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Tuvalet pudrası 
Yüze gençlik ve güzellik, cilde in • 
celik ve letafet verir. Çiçeklerden 
ve en nefis kokularından yapılmıt 

olup ihtiyar kadınlan gençleştirir, 

genç ve güzellere insanı çıldırtan 

bir renk ve incelik verir. Kadın • 
lar için daimi ve zaruri bir ihti • 
yaçtır. Cilde katiyyen zaran do • 

u ,. 
1 

Tıra9 pudrası 
Tıraı pudrası cildi bozmaz bilakis 

daha güzelleştirir. Kokulu en iyi 

tıraı pudraııdır. Tıraıın ateoini ve 

hararetini keıer. 

SON POS.TA 

L 
Talk pudrası 

Bilkimya saf olup mükemmel 

ambalaj edilmiı kutular derunun • 

da bulunur ve gayet ucuz, güzel 

kokuludur. 
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TOPTAN 5ATı~ DEPOSU: İ5TANBUL-KATıı<İoGLuffAN't3·PoSTAKurusu3? 

İst. Albncı hukuk mahkemesinden: 

Süleyman kızı Ayıe tarafından kocası 
Fatihte Haydarda AyaZ'ma solcağmdn 1 
numarada mukim iken ikametgahı belli 
olmıyan Mehmet ihsan aleyhine açılan bo-

------·--· -
İstanbul Birinci İflas memurluğundan: 

Bir müflise ait olup Beyoğlunda Galata
saray karşısında A2navur pasajında 7 
numaralı dükkana nakledilmiş manifatu
ra ve çantalar 12/2/936 çarşamba gü -

pnma davasının tahkikatında on beı gün nünden başlıyarak her gün sabahtan ak • 
zarfında cevap verilmek ü2ere gıyap kara- §ama kadar perakende olarak pazarlıkla 
rının on beş gün müddetle ilanen tebliğine satılacağından talip olanların müracaatları 
ve tahkikatın 2/4/1936 perfembe saat l O ilan olunur. ( 19921) 

na talikına karar verilmiş ve gıyap karan- · ~· ···~· • --·-... ~,,-·-···· .. ---.q···-
nın bir nüshası da mahkeme divanhanesine sinde bulunması ve aksi takdirde mütea • 
uılmış bulunduğundan muayyen gün ve kip kanuni muamelenin yapıJacafı tebliğ 

aatte latanbul asliye altınca hukuk daire • yerine olmak üzere ilin olunur. (S68), 

Sana; 
Perestif ediyorum 

işte ufak, fakat parlak bir izdivaç 
talmyyülünde bulunan bir genç kız 
için çok manidar üç kelime... Bir 
erkek daima tatlı, yumuşak ve be
yaz bir cildin ve nazik bir tenin 
miknatisi tesiri altında cezbedilme
ie meyyaldir. Zamanımızda her 
kadın, beyaz rengindeki (yağsız) 

TOKALON kremini kullanarak 
ıehhar sevimliliğini çabucak fazla
la§tırabilir. Yalnız üç gün zarfında 
daha cazip bir tahavvül göze çar
par, cilt yumuşayıp beyazlanınca 

açık mesamat, ıiyah benler ve yor· 
gunluk izleri de yavaş yavaş 7.ail 
olurlar. Bir erkeğin hara:etli &§kı
na nail olmanızı arzu ediyorsanız 

bu basit tedbiri tecrübe ediniz. 
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1 
Çocuk pudrası 

Vücutta, koltuk altlannda, kasık • 
larcia, ayaklarda vukua gelen ter 
ve fena kokularda pİ§iklik ve si • 
vikelertle ve bilhassa yeni doian 
ve küçük çocuklarda vaki pişik -
li.ld.eule ve sivilcelerde en nafi ve 
aıhhi bir pudradır. 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUTIEL) 

K'arakiy T •Ptalat oaddHi N o. 13 

ŞuLat 11 

Proje müsabakası 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezinden: 
Çoc .. k Ea rı•me kurumu Genel merkezi tarRfından Ankara'd• 

Çecuk ~yı caddeııode yaptırılacak apartımao, yilzlD• 
havua:u ve tı1atroya ait projeaia ltazırlaa•aıı dipJomalJ mimar v• 
allteadislw arasmda mü1abaka1a konul•qtur. Mtıaabakaya gir 
..& llll•yealenıı genel merkeze •lracaatla ıartoameyf almalara. 
MU..ltakada bfri~dliği. kazanan proje •aiailtlne 750, fkincllij'l kur 

nan pl'OJ• ıahıblne 250 lira mtıklfat Yerilecektir. 

1 lmnbul Beledlre91 hlnları J. 
Ketif bedeli 530 lira 79 kurut olan lstanbul 25 inci mektep ~ 

açık eksiltmeye konulmuıtur. Keıif evrakı ve ıartnameıi levazım rtJa 
dürlüğüncle &'Örülür. Eksiltmeye airmek iıtiyenler 2490 No. lı ~ 
ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 40 lira muvakkat teminat -.;_ 
blız veya mektubile beraber 12/2/936 çarpmba günü saat 15 te dJ 
mi encümende bulunmalıdırlar. (İ) (508) 

** Bir metre murabbaına 4 lira deier biçilen Cihangir yangın ye,;J', 
Ekmekçi batı sokağında 9 uncu adada yüzsüz beı metre 72 a. ro-'1' 
murabbaı sahasındaki arsa alakadarları arasında satılmk üzere ;..;, 
lığa konulmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. p.ı" 
lığa girmek iatiyenler 172 kuruıluk muvakkat teminat makbuz -111', 
mektubile beraber 12/2/936 çarıamba günü saat 15 te daimi~ 
mende bulunmalıdır. (B.) ( 491) 
--·~--~--~~--~--=-.-...--~~71T-~ , • KANZUK 

ÖKSÜRÜK ŞURUSll 

·ı, 

Eu muannit öksürüklerltı ~~"~~P 
aatım, ve boğma-0a ökailrüğiinun .ı' 
illcıdır. Gögüsleri sayıf oıaol tdJ' 
•ikaye ,edici tesiri ıayaaı dikk~d 

lNGlLlZ KANZUK ECZANl'P' 
Beyoğhı, İa*-ııbul 



~ .... 
Yazı · ~leri ,&~fonu: 20203 ÇARŞAMBA - 12 ŞUBAT 1936 idare işleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 kWUf 

• 
ızmir Ha Al nda! • 

ıs 
• 

Ge iz, Me dres, Söke O aları tan Başa Sularla 
l<apalı, İzinir Şehrini De Su Bastı, Zarar Çok Büyük 
Su Baıı Yerlerde Üç 

l\'!etreyi Aşıyor! 
lznıirde Evler. YJkıldı, Münakalat Durdu, 

1 
Köylerde. Vaziyet Daha Acıklı 

Ve M1ir, 11 (Hususi' muha!;>irimizden) - Bugün garbi Anadolunun Gcdis 
ket11 

endres mın~akalariyle civardaki şehir ve köyler büyük bir fela~ 
kik ~karşı karşıya geldiler. Menclres ovası, Gediz ovası, Söke ova~ı bu da• 
taı, a a tamamen sular altmdaBır. Bir çok köyleri su basmıştır. Maddi za -
'ttla; .. derecesini 'şimdiden tayin etmekimkanııızdır. insanca zayiat olup ol • 
~ .. •r da henüz tesbit edilmemiştir. Yüzlerce hayvan su altında kalarak 

Ru'Uluştur. Kı~ılay felWcete uğrayanların yardımına koşmaktadır. 
(Deoamı 1 nci yüzde) 

Su Baskını Mıntakasına Giden 
Muhabirimizin İntıbaları 

Su ba.kını mıntokannı l(İdip gezen /%mir muhabirimizin gönderdiği ilk re•imlerden: Saida köyünden q)'(UUU 
•andalla kurtaran bir köylü, .alda suların baıma•ına mani olmak için kenarına set yapılan bir eo. 

Dü Gece 
~....,.tırdı 

F rtına Şehirde Ve Limanda 
Telgraf Ve Tramvay T e 

ühim Tahribat Yaptı, Telefon, 
optu, Çöken vler Var! • 

erı 

Bu Keıidede Almadığı 
BiJete 35,000 Lira Çıkb 
Şu piyangonun çekilişinden sonra 

sonra duyulan olmuş vak'alar, hayali 
hikayeleri gölgede bırakıyor. 

Adına «tali» denilen tesadüflerin 
insanlara ne acayip cilveler yaptığını 
anlamak için, kqşidelerden sonra çı -
kan dedikodulara kulak kabartmak 
kA.fi. (Devamı 6 ıncı yüzde) 

Şimal cephesinde yaptıkları taı kale lerin mazgallarından aıe§ eden 

ltalyan askerleri 

Londra, 11 (A.A.) - Şimal cep - men imkansızdır. Meğer ki bir bask-ın 
hesindeki Habeş kuvvetleri yeniden hareketiyle bu mevzilere girebilsinler. 
Makalle etrafındaki mevzilere hücum (Devamı 6 ncı yü%de) 

etmişler, fakat anlaşıldığına göre bir 
muvaffakıyet elde edememişlerdir. 
Bu mevziler şimdi o kadar tahkim e -
dilmiş bulunuyor ki, Haber;ıler için 
bunları hücumla zaptetmek hemen he-

Cephelerde Vaziyet 
Askeri muharririmizin ya:aıaı 

6 ncı sayf aınızdadır. 

"----------------------------
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1 Rergün 1 Resimli Makale a Tembellik D Kısası 

Kanun Namına Kanunsuzluk 

• 
Şehir Meclisi 

• 
Tayyare Ve Otomobil 

ır--

Kanun namına kanunsuzluk 

Kanun ihtiyaca cevap vermezse va -

tandası kanunsuzluğn sevkeder. 
Kanunun kuvvet i, t mamen tatbik ka -

biliyetini haiz olma ile mümkündür. Bu 
kabiliyeti haiz olmaynn kanun. bizi ondan 
kaçmağa, hileye. yalana ve riyakarlığa sü-

ruklcr. 
Bir iki misal: 
Balo biletlerinden muayyen bir vergi 

alınır. Bu vergide o kadar ifrata vanlmış
tır ki, ona riayet etmemek için bin bir hi 
le yoluna baş vurulur. Biletin üzerine ufak 
bir fiat konur, bu suretle resim vermekten 
kurtulmağa çalışılır. Mesela geçen gün 

h ı · · d b " · h" meclisinde mu arrir erımız en ın şe ır 

Halkevi tarafından içtimai Muavenet şube
sine yardım temini için tertip edilen baloya 
ait biletler üzerine beş kuruş fint konmuş ve 
bu biletler azadan bir kısmına dağıtılmış. 
Bu, doğrudan doğruya kanun hükümlerin
den kaçmak için bulunmuş bir hileden baş
ka bir şey değildir. Halkevi bunu yaparsa, 
diğer yurdtaşlann daha hileli yollara sap
malarına göz yummak lazım gelir. 

* Kaçakçılık ta, ihtiyaca cevap vermiyen 
kanunların doğurduğu bir suçtur. Bütün 
dünya, hudutları o kadar sıkı kayıtlarla 
bağlamıştır ki, kaçakçılık, artık en namus
lu insanların bile, meşru gördükleri bir suç 
haline gelmiştir. Alınan bütün şiddetli 
tedbirlere rağmen, hiç bir memlekette ka
çakçılığın önüne geçmek mümkün olma
mışhr. Demek ki kanunda bir yanlışlık 

vardır. 

Kanuna hrmetaizliği itiyat haline getir • 
memek için kanunları değiştirmek lazım • 

dır. 

Şehir meclisi 

Bir İngiliz darbı meseli vardır: cıBir çok kimseler g\ine,in 
doğu§unu görmek üzere erken kalkarlar, halbuki güne,in çı
kıp benim kalkmamı seyretmesini tercih ederim.» 

mız aa, zamanın ilerisine geçeceğimi~e, bu dalkavuk gibi za. 

manın geçmesine müsaade ederiz. 

Zamanın kıymetini bilmiyen ve zamanın kendilerine değil, 

kendilerinin zamana tesir yapmasına çalıtmıyanlar ekseriye

ti te§kil ederler. Zaman ayağımızın altından kayıp giderken, 

muvaffakiyete doğru yükselmek için çalı§811 kaç ki,i vardır? 

Bu tembeller için aöylenmiı bir sözdür. Yukarıdaki reaim 
bu fikirden mülhem olarak yapılmı§ll1'. Dalkavuk, saatin üze
rine yaılanm1Jlır. Ne zamanın geçmesinden müteeuirdir, ne 
de onun zamana tesir yapmuına imkan vardır. Bir çokları • 

(sOz ' ARASINDA j 
Reklamda 
Amerikalıları Da 
Geçtik! 

Son zamanlarda, bizim tüccarlarımız. 

reklamın ehemmiyetini ıyıce anlamıya. 

ve reklam için akla gelmedik vasıtalara 

baş vuran Amerikalılara rahmet okutmı -

ya haşladılar. 
Anlatacağımız hadise bunu isbata kiıfi 

gelebilecektir sanırız. 

Beyoğlu mağazalarından birinin sahi • 
bi, telefon rehberinden, turadan, bura -
dan topladığı adreslere ıöyle birer mck-
tup yazmış: 

HERGüN BiR FIKRA 
Avukatıma 

Merhamet Edin 1 
Müstecabizade ismet adında bir 

şair vardı. Abdülhamit, bu adamın 
hür düşüncelerinden kuşkulanmış, o 
vakit bizim idaremizde bulunan Ak • 
deniz adalarından birine sürgün etmiş

ti. 

i 

"Lüküs,, iptilası 

r------E. Ekre'ft•T111h• 

E kseri insanlarln, büyük nıeb ' 
]ağları, küçük paralardan dalı' 

'kolay harcadıkları bir hakikattir. Zit8 

bir çoğumuzda lüküse düşkünlük, te' 

davi edilmez bir iptila halindedir. ve 
bunun içindir ki, ufak, mütevazı ihP' 
yaçlara sarfedeceğimiz beş on kur\l ' 

şa bir türlü kıyamayız da, öbür t-ırıJ· 
1 
tan, belki de büsbütün lüzumsuz Er 
kat göze çarpacak, başkalarında h~t 
uyandıracak eşyaya etek dolusu p3t8 
verırız. 

Nefsinden bir kadeh 

yen, akşamları geç 

vayların işkencesine 

birayı esirge ' 

vakit traf1l ' 

katlanıp ~ 
eli bir taksiye elli kurUıŞ vermeğe 

varmıyan, ucuz lokantalarda bozd\l ' 

ğu midesini evde karbonatla tedav'İ ~ 
den nicelerini siz de, ben de biliriz ~ 
bir ev yaptırmak, son sistem bir rad ' 

yo makinesi satın almak, evinin yal ' 
nız misafir odasını döşemek hususo~· 
da bütün bir mahrumiyet ömründe bl' 

riktirdikleri parayı bir tahtada sa}'l • 
veriyorlar. 

Gösteriş, bazı insanların indind~ 
o kadar kıymetli, o derece emsalsiz bit 
hazdır!. 

D
ünyanın her tarafında parlamente- C(- Efendim; 

Kendime bir aoy adı arıyorum. Sizden 
rizm aleyhinde günden güne büyü· 

aklınıza gelen soy adlarından bir kaç ta-

ismet orada dn tek durmadı; dili • 
nin belasına uğradı. Pndlşah, geçi -
mine medar olsun diye, ona. vilayet 
mektubi kaleminde ufak bir memu • 
riyet verdimıiş, cüz'i bir aylık bağlat
mışu .. ismet sağda, solda o kadar deli 
dolu söylendi ki memuriyetinden çı• 

knnldı ve aylığını kaybetti. 
Fransanın çok sevilen eski aktörlerin • 

den Barji 70 yaşını geçkin olduğu halde 

geçen gün öldü. Barji hayatında çok para 
kazanan bir adamdı. Bununla beraber ih
tiyarlığında parasız kalmaktan korktuğu 

için tasarrufa çok riayet ederdi. Bir gün 
turneye çıkacaktı. Bir dostu onu istasyona 
kadar geçirmeye gitti, ve gördü ki Barji 
üçüncü mevki bir vagona binmektedir. 
Hayret ederek aordu: 

Ekseriyetin bu lüküs, bu 'gösterİf 
iptilasıdır ki, biraz psikolog olan satı• 
cılan, fiyatlarını alabildiğine yüksel~ 
meğe sev ketmiştir. Filhakika, iyi t11 

pahalı olur, hemen hepimizde kökl~ 
miş bir kanaattir. Mahmutpa;?ada 
kuruşa alacağımız bir malı, ucuzdotı 
illeti vardır, diye beğenmez, soıır' yen bir cereyan var. Sebebi, parlamento -

)arın artık yapacak işi olmamasıdır. Dünya 
hadiseleri o kadar sür' ntle inkiııaf ediyor 
ki, bu sür'ate yetişebilmek için parlamen • 
toyn gitmeden karar vermek ihtiyacı baş 

göstermiştir. Bu yüzden parlamentolara 
iş kalmnmıııtır. 

Bizim şehir meclisi de. işi kalmayan, 

nesini bir kağıda yazıp göndermenizi rica 

ederim. 
Bana, münasip bir ad bulabildiğiniz 

takdirde, IUtfünüze. beş elbiselik kumaş 
hediyesile mukabele edeceğim I» 

* Bu mektupları alanlar, derhal kaleme 
kağıda sanlmıılar, ve kendi soy adlarını 

O zaman tabiatile zarurete düştü; o 
turduğu evin kirasını ödiyemedi. Ev 
sahibi ile beraber mahkemeye düştü • 
ler. 

parlamentolara benziyor. 
Şehir meclisinin bütün faaliyet seçerken bile göstermedikleri bir kafa 

zahmetini göze alarak, tüccarın isteğini ye
rine getirmişler. 

O tarihte, Rodosta, kôğıtkavaflı -
ğından yeti~me, cahil, fakat iyi kalpli, 
Ata Efendi İ!lminde bir avukat vardı. 
İsmetin vekaletini bu adamcağız, has
betenlillah kendi üzerine aldı. - Sebep; 

sahası bir kaç aya münhasırdır. Böyle ol· 
duğu halde bizim şehir meclisi yapacak 
it bulamıyor. Bir evvelki eelıaede sokak -
lara konacak ad meselesi ile meşgul oldu. 
Evvelki günkü İçtimada da umumi evler • 
den açılma resmi alıp almamak lüzumu et
rafında müzakere ile vakit geçirmiştir. ls
tanbul gibi. en esaslı meseleleri bile henüz 
helledilmemiş bir ıehirde ıehir meclisi so· 
kak isimleri ve umumhane resimleri 
gibi lüzumsuz meselelerden başka uğraııa
cak bir şey bulamazsa, bu teşekkülün vü -
cuduna lüzum olduğu iddia edilemez. 

O halde şehir bütçesinin bu fasıldaki 
masrafını tasarruf ederek daha hayırlı ve 
lüzumlu bir iııe tahsisi daha doğru ol -
maz mı) 

* Tayyare ve otomobil 

A rnerikada 120 milyon nüfus, 35 

milyon otomobil vardır. Demk ki 
dört kişiye bir otomobil düşer. 

Bu kafi gelmiyormuş. §İmdi otomobil 
yerine her vatand~n bir tayyareye sahip 
olması ihtiyacı baş göstermiş. Hükumet 
bu sene halka mahsus olmak üzere 10.000 
tayyare yaptırıyormuş. Bu tayyareler daha 
§İmdiden aatılmıı bulunuyormuş. 

Sür'at devrindeyiz. Bu sür'atin ifadesi 
nakil vaBJtasıdır. Bu sür'ate yetişebilmek 
için ne kadar uzun mesafe katetmek. lazım 
gddiğini föyle bir düıündüm ve korktum. 

Bunu yapışJarmdan bir kaç gün sonra, 
hepsi de birer mektupla fU cevabı almış

lar: 
<ıEfendim; 

Ricamı is'afınıza çok müteşekkirim. 

Mahkemede iki taraf ta diyeceğini 

dedi. Ata Efendi İsmetin zaten kanun 
bakımından haksız olan vaziyetini, a
cemice mügalatalarla büsbütün her • 
bat etti. 

Sonunda reis, ismete ııordu: 
- Başka bir diyeceğiniz var mı) 
ismet: 

- Hayır, reis beyi dedi. Yalnız, 

Barji arkadaşının kulağına eğilerek: 

- Dördüncüsü yok ta ondan 1 Ceva -
bını verdi. • 
..... • • • • _ , •• IJ • t::=.. ·-·-·--- ··--·- • ,...._~ 

bir vezir. 8 - Çökmüı ev yığını, bir de
niz ve nakil vasıtası. 9 - Bir posta tabiri. 
1 O - Deneme. 1 1 - Alakadar, hastalı -
ğın önüne geçer, sanatın türkçesi. 

Bulduğunuz soy adlan fevkalade güzel. 
Fakat maalesef, geciken mektubunuz eli· 
me geçmeden önce. bir dostumun tavsiye 
ettiği bir başka adı aldım. Eğer münasip 
bir zamanınızda mağazama uğrarsanız, si
ze azami tenzilah yapmakla teşekkür et
mek isterim I» 

hükmünüzü verirken, avukatımın ce • Yukarıdan afaiıya: 
halet ve hamakatını nazarı itibara al-
manızı, ona merhamet etmenizi dile • 1 - Cenup vilayetlerimizden biri. 2 -
rim ı Sinirli, cinsi latif. 3 - Halketmek. ;f -.._----------------« Uzunluk, çoban elbisesi, köpek. 5 - Ge

* Gördünüz mü reklamın çeşidini} Bize 
kalırsa, bu zata takılabilecek en münasip 
soy adı : «Açık göz ıı dür! 

* DOnyada f>!tt Kadctr Radyo 
Maklnaaı Var? 

Son istatistiklere göre ıimali Amerikada 
26,221, 184 tane radyo makinesi kulla • 
nılmaktadır. Bu miktarın (25,5) milyonu 
Birleşik Amerika hükumetlerinde, üst ta
rafı Kanadadadır. Avrupada mevcut rad
yo sayısı ise (23,5) milyondur. 

Asyaya gelince bu koca kıt'ada kulla-

BULMACA 

' 
• 

9 

ıo 

D 

nılan radyo makinelerinin sayısı (25) Soldan aaia: 
milyondur. Bu miktardan (2,200,000) i 1 - Maksat, Türkiyenin kalbi. 2 -
Japonyadadır. Üst tarafı Asyanın bütün di- Sinir. 3 - Kasabalanmızdan biri, tarihi 
ğer memleketlerine serpilmiş bir hal - bir millet. 4 - Tapınmak, bir odun cin
dedir. Bizim hissemize bundan ne düşer, , si. 5 - Dair, sahip. 6 - Mülk ile beraber 

rek. 6 - Felaket, cet. 7 - Beyn, ai
zımızda vardır. 8 - Yerine gelmek, boş. 
9 - Kan koca - çoluk çocuk, yalamak
tan emri hazır. 1 O - Benzer, parmakla -
ra mahsus boya. 1 1 - Baş. 

Dünkü bulmacanın halli: 

Soldan sağa: 
1 - Yaslı, !labah. 2 - S&ika, yasa. 

3 - İlave. 4 - Satan, aile. 5 - Irmak. 
6 - Ayıp, sat. et. 7 - Mi, asa, la. 8 -
Lirik, süel. 9 - Sapa, pi. 1 O - İnek, ilk. 
il - Kabak, Emn. 

Yukandan aıağlya: 

1 - İslam, ain. 2 - Asla, yılan. 3 -
Saatçi, İpek. 4 - Liva, baraka. 5 
iken, si. 6 - İsak. 7 - Yara, şık. 8 -
Ay, imtisal. 9 - Bakla, ülke. 1 O - As, 
ekele. 1 1 - Ham, talkın. -·(j;Tij Sözle;;- ' ' - ~ hesap ediniz! kullanılır. 7 - Osmanlı tarihinde isyancı 

tük~:k~afamızdan sürsek, ilmin içine İ s T E R İ N A N İ s T E R İ N A N M A ! 
Dünyaya çevirip dirsek, günümüzü hoş 

geçirsek. 
Sabahattin Ali, Dağlar ve Rüzgar: 15 
Kedim iplik iplik sanyor sükutu bir 

yumakta, 
Hırıl hırıl, hınl hırıl. 

Necip Fazıl, Kaldırımlar: 16 
Rüzgardan seslerile, kahkahalar fırlatıp, 
Mnğrur bir göğüs gibi b banyordu 

fo;;.lnr .. 

A. Cemil Miroğlu, Yalvaran Dağlar: 3 

Türkiyede kibrit yapıf ve sahtı kibrit ıirketinin inhisarı al· 
tındadır. Şirket 1935 senesindeki satış miktan hakkında bir 
takım rakamlar neıretmiıtir. Bu rakamlara göre 935 yılına 
kadar azami salı§ miktarı 20 bin sandık iken, 935 senesinde 

hu miktar 27 bin sandığa, yani 13,500,000 kutuya çıkmııtır. 
Ve ıirket kı'brit istihlakinin bu fazlalığından dolayı memnu -
niyet göstermektedir. 

Fakat bir de fU rakamı fÖyle tetkik edelim: 
Türkiyenin nüfusu 1 7 milyondur. 
Bir yılda ıarfedilen kibrit miktarı 13 buçuk milyondur. 
Demek ki adam batına bir yılda aarfedilen kibrit miktarı 

bir kutuya bile baliğ olmamaktadır. 

Bu hesaba göre, bu rakamlara sevinmek lazım reldiğine, 
artık : 

iSTER iNAN lSTER iN ANMA! 

tıpkısını gider, Beyoğlunda 300 k~.; 
ruşa alırız. Çünkü Beyoğlunun Iiik\l 
eşya satmak şöhreti vardır. 

Maamafih, buhran, bu huyuJl'lııı\l 
d.. l . c·· . 1 yiştetl epey uze ttı. osterışten, a a t 

bir dereceye kadar vaz geçtik. fakB, 
zaruretin doğurduğu bu ahlaki . iııkı ~ 
labı gene ne yaptık yaptık, kıbar 
kisvesine bürüdük. 

Kendi halinde elbet çok daha gii~ 
çok daha kıymetli olan tevazuü bir 1'i' 

. . .. .. . . öt. 
barlık, hır nevı lukus ıcabı dıye S 
termektcn haz duyuyoruz. 

. ·ı1· 
Ne yapalım~ İnsan değil JJ11Y"

1 bİ( 
Elbet, bu kadarcık olsun, bizim de 
zaafımız olacak l. 

-------------------~-
Biliyor Musunuz? 

1 - Endrun mektebi nedir) 
oN 

2 - 31 mart isyanında en büyük 
1 

oynıyan softa kimdi? " . 
3 - Samsun - Sivas demiryolunull 

zunluğu kaç kilometredir) 
".,,Je' 

4 - Iranın nüfusu Habeşistanın 1 

fazla mıdır) ... 
5 - Fransız reisicumhurlı.~unda ~1

11 

. ti • 
teveffa Poinkareyi kim istihlaf etrıııŞ 

Dünkü Suallerin Cevaplar• ' 

arı0> (Cevaplan Y 9~ ... 1 7 
1 - Bugün kullanılan m.ttTe usu uf şrıl' .• r 

senesi haziranın 1 O uncu günu 
hükumeti tarafından vazedilmi§tir. . • 

}ıİJ 
2 - 1641 tarihinde idam edilell 

kümdar lngiliz kralı birinci Şarr dır· ~-· 
3 - istiklal mücadelesi içinde~;,f• 

rada idam edilen casusun adı 
Sagirdir. ·I~ 

·ıe" 
4 - Mavi boyayı kimyevi usuller 

1 

olarak bulanlar Fenikelilerdir. 'JJ 
5 L.b h"'k~ · ·n rt>er J:. - ı erya u umetını O) "1':" 

Monrovia şehridir. Nüfusu ( 15.00 
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lngi/izlerin Pari• T B L O R A r B A B B R L B R i f Etmek için 
Müzakerelerine A K I Az Konuşalım,, 
8;,. Mukabelesi . vusturyanın aran Amerikada Dış Bakanımızın Bir 
il ı Fran•ız Gazetesine 1\ ta~ Bcıinci Jorjun cenaze merasi - Prens Starhemberg "Habıburglar Meıeleıi BugünGn Japongaga 
~ı illinden dönen bir çok yabancı Meıeleıi Değildir. Bundan Evvel Halli Lazım Beyanatı 
~ ... e devlet adamlarının Parise uğTa - D Hücum Tevfik Rüştü Aras Pariste Figaro 
'eler n ve orada bir takım siyasi müzake • Jşler Var f,, İyor gazetesinin bir muharririne ~u beya • 
•- e iİrlttniı bulunmalan, İngilizleri hiç l tt b 1 
.. ın Londra, 11 (A. A.) - Deyli te • tik dev etlerini vücuda getirmek Japonya Jle Ruıya na a u unmuştur: ~ eınnun etmiıe benzemiyor. Her ne - Doktor oldugv um için tarafım • 

•r hu ·· k 1 • · t" legraf muhabirine, prenı Starhem • ülküıüne biraz daha yaklauabilme- e·ı · U k Ş k to~ muza ere er umumı vazıye 1 r- 1 eııp za ar ı dan söylenmesi biraz cür'etkarane 
)a.J en geçirmeye inhisu etmit. mutat ai- bera fU beyanatta bulunmuıtur: liyiz.» p J kJ d 1 
-· te h ay aıaca armıı a do unabi1ecek meşhur bir meseli ~la za ürlerden baıka bir ıey sayıla - <eHabıburaların iadeıi yakın bir Prenı Starhembergin noktai na • 

) ... : "-.da. bu müzakerelerin bu mahi • • 'kb Jd l k • d ... Jd• B Nevyork, 11 (Özel) - Amerika mevzuu bahsedeceğim . 
.... dah ı ııtı a e 0 aca lf eıı ır. un • zanna göre, biriıi PanJ0ermanı0k o·· • H k"k t h 1 k d" b det) 1• ngilizlerin için için yanan hid • d h il" k l l ayan meclisinde Uzak Şarktaki vazi • a ı a te asta ı !!re ir şey 

erin· an önce a ı gere en meıe e ere t k. d p lA •. .k. k le y kt F k h 1 d 8. l, . 1 teskin etmekten uzak kalıyor. e ı e anı av uzere ı ı zıt tefe • yete dair yapılan müza erede hariciye o ur. a at astm. ar var ır. ızim 
lıı ~gazetesi, bu münasebetle uzun boy- gelince Avuıturya bugünkü hudut • kül ·· d f k . I A encümeni reisi Pitman ile Levisin Ja - rolümüz, Avrupanın sıhhatini tehli • 01' •·Lı·ı )arından memnundur. Bı'zun· aııl vucu e ae ınne ıuretıy e v • ki b"" ı b k k h 1 •B "4lll ı Yaptıktan sonra kısaca diyor ki: ponyaya yaptı arı ucum ar ütün I eye so an asta arı iyileştirmeye ça-
lol)e u müzakerelere ehemmiyetsiz bir muhtaç olduğumuz fey Tuna mil • rupayı mabve ıürükleyecek olan dünyada alaka ile karşılanmıştır. lışmaktır. Bu, öyle bir tarzı tedavidir 
~rıı. halunak hiç şüphesiz hatadır. Fakat Jetleri araıında kartılıkh daha iyi Alınan nazilerinin tazyiklerine kar- Amerika hariciye nazın Mister Hull ! ki sabır ister, ihtiyatkarlık İster ve 
~ nn ehemmiyetini icabından fazla bir anlatma ve daha büyük bir iti • fi ancak kuvvetli bir İtalya aet çe • bu sözlerin kendisile istişare edilerek bilhassa maharet ister. Her şeyden ev-
tereJt~elt te ayni derece hata sayılmak mattır. Öyle ki orta Avrupa birle • kebilir. söylenmediğini, binaenaleyh ıabsi ve jvel vaziyeti vahimleştiren tehlikeleri 
"'it :r· Bu ltonuıımalann bir neticesi ola- ferdi olduğunu bildirmit. ayan mec • bertaraf etmek lazımdır. Bunun usu-
~f h "'1ı~ryanın istiklalini temine ma • y •d 32 A •k D o d lisindeki beyanatın Japonyada yap • I 
et. h ~ rnıaaklar yapıldığı söyleniyorsa eni en merı a a r U tığı fena tesirleri bir derece tahfif et • ü sizce malumdur. Tehdide uğrayan 
~ edu haheri de şimdilik mevsimsiz tdik- H Ik • A J M miııtir. Ayandan Levis bugün birbirine memleketler arasında müşterek em-
~;iliriz. Bu, olsa olsa Fransanın bir 8 eVJ Çl IyOr eVCUdUnU karııı hasım olan Japonya ile Rusya - niyet tesis etmek. Tabiri diğerle, öyle 
"-eı ır. Bir istekle o isteğin tahakkuku nın anlaşarak bütün Asyayı kendi kon· kuvvetli bir blok vücuda getirmek ki 

C:da epey fark vardır.» Yıldönümü için liüyük Artırıyor trollan altına alabileceklerini ve in - onu imha etmeyi düşünecek milletle-
~ct. riilüyor ki İngiliz gazetesi, ıimdiye Bir Program Hazırlandı giltere ile Amerikayı açıktan bıraka - rin cesaretini kırsın ve nizam ve eü • 
~ -~ aöylenilenler hilafına olarak Lon - Ankara, ll (Özel) _ Halkevle- Deniz, Hava Bütçelerine caklarını söylemiştir. kunet istiyenleri de kendi sinesine 
-._.._

1 
e Pariıin isteklerini birbirinden ta - D f } T h • t K d çeksin 

Lo···en farklı ve menfaat itibarile zıt bu - rinin yıldönümü münaıebetile An • e az a • sııa OD u Muaolininin Hitlerle Gö- . 
~ r V k H Ik d b -::L b Vatinıton, 11 (A.A.) _ 1936/ 37 Şimdiye kadar Uluslar Sosyetesi • 
~.rı.·ı, e demek istiyor ki Londra başka, hara 1 a evin e Ü7~ ir !rogram d . b"'t . d h k 1 . . rüıtüg"' Ü Tekzip Ediliyor nin aleyhinde pek çok 1?.ulunulmuf -
'al• aıltadır ve bu iki merkez, henüz azır anmııtır. Şubatın 3 unde ye- enız u çeaın e ava uvvet ennın t H k d Ce .. . 

.. finale R A . . . ur. a sız ır. nevre muesaesesı • 
tııL, - • tan. uzak bulunuyorlar. Bu baleti niden açılacak «32» Halkevi mü • ve Havay adalarıyle Panamanın ve oma, 11 (A. .) - Muıolınının, . f d d ç·· k"" 1 .. t"k" . 
"""'?en&n b d • . • I . nın ay ası var ır. un u a as ı ıyeti 
~en ır iğer tezahürü de şudur: naaebetile bütün Türkiye Halkev • aarp aahıllerının müdafaaıının tak- talyamn tımalinde Hitlerle bir mülakat haiz bir tC§Ckküldür. Müstacel karar-

ı._ - nehri sahillerinde yeni bir gayri as- I d I k • • IA t • 1 w 

~ lrııntaka t . . .. . 1 erin e müsamereler veri ece , yıl- vıyeıı par amen oya tavııye o un • yaptıgına dair olan haber reami lar vermez. Ayni zamanda kendi çer-.. iı .. esıs etmenın munasıp o a - k d 
~ rrı lnutalealan. Fakat İngilizlere göre dönümleri kutlanacaktır. Yeniden ma ta ır. mabfeller tarafından tekzip edil • çevesi dahilinde münaziünfih mese • 
~. J\.;rıtaJca Fransız arazisinde yapılmayı açılacak Halkevleri ıunlardır: Bu bütçede sahillerin müdafaaıı mektedir. lelerin umumi prensip sahasından ay-
.. ~, ':nyadan geleceği söylenen tehli - Acıbayram, Akhisar, Artvin, A- için 374.891.521 dolar konuıulmuf- nlmaksızın münaka'8sına imkan ve • 
"-erıe r11 bir siper teıkil etmelidir. Za • yancık, Babaeıki, Bandırma, Bire • tur. Bu rakam, ıulh zamanı için bir OçUncU Umumf Mufellı!~ rir. Bu suretle de, ihtilaf halinde bu • 
~tt S\uetj haktan görünen bu teklif ha- cik, Bolvadin, Bor, Çabakçur, Çar • rekor teıkil eder. T lunan iki devlet ar~ında doğrudan 
~~alcF~ansayı, Almanya karşısında pmba, Deftli, Devrek, Elbüıtan, Ordu bütçeıi 543,341.506 dolar - Trabzonda doğruya ~apılaca~ hır m~naka.f811m 
~ "•ın~ ~temekten baıka bir manaya Ereali, Fethiye, Gebze, Gelibolu, dır. Bütçede ordu mevcudunun an • Trabzon, 11 (A. A) _ Orun" cü daha vahım 01.a. bıle __ cek netıcelerınden 
._.. e daha doğrusunu isterseniz • :r k J k k la 
~··~nın p · t tm k . d"V• • G G" J kT KT K k 147 b. ık im ta · açını mayı mum un ı r . 
. -.. ~ h • ans e yara a ıate ıgı yenı eh?e,L'"lonben, ı Nı ıp, h~ ıa,N' ır • cad'ld"... hınled ç ha~ aıı k va~ye e • umumi müfettiı Tabıin Uzer buaün - Öyle ise zecri tedbirlerin tatbiki 
'-ıı •vaya ve İtalyayı kurtarmaya ma- ıe ır, u e urgaz, evıe ır, ikıar, ı ıgı a e utçe omııyonu Trabz ld' y l' b .. · l . 

lon te,ebb·· w b" k b l . S ı·hı· . 234 421 d l 'IA d k b ona ge ı. a ı, aımupvır, mese esı ... 
use agır ır mu a e edır. a ı ı, Sıverek, Turıutlu, Yalvaç, . o ar ı ave e ere u mev- . "'d"' .• "'f . .. B k • · 1 

Selim D-- z franb 1 z·ı d 150 b' ık emnıyet mu uru ve mu ettıf mup- - u ararın ne\' e ve sevınç e ve-._.., a o u, ı e. cu u ıne ç armıfbr. rilmedi... hakkak H · · b ----- y . 1 • • n·.. f k . virleri tarafından kartılandı. gı mu tır. epımız u 
• enı ev er açılırken yemden ıda- ıger tara tan omııyon 565 tay- kararın muhtelif tesirlerinden müte-

JngiJiz - Mısır re l::!";! :;o;.-:=et!irkoro ile r;::,:i:~"ı::u:ç!':.:i:'.·~: ~~k: lngiltere Mançukoyu Tanımıyar ... ~:~~~0,::';~ıerek pyret saye . 
lVJüzakereJeri baılanacak, umum Halkevleri reiıi tar bütçeden hükumetin iıtediii tay- Londra, 11 (A. A.) _Eden in • sinde ihtilafın genişlemesinden timdi-

" Nafi Atuf Halkevlerinin faaliyet yare adedinden 58 tane fazladır. gı'ltere hu··ı-~ t• . M uk t ye kadar ihtiraz olunmuştur. Gene 
1 akı d Ba I k .. .. • Kume IDID anç OJU a• . . .. " , , . l•.. n a fıayaca raporlarını okuyacak, aktam da Buyalı Denız Manevraları ak . . d im d .. kanaatım şudur kı bu ıhtılaf ıçın her-

''l .. z k 1 E . . . . S p d Kal.f . 11 (A nım nıyetın e o a ıgını beyan k k b'l" k b l b' . t b '- a ere erin ıaalan muavenetı ıçtımaıye menfaatine an e ro - ı omıya, . esçe a ı ı a u ır tesvıye arzı u-
K J l bir balo verilecektir. Batbakan la- A. - Aralarında 11 dritnot, 12 bü. etmittir. lunabilecektir. Bu, hiç şüphesiz bir 

~ . arar &f 1 met lnönünün bu münaıebetle bir yük 1kruvazör ve 400 tayyare taııyan zaman meselesidir. Fakat iyi yol üze-
"lt ııı~ ile Muır ar8.!_mda yapıla • nutuk vermeıi de ihtimal dahilin • üç tayyare gemiıi bulunan 65 par • Fenerler Şirketi Davlate rinde bulunuyoruz. Bilvesile kayd • 
~in .~relerd~ ~P ~lecek e- dedir. ' çadan mürekkep bir Amerikan fi • Geçiyor edeyim: iyi hareket etmek için az ko-
~ı .. _ &iliz kabmeıı kat ı ıurette I bA Kalof . b'll . nu'8lım.» 
~ -~llUttır Müzak 1 ba 1 mak F ı• J d oıu cenu ı omıya aa ı enn- Ankara, 11 (Özel) - Fenerler İf-
~: kahlredeki ~~ fe:~e ransa ngi tere en de manevralar y~p~ak üere bura - letme limitet tirketinin hükUınetçe i-
~. '&eti tinıdiden temaılara bBflamJf- j •k y dan hareket etmııtır. dareai için bazı müzakerelere baflan • 
..._ '1~ stı raz apıyor Yeni Bir Kararname dıiı haber verilmektedir. 
~, ~eleri idare edecek lnriliz Londra, 11 (A. A.) - İngiltere. Bu huıuata Maliye Vekileti erkim 
~. b~. aı~eri .~üpvir iltihak e- den Fransaya bir iıtikraz verilmeıi An_Jcan, 11 (Öz~l) .. - Yolcuların ile bu tirketin Avrupa resmi mümes. 
~ Çunku muzakereler evveli için ekıperler arasında cereyan e _ tedavı murafları, tıcarı ıeyahat mas -

Maliye Tahakkuk 
Şubelerindeki 
Teftişler ... 

~- lııaddeler üzerinde yapılacaktır. d I ki , t b. . rafları ve aair buna benzer masraf ıili «Kont Voreal» araamda konutma-
~: ..... Qıa..J...ı .1 . .. k . d en pazarı ar meı u ır netıceye taky'd h-· k dileril ki . nl lar yapılmaktadır. (BOftaralı 1 inci yüz.de) 
-•~ • 'l.IUe enn muza ereame e • b .. 1 L .. A • ı a......, en e ermg a at· B"lh h kk k k l il. . ecliLn-1• k .. dd l .. . ag anmııtır. ondra hükumetı mu- ...... h;;. de letlere tatbik t ı assa ta a u ayıt arı üzerin· 

lt:i!'.. ... aı erı ma e er uzenn- . w . . -..-.ı yap.aeımız v e • d 1 k k"kl · 
'ıl . ._.., edilınesin ba wl d ltiIAf ha- vafakat cevabı vermıı oldugu ıçın, mek i,.in bir kararname b~ırlanmı!l e yapı an sı ı tet ı er neticesinde 
tat. ~---:ı•_uı e g 1 ır. a · d. l p · hük" A · · k T "T lngiltere Müstemleke bazı memurların vazifelerinde suiiati-
L~~ takdirde bugünkü ıta • ıım ı yanız arıı umetının a- ve bakanlar heyetine arzedilmİftir. 
' 1lıı devanu. huıuıunda L-!ıtere rarı beklenmektedir. Bu iıtikraz Vermiyor mal yaptıkları ve mağaza sahipleri • 

e.L-._. _:- uısu J T r ·· · d 1 k nin itiraz komisyonları tarafından 
~. . naı ız 1.raıı uz~n en. ya~~ a~ Arnavutluk Dlf işleri Bakam Londra, 11 (A. A.) - Bir çok indirilen vergi borçlarının tebliği sıra-t-.. . _. ıae de mıktan henuz bellı degıldır. • uh f k 1 1 k 
~ 11 ( L-!. Parti I' on fara . sfa~ı Musolin1 ile GörtJftU m a aza ar ıay av ar avam a - sında yolsuzluklar olduğu tesbit edil-
~ dl:...._ı .: A.A.) - uısılaz ka- &-•--- (Özel) P Roma, 11 (A. A.) _ Muıolini ve maraaına apğıdaki karar ıuretini miştir. 
~ -ilkti fevkalide to~tııında l'UIKalll, 11 - arti namı • t d' tm' l d' Teftwler tamamen bitirildikten 
~-: 'Vaziyet ve Mıaır ;eaeleai. na inkılip ve iatildil hakkında 2 ter Suviç, Arnavutluk dıı itleri ba • evA ı e kıt er ır. J .

1
• • sonra daha bir iki memura da işten el 

tL.. ta,~ obnuftur. konferanı vermek üzere aaylavlardan kanı Fuat Arılanı kabul etmiıler • vam amardaalı, Odl'I ızhmühaıtem: çektirileceği anlaşılmaktadır. Tefti,
. .._ ~ Lııillz . Mıaır müzakerele- Kizun Nami Kırtefıre, Enver Orkü • dir. Reımi mahfeller bunun bir ne- leke veya man a arın an er ngı lere buradan sonra Eminönü kazasın
~ olacak prensipleri müzakere be, Hıfzı Oğuz Ak§ekocaya, doktor zaket ziyareti olduğunu temin et • birinin diğer bir ecnebi devlete ter- da devam olunacaktır. 
a,~ Ragıp da lneboluya gitmiflerdir. mektedirler. kine muarızdır. Nüfus Dairelerinin De 

~' f~~!. (A.A.) - lngiıterenin - - - p B Dl Ki Teftitine Bqlandı 
~~komiseri Sir l..ampaor azar Ola Hasan • yor : Müddeiumumilik dünden itibaren 
~·. Mahir Pqa ile görüt • bütün nüfus dairelerini teftişe başla -

L.. ~ mıştır. Üsküdar ve mülhak kazalar da 
~ n ~learaf gazetesine göre, ya- \ /; 

1 
dahil olduğu halde nüfus daireleri 

'-.,~c:ak müzakereler akiın kal- ......__ / 
1 
müddeiumumi muavinleriyle baş mu-

"' Jcon •tatükonun muhafazaıı 

1 

avin arasında taksim edilmiş, bu ara-
Ufulmuftur. da müddeiumumi Hikmet de bizzat 

lnkllap D / 
bir nüfus dairesinin teftişini üzerine 

ersleri Radyo ile ' almıştır. 
~~ . N~kl9diliyor Müddeiumumiler nüfus dairelerin-
~ ~~ ~ba ve cuma de doğum, ölüm, evlenme, boşanma. 
f...._ ~ ..._!7 de Recep Peker ve ea- - Bak, bu ife, insaniyet na- ... Zavalh bamallanmwn, Yüz kilodan fazla yük Hasan Bey - Bari bir ha- nakil, tashihi kayıt, tashihi sin mua • 
ıııı...~ ...... ~ Hikmet Bayur tara- mma memnun oldum, Hasan bir be kurut mukabilinde.. tafanalan Jaaak eclilmİf. J'll' sahibi de çıka da, zavallı melelerini tetkik edecekler ve gördük-
.. ııı... -~ inkılip deraleri nd • Beri aile reillerinin ommlarmclaki leri noksanları müddeiumumiliğe ra • 

Yi ..... ı:eldir. Jiiki hafiflebel por halinde bildireceklerdir. 



şza::a 

Eski Haliç Şirketi 
Hissedarları Dün 
Toplandılar 

Hissedarlar Hükumete 
Y aptıklan Müracaatın 
Neticeaini Bekliyecekler 

SON POSTA 

BABEBLIBJ: 
ı 

Siz De Böyle 
Düşünmügor Musunuz 

Ya Beİedlyenln GörUtU 
Yenllt1 

Y •hut HUkGmetlnkl 1 
Bir o~uz J'Ollacbiı mektupta 

eliyor ki: 
«İtim için bir otomobil alacaktım. 

Ölçü Ve 
Tartılarda 
Salıtekarlık 
ô:çü Ve Ayarlar Umum 

tJiüdürü De Dün 
l•ta, bula Geldi 

Uzun müddettenberi piyuaJa eev-
1 kolunduju tesbit edilmr sahte dampJı 
ı ölçü ve tartılar üzerine lktıaat V eki-

l 
)eti bat müfettiti Hüsnü ile Kimu • 

1 ran tanfmc:lan açılan tahlribta din 

Avrupa aazetelerinde çıkan ilanlara 
bakarak en küçüiünü ve tabii bu iti
barla en ucuzunu seçtim. Otomobil 
fabrikasının tehrimizde J>ir acentası 
vardır. Gidip aiparit vermek i.etedim 
ve öğrendim ki Avrupada 800 liraya 
satılan küçük otomobiDerin fiatı Is -
tanbulda 1800 ve Avrupada 1200 li
raya ahlan büyük otomobillerin fiatı 

İlle lstanbulda gene 1800 liradır. Yani 
ulında 400 lira fark olan iki c;etit o -
tomohilin fiati lstanbulda . yekdiieri -
nin aynidir ve küçük otomobil almakla 
büyüiünü almak arumda hiç bir fark 
yoktur. 

de devam olunmnfbır. Cenase Ol8'aaiaaindaa 6ir •öriinU, 

j Dün, bu Alate damgalı iletleri ÇI • Türk matbuabnın eski emektarlanndan biri daha dün Allahın rahmelr.ıl 
karan Ben Buat'm müıtabdemlerin • tevdi edildi. Bu emektar, eermürettip Sel&nildi Ahmetti. Bugüne 
den bazı~n daha isticvap olunınut • çıkımı ve bugün de çıkmakta olan bütün pzetelere emeği geçen 

l lardır. I>i!e~. ~~ ölçü ve ayarlar ~ karilerimiz .,Uplıeaiz ki tanımazlar. O adsız kahramanlardandı. 
umum .mtidürü .Bekir .. !'._tkının İıtabu· hır. ampulün kur_tnn tozuna bulanmış ziyaaı albnda sabahlara kadar 
la aeliti de, bu itle ali _dar adcledil • ı lerı yanyana getirerek çahf8D Ahmet zaman olurdu ki yazı kasasının 
mektedir. Müfettiflerin aynca umum şında uyurdu. Oradan aynlmak istemezdi. 
mü~~~ mGracaat e- Ölümü de rahat d<>,eiinde ohnadı.Mürellepli elleriyle bir İf için 

Bu aarabetin sebebini merak ettim. 
eöylediler: 

decelden 10ylenmektedir. sahibi ile konUfU?ken 88Ddalyenin üzerine yığıldı, öldü. Allah rahmet 

TUrkis~ndan 400 Kişi G~di 1=~=~=. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ cKügük otomobili. lüka uydu, 
Diiniii toplaıatula l>alllllGldanlan - kilo batana 15 .kurut sümrük reemine 

6ir iumı t&bidirler. Bi7ük. yani ulıada pahah Dün teluimize Türkiatandan 400 ~-------------------
u.ı:.. c:u.-: Umumi L--a.: din otomobiller harcailem aayılırlar, kilo 
·~ ~-- .._,._ bata- 35 kurut aiimrik resmine tı -

..a.ı. mi OD birde fevblide toplan- bidirler. Bu itibarla uıllanndaki fiat 
bama JaPb. Toplanbda, idare heyeti farkını aümrük resmi denkleştirir, 1.
firkelin ... nziyeti lwldrmcle amumi tanbalda ikisi de bir Sata abhrlar. 
heyete malUmat Ymdİ. İtin garibi bu söriif belediyenin sö· 

Bu izaMla s&e, firket, bun • riifüne tamamile zıttır. Zira belediye 
elan bir bç ay nveJ, eldeki küçük otomobil1eri billkis harcıalem 
mubvelenin prtlan dahilinde if1et • sayar, ayda ( 4) lira resme tlbi tu • 

OleJe cleftDl edemeyeceğini remıen tar, büyük otomobillerden ise ( 1 O) lira 

L:l.ı:-:.. ve L..-1:-etini tatil ederek va- alır.• 
-a&Ut ._, Olnı,ucumuzun itaret ettiii mesele 

clepm~ _ve tmiatmı belediyeye Hakikaten ..,... d•• .. w. Ba birbi-
n .. 0Miflir. rine m noldai ll&W'lard.n ya Wecli. 
Gene bu iahata nazaran tirket ha- yenin ki, yahut ta biildimetin ki yan _ 

yolcu aelmittir. Bunlar hacca git • 
mektedirler. Bu 1e,.batten istifa. 
ele ederek Tiriô,eyi ele görmek için 
t.tanbul JOlumı ihtiyar etmifl !ım. 

Hacılar dün Kayak karantinebane
ainde miaafir edilmitlerdir. Bugün 
belediye memurlannın delileti ile 
Galataya çıkarılac:aJdu ve T opbane • 
deki oteDere yerl~eklerdir. 

Türkiatanh hUıJann tehrin gezile
cek ve görülecek yerlerini görebilme
leri, Türk inkılibmı iyice tetkik ede • 
bilmeleri için belediye kendilerine 
icap eden yardllDI ve rehberliği yapa • 
aktır. &Jetini terlretmeden evvel, mütead • hfbr. Y anbt olan aöriitün de biran ev

clit defalar bctwat V ekiletine mlira • wl F NL+eei Ilı ....... 
cMt •• ıdr ._ .....,_ .,.... s.e aa .... .......,.. Otel Ve Pauiyonlar için 
devama imlri0 olmadığmı bildirmif, Siz De Böyle Talimalname 
bu buaulta fimdiye kadar hiç birce. ou,unınUJOJ' Musunuz? Ot~ Te panıiyoa tibi umumun u. 
ftp elamam'fbr. tiralııabna nwhrm ,..- hak\ ..... 

Bu itibarla ifl=tm=in bırakılma • BU- Çocııfllll Nasıl Avrupa telürlerinde hmuıi hükümler 
akla tirbt .... 'u1 addedilemez Ba Ôlda:.11 Tahkik tatbik edilmekte olduia nuan clikka-
Jiaden Şirayı Devlete bat vuran •ir· & te elın""f, burada da bu kabil müe. • 
ket, if1erinin takibi için Ankaraya bir Ediligor seseler için ayn Wr talimatname ya • 
heret ~·karar Ya'llÜf • Nöl.etçi middeiunmmt mua'riııte. pdmau brarJ.,bn1mlftu. 
tir. rinden Nureddin dün bir ölüm tahld. .l.tanbulun prtlaıma en uygun ola· 

Dünldl toplııanllda beideııen feailı kabna el koymufbır. Olen Kadıköy rak Balkan tehirleri görülmüt ve bu
lmran yeftlnwnittir. Bir iman hiue • merkez memura Melnnedin on alb ralarda bu kabil müesseseler için tat
darlann ifletmeyi tekrar ele •lmak Y&fmdaki oilu Halittir. Bütün bir ai· bik edilmekte olan hükümlerin tetki • 
için yaptıkları tekliften de vaz ıeçil- leyi derin teeuürl• içinde bırakan bu kine bqlamlmıtbr. 1 
miftir. öliim M*s•i .c;,ı. •uttur= r 1' 

Şirket heyeti umumiyesi Ankara • meliki sün Halide hodia•'llen Wr ATo"befçz• 
...L.I...! :.J..:.. -~-- 1-...L- b·-LI ._.. ttl- _ı__ __.._._ 1-...1-: 11-:1.. ' y 4 ..... .,_. ... ~ ._.... --ıca1eme- Y&f at1Ç11& Ulllll cn1.WA -..-,. __,,_ • 

ii ve bu netice alındıktan tmıra mart tattaki evlerinde yalnız blm .. lu. Ki- Eczaneler 
ayı içinde telaw topla•••Jl bnrlat-1 çük aoba yakarken, aöJlendijine IÖ • Bu •ecekİ nöbetçi ecuneler pnlardU": 
.__.. bundan IODI'& toplanbya niba- re büyük de ekmek 1--::....ıe bir kutu 
----T' ~' Eminönü: (Mehmet Kazım). Küçükpa-
hayet ~ delmeye çahfıyormUf. Bıçak birden zar: (Yorgi). Alemdar: (Eşref Nqet). 

O • O 81 8 1 k bire hızla Dymlf ve Ha1idin oyluiu-
1 Beyazıt: (Cemil). Şehzadebap: (A:-

8DIZ8 Uflft r a 1 ÇllJID na saplanmıfbr. Halit derhal mhht im- .af). Fener: (Hüaameddin). Eyüp: 

Caııdi Bulundu dat arabuiyle ŞifU Çocuk Hastahane- (Hikmet). Karagümrük: (M. Fuat) • 
Polia din ..ı.h K11n1Çetme aahil- ıine lralrhnLmt ve bir ameliyatla kesi- Şehremini: (Hamdi). Aksaray: (S&-

lerinde ,;izün6n etleri Wıklar tara • 1 ıen firyan dikilmitse de zavallı kurta- rim). Samatya: (Teofiloa). Bakırköy: 
fmdan lmpanhmJ bir ce1et bulma, ve nlamamıttır. (Merkez). Galata: (Karaköy). Has -
müddei11mmni&ii Juab.dar etıniffir. r TuJrilrata el koyan nriidcleiamwni köy: (Yeni Türkiye). KaS'lmpawa: 
Ceaedi= on bet sfin enel ka7ho)an JUUID derinliiini tıeabit ettikten son- (Yeni Turan). Beşiktaş: (Nail). S. -

'--da Jn-L-Ju)u Lmail H L--. nyer: (Asaf). Beyoğlu: (Della Suda, 35 JBfllll'lll euo üse-Ira IRlllUD kendi kendine hasıl olup o- Ertuirul, Baronakyan). Şi .. li: (Naraile-
yine ait olduia anlqılnuttır. lamıyacaimı U&flırmaya lüzum gör· ciyan). Üsküdar: (Ömer Kenan). Ka-

Yarın akşam MELEK ainemaııoda 

dlayanm ea tatla meal, ea mefhur tenora 

BENJAMiNO GiGLi 
V• 

~ MAGDA SCHNEiDER 
tar.llmdao il&hi bir ıureUe yaratılan aenenin eo blylik mu.ikili ~ 

Unutma Beni 
aan'atı ve rDzP lik tnla '14f'rırıi zevkle ıörecekıiniz. 

MELEK .ın ... aı bBrle bir fllm takdim edebilmekle ltuher 
Numualı biletler sablmc1ktadır. Tel. 40868 

Yarın akşam SÜMER ıinemasınU 
Bttyftk Gala müsameresi 

.. rkıll komedi mUzibll baflııor. 

Büyük tem•talı •e ıon der•c• zengin •• muhteıem olan bu film, ıe)'İ'!! 
ciler için göı •• lıı: ı l k siyafeli olacübr. Bıletler e"neldea alınabilte 

. .._ _________ ,.. Telefon ı '286l 

~------• Yalnız 3 glD kaldı .... 41111-----~ 

v 

.. ·---·· 
.,ak TUrkç• ...... IHm 

A R Y E T 
( TlvoM C-...... neal) 

T0aK llae•ıı••ü 

E 

Silih Başına 
~-· F E R AH •l•emede 11111veffekfıetle den111 edlfor. 

Kömiir depolannda çabpnlar istic- müt ve Tabibi adli En.er- Karan da ce- dıköy: (Sotraki, Oc;1er). Büyükada: 
ftP .l1ince bu ölümün bir budan Mili le•lwnMe _,_ .. "dıftir· (Halk). Heybeli: (Tana,). Tepebaıı Şehir 
cloiduia nelic..m. vanJnutbr. De • V.-ilecek npara aire hWı nia - • Tıyatro.;unda 
po belEçilerindea birW demiftir ki: hirm • ....,,-.1mr.. Koynunda l:kmek Bıçağı Balriln 

- n..... L-~ nvel bir - .. • Taşıyan Kadın ıtlndib ... , 1' d• va .....,. •- .~ Çooak Tiyatroea 
hilden C<&J düftÜ'PI» diye bir tel ve Bir Katil 8 Sınayt Multafa echnda bir uhdralı elki Gaı--.- Çocuk 
ondan IOD1& prpmmalar ifittik. Sahi· dmtu (Omfidm) ecluwla bir bdJDJ Yasan: M. Kemal 
le lmftuiumuz uman orada yalnız MahkOm Oldu loskançhk yüzünden jiletle yaralaya- akşam ıaat 20,30 da 

Lmail ffGleyinin aandabnı bulduk • AP ceza mahkemeli Dimitri adın- cağı ıırada yablanmıp. Fakat Can- AJRafOZ .. d ... 
Bahk 1qtnwk için denize açılmak iate- da birini öldiirmektea -clu Kamber fidanm üzeri annmc:a koJ1111Dda bir JIDIU Y~ı ~&İlllp 
-., ayajı DJIDC& da denize cliiflllüt oilu Müslimi (15) Jd ajır a.p;. ce- ekmek bıçaiı pkmıfbr. Keadiline ek· • • 
olacak. Biz de on bet sündenberi ce- nema mahk8aa ......... Fakat bu mek bıçaimı koynunda lafımumm riilen bir sift altın kipe fGphe uyanc:hr
Mdini anJQrdalr.» lc:ea (7) wıe, (6) a,. indirilmif, aebmi wuhmca: 1D1f yapılan taMr .. lta ba küpelerin 

Twlllıı-cli yapbfı tedn1r1erden IOD• MtWimin a,nm ...... Dimitrinin - Muatafanm nwk•dmı biliyor • de Betiktatta hir ewdm P1-lliı anla-
ra ce1eh ıöuı4J.nıeaine müsaade et .1

1
oi)una (400) lira tamıinat Yermesi- dam da onun için laflyordum!. tdımttır· Her ild ıuclu da )'l'DLmmıt-

miftir. ne hiiJrnwllmiftir. Demiıflir- Canfidumı lmlaimda ıö, larchr. 

Ş.U.debqı 

TURAN tiyatroMI 

...... Hallde 
Bu akıam 20,90 dtı 

Yumurcak 

1912 aeoealaden 1918 ıeneaine kadar Ruayada 
gllterenin bat konsoloıu olarak boluaan H. 
ace Lockbardt'ın bOtlJn dnnyayı alttl&t eden kl

tabıodaa muktebes I• N G ı• L ı• z A J A N 1 Rua llatilA:inia en he7ecanb ve dojru yak'~ Beyaz Ruı ordulannın teşkili Entelijea• Ser 
faaJlyeti, kanlı mUaademeler, o zamanki lnıl il 
Rus Hllkt\met adamlan Ye meraklı bir aık m•-

HOV ARD. Cuma aktamından itibaren T (} R K ainemaıında KAY FRANCIS • LESLIE 



12 Şubat S ON P O S T A Sayfa s 
~~~~~~~~~~~~~=============================================~~_;:_ • ır • Geredede Maarif işi 

ÇokEhemmiyet Ver· 
rı HABERLERİ MEMLEKET 

Maraşın Kurtuluş 
Y ıldönümü Kutlulandı 

Bu Uğurlu Günde Şehir 
Kavuştu, Elektrikler 

lşıga Da 
Yandı 

Maraıtan bir i'Örüniq: Yeni pazar yeri 

Mara§ 11 (Özel) - Mara! bu- tuluş yıldönümünü kutlulamakla 
iiin kurtulu! yıldönümünü kutlu - kalmadı. Belediyenin yeni tesisatı 
ladı. Halk daha geceden merasime kurtuluş savatında can veren aziz 
~azırlanmıJ bulunuyordu. Gün do - tehitlerin hatıralarını ebedileştir -
rarken kasabaya ula§an bütün yol- mek için dikilen anıtın da açılış tö
lar kurtulut merasimine İ§tirak et - reni yapıldı. Kurulması biten elek • 
hıek iıtiyen köylülerle dolmuıtu. trik santralı itlemeğe haıladı. Ma • 
Şehir çok kalabalıktı. Merasim raf bu gece ilk defa medeniyet nu
Programları intizamla tatbik edil .... runa kavutacak, caddeler, sokaklar 
di. Kurtuluı aünü 11 yıl önceki gİ - gündüz gibi aydınlık olacak ve her 
hi canlandırıldı. Söylevlerden ve yerde elekfrik ampulleri ıtıldıya -
re~it resminden sonra halk hüku • caktır. 
llıet konağı, belediye Ye Parti dai - Bugünkü merasimden sonra be • 
releri önünde tezahürat yaptı ve lediyenin yeni tesis ettiği pazar ye

~~!anıa kadar coşkun bir sevinç rinin, asri mezarlığın, halin, !ehit
ıçınde eğlendi. ler anıtının, çocuk bahçesinin küşat 

Marat bugün yalnız a inci kur - resimleri yapılmııtır. 

Sinop Ve Kastamonu Vilayet 

Cizre Cenubun 
En Güzel 
Kasabası Oldu 

Yeniden 4 Yatı Me1'tebi Açıldı, 24 //kmektepte 
2105 Talebe Okuyor 

Menıen (Özel) - Pazar köyün· sinde icap eden yeni tesisat yapıl 
de yeni bir yatı mektebi yapılmış • mı§ ve bunların da kü§at resim] 

Cizre (Özel) - 1935 yılı beledi- tır. Bu yeni mektebin küşat resmi icra olunmuştur. 
ye için bir muvaffakiyet yılı olarak pek parlak olmuş, vali ile bütün vi- Yeniçağa nahiyesinde de yenid 
kaydedilebilir. Irak ve Suriye hu • layet erkanı merasimde hazır bu - bir yatı mektebi yaphrılmaktadı 
dutlarının Türk hududile birleıtiği lunmuşlardır. Yeniçağa nahiyesinin Bu yeni okulun birinci kab ikm 
noktada Didenin güzel sahillerine Ören köyündeki yatı mektebine ye- edilmi§tİr. Kalan kısmı da ilkba 
yaslanmı§ olan bu güzel kasaba bu- niôen dört köyün çocukları için ya- harda tamamlanacaktır. 
gün yepyeni bir çehre arzetmek • tal<hane ve yemekhane tesisatı ila- Gerede kazası içinde altısı yat 
tedir. ve edilmiştir. diğerleri de tam teıkilath olma 

Belediye bütçesinin darlığına rağ- Bundan baıka Dörtdivan Kadı - üzere 10 ilk okul, ayrıca üç.er ıı 
men 1935 te kasabada bir çok ye - Jar köyü, Samat köyü, Kazanlar mfh 14 tane de köy mektebi var 
nilikler yapmıttır. Eski belediye bi- köyü mekteplerinin de yatı mektebi dır ve bunlarda kız, erkek 2705 t 
nasından Cumhuri_yet caddesine gi • haline tahvili kararlaştırılmış, hep- lehe okumaktadır. 
den ve bir buçuk metre genişliğin • - --------·-·---------
de olan sokak 12 metre genişliğinde Big :ıda Ka"m Pazarı (!) Siirtte SUrek Avı 
ve bir bulvar halinde yeni baştan a- Biga (Özel) - Burada iki yerde pa-
çılmıştır. zar kurulmaktadır. Bu yerlerden biri 

Halkevi binasının yapısı bitiril • kasaplar civarı diğeri de kadın pazarı 
miştir. Halkevinin kuruluş yıldö • denilen yerdir. Kasaplar civan keni,tir. 
nümleri kutlulandığı gün hu bina- 1 Fakat kadın pazarı o kadar dardır ki 
nın da açılma töreni yapılacaktır. bu pazardan ~ta etmek akla karayı 
Gu··zel ve a - d".kk~ 1 d ··t seçmek kadar guç olmaktadır. 

srı u an ar an mu e • -

Siirt - İkinci sürek avı valini 

başkanlığında yapılmıştır. Av 

Halkevinden ve köylülerden 180 ki 
iştirak etmiştir. 

rf.alatya Mensucat Fabrikası 
Malatya (Özel) Kurulaca şekkil yeni bir çarşı yaptırılmıştır. Bu pazarın belediye civarına nakle-

y eni bir belediye binası yaptırıl • 
1 
dilmesi hem pazar yerinin his güzel ol- mensucat fabrikasının yerini seç 

maktadır ı t b l b •t kt" mıyan adının değişmesini, hem de bal- mek için Ankaradan 4 ki•ilik bir fe 
• nıaa ı u yı ı ece ır. k . :ı 

Gene bu yıl Cizreye fenni şartlara ın rahatca aht venş etmesini temin heyeti gelmi§, tetkiklere baılamıt 
t · .1 b . . . edecektir. tır. uygun esısat ı e u cıvarın en ıyı 

menba •uyu akıtılacaktır. lineboluda Doyurulan Yoksul Çocuklar 
Karamanda 

Bir l\f aha ile Halkı Yollarını 
Bizzat Y aptı'rıyo;Iar 

Karaman (Özel) - Cedit ma • 
hailesi halkı ç.arıı ile mahalleleri a
rasındaki bozuk yolu bizzat tamire 

karar vermişler ve Şamkapıdan iti
baren mahallelerine kadar uzayan 
bu yolu beş metre genitliğinde ve ! 
ıose halinde İn§aya başlamıılardır. 

Emet Gençler Birliği 
Eınet (Özel) - Gençler birliği 

Yıllık kon&'l'esini yapını§, yeni ya -
l»ıla.n İntihapta muallim Tahıin re
İıl"" 

Meclisleri rr.eneman Fen eri Bozuldu 

"' ıge, tahsildar Hakkı veznedarlı • 
ta., Ahmet Cemal katipliğe seçil -

~iılerdir. Evin avcılık, temsil, mu
•ık· ~ spor kolları vardır. 

===-

-

Sinop - Vilayet genel meclisi il- İzmir civarındaki sığlıklardan bi-
bayın bir söylevile açılarak çalışma- ri üzerinde bulunan Menemen fe • 
sına baılamı!tır. neri bozulmuıtur. Keyfiyet deniz 

* Kastamonu - Umumi vilayet seferleri ile alakadar olanlara bil -
meclisi ilbayın başkanlığı altında dirilmek üzere bütün limanlara ta-
ilk toplantısını yapmıştır. 1 mim edilmiştir. 

lnebolu, (Özel) - Halkcvi içtimai yardım şubeai büyük bir varlık gös
termektedir. Evde bir salon mekteplerde okuyan yoksu1 çocuklara yemek 
vermeğe tahsis edilmiştir. Burada her gün 81 yoksul yavruya sıcak ye
mek verilmektedir. Ayrıca bir de polikilinik açılmıştır. Burada da köylü ve 
şehirli yoksul hastalar haftanın üç gününde parasız muayem' edilmekte, 

pek muhtaç olanlarının ilaçları da bedava verilmektedir. 

bam telini iyi bilen Çolak Hasan bu iş- · Asıl ayin yapılan tarafın kapısı dı- korkusu baskın olduğu için iç~deki~ 

ide ekmek olduğunu hissetmişti. {arıdan mühürlenmişti. Perdeleri indi- saklamadı : 

KER:VAN YÜRÜYOR 
Şeyhi pohpohlayarak elde ettiği rilmişti. içeride kime ait olduğu meç- - Maksadımızın büyüklüğünü be.hı 

mühürü ve risalel~i sinesine basara~ hul, ş:yhin ri:ayetine göre maz_:ınn:- , d.~ t~kdi~ ediyorum, fakat ne yalan 
hemen fspartaya donen esrarkeş bu ı- den bır zata aıt sanduka da oldugu gı· soylıyeyım hükumetin emrine karşı 
şi kendi başaramıyacağını biliyordu. ı bi bırakılmıştı. 1 gelmeği de doğru bulmuyorum. Bunu 
Ona o kadar emniyet etmezlerdi. Dışarıdan bakılınca içeride bir ~ey haber vermek şartiyle yapsak hiç kor-

- 53- - Bürhan Cahit 12 t · H:J6 Bunun için hemen eski Cemiyeti görünmüyordu ve tekkenin kapısı da kumuz kalmaz : 

k Eski bir filozofun «zalime kan ko - ' söyleye bitiremiyordu. sofiye reisi Müderris Nuri ile Hatip usulen mühürlenmişti. Müderris kızdı: 
c:i~s~nu sevdiren etrafı •. ve .gene b~- ı Hakikatte terlikçi J:1asanın hüku~e~ Ak ?smanı buldu ve onları öne kata- Yalnız harem dairesindeki mahfelden :-- Bire ne düz ~ban edamsın. ~iye 
c Ranlanna peygambe.rlık ve şeyhlık doktorunun sıkı emnyle devam ettığı rak ışe başladı. ayin yapılan ve sımahane denilen bagırdı. Bunca ehlı ıman arkanda ıken 
d~~:ti veren de gene cemaatlerdir.» 1 dispanserde yapılan Neosalvarsan ~ı- 1 Çolak Hasan yanılmamıştı. kısma bir kapı vardı ki burası mühiir- ne korkuyorsun. Sende biraz olsun din, 
'J(e·· ıgı gibi Bediüzzaman Molla Saidi rıngaları bu açık yaraları kapatmıştı. , İspartada mescidi karargah yapan lenmiş değildi. Hatta şeyhin karısı La- diyanet kaygusu yok mudur. Bunca 
1 Utdinin sürgün biraderini de ph - Fakat kendi bile bu iyiliği şırınga- şeyhin tuttuğu yol karlı bir yoldu. ı liyar hanım ara sıra buradan geçer, zamandır oturduğun Bahaettini nakfİ· 
ang•ran muhiti oluyordu. )ardan değil, şeyhin nefesinden biliyor- Herif bedava y~ıyor, üstelik ka· 1 s~ndukanın ~arndanlarının tozunu alır, bendi hazretlerinin postunda biraz ol 

P n~n adını bile bilen yoktu. du. rısı, kızı, yemeği, parası ayağına ge·, yerleri süpürürdü. Yeni tarikat men- sun salabet öğrenmedin mi? Dünyanı 
~ h~lıstcki kaydi ; Kürt 'eyhi ımaslup Gün geçtikçe rŞeyhin cesareti nrtl- liyordu. supları önceleri harem dairesinde şey- bu kadar düşünüyorsan git Şövalye b: ın kardeşi Mehmetti. Fakat ona yor, dergahına gelen hastalara, düş- Eğer onlar da muvaffak olurlarsa hin oturma odasında toplanıyorlardı. 1 Hasanın yanına. Sen de kıpkızıl zın-
l ~adn herkes (Şeyh efendi hazret • ~1cünlere mühürlü muskalar veriyor, artık geçim meselesi :kalmayacaktı. Gün geçtikçe artan cemaati bu kü- dık ol, çık . 
Ctı) diyorlardı . ziyaretçileri arasında görünmeğe başla- ' Nakşi tekkesine kapılandığı zaman çük oda alamaz oldu. Müderris Hafız ı Bütün gözler şeyhe çevrilmişti . 

" ~cy,h efendi hazretleri artık beda- yan ;genç kadınları evinde okuyor, .gÖ· da ne rahat etmişti. Bedava yemek. Nuri sımahaneyi açmasını şeyhten is- Biraz daha geri dur.sa belki de üs-
tı: Yıyor, bedava yaşıyor, hatta yıllığı- ğüslerine ayetler 1 Jisler yazıyor, 0 bedava yatak vardı. j tedi. Şeyh biraz tereddüt etti. Duyulur- tüne saldıracaklardı. Onlar arasındaki 
du:~~iş .. liraya tuttuğu Halıcı Mesu- nal kadar meşhur mühürünü rastgelen Şeyhe okunmak için gelen kadın- 1 s~ işi? tehlikes~. v~:~~· v~k~.a ~n.lar mık- itibarını elden kaçırmak ~.a :işi~~ gelm!-

o~kunde bedava oturuyordu. jyerlerine basıyordu . lar çıkarken Çolak Hasanı da memnun şı tarıkatı usulu gurul gurul ayın yapa- yordu. Y:aln'lz olsalar muderrısın hu-
İ!ti Onun mübarek kelamını işitmek 1 Şeyhin bu yoldaki ustalığı da ka-

1 
etmeden gitmiyorlardı. ı cak değillerdi . Dışarıdan duyulması cumlannı teper, onu susturabilirdi. 

rtı~ hnlvetine girenler çoğaldığı gibi dınlar arasında pek çabuk duyulmuş-ı Şim?i alttan al~a, dudaktan kula.ğa i":kanı yoktu. Yalnız b~ t~pl~.ntıyı ~ü- Fakat bu kadar kişi arasında işin püf 
li . Urek nefesinden •İstimdat için ke- tu. uçup gıden havadısler artık mukad· kumet sezerse cezası buyuktu. Ve ılk tarafını ortaya atmak, ne kadar olsa 
l'Q

111
'. topalını, inmelisini, acuzesini, kıs-' Böyle böyle etrafında toplanan des bir sır gibi yeni tarikat mensup}~ ateşe tabii şeyh yanacaktı. şeyhlik ve hocalık esrarı namına doğ-

tlıetı çıktnayan kızını, firengili karısı- 1 müritler halkası genişleyince yalnız rının parolası olmuştu. Ve asıl garibi 

1 

Onun tereddüdünü gören müderris: ru olmayacaktı, 
q~ 1~ıt?1alı kocasını getirip okutanlar lspartada değil, civar kasabalardan da tarikatın ele başılığı müderris Ha- - Anlıyorum, dedi. Çekiniyorsun, , Yumuşadı : 

0ttıkçe arbyordu. onu ziyarete gelenler çoğaldı, fız Nuride olduğu halde asıl ehemmi- fakat şu~~ ?il ki he~imi~ din ve diya- - K:Iim.e~ullah için bu fakir gibi 

~iil ç yıldır firengiden her tarafı dö- 1 i şte bu sıralarda Antalyadan kal- yet verilen Çolak Hasandı. Onun Is- net fedaısıyız. Bu dm ugruna boynu- ~eyhe bın kişı feda olsun. Ben şahsım 
ti. en terlikçi Hasana bir nefes etmi~- kıp İspartaya gelen eski nakşi tekkesi partada Bediüzzamanın biraderi ile : ~u~ kıldan incedir. Eh~i imanın fise- için değil h epimiz için düşünmüştüm. 

meydancısı esrarkeş Çolak Hasan bir I halvet olması ona adeta bir sahabe, bir bıllah meşveret etrnelerı dinen em- Mademki öyle istiyorsunuz. buyurun. 

llan~n &Üne kalmadı. Yarası, beresi ka- ! münasebetle .şeyhe hulul etmiş, gö- havari, bir apotr kıymeti vermişti. redilmi~tir. Bizim yaptığımız da an- Ve belinden sarkan zinciri çektL 

Hı . ırü~müş: ~na binl~:~e. in~anın .A~talya- Eski Nakşi. te~kesi ka~anmış~ı. Fa- cak b~dur.. . ~ .. . . . Cebinden büyük bir anahtar çıkardı. 
İlik herkes şeyhin bu kerametini.ölüm- da emrını bekledıgını soylemıştı 1. kat harem daıresınde eskı şeyhın ka- Muderrısın bu agu sozlerı şeyhı bı- Ötekilere iş.ıret etti : 

astnlnra can verdiğini söyleye 1 Dervişliğin, müritliğin, şeyhliğin rısı ve kızı oturuyordu. raz yumuşatmakla beraber mesuliyet 
(Arknsı var) 
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SON DAKİKA 
Babıkyan Ve İki ArkacJaşı Dün 

Filibede Asıldılar 

Talisiz/iğe Ni"mu
ıze Bir Adam! 

(Baı taralı 1 inci yÜ%de) 

Cephelerde Vaziyet 
Askeri Muharririmizin MUlaleaları 

Aşağıda bu son keşideden sonra o- Dün gece gelen haberlere bakılır - Büyük harpte, para kazanmak hıt' 
lup bitenlerden duyabildiklerimizi ya· 

1 
sa dünkü yazımızda, günlerden beri siyle, düşmanlarına bile silah satrnıf 

zacağız. Habeşistanda hüküm sürmekte oldu - milletler görülmüş olduktan sonrs 
Sof ya, t ı (A. AJ _ 13 azadan müteşekkil olarak 1933 ve 1934 te Dünkü keşidede :JG,000 lira kaza • ğ~nu söylediğimiz durgunluk sona er-! menfaatleri müşterek veya müvaıİ 

bütün Bulgaristanda bir çok cinayetler yapmış olan Babikian çetesi - nan 22,481 numaralı bilet, bir talisi- ı mışe benziyor. ı olan milletlerin böyle bir fırsattan js • 

nin üç sefi bu sabah Filibe hapishanesinin avlusunda asılmışlardır. zin canını yakmıştır: Fakat dündenberi bu durgunluğuıtifade etmemelerine ihtimal yoktur· 
• ' d Bunlardan birisi, Ortaköyde Taş- bozmuş olan hadiseler; kopmasını Hele bu silahlar bir tek lngiliz ka• Çetenin birinci tefi 'Olup dört cinayet işlemiş olan Ermeni Babikyan a b ki d 

merdivende oturan <<Yani» dir., e e iğimiz fırtınanın kendisi değil, nının dökülmesine dahi meydan 
bunlar arasında bulunmaktadır. 8 h b } ı 1 

«Yani şimdiye kadar hep 22,4 1 onun a ercisidir er. vermeden, ayni zamanda, ngiltere 

I• d y • c K - numaralı bileti alırmış. 1 Anadolu ajansının verdiği uzun imparatorluğunun menfaatlerini de ran a enı eza an unu işin tuhaf tarafı şu ki, zavallı, ev- telgraflar içinde, bizim kendi noktai müdafaa edecek olduktan sonra ... 
Tahran, 11 (A. A.) - Para ajansından: Tüze bakanı dün meclise 

yeni ceza kanununu vermiıtir. 252 maddeyi ihtiva eden kanun, hu • 
kukçularm tetkikatına ve en iyi yabancı kanunlara dayanmaktadır. 

Zecri l;edbir Aleyhtarları 
Gene f(uvvetleniyorlar ! 

velki gün saat on bire kadnr, bilet pa- nazarımızdan, dişimize dokunacak bir Esasen perdenin yüzünde, ftalya 
rasını bulabilmek için baş vurmadık şey yoktur. ile Habeşistan arasında cereyan edefl 
kapı bırakmamış. Hatta, kazanacağı - Bunlardan (Londra} dan tebliğ e- harbin hakikatte bir (fngiliz - ltal • 
nı kat'iyetle biliyormuş gibi borç pa· dilen telgrafın satırları arasında iki 1 yan) harbi mahiyetini aldığını bilrni • 
ra istediği kimselere yüksek faiz de ııokta gözümüze çarpıyor: yen de yoktur. 
vadetmiş. 

1 
Birincisi cenup cephesine, « (Gest- işte bundan dolayıdır ki biz, gene 

Onun gelmediğini gören gwe sahi - ro) nehri boyunca ~imale doğru iler - dün gelen haberler arasında (Roma)• 
b~ d~, bileti gezginci satıcılara vermiş, l~~iş ola? motörl~ f talya~ .kuv;etle-; dan çekilen 1 !I şu?at tarihli, bir tel : 
hır lıraya sattırmış! rmın yemden takvıye edfulıklerı ve I grafın; «İngilız mıralayı Nolt un Ha 

Ve Yani, güç halle bulabildiği para- ~eni bir hamle yapacakları hakkında- 1 beş imparatorunun askeri baş müşa • 
(Baı taralı ı inci yüzde) niden silahlanma devresi esnasında yı gişeye ancak biletin satılışından ya- d r. Ayni telgraf, <eHabeşlerin cenup 

1 
viri olduğu» hakkında verdiği malu " 

kizler komitesinin varacakları ne - milli müdafaanın üç §Ubesi arasında rım saat sonra yetiştirebilmiş! c phesinc takviye kıtaatı göndermek· ;mata hiç de şaşmaaık. Hatta Tembi • 
ticelere bağlıdır. Şimdiye kadar iı birliği teminine çalıtmak üzere Bileti alamıyacağını ogrcnince t C' olduklarını, bu meyanda 20 kadar ı yen muhare lerinin akebinde yazdı " 
alınan intibalara göre Amerika es - bakanlıksız bakan olarak hizmet boynunu tevekkelle bükmüş, ve: top da bulunduğunu, bu topların yan- ğımız bir ya7ıda bile «Habeş ordusu· 
ki bitaraflık kanununda ısrar etse edecektir. - Ne yapalım? demiş, bunda da sından fazlasının tanklara karşı kulla- ~ nu sevk ve idare eden erkanıharbiye 
bile ltalya kafi derecede petrol bu- Cenevredeki Faaliyet bir hayır olacak elbette! 1 nılc:ıcak cinsten olduğunun bildiriyor. i heyeti içinde, modern muharebe u ; 

(A A ) ı . h b Zavallı şimdi bu işteki hayırsız} - Şu halde cenup cephesinde henüz baş, ı sullerin~ vakıf elemanlar olduğunu>J lamıyacaktır. Cenevre 11 • • - yı a er w d · · ··v . k d ı b' h b kt y 1 ( A ı 
' . .. gın erecesmı ogrenınce, er en av- amış ır mu are e yo ur. a nız .'-\· ı ileri sürmüş u ;.. 

Bu meseleler etrafında dün gelen alan mahafıller, petrol zecrı ted • ranamadığına hayli düğünecektir. ldirababa) dan çekilen 11 /şubat tarih- Göze çarp ... n ikinci nokta ise şimal 
telgraflar şunlardır: birini tetkike memur olan eka - .. ·- · · · · · · ·- · ~. ·: · · · · · ~ · · · ·~ • · · ]! ba!'lka bir telgraf «Ügaden (cenup) 1 h,. ... · d .t i b ~ıerin 1'vlakalle üze-

' 
·ı· K b · · d B h · dd • b.k. lacak halde degıldır v 1 cep -ın e, a eT • ngı ız a ınesın e u rana perlerın, 16 ıncı ma enın tat ı ı d . · .. 1. .. . d cephesinde Habeşlerin Curak mevkii- · niden bir taarruz yapmış olma· 

D .. · · A dd 1 b , Kara emz vapuru Ereg ı onlerın e . . I rme ye 
ogru ve ıptıdaı ma e ere am argo vaz ı I b I I k .. l d ni tt-krar zaptettiklerını ve talyanla - larıdır 

d A ) S. .. . . k . . İ l atan u a ge me uz ere· yo una evam ı · · 
!.!on ra, 11 ( .A. - ıyası ma- ıçın hazırlanaca proJeyı yalnız ta - kted. rın müteaddit zayiat verdiklerini» Du haberi veren telgraftaki ızahat• 

hafilden bazıları, son günlerde mev- yan - Habeş anla§mazlığında de - etmBe ır. d B d . yazmaktadır Bu haber ister doğru, göre Habe"!f'r İtalyanların açtıkları 
• ... . .. .. ursa vapuru a an ırma cıva- · • ' .· ' v ~ 

zuu bahsolan kabıne b~hranının, g~l, ge~ece~tekı bu~u~ h~rpler?e tat- rında Bakraçla fırtınanın dinmesini isterse yanlış olsun: bugünlük mevzii 
1 
tevkif ateşıne ragmen bu a~~ş .~ıı:tae 

petrol ambargosu meselesınden ha- bık edılmege elverı!lı bır proje §ek- beklemektedir. ve ufak bir müsademe mahiyetinde . kasını gecerek İtalyan telorgulerın 
dis olacağı fikrindedirler. Zecri linde tanzime çalıttıklarını ifade T elelon, T elgral Muhaberatı görunmektedir. kadar ilerleyebilmwlerdir. Fakat ~: 
tedbirlere taraftar olnn parlamen - etmektedir. Durdu y l h . . h b Habeş taarruzu orada kırılmıştır. Bı .. , 

h f·ı· "d l d - u nız cenup cep esme aıt a er • h .. l . ld .. umuz veç ,, to ma a ı ı, korı or ar a cereyan Havas ejansı muhabirinin bildir- Gece yarısından sonra telefon ve l d t kl k _ ı kullanıla er zaman soy emış 0 ug k 
er a .. asın a «an ara a ~ • ı h·l 11 b ı · k f" netice alma eden koııuşmalar esnasında ambar- diğine göre, zer.ri tedbir taraftarı telgraf hatları da bozulduğundan İs cak to lan> dan bahsedilişi dikkate ı e, ~ erın a 1 

11 tb·ı k k ,. ·ı h. ı h ı· h d k. b. flık 1 • P maksadıyle yapacakları her taarr tZ gonun ta ı tını art& nl ıyen tacı mu ıt er a ı azır a ı ıtara tanbul ile Avrupa ve tehırlei ur~ı.m d g~ er. Şu bakımdan ki: Tank def ve . y k w ı,ıı 
k 1 1 • h k k Am ·k k · h d d H 1 beyhude addetmckteyız. o , egcr etmeme ve petro ı:ıese.esı a - anunu erı a ongresı tara - da mu aberat a unnuştur. ~t rı ın t rdına mahsus olarak kullanılan ve ı .. . . l afl 

k d A ·k k b ki b. ··dd 1 ·ı ·· · ed·ı · l la 1 . .. ı taarruz duşmanm ıntızar o un ın a merı anın arcırını e e - fından ır sene mu et e yem ense bugun tamır ı mesıne ça ışı ca .tu. ı mine {piyade topu) clel ilen sılah - . b" k. b k .. 
k · · d ldukl A kar ·1 d ı f -·L b t t her hangı ır taarruzunu a ım ıra meme nıyetın e o arını açık- bile, hükumetleri petrolu zecri ted - n a 1 e e le gra mwıa era 1 anı • I r en teknik orduların silclhları ara - k l d' l l znınan 

·· k fd. ma ma~ a e yapı mışsa o ça izhar eylemiılerdir. bire dahil etmekten vaz geçme • men mun a 1 ır. 1da yer almışlardır. b' ,.. ·f d d {Makalte) yi al· 
H b 1 d w •• } • d .. "k I ki d Balkanlarla telefon muhaberntı da • ır mana ı ~ e e er. 

a er 
8 ın ıgına !ore, svıçre .. en mege • .. naa ~a ı~aca ar ır. . pılamamaktadır. Şehir dahilinde de iki Habeşlerin bugün bu toplara malik mak Habe~ler için mühimdir.. Fa~at 

avdet eden ve sıh! ı durumu mu • Zecrı tedbır taraftarı muhıtlere yüzden fazla telefon hattı kırılmıthr. olmaları Habeş ordusunun gün geç • ltalyan ordusun u hazırlanmış mevzı • 
kemmel bulunan Sır Svnuel Hoare mensup nüfuzlu bir phsiyet, Havas u k K •• •• ... tıkçe teknik malzeme ile techiz edil - lerin<len sök"p atmak - bugünkü I-fo· 
çok önemli, siyasal bir .. oı oynıya - ajansı muhabirine: n apanı opru nıekte bulunduğuna delildir. Esasen beş ordusu için - kolay değildir. 
caktır. «Eksperler raporu, İtalya aley • Fırtına Haliçte de tahribat yapını • fngilizlerin olsun, diğer ba.şka millet-! Her hald gelecek günler içinde d~· 

Sir Samuel Hoare Kabineye Mi hinde petrol ambargosu tatbikının tır. Sahillerde bir çok evler harap ol- ] rin olsun İtalyan - Hobeş harbinde • ha esaslı ve ciddi muharebelere ~ıt 
Giriyor? müessir olacağını gösterecektir. Zi- duktan b~ka Unkapanı köprüsü de l lab~lerin tarafını iltizam etmiş bu - haberler aiacnğımıza şimdiden ernıJ1 

Londra, 11 (A. AJ - Deyli Eks- ra, bu memleket, ancak 1934 teki yerinden kopmuf, heyetiyle Yemi~e h nmaları hasebiyle, bu tezahürü pek olabiliriz. 
presin haber aldığına göre kabine- miktarlara inmi§ olan Amerika kadar sürüklenmittir. Dubaların bağ·ıtabi'i bir netice olarak telakki etmemiz ihtiyat erkanıharp binbaııaı 
ye pek yakında avdet etmesi mev- petrolu ile iktifa edecektir.» demit- lanmaama ve bu yürüyüşün durdurul- icap eder. Celal 

zuu bahsolan Sir Samuel Hoare ye- tir. masma tetebbüa edilmezse köprünü.ı; c h d ç ı 
•• aktama kadar Galata köprüsüne >as- ep e e arp ·şma ar Karakış Istanbulu Dun Gece Korkunç 1anm ... muhıemeıdir. • . 

Bir Şiddetle Bastırdı Bu Sabahki Vaziyet y enıde Baş adı 
Kar tipisi ve fırtına sabaha ka - ____ _ 

( Baıtaralı 1 inci ;yüzde) 'selvi ağacı düımüı, evin iki odasını yık • dar deva metmiıtir. Sabahleyin b ir (Baıtaralı ı inci yüzde) 1 mevzilerine şiddetli hücumlar yapmı~· 
~i§, Do.lm~bahçe önünde devrilen mııtır. . .. çok yerlerde karın yüksekliği 80 Cenup cephcsinre Gestro nehri bo- 1,lardır. • . . ~ 
bır aelvı agacı tramvay tcllerı· u··ze -ı * Samatyada Ramazanefendı camu · t • b 1 t 1 t l H benl t pçu baraJ ate!':ı açmıı= 

ı d iki. 1 •• ı:. •• _,_,__ santıme reyı umut u. yunca ilerlemiş olan motör Ü ta yan a ?'er o . .. .. .T J'r' 
11 · d.. k ı. l k av usun a se VI agacı camım aaç.ıu.an- 1 1 d k 1 t l } J ka rıne uşer . uun arı oparmıttır. nı yılmufbr. Topkapı, Şehzadebafı, Edirncka- kolu yeni takviye kıtaları almıştır.. - arsa a uvvct ı. e 0~~u erıy. e ~rı: 

Anadolu Yakasında * Kasımp••ada Deniz matba--•n•n pı, Y edikule hatlarında ağaçlar yı- leriye doğru yeni bir hamLde bulun - şılaşmışlar ve mıtralyoz ateşıne ug 
., --·--. ] d N'l · k·ı eC" Fırtına Anadolu yakasında Salkımsöğütte A':yatarabi ayazması önünde kılmış, tramvay telleri kırılmıştı. ması bekleniyor. mış ar ır. ı ı yet gerı çe ı meye m 

K dk" O k.'d d d h ·b k. rt çakla ı . bur kalmışlardtr. 
a ı oy ve s u ar a a te rı at ı apa ımanın sa rı uçmuıtur. Bütün buralarda yolların açı maıı - Habeşler. de cenu~~ ta~vıye kuvvet- Adisababa, l l (A.A.) _ Habeşi~ 

yapmııtır. * Lalelide yeni yapılmakta olan ~ na imkan bulunamamı§, tirket yol· Ieri gönderıyoı lar. ) ırmı tane de top . O d h . d G k v1'İ" 
Osküdarda Çinilide bir çok a - ton bir apartımanın da iki katı tama· ları temizlemek için amele çıkarma- göndermişlerdir ki, bunların yarısın - ~~· kga en cetptt~kslın . e utrtal meı~ .. ıO 

t mı te rar zap e ı en ve a yan c:u ğaçlar devrilıiıi§, bazı eski evler ha- men uçmuş ur. mı§, yol açıcı tramvaylar da sokak- dan fazlası tanklara karşıd.ır. . . . müteaddit zayiat verdikleri bildiril" 
sara uğramııtır. Diğ~r bazı mıntakalarda küçük ve larda bozulup kalmııtır. Topkapı Diğer taraftan Port - Saıtten bıldırıl- kted" 

eski bu kısım evler çökmüttür. Nü • b. d 
7 

b me ır. 
Yangınlar fu . l im d .. h .. hattında fırtınadan ır e tramvuy diğine göre, 25 son ka.nun _ile. şu a.t Hal..-- lmparatOnınun Askeri sça zayıat o up o a ıgı enuz tes· h- 1 b ~ 

Tipinin tiddetle hüküm sürdüğü bit edilmemİftİr. arabası parç~la~mııtır. . . arasında 30.000 askerı amı en ır Baş Müpviri 
ı t b l h t d l S k Çok ıtaı.·an vapurları kaneldan ~arki Roma, 1 J (A.A.) _ Du··n akc$\J1l1'l sıralarda §ehrin bazı yerlerinde yan- Limanda s an u cı e ın e ya nız ır ecı ·~ T v-

gınlar olmuıtur. Boğazda Kireçbur- Tipi limanda korkunç bir hal alnu , ile Beyazıt ve Aksa.ray a~asında Afrikaya doğru geçmişlerdir. ltalyan gazetleri ilk . ~ayfalarında ;; 
nunda elektrl.k konta.Oından b·r ba ·ı d · 1 · · t I d f tramvay İfliyebilmiıtır. Y edıkule - Bir Habeş membaından alınan ha-

1 
büyük başlıklarla İngılız albayı Nolt . o ı ya- zı gemı er emır erını aramıt ar ır. . .. fr . iı; 

lı yanmak tehlikesi geçirmitse de, l Kadıköy ve Boğaziçi sahillerinde de den batka bütün hatların yolcuları berlere göre kuvvetlı Habeş. mu eze-
1 
Haben imp:ratorunun asken baş J11 

t d h 1 ·· d .. ··ım ·· ı·· B ı ba d il k d·· k i•lerine gidememi•lerdir Y edikule leri diin Makalle etrafındakı ltalyan şaviri oldugunu yazmışlardır. a eı er a ıon uru U§ ur. ey er-· zı san a ar araya utere parça· 3' :r • 1 ri 
beyinde Araba meydanında bir e • l lanmıttır. hattında oturanlar trenden ve oto- dır. Deasie Bom~ardımanının Netice e 

Roma, 11 (A.A.) - ltalyan gat~ vin hacast tutufmU§, alet geni•le _ * Hakkı kaptanın 14 tonluk yelkenli- büsten istifade edebilmitlerdir. Fakat yollara urmuf saçakların, kkıfl 
:r • d K dık · k ı B .. l ·h · d d t l :ı- teleri Dessienin borbardımanı hn meden ıöndürülmü•tür Cag" alo.. aı gece 2,30 a a Öy ıs e esinde zin • eyog u cı etın e e ram vay ar t ht d l · devrilmi• ag" açla • . . b. h b . edi ; 

3' • g • · l · · k k b • · l · · a aper e erın, :r da Cıbutıden gelen ır a erı neşr lunda d N t B · cu ennı ırara atmııtır. pek gayrı muntazam ıf emıılerdır. , . l 
mnı b a u~r~ eyın a;ar~m~ 1- * Yağkapanında ve Bebek önünde bi- lıtanbul ve Beyoğlu cihetinde oto- rın temızlenıp kaldırılmasına, yo • yorlar: . .. be )ct1' 

n acası u Ufmuşsa a er a rer sandal parçalanmqtır. . .. A d . . ların açılmasına saat ona kadar te - Bu habere göre, umumı Ha ş ; 
söndürülmüştür. Tipi yüzünden dün gece on birden ~oh~ ::;;;ak~at; da u~muı gı~ı- ~ebbüs edilmemiş bulunuyordu. rargahına bir çok bombalar isbat ~ ; 

Çatılar Uçtu ,Evler Yıkıldı sonra Kadıköye kalkan son vapur da ılr. o b arl ar akralıap anmıf,b·ı- ~ Tramvay sirkeli de muhtelif hat- miş ve civar ormanlarda yangın çı tl' 
F t ş· r D- • rı mı§ ozu MU§ a mıı otomo ıl- :::; D . h . d .. t t harı ır ına ı11 ı ve ~montı tarafların - hareket edememiftir. ' ' larda kopan tramvay tellerini tamir mıştır. essıe şe rı or ara 

da zararlar yapmıııtır Bo f d ·· Bu sabah limanda tipi yüzünden va- ferle doludur. lev içindedir et ,, 
.. d T · bmon ı e ruz- S h . b il k I k ettirmeğe teşebbüs etmemişti. 

1 
· 'h" . f'l"'k gara aon erece maruz ulunan Sela- purlar iıliyememif, bütün büyük gemiler ~ e rın ütün yo arı ar a apan- l . . k k A tı vagon miı ımmat ın ı a ; 

met apartımanının çatısı gece yarısın- köprü açılınca Halice iltica etmiılerdir. mı§tır. Belediyenin me§hur ve ta - Mektep erın yetışece yanuca • mistir. Bir Habes müfrezesi de bo;.ı, 
da uçmuş, bu sırada apartıman sahi- Karadeniz.de rihi kar .makinesini işlerken gör - lar, işlerine gidecek aile babaları ba;dımandan za;iata uğramıştır. ) .~ . 
bi İhsanın sol kolu kırılmıştır. Karadenizde Samsundan yukarı ta- mek kabil olamamıştır. Yalnız çöp §ehrin bir ucundan öbür ucuna ka- lerce kişinin öldüğü söylenmekt~dı <1' 

Samat}a Arabacı Beyazıt mahallesin- rafta hiç fırtına yoktur. amelesi kafileler halinde yaya kal- dar kar kümelerini yararak yürü - Bir Habeş tayyare meydanı tahrıp 
de Zehra adında bir kadınm evi üzerine J Samsundan beri tarafta ise korku- chrımlannı temizlemeğe batlamıtlar· mek mecburiyetinde kalmıılardı. lunmu,ş ve iki tayyare yanmıştır. 

' 

d 
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• v Havalis· Su Altın a! • 
ır 

( Baftaralı 1 inci yüzde) 

lzmirde Su Altında Kalan Evler 
lzrnir şehri de H30 yılındaki seylabı andıran bir felakete maruz kal

~ıştır. lzmirin bir çok mahalleleri bilhassa Karşıyaka, Mersinli, civarı kor
Unç dakikalar yaşamıştır. YalnızMersinlide su altında kalan evlerin 

~<lYısı 16 dır. Gene Mersinlide Burnova caddesinde Salihin kahvesini su 
.~Plarnı~ ve kahvenin bir kısmı yıkılmıştır. Burada bazı evler de çökmüş

~ur. Çorakkapıda Polis Mustafaya ait evi su basmış, ailesi müşkülatla kur
<ırılrnıştlr. 

Yalılar, Karan tine 
Sular en çok Yalılarda, bilhassa Karantine ve civarında çok tahribat 

~aPrnıştır. Karatinede suların yüksekliği yarım metr<;yi bulmuş, bu yüz-
en bütün münakalat durmuştur. Bu civardaki evlerin hemen hepsinin 

alt katlarını sular basmıştır. 
k Suların yüksek yerlerden sürükleyip getirdiği molozlar bütün caddeyi 
aplamıştır. Bazı mahalleler adeta sularla sarılmJıŞ bir manzara arzetmiştir. 

Yıkılan Evler 
Şehrin muhtelif yerlerinde yıkılan evlerin sayısı henüz kat'i surette teabit 

b~İ~rnemiştir. Tütüncü sokağında yıkılan bir evin altında kala~ Veli adında 1 
ırısi yaralanmış, hastahaneye kaldırılmıştır. 
Sular Şehitlerde de tahribat yapmıştır. Burada Mehmet adında birinin evi 

~kılmış, karısı müşkülatla kurtarılmıştır. Poligon deresi taşmıştır. Bu cı· 
"ardaki evlerden biri de yıkılmıştır . 

Sa baakınına uiramaaına rağmen bazı 
evlerde hala oturaolar vardır. 

Talwn köyü fÜndi ba oa:iyctte bir harabeye clönmilfflir 

Birinci kordon su altındadır. Çarşı.belediye ve civarı, gümrük önünü de 
sular kaplamıştır .. Tütüncülerde Remziye ait bir boş dükkan yıkılmı~tır. 

lzrnir ve havalisi bu afet yüzünde_n mühim zararlar görmüştür. 

Su· Baskını Mıntakasına Giden 
uhabirimizin İntibaları 

(Ba§ taralı 1 inci yilıde) 

h Cellatta trenden inince aksi bir 
aberle ı;ıkıldık. Köylüler: 

k··- Buradan su baskınına uğnyan 
~Ylere geçmek imkanı yok.. Geri

•ın geri T epeköyüne gidecef ,siniz! 
Dediler .. Naçar Tepeköyüne dön

~i.ik. İyi bir tesadüf eseri olarak 
Ulduğumuz otomob "lle Subntı kö · 

)i.ine kadar gittik. Su baskı ııı böl • ı 
~eaine merkezlik vazifet.iıı i gören 

U köyü görenler, uzaktan ovanın 1 

~anzarasm ı Ege denizine benze • j 

hayatını kurtaran küçük Hatice Naime köyü muhtart bana au baakını 
Büyük fedakarlık pahanna ltardeıinin hakk nda izahat veriyor 

sürüklenmeğe başladı. köyün, halkı, ekilmit arazileri su • ı g""sterdiği alakayı, köylüye tohum 
Eğer uSon Posta» fotoğrafçısı lar _altında .. kaldığı. i~in bu yıl kö~ü '1ağıtmak ve daha geniş bir yardım 

Refik Or'un dikkatli bir hareketi vazıyete duşmek ıstıdadındadı. laı: ekliyle artıracağı ümidi, bu böl • 

imdadımıza yetİ!meseydi muhak • Su baskını esnasında bir çok hay · • gedeki köylüyü sevindiren biricik ırler. Sanki mahsuldar ovanın or • ı 
laaında en ufak bir kara parçası 1 
l0Jcn:ıu, gıbi... Subatı köyü öğret • ~ 
ltıenı Mehmet Türkö:ı:'ün kıymetli/ 
~elaletiyle ve bir sandalın içinde 1 
S enedik sokaklarını dolaşır gibi 

kak devrilecek, üç metre derinli • vanlar öluıüttür. Kalan hayv~nlar .. . . d B l 
, 

1 
k .... d .. 1.. h umıttır. A nan i get 

ğindeki sular arasında bir tehlike mer asız ı yuzun en o ume ma • 

Bir l(adına Tecavüz Edenier 
~ıahkOm Oldu 

uba§ı köyü sokaklarını dolaııyo • 
tuz. Şurada su baskını esnasında 
~•kılan bir e in ~nkazı, biraz ötede 
lı§ka bir evin sadece damları aö ~ 

ile kartı karşıya k13.lacaktık. Sanda- kumdur. Bu hayvanlar için Işıkfor 
lı idare eden Hüseyin ıoğuk ıuların ve Rahmanlar dağlarında mer'a 
içine devrilmesiyle atlattığımız bu ranmaldadır. Hayvanlar açlıktan 1 
tehlikeden sonra daima sığ yerleri kırılmağa baılamıştır bile. Tulum 

köyüne sandalla dahi gitmek im _ Geçen yaz Kartalda tarlasında çalı· 
takip ederek <cNaime» köyüne var • H · dlı b" kad t ·· 

Ekinler, •ular altında mahvolmuı kan haricindedir. En büyük zar tan atice a ır ına ecavuz et-
vaziyette bulunuyor dık. r mekten ıuçlu lsmail, ismail Hakkı, 

K .. .. d f · k 1. · le Tulum köyündedir. s·· ı Hakkının tii • 
k nüyor. Öte tarafı tamamen sular 

muhtaç, arlık ve hastalıkla kı.rşı oyun urumu << ecı» e ımeaıy M d h u eyman Hüseyin_ ve 
~ f d d l k k d d.. ·· d.. ·· ·· Cellad gölünün ve en reıin a· ' . .. -:_ ... 

k ıd kı .. 1. l EJ i a e e i ece a ar uşun urucu. ·• h- '- ı d - d b t ı 
tıplaını§ ..• 

\> t.öy okulu, köy camii, köy oda.ıı 
, e köyün umumi binaları tamamen 
\t baskınından canlarını kurtaran 

artıya o u arını ~oy ıyor ar, ı-~-' ~ b f . .. 1 .. •t ı·ı· mu W\eme erı un agır ceza a ı ırı • 
ı Ek"l · · t mamen mahvolmuf zır A"Utgı u acıa, oy e umı euı ı • 

ğer hakikat bu merkezde ise zmir 1 mıf arazı a ' yor ki sonuncusudur. Gelecek yıl mif, lsmail, İsmail Hakkı ve Süley • 
Kızılayının ciddi bir yardım. tekli bir çok evler de yıkılmıt·· Sular ha- bu mevsı"mde Cellad, bu bölgeye za- manm suçlan sabit görülerek üçü 
t b •t tın · ı~ la tek katlı evlerin yarılarına kadar 
es ı e esı azım. rar yapmıyacak ve denize akıtıla • de üçer ıene dokuzar ay hapse mah • * çıkıyor. Köylünün erzakı, mahru~a-

Suba§ı .• 
Naime .• 
Tulum .• 

tı auların hücumiyle ıürüklenip git- cakhr. kUm olmutlar, Hüseyinle Hakkı be • 
mi§ •• Hadise gecesi halk yalnız ca • Hükumetimizin felaketzedelere raet etmittir. 

Su baskını felaketine uğrıyen 

nını kurtarmağa çabahyarak ma • 
lini yüz üstü lerketmİ§··· Köy tim • 
di tamamen insansızdır. Bir kaç 
bekçiden batkasına raslamadık. 

* 
köylerin içinde en kötü durumluları 
bu üç köydür. Burgaz ve Kırbaı 
köyleri arazisi de tamamen sular 
altında •• Bahçe köyü halkı dikkatli Bütün bu fecaat arasında insanı 
davranarak su baskınından önce teselliye sevkeden nokta ınsanca 
köy sınırlarına yüksek, istihkam u- zayiat olmayışıdır. Dağ köylerinin 
aulü tepeler inşa etmi§ler. durumu biraz daha müsait görünü • 

Her ne kadar diğer köyler halkı yor. Buralarda oturanlar vaziyeti 
da ayni §ekilde hareket etmişlerse kavrar kavramcz çoluk çocuk top • 
de azgın Mendres onları dinleme • lanarak dağlara çekilmişler. Ova 
mi . Hırçın bir gecesinde, köyün köylerinde oturanlar ise gece vakti 
uykuya yattığı bir sırada ana yolu sandallarla yakın köylere naklet -

..... kudurmutlrAsına bozarak Suba•ı mi§ler. 
°'o3'z··ı 3'....- 3'. 

"er bana •o bcukuaı lelıi.ketini k K k b k b" · · · · d öyü istikametinde yüz metre ge - üçü , ara ımsı ır ınm ıçın e 
l anlatıyorlar A l k "k" "6.l Dİ!liğinde yeni bir mecra açmıf. - biri on yaıında o ma üzere ı ı 
)i~~a dolu. Bir odanıniçinde yirmi, sıl felaket buradan ba§lıyor.. küçük kızcağıza rasladık. Bunlar 
tittcı 1 he§ aile sığınmak mecburiye- Şimdi on binlerce ekilmif hadise gecesi ana - babalarından u
te1 e kalmışlar. Her odada birer a· arazi ile yine on binlerce dönüm zak olarak buraya sığınmışlar. On 
lıl\. l'anıyor, kanaatkar köy inıanları mer'a ve iki köy sular altında kay - yaşında olanı, yani Hatice küçük 
tııu'Zılay» ın dağıttığı ekmek, kö • bolmuı gibidir. Bu arazi üzerinde kardeşini üç gün açlıktan uzak tut
l-fe t ~e Paradan öyle müte§ekkir ki.. timdi lzmirin körfez vapurları fe- mak için büyük fedakarlığa kat • 
'}' ~&ınin ağzında Tepeköy Kızıl • rah ferah seyrüsefer edebilir. lanmı§ .. Gündüzleri yüzerek köye 
daı fl§kanı baytar Elcremin saygıyla * kadar gelmiı ve kulübelerde buldu-

&§ıl'or. Cellat gölünden celbedilen ha - ğu ekmek parçalarını kardeşinin Ö· 

t'l Ununla beraber acıklı manza • rap bir sandal içinde uNaimen kö • nüne sürmüş.. Haticenin daha kü -
'tl:ta rastlanmıyor denilemez. Sa- yüne gidiyoruz. Genç köy öğret - çük olan kardeşi İsmet, ablasının 
la.t ~(!~ göğüslerine kadar soğuk su- meninin tehlike işaretine rağmen, ilk gün aç kaldığını da söyliyor. 
t\t~ı Çınde kalanlardan bilhassa ço- her halde sular altında kalan köy • * 
)at. atın durumu insanı dü§ündürü- leri dolaşacaktık. Henüz beş yüz Şimdi ortadaki durumu şöyle kı-

...... metre kadar yol aldığımız sırada saltabilirim: b (\.Ql'd 
~ b-·ı e temas ettiklerim, timdi sandalımız Mendresten tıııkınca Üç köy halkı su baskınından 

0 
gede 200 ailenin muavenete gelen bir su cereyanına kapılarak mahvolmu§ vaziyettedir. Ayrıca iki 

jHayatta 
Arkadaşım ıınlattı: 

- Biliyor musun zavallı Sadanın 

başına ne geldi?. 
- Hayrola?. 
- Bu yaz Adada bir genç ressamla 

tanışb. Bilirsin Sada temiz kızdır. Öyle 
flörtlere filan tenezzül etmez. Bunu on· 
lıyan ressam nişanlanmak istedi. Ba -
basile konuşuldu. Razı oldular. 

Bereket Süha; zeki kız: 
- Ayol bir kere, şunun evini, ya-

şayış tarzını görelim, nasıl şey?. 
Dedi. 

Sada: 
- Canıni nesını göreceğiz.. İhtiyar 

annesile, bir kız kardeşi varmış. Nişan
da gelirler. 

Süha, gene ısrar etti. $;iinkü ressam 
onları hiç tanıştırmak tanıftan olmamış. 
Bana söyledi. Bcrııbcr git6k: 

Ömrümde bu kadar garip bir '\ak'a 

gömırmiştim. 

Şişlide oturuyorlar. Bize kapıyı genç. 

güzel bir kadın açtı. 
Süha sordu: 
- Ressam Namık Bl"yİn hemşiresi 

siz misiniz?. 
Genç kadın zarif bir tebessümle: 
- Hayır efendim. Ben zevcesiyim, 

dedi. 

Nasıl şaşırdık tasavvur edemezsin. 
Süha bana, ben Sühaya bakıştık. O, nıı

zik bir tavırla: 

- Buyurunuz efendim. Namığın 

• 
iZ 

Nişanlanma Oyunu 
--~~~~~~~--------· 

hemşiresi yoktur. 
Diye bizi içeri almak istedi. 
Ben 'büsbütün aptallaşmıştım. 
Süha gizli bir göz kırptı, girdik. 

Daha salonun kap nda ressam beyin 
evimli yüzü bize gülümsüyordu. 

. İşde yanlışlık yok. Yalnız bu oyun 
ne idi?. 

Biraz sonra knpı aralandı; kı• ırcık 

saçlı üç. dört ya~lannda şirin biı kız 

çocuğu koşarak girdi. Arkadan ona 
benziycn bir küçük daha. 

Bü) üğü yan1ma çağudım, res~ mm 
duvardaki resmini gösterdim: 

- Bu kim cicim? .. 

Baııını kaldırdı. kocaman yeşil s.;öz • 
ferinin içi güldü: 

- Babam!. 
Hayret rcliyorsun değil mi?. 
- E sonrn?. 
Bir iki dakika sonra genç kadın gel

eli. Bize sigara gikulata ikram etti. Şım· 
di bt1 ziyarete nasıl bir bahane bula • 
caktık?. Sühn ntıldı: 

- Af buyurun efendim. Bir isim 
yanlı lığı var zannediyorum. Buralar • 
da bir adres te. 

O. inanmış görünerek çok nazik bir 
tavırla: 

- Aman cf ndım ne beis var, di • 
ye cc' np '\erdi. 

Biz tekrar nf diledık '\'e çıktık. 

Muazzez FAİK 
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Genel vali Dandolo bu toplantı- • ;:~ 
da Pragadinonun bulunmasına çok 
ehemmiyet veriyordu. Bunun ıçın lasan, 0 yanında oldukça sana bir 
onun uğrayacağı bütün kalelere, şey yapmazlar. 
ayni manada birer mektupla birer - Kimin kızı bu? Büyük bir ada-

.. d . t' mın mı? posta gon ermı§ ı. 
Pragad.ino kaleyi çabucak ıcz-

di. Bazı tamirlere ve yeni yapılara 
lüzum gösterdi. Emirler verdi. Son
ra gemisini Magosa'ya gönderdik
ten sonra kendisi karadan Lefkoıa· 
ya gitti. Zaten Kirinya kalesi Türk 
kıyılarına olduğu kadar Lefkotaya 
da en yakın ol ndı. ..... 

-

SON POST~ 

• 
pıya arı 

Şubat 12 

lı F enerbahçe S adı 
Neden Bu Halde? 

Berlin Oli 
Ve Sporc lanmiz Atletizm Federasyonu 

Reisi ile Bir Görüıme 
Olimpiyatlara iştirak Etmeli, Fakat Diğerlerinde Kuvvetlice ya 

Olduğu Gibi Gözü Kapalı Durmamalıyız. ğan yağmurlardan 
sonra F enerbeh,c 

Yazan: Ömer Beelm stadını su ba~ v~ 
On birinci Berlin olimpiyatlarında futbol maçları 

49 millet arasında bizim de muhtelif ela oynanamatıP. 
müsabakalara iştirakimiz kararlaştml- Stadın bu halinin 
•mış, her federasyon kendi bütçesini id- biatin bozukluğun •' 
man cemiyetleri ittifakına bildirmiştir. dan ileri geldiği id 
İdarecileriyle beraber seksen sporcu•\ dia edilmektedir. 
muzun Berlin olimpiyatlarına gitmele· j 1 

Atletizm fec'leras 
ri ve orada bütün dünya sporcuları a- yonu başkanı Bür· 
rasında yapılacak müsabakaları alıcı han ile görüştük 
gözüyle tetkik eylemelerindcki fayda- j Federasyon baş 

- IS - nın büyüklüğünü takdir etmemek 1 \kam bize 'Şunlan F'f!dera•yon Reiıl 
Alanya Yolunda mümkün değildir. !söyledi: . .. han 

Barba Leonidi, yalnız Kirinya Olimpiyat oyunları iki cepheden «- Altıncı Balkan oyunları lçlıı 
değil belki bütün Kıbrıaın en na- tetkike değer: ~enerbahçe stadındaki pisti biz yap ' 
muslu balıkçısı idi. Kale duvarları- 1 - Olimpiyat oyunlarının hazır_) tırdık. Fakat yeni yapılan pist ne bit 

nın biraz ilerisinde ve koyun ucun- Lükreaya kadirga ile yola çıkmak lıklan dolayısıyla yapıLa_n büyük orga- ı santim yükeeltilm~ ve ne de bir san , 
· tim indirilmiştir. Biz eski pistin irti : 

daki küsük kulübede oturuyor, rüz- üzere idi. nızasyon. faını hiç bozmadan ve yenisini ay11• 
g&.rlarla güre•İyor, her türlü korku- - Evet... Onu Anadolu kıyıla - 2 - Dünyanın en yüksek derece- d 

3' ]d seviye e yaptırdık. 
Yu göze alarak ava aidiyordu. Fa- rında herkes bilir. Görmiyenler bir lerini e e etmiş sporcuların araların- D h d 1 fut • • :r bak ünyanın er yerin e pist i e 
k b • b 1 b" "k l d 1 d B d daki müsa alar at una ragmen eı on atın ırı - o mazsa uymuı ar ır. un a ae • · bol sahasını ayıran beton bir kort -var· 
tirip te, yıkılmak üzere olan kulü- nin için hiç l:>ir korku yoktur. Hatta Olimpiyat oyunlarının bizi alaka- dır. Pistten yüksek olan bu kort va ' 
besini tamir bile edemiyordu. bu yüzden zengin olacaksın. "' da~ ~ecek e~ mühim tarafı hiç şüphe sıtasiyle su ne içeri, ne de dışarı akat• 

Lükresya kaptan Orlandiye: - . . . yo 1 ~rganı7;syon kısmıdır. Üstelik biz pistin her köşesini nçı1' 
- Bana denizcilikte usta ve na- iki Yüz; 1924 ve 19-8 olimpiyat oyunların- \l'iyatlanna iştirak etmek arzusunda yaptık. Futbol sahasında biriken s1' 

muslu bir adam bulun • Altın da J>ulunmaklığımıza rağmen maatte- olmamasından dahi kolaylıkla anla - buralardan kolaylıkla dışarı atılabilit: 
B l cssüf dünyayı yerinden oynatan bu ha~ şılmaktadır. Fenerbahçe futbol sahasının dirirıPJ 

Dediği zaman onu getirmiılerdi. - Ne düıünüyoraun? ir söz e 
reketlerden büyük istifadeler elde et- Üyun kudretimiz yükselmiıı olma- yapmadıkça ıslahı imkan haricinde ' 

Leonidi bir kaç defa buraya ba- yüz altın kazanmak var ... Hem de T miş olduğumuzu iddia edemeyiz. dığı gibi, memlekette futbol bir sis - dir. Kabahat pistte deg ... il, bu aceleni11 
lık getirmi§, satmıf, fakat parasını korkusuz ... Bundan baıka yolcuyu Paris ve Amsterdam olimpiyatları- tem altında ela yürümüş değildir. yapılmamasındadır.» 
güçlükle alabilmitti. Bunun için son yerine götürdüğün zaman yüz altın nı mehmaemken tetkik etmek imkam- Memleketin dört tarafına yayılmış 
aylarda hiç uğramamııtı. Fakat da oradan verecekler. nı bulan gerek idarecilerimiz ve gerek olan futbol, eski zamanlardaki arsa Binbir Direkle Tetkikat 
Marçell~nun nİ§anlıaı . ~iç te ona - !!?? ··· sporcularımız, Türkiye spor teşkj]"tı futbolünden çok farklı bir şekil alma- Binbirdirekte dün de tetkikata de -
benzernıyordu. Bunun ıçın oraya ça- - Doğru söylüyorum. Bu fırsatı için faydalı o1acak iışler yapmış olduk- mıştır. vam edilmittir. Mahzende büyük bit 
ğırdıkları zaman hızla ve korku ile da kaçırırsan bütün ömrünce fakir- Iarını hiç bir zaman ispat etmemişler- Atletlerimiz arasında Paris olimpi- tehlike olmadığı ariLıfılmıftır. S~! -
çarpan kalbi çok geçmeden yatı§ • tikten kurtulamazsın sen... dir. 1924 Paris olimpiyadında Çeklere yatlarına iştirak edenler bulunduğu - lenan direk tamir edilecektir. Diset 
mıştı. - Bu kadar param olduğunu öğ- karşı büyük muvaffakiyet gösteren 1 na göre, Türkiye atletizmi bugünkü direkler de lüzum görülüne tahkiı11 O' 

Lükresya ile. a~alarında ıöyle bir r~nirlerse benden t?phelenirler ve Türk .futbolcularının 1936 ela ne ka - ı acıklı h~indc olmam~~· .. idi. . . lunacaktır. _,., 
konuşma geçmı§tı: Sınyor Marçello gehnce... dar düşük bir vaziyette oldukları, Atletızm namına butun yapabıldık- Qoplantllar, D vetl r / 

- Birdenbire zengin olmak ister - Sinyor Marçello gelmiyecek. futbol federasyonunun Berlin olim - lerimiz, bir kaç heveskarın elde ettik- Halkevi Konfenmslan 
misin? Bu iti de bizden ba§kası bilmiye - - ·-.. -·- ··--·~ .. ·--·- leri rekorlardan ibarettir. .Eminönü Halkevinden: 

- O talih nerede? Sanırım ki bi- cek. Eğer çekiniyorsan kayığına bi_I ,- ""! 1 Rekor yapma~: y~ksek dere:eler Önümüzdeki cuma günü enat (17,30) 
ze yakışmıyor da onun için Allah ner başka yere gidersin orada yer- İr Doktorun elde etmek, kabılıyetlı adamları bır a- da evimizin Cağaloğlundaki merkez sa ' 

l 
·' · ' 

6
.. 

1 
.. k ı raya toplo.maktan ziyade teşkilat işi - tonunda 

0

(Prof. Dr. Kadri Raşit) tarafıtı' 
vermıyor. eşırsın. un u Çar~ambn d" . dan (çocukları geçici hastalıklardan }to ' 

- Artık talih tana gülüyor. Yal- Lconidi düıünüyordu. Notlarından {*) ırK.,1 .. l . h . k . k .. h.. rumn) mevzulu bir konferans verilece1'' 
b · · k 1 1 B b"'k ·· tii" Eli • • up en are ete getirme , mu ıtın nız unun ıçın ço namus u o man, oynunu u muş . erını u • k tir. Konferans bütün yurttaşlara açıktır. ve memle etin spora kar,,ı gösterme-

verd iğ in sözü tutman ve yapman ğuşturuyordu. Kırlatmı§ sakalı K l Halkevinin Balosu uşpa azı leri icap eden alakayı uyandırmak, ı , 
gerek... uslu ve sevimli yüzü, temiz bakışla- " D p . k be . . h "k k k"lA stanbul Halkevi sosyal yardım oube" 

l terı _ spor re a tını ta rı etme t,.ı:: ı a - ı · fı d d-'- · ıır' 
N 1 l k b k 

'I • · d b' d d b ,, ...,. en tara n an önümüz cxi cumattesı 
- amus u oma ana para a- rı e ıçı ışına uygun ıra am ı u.. tın belli başlı vazifelerinden biridir. V 

d d LAk• ·• "'· h lk' yu""z altın Gittigwim ev bir muallim arkada•ındı. şamı 22 de Perapalas salonlarında bir 
zan ırma ı. a ın yuregım ra at- ı ·.. Y Bizimle beraber Par is olimpiyat o - lo verilecktir. 
t B d b .. ""k p 1 1 1 } Konyanın çnmurlu bir sokağında ve ır. u a en uyu zenginlikten ırı pırı. ve sarı sarı atın ar.. yunlarında seyirci olan Yunanlıların v-~==,,,,.,...-=======-=~~,.,~ 
· 'd' Ç 1 karlı, tipili bir kııı gecesiydi. Dört 
ıyı ır. ok şükür... Bu para i e neler yapılmazdı? on sene içinde nasıl bir varlık göster -

yaşlarında bir yavruları yüksek bir a-
- Aferin Barba Leonidi: İstedi- Karısı, çocukları ne kadar sevi • teş içinde inleyip duruyor, annesi de diklerini yakinen biliyor ve görüyo • 

ğim gibi bir adamsın. Benim bir necekler ve ne güzel bir ev sahibi başucunda ağlıyordu. ruz <.,. 1 

işim var. Eğer bunu üstüne alırsan olacaklardı. Hem de namuaile kaza- Muayene ettim. ilk dikkatimi celbe • On birinci Berlin olimpiyadının her 

• Son Posta • 
lstanbul Gelir ve Para 

BOR ASI 
seni zengin ederim. nılmıt bir para ... Seve seve, gönül- I den nokta çocuktaki ses kısıklığıy<lı. spor hareketinde mutlaka bulunmalı,: 

ı 11 - 2 • 1936 
Türk den koparak ona verilen bir yığın nlerken boğuk bir ses çıkarıyor, ve- fa'kat, diğer olimpiyatlarda olduğu gi- l'r----==-----------

lt 
rilen su ve sulu şeyleri yutkunmak bi gözü kapalı durrnnmalıyız. 

Kıyıları a ın . · · b İçin in azap geçiriyordu. 
Türk Devlet Borçlan 

Lira 

- Yeni bir evin olacak, sana bü
yük bir kayık alacağım. 

Sahiden bu fırsatı kaçırmama • Konya mekteplerinde o zaman tesa -

lıydı. · · düf ettiğim kuşpalazından derhnl vüp-

Galatasaray KIUbUne Fir Ay 
Boykot Cezası Verildi 

% 7 ~ T. B . l ,4,225 o/o ~ Hazine B. !I oD 
% 7,5 T. lJ. n 22.~o Dnhllt ısukrıl2o.s. 
% 7,5 T. B. m2ı.20 

- Çok cömertsiniz. Lakin bu na
~ul bir İftİr? 

Lükreaya ona yalan söyliyecek he ettim. Boğazında beyaz knbarCJk -
lstanbul futbol heyeti bundan bir 

buçuk ay evvel Macar Uypeşt takı _ 1 

miyle müsaade almadan maç yaptığı 
için Galatasaray klübüne bir ay boy -
kot cezası vermiştir. 

değildi ya... lar ve kızartı, yüksek ateş, dalgınlık Devlet Demiryollan Borçları 
ıJtf 

- Fena bir şey değil... Hatta se
vap ta yapmıf olacaksın. Birisini 
kayığına alacak ve Türk kıyılarına 
çıkaracksm. 

Razı oldu. ve bilhassa ııes kı sıklığı hastalığın şid  .oJ 
Erganı Y7,S!> ı Anadolu Iveil '"'ô9 

Lira 

- Türk kıyılarına mı? Bu bir ... 
Bir . . . Casus mudur? 

Solgun Yüzlü 
inci 
Lükresya o zaman salona açılan 

kapılardan birini açtı, bir ifaret yap
tı. Bir gel}Ç kız göründü. "' 

Bu inci idi. 
- Hayır, canım .. Bir kız ... Genç 

b . k Siyah kadifeden bir rop giymiş-
ır ız ... -
- Siz mi gideceksiniz. Sakın git- t!. ~u elb.iısen.in altından hey~z ipe~

meyiniz Sinyorita... yazık olur. . . lı hır elbısenın uzun eteklerı de go
Ben arasıra giderim de bir §ey yap- rünüyordu. Başında ince bir örtü 
maz!i" rdı. Hatta tanıd&larım var-1 vardı. Solgun olmakla beraber ü -
dır Öyle ya benı"m ·· ·· k mitsiz değildi. • , supurge sa a· 
lıma mı göz koyacaklar, lakin ıiz... Lükresya onu balıkçıya gösterdi: 

Siz gitmeyin. Zaten §İmdi 0 tara- - İste götüreceğin kız ... 
fa ku§ bile uçurmuyorlar. . . - Nereye gidecek? 

Lükresya gülümsüyordu: - Alnnyaya. . . Orada Durmuş 
- Yok cnnım, benim ne i!im var reis vardır. Ona teslim edeceksin 

orada .·· Bir Türk kızını oraya gö - ve ikinci yüz altını da ondan ala • 
türeceksin. Zaten yolda kime rast- J caksın .• 

detli bir ku~palazı olduğuna hiç şüphe 

götürmüyordu. Boğazından pamukla 
aldığım bir balgam parçasının labora
tuvarda ve mikroskop muayenesinde 
kuşpalazı ( Loklııj} baaillerini tesbite 
mu,·nffak olduk. Nöbetçi eczaneden 
ve derhal tedarik ettiğimiz serumu 
yaptık. Sabaha kar"ı hafif terlt"me ve 
ateıı düşmesi başladı. Ertesi gün ve 
üçüncü gün serumları kkrarladık. 

Büyük ve vahşi tehlikeden çocuk kur
tuldu, aile de memnun ve müteşekkir
diler. 
Karilerime: Çocuklarda ses kısıklık -
ları ve titreme ile başlıyan eteş kar • 
ısında kuşpalazı tehlikesini de hatır • 
lnmanızı dilerim. Ve derhal acil ted . 
birlere başlamanızı tavsiye ederim. 

Galatasaray kliibü bu maç için u -
rnumi merkezden müsaade aldığını, 
maçı kendi namı altında çıkan bir t.\
kımla oynadığını futbol heyetine yaz-
mış ve bu karara itiraz etmiştir. 1 

Am3ri :u~h Ati.e tl 3r Ali 111ya : 
Galiyorlar 

1 Amerikanın Berlin olimpiyatlarına 
iştirak edecek olan olimpiyat Timi da
ha ev:vel Atinada Ywıanistanla bir 
atletizm maçı yapacaktır. 

Amerikalıların daha ziyade bir 

sıvıı.s ErLurum93, IJ Anadolu M. "tJ. 

Sosyeteler Ethamı 
Lira ıJ!" 
9<.l,OJ tst. Tramvay 22,•' s,aJ 

9,SO Bomontı 
4 7

, 
ıa ... ?- ~me 11,60 Terkos 1 • 15 
Merkez B O. 62,1.'0 A. Çimento ~ 

t,. B. MU. 
ıı • Hl'.. 

ÇEKLER 
J, ıçlf 

I. T. · 11~ 
isterin 621,JO 1 Liret • ıJ,9 
F. Frangı 12,06 Dolar o,flJ 

Krş . 

------------~-----------NAKiT 

20 F. Frnnsı 
ı Dolar 
ı isterlln 

20 Liret 

Krş 

ı61,00 1 1 Mtı.i'k 
124,'JO 20 Drnhml 
621 20 Leva 
1~S 20 Ley --gösteriş mahiyetinde olan bu ziyareti Boru Dııında ~- ~ 

---·------------!Yunanistan atletizmi için bulunmaz L.K. "'
1 ( *) Bu notları kesip saklayımz, y8 • ı 1 bir fırsattır. Kredl Fonslye Mübadil B OO· r. J 

hut bir albüme' yapı~tırıp kolleksiyoıi 1"' 
Amerikalı atletler Atinanın Balkan . 1881. senesi I07;0il Gayrı • • 9~ıl 

yapınız. ~ıkıntı zamanınızda bu notlar 1 1903 • 88;l 0 Altın o0.o 
bir doktor ~ibi imdaduuza yetifebilir. oyunlarının yapıldığı meşhur mermer 1911 g 84,0ı> Mecidiye 

'----------------!.stadında müsabaka yapacaklardır. J ""-'==---======--=--~ 
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Saçları dökülenlere 

KOMOJEN KANZUK BiKAY E 
Saç tkairi __________________ Ercümend Ekrem Talu 

Yazan: Gcrhart Ellert - 90 - 12 2 /~36 Çeviren: 

Rahip : Attila Bu Seferki 
Arif Cemil SEVİLEN ADAM 

Mağlup Olacaksın! 
Harpte 

Dedi. 
O dakikaya kadar, Beyoğlunda bu 

büyük gazinoyu, çay saatinde doldu
ran seçkin kalabalığı tetkik ile meş
gul bulunduğu için benim yüzüme bi
le bakmayan hu yabancı adam birden
bire bana doğru döndü. 

f -:-:- ~<Acaba Aetiü_s, düşmanının za- ı 
erı ıçın dua eden hır adamı kendi ça
dırında bulndurmağa cesaret edebilir 
ini} dedi. - Affedersiniz, beyefendi ı dedi. 

Size bir şey soracağım. 
Allahın Akı 

Peskopos gülümsedi: 
- «Bunu belki kendi ihtiyarile yap

lnazdı ; fakat her halde ona cesaret e
derdi.» 

Attila başını önüne eğdi ve düşün
dü. Sonra: 

. - «Romalıların benim için ne de-
clıklerini biliyor musun} )) dedi. 

Peskopos Lüpüs tereddüt etti. 

Attila sabırsızlıkla: 

- <cSöylesene? » dedi. 
L - «Allahın gazabı dediklerini mı 
~tediyorsun} » 
h - «Evet, onu kastediyorum. Alla
ın gazabı. 

k E~ Treka peskoposu, sen eğer beni 
cndı gazabı olarak yer yüzüne yollı

r~&~ Allaha inanıyorsan, benim mağ -
tıbıyetim için dua etmeğe nasıl cesaret 

c<liyorsun} Allahın, emrettiği cezayı 
;.erine getirmesine mani olmak mı is-
1Yorsun} » 

Piskopos cevap verdi: 

- «Mani olmak istemiyorum. Ben 
~alnız kusurumuzun affını dileyebili

:~~· Şayet sen galip gelirsen, kral At
ı a, zavallı memleketimiz ne olur}» 

I - «Lüpüs, ben galip gelmiyecek 
() Ursam ne olacağımı hiç düşündün 
bıü}n 

)3 - «Hayır. Bu beni alakadar etmez. 
Unu elbette sen kendin düı::ünmü~-6.. T T 

Undür.» 

iki Allah 

Attila, bir yırtıcı hayvanın çıkardığı 
~v sahası gibi şikayeti tazammun c

en bir sesle: 

- «Hayır! dedi.» Ben Aetiüsle harp 
hlrneğe mecburum. Bunu düşünmek 
abrınıa bile gelmedi.» 
. Kral, bunu söyledikten sonra ye

tinden fırladı. Deği§ik bir sesle: 

h. - «Gel 1 dedi. Gel, hıristiyan ra-
ıp ı Dışarıda benim milletime men

sup bir rahip bekliyor. ikiniz bir araya 
ge~erek tapındığınız ilahları birleştire
ee. olursanız, belki o zaman yarın ki
;ın galip geleceğini öğrenmeğe mu-

affak olursunuz.» 

il .. Mehtapta Şeman Rahibinin çadırı 
r~~~.de çökerek oturmakta olduğu gÖ-_ 
~ du. Rahip kavalını dizleri arasına 

~~. ıştırmıştı. Yüzükler ve bilezikler]e 
"\la) .. 
}' u olan elleri mehtaba doğru kalkı-
k or, Attı1a eliyle onun omuzuna do
llı ~nduğu zaman rahip kendinden geç· 

ış bir halde titredi. lnliyerek: 

8 
- <<T anyü 1. dedi. Mehtabın ayna

~~n~a iki ordunun biribiriyle harp etti
~nı görüyorum. Eyvah, düşmanları· 

ıı galip geliyorlar, Tanyü ! ... » 

Tagınan Ôlü 

di. ~t.~il~ bunu işitince bir adım gerile
llı . uzu mehtapta bir ölü yüzü gibi 
Q. .. avı~tırak, beyaz göründü. Tehdit e-

'"r gıbi • 

Qır-; «Rahip, ne diyorsun}» diye ba-

~r· Fakat Şaman rahibi fikren arz ü
~/~de bulunmadığından, kralın söz
'll 111~ İşitmedi. Korku ve endişe içinde 

erın· 
lte"" .k1 oynatarak, eteklerindeki kuş 

···ı l . . k el v erını ta ırdatarak, homurtusuna 
'-'rn etti: 

lu ;- ((Savaş meydanı üzerinde bir ö
...., aşıyorlar Bu ··1·· k" "\ B ··1" k" "\ •an · o u ım.. u o u ım .. 
n.uh;ırn olan ay, söyle bu ölü kim} 
ltıi.i} ~ırnızın nuru olan Tanyümüz 
~ ayır, hayır I» 

~t\t&l~İp Yerinden fırladı, daima aya ba
dii: olduğu yerde fırıldak gibi dön-

'- -.. <'Ha.yırı T ··ı·· d" '<\tırı k ·· aşınan o u, uşmaıı· 

D ~rnandanı !..» 
erın bir sessizlik. Ondan sonra 

Attila: -Gel, dedi. Gel, hıriatiyan 
Tahip. Dııarıda benim milletime 

mensup bir rahip bekliyor! .. 

Attila rahibin sözlerini tekrar etti: 
«Taşınan ölü düşmanların kumanda
nı 1 Bana bak 1 Rahip 1 Demek ki galibi
yet yine benim tarafımda olacak!.» 

Piskopos haç çıkardı: 

- «Bütün bunlar şeytanla birleşile
rek yapılan sihirlerdir, dedi.» Fakat 
sana hakikat ta bildirilmiş olsa, ku

mandanın ölümü ordunun mağlubiye· 
tini örtemez, Attila 1. Harbin önüne 
geçmek henüz elindedir.» 

(Arkası var) 

• • • 

- Buyurunuz! 
- Lütfen bana şöyle, iyice, bastan 

aşağı bakın. Bende hiç bir fevkal~de
lik görüyor musunuz? 

Herifin ~uurundan 'üpheye düş -

S l d 
mckle beraber, baktım. Ve derhal onu 

aç .nrın ökıilrneaine n kepek' en· 
ıue ıne mani 0 ur. SH.çların kökle- bir şeye benzetmek lazım gelince de, 
rını kııvvetlendirir ve heıiler. Tllbii aklıma top salata geldi. Evet .. tıpkı sa-
r nklerıni lıozmaz, latif bir rayihası lata gibiydi: Göbekli, zararsız, lezzet-

vardır. 

1 siz, gösterişli fakat manasız, kendini 
nglllz Kanzuk Eczaneal b ~ b egenmiş ir adam. 

Beyoğlu - İatanbul Bu teşbihimin saçmalığı, galiba onun 

' , müracaatmdaki saçmalıktan ileri gel-
Zoguldak Aaliye Hukuk Mahkeme- mi;,;ti. Her neyse! Kısaca tetkikten 

•İnden: sonra şu cevabı verdim: 
Zoıuldakta vilayet evrak katibi - Hayır, efendim. Sizde hiç bir 

Nuri kı.zı Muazzez tarafından kocası f k ]•d l k ev a a e i yok. 
eski Kilimli nahiyesi müdürü Necdet 

Rahatça bir nefes aldı. 
Rüştü aleyhine ikame olunan boıanma 

' 

davası Üzerine daveti kanuniyeye - Ben de sizinle ayni fikirdeyim .. 
icabet etmedğinden hakkında Jahit- dedi, ve önündeki bira kadehini yarı
lerin ifadelerinin sureti çıkarılmak ve layıp tekrar yerine bıraktı. Elli yaşla
gazete ile ilan edilmek suretiyle gıyap rında vardı. Şakakları ağarmış, karnı 
kararı verilmit ve pbitler Ahmet oğ • epey şişti. Yanakları bir çocuk yannğı 
lu İhsan ve Ratit oğlu Rıza ve Recep kadar penbe, gözleri koyu mavi idi. 
oğlu Mehmet ve Mehmet oğlu Remzi, Kılığı çok düzgündü; neme lazım} 
Necdet Rüttünün her vakit kumar oy- Yumuşak beyaz bir yaka, kibar renkte 
nadıiını ve aarho1luk yaphğını ve Mu- bir boyun bağı takmıştı. Oturduğu 
azzezle kavga ettiğini ve evine bak - yerde, dikkat ettim: Pantalonunun ü- Bu sözleri söylerken, iskemlesini 
madığını ve karı koca olarak yaşama- tüsü pek yerinde değildi. Bakımsızlık- benimkine o kadar yaklaştırmıştı ki, 
larına imkan bulunmadığını ve kaba - k I d k l tan mı, aldırmamaktan mı?. Zannet- artı e in en urlu maklığıma imkan 
hatin Necdet Rüştüde bulunduğunu H h yoktu. Sonra, ifadesi de beni alakad"'r 
beynn ve tnhndet eylemeleri üzerine mem. er alde, bu adam pantalonu- ., 
muhakeme 19/tubat/936 yılının çar • nun ütüsüne itina edenlerdendi. Fa- etmeğe başlamıştı. Ruhi tahlillere gi .. 
§&mba gününe müsadif saat on dörde kat bir insan bu hususta ne kadar iti- rişmesini öteden beri çok severim. 
bırakılmış olduğundan tarihi ilandan nalı, ne derecede dikkatli olursa olsun, - Yallah, dedim, sevgi, aşk, cazibe .. 
itibaren bir hafta zarfında itiraz et • birazcık tombulca oldu muydu, pan- bunlar o kadar gayri müsbet şeylerdir 
mediği veya mahkemeye gelmediği ve talonun ütü çizgileri behemehal ya- ki, size makul bir cevap verememek· 
vekil dahi göndermediği surette mah-

1 
na kaçar; onlan ortada durdurmak ka- ten korkarım. Herhalde, dünya yü .. 

kemeye kabul olunmıyacağını bildirici bil değildir. zünde, herkes sevilebilir. 
muameleli gıyap kararı tebliğ maka • Muhatabımı görenler, kendisinin - Bu bir dereceye kadar doğru "I 

mına kaim olmak üzere ilan olunur. mutlaka iyi bir aileden, terbiyeli, ken- dur. Bana gelince size kat'iyetle diye
di halinde, az çok variyet sahihi bir a- bilirim ki ben, kadınlar tarafından. u ... 

ın ıçın çı i yorum, dam olduğuna hükmederlerdi. mumiyetle sevilen bir adamım 1 
Ben tab'an konuşkan bir insanım- Bir lahze durduktan sonra, devam 

dır. Sohbet etmesini çok severim. Fa- etti: 

çok • 
enı 

• 
sevıyoru •• 

kat hoşlanmadığım bir şey varsa, 0 da - Evet, beyefendi 1 Hele bir tanesi 
aklımın ermediği ve yahut ki henüz beni öyle sever ki ... Nasıl diyeyim} 
üzerinde düşünmek fırsatını bulmadı- Bana karşı duyduğu aşk, tabiatın ka· 

ı, ğım meseleler hakkında fikir beyanına nunlarından, aşk tarihinin emsali"1-
mechur edilmel<liğimdir. den hariç, bambaşka, yaman bir şey .. 

fstikbali parlak bir ıenç ıüphe yok ki güzel bir arkadatla tctriki bayab dÜ§ÜOÜr. 
liayalinde daima güzel, füsun.kir parlak ve beyaz tenli, nazW ve yumufak pürüz· 
süz cildli bir kadın vardır. Ve bu onun pyesidir. Bu gÜzel ve çıldutıcı cazibeye 
malik kadınlar, Hasan kremlerini ve pudralannı kullananlardır. Yağsı% Hasan kar 
kremini gece pembe Hasan kremini ve acı badem kremini kullanan kadınlar, 
daima ve daima güzel kalırlar. Taravetleri, nefaıetleri daima devam eder. Ve bu 
suretle güzel bir izdivaç yaparlar. Ve kartılannda hayatının devamı müddetince 
aık ve sevgi görülür. Kocaları ve aevıilileri daima seni seviyorum, senin ıçın 
çıldmyorwn sözüdür. Hasan kremi dünyada misli bulunmıyan bir fB}ıeserdir. 
Terkibinde, güzellik ve incelik cevherleri vardır. Tabiatin ve gençliğin ve aıkın 
bütün derinliklerini ve sözünü havidir. ihtiyar kadmlan gençle,tiren, tazeleıtiren 
ve onlara ebedi bir taravet veren Hasan kremi gençleri de güzelleştirir. Çilleri, 
siynh lekeleri ve çirkinlikleri mutlak surette giderir. Ve hiç bir kremde bulurunı -
yan maddeler sayesinde beyazlıktan ve yumutaklıkları temin eder. Beyaz, Raıel, 
Pembe, Natürel Hasan pudralan, aıkın ve İnceliğin ve ıan'atın yarattığı bir bari -
kadır. Ho.san pudralannı unutmayınız ve mutlnka pudra alırken Hasan kelimesine 
dikknt ediniz. Hasnn deposu: Ankara, 1stanbul, Beyoğlu. 

Hamiş: Avrupa veya Paris etiketli kremler vardır ki bunlar, hakikatte yerli 
yapılıyor. Üzerinde hiç Türkçe yazıları bulunmıyan bu nevi kremleri herkes Av
rupa mamulatı diye zanneder. Halbuki hükumetin kat'i emirlerinden Avrupanın 
ıtriyatı Türkiyeye giremez. Çünkü ancak elli kurut kıymetinde olan bir krem yüz 
kuruşa veya ziyade satılabilmesini men içindir. Üzerinde hiç Türkçe bulunmıyan 
bu nevi kremler ya tnkliddir veya yerlidir. Bunun için dikkat etmek lazımdır. 

Bunu, o günkü günde, orada, oy- dir 1 Size kanını tarif edeyim de, hük· 
namağa mecbur kaldığım ikinci dere- münüzü ona göre veriniz. ince mi in
cede rolü izah edebilmek maksadiyle ce.. Sarışın mı sarışın.. Bebek gibi a• 
arzediyorum. limallah ! Bir içim su. Bir metre ku-

Muhatahım sözüne devamla: maşla giyinir .. Ayakkaplannı görse-
- Buraya niçin geldim, biliyor mu- niz tozluk sanırsınız. İşte bu kadın be-. 

sunuz~ diye sordu. ni çılgıncasına sever, beyefendi! 
- Peki, ne biliyorsunuz sevdiğini~ 

- Hayır efendim 1 K d' "k · l b" efendı'm. .. - en ı ı rarıy e sa ıt, 

.. ?yl~ ya; i!.k ~:_~~ ras~ladığım, Y~- I Öyle: <cSeni seviyorum, kocacığım!>• 
zunu sıftah gordugum bır şahsın nı- ibi basit amiyane sözlerle de değil. 
yetlerini, maksadını nereden bilebili- Bg B' · 'deal k ı G"z J ana: c< enım ı ocam . u e 
rim} Onun için, cevabım kestirme ol- ı k - · 1 d" h"t d E t be . . 

1
er egım » ıye ı ap e er. ve , ye· 

du. Fakat bızım top salata, galiba f d' I B d k k .. 
dert dinletecek k fad d en ı . en onun nazarın a er e gu-

Be b d 
ak adr. arı~o~ u. zelliğin enmuzeciyim. Ekseriya, sa• 

- n. ura a en ı eşımı arıyo- hahları karşıma geçer: 
rum.. dedı. - Tam benim tasavvur ettiğim ko-

- Yani, refikanız hanım efendiyi ca sensin! der. 

mi} Biraz hastalanacak olsam: 

- Hayır. MalUmunuzdur ki, cena- - Sen ölürsen, ben arkandan kahil 

hı hak insanları daima çift yaratmlf?· değil yaşamam l. diye inler. 
tır. Herkesin, dünyada, bir eşi, tıpkı Ne zaman kendisine .bir hediye ve
tıpkısına bir benzeri vardır. İşte ben, recek, bir mücevher getirecek olsam: 
hu benzerimi aramaktayım. Rast gel- - Ne lüzumu vardı}. Bana sen la• 
mem ihtimali bittabi zayıftır. Her gün zımsın 1 diye sitem eder. 
böyle muhtelif yerlerde oturur da, o- Mesela, dikkat etmiş: Gözlerimi 
nar bin kişi tetkik edecek olursam, bel- kapadığım zaman, göz kapaklarım o 
ki on beş sene sonra, aradığım adamı kadar şeffaf imiş ki, bebeklerinin ren• 
bulurum. Ancak, sizin de ikrar etmiş gini dışarıya aksettirirmiş.. Saçımdaki 
olduğunuz gibi, be de hiç bir fevkala- ak tellerin sayısını bilir .. 1~te aşk diyo 
delik olmadığı için tam, benzerimi bu- ben buna derim, beyefend~ !. Onun İ· 
lamazsam da, herhalde bana çok benze- çin, benzerimi bulup ta sormak, anla• 
yen birini bulmak ihtimalim vardır. mak istiyorum: Bu sevgiyi tahrik ~ 
Benim de istediğim budur. Amma, di- den ben miyim, yoksa ben tipteki er• 
yeceksiniz ki: <CBe adam 1 Benzerini keklerin hepsi de benim gibi seviliyor· 
bulup ta ne yapacaksın})) Bu sualini- lar mı?. 
ze cevap vermeden önce, ben size bir Herifi hayretle dinliyor, bir t 1:1raf .. 
sual sorayım: Beni sevecek kadın var tan da münasip bir cevap tasarlı;> or• 
mıdır, dersiniz? (Liitfen sayfayı çeviriniz) 
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Bir Sarar 
Faciası 

Bugünkü Keşidede Kazananlar 

12 • 2 • 936 - 61 -

Beşir, Geçirdiği Macerayı 
Yazan: .". Ş. 

Eski 

20 nciTerlip Tayyare Piyangosunun 
Dördii:ncü Keşidesi Bugün Bitti 

Hanımına Birer Birer Anlatıyordu Kazanan Numaraları Aşağıda 
ikbal Hanımefendiye gelince; ~e- ı Bir ıah~h; günef doğarken, boa • 

§İri görür görmez o da ruhunda hır- tancıya elını uzatmı§: 
den bire co§an bir heyecana kapıl • - Azizim!.. Allah, razı olsun, 

mış: senden.. Hakkını helal et. Ben, gi • 

35000 lira 
Kazanan 

- Beşir .. Beşir .• Be§ir!.. diyorum. 

2
2481 

Demekten başka bir ıöz söylemi • Demitti. Bostancı, bu sözlere hiç 
ye muvaffak olamamıştı. taaccüp etmemİ§tİ. Tanrı misafiri 

Oda kapısının önüne, bütün ko • olarak kulübesine kabul ettiği hu 
50 • 1 B b d h" •• h • k" Bu numaranın 750 yukansından 7 naktakı kızlar top anmıftı. u a- yarı mecnun a am, ıç şup eıız ı ~ k d 

1 1500 
.. d . aşagısına n ar o an numara ıçın e 

zin manzara, onları da dakıkalarca günün birinde gidecekti. Ancak, ye- sonu ( 1 ) rakkamı ile biten bütün nu· 
ağlatmı§tı. nemediği bir merakla §U kııa suali maralar yirmişer lira amorti alacaklardır. 

Bu heyecan faslı, beş on dakika sormaktan nefsini menedememişti ~ 
devam ettikten ıonra geçmit; artık - Nereye gideceksin? •. 
ııra sorulacak ve anlatılacak §eyle~ Beıir, bir an düıündükten sonra 15000 Lira 
re gelmi§ti. elile gün doğu tarafını göıtermİ§tİ. 

Senelerce dimağında yaııyan ° - lzmite mi? •• Kazanan 
sarışın hayale kavuımak, Beıirin coş Beşir, bu ıefer dilile cevap ver • 
kun ruhuna büyük bir sükunet ver- mitti: 
mişti. Hanımının huzurunda eıki, - lzmiti bilmiyorum.. Mademki 22949 
dört buçuk ıene evvelki terbiyesini bu taraf lzmittir.. Evet, lzmite.. Bu numaranın 750 yukarısından 750 

muhafaza etmeyi hatırlıyan Beıir; Hatta ... Mümkün olduğu kadar da· aşağısına kadar olan 1500 numara içinde 
ikbal Hanımefendinin tiddetli 11 • ha ötelere... sonu ( 9 ) rakkamı ile biten bütün nu· 
rarları kar§tsında pek güçlükle bir Bostancı: maralar yirmişer lira amorti alacaklardır. 

ııandalyeye oturtulabilmitti. Kar • - Hadi, uğurlar olsun. 
ma karışık sorulan suallere, gülüm- Demiş.. Ve sonra uzakla§an Be • 
siyerek kısa kısa cevaplar veriyor; §İrin arkasından bakarak ili.ve et • 
arasıra gözleri ikbal Hanımefen • mi§tİ: 

12000 Lira 
Kazanan 

diye ilİ§tİkçe, dimağının içinde şiın- - Sakın, derin derin dü§ünme 
ıekler çaktığını hissediyordu. ha... Bir daha kaçırırsan, kendini 2477 İkbal Hanımefendi aııl bir §ey güç toparlarsın. Arasıra, malUın o -
öğrenmek istiyor, fakat buna bir lan macundan yiyiver. İçin pek ıı • 
türlü cesaret edemiyordu. kılırsa, gönlünü ö lece ka ko - ~u numaranın 750 yuknnsından. '750 

loo lira 
Kazananlar 

27918 1972 10561 
4078 26107 24175 
3129 5344 11214 

18592 29499 27344 
9109 26608 12591 
5707 13122 14400 
3401 409 26669 
3827 11090 21325 
9651 12503 2739 

28122 24441 21134 
7423 8208 3040 

13811 22739 

3o Lira 
Kaaznanlar 

26904 11421 6026 
14649 939 1122 
22050 24899 1707 
16152 3239 13256 
80424 19447 15872 
16077 1766 23790 
7589 25717 15863 
1742 20332 20202 

29195 25924 10499 
25608 29903 23318 
15588 20336 27595 

10463 
6107 

17444 
2000 

12220 

5164 
13837 
20158 

993 

10720 
15281 
20328 
20313 
25004 

821 
7754 

12134 
13148 
17494 
19209 ' 

"h ık k l b ! Y p yu aşagısına kadar olan 1500 numara ıçınde 
Nı ayet art mera ına ga e e e- veriver. Hele kendine bir i• arayıp ( 7 ) kk ·ı b' b.. .. 28127 

:r sonu ra amı ı e ıten utun nu· 
dememiş: • ta bulursan, her dertten kurtulur • maralar yirmişer lira amorti alacaklardır. 10359 

120 4575 6903 
17809 997 29931 

- Be§ir!.. Nasıl oldu da Nun sun... 
1 

13716 
Beyle buluştunuz. Betir, bu sözleri dinliye dinliye 1 o o o o L 1 r a 17534 

Demişti. O zaman Beşir, derin uzakla§ml§tı. Fakat bu sözlerin git· 27666 
derin içini çekmiı= tikçe uzakıa,an akisleri, günlerce Kaza nan 18206 

- Mademki, emir buyuruyorsu- onun kulağında kalmııtı. 12976 
nuz anlatayım efendim. Gidiyordu. Fakat, nereye gidiyor- 14953 15283 

Demişti. Ve sonra, bu hazin ma- du? .. Bunu, kendi de bilmiyordu. 8797 
ceranın nakline girİ§mişti. Beıir; Yalnız; lstanbuldan, kendisini za - B 22711 
k .. k"" k d h k t - u numaranın 750 yukarısından 750 

O§ un apısın a o acı a are e ug- lim bir haksızlık ve nankörlükle ko- ~ k d 1 1500 .. d 2320 . . b. . aşagısına a ar o an numara ıçın e 
radıktan sonra, bırdenbıre ır ıı- van insanlardan mümkün olduğu sonu ( 3 ) rak'kamı ile biten bütün nu- 89 
nir buhranına kapılmıı; saçlarını YO• kadar uzak bulunmak istiyordu. marnlar yirmi§er lira amorti alacaklardır. 16389 
la yola ve haykıra haykıra tarlalara Geceleri önüne gelen köyde ya • 3 22158 
doğru koımıya başlamı§tı. Nereye tıyor; gündüzleri, ağır ağır yoluna o o o l i ra 15368 
kadar koıtuğunu, nerede dü§Üp kal- devam ediyordu. 4105 
dığını bilmiyordu. Aradan geçen bir Böylece lzmiti, Adapazarı, Düz- Kazananlar 7900 
kaç günü nasıl geçirdiğini de iyice ceyi, Hendeği geçmiı; Boluya gel • 

4523 39
64 26136 

hatırhyamıyordu. Yalnız günler mİ§tİ. Yollarda, misafir kaldığı köy 13775 
geçtikten sonra, biraz aklını ha,ına odalarında, kulağına bir çok laflar 15122 
toparlar gibi olmuı; kendisini Geb- çarpıyor; ve bu laflar arasında fU 1 o o o Lira 28766 
ze civarında bir bostan kulübesinde kelimeler, sık sık tekrarlanıyordu: 3381 

bulmuştu. - Muharebeyi kaybettik ... Mem- Kazananlar 13794 
Be§iri, bahçelerin arasında, ıuur- leket batıyor . . . Yaşasın, bizim fır. 

3547 212
19 13879 1 

ıuz bir halde bulan ve kulübesine ka .. . Ya biz, ya onlar ... Silah .. Bas- 19235 

7609 8214 7434 
14973 9315 13338 

9959 2092 17304 
3256 12844 4440 

19404 7791 16891 
19962 20054 7155 
25671 22926 10076 
26456 4311 16520 
21099 25717 29657 
23544 27208 21614 
11745 3498 14968 
22721 28211 5004 
12988 24349 26235 
16204 3907 25071 
5628 6803 11638 

28268 15249 5117 
28517 1290 28141 
14169 28718 9119 
1220 24988 27801 

29415 20510 10588 
25287 3645 14369 

216 29005 19152 
22454 3561 17492 

götürerek bir köşede yatıran boa • kın ... Çete ... Tutulmuş, vurulmuş, l' 15930 
tancı, §İmdi onun biraz aklı ba§ına kesilmiş, biçilmiş ... Kuvayi milli • 5 o o 1 r a ........ 2o""ii~"·l.·i;i;k···;;,-u·k°aİ;·r······ 
geldiğini görünce: yeci . .. Padi§ahçı ... Geldiler, gcli • 20 bin liralık mükafat en son çe-

- E; söyle bakalım, arkada!·· yorlar ... Bastılar, basacaklar... Kazananlar kilen şu 40 numara arasında beşer yüz 
Nereden gelip, nereye gidiyorsun?. Be§İr, bunların manasını anlamı-

16879 25880 
lira olarak taksim edilmiştir. 

10948 22009 6515 

Yazıyoruz: 

50 lira 
Kazananlar 

1528 23705 13327 28286 
20325 19372 15513 2098 
9835 20534 15931 14299 

16166 6142 18588 15390 
21459 16681 24115 6087 
10755 22801 4290 23978 
4611 - 11420 28348 21570 

17060 4018 19257 7597 
9220 12080 12045 25500 

25586 15776 20334 15622 
13252 11153 9711 20774 
29496 16916 2671 14063 

4388 546 20308 14144 
27609 14598 19839 12767 

348 22747 1650 13079 
12975 22664 4504 1173 
19454 24081 2816 4196 
10391 8962 21152 11828 
28546 24954 27488 21656 
26328 29797 13701 11194 
28944 11207 21596 10895 

630 18709 21598 10109 
14830 13561 1953 3118 
13567 12990 4231 24348 
14443 22543 3288 28118 
5463 20791 5629 8891 
340 4748 10921 1582 

9537 13663 23622 13084 
16249 14851 21627 23702 
20350 2374 5640 1171 
26156 11792 21990 14202 
15055 22128 15950 17865 
8298 9041 2721 4805 
7148 15564 25303 23663 

15769 27493 4795 28041 
3240 6874 26636 21163 

25125 16693 2963 23034 
7441 ..... 6497 29253 22482 
7351 7564 23653 13973 .......................................... -................ 
iş Banka•ının 
Kumbara 
ikramiyesi 

Diye sormu§tu. yordu. Yalnız anladığı bir fey var- 28024 21129 13412 25770 18541 864 
1941 16889 22709 12506 2203 696 9243 1641 2000 liralık ikramiyeyi kaz:~nan 

Fakat Beıir, bu suale cevap ver - sa, her gün geçtikçe memleketteki 
22109 14021 27520 küçülr Marko kız:kardefile 

memi§; hıçkıra hıçkıra ağlamakla kaynaıma artıyor; herkea bir teliı 
24123 26451 

~ı;: 3397 13812 11578 22924 1842 birlikte • 

mukabele etmişti. içinde çırpınıyordu. 6134 17730 10208 18568 Türkiye ı, Bankasının tasarruf bardı' 
Kim bilir? •. lhtimalki bu ihtiyar Bolu, bir köy değildi. Oraya gel-

94
00 

21023 
4416 15142 14011 12417 oi teıvik maksadile kumbara sahipleri~ 

bostancı da İnsan oğlunun ıerrine diği gece yattığı handa, ertesi günü 15 o L ,. ra 25719 7941 8535 18120 sında senede iki defa 1 nisan ve 1 t~~ 
ve nankörlüğüne uğramıt bir za • para iıtemi§lerdi... Beşir, hayatın- 18021 12712 3979 18794 nievvelde keıide ettiği beter bin lir eti 

3514 8968 8317 10226 ikramiyelerden maada geçen sened.enb,._ 
vau. idi. o da, derin derin içini çek- da ilk defa olarak para ihtiyacı his- Kazananlar ikr e ... 2800 19110 4446 10606 aynca on bin liralık yeni bir · aını; uı-
mit; Beıirin hıçkırıkları kar§ ısında aetmiıti. O zaman hancı ile arala • das ettiği ve bu ikramiyeyi ikifer ~ın ttifİ 
derin bir hürmet ıükutile başını göğ- rında ıöyle bir muhavere geçmİ!ti. 11335 13048 727 23097 191~ ..... ~ ~~!. _ 23040 13762 olarak bet muhtelif keıidede tevzı e 
sünün üzerine eymiıti. - Param yok. 17277 23139 4207 29910 Dolmabahçe Kulesi malumdur. . . d• 

Açık ve saf hava, kupkuru siyah - Çalış. Kazan. 24005 8913 22803 25931 Yıkıldı Bu keşidelerin 1 ıubat 936 tarıb~ 
Ankarada Noter huzurunda yapılan _ 

ekmek; Beşirin sıhhati üzerinde der- - Ne yapayım. 25856 10942 21109 21357 ",. 
Fırtına zararlarını birinci ve altın- 2.000 liralık ikramiye İt Bankasının ,..; _ 

hal büyük tesir göstermişti. Bir kaç - Elinden hiç bir İ§ gelmez mi?.. 15312 17516 19213 25856 cı sayfalarımızda kaydettik. Şimdi al- dıköy ıubesi müşterilerinden Marko ~ .. 
11 

gün zarfında vücudunda büyük bir( - Güzel kahve pişiririm. 12831 16513 9673 dığımız haberler arasında da Dolma- şon Levi'ye isabet etmİ§tİr. Mu~·~~~ 
kudret ve zindegi hissetmişti. (Arkası var) 4111 26302 25314 bahçe saat ~ulesi~i~ yık~.l~ığını ve S~l- 14/ l / 934 tarihinde ik! Jira mukabıli';,. 
= _ _ = 28251 tanahmet mmaresmın kulahının yerın- almış olduğu kumbarasıle tasarruf etst1 rl 

dum. Bu esnada, hızla masanın başın- da, onun biraz evvel tarif e ] d·-· _ 0
- • ·~ • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • ·~ • • d • - den koparak dütecek bir vaziyet aldı- başlamıf ve bugüne kadar 269 l~a f"lil• 

d ye ıgı şe p· S l d B' Öl" - ··• d.k k 1 b 0 ld' · b" "k · · • ş· d" Jd v "k ıye an kalktı garsona bira parasını fır- kildeki bir g k d ıyango ~ orıun a ır um gım ogren ı , o uyucu arımıza ı ırı- ın .tırmııtır. ım ı a ıgı ı ram _..., • enç a ınm, esmer, uzun 1 • • • • akiılf''" 
lattı ve deli gibi gazinodan dışarıya boylu, güçlü kuvvetli bir delikanlı Piyango çekildiği sırada salonda yoruz. . bırlıkte sermayesı 2300 lıraya 1 
fır) d . . . . nın b" hAd• I b·ı Ayasofyanm Sultanahmet çe§mesı bulunmaktadır. ,ı,-

1· kolunda ıçerıye gırmış olduklarını ve ır a ııe o muı, seyyar ı et ha • h . d k' . l . . k ··1· hl T lihli k b b.b. b ·JaaıPİYe&-• • • • 1 . •• K I . cep esın e ı mınare erının u a arı a um ara sa ı ı u ı .-
Du dıv-ınece hareketi kendı kendı- oturacak boş bır masa aradıklarını gör- yıı astamonı1 u Mustafa Rahmı dütmüı, büyük kubbenin de kurşunları . Tayyare Cemiyetine 20, Kızılay• ıo. 

me · o:ah iç;rı arkamı dönüp, baktığım- 1 düm. birdenbire düımüı ve ölmüıtür. tamamen uçmuttur. J Himayei Etfale bea lira teberr\i ..,.;.ti'" 



~ ı.:__şubat SON POSTA Sayfa tl. __.==================================================-===--======--===========;==========================================-:- ~ 
Istanbul iki· c= icra Memur!ı-ğu~dan : 

Dosya ikraz Borçlunun ismi Gayrimen - Gayrimenl ilün bu-
No. No. kule takdir landu;'U maha. 

Şirketi Hayriyeden: 
25 
52 
76 

141 
146 
154 
169 
209 
390 
391 
394 
463 
473 
523 
526 
537 
543 
564 
728 
784 
786 
838 
878 

885 
894 
954 
977 

1025 

2889 5523 8595 12064 15469 18236 20987 24541 27557 50543 33836 olunan kıy-
2895 5558 8644 12076 15475 18382 21001 24632 27563 30586 33859 . met 
2903 5613 8646 12106 15568 18387 21101 24709 27659 30013 33893 Lira 

2915 5616 8725 12232 15616 18414 21122 34784 27661 30620 33945 934/6700 13703 Mehmet Halit. 3500 Babıcaferi Ahıçelebi mahal • 
2942 5626 8803 12235 15644 18480 21249 24745 27662 30656 33962 iesinde eski Sarraf yeni Bi • 
2952 5633 8817 12260 15671 18530 21379 24786 27683 30709 33984 rinci Kantar ocağı sokağın • 
3006 5640 ~927 12268 15696 18541 21383 24792 27713 30832 34010 da eski 23 yeni 5 No. lı üze • 
3035 5673 8941 12289 15699 18552 21395 24891 27744 30865 34164 rinde bir oda ve bir sofası 
3036 5683 8959 12308 15740 18615 21562 24946 27839 30967 34202 olan bir dükkanın tamamı. 
3095 5691 8964 12386 15822 18679 21610 24948 27936 31058 34227 934/6697 13629 Bay Ahmet 1860 Boğaziçine kayden Beyler . 
3110 5717 9041 12450 15856 18717 21614 24958 27968 31127 34240 beyi mahallen Çengelköyün· 
3131 5736 9124 12623 15894 18824 21623 24975 27999 31193 34306 de Havuzbaıı Dereiçi so • 
3140 5752 9159 12626 16004 18825 21680 24990 28032 31225 34353 kağında 2,2, 1 eski 7, Mü. 
3151 5840 9256 12644 1G019 18826 21690 24993 28055 31243 34371 7, Mü. No. lu 145 metre mu. 
3254 5843 9264 I"G88 16134 18839 21723 25053 28076 31302 34396 rabbaı maabahçe iki bölük 
3309 5852 9268 12702 16177 18842 21734 25070 28098 31468 34432 hanenin tamamı. 
3338 5866 9338 12733 16191 18872 21760 25077 28122 31585 34448 934/6696 13342 Mehmet Fahrettin 1500 Eğrikapıda Mollaatkı mahal. 
3399 5900 9373 12856 16227 18873 21764 25188 28133 31601 34473 lesinde Sultanhamamı soka • 
3479 5956 9438 12872 16257 19011 21836 25197 28135 31605 34497 ğında eski 48 yeni 58 No. lu 
3522 6006 9514 12892 16328 19060 21861 25225 28194 31646 34513 kargir iki bölüklü bahçeli 
3546 6007 9534 12972 16342 19097 22043 25286 28.268 31659 34517 bir evin tamamı. 

3563 6040 9556 12979 16345 19168 22087 25322 28304 31749 34581 E S d 
3614 6074 9581 13036 16376 19174 22156 25340 28326 31806 34609 mniyet an ıg" ın dan 
3634 6146 9623 13107 16399 19228 22160 25399 28352 31813 34614 
3649 6206 9624 13116 16409 19304 22.210 25404 28487 31814 34709 istikraz olunan paraya mukabil yukarıda isimleri yazılı borçluları 
3665 6228 9675 13250 16435 19353 22245 25462 28489 31838 34749 tarafından sandık lehine birinci derece ve birinci sım numarasında 
3672 6268 9681 13283 16472 19418 22274 25468 28522 31883 34750 İpotek olunan yukanda adresleri Yazılı gayrimenkuller açık arttırma-
3681 6316 9682 13294 16497 19485 22278 25475 28524 31890 34756 ya vazolunmuıtur. . 
3722 6349 9691 13306 16524 19496 22301 25502 28558 31918 34764 1 - Birinci açık arttırmaları 11 /3/936 tarihine müıadif salı günü 
3733 6377 9754 13361 16600 19500 22305 25526 28576 31971 34803 saat 14 ten 16 ya kadar Sirkecide Yenipostane binası dahilinde bu ... 

1058 3754 6381 9765 13364 16673 19579 22312 28713 31990 34838 lunan ikinci icra dairesinde yapılacaktır. 
llt2 3879 6382 9795 13392 16762 19612 22323 25621 28726 32026 34913 2 - Bu arttırmaya ittirak edeceklerin vereoekleri bedel ı.gayrimen • 
1117 3894 6412 9797 13422 16850 19654 22364 25628 28757 32078 34927 kulatın hizalarında muharrer muhammen kıymetin % 75 ni :bulduğu 
1134 3922 6448 9809 13432 16859 19663 22368 25647 288S7 32087 34934 takdirde son arttıranın üstünde bırakılacaktır. Aksi ~irde ISOn art ... 
IJ35 3937 6577 9811 13490 16896 19672 22404 25706 25964 32152 34948 tıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün Jlaba tuzatılarak 
1138 3939 6578 9855 13506 16961 19695 22524 25761 29084 32163 34955 1/4/936 tarihine müaadif çarp.nba ,günü aaat tl4 len 16ııyaJradar yine 

1144 4001 6736 9879 13510 16966 ' 19721 22525 25784 29144 32217 35024 dairede arttırmaya devam olunacaktır. 
1222 4068 6777 9892 13523 16968 19734 22549 25851 29180 32245 35077 Son arttırmada da verilecek bedel kıymeti mUhammenenin o/o 75 nl 
1226 Al06 6823 9931 13597 16984 19737 22609 25868 2919l 32290 35198 bulmadığı takdirde 2280 No. lu kanuna tevfikan satıı geri bırakıla • 
1312 4153 6828 9944 13612 17090 19796 22665 25897 29202 32331 35225 caktır. 
1387 4158 6850 9952 13616 17095 19816 22704 25914 29228 32385 35229 Satı§ pe§İn para iledir. Arttırmaya girmek istiyenler gayrimenkul • 
1403 4170 6855 10077 13626 17138 19820 22867 26021 29229 32392 35326 lerin hizalarında muharrer kıymetlerin% 7,5 ğu nisbetinde pey akçeıi 
1414 4183 6914 10097 13764 17154 19831 22910 26101 29245 32406 35332 veya ulusal bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. 
1434 4197 6930 10123 13817 17159 19872 22932 26160 29267 32453 35369 

3 - Mezkur gayri.menkulitan müterakim vergi, tanzifiye ve tenviriye 
1442 4216 7058 10153 13823 17176 19874 23005 26168 29309 32500 35443 

ve çöp parası ve sair belediye rüswnlan ile vakıf icaresi borçluya ait 

1528 4232 7090 10337 13837 17226 19899 23017 26180 29324 32541 35472 olup bedeli müzayededen tefrik olunacaktır. 
1564 4282 7137 10340 13997 17237 19927 23186 4 - 2004 No. lu icra iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfika1r 
1c:oo 26234 29340 32631 35505 haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotddi alacaklılar ile dig-er ala"' • 
uoo 4379 7227 10445 13999 17248 19971 23316 26250 

1605 29405 32749 35529 kadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ,,e hususile faı·· 
4387 7279 10479 14057 17255 19973 23271 26342 29414 32765 35531 M 

1608 4518 7284 10525 14080 17284 19976 23279 ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren nihayet yir .. 
1649 4556 7288 10534 14086 17299 19996 23362 26382 29436 32784 35533 mi gün içinde evrakı müıbiteleri ile birlikte daireye bildirmeleri la • 
1653 4579 7303 10592 14138 17310 20029 23425 26492 29471 32798 35542 zımdır. Akıi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar aatıı 
1771 4587 7362 10597 14171 17312 20085 23462 26493 29496 32817 35594 bedelinin paylatmasından hariç kalırlar. 
1762 4637 7382 10629 14179 17336 20124 23477 26502 29589 32819 35595 5 - Arttırma prtnameıi herkes tarafından görülebilmek üzer~ 
1777 4679 7388 10681 14187 17368 20172 23527 26515 29654 32880 35596 2/3/936 tarihinden itibaren daire divanhanesinde asılmıttır. Daha 
1778 4722 7506 10771 14278 17378 20182 23529 26568 29674 32920 35621 fazla malumat almak istiyenler prtnameye ve doıyalanna müracaa~ 
1795 4882 7508 l086l 14283 17430 20188 23553 26580 29715 32929 35622 edebilirler. (794) 
1824 4895 7580 10873 14301 17509 20238 23555 26605 29747 32938 35671 --Doktor Hafız Ce-::-m-a:-1 ---:-------------
1842 4896 7686 10906 14436 17511 20279 23584 26614 29768 32964 35703 Dahi .iye mU ebauı• FENNİN SON 
1 Ot\.. 26705 29780 32986 Pazardan maada hera-ün 3 • 6 
VV/ 4898 7695 10951 14439 17512 20284 23588 35790 a • 

lS Divanyolu (118) No. Telefon: 21398 KEŞFIYATI 
37 4906 7705 11159 14468 17518 20291 23598 26789 29819 33014 35829 - ------------

l987 4910 7764 11169 14505 17539 20321 23688 26881 29873 33028 35838 36379 36465 36469 36475 
2189 4950 1161 1111s 14569 11544 20349 23100 26949 29931 33054 35886 36507 36516 36540 36648 

~74 4953 7820 11484 14630 17558 20354 23743 26962 30003 33061 35900 36654 36669 36742 36852 

~16 4963 7847 11516 14645 17623 20360 23779 27006 30030 33082 35956 36965 37032 37055 37082 
~s 4970 7856 11538 14667 17630 20430 23785 21011 30068 33160 35981 37085 31119 37157 31110 
~ 5032 7876 11539 14713 17640 20626 23840 27065 30080 33175 36007 37176 37249 37344 37455 
~ 5132 7984 11566 14770 17669 20628 23899 27125 30116 33261 36016 37480 37485 37523 37554 

~1 5180 7990 11621 14810 17698 20645 23923 27139 30190 33265 36048 37569 37651 37780 37787 
~ 5191 8004 11672 14855 17737 20663 23940 27295 30215 33365 36058 37796 37919 37945 37991 
~ 5208 8014 11725 14889 17781 20691 23981 27390 30274 33385 36084 38195 38220 38264 38296 

~645 5315 8064 11736 14924 17948 20706 23988 27421 30297 33388 38306 38336 38343 38349 
~ 5343 8149 11775 14938 18026 20777 24014 27483 30301 33390 36128 38391 38455 38561 38609 
~76 5348 8262 11813 15059 18029 20820 24112 27486 36130 38718 38727 38747 38764 
~?74 5425 3o333 33412 36200 38846 38875 38912 38913 

~ıas 5447 ~ !!~ ::::::: !::::! ~::::: ~~~ ~~::~ ~~ 33529 36216 38994 39093 39195 39215 
~11 5453 8526 11948 15272 18070 20879 24363 33530 36246 39233 39269 39382 39418 
~12 5458 27529 30498 33560 36266 39472 39486 39490 39661 
~ 5841 11954 15282 18131 20951 24371 2753 Güzelliğin bütün sırrını terkibinde 

? 5493 8559 7 30511 33634 36325 39736 39742 39765 39871 saklıyan ve genç hayvanlardan istih-
Şirketı' . . . ~~~~ 1~15.7 2096.6 2.44.06 27540 30541 33745 36366 39920 39953 39991 

•itıd h Hayrıye nızamnameı dabılııının 38 ıncı maddeaı mucıbınce l fUbat 1936 tarihine mu···-d'f C . . ... ş· k . H . .d sal edilen bir maddei hayatiyeyi ihti-
e ükumet komiserinin r . . d h . ·ı .. k l h - 1 umartesı gunu ır etı ayrıye 1 are - va etmesinden cildinize taze bir ha-

'det Jı• . ve mec ısı 1 are eyetı ı e mura ıp arın uzurile icra kılınan 26 ın k 'd d k d l l 1016 yat veren VENÜS KREMİ, mesamatı ısseye ımha kurası · b t I . . cı eıı e e yu arı a numara arı yazı ı 
ısa e ey emıftır. k d ·ı 

i--~~;:=~~======::::::;:;:::;:::;::::::==::=:~====-================================= 1 
apama~, erı erin te~effüz ve ifraza· tını teshıl eder. Fennın en son bir ha. 

Z~n,uldak A.Jiye Hukulıt Mahke -1 belediyeden çıkarak semti meçhule rikasıdır. En değerli Türk, Alman, 
rneauaden• / 0 tt•-· h l 'k t Ah h 1 F ·ıd· • gı ıgı ve a en ı aıne ıra ının meç u ransız cı ıye mütehas~ısları ve par. 

Zonculdağın Terakki mahallesinde bulunduğu bildirilmi§ ve bu sebeple fümeri fabrika\an Venüs formülünü 
oturan ateıçi Fevzi kız N · 'IA bl•w l k · • .. . ı azmı • ı ı anen te ıgat yapı masına arar ve - ve kremıni tebrik ve talcdir eimifler • 
yenın muddeıaleyh kocaaı Zon - ·ı · h k d 26 b eti A ·ı · · · · uldak . . rı mı§ ve mu a eme e fU at 936 r. vrupa sergı erınde daıma bırın • 
g eakı beledıye zabıta me- .. 1 · b kıl 1d - ·ı· w • ka b.. ··k "l ,. f m 1 d B gun emecıne ıra mıı o ugundnn cı ıgı Zllllm1' en uyu rnu d at ve 

ur arın an ursalı Remzi aley 
hine geçimsizlikten v k b - muhakemenin muallak bulunduğu altın madalyalar almıştır. ~imdi bü -

e ter se e • ·· d b' k 0 l h k d. • · •· T 0
' k b 1 VENÜS kr · binden ••t ıı·t 1..--- d gun e ır ve ı ve ya ut en ısının tu.'l ur ayan an ı emı mu eve ı ~nma avasının 

bakılmakta olan muh k . d hazır bulunmaaı aksi halde hakkında- kullıınıyoı lar. a emesın e: 
Müdd

0

eialeyh Remzi namına çıkarılan ki muhakemenin sıyaben görülecegi 

1 

Evliyazadc Nureddin Erep Eczayı 
davetiye ve arzuhal zahnna mübaıir ta- cihetle tebliğat makamına kai.ın olmak kimyeviye alat ve ıtrıyat deposu, Js .. 
rafından verilen .....W..ttaı Remainin u. .. ilin olunur. 1 tanbuL 

KAŞE . 

tiEOKALMiNA 
Q ..... 

• Nevralji • Ba, ve dlf •lrlları • Artrltlzm - Romatizma 


