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ÇARŞAMBA 

: luTANBUL NURUQS/v/ANJYE ŞEREF SOKAul \1 SON POSTA Halkan kulatıdır: Halk bununla işitir. 

SON POSTA 
NIN 

!TOMBALA 
Oyunu 
Kupon: 16 iDARE IC" • ,.ıt, HERGU"N NESROL~INUR SON POSTA Halkın ~lbildün Halk bununla ıörl1'.J 

~ SUN POSTA Hallnn dilidir: Hafk bununla sö ler. 
~=======================================~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

RİVAYET TEEYYÜT 
.. 

ti • 
EDiYOR 

1'0ıU{ OCAKLARI ff. 

~I TARAFINDAN 

• 
Yeni idarede Genç Uzuvlara Azami 

IUARE EDiLECEKTiR 
~ /Üçüncü sayfamıza bakınız} Ehemmiyet Verileceği 
4'iilet · Mallar Gümrükten Çekilemigor. j 

~ecfisi Rüsumat, Rıhhm Şirke-
1'Qhminler tinin Bütün Antrepoları 
\te I" -c ısten ( 63 ) Azanın 
.«\Ytılınası ihtimalleri 

l<uvvetle Şayidir 

'1\tı~kara, 17 (H.1\1) - Büyük 
tt .. el' . • k d' k dd' . feaıı ıvıe ısının en ı e ını 

n.ı ttıneıinin yegane saiki 

~ liıı ihtiyaçlarına uygun 
~l atlar almak imkimm vere-
~k diye kabul edilebilir. 

ta t...ıı kararlar alınacaği f U 

"'anlarda muhtelif fikir ve 

~aıılann mevcudiyetini ka
ebııemek imkim yoktur. 
P>e•aıaı 6 ıaca uyfada ] 

Tamamen Dolmuştur 

Rüsumat antrepoları mal alamadılı için mall•r rıhtım 
şirlutinin Jepolarzna veriligor. 

Birçok tilccar bayram m6nn- fıırank zarar ettij"lnl iddia eden 
sebetil~ mallanni ellerinden çıka- Rıhbm ıirketinin bu vaziyet k.,. 
rabilcceklerini tahmin ederek şıamda yüzü gülmlye batlamıtbr. 
Avrupaya mühim miktarda aipariş Şimdi tir ketin ~uruçeımedeld 
vermi~lerdlr. Son günlerde lima- antrepolarile un depolannıda 
mmum vapurlar dolusu m:\l ge- hazırlatmaktadır. Ambar .ve an-
liyor. Rüsumat idare&inin Saray- trepolardakf malJarın ilk yedi 
burnunda ( 11 ), Galat::<la ( 3 ), ııünden aor.ra beher (100) kiloau 
merkezde ( 4 ) ki ceman ( 18 ) için (50) para arziye alınmakta· 
anbarı tamamen dolduğu gibi dır. Yolda gelecek daha birçok 
Rıhbnı şlrketlle yapbtı mukavele mal bulundıığuda söylenmekte· 

dlr. Tüccarm mallarmı çekme· mucibince bu tlrketin antrepo· 
Jarmıda kullanmıya baılamıttır. meleri için gösterilen aebep şu• 
Adedi Rüsumabm ambarları c:lur: Tüccar bayramda fazla mal 

ıatacrğını tahr.ıin etmiş ve fakat 
kadar olan Rıhtım şirketinin 
antrc·polarıda dolmalıt ilzeredir. bu tahmininde aldandığını bayra-
Buralarda ancak (50) mavunalık mm ferdasında öğrenmiştir. 
mal alacak kadar bir yer kal• Şimdi bu mallar daha uzun 
mııtır. müddet çekilmezse bakalım oere-

Bir ıenedenberi ( 3 > milyon den yer bulunaC"ak? 

~;::::~:~e 1A.yaşofya Telsiz Tele
=:=.=:=.=.=. ~on istasyonu Oluyor! 

l'OMBALA 
'1üsabakamız 

·DON 
ÇEKiLEN 
NUMARALA 

-

88 
-.::--- --

40 
-

1 

tartlannı yedinci 
okuY\blu.) 

Ayasofga camiine işte bögle ancen konacakmış .. 
Serlivhamızı okuyan karile- değildir ve Viyanada her haf

rimiz hiç şüphesiz kendi ken· ta "Radyo Velt,, ismi altında 
dilerine soracaklar: çıkmakta olan mecmua tara

- Acaba doğru mu? diye- fından ortaya atılmıştır. 
ceklerdir. Muharririn muhayyileıindeki 

Bu ıuale hlz cevap yerelim: ku•vetin derecesine bakınız ki, 
- HaJU', bu haber dojru bu haberi vermekle iktifa et-

Galatasaray Mı ? 
Fenerbahçe Mi? 

Bu cuma, bu iki ezeli rakip 
kutup arasında yapılacak 
maça ait (5) suallik müsa
baka müddeti dün bitti. 
Ve kupon neşrine nihayet . . 
verildi. lstanbula ait cevap-
lar dün federasyon riya
setine tevdi edilmiştir. 
Taşra için mllddet 19 
Mart akşamına kadardır. 

Geç kalmış İstanbul dahi
lindeki sporcularda ikinci 
partiye dahil olmak için 
ogiine kadar cevaplarını 
yetiştirsinler. Eksik kupon
lar matbaadan tarı amlana
bilir. 

11 Nisan 

Türk Kadınları O Gün 
Bayram Yapacak 

11 nisan kadınlara belediye 
azaaa olmak hakkının verildii'i 
fiiribtir. Kadınlar birliği bu 
tarihi, kadınlığın siyasi hukuka 

malik olmaları yolunda ilk ve 
mllhim bir merhale addetmek
tedir. Bundan dolayı kadınla-

rımız 11 nisanda, birlikte, te
zahürat yapacaklar, bu mlina
sebetle nutuklar söylenecektir. 

İstanbul Valisi 
Değişiyor Mu? 

Ankara, 17 (H. M.) - Dlln 
gece Ankara valisi Nevzat 
Beyin lstanbula tayin dileceğine 
dair bir rivayet deveran etti, 
fakat bu sabah Dahiliye vekl
letinden rivayeti tevsike mu
vaffak ola~adım. 

Maamafih Muhittin beyin 
senelerdenberi İstanbulu ida
Teye alışmrş bir idare adamı 
olmaaı itibar.ile daha mühim 
de olsa, başka bir vazifeye 
tayin edilmesine ihtimal vermi
yenler ekseriyettedir. 

rnemiı, etrafını da bir sllrli 
tafsilit ile süslemiştir. 

Muharririn aldığı habere 
göre Ayasofya camii muazzam 
bir telsiz istasyonu ola.cak, 
d&rt minaresi arasına tekli 
çiftli anten ga::rilecek ve burada 
verilecek konser bütnn ciha
na işittirilccektir. Muharrir, ka
rihasına biraz daha vils'at ver
seydi şunu da ilave edebilirdi: 

"Günün beş vaktinde oku
nan ezan ile camiin içinde ya
pılan ibadetin sesleri de rad
yo ile verilecek, Ayasofyaya 
bnynk bir ehemmiyet veren 
MUalllman ilemine iaal edile-

ceiftir." 

• 

1 Bugünün Meselelerinden 

Bizde Boşanma Hadise· 
lerine Erkek Mi, Kadın 
Mı Sebep Oluyor? 
Geçenlerde evlenme ve bo- Mühim Bir 

şanın.. meselelerinden bah- istatistik 
sederken karı koca davalan· 
na a, i: bazı rakamlar yazdık. Neşredi-
M~mleket nüfusunun bir- yo r u z 

çok cephelerden muhtelif 
istatistikleri ni hazırlatan ista
tistik idaresi son günlerde 
(930) senesinin ilk altı 
laylık boşanma cetvel· 
lerini ta mamlamışbr. 

Bu cetvele göre 
(930) kanunusanisinin 
birinden haziran na
bayetine kadar 
memleketimiz
de (C86) bo-
şanma hadisesi 
olmuştur ki 
(l 00,000) nU
fuaa (14) bo
şanma iaabet 

etmektedir. Bu 
miktar Belçi
kada (29), Yu· 
nanistanda (23) 
tür. 

(100,000) nü
fusa isabet mik-
tarına göre en 
çok boşanma 

hadiseleri lstan-
bul, İzmir ve 
Devamı 3 üncO 

aayfada 

Eski Usul İzdivaçlar 

lııdh açlann çoğu, DU• 
illnkU lm:lanrııızıa 
hayntı ile, aile hayab 
arasındaki botluk• 
tan oluyor ve bu aile 
boıı:gunluklarının en 
bllyUk kurbanlannı 
bugünkü genç lnz 

tetkil ~diyor -
J 

Baba - Kızım, kocanı evveli ben intihap edeceğim, 
ıonra sen 1 

Kız - Aman baba, nekadar mutauııpıınız 1 
Baba - Y oo... Kızım, ben iki dereceli intihap taraftanyımf 



( Halkın Sesi ~ 

16 Mart Şehitleri 
Ve Halkımız 

Dün 16 mart tehitlcrinln 
aziz ruhlarını taziz ettik. 
BüyOk bir inaan kalabalığı, 
ıenç, ihtiyar, hep bir arada 
Eyilp fehitliğinin önünde 
efildf ve lıtanbul itgalinde, 
kahpece, yataklarında vuru· 
lan insanların namı hür
metle anıldı. Diln, bu acı 
habra hakkında halkla yap
bğımız musahabenin bugiln 
intibamı naklediyoruz: 

Salihattin Bey \Beylerbeyi, 
yalılar caddesi 78) 

- Ben İngilizleri insan di
ye kabul etmiyorum. 16 mart 
şehitlerimizi en mukaddes 
şehitler arasmda görüyor ve 
•ublannı takdis ediyorum. 

* lsmail Hakkı B. (Fatih, Kız-
taşı, 16) 

- Birşey düşiinmediğim 
için birşcy ıöyliyemiycccğim. 

- Şehitlerimiz için bir oey
ter hissetmiyor musun? 

\ - Tabii ediyorum. 
. - Ne gibi? 

- Müteessirim. 

* lsmail B. (G6ıtepe, Çayır 
caddesinde 22) 

- Teessilrümü nasıl anla
tayım: Müthiş, müthiş teessür 
ateşleri içindeyim; bu faciayı 
hayatta bulundukça hiç unut
mıyacağım ve ıehitlerimizi 
ruhum hürmetle yadedecektir. 

* T allt B. (Emniyet sandığı 
muhasebe memurlanndan) 

- Bütün milletin ruhunda 
derin bir iz bırakan bu kah
ramanların rekzetmiş oldukları 
abidei ıebametin önünde her 
zaman huşuine bir ihtiramla 
kendilerini takdis ederim. ln
srilizler için de ebedi bir linet 
duyuyorum. .. 

Kemal Bey (Sanyer, Orta
çeşme caddesi 29) 

- 16 Mart şehitleri vata· 
nın aziz şehitleridir. Necip 
milletimiz için her sene bu 
kahramaıılann rublannı taziz 
etmek milli, vatani bir borç
tur. Bunlara karşı gösterilecek 
al5ka milletin } iksek seciyesi 
iktizasındandır. Bunlar başlı 
başına bir abidei şehamettir, 
timsali ıecaattir. • Mehmet Salahattin B. (Eyilp-
ıultanda, Bahariye caddesin
de 34) 

- Bu çe!ıitler bcndenizin 
fakirhanemiin karşısındadır be
yefendi; benim bergün duy
duğum acıyı hiç kimse duy
maz. Ve bunlar arasında idim. 
de esasen. 

lngilizlere gelince; ahi.. U-
net kelimesi müsebbipler için 
ufak bir kelimedir. 

SON POSTA 

DABILI B-A B B BL B B 
Adalar İstanbul 15 Meb'us Çıkaracak IFarelerin 
Kaymakamına o·· t S d ( S) 8. Di.diklediği 
Ceza or ene e ın Çocuk 

Zeynep H. isminde Biri-ı Nüfus Kaybolmuştur Kumkap-ıd_a_B-ir Küçük 
ıin Evine Girerek Veka- Çocuğun Kulakları Ve 
. U f I y J Dnn intihap cetvelleri bütün mahallelere asılarak ilen edilmiş- yanağı Kemirildi 
· a ymıyan şer apmış tir. Bu cetveller 15 gün askıda kalacaktır. Bu müddet zarfında 

Dahiliye vekaleti inzibat intihap hakkını haiz olanlardan isimleri cetvellere girmiyenler 
komisyonunun geçen kAnunu- intihap teftiş heyetine itiraz edebileceklerdir. Nisanın birinci günü 
evvel ve kanunusani aylarında cetveller askıdan indirilecek ve müntebibi ıanilerin intihabı 
yaptığı iki içtimada verdiği başlıyacaktır. Yalnız Yalova kazası ayın on dördünde cetvel-
kararlar neşredilmiştir. 1 

Bu kararlardan birisi Ada- lerini asmıştır. stanbul bütün kazalarile beraber ( 1560) kadar 
lar kaymakamı Hayri beye müntehibi sani çıkaracaktır. 
aittir. Karar aynen şöyledir: lstanbul Kaç Meb'us Çıkaracak? 

'
1Bir gece Büyükadada 

Karanfil sokağında mukim 1 latanbulda geçen intihap dev
Giritli Zeynep hanımın ha- ainde ıotihap hakkına ıahip (3:l0) 
nesine giderek o eve gelmiş bin kiti teıbit edilmit ve ( 16 ) 
olan kir kızla gayri meşru meb'ua çıkarılmıfb. lıtanbul teftiş 
bir ıurette görüşmek için heyetinin dün aktam geç vakite 
ısrar ettiği mlllkiye müfettiş- kadar yaphtı tetkikata ıöre 
liğince icra kılınan tahkikat bütün kazaları da dahil oldutu 
neticesinde anlaşılması fize- halde (312) bin nüfu. teablt edil
rine müdafaası istenilen Ada- mittir. 

l ( 700) hamalle müskirat inhisar 
idaresinin ameleleri teftiş heye
tine müracaat ederek isimlerini 
defterlere kaydettirmişlerdir. Bu 
günkü he1aba ~öre fatanbul an
cak (15) meb'us çıkarabilecektir. 

(16) meb'ua çıkarabilmek için da
ha ( 8.9) bin nüfua lhımdır. Şu 
hesaea göre lstanbul d6rt aene 
evvelkine nisbetle yalnız intihap 
hakkını haiz ( 8 ) bin kiti kay
betmiftir. 

lar kaymakamı Hayri Bey Dün muhteliJ lıkelelerde fılm
tarafmdan gönderilen mnda- lerl cetvellere kaydedilmemlt 
faaname evrakı asliye ile 
birleştirilerek okundu. Veka
ra münafi görülen bu hare
ketinden dolayı mumaileybin 
memurin kanununun yirmi 
sekizinci maddesi mucibince 
ihtar cezasile tecziyesi husu
sunun makamı vekalete arzına 
ve diğer hilafı usul hane tahar
risi meselesinden dolayı idare 
heyetince hakkında muame
lei kanuniY.e ifa edilmek üzere 
evrakın lstanbul vilayetine 
gönderilmesine karar verildi.,, 

Zabıta Vak' aları 
Beyoğlunda Pauoramapalia 

denilen içkili eğlence yerinde ev
velki aktam hakikaten etlenceli 
bir aahne olmuştur. Hadiıe tudur: 

Buraya, Melibat iaminde bir 
kadmla bir erkek ırelmif, bir 
m\lddet içmltler. Bu aırada, aah
ncde oynıyan Suzan Hanımla er
kek fada alakadar olmuş. Mela
hat Hanımın ikaz ve ihtarı da 
para etmeyince masa üzerindeki 
tabak ve şİ§cleri yakalayınca aah
neye fırlatmıya başlamıf. Suzan 
H. yaralanmış, poliıler koıuımuş, 
gürültü olmuş ve hadise bastı
rılmıştır. 

Melahat Hanım ra:ıinodan cı
karken: 

- Ben aana gasterirdim ama, 
bırakmadılar! diye bağınyordu. 

~ 
Kurtuluıa dekoville ray gö-

türmekten dönen amele Muıtafa 
Ef. dilterek arabanın albnda kal
mıt ve ayaklan ezilmiştir. Be
yoğlu hastaneaine kaldırılmıfbr. 

'* fatihte oturan eczacı Hayri 8. 
dayızadeıi Mehmet AU Efendiyi 
aarho9lukla yaraladıktan aonra 
evin camlannı kırmıya batlamıf. 
Feryat iizerine ı-elen poliıleri 
tokatlayıp kaçmıttır. Aranıyor. 

Süt Meselesi, Anlaşılı
yorki Halledilmiyecek 

Slltcüler cemiyetinin sabık reisi SON POST Aya, silt mese
lesi hakkında diln mühim ıeyler söylemişti. Hakkı Efendi 
diyordu ki: 

- btanbulun silt meselesini llç ay zarfında halJetmez ve 
ıehre temiz süt içirmezsem bu iş için yapılacak masrafı 
ödemiye hazırım. Bu işten anlamıyan memurlarla bu sihhat 
ve gıda işinin temin edileceğini hiç ummam. Belediyenin 
Bugünkü teşkilatı ve ahır meselesi ile süt meselesini hallet
mek imkansızdır. 

Dnn bir muharririmiz b~lediye reis muavni Hamit Beyi 
görerek Hakkı Efendinin bu ıddasına karşı belediyenin ne 
düıündilğnnll sormuştur. Himit Bey de diyor ki : 

- Süt işi bir ihtisas işidir, ben mütehassıs değilim. 
Maamafih Hakkı Efendi mademki böyle bir idda dermiyan 

ediyor. Sütcülilk serbest bir ticarettir. Depolar, ahırlar açar 
vadini yapar. Şehre sıhhi ve cmiz süt içirmek her şeyden 
evvel büyük bir şemaya ve bütçe işidir. 

Fenni ahırlar yapbrıhr ve hayvanlar bir arada bulundurulursa 
kontrol İfİ de kolaylaşır aksi takdirde bu bir hayal olarak kala
cakbr. Çünkü evine bir inek alan herkea süt iatihsal edip satıyor. 
Bunları nasıl kontorol edebiliriz. Her ineği olanın ahınna bir memur 
ikame etmek mümkiln müdür? t HUisa bu bir para itidir. Bugün 
İle belediyenin bu iti yapacak par~ı yoktur!" 

Şu müteliada gösteriyorki Hamit Bey vaziyeti kavramamış, 
ve söylenen sözleri anlamamışhf. 

Rüstemiye 
Ahşanın Tetkikab 

RUstemiye vapurunda ölen 
kaptan ve arkadaşlarına ait 
ahta O.Zerinde bütün hatıra 

gelen zehirlerin asan arana
cağı için tetkikat iki ayda 

ancak bitirilecektir. Tıbbı adli 
yalnız zehirlenme hadisesi üze-

Hadisesi 
İki Ayda Bitecektir. 

Arasıra mahsullere anz olan 
fare hücumlannı işittiğimiz 
zaman havsalamız almaz. Fa
kat bir hakikattir ki bazı mem
leketlerde bu fareler, açlığın 

tesirile bUyük tahribat yapı
yorlar. Uyuyan ve kimsesiz bir 

halde ölen insanların da fare 
tecnvüzlerine uğradıkları, öte

lerinin, berilerinin kemrilip ye
nildiği işitilmiş ve görülmüş 

ieylerdendir. Böyle bir hadise de 
evvelki gün bir yavrucuğun 
başına gelmiştir. Bu yavru 
bir ermeni çocuğudur. Adı 

Agoptur ve yirmi gün evvl'l 
doğmuştur. Ailesi, Kumkapıd·ı 
Ermeni kilisesinin bulunduğu 
Taş han namile maruf oda, 

oda kiraya verilen handa otu
ruyor, babasınm adı Mihran, 
anasımn adı da Eftiktir. 

Vak'a günü Madam Eftik 
çocuğuna meme vermiş, sonra 
minder üstüne bırakarak bah
çeden su doldurmıya gitmiştir. 
Kadının gaybubeti ancak yir
mi dakika sürmüştür. Dönüp 

odasına geldiği zaman çocu
ğun burun, yanak ve ağız 

kenarlarınm dişlenip koparıl· 

<lığını dehşetle görmüştür. 
Han kapıcısından istimdat 

ederek çocuğun halini gözden 
geçirirlerken içeriye babası da 

girmiş ve matemli bir sahne 
başlamışbr. Az sonra polıse 

malümat verilerek çoc .. k Etfal 

hastanesine naklonumuştur. 
Maamafih tedbirsizlik yaparak 

çocuğunu farelerden iyi mu

hafaza edemiyen anne hak
kında da Adli takibat başla
mıştır. 

Vapurcuların 
Bir Teşebbüsü 

1 Günün Tarihi 
Fethi Bey Sefir 
Olmıyacak 
Dün, lntihababn neticeal ~ 

chktan ıonra Fethi Beyfı> d• 
ıefirlite tayin edileceıi ha~ 
bir rivayet dolaşbğını yas ;t 
Aradan geçen zaman ııırflJI b' 
Ankaradan ııelen haberler 
rivayetin hakikate muvafık ol-'; 
dığını gösterdi. Anlaşıld1l'"-1 
göre ıabık Serbeı fıkanın Jid~cl 
dahili aiyaaette olduğu ıibi ba" 
aiyasetten de çekilecektir. 

lf las Kararı Nakzedifdi 
Temyiı mahkemesi ibralı: 

paşa zade Hüseyin B. bakk10 

verilen iflas kararını nakzeusıW 
tir. Nakzın sebebi tirket asa•ıır' 
dan birinin Anknrada1 diğeriısi' 
Avrupada bulunması ve teblil" 
tın yanlış yapılmıf olmaaıdır• 

Paristeki Hitit Cemiyeti 
Paris büyük elçimizin iı~ 

ıetinde toplanmış, cerıiyti 
mensupları Gazimizin kendat' 
rine ıeref bahşettiklerini s6f' 
lemişlerdir. 

Şehrimizde lkı Hintli 
Hindistanın maruf aimaları1"' 

dan Abdülgaffar han ile clo~ 
tor binbaşı hacı Mekmct Se!" 
metullah han şehrimize gel1111r 
lerdir. SöyledikJe;i !e bakıh~ 
tedavi makıadile s~yyahat 
mektedir. Gazetecilere Tür.kİ.1" 
nin iarakkiaindea takdirle ~ 
setmişlerdir. • 

Balkan Turizim KongreSI 
Hazırlık başlamıştır. nisaıııO 

aon haftnaında l.ııtanbulda tO"' 
lanacakbr. 

Hapisane Hadisesi 

1 Son Posta'nzn Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan 

1: Hasan B. - Pazar ola operatör bqı .. 

Sende bir ba21rlık var, aoyunup d6kUııll

y n»ml 

2: Cemil Paşa - Hasan Beyt beyaz göm

leğimi giyeceğim, mnhim bir ameliyat yapa

cağım, ifte haıta geliyor. 

3: Cemil Paşa - Bak, zavslh va!i Muhittin l 
Bey hasta •. Beyninde bir ameliyat yapacağım, 
bundan aonra doğnı görecek, doğru hesap 
edecek. 

4: Hasan B. - Bir fedakarlık daha yaf" 
• .. irı• 

san da kendi beynini onun kafasının lor--

koysan tehir işleri bel~i düzelir bira~t 



- Hergün 
/fttısadt 
Erkanı Harp Dairesine 
llıtigaç Var 

M. ZEKERiYA 

._:gilterede 01Valtl Moıley 
l.! de bir meb'ua çıkb, yeni 
1111' fırka yapb. 
..__~ fırka, daha ziyade lngil
;:_.:ııuı ıeçirmekto bulunduğu 
-qqdi buhrandan doimuştur 
~- programmıa en m&him 
.._. iktıaadt buhrana ka"ı 
.... edilecek yeni iktısadl 
liatemi teabit etmektedir. 

' Yeni fırka bugOnkll devlet 
te h&knmet tetkilltımn mev• 
'-t iktısadl buhranı halle klfi 
rlnıediği fikrindedir. Eski 
llk6.nıet makinesi buglnkü 

lktısadi zaruretlerle mllcadele 
edebilecek techizata malik 
~dir. Onun için mevcut 
lılkfimet teıkilltmın haricinde 
~leketin ikbsadl ve sınai 
Ilı erile meşgul ayn nezaretler 

daa etmek lizımdır. Bu ne
llreUer meclis tarafından iti
lllat reyi almıya muhtaç ol
lbıyacakbr. Bu sandalyeleri 
itaat edecek olanlar memleke· 
tİla •allhiyettar iktısat ve sa· 
layi mütehauıslan olacakbr. 

Bu nazaretlere merbut ol
lllak &zere bir de iktısadi her bulunacak ve takip edi-
ecek iktısadi proıranım ana 
la.tıannı bunlar tesbit ede
tektir. NU1rlar yalmnz bu 
::ıramm tatbikı ile mllkellef 

caldarclır. 

* Amerika' da bütün lktısat-
?llar, yeni dünyanın ıeçirmek
te bulunduğu ikbsadi buhranı 
tetlak ile mqguldurlar. Bnttın 
A.aerikan ıazete ve mecmu
u.., Amerikanın bu buhran 
~daki vaziyetini tehlikeli 
~te ve tetbirler aramak-

clırlar. 
Tavaiye edilen tetbirlerden 

ttlri de ıudur: 
Amerika iktıaat itlerini lt1e edecek bir beyne ve 

cllmlei asabiyeye mühtaç-
~--Bunun için devlet teşkili
"QQJl haricinde bir ikbsat 
trklnı harp dair esi ihdas edil
~dir. Bu erkinı harp da
,.., ordu ile menol olan 
trklnı harp dairesine benze
~k ve memleketin büttbı 
:'Qaadl makanizmuı bu teş
ldıtbn elinde temerkOz ede
tektir. Bu daire ihtisas ve 
~yetleri tecribe edilmiş 
~lerden mllteıekkil ola-
-.qr. 

.__ Meaaiıi, faaliyeti, bblu bir 

..._iuı faaliyetine benziye
::· Binaenaleyh takip edi
..._1 ikbaadi siyaseti bu daire 
~~edecek, kanunlarda ya
~ lizımgelen tadilib bu 

tavsiye edecek ve ildi
~ hayabmızclaki intiumsaz
lt~ı..1 •e ~icamsıı.hğı ortadan 
~ için lizımgelen ted
~ bu . daire g&sterecektir. 

~ 
ta1ı. &alhkfı devletler, siyasi ve 
~ ert olmaktan ziyade iktıaadl 
lae;. kkllllerdir. Onun içindirki 
._t ~evletin muayyen bir ilm· 
._ liltemine ihtiyacı Yardır, 
.,...,.Le:1 biytlk mqgaleıi lktısadl 
--.uyeti haizdir 
lrıı.Ttırk devlefuun en btiyilk 
itle~ timdiye kadar, iktıaat 

ruıe aag .. eh • •tfet . an emmıyet 
B 11111 olmasındadır. 
~ uglbı bu hatayı anlamıı 
lete~yoruz ve yeni meclisin 
Dttı.;dl Wilntı mllteakip yeni bir 
iİlal alateın kabul edilece-

.. Yeni bir takım ikbaacll 

~S_o_n_~_o_st_a_n_ın_R_e_sim_ll_M._a_lca_le~sl..._. _____ •_&IJ_.i,....._te=r_d_S....:ag.__•_.lj- Sözün _Kmsı 
Bizde 
Matbuatın 
Tesiri l 

- 1 
~-----.a------.....:-ıır.1~....;;..-;;t.....1l 

1 - A•rupadan bir mütehaHll ıetlr
tiraials. Adama •bi aallhlyet verlralnls. 
Adamcatıs, utratır, çalıtır, fakat lüçltlr 
netice elde eclemes. 

2 - Yeni birt•J düşünOr, veya moe .. 
Haenlze aarl birtakım feDillkler sokmak 
latenlalL Çalafar, didinir, aibayet meyu• 
•• ne•mit oluraunua. 

3- Bir ltla muvaffak olmaua için yalaaı 
Wr ld91aln aaWdyet ..Wbl, mtlteceddit ol
... "8 tletildir. Bir it bircok ldmHlerin 
mlft.ak dJiae mulataçbr. 8u meaal ara• 
•antla ah•k teeuh etmedikçe muYaffald· 
yet mlmldla delildir. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Avukatlık 

Millet Meclisi Dün 
Karannı Verdi 

Ankara, 16 - Devlet ltlerfnde 
kullanılmıyacak a•ukatların ba· 
rolardan kayıtlarının alllnm .. inlD 
lizım gelecetine dair meclb tef. 
airi bugün çıkb. Bu mazbataya 
glSre barolar kaydolunacak avu
katların iyi fCSbret aabibi olma• 
larına •e avukatlık ettikleri 
milddetçe de bu t6hretl muha• 
faza etmelerine dikkatle mlıo 
kellef bulunmaktadır. 

( 1000) Şirket 
Mahkemede 
Şehrimizdeki firket n mll

esseıelerden ( 1000 ) tanui 
teaçil için ıeç mllracaat ettik
lerinden birinci ticaret mah
kemesine verilmiflerdir. Bwı
lann her birinden (250) liraya 
kadar muhtelif cezalar alına
caktır. 

Denizde Boğulan 
Hanımlar 

Bayramın Oçllncll pil Oa
küdara geçerken ıandal dev-
rilerek kaybolan tlç Hamm
ian birisinin cesedi bulunda. 
Boğulanlardan Konya varidat 
müdür muavini Osman Sadet· 
tin Beyin refikası Nazik Hanım 
ile baldızımnı kızı Mllrüvvet 
Hanımın cesetleri henüz bulu
namadı. Yalnız Nazik Hanımın 
çantası Üsküdar iskeleai civa· 
rıoda denizde &6rillerek çıka
nlmış ve içinden knçtlk çocu
ğuna ait nilfua kiğıdile (35) 
kuruı çıkmqtır. 

Meb'us Namzetlerinin 
Listesi Hazırdır 

Ankara, 16 (Hususi) - Meb'ua namzetlerinin teabitine 
batlanllllfbr. Hatta liatenin umumi hatları itibarile timdiden 
hazır olduta bile söylenmektedir. Fakat muhteveyab hak· 
kında biç kimaeDİll maltimab yoktur. 

Meclis Yeni Simalar Gösterecektir 
Buna rajmen bugün mevcut meb'ualardan kıımı azainınm· 

mevkilerini muhafaza edecekleri ve bu itibarla yeni meclis ile 
eski meclis arasında sima farkı olmıyacağı hakkında ortaya 
ablan rivayet teeyy&t etmemiştir. Bilikis yeni mFClisin tamamen 
yeni ve azim . ekseriyeti genç uzuvlardan mllteşekkil olacaiı 
dylenmektedır. 

Listeye intizar Etmeli ••• 
Bu huausta rivayetlere bakmıyarak tam bir fikir edinmek 

için meb'us namzetleri liateainib neşrine intizar etmek zaruridir. 
Fakat liste ancak mUntelıibi ,ı-ani intihabı tamanıen bittik· 

ten •onra nqredilecek ve iıü'ua intihabı listenin nqrinl 
takip eden 24 saat içinde " her yerde ayni zamanda 
yapılacaktır. 

Fırka Kongresine Hazırlık Bafladı 
Meb'ua namzetlerinin teabiti ile iftigal edilmekle beraber 

ayni zamanda hrka kongre.i için de hamlık yapılmaktadır. 
Bu hazırlık fırkamn pro~. tqkillta ve eum prensip

leri hakkında bir rapor hazırlamak şeklinde ifade olunabilir. 
Bu meıele ile fırkanın umumi kitibi meşgul olmakta ve 

bu sahada allkadar zenttan da yardım gZSrmektedir. 
Yapdan projeler Gazi Huretlerinin fikirlerinden ilham 

ahnarak hazırlanmaktadır. Fakat ikmal edildikten sonra bit· 
tabi kendilerine takdim edilecektir. 

Fırkanın mftstakbel proıramı ve mesaisi tetkik edilirken 
sıra Türkocaklannın vaziyetini tesbite de gelmiştir. Verilen 
karara göre Tflrkocaklan müstakil vaziyetlerinden çıkanlacak
lar ve Halk fırkasının hara müeaseıeleri olarak birer şube 
halinde ku1lanılacaklardır. Bu itibarla timdiki ıekilde idare 
heyetleri bulunmıyacaktar· 

Türkocaklan isminin değiştirilmesi de mevzubahiatir. 

İntihabat T ahsisab 
Millet Meclisi diln intihabat için ( ı 00) bin lira tabsiıat 

verilmesini kabul etmiştir. Bu para bütçeden fasıllarda mllba
dele suretile temin edilecektir. Akrabasından Halis 8. bu 

çantayı gGrerek Hammlann 
boğulduğuna fİDldl tamamen ~ .. ----------....-·------------~ 
kani olmllfbır. . Hanımlardan 
birisinin llzerinde ( 200 ) dij'e
rinin berinde (S») lira •Ullllf· 

18 Mart Şehitleri 
Dlin yapdan merasim pek 

samimi olmuttur. 
lhtifolde ıençlik, tehir ve 

Halk fırkaa namına nutuklar 
söylenmiş Ye m11azzam bir 
kalabalık ham bulanmUfbu'. 

kanunlar yapdacaiam atreni· 
yoruz. 

lktıadl buhrana çare arar
ken kabul edilecek sistem ve 
takip edilecek battı harekette 
bqka memleketlerin dilşla
dllklerinden istifade edemeır; 
miyiz? Meseli birkaç ecnebi 
mütebassıa getirterek bunların 
riyaseti altında bizde bir ikb· 
ıadi erkim harp" dairesi ihdas 
edemez miyiz? 

Memleketin umumi derdinin 
halli, ikbsat işlerinin en aalim 
ıekilde halline bağlıdır. Bizi, 
ancak bu sahada gösterece
ğimiz muvaffakiyet kurtarabi
lecektir. 

• 
ister 

• 
inan, 

• 
ister 

• 
inanma/ 

Din NuruosmaniJe k6- sizce konutmalanm rica 
tlpanelİDe gitmiştik. Nu- ettik. 
ruoımaniye klltnpaneai, Vay efendim, sen misin 
içindeki kitaplarının kıy- ihtar eden? Burada gazete 
metinden ve yeailipden okunamazlDlf, buraya ka• 
ziyade allk6tu ve temizliği nplanıazmLf. Bir feryat, 
Ue metburdur. bir kıyamet.. 

Dihı de bu temiz Ye Sonra ZSğTendik ki ba 
sakin hava içinde huzur kıyameti koparan ve bu 
ile birkaç aabr okumak için ihtara tahammlll edemiyea 
bu kütt\paneye gitmiştik. zat Maarif veklletinin kil· 

Orta masada tiç dört tüpaneler mllfettifi Ahmet 
ihtiyar toplanmıtlar, önle- Vahit Bey İmİf. 
rine bir defter açmışlar, Kütllpaneyi, kendi ha
ytikıek sesle mtınakaşa ıusi kıraat odua zanneden 
yapıyor ve okuyuculan ra- ve istediği gibi bağırıp 
hatsız ediyorlarm. çağırmakta beis g6rmiyen 

Hafızı kütiip vasıtasile bu zatın artık vazifesini 
kendilerinden, okuyuculan yapan bir müfettiş oldu
rahatsız ettikleri için ıes· ğuna: 

ister inan, /sttJr inanma/ 

Talili Turşucu 
Tayvare Piyankosundan 

35 Bin Lira Aldı 
lzmir, 17 (H.M.) - (35) bin 

lira ikramiyenin onda biri 
tu11ucu " Şamoel ,, efendiye 
çıkmıtbr. Şamoel sevincinden 
yerinde duramamaktadır. Şa· 
moel Y asef parayı bankaya 
yatıracağını ve yine turşuculuk 
edeceğini sZSylemektedir. 

Zahire Borsaları Ve 
Bir Tasavvur 

Ankara, 17 (H.M) - lzmir, 
Menin, Samsun, Ankara, latan
bul zahire boraalannm vari
datlannuı azalması tlzerine 
dllçar olduklan mali buhran 
ikbaat veklletinin nazarı dik
katini celbetmiftir. Bu bona
lann zahire borsalan halinden 
çıkanlarak alelumum Ticaret 
bonalan hallne ptirilmai 
dllflaOlmektedir. 

Serserilerin Takibi 
lzmir, ( Hususi ) - Polis 

burada serserileri takibe bq
ladı. ilk ağızda bir serseri 
ırupu mahkemeye verildi. 

Memurin Kanununda Mühim 
Bir Tadil ... 

Ankara, 16 - Memurin kanu
nunun 9 unca maddeainia tadili 
projesi pertembe gtlnG dlecliate 
gBriifGlecektir. Buna naaaran •a
liler de tevbih ve ihtar cuuı 
verebllecektlr. 

E.elce valiler, kaymakamlar, 
ı :firler rtbl mahdut aanıf Vekalet 
emrine alınıyordu. Şimdi bu va
ziyet l.atia memurlara tetmit 
edilmif tir. 

Bunlardan lS seneden qaj'ı 
hizmeti olanlar ilçte bir, yirmiden 
fazla olanlar yarım maq alacak· 
lardır. Baalar bir müddet için 
bimaete tayin oluama&laraa teb-
ilt edileceklerdir. Bu milddet ıs 
aenedea qatı hizmeti olanlar 
için 3, yakan olanlar için S ..
nedir. 

Rusp ite Ticaret Muahedesi 
Tnrk·Rua Ticaret muahe· 

deai diia Moakovada imzalan· 
11Uf n do•tluk muahedesinin 
yıl dlallmll mllnuebetile Rus
yamn Ankara •efaretinde bir 
kabul resmi yap&lauşbr. 

intihar Te,ebbüsleri 
Akbıyıkta Kapıağası so-

kağında amele Fevzi Ef. ka· 
nsına kızarak bacağına bıçak 
ıaplamlfbr. 

~ 
Yenikapıda Matmazel Aga.,. 

ni nişanlısı Nobarla geçine
mediği için tentllrdiyot İçmİf 

kurtanlmıtbr. 

-Bir ,nn IİfeDIDeaem de, alta 
yedi aenedeaberi ıazetelerba 
yazdıklan binlerce şikiyetia 
bir ~esini çıkarsam. •• 

Bazen halkın dilinden, bazen 
de gazetelerin ağzından yllk
aelen bu çıibldar, tenkidin eD 
zayıfladıiı ,nnierde bile, her 
vekllete, her villyete, ber 
1anlıf harekete kal'fl teYCih 
eclilmit birer bllcumdu. Hallma 1 

ve gazetelerin fikiyetlerinclen 
ytlzde kaçma ehemmiyet veril
eli ? Senelerdenberi pulau bi
rer açık istida halinde çıkan 
gazetelerin kaçı ıepete ablma• 
dı ? Bir kere yazılıp geçilen 
me~zular t6yle dunun, mat
buabn bir ağızdan, ilatibıde 
aylarca ısrar ettiği meseleler• 
bile aldmt eden oldu mu ? 

işte benim listem hu aual• ' 
lere cevap verecek; ve şimdi· 
den eminim ki rakkamlar ajlz• 
larım açacaklar, boyunlanm 
bükecekler, masum ve hayran. 
bana menfi cevap verecekler. 

Bu netice htıkümete ıunu 
öğretecektir: Tenkitten kork· 
mıya lüzum yoktur. Bir maka• 
lenin hllkfimetler diifllrdlljil 
bazı memleketlere pek ben
zemiyoruz. Belki de kuru mkı 
ateş ettiğimiz için bizde mat• 
buat kurşunu itlema; belki de 
staj devresinde olcluiwnuz için 
tahtadan manevra fiteii ab• ' 
yoruz. Matbuat aillhmdaa _. 
dişe ve telişa dftfmiye ne I&- 1 
zum var? Hakikatta pzeteler 
vuıtuile kariler birbirleriae 
dert yamyorlar ve kederlerini \ 
paylaflyorlar. Basit bir taama t 
ameliyab. -.-----------
Bugünün Meselelerin3 

3izde Ba~nma Hadiselerine~ 
Erkek Mi, Kad11 • 

lellep Oluyer? /fi 

l•parta viliyetlerinde ol-
mu~r Ye buralardaki niabet 
100,000) de (38) dir. Tekirdai, 

1 :ilde (30) , Denizli, Bileciktc. 
{29), Bursa, Kntahyada (27) dir. 

Boşanma davalannın ilana• 
lindeki ıür'ate gelince, bun
lardan ytizde (68) i altı ay 
içinde, (21) i bir senede neti· 
ceye bajlanmşbr. 

Bopnma davalarının sebep
leri iıe umumiyetle fU suretle 
teabit edilmiştir: 

%62 isi geçimsizlik, 'o 15 i 
kadmm ihaneti, %0. 71 i erke
ğin ihaneti, ve mütebakisi sa· 
ir sebeplerdir. 

Ailede çocuk mevcudiyeti· 
nin boşanma hidisesine mü
essir olduğu da şu suretle 
anlaşılmaktadır. Boşanmalardaır 

% 79 u hiç çocujıl olmıyan 
ailelerde, % 13 O bir çocuklu 
ailelerde, %5 i iki çocuklu ai
lelerde, %2 si ilç çocuklu ai
lelerde vuku bulmu•tur. 

Tahsil derecesinin tesirine 
gelince; boşanmalardan: 

%63 il karı ve koca.un tah• 
silaiz olduğu ailelerde, % 20 si 
her ikisinin tahsili olduiu ai
lelerde, % 14 n yalnız erkeğia 
tahsili olduiu ailelerde, %2 il 
yalnız kadının tahsili olduğu 
ailelerde olmuştur . 

Talikı isti yen taraf itibarilı 
botanma davalanndan %47 al 
erkek tarafından, %51 i ka• 
dın tarafından, % 2 si m&tte
reken ikame edilmiftir. 

Nişan 
Gazetemizin sabı memuru 

lbrahim Osman 8. ile merhum 
yllzbafl Mahmut Beyin keri• 
meıi Mellhat Hanımın nifaa 
merasimi dOn yapılmışbr. Ar
kadqımıza ve refikuma ua• 
det dileriz. 
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S~h~k M~ze Mü-jAkhisar Çiftçi Ve Tüc- Kredi Kooperatifleri 1 
durune Bır Cevap •• f · Balık esirde 

intihabata Ait Hadise
lerin Muhakemesi ' 

Devam Ediyor. 
) lst~nbuldaa~tikacılıkla.meş- carı·HepUmitle Yaşıyor Ve zmir Köylüsü 
gul bır Andrenıkos Efendı var- , 
dır. Bu zat, muhtelif eski 
eserler etrafında kendisile ko
nuşan bir muharririmize şayanı 
dikkat bir hadiseden bahsetti. 
Bahsettiği hadise şu idi: 

İzmitte Sultan Aziz köşkti 
denmekle maruf yerde ( 200 ) 
kadar eski heykelin toprak 
altında kaldığı muhakkaktır. 
Bunlara eil dört kıymetli lihit 
vaktile kalfa Kara Yuvan is
minde biri tarafından buluna
rak evine nakledilmiş idi. 

Hadiseyi bir sene evvel Müze 
mUdürü Halil Beye de haber 
vermiş; kıymeti milyonları bulan 
bu eserlerin meydana çıkanl
masındaki faydayı anlatmışhm. 

Andrenikos Efendinin bu 
sözlerinden sonra Halil B. 
ıöyle bir beyanat verdi: 

-"Filhakika böyle bir ihbar 
yapıldı. Mahalli hUkfımete yaz· 
dık, böyle birşey yokmuf. 
Bunlar hep malihulya ... " 

Sabık müzeler müdUrüniln 
bu aarih beyanatı karşısında 
Andrenikoı Efendi bize ıu 
,ayaru dikkat sözleri söyledi: 

"- Beni hadiseden haber
dar eden Kara Yuvan Efendi, 
birçok aaraylar yapmıf, r 

l 

Aklıisarın,Beledigt1 meydanı dtmmekle maruf llafluzlu merk..._ __ 
Akhisar ( Hususi ) - İki üç lann bu Umitlerini ı:ayıfiat

ıenedenberi daima zarara uğ- mıthr. 
nyan ttitüncülerimiz bu aeneki Esnaf Ve Tüccar 
tütün mahsulünü oldukça iyi Burada temaa edeceğiniz 
fiatla 1atacaklarını ümit ediyor- tüccar ve cvsnaf evvela size ha
lardı. Beş on gün evel başlı- linin sıiuntılı olduğunu söyle
yan teslim ve tesellüm muame- mekte, alış veriş olmadığından, 
lih bütUn ümitleri yıktı, yapı- par:tsızlıktan bahsetmektedir. 
lan teıehbüsler akamete uğradı,' Tütüncüler Bankası 
zürra bütün mukadderatını 
tüccarın eline terketmek zaru· 
retinde kaldı. 

Çiftçinin Vaziyeti 
Çiftçinin tohum bulamaması, 

tohumu olanın çift parası te-
darik edememesi pekçok era
%inin boş kalmasını intaç etti. 
iktisat Vekileti nezdinde to.
bumluk için yapılan teşebbUs-
lere henüz ne menfi ve ne de 
müsbet cevap verilmemiştir. 

Ziraat Bankası Ve Bağcılar 
Ziraat bankası bazı bağcı

lara doldurmak üzere ı gönder
diği birer beyanname ile ikra
zatta buhinacağını bildirmiı
ti. Senelerdenberi Ziraat ban-
kası olmaktan ziyade bir ha
hr ve biraz da ticaret banka
cılıiı yapan Ziraat bankasının 
bu teıebbüsü bağcılar arasın

da ufak tefek ümitler doğur
muısa da geçen seneleriu ver-

:• diği tecrübe ve dersler, bağcı-

Devletçe umumun menafiine 
hadim müessesattan addolunan 
ve kendisine· emvali metruke 
den birçok arsa, bina ve tarla
lar istimlak ettirilen tütüncüler 
bankası Akhisar iktısadiyab
nın yagine temel taşı addo
lunmaktadır. Tütüncünün, es· 
naf ve tüccarın yegane mfitte
kisı olan bu banka cidden 
kıymetli varlıklar göstermiştir. 

Halkm Ümidi 
Bütiln dünyada kendisini 

ıiddetle hissettirdiği artık sa
bit olan umumi buhranın bu 
elim sarsıntılarının devam et
miyeceği hakkında umumi bir 
kanaat hasıl olmiya ba,lamıt· 
hr. Bunun sebebil de millet va 
memleketin dert ve yaraların~ 
ıif alı parmağını basan büytılC 
Gazi'nin memleketin bu umumi 
dertlerini bizzat miiıahede •• 
bunlar hakkında kuvvetli ted
birler almakta bulunmasıdır. 

Ragıp 

Aklıi!arın çok işlek bir ana caddesi 
lzmir, (H.M.)- Senelerden- ı Bu tetekküller köylUnOn 

beri faizciler köylUnün kanını kendi parasile vücuda getiril
emercesine muamele yapmak- miştir. Sermayesi ( 1,000,000) 
tadır. Sonbahar nihayetlerine 
doğru bu murabahacılar faali
yete geçer. Köylüye ipotek 
arazi mukabilinde (25) liradan 
(500) liraya kadar para verir, 
yilz liraya mukabil (175) liralık 
ıenet alır. 

Köylü borcunu ödemediği 
için (t 75) liralık senet (250) 
liralık yeni senetle değiştirilir. 
Bu muamele her ıene ayni 
şerait altında değişir. 

Buna mukabil faizci, istihsal 
mevsiminde müstahsilin bağına, 
tarlasına bekçi koyar. Zürra 
faizcinin haberi ve muvafakati 
olmadan istihsalltı piyasaya 
arzcdcmez. Faizcinin keyfi 
yerine geldiği gün mal piyasa• 
ya arzolunur. Malı alan adam 
parayı malın sahibine değil, 
faizciye verir. 

İşte garbi Anadolu köylöatı
ntin bugUnkU vaziyeti .• 

Kooperatifler Yardım Ediyor 
Geçen sene kredi koopera

tifleri teşekknl etti. Villyeti
mizde bu teşekküllerin adedi 
( a9) dur. 

liradır. Kredi kooperatifleri bu 
sene sermayesinin büyilk bir 
kısmını zürraa tevzi etmiştir. 

Bu suretle köylünün ihtiyacı

nın yüzde (20) si temin edil
miş oldu. 

Kredi kooperatifleri köylü
ye bu suretle kredi temin 
ederken diğer taraftanda mer
kezlerde satış kooperatifleri 
açtı. Bu yaz satış kooperatifi 
faaliyete geçmiş ve çok iyi 
netice vermiştir. Köylü malını, 
istediği fiata, istediği suretle 
satmıştır. 

Zürra garbi Anadoluda bu 
teşekküle sarılmıştır. Kredi 
kooperatif teşkilatı iki hafta
ya kadar yeni bir teşekktU 
ortaya atıyor: 

- Alış kooperatifi. 
Ahı kooperatifi, kredi ko

operatifinin ve Ziraat ban
kasının sermayesinden istifade 
ederek köylünün en mübreın 
ihtiyaçları olan tknkürt, potas 
göztqı veıair, hastalıklara ait 
ilaçları Avrupadan temin ede
cektir. 

Adnan 

Köylü Ve 
Münevverler 

j (Evrenye) Halkı Kolları 

Balıkesir, (Hususi) - Bundan 
bir müddet evvel ilk belediye 
intihabatı esnasında cereyan 
eden bir hadiseden dolayı 11 
kişi mahkemeye verilmişti. 
Şehrimiz ağır ceza malıkeınesi 
17 maznunun kamilen ilk cel· 
sede hazır buiunmaları ka• 
nun iktızasından clduğundan 
bazı maznunların mahkemede 
ispatı vücut etmemelerinden 
doiayı muhakemeyi tehir et· 
mckte idi. Mahkemeye bef 
maı.nun gelmemesi yliı:iindeP 
davaya dün de devam edileme' 
miş, 21 Marta tehir edılmiştir. 

Dün maznunlardan Ayarı 
zade İbrahim Süruı:i Bey jle 

kardeşi sinemacı Namık 
Efendinin Menemen divanı 
barbince mahkum edilmiş b~
lunmasından daTalarmm tefri' 
kine, lzmirde bulunan Tene-
keci Nazım Efendinin iıstinab~ 
suretile isticvabınn, evelki cel
selerde hazır bulunup ta dun 
gelmiyen Dinkçiler mah Hesin• 
den Ahmet oğlu Hüseyi11 
Efendinin tevkifine karar "e
rilmiştir. 

Pllükafat Ve Ceıa 
Alan Memur!al' 

Trabzon polis müdilrlüğünde 
bulunduğu ıırada imtihan sil' 

allerini vaktinden evvel ifşa 
eden Şefi Galip Beyin Dahİ' 
liye memurları kanununun (21) 
inci maddesine tevfikan te"' 
bihine; 

Adapazarı Kaymakamı Tıılit 
Beyin, Sakarya nehrinin tııS' 
yanına karşı ( 3792 ) nıet.ı: 
set yaptırmak surctı 

vazifesinde fevkalade fı
aliyeti görüldüğfi için takdir' 
name ile taltifine; 

Ahlaksız kadmlarla tef1l85 

etmek suretile memuriyet haY: 
siyetini muhil harekette btJ 
lunduğu bildirilen Salihli kat; 
makamı Hulusi Beyin menıurı. 
kanununun 29 uncu mad~~s; 
mucibince tevbihine DahıhY 
Veklleti inzibat meclisince 

Andrenl ::o.s Efendi 
muslu ve beynelmilel töhreti 
haiz bir kalfadır. Kendisini 
bütün hmitliler de tanırlar. 
Onun ikazı üzerine ve meslek 
qkile kalktim, İzmite gittim, 
'kendisinin Rum mahallesindeki 

Ayd1n, (Hususi) - Türk 
münevverlerinin en muhtaç bir 
devirde memleketin geri kal-

Sıvayıp Rıhbm Yapıyorlar 
~ !Güzel Bir 

/_Kış Manzarası 
, karar verilmiştir. 

evinde misafir kaldım. İzmit 
çarşısındaki oğlunun dükka-
cımda çok kıymetli ve muhte~em 
iört IAhit gördilm. Bunlardan üçü 
ıarap, rakı ve yağ deposu olarak 
kullanılıyordu, birinin de üıtU 
delinerek lanca yapılmıştı. 

İkişer buçuk metre! uzun
luğunda ve birer buçuk metre 
genişliğinde olan bu lahitlerin 
oradan uçmadıklarını zannedi
yorum. Maamafih Halep orada 
ise arşın buradadır. Ben şim
di (200) lira veriyorum. iddia
ma (malihulya) diyenler de bir 
miktar para verirlerse tahar
riyat yapılır, hahikat meydana 
çıkar. Bundan beş sene evvel 
Koskada, Sırmakeş hanınc!a 
ıapılan hafriyat, İmperator 
{Arkadylis) namına yapılmıı 
muazzam bir tikı meydana 
çıkarmıştı. Böyle bir eserin 
Sırmaket hanında bulunduğu· 
nu bundan tam (25) ıene evvel 
<> zaman mUzede bulunan baltncı 
(Demoıten) ile Alman M. Mort
mana ben haber vermiıtim. .. 

Rfdm huıuıl ıurette bir pıaarlf rük· 
nUndcn öğr<'nrf!Jtlml%e göre l:r:mltte, bir 
.,~irı altın a ,·ıoki bir mabede alt ~ayet 
l:ı,; nı tli friı.ler buhıamyt, mll&eye haber 
Yel' frbıl .. r•lerlade lnralulda. --

masını köylü (Burjuva) sınıfına 
karşı yapmıya mecbur olduk
ları ilmf ve içtimai vazifeleri 
ihmal, tekisUI ve IAkaydi ile 
karşılamakta olduklarına şahit 
oluyorum. , 

Birçok büyük Tnrk şehir- ) · 
lerinin içinde bile bu noksan 
göze çarpıyor. Mevcut ilmi 1 
teşekküller ve içtimai gurup- \ 
lar köy havasına ve köylü ru-
huna nüfuz edebilmek için 
küçük bir gayret sarfetmekten 
çok uzaktırlar. Köylünün Türk 
memurlarından beklediği, oka· 
dar çok ihtiyaçları vardır ki 
bunu bizim için dtışünmek 
mecburiyetini duymak ve his
setmek lazımdır. 

TUrkocakları ıiyaset aahası· 
na dahil olmamak ıartile bu 
zllmreden istifade edebiliP. 
Etibba odaları da bu ciddi 
vazife ile kendini allkadar 
etmelidir. Bu allka yalnız 
İzmir ve latanbula munhasır 
kalmamalı hariç, ve muhtacı 
tenvir vilayet ve kualara da 
teımil edilmelidir • 

C'.. v. 
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Karadenizin çalışkan Evr~ngelilerl iş başında 

Evrenye, (Hususi) - Kara
deniz sahillerinde bu iıimde 
bir kasabamn mevcut olduğu
nu pek u kimse bilir. Her 
hafta, buraya, küçük, bUyOk, 
beı, altı vapur uğrar. Demek 
ki oldukça hareketli bir faali .. 
yet merkezidir. Fakat gemiler 
açıkta demirler. Zira yanaşa
cak bir iskelesi ve bittabi rıh· 
bmı yoktur. 

Halk böyle bir iskele ve 
rıhtım yapılması için muhtelif 
müracaatlarda bulunmuş, fakat 
bir ,netice alamamışlardır. Ni
hayet (Evrenye) liler kendi 

işlerini kendileri yapmıya ka
rar vermİ.fler, masraf etmemek 
için amele de tutmamıf, bizzat 
kendileri ç:ılııarak (60) metre 
uzunluğunda sağlam bir nlı
hm ~cuda getirmişlerdir. 

Bittabi bu sene de havalar 
milsaitleşince gene faaliyet 
başlıyacakhr. 

~ 
· Buranın bir derdi de, Ud 
sene evvel kaldırılan postane
sidir. Halk, bu müessese tek
rar iade edildiği takdirde 
masrafını deruhte etmiye ama
dedirler. 

Bu resim, bize, Y ozgatt&n 
gönderilmiştir. Dağ yamaçları 
ve hafif meyilli çamlık vadi
lerin, kar altında ne giiıel bir 
şekil aldığını gösteriyor. la
viçrenin tabii gilzelliklerine 
muvaffakiyetle rekabet ede
bilecek olan bu muhteıem 
yerlerde, gönül, oteller, aana• 
toryomlar görmek istiyor. 

İ!<i Delinin 
M a r i f e t i crı 

lzmir, 17 (H.M) - Buc~ııi" 
Ali oğlu Hüseyin Efeodı b' 
kahYeainde sarhoflardan ~e şı 
met oğlu Salih ile arka a,. 
Salih oğlu Elmas çalınan grfl' 

t bB mofondan aşka gelerek B ııtı 
calarını çekerek grarnof0~1o 
borusunun içine ateş etfll Jıı"' 
başlamışlardır. Deliler tottl 
rak adliyeye verilmişlerdir· 

H~~az Gulyagı lstiy~~ı•~ 
İzmir, (Hususi) - ti~'-01iı 

Cidde kasabasından _şe :eıı: 
ticaret odasına gelen bır uıyıır 

tupta külliyetli miktarda g 0rıJI' 
istenilmekte, 9artJar 

5 

maktadır. 

Bir ihtilas stır' 
Rize, ( Hususi ) -: }ir1J1ılı 

müakirat inhisarında bıo çı1''"' 
bir ıımi iıtimal meydaP~ar ol-' 
rılmııtır. Bu iıle alaka f{J,,l 
mak zannı ile veıned~..+it· 

. ·ıııı~~ ' Beye işten el çektırı llJkffl' 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

• 
Dünyada Oluyor? 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Rusumatta Memur Çıkarma 
Usulll 

F ransada Yeni Bir iskan dal Çıkh, 
Kabinenin vaziyeti Tehlikede Nasıl Bir Kızla Evleneyim? 

Avrupanın HerTarafı Soğudu .• Ailenizin Saadetin Denb rlıu•at muhafaza mG· 
4Griyeti emrinde çalııan ve (14) 
llıuoıualı moUSr kaptanı Bahriye 
JGıbatılıtınclan mütekait Kbım 
B. 1 kinunuuni 931 tarihinde 
loılrlae mGracaat ederek mua· 
Jene talebinde bulunmuştur. Bu 
htın rnuayeneai yapılmıı ve bq 
lhüdüriyet doktoru Mazhar B. ta
rafından yirmi gün i•tirahat ve
tilınittir. 

İzin müddeti bitmiş, fakat 
rahatsızlığı geçmemif. Tıp fa
kültesinden ikinci bir rapor al
llııt ve izin müddetinin u.z:atılmaaı 
için amirine müracaat ederek 
bu raporu göstermek istediği 
Z~man kemali hayretle görmüş 
ki kaydı kapatılmıştır. . 

Bir adama i.z:in veren ve izin 
•erdikten sonra kendi•inl hiçbir 
•uretle haberdar etmeden itine 
llihayet veren hiçbir müeaseae 
dünyada ne ırlirülmilf, De de 
ltltil rniştir. 

Bu zatın aynca ru•umat umum 
lbCldGrUltüne yapbtı müracaat ta 
eevapıız kalmııtır. 

Şu hale ırare bizde memur 
"-kkının ııyanet edilip edilme• 
ditini kolaylıkla anhyablllris. 

Meb'usluğa Dair 
Vilayet adetlerinin çotalblmaaı 

•e ıneb'uslann da ( 25000) kiti 
lıerinden intihap ettirilerek adet
lerinin çotalmaaı dalma bütçeyi 
k.bartır. (SOO) meb'uı olaa bilo 
.. r~rebilecekler pek akalliyetto 
(Yanı 10-15 kişiden ibaret) kalır. 
Bunun iyisi ve doğruıu müva• 
leı:ıeyi tutturmak ve biraz taıar• 
tuf edilmek için lıiç olmazaa (IS) 
~liyetin latvile meb'uı intiha· 
•tının ( SOOOO ) kiti ilzerinden 

icraıı münasip olur. 
Binaenaleyh her devlette 

l:lteb'uslara verilecek tahıisat 
Gcret mukabili olduğu için yal
~ıı içtima zamanlannda verilir 

lr 111uvaz.z:af memur gibi, içtima 
~laun olmasın, aleddevam muka-

IU olmayan tabsiaatan ayni me
lı:ıur ıibi verilmesi asla muvafık 
dettldir. Hatta pek çok devlet
S.rı• meb'uslan tah•isat kabul 
•tı:ııeyip teref için millet ve 
"•tana hizmet olmak üzere bu 
"•ıifeyi kabul edenler de vardır. 

.\aıkara: Aalanhane mahalleelnde 
18 numarala hanede 

Ragıp 

Elektrik ücretleri 
tir ~navutköyde, Sekbanlard~ 
C nu dört numarada oturan M. 
la •l'at Bey, ıon zamlar münaae· 
.:_tile elektrik ve havaııau 
~atının fazlalıtından tikiyet 

•lctedir. .........____ ____________________ _ 
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Fransada 
Yeni Bir 
İskanda! 

,. 

Fransa son zamanlarda 
mali iskandaller memleketi ol· 
du. Daha geçen ay Oustrlc 
bankasının iflası, Tardiyö ka
binesinin istifasını intaç etmittl• 

Arkasından teşekkül eden 
Steg kabinesi, ziraat vekili
nin buğday meselesinde çevir
diği dalavere yüzünden sukuta 
mecbur olmuştur. 

Şimdi de Cenubi Amerika
ya işlemek ftzere teşkil edi
len tayyare şirketinin ifliaı 
yüzünden Llval kabinesinin 
tehlikeye düştüğünü görüyoruz. 

Bu tayyare tirketi, bundan 
bir müddet evvel Cenubi 
Amerika ya tayyare seferleri 
tertipl etmek tizere teşekkül 
etmişti. Bu şirkete ıermaye 

veren üç banka vardı. Şirke· 
tin başında, geçenlerde Tür
kiyeye de gelen, Fransa maliye 
nazırı Flinde'n bulunuyordu. 

Bu şirket, ziyan etmekte 

' 
AYrupada tlddetH kıt yar. Her taraf kar albnda. 
Almanyada tayyare poataları, trenler durdu. Avrapa
am karh lllanzualarından birkaç ıahne: Yukarda 
kar ıporları. A.pj1da icarda kazak Ye top oyunları ••• 

olduğunu ileri ıtlrerek bllka\
metten yardım istiyordu. Kendi 
müdürleri Maliye nazın olunca 
tabit bu yardımı görecekleri
ne de emin oluyorlardı. Fakat 
meb'usan meclisi buna muva• 
fakat etmedi. Şirket iflasa ve 
ona yardım eden bankalar da 
kapılarını kapamıya mecbur 
oldular. 

Bu vaziyetten istifade eden 
muhalifler şimdi Laval kabine
sine tiddetle hücum ediyor ve 
bu iskandalde Flindenin meı' .. 
ul olduğunu söylüyorlar. 

Bu hücumlar okadar tiddet 
keabetti ki Fransız kabinesinin 
mukavemet edip yerinde ka
labileceği şüpheli görüliiyor. 

Tan gazetesi bu yeni badi
aenin yarattığı havayı fU cilm• 
lelerle hiilba ediyor : 

"Ortalığı velveleye veren 
birçok rivayetler çıkarıyorlar. 
lktısadl buhranla izahı milm· 
kün olan bir meseleyi, nazır
ların namuuuzluğu ile tevile 
çalıııyorlar. Bu ıcrait dabilia
de kabinenin mevkii fena 
baltle sanılıyor. Mali vaziyette 

1 

umumi bir kararsızlık var. 
Bütçe bir tUrlU meclisten ge· 
çemiyor. Meclisin havası te-

,nefrua edilemiyecek kadar 
bozuk s8rünllyor." 

1.tte Fransız kabinesinin 
bugünktı vaziyeti. 

M. Grandinin Bir Nutku 
Roma, 15 ( A.A.) - M. 

Grandi meb'usan meclisinde 
gayet mühim bir nutuk söyli
yerek harici siyaset hakkında 
uzun uı:adıya izahat vermitt:ir. 
Mumaileyh, F ranıa ile İtalya 
arasında aktolunan ve iki mil
letir ırnbil hissiyatına ta· 
mail'·· " vafuk etmekte bulu
nalı 1

C' • itillfının tahakku
kundan Jlayı iıhan memnu· 
niyet etmiıtir. 

Meclis, Fransa ile olan mtl· 
nasebata dair yapılaa bu doı· 
tane telmihleri hararetle alkıt· 
lamııtır. 

lran - Rus Bitarafhk 
Muahedesi 

CeDevre, 15 (A.A.) - lrao 
hftkfimetl bir eylül 1927 tari
hinde Sovyetlerle aktetmit ol
duğu teminat ve bitaraflık 
muahedenamesini, tesçil ve 
neşredilmek üzere Cemiyeti 
Akvama göndermiştir. 

Göz Diken Düşmanlar 
Bazı aile düşmanları vardır. \ Aşk Mektuplan 

Bunlar başkalarının karılarına --------------1 
musallat olur. Onlarm saade~ 
tini bozmaktan zevk alır. 

Bu aile düşmanları, kuşlann 
yuvalannı bozan kartallar gi
bidir. Hem kadını, hem evini 
mahvederler. Ekseriyetle dost- ' , 
turlar, arkadaşlığınızdan isti-
fade ederek evinize girer ve 
yuvanıza kundaK: koyarlar. 
Bazan komşunuzdur, gozunuz
den sürmeyi çeker gibi, karı· 
ruzı elinizden alırlar. 

Dün idarchanemize kadar 
gelen bir harp malUID, i~te 
bu aile düşmanlarından birinin 
kurbanı olduğunu anlattı. Ka
rısını komşularından birile 
cllrmilmeşhut halinde yaka
ladığını aöyledi. Bunu anlabr
ken adeta ağlıyordu. 

1 

Gene malul gazilerden Faik 
Rami isminde bir kari ayni 
baykuflardan şikayet ediyor. 

f Ve diyor ki: 
• "Bir dostum vardı. Kendisi
' ne hayatta birçok yardımlarım 

!
• dokundu. Fakat şimdi öğre

niyorum ki arkadaşım diye 
elini aıktığım bu adam, bet 
ıenedenberi refikamla gayri 
meıru münasebette bulunyor-
mUJ. İkisine de emniyet ve 
itimadım vardı. Bu emniyet 
ve itimat beı ıene gözleri· 
mi kapamış, bu faciayı gör
memişim. Fakat bugtin lnkir 
edilemiyecek bir hakikat kar
tı•ndayım. Ne yapayım, p
tırdım." 

Yapılacak ıey derhal bu 
canileri mahkemeye vermek, 
sizi hariminizde aldatacak ka
dar ileri giden kadının aley
hinde boşanma davası açmakbr. .. 

Ortaköyde M. Nuri Gemal 
Beye: 

Siz eaki neslin erkeklerine 
benzer~iniz. Kadının hürriyetine 
tahammül edemezsiniz. Evinizin 
bikimi olmak İ•teuiniz. Yalnız 
kadınları cezbeden kuvvetli bir 
tarafınız yar: Erkelditiniz, fakat 
buna pek ııüvenmeyiniz. Çilnkü 
bu muvakkat cazibe, mes'ut bir 
yuva kurmak için kafi değildir. 
Karınızla arada ıırada kavga 
edecek, ıonra tekrar barıtıp saa
detinizi daha kuvvetle hisaede
cekıiniz. Size, bugünkü tabiati
niı:e tahammillü glize alan ve 
yarın naz ve iıtipa g3ıtermlye
eek olan bir kız: lizımdır. 

* Beyoğlu Murtaza 8.: 
Siz karınızın muntazam, tltia, 

temiz olmaaını iıteraini:ı. Evinizde 
ıOkun ve intizamı temin etsin, 
tam manaaile derli toplu bir ev 

Ktırılerlmizdeo aldığımı:ı: a~k ınek• 
tuplannı •ıraaile neşrediyoru'L Bu a!i• 
tunda herg!ln bir mektup neşredllcc,.ı. 
vt: haftada bir defa Gençlik ve. Hn· 
nımtey:ıe ıı:ıyfasında beş o ı mekt p 
birden neş:-oluıı .. caktır. Çıkan me tup 
uhipleri "d:ır hanemiıe uğnı .. rak 

mükftfatlarını a abllirl r. 

F .. 
Büyük denizlere benzi.ren 

mavi gözlerini ha'lırladıjım 
zaman kalbimin heyecanla 
çarptıi"anı hissediyorum.. Vakit 
oluyor ki, bu denizde fırtınalı 
havada ümitsiz dolaşan bir 
gemi içinde bir yolcu oluyo
rum. Bazan da uyaal bir de
nizin parılblnrı arasında, senin 
güzel gözlerin gülümsiyerek 
bakıyor gibi geliyor. İşte heı 
zamanki gibi yine ıeni candan 
sevdiğimi an!ıyorum. O detkika 
kollann boynumda ateşten bir 
halka oluveriyor, gözlerimin 
önünde şimşekler çakıyor, kal
bim bir aslanın pençelerine 
düşmüt gibi oluyor, ve kafa
mın içinde kocaman bir sineğin 
vı~ltılarmı işitiyorum, sanki 
muvakkat bir deli rolü oynu
yormuıum gibi ... 

Sen benim için herşeysin, 
en güzel kokular, güneş, bava 
gıda, su, ruh, kalp, ama her• 
ıey sensin, •ensiz yaşıyamam .. 
Bana bir hayal deme, çünkil 
bunlar her zaman l'eçirdiğim 
hallerdir. Bu karanlık ufkumda 
bir güneı ol. Artık beni anla
malısın ve sevmelisin hayatım. 
ruhum ..• 

kadJna olıuu. B6yle bir kız bula· 
biliraeniz onu meı'ut etmek için 
hiçbir fedakirlıktan çc1cir.mez.si· 
niz. Zaten somurtkan ve müstebit 
detil•iniz. Size gönlünü ve ruhunu 
verecek olan bir kadını, siz de 
mes'ut etmekten .z:evk duyarsınız .. 

Galatada H. A. Y. Be) : 
Siz hayalci bir ırençsini.z:. Ha

kikatten ziyade, hayalinizde bes
lediğiniz kızları seversiniz. Bu
ırünkil •Oppe kızlardan korkar· 
ımız. Eski devrin •'>mantik, 
fakat cahil kıaı da ıizi tatmin 
etmiyor, .... ti, terbiyeli, sessiz, 
lhtlraaaız bir kıt: buluraanız evle
niniz. Meliikelere inanmayınız. 

Hanımtegze ........ 
--------f!!B!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~----!mm!l!~--~~!!9S!!!!!!!!l!L!!!!!!!!ll!!!!~~~~------~-------!l!l!!l!!!!l--!9!91!!!1!!!!!!!!!!~~~~~~ 
!!ebi Tefrikamız No. 7 

IARTERUİL SATOSU HORTLA&I 
MOEı.LIFtı MÜTERCiMİ: 

Oskar Vaglf Mes'ut Cemil 

~hafta menenjitten yatan l liik M. Dö Volterle biitOn 
~hr~ ( Döf Tremmuyyak ) ı münasebetlerini kesmit, kilise
~ ı. Zavallı kadın sabah- 1 nin sadık bir muhibbe1ı1i o~ 
"-1a Yktağından kalkbğı u- muttu. 
'-lc•llı} d Brfıaındaki aalıncaklı Gene o gilnlcrde11 birinde 
Ol\l)'.: e b aa~ah gazeteaini fena huylu KanterviHerden 
'"• ~ . 1&keletle burun birisi elbise odasıııda boynun· 
~rdttct!.: ınıı Te hastalıtmı da bir orya valesinin izile yarı 

sonra ela metbur botulmut bir halde bulunmut-

tu. Ve hakikaten Lort ölürken 
bu iskambil kiğdının yardımı 
ile Şarl Ceyms F oksu pokerde 
elli bin frank dolandırdığını 
itiraf etmişti. 

Bir uşak ta pencerelere vu· 
ran yeşil bir elin korkusundan 
kilisede kendini 6ldürmüştü. 

Güzel Ledi Stütfilt ise boy· 
nundaki beş kuvvetli ve siyah 
parmak ızını saklamak için 
daima bir boyun atkısı ile 
gezmiye mecbur olmuş, niha
yet, saraya davetli olduğu bir 
gece kendisini haa bahçedeki 
göle atmıştı. 

Bütün bunları hakiki bir 
aan 'atklnn derin ruhi hazzı ve 

gururu ile karışık hodbinlik 
içinde dtışünüyordu. (Kırmızı 
Y,akut veya boğulmuş çocuk ) 
rolünde, Bekslcy bataklı;. 
vampiri aahnP.sindeki muaffa
'kiyet!erini tekrar yaşadı ve 
acı acı gillümsedi. 

Hele ne idi o güzel temmuz 
akşamında tenis meydanında 
kendi kemiklerile oynıyarak 
etrafa dehşet saldığı günler ! 

Ve blitün bunlardan sonra 
böyle sefil Amerikalılar geli
yorlar, ona, zincirlerini yağlasın 
diye yağ veriyorlar ve başına 
yastık atıyorlar! Bu, tahammlll 
edilir e de~ il i. 

hinde şimdiye kadar hiçbir 
hortlak böyle bir muameleye 
uğramamıfb. 

intikam almaya yemin etti 
ve giln doğuncaya kadar derin 
düşüncelere gömtılü, olduğu 
yerde kaldı. .. 

Ertesi sabah (Otis) ler kah
valtıda buluşunca hemen hort
lak bahs!ni açtılar. Müttehit 
hllkiiınetler aefiri hediyesinin 
hüsnü kabul edilmemesinden 
tabiatile biraz caaı ııkılmış 
görünüyordu: 

- Ben bu hortlağa karp her-

la eğlenmeyi aklımdan bile 
geçirmedim, diyordu. Doğru· 

sunu isterseniz bunca zaman· 
danberi burada yerletmİf ol· 
mak hakkına biraz daha hür· 
metkir olmak, batın• ayle 
yastık falan atmamak lazımdı. 
Bu mütalea ikizleri kahkaha· 
larla güldUrdn. Sefir devam 
etti: 

- Maamafib eğer yağı kul
lanmamakla in at ederse zia
cirlerini çıkarmıya mecbur 
olacağız. 

Yoksa koridordaki gürültü-
den uyumak kabil oiaııyacakl 



6 S.Jfa SÖN 

MASONLAR 
Namzet Gözleri Açılınca Kendisini, Sivri 
Uçları Vücuduna Çevrilmiş Kılıçlarla Muhat 

•• 
Bulur. Usta ı Muhterem ·n Okuduğ Dua 

POSTJt· 

Resminizi Biz 
Gönderiniz ,.. ,.. 

Size Tabiatinizi 
Söyligelim .. 

16 ______________________________ __ 
Tablııtfnld anlamak ve rcsmlnlzdcn 

bunu l&tldlll ettirmek lstcrscnl.ı. bue 
hlr fotoğraf g8nderlnlı. Fakat bu realm 
tabft bir pozda çekllmlt olaun. TakJ 
mUtchnuısıınıs yanılmasın Ye mütalea 
hatuına düşmcııln. - Efendi, önünüz.de taze top

rak var. Bu size mez.ar ucund 
bulundufunuzu hatırlabyor. Dü
şününOz ki vehim ve b yal çobuk 
yok olup gider. Öldilkten sonra 
•izden kalacak ey harici görii• 
üşünGz değil, h kikatte olduğu• 

nuzun habraındır. Vaitlerinlzl 
mukaddes biliniz. imkan varken 
onları yapmakta istical gösteriniz. 
Çünkil bir gün glecek ki bunlan 
yapmıya muktedir olamıyacakaı• 

nız. Ves ire ••• 
Üstadı muhterem bu iza· 

batı verdikten sonra birader
ler yağa kalkarlar. Yemin 
okunur. Harici "Namus ve 
vicdanım üzerine taahhüt 
ederim." der. 

O v kit üstadı muhterem 
orar: 

- Efendi, bu taahhüdü 
yaparken hiçbir azap ve 
endişe duymuyor musunuz? 

V aitlerinizin hükmünü ifa
ya kendinizde kudret görü
yor musunuz? 

Nur ve z.iy ya kavuş-
tuktan sonra da taabhiidUnU
!U teyit eder misiniz ? 

Yemin merasimi bittikten 
onra üstadı muhterem bu 

taahhüdü umum Masonluk 
enet ittihaz ettiğini öyler, 

kendisine nur ve ziya vermek 
r.amanı geldiğini bildirir. 

Bu merasim bittikten ıonra 
üstadı muhterem azaya döner: 

- Biraderler, hazır olunuz, 
der. 

Mason biraderler ayağa kal
karlar. Birinci ırada bulunan 
Masonlar kıhçlannm ucunu 
namzede çevirirler. 

Üstadı muhterem namzede 
or r: 
- Şimdi bizden ne ister iniz. 
Nazırı evvel, birader nam

zedin lrulnğına eğilip fıslar; 
- Nur ve ziya. 
Üstadı muhterem bu suali 

nazırı evvel biradere, hatip 
biradere, Mason biraderlere 
de sorar. Onlar da harici iç.in 
nur ve ziya istediklerini söy· 
lerler. 

Üstadı muhterem, elindeki 
tokmağı masaya üçüncü defa 
vuruşund nur ve ziy verile
ceğini söyler. Masaya üç dar

fmdan müdafaa edileceğinize, 
fak t sözünüzden döner ve 
vazifenizi yapmazsanız Mason
luğun sizden intik m lacağ10a 
al mettir. 

Üstadı muhteremin üzerine 
kılıçlar indirilir, hariciye yemi
ni tekrar ettirilip imzalatılır. 

Sonra üstadı muhterem: 
"Sıınll baml kAlnatın l•ml ccl4Jln 

izafetle Ye mafl'llu ha hauctlcrlnln 
aahabctllc v bana babfedilen e l hl
yctlc •ld - Yadblnde ( dalma vadi 

Yunan Seyyahlar 
Bir Tacir Ve Muallim 
Kafilesi Memleketimize 

Geliyor 

Yunanlı müderris ve tnc· 
carlarda.n mürekkep mühim 
bir kafilenin şehrimiJ:İ ziyaret 
etmek üzere teşebbil lerde bu
lundukları, hatta vapur bile kira
ladıklan haber verilmektedir. 

İki memleket balkının bir
birini yakından daha iyi tanı· 
ması için yapılan ve yapılacak 
bu gibi temaslar her halde 
hayırlı ve iyidir. Bu müna-
sebetle habrlamak ve hatır· 
!atmak lazımdırki vaktile pasa-
portsuz olarak memleketten 
ayrılmış birçok Rum vardır:. 
Bunlara "firari., deniyor. 

Bir kısmı Yunan tabiiyetine 
girmiş, bir kı mı da (Proteje} 
denilen (Mahmi) v ziyetinde· 
dirler. Bunlann buradaki ve
killeri firari olmadıklannı iddia 
ederek mülklerini geri istiyor-
1 r. Fakat mülklerini alabil· 
mek için burada bulunmaları 
şarttır. Şimdi bu ıeyabatten 
bilistifade birçok firarinin gel
mesı ve burada bulunduk
larmı filen ispat ederek hazi
neye ve gayri mUbadillere in
tikal etmiş mallarını kurtarmı
ya teşebbüs etme]eri ihtimali 
vardır. Asrımız öyle bir asır 
ki düşmanlık öyle dur un 
dostluklarucızdıı bile miiteyak
kız bulunmamız lazım geliyor. 
Bilmünasebe habrlntmış olalım. 

Edirneden Ge en 
Ceset 

be vurur. Haricinin rkasmda Edime'de Mustafa B. na
duran teşrifatçı birader, nam- manda bir zatin refikası Muaz· 
zedin gözündeki düğümil çö- zez Hanım vefat etmiştir. 
zer, ve bağı çeker. Namzet Edime müddeiumumiliği Muaz· 
kendisini kılıçların ar ında zez Hnnıman ölOmUnn şüpheli 
bulur. bulmuştur. Ceset evvelki glin 

Üstadı muhterem izah eder: bir jandarma vasıtasile Tıbbı 
- Efendi, sivri uçlan size adli mUes escıine getirilmiştir. 

çevrilen bu kılıçlar, bundan Morg ceset üzerinde dün tet
böyle namus ve hay tmı:ı teb- kikat yapmıştır. Raporunu 
likeye düşers <.' Masonlar tara bugün Edirneye gönderecektir. 

Tarihi Tefrika No. 62 Yazan: A. 

LU AL 
Kılıç Ali Paşanın Hahralan 

Manevra dikkatle tatbik edil- ı 
dl ve neticede yerlerinde dur n 
ağ ve sol cenah, mülhit bir hııl 

ilerliyen düşman donanın sının 

gerisinde k ldı. Artık i tnm 
krvamına gelmişti. Hemen: 

- AteşL. 
Emrini verdim. İlk güllelerl

miz çok i abetli oldular ve he-
defleri isab tt gecikmediler. 
'\c..ı isabetli teşihlıt daha ilk da• 

kikalorda teıirini g6stermiotl. 
Amiral Veneyronun ıremlJerl 

arasında karışık bir hareket 
oldu. Mesele anlaşıldı: Amiral 
Veneyro, hiç tanımadıtı v ha
yalinden geçirmediği bu Türk 
manevrası knrşısında f şırmııtı. 
Gemilerimiz kıs bir milddet da
ha mükemmel isabetli ateşlerine 
devam etti. Şimdi dn,rnnn gemi· 
lerl biribirlerine ~irmişlerdl. A-

derler, cmt ve mahalle lsml lı:ullan· 
maı.lar ) idin filln mahfelinin mUptcdl 
derece inde anlığı ıırıısma ithal 
ederim. .. rJ 

Bu dua da okunduktan sonra 
yeni az iki sütun arasına ge· 
tirilir. O tadı muhterem (reis) 
hariciye hi p eder: 

[Arkası var 1 

( • ] aaoı:ılukta blrlnd mcrtebecl• 

bu1unanJııra mllptcdt, ikinci mertebede 

bulunanlara refik. OçOncD d ecede 

bulunanlarA Q tat derler. 

illet Meclisi 
Ve Tahminler 
( Baş tarafı 1 inci ayfada J 

iki Şekil 
Bunlardan biri: Yeni inti

haptan sonra Te kilah Esasiye 
kanununda yapılması zaruri 
görülen tadilfit ve bundan 
sonrada Büyük Millet mecli
sinde Halk fırkası meb'uslan
nm sağ, merkez, sol kuvvet
ler halinde çalışmalarını temin 
etmek şeklinde tahmin oluna
bilir. Beynelmilel siyasi muva
zene ve kombioezonlarm taleı:· 
lerine ve siyasi met ve cezir
lere karşı Büyük Millet Mec
lisinde bir elestikiyet bulun
durabilmek için bu şekil hoşa 
gitmeJ:de değildir. 

ikinci Şekil 
Diğeri ise: F rka, meclis, 

hükümet rasındaki milnaae
bata daha ıkı bir b le getir
mek ve Halk fırknsı tcşkildtını 

gençlik t~ekküllerile takviye 
edererek iyast cenahsıı bir 
fırka kuvveti halinde yürü
mektir. 

Çalışma Uddeti 
Mahsus fikir cereyanlaranı 

müşahede ve bu mfiıahede
lerle fırkanın taktik ve pren
siplerini tayin etmek için 
birinci fikrin galebe çalması 
muhtemeldir. Bu fikir kabul 
edildiği takdirde Büyük Millet 

meclisinin enede (6) ny yerine 
(4) ay ictima etmesi yolunda 
yine Teşkilatı Esasiye kanunda 
tadilat yapılabilir. Yeni meb'us 
namzetlerine gelince nnmzet 
li lesinin ihzar edildiği ve (63) 
meb ·usun değişeceği de rivayet 
edilmektedir. Değişecek meb
usların çok ihtiyar meb'uslarla 
medrese tahsili görmüş ve 
isimleri muhtelif meselelere 
karışmış kimseler olduğu söy· 
lenmektedir. 

Kadmlarm Bir Müracaatı 
Ankara. 17 (H.M)- İstanbul 

Kadınlar birliği Ba,vekil Pqa-

miraJ bir aralık monevraaını de• 
tlştJrmek iıtedl. Fakat okadu 
lcarmakarııık olmutlardı ki yeni 
bir manevra ile bu kBtD vaziyeti 
düzeltmek imkinaız.dı. Neteklm 
muvaffak ta olamadılar. Zat n 
etrafı kapkaranlık yapan barut 
dumanlarından blrlbirlcrlnl göre· 
mez olmuşlardı. 

Şlmdl ikinci manevrayı tatbik 
etmek sıraaı gelmi tt ı Amiral 
Veneyronun g misin rampa 
etmek!.. 

Bunun için ilk h mleyl yap-
tım. F k t netice boş ç1kb. Bu 
i 1 muhakkak becerecektim. Kafi 
z feri kazanın k için amiralin 
gemi ine rampa etmek mutlaka 
lazımdı. Bir hnmlı daha yaptım, 

falmt yine muv ffak olamadım. 

Amiral d artık b nim makı dımı 

-\( 
Rcalmlcrlndca tablatlcrlnl 8 rcnmck 

için bize resim g8ndcren karllulmu 
hakkında 1110tehassııımı:ııa cavaplaruu 
•tatıda okU)'\lDUZ 1 .. 

Hüseyin F.~lzim beg: Dil· 
l'Üst, habrşi
nasbr. işlerini 
acele ile bitir· 
mek ister. Bir 
parça vehimli-

dir, kUçUk bir 
feyİ izam eder 
hileden, yalan-

dan alayiş ve 
~:..'"!.'mi nUm yiıten 

11-..:..._:_.-;,.;.~=--'~ 

boş 1 anmaz. 
"!fenfeatlerini nlakadar etmi
yen şeylerle meşgul olmaz. 
Samimiyeti devamsız ve ahlii
kı renksiz değildir. Asabiyetini 
hiddet ve şiddetini i raf eder. 

* Şakir beg: (.;iddt ve vakuı 
dur. izzeti nefsi 
alakadar eden 
mesailde hassas 
ve ataktır. Ken-

. jini ezdirmez ve 
idare etmesini 
bilir. Herşeye 
kanşmaz, öna· 
yak olmaz, yal-
nız kendi işile 
meşgul olmak 
ister. Rikkati 

' kolaylıkla t.. k edileme· 
müşkülata tahammül eder. iyi
liklerini ve samimiyetini israf 
etmez. * 

R~lm 18oderen ban karllcrlm1%, 
aıütehaııa11nmn:.ın ceırabı rcclktlğl için 
Ubıraıılanıyor Ye mektup röndcrcrak 
fotoiTaRlcrinla aklbctlnl 6ğrenmek 111. 

tlyorlar. Bu fotoirafllcr latitar cd~cek· 
tir. Bu huauatA müsterih olmaluını rlca 
cderlr. 

Hububat Tacirleri 
Ve Bir İhtilaf 

Fasulya, nohut, bakla, mer
cimek, Mısır, haşhaş ve keten 
tohumları Borsa heyeti idare
sinin bunlarmda tahlile tabi 
tutulmnlan hakkındaki kara-
nna rağmen borsada tahlilsiz 
sablma.ktadır. Borsa heyeti bu 
işle meşgul tüccarlarlaran tec· 
ziyeleri için Ticaret odasma 
müracaat edecektir. 

ya ve Başvekil Paşanın dell
letile Gazi Hz. lerine bir ariza 
göndermişlerdir. Bu arizada 
Türk inkilabının Türk kadın· 
lığına verdiği ehemmiyet ve 

hukuktan behsedilmekte, kadın
ların Millet Meclisindede yer 
almalan rica olunmaktadır. 

Muhtelif sebeplerden dalayı 
bu devrede kadmlara meb'ua 
olmak hakkı verilmiyeceği 
tahmin edilebilir. 

anlam•f• kendi •eml•inl lkind 
harp hattının ardına rldemek 
için manevraya ba9lamıfh. Bu
nunla beraber top ateşlerimh. 
düşman teknelerinde müthiş 
rahneler açıyordu. Artık bir 
ııra geldi ld düşmanı epeyce 
ezdiğlmize kanaat getirdim ve bu 
kanaat üzerinedir ki düşman re-

milerinc diriıc [1) etmemiz için emir 
verdim. Bu emrimin ilk safh ıı 

gayet szüzel y pıldı. Gemilerimize 
bir hilAI ekli vererek Rusların 
üzerine son hızla nbldık. 

Böyle göğıls göğse yapılan 

muharebelerde Türklerin en, kuv-
vetli düşmanları bil mahvettik-
leri ve hiç birisinde ağlup ol· 

( 1 ) Dirlae : Bir aemlyl dlicrlncı 
blndlrm lı. 

Sinemalar 

Yann k~am 

MELEK 
Si E A· 
Si NDA 

MAR
CELLE 

CHAN-
TAL'in 

en 
güzel 

FRAN. 
SIZCA 

sözlü 
filmi 

İTTİHA 
DİYO 

Bugün, bu akşam ve yarm 
son olarak 

M 1 L L i sinemada 
JEAN KlEPURA ve BRIGIT 

HELM sözlü ve şarkıh 

CO U BEL E 
filmi bGyük muvaffakiyetle de
v m ediyor. Ayrıca Fok11 Jurn l 
hnll hazır dilnya hav di leri. 
Matineler ı 2,5 - 4,5 - auw-ıırc 9,5 

Ônfimilzdeki perşembe 
gününden itibaren 

Bedavacılar Sahı ilton 
' 

Mevsimin en kuvvetli ve en 
muazzam ıeıli, sözlü, farkıh, 

danalı ve t m men renkli 
mevsimin en kuvvetli filmi 

Haydut Şarkısı 
Ayasofya' da: ALEMDAR 
Şehzadebaşm' da : HİLAL 
sinemal randa kemali mm,•af
fakiyetle devam ediyor. Her 
halde temaıa farsah kaçırılma· 

jacak pek mükemmel bir 
filmdir. 

FRA z 
T. yatrosunda 
21 Mart 931 cumartesi 
akşamı saat 21,30 da 

Münir Nurettin 
Konseri 

Biletler Fransız tiyatrosu 
esinde satllmaktadır. 

madıkları ve olmıyacakları sabit 
olmuftu. Nitekim bu son manev
ramıza kadar knr ımızda zafer 
Omldile bocalıyan amiral Veney• 
ro da, timdi yelken kürek kaç
mıya ba~ladı. 

Hiç durur muyuz. ..• Takıldık ar
ısına k firlcrinl.. Geride kalan 
bazı küçük gemilerimizde diğer 
koraan gemilerini haklıyorlardı. 

Tam bu sırada hııh bir rüzg r 
çıktı. Amiralin gemisinin yelken
leri büyük olduğu için ür ti faz. 
lala tı ve bu suretle gözden kay-
boldu. En büyük dilfmanınıızı ez
miş, mağlük etmiştik. Fakat haini 
clc geçirememiştik. Birbirini takip 
eden bu muharebe) tr esnasında 
Karndenizde hiç korsun kalmnmıf 
olduğundan benim vnzifem de 
bitmiş oluyordu. 

ı 1 Tiyatro Ve Sinemalar] 

DARÜLBEDA YI TEMSiLLERi 
Bu alqam 

aaat 2~30 dıı 
Ya1nn: muallim 

ve talebeye 
maluıustur. 

ISTAHBUL BtLEDI ES1 

BiR, 11<1, UÇ 
Komedi S perde 
Yaı:an ı Franç 

olaar 

~~ m ~~ 
Tere me eden ı 
A. Gazanfer B. 

YC 

APTAL 

1 1111 

11111111 
Yazanı Plruad llo, Tcrceme eden ı 

Fuat Bey. 

ALKAZAR - GOnah çocutu 
ALEMDAR - Dttehem Kallruus 
A S R 1 - MahkQm Kadın 
ARTiSTiK - Hayab lsa 
ETUVAL - Amerikalı B ktrol 

ELHAMRA - Monte Karlo 
EKLER - Yunan tiyatro trupa 
F:RANSIZ - Yunan Opereth Yan 

latan bul 
GLORY A - ara yc'I 

M A J l K - Neı•cıu Dlyan ~ 
Tavbcr) 

M E L E K - itham ediyorum 

~iLLET T. - Nqlt B. 
lLLt - Cotkun Belde 

FERAH- Varyet ,20 kısımlık b ,Uk fil' .. 
OPERA - H yah laa 
SÜREYYA - ( Kadıköy ) 

ŞIK - Atk Resmi Gaçldl 
Hfı.AL - Haydut tarkıaı 
( HALE OıkUdar) - Balkan HayduUa.rt 

ŞEHZADEBAŞI 

FERAH SiNEMADA 
Bu gece, 16 mart geceai ıl

, nema, tiyatro, varyete Hermln• 
· Hanam konseri 

• 
Si Tek Ta 

Bir Müddet Sonra 
Otomobil ithali Tahdit 

Edilecek 
Şehir meclisi daimi encUmerıl 

tek taksi talimatnamesini biti .. 
rerek t dik için belediye re" 
i liğine göndermiştir: Talimat· 
namenin gerek otomobil ı•• 
hiplerini ve gerekse otomobO 
satan acenteleri bağlayan bil" 
tün maddeleri tadil edilmiştit· 
Talimatnamenin tadil edilınif 
şekline göre ( 3 ) sene içind• • 
piya y çıkan ve piyasad• 
çalışan otomobillerin şekilleri 
ve renkleri birleştirilmiı ol•• 
caktır. Talim;ı.tnamenin iJJIJI 
gUnilne k dar harice verifeO 
otomobil siparişleri serbelf' 
getirilebilecektir. Fakat i!AndaP 
sonrıı verilen yeni sipari$Iet 
Türkiyeye sokulmıyacakbr. 8

1
" 

gün takside b~k bir ren" ' 
çalışan otomobiller boyana~r. 
zaman herhalde talimatnaıneP" 
gösterdiği renge boyan cııkV'' 

Oturan Vapur , , 
iz mir, ( Hıuuıt ) - >Jfıf 

isminde bir İtalyan yap~ 
evvelki glln Y enikale oıı 
karaya oturmuştu. Vapur(.:, 
dürülerek limo.na getirildi. ç.ı ılı. 
d (88) ton simli kurşun ~,r 

ııı•• 
Gerek Mak.rcald yaptıfl ıı• 

il cef1 ıavaftan, gerekıe bugünk 
1
, .. 

ten elimize bir yatın esir .,e d,.b' 
nimet geçmişti. Karadeolıde blJ 
yirmi gün kadar kaldın1 "e tc6t' 
uzun müddet içind bill~1181 '\/t' 
ve buca 1 dolaşarak A1111~1 14Jfı.I'" 
neyroyu aradım. Fakat dek• ıııif' 
rale, ona mensup telt bir ge ol'" 

kÜf1 
bil tesadüf etmek nı{İltl sun• 
madı. mirall knçırınıştıP1· '"lt1 

d·~iIJ1 ı,. 
kuvvetle k na t getir 1 ıs 

ı, marama çekildim. i c•t1• 
G3zel Makrcal prcnse•lctı~ıl' 

sıı ve ruhsuz, hal b~•n göl .. 
yerde yatıyordu. Agzınl pıbtı• 

d kan ar süne oğru aızan alnı• tJ• 
latmıf, siyah bir renk r l 

[Arka•• -va 
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KAN . 1 VAPURLAR_I\ 
:D .il L O AS J Jllll Seyrisefain BIKAYI 

rtık Büyük Cinayetin Tarihi 
Muhakemesine Başlanılmıştı .. 

\t Hakkı Mahfuzdur - 100 -

.. 1 ınıtt: B 
iel "'"'• unlar sefaretlerden ezen ağırlık arttıkça, omuzları 

Yazan: Ziya Şakir 
pervasız hareketleri, görenle
rin asap ve vicdanı üzerinde 
çok menfi bir tesir hasıJ edi
yordu. 

ılak~hakeme ıalonunda, heyeti J perde açıldıkça. mcvkuflann 
fıııd ın~ nıevkiinin arka tara- başhrı biraz daha göğüsleri 
di .. ·ıa~ köşelere sandalyeler ı Uzerine düşüyor, vicdanlarını 

ecek t .. l .. d" B 
ter .. ercuman ar ıçın ı. u dr.;ha çok eğiliyordu. Ekserisi; Bir çok suçsuz ve günahsız 
tiincu~anlar, muhakemenin bü- Anadolunun saffet ve süküne- insanların hayabna mal olan 

l sa ahatını dinliyecek ya- t• • • d d v b"' ·· ·· P1 ' ı ıçın e ogmuş ve uyumuş ve bu insanlarm arkasın-
ııı an büyük. cinayetin bütün J d b . (T" k} .. .. b' 

1 

Celilde . . öv k asır ar c:n erı ur u oz ır da gene bir çok zavalla öksüz ta d tını grenece ve son-
a (M hak' . O . ) · kardeş gibi tanımış olan mev- ve yetimi boynu bükülü hıra· 

\r d'w, a ımı smanıye nın 
le~·lgı adilane kararı görecek- kufların çehJcrine bakıldığı kan bu büyük cinayet, eğer 
li '· Bunu bilhassa Sultan zaman, acı bir nedametin ka· bir başka memlekette olsaydı, 
ç~tnit, pek çok arzu ediyordu. ranlık gölgesi görünüyordu. o memleket medeniyetin ber· 
ıtı tıııltu Avrupuda br;.lunan Er· Bunların bazısı, Ermenice bile hangi terakki merhalesine va
l?ı e:~ konıite merkezleri ınüte- bilmiyor, bUtUn tavır ve ha- sıJ olmuş olursa olsun, bu 
ta 'Yen onu bir katil, bil" reketlerile, dessas şeytanlarm cinayetin failleri şüphesiz (linç) 
llOııh,... b• J ' ta -, :.r canavar o ara'i iğvasına uyarak bu ağır günahı, yapılırdı. 

lta~if ediyor, ve bütiin cihana hpkı bir aairifilmenam gibi his- Halbuki, her unsura bliyUk bir 
~iı böyle tanıtmııa çalışı - siz Ye idraksiz bir ıurette işle- d ~Otlard mertlikle muamele e en Türk-

ı. dikleri pek açık görülüyordu. ler; dişleri sökülmüş bir canavar 
~u lnütemadi propagandalar İçlerinde. nedamet ve vic- gibi karşılannda duran bu kıp 
d ndcn arb!t Avrupalılart.i dan azabından çok uzak kızıl canilere derin bir ıabır 
ı' bu şekilde tanınmıya ha;-- görünen bir tek adam 
qyaıı S . ve tahammülle bakarak en 
Ilı, ultan Hamit, bu mahkf · vardı. Bu da, ( Belçikalı Jons ) bü ilk bir intikam bar k . 

tde Avru l l d bulur · ô k'l · k' t ç e ei 1 
llı, 1 pa ı arın a · b. te ı erm, sa ın ve mu a- b'l .. t rmı'yorlar ve h . 

l.lar1-. b k lı h d' · .. h · ı e gos e erşeyı 
iç '4l ve u an a ısenm vazı ; naaım ve ma cup tavır- t ( k 0 n ) a bırakıyorlard 
~Uıüne vakıf olmalarını çc ~ }arına mul<abil, Jorisin, mağ- l a u ı. 

Yordı. rur v~ mütecasir, küstah ve Arkası •ar 

Merkes acentealı Galata kap:ril 
Batı B. 2362 .Şube acentem Sir-

1 

keci Mühilrdar zade hanı 1. 2740 

Mersin Postası 
" (Antalya) vapuru 20 Mart · 

cuma 10 da Galatadan 

Çanakkale, İzmir, Küllük, 
Bodrum , Rados, F ethiyc , 
Antalya, Aliiye, Mersin'e 
kalkacak, dönüşte Taşucu, 

Anamor, Finike, Andifli , 
Kalkan, Kuşadası, Çanak
kale, Gelibolu'ya da uğrıya
cakbr. 

A:zimette Çanakkale için 
yük alınmaz. 

yelkenci vapurlan 
KARADENiZ POSTASI 

Samsun •a)f~ 18 

ÇARŞAMBA 
günil akşamı 18 de Sirkeci 
nhtımıodan hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon 
ürmene ve Rize) iskelelerin 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilit ıçın Sirkecide 
Yelkenci Hanında kain 
acentesine müracaat. Tel 
İstanbul 15 t 5. 

~ ~ultan Hamit ahdetmişti .. · 
tı t e bir kere muhakeme bitsin 
qtrk hl.l es ve bilhassa Avrupa, T·ombala Müsabakamıza Her 
ttf raeselenin nefret verer
~G~llııatını öğrensin .. O :zamaı., 
di 

1 
n cihana, bütün cihanın 

t.~ <>nıa.tıanna karşı haykıra""l(tt • . 
~ G5rdünüı. ml\ Efendiler? 
h<ıtıh cani, asıl katil, ası 
Qıi ar •• asıl canavar kim-
rtıt'·:· Ben mi.. onlar mı? .. Er
bt ~ltrin, kendilerini kuzu, 
t'İ!ı~ ~e kurt gibi göstermele
kard .•nanınayıııız .. Bunlar, nan· 

lirler 
Sunı . b . 'b" b' ı· lli11ı ar, emm gı ı ır ve ı-

&e ete isyan eden hainlerdir. 
~tillden ne istiyorlar? Kendi
V t n~en asker almıyorum .. 
~ İçin :zorlatmıyorum •. 
'11) llt \'e ticaretlerine kanş
~İr 0~ın.. Bilakis onlara geniş 
~ ~efah veriyorum.. Bakınız, 
t,~den kaç tanesini vezir 
tllt~ lll.. Buı. gibi sırmalara 
~t~derek göğüslerine pır
~)le ile nişanlar taktım.. Yine 
ttledu en benim kıymetimi bil
~er .. Bana bomba attılar. 
ol\d beıü kurtardı. Fakat 
&~,~- ~arçalanan zavallılar .. 
~ ile kabahati vardı? •• 

""L. . * ~,"1 U&lteıne başladı YO de-

Zaman Dahil Olabilirsiniz., 
Şartlar Pek Ziyade Basittir .• 

ı 

Buguae Kadar Çekilen Numaralar ( 17), (81 ), (52), (27), ( 13), (7 4), ( 41 ), (62), 
( 51 ), ( 21 ), (7), (78), (42), (22), (58), (65), (33), (44), (88), (40) dir .. 

Müsabakamızda 
Mutlaka Bir 

Lavhası 
Hediye 

Olan Her Kari 
Kazanacaktır. 

~~~~~~~---·~~~~~ 

(SON POSTA) tarafından tertip edilen 
mUsabakamn çimdiye kadar yapılan milsaba
knlara nnzaran mühim bir hususiyeti ıudur: 

Tombala oyununda livbası dolan her kari mutlaka 
bir hediye kazanacakbr. LAvbalann adedi kaç 
olursa olsun. Hediye liatemizin ilk kısmı ıudur : 

(1) inciye : Nakten (150) lira veya (150) 
liralık eşya. LtJ 

(2) Bir gramofon makinesi. 
Nakten (50) lira. 

el yemek sepet~ çay takımı, yiln atkı. yazı 
takımı, zarif dıvar ve maaa takvimi, diş 
macunları, elektrik feneri, traş makinesi, 
braş bıçaklan. cep, masa, duvar aaatleri, 
deri para çantası, deri portföy, deri fente:ıi 

kadın çantası, deri evrak çantası, deri el 
çantası, deri mektep çantaıı, ipek çorap 

kadm, erkek ipek boyun atkuı, muhtelif 
cim ve nevide kıravat, ylin yelek, ipek yelek, 

kaşkol, hadıo ve erkek iakarpinleri, elbiselik ~~~ 
(5) 

nciye 
üncüye : 
üncüye : 
inciye : 

Bir radyo makinesi 
Nakten (25) lira. 

1 kumaılar, kadın ve erkek için, fotoğraf maki-

(6) ıncıya : Bir altın saat.. 

Aynca ve dlinkil listeden başka Yerilecek 
hediyelerden bir kısmı da ıunlardır : 

Kadın ve erkek şapkalan, manikllr takımı, 
keten g6mlek, yün battaniye, pamuk battaniye, 
kolalı gömlek, kadın ve erkek ıemaiyeleri, 
kazak, güderi eldiven, tayyare bileti, lmıtnytı 
yastık, kahve takımi, çatal, bıçak, kaşık 
takımı, pijama, şekerlik, kol dümeıi, fırça 
takımı, oyuncak, baston, kolonya, heykel, 

nesi, sinema kc ltuk bileti, sinema loca bileti, 
dolma kalem (mürekkepli) dolma kalem (kur
ıunlu), dolma kalem (boyala), lflgat kitaplan, 

roman kitaplan, hikaye kitaptan, eğlence ki
taplan, tuvalet sabunları, bmak fırçalan, 
liıtik ıUngerler, muhtelif kremler, pantalon 

aıkılan, peçete takımı, Loıyon, brnak cilba, 
ailrme, Çini Kütahya ta bağı, kadın podraaı, 
briyantin, çini Kütahya ıürahisi. çini Kütahya 
vazosu ... 

~ke ediyordu. Ve esnai mu
~.ll ~de ~Osmanlı kanunları) 
~ı~t-ıt lletinden daha OstUn 
"' hi•·- ti~k. vicdanlal'ının insaf 
~rtlı '41t'&fısı görülüyordu. Oı- Gazetemizin tertip ettiği tom- Matbaamızdan her dakika te- çekilmesine fasıla verilecek, 
Yt ktd tnahkernelerinde; timdi- bala milsabakaaının numaralan mini kabildir. ~iitebaki numaralar, ıehl'imi-

Bu Sütunda Hergün 
Yazan: H. Nami 

KÖR 
S. .J 'E• kafeslere bir sarmaşık 1 lemiyorsun ?.. Sen bu akşnm 
'N imandı. Kar, camlarda nekadar sef'lsizsin ?.. Fakat 

eridi. Dışarda saçakları brma- hırslanıyc:ınım, biliyor musun?. 
hyan ince bir rüzgar var. Körlerin yanında sessiz durmak 
Derinden derine, uluyan köpek onları tahkir etmek demektir. 
sesleri geliyor ve civarda bir Mizer, lambamn fitili çok mu 
çalar saat gecenin sükutundan çıkh ?. 
istifade ediyor. Yoksa biraz daha kısalım 

Kör, yırtık bir ot mindere mı?.. Hissediyur musun; rüz• 
uzanmış ; hem köpeğini okşu- gar, pencere kenarlanndan 
yor, hem ağır ağır anlabyo. sıı:ıyor 1. Acaba lambayı sön-
ve hazan geceyi dinliyor : dürda mü Mizer? 

- Mizer, bak uzaktan ..ıza- Bana bu akşam ışıklazm, bir 
ğa ıeninkilerio sesleri geliyor, damla ışık ••• Körlere bir damla 
işitiyor musun? .. Ha sahi, se"' ışık, bir yıldız, bir ay, bir gü
onlardaa değilsin, sen benim neştir Mizer. Neye cevap ver
ayaktaşımsm değil mi? •. Mizer, miyorsun ?~. Neye susuyorsun, 
ben bu gece her zamankinden dilin mi tutuldu?.. Mi zer sana 
ziyade ışık arıyorum, ne der- söylüyorum ben ışık istiyorum, 
sin ? Bir akıl öğretsene.. Hao bir damla ışık... Hiç cevap 
kalk Jimbayı yakalım. Yahut vermiyecek misin?.. Bu akşam 
sen otur rahabn bozulmasın. damarın tuttu öyle mi ? Kah-
Ben yakarım. rol Mizer ... " 

Odada mini mini bir alev Köpeği ensesinden yakaladı, 
titredi, gölgeler uzandı, kısaldı. kö,eye fırlatb. Odada bir şan• 

" Bu gece yalnız köpeklerin gırb koptu; lamba, paçalandı. 
uluduklan gece... Başka hiç Ve alevler boşlukta kıvı-an
seı yok ... Bana bir parça ses, mıya başladL Mizer boğuk 
bir snrn ümit veriyor; bana buğuk bağırarak sokağa fır• 
bir parça ses, yığın yığın ışık ladı. 
getiriyor. Lamba yanıyor mu Odada hafif bir çıtırdı işi
Mizer ?.. Yoksa bir parça tiliyor. Kör, kaçmak istedi; 
kıaahm mı?. Ben, bardaktan Ş"şırdı köpeği çağırdı. Niha
boşanırcasma yağan yağmur- yet arkasım duvara dayadı, 
lan çok severim; onlann tatlı dimdik durdu ve gözlerinin 
hıçkmğı vardır. Ben, hafif siyah oyuklarına, önünde kıvra
bafif esen rüzgA.rlara bayılırm.ı; nan alevlerin ıaplanmasmı 
onlann ıesi insana, yerlerde bekledi. 
sürünerek gelip gezen bir Gece, bacaların siyah du· 
eteği habrlabr. · manlanna kanştı. Kar, ca.n-

Halbuki karlar .. Onlar ne- larda eridi, saçakları tırmeh
kadar sessiz yağar... Biz kör- yan ince bir rüzgar var. De
ler, onların ne rengini, ne se- rinden derine uluyan 1~öpelr 
sini bilmeyiz.. Mizer, lamba sesleri geliyor ve civarda bir 
yanıyor mu? ... Yoksa bir par- çalar saat gecenin sükütumlan 
ça daha kısalım mı? Bu gece istifade ediyor. Alev, körün 
karanlığı brnaklamak istiyorum, kulübesini sardı; kıvılcımlar 
belki tırnak yaralarından bir uçuyor. Gece rüzga, kar Vt 

parça ışık sızar. Şimdi yollar, kıvılcımlar... Mi%er • yangım 
karla örtülüdür değil mi Mizer: hem seyre, hem söndürmiye 
Karsız gfinlerde penceremizin gelenlerin ayaklan alb·1da te
önünden geçenlerin ayak ıes- iqh telişh dolaşıyor. Merak 
erini işitird~k; şimdi 0 da artb ve sualler sıklaştı : 
ok.. Körler, karlardan ne - Kör de içe:de mi? 
·vak seslerini] işitirler, ne ayak - Kaçamamış mı? 
is !rİni görürler.. Cevap veı- - Vah, çok yazık.·· 
• .ıe?.. Bu akıam olduğun Derinden, alevlerin bağrın-
y rde kımaldanmıya bile üşe- dan boğuk bir ses yükseldi : 
ıiyorsun. Miıer, oda çok mu - Mizer, Mizer •.. 
ayC:ınlık?. Bu sese hayretle, dikkatl 

..Dinle, dinle bak, uzaklar- kulak verenler ayaklarına sü 
dan bir tren ıesi geliyor, dü- rftnerek geçen ıeyi duymadı 
dOğiln ıesini işitiyor musun?. lar. Mizer, ateşe atıldı v 
Dağlan uyandınyor. Tekerlek- alevlerin içinde kayboldu~ 
!erin kesik kesik bıraktığı sese - Mizer •• Mizer •• Mi:ıer .. 
bak, hıçkırıyor. Mizer, dağlar Bir damla ışık anyan kir yı-
1er gece böyle bir treni bek· ğın yığın alev içinde can verdi. 
~ı·ler. Her tren bir hatıra gibi Ve son sözii köp,ğini yanına 
~ağların bağrmdım gelip geçer, çağ;.rmak oldu, fakat onu bi 
.ıladm mı? Neye birşey söy· kerecik olsun gene göremedi. 

~llJll ar bu derece muaz- çekilmekte devam ediyor. Ge- Müsabakamız Nasd zm büyük bir ıinemasmda, 
l tı ..... •~ 1hcyecanlı bir muha· rek latanbul ve gerek diğer kar!lerimizin C>nünde, kltibi ettirecekler, aynı zamanda da listesinde sırasına isabet ede 

•1~ """ Tertı'p Edı"ldı' adim nezareti altında çekile- b tikl · ı~ b h h d' · ı kt tıız h ~.,. Yet edilmemi!llti, Yal- vilayetlerde bulunup ta çekilen cektir. u seç erı av aya ma sus e ıyeyı a aca u·. 
'll<t y d 1 ( ) ı b Mli b k rtl bir sıra numarası alacaklardır. T b r T K . tb~c!e h'la değil, heyeti hiki- numaraları neşre i en 12 iv a sa a amızm fa arm1, 4 - Karilerimiz: numarala- MUtebaki numaralar sine- Om a amıza aşra ı.arı 

t-~ddnt 1 e bir hayret ve te- üzerinde takip etmek ve çiz- ilk ıamanlarda takip edeme- rın matbaamızda çekilmesim d 1 · k Ed b'I' 1 
t \'a d l- • • il . d t b l mi.f olan karilerimi:ı için kısa· f l ·ı v. k d nada çekildiği zaman evv<-la rimiz e ştıra e 1 ır e 
~ri, d"'ha r ı. Mubakf:m .. giln- me111. ıçıne erın e gaze e u un• ası a verı ecegı zamana a aı hangı' numaralı JAvha dolarsa .. ~ a hatırlatalım: il · d b 1 ( 2) l b cı lstanbul haricbde l;uhma 
(Gn,. aabableyı· n erkenden mayan karilerimiz matbaamız· e enn e u unan 1 Au anu · al • h · tih b 
L "'" b:ıah'- d b h l d . k · 1 - Karilerimize her tom- on ikisini de takip edecekler. o numar 1 av ayı lll ap etnıb karilerimi7, iıe, muı;abakam:z 
"•:-ıf' d I ııı::eıue salonu hınca- an u nUs a arı aıma ve o- b 1 · · d ld .. "b' (12} ıian bütUn karileriıniz tombalay1 kendilerinin de iştirak edip ede 
.... • o u 1 l ki d •k d b'l' 1 a • •ensın e 0 ugu gı 1 Fakat numaraların rekilmesin... k ""\lht .... lif Yor ve muhakeme, ay ı a te arı e e ı ır er. t IA h t . d"l . ti f T azanmış olacaklardır. miyeceklerini sonnRktadırf<>r, 
t " cel l ilk zamanlarda tevzi etti.. ane •V a evzı e ı mış r. asıla verildiği zaman bu Oil Bu karilerimiıin hepsine de Son Postanın taşra karilerin 
~ç ~akt se ere bölUnerek 2 -LAvha tevziabnın hitam iki livhadan bir tanesini seç<..- ihmal etmesi elbette mümkü 

~Otdu Be kadar devam edi- ğimiz IAvhaları her nasilsa kes- bulduğu günün ferdası olan cekler, gazetenin başında neş- mutlaka bir hediye verilecek- detildir. 

l'tııa ~ada.~za.n~ altşam . ezanla- memiş veya muhafaza edeme· pazardan itibaren matbaamız- ' redilmekte olan kuponlarlô tir. Fakat hediyelerin kıymeti Buna rağmen tasrih edelim: 
~~. ""'--1- bıtıniyen mubake- miş olan karilerimizin arzula.. da her giin (2) numara çekil- muhtelift;r. Bu hediyeler isr 1 Müsabakamı:ıa ta~ra karilcti 
• ,,._lQ a nnı iı'af ederek, kolleksiyo- mekte ve muntazaman ilin birlikte matbaamıza getir~ karilerimizin ellerinde buluaan 
~ \te .. ln Petrol limbalarınm numuzda bu. livhaları ihtiva cekler, veya posta ile içiiıC' miz de işürnk edebileceklerdir 

ht o gün zi l l d edilmektedir. sıra numarasına göre t~vı- ı Bu maksatb kartlarını tasdi' 
')/ eta.ntaruu b~a ~n a tm a eden bir miktar gazete ayır- 3 - Bir mllddet sonra cevap verilmek üzere aync edilecektir. Yani toınba!a bit- ettirebilmeleri .-e sıra numarns 

...JL.. __ .. '4....:h..:Clk~m_eııiAı' ~ııued.L..u_.ı!u_j_·o_·_dı..u_. _ı_d:..ı_k. Bu gazeteler karilerimiz.in kartlar dolmıya yaklaşbğı zı.- 1 adresli ve pullu bir zar.. tiği zaman bu sıra num..ralarL alabtlnıeleri için kendilerine ki 
-=- -- .... ..Idad., __ _.._ ______ ,__..ı.._ • ._...o..aı:.DA.Junl.2.d..__uı.JLYJar!!.!!a~k---!üuö~n~d~e~re~c~e~k~le~r~ta~s~d~il!:....l~Uill~ek~_!Y~•___Jh~e!r~byin~·_.!:h!e~di~·~e~jde~re~c~ea!'~:....!z~am~uı~b~ır~ak~ıia~ca~k~nı~.~ 
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CIPB. KREMi 
Kremler.in 
Beyazlık 

Tüpleri 20, 

En iyisidir. 
Ve Tuavet 
VaYo 35, 75 Ku 

Ç6nkü : Galata' da Karak6y' de börekçi fannı ittiar • ·faki 
büyük mahallebicinin ilatftnCle klin """'

1 

--·,..._ 

• 
. 1 

BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve 

kusursuz olarak imal edilmif 

KOSTOM ve PARDESOLERIN 
mlhatahap çefitlerini emrinize amade bulundurmaktadır. Huunlara 
mahaua maatolar, pardeanler Ye trençkotlann zarif çefitleri dahi vardır. 
Mqhur CHAOö SEMON L TD. fabrikasının 

2 O O O adet tık ve her 
renkte ıabardin 

PARDESÜLERI 
19 1/2 liraya aatılmağa başlamıştır. TEDIY ATI A 

Sesli filimler için bUUm sinemalarda 

Elektrodinamik Hoparlörü 
istimal edildiği 

RADYONUZLA 
gibi 
herhalde 

Bir Philips 2011 
Elektrodinamik Hoparlörü 

Kullanınız. 

Teminatlı Kimyevi Gübreler 
Her türlü mahsul için kimyevi gftbrelerimiz vardır. 
Teminatlı ve tecrübelidir. Tarifelerimizi isteyiniz. Sabf 

deposu : Eminönü Sebzeciler sokak No. 11 

Defterdarlık llanab 

En vali metrukeden ol 
Sim. inin F atib mahallesin e 
Züw.- mektebi sokağuıda alü 
mermer Andondan metruk 36 
ebvap ve 7 4 beıapfa 30 lira 

- kıymetli bir odalı hane piripa-

1stanbu1 gümrük 1 eri muhafaza 1 :"anu:'aaballe•~:;clo~~::.::: 
ÇULHA ZADE MAHTUMLARI 

den metruk 5.1 ebvap 202 he-
11 d 11 

1 
.. .., 11 d saplıı 150 lira kıymetli mağa-

m u ur u g un en: :.:r:vm M~::..:aı.:!~!ğ';;,':;~ 
1 - Muhafaza idaresince açık kırdırma ile 36 beygir Taşu varisleri nektardan met

kunetinde maruf markadan miiceddet bir deniz mot6ıil aabo ruk 38 ebvap 78 hesapta 50 
alıaacakbr. lira kıymetli harap diikkln mu-

2 - Kardırma ı Nisan 931 çarpmba sini aaat 14 te avi maballeande ZlikOr mek-
mubafua mftdlrlllğthıdedir. tebi aokatmda hacı l..k otlu 

3 - lateldelerin fenni •• umumi farlnameaİDİ alarak mu· Avram Elkazadan metruk 29 
eh vap 172 hesapta 20 lira kıy

Yakkat güvenme teminatlarile birlikte belli gün Ye 
müdüriyette bulunmaları. 

Kilralık Tütün Deposu 

aaatte 

Ortak6y' de, deniz kenannda, hususi rıhtımı havi 
tlitfin ·deposu kiralıktır. Galata' da Voyvoda caddesinde, 

Nur Hanında 12 numaraya müracaat. 

Eskişehir Viliyetinden: 
Eakifehir-Çifteler tarikınm 17 + 000-22 + 000 kilometrolan 

araaında yapılacak tamirab esasiye 15486, 68 lira bedel ile 
14 mart tarihinden 5 nisan pazar günft saat on bqe kadar 
kapalı zarf uaulile münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olanlann bedeli ketfin % 7 ,5 ğu nisbetinde teminat 
akçesi veya bank mektub~ vermeleri, ioşaabn devam milcide-
tince bir fen memuru veJ& liyakati Nafia bqmiihendisliğftıce 
muaaddak bir ça9111 i.tihdam etmeleri meşruttur. Evrakı ket· 
fiye, şartnameyi girmek ve iııfclat hakkında fula mal6mat 
almak iatiyenlerin Nafia ba11111hendisliğine ve ihale ptl de 
vlllyet eacftmenine mllraGaat etmel.t llllD aılmaar. 

metli harap bir odalı hane 
m 1aalle ve mevkii mez1'.iirda 
N ~im oğlu Mişondan metruk 
2'!-2 ebvap 138 hesapta 100 
li ·a kıymetli harap hane taıp

b 11da dilkkb Hacı Perva~e 
mahallesinde Kıaa köprftde ~
tnDbul yolunda Evlambiyos 
Odueften metnık 8 el?v•p 
4 hesapta 150 lria kıymejli
dllkkin Alibey maballe+a-. 
Kapan&ıftnde Yanko zevc~ 
• en metruk 23 ebvap Ul4 
hesapta 100 lira kıymetinde 
lıarap dnkkin ve mevkii iM'1 
ı direde kaff a oğlu Teofiiaa~at. 
fnetruk 29 ebvap 147 he*f>t& 
00 lira kıymetinde harap dÜ-
1\in, yine merkumdan metfuk 
ı nevkil mezldirda 25 ebvap 
145 heaapta 250 lira kımetita
de dlklrtn, yine merkumcla 

En Tallili 
Sahipleri 

Kumbara 
Kimlerdir? 

1 mart tarihine kadar 5 lirahk 
mevduab bulunan btlttba kumbara 
sahipleri kur'aya iştirak ettirilecektir. 

. 
SAN 
1931 

o••••wa& 

1000 Lira Mükafatlı 
931 ilk Kur'ası 
1 Nisan' da· Ankara' da Çekiliyor 
1 Teşrinievvel 931 ikinci 

Şimdiden Bir 
Kur'asına 

Kumbara 
iştirak 
Alınız. 

için Siz De 

1 Türkiye /ş Bankası 1 

KİSARNA 

S tıraş bıçağı 
He.ııinin fnklndetir 

SUPL~KS - Pl.A T N ise 
Yirminci unu bir :ıheeuidlr 

metruk mevkii mezkôrda 27 den metruk yalı yolunda 2 
ebva.P 146 hesapta 100 lira d&ılm tarlanın nwf himea 
kıymetinde bir bap dillkb, yine mubureden metnsk Be~ 
yine mahallei mezkftrda ve çitepede 1 O d6atım tarlama 
Kapan6nlnde klrkçl Aputol- nıad hİMeli pederi ....W. 

dan metruk 20 ebvap 162 hesapta mulrayyet Kaldınmbaşında 3 
100 lira kıymetli harap dük- dönüm tarJaıun nısıf hiueai 

yine merkumdan metruk F eti
kin maballei mezkürede Asım 

köy yolunda 20 dönüm tarla-
çaVUf ıokaimda ~7 numaralı nın msıf fıis.sesi Toros Ham-
Ermeni köylü hacı T udur kız- parsum üzerinde Kaldırım ba
lan Nazlı ve Dorikteu metruk I şmda 9 dönüm tarlanın ftçte 
25 lira kıymetli hane arsuı ikisinin bedeli • mukarrereleri 
Kale bedeni civarında Kipti ihaleyi müteakip pqinen ve 
Sarandiden metruk on bet lira defaten tediye olunmak şartile 
kıymetli hane arsası yine mev- ve Kapan6nünde 15 No. Av
kii mezki'ırede 35 ebvap 100 ram Frankodan metruk 900 
hesapta ökaiiz Agoptan met- lira kıymetli ma'a depo dilk--
ruk 30 lira kıymetli arsa 

1 

kin ve iskele civarında Niko
iskele civarında Buhur laki Hristodiliden metruk 39 
oğlu Manuldan metruk 66 ebvap 221 heaapta 510 lira 
ebvap 228 hesapta 100 lira kıymetli k~rşir harap map. 
kıymetli harap kahvehanenin za Y emenıcalerde kundura-

sil. · · k d kh d ca Artinden metruk 50 No. ve ıvrının on a çeşme e ıın.t:. r kı tli d•kk.1 
T v fi .. b. d ile uuu ıra yme u _nın 
oroı ~ga rarı ıra er takarrih' edecek bedelleri dart 

milşterek Ömer ağa çiftliji sanede ve dart tabsitte " bi
kuyular yolunda 24 dönüm riıtci tabiti lbaleyi mtıte~p 
tarlanın dartte bir hiueai ve nakten 'ftlilmek prti)e 66 ı N.. 
teyzesi Evlembiyeden metrak mllzayede Ye lhallt kanununa 
kuyularda 6 d6ntım tarlanın tevkiffD t mart 931 il mart 
m..ı hiuHi ,.. ....... •• tarlblne kadar ,....... 

ili 7a vKdÜ RUS 
Haftalık taksiti 

F antazi koattıınl_. 
TUh:fiyeİer 
Parduller 


