 26 Alq .. m U - 16 55 
öz.• 7 22 12 21 \aı.ı a ıs ıa ss 

tiklıaJL 8 •7 14 '6 lmaak l~ 4( ~ S9 

Resim Talı/ili Kııpona 
... ..... ·1-·=···"······· 

• 1TabiatiDiıi öğrenmek .iıtlyoauıa 
,rHminili bu kupoadaa tO adet 
Ut birlikte gönderiaiı. · Rhnıhıiı • 
ıııaya tlbidır ve iade edilmez. 

laim. meslek 
veya uo·a& 

bulunduğ11 
memle'ke& 

Relim inti.ear 
edecek mil 

Reımin klioeli 30 kurüoluk 
pul muk&bilindJ gönderilebilir. 

Türk dit tabipleri kurumu, 11 
lklncik&nun Cuma gOnO (yarın) saat 
10 da kurum aaloolarında Hnellk 
renel toplantıaını yapacaktır. Üye 
(aza) ların ıelmeleri dl!umektedir. 

Ua Koruma Kurumu 
Ua koruma kurumu yı:bk toplan· 

tısını busriln saat 16 da HalkeYi sa• 
Jonlarında yapacaktır. Bu toplantıda 
b'rçok ua doktorlarımı• aaa alacak• 
lardır. 

Talebe BlrllAI Kurultayı 
Mil:I TOrk Talebe birlij'i bayak 

aeçim kurultayı 1arın saat 10 da 
Halkni aalonunda 1apalacaktır. Bütlln 
iyelerin ıelmeleri dilenmektedir. 

Güzel San'atler Mimari 
Kongt'esl 

Güzel aan'atlu birliti mimari 
ıubul yıllılc kongreainl yarın saat 
15,30 da yapacaktır. e;rlik batan 
üyeleri davet etmektedir. 

latanbul ikinci lfll• memur• 
ıuaundan: Müflis R ·fail Furacının 
Bahçel:<ap·unda yenl Volto hanındaki 
ticarethanesinde mevcut bGtlln mobil· 
yeler vitrinler yaaı makineai vesdre 
pazsrlık ıuretile kat'i olarak aatalaca
ğından lıteyenlerln 12/1/935 Cumartesi 
gQnO aaat 10 dan 13 çe kadar mahalli· 
mezkurda bulunmaları ıat•t bitmediği 
taktirde onu takib eden Salı ve Per
fembe (Ünleri aynı aalltte 1atııa de· 
v.am edileceil ll&n olunur. (6848) 

Bu akşam SARAY Sinemasında 
"Bitmomlı Senfoni,, filmini yaratan bilyilk ve dihi ıan'atklr 

WILL Y FORST'un ikinci zaferi 

MASK Eli KADIN 
filminin ilk iraeai münasebetile BÜYÜK GALA 

Bu mU~teına ~aheaer .dahi ilk eseri kadar rağbet n munfiakiyet kazanmıt 
ve Berlıo, Pıırıı ve Vıyana gibi tehirlerin en büyüle ıinemalaruıda bütün 
hasılat rekorlannı kırmıştır. 

llAveten : F O X J U R N A L 
~ Az kalan yerlerin temini için 41656 No. ya telefon ediniz. 

Istanbul ithalat Güm
rüğü Çevirgenliğinden: 

Aşağıda ya:zıb 564 kalem muhtelif kaçak ve sahibsiz eıya her 
kalem ayrı ayrı sablacaktır. Satıf 12· 1·935 gilnU ıaat 14 ten itiba· 
ren her giln başlıyacak ve devam edecektir. lateklaerio ılmdideD 

eıyayı görmeleri için 6 numaralı satış ambar memurluğuna bat 
vurmaları ve ıatııa gireceklerin 12~ 1·935 gününden itibaren her glln 
mezkür ambarda saat 14 de hazır bulunmaları llAn olunur ... 8732,, 

Adedi Adı Kilo Gr. 
5 Paket ipekli Pamuklu mensucat 35 370 
7 " Mürekkep ve gayri mezkur eaan• 39 430 
6 Balya Kendir ıicim 293 
3 Sandık Demir Tava 827 

t 4 ,, Bir yüzü boyalı kağıt t 460 
3 " Sabun Tozu 153 
1 Balya Kasar:ı Perdekll TUi 58 
3 Sandık Matbu kağıt 236 

' 2 " inci taklidi cam gerdanlık 57 400 
13 " Domateı Salçası 1270 
2 ,, Leke Sabunu 255 

Bir Yüzll U.tlkli menıucat 170 
,, ,, lpekU liatikli mensucat 84 

Bobin 38 
Boı Şiıe 107 

.. " adi 130 
Demir Makine ve aksamı 744 
Zarf Kağıdı 537 
Boı Ş'.ıe 121 
Karbonat dö kali.yom 482 670 
Porselen Sigorta 253 
Yazı Y3 Gişe laı~fğl 39 610 
Hasır Şapka şer.di 28 350 
Pamuklu ve ylin ipekli mensucat 
nev'i ıapka örtü ve saire 

İstanbul Miti Emlak Müdürlüğünden: 

KADIKÖY ı Caferağa mahalle GUl sokak eski 21 
yeni 43 No. b evin 681720 payı. 

HASKÖY ı Pirimehmedpaıa mahalle Keçe:kllllb 
ıokak yeni 8 evin 2/3 payL 

ŞEHZADEBAŞI : Eminbey mahalle Hasanpaıa Karakol 
ıokak eski yeni 41 numarala dükkanın 
1/2 payı. 

BEŞIKT AŞ : Şenlikdede mahalle Mııırlıbahçe sokak 
eski 43 Mil. yeni 23 numarab evin 
3/24 payı. 

TOPHANE ı Beyazıt mahalle Kılıçalipqa caddesi 
eski 49, 15, 15 M. yeni 45, 13, 17 
numarala e• ve ilci dllkkinın 114 payı. 

ÇARŞI ı Bllyükçarşı Yağlıkçalar sokak eıkl 61 
yeni 33 numaralı dükkanın 20/48 payı. 

TARLABAŞI : Hüıeylnağa C11mbaz sokağı eakl 105 
yeni 4 numaralı evin 15/ l 6 payı. 

EYÜJ Emirbuhai mahalle Edirnekapı ıokak 
eski ve yeni 2, 4, 6 numarala dükklnuı 
112 payı. 

HEYBELfADA ı Yalı mahallesi bostan ıokak yeni 19, 21 
numaralı eY ve dllkkAnıo 14/66 payı. 

BÜYÜKDERE : Çivici ıokak eıki yeni 8 No.h evin S/6 p&ya 
RÜS TEMP AŞA ı Balkapan han ikinci kat yeni eski 5 No.b 

oda. 

" " ., " " ., " 6 ,, 
"" ,, "" ,,1" 
"" """ ,,8,, 
"" ,, ",. ,,9,, 

.. 
" 

FENER Tevkiicafer mahallesi Nakaı sokağı 9 

Muhammell 
Kıymeti 

Ura 
578 

288 

324 

47 2~ 

t44o 00 

144 

1308 

800 

259 So 

420 
396 

216 
396 
396 
396 
171 

No.lı Evin \/2 payı. ' 
Yukarıda yazılı mallar 12/ l /935 Cumartesi saat on dörtt' 

idaremizde mUte,ekkil satış komisyonunda ayrı, ayrı açık arttırın• 
ve peşin para ile ıahlacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pef 
akçelerile gelmeleri. "M,. 1 '8597,, 
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10 ikinci klnun 
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İTTİBAD ve TERAKKİ 
Nasıl Doğdu ? .• 

S inci kısım No. 16~ 

~~~~~~~~:t- Her hakkı mahfuzdur. Nasıl Ya$adı :> •• 
ıo • 1 - 93 Nasıl Ôldi1? 

Ziya ~ııkir<===========================ı' 

En~er (Paşa) nın Dimağında Zekidan 
Zıyade Hayal Hüküm Sürüyordu •. 
,1kincl cebhe, (Cemiyet ceb- 1 

h~sı) idi .. lttihad ve Terakki ce· 
nııyet s~nelerdenheri resmen fırka 
hnlıne ınUkal ettiği halde daha 
hka A ~s~i (cemiyetcilik) ruhu 
uvvetım kayb t . . • e memııtı. lttihad 

ve Terakki kulUblerinde esen bu 
hava, ıeferberliğin l:k: gllnünden
berl iki cereyan t aklb etm kt 
idi Ek . 1 e e 

· serıı aıkerlikten · t'f ettirilmi ıs ı a 
k l §, veyahut muvafık bir 

-iwfea:ni der'uhde ettiği makineyi 
selimetle işletebi ' miy~ kafi gele· 
mezdi. Bu zatin dimağında, 
( zeki ) kudret:nden z:iya,de 
(hayal) hUküm sürmekte idi. Mek· 
tebden zabit çıkür çıkmaz, Ma· 
nastıra gelın iş; oradaki f u'. gar 
çetelerlle mücadeleye girişmişti. 

Kar akış 

Ekserisi cesurana menkıbeler tef· 
k il e de!l bu mücadele hayatı, bu 
ge·ıç ve hayalperver erkAnıharbe, 
( maceraperverlik) hisai vermifti. 
onun içindir ki lttihad ve Terakki 
cemi yelinin komitecilik ha) atı 
onun dımağt kabiliyetine uygun 
gelmiş.. ( Arkası var) 

1 

1 Sil 

astırdı 
n~ ~;i~kı.larakb tam maaııa teka-

.mıı za itandan mUrekke Q t 
olan ittihat ve Terakk' bp r a Anadoluda Şiddetli Bir Soğuk 
ha l ı mura -

s arı, mUfettiı'.eri kltib 
ullerl • pek 1 ' nıeı· 

k az arı mUıteana ol· 
ma Uz ere • En v 
idı' B 1 er pa§a taraf dan 

· un arın h · · d lıe T l arıcın e kalanlar 
et ' ka alt paşanın tarafını iltizam 

me le erdi, Bu v . 
Jetin ikinci azıyet, cemi· 
arasında birve ?ç.Uncll ıınıf efradı 
tlrmiıti ' B k~ıkılik) huıule ge· 

• u l ıllk l h' 
çarpmamak ' a ıren göze 
marnakla b Yeb bundan bahsolun• 

era er bir k 
lerde ldet b ' ço meaele-
( Enverci) a te aruz etmekte idi. 

gördü k m.urabhaalar, itlerini 
rme içın ·ı~ 

lllurları tazyik :~.ayetlerde ille-
kanun h d ıyorlar. Bazan 

u utlarını 8 terviç ettiriy 1 fan mea~leleri 
termek ist' orl a~; llluhalefet göa

ıy en erı o· h 
tehdid 1· 1 ' ıvanı arblerle 
cadele :Y ıy~~ ardı ... Bunlarla mn-

y gırıımek, bizzat E 
ver p ·ı n• 
Buna adşa ı e çarpıımak demekti 

• ıamanı k • değildi B n neza eti mUıalt 
· unu takd' 

paıa, birçok tıhııl ır eden Talit 
(Mim) lemekle ber arı ve meseleleri 
nıeyl harb' aber, heıab gör· 

ın netic · 
inişti... Ancak d eaıne talik et· 
.uzl ki ' evam eden l 

u arın ~ u yo • 
ları kanuna n nU almak, menıur-
korumak lç' u~ca hareketlerden 

ın uaıı tedbi 1 
vurmakla b b r ere baı 

k era er vllı 1 
aı er mUtek idi ' yet erdeki 
birer bahane• ti dnıu~ahhaaları da 
ların yerine ıiv;, etııtfrmiı; bun
ılbi bitaraf ' doktor Ye ııire 
in ıevat aönd 
uplerln mUtehakfi ererek ku· 
iıl&b eylemek l ım vaıiyetlerinl 

ıtemlıti 
Cebhelerden U • 

tGbbeıiz ki çOncllıG • ve hiç 
p •n mGbim ı 
•ıa ceblıeıi) idi m • • (EnYer 

en ziyade bu bh Taııt Paıa 
nıekte •ıkıntı ce k eyi idare et~ 
ıenelerdenbe 1 çe lyor; bUhasaa 
pııtatı bu r ~:salı aedaııı çar
itçen hldl c:te e ile aralarında 

ıa ın b 
maınaıı \' Y• ancılara aız. 

d e cemiyet k"' 
ıın a ııd fi'-• 1 er anı ara-
" 1 Kir er old .. , u manıaıı i l uguııun du-
ıarfediyordu .. ~ n V but.Un takatini 
alellde b' f . aktıle cemiyetin 

ır •rdı ol E 
• Sıra11 ıeld'k an nver Paıa, 
\'echile • U 1 

Ç• •rzettlğimiz 
ıevki .. , m teaddid hldiaatan 

• tal" · ıayeılnde H~ın fevkalldeliği 
Yeıi cemıyetla erkinı asli· 

•raaına • . 
litin ve Q gı ınlştı. Seferber• 
laınaıı Om ~eakıben harbin baı· 
yUkıek zcrıne de devletin en 
gcçmifUve ~n kudretli makamına 
k'k · rtada bariz bir ha· 1 at var18 E p 
d•laıı Zlh . ' .nver •tanın yara· 

• nıyctı yı b h 

Dalgası Hüküm Sürüyor 
Ankara, 9 (A. 

A.) - Ziraat 
Vekaleti meteo· 
rolojiıinden al • 
nan malumata 
göre, son 24 
aaat içinde hava 
ıuhunetindc bi\
yilk bir dütlik· 
lük olmuıtur. 
Orta Anado:u 
alanı Uzer ine 
kuvvetli bir yUk· I 
sek hava tazyi· 
kinin oturmasın .. 
dan ötUrU suhu• 
net dUtüklüğU 
ve ıoğuk hava 
adeta bir soğuk 
dalgası ıeklındq 
gelmlttir. Bu sa· 
hah en dUşUk 
ıuhunet sıfırm al• 

tında olmak Uze· 
re Bolu' da 28, 
Kastamonu'da 27 

' 
Slvaa'ta 22, An· Bu yıl kar, birçok yerlerde, bu reeimde r8rdUtUnüı 
kara ve Afyon'da Gıbi geçit vermez oldu 
21, Çoru111'da 20, Yozgad'da 19 
ıantlgraddır. 

Orta Anadolunun diğer yeri .. 
rinde yine ııfırın altında olmak 
llıere 15 ilA 16 derece araıında 
oynamııtır, Orta Anadoluda en 
ytıkaek ıUndllz ıuhunetlerl bile 
11fırın altında kaldıj'lndan tam 
manaaile kıt Yaılyeti baııl oJ. 
muıtur. 

Y atıf, kar ıeklinde olmak 
Uzere yalnız doğu Anadoluıu ile 
Karadeniz kıyılannın Rize çev• 
reaindedir. 

En faıla kar Kars'da 45, 
Kaatamonu'da 28, Erzurum'da lS 
aantimetre kalınlığındadır. 

Yurdda en dUtük ıuhunet 
Kara'da ı ıfırın altında 29 dere
cedir. 

En yükıek ıllhunet Antalyada 
ııfırın Ustünde 14 C:erecedir. 

BuıUn Ankara'da gündüz en 
ytikaek ıUhunet 11fmn altında 12 
derece idi. 

Mektepler Kapandı 
Kaatamonu, 4 (A. A.) - Kar 

yaaııından ıonra ııfmn altında 
22 dereceye kadar varan ıoiuk

tan ötürO ilkmektobler kapaomıı· 
tır. Birkaç yılda ıehrimiıde bu 
kadar ıiddetli ıoiuk görülm .. 
miıtir. 

Anteb, 9 (A.A.) - 25 gUndllr 
devam eden yaimur bugnn keıil
mittir. Yaimur tere11llbat 60 Hn· 
tlmetreyi bulmuıtur. 

Yurd Dı,ında 
Belgrad, 9 (A.A.) - Her ta· 

rafta bllylik bir kar fırlınaaı hU· 
kUm ıUrmektedir. Hararet ııfır
dan aşağı 27 ye inmiştir. Saray
bosnada bUtUn mllnakalit tamamen 
lnkıtaa uğramıştır. 

Kudtiı, 9 (A.A.) - Bir hafta• 
danberi Filiatinin her tarafında 
çok ılddetll yağmurlar devam 
etmektedir. Yaimur ye ıellerden 
timendifer hatlara boıulmut ve 
bir müddet ıeyrUsefer durmuıtur. 

TORKiYENiN LOTON SiNEIV.A MUDORLERiNE ! 
Senenin B·R:CIK TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI MEMLEKET filmi 

Ay SEL BAT~~·::MIN 
ki tecrllb . 1 •• '. fı, •r usuıta 

••ız. ıgı. i l . - 'o ki ve k • f~a ethgı mev- Sıneı_ııaın ızdll bugüue kadar mevc·ııd haıılit rulrnrunn kırmış , diio Bayram 
ınedecekmab~mı ı ica batı111 baz· erteın olııı . sırıl\ rağm e·ı fazla ıeauılar ilave eımeğe m ecbur kalwıştır. 

ır halde d - 'ld' V Jlalkıınız arı göllerd ğı bu eruHlaiz. rMğbetine kar~ ı 
tan muhabb ti . . egı ı. a• B PERŞEMBE 
h • • ınıllıyet ·· - . ugUn ı saat 1 de, yarm Cuma saat 11 ve 1 da 
UınUnl t' h ' . perver.ıgı, 

dereced~eb~ kıç söz götUremiyecek 1 fazla ıeanalar ilave •dllmittir. 

l illo .
1

' UV\etveaelabetema· • p EK s •NEMA s 1 ·•a bı le, dimağının kabiliyeti, ı 1 1 
~ ..... __________ _.. ................... J 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi 

yorlar. Buna Dikkat 
Sık, Sık Alı

Etmelid:rler 
- -·-------

Beyoğlu itfalyuindeo Kadı
köylü bay Hüseyin, kardeıl bay 
Muıtafa, eşi bayan Fatma, çocu• 
ğu bay Durmuı Öz, lzmir vapur• 
culuk ıirketinde tüccardan bay 
Halid, kardeşleri bay Sabit, YUz· 
baıı bay izzet Ye aileleri Ôzkul 
soyadlarını almışlardır. 

Licede Soyadı Alanlar 
Lice (Huauıl) - As. Ş. Rs. 

binbaşı bay Mehmed Ali Özatlı, 
1. K. Razi Aras, Kaymakam bay 
Celil Bilge, Malmüdürll bay Rıza 
Eryiğit, hakim bay AbdUrrezak 
Yıldırım, Muatantik bay Gaffar 
Ertan, Doktor bay Mehmed Sait 
Elbeyli, Sıhhat M. bay Cemal 
Bodançar, maarifte muallim bay 
Hüınli Bayülken, muallim bay 
lbrnhim Türken, zabıt kitibl bay 
S:tkı Karakaf, Zabıt katibi bay 
Zühtü Topuz, eski batkatlp bay 
Fethi Yaltırıklı, tapu memuru bay 
lbrahim Erdem, NUfuı M. LUtfl 
Aktan, Nüfus katibi bay Reşat 
Kızıltan, tahıildar bay Davud ve 
bay Kamil Erdoğan, tahsildar bay 
Mehmed Karakaı ıoyadlarmı al· 
mıılardır, 

Kızılcahamam'da Soyadı 
Alanlar 

Kızılcahamam (Husuıi) - Ka· 
zamız malmüdUrU bay Sadri Sa· 
yın, Muhasebei huıuıiye memuru 
bay Mehmed Hilmi Özdemir, 
tapu memuru bay Hüsnll lyigUn, 
inhisar idaresi muhaaebe memuru 
bay Halid Öncü, hükumet kab:
lesi bayan iffet inci ıoyadlarım 

almıt1ardır. 

Adapazarın'da Soyadı Alanlar 
Adapazarı (Huıusi) - Tohum 

onarma çeYirgeni doktor bay 
Enver Diker, şef bay Huluıl 

Tunçalp, baş asiıtan bay Berkuk 
Noyan, mutemed bay Cemal 
Taıkın, makiniıt bay Edib Çele
bi, lnhiaarlar muhasebe memuru 
bay Muammer Ye refikası bayan 
Şahika Uz, belediye mukayyidi 
bay Hasan Öiünç, belediye mu
temedi bay Abdullah Kutlu, be
lediye tebakkuk m. bay lbrahim 
Atilla, belediye icra m. bay Şa
kir Günaltay, tapu kitiblerinden 
bay Atıf Sayın aoyadlannı almıı· 
tardır. 

Merzlfonda Soyadı Alanlar 
Merzifon, ( Huıuıt ) - Vali 

bay Kadri Üçok, kaymakam bay 
lbrabim RUıdtı altıok, bank me
muru bay lbıan Türe, müddeiu
mumi bay lımail Ôğllt, ceza bi
killlİ bay Hakkı Soylu ıoyadını 
almıılardır. 

Gebzede Soyadı Alanlar 
Gebze - Aydınla Ukmektebl 

baımuallimi bay Nedim, eıl bayan 
Ziba, anneai bayan Fatma, kızı 
bayan Betül, oğlu bay Blllend 
Öner, muallim bay 1. Hakkı 
Erol, köyden bay M. Mahmud 
Aydemir, bay Mehmed. Çokar, 
Demirel bay Süleyman Öz.demir 
bay Ziya Çft\'Uf Çentik, bay Meh: 
med pehlivan Çetin, bay Iımail 
Hüseyin Erten, bay Salih Mehmed 
Bozkurd, bay Mehmed KaraiÖZ 
soyadını almıtlardır. 

Okuyucul•rtmıza cevablarımız: 
lleşıklıı§'ta V aldeı:•tm• No. 40 ela 

Bııy Nurı'ye: 

- Madamkı, yedi aeklz ba· 
tıııdanhıri, ''Baıağa.. ıoyadım 
taşı yoraunuı, bunu iıbat ederıe
niz ve uıun mUddettenberi nüfua.· 
larımzda isımleriniz bu soyadı 
ile beraber kaydedilmiıs e, kulla
nabiliuiniz. Ayrıca "liaşbay., da 1 
olabilir. 

ıeçilmiş, nadide manaıınadır. Ay• 
rıca Tolon diye bır ke ime yok
tur. Tolunay vardır ki, mebtab 
manasına gelmektedir. Tolu ıiıln 
için gUzel bir ıoy adıdır, kulla• 
nınız. 

Ankarada Doğan mahalleıi iki 
fırın sokak No 1 Bay İbrahim Latife: 

- Sizin gösterdiği.ıiz iaimdı 
bir yanlıılık olacak, Kutulnıuı 
deA'il, bu kelimenin bahtiyar, 
kudsi, mes'ud, mübarek, mukad· 
des manaaına gelen kutludan 
kutlumuı olması }Azım gelir. Maa• 
mafih kutlu, kutluk, kut~uğ keli .. 
melerlnden biri daha münasiptir. 

Üıküdarda hl Ş. tahıil memuru 
Bay Şevkiye: 

- Bapila diye bir kelim• 
bulamadık, Bunun, mutlak surette 
doğduğunuz memlekette kullnnı• 
lan bir nevi ııfat ve~ ahud isim 
olmaaı lbım gelir. Araşhrmala• 
rınızı Hopada, tanıdığınız ihtiyar• 
lar nezdinde yapınız. 

İngilterenin 
Sıyasası 

Londra, 9 (A.A.) - H riciy• miis· 
tetarı Lord Eden, bir nutkunda, Av• 
rupa muvazene&inin lngiltere aiyua• 
ıına 11aı o!maktan çıktığın ı ıöyli· 
yerek dem ittir ki: 

4
• - Dıı ıiyaıamız, uluı1ar kuru• 

muna ve toplu baraı ıiateminin tutul• 
maeana dayanır. Geçen yı l bu yolda 
ilerileme ~örülm09tar." 

İngiltere Ve Çin 
Piyasası 

Mançeater, 9 (A.A.) - Mançeatır 
ticaret odasının 1enelik rr porunda, 
Çin plyaaaıının pamuklu menıucat 
al : eııı 11fatlle ıon on ıene zarfmdaki 
vahim nı:lyet il:ı.er:nde bilhassa du- . 
rulmaktadar. 

Siyual durumdaki karar1ız\ık ve 
gilmrOk tahdidatt, ihrac_r tıa düome• 
ıini mudb olmuıtur. ihracat 1934 
Hneainin en bir ayı zarf ıada 1932 
Hntalnln ancak yGzde on biri ka• 
dardır. 

BASAN 
ÖKSÜRÜK PASTiLLERI 
Öksürük, Nezle, 

Bronfit, Boğaz ve , 
Göğüs Hastallklarile 

Sesi Kısllanlara 

şifai tesirleri çoktur. 

30 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

BASAN 
KUVVET ŞURUBU 

Zaafı Umumi, 
Kansızhk ve Kemik 
hastalıklarına ıifai tesir- ' 
teri çoktur. Çocuklar, 
gençler, genç kızlar ve 

ihtiyarlar her yaıta 
istimal ed '!bilirler. 

HASAN DEPOSU l\ı&Mtuf'bja muhacir Bav Hıfata:ı 1 

- .. Tolu,, tUrkçedir ~ . glhide, , ______ m; ____ _, ... 
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Son T elakiler !. -- - ____ , ____ _ 
Şövaly ile Antuvan, Artık istirahate Çekilmiye. 
Bir r l 3 ül Eğlencesile Oturmıya Karar Vermişlerdi -
Cezay·r· c!.rar ele geçirdik. On· den temas ediyordu: 
dan sonr b.z de geldik, burada - llalyaya giderken, içimde 
1er: eşlik... B.:ırbaroı, bana bir meçhul bir hiı Yardı, Antuvan .• 
filo kun .danlığı teklif etti. Hal· Bu his, <ırada mühim had:aat 
bul i ben, Pol raz Aliden ayrılma· karvuı.nda kalacağımı bana ihsas 
yı tercih cllim. Şimdi onun, beı edi} ordu. Fakat, felaketlerde de 
ıem"deı mi:rekkel:. bir donanması bir cazibe vardır. BaLall insanı, 
v .. . lcı l , c." en;e, beraberce çıkı· zorla kendine doğru çeker. işte, 
yoruz. Is > ı nyol Venedik iemi· biz de ayol cazibeye tutulmuştuk. 
(erine b; s nlar yapıyoruz.. On· Şatoyu bomboı bu!duğumuz 
dan conr ı, dönUp gelıyoruz. Ô~- zaman, birtakım fevkaladeliklerin 
le z:nnne e rim ki, bu İf ıeninde başlangıcında olduğumu anlama• 
hoşuua gidecektir, Antuvan... dım mı zannediycraun, Antuvan!. 
Bahusus yakında büyük bir mu· - Ya ben, aziz Şövalyem? •• 
harebe d cnk. Zannettiğimize gö- Av kokusu alan usta bir tazı gi· 
re Italya ve ispanya ıahillerine bl, adeta her şeyi sezmiştim. Za· 
büyük bir akın yapılacak. ten onun içindirki, ilk defa olarak 

Antuv.:ının göz!eri parladı. Dl· emrinh.i ifa etmedim.. doğruca 
il, dudaklar.om arasında dolaıta: Mesinaya gitmedim... Fakat af 

- Papa hazretleri tarafm· buyuracağ'mıza emin olarak söy• 
dan Roma Kardinallığı tebşir liyorum; baba Karlonun verdiği 
edilmiş olsaydı, bu kadar mektuba inanmanız, beni Mesina 
ıevlnmczdim, aziz Şövalyem. ya yollnmonız hata idi. 

Diye mırtldandı... Şövalye - Bunu, ben de biliyorum 
birde . lıire s5zünll değiştirdi: Antuvan!.. Sade o değil, yaptık· 

_ Tel ş r, dedin de aklıma larımın hepsi de hata idi. Fakat 
geldl, Anlt.van ••• Sana bir hava- beni bu hatalara bile bile sevke-
dls ~aha vere) im... ( Zehra ) yı den yalnız bir şey vardı. O da 
Bosnadan buraya getirttim. kendimize, korkak dedirmemek ..• 

Dedi. Antuvan, yerinden Ne ise, Baba Karloyu boı yere 
ııçradı: öldürmediğin isabet oldu. Filha· 

_ Ne sl5yl0yorsunuz. aziz • kika bize karıı oynadığı rol iti-
Şövıılyem?.. barlle çok ağır bir cezaya mUs-

tehakh amma.. bu tarafta ( Col· 
Diye bağırdı. Ve aonra cevab 

ya) gibi ç.ılgmcaaına aeYilen bir 
beklemel en başını bir y•~~ eğib 

kadından bu ihar.et görlUdükten 
aağ elinin orta parmağile hafif sonra.. arbk baba Karlonun iba-
hafif kaş yarak: 

- Şu hald~ artık bir yerde neti ... 
_, - Bal şerbeti gibi kalır, de--

k6kleşi) oruz, demektir... Acaba 
ğil mi aziz Şövalyem? .. Maamafib, 

ben de ŞJ Luvr sarayındaki çıtı 
bendenize kalıraa baba Kar!oya 

pıb bizme çi kıza haber gönder-
verdiğim ceza, ölümden daha be

ıem, buraya gelir mi? .. 
terdir. Artık eminim ki, ne şatoda-

Diye mırıldandı... Antuvanın ki hizmetçi kızla ve ne de ıatoya 
getirtmek istediği • ve daha hill, tarlaiaran mabıulitını ta11ya• 
hizmetçi 7.annettiğl • kız, Yeliah· cak olan köylü kadınlarla 
dın metresi ve birinci nedimesi eskisi gibi taUı tatlı cilveleıe-
(Dlyan) l I. miyecektir. Eh, onun gibi kaıar• 

Şövalye, oturduA'u sedire daha lanmıı bir ıato kAhyaaı, için bu 
iyi yerleşerek : ceza ölümden daha acı olmaz mı? 

- haydı bakalım, 11ra timdi Eu meseleyi haımetUi Fransa 
lana geldi. Sen de timdi başıo-- Kıralı Birincl Franauva Hazretle-
clan geçenleri anlat, Antuvan. rine nakledemediğlme pek teeı· 

Dedi.. Antuvan, çok çile çe• sUf ediyorum. 
ken, ve çektiklerini unutmak Eğer anlatmıf olaaydım. her 
isteyenlere mahauı bir hareketle halde katıla katıla bir kahkaha 
elini sallayıp derin derin bir gö-- atarlar .. Ve sonra da; böyle feci 
tns geçirdkte t sonra : bir cezadan, Allah hem b~zi, 

- Ah, azizim ıövalyem.. Siz· hem dostlarımızı esirgesin; diye 
den ayr,loıktan sonra batımdan bağrırlardı. 
ıeçeuleri tamamen anlatırsam, - Teeı!lüf ettiğim noktalar-
tlç gün liç gece direr. Şu tafüiz dan biri de, lural:n vaziyeti; 
kafamın iistünde, ıadeco otla Antuvan... Demek ki bu adam, 
arpa bitmediği., bir de leylekle· bu kadar çekingen bir hale gel· 
rin yuva kurmadığı kaldı. Maa· mif, öyle mi? .. 

f Arkası var) aıafıb, uzun surse do sfıe bunları 

anlatmalıyım.. ÇOnkll lizımdır. 
............................................................... 

Diye söze batladı. 

Antuvanı~ hikAyesf, üç iÜD 

iç gece değilse de, o gece yarı
ıına kadar devam etti. Birçok 
noktalan, Şövalyeye hayret ver· 
111iı•i.. O .ıu baılıca iki mesele 
ıinirlendirm· şti. Biri, vaktile o 
kadar acvdği ve uğrunda haya· 
tını feda etmek istediği 1&bık 
aevgill.>i ( Culya ) mn ihaneti •• 
Diğeri de, Kıral Birinci F ranıu· 
Yanın ka: ıds.zlık ve gevıek:iği 
idi.. Uı.un saatler, oturmaktan 
11kılmıı o"an Şövalye, ayağa 
kalkmı~ ellerini arkasına bağla· 
mıo. ağar ağır odada geziniyor .. 
Antuvanıa anlattığı bu uzun 
maccra11111 bazı noktalarına yeni· 

f<'A Jll(.A 1 \ 

Müslahıar .. lı 

HUBUBATU/flAlll'\ 

SıHHAT 
I 

VE 

l<UVVEY, j 

Menbaıdır. 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugOnkU Bilmece 

Bot dört kötelerl qağıda ya• 
ulı manalara ge:en öz Tilrkço 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçfrmİf, hem 
de ~z Türkçe kelimeleri lSğren• 
mit olur1unu:r.: r 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

12345678 

................ 
Soldan sağaJ 
1 - Misafir • bey:-z 
2 - Oymak maıdarından emri· 

hazır • muazzam 
5 - Bu mevsimde olan bir meyva 

• sahih 
C - Yed • yaltını gösateren ltaret 

sıfatı 

5 - lslah edit 
6 - ( d:r) I!hikaeını Yeren maad81' 
7 - Atmak m~adarın :'.an iamifnil 

• ağacın teferruatından biri 
8 - Erkenin zıddı • renk 
Yukarıdan eşaijı: 
1 - Mevzu • balık tutulan bez 
2 - Yemenilerin kenarana dikilea 

•Da • nasıl 
3 - Hedef 
' - Ö~ütü'mOt hububat- aer'eden 
S - Az aıc:. k 
6 - Akıl - bir nota 
7 - Kırmızıya yakın bir renk. bey 
8 - Cemiyet • bir nota 

-------------.._--~-·~~ 

/?.auf Yekta 
Öldü 

[ Baıtarah 1 inci 7ttzde J 
kalmıf, tarihin sinesine çoktan 
gömülmllş, diyebi:iriz. Çünkü şark 
musikiai, garb tekniğinin ve Türk 
nağmelerinin zenginliğinden kuv• 
vet almayı ihmal etm'. ştir. Bu se
bebledir ki bugün garb musiki 
tekniği öz Ttırk musikisinin yUk· 
aelmea:nde enı olacakhr. 

Bununla beraber Rauf Yekta, 
ilmt çalaşmalarile kazandığı dol· 
gun bilgisi sayesinde o musikinin 
içyüzlinü araştırmak, eaki üatad
larm eserlerini ortaya koymak 

hususunda bliyük emekleri geç· 
miılir. 

Rauf Yektanın Şark mil&ikisl 
nazariyatına aid bir çok eserleri 
vardır. Dünyanın en bilyllk eser• 
!erinden biri olan Ansiklopedya 
Britanikaya şark musikisi için 
yazdığı ıayfalar çok takdir ku.an• 
mııtır. Bundan baıka bu musiki· 
nln naıariyabna dair daha bir 
çok eserleri, besteleri yardır. 
Uzun seneler muıiki hocalığı yap
mış, bir çok talebe yetittirmiıtir. 
B;zce Rauf Yektanın en bnyok 
eseri, bundan bir kaç yıl 6nce, 
kurduğu bir heyetle bu tarihi 
~uaikinin ıah eserlerini dinletmek 
olmuıtur. Rauf Yekta çok güzel 
Ney çalardı ve uzun müddet 
Y enikapı Mevlevihanesinde Ney 
çalmııtır. Son vazifesi, eski muıl· 
ki eserlerini taanif heyetinin reis· 
liği idi. Hakiki bir mcaiki tarihi 
üstadı olarak tanımamız !Azım 
gelen Rauf Yektanın ölUmllnU 
yurd için bir kayıb sayanlardanız. 

Ceaaıı:eai bugün Beylerbeyin~ 
deki evinden kaldırılıp köyUn 
mezarlıiına ıCSmlllecektir. 

ikinci kanun 10 

Geride kalan kabus! 

GR • 
1 _p N • 

1 
Birkaç dakika içinde en tahammül edilmez baş 

ağrılarını dindirerek size neş'enizi iade e ier. 

Romatizma, dit, s:Oir, adele ağnlarına, nezleye, gribe, 
üşütmeden mlltevellid her türlil ıızı ve sancılarla kmkbğa 
karşı en kat'ı ve seri tes~r:ı ilaç kate G R i P l N dir. 

Her eczanede bulunur. Flatı 7 1
/.1 kuruştur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
300 top ikinci hamur beyaz kağıd 68X 100 eb'ııdında 17-18 kiloluk 
300 ,, ., ,, Kırmızı " ,, ,. ,, ., " 
300 ,, ,, ,, Sarı ,, u ,. ,, ,, ., 

Yukarda nevi ve mikdarları yazılı kağıtlar 23/1/935 tarihin• 
müsadif Çarşamba günU saat "15,, te pazarlıkla s21tın alınacaktır. 
TaLplerin şartname ve nfimunelerl almak için her gün ve pazarlık 
için de yukarda tayin olunan günde .. %7,5,, muvakkat gUveam• 
parasi:e Cibalide Levnzım ve Mübayaatşabesine müracaatlan ... 876S 

'~------D __ e_v_ıe_ı ___ D_e_m __ ir_y_o_ı_ıa __ rı __ ~-n~ıa __ r•~---~} 
Samsun • Sıva kısmına mahsus 

'o 60 ve Bandırma • Manisa kıımnıa mahsus % 50 tenzllata 
31 Mart 1935 sonuna kadar devam edilecektir. "57,, 

DOKTOR OBFANiDiS 
Zührevi n clld haatalıkJan miltehu.uaı. Tokatlayan Otell kartamda Sater.-i 

sokağı No. 5 Ni~ Apnrhmanı 2 nci kata oakletm:ttlr. Te!ef. 43734 

Çillerinizi 
Sihramiz güzellik 

balmumu ·ı -

··ı.,,; ar A Ppt;ne,, tabir edilen 
bu balmumu; kaba ve çirkin 
cildin derununa nüfuz ederek 
o derece yumuşatır ki aabahle
yin yüıüuüzü yıkaılığınııd& 

lekeli n sert harici tahnlcllıını 
pa.rça parç& diiıürUr. Yeni ve 
taze cildiııiıw beyaz ,.e bir be
benin cıldi gibi yuoıu~adığını 
görerek memnun ve hayran ka
lırsınız. Çıller, çirkin siyah ben
ler ve cildin kırmmlıkları ta
mamen zail olur. 40 yatlarında 
bir kadın kı>layca 30 yqla• 
rıoda görünebilir. Yeni ve 
sihramiz bir gü&ellik balınumn 
olan •• Cir Aseptine ,, ıabunun 
hiçbir vakit. temiz liyemediği 
cildin ııiyab ınesamatıoı temıı-

ler ve Lu l'IUre tle siyah bcm
Jerdeo Ye nıünbeait mP.ııamnt
tan kurtularak temiz ve taze 

bir cilt meydana çıkar. Akşıım
lan yatmaıdan evvel " Oir 
Aseptine ,, kullanınıı ve aız ti~ 
kadrnlarm buna ( Sıhramıı bal· 
nıumu ) demelerine bak vere-
cekl'liniı . liewen bııglinden İ•· 
\imala batlayıııız. 

\
1
ölçü üzerine. 
Fenni Kasık Bağları 
l\fide, baraak>böbrek 

diişküıılüğüne 

reuı 
Borsalar 
İstiyeıılerc ölçü 

tarifesi göııderıfu 
EmjnönU 
İzmir sok ığı 
Tel. 20219 

ZAHARY A 
Oreopalos 

Taklitçilerden 
sa'u'lımz. 

--~-----------------------" 
Çorlu suth hukuk hlkfllllt' 

O· naen: Müddeiler Çorlunun Ka'* 
mobmed köyünden Davud oğlu Siil•f' 

man ve Poyl"\l Mudafa ile Eskişebiıİ' 
Ümraniy• köyünden Lo!çalı MuatJt 
oğlu İbrahim kııı müteveffa Fai.o' 
zevci AhmoıJ moyaneleriode mütebad .. 
d.• alacak dnaıının icra kıltıımakt' 
olan rouhekemeıinde! Müddeaaleyh .41r' 
mede ilanen gıyab karanmn tebliğidl 
karar verılmit Ye muhakeme lfi..1·9" 
SıJı günü aaat 10 talik kılınmıt olc;lı" 
ğundan tarihi mezkiirda mahkeıned• 
hazır bulunmadığı takdirde iddia olun•0 

vakıalıın ilrrar ve kabul etmiş olao•r 
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Yer Sarsıntısının Zararları 
Marmara Adasından Gelen Haberler 

Çok Acıklıdır 
( Bııştarafı l fncl yllz ie , 

durucu soğuk evlerinden dışan 
f ırlıyan felaketzedeleri titretiyor
d~. ~okaklarda. fizerlerioe birşey 
gıymıye meydan bulamıyarak dı· 
fa~ f ırhyanlarm soğuktan müte· 
essır acı ıncak halleri gözleri ya• 
şartı yordu. Zelzelenin . dd r 
hafifledikten so:ıra etraf '~~ le ı 
d IA K.OY er· 
~n ma umat almak istec.iğim 

kımsel~r zelze· enin bütün kö l d 
8 · ~ _1 Yer e 
ynı şıu.cıette olauğunu söy:Uyor• 

lardı. Sahi.de demı' ı· b 1 .. r ı u unan 
nıotor vesaire gibi merakibe bi· 
nenler aras nd h 
yia d l . a eyecanlı bir ıa· 
Her f:l~~y:rdu: Ada batacakmış. 
bu d f ek anında olduğu gibi 

e a çı an b k k 
feliiketzedeler· u or . unc şayia 
had et . t" ın manevıyatmı ber

mış ı. 

Marmara ad 
"A ' asının cıvarında 

'şa., adasında p . 
köylerinde d ve aıalımanı 

e zarar ve zi an k 
tur. Felaket d ı · Y ço 
k l 

ze e.erın imdadın 
oşu muş d . a 
• • ' ça ır yıyecek v l 

mıştır Fas, .1 er ... 
• ıa ıe d 

zelzele yer 1 evam eden 
ler çok ko ka tından gelen gürültü-

. r uncdur K d 
nız ortas.nda bü . . ~ urmuı de .. 
uğranııa ad ~ük bır felakete 
k y anın ımd d k 
ırmız.ı hilal f IAk a ına oşan 

k eaet tk anadlarıaı . mın .a aıına 
f l germıı y d . e iketxed 1 . ar ımı ıle 
b e erı şefkat · · 
eslenılştir. A ıınesınde 

köyler artık t da llzerlndekl 

recede harab 
0 :~~~~rnı!~cak de· 

Marmara adaıı f~~ ıçın timdi 
)'ardıma muht t aket:zedeleri 

aç ır. - .. 

B· Blgada da Korkuldu 
•ga ( Hususi l S 

burada da b - on ıelze!e 
d .. Uyük b" k 
ogurmuştur ır orka 

tiddetJi ol~u S~rsıntılar çok 

funlan yere ş.dö~~l c~nıiin kur· 
baca yıkılmış d muı, birkaç 
Halk korkud' uvakrlar çallamııtır 
b an to ki • 

u ı·rada 1 k . a ara fırlamıı 
k · . e e hık . ' 
etıldığl iç" cereyanı da 

büsbütün a~~rnış~alkın korkusu 
Korkudan h Ik. 

lallaşanlar bile o~ arasında be-
dilerini ka b muş, fakat ken 

• Y etmi ı · 
teıolh etmi"'l byen er herkesi 

k \ er, ek ·ı 
ıı düdük . çı er de •de 
t '-· Öttürerek 
tltun etmişte d" endişeyi r ır. _ * 

Bandırrnad 
Bandırma ( H~ Akl•ler 

te!:ı.e'.enin M ususı ) - So 
y .. arrnara h n 
b aptıgı acıklı ve le k avzaıında 
akkında çok or unc tahribat 

ahnnıaktadı, ia~ sıkıcı tafsilat 
ilahi.} esin do • b e ele, Marmara 

Jıknuıtır. Fe1:: k6yQ tamamen 
erıalc 'fesai etıedelere çad·r 
dırnıaLlar ~: gtndcrilnıiıtir. Ba~: 
ekrnek topla ekodl aralannda 
kö J • yara 

Y enn açıkt k zarar ıören 
delerine iönd:r ~lan felaketze-
ınet ,_ f d ınıılerdir H"'k'" 
1 '4lra ın an d · u u· 
•nıı Jer:eır ., a . açıkta kalan-
•lınrnıttır Eırdı.rncıı için tedbir 

· in ·k evler yıkılın t cı te de bazı 
ış ır. 

M•latJada d 
Malatya 9 ( • .. r•ınb 

çok tidd t'ı Husuıt ) - Kıt 
c endi s h ılddeUi bir 

1 
a aba karıı 

ze zele old 
Şark8yde lkı u. 
Şarköy, (Hu _Ev Yıkddı 

nn k susı) - Cuma gll-
u • tam ü • b 

delerinde f:::~ e~ buçuk rad-
zelı.ele okadar a . ıle kaydedilen 
ki b şıddetli olmuştur 

u sars •tı ne . . 
tamamile yık , tices.nde iki ev 
fusça zayıat ı.rnl ı,, çok şükür nü· 

O nınnııvt y k l evler k d , 'I' ır. ı ı ın 
es r1er. Bu ıda b 

hüzı b' · d h n aşka 
ı aı r a 383 w 

Jnrdır p.· . ra ugramış-
. l\ı evıo müth ş gü Ultül 1 yıkdmH h Jlu er e 

'!. i) derece korkut-

1 1 

Zelzeleyi anlatan Bay Kenan 

muştur ki, o gece sabaha kadar 
uyumak kabil olamamışbr. Zelıe· 
lenin en çok tahribat yaptığı yer 
Marmara adasıdır. 

Müreftede 
MUrefte, (Hususi) -13~8 sene· 

s~nde Mürefteyi bir harabeye çe
vıren feci hareketi arzdan ıonra 
geçen 20 küsur sene zarfında 
e~ernmiyetli hareket kaydedilme
mııti. Fakat bu a)ın l~k haftasın· 
~a geçen Cuma gUnU saat beş 
d uç?k raddelerinde fasıla ile kay-
edılen heı ze!zele bütün Müref· 

teliJeri he d'" ü •• yecana uş rmuş., o ge• 
CC)•i endiıe ve heyecan içinde 
uykusuz geçirtmiştir. 

Ze!zele çok şükilr mnhlm ha· 
aarat yapmamışsa da bazı binaların 
tehlikeli surette ~ahları hasara 
uğramıt duvarlarda çaJaklar hu· 
ıule gelmiş. Ve bazı duvarlar 
yıkılmıştır. Ötedenberi •olkanlk 
olan arazide gürülen çtil.Untüler 
zelzeleden sonra çoğalm:ıı, kırlık 
IRhalarda kaymtılar hasıl o!muı· 
tur. Muvakkaten ehemmiyets:z 
geçen zelzele buraya yakın me
safede olan Marmttra adasında 
bütün köyleri harab etmi~tir. 
Marmara adasından gelenlerden 
öğrendığime göre ada üzerindeki 
köyler tamamile yıkılmıştır. iki 
kip çıkan yangında yauarak 
ölrnnılerdir. 

Aldılımız MUtemmlm MalGmat 
Marmara havzasmdan gelen 

haberlere göre, zelzelenin tahri· 
batı, gün geçtikçe daha açık bir 
ıekildo görüomiye baı!amıştır. 
Marmara, Aktar, Ekinlik, Paıa· 
limanı adaları ile Erdek, Bursa 
ve Çanakkalede so:ı Uç gün 
urfındaki aaraıntılar altmııı geç• 

mittir. lık acele tedbir olarak 
Denizyollannı.ı ntalya vapuru 
Erdekten aldığı binlerce okka 
ekmek, çadır, mum ve kibriti 
Marmara adaaına götürmtlf, bun
lar açıkta yatan halka dağıtıl· 
mıtbr. Yardımı müteakip vapuıa 
70 den fada halk çıkmııtar. 

Marmara Ada .. Merkez 
Bandırma (Huıuai) - Zelzele 

bayramdan enci başlamış, bil· 
bassa Marmara adasında firndiyo 
kadar 60 a yakın sars ntı ol· 
muştur. Zelzelenin merkezi Mar· 
mara adasıdır ve buradaki 
bütün evler, konserve fabrikası 
büyUk rnekteb ve dükkanlar ta~ 
mamen ) ıkılmışhr. Diğer Uç ada
da dn evlerin yarısı yıkılmıştır. 
Ha!k çbdır ve mavnaf arda yat· 
maktadır. H.Jaliahmer eniz ve 

aç kılan halka bllyilk yardımlar 
yapmaktadır. 

Sarsıntılar bilhasn adanın ce
nubuna dUşen Gnndoğdu, Paşa• 
limam, Balaklı, Harmanlı,Poyrazlı, 
Tuzla köylerin del müdhiş tahribat 
yapmış, hiç bir ev sağlam kalma .. 
rnıftır. Halk korku içindedir. Fe
lakete uğrayıp vapurla kaçanlar• 
dan bir çoğu buraya inmişlerdir. 

Sarsıntının periıan ettiği ve 
darmadağınık bir halde ıa hile, 
mavnalara, radır ıltlarına attığı 
adalar halkı, şiddetli soğuğun 
ve açlığın teıirile perişan bir 
vaziyettedir. 

Ölenlerin Mlkdara 
Bandırma (Husu5i) - Zelzele

nln en çok tes:rini gösterdiği 
Erdek, Marmara adası ve Paşa 
limanında vukua gelen tahr:batta 
timdilk ölenlerin mikdarı kat'ı 
değildir. Vıliyetin verd.ği malu· 
mala göre (6) kişi ağır surette 
yaralanmış, dört kişi ölmüştür. 
Ş:mdiye kadar zelzele mmtaka· 
sında hasara uğrayan evler (200) 
den fazladır. Sarsı:ıtı bugün (dün) 
ıaat 17 ye kadar devam etmiştir. 
Balıkes:r vİ.al eli yardımlarına 
devam etmektedir. 

Bursa da 
Bursa ( Hususi ) - Marmara 

havzasında büyük tahribat yapan 
yer sarsıntısı şehrimizde de tesirini 
gcstermiş, bazı hasarlara ıebeb 
olmuştur. Bu meyanda Tirilyede 
bir ev yıktlmıştır. İnsanca zayiat 
yoktur. 

HUkOmetln Yarcbmları 
Ankara, 9 (A. A.) - Ba ıke

ılr valisi Erdek ile Marmara 
adalarındaki zelzeleden müteessir 
olanlara icabeden yardımı yer;nde 
yapmaktadır. Devlet markezin
den de dahiliye teft:ı heyetinden 
ve sihhiyeden birer memur gerekli 
talimat ve tahsisatla hadise ma· 
halline gönderilmiştir. Hilaliahmer 
ve Balıkesir halkı büyük yardım
larda bulunmaktadırrar. Adalar 
arasındaki irtibatı temia etmek 
üzere B}rıca bir vapur tabıiı 
edilmiştir. 

Antalya ikincisinin Anlatbkları 
Zelzelenin Marmara ada11ndakl 

tahr~batı anla~ılmca ilk olarak bu 
adaya giden Deniıyollarının An· 
talya vapuru dün l.manımıza gel• 
mittir. Erdek k?yrr.akamının ve 
jandarma kumandanının rei9'iği 

altında 14 k:şilik bir yardım lie· 
yetia.i Erdekten Marmara adasma 
götüren bu vapurun ikinci kap· 
tanı Bay Adnan dDn kendisini 
gören bir mubarririmize tunları 
anlatmııtır : • 

.. - Erdekten ptirdiğ'miz 
yardım heyeti. cİHr adalarda 
bilhaasa Marmara adaaında feli· 
kete utnyanlara yariımda bulun
du. ilk olarak, ıctirilen çadırlar, 
yiyecek ve içecek fellketzedelere 
dağıtıldı. Ze'zele en çok, Marma· 
ra adcaında tahr.bat yapmıf, esasen 
knçllk Ye pek le aağlam )apıda 
olmıyan evleri 71kmı1b. Zelzele 
auasında Marmara ada1mda iki 
kitinin yıkılan enkaa altında ka
larak öldDğtl tubit edildi. 14 
kişilik heyet, Marmaradan sonra 
cıvardaki (Paıalimanı) ve (Arablar) 
adalarını da dolaştı. Bu adalar· 
da1ci tahribat vo hasar daha 
azdır . ., 

Adalarla lrUbat 
Son sarsıntıların Marmara •e 

cıvarmdakl adalara gelird:ği fe)i· 

Sayfa 15 

Kasımpaşe\ Çocuk 
Esirgeme Kurumunda 

Kasımpaşa çocuk esirgeme 
kurumu. değerli çalışmalarından 
birinin ıemeresinl daha bu bay· 
ram vermiş ve 30 yoksul ve kim· 
sesiz çocuğu geydirerek se' incir· 
miılir. On •gün içinde hamiyetli 
'<imıelcrdeıı tcplanan paralarla, 
bayramdan blrgün evvel sevindi· 
rilen bu çocuklara, elbise, çorap, 
ayakkabı ve saire verilmiştir. Ku· 
rum bundan başka } akın günler-

de fakir \'e kimsesiz çocuklara 
hergün sıcak yemek \'ermi} e bat· 
lıyacaktır. 

Resmimiz ıevindirilen çocuk· 
larlı, Kasımpaşa çcc..ık Esirgeme 
kurumu idare üyelerini göster• 
mektedir. 

Soldan aıra ile munJ:im Bayan 
Nadire, Belediye meclisi azasın

dan Bay Fehmi, re·s Eay Şe,ket 
ve Yazgan Bay Hayrettir. 

Beşinci Denizaltı Gemimiz Ve Bir Hatıra 
( Battarafı 1 inci yuz:le ) 

deniz yolile yapıldı ve donanma· 
nın ihmal edılmiı olmasının· acısı 

bir daha tadıldı. 
Donannıanın derhal takviye• 

ıine karar verildi. O zaman ne 
.. Sir,. unvanını, ne de lngilterenin 
Büyük imparatorluk kordonunu 
taşımayan Bazil Zaharof ta bu iş 
için Istanbula geldi. 

Ve beheri 160 ton hacminde, 
30,5 metre uzunluğundaki meşhur 
iki Nordenfeld denizaltı gem'sinin 
siparişini kopardı. Bu gemilerin 
birine Abdülhamid, ötekine de 
Abdülaziz ismi verildi. Fakat do
nanmaya emniyet edemiyen Ab· 
dülhamid bu gemileri Halice 
çektirdi. bir defa bile denize 
dalmalarına müsaade etmedi. Eun· 

ket dolayısile, Erdekle daimi te· 
maı lnzumlu, gfüülmüş ve Kara· 
bigaya gitmek üzere Erdekten 
kalkan vapurlar, bu llç adaya 
uğramağa baılamışlard.r. 

Marmara adasında oturan zi
raatci Bay Kenan Bandırmadan 
Saadet vapuri~e gelmiştir. :zelze
le hakkmda anlattıkları ıudur : 

0
- Cuma gl:nu akıamı Mar

mara adasının merkez nahiyesin· 
deki evimde oturuyordum. Zelze
le yavaı fakat sert sarsıntılarla 
baıladı. Olduğum ) erden iki 
metre fır~adım. Ayağa kalkamt-
yordum, di:rlerim Cıtünde çaba
lıyordum. Tawanın duvarlardan 
ayrı!ıb tekrar yapııtağını rördiim. 
Yerde slirllnerek kapıyı araladım. 
Dı,arıya zorlukla çıkabildim. Et-
raftan çöküntü ıealeri ve feryad
lar ıeliyordu. Her taraf ) ıkılı· 
yordu. ZeU.ele gitgide çalkanb 
halini aldı. Manzara çok acıklı 
idL Hukea çırllç.ıplak ıokaklara 
döldl:mlif, kaçışıyordu. Aca hal 
kı sahildeki kumlukta birikti. 
Fakat aaraınbnın tesirile kumluk 
çatladı. 

Yılankavi yarıklar hasıl oldu.Az 
bir fasıladan sonra ik"nci sarsınh 
başladı. Bu, okadar sert değ4Idi. 
Çatlayan, fakat yıkılmayan b:na· 
lan yıktJ. Sahildeki yağhaneler, 
mağazalar tamamen çöktü. Bu 
arada mndh:t bir fırtua vardı. 

lar, öylece dura dura paslandılar. 
Mt!şrutiyetin llanınd2n scnra iktl• 
dar mevkiine gelen hi:kfımet, b11 
gemileri, hurda demir fialına sat• 
maktan başka yapacak bir şey 
bulamadı. 

Ev Sahiplerile Kap1da 
Karşılaşan Hırsız:ar 

( Baıtarafı 1 inci ) üz •) 

yarak çıkacakları sırada ev sahiı,,; 
leri gelmişlerd~r. Ak lbrahim 
polis mevkiinde ifadesi almc!ıktan 
sonra bir aralık kaçmıya muvaffak 
olmuş. Fakat bir gün sonra tek• 
rar yakayı ele •erm'ştir. Suçlulrr 
cllln müddeiumumiliğe gönderil• 
mişlerdir. Dördüncii mCstantik 
her ikisini de tevk:f etmiştir. 

Yağmur sağnak halinde yağıyor
du. Kumlukta ateşler yakıldı ve 
korkunç bir gece geçirildi. Erteal 
sabah acıklı haberler geldi. Mar
mara Adasının Güncoğciu, Kall
mi, Büyükköy köyleri tamamen 
çökmUf, Aamalı ve Saraylar köy
lerinde de yıkıntılar olmu~a. 
GUndoğdu köyll bir do yanıın 
tehllkeıl reçlrdi, iki kiıl • evler 
arasında kalarak öldü. 

Bay Fatinln Söyledlklerl 
Son yer sanıntıları hakkında 

kendis:ndcn izahat istenilen lstan• 
bul raaatbaneai mlldllril Bay Fatin 
diyor ki: 

- Marmaradaki zelzele, latan
bulda duydukJanmııdan batkadır. 
lıtanbul için yeni bir sarsınh 
korkuau olmamalıdır, yoktur. Son· 
ra birçok toprakların güçlülüğüne 
bakarak. ıağlamhk, çllr61dllk et. 
anla11labilir. ldanbulun temeli için 
de pek dayaoıkaızdır d Jemeyb. 
Iıtanbulun altı ıimdi İ) ice yerler 
mit, dllnyanın başka yerlerin• 

Köre, ıağlamlaımıı we~iyetledlr, 
pek oyoak değildir. Türkiye top
ra kları içinde en çürük yerler 
Rados adumın karşılarıdır. Sonra 
yukarı doğru iz.mir, Marmara, Is· 
tanbul gel:r. Esasen Bülib Tilr
kiye zelzeleleri duyan b~r ülkedir. 
Yer yüzünün zelzele bakımmdaa 
en korkulu l erleri Japon) a ve 
Amerıknn D Japonyaya karşı olan 

kıyılarıaır. " 



16 Sayf• 

Tıbbi Müstahzarat 
lluaa Kunet Şurubu kGçllk 

" # • blylk 
,. • ,, 1 Ki'· 

Huaa OluOrillc Putllleri 

Kolonya ve Losyonlan 

" 100 
ıso 

30 

90 tlence ballı limon çiçekleri koloayaaile yasemin, 

••rllk. •enekte, çiçelderindea •• ruhnuvas HH .. 

lu4aa ilızar edilmlıtir. 

Kaaaa tro•o.,ya 
ve leıyoo.an 

' Hula LeY'mta1arı 
N•rla Kolo ıyaıı 

,, . 
• 

" . .. 

Klçlk eep ılte.t 

Cep titea1 

Koçak 
Orta 
Düz bOyllk titelerde 
Biiyik 

,, 
Cam kapaklı titeler 

.. 
• 

" • 
,, 
• 

1/8 litre 

1/4 " 
1/2 " 
1 .. 

açık " 

" 
" 

• 
• 
• 

Cam kapakla tiıeler 
,, 

• •! 

,. 
,, " 

" 

1/24 lttr• 
1/16 • 
1/8 • 
1/4 .. 

112 
1 
1/8 
1/4 
112 

ile 

" 

• 
• 

118 litre 
1/4 " 
1/2 • 

Kokulu Sabunlar 
Haı• bna1et Hbunları kiiçOk 

., " ,, büyOk 
Ha .. • tunlet sabunu 220 Gr. 

,. .. " 140 ,, Llllu 
" • .. 250 " • 

llaaaa Gli.-erla 1abunu 
,, .. ,, 

Hatan GliHrfD 1abunu ,Ol 
Hana Gli• ·r:n sabunlan kutu içinde 
Hu ... Tıbbi Sıbunlar 

Krem ve Briyantinler 
tfHaa Kremi Vazo yaj'ıı,. 
ka .. a kremi tilp içinde 
huma Biryantıni yatlı 

" • yatlı Llkld 
• • Y atıız Arjantiya 
* • Y ataız Büyiik 
,, • Y atıız Lf klt 

ifa ... Bi17antlnl Y atıız BOyGk 250 ff• 

Saç Suyu ve Sabunları 

2S 
40 
70 

130 
ıso 
2SO 
soo 
130 
200 
300 
100 
35 

'O 
100 
200 
250 

80 
130 
200 

10 
ıs 
25 
25 
35 
10 
15 
25 
35 
20 

50 
20 
25 
40 
30 
so 
$0 
75 

S.clıorı uzatır, kepekleri iaale eder .,.. ,.. .... k 
tatar. Dikühneaiai kat'nea •eDHder. 
flaHD fAmpu ! Dl 
ffaıaD .. C Mbuna 

" .. ,. lclçO .. 
Jluaa Trilaefil aaç ıuyu 
Haaaa .. C •• elbiH f .rçalara ~ok mlke•••I .. 

• , .. " " " ,, " 

10 
so 
25 

12S 
t2S 
ıso 

17S 

SON POSTA 

•• 

Traş Levazımatı . 
HaMll Traı Sabunu 2S 

,, ,, ,, Kremi 30 
Huaa traf bıçakları 10 Adet 45 

,, ,, ,, 1 adet 6 

Çiçek, Gülsuyu ve Yağları 
Haaan Çfçekıu7u ,, 1/4 " 40 

" " " 1/2 • 50 
" ,, " 1 " 60 

Haaan GOl•uy• " 114 ., 40 
" " " ııı " so 
" ,, ,, 1 • 60 

HaHn Gllyafı hali• ıaf S Gramlık 200 
,, " ,, ,, 10 .. 375 
" ,, n n 1 ,, SO 

Haaan Nerolt E.aHı 1 ,, SO 
,, " " s .. 200 
,, ,. ,, 10 ,. S7S 

Haaan Nane Rubu 50 
Haaan Meliaa Rubu SO 

Diş Müstahzaratı 
oı,ıerl inci a-ibl yapan ve dit etlerine ebedi bayat 

Yerea Ye kanamuını meneden ve dit atrııını daldkaanda 
durduran dit:erin çGrümHiaıe mani olan 

Haua o·, Macunu Dantoı 
Hasan dif Suyu 

" " ,, Orta 
,, ,. ,, BOyOk 

Haaan dit fırçaları ıay•t Hrt Ye ııbht 

.. .. 
,, .. .. 

•• .. 
•• 
" .. 

,, 
" " " •• .. " " " " 

•• ,, " " ,, 
,, " ,, 

" .. " •• ,, 
" 

" .. " 
Nefis Yağlar 

20 
so 
60 

100 
17 1/2 
26 
55 
45 
60 
70 
95 

Kunet, Sıhhat, NefaHt n Lezzet ifade eder. 
Huan Zeytinyatı 

" " 
" " Haaan Zeytinyafı 

" " 
" " Haaa1a Hiul dö Parafla 

1.4 Kı. 
1-2 " 
1 " 
2 Kı. 

6 " teneke1ile 
17 • 

,, ,, ,, ,, kOçOk tit• 
Haaan Fıatak özil yatı Küçük 

,, •• ,, ,, Orta 
., " ,, " BOyilk 

HHan Hintyatı hallı 2S Gr. 

" " " Haaan Bademyatı 
,, ,, bUyQ• 

Haa!la Badem yatı acı 
Huaa Balıkyafı .. .. .. . 

" " 

50 " 

•• 
" 1-4 Kı. 

1·2 " 
1 " 
2 " 

40 
50 
75 

1?.5 
450 

1oso 
7S 
50 
7S 

125 
20() 

20 
25 
so 
60 
40 
40 
60 

100 
175 

Haşaratı ve Fareleri Öldüren 
Fa1da HaHa 

" " 
" " 

" 

1/4 Litre 

112 " 
1 " 
8 " 

" 
" en,ok ambal&jda ıafl kiloıu 

30 
50 
80 

400 
70 

lkind kluun 10 

Fayda Huan Poınpa 

" •• " il 
Far HaHn Fare Zehir Macun 
,, ,, ., ,, Butday 

Haaaa fare zehirleri f kfıl bir arada 

Glüten Mamulatı 
Şeker haatalıfına •e zayıflamata mab1111 sok dakik. 

ayarlı ve tazedir. 

HaHn Glüten ekmetl 85 
,. ,. Genetl 61 
,, BademU Glüten Elcmetl 60 
,, GUlten Makarnuı 1/2 Kı. 60 
,, " Unu 112 " '° 
,, ,, Şehriye1l 1/2 ,, 6' 

Haaan Diyab6tlk Çlkolataaı 2S 
,, ,, ,, Kg. 450 

Haaan Dl1abetik Şekeri SO Gr 40 

" " " 100 " 10 
" ,, ,, 2SO ., tSO 

Özlü Hububat Unları 
Çoculdara ebedi bir hayat vertn nefil mahallebl tatla 

çorba Ye piireleri yapılan 

ltaaan pirinç 6zü unu 250 Gr. 
,. Butday ,, niıutaıı ,, 
H lrn.ıik " UDU " 

,, Patateı 0 7, ,, (Araro~ 
u Arp' ,, ,. ,, 
,, Türlü ,, ,, ,, 
,, Mercimek,, " ,, 
,, Bezelye ,, " " 
,. 8. mııır ., ., ,. (kornflaYUI') 
,, Faıulye ,, " ,, 
11 Nohut " ,. ,, 
., Çavdı" ,, ,, ,, 
., Badem 6zü ,, ,, 
,. Yulaf •o Ba:lem özHl unu 600 ır • 

Hasan ödil unları bOyük 51)0 gr. 
Haaao Brekfaat biıkuyjtJerl 

.. " " 
kiloıu 

Pudra ve Sürmeler 
Haaan Çocuk Pudrası teneke kutu 

" ,, " paket 
Hıaan Talk pudraaı 500 gram kuta 
HAaan Sürmeal •ilrmedenlikle 

" Sürme IQka ıOrmedeolikle bGyGk 

Muhtelif Müstahzarat 
Hasan garanto Preı:erYatif 1 adet 
Haaan Granto Prezervat~f 6 adet luıtu 

,, " ,, 1 adet ipekli 
,, ., 11 6 adet ., 

Haaan Malmukattar o dlıtile l Kı. ıiıe.ıı. 
,. " .. ,, 2 Kr. ,. 
,, ,, ,, BOyQk damaeaaalarcla ldloı• 

ffu3n Setl!ç tozları 
Hasan Gazoıı tozu 

,, " ,. bllyGk tlt• ' mlıll 
Haaan Karbonata 100 rram 

,, " 250 ,, 

" " 500 " Haaan Demirhindi 8zl 
,, ,. ,, Orta 
,, ,, ,, 8Gylll 

Haıan ba1ta dereeHI ıayet baaaaa 

Zafi)·eti umumiye, iatah11ılık •• kuvYetaiı.lik ballbnda btıv6k faide ve t .. iri ıörillen 

1 
~ ' Denizyol ları 

A A 
1 

ffLETMESl 
Aeeat~lerJ ı Kuak81 Ka.,r1·.,.,, 
Tel. 42Hl - Sirkeei MGlıllrdarud• kullanınız. nar eczafteae eatt11r. 

'--------------------------------------' "~---H.aa TeJ. 2274G._. __ .. 

Otomobil Satışı 
lstanbal Glmrlklerl Baş 

çevlrgenlltlnden: 
Umumf tespit eıyasından 25 inci fa11lda yazılı 2303/2305 No. lu 

Şenole marka 3 tane yeni otomobil glimrUk reıml aranılmaksızın 
apk arttırma ıuretile 19/t/935 tarihinde uat 15 de .atılacaktır. 
Otomobilleri herkes gelip g6rebi]r. Müzayedeye ılreceklerln 532 
lira 50 kuruıtan ibaret olan teminatı muYakkate akçelerini mDza· 
yede aatinden evvel Yezneye yatırıp makbuz almaları llzımdır. 
Mllzayede 2390 No. lu kanunla bedeYa Yerilen ıartname dairesinde 
'-apılacaktır. Iıteldllerio müracaatları. " 8809 " 

s.m!?.~~:r.~~2 ... ~E!ı~ı~e~ g;~ nyal 
fi'ra091zrya BfİDa TOrk bir daktilo arıyor. M ırı t do!gundur. Mufaaul 
teldiffer a ., Mühim ,, rumuzilo l.tıınbul 176 No. h poıta kutuıu adreaine 

&hibi : Ali I~krıra 

rönderilmui. • , 

Neşriyat müdürü : Tahir 

Son Posta Matbaa .. 

l Romatizma 
ve baş 

•lralar1 için 
en teslrll 

IUlçtar. 
Her 

eczanede 
vard1r. 

N 

Her akşam 

vo 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRA~ KONSEm 

imroz Yolu 
ASYA \rapuru 10 ikinci Ki· 

nun PERŞEMBE gUnU saat 
16 da Tophane rıhtımından 
kalkacak Tekirdağ, Gelibolu, 

Lapıeki, Çanakkale, lmroza. 
Dönüıte ilaveten Şarköye uğ· 
rayacak Tekirdaiına uğramı• 
yacakhr. "77., 

Trabzon Yolu 
CUMHURlYET vapuru 10 

ikinci Kanun PERŞEMBE saat 
20 de Galata rıhtımından kal
kacak, gidişde Zonguldak, ine
bolu, Samsun, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya, Döniltte bunlara ili· 
veten Pazar, Polathaneye uğra
yacakbr. "83,, " ______ ..,, 

El ıııemesl lçlll 

En mUkemmel kotonl•' 
Parleln yeglna 

• 
Kotonlarım. 

Renkleri solmaz ve ga,...tl 
görUnU9U parlak 

C. B , Paradır 

Nlkolaldl • Etti 
204 Galataaarar 


