
ik!" Seçicilerin Ayrılması 
~eçim Bu Akşam Şehirde Bitiyor, 
Kazalarda Yarın Da Devam Edecektir 
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l"Y~~Y:e Sarsı!dı 

• lkbıd S••dılc 611111"1• r•• •''"'' 
dUıa de lntlnteblb •eçilme1·ne . Şehre bağh kazalarda lntlh .. 
r&.&. ttL ~evarn edilmiıtir. Don bat yaran da devam edecektir. 
~r .,~1 11 

•• her tarafında, Yatan- Yurdcla Seçim 
lıiuİlan1111 11~ 1k bir İ•tekle rey?eriaı bpar.ta. 19 ( .A. ~ l - y..,.. 
Ltaııbu, fi. rdır. Tahminlere 16re domuzun her köıeaınde olduğu 
lııı re ·~n. Yan nüfusundan faz.. gibi kentimizde de uylav eeçiml 
ton İn y .. 1 kullanmıştır. BugUıı lş"eri bitirilmiştir. Yanıı yaFda· 
llttçiaı n~ur \'e şehirde bu akşam · cak olan ikinci mUntehib seçimi 
11111 1 llluddeti bitmektedir. Ak· iÇin fırka teıkilibnca Yazifelerl 
ltnecet•t l 8 .de sandıklar mUhllr- b'ellendirilmiı ve ıeçim teftit 
lıutııru d \'e ınt.hab teftiı heyeti . heyetince tebliğ edilen vazife 
•di111ı ~ a Yan:ı açılarak tasnif aabib!eri işleri hakkında izahat 
~baş anacaktır. almıılardır. 

Saylav Namzedi Bay~n 
Haticenin . Sözleri 

•• ç~~nil' ıa}lav seçim-in_d_e--k-öy_l_n_,_d._.:_n_i:ı_p_r_c-:-je-sinde bilbaua k6ylGnh , 
~tliöi ç .. er namına Buraadan nam- aydır.lanmaeı lçlıl bir kO:tUr !~· 1 ç.tt:.·· Qı. koyan Bayan Hatice vsıının açılması, hububatın 6iU- l 
t:._c llı' bır beyanname ile makaad• . lülme•inde kalburun matlak •u-..., •ı 1 t rette kullanılma11, k6y •ularmın 
,lıG1011, ~~. 1) or. Bayan Hatice tanzimi kaza doktorlarının k6yltl 
lliabıulQ ty.ünUn, toprağn Ye ile •ıkı' •urette temaaının temini, 
lı'f ın d~ k?runmaıu hakk1nda on ecza fiatlarının kontrolu, be yUk· 
tbııt • dık Lir proje hazırla• •ek mekteb mezununun bir tene 
,,1 ~· Bıyıı n Hatice Çift~I, say• müddetle hiç olmazH on köylllk 
dirdflna ~ınkan ha11l olduğu tak· l:lr nahiyede mecburi hizmete tabi 
hl t, ~u dUşüncelerl Ozeıinde tutulmuı ve •ılr ilbl eıH:ı dO-

•tacakt.r. Kadın aay!av namze· ıünceler vardır. 
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Evvelki Geceki Sarsıntı 
Sayısı 6 dır 

Evveliei gecedenberi ~ebrimizde ye
niden '' 6 " zelzele olmuf, Raaathnne· 
deki aismograf aleti bunların hepsini 
kaydetmiştir. Du ıarııntılarıo en ıid· 
detliİeri evveliıi geoe ıaat ( J0,30 ) la 
ve dün akşam üzeri 1aat (16) yı (1) 
dııkika gf'çe olmuştur. Bu iki ıııaraıntı 
da istirahatte olllnlar tarafıodan du· 
yulmuş ve hiısedilebilmiştir. Ra11atha· 
neden aldığımız matilmata göre, bu 
sı\rsıntılano merkezi kısmı, Marmara 

Ldası ve c"ivandır. . 

: Yeni Bir Altın 
Kaçakçılığı 

't'ak•I•••• •ltı,.l•r .. ,,,. Mi111l•ıllr 
Emn:yet memurlan ve rttlmrUk 

muhafaza teıki:Ata tarafından yeni 
ve mühim bir altın kaçakcılığa 
meydana çıkanlmııbr. lttanbul.a, 
Yunanistan ara8Jnda ı•nft mik· 
JHda çalııtıldan anlatılan bu 
kaçakcı ıebekeai ıon defa, 
Yunaolıtaoa 600 albo kaçırırken 
yakayı ele vermlfler Ye h .. ldarııl4 
da tahkikata baılanmıftar. 

( Duamı 8 iacl yüzde ) 

Bu Evi 'Kimler 
Taşlıyor? 

l:ımir, 18 (Huıuıt) - lzmirdc 
Jkincibeyler aokağıoı geçtikten 
ıoora ~ola ra1t:ıyan çok dar ve 
karanlık bir sokak vard,r. E u 
sokakta havaıazi feneri yalnız 
bir tane olduğu için adına 11 Ka· 
ranlık sokak ,, denir. A1tmıı, yet• 
mİf senelik eıkl tertib evlerle 
lirUlil olan bu ıokakta açık yeıil 
boyalı, ltalyan yapuı bir ey ıöze 
çarpar. Bu ev mahallenin adeta 
ecealdlr. 

( Dna•l t uaou r•••• • 

Zelzele A!ıntaka~mda Çalışmalar 

'Yıkılanlar Pek Yakında 
· Yapılmış Olacaktır 

Kolunu Bir Yarıktan Zor Kurtaran 
Gene, İlk Sademeyi Anlatıyor 

Marmara ıı.dalarında zelzele durdu, ı·mdl hükumet ve ha"kın yardımı ile 
yar :ıırcnsına imar faaliyeti. baraka kurma ırayretleri var. Afet aahaa ıoı srneo 
ar!<ad:-şımız, bu fadiyetin eemere~er:ni böy ece kayde:lerken bize ao ı gBnder• 
diği ve ıııağ .ya c?ercettiğimiz n.ektupla, pek 1akınde, bütün yık lanların 
yapılacağ nı ve yapılmakta o ' dutunu mOjdeliyor. Bu arada raatlad .tı iki 
yaral :nın ifa-'elerlni kaydetmit• . 

Bunlar, Gün. oğdu ve P. talimanında, ilk &elnlede yaralanmıt ikl a-encdlr. 
İlk aaraıntıyı n ... 111 duyduklannı muharririmbe l:akınız no tekilde anlatıyorları 

( Dnamı 8 inci yüzde ) 

Jlar11t.aro ad .. 11ulald Hlzel• tolıribatırulan 

ÖZ TÜRKCE 
Hani on bet ,...------------~ Bu 1ıııta 

yı>fına bitirmiyen H ç kJ cuğ.. eevitmeniıı 
çocuk!arı ainemaya • ani ocu ar incelikleri, bir biti 

almıyacaklardı? He. lçı•n sı·nema? yapratında o dutu 
al, onlcr için de gibi açıkça göıte• 
ayrı filimler ••ti... rilemeL Onun ırBnlll 
t :lib yer yer rBaterilecekt.? Oy.e aine- yaln z okulaına batlı kalma~ı~ır. 
malar var ki; •Brmeğe retenlerin Şundan bundan kapuak, kendlht_ın• 
di>rtte GçQ çocu1< ••• G8aterilen filimler den birtak m ıeyler C>trenae bıle, 
ir, kadın olarak anaaınd: n l:aıka aiaemada gBrdGj'ü kadar içine işleme&. 
lcimaeyl tanımıy a bu çatdald çocuk· . On· on bet J~ft inaanın 1aıa1:tıada 
lrr için .• werçekten lcorkunc f~Jler... bir dlinüm yeridir. Bu yeri vak~~d:: 
sa 1 b 8nce r•çmek copu olamaa. uç 

z r• ıfı, sene ir erkek, ••ne bir kızla çocukların •inemaya ahama1naları l~la 
d~dak dud~t· öpGtiiyor!ar. Bu apaım.' konulan JHllDID öıı:eali olarak yerıae 
on. tarı bel.l beliniz, JrlcıklaJor. Ne ' 

ki l'etirilmuinl l•teriz. . 
1: ph ~rını, .niçin y~ptıldarını bilme- . Henüz çiçek ııçmamıt bır yetil 
deu, mınl anıal cllerıai blribirine YU· dalı, timdidea aarartmata hakkı~!' 
r:rak; henQz içine girmedikleri bu Yar mı? Bu it &zerinde ne kadar tıtıı 
ç ft Y•t•Y fı takır fakır alkıtlayorlar. davranaak yeridir. - •ıf-

Dişci Mektebi Talebesine Ziyafet 

Üniversite RekHSrD Bay Cemil dUn akıam diıçl mektebi son •ınaf 
taı 'besine bir çay vermittlr. Çayda samimt haablhaller yapılmııtı~. 

Rektörlln Yerdiği çaylar dun akıam bitmiıUr. Rea.md• ıenc d11 
tabıbi Damzedleriai ı&rDJOHUDUL 



(Halkın 1 SesiJ 

Kadınlarımız Ve 
Askerlik Hizmeti 

Üniversiteye devam eden kızla· 
rım ızduu istiyeuleria, huıırl ıyıcı 

k ık'ada af'kerlık vazıfdcrıoi do 
ynp üıılecekleri al.ona karar ik· 
tızıuıındanctır. Bu blll göa'~rı· 
yor ki kadınlarımıza, medent 
vuzıfeleriui yapmak husu•mud .-ı en 
geniş bir ııı1lıl\ bmıkılm•şhr. Bu 
nıünaaebdle görüştüğüıuüz o ·u· 
yucularımız bı:ı kınız ue d.l o l.m 

Bay Fıa ık Oztürk ( Şehzadeb:ışı ima
ret sokağı 17) - Cumhuriyet k r d n• 
larımıı:a •1 •l bak da Yerdi. iki gün• 
c!enL.eri ce rey sandıkl .. rı l:atıııda k ay· 
naoan blr f ı aliyet görüyoruz. Kı k 
gün ıonr:ı Mi:let kurult.ı:ıyında da er
kekler n yanında kadın 1ay:nvl~ rı gö
rcce~iz. Türk kaianı Lir ccvh"r ir. 
Fa' at c:ıb Jet Ye ta ınl: un etrafına 
ördüiü kara Te kirlı bir knbulc. •im
diye kadar l:u cevherin parlamasına 
•e kendiı"nl gö•termesine imldn ver• 
miyordu. Yeni rej im o kara kabuğa 
lrardı. Ş'.md1 kendı•ini göstermek fır
aab kad nbırımmı dilıüyo :-. 

Kü
0

tiir B:ıkan'ıtı da yükıek mek• 
teblere de•am edeu kız orımızın r •· 
keri talmlere İftirak edebilmelerini 
telliğ elmİftİr. Kadınlarımız ıiy<t1i 
ı IAb ara el ko:-larlcen kendiler:ne bir 
de eakerlik ailihlarınr omuzlama f .r .. 
ı tı •erildi. Kıı.larımız kendi1crini 
gösterainler, duyg-ulıırındald samimi• 
liği bize ve düny~ya anlabın'ar. fıt• 
at lıte meydan .. Buyuraunlar. 

* Bay Sadeddin Oündilz ( Bllyükdere 
lıkele1'İ 121 ) - On:veniteye devam 
eden a-enc kızlar erkek arkadaı arı· 

nın her · ıcne yaptıkları askeri talim· 
lere de lıt"rak edcblleceklermiı. Bir 
iki sene evvel de Kız liıe•:nin bazı 
talebui ukeri mekteblere g:rmek 
lç"n teıebbüılerde bulunmuılardı. 

Tarihde TQrk kadınının hilkilmdnrl·~ı, 
iııkerliği, kadılıtı çok kere görQJ. 
milıtOr. lıfklil 1&vaı nda da Turk 
knd nı bir kucağında çocuğu o! uğu 
halde sırtında cebhedekl Mehmedcite 
mermi toı· dı. Yeni kurulan Tü rk.ye· 
nin temelinde Türk kad•n n n da 
büyQk b"zmet'eri vardır. Dün böy'e 
v~z·fe gören Türk kız ndan yurdun 
lstikbalı dr.ha büyilk hizmetler bek· 
lcr. Kız.·anmıza fıraat doğmuıtur. 
onlar ail&h tutmasını da ötrooıioltr 
laiç ba bi:~fnin zararı yoktur. 

Jf 
Bay Nurullah ( Çemberlitaı Turan 

kraatlıaoeııi) - insan mahrum o!duğu 
ıeylere karfı derin bir aık ve ı:llka 
duy; r. Onu elde e : ioca de 
bazan ilk ıcvgi•İ ter.:ddi eder. 
F. kat bu herkcı için değildir. 
fyi adamlar ıevdık'edae kavuıtukbn 
sonra onlara o h:o bağları d :. ha kuv· 
•ellenir, aşkları daha artar. B:rço~ 

dilnya kadınlan ~ibi Türle kndınl rı 
da ı:mdiye kaJar aiyasi baldar.!aa 
mahrum yaq yorlardı. Birçok dünya 
kadanları krndilerini Lu parlayan 

·~rat etrafında pervane yapt.lar ve 
y.ıkh'ar. Birçokları ha:a o ıı·t n 
pcı:ndc~er. Tiirk kndını o Gl:.tG&üne 
lrit ti. Gönül YcrdiA'i ıe•giliıine ka· 
vu;tu. Onu aevme•.oi •o korum Pa nı 
da bilmelidir. Ve bunu b ızo ve bütün 
düuy 1' göstermelid:r. fıte Üniver1ite 
kız t uebeano v~r.len yeni bir fırı t 
va:-. Müuvat lafh o:maz. At.ıbeylc· 
rio:o bütün haklarını pay'aıao kız.! 1• 

rımı:ı ken;:Ueriııl askerl.kte de gö .. 
tersin er bakalım. Bunlar ilk imtihan• 
1 rdı ·. Kayl:etmeto geımez. Yo~ıa 
o:külcr,ni etlerinden kaç r.rlar. 

SON POSTA 

yoğlun 
Bir 

a 
avga 

ar a Kanı 
Odu· 

Evva'kl gece Beyoğlu barlarından birinde kanb 
bir kavga olmuş, bir del~kanlı ve bir gene kaz 
yaralanmışbrdır. Hadi.,e fÖyle olmuıtur: 

Raci adlı bir gene, evvelki akşam yanına tanı
<!ığı bir gene kzı alarak biraz eğ·enmek için 
Beyoğlu bar:anndao bHnB gitmiıtir. Bay Raci ve 
yanandaki gene kız bir müddet içki içib dansederek 
güzel b:r vakit geç:rmişlerdir. Gece yar;s na doğru 
bc:ra gelen üç gene bay Racinin olurduğu moaaya 
yakın bir yerde oturuak içki içmeğe başlnmışlar
dır. Bir aralık bu genclerden biri bay Raci .in 

•- Rica ederim.. Ben burada kavalyemle otu· 
ruyorum. Bu vaziyette bulunan bir kıZl danaa 
davet etmek doğru birşey değildir.,. demittir. 

yam-:ıdaki ge-:ıc kızı danıa davet etmiş ve bay 
Racinin müsaadesiJe gene kız dansa kalkm:şhr. 
B:rkaç dakika ıo:ıra ikinci del:kanlı da gene kızı 
dansa kaldırm:ştır. N.bayet UçllncU gene de dansa 
davet et:i2'i sırada gene kız: 

Gene adam gene kızın bu aözlerine kızmış Ye: 
•- Peki .• Arkadaşlarımla ne için danıettin? Şimdi 
benimle de dansıedeceksln. Anladın mı? diyerek 
kızı zorla dansa kald:rmak iıtemi§tir. Kız dansa 
kalkmayınca gene adam eline geçirdiği b:r bira 
ıişesini gene kız.o l:aşma indirmiıtir. Bunun fizerino 
bay Raca işe mUdabale etm·ı ve arayerdo kavga 
baş gösterm·şlir. Neticede bay Raci bıçakla baca• 
ğmdan ynralanımştır. Knvgaya sebebiyet veren ve 
kızı ~işe ile yr.rdnyan ger.c, hadiseden sonra kaç
mıılır. D:ğer iki ge::c yakaianmıı yaraWar da te
davi nltına alınmış:ardır. 

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

Kış Hırsızları 
Deftercar:ık Ve Ad!iye 
Kapıcılarının Ceketlerini 

Çalmışlar 
Maliye Bakanlığı lstanbul tabak· 

kok mDdürlüğil odacılarından 
Hüseyin Hüı:ıUnlln daireden ceoe 
ketini çald.lclan iddiasile dnn 
müddeiumumiliğe Mustafa ve Sa
lim adlı iki kimaa stönderilmiştir. 
Su.:tanahmcd Birinci sulh ceza 
mebkemed bunlan sorguya çekU. 
Bunlar ceketi çalmadıklarım, yer
de bulduklarını ıöylediler. Salim 
eskiden poliı:ik yapmıı ve me~ 
lekden çıkarılmıştır. Hakim Mus• 
tafayı serbtıt bırakh. Salim hak
kında tevkif karnrı verdi. 

Mnddeiumumilik odacısı Bay 
Behcelin geçenlerde paltosu ça• 
lınmışb. Hırsız şimdiyekadar ya
kalaomamışb. Geçen gün ) aka· 
lanmıı ve Sultanahmed Birinci 
aulb ceza mahkemesİDe verilmiştir. 
suçlunun adı Kenandır. Hakim 
suçunu ıabit görerek kend:ı:nl 
bir ay yedi gllıı hapse mahktim 
etti. 

Sıvacı HUsnO Kırb1ç Osmam 
.ı Oldurdu 

Dnn Ağır Ceza mahkemesin· 
de, geçenlerde K~racaahmed me
zarl ·ğmda başı gövC:cs·nden ay• 
rılmış bir ha.de bu!unan sıvacı 
Hasanıo mubakemes:ne başlandı. 
Jandnrmalar suçlu mevk:ine Ali 
oğ·u kırbaç Osm~mı getirdiler. 
s~ç!u bütün ıeylerl inkar eltL 
Üç pol:a şehid olarak dinlendi. 
Bunlar Osmanın bu cinayeti mer-
kezdo lliraf ettiğini ıöyled:Ier. 

Osman bunlan:ı tnhadetlerini, 
itirafını tazyık neticeıindo yaptı· 
ğı .şck:lnde çürütmiye çalııb. Mu· 
hakeme diğer ıahidlerln çağarıl· 
ması için baıka bd' gtlno bıra• 
kıldı. 

l fV! ahkemenin 
OrtüsünüJ 
Çalıyorlarmış 

Havalar ıoğuk olduğu lç"n 
son zamanlarda ıerseri:er Müd· 
deiumı.:miıik binasına ve mııhke· 
me aalo:ılarma musallat cln:uş• 
lardır. Müddeiumumilik polis:eri 
bun~arı mümkün olduğu kadar 
daireden d.tarıya çıkarmaktadır· 
lar. l. u 1a rağmen abdesane 
duvarlarını kirletenler, kurşun 
lıoru 'an koparanlar ekdk değ 1-
dir. Geçen gün bir sabıkalı, mu• 
hakeme es ıasında üçüncü ce:z.a 
mahkeme• nin auçlu masnsındaki 
yeşil çuhaya çalmıya teşebbüs 
etm:ş ve kcnarmcan bıçakla bir 
parçasını k•smi~tlr. A) ni nıahke• 
men n elektrik kordonunu da 
sökmüş!erC:ir. ŞimC:i pclis, bina• 
da işi olmıy:-nlara ve bilhassa 
sabıkdılan kat'f) en içeri alma· 
maktadır. t 

24·Saatin 
Hadiseleri 

Bebcet adlı bir lıoyacı za h· 
taya müracaatle mechul bir adı:m 
tarafından yar landığanı iddia 
etm:ş~ir. * Sctrcbel ad!ı bir mObendls 
f e~ oğlunda vatman Sa!ahaddinin 
idaresindeki tramvaydan atlamak 
isterken düşerek ağır surelte 
) aralanır.ı:tır. * Şoför Hayıktn idaresindeki 
otomobıl Tarlaboıında ıebzeci 
Kenanm e~eğine çarparak bir 
ayağını kırmıştır. 

* Mustafa adh bir amele, 
Kalamışta miiteahhld Bay Mes• 
tanın ardiyesinden 80 çu~al çalarak 
tatarken yaka!anmıştu. * Hamalbaşmda ıtıbheli Ya• 

ziyetto do aşmakta ike:ı yakala· 
ııan Celal ad ı birinde Ur tabanca 
bulunarak müsadere edilm:ştir:. 

!· Bu Da Geçer ! 
Arab Hasan Hükmü Din

leyince Böyle Deii 
Adam öldürme ıuçundan on 

beşer seneyo mahküm olarak 
Üskn..dar hapishanesinde yatan 
Arap Hasanla KOrd Haaao geçeıı 
yaz bir ziyaret gfinll ortada kav· 
ga etmiı~er. Kürd Haaan evveli 
iskemleyi kaldırarak Arab Hasa· 
nın kafasına geçirmiş, hırsını yeoe 
nemeyince de nasılaa tedarik et· 
tiii bıçağ.nı çekerek adaşır.ı llç 
) ededen yaralamı~tır. Dün Ajır 
ceza mahkemesi bu adaşlann 
muhakemeıini bitirdL 

Mt.hkeme, uı.un bir müzake
reden ıonra, kararını hazırladı. 
Ve reis, Kürd Haaana ıuçunun sa
bit o!duğunu, bu yü~den de 3 se• 
ne (4) ay hapse mahkum oldu· 
ğunu, eskiden kalan 7 sene aJtı 

a~la beraber tam on sene on ay 
hapiste )•atacağını tel:lii' elti. 
Kürd Hasan sükünetle karan d:n
lediktcn sonra: 

- Allah ömllrler versin •• in· 
sa:ın baı.ndan lıer ıey geçer. 
insanoğlu sağ oldukca on sene de 
gc~ir geçer, d&di ve jando:rmala• 
r JD önüne düıerek mahkemeden 
urak:aşb. 

Easamak TecrUb9si 
Dün tramvay tirketinin Şi~li 

deı:osunda tramvay arabalar.na 
konulması dütünülen açılır kapa• 
nır bas.ımaklar i~ln l •ni bir tec
rübe yapılmıştır. Bu depoda ha· 
z.rlanan ve yürlirkeo kapanan, 
durdl:ğu zaman açılan baaamakb 
tramvay arabası denenm:ıtir. Ba· 
a:ımağıo bu ıek.ldo diier araba· 
lara da tatbik ed.lmesiodeki 
faydalar araşbn!maktadır. Eğer 
muvafık görtı:t:rse bütün araba· 
la.ın basamakları bu b.\imdo 
değiştirilecekf r. 

1 
f'on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan 

Dün geco Haaan B. ıo- 1 
kl!kla Lir ımü:tO bir pat.rtı 
• ! • 

e>.1,;.u .. 

_ Ne o uyor di1• fuladım 1 .... Sordum, 90ruıturdum, n). l 
hayet anladım. 

•••. Ay tutulmuımuf.·• 

l 
ikinci k~nun 20 

Giiniin Tarilıi 

Eroincilerin Muha
kemesineBaş!anıldı 

Geçenlerde yak~l.ın r. u 2~ k"tlıdl 
Eroia kaçakçıl •ğı suçluların n mubakl' 
meaine dün Gtımrü;deki 8 inci ibtlt 
IH mabkcmeaindo dev m edilPI~ 
tabidler cıinlt!nm:otir. Du u~ma dir' 
ıahidlerln rtmlm ... , iç.n b . ıka ,,., 
oe kalm·ttır. 

Bunlardan beıka dDn Naci fımı.
de bu Eroin auçlus:ınJu muhakeııa•tl 
7apılmıı ıekiz ay hapıe Ye J30 1111 

para cc&Hı ödemete mahküm e~i!mitdf 

* Arab Oıman ve turşucu Sami adi 
lkt kafadar S rkecide E ·o o aatarl.,. 
ken cürmOmeıhud b.ıı .ndc yakala., 
ın ıılard ır. 

Ankara Temsil Akademıtl 
MUdürlU§U 

Ankarada önümüz ~e:ci yıl içinM 
kurulacak temıiJ A "crdcmisi müdOI' 
IOtüne ktlltür b~kan·:ğı umumi 1111-
feltitleıinden Bay Reıad Nurı.ı. 
ta7io edileceği ı6ylenme ted:r. 

Yolcuların Paraları 
Ş:mdiye kadar yo · cu bcraberlacff 

retiri!en paralardan y.ı n z 25 lira1• 
kad:r o1anının ithaline müsande edi
liyordu. Alikadarlau gel n yeni bi' e. 
re ıörc, bundan böyle l o cu berab .. 
r:nde get:rilcn pualıar aerı..etçe sok• 
labilecektir. 

Dün Ay Tutuldu 
Dün, aant 17 yi 4 geçe ._y tutul' 

muıtur.17,47 geçe t m ırne:ı kararmıft 
aaat 18,31 de açı m ıt r. Ay tutu)maıı, 
memleketimiz.in ber ta af.ndnn Tf 
timali AYrupa ile Asya •. n yarıııod .. 
ıörGlmüıtür. 

Talebe Se.yahatlerl 
FakG.telcrde ıöm ııt r t ti.i mnn.

Hbetile muhtelif ta be grupları 
Balkan memlekelle.r ne aeyahatld 
yapacaklardı. Baz ı nleuler do.ayııill 
bu ıeyahatler ka'mış ' r . 

Maarif MUfett:şıerl 
l.tanbul ilk te- r isat m~fettiıleıl 

kadroıunda ıon z· m.ın rda ba:P 
değif:iklikler yap•lmışt'r. Bu senel:a* 
ıındt nberi f•tanbul ilk tedrisat mO
fottiı'er kndrosund - n 6 z t muhtelif 
aebeblerle ayrılm ş, b ·ı nlnr n yeria• 
yeni nıGfettitler tayin e Hm:4.ir. 

Ankaraye GJttJ 
Şehrimizde bulunan <.t n % Ye ha'fl 

mG&tefan Bay Sadu:L h Güney dlll 
Ankaraya gitmiştir. 

iane Topluyormu' 
lsmail Hakkı ndlı birisi Paoı 

ıallıda kapı kapı ookşarak 
kimin için ol.Juğu henüz bclU 
olmayan ianeyi toplarken yakr 
lanmııtır. 

Esnaf 
Bankasında 

E.naf Dr.nkım umumi heyeti dD 
bankanın S rkccideki merkexio:f• 
fevkalide ol: ra~t to l nmııtır. B• 
toplantıda Banl(a Müdürü ve birk111ar 
h:uedar:ar baz r bu'unmuıludat•\ 
Fakat ekseriyet olm- c!ığı :ıd . n ruı.n_., 
menin müzakere•İno geç lemem·ı .,. 
umumt içtimnın ıubat:n 20 ı:ne bır'1 
kılmasına karar vt ri!m · ft:r. ,;. 

B. Diyor Ki : 1 

Hasao Bev Acala o da ıol 
eroin kaçakçılığı ) ap.ı da tut• 
tular? 



~.U ikinci kAnun 

4 erg un 

--
Gözler 
Bize 
Çevrilmiştir 

~.ir Bdgar gazetesi yazıyor : 
. ı uı k.•J c. donanma. ı un gücü, 

b~m ge, ı.cr.e arltııı :yor. Yeni 
ır de ... uhtı gemıai Turkiyo do

nanmdbı .. a k.ttılmıı bu.onuyor.,. 

d
. B r l l'an .. ız gazetesı (iÖ}le 
ıyo. ı 

J ""f-.rk"ye bt:tUn ulusal varlık· 
arıkı gurbı...z:eştirmek ve çoğall
~8 • ) Oıundat.ır. Ekim iş~erinde 
) enılık.er yap Jıyor Türk y d • 
n u h ' ur u 
k r k )an.nd, ) eni }eni fabri-
d a ar ~ uru.uyor, küıtür yo.unda 

a agır baş.ı ve dolgun ·bir 
çahp~a ~ ~<.r~lüyor. Ôylo anlatılı· 
yor kı l Llrkiye baıbuğu Ataltirk 
Tnr~ Y"rdunu kısa günler içind~ 
~?nış var.ıklı bir ulus yük1tekli· 
ilne vard rmak is'hor 

Bir · • J 
0

" 

J 
Amenlcan gazetesinde 

f uu arı oku) oruz : 

lu "Türk ordusu bugün, kurtu
ulş sal va.şındaki rğlam ve so.1suz 

uaa ı ... a ., b b 
ordu :· cı ı.e aş aşadır. O 
kurt kı 1922 ydında yurdu 
YUks:krnı, ı.. . . Bu glin de 
ellerinde bılg!lı kumandanlarm 
koru k ç a.ışıyor vo sınırlarım 
tini ~~ , l·dJ .. da sonsuz yiğitli· 

B. ın .e bulunduı uyor 
ır A · " 

ıunta ~-an gazetesinde de 
11-f .. g~ruyoruz: 

ça(ı u:ıcı .. c çok geniş bir kUltür 

Dut::sı T .l 0 und~d~r. Öz Türk 
Uğraşın J urk tnnhı yolundaki 
doğu <ı. ar çek zengin verimler 
lesi rTu,~_•:r. lstanbul Üniversi• 
Uerİcrn '-~Kıyenin bilgi yolunda 
bilgi li~k1 \:e batı ülkeler:nin 
illkua.le keldiğine baş erdirmesi 

uru.muştur . ., 

lienıen b lf. 
raıetelerd e~gUn bUtUn yabancı 
lata 102 ~ .1 ürkiyenin çalışma· 
nuı • Yal~e.b~ .~diliyor. AnhyoriU'" 
ri!ınış, bal 

1 
h.n gfüler bize çev .. 

~~uınuş ü şiar h zım Uzerimize 
b Urkije rb Ba1ts:ı 1ım, diyorlar, 
llfarab.. aşl dığı bUylik itleri 

O "ecek ·1 
nlar . :nı 

kıl kad- a .hıç Ç!lkinmeden ve 

i•lığı ..,;r: b~ıle. irld.meden şu kar-
- E ıl.rız: 

baııaını \et.. pek bii~ nk işlere 
bite1 ! LulunJyoruz. Fakat her 
b~raknı~un b zim iç n bir kazanç 
bır çal ş clı.Y.or. Tiirkıye uluıal 
rıaşhğı 1 r:a Ve dıdinmenin kay-

"' ır tike olım.ıştur 
Uutnı d • 

llıliz h ar. ça 'ışıyoruz. O:ku-
' er t tt w llıaktır. 0 ugı.muz işi baiar-

Do" Et gu nlaşması 
~,.afinda 
onu.şmalat 

ku Cs~·· 're, 19 (A. A.) - Dün· 
lllevıu) ~-.:kl. gorüşmelerde iki 

n a ım o!mt ı ur: 
''Oma a l l latbik 1 <'Şr.ıa arının muhtemel 

at \·e · ı · f tnası. Do ın < şa 
1
1 ve doğu andlaş· 

batı l· gu nııd.aşması hakkır d 1 

i ı «V l d.. k 
ttıbad 

1 
'· • un ~, t~m Sovyetler 

RUn z t1t.messıl.erayle ve sou iki 
de b ar 0 .:la mtibiru görüşmeler--
lbtss·ıuı.u nn Balkan antantı mll-

ı et yle ·· .. lra11 k ~oruşmütlür. Uluslar 
olan •0

1
° ~y.n.n. gündeliğine dahil 

4\>aı•:! .:r: bııgün bitirmesi ve B. 
ket et 8.Kşam lizeri Parite hare 

La mcu muhtemeldir. 

nava Vaziyeti 
8 Ankara 19 (A akan.ıg~ 

1 
' .A.) - Zıraat 

.;a meteorol •. t ' n .. 
aen ver len . · OJı eos ıt au'l· 
24 saat i indma.~nıata göre, ıon 
dolusu ve K e a..,a doğu An_. 
orta Anad 

1 
aradeniz kıyıları e 

Yağışlı d?w unun timal kıımıoda 
leçrniş' ,· •ger yerlerde kapalı 

' r. 

l ~rk Fındığı 
rtinr:~b 0 1

• 19 (A.A.) - Son 
ıus b· e fındık fiatlarında mah· 
piyas 1l Y ık eliş vardır. Avruf8 
iç 48• rın a ahcılar çoğalmıştır. 
ruflt Ve kabuklu fındık 24 ku· 

y ur. 

SON POSTA 

Siz d' Lu l.ıalıtıyar adam gibi otomobil sıılıil.ıi olmak, Çalı;:ıoız, fakat bilerek, kuıauıun prens plcriııe uyarnk 
refaha kavuşmak istiyorsunuz, değil mi? O halde niçin uğraşınız. Oörecekeiniı ki çok geçmeden siz <le maddi 
cn.lışınıyorsunuz da tembel tembel oturuyorsunuz. Siz bil- refaha kavuşncaksımz. Aucak şunu da unutmnymız ki 
ınıyor musunuz ki çalışmıyau, işlerini vaktiodo başaruıeynu kazanılan parnuın israfı, ıizi )'İne sefalete ııilrukleyebilir. 
adamlar, ıefal~t çekmeye mahkumdurlar. Binaenaleyh çalıtınız, bilerek ve prensip PahilJi olarak! 

~======-=====-:;~~================-=-===-=~~== 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

A. 

Beşinci Ulus Kurultayı Azaları 
lzmir' de İkinci Seçiciler 

Erkeklerden Daha 
Seçimi. Bitti. Kadınlar 

Çok Rey Verdiler 
Ankara 19- Sa) Jav seçimine 

memleketin her tarafında aym 

günde başlanıp eym günde bitiril

mesi mukarrerdir. 
Seçim Şubabn birinci veya 

sekiz:nci Cuma gilnll yapılacakbr. 
Verilecek karara göre de f .rka 

namzetleri ya bu ayın 31 inde, Izmir, 20 (A.A.) - Karabu· 
yahut ta şubatın yedisinde i~in run haric olmak üzere merkezde 
olunacaktır. ve kazalarda ikinci müntehib se· 

Beşinci Millet Meclisinde 120 çimi bitmiştir. Izmirde 82358 
ile 130 arasında yeni aza bulu- mfintehibde 70.044 rey verm:şler· 
nacağı, bunlardan )frmisioin ka- dir. Bunlardan 33600 ü erkek, 
c!ın olacağı tahmin edilmekted r. 36 bini kadmdu. 

Balkan Misakı Yeni Silolar Çok Çocuklu 
Etrafında ~onuşmalar Analara Para 

Atina 19 - Balkan Misakı Yapılacak Ankara 19 - Eski Maliye 
de' letleri Cenevre de uzun süren mUsteşarı Bay Ali Rıza ev\•elce 
konuşmalar yapmı11Jardır Baıvekil Ankara ı 9 - Ziraat Bakan• 

7 ı v ı ı d 2900 b J Edirnede dog" um evi açılmak için 
Bav Çaldaris telefonla Dış işleri ıgı yer c ton uğuay 

1 k 1 20 bin lira bag· ı•lamışh. Bu se--
Bakam Bay Maks~moslan bu hu· alaca ı: o inıasına karar ver- 7 

fer do çok çocuklu analara dağı• 
susta izahat nlmııtır. miştir. \ tılmak lizere bin lira vermiştir. 

Ayrıca Bay Tevfık RUşdil Araa Afyonda ( 5) bin, Adana ve Bu paranın 300 lirası Trakyadaki 
ile Bay Mnks·mos arasında iki Polatlıda dörder bin, Kütahya, çok çocuklu analara dağıtılacakhr. 
devleti alakadar eden meseleler Çay, Sarayönü, Niğde, Şarkış:a, Ed· d K 13 k 
etrafmda konuşmalar yapılmışt.r. B ırne e ü:tür a anının 
Bay Tevfik Rüşdü Arrsın Atinayı Eeylikaför, Zile ve alasizde iki- T eft:şleri 
ziyaretine liizum kalmadıg~ ı söy.. şer bin tonluk silo yap:lacak Ed 

f 1 d "ht' ime, 20 (A. A.) - KUltUr 
Ienmektedir. ve mubteli yer er e ı ıyaca B 

J • k d ı . akam A.biC:.ln Ôzmen liseyi ve 
Akay Nizamnamesı yetebilecek mi tar a antrepo ar lk k b 1 me t~ • eri teftiş etmiş, Selimi .. 
Anlrnra 19 - Denizyo'ları yapılacaktır. ye camımı ve müzeyi gezmiştir. 

iş!etmesi, Akay ve fabrik~lar ida· Geçen sene yapılan Akşehir Könıür Çarpması 
releri nizamnameleri Devlet şüra· ve Den:zli antrepolarının da s lo 
sından çıkmış, Bakanlar heyeti balİ:le konulması düşünülmektedir. lzmir vapuru mUrettebatından 

f d t d'k d"lmı'ştı"r 30 yaş.oda Yakvdlı Ş·u·krü ogv·.u 
fara rn an as 1 e ı . isyan Devam E- dı·yor M d 

Ç ura kamarasında kömürd 
Çor!Ja lle Haş.anan ocuk Havana 20 (A.A.) - BMrada zehir:enerek ölmüştür. en 

~işlide oturan Bayan Fatma:un b"u"yu""k b.r kahvede b:r bomba Ar b• t K l "" ı M t f b' a ıs an :ra ının 7 yaşıPdaki oğ u us a 8 ır patlam ş bi. çek kimselerin ölh· 
hdta ev\ el mangalın i.z rindeki mUne \•e b.rçok k:mselerjn de ya· Yıldönünıü 
çorba i:e h:ışlanarak Etfd hasta- ral. omasına sebebi) et vermiştir. Ankara, 19 (A. A.) _ Tehta 
nesine kaldırılmıştı. Mustafa dün Bon bayı gene bir ihtilalcı koy- culuslar.nı ı yıldönümü münasebe· 
hastanede ö:mü~tür. d muştur. ti.e Arabistan kıralı Haşmet'.u-
Raş .. t Rıza 1 iyatrosun a Daha bı"rkaç gUn evvel örfi Abdülaziz lbnissllud Hz. ile Rc:si 

Bir Hadise idare iUin edilmiş olmasına rağ- cumur Kemal Atatürk araaında 

Sayfa 3 

r 
Kısası 

Maçkalılar Tramvaydan 

Şikayet l.'tmişler 

ıf.ir -
Sebebi fU imiş: Akıamlorı saat 

sekizden aonra Eminönünden ve Be
) a:ııddan kalkan tramvay arabaları 
Harl.ıiyeye geldikleri vakit ••beş dı.ki
kn,, bıız• günler 11on dakiko,, bek.i
yoriormış. Bu da, H rbiyede nrluı 
arkny sıralanmış b:rçok M çka tram· 
vay ttrııbalnr.nın garnjı gitmek için 
orada manl:.vra y11pmalarrndan ileri 
geliyormuı. Onun iç:n, Maçkalı ar 
kend lerin.n ahtam üzeri löyle lef 
on dakika bekieti:memelerini rica 
ediyorlnrmı4.. · 

Bu haberi gE r.etede okuduğum 
vakit içimden hem sevindim, hem de 
Maçkalı arı tebrik ettim. 

Sev nmemin sebebi tramYayı aev
nıediğ'.mdir. lıten. u:da uı:nkca bir 
J~re gidecekim Y. k.t param varsa 
otomouile binerim, param yoksa g.t· 
melden v zgeçerim. O~omoı.ile vere
cek pnrnm da adet üzere pek . r. 
olduğundau d ima fstanbul içinde 
deği , deniz ı:tın bir yerde otururum. 

Mnçkalıl rı tebrık ett ğimin ae
bebini de kolayca tahmin et-
miısinizdir : insan İstrnbulda otu
rub da akınm e\l:ne giC:erlten ba· 
un beş dak.ka, baz:ın on dakika val'.it 
kaybett ğinden dolayı tikiyetçi tllmak 
için doğ.ueu pek kibar olmı k laz m• 
dır. K barlık oa her vakit tebrik edil
m'.ye değer bir sıfattır. 

Fakat, sevmediğim fstanbul trnm· 
vayından bir tikayct daha duyduğuma 
ıev:nmcltle leraLer ve Maçkalıların 
kibar:ıklarmı tebrik etmekle beraber, 
bu oikayetin h:;;k\ı olmadığını söy e
mek <!e her gazete ynzıc sına düşen 
bit.ıraflağ n ıanındandır. 

lıtnnbul gibi hem kt?radan, hem 
den·:ıden al.sbildifJine yeyı;nı•t bir 
vehir~ e insanın yolda, beş d.ıkika, 
on aakika faz'a geçirm·ş olmas on 
ehemiyeti mi olur? Anli!şılan bu şlka· 
yeti yapan Maçka ılar s bahleyin 

rkence io erine gitmek için köprü• 
den geçnıiye mecbur olmamışlar! or.11• 
da sabahın aynında bef dakikanın, 
on dnkikrının birkaç misli den'z üs
tünde beklemit o·saıardı, akşam 
sekizde HJrl;iyeden geçen güzel 
{IÜ:r.el b-yanları se· redcrek beklem -
nin ne kadar keyif i o'ncağını an·arar 

Maçkalı ıikayetçiler galiba lstan· 
bulun deniz < ıırı ısemUerine dıı hiç 
gitmemiş\er. Öyle yapmtf 01 ısa1 nrdı 
akt mlım vapurarın kalkmaları 
lbım gelen saatinden ne kad r 
r. 'mon sonra köprüye gelib yanaotıt na 
görUr!er de, bu lüzunıau:ı bekle!11enin 
yanında beo dakikan n, on dakıkan n 
ne. kadar ehmiyt-ti olahilecefrini tak· 
dir ederlerdi. ,,. 

Tr-mvay şirketinin b.~ e.ikiyete 
ne diyeceğini tab i bı emıyorum. 
Ümld ederim ki, kibar Mnçkalıhırın 
hatırı için tramvay arabalarına Har
liyenin önünd .! manevra y~pt r.mnk· 
t n vaz geçs:n. Fak .. t, vaktılc Şı~ketl 
H.:ıyriyenin yen~ kurul~uğu ta~ıh~e 
rahmetli Hüseyın Hakı efcnclnın, 
vafur ı r n g•ç kalmalarında_? şika~et 
eden Boğaz:çi halkına soyled.ğınl 
belki uı;rsiniz: 

Hakk 0 z vnr, demiş, bu vapur• 
' 'd . lar istediA niz kadu çaluK gı emıyor-

hır. Be11 de, şirketi dağ t b v. purl~r! 
s tınnyı düşil.11..iyorum. O zam~n sızı 
tr ş mak için pazar kayıkları ıılete-
ceğim .•. 

Tramvay ş"rketi de: • . 
_ Ben ~çkalılıırın ••.t~dıkle~I 

kadar çabuk giden tramvay ış.cternı• 
yorum. i&t nlul aoknk'rr.nda paz.ıır 
knyığ. dn iş eyemiyeceğ n:en tas.mı, 
b rnğımı topleyıb bu ııden vnıı: 
ıreçeceğiın .•• Derse?. 

J# 
Aılknra, l 9 - Raşid Rızanın men şeker kamışı tarlaların n 1 1 

k t·ı t h • t.e. } azı arı laati edilm;ştir. 1 hl yokken 
arkııda•lurından Halide, Zahide yangın çıkartma sure ı e a rı· stanbulda tramvay Ç • 

" d R h b bı"ne devam olunmaktadır. Olüm Cezası Verı-ldı· Babıi ınin ka'em erinden bırind~ 
\'C Yaşar Raşi ıza~ 8 a er iht'yar bir ruürneyi:ı Topkapıdakı 

vermeden lstanbula gitmişlerdir. Bu Masonlar Arasında Mosko~~· 19 (A.A.) - 9 son evinden kaleme g dip gelmekte çok 
üzden Raşid Rıza. g~co O) D?J1~cak d' k~nu~ ~a.rıhmde Rostof civarında r.ahmtıt çekd.ğinden Bnb aliye ot.a 

) k ediyi değiştırmış, seyırcılcre Türkiyede bulunan ve şim ıye a.tı kışının ölmesine sebeb olan ge'el:ilmek için müdilründe? mfisaa· 

d
om " stı'yenlerı"n bı".'et paralarmı kadar Fransız meşr~kıazam'.ığma t k de ister. O t. r.hlerde mil k.ye rfitbe-e ı ren aza~mın mesu]eri hakkın· ld ·b· t 

. ereceg"ini bildirmiştir. bağla olarak çalışan Fransız Marnn d k' b k leri yeni icadcdihuif o uğu ıı•. ı, oı a 
gerı v V ' locası Türkiye meşrikıazamlığma a ı Ü üm dün verilmiştir. bınmek için de eo aı ğıdan uhae rOt· 
Define Haber eren.er katı!mak kararını almış ve katıl· s~_çlu G.us.ef lllüm cezasına besini almıı olmak 1.Az•m. ~ldut:u 

Ankara 19 _ ihbar ed.ilece.k ve d 8 k d "k için ihtiyar mümey'.zin ıate •A:• mu• 
I i h mışhr. Bu mllna~ebet~e T~rkiy~ •&er .şı e ı İ •ene i:e on sude Bab.ilide bir mesele teılul eder. 

definelerin safi d~ğer er nm 
1~ meşrikiııamlığı bır ıevınc zıyafetı sene ara&mda deyişen hapiı ce• O um. nkl tı.bir:e ' 1 Meclial haı 

kesilmeden mubb.re veri.meıı vermiştir. zalarına mahküm olmuşlardır. vükell,, meseleyi enine boyuna Q tet· 
kararlaştırılnıııtır. k'.k ec er. En sonunda ihtiyar ?' me-

-:=::::=====~~===:::::=======-:~----::-:;::-:~---;-::--:-:-:-:--:-~~.:::=:: yi:ı·n aalise rOtbeaini almıya layakatl ~ • ' o'amamak a beraber, eyinin pek U• 

iN A N 'S TER 1 NA N M A , r.ı kta olmnaındrn dolryı. atla relebll .. 

/STER 
19 

( A A. ) _ B. Litvinof, dış işleri 

k•'CeBnevDre~cıir Hau lZazt:oİ ılc göriişıntiştür. 
ba anı · ._ lf-

19 (A A) _ Amnika Hcicıicümlıuru Bnvnn 
Nevyork, . ~ k golu eski ,ızctPcılerdru B. Uoıı 

Anıııı Huz\'elt~!~el' il İ u ruah~ıud" ve euınimi hir uıulı:J 
Höıti~ı.:r'iıı dııgıııı e ı c u 
içcriııiudc kutlultuıwı~tar., S T R J A N 

• meai için kendiaine ihtiyarlık o ~nt rı 
için bir u!ise rfitlnl verilmeaı. kıı· 
rarlnıtmlır. Meclia mrzbıtası ~dı~ab• Bu iki telgraf, Anadolu ajansıııın lıergiin gazeteler 

vcrd:ği bü'tealerden nlınmı~ tır. "Beşir ll.ın Knzeui: 
ııercuın dış bakıınıdır? Aın . ,f,a Ülimhurrcisioin biz Bay 
Buzvelt oldnğ ınu bili) orduk. Bu bayan Ciirnhurreisi 
nereden çıktıY diyeceks111i7. kı: "bir yıınlı~lık olmuş. 
Fakat yaulışlığıu dn bır derecesi yok mudur'? '' 

T I A 

arzolunur. Pad:f h bir mümey zıa ıh-
t iy r o'aa da salise ratbui alab ime

, l: L i~ sine razı olmaz. Bununla e~a .... er 
tiyarlığ·na da ac yarak kend11ıne Ba
bıiliye yakın bir yerde bir ev satın 
a!ar, hediye e 'er. , 

L-------------------------------------------------...J 

Şimdi tramvay itlemediti takdırde 
EminönOndcn M çk: ya gic:ib gelmek 
için saliae rütbesine ihtiyaç o maaa 
da, korkarım ki Maçk da otur nların• 
hepalne yetiıecek kadar at bulunanu·• 
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J ABEllLE 
Karabigada ._ _________ ...:..~---------.. 

Ahalide Zeytincilik 
Merak1 Baıladı 

Karabiga, (Hususi) - Geçen• 
Jerde e:eklrikJe aydmlatılnn , .• 
bir hayli göçmen yerleştiri:erek 
biraz daha bllyilyen Karabiı;a 
n ahiyesi balkınd.ı bu l ıl zeylin 
yetiştirme merakı uyanmıştır. 

Bunu gören Çanakkale ekim 
çevirgeni ve zeyt:ncilik mUtehaa• 
sısı bay Zeki, geçenlerde Kari\• 
b:ga:, a gelmiş ve zeyt:n yetişti r-

mek işi ıde ahaliyi uyandırmıştır. 

Kara bigalılar şimdiye kadar 
kar· arda bu!unan yabani r.e} tinlerl 
aşılamak fikrini giidüyorlar ve 
fakat bu aııların meraiarda otla• 
)'an hayvanlardan korunması ça• 
resini bulamıyorlardı. 

Bay Zeki, bu fikrin doğru 
olmadığını ı;öylü}crek on'ara bu 
yabant zeytinlerin dibindeki biç· 
lerden aökfib tarla ve bahçele• 
rine dikmeleri 1 ve bir sene so-ıra 
bunlara aşı urmalarıı:ıı ve bu aş .!ı 
f~dan~ar bir ez büyüdükten so.1ra 
istedikleri yere kaldırıb dikme· 
ler:ni ve böylelikle deha kolay 
2eylia yetiştirebileceklerini söy· 
lemiş vo bilmeyenlere de ze~ ti:ı 
aşısının naaıl yapilacağına g ös.
termiıtir. 

Bay Zeki oradan da D:mctol<a 
nahiJ eıine uğrayarak onları da 
zeytbcilik işlerinde İrşad etm·ştir. 

Dimetoka Karabigaya beş kile• 
metrodur. Karabiga ormanlarında 
yabanı zeyti.ı pek boldur. 

Bay Zeki, ltal} adan çok cinı 
ze)tin fidanlan getirtmiş ve ge!e
cek yıl bunlardan ahaliyo aşa 
ver:lmesini temin etmişti!'.. 

Çanakka:ede \•Ücude getirdiil 
5rnek bahçesinde yabani zeytin· 
lerden ekmek auretile de zeytin 
idam yet:şlirmiye çalışmakta ve 
bu:ı da yllıdo yUz muvafiak o!· 
maktadır. 

Karabiga'da geçmiş yıllarda 
yetiştirilmiı bir ha) li zeylin ağncı 
varsa da bakıms.zdır. Bay zeld 
bu:ı'an:ı dahi nasıl bmar edile
ceğiui Ye mal: su~ün dal!arı kır
madan nıısıl toplanacağım uz.un 
boylu lzab etmiştir. 

Çorumda 
Kış Günleri 

Çorum, bucaklannda kar oka· 
dar çok ki, i.k hamltıde yar•m 
metreJ i buluverdi. 

Kar, ) ağarken, tUrlO tnrlO 
duyumlar, ku aktan kulağa çınlaya 
veriyor: 

Köylerde ınrn aOrü, aç kurt!ar 
tOremiJ, adamın birisini parça 
parça, e~miı:er •• Yollar kapanm ş, 
Poıla gelmemiş. Bütün bunlcnn 
ne aab var, no astım. 

* Kana en gOzel ei!enctal av• 
lanmak •• Fakat, ne yazık k·, Ço• 
rumda avlanmak, b;r b:çimde 
değil, gelişi a-üzel yapılıveriyor. 

Halkevi spor kolunun bir aürek 
aYJ kurmağa öncn:nk etmesi çok 
yerinde olur. Ve bu, çoktandır, 
duwiuD, bakımı.z görünen Çorum, 
ıporu için bOyük bir can:ı!ık 
olacaktır. - O. B. 

Çit Köyü Mektebi 
Simav (Hu11usi) - Çit kö} Q 

kasabaya bir ıaat mesafededir. 
Bu köy halkı Simay gölünden ç .. 
kan kam ·şları iılemckte ve hnıı~ 
c:ıl.kla iıtigal etmektedir. Köyde 
3 sınıfl. bir ilk mekteb vardır. 
Mekteb bi 1a~ı gayet güzeldir. 
Köyün mual:imi Bay Esad mek· 
tebindekl 75 çocuğa fcvkalAdo i~· 
na ile bakmaktadır. 

şehirde Su Kuvvetinden istifade 
Ed"lerek Elektrik Fabrikası Kurulacak 

Akşehir ( Hu
susi) - Burada 
kaş başladı. Kar 
yağıyor, bugün 
şehri çepçevre 
bir yeş 1 atlas 
g ibi çerçevel:yen 
Su:tan dağları 

beyaz örtülerjne 
b üründlilf'r, Sul· 

t an dağlarmda 

kar.o yliksekliği 

20 santimi bu!• 
du. Kıt geceleri 
burada top!an· ıtarla geçiriliyor, 
kırathanelerde tılrlil oyunlar or 
naoıyor, hde polier ve remi oyun· 
lnrı pek revaçtadır. Fakat bazı 
yer:erde maalteesEüf yıkıcı bir 
kumar ıeklini aldığı da oluyor. 

Akşehirin hususiyetlerinden 
blr"&I c!e Akıehir hemşehrilerin'.n 
ıahib 01dukları bir bankaya ma
lik olmasıdır. Bir mi:} o:ı lira ser· 
mayesi olan Ak{eh:r bankası 
t üccar ve esnaf için çok faydalı 
bir müessese bal:ndedir. 

Uşak G neler Birliği 
Piyangosunda 

Kazananlar 
Uşak, ( Hususi ) - Geneler 

birliği menfaatine tertib edı len 
büyük eşya piyangoru noter Bay 
Asım tarafından çekilmiştir. 

208 numaraya karyola takımı, 
23 J 1 numaraya karyola, 3090 
numaraya mlirekkebli ka~em, 256 
ııumaraya fotoğraf mıkinesi, 976 
numaraya pantalonluk kumaş, 
3830 numnraya oda takımı, 1716 
numaraya halı, 1 185 numaraya 
masa tirtisO, 2348 numaraya tO 
kilo ıeker, 3484 numaraya yaz.ı 
takımı, 2321 numaraya çay takımı, 
1638 numaraya duvar ıaati çık· 
mıştır. 

Pil ango varidatile gUzel bir 
kulüb binası yapılacaktır. 

Samsunda 
Dört Yangın Oldu, lki 

Dükkan Yandı 
Samsun, (Hususi) - Burada 

Burada l:irblrinl takibeden dört 
ya:ıiın o!muştur. tk yangıa ma• 
liye tahsil ıubesinb orta katında~ 
ç.kmı~. fak1tt hemen aöndUrill· 
mllştOr. 

ikinci yanrın bir ~On ara ile 
Yorgancılar araatasmda çıkmıf, 
iki yorgancı dükkAm ) andıktan 
ıo- ra aöndOrfilmüıtur. Üçüncll 
aqam da 19 Mayıs maha:leıinde 
doktor bay Kemalın ev;nden )&n• 
g·-ı çıkmı,, bunu kılınçlıdede ma· 
h~rH:nde bir yangın tak;b etmiş, 
fak at ikisi de bO) Um eden aöndü· 
ro·maştnr. 

Cıem : ikliler lhlamur içiyorlar 
Gem:lk (Husuai) - Burada 

ıhlamur fevkalido rağbet bulmuı 
vaziyettedir. Bütün lıcahv~lerdo 
çay ve kabvedea s iyado ıhlamur 
kullanılmaktadır. 

lzmitla Yol işleri 
lzmit, (Hususi) - lzmit • Kan

c1ire yoJundakl yapma iti b:t .. 
miştir. D:ğer yoll · rm yapılmasına 
devam edllmcktec:ir. ldarei husu• 
siye yol yapımı için yeni bir ma· 
kiııo almııtır. 

Aqf'hir bankaaı 
Akı~bir ikbsadiyatmda pek 

bOyük hizmetler yapan bu banka 
ıehrin iman husutunda da yar
dımlarda l:.ulunmaktadır. Bu cGm
leden olarak Şarlak 1Uyunun 
ıebro akıtılmaa nı temin etmittlr. 

Su yüzünden 11kanh çekeo 

Akşehir Şarlak ıuyunurı ıehre 
akıdı ması ile bOyGk bir nimete 
knvuşmuş olmuştur. Şarlak auyu 

geliril:nce şehirde birjbirino pek 
yak n yangın mı.:aluklan tea·a 

lzmir Liınan ile 
Rıhtım Genel 
lVlüdürlüğü 

edilmiş, bu mus
luklar vasılaa.Je 

yazın sokak.ar 
•ulanarak toza 
mani olunduğu 
g:bi kışın da )' ... 
kanmak sureti:e 
çamurun ör.üne 
geçilmektedir. 

Su işini büyük 
bir muvdfaki-
yct!e baş1ran 
banka ıimdi de 
ıehrin e.ektr k 
işini üzerine al· 

maktadır. Banka ıu kuvvetile i~leye.
cek bir fabrika teaiı edecek \'e ba 
fabrHcadan alacağı elektrik kuvve• 
tile şehri aydınlatacığı gibi elektrik 
ıanayiinlrı lakiıafına da çalışa• 
caktır. Yeni fabrikanın \'e en .. 
talAsyonun projeleri ikmal edil· 
mi~, tasdik olunmak Gzere 

Bayındırl.k fakanhğına gön• 
der.imiştir. Hulisa banka imar 

işlerinde belediyenin yardımcısı 
vaziyetinde bulunmaktadır. 

Gemlik, Sındırgı Ve 
lzmitin ikinci 

Seçicileri 
Smdırgı (Husurf) - Kazama· 

un müntehibiaani namzedleri tes· 
bit ve ilan edilmiştir. Sınc!ırgıda 
) lrmial kadın o:mak üzere 77 
müntehibisanl ıeçi~ecektlr. 

lzmit {Huıuai) - iz.mit mer
kez kazasının mtlnteblb:aanl sa
yısı 170 Ur. Bunlardan kırkı ka
dındır. Son aoçimde vilayetimiz· 
den 1 &a} IAY çıkacakbr. 

Gemlik (Huıuıt) - Köylll 
kadı:ılardaa elli kişi Fırkaya aza 
kal dedilmişlerdir. Bu 50 köy.O 
kadından onu ikinci münteh.b 

ı namzedi olarak ilan edllmi,l~rdir. 

lı.mirde )iman ve nhtım genel 
müdürlük binası 

lzm:r (Hususi) - lstanbulda , 
olduğu g:bi lzmirde do nhhm ve 
liman işleri birleıtirilmit Ye (lzmlr 
Uman l~:erl Genel M6d0rlüğ6) 
faaliyete g~miftir. Genel Mü· 
dllr:tiğe Eaki Belediye Reiıl 
Doktor Bay Hu:6si, Genel Müdür 
Muın inliğir.e de uld Liman Şir
ke~ioin Umumi KAtibi Bay Ha,. 
met ta)•İn edilmiıtlr. 

Limao Ger.el MDdOrl8iünlln 
yapacağı itler 111 bild;rimdo 
an:atı:maktadın 

A ) Izm ·rde Ka11ıyaka, Alaan
cak, Pasaport ve konak iıkelelori ' 
arumda yo cu •apurları itletmek. 

8 ) lzmirdo Birinci kordonda 
aUı tıramyaylar işletmek. •• 

C ) Çama:b Tuzlasına gelecek 
gemilere tuz yllklemek Ye Çam• 
altmdan Foça ye lzmire tuz g&
türmek Ye tuz lııhiaar ldaıeaine 
aid su ve etya ta~ımak. •• 

D) Rıhtıma, menderegi, rıhtım 
yollarını, rıhbm mecralarını idare 
dmek, nbbm rcaminl tahsil 
etmek .•• 

Rıhtım tlrketlnln yanm aıırlık 
bir zamanda yapamadığ'ını ilk 

Kadınlar aeçimo erkeklerden 
daha btiyllk bağlantı aaı:ermek
tedirler. 

Lapseki de 
Bir Ahırda iki inek Ve 

B;r Merkeb Yandı 
Çanalıkale, (Huıuai) - Up· 

aekio D Çardaklı köyünde bir 
yanııın çıkmış, bir ahır içindeki 
iki gebe inek ve bir merkeble 
beraber yanmııtır. Yangın 6 ya
ıııada bir çocuğun elinde çıra 
lambası o!duğu halde hayvanlara 
aamao vermem yUzllnden çıkmı,.. 
tır. Samanlar çıra IAmbası ile 
tutuşmuıs, çocuk kaçıb kurtuJmıya 
muvaffak olmut. fakat iki inek 
ve bir merkeb yanmqtır. 

Tireboluda Himaye Heyeti 
lırebolu, (Husuai) - Sakarya 

mekt~bi talebo ~elileri mekteb:n 
himaye heyeti seçimini yenilemit. 
ba,kanLkta ziraat bankası me-

muru Reıat TekinmaY bırakı"ırn~tır. 
Yazganlıia muallim Arif Oaal, 
tiyeliklere baımuallim H. Eke, 
muaJ:im Harun Üner, be!ediye 
yaz~anı Said, Mahmud Mahir Din.
cer, Hulusi seçi:mişlerc!ir. Heyet 
bu ıeneki yapacak:annın progra
mım yaparak faaliyete geçmiş.ir. 

Yalvaç Ziraat Bankası l'f.emuru 
Yalvaç (Hususi) - Ziraat ban• 

kası memuru Bay Rifat, Manyasa 
tal in eciilmit. yerine Bay Remzi 
getirilm:şt; r. 

hamlede yapan, bütil resimleri 
tenzil eden yeni idarenin muvaf· 
fak olacağı sarsılmaz bir inanııla 
ı:mdldeo söylenmektedir. 

1 
J Tütün Hal..erleri --r---

D ün yada 
Tiitüncülük 

Arnavutlukta tutun durulll• 
Arnavutluk hükume.ini.ı TOll' 

lnhiaarımn işletme . ini hus. ti il 
tirketo vereceğini evvelce 1" 
mııtık. 
Arnavutlukta trtün ekim ,.,.. 
1,500 hektar, tütün is .ihsalidt 
1,200,000 kilogramdır. 

Serbest olarak y < p.lnn ihracı' 
1933 yılında 57,455 ki.ogr-' 
bulmuştur. 

Tütün mamula tma g el'r.ce .. 
da 318.380 U ogramı lulmuş.-ı 
199.154 kilogramı s gcraôr . ._.

1 
1933 yılında } az; enin aloır 

bandrol resmi 825.445 • l.ıo fr•~ 
ihraç edilen tıigara~< re an aJıP .. 
aümrük reımi de 7.021 franktır· 

* Çekoslowakyanın Yunan 
Tutunu Ahşı Çoğalıyor 

Yapılan iatat.st.k.er..! göre <;'. 
kcalovakyanın Yunan atandan J 
dığı tntOn mikdarı } ı idan ~ 
artmaktadır. 1931 sened .de lff 
ton tntün Yunanistandan Çekol 
Joyakyaya gönderilmişti. 1932 " 
bu gönderilen 306 to la düşllll 
fakat 1933 de 587 knu bulmuştotr 

Geçen 1934 ) ı lın d:ı ise b• 
mlkdar daha çok u ~m ştır: S
yllın yalnız on ayında Çekoslo~ak' 
yanın Yunanistandan a.dı~ı tntll 
657 tondur. 

* Norveçte TUtUn Durumu 
1934 yılının il&< 9 n) ı iç.iodl 

Norveçe dışarJdan g et r.len yaf 
rak Uitün, geçen } ı.ı ı ilk 9 aya" 
dakini ( 1,708,484 ki.o) aşağı~ 
kara %9 faz.:asiie 1.855,984 kılo~ 
bulmuştur. Bu m.ktc:. r sen 5 1111 
ilk 9 ayı içinde yapı an idhala
hepsiaden fislündür. 

Bu müddet iç :n de Birle, 
Amerikadan l.25~.208 kilo tüt8' 
gelmif ir ki ge~ el ithalatının %68~ 
demektir. ( 1933 l ıl m 1 oynı mil-' 
deti içinde 1.127.~89 ki c). O.i• 
ülkelerhı yaprak tütun itbaJal 
azdır, bunların heır.en başın~ 
bulunan Tl\rkiyen:n gönderdır 
mikdar 62.591 kilodur. 

* Sovyet Rusyasında Amerlk" 
TUtunD Yetişiyor 

Amerikanın Virbinia, Mat1' 
land, Şimali Karo.ina tibi tOtll' 
cinslerini Sovyet Rusyasa t ütd' 
ekim alan"annda yet.ş.irmek ıçl' 
bu yıl sınamalar } apıim ş .ır. fll' 
her verildiğine gcr.ı f.. zak .. -'"' 
radeniz ve Azerbaycan ala~I~ 
nnda ek'len bu c .ns tütünler J19"' 
iyi yetişmiıllr. 

MeselA, Azerbaycanda alın_. 
•er:m hektar başına 6 IO 114 710 
kiloyu bulmuştur. Adi san t~~~ 
n6n bir hektara eki:m a ıcin 115" 

3 llz çalışma gU O gerek ti~i ha!~ 
Amerikan clnalerl .ç.n sade 2JV : .. ~.~~~. gll: .. !~.'..~=.~'.~: ... ~ 
BUTUN ULKE.Yt 

HER~UH 

~· . -
DOLASAMAZSINlt 
FAKAT: 

" 
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HARİCİ 

SevmediOIDe 
Ede hl A 

T~~ka Aşık 
1?0 11 I 936 

- Bi kriz:. I . r opartımaa tutarız, dö- 1 
tul'\aı. Çtne bir ihtiyar kadın otur-

- Fena fikir değil ...... p ..•. 
1J eki, ne dilşfinüyorsun ? 
oarun ş· . k '-Yuıtur ıuaaı, ollarını KB· 

nıuıtu ı 

liep-; ~partıman tuttuk, döşedik. 
c a .. sonra? 

l•rinf ev ad Ga ib, taaccUble rlSz.· 
açm:ştı: 

~ - Sonra91 bul ıUrOnmekten 
luluruz. 

ills liarun tinasi, derin derin ra. 
tcçirdi: 

a.,;: Ben, nıanen •ürUnlyorum.. 
etııaea:' b~nim · e alay ediyor, ala1 

1111 bıle zerre kadar ehem-
Yet vermiy Ba or. 

şını ••Uıyc.rdu ı 
- B k de t u açıncı tecrübe ? OteJ.. 

iioıidt o~landığımız aktam, biraz 
liiJk enır g:bı olmuştum, eğer 
ıayd at neşemizi kaçırmamış o;· 
Yac ~ daha çok kel iE, zevk du· 
.._ ~ tık. Ne ise, ben, okadarı-

raz11dım. Eeyhan ıampan· 
Yayı d • · ' ••ka b ıçınce blllbUl aibi pin· 

F aı.allll.Jb. 
•ur takat bu neş'eıi çok aUrmedi, 
ıoka 1 aıı!dı. Ona, bira:ı, 

ulmak, bir parçacık yakmlat-

mak, el:ni tutmak iatedim, ben
den kaçtı... Adeta tiksinir fibl 
kaçh ... Ne)e? CeYad, neye? 

Seal, yaharır aibl ağlıyordu; 
- Söyle Cevad, neye? Ben. 

okadar nefret edilecek adam 
mıyım? 

Cevad Galib, ıu•uyordu. Ha
run Şinasi, iÖZ pınarları dola dolu 
telcraı: yalvardı: 

- Su•ma... Bir fey ıöyle ... 
Onun yorgunluğu ve dllşüklö

tD karşıımda Ce•ad Galib de 
metar.et~nl kaybediyordu: 

- Ne •öyleyim? Madem kJ 
ümidini kesmişsin, artak bu Mv

dadao vazgeçelim. 
Harun Şina1i, yerinden fırladı, 

tiddet!e topuklannı yere Yurdu: 
- Senden, b6yle cevab iat•-

miyorum. 
Cevad Galib, boynunu bUkllb 

bakb: 
- Peki, ne söyleyeyim? Be-

nim etimden ne gel;r? 
Harun Şinnaı, sinirli alairli 

dolapyordu: 
_ Bilmiyorum... Bana Umld 

var, ceıaret v~r... Beni kıtnı!d~t, 
ynat baıka ınıan yap ••. Balml· 

;oru~, diyorum .anal Ya~u~ bUı• 
bUtUn ümidimi, ceaaretımı kır; 

SON POSTA 

TELGRAFLAR 

5avra 5 

Gönül işleri l 

dır, bir kere bu noktada 
dur. Sonra başını çevirib sana 
bakb da seldm \•ermedi mi? 

- Hayır, başını çevirib bak
madı. Zat n vaziyetim dolayısile 
batını çevirmiye de hacet yoktu. 
Görmemediie g.,Jdl. 

_: Bir noktada daha dur. 
Müdürll, gay t dikkatle dinliyordu, 

diyoraunl 
- Ôyle g6rUnilyordu. 
- Hükümlerini tartarak Yer. 

Dikkat, tak,,im olunmayan, taksime 
gelmeyen bır şeydir. 

Hnrun Şinasi, duralamııh ı 
- Amma da Beyhanın avukat

bğanı ediyorsun? 
Cevad Galib, odada dolaı· 

maya başlamııtı: 
- Mubaktmelerimde, hUkUm• 

lerimde hissiyata kapılmıyorum, 

bitaraf kalıyorum, okadnr. Bu_ 
fevkalada bir bi~ile değil.. Bir 
mcmurt, ayni aemtte oturan mU

diirle ayui vapura binebilir ve 
beraber çıkarlar, yürüyebilirler. 
Eir memurun, müdürünü dikkatle 
diulemes;, ~ayet tab~idir. Buna, 
menfaat dahi bakim olmasa, ter· 
b;ye, oeı:akct mani o!ur. 

Harun Şinasi. ylizünU buru.

turdu: 
- B~gün, ıeninle konuşulmı· 

yaC!lk... UJ<alal.ğm lizer&nde .. 

Cevad Galib, kabul etmit lr bi 
baş.na aailı) ordu: 

(Arkuı Hl' t 
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Dünya Hadiseleri 

Bir Sümüklü 

Böceğin 

Marifeti! 
Bugünlerde Fransada bir ta• 

------. raftan gUlünecek, 
/JenzegişB bir taraftan da 

kurban ağlanacak bir 'lak'a 
giden bir oldu. Kahramanı 

komisyoncu Sikar adını taıı-
yan aeyyar bit komiayoncudur. 

Bu zat bir gün Marıilyada 
oturub yemek yerken yamna ıi
'IİI bir poliı memuru geiir : 

Efendim hakkınızda bir 
tevkif müzekkeresi vMrdır,· ıizl 

polis müdüriyetine ıötilrmeyo 
mecburu.m 1 

- Sebeb? 

- Bilmiyorum, orada Gtroıı 
nirsio:z. 

Adam polis mUdllriyetlne gl
dl'r ve orada öğrenir ki, birçok 
dolandırıcılıklarla zan albndadır, 
fttiraz eder, fak at dinleyen kim? 
üo:aodmlanları getirirler, adamla 
lrarşılaıtırırlar, hepsinden de ı 

- Buydu ! Cevabını alırlar. 
Zavallı komi&} oncu çıldıracak. 

Nihayet akıl edip : 

- Ben bu dd:andırıcıl~kların 
yapıldığı gUn baıka bir ıehirdey· 
dim, der. 

· - ispat edlnb; 1 

Ve komiyoncu 6 tane ıahid 
göıterir. Bu zavallının aylarca 
evvel filin glln filan ıebirde ol· 
duğunu batırlayabilmeıioe aebeb 
bir ıllmüklll böcektir. 

Hakikaten adam o gün P~ 
mier ka1abaslnın bir otelinde 
tabldot olarak yemek ylyiyormuf. 
ıofrada da herkese sUmüklO böcek 
ıetirmiıler, komisyoncu otelin kı· 
aını çağırmıı : 

- Matmazel, demiş. Bakınız 

hepimizin de tabaklarında ancak 
beşer tane ıümUklii böcek vardır. 
Halbuki bu hayvanlar hep çift 

gezerler, binaenaleyh birer tane 
daha ielirmeniz lazımdır. 

Hadise komik olduğu için 
g6ıter.len phitlerce hatırlanır ve 
ıonra anla11hr ki dolandmcılığı 

ynpan, bu komiıyoncuya ıon 
derece benzer bir adamdır. 

Son Posta 
'VeYmt. ılyHt, H-adiı •• Halle fHetul 

Eeki Zobtiye, Çatalçt~me ıokağı. 25 
l&TANBUL 

GazetemiıJe c;ıkaa yazı 
ve resimlt:rio bütün hakları 
mahfuz ve gaıetemiıo aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 e 3 1 

SeDe Ay Ay Ay 
Kr. "'· Kr. ICr 

TORK!VE 1400 750 4ôö ıso 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abonıt Ledeli peşindir. Adret 
değiftirmek IS kur6stıu. 

c.ı.,. cvr•• ı•ri .,.,.um ... 
Hlnlerdan mea'ullret ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kıııuıluk 

pul ilıivesi Jıiıımdır. 

Poata kutu•uı 'f41 latanbuı 
Telgraf ı Soopo!ta 
Telefon : 20203 

•" ~ ' 'lf' : .,. • I• \ .;, •, ~ 1. - 1 ' 

• • ' • • o' I ';: • j • ' • 

SON POSTA 

Kaçakçıların Esrarı 
-~----~ - - -

r:i~ü Anlamak lstiyen Kaçakçı, 
·· y .. k Şaşkın 'ıklar v·e Perişan ıklar 

içinde Çalkanır 
Esrar Kahvelerinde Zom Olan 

Zaman Kabaktan Bir Türlü 
Esrarkeşler, Basıldıklan 

Ayrılmak İsteİnezler 
Gazetenin telefonu, hergiln 

mutlaka birkaç defa çalar: 
- Al!o, e!endim timdi yeni 

bir eroin ka · kçılık ıobeke,ı 
yakalandı: 

Biraz f. • nr muharrirlerin ie
tird.kleri b. .. 0 .dlara ıöyle bir göz 
gezdirin. 

.. Dün tehrimizdo yeniden 
geniş teık:latlı bir ıeker kaçak• 
çıhğı meydana çıkarıl mı ıtır. 
Memleket haricinden muvazaalı 
olarak lıtanbula 400 ton ıekeı 
kaçınlırkeR ••. " 

GUn o!ur ki, ufak tefek bir-

Bir gümrük molörü, devriye 
dönü9ündeo sonra 

rlyor, doğru ve garbin 
ıefih ıllmreıine giden eırarlar· 
dan bir kıımı da buradan geçiyor. 
Fakat lıtanbul hiç bir zaman 
MaraiJya kadar kaçakçılığın, sirke 
içinde mikroplar gibi kaynadığı 
bir yer olamıyacaktır. B:r kere 
son zamanlarda esrar, Eroin imali 
hemen hemen durmuş gibidir. 
Bazı yerlerde meydana çıkarılan 
ıeyler, ufak imalathanelerdir. Bu
na mukabil, Marsilyada kaçakçı
!ak daha çok artmııbr. 

GUmriikçüler, limana r;irtın yal ancı Yllpurlann muayenesıne gıderken - htanbul kaçakçalan hak· 
kında neler bi:lyorsunuz? 

çok k(?çakçıhk hadiıelerial yaza· ı bize esrar kaçakçılıği pek az 
nı. Fakat acaba bunlan okur- olduğu için, bu gibi vasıtalara 

Muhatabım birkaç 1aniye dO
ınndü: 

ken, kaçakçılığın ıekillerinl, ma• ender te~adnf edilir: Yabancı 
rifetlerini v• earannı merak ede- memleket.erden TOrkıyeye d<ıha 

- D8rt beı tene enellnl bi
liyorum, lıtanbul aemtleri olduk• 
ca korkunc Ye b6ytık imal&tb .. 
neleri, e.rar kahveleri ile dolu 
idi. Bir kere yukarı tunelden 
Galata ıaraya giderken •aia to
aadUf eden dar aokaklarda, kG
cnk piı HrHri kahvelerinin bocf. 

ceğiniı oldu mu? ço~ lpe1da kumaı}ar, çora~ el~l-
K t .. z t bu eıran ıelık, yOn, demır eıya vesa ro 

onuf u~um a •. vesaire gelir. Bunlar da bittabt 
anlatırken dıyordu kı: gözden kaçmazlar. En çok tnr.dilf 

- Kaçakçılık, nev'i melleğino edilen kaçakçılık kumaı kacak· 
munha1ır bir ne"Yi ittir ki, arab- çılığıdır ki, dedii\m &ihi, buııian 
aaçı içinde, blnblr dolambaç, 
merdiven, dehliz, meydanlık, dar 
yollar geçer ve nihayet kanun 
pençesine dllşer. Bu, mukadder 
bir Akıbettir. Fakat her 
kaçakcı, çalışırken, bütün dllnya• 
nm ki'r olduğuna, kendisini kim· 
aenin görmediğine kanidir. Buna 
mukabil deb§et ve korku içinde
dir. Ondaki bu dehşet ve bu 
korku caniden ve hıra:zdan daha 
fazladır. Eğer birgün bir teıadüf 
olarak ılimrük yolcu muayenesin· 
de bulunacak olunanız ve o 
ınrada blzo şiibheli adamı göste· 
rlrlerse, bilyük bir meharet sah:bi ' 
olmadan s iz de onu teıhisdo 
gllçlük çekmezEıiniz. Gözleri ba· 
karI<en, birer cam gibi parlar. 
Bir noktada kr.tiyen durmaz, iki 
de birde el:erinı ceb!erino sokar, 
ç karır, burnunu siler, saçlarıoı 
parmakları.e tarar, öksürür vo 
mütemadiyen sigara içer. 

Size yabancı memleketlerden 
vapurla gelen \ e C.stünde bir ıürü 
kaçak eşya ile gümrilgo çıkarı 

böy:o b:r kaçakcımn ha!etJ ruhi· 
yesinl an~atamam. Soğuk kanlılık, 
hazan işlerine yaradı~ı o?ur, fak&t 
pek azının. Ekserisi cühıl insan· 
lardır, derhal kendi:eri:ıi bel!i 
eder:er. 

- O halde, bu ı;ibi kaça!.çı
•r, kaçak ın:ılhm nerel rice 

u lar!ar? 
- Ha, bakm bu, mühimdir. 

Sonra her kaça1i ma&deniu ken· 
dine mahsus saklnm:ı cak yerleri 
vardır. Meıela, s"ze birknçım 

aayayım: Esr r, Lkai·pin topuk· 
formda, bilezik, ki'pe, kol ıa..ti, 
kem•r hacri (,o \eı.ı " : re .. H:ır:çicn 

Dir gümrük motöril, yakaladığı ka~·ak eırar çuvallannı nbtıma bırakıyor 
yapımlar da biraz ev\ el ıöyle- rum katları, arka dehlizleri hep 
diğim şekilde ııayritabıi hareket• kabakhane olarak kullanılır. Son· 
leı ile kcndi.erfoi dışarı vururıar. ra Aiacamil arkaları, Aiaham~ 

Muhatabım, bana Au erika ve mı ıırt.aı ında harap ev.er, Gala· 
A' rupa kaçakcı '.arından b~r ha} 11 tadaki umumhane aokakların-
bah_eW. B1lh:ı~ s:ı lki ıane evvel, daki kahveler, Tol=ha :e 1 e 
Aml rikoda içki yasağı varke:ı, Cihangir araıındakl sırtlarda bir 
bir crdLJ teşkil edea içki kaçak· çok esrar kahveleri meydana 
cılarının ak a ı ğmaz vaııtalarının çıkarılmıtlır. 
birkaçınc'a•1 bahsetti. Bahiı latan· - Sözünn kestim, zabıta bu 
bul iç ndcl.l , knçakcı:ara Ltikal e.rar kahvelerini na~ıl beıar?v• 
edi ince ıor-..um : - Muhakak ki bırden degıl. 

- Iı.anbul , balkan!ar itinde, EnelA birkaç ıün tarassut eder. 
kaçakcılarının en çok gelip geçe• 

0

Taharr·ıerden bir ikiıi kıyafet 
eek:erl yerdir, derler. Buna d~ değiştirerek dolaşır, kahveye ıo-
~arkla garCı birleıtirmiı oJmasım kulur. Aııl kahve ile iç taraf~ald 
aebeb gösterirl~r: Siı n~e· deniniz? earar kahvesin:n yolunu tayin 

Muhatabım ıtırcı.z e. 1 : eder. Sonra yine tebdili kıyafet!e 
_ Hayır, dedı. Muhakkak . k I v 1 k h · · 

1 b. ı t nbul fare· aerserı ı ıgı e esrar a vesının o an ırşey varı:J. n a . . · · l b 
ı i b. t ·· d· wı b"r ıçıne g.rer, eııırar ıçer er ve u er n ızzc:rur re .g ı k 
ambar o"abl:ir. Fr.kat k!'pan oka· ıuretle de bir gilrı ani olara 
car çok:ur, tu~u .oı ı lal' okadar baskın eder, b:ld.kleri Y?llardan 
faz . ad r ki, nr3larında rün geç- kabakhaneyi, eırıırkeşlerı mey-
tikçe bir nzalma hasıl o!muıtur. dana çıkarırlar. . 
Istanbul ır.rl.la garbı birlcşt:ri- - Esrarkeıler ne vazıyette 

l!do i k;';nun 
-- ---~" 

Kari Mektubları 

Top kapı 
Çamur Deryası 
Halinde 

--

Y edikuleden Eyllbe ıld .. 
yolun aıf alt olarak inıaaı batW 
mak üzeredir. Hazırlık yapılmakta. 
herı.tln arabalar harç taşıma~r 
dırlar. Fakat bu yüzden Topkıpl 
da geçilmez bir çamur dery ... 
ba:lne gelmiıtir. Puar Tekke~ 
den ve Yenibahçeden kale kapıııol 
kadar olan ıahada 20 •antlll 
kalınlığında ve koyu bir ma,ı 
halinde çamur varclu. Tarifle d" 

1 latılmaaı mümkün olmayan bll 
çamur deryaıını gidib görme~ 
fırsab kaçmlmamabcu. ÇüokD 
görülecek bir had.ıedir. Haftanıl 
iki gUniinde arazözlerle bu ça• 
moru kale kapısından akıtmak 
ve T opkapıyı çamurdan kurtarmals 
"mnmkllndür. Bdediyenin şebrill 
Trakya ile muvasalasını temld 
eden bu yegane yo.un çamuruDll 
akıtmasını dileriz. 

Topkepıdau: Sülc>ymau, Naı.ıOlı 
Rıın, Onnik: -' .......................................................... 

yakalanırlar? Kaçarlar mı? 
- Kaçmak mı? Allah kunet 

verıin. Onlar o halde kendi tr 
birlerHe ''zom., olmuşlardır. Hep 
güzel kadın, para, hayaaerile oğ• 
rqıb dururken, b.ç kt.çmak akıllr 
nna gelir mi?. Eğer iç:er:nde_ d 
çekmiı olanlar varsa, vauyetl 
kavrarlar, ötekiler kalkmak bil• 
istemezler. 

Muhatabım tiksinir ıibi ellol 
aallıyordu: 

- Onla" ayn bir facia, it 
paralayıcı birer faciaL 

Sordum: 
- Ya earar lma:athaneleri7 
- E-.et, eararcılanıı leşltillb 

da anlatılacak şeydir. E1raJ 
rcılar ıöyle bir tabakaya •r 
nlırlar: Kuklacı, } aı.i sermayedarı 
Bu daima perde arkasında kukla 
ipi; Sermayedarın büUln iılni ı• 
ren, her ıcyo en ufak nokta•., 
kadar meıgul olan adam.. knk
lalar: E1rar bayii, af) on ahClllt 
afyon taııyıcııı, hama:lar, g6zcnteı 
ev aabı1>leri, kadınlt:r, çocuklar 
ve ıaire .• 

Öyle eırar yapıcılan blllrh• 
ki, ıecell gUndUzlü, bulunduklara 

e'lin etrafına, dört bet gözcü koyarlıl 
Bazen evin oturulzcak yerleri mllkd 
ı:oel bir aile e\ i -,:ur, bodrum kat
larında lıe, kapalı pencereler., ,., 
vermemek için yrpı:mıı duvaf 
tertibatile müdhiş bir eırar fab
rikaaıdır. 

Bahlı umumi kaçakçılık Oıe" 
rindo dolaıırken, muhatabım olao 
zat, bana şimdi e kadar raıtlaoaD 
iki mtıhim kaçakçı.ıktan bah1ettl; 

- Eiri beş a~b sene evvelki 
lngill, ki o zamanlar epice glirlil* 
lUler kopmuştu. Bir de ıu ıo• 
ıon zamanlarca meydana çıkarr 
lan teker kaçakçı:ığı •• 

Muhatabım, bu bizce malfld 
bAdiıcleri an:attıktan ıonra dedi löı 

- Eilh·or mı:sunuz?. GüınrÜ 
mu haf aza ·teşkiiat nan kaçakçı tr 
kibleri de, cidden görülmeğe dejet 
ıeylcrdir. Düşlnün, gecenin k•' 
ranlığında, sahile kaçak mal çıkar• 
maya çalııan lir motör takib 
ediliyor •. deniz, da:galar, yağmur, 
Ye karanlık., saa.:erce bu aUrüJ
tüler arasında de.ice bir kaçaı• 
,.. kovalama ..• 

Ayrıbrb.e ı sorcumı 
- Kaçakç.kr .o oaba birçok 

esrarı olacak değL mi? 
Muhatabım g. ldü: 
- E:bette, fakat bunları ı6Y'" 

lemek ksçacıla . n yeni pil&nlat 
hazırl~tmak demeh.t.r ki, buPll 

· b" ıer ne siz, ne de aliJkac.ar olan ıı 
iıteriz. - '#-
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Fransız Gözile Almanya ~~~;~~~~~~~~~~k:~·:i~:D Halk Dokto~~·Mu Sever 
N 1 G .. .. I .. ? çıkıt nı •• İ•t kamethi zamanından Şarlatanı Mı ? 

••••••••••••••••••••• 

ası oru ur ;::·~a-;~~:ati:ç~~,~=gt::r~~·e01y:;~;: --·--- • ,, s M - dıtını yazıyorlar. Bu tecrGbe ere Cı8. Macarı·standa HaA kı·mıerı· T ar es ele • d s B. s fh ' ol n nolct ,, tel•İ• telefonun b va te· eessur-e " sın en on tr a a • tenuılerindf'n fazla mllteuı r oldutu 

tel~l~isda okuyacafınız dört muh- ı 
Ra:tet 1.kra, dört muhtelif Frana z 
alı esınden ııyrı ayrı ayrı keıl'.erek 

nnııttar. 

pil~L~b_rük, 12 (İkincikAnun)-11S:.ır.,da 
e~ 11ı_te baş!. nm.ıa odan bir gfin 
getd·l, ••taayona Almanyadan 9 katar 
re ı, Alınanya'da otur ukları halde 
aitirdterme hakkını ba.z olanları 

1 inci katar 10,45 de 
2 
8 " " 10,46 " 
4 " it 10,58 ,. 

5 
,. ., 1 O,f>9 ,, 
it " 11,2<? " 

6 ., ., 11,36 u 
1 ,, " l l,42 ,, 

' 9 " •• 11,54 " 
" ,. 12,09 n reldL 

•~b ~U 9 kat r Almaoyanın 9 muhtelif 
I . rmden hareket etmi91crdi. Var.f 
t,ıb•rile ara 'arında birkaçar dakika 
~·llı•aana re ğmen, yolda birer nniy• 
de recikmemitlerdi. Tam xamanıa.:a 

llluUak bir intizamla gelmiılerdL 
lf. 

-v SarbrGk, 12 ( l 'dncikinun )- Rey 
d 11'n>rk için, dünyanm dört kö~e.ın· 
j 11 Sar ha•zaıına ge'en'er, .Z?man L ~~ ki İ•taayona Liııer klıilik kafileler 

1 a .1ndc çıktılar. Fakat en küçük bir 
f 'fltk:aa•• ahk bile ıörOlmedi. Alman 
tır .••ı her on yolcu için bir memur 
day D etmlft, 11ra ile kııpıda dizili 
t kan bu memurlar peflerine on ki1:31i 
l" llr takm z, yo!a dQzGIOyorJar. ıe• 
~leti kendilHi için evvelden b·z·r-

lanmıı olan otellere ıötOrüyorlards. 
Makine bir .aat inf zamı ile lıliyordu. 

lf. 
Sıırbrük, 12 ( ikinci kAnun ) -

Reylerin atılmasına baı'anmadaa 12 
saat evvel baı'ıca alidarları ıörerek 
tııbmin!erini sordum: 

Stntuko tarafdnrlarına nezareti Her 
K~uffmann: 

- Yüzde 40 biz kazenacatız1 ek•e
r:yeti tomin etmemiz ihtimıı.Ji de nr· 
dır, dedi. 

Sar aosyaliıtleri baıkanı Her Braun 
- Yüzde 40 •t~ tukoya, yüzde 40 Al· 

manyaya rey Yerecektir, aradaki yüzde 
20 tered:Otlüdilr. Vaziyeti aon d::ki· 
ka bu tereddüt.il olanlar halledecek• 
!erdir, c!ec.i. 

Alman devlet relıi Hit:er tarafın
dan memur olarak aöaderilmit olan 
(Her Brucbel)ı gör.!um; 

- Yüzae (70) Almanya kazana• 
cakt r, dedi. 

lf 
SarbrOk, U (ikinci kiı:ıun) - Rey 

aandıkl. n açslır açılmaz, t brin bütün 
kiti11lerl hep l ir~en çıın çaimıya bat· la" lsr ve bütün ha kıo :-~z ndcsn 
Almaoy~nın milli ıarkı•ı yPkı~ di. 

- Alman7a Hn h~r teyin fevk1u. 
duinf 

* GörOIOyor ki bizzat Alm~• hOkU
meti bi'e yüzde (7ıı) rey ümid edi
yordu. HAibuki ( Sar ) halkının milli· 
yetperverli~i onn yüzda (90) dan faz. 
layı temin etti. 

1 

1 

Kutub Havalisinde Gazete Çıkıyor ·== \ 

''Havadis,, Alılıakta Ace!e 
Etmiyen ir illet .. 

Kutub ha•aliıinde epeyce za
lbarıdanberi bir gazete çıkmakta 
oldu,\'unu bilmiyoraauıı, bizden 
6ireniniz. 

Bu gazete "Gnıenland,, ada· 
ıında, uOm t,, manaıına gelen 
''Gothaab,. limanında, kOçllk bir 
e\İn iç.nde bası ır, •e •enede blr 

clefa neıredllir, parasızdır, Kutub 
bavaliıinde okuyan herkese bir 
tane gönderilir. 

Gazetinin adı (Atuagagdiiutit)
dır. Bu, eskimoca bir sözdür, 
para ız p~ıta dem~ktir, ~~t~n 
g..ızetenin dılı de Eıkımo dılıdır, 
ha.rfları iıe "Latin,, hariiarıdır 

Gazetenin baımubarriri, mulı-

hakk oda herkeaç• bilinen bilgi ir. v. D u·: .. 1·1ren Bı·r Vak'a 
tecrübelerde muhtehf tel•iz aletleri y 
ile yaplmıttır. E in' len kanaate göre Son haftalar içinde Pe"tede, 
fırbnanın çıkace~nı kolay'ıkla ke8- " 
tirmek kabildir. l•tikameti anlamak 20 inci asırda yaıamamıza rağmen 
fçin iH ııyni havalide dolatan vapur- bir kısım halkın zihniyetini g6 .. 
ların yekditer'.ne tel•iz'e yardım etmeı· teren çok garib bir vak'a oldu : 
f rltir. Bu v. dyette yeni b r .. tarama,. 
aletinin yapılmrıı mevzuubahi•tir. Jozef Balog TO L.,uis Perga 

Bisikletle 7500 
Kilometre 
Gezen Kız ... 

Madmaael Ull 
Seri'uieY adını 

tatıyan 22 yat n• 
da bir rene kıs, 
en rahat •• ea 
ucuı Hyahat 
etmenin yo unu 
keıfettiti kana
atindedir. Bu 
l'enc kız, •ırtın
da bir çanta 
halinde l'ayet 
hafif bir çadır, 
cebinda 20 Türk 
lira.. ile bir ro
nl~er oldutu halde l'eçea haziranın 
18 anci rl1n6 Pari•ten biıikletle yola 
çıkmıf, bOtün i'arl:i Anupayı dola
ıarak 7SOO kilometrelik bir ıeyabat 
yapbktao ıonra reçen hafta ParlH 
dlSnmOttOr. Bu r•nc kıı maaraf 
etmemek için ıecelerinl tehir ken:lr• 
larında çadarda reçirmit 't'8 roYel••ri 
hep ellllde oldutu laalde a7umuıtur. 

Bir Kadeh 
Konyağın 
Yaptığı iş 

F ranasa ınetelerl ltf r zanlhyı 
310me kadar i'atGren feci bir yaa• 
lııhktaa bahHdiyorlar ı 

Ma.ya Kle•ier adını tatıyan bir 
sat a•lanmak aiyetil• trene binerek 
rbirden uzak' bir ormanhta •ider, 
köyJen klSye do~aıır, fakat talil yok· 
IDUft eli boı cöner. 

Akıam Oaeri kendia:ni ••ri wetl
' ~• ditcr bir trende b .. ıJra bir n•cı 

ırdar. Adı S ulo:erdlr H berikinin 
i bot dö;ımem na mukabil, onun 
JDtr•ı co"udur. Aktsm danütilııde 

halti yekditerini t nımı-yan iki a•cı 
::.rı Jaıırl~raa muhakkak lfÜnGa hl• 
.iH erini biribirlerin• anlatırlar. Bu 
.cieta ka:dedir. 

Burada da b8yle olur. M8•yli 
Saulat.r: 

- Ben eplc• tallbll çıkbm, der. 
Karııaındakl İH: 

- Val'abl lıen bir ı•J Yaramadım 
amma, k8yde elll •eaelik bir konyak 
buldum, onu 1'8Ulrüyorum, ce•absnı 
yerir, •• fİfeyl çıkararak karı11 ada
kiae ikram eGer. itte zavallı ayc•yı 
llllm• r8türen J•nlıthk bu aokta· 
dadır, çOnkG karf181ndakl ya'.•uı koo· 
7ak almamıı, bir ılı• de kuzab aJ. 
mıı n yanlııbkla konyak yerin• 
keuab ı"tHinl nrmitlir. 

biri, mlltercimi, •• makiniatl 
aadr.ce bir kitiden ibarettir. Bu 
zat dlloyanın dört tarafı:ıdaa 
ıelea ıazetelerl okur, baı:aca 
haberleri bullsa eder, Kutub 
lfleri hakkında kendine ıelen 
malumata da altr, ıaıeteaine ge
sirir, Mnede bir nüaha çıkardığı• 
na göre bol bol Yakta Yardır. 

Bu gazetenin maırafı .. Norveç. 
hlk6meti tarafındaa verilmektedir. 

adını tat yan iki zat ayni kadını 
seviyorlardı, yekdigerioi kıskanı
yorlardı. Bunlardan Joz.cf Balog 
zabıtaya müracaat edertık Loui• 
Perga'nın hakkı olmadığı halde 
doktorluk yaptığmı ıöyledi. Zabata 
Louiı Pergayı tutarak mahkemeye 
verdL Prager Tagblatt gazetesine 
göre bu ıatin mahkemede yerdiği 
ifade ıudur : 

- "Şiklyetçl pek eyi bUir ki, 
ben bakikakten doktorum, 1920 
yılında "aliyUlill,. kaydile diplo
ma aldım. Doktorluk edebilirl:n. 

Esaaen f aklllteyf bitirir, bitira 
mez bir muayenehane açmııtam. 
Fakat ıelip giden olmadı, para· 
mız kaldım, •e nihayet muayene-
~aneml kapadım Te o •~tten• buriyetinde kaldım, hldiM kulak-
beri de ıilrllnllp durdum. 1930 tan kulaia gitti ve mlifteriluim 
yılında Dartılicezede yatıyordum, do birer birer a12tım cekti. 
aokakta ı8pr0ntficü1Dk ediyordum, Jlemleketi bırakıp l:ıaıka bir k6ye 
nihayet canuna tak declL Uzak aittim, yine o tek ide yaıamıya 
kaaabalardan birine giderek yer- koyuldum, yine para kaıanıyor-
leıtim •• orada kendimi, ey iliç• dum, ailtme de yardım edl-
larında, nefeıinde tesirli d&zme yordum. ,, 
doktor olarak tanıttım, tertibleri1D Maznunun bu ifadesi hikimler 
eyi geliyordu, balk hOcom etti, lzerinde btlyük bir teeu8r uy:ıa-
para kazandım, fakat it zabıt&J• dırmııtır. Diploması da oldutu~ 
aksetti, d"ploma g6ıtermek me~ dan tabiatile beraet etmiıtlr. 
~~~-...-------------------------

Hükümdarlar Arasında 
En Çok SeVilen Kimdir? 
Liıtede Japon Kıralı. İngiliz Kıralından Önce Geliyor 

Doğrudan Doğruya Güneşten 
inen Aile 

Nev • Y ork Timea ıazetesinln 
temin ettiğine ıöre: 

Dünyanın en eski ailesi Japon 
bfikilmdannınkidir. Filhakika bu 
~n .t~bta İfgal eden imparator, 
aıl~s.n~n sayı vdefteriode (124)üncll 
gelır, ılkl dogrudan doğruya gO
neşhı çocuğudur, gllneıten bir 
parça olarak kopmuı, yere fnmlt •• 
memleketi ıde öyle tanınmakta 
öyle olduğuna lnanılmaktadar. ' 

... 
Bazıları, dünyanın en çok 

ıevilen hUhllmdarı, lng:Itere Kıra
hdar, derler, yalnııbr. Japoa 
imparatoru baıta ıelir. 
ıe~ir: 

Geçen:erde kıral bir mektebin 
açılma reaminde hazır bulunmak 
llıere kllçük bir ıchre ritm:ıu, 
halk kıralm geçeceği caddeye 

yeniden kum ıerpil1Dediiini •e hiçbir 
ıöıGn karala yukardan aıaiıya 
b~km&11ru menedecek tedbir a!m
madıianı öğrenince adeta İ8}'an 
etli. Filhakika Japon impara
toruna biçb"r göz 1ukardan 
•tağıya inerek bakamaz. Mutlaka 
aıağadnn } ukarıya kalkarak dlki
lebi ir. ÇUnkil Japon imparatoru 
ıDneıin çocutudUI', ılineı ise 

Hugilııki.i J ı pon mperatoru 

hepimizin tepesindedir. 
Bunun içindir ki ge\ t ği sokaktaki 

ev!erin Ost kat ı:e cereleri kapa
tılır. Halk ıok. ğa i miye veya 
alt kat peaceredc:u Lakmıya mecı

bıardur. 
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Vehbi Yeni Bir Aleme G"riyordu 

uf 

•• 
Yapılmış Olacaktır 

Ge.gelellm gözleri, uykuaux
luktan, ayyoılıktau kançanağına 
d6nmllt kları içinde. ateş böceği 
gibi parlar, cin gibi bakardı. 

ToIUbul miraayedi ile dostluğu 
kız41tırmıı olan Jki ahbab çavuı 
mal bulmuı mığribfyo dönmUşlerdf. 

M hmudaki. sevgilisi tey.zoye 
yolunacak bir kaı götüreceği için 
memnun mu memnun, HUsnli de 
ıoyulub aoğana dondürUlecek bir 
hımbıJa rastladıiı için keyfli mi 
keyfliydi. 

Her ipten atlamaya, her boy&
dao boyamıya can atan, ne oldum 
delisi Tombul, 16yle, föyle dene· 
uıe meneme, ıaka maka derken, 
kumara bayalm:ıtı. Bir o marifeU 
eksikti, onu da tamamladı. 

- Meğerse dünyada bundan 
meraklı, bundan tatlı, bundan 
teker §ey yokmuı be!.. Ne tiyat
roaun pandomlnasıoa, oe gex· 
meaine, piyasasına benziyor; hatta 
no de içkisine, gacosuna. .. Müba· 
rek bal mı ball.. diye tutturmuif 
HUınllnUo eteğine yapışmıştı. 

Bir dakika yanından ayırmı· 
yor, halaye altmiye bile bırak· 
mıyordu. Gelsin dilbira, dlls e, 
diqeş; gel in bacak. kız, dağlı •• 

Mahmudalci ile Hokkabaz 
HUanil, slltçD Tomadaki tanJfıldı
~ gece, sıcağı sıcağınn, Fındık· 
hya götnrtılmüş, ikram ve izztJtle, 
en temiz yataklara yatırılmışh. 

Ertesi sabah, ahbab çavuşla .. 
rııı ikisi de kolları 11vamışlardı. 

Mahmudaki, genclikten, deli• 
kanlılık icabatındaıı açıp H\kırdı
yı çapkınhğa, hovardalığa gdir
mfı, bunca yıllık tecrübesinden, 
1&çı değirmende ağırtmadığından 
imdiye kadar kokladığı gllllerin 

hadsiz he~absız:ığından, bire yUz 
k tarak; b:r hayli bahaettiktcm 
soora as,( maksadına gelmişti. 

Y nl çarşıda, dostunun evfn .. 
deki } osmalnrı, ş6y)e maviı, şöyle 
sllzük bakışL, şöyle yürek yı:kıılı 
diye ballandıra, ballandıra met• 
hedib de Vebbinin, elini g8ğallne 
basdırarak: 

- Eyvallah erenlır, nulple
n~Um; bu akşamdan tezi yok dU-
ıelim... Oraları karış karq bili
riz amma beiki ~eni gelmfı bir 
piliçtir, görmediğimiz bir çiçektir! 
mukabeleainl ı~rünce bir ob 
plmıtıti. 

Olncaia bale, oha rırtlatında 
kalmışb. 

O nkşam, (dolmuıa bir adam!) 
halindeki linco, mahud erin ka· 
pııma yanaşmış, içindekiler cum
burcemaat içeri dalmıılar fakat 
aetlce foı çıkm .ıb. 

Tombul, kap.dan adımını atıb, 
bq numarab lambaya çil kuru.şu 
fırlatır fırlatmaz: 

- Ulan burası aekaen kere 
rlrdiğimiz yer; o ıuratsıı, kenef 
karmm evi.... Buradaki fasafi.voı ... 
nn alaya kaknemoir; en genel Uç 
otuzundacLrl d.yerek küfilrU savu
rarak yukanrçıkmıı, aalondokl 
bat köşede kurulurken, buyuran 
yosmaları &örünce, Tahıinfn ku
lağına: 

- Ay•az kasab, hep bir 
hesnb.. Ev değil, ) ine eski Ka· 
111mpaşa Zağ.mı; içindeldler de 
Kirliderenin bilmem nece bUlbUI· 
Itri!.. dem esile f .rlaması bir ol· 
muştu. 

Dili dışarıda vo elleri koltu· 
tunda kalan Mahmudaki, dost• 
'~iııile bar11tığile kalmıı, bir 

1 

daha mirasyedi 
beyin ıemtlno 
uğramamııtı. 

Asıl, Hokka· 
baz Hüsnllye gUn 
doğmuştu. Fın-

dıklıdaki eve pos
tu sermfıti. 

• •• 1 ... ' •• ' 1 •• ~ ...... 

GUndoğdu ve Paşalimanı, 18 zelzele tafsilAtı diye aıralr 
f Baıtarafı 1 isaci yGzde t l haberlerimi rnaaa başında 

( Hususi surette g8nderdiğlmb. madım. Tekzibe değer ha.,_. 
muharririmizden ) - Gece uat hangi gazeteye ald olduğu-
11,S. Bir çadırdayım. içi, dışı bu işaret okuyuculara aarabatlt 
hnlkla dolu. Bir &erte söyHiyor: Röstermiı olacaktır. 

G. 
Bir Kö:rUn Sulan Çekildi 
Çanakkale, (Hususi) - Lal' 

sekiye yedi saat me1afede bulll" 
nan 90 evlik «Beyçayırı" a~ 
köyUn kuyu ve çeıme ıuları SOo 
:ıeb:eleoin teılrlle kimilen çekll
miştir.~Halk ıu llıtlyacını gllclOkl• 
temin etmektedir. - 'il-

Yeni Bir Altın 
Kaçakçılığı 

Kendi ine mah
suı oda... için
de pirinç karyo
la; karyolada Ost• 
tlste Oç kat ıilte; 
Knnd.Ja yazmasın 
dan çifte yorgan; 
F eshane mamu
latından battanf • 
y~ atlas baıh kuı 
tUyU yaatıklar; 
Hama kumaşın .. 
dan gec !ik; şal 
örneği hırka. .• 

Tomhlıl aoküldükce eökülıib kesenin dibine darı ekiyordu 
bi:e Hizum yoktu. Biraz aceleye 
getirilince o kadar şaşalıyor, 
elık!aşıyordu ki bncağa dağlı, 
altılıya onlu d sen, gargara bilo 
etmeden yutuyordu. 

- Bi:dm Mehmedle birlikte 
gUzUn dağlarda avctlık yaptığa

mız zamanlar top seslerine benzer 
gayet derinden gelen sesler duyar· 
dık. Çok ara ile gelen bu seılerin no 
olduğunu, anlıyamazdık. f akclemlze 
bir vapur mu geldi y hud civarda 
askeri talim mi var? Anlamak 
için birkaç kere de köyllmUze 
vaktinden evvel indik. Fakat 
böyle bir şey gGrmeyince rka· 
daşlara bu uğultunun no olduğunu 
sorar, cevab alamadan dururduk. 
Şimdi anlıyoruı ki bu uğultu 
bb.e bir zelzelenin i•leceğinl ha· 

( Ba~taraf ı 1 lnol yüzde ) 
Şimdiye kadar birkaç def• 

altın kaçudıklan zabıta tahldkr 
tında ileri sllrlllen bu ıebekenio 
ele baıılarının KarakUyde ıekerd 
Aram ile yananda çahıbrdığt 
Lefter olduğu iddia edilmektedir. 
Bu arada birkaç sarraf da işi11 
içerisinde medhaldar görUlmür 
)erdir. 

Duvardaki camlı dolapta. ıi
ıe şişe Metaksa konyağı; suu· 
durma gibi aözde, hasırlı dolusu 
kayık düzU ... 

Öğle akf am, börekli tathh, 
mükemmel yemek. (Kahvaltı za· 
manı uykuda geçtiği için oua 
vakit yok) .•• Vaktikcrabelle, en 
ıeçme mezelerle donanmaı çilingir 
sofrasının başı... Günde iki pa• 
ket, yaldızlı (Bohça) cıgarası •.• 
Aynca ceb harç.ılığı. 

Üstelik te avanta; oyunda, 
Tombulun kesesind kileri boyuna 
çekmek. 

Vehbi, kumardan bUyUk bir 
zevk almıı, öteki eğlence ve ke· 
ylflcrinf solda ııfır bırakmııtı. .• 
Var mı kumar, yok mu kumarl.. 

O yukanda, Hüsnü l\f&ğıda, 
ikindilere kadar yatak çUrütü· 
yorlar, gözlerini açar çmnz, ye
meğe karşılıklı oturuyorlnr, vakit 
geçirme kabilinden bir boy, tav
lada (Mirasyedi oyunu), likambi:le 
(31) veya (kılıç) , zarla (barbut) 
yarı;l ynpı) orlar, hokkabaz herif 
mahsus yeniJip cebini boşaltıyor; 

- Müsaade et beycağızım, 
hemen gideyim; bir. arkadaştan 
alıb getireyim. Zira oyun borcu 
hiçbir borca benzemez. Üatune 
limonata İçmek düpedüz dolan· 
dırıcılıktır, hırsıziıkbrl diye yalan· 
cıktan kaikmıya davranırk n, 
Vehbi: 

- Otur oturduğun yerde be 
HUanllcllğüm!.. G6nli1 rızasilo ba
ilfl maya da söz yok a... Alaca• 
ğımdan geçtim gitti! diyerek ete
iinden yakalıyordu. 

O sıralarda, iki kulplu rakı 
tepsisi ortaya geliyor, yukqrıkl 
odada Melek Hanımla burun 
buruna oturaa Bolseı de, 

- Şun)an ıatıb ıavayım, 
ılmdi gelirim elma&ıml diy rek 
aıağı in;b utu kucağına alıyor, 
heybeye g:r:ıiyordo. 

Yatsıdan sonra lando hazır
lanıyor, Tombulla hokkabaz, içine 
yan gelib Beyoğlunun en ıapa, 
en batak yerlerindeki kumarha
nelere damlıyorlardı. 

Hüsnü, bu evleri ftleten eski 
kurtların, ged.kli ve 1ayılı kumal"" 
bazlarm kulaklarım bUkmOtı he~ 
&iol bir kenara çekerek: 

- işimiz İf.. Aradığımıı ena
yinin Albmı bulduk, lüpo konduk! 
demiştl. 

Gittikleri her yerde, IAzımg~ 
len tertibat, dört koldan almıyor
du. Vehbi bu ifte o kadar acemi, 
o kadar gafil, o kadar ahmaktı ki 
ifaretli kağıtlara, cı vah zarlara, 
emsali bile 'fo düzenlere 

Hüsnll, guya Tombulla ortok 
oluyordu. Karııkl kurdlar, yemlik 
ve göz boyamak için önce bir 
baylı kaybediyorler, mecidiyeler, 
liralar iinUne yığı'ıncn Vehbi 
keyfe geliyor, feai yere vurub 
konyağa dayanıyordu. 

Bir kat daha ıaşkın fapnlak 
oldu mu, Hüsnü karşıdakilere 
işaretlerin envnına giri§iyor, hatta 
bazan apaçık fıslıyor, \ eya ı~a· 
ğıtları bile gösteriyor, T<>mbul 
sökUldiikce ıökUlllb kesenin dibi· 
ne darı ekiyordu. 

Horozlar öterken, cebdo 
bir meteli'ksiıı batakhaneden 
~ıkıyorl ar, k rda kıyamette keişo 
bnşmda bekleyen, her tarafı buz 
tutmuş landoya geliyorlar, içinde 
bilztile kalmt~ olan keleş araba
cıyı uyandırıyorlardı. 

Kuradalıkta tramvay beygir· 
ferinden farkı kalmayan biçnro 
kadannlar kamçılanıyor, bozuk 
kaldırımlarda çukurlara hendek· 
lere bata çıka, kötede duvarlara 
çarpa çarpa, köpek yavrulannı 
eze eze, makaslar kırılarak ko· 
ıumlar koparak, stidcU arabası 
gibi ~kıl çukul, Fındıkhy 
varıyorlardı. 

( Arkaaı Yl!r ) 
n • • • .... • • •., • • • ' _..._. ..... ,

Nöbetci 
Eczaneler 

Bu gece nöbetol 
fUnlnrdır: 

_.,, ... ' 

•cıaneler 

Ünivetsite (-. ehıadebaşı ), M. Fund 
( Hafızpnşa ), Şeref Celal ( Cerrah
paşa ), A. Hamdi ( Şehremini ), 1.'e· 

ber verirmiş. 
Saçları ve vücudft ihtiycr 

fakat seıl ve hareketleri 
gene bir adnm anlattı : 

- Cuma glinll idi.. Hani 
§U büyük zelzelenin ilk gUnO. 
Arkadaşım Stileymanla beraber 
Mermaraya gitmek nzere köyden 
çıktık. Geç kalırız korkusu ile 
yanlarımıza yemeklerimizi do al· 
mıştık. Köyden çıkalı oıı beş 
dakika ancak olmuıtu. Kuvvetli 
bir uğultu oldu ve mUthiı bir 
sarsıntı ile yere dUştüm. Yere 
düşen ilk insanın yaptığı gibi ben 
de elimi vUcudUme destek yapa .. 
rak kalkmak istedim. Tam bu 
sırada elimin durduğu yer çatla· 
maz mı. Haydi benim kol yaraya 
kadar toprağın içine. Çekmek 
isterim, çıkmaz. Benim arkada;, 
çoktan tabanı yağ) mıf. 

O, meğer bu çatlağı görerek 
korkmuş. GUç beli benden ayrıl· 
mak isteyen kolu çukurdan çıkar
dım. Amma neler çektiğimi ben 
bilirim. işte bak hala sarsılıdır. 
Şimdi o yarık yer kendi kendine 
ez çok kapanmıı. Fakat ufak 
bir çatlak kalmış. 

Gündoğdulu gene, ilk aar1ın· 
hyı iıte böyle duymuş ve kolunu 
böyle kurtarmııhr. 

Gökalp 

Bir ea bah gazetesi, geçen gün 
bir yazısında «yeniden çöken ev 
filan yoktur• d:ye benim verdi· 
ğim bir haberi tekzibe kalkış· 
mışhr. Ben, bu haberi buradan 
yani zelzele mıntasıodan verdim. 
Bu yOzden bir de kaza geçir· 
dim. O sabah gazetesi gibi, 

Kaçakcılık l§inde suçlu ıörö
lenler hakkında takibata başlarr 
mıı, ve sorguya çekilmiılerdir. 
Yakmda ihtisa1 mahkemesin• 
verileceklerdir. 

Nişan 
Adana Snylnı Bııy Damatın kıs• 

Ankara Hukuk mektebi ıon aınıf 
talebesinden Melahat Ankla S hhiyo 
Bakımlığı Miia~eııırı Bay HOsamed· 
dinin oğlu Hariciye Bakanlığı m .. 
murlarandan Bay Adnanın Ank rad• 
oioıınları yapılmıı1 mera•imda Jk 
ailenin birçok do t i rı bulunmuıtur. 

Genç nitnnl lara saadet dileriı.. ............................................................. 
""""" !fllflllftf 

ŞehirTiyatroso 
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Tepıbaıı Şebli 
Tiyatrosunda 

Bu akonm e t 20 d~ 

INSANLIK 
KOMEDiSi 

4 perde 
Yazan • Balzak 

Eski Fransız tiyatrosunda 
Bu akıam 111at 20 de 

DELi DOLU 
Operet 8 perde 

Yazanı Ekrem Retld 
Beateliyen : Cemal Re,td 

22/1135 Sah akıarnt 
Bir Kavuk Devrlldl. 

Bir defa için 

ofiloı (Snınatyo), Hüsameddin (Balat), ,.t1111• .. 
H.kmeı ( Eyüb ), Yorgi ( Unkapnnı ), ~ 

SARAY 
Eşref N~ıet ( Sirkeci ), Cemil (Deyn· 
zıd ), Hasan Haydar ( Eıninöuü ), 
latefau Teniyan ( Bakırköy, 1staoLu 
caddeıi ), Sotıryndi! ·( Kadıköy, 1 kele 
caddesi ), Üçler ( Kadıköy, Y eldeğir
meni ), Şınasi Rıza ( BüyUkada ), 
Ömer Kenan ( 'Osıcüdar, Çarşıboyu ), 

'' BiTMEMiŞ SENFONi,. yi yaratan WiLLI FORST'un ikinci 1ahe1HI 

MASKELİ KADIN 
~--••• filminin aon gUnlerloden lst:fade ediniz. ~----"' 

Golataaroy ( Taıksim ) , Vinekopulo ı--• Yarından itibaren 
( YükAı>kkoldırım ), Hilll ( Fmdıklı ), DDnyanın en bOyllk ve en gUzel filmi 

M ı L L t Sinemada 
Şışli ( Şiell ). Yenituran (Ka11mpaşn), 

~=Wrkiye (Hasköy). T ARZAN .. SEVGiLiSi 
1 1 9"!". I • • 1 1 .. ILOS- • 1 ·~·~-- 1 ........ ~ .. ~ 

:= TAKViM=:: 
Ola PAZAR Kasım 

Sl 20 2 ncl KANUN 835 74 - Arabi 
15 Şevval JJ$J 

Vakit 1 Esa~t Vaaı.t 
GGoet 2 12 1 22 
Öa-ı• 7 U 12 H 
ikindi 11 •s at ~s 

Rumi 
7 2 d KAnun 13JI 

Va'dt Es.n~ VHa 
Akf<tlll 12 - 17 09 
Yatsı 1 86 18 t:J 
im.ak 1:.ı 1i S7 

Baş rollerde : · 
Dünya yUzm• ıampiyonu JOHNNI WElSSMULLER 

~-----•ve O. DEKX SOWWAN ~-----' - ··-...........-·--~ --·--- -- .. 
r cı KiM OLDUGUNU BiLMEK iSTEMiYORUM " filminde takdir 

nazarlarile seyrettiğiniz L 1 Y A N H A Y D'' 
Yeni filmi o\an ' 

AŞKDAN KORKMA 
mükemmel filminde percat;., edeceksiniz. ÇUnkU bu f,[mde dab• 

cazip ve daha aevimli görünmektedir. 

-- Bu Çarşamba akşamı S O M E R Sinemasında 



20 lkiad klnua SON POSTA 

İTTİBAD ve TE AKKİ Yeni Soyadları 
Nasıl Doğdu ?-

' inıi lıqım No. 173 Nasıl Yaşadı"? .. 
••hakla mahfuzdur. Nasıl Ôldü? 

Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık Alı
yorlar. Buna Dikkat Etmelid~rler 

u~~~~~~~:::). =~2~0~-~i~-~o~a~·==========================================~ ., Z'ys E'r ~ir "il 
lstanbulda ı.tma mücadele ııhhat memuru 

Düşmanın Bıraktığı Sahte Bir Plan 
Mes'uliyeti Fon I<res'e Yüklemişti •• 

Mercanda Alipap hanında bay Naci Oğuz, muhf sebei husu· 
kunduracı kalfası Bay Refik Ertan. ıiye memuru bay Naz f Çetin, 
bay Nebil Erol, bay Salih Gün, icra memuru bay Salahaddin Yük· 

Fon Kres paşanın kuman· 
da e: tiği 8 inci kolordu, IÜr

atle (Yafa) ci\'arına kadar r cat 
etm · ş.. Yeni teşki'at dola} ısile 
henUz Fcn.i paşamı kumanca&ına 
geçen 7 İnci kolordu; büyük bir 
kahrama ·l ıkJa, bastığı toprakkrı 
karış kanş müdafaa ederek (Ku· 
düs) U muhafaza etmek i~in 
(HalilUrrahman) a çckılmiıtl. 

Bu acı mağlübi} elin mesuHyeti, 
başlıca iki ıahıs üzer·nde topla· 
Dı} ordu. Bunun biri 8 inci crC.:u 
kumandanı Fon Kreı Pc:ıa id:. 
Fon Kreı, Fa:kenhayndcn ıikayet 
ediyot; uzun tecrübelerden ionra 
tea·ı edeb.ldiği v~Zİ}•eti, Falken• 
ta: nin a:tüst ettiğini aöylllyordıı. 
kinci meaul olan Falkenhayn ise. 
düşnıarun sol c•naha tAarruz ettiği 
ı.anıan, say crıaha kumanda eden 
~ o:ı Kresiı tamamen ıeyi:ci va· 
zıyeHJde kaldı&ını ileri ıürü~ or: 

- Fon Kres; zaten kendi b:I· 
gisine mağ. ur ve dik kafa!ı b:r 
a<larnclır. Düşman~n birkaç gün 
tvvel yaptığı taarruzda, barb n:ey• 
dan nda bi: l izam tcrkettiklerl l• 
ır Çll:ıtada zuhur eden b:r hari a 

~e ~ahte bir harb plinının caz:• 
cı ne kap· dı. Mükemmelen al· 

dancL Bu mağ:ubiyete yol açtı. 
Diycırdu... Ortada bir hakikat 

Vardı. O da, 7 nd ko'ordu ku· 
~"~danı Fevzi Paıa. her tarafa 
~gıları perişan kuvvetleri b'r iki 

~ ıı :Zarfında to...,.amı~, cebhedeki 
ll~ranın önUnQ 11.lmıştı.. Fakat, •a . ııyet:, vehamctten kurtula• 

~anuştı. Mütemadiyen takviye 
uvvetleri alan lngil:zler, fiddet.e 

1
•kihdc devam edil orlardı. 8 inci 

;rd?• pek ziyade gerilediği için 
ncı ordunun sağ yanı tamamile 

(f(kla kahıu,tı. lngi;iz!er, ert.k 
B Udüs) ü tehdide ba~lamışlardı. 

u nıukaddcs be~denio mubafa
~«aına memur olan 20 inci koror
f 

1
' birçok nıuharebe" er dolayısilo 

b~tl~ca ezilmiş 'e kadrosunun 
~ Uk bir kısmına kaybetmiş 

:,~u~u gibi gerek iaıe ve gerek 
kırnat Ya&ıtalarmı ikmal ede· 

lbed•w · 
ıgınden hu son tatrruz kar-

~ ında ı raılm.ştı. Fakat, kolcırdu 
t.1~ınand.:nhğını hen\1z kabul eden 
l ıtalay Alı Fuad Bey, askerliğin 
C&b tti 'w • 0 f . d e r ıgı aon vazı eyı o 
r''Ptr,. Tcşrirıievvelicı 27 lnci günn, 

g 1 ı:er ı· ddetll bir mukabil 
:•arruıa geçerek ( Beni Samoe! ) 
tpes·ni aldı. Fakat, ahval ve 
ıe · raıt okadar uvgu,n_\uzdu ki, bu 
a.ıuvaf · akıyttten müstefid olamadı. 

'f •Yat yav•t garbden •• ce
:tt~dan l'erıle? en ln~il,:z.lert faik 
b ~\tvetler!e mlidafaa hatlarını li: l'lnalamı~a~k hal.s getiriyorlar •• 

•anın ı slı 'e yağmurlu olma
;•ndao iatif ade ederek ileraeyor• 
ardı. 26 ıncı f rka1110 tutunduğu 

lbevki:ere 1 ddet l taarruz·ar yap
;ııhır 'Ye c:ebbeyi yarmı,Jardı. 
d 

0 sırada grub kumand11.mn-
an da emir alauşlardı. N;bayet, 

(IOl7 senesi KinunuevYelinin 8-9 
i'tced) gece yarısından sonra bu 
lllukaddeı beldt yi dil~mana terk· 
ederek Şarka c!oğru çckilmlıe 
lbecbur kalmıılardı. 

Dimyata pirince gidilirken e..,. 
deki lulgurdan olmak. itto buna 
denilird . (dağdad) ı istirdad etmek 
için Almanyadan ıureti mahıuuda 

gelirt len Fon Fal· 
kenlıa. nın lda· 
reı:zl ği yüzün• 
den (Kudüs) gibi 
mühim \ e tarihi 
b:r belde de üste 
verilmi~ ti... Ka· 

rargah umumi, ni· 
ha)'et bu facia· 

nm azametini idrnl· 
edebi ffiİş .. Büyük 
llm:dlerle bel l:aR· 
ladığı Cencral Fo:· 
Falkenbay:ni, ku
mandadan geri 
çekmek mecburi· 
yelini hhsetmiıtL 

• 
1917 senesi 

E} lü:lloün son 
g unlerinde ( l. ti• 
had • terakki f r• 
kası) nın Genelik 
kcnyr .!Sİ, r:ıutad 
veçhile teşekkül 
etmiş.. on gün 
ıüren mfizakere· 

" 

Sultanse'imde kunduracı kalfası ıel, kuabanın müftüsü bay Sadık 
bay Mahmud Ôzka'.e, Emniyet GUnger, dispanser sılıhat memuru 
Modor:Oğü ablak zabıtası komi· bay Hüıeyin Çağ:a) an, bele< iye 
ıerlcrinden bay Münir Yanal. muhaaibl bay Rahmi Günay, bo-
Devlet Demiryolları Sirkeci anı- lediye ayar memuru l:ay Y.usuf 
barı çevirgeni bay Fahri, eşi Ercan, bank memuru bay Ali 
bayan Meliha Sarsılmaz. Em"nönü Yaver Şahin, b led •. e inzıbat 
Helvacı ıokak No. 18 de Merkez memuru bay Mus.afa Bez.kurt, 
kıraathanesi mUıteciri bay Osman ıoyadlannı almışlardır. 
As~antepe, Burhaneddin matbaaaı Mardin'de 

mllrct:ibler;nden bay lsmail Uy- Mardin ( Hususi) - Hukuk 
kaç, bay HUıanıeddin Kayarı, bakimi bay Emio Gf\'en. müstan· 
bay Ahmed Mecid Yılmaz, bay Cc- tik bay Yusuf Sümer, belediye 
mil ve bay Sadıkla babalan Gere- baıkanı bay Aziz Uras. be:ediye 
de Mengen Beıler köyünden Bet i muhasibi bay Namık Tek n, 1,.,. 

oğİu bay Hüseyin Ôzdemir, bay fedlye başkatibi bay L tif Kaya, 
SWe) man Safi ve oğlu bay Meh· posta mndlirü bay Zü fü Arca, 
med Nevzad, kardeşi bay Ali posta memuru bay Ş krü Şan. 
Remzi, kUçük kardeşi bay Taba:n bay Fahri Can, havale memunı 
Akman, Nuruoımaoiyede kund~- bay Fikri Gtlner, gümrük memu-
racı bay Saim Dem·rray, Heybclı· ru bay Muzaffer Yenen. bıaşkl· 
ada posta memuru bay Muıaffer t~b bay Znbdü Z la az. kitib 
Sevinç, merhum Hekimba~ı oğlu bay Ahmed Hamdi Say.o, vczne-
bay Ahmed ailesinden biiy. k dar bay lsmail Turan, muayene 
oğlu yüzbaşı Kudsi, eşi bay~.n memuru bay Ar~f Vura', ambar 
Nermin, kızı bayan Bülend, ku· memuru bay Stıreyya Kutdemlr 
çük oğlu birinci mnıazlm bay ıoyadlannı almışlardır. 
Adnan ve eşi bayan Semahat, Ge111Uk'le 

oğullan bay Ôzcan Kutlu. Beyler· Gemlik (Huı. s') - Eski ktıl• 
beyi tahsil başmemur vekili bay ttır memurlarından bay llya1 

den sonra içlİml\a Hilsameddin Saygıner, veznedar Eahrl, tütlin inbiaarı ıahş memu-
nihayet verilmiş- bay Akıf Ôıer, kitib bay Hasan ru bay Cemil, ArmudJ .. da Yus.af 
ti. Eu kongre de Yed ğ, kitib bay Kazım A'llc z, kaptan Turhao, Kocae~i ~ahıd 
diğerleri gibi bir te]ğ memurlarından bay Baba bay Faik. Gemlik mu:ıl.ım.e~n-
takım usul ve ÇırnakkaJeoin ezelden ebede kfldar devAm edecek ıeref ihideaı Bakım, 8. Sadeddin inal, bay Fuad den bay Raıid, ba, mua m 
merasime inhisar etmekl~ bera• mecburlyetl<'r do'.ayııile giri:diği- Ergün, icra memuru bay Es ıt Halim Tilrel, inh·aar ar mc muru 
ber, bazı muh:m ıusuıivetler de ni izah etmek'.e l::aşlamıf., lıidi· Meriç, erkin:barb yüzbaşısı bay bay Ali Riza G&lral soyadlarını 
göstermişti. MeıelA, (Aşairin is· satan muhtasar bir tar bini ) ap- Kani, annesi bayan Em:ne. dayıaı almıılardır. 
kana), bir (Ar.ıarımilltye müdüriyeti tıktan sonra, Ala doluda ki Er- bay Şe ·afedc!in, kardeşler~ topçu Zonguldakta 
umumfyesf) iJe (Mua,.·enoti umu- meııiler:e Suryedeki Musevilerin bir;nci mülizlml bay Şekib bay Zonguldak - ••V c. ı ı.:rculuk ve 
miye) ve (Basireti içtimaiye) mü• barb mıntakalar.ıodan uzaklaıt... Vedad, manevi kardcıi bajan K6mllrcülük Tnrk ı:mited şirketi,, 

ı d k. b b J t b Halı"me Öktem ıoyadlanm alm.f- t · sahibi bay dUriyetJerin:n teşk:ll gibi bir ta• rı maaın a ı es a ı an a m:ş •• ve "•apur ecen e evı,. 
kım idare iş:erine karar veril· ermeni tehcirini İcab ettiren es- lardır. Hakkı, oğuUan bay Cemal: bay 
mişti. babın ne gibi mecburiyo~lere Keskinde Muzaffer, Tfirkit mu'1as b.ennden 

') iftioad ettiğini ves:ka·arla ortaya Keakin, (Hususi) - Kayma- bay Necati ve kızı bayan Nez.ahet Kongre, (Fırka re:ıt umumis! , kam bay A. Kadir Keskıoı1 
Sadrazam Tnıit Palanın muh:m döken Talit paıa, a~ni zamanda f (B ) Pe.lvan aoyadını a:mış ardır. 

' h. ld belediye reisi bay muıta a a.şer : 
bir nutkile hitam bulmuştu. Bu milldiniD baiCl&Z. yero .ç mseyo Şube reisi bbbaşı bay Nıyaıı Çatalca'da 

L h. 1 •t·b •ulüm elmed:ğini de isbat etmit; b. Çatalca ( Hu"Usİ ) - Çatalca nutuk, ihtiva ettiği 11a ıs er ı ı a• "' Snvaı, muamelat memuru ı· .. 
bunu bütün cihana anlatmak. her· L f K l polis merke•lnd• po) s b< y Subhi, • . d' kadar kongre'erde rinci mülazim bay nt u ı ıç. 6. w rı!e • ıım I} e . kesin borcu olduğunu ilave eyle- R fk bay 

söylenmesi mutad olan basma ka· malmüdüril bay Fehmi Seven, bay Hidayet. bay c.. 1 ' 

b k miş~i,. Ve nlhayet bu uzun ~u.t· baytar S. memuru bay Ekrem Vehbi, bay Fer:d. bny Orhan lıb nutuklara benz.em;yor. Taşı a kuna, ıu sözlerle hitam verm.ıta: Erdem, ııtma mlicadele ııhhat Albn aoyadmı almışlardır. bir mııhi} et gcsteriyordu. a at ) 
h b 'b' ( ArkReı VRr memuru bay Yusuf Selçuk, * pafa bu nutkuna, ar e ne gı ı ... :;;;;:;;:=-=:;;,;;:::::;;:~~;;;;;;;;;7?~~;;:; h 

::: 1 ~ orman muamelit memuru bay Çaret- Örücüler cad lı>si 14 No .. :...,;;~~~;;:.;;;~------- ~ ( Toplantı, Davet ar J Kadri Türkmen, bal tar S. dükkliada meşhur Örücıi ll •Y V~Jud 
Spor 1 GUlhane MUsamerelari b A G- d ÖrOcU olarak k ıLul etmııtlr. j d memuru ay sım uney, ıoyıı ıuı 

BetikhtKulUbUnUn Gınh"e bq ~~~~~~ ~=~~~~~~~-~=~~~~~~~======~~ 
KongreaJ Gülhanen n hf'r on beı günde bır T l ? 

B "ki' kulübD Baıkanlığıo· yaploa bbbl mDıameresi bu~llo Bu ı.:vi Kimler aş ıyor . 
d eşı 2; ikinci kanun 1935 çar- aaat 16,30 -18,30 da yapalacagın: 

an: - .k d al kd t'ann sıelme!en ba günU ıaat 19 da Beşı taı an me e a . 
ıam h . 1 
·ı naslik kulübll mlleasiaan eye• rıca o unur. Ort k• F k 
J m . . 1 l Kongreı - a uy u ara ti 1 935 •encal ikincı top ~n ıa ·n1 
B n ~kt 1 Cnhuriyet Halk Fırka• penu cemiyeti yıll.k kongerea. 
e: a kaza merkezinde yapıla· 25 ik;ncl Klnun Cuma günO ~aat 

•n a l1 • ••ar.ın aelme- ın 30 da Orlaköy C.H.F. ıa on-
gvından m ouıı - • ,,,. k o 1 • k 

ca lannda yapaca t .r. ye erın on-
ler;nl dl!criz. * ırede hazır bu:unmalıın rica 

edilmektedir. 
Beşiktat kullllıil B .. ıkaknllğıb:_dann: Halkavlnde Konferan• 

- Betiktaı jimoaalık u ü un n Ve Temsll 
25 inci ıeneıinin biUmi ~e ~.tb~I Helknjndenı 1. 21/1/1935 pazar-
ile eıkrinıde Türkiye bmncı-k tHl aünG •"•t 18 de EY m.ll merkez 
Jiklerl kazantısını kutlulama aa!onun ·a Or:at.öy Şifa Y~rd• aab:b~ 

24/1/935 perşeaıbe gOnG Dr. Ahm•J A•ım tarr fan . an ( mıllı 
fü~ere l 1 d .,. ıoyaal 1ardımda kadına k Perapalas ıa on ann a ••••t . 
ate·,'ti~bmıoiunan &Uvarede bulunmak dOıea •rz:feler) hakkında bar konfe· 

• l l raaı •eriJecektir. 
için liyelerimiıin davetname er 2. Yine 21/J/J93S pazarteai ••at 
ıılmdannı diler:z. 20 30 da Tepebaııudaki EYimiıa e~ 

~ • • • -- iıa inam nda temail ıubcmia t ra-_,_ --· K-··UT.EL ıı~a•n ( lkiJ.ler, piyesi oynanacaktır. 
Dr. A. 1 Bu konferaH ve temsil herkese 

Kn~l;öv Topçıılar <'.Aıidtıi No. 83 aç,kt r. . ' 

tJ .. TÜWAU HOR~,. <lırn uıütlıı~ yegaııe 1 hn 

1 ••E'J'AHSZAN "Kt1ttıı ~ıvMv~ ' -o Rejis6rü:TARZANI YARATAN 
1 VAN DiKE 

( Rrttarafı 1 inci yüa:lo ) 
Karanlık ıokağrn bu en gtızel 

eYlnck llzftm tnccan olduğunu 
ıt yliyen Bay Mehmed adında 
biri oturu) or. Bu zat zabıtaya 
müracaat ederek t61le bir iddia
da bulundu: 

- ~Oturmakta olduğum •• 
uzun nmaııdanberi bi:Af asala 
bence meçhul ıebebler tahtında 
bilmediğim, tanımadığım kimsder 
tarafından taılanıyor. GClndüzü.1 
birdenliro pencere camları bir 
çırpıda aıağıya Uılyor vo parça· 
lanıyor» • 

* 
Karanlık sokağın bu en gllzel 

evinin gUpe gündüz, herke ... in 
srözleri öniinde taşlanmcıaı, bu 
mahal.ede oturanlar arasında 
bir ptri • cin maalla gibi izam 
ediıiyor. Mahallede oturanlar.n 
ıtylediklerine bakıhrıa pencere 
cam:arı muntazam l:ir surette alı• 
lan taılarla parçalamrken bu 
arada yük.ekten aaabi bir kah· 

kaha bl e duyuluyor •• Saf ve bu kah 
kaba blltün mahalle balkı tara· 
fından işldUiyormut \'e be:ki .d• 
kıt dlltOnUtlO lnaa:ılarm bu lf• 
Yerdikleri mana; iyi ıaatte ol· 
sonlar, perUeria l:unu y•ptıklan 
noktasında toplanıl or. 

Zabıta bu ihbar ye şiklyetle 
derhal allkalanarak c nli (!) oYI 
göz hapsi altına a · nıış ve evde 
tahkikata baılamıt ır. Bu sabah 
zabıta memurları evde araştır~ 
yapar:arken karaı.lık sokaiın 
eceai yeniden taı·anmış!ır. itin 
daha tuhaf olan taraf ' ev mun· 
ta:ı.am bir ıurette dış<.rı.! ... n dem~ 
ve tahta kapaklaı 1 ı k. paııdı~ 
halde evin içindeki cam.ar da atı 
lan taşlarla aıağıya inh or. 

1 Halk araaında bir J.CtJ metaı 

haline sokulan bu hadis.:: %!1b ta 
f d bu Ük bir el emn:ı etle tara an an Y . • " •• 

t ~kib edilmektedir .. ~~r ıkı gu:i 
iç:nde zabıtamuın bu 1 ~~ 11 kc.n ~ 
vaklamasma iDtiı.ar edı nıe tt: oır. 
1 .t'\.ılıı 
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BUyUk tarihi roman 20 - 1 - 935 

ESMER GÜL 
.Mulıarrirı ı A. R. T~fnka N o. : 4 

Hasır Üstünde Bir 
A 

Alem .• 
Deli Veli'nin Kalbi Sızladı .. Donan Dudakları 

Fırlayıverdi.. Arasından iki Kelime 

De!I Velinin sözlerini bfiyUk 
bJr dikkatle din!eyen Zehir Ali, 
başını hafif baf~f salladı: 

- Bunda, elbette bir 1f Yar. 
Yarından tezi yok, ben bu itin 
dibini delerim. 

Dedi... Deli Veli, H bıraııhkla 
ıordu: 

- Nasıl? 
- Nasıl olacak? •. Bir bahane 

Ue bizim bacıyı gönder~rim. Hele, 
Hn o yemeniyi hana ver. 

- N çin?. 
- N.çin olacak hey herif? ••• 

Hatun bu yemeniyi ıana, baıma 
dolama ) apsın diye vermedi ya.. 
Bu, bir n şandır. Seninle o ben
ıimede uzun uzun konuıamıya· 
cata için hemen başından çekmi1o 
Uıullecık ku~ağına ıokuvermlf.. 
Yani, beni bununla ararsın; de
mek istemiş .•• 

Gözlerini Zehir Alinin yllzUn
den ayırmayan Deli Velinin ağzı 
açıkta kalmıştı. iki elini biribirloe 
vurduktan sonra: 

- Ulan Zehir Ali.. Gerçekten 
akıllı adnm• ın... Üç gün Uç gece 
dllfUnsem, ben bunhm bulamaz• 
dım. 

Diye homurdandı. Ve sonra. 
ocaktaki ibriği alarak emziği afı• 
ı:ıaa dayadı. 

"" Esmer GUI 
Oç arkadaş, meyhaneden çık

mıılar, sallana ıallana gidiyor
lardı. Trm uzunodaların başmda
ld ( körk2nd.l) me) hanesinin önQ. 
no ge!d.kleri, zaman kulaklarına 
keskin bir zil stai çarptı. 

Zehir Ali: 

- H<. vudalar köçek oynab· 
yorlar. 

Diye mır ldEndı. Pençe Ahmed, 
kulak kabart~L 

- Bu •. kcçek zili değil •. çen• 
~l çarpış.na benı.iyor... Allah bi· 
• t amma ... 

Deli Vcl"nin kalbi sızladı. Bir 
anda buz kesilen dudakları ara· 
smdım, ti reye titreye ıu iki ke· 
lime fırla< ı : 

- Esmer Gül. 
Üç ark daş durmuşlardı. Deli 

Veli, gür ve uzun bıyıklarını bU
i<e bUke aş ığıya doğru çekiyor, 
dllşünü} on.u. B:rdenbire knrarını 
\erdi : 

- Hadi g·relim. 
- Hadi. 

Üç arkadaş. arkasından ıDr
gUlerie s . r :lü demir kapıyı güç
lükle açtarm şiar, içeri dalmışlar
dı. Fakat o anda, donub kal· 
mıılardı. 

Orta~ a yayılmış olan bir ha· 
aıran üstii de · narin bir vUcud, 
dalgalanı) or.. Sazların ahengin• 
elen aldığı cezbe ve ilham ile 
bllklUm bü1<lüm kırılarak, etra• 
fına çılgı ı lir şehvet iştihaaı 18• 
çıyordu. 

Deli Ve·i, birdenbire kaskatı 
kesilmiş .. D.ıvnra dayanıvermişti. 
Fsmer gü:iin O)nadığı hasmn et· 
rafını çcpeç vre kcılyoncu!ar ku· 
ıatmışlari J e:-e bağdaş kurmuş· 

lar .. Um l bH ak \'e yatağanlarını 
çıkararak i;nJerine saplamışlardı. 

BUtü c r .ı:. aki kanh gözler, 
Esmer G ·; e çevrilmişti. Biltün 
orayı d ". ran o lrnrkunc kal· 

yoncular, birer kuzu gibi derin 
bir sükunet içinde, Esmer Güllln 
oyununu seyretmektelerdl... Do
varJardaki demir halkalara ası
lan meş'alelerin, tavanlardan sar
kan kandi:Ierin kızıl ışıldan, kal· 
yoncuların yüzlerine Çarpıyor •• 
Kemikler! çıkık yanık çehrelerini 
içinden kan kaynayan parlak 
gözlerini, yanaklannm lld tara• 
f,ndan hey betle uzanan ıllr ve 
ka·m bıyıklarını bir kat daha 
büyüterek bunlara esatiri birer 
mahluk şekli •eriyordu. 

Bir kenarda filana ile (darbu· 
ka) çalan kuru çinıene de coş· 
muılardı. Ellerl, mihanikl bir 
hareketle işlerken, vücudlarmı 
garib bir cezbe ile sağa sola 
sallıyorlar, onlar da meftun na• 
zar1arını Esmer Gülden ayıramı• 
yorlardı. 

Esmer Gül, bazan bir snlna 
gibi boyunu uzatıyor, hafifce 
kabaran göğalinU dikleşarerek 
el:erbi kalçalar.na dayıyor.. Boy• 
nundan, dizkapaklarına kadar 

vUcudünUn blltno mafsal-
larmı kıra kıra vücudUnU 
dalgalandırıyor.. Kalçalarını, en 
ağır hareketlerden başlayarak 
ı;ittikçe artan b:r ıllr'atle çalk ... 
) or.. Ve sonra, birdenbire sıçra· 
yarak diılerlnin ilstUne çöküyor •• 
Vücudunu arkasına bükerek. 
göğsllnl\n olgun yuvarlaklığını 

uzun uzun titretiyordu. 

Esmer Gülün bütün bu ıehhar 
hareketleri, adeta oradakileri 
büyülemiş gibi idi. Bntün bu 
çetin Ye pervasız adamlar, derin 
bir iatiğrak ve aükünet lçinde
ler<!i. Önlerinde: uçları yere 
saplanmış yatağanları titrediği 
halde kendilerinden geçmişler; 
birer masum çocuk hal:ne ge'.ml~· 
lerdi. Esmer Gülnn parmakların
dan taşan r.il sesleri, onların 
kalbine damla damla akıyor •• 
u) uşturucu bir ilac gibi on!arı 
mef .uc ve mebhut bırakıyordu. 

Bu adam!ar, o kadar dalmıı
lardı ki Deli VeU ile arkadaşla· 
rmın içeri girdıklerinin farkında 

bile olmamışlardı... Deli Veli içeri 
g:rib de Esmer Gülll görllr gör

mez, sanki kalbine bir hançer 
yemi1, bir anda benliğini kaybet• 
mişti. O da, herkes gibi gözlerini 

sevgiliı·no çevirmiş.: O da bütnn 
oradak:ler gibi bliyülenivermişti. 
Sağ eiini yatağanının kabzasına 
yer : eştirmiş, sol omuzunu da du
vara ,.·ermiş.. Orada dimdik ka
la. ak kendinden geçm:şli. 

Faknt.. Dakikalar ıeçtikce 
kalbini yakan atcı, artık daya· 
mlmaz bir hale gelml,, birdenbireı 

- Hay bire, mededi.. Yanı• 
yorum, Allah ... 

Diye bir nara koyuvermiıtl. 

Eu · ıert ve keskin nara sesi, 
bir anda biltlln başları geri çe• 
virmişdi. Bir 1aniye, sükun ile 
geçmişti. Ve E:onra gök gürültU· 
sünü andıran bir velvele husu:e 
ge:miş: 

Atın dışarı, şu aygır he<"lfi. 

- Şimc!i kan çıkacak. 
- Galiba arpası fazla gelmiş.. 
Sesleri yükse:mişti. 

( Arkası nr) 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkU Bilmece 

BugUnkU Bilmece 

Boı dört köıelerl qağıda ya• 
nlı manalara ge~en öz Tnrkço 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
1ede hem vakit goçlrmiı, hem 
de lSz Türkçe kelimeleri öğren• 
mif oluraunuz 1 

1 
ı 

~ 

' s 
6 
7 
8 

1 2345678 

Soldan sana: 
1 - İnt:hab • kamer 
2 - Kuyvetli • l'enitlik 
5 - H . fta • beyzz 
4 - Beraber olm:yan 
5 - Çoğun zıddı 

6 - Darbetmek 
7 - Hicab duy 
8 - Vatan - rutubet 

Yukardan aşa§ı: 
1 - Meb'uı 

2 - Hasta .. baıtan bir harf kal• 
dırılınca muazzam 

5 - Evin üatll 

C - Cüsseli .. Omld 
S - Beygir 

6 - lhrak eden 

7 - Derbatır eder 

8 - Sahil ........ -............................................. " .... . 
Teni Ke1rı1at ı 

TUrk Adları - Yeni Şrrk lci· 
tbbaneıi bu isim a!tında ( 174) iP)"" 

falık bir kitab çıkarmııtır. Bay Murad 

Uraz'ıo topladığı bu adlann ıayıaı 

2000 i ııeçkindir, değeri 60 kuruıtur. 

Diş Tablblerl <.emlyetl Mec• 
muası - Ayda bir çıkan bu mea• 

lekt •• t .bbi mecmuanın 2 inci teırin 
sayısı çıkmıthr. 

YENİ ÇIKTI 

Meraklı yazılar 

Güzel bir muhtırJ 

• 
Tanınmış kalemlerin 
Seçme yazılan 

• 
Kültür, 11lılıat, n, ilim, ıpor, 
ean'at bahiıled, faydalı bilgıler 
n aradıfıwı herşıy ... 

---

MATBUAT 
1935 

ALMANA Öl 

1 H•r kitabcıJa balanar. 1 
,:' ... ~·, ..,...~ ~ ; . . . . . .. 

,. ... Dr. ibrahim Zati 
1 Caj'a'ofu: Mabm1Jdiya ca:Uatl 

1 Çatalç~ıma aokatı No S 
Hersriln 6t.edea aonra bu:alaruı 

'kabul eder. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarô' 

bulunur., Ambalaj ve komprime• 

lerin üzerinde halisliğinl tekeffül 

eden EB markasını arayınız. 

ikinci klnan 20 

lstanbul 3 üncü icra Memurluğundan: 

~mniyet Sandığına 
1350 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya 

çevri:mesine karar verilen ve tamamına 4268 lira kıymet 
takdir edilen Kartalda Maltepe mahallesi:ıde Şarkı cenubi ve OskU
dar namı diğer Bağdat caddesinde 1181 • 1179 umumut 75 • 489/t4 
numaralarla murakkam bahçeli bir evin tamamı açık arttırmaya 
vazedılmiı~ir. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek mllşte
rilerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbctinde pey akçesi vbya 
m:lli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. 
Müterakim vergi, tanzifat tenviri ye ve vakıf borçları borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 30/1/935 tarihine mllıadif Çarşamba gllnQ 
Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arthrma11 
20121935 tarihine mllsadif Çarşamba gUnll dairemizde saat 14 ten 
16 ya kadar icra edilecek, birinci artbrmada bedel, kıymeti mo-
bammenenin % 75 ini bulduğu takdirde Ustte bırakılır. Aksi tak· 
dirde ıon arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on bq 
gün daha temdit edilerek 7/3/935 tar:hine mfisadlf Perşembe gllnll 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapı:acak ikinci arttırma netice
sinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra 
ve İflas kanununun 126 mcı maddesine tevfıkan hakları tapu sicil· 
lerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alikadaranııı ve irtl• 
fak hakkı ıahipler:niıı bu haklarını ve hususile faiz ve masar.fe 
dair o!an iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 glln zarfında evrakı 
mUsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Akli takdirde 
hakları tapu ı!cilleri:e ıabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşma• 
sından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiye:ılerin 
1934/1978 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve 
takdiri kıymet raporunu görllp anlayacakları ilan o!unur. (273) 

Evvelce Tophanede Cihangir ma· 
haJlesinde Ciluıngir cadde inJe Melek 
opartımnnıoda oturmakta iken Yuna
n ıtnna gidip mezkur mahaldeki ika
meıguhı lıilınemeyen Altko karası ve 

lspiro kPza. Katarinaya: 

lstanbul ikinci icra memur
ıuaundan: 

l.:ısı olduğunuz Tophanede Cihangir 
mahı.tlleııınd~ Cıhaugır caddesindo etıki 
22 yeui 22 No. lu ar.ıanızı beyoğlu 
tıtpu biış memurluğunun 8·10-!J;:j3 
ttmlı ve 2 85 mu ·ml'le No. lu ipotek 
senedi mucıbınce Mulıür<lar oğlu Nu• 
riden ödünç nldığıoız beı bin liraya 
mukabil mezkur ~ayri menkulü alı.toak· 
hy~ ıpotek eyleuıeuiı mezkur borcu 
vudeaıudo vermedığinizdcn ötürü ipo
tekli guyri menkulün partıy" çevrıl· 
mesi daıremize gelen alacaklı vekili 
uukat Yusuf Z.yae<ldio tarafından 
iatenilmiş ve icra ve iflas kanununun 
145 inci mııddcaine tevfikan dolduru· 
lao n tt>bliğ j.çin taruf ınıza gönderile.o 
ödeme emrı ahına mübaşırıuın vermış 
olduğu meşrubata ve zabıt.a ta.rafından 
yapılan talıkıkata nazaran ıkamelgahı
nızıo Lihmemediği anlatılmış olmttkla 
tebligatın bir •Y hakkı itiraz ta
yini ıuretile ilanen icrasına ka
rar verılnıiş olauğundao ilan gü• 
nOnc!en itibaren mezkur mli:l· 
det iç'nde 93418253 doaya No sı ile 
borcun h tam veya bir kamına kartı 
ıöz veya yıızı ile icranın durmt aıaı 
muıazammm kanuni Lir itirnd.s bu· 
)unmadığıoı:ı veyahut mezkür borcu 
iatek veçhile f ai:ı: ve masarif ve üc ·eti 
yeki et ile birlikte vermed.ğ.n z 
takdirde mezkur mil :fdetin net oeai 
anında cebri icra ıuretile musmcloi 

--~ DiVANYOLU 

Biçkiyurdu 
Hariçten model ve ö~çil üze
rine sipariş alınır. Provaya 
lüzum yoktur. 
ÖlçUler şunlardır ı 
B11den g•nlt!Jil 
Omua ,. 
Bel ,. 
Kalça ,, 
Enıcden bel çukuruna kadar u.unluk 

n kalça başına N " 

u i>ıı bel orta11aa " " 
E'b ... boyu 
Ko. bo711 

lst. 6 ıncı hukuk dalreelndenı 
ZeytinLurnunda Demirhane eaddeaın• 
de No. 161 hanede Nazlı tarafında• 
Yedıku e Gulıçefmede Demirh ne 
caddesinde no 16~ da l:erber AbciOı· 
ıamed aleyh:ae açılan boıanma da· 
•aıının tahkikahna mGteoair daveti• 
yenin mukur haneden çıktıtı n ika• 
metaih n n m~çbuliyet:ne mebni teb
Ht edilemediği milba4irin •erditi 
meıruhattao .... anlaıılmıı •e mu• 
amele.l •ıyab kararının 011 

beı ıGn müddetle lllnen tebJlğine 
ye tahkik· bo 3-2·935 •~ at 10 a tal· 
kine karar verilmit •e bir ıuret:n'n 
de mahkeme divanbr.oeaine aaılmıf 
bulunduğundan mua}'1en gGn ve saatte 
tahkikat hlkimi huzurunda bulunul• 
ması veya lef güD' içinde itiraz edil• 
meai lllzumu tebl ğ makamına kaiDI 

.. !!!..~~ ~z~~t;. .!!~~.2!..~?!'~·' (.~~t. ··--
kanun·ye yapılac: ğı malümu 1UI olmnk 
ve bu huıuıtaki ö eme emrinin tara• 
fın za tebliti yerine l'eçmek O:ı~re 
keyfiyet ilAuen teblit olunur. (7 J41) 
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OKUYUNUZ! 
Mllşterilerin verecek
lerl her iki llrahk blr 
Slp !iriş için B. M. K • 
mal'iq 1200 sayfalık 

l( TUrkçeden sözlük ) 

Umumi kütüphane külliyatından 
ve 

ııııı 

Müşterilerin verecek
leri her iki liral ık bir 
sipariş için E. ı . ~ e
melin 1200 eayfalik 
( TUrkçeden sözlUk ) 
armağan olar.ı.k ve· armağr~:'ec:~~~:.k ve·, ÇOCUK EDEBİ ATI NEŞRiYATINDAN: rllecektir. 

UMUMİ KÜTÜPHANE: 
N. l - Küçiik Deniı.periııi ( Andflr&tn ) 
~: 2

3 
- C~aua .Çor>ıı.k ( Alfons Dode ) 

N. - Dılencı ( Oı dö hlopasaıı ) 
4 - Muetatil sandık ( li:dgar Alan Po ) 

~: ~ - Kı,.la bayatı ( Jorj Kıırtölio ) 
N. - D.vin ( Alber Sam·"O ) • 

7 - iki zavallı ( Leon Fr11pye ) 
~: : : ~1or1inda Fi!e Jo

8
rinf dıl( (F01riknı 1

K
1

ar
11
de,lder ))ru'mU

1
. 

!\ e cua on ı< ov • e s o en er retım ı 

N. lO - MeR'ut Prenı ( Ül'lknr Wııyide ) 
N. 1 ~·12 - Arkadaşım ( Mııksim Gorki ) { 
N. 1~ • 14 - Wılhelm Teli ( Şıller ) reııiıuli 
N. lu- 16 - lneaulığın başlarığıçları ( Birinci k•eım ) resimli 1 Dr. 
N. 17·18 - loeaıılığın başlanğıçlara ( İkinci kısım ) re!!iaıli Röaı 

· 19 - lııeanlığın lııı,lmığıçları ( Üçüncü kıı:ım ) resimli \1 rco 

N. 20 - Mr\nmaji " Hikıiye " ( Rabiudranat Tngore: 1933 Nobıl mük.ai • 

Kr. 19 
,, 10 
" JO • ıo 

" 10 
" 10 
• ti) 
D !(\ 

" 10 
.. 10 
• 15 
" 1 fj 
• ı'O 
ti 20 

" 
• 

]O 

10 
tını kazanmıştır. ) 

~· 21 - Lengeran Veziri ( Ahuntzade Mirza Feth • Ali ) • W 

N. 22 - La Fontenin ıeçilmiv h kôyeleri n ıo 
~, · 23- 24 - İkı taraflı cinayet ( Edgar Alan Po } .. 15 
~· 25 - GtizPlleşen Türk Dıli ( KurtunluHdt ~it ) • " 
.. ,. 26 - Hiyaliıı ( Albert S,uuen ) ., 10 
N. 27 - Kurtlar Mucizesi ( 8. M. Kemal ) " J<) 

N. 28 - Altın kaz ( Grim knrdeşler ) " 10 
N. 29 - Y a~asıo hallikat ( Mualıh Ffü·it } • 10 
:N. 30 - Kibritçi kız ( Andereeıı ) • 10 

Arkadaşım 
W.lbe.m Teli 

HUSUSi 

lnıan!ığ,n batlangıçlan 
foaanlığın ba,lang.çlan 
l ıaohğın baılan~ıçları 
Mrinmnji 
Lenferan Veziri 
la Fontene'in seçilmio bikAyelerJ 
Gaziuin 4C 14» inkılib 
Yfiı sene Uyu) an adam 
insanlığın başlang:çlan 
Fransızcadan - Türkçeye lugat 

KİTAPLAR:· 
Büyük forma 

.. 
1 kısım 
il .. 

ili " 

.. 

208 sahife 
fevkalade d!tli 400 aabife 

ÇOCUK BIKAY·ELERİ 
N. 1 Altın Dağın Kmw Ciltll Fiatı 
N. 2 Kedi Kürklü Kız " " N. 3 Su Kızı " " N. 4 E mr s Gerdanlık 1t ., 
N. 5 Katib o " it • 

NiB KABTEB 

Kuruş 25 .. 25 

" 25 
., 25 

" 20 
it 25 

" 25 
•• 25 
.. 20 
,. 65 
tt 75 
•• 37 112 

Kr. 15 
fi 15 .. J5 
ti 15 

" 15 

NN'. 31- 32 - l.ılıgat ( Tıirkçeden Ji'rnneııce.ya ) • 2!) 
· 33- 34 - lçıı kız ( oo~toyev ky > " 20 Meşhur Ameri~an Polis Hafiyesinin 40 ar sayfalık kitapları: 

N. 38- 39 - Kaynana ( yaznn Karmen Silvo. ) " 2Q 

Çocuk Edebiyatı Neşriyatından Basılmıt Culunan Kltap!a:r N. 1 Isabel Beatonun aon ko-ıu Kr. 5 N. 11 Şahitler sırasında Kr. 5 

N
N. l - Kanada Çııyırlarıoda Moris Fnrn"Y reııımli ı• J{r. ~00 N. 2 Vaşhgton'da b~r cinayet ,, 5 N. 12 Vesikaları1n kayboluşu ., 5 

. 2 - La Fonteııiu Udlgııılık drı Moriıı Fımıe) re•ımu " N 3 Bir doktorun cinayeti 5 N. 13 Eir mezar ığa tecavüz ,, 5 
N. 3 - S.bcrya içlerınıte Şarl Güyon re ınıli ,, ııı • " 

5 
N. 14 Sarı örllmcek 5 

N. 4 - Denızin Dıbinde P. Dr>m(Ju,:ıı;on ve H. p.,liyer reıimli ,. lo N. 4 Soyulan hırsız " N 15 Çalınmış çocuk •• 5 
N. 5 - Harikulô.de bir çocuk Moriı Faruey ıes mli .. lO N. 5 Hafiye k&pe.k u 5 N. 16 Telefonun eıran " 5 
N. 6 - Burun cğacı Grıw Biraderler rHimll n 10 N. 6 13 numaralı otomotif •• 5 N: 17 e·r cinayet ustaıı :: 5 

ıŞahtekôr çal lılarKardi~ 81k~~akl" k " N. 7 B:r ölünün intikli.mı ,, 5 N. 18 Poverti Leynin'in hayali ., 5 
plikçi prri er, ~ ur u ız " N 8 Kırmızı maskeli haydutlar ' S N 19 Caniler kıralı 5 

N. 7 _ Altın dagın kralı Grim Biraderler reııimli ,, 10 N• 9 S d k ,ı • d " ı:. N. ,10 Es • b' h I k " 5 K l J r an ı ıçın e ,, u • ' rarengız ır ıraız 1 
Ahın Hkollı deY, Ar \at& ,. • ,. 

N. 8 -Tunus muallım Jurj Uiget reıimH ,, 10 N. 10 Felaketler ,, 5 N. 21 Bir kadına 1aldırıı .. 5 

laşra karilerimize kolay ık olmak üzere posta pulu veya havale kabul olunur. Posta ücreti bize aittir. 
Slhip ve Naşiri: Umumi kütüphane neşrjyatı - Rek:am matbaası. lstanbul: Ankara C~ddesi No. 80 ,.. 

~ .. .,, 

Holantse 

Bank-Cni ~ 
N. v •. 

Gaıata ı Karak6Y Pala• 

lSTANBUL ŞUBESi 

Meydancık : Alalamcı Han 
"\ 

Her türlü Banka muameıeıerı. Kasalar icarı. 

UMUMi MOOOALOKı AMSTERDAM. . 
Şube t • r ı : Amsterdam. Buanos Aires. Hayfa. 

İstanbul, Alo de Janelro, Santoa. Sao Pauıo. 

~---------· 

·İstanbul Orman Çevirgenliğinden: 
Bakırkö}'ünde 1790 kilo· Meşe kömürD 712/935 gün il öğleden 

,,ta satılacaktır. Talip!erio Pakı·köy Orman Memurhığuna müra· 
~ylemeleri. .. 278,, 

iyi tıraı olmak için bütün 

VAPURCULUK bt<-Akln,.ın fevkhde dao 

İÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f ıtanhul Acentalığı 
lam. Han, T elefom 22925 

l' rahzon Yolu 
SAKARYA vapuru 20. 

klnunuaanı 

" PAZAR 
k i': .. at 20 de Ga'ata nbhmından 
b 

8 
•cak. Gidltleı Zonru'dak, fae· 

G~ u, Ayancık, Samı.ın, Ünye, Ordu, 
•reaun V 'it ' a"'f kel lr, Trabzon •• 

i ıkı.eyc döiliifte Of n Zonguldak 
_, . ruıc utrayarak a•det e e-

1 
elele · d 1 

c""ltır. 

~------' Dr. İHSAN SAMI <a 

8~~!!!~?.~lltl~! .. ~!~ 
Pek .teairli ve taı.e •t d r. D vanyolu 

Su.taa M .. hmut Ulıb .. I No. 18' 

POKER 
PLA Y TIRAŞ BIÇAÔJ 

kullanınız ve her yerde araymıı. 

ı BeyoQlu DördUncU 6\llh hu· 
l(uk mahkemesinden~ Po'Qn ıı 

tıbaa ndan olup l.t·nbulda ölt!n Al~!.· 
ıandır Piryanç ile krrısı Mari P rvn_e· 
çın terekHi Po"on)'• kon•o.o•!u{?uucA 

mahkememin tul' at edHmiftit. Me· 
deni k nunun ö61 inci maddc•i mu• 

e'lince illn gunilndrn l:a~ amak 
tı:ere rlr. ctklı ve Terecekli· 
lqrin bir ay •• mirascıların 
aç 8 y içinde BeyoA-lu D<Srdüncü ıulh 
bt.a'kuk m· bkemuın• · bafvurmaları 
1.oin oJuaaur. (7159) 

Elbiselerlnlzl muhafaza ediniz 

'' Ter ,, güzelli ijin duşmamdır. 

SüDO-RO-NO 

··•ıı ıı•·· 
Pl:R.-rEVı 

Unutmayınız ki ı 

Bale mevsimi geldi 
~--~ ......... _. ..... , 
· Den:zyolları ı 

!ŞLETMESI 
Acmte'Mi ı Ka .. aklly KöprGbııı 
T I. 4'2362 • S rk('Cİ Mühilrdarz.aM• 1 

Han Tol. 22740 
~it~®l!m•·~Ml--1• dl ...... 

iskenderiye Yolu 
EGE vapuru 22 ikinci Ki· 

nun SALI güntl aaat 11 de 
lskender:ye'ye kadar. ..268,, 

'------~'-

İstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
1500 lira mukabi inde biri 1cl derecede ipotekli o'.up paraya 

çevri!mesine karar verilen ve tamamına 4324 lira 50 kuruş kıymet 
takc]r dilen Büyllkada, Meşrutiyet mnballeıinde eıki Katolik k li· 
sesi yeni Kaptan Nuri sakağında eski 2 yeni 4 numara• 
lar:a murakkaın kuyulu ve bahçeli bir ahşap eviıı tamamı 
açık arttırmaya va:z.edilmi~tir. Arttırma pe~iodir. Arttırrr.aya 
i~!ira~ edecek müşteri:erin kıymeti muhammenenin % 7,5 
nııbetınde P,ey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil olma'an icap eder. Mi:terakim vergi, tanzifat tenviriye ve 
vakıf borçları bo::-çluya aittir. Arttırma tartnamesi 3l·1·935 tar:bin• 
ınü~a~if Perşembe günü Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. 
B.rıncı arthrmaıı 20-2-935 tar:h·ne mlisadifÇarıamba günü dairemizde 
aaat l~ ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırma~a bedel, 
kıymeti muhammenenio :>fizde 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılu. 
Aksi takd;rdu ıon arttırmanın taahhüdü baki kalmak l:z.erc arttır
ma on beı gUn daha temdit edilerek 7-3-935 tarihi e musad:f 
Perşembe günü aaat 14 ten 16 ya kadar Dairede yap.lacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok arlbranın liatündo bırakılacaktır. 2004 
numaralı icra ve i[As kanununun 126 ncı maddesine tevfikan 
bak:an tapu sicillerile ıabit olmıyan ipotekli alacakl rla diğer 
a:akadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve buauıile 
faiz •e masarife dair olan iddlalannı ilin tarihinden it.haren 20 
gün r.arfmda evrakı mtıab:telerile birlikte Dairemize l:ild rmeierl 
liz:ımdır. Aksi takdirde hakları tapu ıldllerile aabit oimıyanlar 
aatıı bedel;n:n paylaımaamdan bulç kalırlar. Daha fazla malümat 
a'.mak istiyenlerin 934/6170 numaralı doayada mncut evrak •• 
mahallen hacb ve takdiri kıymet raporunu görllp anla) acaklan 
ilin olunur. (270) 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilinJarı 1 

Kiralık Emlak 
Esas No. 11 Mevk:I vo Nev'i 

343 Burgaz adaamda Halık •o!isi 
.406 ., ., Dam .. 
165 Beyoğlunda AHupa pasajında 8 
T No. b dükkan. 

Depoz.ito 
30 Lira 
20 .. 
35 .. 

Yukanda yazılı vo·i.erle dükkAn bir yabud Oç sene. mlld~e~o 
kiraya verilmek üzere açık ar.tırmaya konulmuştur. .steklilerın 
ihaleye mlisadif 24 K. Sani J9J5 Perıembe aünli aaat on altıda 
ıebcmi&o müracaallan. (7) 
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J MUflle Sami 

Ik~· d ki ıun 20 -• • • 

SIHHATINIZIN KASASIDIR. 

ı-·az kış sizin fJB ailenizin en igi dostudur. 

TE~EFUNKEN 
Yeni ıene için •Ocude (l'•tirdiğl 

Oç yeni model radyo tekn:ğin:a 
en mütakAmil aGmuaHidlr. 

KISA - ORTA - UZUN 

Dalgah neıriyat temiz ve pa· 
rnzilaiz bir tekilde ııyat nıza 
kadar retirir Ye ruhunuz l dünya 
muaikiainia en canh oatme.erjnl 
ı:.ıılar. 

Merkesin Beğendiği 

Frigidaire yalnıı 
yaz mevsimindı 
yiyeceğinizi se• 
rin tutmakJa ik· 
tifa etmez. Kışuı 
da gıdalannızı 
muha.aza eder 
,.e m kroplarıo 
tahribatın da o 
kurtarır. Enbde 
de sonunda da 
her halde bir 
Frigldaire ala· 
caksmız. 

ad o 
BOURLA BiRADERLER VE ŞÜREKASI IST ANBUL .. ANKARA • IZMIR 

•• 
-- SUMER BANK 

UMUMi MÜDÜRLÜÖÜNDEN: 
Bankamıx ve mllHseaatıoda çalqmak üzere atağıda yazılı 

prtlar içerisinde : 
1 - Bankamız ve mlleaaeaatı muhuebe tervislerinde çalqmak 

tlzuo asgari 80 lira maaıia, 
2 - Baakam z aerYla ıef Ye mi:fettlı muavinlikleri namzedi 
_ olmak üzere aagarl '120 lira maaıla ve imtihanla iki ıı:.ıf 
·· memur alınacaktır. 

Nemzetlerin ecnebi liıanlarana vukufu dereceail• imtihanda 
glsterecekleri liyakatler YI •YYe!ce bulundukları mlleHeıelerde 
edindikleri tecrübeler naıan dikkate alınmak suretile ugri olarak 
ıöıterileıı maaı miktarlan umumi mUdürllliün takdlrile 
artınlabilecektir. 

Muhaaebe memurlan için 1111 veya lise derecesinde bir 
mektepten mezun olmak, 

Senia tef ,iği ve mtlfetllt mua'flnliii namzetliil için lll mek· 
teplttrden mezu:ı olmak ıarttır. 

Her iki imtihana rirecıklerln aıkerlik hizmetlerini yapmıı 
olmalan •o 35 yaıını ıeçmemiJ bulunmalara llıımdır. 

{rcıJ .sabununu 
isti yolum 

., 

Muhasebe memurluiu için 27 K. ıani 1935 Pazar ıUnll aaat 1 de, 
S."ia tef.iği ve mnfettiı mua•inliil namzet'.iil içlıı 29 K. aanl ' 

1935 Salı günO ıaat 1 de Ankara ve lıtanbul'd• aynı zamanda 
imtihan 1apılacaktar. f~ ___ Dr. NIŞANYAN ., 

1 
Taleb edi:•a 

S.No. Alacaklı L K. 
l Doyçe Oryaot bank 1SJ7 

V. AvukE..t la k S •tea 
2 Holantae bank V. 488 15 

AY. Ja ı k Satea 
S Sıul MuJ.}ano V. 2663 75 

AY. fuk Sıtet 
' Hua-o ŞDayder v. rn 70 

Av. Mı&rko Mercan 
5-3S N:a:na Habib, Ga· 227 

lata Yökaekkal 'mm 
Fridman han No. 7 

6 Lap Finze V. Avu- 967 
kat Mnko Mercan 

7 Kigork Çakaryan Ka• 406 1S 
tırcı oklu han 43 

8 Avukat Osman Fevzi 50 
9 Yuauf V. Avukat İa- 1128 60 

maiJ Agah Akkan 
10 Salmon Amram, 200 

Ş'thane İsken der yo-
kufu 70 . Yati• b: n 

11 Viktor Amram Bey• 100 
oA<u Metrut yet cad-
c! eıi 175 

ti H nrl Amr~m, Bey- 200 
oğlu Metrvt:yat 
cad. 175 

13 Antuv n Pulcu Rıza 8l! 
bey h · n 6-7 

14 Sami llenbıı sat, Tür- 63 
k ye ha'l 6 7 

ıs Gaten}·o, y •til dir.k 68 75 
hoca han 12 

16 Rı~t Beha~ bfiyllk 61 60 
hend- k Kabraton han 7 

17 Neı :m S .. uJ, Lenci• 9.2 80 
bı re han 17-18 

18 Leof ~lc!ıtryn, Bey- 47 50 
oğ!u karanfil sokak 8 

19 Kirkor M~zmanyao 60 
leyoğlu knranfil 
ıok·.k 19 

20-33 Hanri Ş~er, Alallmci 123 2S 
han 3 

21 Hir:ıtakia A'ekıiyadl 50 
Samatya demirci 
man sokak 6 

22 Jak Saiia, FminönD 61 65 
Valde han 9 

23 Bonet. V. Avukı:.t 574 15 
Beraat 

24 P:yer Arca. Alalimcf 50 
han 14 

25 Fukı Vekili avuk· t 306 75 
fsm ail Agah Akkan 

26 Mandel V. A. Ekrem 704 tS 
1 ~:.ımi 

27 Cenap. Sad:k yye hnn 368 10 
28 lnk Alhala, T< hta- 100 

kale Menete han 42 
29 Nu m To:aC:o, Tah· SO 

tııkale Menrı~ han 42 
30 M rgoıea, Tahtakale 309 

menaşe han 40 
31 Otto Vererof, V. A· 650 

vuk t lama'.l Üıtüntan 
82 Doyçe Bank Ye Dis- S26S 

kon o reze'ı· ft v. 
Avukat Celil Hacı 
Sofi 

34 Moiz B r. nbaneate, Ba· 175 
lık ·1r ur Akoaman 
h.-.~ 6 

86 Ma ri Sami Polikar, 19500 

T~kıim 
han ~ 

hkbab;ır 

Pollkar S1ra Defteri 
Kabul edilen Sıra Ret edilea MOJlh~ıat 

L K. L. K. 
1537 6 

271 13 6 217 Fazla taleb ecW' 

2613 75 ' 
ditioden 

so " .. 
2S7 70 6 " .. 
227 • 

9'7 ' 

406 ıs , 

50 6 
11 ~8 60 6 

1 • 

200 8 

100 ' 

200 ' 

82 6 

63 6 

68 76 e 

61 60 6 

9~ 80 6 

47 60 6 

60 6 

93 25 6 SO f ula tateb edlldl 

so 6 

61 65 6 

466 2:> 6 107 90 Faıla taleb ıdUcll 

50 

806 76 

704 ıs 

368 10 
100 

so 

30~ 

650 

62 65 

176 

000 

6 

' 
6 
6 

' 
6 

6 

' 

• 
O 19500 Mlntala bıııı•• 

alt olup munu• 
ba olmHı Uıll• 
mallae t.laaH 

Yekün 11785 60 11860 70 19924 90 
lf'll idare azaaı A•ukat lımall Aılh Akkaa 

ISTANBUL iKiNCi IFLAs MEMURLUGUNDAN ı . 
lstanbuldn Tı.htakale de 31 numara:'.a Hurdantçı Mllfllı Sami Polıku• 

alt Sıra defteri idare hıyıtjoce haıırlanar•k daireye nrilmittlr. lldaci toplan
ma milukereai için a'acaklıları• 14 ŞUBAT 935 Perıembe ıilııQ dantlerla• 
k · rar vui"mittir. Akcatı kaamen nya tamamen kabul edilen alauldıları• 

Ö t ·•e -"adı Hat 15 dı ad.iJede lkiacl lfJb dalrealade laaaır buluamalarl r 1 erı n ·- (7149) 
ilin olunur. 

imtihana girmek lateyenlerln lmUhan · pro21amını veaalr ıartları 
anlamak ve himleriai yazdırmak Clıere nihayet 22 K. sani 1935 
tarlhlııe kadar Ank:ıra 'da Umum Mildürlllk memurin ıubesine 
latanbul'da Sllmer Bank lstanbul Şubesine müracaatları ilin olunur. 

' \:::.tlu Tokatlayaa Oteli yanında 1 
Mektep ıokak Ne. 35 • ~-H._e_r_a_k•ş•a-m--~, 

~:.:~~t NOVOTNi'de 1 

Fatih lcraaındanı Bir de1l•d•• 
dolayı tahtı hacıe alın ıp paraya çeY• 

rilmealnı lrara nrilen iki •İJah •• 
bir ııırı inek ile biri alaca diterl eart 
iki diit• t•hri halin 26 ancı cumarteıi 
rGnQ aaat 11 de l.tanl:ulda Fatih at 
pazarında açık nrttırma ile aatalaca" 
tından talipl~rin mahal H •akti me•" 
k\ırde memuruna mUracat eyleme:ırl 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Nilmune Ye şartnamesine göre .. 70 X 100., eb'admda 0 5500,, 

Hdnci hamur beyaz kiğıt pazarlıkla 30/ l/935 de Çsrıamba günQ 
aaat 15 de satın a~ınacaktır. Ltekliler nUmune ve t•rtnameyi gör• 
dükten eoııra pazarlığa girebilmek için " % 7,5., teminatlati:e b:r
Jlkte Leva:ı:n ve Mübayaa Şubea:ne mUracaatları. "207,, 

Sabahları 

tealrll lllçtır. 

Her Necip ve 
eczanede zı·r k ı·n 
vardır. 

ORKESTRASI KONSERi 

ilin olunur. (t2fı) ...... :. --~~~ ............ ··-- .... ._.....,~ 
&on Posla Matbaaaı 

Sahiui: Ali E uuı 
Neıriy•t Mlldürilı Tabir 

aç karnına 
bir kahve kaşığı MEYVATUZU 

içiniz. Sat·amlıtınızıa Dizımıdır. HAZ:MSIZLIGI, MiDE YANMALARINI tiderit• 

MiDE ve BARSAKLARl boıaltmok aurctile KABIZLIG~ AGIZDAKI TATSIZ
LtGI ve KOKUYU izale eder. Hiçbir uzve zarar verme:ı n ahıtarmaz. FAZL-4 
YEMEKTEN .,. iÇMEDEN aonra mide n •Ocudunuzda hiHettiflnla afırlı'1 
derhal hafifletir. MAZON iıml ve markntına çok dikkat edilmelidir. DEPO~~ 
Maıon H Botloo ecza depoıu. Bahçekapa, it Bankaaı arkHıada No. 

, 


