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BULGAR MİSAFİRLER EHRİMİZDE 
Buhran Vergisil.Bulgarista~ 

__ Devlet Ricali 

Dün Kabul Edildi, Bugün Şehrimizde 
Tatbik Olunuyor Bulgaristan 8afvekili n Ha

riciye Nazın M. Mapnof refaka· 

tindeki ıt:evat ile birlikte dlin 

alqam Sofyadan hareket etmişler. 

bu aabah Karaağaca ıelmiflerdir. 

Takaüt Kanunu Değiştiriliyor, Muhte
kirlerden On Bin Lira Ceza Alınacak 

Ankara 1 (Huauai) - Aylık · 
Ye ücretlerden kesilerek ahna· 
cak olan "İktısadi buhran vrrgiıi., 
kanunu Meclisin dünktl içtima· 
ında, uzun münakaşalardan sonra 
kabul edildi. Ve vilayetlere tebliğ 
olundu. Kanun bugllnden itibaren 
llıer'iyet mevkiine girmektedir. 
Kanunuevvel aylığı da buıün her 
tarafta dağıtılmıya baılanacaktır. 

Diğer taraftan yeni tekaüt 
kanunu da tadil edilmek Ozere· 
dir. Bu kanundaki ikramiye uau• 
lllnUn ilga olunacağı, yüksek irat 
sahiplerinden de ayrı bir vergi 
almacağı kuvvetle söylenmektedir. 

Bunlardan baıka ibtikAr ka· 
llunu da hazırlanmaktadır. Muhte-
kirler üç aydan Uç seneye ka· 
dar hapse atılacak ve ( 250 ) li· 
l'adaD ( 10) bla liraya kadar 
ceza ahaacakbr. 

• (Millet Mecliıinln dGnlcl içtima• 

Tüt ün Saf ışınt/akil 
Yôlsuzluk 
Anlaşıldı 

Tütnn inhisar idaresinin Ki· 
tip zadeye sattığı tütünler bak· 
kında geçenlerde neıriyatta bu
lunmuı, ucuz ve zararına satılan 
bu tlltünler münasebetile inhisar 
1daresine bazı sualler de aor-,. 
ltıUftuk. Fak at her nedense idare 
bu suallere cevap vermek lQt
funda bulunmadı, daha doğrusu 
\'erdiği cevaplar pek kapala bir 
tekil aldı. Bu mUnaıebetle kay· 
dedelim ki, idare neıriyabmızla 
•likadar olmamıt değildir. Bizim 
Yazılar llzerinedir ki, yeniden 
(degre) derece usulü tatbik ve 
kiloda ( :!8 • 31 ) kuruıluk bir 
fark teıbit edilmiştir. Ucuz aa· 
tılan tütünlerin derecesinin çok 
Yliksek olduğu bu suretle de 
anl aşılmaktadır. 

Haber ald ığımıza göre Umumi 
Müdür Behçet Beyf ikinci tubeye 
Yaıdığı bir emirde bu muameleye 
•e bu muamele ile uğraıan heyet 
lıakkında nazan dikkati celbet• 
iti iştir. 

lekaiit Aylıklan 
Ônünıüzdeki CumartesiGü
tıü Verilmiye Baılıyacak 
. Eytam, eramil ve mütekaidi· 

"
111 Oç aylıklarının ita1ına kinu

laue\r\r)' b . . 1 - O L ın eşmcı cumartes gun 
Ilı •tlamaıı için defterdarlıktan 

almüdürlüklerine birer tamim 
~Ollderilıniftir, 

0611 lleclbte lsahat ver•• llaUp Veldl-
lluatfa AbdllUllk B. 

ıadald milnakqalara alt tafıillt Ue 
J•DI vergi kanunu 3 inci aayfa•••· 
dadır.) 

Misafirleri Karut~çta hiik~ 

met namına T eırifat müdllr mu

••İni Kudret ve Hariciye Veka
leti namına HuSUll Kalemden 

Selim Rauf Beyler ka11ılamış· 
lardır. 

Bulgar devlet ricali sabah 

dört buçukta Karaağaçtan şeh

rimize hareket etmiılerdir. Ken• 

dilerini getiren tren buglln tam 

on ikide Sirkeciye gelmek· 

tedir. lıtasiyon Tllrk Ye Bulgar 
bayraklarile donatılmıftır. 

Misafir BqyeJdl ye maiyeti 
Perapalasa inecekler •• Vali B. 

tarafından şerel!uine verilen 
ati• yemetind• hazar buluna· 
caldar, alqam 7 de kalkaa tnnle 
de Ankaraya gideceklerdir. 

Liman Şirketinde Bir 
Memur Çıldınyordu 

Derby Y anşının Birinci Mükifabna 
Dair Çekilen Bir Telgraf Hikayesy 

Miıthur 

Derby ya• 

nt la rının 
ba h s I 

•Dıterek 

kısmı 

Arkadaş ara11nda biraz et· 
lenmek ve gDlmek için yapı· 
lan bir şaka. evvelki aDn, aı 
kalsın bir felakete ıcbep oluyor· 
du. Vak'anm tekli ıöyl• cereyan 
etmiştir: 

Liman Şirketinin muhasebe 
kalemi memurlarından Naci Bey 
kalemde mutatj üzere çalış1rken 
namına lngilizce bir telgraf ge· 

ı . Bu telarafta ıu cümleler 
ır. a 

yazıhdır: k' b h • 
"Derby at yarışlarında ı a ıı 

mOşterekte namınıza ( 30.~ ) 
1 ·ı· lirası çıkmııtır. Tebrık 
ngı ~z Vagt 
ederız. " N • Bu telırah okur okumu acı 

Bey elindeki kalemi, 6nllndeki 
defteri bir tarafa atarak derhal 
yerinden a1çramıt Ye dehıetli bir 
buhrana tutularak bajumıt : 

_"Artık bundan aoma çala· 
tılmaz. Yaşasın ( 30 ) bin lngiliz 
lirası, yaıuın " •• aı aonra da 
dlltllp bayılmıştır. 

Naci Beyin seYincinden buh· 
rana tutulduğunu gören arka· 
dafları hemen yüzllne au ıerp
miye ve yanaklarını tokatlamiya 
bqlamıılar, ve bu suretle ken· 
diıini muhakkak bir felaketten 
kurtarmıtf ard1r. 

(DHamı 1 lncl uyfaü) 

Para Borcunu insan Bir 
Kaç Defada Öder? 

Adapazarın Çerçiler 
Garip Bir Val--:'a 

Köyü Halkı 

Anlatıyor 
Aşağıya dercettiğimiı vak'a 

hize vesikalarile birlikte ıande
rilmittir. Şayanı hayret bulduğu• 
muz bu hadiseyi alikadarlann 
nazara dikkatine vaıediyoruz: 

Adapazannın Çerciler köytl 
namına Adapazarı Bankumdan 

(1400) lira istikraz edilmiftir. Pa· 
ranın vadesi geldiği zaman k&ylO 

borcunu tamamen vermif, yalnm 

(90) lira (50) kuruşluk bir borcu 

kalmııhr. Teşrinievvelin on be-. . 
ııncı gilnft bir icra memu· 
ru köye gelmiş, (90) lira (50) 
kuruşluk borca mukabil k6ydea 
( 350 ) lira istemiştir. KöylO itiru 
edince beherinin kıymeti ( 100) 
lira tutan dört manda haciz al
bna alınmıt ve bir yeddi emine 
teslim olunmuştur. 

Bunaa llzeriae, k6yl8dea Haca 
Ali ojlu lbrahim Aja Baalra mll
dtbiyetine mOracaat ederek ya-
palan muameleye itiraz etmif. 

Bankanın Mndnril olan Aaım 8. 
namındaki zat, zahmet etmiş, 

Şilcdgefçilerde11 Necip, lbraltim, 
Hiu.gin w Nalı Alala 

icra dairesine kadar gİtmİf, ya· 
palan yanllfhfa teeu&r beyaa 
etmit ve doayanın derhal bulan
m&11111 istemiştir. Fakat doaya 
bulunamamlfbr. 

( Devamı 8 inci aayfada , 

Türk Polisi Kadrosuna 
Kadınlar Da Giriyor! 

Kahire (Hususi) - Elebnm ıueteai, latanbuldan aldığı f6yle bir 
telırafı neşretmektedir: 

0 TOrk HtıkOmeti Emniyet itleri MUdUrliltD Polis Kanununda 
hayli tadilat yapmıı •• kadınlann da polis olmalarına karar Yermlf

tir. Millet Meclisine teklif edilen llyibaya eöre ilk defa l.tanbulda 

kadın polia istihdam edilecektir. Ayrıca c:liier villyetlerin kadroların· 

da da ikişer kadın polia bulunacaktır." 

Siyasi Münakaşalar 

Şiddetle aulh taraftan adam - Efendi, bili anlamıyor musun? 
insanlar bir daba blribirlerini botulamıyacaklar, harp etmiyecekler 1 

1 

• 



:! Sayfa =-----==--

Halkın Sesi , ___ ,, __ 
Yeni T<:kaüt 

Kanunu 
Ankaradan gelen haberler 
yeni Tekaüt Kanununda ban 
tadilat yapılacaj'l merkezin. 
de:dir. Bu hususta görüttütü. 
müz mütekaitlerin mütaleala
rmı dercediyoruz: 

Fehmi Hı:y (A•kcrl mütckaitlcrden Şch

sadcbaşı Eıııin Nurettin mahallesi 25) 

....__ Yeni Tekaiitlük Kanunu-
muz. hayatlarını devlet kapısına 
haarelmi memurlarımız için çok 
teşvi!<kar ve tatmin edici bir 
mahiyeltcdir. Devlet beni yüı. 
lira ile tekallde sevketti, bugün 
için bu para beni iyi bir surette 
yaşatabiliyor. Millete, Devlete 
müteşekkirim. Fakat ben haki
katin de aşıkı bir adamım. Bu 
para b nim için biraz fazldır. 
Dünya müthiş bir buhran geçi
rirken devletimizin her ıene 
küçülen bUtçe_i bu kadar bol 
t kaUdiye \·ermiye zannedersem 
mUs it değildir. Sonra devletin 
mütckaitleri arasında bir eskilik, 
yenilik farkı vardır. 

• 
Cclftll 8. (Kumkapt Nlıanc:a cadduJ S7) 

- MütckaitJcrle dul ve ye
timlerin maaşları devletin bütçe
sinde mühim bir ycktm tutar. 
Hudutlanmız Boına - He.rsekten 
Yemene kadarken bu devlete 
hizmet eden m0tekait1erimiz ve 
bunlann dullan bugünkü kl\çük 
Tlirkiyenin bütçesinden geçiniyo,.. 
lar. Yeni Tckallt Kanunumuz me
murlanmııa terfih edici maaşlar 
veriyor. Fakat Ankaradan gelen 
haberler yeni teküdiyelerin çok
luğundan ve kanunda tadilat 
lüzumundan bahsediyorlar. Teka
üdiyelerin maimi bir derecede 
tesbiti taraftarıyım. 

Enver B. ( Kadıköy Altıyol Ağzı 210 ) 

- Tekaüt maaşlan için mü
teaddit formüller düşünülüyor. 

Devlet bunlara bütçesinden çı

knrınak istiyor. Bunun için de 
lcendilerine araıi verilmesi ta
savvuru vardır. Bugünkü hiitçe
mi.ıe göre tekaüdiye miktan 
çoktur. Bunun bir an evvel halJe
dilmesi çok doğru olur kanaatin
deyim. 

* Ahmet 8. ( Ahırkapı 3'.l ) 

- lktasadı koruma vergısı 
eski mütekaitlerden alınmiyacak
mış. Yeni mütekaitlerimiz bu 
vergiyi vereceklerdir. Ben bunu 
çok muvaf k buluyorum. Ayni 
ımıftnn tekaüde sevkedilen eski 
ve yeni memurlar ar.ısında azim 
farklar vardır. Bence yeni bir 
kanunla eski ve yeni miltekaitler 
birle ·tirilmeli ve yeni bir formül 
bulunmalı, iltılik ortadan kaldı

rılmalıdır. 

GAZi KÖPRÜSÜ 1 

Memleket 
Vesaitile 
Yapılamaz Mı? 

İstanbul Meb'usu Vasıf Bey 
Miliet Meclisine verdiği bir tak· 
rirdc (Gazi) köprüsünün tamamen 
mü:ııkün değilse kısmen memle
ket vesait ve ma1zemesile yapıl

masım teklif etmişti. 
Bu fikir etrafında, salahiyet 

ıahibi olan ve olmıyan birçok 
kimseler mütalea beyan ettiler. 
Mesele daha ziyade bir fen işi 
olduğu için biz (ölüleri yakma ) 
taraftarlığile şöhret alan Kimya
kcr Nurettin Münıi Beye müra
caat ettik. Nurettin Bey kıHca 
diyor ki: 

" Sınat kimya okumuş olanlar 
C: nirden mamul böyle muazzam 
bir işin demir sanayii olmıyan 

memleketimizde yapılamıyacağım 

pek ala bilirler. it 

Mum Ve Çivi 
Pu Maddelerin Hariçten 
Getiramesini istemiyorlar 

lkh at Vekaleti ithalatın tah
didi r zerine hüktimele maruzatı 

olanlann istediklerini bildirmele
rini cıu.rettiğinden tacirler tica
ret odasına müracaat ederek 
kendi iş şubelerinin korunmasını 

istemektedirler. Şehrimizdeki mum 
nal, nalçe ve san çivi imalatha
neleri odaya müracaat ederek 
Avrupa malı derecesinde ve 
memlekete kafi gelec~k miktarda 
istihsalat yaptıklarını ve bu mad
delerin hariçten getirilmemesini 
istemişlerdir. 

Ekmek On Para Ucuzladı 
Belediye narh kcmsiyonu ek

meğe on para noksanile yedi 
kuruş, francelaya da ( 11,5) kuru§ 
narh koymuştur. Un fiatlerine 
göre franceladao da on para 
kırmak icap ediycrdu. Fakat 
yarım francelalarda beş paralık 
kesir olacağı için komisyon on 
para indirmemiştir. Gelecek hafta 
yırmı para indirilecektir. 

Abanoz Sokağı Cinayeti 
Bir kadın yüzünden Abanoz 

sok:ığmda Hakkı isminde birisi
ni öldüren Agobun muhakeme
sine dün Ağır Cezada devam 
edilmiş, şahitler dinlenilmiştir. 
Şahitlerin ifadeleri Agobun !:•ıçlu 

olduğu iddiasını teyit etmektedir. 

SON POSTA 

Anketimiz 
Kızlarımızda Ne Kusur 

Buluyorsunuz? 
Çoğumuz bugünfln gençle

rinde birçok kusurlar buluyo
ruz. Bu kusurlar nelerdir ve 
bundan dolayı kimler mes'uldnr 

" Son Posta ,, memleketi
mizin maruf kimseleri ara~ın
da bu mevzu etrafında mühim 
bir anket açmıştır. 

Sorduğumuz sualler şun
lardır: 

J - Bugünün kızlarında 
ne kusur buluyorsunuz ? 

2 - Gençlerde ne kusur 
buluyorsunuz ? 

3 - Ebeveyiode çocukları
na karşı ne kusur buluyorsunuz? 

4 - Kızlann evlendikten 
sonra işe devam etmelerine 
taraftar mısımz? 

5 - Kızlar için en muvafık 
meslek hangisidir ? 

Bu suallere topladığımız 
cevapları bir iki güne kadar 
neşre başlıyonız. 

1 BELEDiYEDE 
Tenkit Ve 
Şikayetler 
Takip Edilecek 

Haber aldığımıza göre Bele
diye, gazetelerin neşriyatile ciddi 
surette alakadar olmak kararını 

vermiştir. 
Bu karar cümlesinden olarak 

dün Belediye Reisliği tarafından 
bütün Kaymakamlarla Belediye 
Müdürlerine bir tamim gönderil .. 
miştir. Tamimde gerek Kayma• 
kamların, gerekse Belediye Amir
lerinin gazeteleri dikkatle takip 
etmeleri, bilhassa Belediye itleri
ne ait tenkit ve şikayet yazılarile 
ehemmiyetli &UJ'ette aJAkadar ol
maları bildirilmektedir. 

Yeni Bir Fabrika Açıhyor 
Şehrimizde bulunan maruf 

bir müessese Trabzonda büyQk 
bir mobilye fabrikası açmak için 
tetkikata girişmiş ve makineleri
ni Avrupaya aipari~ etmiştir. Banka Teftişi 

. Gümrüklerde 
T. Ve Sanayı Bankasında 
Tetkikat Devam Ediyor Bugün Kanunuevvel ithalat 

Beyannameleri Verilecek 
İktısat Vekaletinin emrile Tı-

carct ve Sanayi Bankastnda baş

lıyan tetkikata bugün de devam 
edilecektir. Bankanın sermayesi 

hamiline muharrer hisse senetle
r: ne ayrılmış olarak bir milyon 
liradır. Bu hisse senetlerinin 

Türklerde, diğer yü7.de on kada
rınıne hemmiyetli bir kısmının da 

( Oriyantal Endüstiriyel Monopo
list Limited Şirketi ) İl.! ( Bank 
dö Jen~v ) in elinde olduğu 
tahmin edilmektedir. Oriyantal 

Şirketi barut inhisarile Ankara 
Çimento Şirketine ( 15 ) milyon 
liralık sermaye yabrmışbr. 

Kağıt Fabrikası 

Yeni Bir Grup Daha 
Teşebbüse Girişti 

Bulgaristnn Türklerden mü

rekkep kuvvetli sermayeli bir 

grup Türkiyede karton ve kağıt 
sanayii tesis etmek istemektedir· 

ler. Grup bu maksatla Türkiye
nin senelik karton ve· kağıt sar-

fiyatım tetkik etmeğe ba~Jamıştır. 
Senevi sarfiyat miktarı bu sana-

yiin tesisini mümkün kılacak 
miktarda olursa grup derhal faa
liyete geçecektir. 

Bugün giimrüklerde kAnunu
evveJ ithallt listesinin beyanna-
meleri dağıtılmıya başlanacaktır. 
Fak at dün akşama kadar teşrini-
saninin beyannameleri bitmemiı 
ve birçok maddeler dolmamııtır. 
Bu hususta Ankaradan malümat 
istenilmiştir. Dün (450) beyanna-
me verilmiştir. Fakat bunlar 
"kontenjan olmuştur" kaydile ve
rildiği için kanunuevvel listesin· 
den verilmek üzere tekrar top
lanacak ve tasnif edilecektir. 
Alakadarlar bu yüzden gümrük
lerde yine izdiham olacağını, bu 
beyannamelerin hıfzedilmesinin 
daha muvafık olduğunu söyle
mektedirler. Dün Haydarpaş.:nın 
kanunuevvel ithalat hissesi aynl
mıştır. 

Gardiyanlar Beraat Etti 
Geçe ılerde Ahmet Besim is

minde bir mahkümla diğer bir 
arkadaşı hapisaneden kaçmışlar, 
bunlarla birlikte on üç gardiyan 
ağır cezaya sevkedilmişdi. Dün 
hu muhakeme bitmiş ve Ahmet 
Besim ib.; ay hapse mahkum ol .. 
muştur. Gardiyanlar da beraat 
etmiştir. 

Fale1hk Yapıyormuş 
Falcılık yapmakla mnzoun Fatma 

isminde bir kadın mahkemeye veril
mit ve birinci cezada aorguya çe
kilmiye başlanmışbr. Bu kadının 

cebinde garip tekilli bir ayna bulun
muştur. 

Kinunuevvel ~ 

Günün Tarihi 

Dün Bir Çocuk 
Katil Ol<lu 

Din ıabah KGçükçekmecede ~ 
facia olmuş, kahveci Yaşar Efeli 
J•minde bir •enç, atır ıurette 1~ 
laamıftır. Hi.diae fÖyle ohnuf 
On d&t yaf1Dda bir çocuk tabancl' 
aını karı4hrırken birdenbire •~ı 
almıt ve çıkan kurşun, karşısın 

oturan kahveci Yaşar Efendinin ıt' 
betinden girerek kalın bar1ağını ~ 
dalatJnı parçal&mış, ısırtında el ' 
uuında kalmıtbr. Yaşar Efeli 
derbal bir otomobille Cerrah~ 
butaneaine nakledilmiş ve k•:: 
açılarak ameliyat yapılmıft fa 
kan dindirilemedit{ için aımütli» 
katfl çocuk yakaJanmışhr. 

Vagondan Buğday Çahyorınu' 
lklaci cHa mahkemesinde !\fer, 

md bminde birinin hıraııhk cürrıı~ 
muhakemeai yapılmıştır. iddiaya il 
re Mehmet, Haydarpaşada butd" 
yGkll bir vagondan buğday çalar~ 
yakalanmıştır. Gelecek celsede kaıfl 
nrilece ktir. 

Altınlar Ankarada 
Aakaradan tehrimlze bildiril~ 

tfne i'Öre dün gön derilen altın 
kltıt paralar Ankaraya varm•"j 
G5nderllen altnıların kıymeti ( e~., 
bin Tilrk aitim olarak tahmin eti"' 

mektedu. 

Tuğla Fabrikası Açllıyor 
Her ıene, hariçten memle~~ 

timize üç buçuk milyon liraP"' 
ateş tuğlaıı getirilmektedir. ~ 
tuğlaların Türkiyede imali ka 
olduğundan biri Paşabahçed'r 
diğeri Sillhtarağada olmak üıetl 
iki ateş tuğla!ı fabrikası açılt6 
caktır. 

Müstahdemin CUzdanıarı 

Müatahdemlerin cüzdanlarına P;; 
lia tarafından bazı terhler verildi 
r3rülmüştür. Dün belediye tara';;; 
dan Kaymakamlıklara yapılan <P 
tamimde bu cüzdanlar üzerine P ~ 
tarafından ıerb verilmemesi, leap ' 
ferhlerin ancak müstııhdemin idat• 
tarafandan yapılacağı bildirilmittit• 

Ziraat Kooperatifleri 
f.tanbulda timdiye kadar fendi~ 

Kartal, Maltepede olmak üıere ~ 
zirai koop~ratif teşkekkül etmişt' 
Beykoıda da bir Zırai Koopcr• -
tetkil edilecektir. Ziraat Ban~;.. 
bu kooperatiflerin her biri 'lif 
tesbit edilen kredi dahilinde b 
vermektedir. 

İngiliz Lirası Diiıl 
De Düştü . , 

lııgiliz lirası borsada yi' 
diifmü.ştür. Dün 741 1-2 kuru~ 
açılan İsterling altı bin kli5d 

liralık muamele olduktan sooı; 
7 4 J kuruşla kapanmışbr. Ali1' ti' 
darlar İngiliz lirasının bu sure ' 
düşmekte devam edece gini sa 
lemekted irler. 

[&n~•~mR~~ll_R_ı_~_a_y_e_~_·: ________ R_~_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_._~_e_~_._S_. __ 
, ::::::ı =========~r===========~==========:;;:;~~~ 
\i 
l 

I ' 
1 

l 
~-·~=======~!· ~~~~~~~ 
J : Komşu - Has;ın 8... Sizde .. Sö~ 

:.til 1 kısası,. yazan bir muharrir var. Bir 

hanendeyi müdafaa et111it- ı 
2: Komşu - Bir 

ıoruyor, Hasan B... Siıin muharrir sa

z.ende midir? 
\ 

a: HU&D Bey Öyledir, ıaarf 1 
Komşu - Ne çalar Allah a,kına? 

4: Huan Bey - O alqanı 
8İnİD musikiden hiç anlamıya11 

rirlerini tefe koyup çalar 1 
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• 

•• erg n 

Münderecatımızın çok
lugundan dercedilememiş· 
tir. 

lktısadi 
Buhran Vergisi 
Kanunu 

Ankara, t (Hususi) - DDn 
Mecliste kabul edilen iktısadt 
buhran vergisi kanununun esas 
hükümlerini bildiriyorum. Kinu· 
nuevvel aylığı bu esaslar Qzerio· 
den bugünden itibaren verile
cektir. Esaslar şunlardır: 

KAnunuevvel ve mütebaki ay
lara ait maaşat 1 kanunuevvel 
931 tarihinden itibaren meri'yeti 
kabul edilen İklısadi Buhran 
\'ergisi kanununun hUkümleri 
dahilinde ve aşağında gösterilen 
tekilde tevzi edilecektir. 

30 liraya kadar maaş ve Oc· 
retler vergiden muaftır.150 liraya 
kadar maaş 'Ve ücretlerin 30 lirası 
\'ergiden muaf üst tarafı % IO 
vergiye tabidir. 

150 liradan fazla maaı ve 
Ucretlerin tabi olacağı miktar 
aşağıda gösterilmiştir: 

151 liradan 350 liraya kadar 
maaş ve ücretlerin 30 lirası çı· 
karılmaksızm 150 nin tamamından 
% 1 O, üst tarafından % 12. 

351 liradan 600 liraya kadar 
olan maaş ve ilcretlerin 150 
lirası kezalik 30 lira muafiyete 
tabi olmaksızın % 10 ve 151 
liradan 350 liraya kadar 
olan kısmı % 12 ve 351 den 
fazlası da % 16 ya tabidir. 

600 liradan fazla maq Ye 
Ucretlerden 600 liraya kadar kıs· 
mı yukarıdaki esaslar dahilinde 
fazlası için de % 24 vergiye ti
bidir. 

Y enl vergiden istisna edilen 
aylık ve ücretler de şunlardır : 

8 Haziran 1930 tarih ve 1683 
numaralı askeri Te mülkt tekaüt 
kanunundan evvelki kanun ve 
lıükümlere göre kendilerine maaş 
tahsis olunan mütekait yetim ve 
dullarla harp malullerine devlet 
bütçesinden yapılan tediyat hide· 
nıatı vataniye tertibinden maaş 
alanlar bir ay zarfında maaş, 
licret, yevmiye namile aldıkları 
ınebaliğ 30 lira ve ondan aşağı 
ohlanlar ( Ankara şehri içio 

u hak 60 lirdır. 
• 
1 

Zirai işlerde müstahdem iş
çı er ve rençperler, bir yere 
!11~rbut olmıyarak çalışan serbest 
ışçller, harcirah ve harcirah yev· 
hiyelerinin, tamamile mesken 

edellerinin 30 liraya kadar olan 
kısnı k · ı .. ı anun ve nızam ara gore 
Veya herhangi bir uzvun sakat
larnasına mukabil veyahut mah
keme kararile verilen taımi
natJar. 

Habibe 
Mollanın 
Fiskosları 

---
il Habibe Mollayı tanırsınız. 
D ad~oda ıen hikAyeler söyler. 
1 arul~edayi san'atkArlarmdan 
· Gahp Beyin yazdım ve Da· 
rıb o· 

1.~ edayi san'atkirlarıodan Ha· 
b 'be Hanımın canlandırdığı Ha• 
• 

1 
e Mollanın sesini Radyoda 

1şiti . . Yordunuz, resmını ve yazıla· 
tını .. S k si . . on Posta ,, da görece • 
R nıı. 1. Galip Beyin bilhassa 
}':~e~erniz için yazdığı bu hikA· 
b erı perşembe gününden iti
k ar~n resimli bir sayfa halinde 
ittı ler' . . v. 

ırnıze takdım edecegıı. 

Son Postanın Resimli Makalesi * Yapabilirsiniz -tt 1 

ı - Hizmetinizi ve kıymetinizi 2 - S izı ~evmediğinızi bilC:i~inır 3 - insanları idare etme1ini öğ-

takdir etmedikleri uman sabredip kimıelere kendin · ıi ıevdirmek aır· renebiliraeniz, muvaffak olmamanız 

aamanını bekliyebilirseniz; rını keşfedebilineniz, içinsebep yoktur. 

• 
TELGRAF HABERLERi 

• Meclis 1 Münaka al r 
Dün Mecr ste Yeni Vergi Kabul 
Edilirken Hararetli Münakaşalar Oldu 

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

Ankara, 1 (Hususi) - Millet 
Meclisinin dünkü içtima celsesi 

çok münakaşala geçti. Dün en 
mühim mesele İktısadi Buhran 
vergisi layihası idi. 

lık söz alan Rahmi Bey 
( Sıvas ) vergi nispetlerine iti
raz etti ve nispetlerin adalete 
daha yakan şekilde tesbiti lazım 
geldiğini söyledi. Rahmi Bey bu 
mütaleasım bir de takrir vermek 
auretile teyit etti. 

Bundan sonra Refik Şevket 
B. (Manisa) söz aldı ve bilhassa 
şunları söyledi: 

- Memurların fedakirlıklannı 
her zaman sitayişle anmalıyız. 

Evvelce en ağır yükü kabul 
eden bu millet hafif olan bu 
yükü elbette kabul edecektir. 
Fedakarlık nihayet insanların be
şeri tahammülil ile kabili telif 
olmalıdır. 

Bundan sonra gelecek kanun
lar yalnız fedakarlık esasına isti
nat etmemelidir. 

Sonra Ahmet İhsan Bey söz 
alarak irat sahiplerinden de ayrı 

bir vergi kesilmesi teklifinde 
bulundu. 

Daha sonra Sadettin Rıza Bey 
(İstanbul) Bu verginin serbest 

meslek erbabına tahmil edilme· 
mesini, çünkli iktısadi buhranın 
tacirleri ve diğer serbest meslek 
erbabını çok müşkül bir mevkie 
düşürdUğünil söyledi. 

Bu arada Mazhar Müfit Bey 
de söz alarak ihtikar bahsine 

temas etti ve kendini hissettiren 
ihtikarın önüne geçmek için şid
detli tedbirler tatbikini istedi. 

Antalya meb'usu Rasih B. de 
söz alarak bazı temennilerde 

Daha sonra Maliye Vekili 
kürsüye gelerek itirazlara karşı 
cevap verdi \ e ezcümle dedi ki: 

- Refik Şevket ve Ahmet 
Ihsan Beyin işaret ettikleri nok
talar üzerinde hükumet meşgul
dür. Bu hafta içinda neticeleri 
Meclise arzedeceğim. ihtikar 
meselesine gelince arkadaşım 

lktısat Vekili bu hususta dün 
izahat vermiştir. 

Hangi maddede ihtikar varsa 
o maddenin yeni kontenjan lis
tesinde fazla miktarda ithaline 
müsaade edilecek ve tüccar zi
yana sokulacak ve ayrıca da 
takibat yapılacaklar.,, 

Daha bazı itiraz ve münakaşa
lardan sonra kanun 215 reyle 
kabul edildi. 

Meclis perşembe günü tekrar 
toplanacaktır. bulundu. 

------~------------....:...._ __________ ___ ---------

Uyuştular 
Fransa Ve İngiltere Müş

terek Hareket Edecek 
Paris, 30 - Fransa Ticaret 

Nazırı M. Flande'nin Londraya 
yapmış olduğu seyahati beklenen 
neticeyi husule getirmiştir. Artık 
İngiltere ile Fransa arasrnda bir 
tarife harbi beklenemez. Tarife 
meselesinin halline mukabil İngiliz 
lirasının yeniden istikrarı ve ta
mirat meseleri iki hükumet ara· 
sında ayrıca görüşülecktir. 

Darülfünun Mutahassısı 
Ankara, 1 (Hususi) - Da

rülfünunun islAbı için lsviçreden 
bir mutabassıs istenmişti. İsviçre 
hükumeti mutahassıs olarak bir 
zab teklif etmişti. Maarif VekA
leti teklifi tetkik etmektedir. 

• 

Kazanç Vergisi 
Yeni Layihaya Bazı 
istisnalar İlave Edildi 

Ankara, 1 (Hu~usi) - Hazır· 
}anmakta olan yenı kazanç ver
gisi layihasındaki ilave istisnalar 

şunlardır: . 
Sermaysi üzerıne kazanç da-

ğılmıyan koope~atifler, made? 
istihsalleri, san at mekteplerı, 
gündelik kazancı yetmi~ beş ku
ruşu geçmiyenler, kendı azasına 
ikrazatta bulunan ~sarruf san
dıklar 1 harcirahlar, ıkamet, se
yahat' teskereleri, ı:nak~nesiz köy 
değirmenleri ve saıredır. 

Yunanistan Ve lthalAt 
Atina 30 - Bir teker ve 

buğday 
1

0 fjsi ıneselesi tetkik 
ediliyor. Buna teker ve buğday 

İSTER /NAN, İSTER 

Mühim Bir Dava 
Yunanistanda Altı Gaze
te Mahkemeye Verildi 

Atina 30 - Milli Dövize 
karşı itimadı sarsacak mahiyette 
haberler neşretmek iddiasile altı 

Atina gazetesinin davasına bu

gün başlanacaktır. Muhalefet 
Reisi M. Çaldaris gazetecilerin 

müdafaasına deruhde etmiş oldu
ğundan davaya karşı gösterilen 
alaka artmaktadır. 

•.......•..............•........••............................ 
ithal ofiai ismi verilecektir. İtha· 
lit siparişlerini burası bir mer-

kezde toplıyarak mukabilinin 
Yunan mahsulil ile ödenmesini 
kabul edecek memleketlere ha· 
vale edecektir. 

İNANMA! 

lthalAtı tahdit tedbiri, gUmrük varidahnda 
( 9- tO) milyon liralık bir düşüklüğe sebebiyet 
•erecektir. Hükumet bu açığa karş lık olmak 
fizere maaş alanların kaffesinden muayyen bir 
miktar vergi almıya karar verdi. Fakat ev
velki gUn Millet Meclisinde cereyan eden 
müzakerelerden anlıvoruz ki, bu kararda bir
çok şeyler unutulmuştur. Mesela: Emlak sa-

bipleri, lratçılar, bankerler, bankalar bu ver
giden muaf tutulmuştur. Emeğile çalışanlara 
vergiye tabi tutup, parasile kazananları bun
dan affetmek, içtimai adalet prcnsipile telif 
edilemiyecek bir şeydir. 

Bu muafiyetler baki kaldığı müddetçe, 
lktısadiyatı Koruma Kanununun noksan ol
duğuna inanıyoruz. Sen de ey kari, bunun 
maksadı temine kafi geldiğine, 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA/ 

Sözün K sası 

Bir 
Ahlak 
Meselesi 

P.S.-
Herhangi bir milnakaşada 

aczin son haddine gelenler VfJ 

tutunacak yer bulamayanlar, gö
rünüşte haklı çıkmak için, ad; 
bir hileye baş vururlar: Muan7 
larafm yazdığı cümleler arasın· 
dan işlerine gelen bir tanesini 
seçerler, bu cümlenin başı v~ 
sonu arasındaki rabıtayı keserler 
ve davalarıoa bir delil olar•lr 
ileri sürerler. 

VAli Bey de bu madrabaz
lığa tenezzül etmiş. Evvelki gün 
çıkan yazımın yedi maddesinden 
yalnız birini yarım yamalak al· 
mış ve davasının dört taraftarı 
abluka edilen kalesi içinden sıy· 
rılıp çıkmak istemiş. Evvelki gün 
de yazdım k~ bu işlerde 11 kaça
mak yok! " tur ve mes'uliyetle
rinin dört duvarı arasından sıvı
şıp kaçmak istiyenlerin bir omu· 
zunda musiki, öbür omuzunda 
da matbuat jandarmasının eli 
vardır. insana sorarlar: 11 Ne ya
na hemşerim 1 ,, 

Vala Bey, artık, meselenin 
aslını teşkil eden noktaya hiç 
yanaşmıyor. ' 1 Bir bestekarın güf
teyi tahrif etmesinden muganni 
mes'ul müdür? ,, sualini anlama
mazlığa geldiği gibi, Hulusi :B. 
namına uydurulan beyanattan, 
güfte ve beste münasebetlerindeı 
mahut klasik musiki iddiasından, 
yazı san'ati namına yapılan ba
yağılıklardan ilih... hiç bahset· 
tiği yok. Muhlis Beyin güfteyi 
değiştirmesi, Münlir Nurettinle 
alakası olmıyan bir şeydir. 

Bir daha tekrar edeyim: Bes
tekar başka, muganni başkadır.Mu
ganni, bestekinn kendisine ver
diği güfteyi tashih veya reddet
mek mecburiyetinde değildir·. 

Artık Vala Beyin mesleki şeref 
ve haysiyetine müracaat zamanı 

geldi. Eğer bu muharrir, o mes· 
leki şeref ve haysiyetten zerre 
kadar mahrum değilse, yazılarımı 
tahrif etmemeli, evvelki gün bah
settiğim yedi maddeye cevap ver
melidir. 

Şimdi bu tats11. münakaşa 
musiki çerçevesinden çıkarak bir 
ahlak meselesi haline gelmiştir. 
ValA Bey "tebriyei zimmet,. e t
melidir . 

Yine o gazeteye biri bir 
mektup göndermiş. Tanburi Ce
milin yegane kadın talebesi imiş. 
Münür Nurettinin filan besteyi 
tahrif ederek okuduğunu iddi 
ediyormuş. Basit musiki esasları
nı tekrarlamaktan bıkkınlık gel· 
di, fakat bir de bu hamına hatır
latalım ki, her muganni bir bes· 
teyi kendine göre "intcrpreter,, 
eder; garpta her bestenin müte~ 

addit ,,arrangement,, ları vardır; 
bizzat merhum Cemil Bey eslifın 
eserlerini kendine göre "tri,. ler-
le, "nuance., larla, bambaşka 
çalmıştır. Zaten bu Hanım her 
kimse, hocası Tanburi Cemil 
Beyden hakkile istifade etmiş 
olaydı, ikinci bir tanburi Cemil 
olurdu. Görülüyor ki en iptidai 
musiki kaidelerinden bile haberi 
yokmuş. 

Niçin Zehirlendiler 
Dün Üsküdarda bir zehirleQ., 

me hadisesi olduğunu, bir yemek 
esnasında beş kişinin zehirlendi
gını yazmıştık. Tahkikatımıza 
göre hepsi kurtarılmışlardır. H -
disenin sebebi elma komposlo-
sudur. Alakadarlar kullanılan 
şekerin arasında zehirli bir mad· 
de olması ihtimalinden, b\Jtum 
da kaçakçılıktan ileri gclc1ıgin-

den bahsetmektedirler. 



n 

~.,..};/emleket Haberleri 

Znnguldakta 
Gençlik 
Teşkilatı 

Zonguldak, (Hususi) - Ge
çenlerde, wehrimizde bir gençlik • 
tekilib vDcuda getirmek için 
addı bir teıebbüa yapıldığım 
bildirmiş ve bu teşekkülün, 
.. Hars ve Spor Birliği,. ismini 
.ıacağını da ilave etmiştim. 

Klübün meydana gelmesi için 
ilk adımı atanlar meyanında 
bulunan, gençlerimizden Ziya 
Haşim Beyin hazırladığı nizam
name ufak bir tadilatla kabul 
edilmiş, ayni zamanda kanuni 

'merasim de bitirilerek klüp res· 
'men teessüs etmiştir. 

Birliğin kuruluşundan ıonra, 
uzun zamanlardanberi bot Ye ıs
sız duran ıpor sahaları, oldukça 
muntazam ve canlı spor tezahür· 
)erine ıahit olmaktadır. ••Hars 
ve Spor Birliği,, nin şimdilik, f aa· 
liyetini en faz.la teksif etiği kı-
sım, "Musiki 'fe Temaşa,, ıube· 
ıidir. Bu şubenin "Alafranga 
Musiki,, kolunda, orta mektep 
musiki muallimi Reşat Ye genç 
viyolonist Yaşar Beyler çok çalı· 
ııyorlar. Temaşa kısmına mensup 
gençler de yakında faaliyete ge• 
çeceklerdir. Alı mel 

Somalılar Gelmemiş 
Bergsma(Hususi) - Çarşamba 

gilnll Bergama Spor klübü Soma 
spor klübUnden bir telgraf almış
tır. Bu telgrafta Bergama genç• 
)eri cuma günll için Kınık nahi
yesine maça davet edilmektedir. 
Sporcılarımız daveti ve müsaha· 
kayı kabul ederek Guma gl1nil 
Kınık nahiyesine gitmişler, fakat 
ıaatlerce bekledikleri halde So· 
malılar' icabet etmemişlerdir. Bu 
vaziyet karşismda gençlerimiz 
Somalıların mağlüp addedilmesi 
kanaatindedir. Cemal 

SaHhlide Futbol Maçları 
Salihll (Huıus1) - Buraya 

gelen Manisa Sakarya kulllbü 
gençlerile Bozkurt takımı arasın• 
da bir futbol maçı yapıldı ve 
beraberlikle neticelendL 

Ayni glln Kasaba takımı ile 
GUrbUzler yurdu arasındaki maçta 
Kasabalılar 3-1 galip gelmiflerdir. 

Bu Çocuğu 
Tanıdınız Mı? 

işte, bir küçük mektepli resmi. 
Kendisi, annesi veya babası her· 
halde tanıyacaktır. Bu takdirde 
Matbaa .. za müracaat edilsin. 
İf' B.."' lec s m n kumbara bedelini 
1 r ı ç ed~ceJi:ı. 

1 

. . . 
SON P·OST A Kanunuevvel~ 

OINUN M 1 S B LESİ _.,_l __ E_v_D_~oruj 
1 .... ______________________________________ .. Şeker 

Otomobil Kazaları Hastalığı 
-··- - -----------

Başvekilin Geçirdiği Kaza Münasebe-
tile Bir Mütehassıs, Fikrini Anlabyor 

Bu ıerll•ha metre sür'atle 
altında beş se- giden bir otomo-
nedenberi gaze· bilin kaza yap· 
te sUtunlarında mıyacağı da ga· 
vakit vakit inti· ranti edilemea. 
ıar eden yazdan • J Esasen bu nokta-
okuyordum. Eski ' ya itaat eden 

ve tecrübeJi şoför- hiçbir otomobil 
lerimiz, her kaza yoktur. O halde 
vulrnunda oto• belediyemiz Av· 
mobilcilik aley• rupanın bllyük 
hine husule ge• ıehirlerinde oldu-
len umumi nef· ğu gibi, sür'atin 
retin izalesi için azaltılacağı nok· 
fikir •e mütale· talara görünecek 
alarmı yazdılar şekilpe birer ihtar 
ve bazı ebem- livhası asmah ve 
miyetli noktala· bu noktalardan 
ra da temas et• geçen otomobil-
tiler ; fakat bu leri daima kon-
yazı ve fikir trol ettirmeli ve 
eabibi meslek· Dilckabizlik. güzünden çarpışmıı iki otomobil her şoföre, sO.r'a-
daşlarımın husale gelen kazalarla zaman ve mevkün müsaadesi tinin her zaman hakimi kalmasında 
yakinen alakadar olamamaları nispetinde onun sür'atinden isti- ısrar etmelidir. 
dolayısile, görüşleri daima bir fade etmek medeni yaşayışın bir Geçenlerde Avrupadan şeh· 
tabaf~. ve ks~thi kalıyordu, zat ve hakkıdır. Zaten otomobilin, yapı· rimize gelen bir fabrika seyyahı 
se e ı va a hakkında müspet lışı itibarile, uzun boylu yavaş lstanbul otomobilciliğinden bah-
esaslara temas edemiyorlardı. yürümesi muvafık degw ildir. Yal· 

Otomobil kazalanna karşı sederken: 
müessir olacak tedbirlerin mUna- nız sür' atin hiçbir kazayı davet " - Çok zarif taksi otom o• 
kaşası beni ötedenberi zihnen etmiyecek şekilde idaresi, seri billerioiz ve mahir şoförleriniz 
meşgul etmektedir. Bu hususta hareketlere geçildiği zaman neza- var. Lakin bahsederim ki şof~r-
beş sene evvelki düşünçelerı·mıe ket kespeden noktaların takdiri 

k h . d. İş b b lerinizin yu .. ide doksanı mecnun· 
bugi\nkü kanaatlerim arasında ço mil ım ır. te u se epten 

, epeyce farklar vardır. Buna se- Paris Belediyesi seyrisefer tali· dur. Zira yollarmwn en dar ve 
bep : Şehrimizdeki Ceza ve Hu· matnamesinin yedinci maddesin· en kalabalık noktalarında oto• 
kuk mahkemelerinin birçok oto- de ( Herhangi bir vasıtai nak· mobillerinizin çok tehlikeli ve 
mobil kazalarında beni ehli vukuf liyeyi sevkeden kimse, sür'a-ı- seri harekatını başka hiçbir ıeyo 
ııfatile davet etmesidir. tinin daima hakimi olmıya bamledemiyorum.,, diyordu. 

Ehli vukuf sıfatile vazıyet mecburdur) kaydini koymakla Kendi memleketlerinde ala-
edilen otomobil kazalannda, vak'· iktifa etmiştir, bununla beraber bildiğine koşan otomobiller ara• 
anın en ufak tafsilatına kadar aynı· ma.ddeye (kaza ihtı·maıı· olan d b b b. · 

hali. d ) ik b sın a üyümüş ir ecne mm şu 
ma ın e yapı an tetk• at, a· mevkilerde yavaşlablacağı ve 
zan vak'amn aynen tekran, yine d sözleri şayanı dikkattir. Filhakika 
mahallinde dinlenen ıahitlerin batta büsbütün urulacağı) da Avrupada otomobiller çok sür'at-
ifadeleri, çizilen krokiler velhasıl llive edilmiştir. li hareket ediyorlarsa da kaza 
toplanan bütün bu malômata is- lstanbul Belediyesi seyrisefer ihtimali olan nazik mevkilerde 
tinaden yazılan birçok keşif ra· talimatnamesinde: Şehir dahilin- k d ı d 

b il duracak a ar yavaş amasım a 
porları, bana, kazalan husule de işliyen otomo i erin saatte 
getiren başlıca .ebepleri teşrihe (20) ve otobüslerin (15) kilo- biliyorlar ve seyrisefer talimat-
medar olacak sıhhatli neticeler metreden fazla sür'atle hareket namesi bılafma hareket etmek 
ve kuvvetli kanaatler vermekte• etmelerini men ve bu sür'ati de hiçbir şoförün hatırından geç• 
dir. Şimdiye kadar elde ettiğim bazı şartlarla takyit etmektedir. miyor. 
bu netice ve kanaatlere istinaden Şehir içersinde saatte azami (20) l Yarın: Seyrisefer talimatna· 
otomobil kazalan ve sebepleri kilometre sür'atle hareket eden meıine riayetsizlik) kısmını ya-
bakkındaki fikir ve mfttalealanmı bir otomobil her nekadar vukuu zacağım 
ve tenkitlerimi ıırasile kaydedi· melhuz birtakım kazalardan ken- Otomobil Mektebi MüdilrG 
yorum. disini koruyabilirse de (20) kilo- Fikri Ttn1/ik 
Kazalarm Başlıca Sebepleri 

Muhtelif mahkemelere ver
diğim son yirmi keşif raporum
dan çıkardığım neticelere göre, 
kaza sebeplerini, en fazla teker
rllr sırasile, altı kısma ayırmak 
icap ediyor: 

1 - Fazla sllr'at. (Yirmi 
vak'ada 1 l defa ). 

2 - Seyrisefer talimatname
ıine riayetsizlik ( 70 defa ). 

3 - Yollarda halkın kendi
sini idare edememesi ( 8 defa ). 

4 - Y o Harın fena vaziyetleri 
( 5 defa). 

5 - ŞoförlUkte tuunuzlok ve 
acemilik ( 5 defa ) 

6 - Otomobilin ıeyrisefere 
mUsait bir vaziyette olmaması 
( 3 defa). 

Kazaların ıebepleri olarak 
kabul ettiğim bu alb noktadan 
hazan bir tanesi, bazan ikisi ve 
hazan da üçil birden bir kazanın 
husulüne sebep olmuşlardır. Şu 
halde vaki olan yirmi kazada (42 ) 
muhtelif sebep mevcut demektir. 

Bu ( 20 ) kHa neticesinde (9) 
kişi vefat etmiş, ( 8 ) kişi ağır, 
(7) kişi hafif yaralanmış ve Dçftn· 
de de yalnız müsademe eden 
otomobil hasara uğramıştır. 

Fazla Sür'at 
Birinci sebep olarak fazla sür'ati 

mütalea edelim: Filhakika otomo· 
bil süy'atli bir nakil vasıtasıdır, 

Kanun Tatbik Edelim, 
Ederken Can Y akmıyalım 

Anlattığımız r1ak'a lşttt brı kulübe önünde «regan etmiştir 
Belediye talimatnamesinin bir dığını göstermiştir. Anlatalım : 

maddesi, dUkkAn ve kulübelerin Köprüdeki Kadıköy • Hay-
önlerine konan tentelerin kaldı- darpaşa iskelesinin hemen 1ağ 
rılmasmı Amirdir. Dün bir tesa- kenarında her nevi mecmua, ki-
dUfün bizi karşılaştırdığı bir ha- tap ve gazete satan bir Türk 
dise, bu maddenin tatbikında genci vard&r. Dün sabah, beledi-
uygunsuzluk ve usulsU.zlük yapıl- ye memurlan bu kulübenin tıı:e-

' BusriJnkU •Ötunumuıd•plf 
doktorların •mamiyetle J' 
bet dedikleri ,eker ha•t•lı 
tlaa bahsedecejiL _,_ 

(9 k hastalığı de~ ve er bir insanıoka; 
da teker olmaaı demektir· 
hali yerinde olanlann karı.J 
teker bulunmaz. 

Sebepleri - Şeker bas~ 
ğ1nda verasetin büyük bir t d,
vardır, yani bu hastalık ana _, 
babadan ve ecdattan geçeb 
ecdadın yalnız ıeker hastalı~ 
değil, romatizma, mesanede f,t 
babreklerde kum, yahut taş~ 

lun~ası, şişmanlık, sinir kas~ 
lan, aar'a, umumi felç veya d~ 
gibi hastalıklardan birine '/ 
m111 olması da çocuğuna veY' 
runlarına şeker hastalığı ge~ 
bilir. içki illeti de şeker hafi 6' 
ğmın vahimliğini büyük ölç 

artbrır. -
işaretleri - Bu bastahğ~ 

ipretJerini tanımak, tedavisi J 
lıiç olmazsa kısmen önüne g l' 
mesi için pek lazımdır. Zirll ~ 

hastalığa mahsus bir I Rejiınl ~ 
kip etmek icap eder. Hast~lı fı 
birinci devresi pek sessiıdır 
uzun ıUrer. 

Bu hastalığm en başlıca ~ 
reti şudur: Hasta günün he~ ti 
tinde susar ve bunun için ıd ' 
boldur. Fakat ekseriya, su içfll 1 
arzusu pek te ifrat derecede İ 
madığı için hastalığuı işaretlil' 
başka olur: Dişleri yumuşar, ı' 

hap yapar ve kanar, ağız k11,ıl' 
dişler düşer, vücutta kaşınn> , 

Ekzama, kan çıbanları olur, g~ 
ler :ı.ayıflar ve basta okuduğıJ J 
tabı uzaklaşhrdıkça görıO 
başlar. 

Sinirlilik işaretleri de gör%. 
Haata sebebsiz kuvvetini ka f 
der, umumi yorgunluğa dil~ 
etleri çekilir, sinir ağrılar• J 
g5ıterir, hafıza zayıflar, uy" J 
meyil çoğalır ve çalışmak be 

azalır. rl 
llatiltitları - Albümi11t il' ıl 

ıü Gangren, Zatürree baslll 
luı tevlit edebilir. .J 

(Aı'k••·;,.; ...... -~ ·L- _ ......... _._ ... _...... F.._ 

rindeki tenteyi kaldırmaya te;J 
bDı etmişlerdir. Fakat tente -' 
lam olduğu için evvel& b~ 
kesmiye kalkışmışlar, .oıuq' f' 

olamayınca kitapçının gaıe~~lı" 
mecmualarını kucaklayıp k&J pi 
sinden içeri fırlatmışlardır. f ıı-.; 
rımn derecesini bilmiyoruı. tl 
iyi biliyoruz ki kanun "e lc~ııJ
matlar efradm ve rertıi teşetıııdJ 
lerin mUtekabil haklarına 
çir.en ya~ılı formülle"rdir. ğrf 

Bu formüllerin tatbikıne e ~i' 
ıtaruret yoksa, can yak•Cğjtdi': 
mahiyet -vermek doğru de U"eı~W 
Düne kadar bir seyyar ~ıı bi' 
olan bu kulübe sahibi, bug~11ıi1'( 
tutmuş, kendini kurt:ırıP ucf ~; 
ye yergi veren bir ınüke :,ıct1ıl 
line gelmiştir. Onu, bu ıı ı·e~( 

~ .. ".l ,. JI' 
klr Te faydalı ycluno.-.· ı;ı J 
mek hiçbirimizin h:ıldcır.>•ı b~ 
ğildir. lstanbuJun mJJk.t ~~.. '$ 
lmlri sıfatile Mubiddın ı:ffı1 
bu hidise ile bizı.at ırı.e ··~ıı~ 
masmı bilhassa rica edı}Ci 
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Amerika da 
Komünizm 

Vaşington, 30 - Polis, ko
münistler tarafından tahrik edi-

len işsiz ve açların Vaşington 
tizerine yürümele.ri için vücuda 

getirilmit bir tertibah meydana 
çıkarmıştır. Açlar (1400) kam-
yonla nakledileceklerdi. Niima
yişçiler:n etrafı taşa tutmaları 

için kamyonlara kafi miktarda 
taş ta yerleştirlmişti. 

ispanyada 
Tahrikat 

Madrit, 30 - Rejim aleyhin• 
de neşriyat yapan birtakım ga-
zetelerin basıldığı bir matbaa 
meydana çıkarılmıştır. Sahipleri 

tevkif edilmiştir. Aynca, bu ga
zetelerden birinin de sahibi ya• 
kalanmıştır. 

Fırtına Kazaları 
Londra 30 - Amerika tica

retl hariciyesine mensup Trader 
vapuru, İngiliz sahillerinde teh
likeli bir surette karaya otur
muştur. Vapur güçlükle yüzdü
rWmüştilr. 

• Nevyork 30 - Herman Fraı 
isimli bir Amerikan vapuru da 
ŞimaU Karolin adalan aahilindo 
tneçhul bir yelkenli ile müsade-> 
me etmiştir. 

Lehistanda Casus idamı 
V arıova. 3 - Sovyet Rusya 

heaabına çaluımakla maznun yedi 
ıacus idama mahküm edilmit, 
Reiaicllmbur bunları affetmediği 
için yediai de idam edilmittir. 

Alman Bankaları Birleşiyor 
Berlin, 30 - Hükumet ve 

bankalar mehafili, büyük banka-

ların birer grup haline gelmeleri 
dUıUnUlmektedir. 

Alman Milletine 
Beyanname 

Berlin, 30 - Harbiye Nazın 
Ceneral Groner millete hitaben 

heyecanla bir beyanname neşre• 
derek itimadını kaybetmemesini, 

Alrnanyada bir yangın çıkarmak 
İstiyen kin, tefrika ve cinnete 
karşı mücadele etmek için bir· 
leşmesini tavsiye etmektedir. Bu 
zat diyor ki: 

" - Devletin satvetl yerinde· 
dir. Hükumet müteyakkızdır ve 
her türlü isyanı da tenkile az· 
llletmiştir . ., 

B A a 'i C i 
.............. __.--~------------------------.. Evde Erkek 
Japonya, Vaziyeti Yine Değiştirdi Çekilmez 

Sırbistan Bulgarlara Nota Verdi Bi~vı.~~~~ .~~!~ c. Akvam Da ElD bütün gün evde kalacağım, 
ve öğle yemeğini her gün aizinJe 

~aşırdı, yiyeceğini söyleseler, o aa&mla 
Y 1 evlenir misiniz? 

Kaldı. Genç kızların bu suale vere-
cekleri cevap " Evet " tir. Çnnkn 
onlar henüz aşk ve hayal ilemin
dedirler. Erkeğin evde kalmasını, 
•evgililerile hep beraber yaşama
larına imkan vereceği içi.o, hatta 
tercih ederler. 

Paris 30 - lngiltere Hüküme
ti namına Çin • Japon vaziyetini 
tetkik etmek üzere Mançuriye 
giden heyet ilk raporunu gön· 
dermiş tir. 

Bu heyet, ayın yirmi dördnne 
kadar olan vaziyeti bildirmekte 
ye Japonlarm sür'atle ilerledik· 
leri için soğuktan çok müteessir 
olduklarını kaydetmektedir. (300) 
kişi, bu yüzden harp edemiye
cek bir hale gelmiştir. 

Takyo 30 - Tien• Tsni de Ja· 
pon ve Çin kumandanları ara
sında son hadiselerden dolayı 
müzakereler ·olmaktadır. Vaziyet 
gergin olmakta devam ediyor. 
Mukdende hemen her akşam 
tüfek sesleri işitilmektedir. Japon 
nöbetçileri sık, sık taarruza uğ· 
ramaktadırlar. 

Çinde Yeni isyanlar 
Mul:den 30 - Üç. eyalet va· 

lisi, neşrettikleri bir beyanna
me ile Nankinden aynldıklarını 
bildirmişlerdir. 

Japon Aleyhtarhgı 
Şanghay 30 - Japon malı 

ıattıldarı için Japon aleybtan 

cemiyetler iki Çin mağazasının 
memurlarıni tevkif etmişlerdir. 
Bunlardan mühim para cezası 
alınmıştır. 

Londra, 30 - Amerika Ha
riciye Nazırının Japon ordusu 
hakkında " Başsız kalan ordu " 
sözünü ıarfetmediği resmi tel· 
graflarla anlaştldığından Japon 
halkının duyduğu infial sükünet 
bulmuştur. 

Japonyanm Yeni Notasj 
Paris. 30 - Cemiyeti Akvam 

tarafından Mançuriye gönderilen 
heyetin vazife ve salahiyeti ev· 
velce Çin ve Japonya tarafından 
kabul edildiği halde Japonyanın 
yeni bir nota vermesile vaziyet 
büsbütün değişmiştir. 

Japonya, Cemiyeti Akvam 
Meclisine verdiği bu notada tet
kik heyetinin Çin - Japon işlerine 
kanşmasım arzu etmediğini bil
dirmiştir. Bu nota, Cemiyeti Ak· 

vam Meclisini hayrete düşürmüştür. 

Tokgo sokaklarında me,akla o/canan /ıarp teblillerl 

Macaristanda jSırpların 
Darbei Hükumet Bir Notası 
Teşebbüsü 

Viyana, 30 - Peştede mey
dana çıkanlan darbei hükumet 

tebekesi, zannedildiğinden daha 
çok esaslıdır. Macar gazeteleri 
ve ajansmın tekzibine rağmen 
elde edilen vesikalar, bu hare· 
ketin pek şuurlu idare edildiği 
anlaşılmıştır. Bu hareketi idare 

edenler, " Macar inithahı ,, cemi
zetine mensupturlar. Nezaretlerin 

nasıl işgal edileceği, şehrin mü
him mevkilerinin nasıl tutulacağı 

kamilen planlarda mevcuttu. Te
şekkül edecek kabine azalarından 
bir kısmının da ismi bulunmuştur. 
Bunlardan Ceneral Haitz Harbiye 
nazırı olacaktı. Peştenin sosyal 
demokrat gazeteleri kim.ilen 

müsadere edilmişledir. 

Çünkü Meclis Reisi ve azaları, 
karşı karşıya mevki alan iki or-

dunun vaziyetinden endişe edildi· 
ğini, yine iki hükumetin kendisine 
haber vermiş olduğunu ileri sür .. 
mekte ve bu gibi değişik hare
ketlere bir mana verememektedir. 

Belgrat 30 - Triyanon Mu
ahedesinin yıldönümO mlloasebe-

tile Sofyada vukua gelen hldi
selerin heyecanı hill devam edi
yor. Siyasi mehafil ıoğukkanWı
ğım muhafaza etmekte ise de 
bunJann vahim neticeler doğu
rabileceğini de gizlememektedir-

ler. Gazeteler, "Harp istiyen 
Şanghaydaki Çin talebesi gibi 

hareket eden Bulgar talebesi,, 
nin bu kabil nllmayişteri zaman
sızdır, diyorlar. 

Sofya, 30 - Bulgar hükume
tinin verdiği teminatı kafi gör
miyen Belgrat hükümeti, Bulga
ristana bir nota vermiştir. Ayrıca 
Sırbistanda bulunan Sırp sefiri 
de vaziyet hakkında bir rapor 
hazırlamak fizere Sofyaya hare
ket etmiştir. 

Gandi Pariste 
Londra 30 - Mahatma Gandl 

Parise müteveccihen Londradao 
ayrılmıştır. 

Cenevre, 30 - Yuvarlak Ma· 
sa Konferansı murahhasları Hin· 
distana hareket etmişlerdir. 

Fakat bir defa da evli kadın
lara sorunuz, alacağmız cevap 
" Hayır " dan ibarettir. 

Hiçbir evli kadın, kocasımn 
gününü evde geçirmesine taham
mül edemeL Çünkü erkek evde 
kaldığı zaman herşeyi görür 
ve her şeye karışır. Evde kadı· 
om saltanatım yıkar. 

Halbuki kadın, evinde müs
takil ve hakim olmak isbr. Gelin 
kaynana kavgalarının en mühim 
ıebeplerinden biri de bu değil 
midir? 

Erkek gllndüz dıtarda olduğu 
için kadın evin içinde bir sultan 
gibi yaşar. l.tediği zaman kalkar, 
istediği zaman sokağa çıkar. 
istediği zaman misafir kabul 
eder. Çocuğile ye erile meşgul 
olup olmamakta muhtardır. Hal
buki kocası evde kalırsa. ba 
aaltanabn yerine esaret kaiın 
olur. Erkeğin işini g6rmt-k, ona 
çahtıyor görünmek lhımdır. late
diğini yapmak imklm yoktur, 
ıokağa çıkamaz. Tembellik ede
mez. Tuvalet yapamaL Bir kadm 
bu hayata tabammlU edebi
lir mi? 

fJi gllcn olmıyan erkeklerin 
vakitlerini evde geçirmeleri, aileyi 
yıkan bir im il olabilir. 

« 
Amavutköyünden Macide Ha

mm soruyor: 
" Mektepten yeni çıktım, 

ıurada burada birçok mektep 
arkadaşlarım var. Arada sırada 
onlar bana gelirler. İkide birde 
ben onlara gitmek isterim. Fakat 
annem müsaade etmek istemi
yor. " Evinde otur, kendi işine 
bak. " D iyor. Bu yüzden kavga 
edip duruyoruz, Siz ne dersiniz 
hanım teyze!.,, 

Kızım, annenle senin aranda 
yarım asırlık bir zaman farla 
vardır. Onun seni dışan bırak
mak istememesi kendi zihniye
tine göre doğrudur. Fakat kavga 
edeceğinize, annenize itimat tel
kin etseniz, maksadınıza daha 
kolay vanrsınız. 

Hanımtegze 
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- izdivacın Narin üzerinde 

bu kadar güıel bir tesir yapa• 
bileceğini tahmin etmemiştim. 
Onun serbest, -biraz da serkeş di
yeceğim • ruhundan korkuyordum. 

- Hala beni tanımıyorsun, 
dedi. 

Bekçi Hüseyin Ağa diye berke
sin aklına biı· tip gelir. 

AB, MINEL AŞK! 
MUHARRlRl : SERVER BEDi --

- Burada, bir akşam. dost
lara bir eğlence tertip ederiz. 
Düğün gibi birşey olur. Fakat 
ben gelin esvabı giymem. İste
miyorum. O geceden itibar~n ... 

O geceden itibaren?.. Ala ..• 
Bu sefer de eğlence hazırlıkla
l'lna başladık. Bir hayli para da 
oraya söküldüm. Davetiyeler ba
sıldı, gazetelere ilanlar verildi, 
e.lli dört kişilik bir eğlence ter
hp ed"ld" 1 ı . 

. Ne ise, uzatmıyayım, düğü· 
Fihnüı de oldu. Eve yerleştik. 
•kat mahrem olarak şunu da 

J 

ilave edeyim ki, Narinle ancak 
tam bir ay sonra zevciyet vazi· 
femiz başlamışta. 

1 İlk aylanmız iyi geçti. Bal 
gibi. Masraf fazlaca idi amma, 
doğrusu, muhkem ve şirin bir 
yuva kurmuştuk. Çok mes'uttum. 
Hatta hayatımın en mes'ut ayları 
diyebilirim. 

Narinin hiç o eski çılgınlıkları, 
"harikuladelik,, aramak sevdaları, 
inatl arı, lüzumsuz münakaşalan, 
hatta ukalfıl ıldara yoktu . 

Fahreltin Bey bi]e bana de· 
di ki: 

Herkes bu fikirde idi. Fakat, 
doğrıısunu istersen. benim ödüm 
patlıyordu. Narin gibi tabiatinde 
karar olmayan bir kadmm birden· 
bire değişivermesi mümkündü. 

Bunu keudisile de açıkca ko· 
nuştum, babasının söylediğini an· 
!attıktan soura dedim ki : 

- Herkes bu fikirde. Evlen
mek sana çok yaradı, Narinci
ğim. Gayet abenktar bir tabi?t 
snhıbi o!.'un. Kadmlnr::ı örnek 
olmıya lay.k bir hale geldin. 

Fakat bu sözlerim Narinde 
iyi tesir bırakmadı. Kaşlarını 
çatmışb. Sert bir eda ile: 

- Niçin? 
- Benim ıçın, evlenmeden 

evvelki hallerin ne kadar tabii 
ise, şimdiki de öyle.Ben "herşey" 
olmak istiyen bir kadınım. 

- Ne gibi 11herşey11 ? 
- Fena olmıyan her tabiate 

sahip olmak isterim. "muayyen,, 
bir kadın olmak istemem. 

- Ne gibi muayyen ? 
- Yani... Nasıl anlatayım? 

Narin denince beni tanıyanların 
aklına yalnız bir neviden bir ka
dın geJmemelidir. Bir renkli ol
mak hoşuma gitmiyor anla-
dın mı? · 

- Neden? 
- Neden? Bekçi Hüseyin 

Ağadan hiç farkım olmasın mı? 

Onun konuşması, bir mesele 
hakkındaki fikri, sesi, tavurlan, 
herşeyi bir renklidir. Ben böyle 
olmak istemem. Basit adamlar 
yeknesaktırlar. 

Narinin bu fikirleri benim de 
hoşuma gitmiyor değildi.: Hatta 
ona karşı alakamın sel>eplerinl 
ince düşündüğüm vakit anlıyor
dum ki ben de Narinin bu renga
renk tabiatte olmasına meftundum. 
Alaimsema gibi güzleri alan bir 
ruhu vardı. 

Sözlerine muhabbetle gülüm· 
s~dim. İşi şakaya vurdum: 

- Aman, dedim, güzelim, sa
kın birdenbire değişeyim deme; 
öyle bir niyetin varsa bana en 
aşağı bir hafta evvelinden haber 
ver. 

( Arkaaı var , 



1 
Kari Mektupları 

Yeşilkögün 
Dertleri 
Rek Çok 

1 

Mitat Nuri B y bize Yeşil· 
k<Syden yazdığı bir mektupta 
di1or ki: 

"Köyümllz lstanbulun en güzel 
uyfiye mahallednden biridir. Bir 
Alman gazeteci arkadaşım bura
lan Fransız Rivyerasına benzeti
yor. Filhakika Rivyera sahillerini 
Fransız ve İtalyan mimarlan bü· 
tün maharetlerini gösterecek şe-
kilde işlemişlerdir. Halbuki bizim 
sahillerde tabiatin güzelliğinden 
başka hiçbir şey yoktur. Bununla 
beraber Y eşilköy bahçeler içe
risindeki ı:arif köşklerile, temiz 
ıokaklarile bir Avruka köyfl de
nilebilecek kadar güzeldir. Bil
hassa yanıbaşındaki Florya plaj· 
farı Montekarloda olsaydı Monako 
prensliği milyonlar vererek bunu 
aabn alırdı. 

Y eşilköyün ayrı bir ehemmi· 
yeti mahsusası nrdır ki bura!ll 
istanlun yegAne tayyare merkezi· 
dir. İstikbalde bu noktai nazardan 
büyük bir ehemmiyet kesbede
ecktir. 

Yol irtibatı Yok .. 
BGtün buna rağmen Y qilkö

Jlbı 1..tandul ile ıose irtibab 
1~ktur. Zira lstanbula e-itmek 
lçiıa Kalltarya 11rtlarına çıkmak 
Ye Silivri şosesini takip etmek 
llDmdır. Halbuki Yeşilköy ile 
Bakırk~y arasmdaki mesafe bir 
kanştan ibaret olduğu halde 
laenüz Bakırköyne şose ile rapt
edilememittir. Bu cihet hayati 
ooktai nazardan Y eşilköy için 
mübrem bir ihtiyaçbr. Bir yangın 
vukuunda gerek f stanbul gerekse 
Bakırköy itfaiyesinin vaktinde 
retişmesl imkinnızdır. 

Trenlere Gelince .• 
Y eşilköy trenlerine gelince; 

Şark Şimendiferleri hakkmda iyi 
bir fikir edinmek için bazı faa· 
hat vermek kifidir. 

Trenlerin kaloriferleri kışın 
en soğuk günlerinde hiç işlemez
ler. Hava sıcak olduğu günler 
ise insanı terletecek derecede 
uıtılır. Vagonların pencereleri 
alelekser bozuktur. Bunlar ipler· 
le bağlanmıştır ve daima birer 
pannak aralık kalır. istasyonlar
da tren tevakkuf ettiği zaman 
sırtınıza bir yumruk indirilircesi
ne bir sademe hissedersiniz. Bu 
da lokamotiflere ne derce mnkem
mel bakıldığı hakkında bir fikir 
verir. Ne hacet bu kumpanyanın 
zevkiselimi hakkında tam bir 
fikir edinmek isterseniz Yenika
pıya gidip istasyonunun kam· 
panasım bir kere görünüz 
yeter. Burada kırık bir 
çanı parmaklığın tistüne geçir· 
uıişler, hareket memuru şimendi· 
fer raylanndan çıkardığı bir vida 
Ue buna vuruyor ve tren hare
ket ediyor. 

Hayat Çok Pahah 
Yeşilköyde hayat Umidin 

fevkinde pahalıdır. Et İstanbul· 
dan daima yirmi kuruş fazladır. 
Balık Y eşilköyden İsbınbula gön
derildiği halde herkes balığı yine 
İstanbul Balıkpazarmda daha 
ucuz almaktadır. Velhasıl bütün 
Y eşilköylülerin tek bir temennisi 
vardır. Oda Yeşilköy ile Bakır· 
köy arasında bir yol irtibatı. 
işte bundan sonra burada hem 
hayat ucuzlar ve hem de k<Sy çok 
inkişaf eder. Zira otobüs işliye· 
cek olursa herkes trenlerin işken
cesinden kurtulmuş olur.,, 

lzmirde Kaym Zade Saıih 
Zeki reye: 

Bahsettiğiniz yere ait re im
leriniı: var a derhal gönderiniz. 
Bütün tafsilatile bahsedeceğiz. 

Dünya İşi • 
erı 

lktısadi Bahisler 

Almanya Da 
Koca ir Orduyu istediğimiz Zaman Ucu.z Tütünleri 

B.. .. L ·ı e· ı·k H T k 1 Tercih Ediyor t 0 ev ZJMJ e Jr ) te ava ari i e Hamburg, (Hususi) - c:: 
tütün ticaretinde sürümlln a 

D b• y N ki d b•ı ı• • mllşknlleşmesinden şikayet ~ e zaşırı ır ere a e e J me ıyız mektedir. VakıA bazıları eSV 

gibi sigara içildiğini ve fab~ 
lann herhalde istokları İ " 

Amerikalılar Alman 
Mühendislerinin Yardımı 
ile Dünyanın En Büyük 

Zeplinini Y apblar 

Almanların meşhur Doktor 
11Erkner., leri iki sene enel mq

hur ( zeplin ) i ile Bahrimuhitl 
aıarak Amerikaya gittiği zaman 
Amerikalılar derhal ba hava ge
misinin bir benzerini yapmayı 

düşündüler. Doktor "Erkner" ile 
temasa giriştiler. müzakerede 

bulundular. Bu temaslardan ve 
bu müzakerelerden ilk netice 
olarak büyük bir hava gemisi 
doğdu. 

Akron adı verilen bu hava 
gemisi, Amerikalıların daha evvel 

yaptırarak Los Angelos ismini 
verdikleri hava gemisinden daha 
büyüktür. Ufki vaziyette dörderlik 
iki grup halinde vazedilen sekiz 
motör ile tahrik edilmektedir. 
Bir kaza halinde motörlerin nısfı 
bozulsa bile diğer nısfı gemiyi 
istediği istikamete ıevketmiye 

kafidir. 
"Akron,, un inşaatı yeni bitti 

ve ilk tecrübeJeri geçen hafta 
yapıldı. Bu tecrübelerde Ameri
kanın Deniz Hava Kuvvetleri 
Başlcumandanı Amiral Moffett 
bizzat hazır bulundu. Balonla 

İzmir Erkekleri 
Kadın Birliğine Mukabil 
Erkek Birliği Yaptılar 

İzmir, 30 (Hususi) - İzmirin 
maruf simaları bir içtima aktede· 
rek lstanbuJdaki Kadın Birliğine 
mukabil bir " Erkekler Birliği " 
teşkil etmeğe karar vermişlerdir. 
Cemiyetin müessisleri Tayyare 
Cemiyeti Müfettişlerinden isken• 
der, Tüccardan Fikri ve Salim 
Beylerdir. Milessisler Vilayete bir 
beyanname verecekler ve Cemi
yet teşekkül edecektir. Cemiyetin 
gayesi kadınlara karşı erkeklerin 
baklanın mlldafaa ve kadınların 
haklannın hududunu tayin ve tab
dittir. Cemiyet ayrıca bir mec
mua da neşredecektir. 

Gösterdiğiniz teveccühe karşı da 
müteşekkiriz. 

B•lon, Nngork üurintle ııçarlcea. 

Yeni balonun Tcrımandanı 

llssü hareketi olan Lakerhusttan 
lc:alkb. Bahrimuhit sahilini taki-
ben ilerledi, (Nevyork) a vardı, 
yüzlerce tayyare tarafından kar• 

şılanarak şehrin üzerinde bir sa· 
atten fazla dolaştı, sonra ayni 
tarikle döndü. 

Amerika gazetelerinin anlat
bklarına bakarsanız Amiral bu 
seyahatten son derece memnun
dur: 

Verem Cemiyeti 
Azayi vazife Başına 

Davet Ediyor 
fatanbul Ver;'°m Mücadele Ce

miyetinden: 
1 - 932 ıenesi yaklaşmakta ve 

kongre zamam gelmektedir. 
Senelik faaliyet raporu ve hesap 

hulasasının ihzarına başlanacaktar. 
Binaenaleyh, 93ı aidatını ödemiyen 
aıayi muhteremenin, taahhütlerini 
Cağaloğlu Hilaliahmer binasında 

Cemiyet merkezine lUtfen getir
meleri. 

2 - Herhangi bir nbeple ken
kisine cemiyetin aylık mecmuası 
olan "Yaşamak Yolu,, gitmiyen 
mukayyet azanın mufaual adercs
lerini merkeze bildirmeleri kemali 
ehemmiyetle rica olunur. 

Kiliste Bir Cinayet 
Kilis - Bm da bir işret 

meclisinde kavga çıkmış ve Uç 
kişi yaralanmışhr. Bunlardan 

·t - latediiimlz neticeye var .. 
bDeceğiz, demiş Ye zeplinin ı6va• 
nsı olan kaymakam (Carler 
Roıondahl) ı hararetle tebrik 
etmiftir. 

Gtızel, fakat Amiralm btedi· 
li ıaye nedir? 

Amerika gazeteleri bu nokta• 
yı ıarib ıekilde anlatıyorlar. S6y· 
!edikleri ıudur: 

- Bu zeplinlerin adedini 
mümkün olduğu kadar çoğalt· 

mab, bir vapur dolusu eşyayı 
olduğu gibi, koca bir orduyu da 

istediğimiz zaman bütün levazımı 
ile birlikte hava tarikile deniz
aşırı bir memlekete nakledebil
meliyiz." 

Amerika gazetelerinde bu 
denizaşırı memleketin neresi ola
bileceği yazılı değildir. Fakat 
Japonlann Çinlileri bertaraf ede
rek Asyada nüfuz dairelerini mllte-

madiyen genişletmekte oldukları 
bir sırada, Amerikalılann Japon
yayı düşünmüş olacaklanm hatı
ra getirmek mümkünmüdür? 

Unutmıyalım ki meşhur bir 
Japon muharriri geçen sene bu 
sütunlara da intikal eden bir 
kitabında: 

- Amerika ile japonyanın 

ergeç karşılaşacakları muhak· 
kaktır, demişti. 

İhtikara Karşı 

Ticaret Odası Azaları T ed
birler Almıya Karar Verdi 

İzmir, ( Hususi ) - Ticaret 
odası azasından ticaret müdürü, 

borsa komiseri, oda katibi umu
misi, ticareti bahriye müdürü, 

ticaret odası idare heyetine mü

şterek bir takrir verdiler. Bu 
takrirde ithalatın tahdidi kara
nndan sonra muhtelif ithalat em· 
tiasının fiatlerinin yükseldiğine 

işaret edilmekte ve ticaret odası 

idare heyeti lazımgelen tedbirleri 
almak üzere derhal fevkala de bir 

içtimaa davet edilmektedir· 

Şevkı ismindeki gencin barsağı 

sekiz yerinden delinmi ve öl
müştilr. 

eylemek mecburiyetinde kala~ 
larım ileri sürüyorlar. f 
vaziyeti bedbinane mütalea ~ 
ler muhtemel bulunan it 

memnuiyet ve takyitlerinin P~ 
aanın canlanmasına mani o}aC 

na işaret etmektedirler. Bu iti~ 
cihan tntün piyasasında teın• o' 
gevşektir. Alman yanın 931 se 
ıinin lkincikinun - eylul s~ 
zarfındaki tütUn ithallibnda eh ti' 
miyetll bir tena~us v:rdı?" I 
uıüddet zarfındakı tütun . ~tb; 
bnın miktar ve ktymet ıtıb 
1930 ve 1929 ıeneleri ile Pl~ 
1eıeal tudur : 

Kıyıne& 
Seneler Miktar, ton Milyon ti 

1931 52.269,2 12A 
1930 76.164,3 19• 
1929 76.501,7 185 

SaWıiyet sahibi zevat t~ 
piyasasındaki .duriUnluğun .. :,,. 
aenesl bidayetinde tlltiln .gu ı' 
ğnnün ve bandrol resmlnııı )' 
yidinden. ile.ri gel?iğini . ve dl 
tedbirlenn sıgara ımalAtile , 
retini pek ziyade müteessir ~ 
ğini söylemektedirler. BirincJJ. 
rin urfmda Hambur~ g 'İ 
fabrikalar gerekse tacırler 1 
hassa ucuz nevi tütünlerle.~ 
kadar olmuşlardır. Zira ınii ıJ 
likler ucuz sigaralara fazl~ . dl 
bet göstermektedirler. Yenı •.b İ 
edilen 3 feniklik sigaralar -~·~1 
çe ehemmiyet kespetme?. 
Bazı tacirlerin beyanatana na- 1' 
istihlikitın üçte ikisi bunlafl" 
müteşekkil bulunmaktadır. 

Son günlerde Alman ı~ 
mchafilınce, Türkiye tütün ; 

retini pek ziyade. alakada~ il 
cek olan bir teklif serde~il~ i 
Karlsruha ziraat odası re~sı ~ 
Douglas bir ham tütün inb, 
teşkiliııl ve ecnebi memt.elcİ 
rinden ithal edilecek bılO I 

ı . 1~ • h" . jd 
tütün erın .mez~u~ ın ~sar :j 
ıine arzedılmesıru teklıf et~ 
İdare, uıu~ay~a ettiği .tül f,1 
münasip hır fıyat zammıle ~ 
hare amillere satacaktır. 1;~ 
satınalmak ve piyasanın '"J. 
olduğu anlardan istifade ~İl 
ıuretile Kont Douglas'ın fı fi 
göre mubayaatta daha µcor. 
ler elde edilebilecektir. I 

v 
Bu projeye hem tntun .~ 

leri hem de fabrikatörler 
1"1. 

etmektedirler. Hükumet tel 
ıigaret vergisi hasılatını 'I 

. 'ht" al' b ·ı ıtı' etmesı ı ım ıne me n 
projeye muhaliftir, 

Akit 
~°' Osmanlı Bankası sabı1' .At 

• 1'CP ..t 
ranından Nuh Beyın ·ı. ef 
Alice Nuh Hanımla Sela111 V 
fından merhum M~bıu~t şıtl' 
Beyin mahdumu ve zmgacl t fX 
satış müdür muavini Se ;c 
Beyin ahitleri, dün, ı ;tç 
nikah memurlu&-unda, clıJ • 
kıymetli zevatın huzur00fıı~ 
ediJınıştir. l!.ri tar:ıfa da . e~ 
ve tam bir sandct lc:nenrı• 
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Şimdi atJanna binerelc birer 
hirer uzaklaşıyorlardı. Mahküm
lann zindandan kaçbklannı işi
ten halk ta, ne,· eli gtirültlilerle 
dağılıyordu. Onlar, hovardalık 
lleminde birçok maceralar ya• 

ntmıf, fakat kimsenin hakkma 
haysiyetine ilişmemiş olan mah· 
ldlmların yüksek bir hilner g6s
terip cezadaq kurtulmalanna 
memnun olmu,lardı. Firariler, 

tanılmıt ve ıevilmit kimseler de 
olma.q halk, ıu hidiseyi yine 
alkıtlıyacaktı. Çiinld vlkıa, 
hizzat muhteşem bir marifet ve 
parlak bir zeki eseri gibi 
tellkki olunuyordu. Fakat celllt· 
lann ve Ç6pliik Turpu Mabmutla 

- Ya 1111 ferman 6a.var'lll'sanaz? Kaza pvirmesl mi, gagla 
b6a6ı mı, Acem pil"1ı mı, Bal/can lcaoarması mı ıetiregim? 

dikliler, dilfman tanıdıkları bu 
Türk 6ltılerinin phsiyetlerinde 

resesinin de elyevm namevcut 
olduğuna kuvvetle kaniiz. Halbu· 

ki o medrese bir müze halinde 
yaşamalı ve yaşatdmalı idi. İbni 
Kemal için bir sabr yazı okumı

yanlar, o müzede bUyük ilimin 
biltün hayatmı öğrenmek imki· 

Klnuaae"el 1 

BU AKŞAM 
MELEK ve ELHAMRA 

sinemalar1nda birden 

İSTANBUL SOKAKLARINDA 
Birinci Türkçe ıözlü muazzam filmin ilk iraesi münasebetile 

FEVKALADE MÜSAMERE 
Haşiye : Bu akşamki fevkalade müsamere esnasında, bu filmi 
çevirmiı olan Darülbedayi artistleri filmi bizzat takdim ve filmde 
tagaoni ettikleri şarkılardan bazılarım taganni edeceklerdir. 

Bu akşam için bütiln yerler numaralı olduğundan evvelden 

tedarik edebilirsiniz. Fiatlar yalnız bu akşam için : 60, 80, 120 
kuruş - Her iki sinemanın tekmil locaları sablmışbr. Biletler 

biltnn hafta için satılmaktadır. 

Melek: Telefon B. O. 868 ElhJmra: Telefon B. O. 11 

EDUAROO BIANCO 
Ankara'da Gazi Hz. leri tarafından kabul edilmek ıerefine 

nail olarak lstanbul'a avdet ediyor. 
Talebi umumi lizerine sekiz yeni tango çalmak üzere 

yarın akşamdan itibaren 

A R T i S T i K ve O P E R A 
sinemalannda icrayı terennüm edecektir. 

MAJ K SlNEMASl 
Tolatoi'nla meıhur eseri 

CANLI .CESET 

5 

JOHNE G1LBERT tarafı•d- ze••la .. haeler, Ru• mualkl H danalan, mlthft bir 
atla •• heyecan facluı. ha.etea: UFA dünya haYadialerl Ye fra-sca aole 

.. __________ keman konmeri -----------

arkadqmm yilzlerinde elem uçu
pyorda. Gazlerinde ııhrap nem
leniyordu. Cellitlar, kafa uçurup 
caize alamamaktan kederleniyor
IUdı; lbiirleri, kazandıkları sa-

kendi tarihlerinden milbim sayfa
lar yaşadığını dnşnnerek onların 

resimlerine ebedi birer mevki 
vermişlerdir. Macar parlamento

sunda Mahaç kahramanlarının, 

Tamşıvar galiplerinin, Peşte 
valilerinin ve daha ytizlerce Tür
kün Adeta mnheykel resimleri 

mm bulmalıydı. Bundan sonra ·--------------------------------

ferin hayale mlbakalip olmuım 
ağır bir aille uyarak ve firari· 
leria intikam almıya tqebhlls 
edeceklerini dilflinerek enditele
lli1orlarda. 

-3-

Medrese Odası 
Bagtın mevcut mıdır bilmf. 

pnız. Eğer yıkdmlf ve ortadan 
kalkmıt ise tarih namına mfttees
Iİr olacağız. V aktile Edirnede bir 
• Kemal Pqa " medresesi varda. 
Tnrk ilimlerinin en bftyilklerinden 

hirl olan .. lbni Kemal " o 
medreseden feyz almıftı. Bu 
aebeple medreseye babasının 
ismi izafe edilmiıti. Başvekil 

l.met Paşa Hı. nin son Atina 
ve Peşte ıeyahatlerinde kendile· 
rine refakat eden gazeteci meb 'us 
beylerden biri Venedikten bah· 

aederken " Taştan bir tarih 1 ,, 
diyordu. Zaten duyduklarımız ve 
okuduklanmız da bu müşahedeyi 
teyit ediyor. 

Evet, Avrupalılar, tarihlerini 
plnız kitaba geçirmiyorlar. Mer
mer, demir ve ağaç üzerinde 
Jatahyorlar. Meseli Venedik 
tarihini yilzlerce Ye yilzlerce cilt 
kitabta müfassalan, m6dellelen 

okumak miimknn olduiu gibi aynı 
tarihi, o ıehrin .. Herdem tazes ,, 

..... ylannda, köprillerinde, mey· 
tlanlannda, ıntunlannda ve her 

avuç toprağında da tamaşa ede
hilirıiniz. Geçmiş asırları böyle 
mlUebaccir bir hakikat halinde 
Jaşatmak. milli idraki daimi bir 
yakaza ha!inde bulundurmak 
demektir. Tarihi, etrafile okumak, 
herkes için mOmkün değildir. 
Fakat her biri bir vlkıa takrir 
veya büyük bir ş0hsiyetin mllbi111 
bir cephesini tenvir eden bu gibi 
eserleri herkes görebilir. 

Bizler, maalesef bu vacibeyi 
ihmal etmişizdir. T-ribim;ı yatf:. 
girsızdır, bergüzarsııdır ve bot> l rı 
•esikasızdır. Venefli's: S"raylarmdca 
Barbarosların, Kılıç Alilerin, Piya· 
lelerin, Turgutlarm çeşit çeşit 
resimlerini görebilirsiniz. Vene-

asılıdır. BOtlin Tilrkiyeyi karıı 

kar11 gezseniz 6yle bir tablo 
aöremezsiniz. 

Bu ıebeple Kemalpaşa med-

olsun bu IAzimeyi göz &ntinde 
bulundurursak, bilyilklerimizin 

habralannı muhafaza etmeyi &ğ
nmirsek Tnrk tarihine hizmet 
etmif oluruz. 

(Arka•• "') 

Yunanistanın Yeni Tahdi.t 
Kararları Ve Biz 

Düşünülen Şeker Ve Buğday İn hisarı 
Şayanı Dikkat Bir Mahiyet Gösteriyor 

Atina (Hususi) - Yunan hü
kümetinin tahdidat koymayı dii· 
şündüğü maddeler hakkında dün 
malümat verdim. Bugün, tebellür 
eden vaziyet şudur ki, bu hususta 
tetkikata memur edilen komisyo
nun tavsiyesi mucibince Milli 
İktısat Nezareti on Aenede öden· 
mek üzere Yunanistana lazım 
olan buğday mubayaası için mü
za~er.?ye başlamışhr. 

Buğday ve ıekere inhisar 
konması fikri hayli terakki etmiı· 
tir. Düşünülen ıekil ıudur: 

Hnkumet marifetile bu mad
deleri almak ve yine bükümet 
depolarında ve maliyet fiati Oze· 
rinden halka satmak. Bu itle 
meşgul olmak &zere bir ofis 
vücude getirilecektir. Bu madde
ler, Yunanistandan mal alan 
memleketlerden tedarik edileceği 
için bilmukabil Yunan tütün, 
Uzllm ve zeytinyağlarına da yeni 
ve emin birer ihraç membaı 

bulunmuı olacaktır. 
1931 ıenesirun son on ay• 

içinde Yunanistan lngiltereden 
996,816,000, Almaoyadan 913,638 
bin, Amerikadan 700,797 ,000, 
Rusyadan 516,041,000, F ransadan 
489, 127,000, ltalyadan 467,272,000 
drahmilik mal getirtmiştir. Sonra 
Türkiye, Romanya, Kanada, Yu
goslavya gelmektedir. 

Avusturya Tütün inhisarı, 
son günlerde Yunanistandan, 
her sene :tl<lığı m "lctardan fazla 
ol< ··"lk, ( 1(){) ) mı&yon drahmilik 
tütün mubayaa etmiştir. Yuna
nistan da buna mukabil Avus· 
turyadan mal alacaktır. 

Jfo 
Yunan Hükumeti Yunanistana 

gelen ecnebi tiyatro ve sair 
eğlence gruplarının Yunanistana 
girmemesine de karar vermiştir. 

Yunanistana gelmek istiyecek 
tiyatro ve saire grupları evvele 
mirde Yunan Hariciye Neza· 
retine mliracaatle müsaade istih
sal edecekler ve ancak o müsa· 
ad enin itasmdan ıonra Y unaois
taoa ıirebileceklerdir. 

irtihal 
Mektebi Tıbbiye Derı Nazm 

merhum Doktor Ahmet Paşa 
kerimesi ve Adliye Nezareti 
Umuru Hukukiye Müdürü mer
hum Niyazi Beyin zevcesi Emine 
Saffet Han1mefendi evvelki gece 
irtihal etmittir. Cenazesi Kadı
k6yünde MOhOrdarda kAin hane· 
lerio~en don kaldırılarak Eyiipte 
11leıi batiresine defnedilmiştir. 
Merhume ahlakı basene ıahibl 

salibat niıvandan idi. Kederdide 
•ilesine aabra cemil temenni 
ederiz. Mevll rahmet eyliye 

fıtanbul Üçüncü fen Dairetio· 
den: e·r borcun öden:nesl için parya 
çevrilmeıine karar verilmit olan 
yedi takım cevizden ve ltalyan ma· 
mu!itından oda ve ulon döşeme ve 
'.>iiyük ayla ve büfe ve perdeler 6 
kanunu evvel 931 pazar günü aaat 
ondan itiLaren açık artırma ıuretıle 

Beyazına Bakırcılarda Sarpıçlı handa 
ikinci ve ıon olarak sah acağından 
talip ol~n!aran mahallinde memuruna 
müracaalan ilin olunur. 

BULGAR OPERET HEYETi 
( fraau• n,.atruuada ) 

Bugftn akpm saat 21 de 
" HAREM ESRAKI .. Tenor; 
Armianoff - Soubret: Doçeva, , .. 

nn akşam: 
"VIKTORIA VE HUSARI" 

Tenor Yvan Çeçef •• Prima 
Donna Mimi Balkaaska 

Pertembe sftnO 3 Klnunuew
vel saat 16 da yalnız muallim •• 
mektep talebelerine matine her 
yer 60 kuruıtur .. V 1KTOR1 A. 
opereti temsil edilecektir. 

Pazartesi aktamı tenzilatla 
llniformalı zabitana mabsutur. 

Bu akşam 

aaat 21, 30 da 

Velinin 
Çocuğu 

Komedi 3 perde 
Yazan: 

M. L. DOILLET 
Tercllme eden: 

1. Galip 
Talebe gece& 
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Perpmbe jGDD Aynaros Kacldl 

Alb yqından ... ğı olan ÇO" 

cuklar tiyatroya kabul edilemedel• 

Yakında: Şarlatan komedi 3 ~ 

Resminizi Bize 
.. . Gönderiniz, ,,. 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
130 HARİKLl
Y A HANIM: 
Acul, gürültü
cil ve bazı 

ahvalde inatçı 
ve hırçındır, 

alayı. eğlence· 
yi sever. Hür-

riyetini takyit 

etmez, iatizamı 
ihmal eder. 

Bir Para Borcunu 
İnsan Kaç Defa da 

Öder? 
C Battarah l inci aayfada , 

Bunun üzerine Banka müdiirO 
(90) buçuk lirayı bizzat tahsil et
miş ve haciz altındaki İDekJeri sa
hiplerine vererek bilmukabil banka 
namma bir icra makbuzu veril
miştir. Bu hldiseye ıevineduran 
köylüler bir ay geçer geçmez 
ayni icradan yine Adapazarı Ti· 
caret Bankası namın • (350) lira 
istendiğine dair ihbariye almışlar· 

dır. Bir defa köylünün borcu 
bukadar değildir. Saniyen mev· 

cut borç ta bizzat ban~anın mü· 
dürüne verilmiı ve makbuzu 

almmışbr. Bu hal karşısında köy
lü şaşkına dönmüştür ve bakla 
olarak soruyor; Bir borç kaç 
defa ödenir? 

131 TAHİR S. 
Şen· ve ~et 
yiWndnr. Far 
la ftziintil19 
gelemez, et' 
lenceyi aeYel• 

men fnat ıeriJll 
yalmz nefsiO' 
haaretm••• 
mllcadeleci fi 
gtlrOltllcll J.
ğildir. 

Liman Şirketinde 
Bir Memur Çıldı" 

rıyordu 
1 Battarafı l inci S.Jfada 1 _._..ı 

Buhranı atlattıktan aonra ~ 
Bey düıünmüı : • 

- Ben ( 30 ) bin lngili~ ~ 
sını nasıl kazanmıt olabilitl':,. 
Benim bu yarışların babıl lllf ,_ 
terekine ait biletim yok ki 1 •• ...11., 
kat bu defa da Naci Bey .,._.. 
daşlannı ikna edememiştir. .,.. 

Nihayet, po!ta idare~ 
müracaat edilerek telgrafın 

0
., 

bulunmus ve bunun lngi!~~re .,JI" 
değil, İstanbuldan çekildıgı ; 0,.1 
şılmıştır. Telgraf ınüs\'e t•°' 
daktilo ile yazılmış, aslının al ti"' 
adres olarak ta "Telefon Şir~e 

1
,.. 

de müsevvit Vayt,, cUınlesı yi.,. 
zıh bulunmuştur. Bu şakayı 0,_ 
Liman Şirketi meınurlak~: 
birinin yaptığı ıannolunnı• 
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Behice Kadınefendi Oğlunun Israrı 
•• 
Uzerine Yemek Y emiye Razı Oldu 
Bu Sahneye Abdülhamit Te Şahitti O Da MüteesirOlmuştu 

1 ıir göriiDIJCll'dU. 
NAKnJ ZIYA ŞAKIR Tel"1ı bir n-

H•r lıalclu wıala/ıutlar 

-156-
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Bugiln (Hıdırellez) günü idi. 
Sarayın önünden kayıklar, san· 
dallar, istimbotlarla birçok neş'eli 
halk geçiyordu. 

Yemek vakti geçerek aaat 
hire geldiği halde Abdülhamit 
henüz yemek yememişti. BüyDk 
aalonda, pencerenin önüne d~r
nıuı düşünilyordu. Birdenbır• 
muhafız bölüjil (sillhbaşı) edile
rek koıar adımla sahile gelmit 
rıhbm üzerinde diziliyorlardı. 
Abdülhamit bunu giSrUr görmez, 
telif ve heyecanla ayağa kalktı. 
Peııc:ereııin biraz kenanna çekile
rek dikkatle deniz tarafına baktı. 

Boiazın ..kin ve IAcivert ıu
lan tızerinde bir hışırtı başladı. 
Dört beyaz Wimbot bir hizaya 
gelmiye gayret ederek Boğaza 
doğru alanb ıuJaıma yara yara 
ilerliyor. Bunlann arkuandan da 
{Ertuğrul) yab geliyor.. Y ah da 
torpitolar takip ediyordu. Kayık
larclm, sandallardan, o ıarada 
geçea Şirket vapurundan men
diller, bayralclar ıallantyor. (Er
tutral) yatmcla buhman 'ftt Bo
taziçlnde bir tenez:dlhe çıkan 
Sultan Reşat aellmlamyordu. 

Birdenbire bir kumanda aeıi 

işitildi: 
- SelAm, dur .•• 
Ve arkasından, gürOltnıo •es

ler, dalga dalga yükseldi: 
- Padişahım çok yaşa ..• 

Abdülhamit, aapsan kesilmifti. 
Kendisi burada ilim ve ısbrap 
ile kalbi yana yana yaşarken.. 
timdi de bir kadımn tahkirleri 
altında, iciz, zebun, b&tiin gurur 
ve azameti lonlmıt bir halde en 
aca hisler albnda bunalırken, 
kardeşi, kemali aatvet ve ulta
natıa &aündea geçiyor, aanki 
onun bütün Alim ve 11hrahı ile 

eileniyordu. 

Abdnlbamit, başını pencerenin 
kenanna dayadı. Rengi sapsan 

olduğu halde gözlerini kapadı. 
Ve ıüpheıiz mazisini hatırladı. 
Bir zamanlar, o da biyle gaz 
ka111qtaran bir şevket ve ua
ıneUe ( Selamlık meruim ) leri 
Yaparken, Çarağan sarayınm, 

(Fer'iye) dairelerinin lot ve hücra 
kÖfelerine kapatılmıf olanlar, 

ayni ıstıraba çekmif.. ayni acılan 
hissetmemişler miydi ? .• 

* 
Abdülhamit, sabahleyin Ra-

sim BC!yİ ( Mabeyni Hümayun ) a 

IÖD.derdi. Bir kere de oğlu Nured
din Efendinin valdesile görüşme
ai Ye onu yemek yemeğe ikna 
ebnesi için müsaade edilmesini 

•rzettirdi. Zevalden sonra saaat 
O~~· Rasim Bey Nureddin Efen
~ bir istimpotla saraya getirdi. 
f ll~ddin Efendiye yaveri de re-
•kat ediyordu. 

N11reddin Efendi pek mütees· 

l ziyetle nhtıma 
çıktı. Süratli adım
larla yürüyerek 
içeri girdi... Ah· 
dülhamit, Efen· 
dinin gelmesini 
pencerede beldi· 
yordu .. lstimpc· 
tun geldiğiei dür
bünle göcür gör· 
mez, hemen, Be
hice Kadmefen
dinia oda kapı11-

, na gitti. Orada 
baba ile evllt kar-

ıılaşblar. Efendi, 
' -~U: Babasının I çgıu..uo 

elini öpdükten 
aonra aordu: 

-Annem ne
rede efendim ? .. 

Abdülhamit, 
eğildi. Nureddin 

Efendinin yüzünü 
6perek onun ku

lağına kısaca va
ziyeti anlattık-

tan sonra ona 
birşey yedirmeye Nıırt!ltin E/. Beglerbegine ıetirilirlcen 
çahpnaıım tembilı etti. Sonr• boynuna aarılarak rica etmeje 
elile kapıyı açb. EvvelA kendUi bqlaclı. Behice Kadmefeaclı, llD-
oc:laya gireli. Nureddin Efendi de k6t ediyor. Arasıra Nurettin 
onu takip etti... O esnada Dehi- Efendinin yDzlbıD 8pUyordu.N9ıha-

ce Kadmefendi, yarı baygın bir yet razı oldu. 

halde, ıezlonga uzanmııtı. Kapı
nın açıldığım duyar duymaz ba

flDI çevirdi. Evveli Abdülhamidi 

g5rdü. Kaşlannı çatb. Fakat, 
arkaundan Nurettin Efendiyi 

görünce: 

- Evladım ••• 

Diye haykırdı. Dirseklerinin 

tizerinde doğruldu. Kollarım açtı. 

H6nglr h6ngür ağlamaya bqladı. 

Nurettin Efendi, koştu. Annesi

nin kollar. aruma abldı. Onun 

da ı&zlerinclen yq bopndı. •• 
Abdiilhamit. ayakta donakalmış
b. Sahne o kadar feci idi ki, 

Abdülhamit dayanamadı. Bapn• 
çevirdi. Şimdi onun da g&zlerin
den akan yqlar, yanaklannda 

ıslak izler barakarak sakalmın 

arasında kayboluyordu. 

Birkaç dakika, bu ıuretle 

sessiz, yalnız hıçkırıkların duvar
lara çarpan titrek akislerile 

geçtikten sonra, Nurettin Efendi 

başım kaldırdı annesinin yüzüne 

bakarak sordu: 

- Nekadar uyıflamışsm an· 

neciğim ... 

Buna, Behice Kadmefendi

den evvel, Abdülhamit cevap 

verdi : 

_ Nasıl zayıflamasın... Ne yi

yor... Ne içiyor. O kadar rica 
ettiğiğimiı halde sözümüzü de 

dinlemiyor. 

Nurettin Efendi, anoeainin 

Bulgar Bütçesi 
Sekiz Yüz Milyon Leva 

Tasarruf Yapıhyor 
Sofya. 29 (Hususi) - Nazır

lar Medili bug&nk8 biltçede 
bllyllk bir tasamıf yapmıya ka
rar venniftİr· Vekil Goıpodin 
V arbenofun beyanabna g&re bu
g&nkil 6,40().000,000 leYalık bllt
çede (800,000,000) elvabk bir 
tasarruf yapılacaktır. 

( 

1 Günün Takvimi 1 
BUGON - 1 klnunuevvel 931, 

Salı , Rumi 18 teşrinisani 1347, 
20 Recep 1 MO. 

GONEŞ - Doğuşu 7,5 Babfl 
16,42 

NAMAZ VAKlnERI - Sa
bah 4,59, 6ğle 12,3 ikindi 14,28. 
akşam 16,42, yatsa 18,20. 

Kasım - 23 
ALKAZAR 
ALEMDAR 
ARTiSTiK 

A SRl 
EKLE{ 
ELHAMR4 
ETUVAL 

- Slnywita 

- Camhaslar ara•ında 
- Uçarum baanada 
- Batakhane cfçafl 

- Attlk 
- latanltal ıokaldannda 
- Do. Kasakları 

FERAH - Kon1er, Yaryeta 

FRANSIZ TIY A 1ROSU - Bulgar opereti 
GLORY A - Benli kadaa 
HiLAL - Hacı Murat 

KEMAL 8. - Şafak 
MAJIK - Canb Ce ... 
MELEK - latanbul .okaldan.U 
MiLLi - Afka tövbe 
OPERA - Vatan Halnlerl 

SIK - Kınk Kalp 
DARÜLBEDAVI - Yanar dal 
Kadıkly Sllraya - KGçak Daklll. 

ŞARK YILRIZ 
Holivuta Nasıl Kaçtım ... 

Yıldızlar Aruma Nasıl Kanı 
YAZAN: Selma Z. 

? 
..._---------25--------~------

Şimdi, daha mühim bir mese· 
le karşısındayım. Vakıa Misis 
Cimaon bana kartı çok bliyiik 
Wr eı&neıtlik ,,apb. F alrat. aaun 
h •••lee .. ht, beai daha hli
yik bir ısbrap içine attı. 

Oda lril'Ulaıl fİ•clilik idemi
yecek otan bu temiz yürekti ka
dın, her yemek vakti beni bir 
lokantaya da davet edecek ft. 
jil yL.. Halbuki yaşamak için 
en evvel, yemek lium .• 

O g n, ögleye kadar odam· 
dan çı r ad m. Düşündüm, dü· 
şiındüm, dl undü 1 ••• Şuna karar 
v rdim. Açltg mm devamı, gayet 
tabii bir surette beni ölüme 
doğru sürükliyecekti. 

Buna binaen bir taraftan 
açlığa mukavemet etmiye çahpr
ken, diğer taraftan da aon kn
vetimi aarfedinciye kadar İf .., 
makta devam edecektim. 

Ve, ayle ele yapbm... Hemen 
gittim.. Çantamı koltuğumun alb
na aldım. Yine kapıkapı dolaş· 
mıya başladım. 

* - Tam Bir Hafta Sonra 
Gözlerimi açbğım zaman, 

kendimi çok garip bir yerde 
buldum. 

Yumuşak bir sedirde yahyor
dum. Sedirin bitişik olduğu 
duvarda, üç kaşeli bir bayrak 
asılı idi. Al atlastan yapılmıı 
olan bu bayrağm üzerinde san 
sırma işlenmiş bir canavar resmi 
vardı. Karşiki duvarlara bakbm. 
Orada da böyle korkunç resimli 
tablolar arasında geniş ve rengl
renk yelpazeler, k8felerde de 

Dedim. Fakat o kadar tulaafki •• 
Sesim cleriodeo pkı,or, bana 
bile uzaktan geliyordu. 

O zaman perde, bi-
tin açıkh. Ve .. o solgun ft91di 
geni, yüzün 'ft o kehriba gibi 
,,_..k iki gözlln sahibi, yavq 
yavaş içeri girdi.. Arkasında 
koyu renkli bir ipek pijama 
vardı. EDerini ceplerine sokarak 
yanıma kadar geldi. 8q ucvmda 
durarak: 

- Söz söylem Diz... Hareket 
etmeniz memnudur. Şimdilik, e

viniz gibi rahat edebileceğiniz 
bir yerdesiniz. Burada. sizdetı 
başka hiç kimsenin olmadığmı 
fanediniz. Bugnn, akşama kadar 
blylece idirahat edeneniz hiçbir 
pyiniz kalmıyacaktar. O zaman, 
her teyı öğrenirsiniz.. Durunuz, 
lize bir çay vereyim. 

Odaya, tatla bir koku yayıldL 
O, elindeki çay filcamm sediriD 
yanındaki etajere koyduktan 
aoara yamma oturdu. Sol kolunu 
başımın altındaki yumuşak ipek 
yasbğan alt.na sokarak başımı 
yavaş yavaş kaldırdı. Sağ eline 
fikanı alarak bana, yudum yu
dum çayı içirmiye başladı. 

Gittikçe hayretim artmaklp 
beraber, içime bir korku gelmi· 
yordu. Bu adaman mini mini, 
aiyab ve parlak gözlerinde, kal
biıne o kadar işliyen bir kuvvet; 
sesinde öyle tatla bir mliliyemet 
vlrdı ki, sanki beni eritiyor ve 
b6tün anulanna kartı beni mu
kavemetsiz bir hale getiriyordu. 

Hiçbir teY konuşmadan, fil· 
c-.la ki pyı tamamea içtim. 

Bir diilclcinda satıcı memar olma•• 61111 6iltiln 
lcal6imle pk iatlim 

bih'tlk tunç •azolar içinde yefil 
palmiyelerle tavanda asılı billur 
kandil ve avizelerle burası garip 
bir mabede benziyordu. 

Neredeydim?.. Buraya, nud 
ıelmiftim ? .. 

Y avq yavaş, dineklerime 
dayanarak umuzlanmı kaldırmak 
istedim. Ozaman, karşımdaki 
kapının ipek file perdesi yavq 
yavq açıldı. Soluk renkli, geniş 
bir yüz göriindll. Knçnk ve aiyah 
iki göz parladı. Derinden a-elen 
ve bir uğultuya benziyen bir seı: 

- Hiç kımtldamayınız.. Biraz 
daha istirahate ihtiyacımı var. 

Dedi. 
Bu seste, öyle kanaat veren 

bir allk(inet ve bilim vardı ki, 
turada vaziyetimden pek şaıır· 
mış olmakla beraber derhal bana 
bllyük bir itimat telkin etmişti. 

Esasen kalkacak halim de 
yoktu. Başım fena halde ağırlq
mııtı. Başımla beraber, midemde 
pek b6yilk bir uhrap vardı. 

- Nerede olduğumu lütfen 
ıöyler misiniz?' 

O, bqama JİDe eakiai gibi yerine, 
filcanı da etajerin iizerine key
daktaa aonra kalktı: 

- Şimdi.. Biraz daha oyu1a
caksımz. •• 

Dedi. dkunetle odadan çık*-'·· 
Hakikaten biraz sonra, benim de 
gözlerim kapaomıya başladL 

* Başıma bir el daya;.ldı. Yllzü-
me, bir nefı çarptı... Titriyerek 
gfö.Jerimi açtım. Siyah elbiJ3ti bir 
genç, üstüme doğru eğilmjş yii
ıüme bakıyordu. 

Gozlerimdeı<İ korku ve endi
şeyi derhal anlamış clac l: ki, 
mütebessim bir çc!ıre ile: 

- Korkmayınız M' ı.. Ben 
doktorum. 

Dedi. 
Bir anda, bütün korLum Z•ll 

oldu. Çünkft bu gencin de teK"iz 
simasında tatlı ve şefik bir man:ı 
okunuyordu. Ayni zamanda ötck. 
ihtiyar adam da yanıncl ve 
ayakta duruyordu. 

( Aıknıı ver) 
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BİKAYI 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? l, __ B_u_s_ütun~:ıi. E~b~.~~~,8M. K.--

N·~~:~~n~!;.~·s.m; Ekrem• - -19- Yazan:Emil Ludvig BİR SERGÜZEŞT 
imparator Da Notanın Rusya Tarafın- Dostum - ;.u. m6fet!İfİ 1 

H d 1 • • • e•ı• d "Taoas,, anlatıyordu: dan azme İ emıyeceğını ı ıyor u ,.k ~:P:·~;:n:~::n~;;:;.!:1'·b::; 

Herkes, bu 

Nihayet nota hazırlanmıştır. 

Çok uzundur. Evvela Sırbistan 
kıral ından bir beyanname iste
niyor. Bunun metni hazırlanmış 

ve melfuftur. Bunda Sırp itthadı 
lağvedilecektir. Beyanname der
akap resmi gazetede neırolu

nacaktır. Çünki bir hakaret da
vasında mütecaviz aleyhin lehine 
ıadir olan hükmün mahkfımualey 
tarafından gösterilen gazetede 
neşri lbımdır. Bu hareket ona 
benzer. 

Bu arada bir de on maddelik 
bir program vardır. Bu progra
nıın hemen nısfı tahrikat mese
lesi ile alakadardı: Matbuat ve 
cemiyetlerde propaganda yapıl
masının men'i, yapanların teczi
yesi, Narodnanın ilgası, mektep
lerde tedrisatın kontrol altına 

alınması, ha~isede alakadar ola
rak Viyana tarafından isimleri 
veri'ecek bilcümle zabitlerin ve 
memurların tardolunması, tahki
kata Avustury - Macaristanın iş

tirak etmesi ve binnetice bila
muha keme mücazat tatbikmın 

kabulü isteniliyordu. 
Bundan sonra sui kasde ve 

tahkikata müteallık noktalar ge
liyordu. Bu arada tahkikata 
Avusturya memurlarının işti~~k 
edecekleri tasrih olunmuştu. Ul
timatomun bıışlıca fıkraları bun
lardan ibaretti. Bu fıkraların en 
ağırları da ültimatom gönderile
ceği sırada müsveddesine kurşun 
kalemli Kont Forgach tarafından 
ilave edilmişti. Umumi tesisat, 
eflcar ve hissiyat bu suretle ta
rafgir bir mahkemeye havale edi
lecek demekti. Ültimatomun bili 
kayduşart kabulü için yalnız yir
mi dört saatl:k bir müh'et veril
verilmişti. Nota Belgrada öyle 
bir t rzda tevdi edilecektir ki 
buna dair haber Petresburga 
uçurulduğu zaman Fransız Reisi-
cümhnru Rus a seyahatini bitir· 
miş v~ Rusyadao ayrılmıı bulu-
nacaktı. 

Saatler dakikalarına kacl~r 
he:snp olundu. Son dzkikada Jagov 
Poi· careı in Petresburgtan öğle
den sonra d<> ril, ancak akşamle
yin ayrılaca ını haber aldı, 
Berchlold da notasını bir saat 
dahn tehir e tti. ikisi böylece 
elele çalı ıyor' ardı. Almanya ise 
muhleviyatın n oo olduğunu he
nüz bilme i ;, fakat tasvip etme
yi ta<lhhü.t c ıl';i notanın tevdii 

notanın bir hudut tecavüzi1 oldıığuna kanidl 

dakikasını hesap ile meşgul o!u- ı da~ iki hafta evvel bunun tedi-
yordu. yesıne gözleri kapalı kefalet 

* etmişti. 
Bu iki devlet recülünü ayni Nazır yerinden sıçradı : 

fikir tahrik ediyor, her ikisi de _ fakat bu olur şey değil! .. 
Ruslarla Fransızların bu bapta dedi. ihtiyar Kont klasik cevabı 
şimdiden görüşememelerini, Pet- verdi: 
resburga haber gele' iği dakikada - Vah! Vah 1 Fakat ne çare! 
F ransızın denize açılmış bulun- Nota bu halile yarın sabah Bel-
masıııı istiyorlar ve bunun için gralta tev .~i edilmiş bulunacak ! .. 
çırpmıy orJarclı. Bu işin a'"'ansızın Jagov düsiindü: 
patlak verme~;nden ibaret ekşi - Arlık yapacak birşey yok! 
ve batıcı bir sahne g(;ı]erinin Bethman da ayni deşünce-
önünde canlanıyordu: l3erchtcld dedir. 

bu bir "baskın notası!,, dır, di- İkisi de görmezler ki ihtiyar 
yordu. Şaheseri elan bu notanın Kent notanın tevdii saati husu-
hakikat halde bütün Avrupaya sonda kendilerile bir daha eğ-
tevcih edilmiş bir ültimatom ol- lenmektedir. Hadi Kont ta alda-
duğunu yakinen biliyordJ. 

İh t iyar lmperatcıru da haki
kati görmekte idi: 

- "Bumı Rusya hazmede
mez... Vehme mahal yok... Bu 
büyük bir harp açacaktır ... ,, de
mişti. 

Sırplar notayı perşembe ak
şamı okuyacaklardır; bir aya 
yaklaşıyor ki, etrafta çıkar1 gü
rültü iki memleketi sinirlndirmiş, 
iki taraf matbuatını çileden çı-
karmıştı. 

Almanyanın Viyana elçisi 
notanın suretini tevdiindcn ancak 
iki gün evvel alübilmi\jti: 

- Bunu görünce korktu mu? 
Berlinde amirlerine tam bir ra· 
por vermek ve notanın bu şelcil
cle yollanmasına ma i olmak 
üzere telefona sarıldı mı ? Hayır, 

hayır! Bunu yapmadı, hatta nota
n n suretini telgrdla bile yolk
madı. Hakikaten 1 unu şifre 

etmek te bir dertti, okadar 
uzundu. Nota ertesi gün verile
cekti. Bir gün sonra biitün diin
yanın okuya.-:ağı bu uzun işi 
şifre etmekte ne mana vardı ? 
Pek nazik olan y;rmi dört saatte 
bili istifade bu suretle heder 
oldu. 

İki gün sonra öğleyi mütea
kip ihtiyar Macar asılzade:;i no
ta.·:n surcthıi Aiman Naz rına 
verdi. Viyanadan amiri kendisine 
bunu son dak ikaya kadar böyle
ce tehir etmesini tebliğ etmiş 

olacaktı. Yagov ne miktar meb
lağ dolduru'acağım bilmiyerek 
açık olarak imzaladığı bu notanın 
muhteviyatını şimdi ögreniyordu. 

Kayser de kimselere danışma-

nıyor, diyelim. Bu akşam neden 
müdahale etmiyorlar ? Gerçi 

imparator denizdedir ve kendisi 
pek çabuk bulunamnz. Fakat 
yarım saat içinde Viyana ile 
görüşmek, Viyana da Belgrat 
sefaretile nihayet iki saatte gö
rüşmek kabil değil midir? 

Betbman, Jagov, Zimmeı·-
man notayı mi.ittefik311 her 
nck tai nazardan lüzumundan 
fazla şedit bulmuşl ardır; Fakat 

hiçbiri de dün ve btıgün Alman
yanın Petre~burg, Paris ve Lon
dra sefaretlerine çektikleri bu 
memleketler kab inelerıne karşı 

ittihaz edeceklerı tavru h;ırcketi 
tadil etmeyi düşiinmcmiş' erdir. 
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yoktur. Bence bu, hayabn en 
kat'ı hakikatlerinden biridir. T ec
rUbelerim bana, bir insandaki en 
gilzel hislerin yanında en gaddar 
hislerin de beraber yaşıyabildi
ğini öğretti. Başımdan geçen şu 
vak'ayı dinleyiniz. 

Bundan on dokuz sene evvel, 
'
1Sumatra,, adasmın cenubugar

bisinde "Bencoolen,, şehrindeki 
hükumet bankasının veznedarı 
"Gurgen,, bankanın kasasından 
büyük miktarda bir para aşıra
rak kaçmıştı. Banka bu hadiseye 
çok ehemmiyet verdi ve hırsızı 
yakalayana beşyüz İngiliz lirası 

mükafat vadetti. Aradan üç sene 
geçtiği halde bir iz bulunamamıştı. 

Nihayet bir gün tevkif edilen 
bir hırsızın üzerinde çıkan elli lira-
lık banknottan bir ip ucu elde 
edildi. 

" Gurgen ,, , bankadan başlıca 
altın çalmış, bu meyanda birkaç
ta büyük banknot almışb. Hırsı
zın üzerinde çıkan elli liralık 
banknotun numarası 0 Gurgen., in 
bankadan çaldığı banknotların 
mazbut listesinde dahil olduğu 
anlaşıldı. Bir taraftan hırsız bank
notun u Gurgen,, in eşkiline ta
mamile mutabık bir adamdan 
çaldığını itiraf ediyorlar. 

Bu suretle "Gurgen,, in Achin 
adasında Hindistan cevizi yağı 

ticaretile meşgul olduğunu, orada 
yerli bir kadınla evlendiğini, 
ismini "Heller,, e tahvil ettiğini 

öğrendik. Esasen onun sol elinin 
soldan ikinci ·parmağının eksik 
olduğu ve sağ omuzunda bir 
yara nişanesi bulunduğu da 
malümdu. Binaenaleyh yapılacak 

şey, onu oraya gidip tevkif 
ederek 11Bencoolen,, e getirmek
ten ibaretti. Bu işi ben üzerime 
aldım. 

Avl·stralyanın şimal tarafla
rıuda " Caroline ,, takım adala
rından biri olan "Achin,, adası 
o tarihte Alman idaresinde bu
lunuyordu ve '' Heller ,, de bu 
adada bir Hamburg tirketi na
mına Hindistan cevizi yağı tica-
reti yapan yegane iş adamı idi. 
Bankaya müracaatle istedikleri 
adamın yerını öğrendiğimi ve 
mükafatı nakliye buricinde olmak 
üzere seyahat ma raflarımı de
ruhde etmelerini söylediın. Razı 
oldular. 

80 tonluk bir uskuna kirala
dım. Geminin " B(ent ,, isminde 
bir kaptanı, onun Alman bir 
muavini, altı da Malezyalı tayfa 
vardı. Yanıma başlıca eşya ola
rak tabancamı, diş fırçamı, bir 
de " Hcller ., in tevkifine ait 
r~smi evrakı aldım. Kaptan 
" Brent ,, le muavini seyahatimi
zin hedefini biliyorlardi Tayfanın 
bir şeyden haberleri yoktu. 
Adaya yemiş ve su almak baha
nesile uğrıyacaklı k .. 

Nihayet bir öğ:e üstü 11Acbin,,e 
vAsıl olduk. Burası deniz sathın
dan havli yüksek ve Hindi4Jtan 
cevizi ~ğaçlarile süslü pek latif 
bir ada idi. Şark cihetinde bu
lunan limanda zümrüt gibi yeşil 
bir denize demirledik. Çok geç
meden sahild~n beyaz elbiseJi, 
beyaz kolonyal şapkalı, bir adamı 
hamil iki çifte bir sandal avara 
etti. Sandal bordamıza yaklaşhğı 
zaman içindeki esmer çehreJi, 
zayıf yapılı adam, cigara ağzında, 
ayakta, sandalın aşağı yukarı 

sallanmasma ehemmiyet vermiye· 
rek, kaptanla konuşmaya başla· 
mışb. Bu adamın "Heller,, ola• 
cağını tahmin ediyordum. Eşkili 
muvafıktı; fakat sol elini göre
mi yordum. Geminin ismini ve ne 
istediğimizi sorduktan sonra ; 

- Kaptan. dedi, barometre 
düşüyor! 

Hava kopacak ! Eğer bab 
eserse zararı yok: Fakat yıldız 
yahut gUndoğuşu eserse dikkat 
ediniz, demir yeriniz pek sağlam 
değildir. 

" Brent ,, cevaben: 
- Verdiğiniz maliimata te

şekklir ederim. Muvafıksa bir 
s; ate kadar yemişleri almak için 
sabile filikayı göndereyim. Bir 
de - beni göstererek - bu Mösyö 
bu adaların yabancısıdır, dışarı
sını görmek istiyor, dedi. 

O, muvafakat ima eder su
rette başını eğerek bana hita
ben: 

Filikama atlayınız, sizi 
götüreyim 1 

Dedi. Ayni zamanda adam· 
larına da bordamıza yanaşmaları
nı ihtar etti. Atladım. Atlarken 
bana sağ elile yardım etti. Bak• 
bm, sol eli yoktu. Bunu ancak 
şimdi farkedebilmiştim 1 Şüphesiz 
"Heller,, yani sabık "Guryen,, 
bu adamdı. 

Eksik parmaklı elini büsbütün 
yok ederek bu nişaneden kur
tulmak istemif olacak ki, kendi 
kendime: 

- " Demek yakalayacağını 
adam bu 1 diyordum. 

İskeleye vardığımız zımao 
Heller filikacılarına sahile indi· 
rilecek yemişler için talimatını 
verdikten sonra aldı beni evine 
götürdü. 

Bu, Hindistan cevizi ağaçla· 

rile tek katlı, beyaza boyanmış 

ferah bir köşktU. Balkonda uzun 
boylu, siyah gözlü , melez Hintli 
hir kadın soruyor duruyor, bize 
bakıyordu. "Heller,, bana kadını 
işaret ederek; 

-Zevcemi Dedikteaı sonra ona 
yerli lisanile bir şeyler söyledi. 
Köşkün kapısından karşılayarak 
salona götUrdü. Kamış bir kol· 
tuğa yerleştim. '' Hellcr ,, cıgar• 
ikram etti. Karısı da masanın Os· 
tüne visld şişesile iki bardak • 
bir sürahi su, birkaç limon koydu. 

Tasavvur cdebilirsiniı. ki cebi
nizde tevkifi emirnamesini taşı" 

dığınıı bir adamla baı başa 
dostane içki içmek hoı birşe1 
değildi. Şüphesiz, vazifemi derhal 
yapmak istiyordum ; fakat elinio 
büsbütün kesik olması beni t•" 
şartmış, tereddüde dllşOrmOttD· 
Kendi kendime: " Hiç ohnast8 
" Brent ,. le istişare etmeliyinı ,. 
diyordum. 

"Heller,, in hiçbir şeyden tilP" 
belenmediğine emindim. Fakat 
karısı öyle değildi. Ara sır• 
yanımaza gırıp çıktıkça on~0 

endişeli nazarlarının sıkletini bır 
sediyordum. Kadın bir hissi kab
lelvuku ile tehlikenin kokusurııJ 
almıştı. Zaten onun ilk andaP 
itibare~ kuşkulandığını anf arrı;: 
hm. ihtimal, kocasını tevk 
geldiğim için gözlerim de kadı:• 
karşı pek dostane bir ifa~ 
göstermemiş olmanın da bun 
tesiri olmuştu. 

( Sonu Y arıD ) 
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Bu arada Kur'amkerimin Sale 

tarafından yapılan bir tercilmesİ 
ile İslamiyete ait ban eserleri 
satın aldım. Okumaya bafl,adım. 
Az sonra fngilterede bulunan hı
ristiyan dostlarım ile muhabereye 
giriştim. Bunlardan biri beni 
(Maitland) a takdim etti ve bu 
ıat da Anna Kins,{sford ile müşte
reken .. Doğru yol,, ismi altında 
Yazdığı bir kitabı bana yolladı. 
Bu kitapta müteammim ıeldinde 
hıristiyan itikadı takbih ediliyordu. 

Bu 2at bana " İncilin yeni 
tefsiri ismini taşıyan diğer bir 
kitap 

1

daba göndermişti. Bu ~i 
eser hoşuma gitti. Bana Hınt 
dininin prensiplerini müdafaa eder 
tekilde göründüler. Bu arada 
Tolstoyun u Allahın kuvveti siz-
dedir serlevhasını taşıyan es-,, d . 
rini okudum. Üzerimde çok enn 
bir tesir yapb. Bu eserin fikri 
iıtildali, derin ahlak prensipleri 
ve hakikat kokusu karşısında 
Mister "Kotes,, in bana iade et
tiği kitaplar birer hiçten ibaret 
kaldı. 

... 
O ,zaman Hint cemaatinin 

işlerine gittikçe ziyadeleşen bir 
alaka ile bakışımın sebeplerini 
araştırırken en başta kendi ken
dimi ıslah etmek arzusunu görll
yorum. Filhakika ben din olarak 
1adece - hılkate hizmet etmek 
esasını kabul etmiştim - Allaha 
varmak için bundan daha doğru 
bir yol yoktur, diyordum. Ken
dimi bu İf için ehliyetli görü
yordum. 

• Tam bu hikayenin cereyan 
ettiği sıralarda bir Hıristiyan 
ailesi ile daha tanıştım . Bu aile 
beni pazar günleri kilisede bulun
ınıya teşvik etti; gittim, fakat ora
da gördüğüm manzara üzerimde 
~n küçnk bir tesir bile yapmadı. 
Filhakika halktan büyük bir kıs
~ının buraya, sırf ibadet için de
g,1, fakat görünmek anusile gel-
d· ~. 1Rlni hissediyordum. 

Hazırun dua ile meşgul iken 
benirn üzerime bir yorgunluk 
çl öktu, gayri ihtiyari olarak göz-
e . U tun kapandı. Uyuyordum. tan-
~ırn, kalbimde bir eza hissettim. 
b akat ryanımda bulunanların da 

enden kuvvetli bir halde olma-
dıklar ~ .. h. tti' w. ....,, .. p 

1 • ını gorunce ısse gım G.&.Q 

tl<sildi. . 

~iliseden çıkbktan ıonra bu 
)tıu tanıştığım aile beni öğle 
)eınew' d d h gıne avet etti ve sonra a 
h~k P~ar günü bu davet bir Adet 

rnune geçti. 
l enfr: ve zarif bir aileydi; 

:~fr•dan kalktığımız zaman ekse
... •Yelle dinden bahsederdik. Fakat 
c.tv.. • k f'ki ı· l Y ve ZC:Tc:enm pek açı ı r ı 
~ lnadıklarını bilhassa meseli 
\UUd ' 
}' •) ile (isa) aras1nda muka-
tse Yap ld w .. h" 

'ttlikl . ı. ıga zaman teessK urd'lıs: 
ile erını görüyordum. en ı en 
de lnilnasebetim uzun müddet 
cli~trı e?ecekti, fakat bekle~e
İlaJcı hır umanda birdenbıre 
~ t._ uğrada. Bu münasebetle 
~ -.ıtlerinae hatime -wermekliğimi 
-._. tttiler de diyebilirim. Baknm 

oludu: 

Bir pazar 
gUnü bermutat 
yemek yiyorduk. 
AileDİD sekiz do
kuz yaştarındaki 
çocuğu da sof· 
raclaydı; onun 
önünde et, benim 
tabağımda pata
tes vardı. Söz 
açıldı. Ben aeb
zenin f evaidinden 
bahsettim. Çocuk 
sözlerime ka -
pıldı, ve önündeki 
eti kaldırarak 

patates yemek is-
tedi. Annesi ile 
babası bana 
işaret ettiler. 
Sözü değiştir -
dim. Ertesi hafta 

Gandi i/f! Şarlo, bu iki tabii filozof, biribirinin 
kisvesine biiriinmiiı bir halde 6ulunagorlar 

mutat üzere bu eve gittiğim za· 
man beni çocuğun annesi kar· 
pladı: 

- M. ösyö Gandi dedi, sıze 

çocuğumla konuşmanwn iyi bir 
netice vermiyeceğini söylersem 
müteessir olmayınız. Dikkat eltim, 
çocuk geçen haftadan beri önüne 
et getirildiği zaman tereddüt 
etmekte ve sizin nasihatlerinizi 
düşünerek sebze istemektedir. 
Benim için bu vaziyeti müsame
ha ile görmenin imkanı yoktur. 
Çünki çocuğun et yemezse zayıf 
~e hasta düşeceğini anlıyorum. 

Kadıncağızı teselli ettim: 
- Ben de çocuk babasıyım, 

. 

dedim, endife)crinizi tamamen 
anlarım. Fakat bu vaziyeti ko
laylıkla ıslah edebiliriz. Çocuk 

&zerinde benim sözlerimden ziya
de hareketlerimin müeuir olacağı 
muhakkaktır. Binaenaleyh ziya-

retlerime bugünden itibaren ha• 
teme vermeliyim. Fakat emin 
olabilirsiniz ki, bu vaziyet ara
mızda mevcut dostluğa tesir 
edecek değildir. 

Kadıncağız bu teklifi benim 
yapmaklığım iizerine, omuzlann
dan aju bir yük kalkmıf gibi 
geniş bir nefes aldı : 

T eşckkür ederim, dedi. 
(Mabadl yarın) 

İşsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bir felaket gelebilir. 

Ah benim. de bir 
Kumbaram olsaydı ! .. 

Demek fayda vermez 1 

( Türkiye İş Bankası J 
Diş Tabibi 

M. RİFAT 
Paris Tıp Fakültesinden mezun 
Cağaloğlu Halk Fırkası kUfJSmda 

Zek! Bey aparhman No. 7 

Bu Akşam Radyoda 
Dinliyeceksiniz 

r 

1 KAnunuevvel 931 Sah 
l.taDbul - (1200 metre, S kilovat) 

18 ile 19 arasında gramofon ile muh
telif havalar 19,~ fle 20 araaanda 
alaturka aaı. 20,S ile 21 arasında 
Dariilbedayl tarafından temail. 21 ile 
22 araaandaZeki Beyin ittiraki)e 
lkinel kmm alaturka au. 22 41en 
22,S a kadar ıtudyo orkutraıı. 

Heilıbcrg - ( 276 metre, 75 kilo
vat) 19,S Münihten naklen ten gece. 
21,15 konferanı, 21,45 Dansiğden 

naklea komedi. 
Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 

20,15 ıea pce, 21 besteprlar cemi
yetinin konseri, 22 danı havaları. 

Müblaker - ( 3(,0 mette 75 kilo
vat) 20,55 Fransa hakkında bir kon• 
feranı, 22,S Kolonyadan aalden koa
ıer, 22,50 Mozar konseri. 

Blkret - (394 metre, 16 kilo.at) 
20,45 fHk konseri, 21,05 radyo Or
lreatraıı. 

Belıırad-(429 m~tre. 2,5 kilovat) 
20,40 milli şarkılar, 21 * Semerci ,. 
ilimli dram, 21,40 dört kiıilik ıark 
kon.eri. 

Viyana - (517 metre, 20 kllova~ 
21,0S opera orkestrall tarafından 
konıer, 22,05, aktam baberlari, 22,20 
danı havaları. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat , 
19,35 halk şarkıları, 21 tibor konıeri, 
22,15 1alon orke1tras1. 

Vartova - (1414 metre, 158 kilo
'9at) 19,30 gramofon 20,15 or:keıtra, 
Veberln eaerleri, 22,10 aolo konıeri, 
23 danı hayaları. 

Berlin - (163S metre 75 kilovat) 
20,15 ilk konaa"atuvar fik irleri hak
kında bir konferaı, 21 radyo orkeıtr .. 
aı, 21,35 "Gotik ve rene11anı devir
lerinde dünya muaıkiıi, danı havalan • 

2 Kanunuevvel 931 Çarşamba 
lıtanbul- (1200 metre, S kilovat) 

18 ile 19 arasında gramofon , 119,S 
20 arasında alaturka uz, 20 iJe 21 
aruanda 1rramofon, 21 ile 22 arasında 
alaturka aaz, 22 den 22,S a kadar 
orkeatra, Anadolu Ajanıı ve Borsa 
lıaberler1. 

Heilsberg - (276 metre, 65 kilo
Yat ) 19,45 tanınmamış adamlarıa 
aaati, koafuans, 22,20 dans havalan. 

Brüno - (341 metre, 36 kilovat) 
20,30 bu aaırda aşlt ser levhah muıil
ldH komedi. 

Mühlaker - (360 metre, 75 kilo
Yat) 19,45 Saksonya mudhikeleri, 
21,20 Frankfurttan naklen konser. 

Bükreş - (394 metre, 15 1'ilovat) 
19,40 keman konseri, 20 gramofon 
ile ( Puccini ) nln Madam Butterfly 
opera11, 

Belgrad ( 429 metre, 2,S kilovat ) 
20 milli Sarp havaları, 20,30 klavya 
konıeri, 21 ıes konseri. 

Roma - ( 441 metre, 7S kilovat) 
21 İtalyan opera11ndan naklen Ka
valyera Ruılikana operası. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,30 koro konseri, 21 komedi, 21,SO 

aktam konaeri 
Pette - ( 550 metre, 23 kilovat ı 

19,30 operadan naklen Leharın (Neı
eler diyarı ) operası. 

Varıova- ( 1411 metre, 150 kilo
vat ) 20,45 edebiyat babiıleri, 21 
konıer, 22,10 gramofon, 22,45 mali 
politika hakkında bir konferanı. 

Berlln - (1635 meb'e, 7S kilovat) 
11,30 halk blll'ile.rl dersi, 20 Kolon
yadan naklen Hamburg opereti. 

Dikkat: Dercetmekte oldapmuı programların Avrupaya ait 

olan kıuu 'VUatl Avrupa ıaatine g5re tanı.im edilmiştir. 
Jatanbuf saatine tatblkı için Avrupada saat ( 12) olduğu 
ı:aman lıtanbulcla (1) • plditi far.1edilmelidir. 

'-----------------------------------------~ 
VAZiFE KURBANI 

F abrikamı:un en kıymelli fen 
mlltehassıslanndan Pavli Hristof 
Efendi 29 - 1 l - 931 pazar giinü 
müessif bir kaza neticesinde n
fat etmiştir. Cenazesi 1 kanunu
evvel 931 sah glintı saat 14 te 
Şişlide Bulgar Eksaranesinden 
kaldırılacağından cenazesinde ha
zır bulunmak arzu edenlerin teş
rifleri rica olunur. 

Zümre Zade Şakir 
Türk Sanayii Harbiye •• Madentp 

fabrlkaaı sahibi 

lstanbul 4 lincil icra memur-
luğundan: Kadıköyünde Kuşdi

linde hasırcı başı sokağında 3 
numaralı hanede iken elyevm 

ikametgahı meçhul Şaziye hanı
ma: Hayim efendiden istikraz 
eylemit olduğunuz mebaliğe mu
kabil vefaen mefruğ Beyoğlun
da F eriköyUnde birinci kısım 

mahalle!inde Hasköy caddesinde 
E. 19 numaralı bir kıt'a tarlanm 
südüs hissesi ( 800 ) lira bedelle 

talibi uhdesine lhalel eneliyell 
icra kılmmıf ve ikaınetgihınma 
meçhuliyetine binaen tebligat ifa 
edilcmemiı olduğundan tarilü 
illııdan itibare• Gç ıl1ıa zarfında 
birriza takrir veriniı aksi takdir-

de riıa ve takririniıe bakılmıya
ra\c muamelei tesciliyea.in ifa lo
lınacağma 'Ve tapu dairesine ı,· ari 

keyfiyet edileceğine dair ıon ih
barname makamına kaim olmak 
lizere ilin olunur. 

Dr. A. KU'I1EL 
Cüt •• 1iftr .. ı lıutalıklM t.da'fi. 
lluea.i. K.araWy büyilk .. uU.Wc 

yananda 34 

Emniyet Sandığı Müdürlüğündcnı 
Adreaı Şeh:ıadebaşı Bo:ıdot1t. 

kemeri Noı 30 Bahtiyar H. 10·11-92~ 
tarihinde aandığamza bırakbğı para 

için verilen S237 numaralı bonoJ u 
l<aybettiğlni aöylemiştir. Yeniıl H• 

riJeceğinden eski bononun hO ind 
olmayacatı ilin o lunur • 

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

fotoğraf Tahlili Kuponu 

Tabiatln1ıı:I &jTenmek latlyouams 

fotoğrafınm 5 adet kııpoa n. bir 

ilkte pderlnls. Fotoğrafım• sıraya 

tabidir " iade edilmez. 

lıtm, m .. lek 
•eya aan'at? 

HaD&'I llOlllleria 
cevabi '1 

Fotofuf lntltar 
edecek mi? 

ON ALTINCI 

PATRON KUPONU 

No. 15 
G•tt ı •hde oa ... rtaa. W. 

.......... .Wut-aım .... 
!>edan almak 1at17cw-.aıus. '-
1ım,..11 kealp .uı.,ı ...... u 
lıııtpOR teıpla1uus. Patre.ı.n ... 
l\aa .-11 ...... elac.-..... 

Pa.....ıu •etr•dllJl.dwf wlr 
••n lllbaNa 1at&Db.&t karllart .ıı 
lıılır ı.aa. laf'• Uıtlarl .... • 
... lcl-M k11peal111W1 ..... .. 
• .:ıJWler. 811 •&ddet p;&l,t• 
1..,.a k11p .. laf luıbı.J edU .... 

Puleus olanlara P•tron 
shderilmez. 

Tapa Ye letanbaal ltarileri
mlda Patrooluuaı matbaa
mızdaa aldarmaları ll&u11a1r. 
Poıta ile ıönderll•ealal 
lıtiyenler m•ktuglarıaa 011 

lrurutluk pul leffotıııelldlrlw. 



12 Sayfa 
= 

SON POSTA Kan~ 

Bir Muvaffakıyet! 
Hükuınetimizin, sanayii milliyemizi himaye 

müessir tedabir neticesinde 
etmek hususunda ittihaz eylediği 

ilk muvaffakıyet ı 

SAHİBİNİN 
• 

SESi 
pliklarının fiatlerini 

200KURUŞTAN 180 KURUŞA 
TEN Z 1 L ET M 1 Ş T i R. 

Öksürenlere: K A T R A N HAK K 1 EKREM 

[vA!URLAR 

SEYRİSEF AIN 
MC'rktt acent;.sı: Galatad:ı Köprübafı B. 2362 
Şube A. Sirkeci Milbürdarzar:lchan 2. 2740 

İdarece aşağıda ismi yazıb 
malzeme pazarW<la satın alına· 

cakbr. 
Teminat % 10 dur. 
ihale 2 • 11 • ~31 saat 17. 
24 kalem bakır, demir, pi-

rinç, kurşun, cı-vata, somun ve 
sair tamirat malzemesi. (4135) 

KARADENİZ POST ASI 

VATAN 
i;::.ı Çarşamba 1 
güntl akşamı Sirkeciden ha

reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye gide
cektir. 

Fazla talsilAt için Sirkeci, 

Yelkenci hanındaki acentah
ğına müracaatTeJ. 21515. 

Abana sulh mahkemesinden: 
Abananın smarcık karye.:. .ı<len 
biçakçı oğlu Mustafa vekili Salih 
Hilmi efendinin pazar yerinden 
hacı Ali oğlu İsmail aleyhine aç
tığı alacak davcwnın icra kılınan 
muhakemesinde müddaaleyh na
mına çıkarılan davetiyesi lstan· 
bula gittiğinden bahisle Zongul
dak mahkemesinden bilA tebiğ 
iade edilmis ve İstanbuldaki ika
metgahı da meçhul bulunmuş ol
duğ-undan ilanen tebligat icrası

m ubakemenin 13 • 12 - 931 
azar günü saat 10 a talikına 

karar verilmiş olduğundan yev
mi mezkfırda Abana mahkeme
sinde bizzat bulunmadığı veya 
bir vekil göndermediği surette 
'muhakemenin gıyaben geçeceği 
ilan olunur. 

İstanbul Asliye mahkemesi 
3 üncil hukuk dairesinden: Müd
dei Fatma Aliye hanım tarafın
dan Kılınç Alide yıldız posta 
caddesinde 37 No. lu hanede 
mukim Bayram ef. aleyhine ika
me edilen boşanma hadisesinin 
tescili davasında müddealeyhin 
ikametgahının halen meçhul ol· 
masıoa binaen cereyan eden gı'.. 
yabı muhakemab neticesinde 
esas hakkındaki davanın hüküm 
derecesine gelmesi dolayısile 
bi~ kere daha ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş olduğu 
ilan olunur. 

Halkm fevkalade rağbetini kazanmakta ve 
BllyUk ikramiyesi 1,000,000 lira olan 

Tayyare Y J L 8 AŞ ı Piyangosu 
Tayyare müdiriyetinin bu piyangoya pek çok ve büyük 

ikramiyeler ilave ve o nisbette kazanacaklar ededinin fazlalaş
bnlması fikrini pek iyi düşünrnii~ olması hasebile İstanbulda 

EminönUnde Valide Ham ittisalinde 4 numaralı 

KADE Gişesi 
biletlerin tükenmeden evvel tedarik etmelerini muhterem 

müşterilerine tavsiyeyi vazife addeyler. 
Haşiye: Muhterem Beyoğlu ve ŞişJi halkanın bilet tedariKirıl teshil 

maksadile Beyoğlunda Parmakkapı'da 109 numnradi\ gene "KADER 
G İŞ E Sİ " namile bir şube 11ç•ldığını ilave ve tepşir eyler. 

ACIMAN 4 

BÜYÜK MEFRUŞAT DEPOSU İstanbuJ'unv yegine 
ucuz magazasıdır. 

En zarif döşemelik kumaşlar, perdeler, tül, stor, masa örtüleri, 
bronz kornişler, envai çeşit karyolalar ve hezaren sandalye ve 
takımları en ucuz fiatlerle sahlmaktadır. İstanbul: Katırcıoğlu 
han birinci kat No. 30. Tediyatta azami teshilat gösterilir. - • Fabrika11 birçok sergilerden madalya kazanmıştır • 

MiS 
Kolonyaları ı Mevcut kolonyaların mükemmelidir. 
Pudralan ı Yüze taravet verir, gençlik temin 
KremlerJ ı Yüz ve ellerdeki çatlaklan, geçirir. 
Sabunlan ı En mükemmel ltri sabunlardır. 

eder. 

E1anıları t Çiçek bahçelerini temsil eder. 
Nuruoıımanlye'de Şlracı Ali Sinan kar~ıaında No. 48 ___ .. 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 " 

400,000 
1 tt 

200,000 
1 " 

150,000 
1 

" 
100,000 

1 " 
40,000 

1 " 
30,000 

1 " 
20,000 

1 " 
15,000 

100 Mükafat ( 1,000 ) 100,000 
ıoo " 

( 1,000 100,000 
100 " 

( 1,000 ) 100,000 
100 " 

( 1,000 ) 100,000 
5 İkramiye ( 10,000) 50,000 
5 " ( 8,000 ) 40,000 
6 ,. ( 5,000 ) 30,000 

15 " ( 3,000 ) 45,000 
60 ,, ( 2,000 ) 120,000 

200 " ~ 1,000 ) 200,000 
5,000 Amorti 100 ) 500,000 

5,700 Adet 3,340,000L 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

EMLAK VE EYTAM BANKASf 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN 

Esaı 

2 

NISFI BEŞ SENE TAKSiTLE 

Satılık Apartıman 
Mevki ve nevi 

Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesi~-de Harbiye cadd~~ 
de atik 9 mükerrer cedit 115 - 117 numaralı üç daıtor 
ve bir bodrum katım mü'jtemil Selçuk apartımam. 

Mevkii ve evsafı mahsusası balada yazılı apartımaoı' 
sattşı aşağıdaki şeraitte müzayedeye konulmuştur: 

1 - Müzayede kapalı zarf usuliledir. İhale 23-12-193 t tarih~ 
müsadif çarşamba günü lstanbu! şubesinde icra edilecekd'1 
Talipler hin lira teminat iraesine mecbur olup işbu tenıio; 
varakasını teklif mektuplarile beraber mal<buz mukabilİO 
Bankaya tevdi etmelidirler. 

2 - fhale bedeli def'aten ve peşinen istifa olunur. 
3 - Bcdedli müzayedenin yüzde ellisinin peşinen tesviyesi ııııl" 

kabilinde müşteriye beş seneye kadar ikraz yapılabilir. 
4 - Fazla tafsilat için şubemize müracaat edilmesi. 

* * ' Adalarda Satılık Emlak, Kıumetlı 

Esas 

110 

3'9 

320 

321 
324 

325· 326 
328 

329 

330 
331 
332 
333 
334 
337 

Arsalar ve Voliler 
Mevkii ve Nevi ~ 

Büyükada Rıhtım caddesi atik 15 cedit 
üzerinde iki odayı havi dükkan. 

26 No. ~i~ 

Büyükada Yah mahallesi Panco ıokağı 9 No. 
197 m. arsa. 
Büyükada Y ah mahallesi Çınar sokak 33 .. 35 No. 
66 m. arsa. 
Büyükada Çamhbel 9 No. 128 M. arsa. 
Heybeliada Şadiye sokak 2 No. hane. 

,, .. ., 4 - 6 No. hane. 
Büyükada Selvili sokak 5 ve 5 • 1 No. hanenin 
30 • 560 hisse. 
Büyükada Yalı mahalJesi Pervane sokak 3·5-7-No. 
34 arsa. 
Büyükada Ya!t mahallesi Pervane sokak 67 m. arsa. 

" Maden Türk Yılmaz 93 m. arsa. 

" .. " .. 2150 m. arsa. 
Sadef adası 12 - 126 hisse. 
Büyük ada Y ~niyol Firuz sokak 14 No. 60 m. arsa. 

,. Yah mahallesi Küçük karakol S. 6 No. 

ıO 

5 
1 O m. arsa. tJJ 

338 Kmalıada Yalı sokak 57 No. 4796 m. arsa. 3S 
339 ,, Limançıkmazı 3 No. 3524 m. arsa. . 15 
340 ,, ,, 1 . N o. 1763 m. arsa. ~ 
341 ,, Taşiskele namı diğer karataş volisi. t;S 
342 ,, Jarden volisi, 75 
346 ,, İskele volisi. 65 
347 ,, Manashr vo)isi. 83 
348 ,, Yanık volisi. 5() 
349 BüyUknda Maden Dalyan 45 :- 368 hisse. tile 

Balada yazılı emlak bedelleri peşinen tesviye edilmek şıı~. 11~ 
bilmüzayede satılacağından taiiplerin 17 - 12 • 1931 Perşeınbe gtı 

_s_a_a_t _o_n_a_Itıd_a_şu~e_m_iz_e_m_u_r_ac_a_atleri_. __ E_. _______ ___./ 

Kiralık Ve Satılık Hane ~, 
ıır 1 

Sirkecide Hocapaşa camii l.arşısmda İbnikemal caddesinde 52 nıır:fl111 ~ıl' 
kagir, otel ve apartıınan için elverişli, üç kath, on beş odalı, ayrıca ~atıl•~ 
salonları, elektrik tesisatı ve terkos suyunu havi hane kiralık veya dir· O~ 
tır. Nazarcti fevkaladesi vardır. Alt kah lokanta ve kıraa~haıte 51bl 
katmda daraca, bir oda, hala ve çamaşırlık varaır. 

Keskin Zade Tufan Nuh Beye mUracaatleri. 


