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Koca Şehir, Müdhiş Sarsın· 
tılarla Yerinden· Oynadı 

Korkunç Panikler Oldu, Fakat Zayiat yoktur 

D~nkü Beş Zelzele Adapazarı, Tekir· 
dagı Ve Çanakkaleyi De Çok Sarstı 

lıtanbut t "h 
1a • - un arı inde zelzele fe-
111&eti IDGbi k 1 m ve kanlı aafbalar 

-., ar. Yıllarca evvel patlak ... 
ren top k 
bl al 

ra •arııntılan lstanbulda 
a. ar yıkın.. in 

.. ._,., lll areler devirmlt. 
rıaıa ilimlere 1 

D&n de" k yo açmııbr. 
h oca Iıtanbul ve cıv .. 

D•11 I.t11116al 6161 ılddtttll ••l· 
l•tt•• Atlapuarı Ue Çıınakk" .. 
'l•d•• lılr .ö,.i11tlı oe T d.ird•· 

lt•ıla• tarllai 6lr ea .. ı 
rında bulunan kaıabalar çok kor
kunç ve yüreklere debtet aalan, 
yer yer paniklere meydan veren 
heyecan aaatlerl yaıadı, muha~ 
kak ki kanlı ve 6lllml0 bir f eli
ket atlattı. 

( De•amı 8 inci ylıde ) 

Yangın Kuleleri Yıkıla
cak Gibi Sallandı 

- -----Beyazıt Kulesi Tahliye 

Dı,.A:a zeıaeı.,., 
6lr , _ _ı 11 h•r ••rden dgade 

·-·ıı. B •aratılı Galata oe 
Dün ı azıt lc.alt1ıerl 

alanbul "dd zelzelem·n u 11 etle aaraar. 
eı:ı ıi 

dtbşetile B Y•de ve bUtiin 
eya:zıt v G l 

.... 0 kul l . d • a ata yan• •· e erıo e d 1 v 

'il b 
uyu duguna hiç 

P e etmiy r ı ytılc•ek . e ım. stanbulun en 
• ~ Yapıaı olan bu kuleler 

•--. 10 uncu yGze ) 

Edildi 

' ·······························-·-·· ....................... . 
Zelzeleden Sonra 

Bay Fatin 
Neler 
Anlatıyor? 

Dun ilk r;iddetli aar11ntt biter 
bitmez Kandilli raıatbanesine 
telefon ettik, mlldtlt Bay Fatin 
ile konuıtuk. Bay Fatin dedi ki: 

0 
- Bu zelzele, son ıenelerde 

latanbulda vulnıa gelen ıaraınta
ların en tlddetlisidir. Yalnız bina• 
larda oturanlar değil, bunu ayak· 
ta duran ve gezen insanlar bile 
hiuetmişlerdir. Hattl bir eralık 
zelzelenin ıiddetinden ayakta bu
lunanlar yere yuvarlanmak ve 
düımek •rıjyotlrıde kalmqlardm 
Zelzele mevzuidir, \ıududları geniı 

Rıı•adlaon• lllcliıii Ba, Fatl• 
d.eğildir, Rasadbanenin tarihi ka· 
yitlerine göre 1310 zelzeleaindcn 
ıonra lıtanbulda bu derece tid· 
detll bir zelzele olmamııtır. Devam 
edib etmiyeceğl belll olamaz.,, 

Diğer taraftan Galatadaki Sen 
Benuva Fransız mektebinin Fizik 
aalonundaki Siımograf aleti de 
dOnkll ıelzeleleri yazmıştır. Mek· 
tebln Fizik hocası Bay Lögni, 
kendlslle görllıen bir mubarrimize 
ıunlan ıöylemiştir: 

" - ilk zelzele çok şiddetli 
oldu, okadar ki zelzele yazan ı:s· 
mograf aletinin iğneyi on beıinci 

( Denmı 10 uncu 7Qzdo ) .. ~ ...... ..-..~······ . ·~~--.... ...... ·~ ~ ..... , 
Bayram 
Ba~••' Naması ı. 

s. D. 
ZuaH 8 6 
Es ant 1 ıs 

fıtaubul MüftülUğiinden t tVl/93S 
geceai ve altıncı Pazar günü 
Bayram olduğu ilan olunur. 

&adakal Fdır 

En iyi İyi 
K. K. 

:Su_ğday )3 11 
Arpa --.. . .20 16 
Üzüm ıo4-' 78 
Hurma 312 260 

Son 
K. 
10 
00 
65 
00 

Türk Çocuğu Ve ilk Tahsil 

On Yaşındaki Aile Ba
basını Tanıyor olusunuz? 

Ahmed, Ömrünün Henüz Onuncu Yılındadır 
Evini Geçindirmek Ve Yedi Yaşındaki Kü
çük Kardeşini Okutmak için Para Kazan
mıya Uğraııyor. 

ikisini de bir ıoğan yığımnın 1 
arkasında gördilm. Kibrit çöpll 
gibi ince parmaklarile ıoğanlan 
ıeçiyorlar, iki muhtelif çuval 
l~erisioe ayuıyorlardı.' 

lkiıioin de_ rengi sap 1&r1, awrt• 
ları çökUk, ıakakları çıkıktı. 

Biri galiba aekiz, öteki de yedi 
yqlarında idi. 

Yedi yaşlarında diyorum. O 
kadar çelimıiz ve o kadar göste
rlşıi:r: bir yavru k1 bu ..• Eğer ön 
diılerlnin ekıik olduğunu görme
ıeydim yedi yaıında olduğunu 
anlayamazdım. 

Yanlarına yaklaıdığım zaman 
kUçUğü, ıekt ve duygulu olduğu 
ıçın çekingen olan ıözlerle bana 
hakta yukardan aıağı ıözdU. 

- Soğan kaça ..• 
Bliyüğü pişkin esnaf edaaile: 

Öz Türkçe 

- Bunlar dokuza. Bunlar alta
ya .•• Hey babam heyyy on beı 
kuruşluk soğanlar altıya. diye 
feryadı basb... Gırtlak kemiği 
fırlak boğazından bir lakomotif 

( Devamı 8 inci yGzde ) . 

Yarın Bayram 
Son Po•ta, bUtUn oku· 

yucular1n ve rurddatlar1n 
t•ker bayramını kutlu· 
lar, mutlu ve •llencell 
bir bayram geçlrmelerlnl 
dller. 

Bayramdan ötürli gazetemiz yatın 
Ye öbürgüo çıkmıyacak, bayramın 
üçüncü günü yine okuyuculannın 
karşısında bulunaoaktır. 

Başarılan işler 
f alaa 1erde bll 
•abrlka ltliyor
muı diye 6tr .. 
aince ıııa kalı• 
yorua. Fabrib· 
cılar, biılm bu 
bi!Ji ıiali ti miae 
içer le m• ıin ler, 
keadl kabukları 
lçiae çekilib, 
çıkardıkları lf'" 
lerl, kamudan 
riderceıiae 7a• 
pı!an ıeHiz ve 

Geçende, bir JHı yaımıtdım. 
Sanırım tutum yedi giinG içindi. 
Orada, ıöyle, bir aöz ıBylomitimı 
"Toplu ltnemizi bile kendimi• 1apa. 
eı>tızl,, 

Ertesi gllnG, Son Poıtaya blrkaı 
türlll toplu itne geldi. Bunlan rBn· 
deren diyordu ki: 

- Toplu iğne 1apacaQu, diye 
yaz·yoraunuz. Biz toplu ltneleria 
hanidir ki yerlilerini çıkarıyoruz. SiH 
ıönderdijtim örnek de yeril toplu 
iğnedir. Bunları ben kendi fabrikamda 
yapıyorum.,, 

, Y azıl.tmmııı özenle ıözdH . reçlr· 
diti için bu çalııkan fabrikacıya liiı 
de ıaygılarımızı sunarız. Ancak bura• 
da, göz anllne koymak isteriz ki, 
yerli toplu itne fabrikalarımız oldu· 
tunu ben bilmediğim gibi, benim gibi 
birçokları da bilmezler. Daha kim 
bilir, nerelerde, nice nice yerli fabri-
kamız vardır da, kuruluılarını duy• 
mamııızdır. Bunun böyle oluıu, gazete 
reklamlarına değer vermemekten 
ileri geldiğini bilmem saklamak dot· 
ru olur mu·/ 

Yedi fabrikalarımız, kendilerini 
tanıtmakta çok geri kalıyorlar. Hepai 
detil, aacak içlerbule 6ylelerl .. r kJ, 

1aatwlt•IS çalıt· 
.,.aalar, tiu , .. 

Ankara Sergi EYi tı• çabtmalan 

det ildir. 
Yeni açılaa bir fabrikanın itlerini 

ıarmek için; Ağuıtoı içiadı, kurula• 
"Yeril mallar aerglli,. ni beklememe• 
liyİL Bir fabrika açıldığı fln, yurdun 
her yanı bunu duymalıdır. 

ltneden ıilrmeye kadu, herfıyia 
yerliıiai yapıyoruz.. Ancak, bunu 
yapanlardan baıkaıı bilmiyor, yahut 
pek az kiti biliyor. 1 · Relrlim itini, bem bir kazanc fi 
hem de uluNI bir it olarak el• almak 

••r•ktir.-•Jf> 
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2 Sa; fa 

Spor 
işleri 
Canlanmalı 

Birkaç ~ün evvel yazmı~tık. 1d
nııın lttılııklnrı Cemıyeti U wuuıi 
Merkezi, spor işler ne yeni bir 
hız vermek için bazı karar al· 
mek üzeredir. Umumi merkez 
reı i de bu hususta tetkikll.t y11p
maktadır. Bu haber etrafıuda. biz 
de halk ilo temas ederek spor 
işlerınin nasıl caolanbileceği httk· 
kıııda mutalealar topladık. ya· 
zıyoruz; 

Jlay Ali Çatkın ( llkmekteb mual
Jinıı) - Uizde spor faaliyetı çok nok-
sandır ve kuvvet endirilmeai mutlaka 
lbımdir. Spor bugun mıllellerin yük
selmesi ye ilerlemesi için lir.ım relen 
•iaıtalıırın başında bulunuyor. Mem~e
ke t gençl.A'inin sporcu o.arak . yetış: 
meı.ıi çok kolaydır. Yeter kl s:ıtemlı 
bir ça ııma Ye durmadan uğraşma 
mümkün olabilsin. Bence bu da müm
kündür. Çünkn hükümet, her ciddi 
çahımaya karıı yardam elini uzahyor. 

~ 
Bay Hü nü Nuri (Firuıağa Havyar 

eokak) - Sporun i erilemeai ve Türk 
sporunun Oolü bir Yarlık kazanabil· 
meai için her feyden evvel hükume
timizin genit mikyasta yardım etmesi 
zaruridir. Bugün her memlekette hü
kumet er, ıpor teşekkllllerine yardım 
ediyorlar. Ayni zamanda hQkümetio 
ııkı b r kontrolu da liz mdır. Türk 
gençl ği, iyi 7etiıtirilc.iği takdirde çok 
yak.o Lir istikbalde dünya t::ı!Dpi
yonluklı r•nı bile kar.an .. bılir'er. lş.e .. 
Gürc4çilerimiz meyd .. nda, bütıin ec
nebi güretçilere k rıı biıyük muvaf
fakiyeller elde ettiler. Kaç yıldır da 
Balkan ıamplyonluğunu ka:ıanıyorl .. r. 

* Bay Kemal Remzi ( Hasköy iskele 
civarı ) - Ben spor iı'.erinde göze 
çarpan bir ata'•t ve .,tır b;r yürüme 
olduğuna kanda\ ıetirdim. Eter Türk 
sporculuğu 1un terakki etmesi •e 
yüksek mertebeler• irişebilmeıini 
istiyorsak sık sık milli mahiyette 
milıabakalar yapmalı ve ıporcu ı nç• 
leıi te4vik etme iyiz. Bir de ıporculara 
iyi bakmıımız lazımdır. Kuru aıürü.tü 
hiç fayda .ermez. 

* Bay RUstem Tokcan (Hukuk tale-
besinden ) - Garp teknıtini, gnrbın 
çalııma usullerini ekıikeiz ve pürüz
süz o'arak ahb tatbik etmedikçe ve 
ciddi ~al ıılmadıkça ıporun yül:ıelme
ıine imkan yoktur. Hükumetin yar• 
dım •e kontro.Q de muhakkak IAzım 
•e ıarttır. 

SON POSTA 

Devlet Hazinesinin Paraları 
Muhafaza Altında Taşınacak 

Şimdiye kadar Maliye ıubelerindeki paralan 
biuat veznedarlar hergün bankaya kötnrerek ya• 

kanlık Lunun için bir otomobil a1acak ve fçine de 
birkaç muhafız koyacaktır. Otomcbilde bulunan 
bir memur bergün bütün şubeleri dolaşarak kasa· tmyorlardı. Maliye Bakanlığı veznedar:arın, hazan 

yekunu yüzbin:erce liraya baliğ olan vezne mev· 
c:utlannı muhafızsız kendi kendiJerine ban· 
kaya götDrmelerinin mahzur!u olduğunu düşünerek 
yeni bir talimatname yapmaya karar verm'ştir. Ba· 

[lardaki paraları alacak ve banka}& yatıracaktır. Bir 
otomobilin hergün (20) şubeye uğrayarak bu fekilde 

paralara toplamaaı mümkün olacaktır. Beyoğlu tarafla· 
rında da böyle birer otomobil bulundurulacaktır. 

Deniz Hatlar1nda 
B:r Müddet Sonra Da ha 

Çok Vapur lşliyecek 
Aldığımız malumata göre, de· 

nizyolları idaresi yeni iki vapur 
alımı için teşebbüslere girişmiştir. 
Ankarada bulunan denizyoJları 
müdürü Bay Sadeddin bu iş içb 
ökonomi bakanlığile temaslarda 
bulunmaktadır. 

Vapurcu:uk şirketi ile deniz 
yol!an idaresi arasında son ynpı· 
lan tonaj bölümünde vapurculuk 
şirketınin hissesi yüzde sekiz nis· 
betinde artmış, buna karşılık de
nizyollannınki ayni miktarda azal
mıştır. Bunun sebebi, vapurculuk 
şirketinin iki yeni vapur almış 
olmasıdır. 

Bu vaziyette, denizyollarının 
mevcut hatlara vapur işletmek 
hakkı, iki ıci Kanundan it;baren 
daha azalmak vaziyetindedir. 
idare, yeni gemiler almak suretile 
hissesinin artmasına çalışacaktır. 

llkmekteblerde 
Pedagoji Tatbikatına 
Ehemmiyet Verilecek 
lstanbul Maarif Müdürlüğünde 

ilkmetcblerdcki tedri .. at vaziye· 
tinin daha iyi bir şekilde tanzim 
edilmeıi için b:r teknik bürosu 
ihdas edilmiştir. Bu büro terbiye 
mesele!eri ve pedagcjik usullerin 
mekteblerde tatbik şekillerl!e 
meşgul olacak müfettişlerin rapor
larını bu bakımdan tedkik ede
cek, muayyen ~amanlarda top
laot.ıar yapılarak terbiye mese
leleri mUuakaşa ve müzak~re 
edilecektir. 

Milli Talıvillerin ı Milli Komite 
Yılbaşındaki Yabancı Sergilerde Türk 
ı T • l • l\t1alı Nasıl Teşhir Edi~ecek? 
V azzgef erı Dış sergi ve panayırlara iş· 

Milli tahviUer, geçenlerde yaz• tirak için . kurul~aaı karar• 
dığımız gibi, sağlam ve verimli laştırılan (Mtlli Komıte) y.ıı~mda 
b . · tt d' , b d çalışmıya başlıyacakt.r. M.llı Ko-ır vazıye e ır.er ve u urumu . . . 

h f d" J mıtenln kurulmas1 ıçin Tıcaret 
mu a A aza e ıyo~ ar.. odasında bir komisyon ayrılmıştır. 

Kanunuevve.ın ılk günlerinde Bu komisyon ayın ı O unda bir 
94 lira ohn dahi] istikraz. ay toplantıya çağırılmıştır. 
sonunda 94.50 ye çıkmış ve 1933 D.ş ülkelerde açılacak evren-
yUıde yedi buçuk Türk borcunun sel panayır ve sergilere iştirak ışhi 
birinci ter:ibi 27.55 den 28 e, üzerine alacak o.an bu mi.li komi· 
ikinci tertibi 26.35 den 26.70 e tenin esas:arı, bu toplantıda çl· 
Ü .. u t ti'b" · 26 55 d 27' :ıilecek ve faaliyete geçmesi için çunc er ı 1se • en . . 

ük ı •şt· bır program hazır.anacaktır. Türk 
ye ) se mı .r. fi k ofis, bu komit~nin teşkili işine 

Bu borç.arın satış ah, çı ış b.. tik b · h · t k 
fiatına bakarak noksandır. Bu t ur. ır e emmıye verme " 
sebeble sene.ik geliri 310 kuruş eoı~. w W• • _ • 

olan bu borçlarm verimi bugün • Ogrenc'lgımııe gore, ~ıllt ko-
11 3/4 gibi yüksek bir yüzdeye mıte Şubat ıonlanna • dogru ça· 
çıkmıştır. Anadolu Dem'ryolları• lışmıya başlı} acak v~ ı~k ~l~rak 
nın tahvilatı 45.3:> dan 45.50 ye, !J~~ ve Br~ksel sergıl~nne ıştirak 
yüzde altmış biı e senedleri ise ışını orgaoıze edecektir. 

27.SO de 28 e yakse:miştir. Bun· Ayasofyada 
lar.n bugünkü geliri yüzde 10 dan 
fazladır. Müzeler idaresi Hazırlık-

Başm dan Yar;ılamış larını Bitirmek Üzere 
Yerebatanda kal ·cı Osman Ayasofya mnze inin hazırlan• 

bir müşteri } üzünden çıkan kavga masına devam edilmektedir. Mii· 
neticcsi.:ıde kalaycı Alımedin oğlu zeler idaresi Camideki halıları vo 
Maz"fımu b·r demir parçasile ba· hns:r:arı ka.d.rtmıştır. Bu halılar 
şı:ıdan yaralamıştır. Sultanselim camiine verilecektir. 

r----- Mabedin mihrap tarafındaki ha-
lılarla mahsureler iç.ndeki halılar 
kaJc!ırı?mamıştır. Cami.ıio ittisallo· Nöbetçi 

Eczaneler 

atcind ki'nun 5 

Günün Tarihi 

Bay Kazımi Han 
Şehrimizde .. 

Komtumuz İr. nıo D ş fş'er BaknDI 
Bay Kazımi Han dün ekspresi• 
Anknrndno ıehrimize gelmiş, Haydar
paıada yükıııPk memurlar taraf ndd 
karfılanmıf, bir askeri müfreze d• 
ıelim resmini ifa etmiıtir. Bay Kizıml 
Han motörle latanbuln geçm'ı, Per .. 
palaı'da kendilerine t. hsis edilea 
daireye lnmiılerdir. 

Yumurta Tacirlerini AIA• 
kadar Eden bir Haber 
Türkofısden: 

Tilrkofiı Berlin tubeıind~n bugUd 
alınan telya:ıısında Alınanyanın yu
murta muyazene resm.ni son kinua 
ayı iç!nde yüz kildda 25 rdyşmnılc 
olarak tesbit ett'ğl bi'dirilmektedlr. 

Gizll Nüfus Yazımı 
Nüfus umum müdürü A.I Ga

Hhden alınan malümata göre 
fİmdiye kadar gizli olarak ı700000 
ntıfuı tesbit edi.miştir. 
Terkos Tesisatı Masrafı 

Taksitle Ahnacak 
Samatya, Yediku!e, Fatih Topkapı 

gibi bar.ı yerlerde terkos tes sah bu
lunmasına rağmen birçok ev:er ll1 

alamanıaktı:ıdırlar. Bunun sebebi, 
evlere tesisat yapı'ması için ı·rketin 
evvvelce halktan tt siıat bedelini top• 
tan almak usu!Onü koymasıdır. 

Beled"yece bu semt:erde arnştırml 
yapılmıı, tesisat taksit le ucuz yapıl
dığı takdirde hemen lü.ün evlerin 
terkoı ıılacaA"ı anlaı m •şt r. Hem 
terkosa abone tem:n etmek ve hem 
de halkın ıu ihtiyacını~ gi ermek ır•· 
yesile l:e!ediyece evlere takıitle teai• 
aat 7apılması kararfotm ıtır. 

Emniyet Memurları için 
Emniyet Umum· Müdürlilğündea 

alikadarlua yapılan yeni bir tamim• 
röre, hakiki ııhhi bir sebeb olmadıkça 
memurlar araaında nakıl er yapılmı
yacFA'ı bildirilmekte •• son zaman
larda nakıl isteklerinin af rı derecede 
çotaldıtı ilin edilmektedir. 

Bir Yallık Teftiş 
Dahiliye Bakanlığı teftit heyeti ,.,. 

iıliQ'i, bOtün mDlkiye müf ett· tlerindea 
linene iç"nde 7aphkları teftiolere ait 
ıenelik rapor iatemit ' ir. Müfettiı'er bu 
raporları baıırlıyarak gô ldermiılerdir. 

Anlaşıldıtına röre, her müfettif 
l:ılr ıene içinde en az 30 • 35 teftif 
yapmııtır. 

Çocukların M ekteblerdeki 
Hademeler 

Bu bllronun işlerine MüdDr 
Muavini Şevket Süreyya baka· 
caktır. 

Bu gece nöbetçi eeune]er oun
lard ır: 

Üniversite ( Şebr.ndebaşı ), Suad 
( Karagii nrük ), 'azım ( Topkapı ), 
Sarım (Y•~nikopı), Teofıloe (Samatyn), 
Hasan HulUsi ( Uııkapıım, Zeyrek ), 
Tolidi ( Dalat ), Riad ( Divanyolu ), 
Belkıs ( Kumkupı ), Hikmet (Eyiib ), 
Salih Necati ( Balıçeknpı ), t,t fon 
Tc.ırziynu (Bakırköy, htaııhııl cadılesi), 
Aliieddin Sıhlıttt (Modn), Rıfat Muhtar 
( Kadıkoy Pllz&ryolu ), lmrolıor ( ÜıJoe 
küdar, lmrohor ), Şınaai Hızn ( Bü
yükadH), lıimad (f~k im, Uo•tunh ışı), 
Kinyoli ( Tı·pebaşı Kabristan sokak ), 
Tarlaoaoı ( Tarlabatı ), Rapıiçi ( Gll· 
lata, Kapıiçi ), Muçka ( Mııçka ), 
Merkez ( Kuımpa§a ), Balk ( llllhc .. 
oğlu). 

deki birinci Mahmud kütüphane
& n:n de Süleyman:yeye nakli dü
şünülmüştü. Bu kütüphanedeki 
eserlerin birçokları antika olduğu 
için müze:er idaresi dün burada 
tetkikat yaF-hrmı, ve kütDpbane· 
nin eski yerinde kalmasını müna• 
s:b görmüş~ür. Ml.!zenin biran 
evvel açı:masına çahıılmaktadır. 

Esirgenmesi 
Görülen bazı lüzum Uzerlne 

Maarif idaresi mekteblere alman 
hademeleri daha sıkı bir kayıd 
altma almıya karar vermiştir. 
Arınacak hademeler, yalmz mek· 
teb başmual.imlerinin inhası ile 
olmıyacak. Maarif idaresi ayraca 
tahkikat yaparak bu inhalan 
taadik edecektir. Mekteb hademe· 
leri, b:na dahilinde yemek piş:r
miyeceklerdir. Binanın ayrı mut• 
fağı varsa orada, yoksa hariçte 
veya kendi evlerinde pişirecek· 
ferdir. Her gece nöbetle bir 
hademe bekleyecek ve uyumaya
rak, mektebdo dolaıacaktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Azime adlı bir çingene kadını 
Üsküdarda Fuadın tavuklarım ça· 
larken tutulmuştur. 

"'- Sabıkalı Çingene Ahmed 
ile Oıey.r Zindankapıda bir dük· 
kandan çal<lıkları bir ceviz san· 
dığı ile kaçarlarken bekçi Mustafa 
taraf andan yakalanmışlardır. 

>f.. Ortaköyde ciğerci Azizin 
oturduğu evden yangın çıkmıı 
iıe de sirayetine n.eydan veril· 
meden aöndürülmllştür. 

ıÇarpışan 
Otomobiller 

Şoför Mehmed:n idares!ndeki 
793 numara ·ı otomobil ile toför 
Alinin idaresindeki 1893 numa· 
ralı otomobil Galatada çarpışa• 
rak her ik:si de hasara uğramııtır. 

Kim Bırakmış ? 
Üsktıdarda Gülfembatun camii 

civarmda terkedilmiş bir aylak 
bir kız çocuğu bulunmuıtur. 

Ankara, 3 - Çocuk esirgeme lru· 
rumu genel merkr zi 16 - 12 • 934 
tarihinden 1 • 1 • 935 tarihine kadat 
3340 çocuğa yardım yapını~t r. 

Bunlardan 351 hasta çocuk •• 
kadın ıeoel merkez po ikrnik'erinde 
mueyene •o tedavi e ilm ştir. Ayrıca 
dit muayene evinde 399 çocuğua 

diılerl muayene ve tedni edilmiotir. 
2087 çocuk n anne genel merkezin 

b~nyokrıodao iıt f de etm"ttir. Snt 
damlası k11mında da he ·gün 145 çocu
ttı yekCio olı rak 1319 kılo Ledı.Ya süt 
teni edi.miotir. 

Fakir talebeler lçio açılan eıbentt
den bergnn 190 çociıta aıcak atı. 
yemeti nrilmif tir. 

_:Sı:.o:.:n~R-=o~s:.ta:.....:.'n:..:.ın:..:...:R.:.e_s_i_m_l_i_Hı_i_k_a.::.y_e_sı_· ._· _______ R_az_a_r_O_l_a_H._a_s_a_n_B_.==D=ı=Y=o=r===Kıi=:=I 

Ilnmıızan dıı oldu tamam. 
Arıfedir yarm bayrum; 
Hu ) ıldtl da Lö.} l~ geçti .• 
Daw dam da danı dam dam dam dam t 

Haydi Bayım, haydi Bayan; l Saka. gelmiı •ardır auyum;. l 
Durma haydi hem huırlaıı; Bahşıf vermelı:: oldu huyum, 
El öpıniye geleceğim ·. Paralan baıırladım; 
Dan daa da dua dall daıa da du 1 Dum dWD da dwn dam dom nm dum1 

Uukl&§ma bir parça dıır • 
MacJem geldin artık otur, 
l' e iaümü, ye inciri 
Dumurda • dumbur dumbuı r 

Aman aman amım aruao; 
·Bııyram günü ne de y~man 
'Sudu olsun hepinize • 
D•n d&u dan <lan dan dan dan ddl 



_)SON PÖST A 

Her 
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'Resimli Makale il Hadiseler Karşısında un 
1935 
Yılında 
Neler Olacak? 

Yazının başlığını görlince, be-
0!~ de, Fraosadaki falcı kadınlar 
gıbı kehanet savuracağımı ean• 
mayınız. 

~en .şu birkaç satır içinde, 
hUkumetın vermiş olduğu ıözlere 
ve hal~ın bekledıği neticelere do
kunacagım. 

* Geçen yıl Başbakan ismet 
lntintı yurdun birçok köşelerinde 
yeni yeni fabrikaların tem il . . 
attı h "lk k e erını ve er l azmayı •uruşta 
mtllete şu sözü verdi : ' 

" H" 1 ~ ır yı sonra burada bil· 
yllk. bır fabr.ka işlemiye \ e yurda 
yenı varhk:ar saçmıya başhyacak. 
x. işte.. içine yeni girmiş old~: 
ısumuz 19.iS yı d d 
birka k- . ın a yur umuzun 

. ç oşesınde, ayrı ayrı iş'er 
gören fabr.kaıar bize birkaç ' l" 
malı ka}'nilğı d h k yer ı 
cakt a a azandıra· 

ır. 

Sayalım: 

kA w 1 d - lkugfin Türk ilinde yeril 
t g_ı yol ur. Fakat fU yıl .. d 
ızmıtte hen.. ıçın e, 
ldigw d f b kuz Y?pılmnkta olan 

ı a r. ası ışleme b ı 
yacak ve biz, l.i übh ~e a~ıa· 
ıevinS' yerli k" ! ~ kesız, ıevıne 
Daha d w akgı ullanacağu. 
b ogrusu ağıd için b 1 

aoka ülkdere verdig· i . k er lyı 
dolusu mız asa ar 

2 
ppara yurd içinde kalacak 

- aşabah · d • tlıe fab "k d çesın eki cam ve 
rı ası a bu l .. d 

yurddaş:ara yerli ca yı ıçın e 
verm

3 
eye bKaşlay~cakt: mamulatı 

- ays "d k olan bü ük erı e urulmakta 
da, belkf üç ;e~sucat fabrikLsı 
basrnası T" kor .ay sonra Türk 
fırsatını' ka~ar pakt.skaıı dokumak • 

4 .. w •• aca tır. 
-Ereg.ide "a 1 k 

ikinci büyük doku' pı ma .ta olan 
da b l . • d ma fabrıkasınıa 
tec w~ ~ ıçınb. ~ ?1akirJelerir.l itl~ 

egını umı:: ılıru. 

. 5 B- Zc.nguldc.kta geçen vıl 
yıne aşbc kan t t d ~ 
ablan Tn k ara.ın an temeli 
bu yıl · .r d antraslti fabrikaaı da 
cektir. ıçı.n e ille eserlerini vere-

' * l 93S yı1ınd Tn k . açacak 1 a r elmde çiçek 
o an veri w 1 

şu aaydık'a d m .•gaç arı yalnız 
Daha ç~krırn an ıbaret değildir. 
on i'-1 fey ler göreceg· iz ve 

" ay ge fk :rılın ur ç 1 ten ıonra, bu 
verimli !e dbrr.uz için çok 
inanacağız. ereketU olduğuna 

Bu inancımı d 
neticeyi bes bf an çıkacak olan 
ki o da d a amamız gerektir 

fu ur: ' 
Hnkumet mili 

diii aöz.li . ' . et~ karıı ver-
Bı. Al~ crıne getırmektedir 

r man b k k .. ••t iktidarını ul u çusu, bükü· 
hında der ki. an ataıı bir kita· 

.. _ En kuvvetli hUk" 
mlllete karıı verdi· 1 _ umetler, 
Ye tam olarak yeri g aoln vaktinde 

Çok ünlU birne get renlerdir.,, 
profcaörn d .. Fransız hukuk 

"- Ke şoyle aöyler: 
uvvelli .. k .. 

lkdareslnde bulunan rn~llumtletler!n 
orku yokt ·1 e •r lçın ur.,. 

Bir Romen 
layyarcsi 

yolunu Şaşırdı Ad apa-
zann<la yere indi 

ıab:tıdapaıorı. 5. (Husuıi) - Dnn 
Eıkişehire Yeşılko~de.ı kalkarak 
bir Rom gıtmekte olan 
tipi yüz.üend tayyaresi kar ve 

n en yol 
ve .şehrim :zin ce bnud taşırmıı, 
yerme inm:şt r B nu. ~n a i koıu 
olmamış. t • u ımı pek kolay 
Pftrçalanmı 1

8
Y}'arenin knnadları 

T I .f'. 

bt kayyare in içinde bulunan 
r adın ,e b" 

Y•recilcre b" ır erkek ile tay· 
Kaz.azed •.r ıey olmamııtır. 

d e.er be' d" 
an misafir ed·t ıye tarafın· 

tayyare M .• ıra it ı rnlılerdir. Bu 
çakmııtar. g mek Uzere yola 

Tayyarerh rikibi 
tayyarec:Jerden M lllaruf kadın 
Burnaye • . atmaıel lrena &<a. 

lnunlar .ardır blltDa 8m8r• 
lerl hiddet, heyeı:an ve au• 
biyel buhranları içinde geçer. 
KüçOğllndcm büyiiğüne kadar 
her hlolse onların ılnlr. crinl 
gerer, kederleri gibi ıevlncierl 

de rok gUrUltülll olu.. B:r r•· 
•cteda rördükııul LlrH mü-
himce bir haber, onlırın lı.a· 
fa ,allndakl muhakeme per.le-
rl ,ıl co9durur, heyecana kapı· 
lırlar, lıulaaa hor o.an teJ 
'"hatlarını kaçırır. bunlıır 

ağı. başlı ığın "e ıoğukka.:ı·· ~;!~~~ 
lı.ığ'ııı ruhlara nı di§'ı ıü· '-

lı.Qnetten mahrumdurlar. Bu gibi er sııg"am d~ GnGb lııa· 

betli kar:ır "eremezler. Halbuki hAd' .. er l arşısında ıoğuk· 
atacakları 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

• n a a mı. 

erlinde Garib Bir Nümayiş Olmuş, 
Ciddi Tedbirler Almak İcab Etmiş 
Berlin, 4 ( A.A. ) - Havaa 

ejansı bildiriyor: Dün Berlinde 

Hat 16 ile 17 arasında Opera 
binaıında tuhaf b:r nUmayiı ol• 

1 

eden zabıta kuvvetleri halkı 1 
uzaklaştırmaya ıeykediyordu. Tay· 
yar< lerin uçumu kat'I surette 

M. Hitlerin yapmıı olduğu bir 
kabul reaminden bahsetmekte iae 

de, bu iddia, alınan ihtiyat ted
birlerini hiç de muhik gösterme-

ı 
menedilmişti. Resmi mahafil tam 1 
bir ıükünet ve ketumiyeti muha· 

muıtur. Ahalinin meseleden ha- faza etmektedir. Propaganda Da· mektedir. Hadise, esrarengi:diğinl 
beri yok ldl •• nç kordon tqkil kanlığı Nazi fırkaaının re· ai olan muhafaza etmektedir. 

İran Transit Yolu 
Iran - Irak Hudud ihtilafı 
Şehrimizde Kanuıu~du 
Şehrimizd~ bulunmakta olan 

Iran ve Irak Dış Bakan!an diin 
Perapaloısta bir mülakat yapmışlar 
ve İran • Irak hududi ibtilifmı 
konuşmuşlardır. lkl Bakan ara• 
ıında noktainazar yakınlığı var
dır. Her iki Bakan Mllletler 
Cemiyetiude beraber çahşacak
lardır. 

Kiıımt han gazetecilere Taki 
olan beyanatı~da İran transit yolla· 
rından en mllhimminln Makô-Erzu· 
rum-Trahzon yolu olduğunu aöyle
miı, bu unla beraber lrak·Mülam
mere Revandlz • Suriye yolundan 
da istifade edileceğini ilave etmiş· 
tir. Kizimi ban akşamki trenle 
Cenevreye hareket etmiıtir. 

Tembel Adam 
Keniisini Çahşhrmak fs .. 
tiyen Metresini Yaraladı 

Fatihte Çif.ekumrularda otu· 
ran Kayaerili Mehmed metr~ıi 
Emineyi omuzundan ve bacağın
dan ağır surette yaralıyarak kaç-

Yurd içinde 
Düzenlik işleri 

Tokat, 4 (A.A.) - Valimlıin 
bizzat alaka ve uğraşması sayoa 
ıinde Cumhuriyet meydanında 
yapılan büyük genel kll~üphane 
Halkevi ve C. H. F. bmaaının 
inşaatı ikmal edilmiştir. Y akınd~ 
zengin bir programla açılış re.ama 
yapılacak olan bu modern bına· 
nın 10 bUyUk odan ve Uç büyük 
salonu ve bir bllyllk taraçası 
vardır. Bina 34 bin liraya mal 
olmuştur. 

Biiy~:k Millet Meclisi 
Başkanının Teşekkürü 

Büyük Millet meclisi batkanı 
Kbım Ôza!p yılbaşı dolayıdle 
her taraftan telyazısı ve mektubla 
aldığı tebriklere teıekknre Ana• 
dolu ajansını memur buyurmu .. 
lardır. 

Edlrnede SoAuk 
Edirne, 4 (A.A.) - HenUz 

kar yağmadığı halde tiddetli 
kuru b.r ıoğuk ortalıği kasıp 
kavurmaktadır. 

.. . - ·- -·· . . ·-· .... 
mıt ise de yakalanmıştır. 

Sebebi Eminenin Mehmede 
gid:p çahtmasını tavsiye etmesidir. 

-
/STER f!vAN iSTER 

1 
Yol Yapısı . 

Tokatta Bir Yılda Çok 
işler Görüldü 

Tokat, 4 (A.A.) - Kıt baa
tırmış vilAyet yolları ilzerindeki 
lfler tatil edilmiıtir. 934 mali 
senesinin ilk altı ayında 33 kilo
metre 308 metre yeniden şose 
yapılmıştır. Bu meyanda 64 met• 
relik Niksar köprüsü 90 metrelik 
Zidi köprüıU 94 parç~ köyü Erbea 
merkezıne bağlaması dolayııile 
ökonomik. bakımdan bUyGk fay· 
dalar temın etmiştir Bu işlerden 
başka 34 aded beton arıne ve 
kirgir köprü ve menfez yapıl· 
mııtar. 

~akil Vas1talarında 
Bayratn Tarifesi 

Üç gün Bayramda deniz ve 
kara nakil vasıtalarında Cuma 
tarif esi tatbik ed.lecektir. 

Üskiidar' da Yangın 
Üaküdarda Uncular sokağın· 

da ayrancı Ali babanın evin· 
den. yang~n çıkmıı yanın• 
dakı Salah reisin evine de 
ıirayet etmiı, her iki ev de yan
mışh.r. ".V angın n neden çıktığı 
tahkık edılmekted;r. 

iNANMA! 
( Dilnkil nüshamız:dan devam > 

-2-
- Hayır cevabını vermek mecburiyetinde kalı

yorsunuz.. 
Yurdumuu bir •e• menzili kadar yakın olan 

Arnavutlukta ç ktığı ve çıkmı;d ğı bıldirilen hidiıelere 
aid, biriliriııe tamamen aykırı mı:.h'.yetteki te'graflar.n 
hulila'arını dQo yine bu sütunda okudunuz. Şimdi ıize 
aoruyoruz : 

- Arnavutlukta isyan çıkmıt mı? 
B:rinci telgr;sfı okuyunca ı 
- Evet, diyoraunuz. 
Fakat biraz sonra: 

JS E NA 

Üçüncil t~lgrafı (Örünce yine: 

- Evet, cevabını bastırıyorsunuz ve hu'lıa kat~ 
bİJ' ter söyleyemiyorsunuz. 

inanın z ki, böyle ıatırtıcı vaziyetler knr' s n:Ja, 
hidiıelerin iç"nde pifrııiı olan biz g . zeteciler bile 
apıııb kRlıyoruz. O hnl..'.e kabahat kim :ic diyeceksiniz. 

Ey okuyycu, asıl kabahatliyi bizim de bileme
dij'im "ze: 

E NA Al 

---
Yazı Çok Olduğu için 

Iiugiln Konamadı 

........ ........ ... . ...... . ... . .. .... ...... ······ 

Türkiye Ile · r:ık 
Aaras1nda 

Ôkonomi Y akınhğı İçin 
Görüş · ldüğü Haber 

Veriliyor 
Heğdaddan yazılıyor : 
Irak ile Türkiye arasındaki 

ökonomik münasebetleri perkit
mek imkanlarım araştırmak 
üzere Türkiye ökonomi vekale
tinden yüksek bir memurun baş· 
knnlığı altinda bir Türk ökonoml 
heyeti Bağdada gelmiştir. 

Basra körfezindeki Basra şeh
rini Bağdad ve Musul üzerinden 
Karadenizdeki Trabzon şehri ile 
bağhyncak büyük bir münakale 
yolu ~ apılması hakkında bir tn· 
savvur vardır. Ha) fadan Bağda· 
da bir demiryolu inşası hakkında 
ötedenberi mevcud tasavvura ge
lince; Irak hükumeti bu dem:r
yolunun inşasına muhalefet etme
miye ve fakat bu inşaatın mas· 
rafına hiçbir suretle karıomamıya 
karar vermiştir. Diğer taraftan 
Irak hükumeti Basra ve KUveyt
den Necid üzerinden Mekkeye 
giden otomobil yolunun ikmaline 
yardım etmektedir. 

lrakda genel ökonomi durumu 
son aylarda mtisaid bir surette 
inlciıaf etmiıtir. Hurma ihracatı 
ve Irak portakalları hakkındaki 
talebler artmııtır. Dicle garbın· 
daki petrol sahalarının imtiyazını 
elinde bulunduran « Britit OH 
Developmant kompanl" şimdiye 
kadar muvaffakiyetle 9 tane 
zengin petrol kuyusu açmışdır ld, 
hunların Urllnll yılda bir milyon 
ton tahmin edilmektedir. 

Kar Yağışı 
Yurdun Birçok Tarafla

rında Devam Ediyor 
Ankara, 4 ( A. A. ) - Türkl· 

yede bugUııkll hava duruıu bak· 
kında Ziraat Vekaleti meteoro
loji enstitüsünden alınan malu
mata göre son 24 saat zarf ıoda 
yurdun Trakyadan maada yerle
rinde 1·10 milimetre aruanda 
değ"şik yağışlar, Manisa, lzmir, 
Isparta çevresi Akdeniz ve Kara· 
deniz kıyılarında yağmur şeklin
de, Bahkeair çevresi ile Orta 
Anadolu v~ doğu Anadoluıunda 
kar deklindedir. 

En çok yağış 45 milimetre 
olarak Mardinde ölçülmOttlir. Or
ta Anado'.unun batı tarafından 
maada yerleri ve doğu Anado
lusu temamile karla örtlilnıliitur. 

Karın kalınlığı Sarıkam•ıta 
47, Karsda 19, Çorumdn 16, 
Yozgadda D, Erzurumda 7, An· 
karada 6, diğer yerlerde 4 aan· 
timetred:r. 

Ankarada bu sabah ıaat 8. 
52 de hafif olarak batlıyan knr 
saat 10.45 de kuvvetleımittir. 
Saat 14 de karın kalınlığı 8 san· 
timetreyi bulmu~tur. Kar yaj'ışı 
devam etmektedir. 

Silah Ticareti 
Tahkikat Amer:kaya Çolc 

Pahalı O~acak 
V şingtou, 4 (A.A.) - Sil ~ tica· 

reti için r y n tahkikat komıı:yonu 

reiıl vaınt e;ıle tAhl<ıka< 1 ' ev ı., 1~,n 
yüz bin dol~rlık kreoi. ideaılft.r. 
!Bl'nun verileceg-i z nn dılıyoÔr. 

'-------------------------------..___ ________________________________________ .;.... ________ ..J 

Es!d Bir Gazeteci '.dü 
Eski gazetecıierden Bay Halim 

Hüanli Ankaraaa dDtmllf başı ... 
dan yaral.ınmıf, a:mtıştiir. 



, 
~l Memlebt Manzarası -" 
- 1 

Zafranbolu 
Köylerinde 
Son Posta 

Zafranbolu ( Hususi ) - Bulak 
köyüniln bu adı almış olması 
hakkında biribirine hiç uymayan 
iki riva} et vardır. Dölden döle 
geçerek gelen bu rivayetle.re 
göro bu köyün halkı Mııırın 
Bulak adlı şehrinden gelmi~1er 
ve kurdukları bu köye Bulak 
adını \'ermişlerdir. ikinci rivayete 
göre de bundc:.n yedi sekiz yUz 
yıl önce buraya Kastamonu Beyi 
Süleyman Paşama adamlarından: 
Kadı, Tolon, Salim, Kıı.ıl adlı 
dört bey gelerek Zafranboluyu 
dört yandan ıarmıılar, bu ıırada 
kumandanlardan birisi Bulağı 
göstererek: 

- Kulak kadar yer kaldı. 
Demiş, bu yüzden de köyün adı 
Bulak kalmıf. Bu masalın doğru 
olub olmadığı bilinemez, fakat 
bugOo dere içino ıığ'ınmıt olan 
Zafranbolunun eskiden Bulak 
k6yll çevresinde kurulmuı olduğu 
anlaıdmaktadar. 

Altı yilz yılbk seçmiti olan 
bu tirin .köylin altı mahalleaini 
biribirlne bağlayan tokaklan, 
kaldmmları pek dilzglindnr bu 
kaldırımlar bundaa iki yilz elli 
yıl önce yapılmııtır. 

Köyün her sokağından sular 
akar. KöyUn mahalle ve ıokaklan 
gezildiğinde ( iki-üçyUz ) yıl önce 
yapılmıı buyuk Ye tarihi değeri 
olan evlere rast gelinmektedir. 
Bilhaaıta Köyün Kumluk mahalle
ıin de kilise 6nü denilen yerde 
eaki ve büyiik bir ev vardır. Evin 
köı• taıları çok düzgün yontul
muştur, bu taşlardan birinin üıe• 
rinde kabartma " Sahibi E11eyid 
Osanan ağa " 1 199 tarihi göH 
çarpı}'or. Bu evin yapılııı da 
tetkike değer bir mevzudur. EY, 
iki kat üzerin.; yapılmış ve evin 
lkind katındaki dışarıya doğru 

sarkan çıkartma bttibirine kenel
leşircesine geçirilmiş ve üzeri ince 
ljle ~!enmiş oyma tahtalardandır. 
Bu ev yapılış vaziyetini muhafaza 
etmektedir. 

Köyün nst başmda Saray 
mahallesinde Ayandan bulakağası 
derebeyi Koğucu oğlunun, odası· 
nın temelden yükselen duvann 
köşe taş:an, çok düıgündllr. 

Du-vann soluna rast gelen köıe 
taşmm list kısmında bir taı Us• 
tünde ağızağıza iki balık resmile 
( 1177) tarihi görülmektedir. 

Bulak köyünde, (kogucu) oğ· 
lunun menkabeleri hala haşyetle 
yado1unmaktadır. Bu derebeyi 
vaktile büton Zafranboluyu kas
IMıll kavurmuştur. 

(Koğucu) oğlunun odasından 
biraz aşağı inince keza Kogucu 
oğlnnun bUyük konağına r<:ıt 
gelinir... Bu büyük binanın 
bir bölüğü duruyor... Bu bina, 
düşUnUldüğUnden daha pek çok 
büyüktür ... Binamın yanmış o?an 
bölüğündeki dış kapmm büyiik· 
lilğü1 eski sarayların kapısı bü-
) nkll\ğilndedir. Kapı:ım üzerinde
ki iş!enıeler yangından bozul
muş, tamamen kaybolmuştur. 

Fakat yapılış ndalJ incelik ve 
san'at bütün gilLelJ;ğ:ni yüzlerce 
yıldanberl koruyabilmiştir ... 

Tokat izcilerinin Gezintisi 
Tokat, ( Husuıt ) - lzdler 

meteb'.erinde bir mfisamere tertib 
ett:kten so Jra Turhala gitmiıter, 
orada bir balo vermişler, so11ra 
Amasyaya geçmişlerd,r. Oradan 
da Sa l'sıına git'l'i~ler1 bir gece 
kaldıktan sonra Tokata dönmÜf" 
ler r 

l.1 

Kütahyanın 
rine Çok 

KOtahya ( Hu
susi ) - Yeni 
Val:mi:( Bay HA· 
zım gelmif, iıe 
başlamıştır. Vali 
bi hassa kültür 
iş1 erine çok e
hemmiyet ver
mek!ed:r. Yeni 
Valin;n mekteb
siz köyleri mek-
tcb lea di receği, 
burada yeni kül
tür kaynakları 
yaratacağı umul-
maktadır. 

Buranın mual
limleri çok ça-
lışkan insanlardır. Mekteblerdekl 
dera saatleri haricinde Halkevine 
giderek çalıımakta, Evin açtığı 
bedava derıhanelerde hiçbir 11cret 
almadan balkı okutmalcta, bundan 
da pek bllyiik :ıevk almaktadırlar. 

IIkmekteblermizin hemen kiif
fesinde himaye heyetleri vardır 

ve bu heyetler kimsesiz, 
fakir çocuklara bftyOk bir 
allika göıtermekte1 her gün sıcak 
yemek vererek gıdaforını temin 
etmekte, kalem, kitab tedarik 
ederek tahsiaerine yardımda bu· 
lunmakta, elbise, çamaıır ve ço
rab vermek suretile de onları 
soğuktan korumakta, eş ve em
aaıleri arasında yoksulluklarını 
belli ettlrmemektedir. 

Derviş paıa ilkmektebinde 70, 
Barbarosta 30, Kurtuluıta 30, 
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Yeni Valisi Kültür işle-
Ehemmiyet Veriyor 

Kütalıya BUkômet Konağı 
Lala Hüseyin paıada 30 talebeye 
herılln ııcak yemek verilmektedir. 
Atatürk mektebinde de bu yolda 
hazırlık yapılmaktad8'. Ba sahada 
Armudea oğlunun yardımlarmı 
bilhassa zikretmek lbımdır. 

Burada şimdiye kadar mual· . 
ümler maaşlarıuı dalma geç al
makta idiler. iki aydanberi her 
ayın birinci gilnft maat1arım al· 
maktadırlar. Sekiz. ou ~ene-
denberi görülmiyen bu <in-
xenlik muallimleri pek se-
vindirmiştir. Bir iki gün evvel 
&enelik umumi toplantılarını 

yBpan Ye yeni idare heyetlerini 
seçen muallimler bu clllzenlikten 
de sevinç-le bahsetmişlerd:r. 

Burada mekteb çocukları ara
sında bir lki kızamık. mUnferid 
aurettb de dJteri vakal&n görül-

mu§. Sağlık ida-· 
resi derhal hare
kete geçmiş1 İcab 
eden koruma ted· 
birlerini almıştır. 
Doktorlar mahal· 
lelere gönderil· 
mekte, halka bu 
hastalıklar hakkın 
da öğüdler veril-

mektedir. Bukadar 
düzgün olan kül
tür işlerine II'U· 

kabil belediye iş
leri maalesef bi-

raz aksamaktadır. 
Şehir suları 

bakımaızdır. Eu 
yllzden sulara IAğam karıştığı da 

· söylenmektedir. 
Sudan geçen hastalıkların bil· 

haasa çocuklar nzuinde tesirleri 
ıorllimektedir. 

Şehir ıokaklan çamur içinde
dir, çarşıların, aşçılano, bakkal
ların temizlik işleri Ue de pek 
fazla alakadar olunmamaktadır, 
fınnlann çıkardığı pideler ve 
ekmekler hamurdur. Belediye 
reisinin cidden çok i~ i çalışma1ına 
rağmen bu işlerin düzgün gitme· 
mesiodeki sebebi biraz da halkın 
alikasızlığmda aramak İcab et
mektedir. Bulapk sulannı pence
reden dökenlere, abdestlik sula· 
noı sokağa akıtanlara tesadüf 
cılunmaktadır. Halkm alakasınm 
belediytı işlerini kolaylaştıraca
ğından şüphe edilmemelidir. 

Licenin Yeni HükO· 
met Doktoru 

1 Şaşa) Suy n a Bir Kür vi Yapı ıyor 
Lice (Hususi) - Kazamızın 

açık bulunan hükumet doktorlu· 
• !una Bay Mah

mud Said El· 
beyi tayin edil-

miıtir. Yeni 
doktor gelir 
gelmez dis· 
panıerl eski 

binadan kur
tarmıtı kasa
banın orta-

sında yeni ve 
güzel bir bi-

J..ioe hükumet dok- naya naklet· 
toru Bay Mahmud tirmiş tir. Ka-

Elbeyi zamn bütün 
esnafı muayeneden geçiriJmiı, 
kendilerine sıhhat raporu veril· 
miştir. Doktor gece konferanılnrı 
terUb ederek halka hastabklar 
hakkında .ağlık verecektir. 

Antebde 
Tütüncüler Kooperatifi 

Çok Faydalı Oldu 
Gaziantep ( Huıuıl )- Mısırın 

pek büyfik bir rağbetle sabo 
aldığı tütilnlerimizin kıymetlen
dirilmesi \'e ekicilerin mutavassıt
lar elinde kalarak zarara uğra· 
mamaları için lı Bankasının yar
dımı ile kurulan kooperatif çok 
faydalı olmuş, beklenen neticeyi 
v'ermiştir. Fiatler yükselmiştir, 
daha da yUkseleceği umulmaktadır. 

Kızılcahamam ru.uddeiumumfliği 
Kızllcahamam, (Hususi) 
Müddeiumumi Eay Vehbi ter· 

f:an Haymana hakimliğine tayin 
edilmiş yerine lstanbul Hukuk 
Fakültesi mezunlarından Kütükçü 
oğlu Bay Necati tayin olunmuf, 
gelm1', wazifeaiııe başlamııtır. 

lzmir (Hususi) - lzmlr, dai- l 
ma artan bir enerji fazlalığı için
de ça ışıyor. 
Bu çal.§ma, h· 
mirb başında 
Kazım Dirik 
gibi çok dil-
şilnen bir ba· 
şın tcşYik ese
ridir. lzmir, 
bGyük bir iı, 
yapacağı za
man, Valisile 
elele verjyor. bınır aaglık ışleri 
Başarımı en müdürli Bay Cdvdet 
zorlu işler bu suretle, Ankarada· 
ki bUyükleri memnun edecek bir 
olgunlukla bitiyor. 

Valimiz geçen Paıar Şaşalı 
yaptı. lzmire her gelen, Valimi:de 
her görüşen Şaşah öğreniyor. Gc· 
neral Klzım Ankaroda büyükler
den birile görüşürken görU~UğU 
zat mide rabatsıdığından bahset· 
m:Ş... Vali derhal ciddi bir tavır 
takınmış ve lımirin mide hastnlı· 
ğına kal'şı bulduğu iUicı tavsiye 
etmiş: 

- "lzmire gel, Uç gttn Şaşal 
iç ..• Miden düıetr.,, 

* Laboratuvar şefi Bay Kerim 
Ömer, lzmirdo Ş:ışal membaında 
Şaşalm radyo aktivitesini araştır
dı. Şaıal suyunun "Vichy" sula· 
rmdan üstün olduğu neticesine 
vardı. 

Valimiz Izmirde, Şnıal mem· 
bnı yanında •Kür Evi,. vazife· 
sini görecek bir otel inşası için 
faaliyete geçmiş bulunuyor. Bu 
muazzam, Uika bir bina olmak· 
btn ziyade, Şqalın nefis suyun• . 
dan ve tabii gilzeltlğinden isti· 
iade etmek iıteyenlerio arzula .. 
rma cevab vermek içincW-. Va .. 

!imiz bu işi Sağlık işleri Mildürü 
Doktor Bay Cevdetle Doktor 
Bay Kamıran Kenana baraktı. 

Çok Omid olunuyor Jci Kür 
Evi önUmUzdekl yaz mevsiminde 
iz.mir illerin istifadelerine yetişecek 
ve midelerinden muztarib olanlar 
orada tedavi imkanını elde ede· 
ceklerdir. 

lzmitte 
Tlcaret Odası ikinci 
MiintehiL Seçimi Bitti 
İzmit, ( Hu,usj ) - Ticaret 

odası intihabı nihayet bulmuı ve 
memlekette her senekinden fazla 
alakalı cereyan eden bu iotihab 
neticesinde Kocaeli şirketi müeı· 
sislerinden Bay HUs~} in Becred· 
din, manıfatura tüccarı Bay Zihni, 
bakkaliye tüccarı Bay Osman 
Zeki, Şarkpazarı ticarethanesi 
sahibi Bay Sadeddin, kavafiye 
tUccan Bay Naıif, Türk Ticaret 
banksı miidürU Bay Kadri, tuha· 
f.ye füccarı Bay Faik NUshet, 
Halk bankası müdürll Bay Rıfka, 
tütün tüccan Bay Ömer Lütfi, 
kömUr tüccarı kalemci Bay Salih, 
zUrra ve mliteahhid Bay Muhid· 
din, aktariye tüccarı Bay hıet, 
bakkaliye tüccarı Bay Ferid, ec• 
:ıacı Bay Behçet ikinci münteh.b 
seçilmişlerdir. Y c.kmda bu on 
dört kişi arasında aıil olarak 
yedi kişi seçilecel<t:r. 

Kuyucak Haberleri 
Kuyucak: lzmirdc (Hususi) -

Bu yıl pamuk mahsulü bereketli 
fiab da yliksektir. Bu vaziyet 
çiftçiyi çok sevindirmiştir. 

Burada her sabada hararetli 
bir çal.şma göze çarpmaktadır. 
Belediye kasabanın ihtiyaclarını 
karşılamaya uğraşmaktadır. Çocuk 
Ea·rgeme Kurumu 30 fakir çocu
ğu bütiln tef errüatı ile tepeden 
tırnağa ıiydirmi§tir. 

t- Konuşma 
Bir 
Arkadaşa 
Karşılık 

Nuratla1ı Ataç 
Peyami Safa «Hafta» maga# 

ninde, yeni yılda neler olacağı°' 
anlatırken benim için de şunl ... 
söylüyor: « N. Atnç'm e~erler ff 
insanlar hakkındaki hayranhklr 
rım gizleyerek acı bir dudak 
buruşuğu hn.lnde ve istihfaflarıd 
gizleyerek zoraki bir medih hr 
linde yazılar yazması, mizacında• 
olduğu kaaar da ) a;ama zarll' 
ret:erinden doğmaya devam edr 
cektir. » 

. Yıl başındayız, bayram d• 
geliyor. Tatlı gtlnieri kavga ile, 
öfke ile ne diye acılaştırayıoa? 
Bunun kindir ld Peyami Safa'Dll 
sözlerinde, karfl•ındakini alçalr 
lamak iateğiJ bulunduğunu auı-' 
mazlıktan geleceğim. Okadar d• 
değil; o ı6zleri arkada~ça llllİI 
gibi kar§ılıyacağım ve ona sört 
dllşllndllğümll söyleyeceğim. Br 
ğenmediğim ürgUdler için iyidir 
dediğim bir, iki, en çok Oç ,.S 
oldu; onlan da biraz ab~y (dikkat) 
ile okuyanlar ne demek istediğiod 
anladılar. Abayla okumıyanlara. 
ne yapıp yapıp bana işlemediğilll 
bir ıuçu yüklemek iste} enlere 11• 
diyeyim? Bununla gönüaeri enç~ 
(rahatlık) duyacal.:;a varsın ban• 
o •uçu da yüklesinler. 

Tansuklndığım {tansuklamak -
hayran olmak) firgüd er! (eserleri) 
kötülemeğe gelince.. Hayır, ıln>
diye kadar böyle b:r iş yapm .. 
clım. Beğendiğim bir yazı görüne' 
onu tanıdıklarıma gidıp kendilf 
okudum, yazılarımda ondan ı5j 
açtım, kısacası o yazıyı tanıtmıy• 
elimden geldiği kadar çalaştıalo 
Yazılan için bunu l apmacbğılll 
kimselerin içinde bir düğ•im, bit 
taaa kalmastn, yazılarına ya ok11" 
mamı11mdır. Bir ürgüdü tan~ 
( hayranbğa tayan ) bı.lduğuoılS 
niçin gizliyeyim? Taı.&uklamak. 
ne olursa o!sun günü gelip değeıl 
bilinecek Urgüdü değil, o değeri 
çabuk anlamıı olan tansuklayıd 
ya yükseltir. 

Peyami Safa'yı severim, ark8' 
daıımdır. Kend.si ile anlaşabiJ
diğimiz pek seyrek o.ur. :Ne 
çıkar? O benden, ben ondall 
ayn dü~ ünllyorsak biribirimiıl 
kötn kişi mi bilelim?.. Yazık 1d 
Peyami Sofa bö) le di:şünme:ı; 

kendininkinden ba§ka bir dilttl#' 
cede olanların yalap söylediği,J, 
bile blle iyiyi köllilel ip kötoyl 
iyilediklerini •anır. Bunu herke,I 
kandırmak için, bile b.le yaptık" 
larJDJ düşünür. Peyamı Safa yıl 
yüzünü Manakyan melodramlarıll" 
da olduğu gibi, arık yuekl leriıl 
kötü istekliler arasında bunaldıi' 
bir acun saymaktan pek uzall 
değildir. 

Hayır, Peyami Safa'ya kır 
madım, ÇünkU .) azısı bana yerd 
bir şey göstermedi, benim içitl 
ne düşündüğünfi bi irim. Hen on• 
yine arkadaşlık etmeğe çahşaytfllS 
Peyami Safa'ya herhangi bir bil" 
diğinden, kardeşinden de yakı"• 
kendi kadar yak.n olaıı arkad1t9 
Server Bedi, « Cmgöz Recai » fi 
yeniden forma forma çıkarıyof• 
Okuyun, kış gece:erini eğlendirlt• 

Kızılcahamar.ıdd Kaça~ Larul 
Kızılcahamam, (Husuıi) -" 

Saraçlık eden Ayaşlı Bay Şef"' 
kelin dükkanında kaçak barıat 
olduğu inhisa; idarcs.nce hr' el 
alınmış, dükkanda yap a:ı tabıt~ 
riyat neticesinde bir ki o kaç

1
: 11 

barut bulunarak mi.ıddt:re eoP 
mittir. 
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AR : Siyaset Alemi) 

Fransa - ltalga 
Görüşmeleri Ve jLindbergin 

• 

Küçük itilaf Çocuğu Nasıl 

SO N POSTA 

:w• ..... TELGRAFLAR 

1 Yugo lavyada Bay Ye 
n Fransız Dışiıleri B kam Bay Pi· Kaçzrılmışfı ? 

:Y r Lnval'ın ltnıya ile yeptığı konuş-
rnalnr knçnk lti~af devletlerini h kh Fle ington, 4 (A.A., - Ta)yar~cl H J Jk 
olarak çok yalnndan o'akad r etmek- Boy Lindbergin çocuğunu kaçırıb ö!- ar amentoda araret e A ışlan 
te devam ediy r. Bi' ass;ı. Yuaos'av dürmeltten suçlu Havptmanın mulıa-

6 Be1arad, 4 (A. A.) - Bqbakan 'Y ~a~etelerind Z trebde çıkanlı:ınn kemeain denm edildi ve Bay n a 
.. d ki L hariciye bakenı bay Ye\rtiÇ düD &a"t .ao•ter i erl a'aluı f tladır. Bunlar, indberg ı hid olıırak dinlendi. 

b ._ 17 de mebuaan ve sonra da ayan 
U •Onu malard , İtalyanın, kürQk Bir ıah"d Lindbergin evini tarif 

it'l"f 7 meclislerinde bükümctin be1annnme-
• 1 u. tarahndna oynanan rolQ hire ettikt D so ra Beyan Lindberg oeha-

d k 7 
• .sini okumu tur. Bcyannı:m• her iki ın ume için elinden her aeleni c t )'erine geçerek yemin etmiı vo 

Y kt 6 b mecliate de uzun alkıtlarla karıılnn• a~mn an çekinınediğino itaret ir mırıltıya benzer sesle bildiklerini 
dıyorl r Ye bu artlar altında Bay ıınlntmata baılamıetır. Çocuğun kaçı mıotır. 

Lnvnl için birşcy elde etmenin muci- rıldtğı ıfinO anlatırken Bayan Lind· Celselerden sonra baıbakan n 
ce kabilinden birfey olacağını kay- bergln gözleri yaıarmııtır. Kocaaı 0 blllOn bilkQmet r.uuıı hararetle alkıt· 
dcdiyorlar. He'e O!nor gazetesi dalıa arahk inirll bir btreket yapm etır. lanmıftır. 
llerl gider k bir Orta Anupa iaa. Bnyan Lindberg ~ocuğun reaimleri Belgrad, 4 (A.A.) - Bsobakan ve 
kı yapmama anasız olduğunu fu ile elbise! rinJ tanımııhr. hariciye bakıını bay Yevtiç, mebusnn 
••beblerden iddia ediyor : 4S dakika atıren ıebadcti anaınnd meclJsinde hükumetin beyannamesini 
mia~Kil~i.ı~ itilaf ile Macariat nı bu Havptman ıdnirli bulunuyordu. Haya- okumuotur. Bu beyannamede bllkO· 

. a . ~akı, Avusturya Uitiklllinin tının en acı dakiknları olan bu ıehıo- metin, mOtneffa kral AJeksandrın 

F 
oıyetiıu tllbhesiz ki uhracakta deta cınasınde Bayan Undbergin Yugoslavyaya, dünyada bOyOk blr 

akat böyle b' t · • ~ d üf ki t • d ona dGınnWcbilir ı ır emına.t iki oekilde goater iği cuarete Hayran kalınmıttır. n us ve ~H' emın e en, 

-

Say'a 5 

·' 

Gönül işleri 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 

Kadıköyde Modeda Okunmaz iruza1ı 
mektub sahibine: 

Oğlum, mektubunun yazılış 

tarzına nazaran pek toy bir 
gencsin. Bir buçuk senedenberl 
evdiğin kızı, eğer kalben iyice 

tanıdmsa, onlann evine gelen 
akrabalarından bir erkeği bu 
kadar kıskanmakta mana yok. 
Kıun sana bu güne kadar gös· 
terdiğl vefa '\'e sadakat, aşkınızın 
en emin bir sigortasıdır. Valde
slnin ( lstanbulluya kız vermem ) 
dediğine bakma. Araya, onu bu 
filainden va%geçirecek birini koy, 
eğer sevgilini geçindirecek kadar 
para kazanıyorsan, bir an evvel 
bu meseleyi hallet; d ha fazla 
bir dedikoduya meydan verme· 
den eVlen .•. 

TEYZE 
Ya Al B. Undberg, karısı söylerken, 00• omio dostlular kezandıran siyasasına 

•d manya da bu mı. k. •ıurak dan c saret rılmnk iator gibi mut.. dcnm deceğt y komfUlanndan yni Habeşı· stanınltham-
er, ye.bud diğer devletlerin bh • dil 1t JD Q • t M b "' ..., at .aurette d v ce eıı madiyen ona bakıyordu. ruıt t ıı eyece5 • eyan oıun-

• der ~e Avua- Sonr l:e.ndiıi ıehadet ye.rlne geç• mllktadır. J p k A.., 
dirr•:~ ~=~ d=aateıebbüısD t k- miı:ir.d Bay Lindbe.rg merdivenin da

1 
t- Bundan sonra dahili ıiyuctten ali e gır•• 

bel' iki ihti al derler. Fakat meaın on çıkmıı olmak ihtimali 0 ~n bahseden Bay Yevtiç, hnkumeUn f 
B m do \rnrid d "'ld' gürnltDyll na d duydu""•nu çocuğun d ı "d d Yrı .. oslavya başbaka ı ve Harlcige Bans Korunması ç.in lnuoal yh bövle bL . e,.ı ır. l k l§W ev et ı areeini tensik e eceğ:ni söy- .. 
meli basit bi; . v mısakın kıy- na~ı nçırılmıı ve fidye iatoycn mek· lemiıUr. Mrıll bakımdnn hiikümct, bakanı Bag Ycutlç Gayret istiyor 
k~metinl 2 ... •11aıal beyanname tu u naaıl bu'muı olduğunu ı:.nlatınıf bntçcnin mfivaxe esini temin etmeye memleketin emniyetini lemin eden Ye C 4 ( A A ) B bz. ı t 

Y . ..çeme.ı. ,, tilfe,ğini lıb çıkararak b... bi:tınctçi- enevae, ~ • - a c:f • an 
me bu •- _. .çalıvncak, paranın isUkrnr1nı temine milli şerefi koruyan orduyu ihtim la L-ı•kl!'. t• ı·t • ·ı h d iht'Jiif Çe m tbu h-.,.ona~~alıır h klunda anin gldib mubtaro haber verdiğ:ni uu ume ı aıya ı o zu ur • en ı 

il uuıo filcr, ou I' • aöylemiı, pencerenin altında bir ada· uğraşacak, sulhun en iyi kefili olan, yet' tırmey gayret edecektir. hakkında u:uslar kurumuna te!grafla 

1 ~lrç;k Y :tlyetlerdc oldutu gibi mın ayak izlerini gördüğilnü llive G •• •• """"" mQracoat ederek, 11ulhun muhafaz sı 
: e tleo 1 ._bazı b<ıyQk devletler}~ etmiftir. t u e iç'n her çareye bı:ıf vurulmasını nnt.k 

r .:or ak . t Bay Undberg J8flD da diniene- sa - a ya - olan kurum misakın 11 inci maddesl-
anlnımıya giden ol ıs ~ ekte •e cekUr. . nln tatbik edilmesini istemif ve guier-
durulmaktadır. lvus::,anıalar: dol- Cinayeti Kim işledi ? 1 • B •• regueli önünde top!. omıt olan İtalyan 
lal'l kendi «llküleri · yanın omıu· Flcı• ngton, 4 (A.A.) - Havptma- erı ug n aş ıyor kuvYetlerinin 28 Kinunuevnlde Ha· 
yorlar. Fakat A D yolunda yilrQ- nın muhakemesinde, genç Avukat be~ kuvvetlerine taarruz. etmit olduk-
letin tesiri altı ~uaturya bir tek dev- Vilentz, parma~ile Havptmnnı göste- larını, iki kitinin ôlllmti ile iki kioiDin 
lıraa vine tebl'kn a kalmamalıdır. Kn- k d " 1 i 1. p ri 4 ( A A. ) F D 1 F na Bir Haber yualanmaıına sebebiyet vermit olduk-ı ı o ba• ~ . r re i dlannme&ine cinayet § ıyen a ı, • - rnnın '' ıt· 1 
t :rROaterır A ,.._ 4 ( A.A.' H b · t Jarmı, iki talyan tnyyaresinin bu urya •• onun c-ni f • vus- ad mın bu salonda olduğunu fsbnt lerl Balcanı Bay Lavalin Romaya hnrc- vc:nevre, ı - 8 e;ı• •· 
u-aıı h ] k ... yet ul 1 k · h ı F 11t J t ntn milletler cemiyetine milrncantınm bavıılide uçtuğunu vo ltalyan tarık-uta ı lard n k • us ar dece""iz,, söz.lerile ba•lamıı ve sonra etı, araret i ransız - ıı a yon eza- d f l 
~-- K uu tutulrn ı 6 

,, B l t bny Lava! ne bay Musolini arasındaki luınm boyuna buralar a an lyette mr. Oçük itilaf b"' a •· Yukuab ı:ınlatmııtır. bürüne Haile nrmiıUr. an 'e 
ı.ı d • utiln uluslar arası göriişme-lt-ri lcarıştırmasmda\1 ltorku- bulunmuı olduklarını bildirmittir· 
.. r e olduğu ·b· b Vilenhia iddianamesinden ıonra esnaa ndaı Ç k ,_. l l d G~nel katib M. Avenol bu notayı ıaniddirler o F1 1 

unda da üte- müdafaa avukatı kalkarak, iddia CJVU- - Yaşasın Lava1, yaınıın Fransa, luyor. On il i .. ı mcm e tet or sn a-
la-.ııua • 

0 
ar IDcnf ııtler·.u dej.iJ. katuua jüri J.eyetini. taaW altrada ., ..... ın 1talya l;., sesleri birçok defa- ki halledilme mit mueleler S.mali • 11 Kanunusani 1935 tarihinde topla-

•enfaatinl dG•Q ·· 1 b k 
7
-- Eritro ile Habe•'atana dairdir. nacak olan konsey az.alarma lehli"" ,, nuyor ar. ıra mak iatedijinl •e buna biaaen lu yükaelmi9tir. Takribea iki bin ,, a * .uıul hatası mevcut olduğuna karar kiti tetyl esnasında baz.ır bulunmuf• edeceğini Habetistan hGkümetine bil-

i~;•!ya .. Fraoaa görDşmeJerJ, koçak nrilmeani istemi11e1 de bu istek tur. Bay Laval bareketl, unaaında Bir Münakaşa dirmittir. 
'tarafında • t b . reddilmittir. ,öyle demiftir: lta'-a hlkimeti l•• bu nohıya 

drllllb tak'b n ~. e öyle hır iÖÜe O 1 Vaıinııton, 4 ( A.A.) - Demok- ., 
• edilıyor. - Sürevva Buz stUnde Bir Macera '1 

- ki memleketin doıtluğunu verditi cenpta bu iddia n lttibam-
JJ ı k ·ıı ti ı · · ı rat mnhaf.1, birleılk Amerikanm bey-•--.a-kl Ga Bani, (Amerı'ka) 4 - Buz üzerı·n- mühilr eme Yc mı e er mazıa u:ı O:f- ı ·ı dal ları reddetmektedir • ..,..._ M ae mı • et diYaaına giriıinin 

Sarbrli~ 4 zeteler de b .. lık avlayan yedi balıkçı, Simcoe muı lıloe bay uaolini i'e birlikte taadikl i~in iırar eden huauai bir ispanya lhtllllcllerl 
•h•ın11tiyet · (hA.A.) - Sar komiayonu gölilndo çıkan bir fırtına yllzilndeıı çalıımak iç:n Rnma'ya fitmokte ol- beyanat hazırladıfını ve bunu kon• B (A A) A k ti 
b.'-ıat •ı:ı idiseler hakkında -u- L l d ,,. d d layı bahtiyı:rzm arselon, . . - s e 

ııa ı •a:ııl•· n d .. ı uz ar (lzerinde kalarak akıntıya u6um l\D 0 •" greyo verece""inl temin etmektedir. f d 54 
" .... e 1 b n b 

6 •e adli makamlar tara m ao kapatılaeaA.. ıre ea gazetelerin kapılmıılardır. Yardımlarına gldilmit- Romada gl>rüşme ere ug n •t- Bey natın gelecek hafta y11pılmuı 
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Sevmediğine 
~ehl A 

T~~ka Aaık 
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- ................. i!lml ........... a.. ...... -'11111iimi~iiııl 
Siaao Tahsin bey uın 
- T b~ • ' g uyordu: --!?-0 1.\nllz h b ıuu? a eri clcııjru 

Beyhan d• gülmiiştü : 
- S,z de nıi duyduouı? Ha• 

:rır... Y~nlıı da deği~ yalan! 

~ be!!:~~e b~J rivayetin çıkmaıı 
G r ıebeb Tardır. 

ene kız h f'f L 
- • . ' a ı ce KIZarmıftu 

M 
Hıçbır acbeb yok 

Ud" k . 
dudakla:~. b:~:m kavuıturdu, 

F Şaplacak ıeyl 
l

lrd ~ik~t Beyhanın renkten renge 
ıa nı IÖri&ı . 

tırdı: ce, ~ııni tatlalaı· 

- Bund bJr "'U- . • a, fenalık aördll-
• ... ıçın söyle l 
yetler lubaf m Y.0 1:'1m. Bu rlva-

Babai ·~ ~dıyorl 
IOrdu: de;'ltirmıt olmak için 

U-...1- ,~~ ite bqiamak niye· 
uaaenı~? 

~iz, nasıl emrederseniz? 

B
ir dlituneyordu : 

- Ugü H 
deki işleri ~ill;ı~at Haoı111, elln-

1-ıı --~1. •• •ın, yarın sabah 
aur, v~emzı teaı· Kat l . . ı.. abrauıı. 

6...... em mırane de •aziy•ti anla· ..... 
Beyhan, MUdUrün oda•mdan 

çıkınca f hl 
•ra amııh. Bebiceatn 

yazdıklarına bak veriyordu. Şir· 
kete gelmemif olaa imif, hata 
edecek miti 

Kaleme döndü ve yarm vad· 
feye başlayacağını ıöyledi, fap
kaauıı, mantosunu aldı, Behicenio 
odai!na kottu. 

Behice, onu görllııce, yerinden 
fırladı ve heyecanla kucakladı: 

- Sen, nerelerde&in çocuk? 
Bu ka.du da haaret çektirilir mi? 

Yanına oturttu, laademeyl 
çağırdı, bir limonata söyledi. 
Bt:hke, uzua bir yoldan dönmlit 
gibi nefcsnefese idi : 

- Mektublarıma cevab vor• 
mezaın ha.. Ah, hıyanet, aeni 1. 
TUrknnı gördiln mn? 

- Hayırl 

- Keleme de uğramadı• mı? 
Beyhan, gözlerini larph ve 

ıUldUı 
- Uğradunl 
Behice. yavaıça sordu: 
- Hilkati gördUa mU? Fena 

bozulmuştur. 
Sealni daha yaYaşlatQUfti ı 
- Sana ~yle aöyliyecelderim 

nr ki ... 
Fakat kalem Amirinin sesi, 

daha fula devam etmeıhae mani 
oldu: 

- Behice demin, verdiğim 
mliıvedde yazıldı mı? 

- Şimdi. 
Beyhana usulca : 
- Burada konuşamayız. Ak· 

ıam vapurunda Kadıkö) de bekle .. 
Bir yerde oturur, konuşuruz dedi. 

Beyhan Behiceden ayrıldıktan 
sonra Tfirkiinm yanına gitti. Tnr
kin, ogDn ge1memi~i: 

- Telefon etti, lauta imiş 

dediler. 
Gene kız, şirketten çtkmca 

hemen köye dönmek btemedi. 
Beyoğluna çıkıb bir ainemaya ai· 
decekti. 

Fakat çok yürUmedi, arkuın· 
dan seslenildiğini duydu ı 

- Bcybanl 
Gem: kız, d6ndn •• Cevad 

Galibi g5riincc tatırdı. Ce-.ad 
Galib, gülüyordu: 

- Bonjur efendim... Nasds1-
mı? Göılerimlz yollarda kaldı! 

Beyhan. ne cevap vereceğini 

bllemiyorda, yalnız gözlerile Ha
run Şinasiyi arıyordu. Bu, haki
kato bir tesadüf miydi? yokaa, 
"yollarda kalan aöder" ' onu mu 
gözetliyorlardı 7 

Genç im:, Cevad Galibin uza· 
nan eHnl sıktı: 

- Bonjur beyefendi. .• 
Beyhan. aarat atarak yürlyOb 

gitmeli miydi? Cevad Galibin, 
çok ince 'fe zarif neuketine karşa 
bu, adeta kabalık olurdu. 

Peki, ıokak ortH&Ada durult, 

yahud yanyann yÜJ'üyerek konu
şacaklar mıydı? Ne koauşacak· 
lardı? 

Cevad Galib, öyle terbiyeli 

bir sokulganlıkla yürüyordu ki 
Beyhan, ters bir şey SÖ) le111ekten 
çekindi: 

- Sb: nasılsınız? 
Cevad Galib, Beyhanua biraz 

gerisinde, ölçlilU adımlarla yUrU· 
yordu: 

- Çok teşekklir ederim, ha· 
nımefendi ... Biidiğiniz, bıraktığınız 
gibi... Sizi çok merak ettik. 

- Neden? 
- Arkadaşlarmıza haber ver• 

mcden gidişiniz, sonra mektub 
göndermeyİ§İniz, bize tuhaf gö· 
rllndn de ... 

Gene kız, kaşlarının arası 
buruşarak gtildO; bu, bir sinir 
gülmesi idi. Cevad Galib, Beyha· 
nm neye ainirleniverdiğinl keşfe

demedi. Yalnız, fazla takib elmiş 
olmak gibi bir zan albDda kal· 
maktan korktu, hemen te'vil etli: 

1'ebdilhavaya gittiğinizi 
duyduk ta, rahaUTı mıdırlar? diye 
endişe ettikl 

Beylnm,flitursuzca ce-.ap Yerdi: 
- Bursada idim. 
Cevad Galip, .Ulcilnctinl kay

betmiş, •ıçramıştı: 

- Bursada mı idiniz? 
Ooua bu ani taıkınlıj'ı Bey· 

banada •irayet etmişti; 
- Evet, neye 9qırtl11m? 
CeYacl Galib, çok yanmıı, 

acımıı gibi ellerini biribirine vu
ru yordu: 

- bilseydik gelirdik... Kaç 
kere Yalovaya gidip gelmitb'k. 
Çok yazık oldu ... 

Beyhan, içinden söyleniyordu: 
- EveL .. bir, siı ekıiktini:d 

Bursaya, bir pıumak bal olur
dukt.. Bdediye bah~9i, büabl\fün 
ıenlenirdil 

O dakikada, ~yhamn haya
linde, ihtiyar köylü, maaum ma
IKlm bakarak gülümlİyordu. 

Cevad Galib aoruyordu: 
- Bursada İ) i eğlendiniz mi? 
Gene ktz omuzlarını kaldır· 

mıştı: 
- Sakin, Asude bir bayat .•• 

Başımı dinledim ... 
Cevad Galib, Beyhana dikkat· 

li dikkat:i baktı! 
- Vucudca pek fark etme-

mişsiniz. 
_ Öyle mi buluyorsunuz? 
Cevad Galib, bir ıey aöylemek 

isliyor, fakat ıöylemeğe ~esaret 
edemiyor gibiydi; bunu bıasedea 
Beyhan, onu açmaktan çekiniyorduc 

_ Siz, Yalova da deha fazla 

eğlenmiş olacaksınızl 
- Ne gezer! 
Ce•ad Galibin sesinİll tonun· 

dan gene, bir başlangıç kokuıu 
almıştı, hemen elini uzatb: 

- G6rüştftğümftze pek ~ 
old Müsaadenizle, bıras 

DUD um. . 
•~im var tramvaya bineceğım. 
"'J ' , Ark••' var > 
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Dünya Hddir -: . . Ç 
Teessür süz 
Ölen 
Kahramanlar .. 

Hakiki kahramanlar ancak 
Batan bir ölUm karıısında 

meydana çıkarlar. 
erıb tagga· Geçenlerde Qk .. 
resinin son yanos açıklarında 
akikaları.. den iz 0 düşerek 

batan .. Star,, iamindeki tayyare· 
den çekilen şu son telsiz.lerl oku· 
yunuz. Bu tayyare San Franslıko· 
dan kalkmıştı, 3375 kilometrelik 
bir denizi aşarak (Havay) adala· 
rına gidecekti. Baılangıçta her 
şeyi yolunda idi. Fakat az sonra 
şu telgraf geldi: 

" Havn fenalafb, benzinimiz 
aza dı. (Honololo) nun fenerlerini 
sabırsızlıkla bekliyoruz ve ( S. O. 
S ) le imdad iıareö çekmek iste
miyoruz.,, 

ikinci telgraf ıudurı 
S. O. S. imdadl 
Üçüncü telgraf şudur: 
" Suya düştnkl ,, 
Dördüncü telgraf: 
.. Tayyareyi rUzgAra kartı 

çevirdik. iki saat deniz tlıtnnde 

kalabileceğimizi sanıyoruz. 
Bu aon telgrafb. Sonra ne 

bir teessür, ne de bir veda ita· 
reti geldi ve imdad heyetleri 
tarafından da hiçbir ıey bulu· 
namadı. 

* i ngiltere de en çok ee\'llen 
spor fut boldur. Merakı ço-

lngili: cukluktan başlar, 
m kt bl 1 ölüm döşeğine ka· 

• 
6 er n- dar sUrer, halk 

de fudbol.. arasında son de-
rece sevilir. Bununla beraber ln
girz federasyonu lngilterede fut· 

bolun arzu edilen derecede taam• 
mllm etmediğini zannetmekte ola· 
cak ki hafta baıında bütUo Ingi· 
Uz mekteblerine bir tamim gön• 
dererek birinci sınıf oyuncuların 
faal kadrodan çıkmıı olanlarını 

hoca sıfatiJe emre amade tuttu
auou bildirm 'şlerdir. Bu oyuncu· 
lar talebelere sıra ile nazari ve 
ameli derı vereceklerdir. 

lngiliz federaıyonu bunun 
haricinde derı için de bir f ılim 
yaptırmıştır. Bu filmin gtiıterl!
meai 35 dakika ıürmektedir. 

* fransız lokantalarından biri 
· yeni bir (tabldot) açmış-

Bir tır. Bu tabldotte 

k ekmek, ıu ve ıa· 
o antacının b d d h'l 1 .. ra a a ı o· 
duşüncesi.. mak ıartile flat 

bizim param ızla (140) kurut-
·tur. Bu paraya mukabil veraen 
yemeklerin sayısı tam 15 çeıiddir. 
içinde birçok nadide ve pahalı 

teyler de vardır. Bir Fransız 
gazetecisi bu fiata 15 çeşid yeme· 
ğin nasıl verilecegioi öğrenmek 
maksadile lokantacı ile konut
muıtur. Lokantacının verdiği c.
Yab şudur: 

- Siz 15 çeşid nefis yemeğin 
140 kuruıa nasıl verilebileceğini 
düşünsenize! . işin huliıası müşteri 
bana 15 çeşid yemek için f Clecek 
dört çeıfd i yeyince doyacak ve 
dört kab içinde 140 kuruş vermiı 
olacaktır. Dahn iıtiha :ııı çıkarıa 
oda bahtıma! · .............................................................. 
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Geredeliler 
Liste 
istiyorlar Vaktile, Istanbul Terzileri De Şiddetle 

Ceza1andırı1an Bir Grev Yapmışlardı 
TUrk Maarif Cemiyetinin pi• 

yango biletleri bu sene burada 
pek çok aatılmıştır. Fakat henBı 
piyangq. liıteıi gelmediği lçia 
numaraya isabet olub olmadığı 

bilinememektedir. Maarif Cemi• 
yetinin kasabamıza piyango bileti 
göndermesini rica ederiz. 

Stokholmde 
çıkan .. Dagetn 
Nyheter,, iıimli 

gazete, 0 grev,, 
denilen Ye iş 
verenle alanın 
anlaıamamaılı • 
ğından doğan it 
bırakma, hadise
sini tetkik etmiş, 
etraflı bir eser 
vncuda getirmif. 

Ücret me14 
eJesinden doğan 
anlaıamamazlık

larda işçinin bir 
taz) lk olarak 
kullandığı bu va-
ııtnnın pek eski 
bir tarihi olduğu 
neticedne varı• 
yor. Bu arada, 
ilk greYcilerin 
de bu hareketlerini pek pahalı 
ödediğini kaydediyor. 

ÇUnkD ,.beşer hukuku,, hak
kında esaslı bir kanaat edinilme· 
mit olduğu için her grev, 
bir isyan hareketi farzolunmuştur. 
Tarihin kaydettiği ilk grev, tahmJ 

nen miladdan (150lt) sene evvel ol· 
muştur. 

Bunu yapanlar, Mıaır ehramla
rını lnıa eden ameledir. Bu eh· 
ramların inşas:nda ıa bahtan ak
ıama kadar kamçı altında ( 50 ) 
binden fazla insan çalıııyordu. 

O zaman ne vinç varrlı, ne 
makine. En ağır taı bloklarını 
lnaan omuzları taııyordu. Bu iti 
yapmaya memur mllteahhid ame
lenin yiyeceğinden çalıyordu. 

Yiyeceklerinin fazlalqtınlmaeı 
için yapbklan blltnn müracaatlar 
neticesiz kalınca itlerini bıraktılar. 
Iıe, derhal Firavunun aıkerlerl 
lıarııtı. Binlerce insan ehramların 
eteğinde öldUrüldUler ve bu 
suretle " sUkftnet ,, temin edildi. 

· ikinci grev hakkında tarih ancak 
(900) ıene sonra bir daha ağımı 
açıyor. 

30 bin kadar çlnll amele Hu
angoda ıu bendleri va kanaJlar 
~·apıyorlardı. Çok az para alıyor
lardı, bir takım tahrikitcıların 
sözlerine uyara){ ,Undeliklerinin 
arttırılm<ıımın iıtediler. Gazaba 
gelen imperator blitUn grevcilerin 
başlarının koparıl maııoı emretti. 
Bu suretle ( 1700) insanın kaf aaa 
kesi ldi Ye ıesler de ıusdu. 

Bir d iğer greY hadisesi de 
ıöyle oldu: Milidddan 29 .sene 
evvel Kudüste bir ıaray yapılı· 
yordu. Bunu yaptıran bUyllk He
roddu. Amelenin gündeliği çok 
azdı . lı bırakıldı. Herod, bunların 

. üzerine bir ıuvari alayı gönderdi 
Ye hepıini kılıçtan geçirtti. 

Bir diğer vak'a iıe Romada 
görüldü. Mıliddan 64 sene sonra 
idi. Romanın, Neron tarafından 
yakılan mahl'! lleleri yaptırılıyordu. 

Bu iıte çalışanların çoğu 
esirdi. Bir büyük kısmı da açlık 
yüzünden ıehre gelmiı köylll idi. 
Gündeliklerinin azlı ğından ziyade 
kendilerine verilen fena yemekten 
ıikiyetçl idiler. imparatorun mu
hafız kıt'aaı bunları aardı Ye hepisi 
öldürüldü. Allı sene sonra TitüsOn 
zafer takı yapılırken iwçi olarak 
çalışan Yadudller de ayni akibete 
uğradılar \le cUmleai, tahta çar· 
mıhlara rerildiler. 

' ~ · ., ' .. ·• · 7 rlur ki, tarih, en 

Bugünkü terd esnafı çalııma halinde 
ziyade grev meyli duyan ameleyi 
sıvacı ve duvarcı ameles.i olmak 
llzere gösterir. 

Nitekim Bizansda da bir ki· 
lise yapılırken iıini bırakan amele 
Biz:anı lmpnratoru tarafından 
nllaha iıyan etmiş addolunarak 
bir kısmı asılmış, bir kısmı da 
tahtalara çivilenmittir. 

Ayni hidise:ere Şarlman ve 
piç Giyom devirlerinde ıık sık 
teıadüf edilir. , 

Zirant ameleaintn ilk grevi i~e 
( 1271 ) de İngi.terer.ln Norvik 
mıntakaamda görülmüştür. 

BUy:Ok bir endi~e ba81l eden 
bu huClisenin mes'u11eri kamilen -
aslmışlar \'e onlar a11lırken lngi· 

liz kıralı bizzat hazır bulunmuıtur. 
Diğer bir grev de ( J 495) de 

lstaubulda olmuıtur. 
O zaman, tehir terzilerine ge

niş mikdarda asker elbisesi ıamar· 
· lanmıı, fakat paraları verilme
miıti. Terziler, yapılan siparişi 
yerine getirmediler. ( 30 ) grevci 
terzi as ıldı. grevcilerin böyle 
ıiddetll bir muamele görmeleri 
( 18 ) inci esır sonlanna 
kadar devam etti. ÇnnkU grev, 
bir nevi f syan Ye hlyanet addedi 
liyordu. Ancak aendika teşkilatı 
me) dan aldık dan ıonradır ki itle 
rin ıekli değlşdl. Maamaflh iıçinln 
grev yapmak hakkının tanınması 
niıbeten yenidir. 

Gerede S. E . 

Eski Bir Nahiya MUdUrUnUn 
Ricası 

Mut Viliyetinin Ziryoret na• 
hlyeıinin eski müdürüyüm. Sekiz 
ıene evvel bir iftira ile işten el 
çektirildim. istintak tahkikatı tam 
6 ıene ıUrdU, bitmedi. Yeni ceza 
usulü kanunu çıktı ve o zaman 
beraet ettim. Beraetten sonra 
münhal olmadığı için VekAlet 
emrine alındım. iki senedir Ve
kalet emrindeyim ve açık meafl 
alı) orum. Yeniden bir nahiye 
müdürlüğüne tayinim için ben• 
den ortamekteb ıahadetnameal 
lıtiyorlar. Halbuki benim elimde 
Maltanl aeklzlnci aınıfından alır 
mıı bir taıdikname var. 

6 çocuk aabibiyim. Aldığım 
açık maap ile babalık vazifemi 
yapamıyorum. Gene yaıta devlete 
hizmet to edemiyorum. Bu iki 
mahrumiyet beni çok llıüyor. 
Bt1yüklerden merhamet istiyor, 
ve mllkteıeb hakkım olan mlln· 
hal nahiye ml\dürlüklerinden biri
ne tayinimi rica ediyorum. 

Ankara'da Emniyet kıraathanesinde 

Hamdullah Hamdi 
Biga Belediyesinden Bir Rica 

Blgaya bugünlerde su getiril
mek üzeredir. Bu mllnaaebetle 
Sakarya mekteb sokağının batın• 
bir depo yapılmak için bOyUk bir 
kuyu kazılmıya ihtiyac g&rOlmüt· 

~·-----.. Bayramda yalnız .------• tur. Fakat, bu kuyuden çıkanlan 

Hilaliahmer Gazetesi <;ı kacaktır. ~!-:!r~c;e:ı:~~· dk~:~ur~~:::!· ~rn 
HilAliahmer Cemiyeti istanbul Bürosundan taıınırken delik arabalardan da-

tıanıarınızı Hllil!ahm•r gazetesine nrcnekle hem ticarethaneniz içiıı küle döklile tehir ıokaklaruu 
büyük bir faide t"ıuın etınİ§ ve bttın de Uilel ıahmere yardım etmiı oluuunuz. Adeta çamur deryan haline ır 

tirmiştlr. Bunları taııyan araba• 
IUinlarınız için fU adrese mUracaat edlnia. ı 

Yeni Postırne kıir§ısında llı lıilıahuıer Satış Hüroııı Tel. 22~3 ların altına birer eski haaır ko-
Ankaru cadduinde İlancılık I\.ollektıf Şirketine ,, 20095 nulmaıı şehir aokaklarını çamur-__________________________ ıl dan kurtaracaktır. Belediyenin 

bu huıuau temin etmesini rica 

Oto.mobil Satışı 
lstanbal Glmriiklerl Baş 

çevirgenlilinden: 
Umumi tespit etyasından 25 inci faıılda yazılı 2303/2305 No. lu 

Şevrole marka 3 tane yeni otomobil gümrük resmi aranılmaksızın 
açık arttırma ıuretile 19/1/935 taribinde saat 15 de satılacaktır. 
Otomobilleri herkes gelip görebi:ir. Müzayedeye gireceklerin 532 
lira 50 kuruıtan ibaret olan teminatı muvakkate akçelerini mllza• 
yede aaatinden evvel vezneye yatırıp makbuz almaları lizımdır. 
Müzayede 2300 No. lu kanunla bedeva Yerilen ıartname dairesinde 
yapılacakbr. lıteklllerin mllracaatları. .. 8809 " 

ederiz. 
Bigaı Ali Aydoz 

Adapazarmda Tamiri istenen 
Köpro 

Adapazarı ile Söğtldlll ve 
Kizımpaşa nahiyelerine bağb 
ıekıen parça köylln irtibatını 
temin eden Çark auyu üzerinde
ki evkafa aid köprünün tamirine 
başlanmıştı, tam;r her nedense 
durdurulmuıtur. Bu köprünün bit 
An evvel yaptırılma11 çok faydall 
olacaktır. 

Adapıazarı: 'l'eyfiJı 
... _. ....... _ _....t;d.'WWll • • 1 , ,......... ... ..... ~ 

O -----~ ç ayda Biçki ve Dikit • 
Maarif Vekaletince musaddak Gedikpaı:ı Biçki ve Dikit mektebi ~, BUT UN U L K E. Y 1 

MUdireıi; d iplomalı Madam NOEMİ ASADURYAN, Gedikpafa Dalipaf& 
caddeai Eıi rcikewaleddin sokağı v alıram Aııaduryan ecır.aneıi fevkinde No. 1 HER r u N 
birçok ıenelerdenberi müesseaem yüzlerce terzi ve makaıtarlar mezunlarının \8 
muvaffakiyetleri ve içıiıuai hayatta ihzar ettikleri mevki dole yıeile gurur 1 
hitıseder. En son ve kolay metodla 8 ayda tuvalet, kadın tayyör ve beyaz 
ta kımlan teferrüatile mükemmel öğretir ve devir sonunda Maarif ça muıadd ık 1 
fehadetname ve rir. Mezun olan birçok hanımlar kendi heııablarına m ektPb 
açruağa veya makaııtar ve terzil ik etmeğe muvaffak olmuşlardır. Dereler 15 
ik:incıkanunda başlıyacaktır. 'l'elebe kaydi başlamıştır. Puarteei, Salı ve 

' • Perşembe günleri öğleden ıonra müracaat. , ___ ..., ____ __ 
--·--------
~-İstanbul Halkına müjde! 

Her çe,ıt ucuz • Temiz - ve nefis erzaklaranızı 
Galata'da Bebek Tramvay duralı kDrfısında 

ÖRNEK PAZABI 
bakkaliye mataıaaında bulabilirainlz. Telefon : 42660 

Ahnan mallar evlere kadar blll Ucret derhal 98nderlllr. 
._ ____ _. Telefonla clalıi ıiparif kabu1 olunur. • (6.561) ...--

~- a 
DOLASAMAZSINI Z 
FAK.O.Ti 

' 
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Balkan Milletlerinin Fud
bollerindeki Temayüller Şeref Stadında Oiııanan Galatasaray 

Beşiktaş açı 4- 4 Beraberlik e Bitti 

' Ş•r•/ •taclı•cla i b 1 · Çarşamba ,U ll •ra •r itle 6lt•• Gal•taaar•• • Beılktaı Maçında• ll:l /otoir•/ 

çıkan Türk n g~zetelerde 1 
lim d b . fudbol heyetinin teb· 

c.·n en innct· kü k ıo meye menıup 
u pler araıında yapılacagı.. b 1: 

lene 'ld e • 
k ld ~ '' maçlannın geriye hıra• 

ı ıgı anlaşılmı tı M 
tebr·ı d 1 · ıntakanın 

ıg n en sonra G l 
ku1UbU d a atasaray 
~ n en aldığımız bir tezke-

re e Bcıiktatla G 1 
hususi b' 8 ataaarayın 

ır maç 
liyordu. Bir n yapacağı hildiri-
h g n evvel açık olan 
bava Perşembe gUnO adamakıJlı 
o~duğu ve karla karışık yağan 

yagmur diln ak h ettıji ı 
1 

. şama adar devam 

d d 
ç 0 lkı kulUbOn Şeref llta

ın ald ae • • çarpışması kalabalık bir 
yırcı lophyamamıştı. 

k l
Bbirkaç senedir biribirile adam

a ı rakip M •• k 
Beıikta • ~ozu en Galataaaray, 

1 1 gıbı iki takımın kartı· 
8fmaaından k çı an haaılatm ancak 

Dl•kl fapv alt1114a 81•çı ••gr•ıl••l•rcl•11 61r kı••• 
11kanıp temiılenemeden, biraz 3 Galatasaray lehine 2 • 3 ıol 
ııınıp kendilerine gelemeden ayni farkile lıllrabate çekildL 

yolla d6nftyorlar. Kulllplerl uha· ikinci dene de ayni tekilde 

Atlnada yapılan bu seferki 
Balkan fudbol birlnciiiğine girme
diğimizi komşularımızın teessürle 
karşıladıklarını oralarda yazılan 

yazılardan anlıyoruz. Gelecek se

neki Balkan kupaaına, vaktile 
hazırlanmak ıartile, gidersek fud
bolda bizimle aıağı }'Ukarı bera

ber olan rakibler önünde kendi
miıl gösterebiliriz. 

Kaçırdığımız bu fırsat Uıtünde 
fazla duramadan Balkan fudbol 

ıampiyonaaına çıkan komıularımı

ıın fudbollerinde görUlen tema· 

yüllerden bahsetmeyi daha fay• 

dalı buh:.;yoruı. Şuraya kısaca 
kaydedeceğimiz hllkllmler ecnebi 

gazetelerinde çıkan teknik meka· 

lelerin umumundan edinilmit 

fikirlerdir. 
Balkan fudbollbıftn ılmdilik 

en lyiıini bu ıene birinciliği alan 

Yu,oılavların oynadığını herkes 
kabul ediyor. Yalmz fudbollerine 
aon aeneler ehemmiyet Termiye 
başlıyan Yunanlıların ilerde Yu

goslavlardan daha sert bir oyun 

çıkarmıya namıed olduklan tah· 

min ediliyor. Nitekim ilk oyunda 
Yugoılavlann beklemediği ıerl 

aistemle 1enen Yunan milli takı· 
mJ ilerde yetiıebileceğl mavldl 

anlatmııtır. 

Bulıar fudbolOnlln tepikten 

ziyade atletik kıymetlerlerle Jllk• 

ıeldiğl görlilmUştilr. Bulgar oyun
cuları çok cesur ve çok idmanlı 
olmaları sayesinde teknik hafif· 
liklerini örtmektedirler. 

Romanya fudbolU Macarlarla 
faz.la yoğrulmuş bir manzara 

göstermektedir. Romanyalı oyun .. 
cularda göze çarpan başlıca kusur, 
iıteksiz ve istikrarsız olmalarıdır. 

Son Posta - Balkan fud
bolüno giren dört milletin fud
bolculuk kıymetleri hakkında yll· 

rfitUlen ıu hükümlere göre genc
lerlmiıin, iyi bir programla çalış· 

tırmak ıartlle, Balkan fudbolUoün 
en lylıinl ve en llatunünO oyna· 
mıya namzed olacak tabii istidat• 

lara sahip olduklanm tekrar ha· 
brlatmak ta bir borçtur. 

Spor itlerinin idare mevkiindo 

olanlar birkaç haftalık ciddi ça• 
lııma ile Avrupai bir progl'am 

baı.ırlarlaraa bizim fudboliimllz• 
den de gelecek seneler uzun 
uzadıya bahsettirebiliriL 

Fransız 

lngilizi Yendi 
AYUaturyada yapılmakta olan 

ttç millet araıandakl tenli maçla• 

nnda Fransız teniaclal Bouauı 
ln,Uterenln ye dllnyaoın en im.
yetil ıampiyonlarmdaD olu 
PerrJ'l yenmiftlr. 

oyuncuların ·dl 
larını k il P gelme masraf· 
~-nu b obruyacak kadar az oldu-

ların yanıbatlarıoda olan Galata• devam etti ve neticede maç 4- 4 · 
saray, Beşlktaı, Fenerbahçe gibi beraberlikle nihayetlendi. •u a er ald ~ d ıa . ı5ıaıız an lik maç-

rı mevıımlnin 
farkla d . Uç aylık bir 
tini bir eğıştlrilmesl lAzımgeldi

daha hatırlamıı olduk. 

KulOplerimizl b 
relme vaııtal n, aa alarımııın gidip 
k anmızın va · ti arakı .. ta h zıye eri bize 

'i er taraf · · f 
anaçlar Y•pabilmelc ıçın aydalı 
vermiyor. 5

0
- k lmklnlannı 
gu tan •e .ır. 

ne ıeyircllerde Y•gmurdan 
d 0 l un görecek 

e oyuncularda fı.ıtbol o • ne· 
hal k 1 ynayacak 

a ıyor. Sahalarımızın aiti 
mazg4Jıız oldu. . l arı 
aölU h ı· gu ıç n de çamur 

1 ıne gelen d 
da futbol t mey anlarımıı.· 
olamıyor. opunu sürmek kabil 

Bu ıaydıklarımıza bir d b 
ıı olmıyan ve uz kt e la •· 
kınılann h' il . ~ an gelen ta· 

a erını kat k 
zannedildi-ı d arıa iıin 
hl g n en daha çok mu-

m oiduğu meydana k 
Bu havalard B çı ar. 
dan Snl a . eykozdan, Vefa· 

• eymanıyede 1 cula n ge en oyun· 
rımııın k 'k . . 

ve hb 5" tı lerı lzıyetleri 
ıı atlerıni 1 

açık b k nası tehlikelere 
ıra tıklarını dli .. k id .
1 

ıunme spor 
arecı cr~Lln vaı.ifelerindendir. 

danBir kere düıUnelim ; Beykoz
••purla b' b 

deniz aşan b ır uçuk 1aatlik 

h d K 
•ykozlular Taksim 

ya u adıkö • 
da iki kere Y. sahasına kadar 
. nakıl vasıtası deği • 
tırerek gittikten ıonra b' b şk .. ır uçu 
•aal11k maçta ilikl . k d 

erıne a ar 
ae andıktan Ye donduktan so•ra 

daha mllaaid vaziyetll oyuncuların İki tarafın yaptığı sekiz ıoUba 
bile bazı gllnler yaptıkları oyun• dtsrdll penaltıdan oldu. 

dan da kazandıkları puYandan da 
vazgeçecek hale ıeldikleri Yılbaşı 
oluyor. 

Scnelerdenberi deYam edip 

gelen bu iıe bir nihayet vermek 
Uzere federaayonun yabud mm• 

takanın bir çare bulmaaı li· 
zımdır. 

DUnkU Maçın Tafsllltı 

Birkaç yUzU geçmiyen merak
lılar önünde iki takım aahaya 

çıktı. Beıiktaı takımının orta 
akıncııı yerinde bir genç tecrDbe 
ediliyorda. Takımın di~er taraf· 

larında göze çarpan bir deiitik· 
lik yoktu : 

Galat .. aaraylılar ilk devreye 
kalecileri ve müdafileri Uk maÇ· 

Jaı ın:n başından beri bildiğimiz 

ıekilde, yalnız muavin ve muha
cim hatları değişmiı olarak 
çıktılar. Galatas P. ray muavin hat-

tının sağ ve soltaraf:nı F.ıh:rle Suavi 
almıılardı. Hücum hattı da sağ· 

dan baılıyarak şöyle yapılmııtı ı 

Bek"r, Münevver, Sa.ahaddin, 
Şahan, Danyal 

Sahanın çamurundan ve ha.va· 
nın ıoğuğundan iştihah ve dü7.· 
gOn bir oyun çıkaramıyan iki 
takını birinci devre bittiği zaman 

Turnuvası 
Yılbaıı için tel'tib edilen bey• 

nelml:el bir teniı turnuvasında 

Fransızların arbk lhtiyarlamıya 
ba~lamıı olan ıamglyonları 

Botora Almanların çok gllven• 
dikleri Prenn'i İıkı bir partiden· 

ıonra mağ'üp etmiıtir. 

Bayram Turnuvası 
Olacak Mı? 

Bayramda, Fenerbahçe, Be
tiklaş, Gi:nef, Galatasaray ku
lllplerinin iıtirakile bir turnuva 
yapılması için bu dört kulUp 
arasında gtirDş.meler yapılmakta 
idi. 

Fenarbahçe, Beıiktaı, GUneı 
kulüpleri eaasta mutabık kalmı.
lardır. Yalnız Galatasaraylılar 
turnuvanın yapılma ıartlannda 
bazı kayıdlar lıtemlılerdir. 
Eğer arife gününe kadar eıaalı 
bir karar ahnabilirae bayramın 
birinci, ikinci ve l\çüncU gtlnle
r inde dört kulübün takımlan 

1 

araaında iki9cr maçlı bir bayram 
turnuvası yapılacaktır. · 

L J . 

B•lk•• f•dhol 1a111pl•o•a1111cl11 Y•na11lıl•r tlern••l•4• P• ... elu•lı 
ikinci ol•11 Ro .. ••ı•lılu 

y.,..,.ıı1uı11, •o• ••a11a ı•n•rei, Balk•• ilrlııei•I ol•oları•• .... ı 
el•• ll•l.-r •illi tokuru 
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Erkô.nıharbiye 
Reisimiz 
lstanbulda Şehir, Müdhiş Sarsıntılar On Yaşındaki Aile Ba· 

basını Tanıyor Musunuz? BUyUk Erkanı harbiye r isl 
Mareşn l Fevzi dünkü Anadolu la Y erind n Oynadı 
ekspresile Ankaradan ıebrimlze ( B t fı ı · · .. d ) Sinemalarda au ara ıucı yuz e l - Konuşma. .. 

( Baıtarafı l inci yU:sde ) 

be' Sallantı 
Istanbul dUn tiddetli ve zayıf 

olmak üzere bet kere sallandı. 
Bu zelzelelerin merkezi, yani sal
Janb kaynağı lstanbuldur ve ya
yılma sah sı 60 • 70 kilometre 
iç.inde kalan yer.erdir. Kandilli 
rasathanesinden aldığımı:r. en son 
haberde, bize verilen malümatın 
hulasası böyledir. lstanbuldan 
60-70 kilometre mesafeden uzak 
olan yerlerde zelzelenin hııfif 
olduğu bildiriliyor. 

ilk Zelzele 
Saat tam 16 yı 40 geçiyordu. 

Tramvay titretmeaini andıran hafif 
bir saraıntı dul uldu. Fakat bu 
sallanma durma}or, devam edl· 
yordu. lıte, birinci zelzelenin baı· 
!angıcı böyle oldu. Fakat birkaç 
saniye sonra aarsıntı kuvvetlendi, 
ılddetlendi ve korkunç bir dehşet 
aaçtı. Tamam iki dakika süren 

· bu ilk zelzele ıehrln kalabalık 
yerlerjnde müthit paniklere Hbeb 
oldu. 

Rilylik Korku 
Çok tabii görmek lizımdır ki 

bu tiddetli sarsıntı herkeıi kor
kuttu, çok fena ve kanlı ihtlmaJ.. 
lu zihinlerde belirmeğc baıladı 
ve bina içinde bulunan herkeı, 
kurtuluş ümidile dışan fırladı. O 
dakikada lstanbulda, yakın za
manlarda bir benzeri görUlmeyeo 
bir korku ve heyecan ha~ası hn
kOm sürdü. Fakat bereket versin 
kl dllnkil sarsınblar blr felaketle 
neticelenmedi, sadece ehemmiyet• 
siz yıkı!malara, hafif yaralanma· 
lara ıebeb olmakla kaldı. Bunun· 
labernber itiraf etmek gerektir ki 
koca şehirde, sarsınhnın tiddeti 
yllzünden, misli görlllmemi§ bir 
panik oldu. camlar kırıldı, kapılar 
parçalandı. 

Yıkıhyor M'I? 
Dllnkll zebe!e paniği kendini 

en çok Beyazıd, Şehz.adebaıı, 
Divan} olu kahvelerile Beyoğlun
daki gazino ve pastacılarda oturan 
mftşteriler arasında hiısettmitlir. 
Beyazıtdaki sıra kahvel~r, diln 
Cuma olduğu için hıncahınç dolu 
idi. ilk şiddetli saraıntıda herkea 
zelzel olduğunu anlamıı ve h .. 
yecnnh bağırmalar ve yıkılıyor .. 
mıyız., fer) atlan araaında mUıt .. 
riler dı,an fırlamaya baılamıılar• 
du. Fakat )tlzlerce mlfterinln 
bir tek kapıdan çıkmUJ kolay 
olmamıf, pencerelere tekmeler •• 
yumruklar indirilmlı ve kaçLfmalar 
bu cam oyuklarından yapılmııtır. 
Ancak fırlayan camlar birçok 
lcimıelerin ellerini, yOzlerini ke .. 
aıiı, birçok kiıcaelerin burunlan 
iuınamıttır. B11 arada Divanyolun· 
da bir kahYenln penceresinden 
tokağa fırlayan bir mUıteri yere 
yuvarlanmıı ve tedavi ihtlyac.anı 
11Saterccek duecede yaralanmııtır. 

Borotlunda Panik 
Dlln ıiddetli aarsıntı ııraaında 

Beyoğlundaki panik daha taşkın 
olmuştur. Gazinolar, meylıaneler 
ve pastacılar hayli dolu idi. Zel· 
z.ele Hnasında mualar yerlerinde11 
oynayıb kadehler ve ıiıeler deY. 
rilince kapılara hücum ediJmif, 
ltltmeler, bkıımalar ara1ıoda 
herkes kendisini giiçlOkle aokaj'a 
atabilmiştir. Fakat bu ıırada cad· 
de de çok kalabalık olduğu içln 
çok korkunç bir manzara kend:
ıiol göstermit. bu arada kadın
Jar10 ve çocukların yOrek ürküten 
baiumalP\l'ı da baılayınca manza· 
ranm dehşeti artmııtır. Bununla
beral er lık şiddetli zelzele iki 
dakika g:bi uzun olmı~ an bir 
müddet dcwam ettiği için ıehrio 
hakiki aükii et vazi) eti çabuk 
teala etmiı dolayısile panik ı.arar• 
ıız neticelenmiştir. Kargaıahk ara· 
ıunda müıteriler beaaplarım öde· 
miyc vakit bulamadıldarı için 
.,.azino v diğer mliessese sahipleri 

bu panik para ı.aranna .ı;ebeb 
~ur. 

gelmiı ve istasyonrla Geneia1 dUdtiğllnden çıkar gibi fışkıran 
Dünkü zelzele ta bit sinema H lis, Ge er l S lib, lstanbul bu inecek ses o anda pa:ıarı adeta 

• )onlarında da dtı} uldu. Bu sırada valisi ve Belediye reisi fohlddin doldurmuştu. 
tinemalar ve d ğer eğl .• ce yerleri O d bul Kllçu""k çocuk hem böyle bagv ı· 
C b 1 b stündağ, şf>hrimiz e unan 

uma mlinasc et le hayli a Q. a• rıyor, hem de gat:ıetkeşliğinin 
1 kt F k t h h ld fı · digv er yUksek rütbeli zabitler tara- " ı ı. a a , er a e .ım seyr- p tronu üzeri de nası l bir tesir 

etmenin heyecanı ve sinema binaları- fından karıılanmıthr. Bir kıt 'a yaptığını memnun olup olmadığını 
nın daha sağ} m olması, bur tarda asker, polis ve bando muzika yan gözle sUzUyordu. 
pan:k baş gös•ermesin engel selam resmini ifa etmiıtir. 
olmuştur. Seyirciler sadece ciddi .............. _ ••••• ._ .............. ----·--·-·· Fakat patron kendiaiLe meşgul 
bir korku geçiruıekle kalmlŞ ve muhtemel feliiketlerln hiçbirisi değildi. Efüıde bOylilt bir tQl'ba 

ile gelmiş olan yetmişlik bir 
temıiller devam etmiştir. Bu arada kendini göstermemiıtir. Almankoca kansının: 
ıinema idareleri de seyi·r DUn yUzlerce telefon - Vag sizde patatas aarı. 
ciıerin zarar görmemelerini bs- muhaveresi yapdık Sualine cevap vermekle me.-
min edecek bazı tedbirler almayı Dünkü ilk ıiddetll zelzeleden guldü. Küçük çuçuk bana döndit, 
unutmamışlardır. ıoma aazetelerin telefonları maksadım aojan almak değildi. 

Zelzele Zararları bir hayli mliddet durmadan ir Bu iki çocuğun resmiai aldırmak 
Yukanda da lıaret ettiğimiz lemiıtir. YUzlerce okuyucumuz ve resim alınırken fark etmesin· 

gibi dilnkil zelzele, daha doğrusu · 
zelzeleler epıy<:e tiddetll olmakla zelzelenin içyüzUntı ve neticelerini ler diye lafa tutmaktı. 
beraber, ciddi bir ıarar vermiı sormuşlar ve kendilerine malü- - Abla hangisinden verelim? 
değildir. Sadece halk arasında mat verilmiştir. Bu arada bazı - Pahah ıoianlaıın. pahalı, 
çok kısa ıUren bir paniie s~beb okuyuculanmıı da, :ıehele eana• dedim ve ilerledim. 
oJmuı, birkac kişi yaralanmıthr. ıında ahnmuı ll:um ıeleıı ted- • 
Yıkılma olmamıştır. Ancalt ban birleri ıormuılardır. Cok flddetll Onlanıı lıalz kalacaklan :ıa-
mukaYemetaiı biualarm d varlara zelzeler esnasında bir feliketten manı gözetliyordum. Nihayet bu 
çatlamış. birkaç ocak bacası Y,l· ı k k kılmıf, bu kıfım harab duverların kurtulmak kısmen teıadüf neti· zaman geldi... ki llçll oğlan 
taiları dökülmüı. Bu arada birkaç cesl olmakla beraber dııan fır· çocuğu küfelerin, çuvalların 
evin de boıalblması iabetmiştir. !ayarak açıklık yerlere çıkmak, başından aynldıtar, arsaya çeldi· 
Bu arada evle.rdo masa liaUerinda bina içlerinde kapıların altında diler. Göğüslerinden çıkardıklan 
bulunan surahi, ıişe gibi şeyler durmak, yahud çok aağ'lam ma· yUz dirhem ekmekle iki üç Y.~~il 
yere devrilerek kmlmış, bazı ev· ıalann altına gizlenmek, zelzeleye biberi yemeğe baılatılar. KtıçUğQ: 
ı d d - Ah bir ıoğan olsa idi; 
er e e dolaplar devrilmiıtir. karta alınacak en iyi tedbirlerdir. diyordu. Ve ağnm ıapırdatarak 

Toprak UstUnde çökUntD •esaire 1310 Zelz•l•alnde yiyemediği soğanın haaretile ne 
de olmuı değl1dir. Bununlabera· lstanbul J310 yıhoda medhiş kadar yanık bir halde olduğunu 
ber hakiki ı.arar miktarı buglill bir ı.elzele felAketi geçirmiıt"r, ötekine göıtermek istiyordu. 
tesbit edilebilecektir. O 6ltımln sarsıntının merkezi de, Yanlarına yaklaıdım: 
ikinci, OçUncU, DördU11cU Ve dü ktı zelzeleler gibi lstanbuldu. - Yoruldwıuz. dejil mi? d.-

Beşincl Sallanlllar.. GUnlerce aüren yllı.lerce saraınb dim. 
Buraya kadar okuduğunuz sa- b ı'rrok binaların, cami ve min .. BU il v il "E • dedi. KilçUöll 

tarlarda, ilk ıiddetli zehelenin ~ Y g ve..,, • 
"erd'ği heyecan ve korkuuun ne- relerin yıkılmasına sebep olmuf, hep dütman gözlerle bana baktı. 
t:celerioi öğrenmi§ oldunuz. Fakat bu yüzden birçok 'kimseler enkaz Endiıell Ye şllpbell bakışlarla .•• 
sallantı korkuau, maalesef kısa altlarında kalarak 6lmlıte.. Bu - Yananda ça1'.ab~DUI iDMDD 
fasılalarla biribirfnl kovalayan di· arada hallC gllnlerce çayırlarda babanız mıdır 1 
ğer dört ı.elıele yUıündon çok ve cllier açık meydanlarda kal· - Hayır bizim b.ltamu: yok.. 
devamlı olmuştur. RaaathaneoiD mı~hr. - Ay ah kardeı mninlz? 
fe11 usu~;.-1ile teabit ett~ğine iÖre )f. - Evet. 
dlin 17 yi 19 dakika ve l3 saniye O.a doğru •tildimı 
geçe lstanbul ikinci defa olarak Y azıpı&Zı bit!rirkeıı. bepintıe - Çocuitımt dedim. ~n 
sallannııf, ancak bu ıehtle çok geçmit olsun, diyeli~ gaıeteCİ]linı, romancıyım, hikaye· 
bfJ ıt•çmiftir. Fakat 18 i 20 Zel_zele Başka Yerlerde De · · s· 1 -'· 1. l v h 
dakika ye 28 saniye geçe patlak cıyım. ız n çuuş~ao ıgıDız oıu-

Duyuldu ltU 
veren UçüncU zelzele, birincisi ka· Merke-' latanbul olnn dOnkU ma i ' 
dar ıiddetli olmuı, halk arasnıda u .. - Gazeteci mi? 
bllyUk bir korkuya daha ıebebi- yer sarsıntısı lstanbula cıvar şe· Küçl\k çocuk nefretle yerinden 
yet vermiıtir. Şunu da ıöyliyelim hir ve kasabalarda da hia1edilmlş· fırladı. 
ki bu aırada halk dııarda buluzı. tir. Muhabirlerimiz.den aldığımız - Ga:r.etecl mi? 
duiu için panik olmamışbr. Bu~ telgrafları yazıyoruz: Tllrkiyede hiçbir kimao gaze-
dao başka saat 17 yi 42 dakika 5 ( H ) f.. ve 10 &aniye vo 18i SS dakika ye Adapazarı, uausl - teciye bu çocuğun gösterdiği ne 
52 sanll • reçerek iki hafif zel· dtın şehrimizde nç şiddetli zel· retl görtermemişti. Bu çocukla 
zele daha kaydedllmitlir ki bun.. 1ele oldu. Çok korktuk, heyecan konuşmak: 
lar pek aı hissedilmiıtir. geçirdik. Zelzeleler: saat 16,30, - lstanbul gazeteleri adi pa-

Zelzelerl Duymayanlar 16,50 -.. lS,20 de elduo Hasar vo çavralar, diye kapısına giden ga· 
Garib deiil mi? Dünkü zel- telef yoktur. zetecileri kovmıya yeltenen meş· 

ıeleyl, hattı u tiddetliıiol bile lnegöl, 5 (Huauıi) - Burada. hur bir kadın terdsile konuımak-
duymıyanlar olmuıtur. Bunlar dUn akıam çok ıiddetli ve devam· tan da daha müşkUlmUf. Erkek 
tramyaylarda ve vapurlardaki lı bir zelzele oldu. NUfuı ~ayiatı kaıdetfuiıaa Uııtllne yabani bir keçi 
yolcular ır. TramYay yolcuların• ve hasarat yoktur. bl ld A ·ı v 

dan pek H kimseler, dUnkil ıid- ıi atı 1• vucı • onun a~ını 
detli zelzeleyi çok hafif olarak Tekirdağ, 5 (Husu11t) - Dün kapatarak: 
h'uetmişler, buou tramvay 1araın• aaat 16,30 ye 17 arasında tehri· - Sus, IUS. dedi. Gazeteci 
tııı aanmışlardır. Yolculardan pek miz Uç defa ıiddetle sarsıldı. Halk bnit· Söylediklerini hep gazeteye 

Ben sualime devam eltim: 
- Günde kaç para kazant• 

yorsunuz? 
- Otuz kuruş. 
- Otuz kuruş mu? 
- Hayır oluz kuruş yalnıı 

bana para verir. Kardeşim kUçllk 
o, bana yardım ediyor. 

- Anneniz yok mu? 
- Var ... 
- Anneniz çalışıyor mu? 
- Çalışıyor. 
- Peki.. parası yetl~mi~or mu? 
Bu defa küçik otlan olduğu 

yerden tepinmiye baıtadı : 
- Silyleme be •. Sakın ha an

nemize yardım ettiğini annene 
baktıiını söyleme. Gazeteci be •. 
Gazeteye yaz.ar,.. Ayıb. 

u küçük oğlanla iyice bell· 
ya çatmıştık. Biiylik Allaht• 
ağırbafh idi " ODU IÖZleriDİ 
dinlemiyor da. 

- Annemin ald ğı para Jal
nız ev kirasına yeter, dedi. 

- Peki... Mektebler açıhnca 
no yapacaksınız 1 

- Küçök mektebe gidecek. 
O Kaampaşacla bir m•ktebe ya• 
zılda bile. 

- Peki lell ?. 
Çocuk adeta bir baba fera· 

gaU nef 11i ve çok bllmit bir insan 
tevekktrlile gllldU : 

- Babamız yok, ne yapalım. 
Ben çalı~ırcağım, kazanacağım, 
o da okuyaca~ 

- Sen·a ismin nedir yavrum? 
- Ahmed.. 
- Ya kardeşinin. 
- Söyleme be .• Gazeteye ya-

zar, ıöyleme, diye s .ska çocuk 
yerinden fırladı ve kürdan gibi 
ince bacakları O:r:erinde bir oto-
mobil ıüratle yanımızdan kaçb. 

• ·Geçenlerde yağmqrha bir glln• 
dü Bulgarçarşısmın yakınında 
kurulmuş olan bu pazardan geçi· 
yordum.. iri 11oğao kümelerinin 
ukasmda kUçUk Ahmedi gör· 
düm. Kardeşini okutabilmek için 
kendini feda eden bu mini mini 
aile babasını .•• Yağmurun altmdat 

- Soğun... Taze soğan... E ... 
ıaa gibi, kızıl scğan l 

Bu manzarayı g6rUnce g~zlr 

rim 11zladı ve kendi keıı<iimeı 
Kadın Saylavlanmızdan ilk 

bekJGdiğimiı şey, memlekette ça
lışan anne ve fakir çocuk naese• 
lel•riııl etrafile tedkik etmek •• 
Met_listen onları koruyacak ka
uunlar çıkartbrmaktır. 

Çünkil anne vo çocuğun 
vaziyetini en iyi ve en yakından 
anlayacak ve duyacak olanlar 

yine onlardır. - * * 
--=--:t=>:::.......• ..-..- m • ~ 

BugUn Pangaltı 

T A N Sinemaunda 
Fransızca s8zlU çoğu zelzeleden lıiç haberdar çok büyük hir korku ve endişe yazar. 

olmamışlardır. Bunun sebebini, geçirmiı, herkes ••lerden dışarı - Canım ne çıkar, dedim, A M o K 
tramvayın hareket halindo bulun· uiramıılardır. Baıı evlerin duvar· yazaFSam fena mı olur? 
masında aramak 18zımgeliyor. ları çatlamıştır. 
Vapurlarda bulunnn } ole ular ise - Olmaz... Oynayanlar: MARCELLE 
relıeleniD biç farkında olmam..,. Çanakkale, 4 (A.A.) - Bugün - Haydi sen su1, dedim, se· ft.uAu;TAL .. iNKiJiKOff 
lar, yaln z bazı ldmHle, binaların saat 16,45 de cenubdan ıimale \'O oln aklın ermez. Ben ağabeyini• "" •~' 
aaraıntmnı u:ı.aktaa his edebil· lO saniye devam eden tiddetli bir konuşurum. lfayeten: DOnya haberleri 

miılerdir.z ·:e~l:ı;,:e;,;le~o~lm~~u~ş~t,:ur~.=====:;::;====K::ıc'=U;çU=k=a;;,ğ~a=b~ey~i~n==o ;:;:d;:;::ö:::' n=:d=il..:. ı::=~==-;:ı::M=lk==lll'l&==u:;;::•=·=~=T;;::e=l:=4:;::33;:::;7=4~~ 
Polis Ve itfaiyede s: = • 

Dlio daha ilk sarı ntı üzerin• ,----------~ Bayraa milnaseltetlla 
gerek itfaiye, rerekse polis tara· y ann saat 1 ı matinesindeo itibaren 

fından her ihtimt'Je kartı tedbir- s u M E R s • N E M A s 1 N D A 
ler alınmı tır. itfaiye, sarımlı ne- 1 • 
tice inde mangal ve soba devril
me i yüı.ünd n yangın çıkması 
ihtimalini düıünerek, bnuıa teıki
litile ıcferber vazi} ette bulunmuş, 
yangın ba~langıçlannın derhal 
bildirilmeai için bütUn karakollara 
ve diğer alakadarlar yerlere 
emirler yerilmiştir. Polis te her
blr yıkılma ve yaralanma ihtimal· 
terine karşı lmdad tedbirleri al
mııbr. Fakat bereket versin bu 

2 höyük ye muhteşem filim birden : 

MAHŞER 
Barometrolar dilıüyor... Zelzeleler dünyayı sar
sıyor. :. Yağmurlar, tufanlar baılıyor... Nehirler, 
iöller karışıyor... Denizler coşuyor... Kıyamet 

kopuyor ... 

ŞAHANE V_AlS 
Görlllmemiş muvaffakiyet: 

Oynıyao : 

MARTHA EGGER'I'H 
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AD ve AKKI Soyadları 
Nasıl Doğdu ? •• 

!l inri kı tın No. 160 
Her hakkı mahfuzdur. Nasıl Yaşadı? •• 

fi • ı - 93.) Nasıl Ôldi1İ 

Yeniden Soyadı Alan Okurlarımızın 
Adlarını Bugün De Yazıyoruz 

======>Ziya ~okir<=========================' 

un er Geçtikçe R s ihtilali 
~ uhte ·f Ş ·ııer Alıyordu .. 

Hecı Nuri bey dışarı çıkmış, ı muhte};f şekiller g-ö-st-e-ri_)_O_r,-K-a-f-. ___ B_u_h-areket, (Bağdad)ın va?.l· 

~Iraz ~olaşmış; e:inde çil yarım kas cephesinde mütarekeyi endt· yelini teh:i~eye koymuştu. Bnnun 
hra olc.uğu halde tekrar dönerek ran bir durgunluk büküm sürü· için ordu, 6ıncı fırkayı (Hankın) 
bu ~arayı Talat beyin masasmm yordu. Bu da, Ruslarla su .. h is~ikametine göndermiye, 13Uncü 
tlvı..erın~ bırakmıştı... Talat be lgılerek paraya bakmış: Y lim.tlerini kuvvetlendiriyordu. Rus kolordunun diğer bir fırkasile 

B 1 
ihtilal bükümeti bir beyanname müstakil suvari livnsını da ·Kü· 

- u, ngilizmiş. be ..• o· neşretmiş ; ( biz artık (Çarlz.m) in tülamnrnre civarından• yine ayni 

b ıye mırıldandıktan sonra ıilo ihtirı:alarından vazgeçtik. Bogv az· istikamete göııdermiye mecbur 
as.mış. Maiyetine memur olan 

Polı C "d E larda asla gözlimliz olmadıgıv g:bt olmuştu •• 
s . avı fendiyl çagv ırtmış.. h 

Kend ı • ududlanmızın barı"cinde de kimıe 
ı cep.erml de aramtf -

mecid" k ' uç ile kavgaya vesile çıkaımıya ni· 
Efend:~: ç~z:;:ı1:; bunlara Cavid yetimiz yoktur] demiıti. Bu söz· 

- Al •u E ler, (Çarizm) in aykın aiyaıct;n· 
k 1 v paraya.. vde plrinç d d · k 

a mamı1-. Git pirinç al. en aıma uıkulananların luıl· 
D • V bine bir rahatl,k vermişti. 

da!m~:.ış.. e ıonra ybıe lılerlno Fakat.. Irak ve Filiatln ceb-

El. i l helerinde cereı: an eden bid:se!er, 
ın n a bnda otuz b" b" J 

ta l° b } lr ID al• bu iki mıntakanan akıbetini pek 
n ıra u unan bir dahiliye na- k 1 k 

zınnau n k d' aran ı göstermekte idi. Irak 
e en ı namına ve ne d bh . d ) arkadaşlarının hesabına b o ce eaın e, ( Kfıtülammaro yi 

ya el BÜ • u para· lstirdad ve Ceneral Tavahendl de 
ıek b" ;m~meı:, şüphesiı ki yük· bütün ordusi!e esir alan ~ltıncı 
"dd ır azıletti. Fakat.. tuııbaı ve d cı en nıuhta k d .,.. or u bu mühim muıafferiy0tten 

• mili t ç ar 8 aşlan için sonra ciddi bir harekete teşeb.o 
e ve devletin parasına 'kar- b 

fl • asla cöm d d na etmem:ıti. Bu mnddet Z81'" 

Talit B · er avranmıyan fında, Alman miralaylanndan 
parayı ::~; b"haşta yerlerde bu (Bob) kumandasında (Iran) a gön· 
b 1 d ır ontrol altında derilen kuvvet, tedricen kuvvet· 

il. utunku.drmaması kendisini tı"ddet· l d i' (Ki en ı ve m h 
1 

en .r .mit olduğundan rman• 
etm· ti B ua aıc ere hedef ıab) a doğru ilerlemişti. Fakat 
zam aşo · ulnun içindir ld sadra· burada Ruslar tarafından ıiddetli 

ur oma ... "d 
b' d h .,. 1 are makinesini bir mukabele ile karşılanmıf, 

raz a a sıkmak; Adeta •. ti bh O h d mal d · ıuııı • ce esi yarılmış ; smanlı u u~ 
erecesıne varan füzull mas· duna kadar geri atılmıştı. 

rafları ortadan k ld k . 

( Arkııeı var ) ................. ...-... ----- · ····-
c Toplantı, Davetler-) 

Hukukcuların Çe-
kişmeli Bir Top· 

Jantısı 
Hukuk fakü:teai Ta~ebe cemiyeti 

dOn saat onda Halkevinde fnk11.lde 
den bir toplanb yapt·. Ruıı:namede 
J<'ni idare heyet:oin itimada llyık 
olub olmedığ nın görütOlmeıi iti yardı. 
Bu nbelle müukereler tok mOna
kaıah ve çekişmeli oldu. Ooce idare 
heyeti namına Rifat Gün y aöz alıb 
heyeti mo: afaa etti. Sonra Kerim 
Alyot da mQdafada bulundu. 

Di§'er taraftan ı:zad ı o Bü1end, Me· 
Jih heyet:n ale) hinde ıöz ıöylediler. 
N •tice e rey toplaoıldı ve idare hey
etine ekaeriyetle ltimad beyan edildi. 

GUzel SAnatlar Blrllfilnde 
Halkevinin srüıı:el 1an'atler ko" U• 

nun mimari 'ubeainin dün yıllık 
kongresi Yardı. Fakat ekseriyet ol
madığın d · n gelecek cumey bırakıldı. 

m. t• a ırma ııte-
.ş ı. 

Aynı uma d 
fi da b. b n a memurlara kar-
devlet r .eyanname nevetmir, 
ciddiyeti! erıle. meşgul o~anları, 
le • t• vazıfelerine davet ey· 

1 .. __ E_m_ı_i_k_v_e_E_Y!!_m_B_a_n_k_a_s_ı_il_i_n ... ı_a_r_ı _ _,I 
lstanbul Tapu Başmemurluğundan: 

mış ı. Çünko 
b h •on zamanlarda 

u ran, herke "b· bir 1 gı ı memurlara da 
IJBfkınlak vermişti A 1 k 

sefalet }'Üzü d • ç ı ve 
ı adetle . b n en yuvalarındaki 

rı ozulan 1 t"kb Umidl · • 5 ı ale karşı 
fn gilnd l1 

memurlar art ;~ g ne azalan 
Vicdanla~ k·· ıkl .. ı ge\'ıetmiıJerdL 

or enen'er . l"ki lr işadan ki . · • ır ı p ve 
çe nnııyorlard T . 

yUrekl" ı 1• emız 1 o anlar d L 
kat'Şleında a, nıanrumiyet 
eziliyorlar, h:;;~ biraz daha 
kuvvetlerini k • ve manevi 
yetlerle aybedıyorlardı .• V1la· 
büyUk bir Y~pılan muhaberenin 

ısmanı me l 
sikayet te~kil cdi •d mur ardan 
I · yor 1••• Fakat e .. ıne koyacak b k ' yel'" 
lu 81 a adanı bu-
namıya cağı için bunlar azil 

rah~d tecziye edilemiyor.. herıeve 
ar ın sonuna L k y, 

Talat p gara ılıyordu. 
aşa heın ·· · Cnü ıuı .atımallcrin 

ne geçmek ve be d 
lardaıı bekı • m e memur· 

ıenen Yaıüe~.ı 1 d 
ıağlam b"r fk· ,. on ar an 
b. • ' .rle latenıek l . 
ır çare dü,·· ıı çın 

unmuşlll. Me . 
maaşları k . . mor.ara, 

Fatihte Sultanmehmed maballes.nde Demirhane caddesinde eski 
129 )eni 157 sayılı arsa ile yine ayni mahallede Kapıarası Demir
hane caddesinde eski 3 yeni 5 ıayı!ı kAgir mağazanm hazine ismine 
senet verilmesi için milU emlak çevirgen:iğindcn istenmiştir. Kaydı 
bulunamcdığından ıenetsiz tasarrufata kı) asen muame:esi yaplmak 
lizere tapu memuru tarafından 2 • 2 - 935 tarih ve cumartesi gilnU 
9 dan 14 e kadar yerinde tahkikat ynpılııcaktır. Bu yerlerde sahih 
veya alakadar olduklarım iddia eden:erin on beş gün zarfında 
vesaiklerile beraber latanbul Tapu Başmeınurluğuna veyahud tahki· 
kat günü yeri de kendilerinin veya resmi vekillerinin hazır bulun· 
maları ilan olunur. 
-··---···------·----------------

1 ._ _In_h_i_sa_r_la_r_U_._M_u_·~ dürlüğünd en: J 
Kapalı zarf us~liyle 19/12/934 tar:hinde salan ahnacağı ilin 

olunan g azojenler 22/12/934 tarihinden itibaren bir ay ZCJrfında 
pazarlıkla ıatın alınacaktır. Vereceklerin on iki gün içinde projelerini 
tetkik için get:rmelerl, pazarlık l~b de 12/1/935 Cumarh:si günU 
% 7,5 muvakkat gtivenme parasiyle birlikte aaat 14 te Cibalide 
Levazım ve mübayaat şubeaine müracaatları. 11

8734., 

lf * 
Nnmuoo ye prtlarına uygun olmak tızere 5000 metre Amerikan 

bezi 16/1/935 Çarşamba gUnil saat 15 de pazarlık:a satın alına· 
caktır. lstek1ilerin güvenme paraaile birlikte Ciba:ido Alım aatım 
komisyonuna gelmeleri; (51) 

Bu akıam aaat 9 da 

Bfnbirdirek No. 6 da Bay 
Hakkı Kalyoncu, Süvari Miralay• 
lığından mfitekald bay Haaan 
Tah&in, eşi bayan Cemile, oğul· 
lan zabitvekili bay Ziyaeddin, 
bay Enver, bay Muzaffer Şanla, 
lstanbul itfaiyesi beşinci grub 
amiri muavini bay Ali, eıi bayan 
Huriye, oğlu bay Üwid Turan, 
Erkanıharb kaymakam mlitekaidi 
bay Süleyman İzzet, eşi bayan, 
oğlu Eskişehir Nafına Fen me
muru bay Gat:b, Posta ve Tel· 
grafta bay Behzad, Tıb talebe· 
R:nden bay Nevzad, bay Vedad 
ve bay Nusret YeğinsU, Saraç· 
hane başında topçu mütekaidi 
Miralay bay lsmail Ferahim, 
Eciabad inhisar memuru bay lb
rabim Hilmi Şalvuz, Selinik Ban
kaaı memurlarından bayan Al.ye 
GUlgUn, Kaı.mpaşa Atik dcraa· 
ne kapı caddesi No. 77 de bay 
Halil, kardeti bay Hll1e}in Alb· 
noluk, Emlak ve Eytam Bankaaı 
lstanbul şubesi müıtahdemlerjn
den bay Hf.seyin, kardeı~ bay 
Osman Kara dedeoğlu, Kasımpa· 
ıa Hacıhüsrev mahalleli No. 23 
te kunduracı bay Sabri ve kal'" 
deşl berber bay lsmail Salık, 
Kasımpaşada Hacıahmed mahal· 
lesi No. 124 te bay Hulusi Arı, 
Ankara ıilib fabrikası takımhane 
memuru bay Hulfıai Ye kızı lJ .. 
küdarda debbağlar mahallesinde 
bayan Aliye Yüksel. Şehremi· 
ninde Ere) ll mahallesinde bay 
Mebmed Şükrü, latanbul Koca• 
eli nakliyat şirketi kitiblerinden 
bny Emin, Gölcük fabrikaları 
Levazım anbarmda katib bay Sa
lim ve aileleri Karan, Ankara 
eczane yanında Musanm kahv~ 
sinden bay lbrahim Coşkun, 
Samıun GümrUk kimyageri Dr. 
bay Hakkı, oğulları bay Ahmed 
Muhtar, bay Hasan Rauf, eşi 
bayan Nnmika, kayınvaldesi ba· 
yan Faika Aybey, Hasköy mel'" 
kezi ikinci komiseri Vehbi Kural 
soyadı almı,~ardır. 

Mezlfonda soyadı Alanlar 
Merzifon (Hususi) - Jısndar

ma Kumandanı Bay Şevket Öz.· 
türe. tabrtrat kat.bi bay ALlz 
Taşan, hUkumet doktoru bay 
Ahmed Bilgin, belediye Dr, bay 
lsmail Kentli, belediye ebesi ha· 
yan E ehire Cem Aşkun, bc!eôiye 
s .hbat memuru bay Halil Oğul, 
seyyar sıhhat memuru bay Meh· 

med Altan, hususi muhasebe meınu• 
ru Hal:a Uslu, n\lfua memuru bay 
Hüseyin Uysal, diıpanser odacısı 
bay Hasan Ôzcan, varidat katibi 
bay Ahmed Ata, İrfan mektebi 
muallimlerinden bay Osman Ata· 
cık, Başmuallim bay Ahmed 
Güney, bayan Aliye Cnre, tel 

lecekli :u abılınde erzak veri-
. • u usul, birçcklarmnı 

memnunıyeti l i 
kat şimd" b rr muc p olmuştu. Fa· 

d büyük müsamere olarak sene"1°n '·ı·rı·cı"k •ıPEK Sinem~~ın a aa u 

m l k • aıka tür:n bir suiiı~l· 
a apıaı a , d 

C\ v 1 h . çı ıyor u. Herşeyden 
e as s f etmek · men aatler temin 

k~ ısteyenler, kcndi~erine hll· 
u et tarafı d , 

Turkçe sözlü, f&rkıh memleket filmi 

AYSEL Batakla Damın 
Kızı 

da bokk n an verlıen erzakı 
kar t . allara satı,·orlar, faxla 
y 

11 
eının etmek İçin birçok hile 

o arına ıapıyorlardı. 

Ta!At p lf. 

Filmi yapan: MU H SiN ERTUGRUL • Yazan:HASAN CEMiL 
Mllzik ı CEMAL REŞiT .. Orkeıtra: _!<ONSERVA TUV AR 40 kişi~ik yaylı sazlar heyeti. 
Oynıyanlar: BEHZAT .. L GAUP • HAZIM· MAHMUT - TALAT 

ine el .aıanın saderet mevki· 
g mesı, bozuk dil . l 1 

biraz düzeltir · . zen ıı er 

FER 1 HA TEV Fi K • C AH 1 DE • NA F 1 A 

DiKKAT • Bu akşRm müsamere için fiyatlarda zam yoktur ve bilcUer 
• 1 P E K sinemasında sablmaktadır. 

memuru bay Ahmed Kutlu, orta· 
mekteb musiki mual imi bay En
ver Gök, Karamustafapaşa mek· 
tehi baımuallimi bay Haki Engin. 
muallim bay Fuad Fırat, dişçi 
bay Kazım Utlm, mnlmiidürll bay 
Osman Erdem, ilk tedr:sat mn
fettişl bay Remzi Bingol, nfi
fus memurlarından Sezai On, 
istiklal mektebi muallimi bayan 
Aliye Taşkın, muallim bay Hüse
yin Avni Giray, Dr. bay CemiJ 
Uz soyadlarınmı almışlardır. 
Okuyucularımıza Cevablar 
Okuyuculanmızdan Be~ nn Huyriyeyı.:: 

Olcay lımine benzer Lirk:- ç 
kız ismi veriyoruz: Ola ( = val i, 
vukubulmuı manasına ) , Olaj. n 
( = ahret manasına ) , Olam 
( = debdebe, tantana ) • oı~ . ç, 
Olanca ( = kimilen, mec. 11, 

bütOn), Olca ( = gadmet) , Olcar 
( = cer, barbemri, havadis, ilin), 
O:caı ( = resmitazim ) , Olçum 
( = marifetli ) • 

Ankara Memiı &ade apartımanm• 
Bay Seyfeddioeı 

Sorduğunuza bir müddet evvel 
cevab verdik. Fakat a:z okuma· 
mıı olacaksınız ki ikinci mektu
bunuz geldi. Menet di) e bir keli-
me yoktur. Bu kelime Menek 
olsa gerektir ve zamanla teliffmu 
da değiımiştir z.anned } oruz. Ô.z 
Türkçe olan bu kelimenin manaııı 
alın, nasiyedir. 

Ankara tapıaında Keskinli oğlu 
Bay Bayrama: 

H Keıkin ,, kelimesinin manaıı 
hadit, had, kah, zeki demektir. 
Ayrıca bir de "keskin,, diye bir 
nahiyemiz vardır. Her lıa!de s"z.in 

ceddiniz bu nahiyeden olmalıdır 
ki cı Keskinli ., diye lakabınız 
kalmııttr. Bu iki kelimeden birini 
seçmek sizin hakkı:.ızdır. ............ --·-···· ...................................... . 

ALEM RAKISI 
Fabrika mUdUrlyetl, muhte· 
rem mUşterilerlnln bayram· 

lannı kutlular. 

BASAN 
ÖKSÜRÜK PASTiLLERI 

Öksürük, Nezle, 
Bronşit, Boğaz ve 
Göğüs Hastahklarile 

Sesi Kısılanlara 

şifai tesirleri çoktur. 

30 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

BASAN 
KUVVET ŞURUBU 

Zaafı Umumi, 
Kansszhk ve Kemik 
hastalık1anna şifai tesir
leri çoktur. Çocuklar, 
gençler, genç kız~ar ve 

ihtimal ki bu gıbı olmuştu. Bu. da 
se, ' . zatın pek çok knn• 

.er üzermde husule r divi 
•en~tiden ilerl geliyord!e ır g 

Unler aeçtikçe Rua ihtiliJI 

ihtiyarlar her yaşta 

istimal ed <!bili 1 r. Bayram günleri saat 11 de tenzilatlı matine!er 1 
... AY S E L: i Z Mi R O E p:aj~~:~;:d~a E ~:!~oı~aR A HASAN DEPOSU ,,, ........... __. ... , ... J 
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Sefer Hazırlıkları •• 

Birinci Süleyman, Bir Kııım Donanmasının, Fransız 
Kıralının Emrine Hazır Bulunduğunu Sefire Bıldirmişti 

KumaE Şarlken, bUtlln bu 
hareketleri casusları vasıtasilo 
adım adım takib ediyor, Birinci 
Fraruıu\•anın muhitinde cereyan 
eden badise!erden haberdar olu
yordu. (Rinson )un hususi bir mek· 
tubla lstmıbula hareket ettiğini 
haber elar a'maz, derhal (MiUin) 
valisine haber gönderdi. Yolda 
bir pusu tertib ettirdi. Sef:ri 
öldürterek yanındaki gizli mektubu 
ele geçirmek istedi.. Fakat hu
dud üzer:nde Bulunan Fransız 
valisi, böyle bir felaket vukuun
danşüphelenmiş, mektubu bir hiyle 
ile Rinsonun elinden alıvermişti. 

Onun için bu mesele, ıadece bu 
aciamıo öldürülmesile neticelen
mişti. 

Lakin Şarlken, bu meıelede· 
de pek bilekarane davranmış, 
giiya, öldürülen ıefirio üzerinde 
bulunmuş djye, ortaya 1ahte bir 
mektub çıkarmışb. Bu mektub, 
Avrupa hıristiyan alemini yine 
birinci Fransuva aleyhine ayak· 
landırmışt ı ... 

Birinci fransuva. artık bu hl1-
cumlar kıırşıaında barmamıyaca• 

ğım anlamış.. bu sefer de, Parlıln 
inzıbat işlerinde kullandığı (Po
len) lsmİ.ldeki meşhur hafiyesini 
yine giz·ı bir mektubla lıtanbula 
doğru yola çıkarmıştı. 

Polen, zeki bir adamdı. Kıra· 
Jtm bu mfişkül vaıiyetten kurtar
mak için ne mümkünse yapmıştı ... 
Birinci Fransuva, artık bu defa 
kat'i bir a1im göıteriyor; Şarl
ken ile harbe girişmek için birin
ci Süleymandan donanma istiyor· 
du. Birinci Süleyman, Franıuva· 
mn bu arzusunu da yerine getir
miş: 

[Sefiriniz Polenin iıtidaaı üze
rine don11nmamln mllkemmelen 
mticehhez olarak ol canibe azi· 
metine müsaade ettim. Kaptan 
paşaya da, reyinizden harice çık
mamaaı için emir verdim. Muha· 
rebenin hıtamında gemilerimi ia· 
de ediniz. Ve Şarlkenin hilekar· 
lığını nazar.dikkate alarak, onu 
kat'iyen mağ"üp etmedikce, zin
har sulh akdetmeylniz.) 

DemiftL 
lf 

Emsalslz Bir Hokkabaz 
- Haydi ağalar!.. Haydi da· 

yalarl.. Buyurun.. Etrafıma topli· 
nm .. Şu meşhur hokkabazm ma· 
rifetl~rini görün... Bu dünya 
kuruldu kurulah, böyle marifetli 
bir san'atkarın misli görUlmemiı
tir ... Oıaıanlı Padişahının .• Fransa 
Kırahoı:ı.. ispanya imparatorunun 
saraylannda aylarca misafir kal
mıı .. Yapt tğı marifetler, herkesi 
hayrette . bırakm1'tır... ( Çıngır, 
çıngır, çıngır ... ) Haydi ağalar!. 
Haydi, dayJlar.. Birer mangır 
verin., Ba meşhur hokkabazın 
marifetlerini seyredin... Başlıyor .. 
Başhyor •• Ha} dl, başlıyor ... (Çin· 
ıtır, çangır, çıngır ... ) 

Çıngarak s~s~erinf, Cezayirli 
Arab çığırtlcanının önUne atıJan 
bakır mangırlnrın ımgırtm takib 
ett .. 

Ynkıekçe bir tahta kerevetin 
etrafl genç, ihtiyar .. Yerli, ecnebi 
halk ile çevrilmişti. Bunlarm 
çokluğunu, gemiciler teşkil et
uıekte idi. Kerevetin üstündeki 
çığırtkan mtı~emadiyen elindeki 
çmgrağı çalarak söyleniyor; ikide 

birde, yanında duran meıhur 
hokkebazı gösteriyordu. Bu hok
kabaz, dilim dilim renkJJ kumaş• 
lardan uzun ve sivri bir kUlih 
bulunan başmı vakit vakit sallıyor. 
At kuyruğundan yapılmıt olan 
sak&lım sıvayarak etrafında top
lanan halka mUıtehzf bir nazarla 
bakıyordu. 

Çığırtkanın 6nUne atılan man• 
gırlar bir avuç olunca, hokkabaz 
yerbden yavaş yavaı kalktı. 
Omuzlarındaki bornozu bir tarafa 
attı. Marifetlerini göstermeye 
başladı. 

Hokkabaz marifetlerini gös· 
terirken, çığırtkan da izahat 
veriyordu r· 

- Dikkat edin ağalar 1.. ne 
sihirdir, ne keramet .. Elça bukluğu 
marlf et.. Al gözüm seyrede:im, 
hokkabazımızın elindeki koca 
değneği yutuşunu., Hop.. Hop .. 
Hop.. Iıte gözlerinizin önUnde, 
koca değneği yutuverdi. 

Hokkabaz hakikaten elinde 
bulunan liç karıı uzunluğundaki 
değneği ağzına dayamış .. Birden
bire ortadan kaybederk boş elle
rini havaya kaldmb sallamıştı. 
Bu marifete, herkea hayrette kal· 
mışta. 

Buna benziyen bir takım nu
maralar birbirini takib ediyor, 
kerevetin etrafındaki aeyircilerin 
çenberi geniıledikce genişliyordu. 
Arbk hokkabaz da aşka gelmiıü. 
lspanyolca, ltalyanca, F ranaızca 
Arabca kelimeleri biribirine ka· 
rıştırarak garib bir liıanla bağı-

rıb çağınyor, Her marifetin so
nunda alkıılandıkça, uzun saka
lını ııYayarak halkı başile ıelim-
lıyordu. (Arası Yar) 

Cil'}inizin zarafet ve ta• 
ravetini ebediyen muha· 
faza eder. Terkibindeki 
aaf ve hususi maddeler 
aayesinde kullananları Ve
nlls kadar güzelleştirir. 

Beyaz, eamer, kumral 
ve sarışın her tene uy
gun Paris modalarına göro 
renkleri mevcuttur. Ruh
nivaz ve latif rayihasile 
en kibar familyaların 
memnuniyet ve rağbetini 

kazandığından Türkiyedo 
gıbta Ue karıılanmıt em
aals'.z bir pudradır. 

Umumi deposu: Bah-
çeknpı, Hamidiye Tür· 
besinde "Evliya Zade,, 
Nureddin Eren ecza alit 
ve ıtrıyat deposudur. 

Dikkat : Depomuz ayni 
mahalde soldaki 28 nu• 
maralı büyük mağazaya 
nakledilmiştir. Bilumum 
Venüs markalı müstahza· 
ratımız, Sümer Bank Yer
li Mallar Pazarlarmın bU· 
tlln şubelerinde ıahl .. 
maktadır. 

Bir Facia 
Kurtuluşta matra fabrikasında 

tesviyeci Mustafa makinenin ba

tında meşgul iken nç parmağını 
kaptırmış, tedavi altına ahnmış

lır. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhamman kıymeti 

Lira Kuruı 
MERCAN ı Mahmutpafa Dayehatun Kalcılar 

hana alt kat eaki ve yeni 6 No.lı 
dükkanın 1-2 payı. 

128 25 

FENER 

FENER 

EMiNÖNÜ 

EMlNôNO 

EMiNÖNÜ 

ı Seferikoz Fener Caddesi eski 158· 1444 
162 ye:ni 128· 132 sayılı kahvehane 
ve evin 57 -96 payı. 

: Hamamı Muhiddin cami içi sokak 576 
eski 37 ve 1 No.h eY. 

ı Bahkpazarı caddesi eski 91 yeni 492 
9 dükkanın 135- ı 920 payı. 

: Ahıçelebl Lüleci sokak eski 3 431 
yeni 5 dükkinan 4316-36000 payı. 

: Balıkpazarı caddeıi eakl 167 yeni 1584 
81 No.lı dUkkinın 4-8 payı. 

BÜYÜKDERE ı Çobankızı ıokak eski 28 yeni 7 606 
No.lı evin 6· 16 payı. 

BÜYÜKDERE r BOyüdere caddesi eski 388-390·392 803 
yeni 359·361 No.lı maa odalar 
iki dilkkinın 6-16 payı. 

ARNA VUTKÔY ı Btıynkayazma caddesi Ye Yeni 1159 
çeıme sokağı uki 30/32 yeni 36-11 
aayıla iki evin 3312-8640 payı. 

: Bahkpazarı caddesi eski 135 yeni 175 EMiNÖNÜ 
45 No.h dükkinın 448739 .. 
l 9353600 payı. 
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Yukarıda yazılı mallar 13/J/9J5 Pazar gllnU aaat on d6rtte 
idaremizde müteıekkil satış Komiıyonunda ayrı ayrı açık arttırma 
ve peşin para ile satılıktır. Iıteldilerin yüzde yedi buçuk pey akçe
lerile gelmeleri. (F) (8767) , ........................................... ,~ 

TÜCCARIN SOY ADI 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Ticaret ve aanayi erbabının bir an evvel soy adlarını ılcilll ti

carete tescil ve ilin ettirmeleri ve Odaya da bildirerek yeni ad-
larına göre değiıecek imza nllmunelerinl teYdi etmeleri menfaatleri 
icabmdandır. 

Odaca ticaret ve aanayl erbabının yeni ıoy adlarına 16re fib
rfatinin tanzimine baılanacağından arzu edenler hanp firmanın 
hangi •oy adını almıf olduğunu odadaa lğrenebilirler. (6534) , ............................................. ~. 

lkiıad klnaa 5 

Zelzeleden Sonra 
( Baıtarafı l inci yOade ) 

saniyede şiddetle yerinden fırladı. 
Oçüncll zelzele de çok korkunç 
o1du. aletin başında idim ve müt
hiş bir heyecan geçirdim. DllnkU 
zelzelelerin istikameti ufkidfr.,, 

Rasadhanenln Raporu 
Dünkü beş zelzeleden sonra 

Kandllll rasadhanesi, Sismograf 
aletinin yazışına göre bir rapor 
neıretmi§tir. Bu rapor aynen ıu· 
dur: 

"Bugün ( dun ) ıaat 16 yı 41 
dakika ve 49 saniye geçe fevkal
mcrkezl İstanbul mmtakasından 
60 ila 70 kilometre mesafe dahi· 
linde tahmin edilen tiddetlfce ve 
azami aafhası iki dakika kadar 
devam eden bir zelzele kayded;I
miştir. Derecesi 1 O kııma tefrik 
edilen zelzele üs karesinin beşinci· 
ıine yakındır. Bu asil zelzeleden 
sonra saat 17 yi 19 dakika ve 13 
saniye geçe haliistirahatta bulu· 
nanlar tarafından hissedilebilecek 
derecede hafif ve saat 181 20 
dakika ve 27 saniye geçe, birin· 
ciye yakm bir tiddetlice olmak 

1 
üzere bir bareketiarz daha fşldl!· 
miştir. Bu sonuncunun derecesi 

zelzele Oı karesinin 4 numarasına 
uygundur. Bundan başka saat 11 
yi 42 dakika ve 1 O saniye Ye ssat 
18 l 55 dtıkika ve 52 saniye geçe 
iki hareketiarz daha olmuısa da 
hafif ve insanlar tarrfmdan hiu .. 
dilemiyecek derecededir.,, 

Bu rapordan anlaşJlıyor ki, dUn· 
kil zelzelelerin merkezi lstanbul
dur. Bununa beraber Sen Benuva 
mektebi rasathanesinin merkezini 
cenub istikametinde ve lıtanbula 
200 kilometre mesafede olarak 
kaydetmiştir. Fakat rasathanenin 
tesblt ettikl neticenin daha eaaıb 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Ankara meteorolojl 
enstitUsUnUn tebllgl 

Ankara, 4 ( A.A.) - Ziraat 
Bakanlığı meteoroloji enstitü· 
sün den: 

Bugün lstanbulda 16.39 da ıimal 
Ye cenub istikametine 20 aaniy .. 
den biraz fazla sUren bir zelzele 
olmuştur. Halkalı meteoroloji istaı 
yonun hassaa barografı 22 mili· 
metrelik bir çizgi yapmış ve bar• 
grafın stili yermden fırlamııtır. 
Zelzele çok kuvvetle hiaaedilmiştir 

~------------------------------------
Yangın KuleleriYıkılacak Gibi Şallandı 

·······-· .. -... --............ ·-·····-··--
( Baotarafı 1 inci yüz '•) 

yıkılırcasına sarsılmış ve içindeki, 
bizlerden çok fazla korkmuşlardır. 
Zelzeleden sonra Beyant yangın 
kuiesine telefon ettik. Rasad 
bekçiıi kartımıza çıkh ve sorduk: 

- Geçmiş olsun, ne var ne 
yok? 

- Hiç sormayın halimı.. Koca 
kule yıkıhyor gibi aallandı, çok 
korktum. 

- Ne yaptın zelzele olurken? 
- Ne yapabilirdim, vazife 

başında idim ve yang:n raaad 
dürbününün başından hiç ayrıl· 

madım. fık ıeb:eleden sonra itfa
iye mUdürlüğUne telefon ettim. 
Kule 1310 zelzeleıinde çaUamıı 

olduğu için vaziyet çok teblikell 
idi. Kuleyi terkedip dııarı çıkmak 
lçill lz:n iatedim. Dk önce verme
diler ve vazife başından hiç ay• 
rılmamakhğımı söylediler. Ben de 
dedikleri gibi yaptım. 

Fakat biraz evvel, aaat yedi< 
de tekrar telefon çaldı. izin ver
diler. Şimdi kuleden ayrılıyorum • ., 

Şunu da hatırlıyalım ki bu 
vazife adamının, bllyük bir feda-

\ 

Kuvvetlilere -Sıhhat 
QUINIUM LABARRAQUE.ın 

• remekten sonra bir llk&r 
i kadehi miktartnda iatlmall 
~ kısa bir zaman zarfında 
• : en kansız hastalar kuvvet· 
& ferini lktiaab ederfer. 
: Onurı için zaytf olanlar. 

karlık ve feragat göstererek yan
gın gözetlediği kuledeki tarasaud 
yeri 47 metre yüksekliktedir. 

Galata kulesine gelince ; zel
zele burada da bUtnn fiddetile 
hi11edilmiştir. Bu kuledeki taraı
sud yeri 46 metre yilkaekliktedir. 
Bu kulenin bekçisi biı:e telefonla 
ıuoları söyledi ı 

" - Kule yerinden kopar 
gibi ıallanmıya baıladığı zaman 
ne olduğumuzu ıatırdık. ÔdDmÜI 
patladı. Fakat kendimize çabuk 
geldik Ye dnrbUn batından hiç 
ayrılmadık. Beyazıt lıuleal boıal

taldığı için bizim vazife bqındao 
ayrılmamakhğımız lcab ediyor. 
Aldığımız emir b&ylecllr. Zelzele 
iatediği kadar tiddetli olsun, Yazl
femize devam edeceğiz . ., 

lıte.. vazife ve o mefhumun, 
lnıanı tevekkllle 16tllre11 bir 
tecelliıl. 

lf 

DllnkD zelzele eınaamda Çem
berlitaf ıUtunu ile Sultanahmed
deki dikili taılar da çok aaraıl
mıı ve Çemberlitaıtan bir Ud tat 
dnımUştnr. 

E hastalıktan veya fazla ça· = lışmaktan kuvvetsiz da,ma, == olanlar, pek sert ne,vO nO- =
=. ma heaablle yorulmu• gene· = - -

1 

= ler kans•z genç kızlar ve = 
! ihtiyarlar. -
·Tıp fakUltesı talıdirnamısinl hııı: 

• e 
uınıum 
altır141q~& 

Şarabı aımahdırıar. 

BOtOn Eczanelerde ehven 
fiatla satılır. 

Devlet Demiryolları ilanları ] 
Sağlam Çuvallar içinde Olmak Şartiyle 

10/1/935 tarihinden itibaren perakende taşınacak madeO 

k6m0rlerlndea ton •• kilometre ba11na 2 kurut ahnacaktar. ..25,, 
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6 Kfinunusanl Pazar 

lıtanbul - 18 Çay saati otel TokntL• 
J'anda ı n:tkll, 18 jimnastik Selim Sırrl T 
can, 19,30 hab rler, 19,4J Hayaya ltar- 1 

k Z
. ng r 

or eıı traıı e criya ve arlrada ,ları, 20, IO 
Ba)aı Nimet Vahid plyııı:ıo .1 b ' 1.1 
20 4 k 

ı e ır ı ıte t:ırkı, 
• ı or eıtra plAıdarı 21 ıs h 

b • • • ıon a be •lcr 
o raa. " l,30 Baya ı Em· la • 

'H ca •ne ıan (Şan) radyo 
ı: taogo o k atr1111 ile bır.iktc. 

d Btikrs~ 361 m - 12 ki lı k orusu, 13 
;a I yo 18~rkes raııı, haber er, konier na. 14 

20 20 lllkor~utra, lıab r ler, 19,l"i orkestra, 
lu~'a p , 0,45 konferans, 22, 10 rad) o or• 

'
8 

8 1
•. ha be er, orkeatron n dev<1mı. 

erlın 35., m 18 30 k 
19 30 t • - ' as er mırt'an, 

• Ben o:ı!k o kut ro 15 H 
nok"f 21 k ra, • • :ımburgtau 
saa: 1 

1 
arı 1 < n tr1at, 2 'i haber in. 23,15 

..;eş • yatı, 1 gece konaul. 
a şova IS4S - tS mualkl noel ıke 1 

lıonf<'ra 1 Vf! ıllr r 21) 2.) Ç ı 
aktilnllte 21 k 'k ' piyano kons eri, 

' 11 'a m o ıae f 2 konseri 2 t,25 plfl~ 24 ö ' ıpor, 3 r < kllm 
' 1 ıler, 24,-5 dana. 

7 Kanunusani Pazartesi 
18 Fransızcı d ı " 30 b ru crs, ,,, d a ns muslklılle 

a mua ki p fık'arı, 19, 3() h aberle r 19 40 
so o pıırçalu 'A fi ' ı ' 
Um S il S p < e, .. o 1urdumuıu bl e-

e 11 ırrı Tere 20" 21 1 h an, ,.,ı ı Got.ıma caz. 
lt;lr~I~on d auerler, 21,SO Baynn Bedr.yenln 

B ed ra yo c az ve taııgo o keıtrası 
u .ı pe,te 5· 0 · 

trasa, 19 dcra, 19 30 m .- 18,30 salon orku-
ı8zler 20 43 , o. keı t rnnan devamı 20 

• ' operada v •il k F lh ' 
lıo ı serfo nakli. 22 50 h ece ' armo:ılk 
orkcat •ıın. ' aber.er, 24 Çingene 

8 ealau 316 m _ 27 el5:ı:.' er, 17 haberi filharmoofk konur 
20 4 er Yesaır" 20 a sk • 

ı S Saar llı.crl d ' er mus kaal 
rlyat, .: ı sktUa it c Ç;n s es leri lalcnll ne~rl-
lst oua mnalk •I ıke; ı,ıo Hala!I, d lc Jaı:de 
b~rler 'l3 3.l da ç, 22 ay mus.klal 23 ha• 

' ' na ınuılklsl 
Ha nburg Sli4 m - 18 3o 

19 ıöx er 19 J5 1 • halle t•rkılım 
' • ıava hıı ı • 1 20 ' muılltaaı 2l h b 

1 
s e er, n11ker 

V ık ' er er, 21 111 D V 
o alı.eç 22 10 S ' f r eg gu n 

nlıl, 2J h~bc ı' ; hubcr lin C- d ur acnfo
al. ıa-o konse L er, .. , 'll muıı k i parçaları 24 

Var9ova 13ı;5 - 18 t 1 
•1rl, aUzler ilk P Y•no·keman kon· 

l ' P l8,50 s6 ı 
p lkları, a6:ıler. 2) koro ı er, 9,16 okara 
hafif ınuılkl k 1 konseri, ıöı.la ., 1 

• ar ı hab ı ' <· 
konıer, :n •c k f ' e • er, 22 ıenfonlk 
u •ro on ırana, 23 k 'A--.., il dans. re •aw konseri, 

8 K&nun lıtanbu uaenı Sah 
'I ı il Almanca d 

p k •n, 19 3 h b 1 era, 18,SO da;ı• 
Ma nıud tu~fnadaa er er, 19-40 Bayan Rlıa 
la ' 20,10 Uyatro o p 1ano rc:fal<at le farkı• 
ıtudyo haf.f nıaılk~ıua~,'.sl plllk arı, ;./0140 
lıaberler, ~1 ,30 radyo kKcıtıraaı, 2 ı,2o •on 

or ea ıra11 R d 
.,. tanio orkutrası. ' a yo ca:r. 

Budapeıte, 650 m. - 18,35 çay 
C" Z ' , 19 ders, 19,80 P.ik, konferans, 
21 Budapeşte konıer orke1trası, ha
Lerler, 22,50 Bachmonn amalon kuar
tet t kımı, 24 haberler, 24,20 çingene 
musikisi l,10 ıoıı bal::er:er. 

Brcalan 516 m. - 181~ tarkdar1 19,25 
Sl'eıı:ya a iz, 20 cğle ıcelf konae. ~l haberler, 
21,10 Lotac an Bord acılı dcnl:ıçl komedi ıl, 
=12 radyo or' ewtraalt 23 haberlta, 2325 pllk 
ko.ıaerl (rub1 muslk) 

Munlh 405 m. - 18,~ kallı. t..rkılan, 
19, ~0 ıözler, 20 ııe nfonlk konıer, 21 haberlsr 
:t. J, ı o opc rerle r ıcı J f.l im er, 23 haber!cr, 
23,2(1 saar haberleri :lS,30 von n fg DeutııcheD 
la ımll muıı.klll ııkcc 24,30 r ece musık .ıL 

Varıova 1345 m. - 19,15 Trio 
konseri sözler, 20 şarkılar, 20,30 Ak
tüalite, 20,30 p '.ak apor, 21 br.fif mu• 
siki, 21.45 b aber'er, sözler, 22, rek· 
lamlı konser, 23,15 dana. 

11 KAnunusanl Cuma 
. latan bul - 12,30 plak ründliz ueş

rıyatı, 18 Tokatliy n otelinden n nk
Jen caz, 19,30 çocuk biklyeleri, iO 
haberle~, 20,10 h avayan gital orkea
tr ı ı (Sıret ve arkadafarı tarafından, 
29,40 Bayan Sabaht Hüsnil tardmdıın 
P Y.iDO refakatile ıarkıl , r, 2 L fİİr, 
2l,J5 son bal:erler, 21,30 radyo o rkea
tr .. aı, 22 radyo caz ve tango orkeatraaı. 

Bfikre§ 3ti5 m. - 13-15 plik ve 
haberler, 18 radyo orkestra ai haber' er 
19,15 radyo orke ıtrası 20 konferanı, 
20,20 plik, konferanı, 21 110 aenfonilc 
konser, 23 haberler. 

Beri n 357 m. - 19,30 prkılar, 
20 m ik rofon konuşma'nrı, 21 mil.i 
neıriynt, 23 ha herler. 2 !, 20 yayh sa
lar konseri (Schubert) 24 gece mis:kis i 

Münib 405 m. - ı ~.so çift piyano 
için sonatl .. r, 19,05 sözler, 19,25 bir 
köy ü niin spor için sözleri ve saire 20 
bandom·zılca, 21 h:ı.l:erler, 21,10 rad) o 
orkestrası, :!3 haberler. 23,20 program 
ar s , ~4 dans, 

S tras l:ourg 349 m. - 19 Liyondan 
naklen ko.uer, 20 ıözler, ~0,30 p:lk, 
•öz er. 21,45 plik, 2~ haber.er ( A '-
~anca) 22,15 Benj :ı.nın Godı:rdan ( La 
•ıvan iere) lam ndeki üç perdelık 
opera11 

12 kAnunusanl Cumartesi 
fatan l ul - 17,30 inkı l4b deui 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkO Bilmece 

BugUnkU Bilmece 
Eoı d<.rt köıelerl aıağıda ya• 

ıılı manalara ge en öz Tilrkçe 
kelimt-lerle c!oldurunu:ı. Bu sa• 
yede hem vakit geç irmiş, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren· 
mit oluraunuz l 

1 2 3 4 5 

Soldan sağaı 
1 - Tecrübe etmelı 
2 - lsl h e C:it 
S - Temiz 

8 

4 - K rm zıyn l:en zer Mr renle -
kırmuk maadar ndıı n ı;mriha :r.ı r 

5 - htiın s et - beyaz 
6 - Yel 
7 - Liihım • m emnun 
8 - Cüsse' i • K eçi yavrusu 

Yukarıdan aşağı: 
1 - M vkıf 
2 - Gen"ılik • bir nota • erkek 
3 - Bir menim meyv. ıı - harta 
4 - Erkek - F·rça:la bulunr n 
S - Hem hulubattan birinin, 

hem de Lir mem"eketin adı -
bir nota 

6 - Benzer - rllzgir 
7 - Bir nota 
8 - fsmet 

, ' Mütenevvi ve müntebab çeşidleı· 
En mükemmel cinsler 
En dfuı fiyatlar ••• 

İşte: 1&tm alırken nazarı d ikkate alacağınız baılıca yasıflar 

Empermeabllize Garanti 

" Manleberg,, eskimez 

Ye su geçmeyen ve her renkte 

"Burberry 
" 

PAROESüLERi MUŞAMeALAR 
••• ••• / 

En mUkemmel 

's~ ~ 
Kadın ve 

kumaşlarla Çocuklara 

imal edilmlt mUtenevvl ve 

mUntehad 

PALTOLAR ceşlblerde 
,-ı 

••• MANTOLAR 
Hazır ve iımarlama 

son moda ve 

ELBiSELER MUŞAMBALAR 

TEDiYATTA TESHiLAT 

İstanbul İthalat Gümrüğü Müdür· 
lüğünden: 

Adı Ki'o Sandık 
Anatol esansı 237 4 
9/1/935 günli saat 14 te dış memleket Jere çıkarılmak sureti!o 

açık arttırma ile arahlacaktır. İ&tekiile rin o saatte 6 No. lu Sahf 
an barında bulıınmahı ı ilan olunur. (8686) \ Budapeşte, 550 rn - 18 

kesir 8 19 d • opera or-
. ' ers 19 30 · b konııer 20 ö • 1 çıın al aletile 

' 5 z er 20 ·ı- ,_ I anua kiai, 2l 10 t' ' ,_o §! r 1<1 ı oda 

(Üniversihden nnk!en C. H. F. genel 
kit bi Receb P eker t • rafınd3n) 19, O 
haber'er, 19,40 sror habe .. leri, ( Eiref 
Şefık). 20,10 tiyatro mu•ik:•i pl&klar•. 

~· Or. K AL N Ri -c 
ızmı!llZ"IMZIZ~~~----laml ____________ , 

Bayram münasebetile 2.i ç :nge118 ~rk ı~atro, 2~,40 haberler, 
Breılau 316· • raı ı, 24 cıt.z. 

musikisi '.. . rn. - 16 Schrammel 
oı , ıoz er 20 b. 
c. hal erler, 2 1 is !c!'e ı danaları, 
o rg konıcri, 2J 'h1 ın.ı l ı nc4ry:ıt, 2~ 
2j ,.jS danı mu ' k·b; r.er, 2d,t S ıözler, 

V • · ıaı. 
•r4ova 13~5 

ler, ıs.as ' m. - 18 p·lk, aöz-
19,45 edeL~;:~ıla2o •özler, 19,15 pak 
rcf. k t.le) nkt' . t t.sr~ıl r, (p"yano 
2:! plak Ue b" uaı. e, 20,aO Pik •Öz er 
k • ır Opera 20 aO ı 
onı.rı, sazter 24 os ld , rek.im 

9 Ki ı ans. 
nunus 1 istarıbul _ 18

8
" Çarşamba 

Jl~naatik, (Seli11ı :ransızca ( era, 10,30 
plakları 19 3o h b '}1 Tarcan) 19 dana 
Baba tara'fınde: er er, lU,40 Omor 
tırkılar, 20 h f'f P ~a.no refa k · tile 
8 la iyka orkel muaLu plikl ra, 20,30 
ber er, 21,30 ra~ r.ı ııı, 21,15 •on b • 
caa ve t<. nao orkyo torkeetra, 22 radyo 

B • eı raaı. 
udapetle SSO 

"."hane kooae'ri 19 ~· - 18,38 kah
ndn ( ••an,•. 19 'ss era. 19,30 konse

apefte oper.' • nda.saller, 20,30 Bu
temail;) 24,15 plik ah bm 1ı.11, (opera 

Bres lf u 316 ' a er er. 
• oı, - 19 T . l 

kona • ri, ıözler 20 k rıo p yano 
20,40 haberler ı 22 ı8r es tra konseri, 
2k~'~5 rniili nc~riyat •>:l a1a5ard neıriynb, 

111 93 l b ' wi:: ı anı .... . , .. ıa e rler 23 iiO d .. ,us • 
Varıov" 1a45' , anı muıiki•i. m ._ , ın. - 18 . 

an KOnıeri 18 SS pıyano-ke-
farkılar, 19,4'5 okon p '.k• ıpor, 19,15 
hafif tnu&iki e k . ?oıık bKhiıler, 20 
•özler, 21 p!ik t~alıte, hafıf ınulki 
ltonaeri, 2" "O : af beı ler 22 chopi~ 
ı .,., r..on erl" 22 
ar, 2a rekl&m, d na, ,40 ı · r ı. ı-

aiklai. •ıta plillları ve mu• 

Straıbonr 34n 
nak·ı .,O g, ~ m. - 19 Pa · t ı , .1. ıöd 

20 
rıa en 

aoliıt konıer~r, , IS korıferana, !:!O, :ıo 
Pariıte1t nakil• 2~1,30 haberler 21,4Ci 
lcr v waa'r" 24 bo'l5 Almr nca haber-

10 ki' yOk konaer. 
lat nbu~un~-nl Perşembe 

fOniYerai ed - 7,30 lnkılib d nl rl 
Fark •• Gen:ı°k~~ld.en C ımhariyet Ha'k 
fın an) 18 3S Altıbı Receb Peker t ra
muaıkiai (plak) mAnc.l den, 19 d· na 
lhe n Ce i ed . l9,83 haberler, 19,tO 
ref k tile ~ın te> rafından piyano 
pl&1 ?arı 2'l,'3; .~ar, 20. hafif muıiki 
trn11, ' 1 15 üdyo çıngene orke.-
orkrstra' 1 

1

2°2" haberler, 21,30 rad.,o 
• ' rady J o .e• t:r.ı ıı. o caz. ve t ango 
Bükreı, 364 rn 

h ,ber er 18 ., • - 13-15 plak ve 
b ' .. a on orkp t 

erler u lon o ·k· t • "sı, 19 h a-,. • ... sra· 201 f ' il O .., · ton er. nıı, 
._ • nJl reı OP,eraaı d . 
•eılrJı 2u k f n an •• o-ı or· 

• on erana. 20 30 B k 
oper • nd n n icU ' ü reı 

20,SO G. Gü yan tar~fından piyano 
r ... fakatile f rk ı l ar, 21,15 son h ... l erler. 
2 1,30 Bl' yıın Bedriyen:n ref .. k ntile 
rcdyo ca ve t ango orke.stra sı. 

Bükreı 364 m. - 1 J-15 pllk n 
haber er, 11 Oskar anmkaa'o 19 haber
ler, 19,15 asker mı:r ıkas .•konferana, 
10,29 p ile-konferans, 21 :{_•dyo cazı 
aözle r cazın devamı haberler. 

Budapeıte 550 m. - 18,35 viyo
lonsel konseri, 19,05 söz er, U•,:!5 
Macar ıarkıları. 20,20 ko .1fer ns, 20,40 
kn rıtık o eıriyat 22 haberler 22,20 ope
ra orkeatraaı. 23,40 • lon o rkeatıa 11 
26,:10 Çıngene musikisi, 1,10 h a ber:er. 

M ı nih 405 m. - 18,50 eski dnnı
lar. 19,10 spor bahisleri, 19,30 itten 
ı;onra, 19,50 s<Sz"er, 20 ı·çme hallr 
musikiai 21 haberler, 21,10 uluul 
prg"r m (Berlindcn) 

Varşova 1345 m. - 18 hafif mu• 
ıiki-sözler, 19, 15 o·ıı musikisi, 20 
koro ko ıse ri-&öz er, 20,30 plak-sözler 
21 muhtelif ulusların danı hav ları, 
21,4.5 lıaberlu •• aaire. 22 •~nfonik 
l..onaer, 22,::S5 danı plakları, 1: danı 
mudkiai. 

Strnabourı 849 m. - 18,45 a4k 
fark ları ~0,4:> sözler 21 den. 21,IS 
P ik, 21,80 haberler. 21,45 p·lk 22 
Almanca haberler, 22.10 1aar haberleri 
~:?, :-:ıo konıerntuvardan nakil. 24,llO 
•por. 24,35 drna. 

1 Cilt Ye Zuhrevı hastulıklar miltehassııu 
1 Beyoııu ı Rumeli han 16 
' , Tel : 40153 .... -•r 
~ııw••a•.-.. me-!llıii&R'~ı~· ....... ~, z ... 11111 .. ~ 

1 
Denizyol ları 

ŞLE'fME S l 
AHııt · le ·I r K ra .a, Kö •rll ı't ' 
Te l. 42561 - Sirk ~ o MU"U rdıml\da 

Haa Tel. 22740 
....... g~ 41 ...... 

Karabiga Yolu 
ANTALYA vapuru 5 ikinci 

Kanun CUMAR1ES1 gilnü sa· 
at 20 de T "phaneden kalkacak 
gidişte Tekirdağ, Marmara, 
Erdek, Karabigaya dönüşte 
l iiveten Mürefh y~ uğrayacak 
Marma"aya uğramıyacakt r. "27,. 

Bartın Yolu 
ANAFARTA vapuru 5 lkincl 

Kanun 935. CUMARTESi saat 
19 da Sirkec:den kalkacak. Gi
diş ve dönüşte Akçokoca, Ereğli, 
Zonguldak, Fiiyos, Bartın, A
masra ve Cideye 'VC yalnız 
gidişte f!a veteo Kurucaşileye de 
uğrayacaktır. ., 50 .. , ______________ _, 

Beyoğlunda 

M YER 
MAGAZALARI 

Erkek ve çocuklara mahsus 

ELBİSE DAİRESİNİ 
Yeniden tanzim ve zengin 

Şapkalar 
T rikota eşya 

EtdivanlJr 
iç çamaşırlar 

El çanta ~ rı 

Partamöri 
Levaz 'llatı 

Vesaire ••• 

çetiUarle tezyin etml9Ur. 

Gömleklar 
Pijamalar 

Kravatlar 
ŞaUar 

Çor lb'ar 
~e / lııat 

levazımatı 

Vesaire ... 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra 

No. 111 

1048 
10.>8 
1235 
1265 
1319 
1059 

Semti 

Burgazadaa 
Eminönü 
Heybeliada 
Kum kapı 

" 
Eeyoğlu 

Büyük dere 
Yediku"e 
lstanbul Balıkpaıarı 
O. taköy 

Mahal esi 

Burgazada11 
Ahi çelebi 
Yalı 
KflrkçO 
Tavafİ 
Kamerhatun 
BOyükdere 
imrahor 
Tahta kale 
Ortaköy 

Sokağr 

Yeni 
Fınn 

• 

Orta 
Taşçılar 
Fındık kıran 
Fesliyan 
Bayır 

Emllk 
No. 11 

6 
3 
8 
7 

13 
55 
14 

Ci ııi 

Arsa metresi 450 
Kirgir mağaza üatO odalar 
Ahşap hane 
Kirglr hane 
Hane 
Harap hane 
Araa metresi 160 
Arsa metresi 70 
Kirgir dükkan ve oda 
Arsa metresi 80 

Tamamı 

25 l/633 
3/8 
112 

Tamamı 

it 

" .. 
3864/1382~ 

Tamamı 

,, 

HiHeye göre mu
hammen kıymeti 

450 T. L. 
18 )() 

150 
1500 
800 
200 
ıoo 
70 

98l 
160 
702 

.. 
•• 
" 
" 
" .. 
•• ,, 
" 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bede'leri nakten yeya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere evsafı yukarıda yanlı gayn
menkuller açık arttırma aure:ile satııa çıkarılmıştır. 

803 
213 

4189 
3941 
3943 " " 

Hacı Manol 
Uzunçartı 
Dıvarcı 
Portakal 

117 
274 

2 
65 Aru metresi 234 

. lha!eleri 9/1/935 çarşamba gfinU aaat on dörttedir. Abcalann o işe eit teminatlarını arttırmanın 
yatırarak makbuzlarını almalan lizıJ11dır. Bu yolda hareket etmiyenler artbrma)'a ~tirak edemeıler. 

b 
· w · ıı:. olunan aaato kaoar 

aş.ıyacagı ı oan 
~ (8578) 
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12 Sayfa SON POSTA 

ADAPAZARI 

•• 

Merkezi ı Ankara 

Tamamı ödenmiş sermayesi 

2.200.000 Türk Lirası 

Tlrkiyenin ber yerinde şube ve muhabirleri vardır. 
a e 

• 

yormıyan 

LA TIF BİR ZİYA 
Ancakı 

Ampullerile elde edilir. 

Az sarfiyat, ÇOK ZIYA 

Zafiyeti umumiye, ittahııılık •• kuvvetsizlik balibnda bUvlk falda ve te11iri ııörUlen 

A LI ŞA K MALT HOL.JSAS 
kullanınız. Her eczanede aatıhr. 1 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: · 
Şeker Bayramına tesadüf eden ikinci KAnunun 6, 7 •e 8 inci 

Pazar, Pazartesi, Sah ıUnlerl Kadık6y .. Haydarpaşa ·Adalar • 
Anadolu. batbnda Cuma tarifesi tatbik edilecektir. "55., 

ve Bayramı net'e içinde 
geçlrmelerlnl diler. Febrl
kaaı : Galata Mumhane 
Cad. tlo. 67 Tel. 40057 

llallterem mtltterllerl· 
11ıa Bayramlarını saygı 

ile katıular. 

MÜJDE 
Zabıta memurlarma 
maheuı 200 metrelik 

mesnfeyi gösterir 
kuvvette 

DAiMON 
Ceb Fenerleri 

gelmiştir. Her yerd• 
1526 ntımura tahtında 
arayınız ve taklitle· 

rinden ıakınınız. 

Umumi deposu: 
lstanbul, Tahtakale No. 10 ---- ·---- . ... . . -. ..... . 

C İ C İ DUOAKLIK 
Dllnyının en Hbit 

dudak boyası, 

FARUKl'nin CiCi 
allığıdır. Hiç bir te• 
mıala ıllinmeL Vı• 
kann bile ;ılcmaz. 
24 aaat dudakta kalır. 
Tecrübeıl kol•ydır. 
• Depoıu: Sultanhamamında 

FARUKi OOZEL KOKULAll 
..._ __ mağazasıdır. • 

İstanbul şubesi: 
Galata şubesi: 

,_. ...... .-m._. .. ..._ 

1 Bayramlık 
Eşyanızı, 

Hediyelerinizi 

Sümer Bank 

Yer ı i 
Mallar 

Pazarlarından 

· alınız 
Sa~lam, Güzel, Ucuz 

•....................................................... , ..... 
Son Posta Metb•••• 

Sahibi: Ali Ekrem 
Neıri1at MOdilrlı Talm 

Tel. 22042 

'' 
43201 

Doktor 

Bat Ye dit 
ağrılan na 
en teıirll 

Ulçtır. 

Her 
ecz.,._.. 
v•rdır. 

HORHORUNi 
Eminönü Valide kıraatbanHi yanınd• 
~~ Tel ı 24131 + (6591) 

HRem 

PE~TEV 

MOteeıalr 

olmayıms 1 

BBlll 
PBBTI 

Sizin de 
gaib olmals 
Ozere bulr 
nan gazel-' 
liğinizl ihJ• 
edecektir 

Krem p..
tev'in dllO"' 
yayı ....... 
ıöhretl e-' 
aız değildiı: 

-·ABD 
\ 

Şapk8sı 
DUnyanın be' kıt'asında en fazla ratbet bulan 

~--·ŞAPKADIR 


