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Tam işe Yarayacakları 
Zamanda Dururlar 

Gümrük 
Tamire 

Motörlerinin 
Muhtaç Bir 

En 
Hale 

Büyüğü 
Geldi 

Palamar bendi mehabet olan gümrük motörleri 
lthalatın tahdidi bir emiriva· sıralarda, gümrük idaresinin ma-

k! i~en. ve muhafaza. teşkilatın!~ but motörleri bir gün meaelesl 
cı.ddı hır surette t.e~sık ve !eşkıli haline gelmiştir. 
bır zaruret halını aldıgı şu (Devamı 8 inci sayfamızda) 

Çin - Japon Muharebesi 
Şiddetle Devam Ediyor 
Çinin Cemiyeti Akvam Mu' ahhası 
Çaresiz Kaldı, ~~merikaya Gidecek 

Tokyo, 19 ( Hususi ) - Şarki Prusyada Çinlilere taarruz eden 
Japon kuvvetleri, şiddetli bir milcadeleden sonra Çinlileri ricate 
icbar etmişlerdir. Bu neticeyi alan Japon sağ cenahıdır ve Çin sol 
cenahını mağlup etmiştir. Şimdi, Tsikikar şehrinin ilerisindeki bazı 
sevkelciş noktalarını elde etmek istiyen Japonlarla ÇinliJer arasında 
miinferit muharebeler olmaktadır. Japonlar taarruzlarına devam 
edeceklerdir. 

Paris, 19 - Cemiyeti Akvam bu sabah gizli bir celse aktetm~tir. 
Müteakıben Reis M. Briyan Cin, Japon ve Amerikan murahhaslarını 
kabul etmiştir. Yarın umumi bir içtima yapılacaktır. Çin murahhası 
M. Szenin Amerika hükumeti ile temas etmek Uzere Vaşingtona 
gideceği şayidir. 
= 
Amerikadan Gelen Altınların Nakli 

" 
dol Devlet Bankası hesabına Amerikadan satınalınan üçbuçuk milyon 

1 
arlık altınlar dün akşan saat sekizde muhafaza altında tutulduk· 

11:~. vago~dan çıkarılmış, Ziraat Bankasına nakledilmiştir. Resmimiz 

il vazıyetini gösteriyor. 

CUMA - 20 Teşrinisani 1931 

Son Tahdit Kara
rını İcap Ettiren 

Rakamlar 
( 1925 ) ten ( 1931 ) tarihine 

kadar ithalat ve ihracatımmn va• 
ziyeti tudur : 
1925 te ithallt ( 241,618,652 ) 
1925 te ihracat ( 192,025,260 ) 
1926 da lthalit ( 234,699,735 ) 
1926 da ihracat ( 186,422, 755 ) 
1927 de ithalat ( 211,398,184 ) 
1927 de ihracat ( 158,421,998 ) 
1928 de ithalat ( 223,531, 775 ) 
1928 de ihracat ( 173,537,489 ) 
1929 da lthallt ( 256,296,379 ) 
1929 da ihracat ( 155,214,071 ) 
1930 da ithalit ( 142,553,703 ) 
1930 da ihracat ( 151,454,371 ) 

1931 de 0

1
°kithal4t( 111,544,854 ) 

ayı 

1931 de ,, ihracabmı:ı (95,694,074) 

Bu cetvele göre ( 1925 ) ten 
( 1931 ) senesinin birinci teşrin 
ayının nihayetine kadar mem1eke· 
timizden ecnebi piyasalara : 

( 302,843,364 ) milyon liralık 
ıervet, ıneseli ı Kıymetli balı, ki
llm, antika eşya altın elmas ve . ' , 
aaıre çıkmıttır. Yani 1925 ten 
bu ana kadar tediye muvazene
mizdekl açık ( 302 ) milyon lira
dan fazladır. 

işte 'l~' ümet bu .açığı kapr.t• 
mak için ıon tedbiri almak mec
buriyetini duymuştur. 

Spor Keşmekeşi 
Cialatasarayın Ila Lik 
Maçlarından Çekileceği 

Anlaşıldı 

Fenerbahçe klübü Taksim 
Stadyumunda yapılan şampiyona 
maçlarına iştirakten vazgeçerek 
Kadıköytındeki sahasına çekildi. 
Bir haftadır Galatasarayın da 
cuma !ikinden çekileceği hakkında 
dolaşan ,ayialar kısmen teey
ytit etmiştir. 

Mevsuk bir membaden haber 
aldığımıza göre Galatasaraylılar 
da Beşiktaş klübile yapacakları 
maçtan vazgeçmişlerdir. 

Bu suretle yannki maç Gala· 
tasarayın bükmen maglfıbiyet ile 
neticelenecektir. 

Karilerimiz, uzun dedikodu· 
lara vesile olacak hadiselerin ha· 
kiki sebeplerini cumartesi günkü 
spor sayfamızda okuyacaklardır . 

• 
Hemen ihtikar 
Mücadelesi 
Yapı/malı 
Adanada Bazı Fırsat 

Düşkünleri ihtikar 
Yoluna Saptılar 

Adana, 20 ( Hususi ) - ltha
lltın tahdidi burada umumiyetle 
iyi tesir yaptı. Bununla beraber 
bazı maddeler üzerinde fırsattan 
istifade yapılan ihtikarın da sür' at· 
le önüne geçileceği ümit ediliyor. 

Şeker derhal piyasadan çe· 
kildi ve ( 55 ) ten ( 70 ) kuruşa 
fırladı. Hemen her ithal madde· 
sine birkaç. kurut zammedildi. 

Salalıattin 

idare İfleri tel,.fonu: lstanbul - 20203 Fiab 5 kunışı 

Piyasada Derhal lhtikir 
Temayülleri Başgösterdi 
B~rço~ Eşy~l~rda M'!htelif Nispetlerde 
F ıat Y ukselışı Vardır ,On üne Geçilmelidir 

Bir muharririmiz, dün bir alıcı sıjatı 
manifaturacı ile konuşurken 

ile bir 

İstanbula ait gtimrlik ihraç -----------
Iİ!:teleri bir gün evvel geldiği için 
dün de rlisumatta muamele olma· 
mışbr. Y almz tüccar, sıelen mal
larmm tescil ve kayit muamelesi
ni yaptırmıştır. Yapdan dünkO 
muameleler, munhasıran Teşvikı 
Sanayi Kanunu mucibince itha· 
Jatı tahdit kanunundan istisna 
edilen mallar üzerinde yapılmıştır. 

Limanda Mevcut Mallar 
Limanda pirinç, şeker, demir, 

kağıt yüklü ( 200) mavoa vardır. 
Tacirler her mavnaya günde 6 
liradan 1 O liraya kadar yevmiye 
vermektedirler. 

Konşimento Muamelah 
Tacirler faturalarını Borsa 

Murakıpliğine vize ettirerek cu
martesinden itibaren gümrükten 
mallarını çekebileceklerdir. 

,---=---= 

Kumsüyoncu lllıanıi Beg 
namında bir zat, gümrük 
cetvel /erinde bazı yanlış
lıklar bulmuş, rüsumata 
bildirmiştir. 3 üncü sayfa· 
mızın 5 inci sütununda 

oku_qunuz. 

Bankalar vizeden sonra konşi
mento vermeğe başhyacaktır. 

Bulgar Operetinin Eşyası 
Geçen gün şehrimize gelç.n 

Bulgar Opereti Giimrüklen ma1-
larım çekebilmek için ( J 2 ) bin 
liralık teminat vermek mecburi
yetinde kalmıştır. Dün bu mua
mele geç vakit ikmal edilmiştir. 

(Devamı 8 inci sayfamızda) 

-
Şişli zenginlerinden tüccar Perçemli zade İbrahim Beyefendinin 

ziyafeti. [ Huausi reııaamınuzın kroklaldlr J 
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Amerikadan Gelen .... ------..--------~------• 
Altınlar T Ü T Ü N Bu Çocuğu 1 

Hükumet Amerikadan üç buçuk 
milyon dolarhk altın satınaldı. 
Bu husu~ta alikadar)arıo Ye 

halkan mütaleas1 tudur : 
t l&minln ) azılm aııını lıtcmiyen rnlllt 

bıınlı lanmı:ı: crklnındın bir zat ) 

- Tedavüldeki kağıt para· 
!anınızın kıymeti manevidir. Kar· 
şılığı beynelmilel kredimizdir; 
Bugün dünyada umumi bir buh
ran vardır. Her cins paraların 
istikbaldeki vaziyetleri meş-
lcüktür. Bunun için her devlet 
parasmın esasını sağlamlamak 
mecburiyetindedir. Fıuat düş
tükçe a lbo alıyorlar. Bizim 
Amerika.dan altın alışımız da bu 
esasa müstenittir. Ve Türk parası 
için de bir muvaffakıyettir. Bu 
alhn Devlet Bankası içindir. 
Esa en (1) milyon liralıkt o faz.la 
da elimizde altın vardı. Bu da 
bu bankaya verilecektir. Ameri
kadan gelen (6,5) milyonluk altınla 
diğer albnlarımız Devlet Banka
smm mahzenine girdiği gün pa
ramızm kıymeti başkalaşacak, 
yani yükselecektir. Bu iş fırsat 
dü tükçe tekrarlanacakhr. 

* H- l in Bey "Bıbıali caddesi lh.an Kı-
JJaatbaPaln 

Bugünkü kağıt pa.ralarmwn 
karşılığı Beynelmilel kıymetimiz 
•e kredimizdir. Cihanşümul alb
nmdan fazla bir kıymeti bulunan 
lngiliz kağıdı bile son dünya 
buhranı karşısında sarsıldı. Yanm 
asırl•k tahtından düştü. Herkes 
kağıt parasının kıymetini muhafa
za için altın gibi kıymeti değiş

miyen esasl~:~ ... arıyor. Biz de 
Devlet Bani<- 'S •in altırt • aldık. 
Ben bu işi böyıo.! anlıyorum. 

• Sudi 8. (Galıta Muıııhııııe cııddt'sl 27) 

Zannederim ki hükumetin 
elinde döviz vardı. Bunlar dolar 
frank ve muhtelif tahvilittan 
ibaretti. Halbuki kıymeti manevi 
olan bu paraların bugün hiçbiri
sının akıbeti malum değildir. 
Hükümet elinde istikbali meşkuk 
döviz bulundurmayı bir ihtiyat
sızlık- telakki etti ve bunu sağ
lam olan altına çevirmek istedi 
ve yaptı. Bence bu hareket tak
dire şayandır. 

• lıunaU Nakkı Bey ( Sultanaelim Kiremit 
maha1J s i 17 ) 

- Ben Amerikadan altm alı

şımtzı şöyle anlıyorum: Yeni teşkil 
edilece1t Devlet Bankası banknot 
çıkaı acak. Bunlara karşılık olarak 
ta bu altmiarı gösterece' tir. Har
bi umumide de Osmanlı Bankası 
böyle banknotlar çıkarmış ve 
altın yerine tedavül etmişti ve 
el'an ediyor. Bankanın çıkaracağı 
bu banknotlar çok kıymetli ola
caktır. 

Fiatlerin 
Yükselmesi 
ııfuhtemel 

Şehrimizde toplanan Balkan 
Konferansında Balkan hükumet
lerinde tütün zeriyatmın tahdidi 
ileri sürülmüş, bazı teşebbü~~re 
de girişilmişti. Fak at şehrimiz 
Ticaret Odasına son gelen maluma· 
ta göre, tahdit işine lüzum katma· 

mıştır. Çünki Balkanlarm bu seneki 
tütün mahsulü ~eçcn seneye na
zaran yiizede (30) l{adar noksan
dır. Bu cümleden olarak bu sene 
Bulgaristanda ( 32 ), Türkiyede 
(38), Yunanistanda (41) milyon 
kilo tütün i~tihsal edilmiştir. Diğıar 
Balkan memleketleriude ise mahsul 

çok azdır.Bu sebeple tütünpi yasasının 
yakınlarda yükselmesi muhtemeldir. 

Cinayet Tahkikatı 
Polis Katillerin izi 

Üzerinde Yürüyoı 
Müddeiumumilik ve polis Ahır

kapı cinayeti tahkikatile bera
berce meşgul olmaktatad r. Va
ziyeti aydınlatan birçok esaslar 
bulunmuştur. Dün de bazı kimse
ler isticvap edilmiştir. Fakat 
henüz zan albna alınan kimse 
yoktur Bununla beraber polis 
cinayetin izi üzerinde bulunmak
tadır. Ceset defnedilmiştir. Morg 
raporuna göre, ceset, bu
lunduğundan bir gün evvel öldü
rülmüştür. 

AtJı Müsa~1kalar 

Sipahi Ocağı tarafından tertıp 
edilen atfı müsabık< larm ikincisi 
bugün öğleden sonra Harbiyede
ki koşu yerinde ya- ılacaktır. 
Geçen cuma olduğu gibi bugünkü 
müsabakaya da hanım atlılar iş
tirak edeceklerdir. 

Üç Doktor Mahkemede 
Etibba Odası Haysiyet Diva· 

nı dün toplanarak aylık aidatım 

vermiyen doktorlar ve diğer aza 
hakkında bazı kararlar almıştır. 

Şimdiye kadar Odaya kaydo
lunmıyan üç doktor da mahke
meye verilmiştir} 

Mehmet KAhyanın Katilleri 
Geçenlerde Anguryu çiftliği 

kahyası Mehmet Ağa Şerif ve 
R za isminde iki kişi tarafından 
öldürülmüştü. Ağır Ceza mahke
mesi <lfın katillerin muhakeme .. ini 
bitirmiş, ikisini de c beşer sene 
hapse mahkum ctmişt'r. 

Tanıdınız Mı? 
STADYUM 

ı Yenibahçede 
Yapılması 
Kat'ileşti 

Resmini dercettiğimiz şu kü
çüğün annesine, babasına ve 
kendisine soruyoruz : Tanıdınız 
mı 1 Eğer tanıdınızsa bu gazete 
ile Matbaamıza geliniz. iş Ban
kasının kumbara bedeli hediye 
edilecektir. 

Bak te riyo lojihane 
Anka raya Taşındı 

Çcmberlitaştaki Bakteriyoloji
hanenin Ankarada yeni yapılan 
hıfzıssıhha merkez binasına nak
ledileceğmi yazmıştık. Bu ayın 
birinden itibaren baş) yan nakil 
işi neticesin :!e serom ve aşı şu-

heleri tamamen Ankaraya taşın
ınıştır. Burada yalnız çiçek aşı~ı 

kısmı ile tahlil şubesi kalmıştır. 
Bir müddet sonra çiçek aşısı 
kısmı da Arıkaraya götürülecek 
ve tahlil şubesi vilayet sıhbiyesi
ne merbut olarak daimi surette 
burada kalacaktır. 

Toprak Bayramı 
Gelecek Ayın Dördünde 

T esit Edilecek 

Ziraat Odası memleketin arı
cılığile ehf!mmiyetlc meşgul ol
maktadır. Oda 14 Kanunuevvel 
toprak bayramının Ha! knlı Ziraat 
mektebinde yapılmasına karnr 
vermiştir. O gün fst nbulda bufu
nan bütün ziraatçi ve ormancılar 
Halkalı Ziraat Mektebinde topla
narak t oprak b:ıyramını tesit 
edecekte: , mel<lep bahçelerine 
iyi bal veren çiçekli ağ cu;lar di
kecekler ve fenni arı lwvanları 
« va::aklardır . 

Haber aldığımıza göre tehir 
ıtadyumunun Y enibahçede yapıl
masına kat'i surette karar veril
miştir. Belediye Fen Heyeti 
stadyumun işgal edeceği sahanın 
tesbitile meşgul olmaktadır. Bu 
iş bittikten sonra istimlak mua
melesi başlıyacak, ayni zamanda 
projeler de hazırlanacaktır. Di
ğer taraftan hazırlanan projeler 

Şehir Meclisinin şubat içtimaında 
miizakere edilecek ve ilkbahar 

gelince de stadyumun mşHına 

baş!anacaktır. 

Bir Dava 
Avukat Aziz Beyin 
Bonoları Ortada Yok 

Borsa hanı karşısında sarraf
lık yapan Panos Papasyan Ef. 
aleyhine avukat Aziz Mahmut 8. 
tarahndan bir emniyeti suiisti~al 
davası açılmışbr. 

Aziz Mahmut Beyin ileri sür
düğü iddiaya göre, bu zat Patoa 
Efendiye emanet olarak bin lira 
kıymetinde gayrimübadil bonosu 
bırakmış, fakat son bir milraca
atinde sarraf kendisinden bono 
almadığım söylemiştir. 

Operet T eşekkUI Ediyor 
Vali Muhittin Bey Darülbe

dayide operet şubesinin teşkili 
için Müessese Müdürlüğüne emir 
vermiştir. Bu işle musikişinas
larmızdan Cemal Reşit ve Mu
hittin Beylerle Nimet Vahit Ha
nım meşgul olacaktır. 

Hizmetçilerin Tescili 
Bu aym on beşine kadar tes

cil edilen müstahdemin miktan 
( 2800 ) olarak tesbit edilmiştir. 
Belediyedeki büroya dört gün
denberi de (60) hizmetçi ve işçi 
müracaat etmiştir. 

Müstahdemin İdaresi yeniden 
müracaat edenlerin de tesciline 
devam ediyor, kendilerine cüz
danlannı veriyor. Y almz bu gi-
biler hakkında mensup olduklan 
nahiyelerde zabıt varakası tutul-
maktadır. Bunlardan para cezası 
alınacaktır. 

Perahlar lzmirde 
Şehrimizden İzmire giden Pera 

klübü futbolculeri bu gün öğle
den sonra Karşıyaka spor takımile 
karşılaşacaktır. 

Sayfa 3 

Günün Tarihi 

Dört Kulaklı 
Hilkat Garibesi 
Kahire, 19 (A.A) - Yerli kadın• 

lardan biri dört kulaklı, dört J:oJI" 
ve dört bacaklı bir çocuk doğurmur 
tur. Bu hilkat garibesi iki saat yw
ıadıktan aoora ölmüştür. 

Bir Neşriyat Davası 
Şehrimizde Ermenice çıkall 

Uamanak) gazetesi aleyhine Kar
nik Ef. isminde bir tacir tarafmdall 
ticari vaziyetini haleldar edici 
neşriyat iddiasile bir dava aç
mıştı. 

Gazete mes'ul müdürü tahriri 
tarziye vermeyi kabul ettiğindeJI 
davanın sukutu kararlaştın)mıştır. 

Buğday Piyasası 
Dün Anadoludan lstanbula 

(48) vagon buğday gelmiştir. Fa
kat dün Borsada buğday fiati 
cinsine göre (10) para düşmüştOr• 

Daimi Vapur Tarifesi 
Seyrisefain idaresi Vilayet• 

müracaatle idarenin kış ve ya'J 
için daimi bir tarife yapmak ir 
tediğini ve memurinin yaz ve kıf 
mesai saatlerinin bildirilmeaiıd 
istemiştir. Mesai saatlerinin kışıJI 
sabah saat 9-12 ve 1-5 yann d• 
9-12 ve 1-6 olduğu cevabı veri~ 
miştir. 

Feriha Tevfik Hamm 
9'l9 Senesi kıraliçesi F erib• 

Tevfik H. yakanda Pariste ze d 
yıldız Jozefin Beykerle bir filidl 
çevirecektir. Filim (Zencinin kııı) 
ismini tatımaktadır. 

Yerli Mallar Haftası 
Milli lktısat Cemiyeti kinuıuı 

evvelin on ikisinde başlıyacak ol .. 
yerli mallar haftası için hazırhk
lanna devam etmektedir. Bu seıı• 
parlak bir yarli mallar geçit reslllİ 
yapdacaktır. 

Tayyareciler Toplamyor 
Türk Tayyareciler klübündeJIJ 

21-11-931 cumartesi günü saal 
17 de heyeti umumiye son içtima"' 
ını aktedeceğinden azayı muhte
remenin Beyoğlunda Tepebaşıo~ 
Murat Bey apartmanını teşrifleıt 
rica olunur. 

Mektepliler Müsabakası 
Dün Taksim Stadyomuoda 

Olimpiyat Mecmuasının tertip det
tiği mektepliler Lik maçına ,
vam edilmiştir ~ 

tık oyun : Galatasaray ik!- .ı 
takımı, F eyziati Lisesi bi?~ 
takımları arasında idi. 30 da~ 
üzerinden oynıyan bu oyu al' 
her iki takım 2 - 2 berabere k 
mışlardır. . eıl 

ikinci oyun : Kabataş Lı• • 
birinci takımı He Galatasaray~ 
sesi birinci takımı arasında 1

1) 
Neticede Galatasaraylılar ( 6 .. 
galip gelmişlerdir. ~ -

~----------------------------------------------~·---~------------------·---------------------------------------------------------------, 
(Son Posla'm~ Resimli Hik'!!!__e_s_i ._· ____ _ 

1 : Hasan Bey - Hüıc:iımet ithnla~ı 

tahdit elti. Artık öyle o!ur olmaz şeyler 

memlekete giremiyecek. 

2 : H snn Bı.:y - D ır ben c.le bir ı 

ithaiat iist~si y aµayıın: öyle her şeyi, 

' herkesi eve sokmıyayım. 

Pazar Ola Hasan B. 

3: Hasan Bey ( yaz:uak) - Ev,•ela ... 

Birinci madde : Bizim kaynananın eve 

itb:.ıli şiddetle memnudur. 

• 
Ve ithalatın Tahdidi 

'"'ati 4: Hasan Bey ( yazarak ) _;ı.r,.,ı.,, 
madde : Bütün alacaklı pus da ef1 

elektrik ve gaz tahsildarlarının 
ithali şiddetle memnudur. · 
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c-S-on-Posfanm Resimli Makalesi 
'r~--~-------------~ 

Hergün 
lthalô.tın __ _ 

Tahdidinden DoJan 
Ve Dogabilecek Neticeler -

Memlekete girecek malların 
tahdit edilmesi, iktrsadi ve ticari 
hayatımızda mUhim tesirler ya
pacak birçok neticeler doğurmak 
istidadını göstermektedir. Bu ka
rarın muvaffakıyetle tatbikı, bu 
neticeleri evvelden görüp ona 
göre tedbir almıya mütevakkıftır. 
Bizim gördüğilmilz neticelerden 
bazıları şunlardır: 

1 - İthalatın tahdidi, elle· 
rinde stok bulunan tüccarlarla, 
yerli fabrika sahiplerini, fi-
atleri yükseltmiye sevkede-
cektir. Daha şimdiden ithali 
memnu olan eşya fiatleri 
ka barmıya başlamıştır. Yerli 
mallar fiatleri, karfılarmda 
rakip kalmadığı gün, kendiliğin
den yükselecektir. Çlinki dahili 
mamulat ihtiyacı tatmine kafi 
değildir. Arz ve talep kanunu 
nıucibince talep çok, mal az 
olursa, elbette fiatler yiikselir. 
Bunun neticesi de şu olur : Halk 
az istihlak mecburiyetinde kalır 
istihlak kabiliyetinin azalması 
ise, ticari hayatı atalete sevke
debilir. 

Hükumet, fiatlerin yllkselme
•İne karşı tedbir aldığını bildir
mektedir. Ümit edelim ki bu 
tedbir, kafi derecede etraflıdır 
ve ihtikarın önüne geçmiye mu-
vaffak olacaktır. 

2 - Kaç:ıkçılık artacaktlr. 
Bugün bile, cenup hudutlarımızda 
kuvvetli bir kaçakçı teşkilatı 
vücut bulmuştur. Bu teşkilat se
nede (50) milyon liralık mal ka
çırmaktadır. Şimdi kaçırılacak eş
r.a miktarı artacak ve bu teşkilat 
daha büyük bir faaliyetle işini 

tevsi edecektir. Kaçakçılığın 
&nünü almak için, cenupta muka· 
bil teşkilat yapmak ve kaçakçı· 
lığı hakikaten vatana hiyanet 
mahiyetinde bir curum olarak 
kabul etmek lazımdır. 

3 - Türk tüccarları, daha 
ziyade Avrupa fabrikalarının 
kendilerjne açtığı kredi sayesinde 
İli görürler. Türkiyeye satılan 
mallar ekseriya uzun vadelerle 
satılır, tliccar, kredi ile aldığı bu 
malı sür'atle devrederek borçla
rını öder. 

Fakat bu defa, tüccar ne si
pariş edeceğini, ne miktar sipariş 
edeceğini, ne vakit sipariş ede-
ceğini tayinden Acizdir. Çünki, 
her ay memlekete getirilecek 
malın miktarı ancak ( 20 ) gün 
evvel tesbit edilecektir. Tesbit 
edilen miktar nisbetinde malı 
getirebilmek için de malı bir an 
l'Vvel gümrüğe getirtmiş olmak 
lı•ındır. Bu takdirde mala 
~tanbuJa ilk gelmiş olanlar bahıi 
azanacak, diğerleri beklemiye 

~ehc.b.ur kalacaklardır. Bu şerait 
• ıhnde ne yerli tüccar Avru-

Ci~an kredi istemiye ve muka-

dı ınde bono vermiye cesaret 
'ebT 1 1 ır, ne de Avrupa fabrika-
trı biz· t" k d' ını uccarımıza re ı aç-
lnıya muvafakat eder 
a.ıc. Netice: Ticari hay~t tevakkufa 
•rıyabilir. 

fit hal~ t tlit a ın tahdfdinden doğabilecek 
er tıeti 1 • ce erı yarın okuyunuz.) 

Muş Meb'usu Vafat etti· 
L\11k d 

g-()
1
.,. ara an gelen bir habere 

l\j~~~ ( ~uş ) Meb 'usu Muhiddin 
t&llil'retf Y geçenlerde tutulduğu 
cen~ , . en kurtulamıyarak ölmüş 
. . .. r.sı m . lir. erasıtnle defnedilmiş· 1 

*Bugünün Evamiri Aşeresi'f.I Sözün Kısa 
--~--

1 - Kendi hatamdan dolayı baş- ı - Kendi işimi kendim ya· 
kalarını mes'ul tutmıyacağım. filvaki pacağım. 
insan muhitinin ve tevarüs ettiği 
amillerin mahsulüdür. Fakat kendi 
filinden kendi mes'uldür. 

===--=:==-=~-======-=-·= 

3 - Başkalarıqın Allahlarına de
ğil, kendi Allabıma inanacağım. 

Fakat başkalarının dinine, itikadına, 
imanına karışmıyacağım. 

• 
TELGRAF HABERLER/ 

İktısa Vergisi A 

1 Müdafaa 
~~~~~~~-~--~~~~~~~~~ 

ni Vergi Aylık ardan Yüzde 10, 12, 
14 Ve 16 isbetinde Kesi ecek 

Ankara, 20 . ( Huauai ) - Halk 
Fırk:uııı Meclis Grupu dün sabah 
ve öğleden sonra iki defa topla
narak ıon iktısadi tedbirler etra· 
fındakl müzakereleri bitirdi. Öğ
rendiğime göre birçok meb'uslar 
ıöz alarak mütalealaranı söylemiş

lerdir. Bu cümleden olarak Raıih, 
Ziya Gevher, Refik Şevket, Yahya 
Galip, Rahınl ( Sıva1 ) Mazhar 
Müfit, Beaim Atalay ve Fadıl Ah
m ~t Beyler söz aöylemi,Ier1 Maliye 
Vekili kendilerine cevap vermlıtir. 

Hatipler hemen müttefikım büt
çede azami taaarruf auretile muva-

zene husule getirilmesi mütalea
ıında bulunmu.~lardır. Bu arada 
bazı tenkltkir sözler söylendiği de 
vayi olmu,tur. 

Sonra Maliye Vekili resmi ve 
huauıi müeaseselerde çalışanların 
ayhklarandan keailmek suretile ah
nacak yeni vergi hakkında izahat 
vermi,tJr. Söz alan bütün meb'us· 
lar böyle bir verginin kesilmesin
den başka çare olmadığı noktasın· 
da ittifak etmitlerdir. Neticede 
hükumetin aldığı ikJSadi tedbirler 
taavlp edilmiıtir. 

Ôkrend1time göre yeni ver,arinfn 

ilmi (lktısadi Müdafaa Vergiıl ) 
olacaktır. 

Verginin esasları fU şeklldedır ı 
Yeni vergi, reamt ve hu•uıt mÜ· 

eııseselerde çalışan biltiln mımur, 
mü~tahde~ ve İfçilerin aylığından 
keıılecektir. Fakat otuı liraya ka-
dar ayhk alımlar vergiden müıtes
nad1r. 

Diğerlerine gelince; yüz liraya 
kadar aylık alanlardan ylb:de (10) 
200 liraya kadar yüzde (12), 300 llra• 
ya kadar yüzde (14) ve daha yuka
rısından yüzde (16) kesilecektir. 

Eaki miltekaitlerden vergi alın· 
mıyacak yeni kanuna göre t_tekailt 
edilenler vergi verecektir. 

Gümrüklere Yeni Emirler Verildi 
Y apılİnıyacak Münakale Muamelesi 

Ankara, 20 (Hususi) - Bura· 
daki ecnebi sefaretleri ithalat 
listesi hakkında Gümrük Umum 
Müdürlüğünden izahat almakta
dırlar. Gümrüklerin kendi hisse· 
lerine düşen ithalAt nisbetine ait 
cetveller tebliğ edildi 

Öğrendiğime göre Kars, Trab
zon ve Samsun gümrüklerine 
emir verilerek madde zikrolun· 
mak suretile ithalata müsaade 

Eski Reji 
Türk Tütünlerini Avrupa

da Satmak İstiyor 
Ankara, 20 ( Hususi ) - Bu

raya gelip hükumetle temas et· 
tikten sonra lstanbula dönen es· 
ki reji müdllrU M. Veyl'in seya· 
hat maksadı öğrenilmiştir. 

Benim aldığım malumata göre 
M. Veyl Türk tütünlerinin Avru· 
pada sabşımn eski Rejiye ihale 
edilmesini teklif etmiştir. 

• • 

--------~~~~~ 
edilmiştir. Rusyadan gelecek şe- ı 
ker ve gaz Kars ve Trabzon gUm
rtıklerinden geçecektir. Rusya tarl
kile gelecek şimend~fer. malze?Jesi 
Samsundan ithal edılebılecektir. 

Yola çıkarılan emtiadan ancak 
ayın beşine kadar beyannameleri 
verilenler ithal edilebilecektir. 

Her gümrüğUn hissesi ayrı 
ayrı tesbit edilmekle beraber 
gümrükler arasında mtinakale 

M. Venizelos 12 
Adayı İstiyor 

Atina, 18 - Yunan Başvekili 
M. Venizelos Meb'uıan Meclisin· 
de söylediği milhim bir nutukta 
Türk ve Yunan T eıriki mesaisi
nin mes'ut neticelerini anlatmıştır. 

Başvekil İngiltere ile Yuna· 
nistan arasında bir Kıbrıs meselesi 

mevcut olmadığım, 12 Adadan 
ilçUnUn ltalyada kalacağını ve di
ğerlerinin Yunanistana verilmesi 
ümidı bulunduğunu söylemiştir. 

iSTER iNAN, İSTER 

yapılmıyacaktır. Meseli lzmir 
gUmrüğüne tahsis olunan ( 1 O ) 
!rl!oluk bir mal, o ay 
ıçınde oradan ithal edilmezse 
başka bir gümrüğe milnakale 
sure.~ile devroJunamıyacaktır. 

Oğrendiğime göre kanunusani 
ithalat Jistesi kAnunuevvelin on 
beşine doğru ilAn edilecelctir. 
İktısat Vekaleti bu işle meş· 
guldür. 

T eslihat Mütarekesi 
Hariciye Vekaleti Yeni

den Malumat istedi 
Cenevre 19 (A.A) - Türkiye 

Hariciye Vekaleti Cemiyeti Ak· 
vamın teslihat mütarekesine dair · 
gönderdiği tamime verdiği ceva
bında bu meseleyi Büyük Millet 
Meclisine arzedebilmek için 
hukuki mahiyeti, vlla'ati ve 
ınmulü bakkmda miltemmim 
malumat istemiştir. 

• 
iNANMA! 

Dün umumi listeden ithali tahdit edilen 
eşyanın bazılarım yazmışbk. Bugün de İstanbul 
listesinden bazı eşyanın isim ve miktarını 

Teniı raketi C • ı • 

kaydediyoruz: 

Cilalı cilisız, boyalı boyasıı tavla, 

T e.trlnluni Kanunu• 
evvel 

şetranç, dama ve saire.. 2 tane 
Oymah, sedefli tavlı O ,, 

lOtane 

1 " 

Türkçe kitap ve mecmua O • 

Çalıdan, aamandaa •• ulreden 
yapılmış ailpGrge 2 " 
Her nevi resim fırçaları 2 ,, 
Tekne, havan ve aair kaba ev •fyaııı 3 ., 
Adi kamıt 27 ., 
Ve saire ve uire ... 

iSTER iNAN. iSTER iNANMA! 

12 .. 
122 .. 
40 

" ss ,, 
o • 
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Bir 
Sözün 
Tefsiri 

'--------- P. S. 
Kurtdereli Mehmet pehlivanın 

bir sözü, basit ve çok söylenmiş 
bir fikri taşımakla beraber, 
halktan bir adamın ağzından 
çıktığı için, güzel, ulvi denecek 
kadar güzel : " Ben, her güreşte, 
bütün miJJetimin arkamda bulun
duğunu düşünürüm. ,, diyor. 

Bu söz, Kurtdereliye derhal 
" Milli Pehlivan ., unvanını ver
memiz için kafidir. Pazılarında 
on dört milyon Türklln biitün 
kuvvetini hisseden Kurtdereli, 
milli bir enerji timsali gibi göz· 
lerimizin önünde yükseliyor. 

Kurtderelioio sözünde, u gü· 
zide,, kelimesinin tam bir tarifi 
var: Kahramanlar, mucitler, ka
şifler, umumi seviyenin fevkinde 
ve içtimai merdivenin üst basa· 
maklarında duranlar, milJi ener
jinin birer hulasasıdlrlar. Kuvvetli 
fertler, içtimaı birer mahsul, 
birer yekiindnrlar. Her büyük 
ferdi kudretin derin köklerini 
yığınların mf1şterek enerjisind~ 
arıyahm. Bu, ufak bir kültürü 
olanların bildikleri şeydir; fakat, 
Kurtdereli gibi ümmi bir adamın 
kafasında bile şuurlanan bu fikir, 
bir darbımesel vuzuhile parlıyor. 

Evet, Kurtdereli Mehmet peh-
livan, '' TO.rk gibi kuvvetlidir. ,, 
ve güreşirken, arkasında her 
Türkün varlığını duyan bu adam, 
yenilmek ihtimalini kendisinden 
ebediyen uzaklaştırmanın tılsı-
mım bulmuştur. Fert, umumi 
elektrik cereyanına bağlı bir 
ampul gibidir. Ondan nekadar 
fazla kuvvet alırsa okadar şid
detli ve parlak yanar. Kurtde· 
relinlo gözlerimizi kamaştırması
nın hikmeti budur. 

Gümrük Cetvelinde 
Yanlışlar Var 

pün, Gilmrllk idaresine İthalat 
ve ihracat kumsüyoncusu ilhami 
Bey tarafından bir mektupla mt1· 
racaat edilmiş ve cetvelde görü· 
len şu yanlışlar bildirilmiştir ı 

16 - 11 - 931 tarihli resmi ga
zetenin 984 No. h sayf asınm 1 
inci sütununda: 
Tarife No. il 2 lncl teşrin 

523 263.190 Kg. 
,. A) ı 1.064.346 ,, 

11 A) 2 14,845 ,, 

" 8) 1 709,883 " 
" B) 2 4943 ,, 

olarak gösteri1miştir. 

ı Jncl kanu11 
69.702 K~. 
640.315 ,, 

9,246 " 
U82.070 11 

44314 " 

Halbuki 525 tarife numarası· 
mn fıkraları olduğuna göre ve 
523 C fıkrası kaydedilmediğine 
nazaran bu cetvelin şu şekildo 

yazılması lazım gelecektir ki bu 
miktarls.r da geçen sene bu ayla
rın ayni miktarıdır. 
Tarife No. ıı 2 ncl Teşrin 1 inci Klnun 

S23 
n A) l 263190 Kg. 69,702 Kg. 

.. 2 ı 064346 .. 64031 s ., 
B ) 1 H864 ,, 9246 ,. 
.. 'l 709885 " 1 C82070 " 

529. c 4943 " 4014 ,, 

Binaenaleyh bu sehvin bir tabı 
ve tertip hatası olduğu kanaa
tindeyim. 

Binaenaleyh lstanbul için ve· 
rilen miktarda da bu yanlışlak 
bulunduğunu arzeylerim. 

Adliye Vekili 
lstaf a Haberi Resmen 

Tekzip Ediliyor 

Adliye Vekili Yusuf Kemal 
Beyin dün Halk Fırkasmdakl 
müzakerelerden sonra istifa et-
tiği bir gazete tarafından yazıl· 
mıştı. Anadolu Ajansı bu istifa 
haberini tekzip etmektedir. 
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4 Sayfa 

1 e zkit 

lstanbulda 
Çıkan 
Alecmualar 

Bir memleketin fikir ve ıan'
at cereyanlan, mecmualannda 
makes bulur. Fikir ve un'at 
cereyanları kuvvetli olduğu za~ 

ma·a mecmualann çoğaldığı ve 
ıenginleştiği görülür. Nitekim 
bugün Avrupa ve Amerikada 
her giln yeni birkaç fikir ve san'• 
at mecmuası çıkıyor. Her çıkan 
mecmua dolgun ve zengin eser-' 
lerle doluyor. O kadar kuvvetli 
hareketlere şahit oluyoruz ki, 
takibe imkAn bu1amıyoruz. 

Bizde bil'akis mecmuacılığın 
en ölü devrindeyiz. Ne edebi 
bir mecmuamız, ne de yeni bir 
fikir mecmuamız var. 

Harf inkılAbından ıonra sam 
yeline tutulmuş gibi dlikülDp 
kaybolan mecmualardan ıonra 
ortada birşey kalmadı. Da~a zi· 
yada umumi mevzulara yer •eren 
iki mecmua var: Birisinde sistem 
ye insicam yok. Öteki de bir 
propaganda vasıtası. 

Buna mukabil aon aylar için· 
de çakmıya başlıyan lki gençlik 
mecmuası var: Gençlik ve Adsız. 

Bu iki mecmuayı da Darül· 
fnnunlular çıkarıyor. Yeni nesil 
bizden daha ateşli ve daha ham
leli görünüyor. işin ticaret kıımma 
bakmıyor, küçücük cep masraf· 
larmdan kısarak ortada bir ha· 
reket uyandırmıya çalışıyorlar. 
Eğer bu gençlerin çıkardığı mec
mualar da olmasa, memlekette 
fikir ve san'at hareketi olmadığı· 
na bnkmedilecek. 

Fakat fikir ve san'at durgun
luğuna mukabil, sinema ve spor 
mecmualarının inkişafa başladığı
nı görüyoruz. Hiçbir edebi mec
muası olmıyan lstanbulda iki 
tane spor, iki tane de ıinema 
mecmuası çıkıyor. 

Sinema ve ıpor demode ya· 
ııyoruz, ne yapalım. 

Doktorsuz Kasaba 
Muğlada çıkan ( Halk ) ga• 

ıetesinde okuduğumuza göre 
( Mermeris ) te dört aydanberi 
doktor yokmuş. 

Borç Hapsi 
='ilistinde Hapisteki Borç

luyu Alacakl1 Besliyor 

Berut, (Hususi) - Buraya ge
len haberlere göre Filistin hliki'ı
meti borcunu ödemiyenlerin (91) 
gün hapse atılmalarını icap etti
ren eski icra kanununu değiştir
miştir. Şimdi borçlu, alacakhmn 
talebi üzerine (21) gün hapsedile
cek, hu hapis müddeti zarfında 
borçlunun gerek kendisi, gerekse 
ailesi alacakh tarafından iaıe 
olunacaktır. 

Eski Eserler Bulundu 
Denizli 19 ( A. A. ) - Asan

atika cemiyeti azası eski mezar
lıklarda tetkikata başlamışlardır. 
Hicri 633 ve 658 tarihli ve Sel
çukilere ait bir mezal' taşı bu
lunmuştur. 

ödemişte Kooperatif 
Ödemiş, 18 ( A.A) - Öde

mişte açılacak olan kuvvetli kre· 
di kooperatifi hazırlığı bitmek 
üzeredir. Bununla beraber bu 
sene vilayet dahilindeki kredi 
kooperatifleriniil miktan sekıene 
baliğ olacaktır. 

SON po·sT A f eşrinisani 20 

MEMLEKET • ABERLERI Balkan Mektub 
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Kara E ·mas Mem eketinde iki öküzu 
Yuttu - -- -------

Zonguldaktan Bir Ayda ( 80) Bin 
Ton Kömür ihraç Ediliyor 

Zonguldak, 
(Hususi) - Mın· r 
takamızda kö-
mür istihsali 
faaliyetine devam 
edilmektedir. Bu 
münasebetle ge-
çen ağustos ve 
eyli'il aylanndaki 
istihsaliho mik
tarına ait cet
veller hazırlan
mıştır. Bu cet-
'fellere nazaran 
temmuz ayından 
ağos~os ayına 
devrolunan stok 
kömür miktarı 
(184,841) tondur. 
Ağustos B)'I zar
fında ise mmta-
kanın umum lsti.baal yekünu 
(86,808) tondur. Ağustostan eylfıl 
ayına da {149, 112) ton miktarında 
kömür ıtoku devredilmiştir. 
Bundan da anlaşılıyor ki ağustos 
ayında ihraç ve ıair suretlerle 
sarfolunan kömür miktarı 122,537 
tondur. 

Eyli'il ayına gelince; bu aya 
ait istihsal yekônu ( 132776) tonu 
bulmuştur. Bu ay zarfında ikra• 
miye ve hamule suretile yapılan 
sarfiyat ve sabş miktarı (88003) 

Kozluda lcömiircülük /aaligetl 
tona baliğ olmuştur ki geriye 
kalan (135841) ton k5mUr stoku 
teşrinievvel ayına devredilmiştir. 

Bu iki ay zarfında ihraç su
retilc buradan götürülen kömür
ler en ziyade İtalya ve Yuna
nistana ithal edilmiştir. 

Bunun bir kısmı da Türkiye 
dahiline sevkolunmuştur. Fakat 
Türkiye dahiline sevkedilen kö
mürlerin bir kısmını da muhtelif 
limanlarda ecnebi vapurlan satın 
aldığına göre eyli'ıl ayında vasati 

Üç Zavallı 
Zehirlendiler 

{Urladaki 
Cinayet 

FaciaDurabeylerd~ Sulfato Hakin;- Ihsan Ziy~ ~eyin 
Yerine Zehir Yutmuşlar Katlı Davası Vuruyor 

Dursunbeyli (Hususi)- Kaza· 
mıza bir saat mesafede bulunan 

( Dorabeyler) köyUnde bir zehir

lenme faciası oldu. Neticede Uç 

kişi ıehirlendi ve bunlardan il<lsi 
feci surette öldüler. 

Facianm tafsilib tudur: 
Mezaristan mahallesinde otu

ran Ali oğlu Mahmut sıtmaya 

yakalanmış ve bir düğüne gider

ken yawna bir şişe de sulfato 

almış. Köyün misafirhanesine 

geldiği zaman ateş hasmış ve 

Mahmut şişedeki sulfatudan bir 

miktar alarak yutmuş. Misafirha· 

nede bulunan fsmail Te kardeşi 
Mehmet de ııtınalı imişler. Mah

mudan ilaç yuttuğunu görünce 

biraz da bunlar istemişler ve 

aldıkları ilid Mahmut gibi bap 

yaparak yutmuşlardır. 

Fakat biraz sonra Mahmutla 

İsmail feci sancılar içinde ölmüş

ler, Mehmet ise ölüm halinde 
iken sıhhiye memuru Bedri B. in 

imdada yetişmesile kurtarılmıştır. 

Tahkikat neticesinde bunların 

ıulfato diye yuttukları şeyin 

(Striknin) olduğu anlaşılmışbr. 

Şunu da söyliyeyim ki kasa· 
bamızda eczahane yoktur. Hatta 

doktor bile bulunmaz:. Bµrada 
kinin ve sulfato gibi ilaçları bak-

kallar ve manifatoracılar satmak· 
tadır. Geçen sene bir eczahane 
açıldı. Reçete verecek doktor 
olmadığı için iflAs ederek kapandı. 

lzmir (Hususi) - Urla Hakimi 

İhsan Ziya Beyin kat1i hadisesi 
hakkında Ağırcezada devam et-

mekte olan dava, gün geçtikçe 

başka başka safhalar geçirmek

tedir. Maznun olarak yakalananlar 

hakkındaki zanler bazı ifadelerle 

zayıflamakta, bazı ifadelerle de 
kuvvetlenmektedir. 

Bugün devam eden muhake
mede, yalancı şahit tedarik et

mekten maznun sabık Urla Kay· 
makamı Talat Beyle arkadaşla

nnın muhakemesine devam edildi. 
Birçok şahitler dinlendi. Şahitler 

arasında, ifade vermek üzere 

Müddeiumumiliğe gelen ve Müd

deiumumilik penceresinden ken

disini aşağı atarak intihar eden 

Ferhat Efendinin zevcesi Cevahir 
Hanım da vardır. 

Kıymetli 
Bir Kitabe 
Timurlengin Aktettiği Bir 
Muahedenin Metni Bulundu 

Şam, (Huauat) - Hamada 
Şehit Nurettin camii tamir edi· 
lirken yerin albnda kıymetli bir 
mermer sütun bulunmuştur. Bu 
siltun üzerinde Timurlengin vak
tile Hama hükiimdarı ile aktet
tiği sulh muahedesinin metni 
yazılıdır. Çok san'atkarane yapı· 
lan tarihi eseri evkaf idaresi 
Sama naklettirmektedir. 

olarak ( 80 ) ton 
yerli kömür hari
ce satılmış de
mektir. 

Buradan ihra-
kiye alan vapur
lardan en çoğu 
Türkiye Yunan 
ve İtalya vapur
larıdır. 

Diğer taraftan 
mmta kamız daki 
kömür ocakla
rında, ağır da 
olsa, terakki ve 
yenileşme eser• 
leri göze çarp-
maktadır. Bu 
cüm1eden olarak 
·(Kozlu) da toprak 
altından çıkan 

kömürleri yıkamak ve temizlemek 
için iki(Lavuar) vücude getirilmiştir. 

Bu yeni eserler fennin kabul 
ettiği en asri şekilde yapılmışbr. 
Bunlardan biri İtalyan şirketine, 
diğeri Fransız şirketine aittir. 

Dahilde maden kömürü istih
IAki arttığı, halk odun ve odun 
kömürü yerine maden kömürüne 
rağbet gösterdiği takdirde istih
sal miktarının bugüne nazaran iki 
llç misline çıkacağı pek tabiidir. 

Çeşme 
Sevinç 

s. 

Köylü.sü 
.. 
içinde 

Müskirat İdaresi Alaca
ğını Tecil Etti 

Çeşme, (Hususi) - Kazamız 
çifçisinin mühim bir kısmı Müs-
kirat İnhisar idaresinden geçen 
sene bir miktar avans almıştı. 

Çifçiler bu parayı vaktinde öde
yemedikleri için icra vasıtasile 
mallarının haczedilmesi lazımge
liyordu. Burada alınan haberler
den de, Müskirat idaresinin işe 
girişeceği anlaşılmışb. Fakat ya-
pılan teşebbüsler neticesinde 
Müskirat inhisar idaresi köylü
nün vaziyetini tetkik etmiş, ana-
son avansı olarak borçlanan köy
lüden alacağım gelecek seneye 
tecil etmiştir. Müskirat idaresinin 
çifçiyi sevindiren bu karan bu-
raya bildirilmiş ve haciz muame
lesinden vazgeçilmiştir. 

M. N. 
Oç Memur Mahkemede 

Adana, ( Hususi ) - VilAyet 
İdare Heyeti eski nüfus müdür
leri Mahmut ve Tevfik Beylerle 
katip İbrahim Beylerin mahke
meye verilmelerini kararlaştır-
mıştır. 

Muğlada Yağmur ihtiyacı 
Muğla - Kuraklık devam 

etmektedir. Bu Jüzden bütün 
viliyet dahilinde zeriyat durmuş
tur. Ekilen mahsullerin yağmura 
tiddetle ihtiyacı vardır. 

Feci Bir Kaza 
Eğirdir, (Hususi) - Kazamız 

Orman Muamelat Memuru Sali
hattin Bey Tepeli köyUnde yarış 
yaparken attan düşmüş, başından 
ve muhtelif yerlerinden ağır su~ 

rette yaralanmıştır. Kazazede der· 
hal İspartaya götürülmüş, fakat 
yapılan tedaviye rağmen vefat 
etmiştir. 

Sofya ( Hususi ) -
sımz? Bir eşek iki öküzü yutt 
Hiç hayret etmeyiniz, doğru v 
ciddidir. Bu garip hadise Ple 
nede geçmiş ve şöyle olmuştur: 

Plevnede açılan panayıra, bit. 
köylü gelmiş ve iki öküz sa 
mışbr. Köylü, öküzlerin bedeB 
olan 16000 Levayı almış ve eşe" 
ğine binerek tekrar köyünün yrl 
lunu tutmuştur. İhtiyar köylü ş~ 
birden bir miktar uzaklaştıktall 
sonra hayvanını durdurmuş, yere 
inerek bir kenarda paralarını 

saymıya koyulmuştur. 15 bin le• 
valık paralar büyük banknot ha• 
linde olduğu için bunları saydıktaJI 
sonra yanındaki otların üzerine 
koymuş ve geriye kalan bin Le· 
valık ufak paralan saymağa baş• 
Jamııtır. Fakat ihtiyar köylü pa· 
ralannı saymakla meşgulken ora· 
larda otlayan Eşek yanma gel.illİft 
otların tizeriode buluna.o ı:aralatl 
otlarla birlikte yutmuştur. Bu işio 
derhal farkına varan köylü dayı 
birdenbire ne yapacağını şaşırınlf 
br. EvvelA Eşeği derhal boğaı· 
lamak ve kamandaki paraları çl"' 
karmak istemiştir. Fakat, bu i~ 
beccremiyeceğini düşünerek kork• 
muş ve vaz geçmiştir. 

Ancak paraları muhakkak su• 
rette kortarmağa karar veren ih" 
tiyar köylü, Eşeği önüne katrnıŞ 

ve derhal şehre dönerek hükümet 
baytanna gitmiştir. 

Zavalh köylü, obur eşeğinin 
karnındaki paraları çıkarması içİP 
baytara çok yalvarmıştır. Fakat 

diri bir hayvanın öldürülmesini 
kanun yasak ettiği için baytar 

bu işe cesaret gösterememişti~· 
Köyln dayı meyus olarak bıt 
avukata gitmiş, derdine bir çar• 
bulmasını söylemiştir. Avukat 
kanunun bir maddesinden istifa• 

de edeceği ihtlmalile hükunıet 
baytarı aleyhine bir dava açmış• 

tır. Şimdi hadise mahkeoıef0 

intikal etmiş bulunmaktadır. 
Sorbİ/I 

Ilgında 

Evkaf İdaresi Kaplıcalatl 
Tamir Ettirdi 

Konya. (Hususi) - Ilgın k.a( 
lıcasının esaslı surette tamiri ıçİI' 
E k f U M"d" l"'w" e "" v a mum u ur ugunc ti1' 
sene on bin lira tahsisat ve ·1'i 
mitti. Bu para ile kaplıcada 1 

'1 
liç ay evvel tamirata başlanıtl~t· 
ıu yolları yeniden yapıJJtlıŞ ~ 
Açılan mecradan kaplıcaya 

6 k•r 
akıblmaktadır. Gelecek sene . .,o 
lıca yakininde bir otel ve gıı~I•' 
ile yeni banyo yerleri yaplJJ' i 
caktır. A. Sab' 

Soğuklar Şiddetlendi ,rı" 
Eğirdir (Hususi) - Ha~81 

"'" 
açık olmasına rağmen soğ'J d,ıı 
şiddetlenmektedir. ı<as~.,et 
daha yüksek yerlerde s bİ~ 
ııfırdan aşağıdadır. Havada 
bulut yoktur. -----

lzmir At l<0şuıarı b•" 
soıı 

fzmir, 20 (Hususi) -: . btıgi1" 
·k·ncısı bl" har at koşularının 1 1 911 

öğleden sonra Kızıicullll 
ıında yapılacaktır. 
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Şark Alemı 

Sof ya, J 9 - Komünist teş
kilatına dahil olmak töhmetile 
zabıta Sofya ve Varnada ( J 5 ) 
kadar tevkifat yapmıştır. ( 1 'l ) 
kişi kadan da müsademede farar 
etmişlerdirr. 

Diğer bir komünist te kolunun 
damarlarını keserek intihara te· 
şebbils etmiş, fakat kurtlrılmıştır. 

'ustemlekAt Sergisinde Yangm 
Paris, 19 - Kapanan müstem

lekAt sergİBİnİn Belçika paviyo
nunda yangm çıkmış, ateş çabuk 
tahdit edilmiştir. Zarar azdır. 

Tamirat Meselesi Ve Borçlar 
Londra . J 9 - İngiltere hari· 

ciye nazın, devletler arasındaki 
tamirat ve hususi borçlar hak· 
kında lngilterenin1 Fransız Alman 
mlizakeratı bittikten sonra müta
leasmı bildireceğini beyan et· 
miştir. 

Sisamda Asarı Atika 
Atina 19 - Sisanı Adasında 

Milattan beş yüz sene evvele ait 
birçok eski eserler bulunmuştur. 

Pirede lhlilAs 
Atina J 9 - Pire Belediyesin

de dört memur ihtilista bulun
muştur. ihtilas miktarı ( 34 ) mil
yon drabmidir. 

Bulgar Başvekili Geliyor 
Sofya, 19 - Bulgar Başvekili 

M. Muşonof kanunuevveJin Ü· 
çünde Ankarayı ziyaret edecektir: 

Başvekil i)e beraber sefir 
Tevfik Kamil Bey ve Bulgar T eş
rifat Müdüril de Ankaraya gele· 
ceklerdir. 

Tunusta Bir Yangm 
Paris, 19 - Tunusta, Mec

delbas civarında bir yangın çıkmış 
10 ev ve dört yerli yanmıştır. 

Sayfa 

• 

BAB CI llABERLER Gönül işler· 

=================~==========~==~=======================::==:::::=::::::L:=========-===============================================• 
Çünkü, Narin, bir bar kadınım "SON POSTA,, nm Milli Tefrikası : 25 

AB, MINEL AŞK! 
MfJHARRİRf : SERVER BEDi 

- Hayır ••• O vakit siz de ha
rekete gelirsiniz, ben de... Şu 
perdeyi iyice kapabn, size birşey 

göstereceğim. 
Perdenin arahğını kapattım. 

Narin, çantasınm içinden ufacık 
bir kadın rovelveri çıkardı: 

_ Bakın, d~di, bunu ben 
Londrada aldım. Geceleri bun
ıuz sokağa çıkmam, vesikam da 
var. 

Bid enbire şaşırarak sordum: 
- u~ vesikası ? 
Narin bir kahkaha da~a attı: 

Ne vesikası olur azizim ? 
Tabii, silah taşımak vesikası .• 
Başka vesika alacak k"dın mı
Jlnı? 

amma .• 
- Haydi, zevzekJiği bırakın 

da dansedelim. Evveli bana bir 
sigara verin. 

Narin sigarayı yaktı, dudağı· 

nın bir köşesine iliştirdi ve be· 
nimte beraber dansa kalktı. 

Herkes bize bakıyordu. Bir
çok gözlerin Narini seyrederken 
şiddetli arzularla parladığını gör
düm. 

Miizisyenlerin ve garsonların 

da gözlerinde hayret vardı. Hele 

garsonlar. Herkesi biraz tanımak 
isliyen ve buralara gelenlerin 
çoğunu tanıyan garsonlar için 
Narin, bir muammadı. Mutlaka 
şöyle düşünüyorlardı : " H enüz 

taklide nekadar çalışırsa çahşsm 
bazı baJlerinden kibarhğı, ince~iği 
anlaşılıyordu. Barın asıl kadınla
rı Narine yiyecek gibi bakıyor
lardı. Arasıra biribirlerine iğile· 
rek fısıldaştıkları görülüyordu. 

Dans bitti. 
Yin ~ perde arkasına döndük. 

Narin bir şarap kadehini ağzı 
ağzına doldurdu ve içti. 

- Aman, ~edim, yavaş. 
- Rica eedrim, bana burada 

biç müdahale etmeyin, dedi. 
Soara gülerek ilave etti: 
- İster misiniz ? Buraya geli

şime ciddi bir ı,u]p . takayım ? 
- Ne gibi 1 
- Yani benim buralara gel-

mı>m icapettiğine siz de kani 
olunuz. 

- Beni iknaa muvaffak ola
cağınızı zannetmiyorum. 

- Dinleyiniz. 

- Ben lngilterede yalnız "Pe· 
daoji,, tahsil etmedim. 

- Dans ta öğrendiniz,değil mi? 
- Hayır. Yalnız çocuk değil, 

kadın ruhiyatile de meşgal ol
dum. Fakat " tecrübi Ruhiyat ,. 
yalnız kitap üzerinde olmaz. Bu· 
nun için liboratuar lizımdır. 

En mükemmel liboratuar da 
bayattır, dostum, hayat f Eh ? .. 
Kadm yalmz salonda mı bulunur? 
Yalnız salonda kadmın mı ruhu 
vardır? Daha aşağı tabakalarda 
kalp yok mu? Ne buyurursunuz? 

- Bilakicı. 

- Tamam. 
ve kalp ararsak 
değil mi? 

- Şüphesiz. 

Bilikis... Ruh 
biraz inmeliyiz, 

- işte buralarda hakiki muz-
tarip kadın ruhları buluruz. Has
-ta ruhlar: Sinirliler, korkaklar, 
düşkünler, seyyiata alışık olanlar, 
morfinomanlar, kokain çekenler, 

etmek lazımdeğiJ mi? Bunu kim 
yapacak? Yalnız erkekler mi? Ta
bii değil... Evveli, kadın erkeğe 
müsavidir, diyoruz ve onlan 
Darülfünuna kabul ediyorun; sani
yen de ... Kadından kadın anlar. 
Ôye mi, delğil mi? 

- Dehşetsiniz. 

- Dahası var. Buraya kadın 
ruhunu tetkik için gelen bir ka
dın, bir köşede, kaşlarını çatarak 
oturursa herkes ondan kaçar. 
Aralarına karışmak lizım. 

- İşte o kötll. 
- Hayır... Bir haddi var ••• 

Onlar bu haddi hissetmezler. Ta
bii en son dereceye ~adar inme
mek lazımdır. Y almz onlarla ko
nuşmak, zahiri eğlenmek. •• 

Başımı salladım : 
- Doğru, doğru amma benim 

yine aklım ermez. Bunlar lehli· 
keli şeyler ..• 

- Ateş tehlikelidir değil mi? 
El ile tutulmaz. 
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Sayfa 

Kari Mektupları 

u Şirketinden 
ine Şikayet 

iliyor 
geçen giin bir 

k t•n T erkos irk etinden şika-
· ın okudum. 1htiyacatı umumi
. ellerinde tutan bu gibi şir

Uerin hodbinlik saika ile halkı 
rım kıvrım klvrandırdı ları 

ihakkaktır. Su gibi mubnrek 
r ihtiyaçla okadar oynamak 
.tğru değildir. f.stanbulda bir 
şirketinin bulunması yine hal
menfaati icabındandır. Şirket 

uz.luktan mustarip değildir. 
Yalnız şirketin, me urları ı ah 

tmesi icap eder. 
Narin 

eni lsrafal Kanunu Hakkında 
Bir 1Ulalea 

lzmir A~hi arında bir kariimiz 
hize şu mektubu y zıyor : 

S/I 11931 günll Belediye reisi 
beyin velime cemiyeti yapıldı. 
Meni lsrafet kanunu mucibince 
kazanın: belediyesi tarafından 
Telline cemiyetlerinde bir tenezzüh 
otomobili veya bir kamyon bu
lunması kabul edimi ti. Halbuki 
belediye reisi beyin velime cemi-
7etinin alayında dZSrt tenezzüh 
otomobili bulundu. Kanun şahış 
Te meslek tefrik etmez. Belediye 
reisinin bu hareketi muhitimizde 
hayretle karşılandı. 

Rahatsızhktan Kurtulmayız 
İmıirden, Karşıyakadan Anka· 

raya giderken bir yolcunun ilk 
dilştlndüğü şey, Afyondaki müziç 
tren değiştirmek keyfiyetidir. 
Gec ynnsı1 uykulu uykulu, 
ıoğuk ve zifiri karanlık içinde, 
elde birkaç bavulla Adana treni
ne yerleşmek ne kadar mllziç 
Ye müşkül Halbuki, Avrup da 
iklimler, kıt' Jar geçilir, berşey 

muntazam ve hiç böyle bir gaile 
7oktur. 

Cevap arımız 
Edirinede M. Beye: 

Hızır 

J tediğiniz gönderilecektir. 

* Kırklarelinden mektup gön-
deren talebe karimize: 

Bu gibi ikayetlerin gazete 
ütunlarına geçmesi doğru değil

dir. Doğrudan doğruya lakadar 
ire mnracaat etmcl· lazlmdır. .. 
Darülfünun talebesinden C. A 

Beye: 

Ecnebi ve ek lliyet mektep
lerine Başmüfettiş Hilmi Bey 
bakmaktadır. Kendisine müra
caat ederek vaziyeti anlatmız. 

Size herhalde kat'i bir cevap 
verecektir. , 
Verem Cemiye i 
Azayi vazife Başına 

Dave Ediyor 
lstanbul Verem MOcadele Cc .. 

miyetin den : 
1 - 932 sen ıi y klatmakta " 

kongre zamanı gelme t dir. 
Senelik faaliyet ~ poru vo be p 

bulisaamıh ihzarm ba lanacaktır. 
Binaen leyh, 931 idatını ödemiyen 

zayi muhteremenin, taahhütlerinl 
Cağaloğlu Hilaliahmer bin sınd 
Cemiyet merkezine lutfen getir
meleri. 

2 - Herhangi bir ar.heple en-
lciıinc cemiyetin aylık mecm ası 
olan "Yaşam k Yolu" gitmiyen 
mukayyet az nan nıufau l aderea• 
lerlni merku bildırm lerl kemali 

.---"-~h=enun' l!tJe rica olun • 

---=~~~~L 

- 14 -
Dördüncü k t çıktım. Büyül 

koridordaki k pılarm levbalarır: ı 
okuya okuyıı ( is Valey) in ter 
z.ihanesini bu'du . Kapılar ın -

sıkı kap lıydı. ' pmın sağ ta 
rafında bir gişe vardı. Üzer" ıde
ki lc~hada ( mü ca t bür su ) 

yazılıydı. Ya · bir memur kiıç
bir telefon santralının ön- c 
mfitem d'yen muhaberntla meş

guldü. Gişen"n önibde benden 
ba ka Uç ki i d h.... ardı. M 
mor, telefonu mikrofonunu bı · 
raktıkt n sonra bunları din1 di, 
\'e cevap verdi. Dikkat e!tin:ı, 
herkes söyliyeceğini kısaca SÖ}

lüyor. Ve.. ldı v ı kısa cev pla 
iktifa ediyordu. 

Sıra b na geldiği zaman, bir
denbire bir he}•eaın tutuld m. 
Çünkü, benim söyfiyeceğim pek 
kısa olmıyac kb. Halbuki bu 
adamcağızın da uzun la ırdı 
diolemeğe vakti yoktu. 

- Buyu:ronuz.. Sizi dinliyo
rum. 

- Mis Valey'i görmek isti· 
yorum. 

- ~limkün değil .• Meşguldür. 

Ve rbk b nıı bakınıya ve 
ba lro birşey ormiya lüzum bile 
görmiyerek ark dakine ordu: 

- Sıra izin.. Buyurunuz. 

Birdenbire döndüm.. Buz kesil
dim. Hiç böyle bir kat'iyet ve 
soğuk knnlılıkla karşılaşmamış-

tım. biraz kenara çekilerek bu 
vaziyet lmrşısınd ne yapmak 
lazımgeldiğini düşündüm. V akia, 

çantamdaki e tubu bu ( Müra
caat memuru ) na \•ererek Mis 
Valeye yoll mak, a mdan geç
medi değil. Fak t, bu memurun 

bukadar me ğuliyeti arasında 
mehtubu zayi edivermek ihtimali 
varit olm kla beraber, Mis 
Valeyin de derhal bana cevap 
verme ini çok imkansız buldum. 

Ne olur olsun, memura bir 
daha müracaatn arar verdim. 
Gişenin önünden kapı tarafına 
doğru çekildim. Kapıda, gözüme 
bir ilfın ilişti. Onu okumakla 
biraz vakit geçirmek ve memura 
çehremi unutturmak istedim ... 
llana şöyle bir göz gezdirdim. 

Birde ne görsem beğenirsin 
babacıgım?.. Terzihanenin bü
tün atalyeleri dolu imiş. işçi 

almak imkanı yokmuş. Bu
nun için, beyhude mür caat edil .. 
memesi (ilan) ediliyormuş ... 

Buz gibi soğuk bir suyun, 
başımdan döküldilğünü hissettim. 
Gözlerim karardı. Başım döndü. 

Vücudüm, tiriltiril titremiye baş .. 
ladı. Artık gişeye müracaatın 
beyhude olduğunu anladım. 

Şimdi ne yapacaktım? ... Va
kıA, biraz param vardı. Bununla 
beş on gün daha idare olabilir• 

dim. Bun binaen i için okadnr 
acele etmiyordum. F akat1 asıl 
beni dilşündüren nokta, ikamet-

gah meselesi idi. Sanlci o ande 
kulaklarım çıolıya çınlıya, Mis 

KUirkın endi eli bir tavır ile öy
lediği: 

- Holivut gibi... Dilnyanın 
her çeşit halkı ile dolu olan 
bir memlekette.. bir kızın y pa
yal ız kaim 11.. çok, hem de 
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Buhranda 
z Ankara Mektubu 

~--~-------

? ~E~ Barlar D 

Holivutun sevimli v 

pek çok dü~unfılecek bir mcse· 
ledir. 

Sözlerini, tekrar jşitiyor gibi 
idim. 

Dayak yemi bir kedi gibi 
z.'{İn ve sersem bir h de yava 
yavaş yürüdüm. Sanki bütiln et· 
rafımdalı:i duvarlar, koridorlar ve 
adamlar dönüyor ve b na çarpı· 
yor... Yanımdan lıikaydane gelip 
geçen halk, adeta kalbimi ezi· 
yor, çiğniyor zannediyordum ... Ah 
babacığım ; şu anda yalnızlığımı, 
e aczimi okadar büyilk bir acı· 

hkla a lamıştım ki... 
Ne yaptığımı ve ne yap ca

ğımı artık şaşırmıştım. Bugün, 
elimde mühim bir tavsiye mek
tubu olduğu halde, Ielnde bir 
terzi k dınla görüşmek imk nını 
bulamazsam, y rın o koca stüd
yolarda bir kıraJ, bir imparator .• 
Hatta, bir Allah gibi hükümran 
olan o azametli sinema direktör
lerile n sıl karşı karşıya gelecek
tim.. Onlara, na ıI dert anlatma· 
ya muvaffak olabilecektim? •.• 

Her tarafı, zindan gibi ka
ranlık göre göre merdivenleri 
indim, Galeride, gidip gelenlere 
çarpa çarpa ilerledim. Artık 
sokağa çıkmak üzere idim. 
Gözüm birdenbire teJefon oda
sına ilişti. O ande, beynimde 
şimşek gibi bir fikir geçti. 

- Acaba Mis Valeyle, tele
fonla olsun görlişemez. miyim? ... 
Bir ande gelen bu fikrin tecrübe 
edilme i Ub:ımdı. Artık anlıyor-

Yazan: Selnıa Z. 

tatlı villalarından biri 

dum ki: Bu memlekette, hiç bir 
şey kolay oJmuyurdu. Değil 
böyle ufak tefek manialar, hatta 
en mühim hlidiselerden bile yıl
mamak, her ne suretle olursa 
olsun tılgan ve azimkftr d vran
mak 1 zım geliyordu. 

Hemen telefon odasına gir
dim. Büyük cam bölmelerin ara
sında ha ka konuşanlar da vardı. 
Biraz bekledim. işini bitirip çık
mıya hazır anan iyi ylWi\ y lı bir 
kadına sokuldum: 

- Yabancıyım. Buradaki te
lefon rehberinin nasıl kullanıla· 
cağını bilemiyorum. Lutfen b na 
ıu dresin telefonunu bulabilir
misiniz? 

Dedim ve Mis V aleyin adre
sini verdim. Kadın, evvela hayret 
etti. Ayni bina dahilinde oldu
ğum halde niçin telefona müra· 
caat ettiğimi sordu. Buna kısaca 
cevap verdim: 

- Bu, bir mecburiyettir. 
Kadıncağız fazla israr et

medi. Reberden Mis Valeyin 
telefon numarasını buldu ve bana 
yazdırdı. Hemen, boş bölmeler
den birine girdim. Ve telefona 
açtım. Karşıma, yine o aksi ve 
tok özlü (müracaat memuru) nun 
sesi çıktı. 

- Alooof... 
- Mis Valeyle görlişUlecek •• 

Lutfen lcendisini veriniz ... 
- Mümkün değil.. Meşguldür. 

Bana söyleyiniz ... 
(Arkaaı var) 

Doktor ALI VAH iT 

ÇOCUK UNU 
Çok beşler. ÇOnkü m deni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur. Meme
deki çocukl r için yegane bir gıdadır. içindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

ütees irmiş 
Ankara, (Hususi) - An'<<' r 

nın eski hovardabrmdan bir a 
kadaşla b~ranın en temiz b 
barına gitmiştik. Barda loc 1 
tamamile dolmuştu. Göze ba 
cak ve bunalacak derecede faz} 
bir kalabalık vardı. Yer bulam 
yacağımızı zannPd yordum. H n 
garsonu yanımdaki arkadaşı 
önünde yeri re kadar eğil r 
ve türlü şaklabanlıklar yapa 
rak bizi ıçerı e aldı 
ne yapb ise yaptı, bize rahat b" 
masn yarattı. Cazbandın gıcıkl 
yıcı ahengiie kadın kahkahal 
biribirine kanşıyor ve taşkın b" 
neşe her tarafı saııyordu. Kim 
enin hiçbir endiş si yoktu. Her 

kes hayabndan memnun görü· 
nüyordn. Müşteriler arasında An
kar mn tanınmış simalan da v 

Yatumıza yaklaşan garson, 
arkada ımın önünde tekrar hiir
metkAr ve riyakar Taziyetler 
alarak ·ne içeceğimizi soruyordu. 
Arkadaşım bir viski ısmarl dık
tan sonra, bu fazla iltifabn s&
bebini anlatmıya baylaımştı: 

" - Azizim en Ankaraya 
dört beş ene evvel gelecektin 
işte o vakit görecektin. Ne para 
bolluğu vardı. Gecedeı bin lir 
&arfedenler olurdu. · Ben kencil 
hesabıma beş alb yüz liralık mu-1 

raf pusulalarını çok ödedim. 
Şimdi imkanı mı var? Yekün 
elliyi geçti mi gözüm fal taşı gibi 
açılıyor. Ne idi o zaman canım, 
sabaha haclar eğlenirdik. Sabah 
oldumu kadınlarla cazbandı alır 
haydi eve ... ov akit bu da garsondu. 
Sorda bak!..,, 

Barda şampanya ısmarhyantar, 
cazbanda bahşiş erenler, loca
da boğulanlar, ark daşımın öz
lerini adeta tekzip ediyor e bir 
sarhoş palavrası haline so -
yordu. 

Garsona ordum. Cev p verdi: 
- Çok fenn Beyim çok.. Bu 

bay t pahablığı mı, buhran mı 
nedir; bizi mahvetti. Nerede o 

eski günler. Vallahi ben l~cndi 
he abıma gecede on beş yirmi 
lir bahşiş alırdım. Nerede o c ki 
Ankaranın kibar müşterileri!. 

Bu izahattan sonra zavallı bar 
sahiplerinin ve bar müşterilerinin 
dünyayı sarsan buhran afetinde 
inim inim inlemekte olduklarına, 
mahvolmak üzere bulunduklann 
tam bir kanaat getirdim! 

Buhranın bu sahadaki te irat 
ve tahribatı, iyiden iyiye tetkik 
ve bir an evvel ıslaha şiddetle 
muhtactır! Halbuki maelesef bu 
da ihmal edilmektedir!... 

Sabahattin Reşit 

Kuraklık 
Eğirdirde Havalar Çok 

Kurak Gidiyor 
Eğirdir ( Husu i ) - Yirnsi 

beş gfin kadar evvel çok nafi 
olmakla ber her birkaç gUn de
vam eden ynğmurlardan soor11 
hava yine çaldı. ikinci le rini~ 
yarısı geçtiği b de gökyüıu 
tamamen bulutsuzdur. Eküeıı to
humların intaş ndan onra olııı> 
bu kuraklık ekinlerin kurumı:ısını 
inl ç etmektedir. Bir haftaya 
kadar yağmur yağma~ ekinle:' 
m hvolacaktır. Bu sebeple Yeııı ... 
den zeriyat durmuştur. 



.. 

.. Son Posta,. hafta.ta iki defa anema 

Ayrfall yapar. Birfıreicfe TGrlriyecfe oyna· 

aan {ilimler hakkında malümat verir. 

ikincide aiaema alemin• aft haberlerle 

dolu çıkar 
SiNEMA 

"Son Po•ta" Holi•lltta bu•all 

bulunan yerine TGrk •azeteafdi.. 

livut muhabirimiz, hft hafta bin 

rönderir ve sinema lleminin 
anlabr. 

Joan Cravford 
Ve Güzellik 

Joan Cravfordun, glbellik 
Mk.kıodaki fikirlerini anlatacağı· 
~ vadetmişlik. Bugün bu 

mm .. J 
yadimiıi yerine getırıyoruz. . 
<nTford diyor ki: 

_ Son senelere kadar bir 

d 
· ·

0 
ya ( güzel ) veyahut 

U ID iÇi ' •• • 
• k. ) denilirdi. Buguo ıse ı.a-

(çır m .. el olnııyan bir kadm, 
hiren guz ikk 
kendine )A.ıımgelen dl at . vel 
itiDa ' sarfederse, yanız güze a1cJ batta (sebhar) bile oluyor. 

Artak bu asrın genç ~~·· mu· 
in etmek ıçın yal· 

waffakıye~r ~~m kAfi gelmediğini 
llD ıtıze ıgın arlak bir zeki ile 
biliyor:· Vahe, ·Gu de lazım olduğu· 
tam bır t sı. 
.. takdir edıyorlarh. t bir kadın. 

B. kıı •• ya u ır . ye 1ıusarJannı bul· 
JÜdDÜ ~.~tkik bunları kolayca 
ldJI bı ırse, _ • • rA-~ü 

· de ogreDll'· ~ 
tedavi eiftmdeyı. yapıl•• tuvalete 
~ a cıı, 

d _. şir Meaell ince, -~~~ 
tire egı .· manasını, kllHIA· 
bir çehreDIB b .aılfleri der
lan kaplayan da~~· 
W tebdil edebalır. zamane 

Dijer taraftan • 
k ili bilirler kı, canlar 

blan pe d .azel oı.aJar bile, 
--L· k ka ar •• k .ı-c• il' i• gtivenme , 
plllm bu ·~~eı bunuo içindir 
pua etJDel. 1 H11el~rde 
ki birçok kızlar, IOD d dev 

k
. t yolların a 

muvaffa ıye . ve eıkiden 
wtimlarile uer1em17• ahsas olan 
-•-·· rkeklere 

111 
• .ı~ e kil · ifgal etmı· 

ehemmiyetli mev en 
,. başlam11lardırb bir kadııyn 

Bununl~ ber~ :~ bilyllk gft· 
malik olabılec~ga tnsanhi•n tabi· 
zellik, (iyilik) t?"· tıerini anlayan, 
at ve mecburıye l müsa .. 

1 _. • kusur arına 
ıamnda~iDUl ha atta kendine 
maba ile bakan ve ~ı affetmeye 
brp yapılan fen~tüa dünyanın 
muvaffak olanl~~· b~i ıkbr· Hele 
takdir ve ıitayışuı• y I'k 
- . . insanlarm ma ı tükran hıssı, _ 1 ıneziyetler· 
olabileceği en f de şlarınızın size 
elen biridir. Ar a. a ilekirlık· 
karşı gösterdiklerı kcern. ıe hah· 
lara minnettar ohn~ ' u;~k tefek 
tedilen ehemmiyetsız k iyetle arşı· 
teyleri bile meııınun k d ha 
•-- k h tı herhalde ço a 
acuna ' aya h' · · dekileri 
t.tla yapacak ve ınu ıtin~ amil· 
daima size merbut k lac 
lerden ir. =-

JLı _____________ G_R_E __ T_A ___ o __ A_R_B_o ____________ _ ı1 Marg Astorun 
Gizli Nikahı 

" Greta Garbonun tabii halinde timdiye kadar resmini çıkarmıya munffak olmuı hiçbir kimıe 

yoktur " iddiasında bulunanlar az değildir. Onun, beyaz bir riiya gibi yüziinlt &rten hafif pudra 

tabakası albndaki cildi, takdirkirlarına göre plaklar kadar cazip ve tazedir. 

Bu resim, onu sabahleyin kalkmış ve henüz tuvaletini yapmıya vakit bulamamış bir halde gösteriyor. • 

Bu resmi almıya muvaffak olan adam, bunu, Amerikan mecmualarma (800) bin dolara aatmışbr, 

Holivut, ( Hususi ) -
Astorun hiç beklenmiyen bir 
manda gizli bir surette ev 
mesi, sinema lleminde bir 
dedikodu yapıyor. Bunun se 
şudur ki herkes bu kadmı 
\•e ölüme mahküm biliyordu. 

Mary Aator Sinema mD 
r·nden Kennet Havkesle 
miştir. Havkes birdenbire 
etti. Kar1S1na da beş para 
madı. 

Mary Astor işsizdi, paraımııı~ 
Bu hal kedisini miiteesslr etmitlt 
Doktorlar, ona, iki ıene bir 
toryomda istirahat taniye etlııdll181iıiı 
di. Fakat onun beş parUI J~ 
Bundan dolaJI asabiyeti daM 
ziyade arbJOnhı. 

Mal'J Astora ıeven ~ 
lanndan Lee oao doktor F~ 
layn Thorpe De talllfbnh. S. 
doktor da belana ayni tavaiy ... 
bulundu. Panwzbk, kıdma ı.._ 
nasihatleri dinletmiyordu. Nlha,.
Leenin ricam &ı:erlne ha doktm 
kadının tedaTWni &zerine ahlı. 
Fakat s&zlerlni harfi1ea dinle.-

. şartile. Oç aylak teda'ti M.,, 
Astora bitin 11hhatiai kal&Dd.
mış, bu mlıhatle beraber bir d• 
koca temin etmiştir. Fakat gereli 
doktor ve gerek kadın bu hAdlieJI 
giıliyorlar. Niçin? işte bunu J,a. 
rada bilen yok. Ah,,.., 

Sinema 

Aleminde 
Yeni Haberler 

( Milyon ) filmindeki muvaffa.. 
kiyetli temsili ile tamnan ( Reae 
Lekber) Pate - Natan firketl 
tarafından anıaje edilmiştir. (J>i. 
yer Kolobir ) in idaresi allmda 
yeni bir filim çevirecektir. 

Meşhur tenor (L. Muratore) ha 
( Meçhul muganniye ) iımindeld 
ilk sözlü filmi. büyük bir radyo 
şirketinin istima saloaile artist
lerin bütün dlinyaya seslerini 
nasıl duyurduklarını tu•İr etmesi 
itibarile her tarafta blyllk bir 
alaka uyandıracağı tahmin edil
m ektedir. 

l:::::ı 

T.. k.. tana Ait Askeri 1 Şarkılı. Korsan , Ur US (Metr Goldvın Mayer) tarafı o-

f 1 H ı 
dan yeni ve muazzam bir film 

Buster Keatonun 
Yepyeni Bir Filmi Bı•r J• J•Jll azır anıyor yapdmaktadır. Bu filmin adı, (Çal-

gılı Korsan)dır. 
Bu filimde, {Loranı Tibet) bir 

Rus mfllazımi sanisi ve Mia Mur da 
bir Ru prensesi roln oynamak· 
tadır. Bu filmin yapılacağını du· 
yan eski Çar ordulan zabitanın· 
dan okadar eski zabit ve asker 
Holivuta hücum etmiftir ki bun· 
ların arasından Japılacak ıeçme 
bır aydan fazla devam etmiştir. 
Filmde rol almak için müracaat 
edenlerin adedi (3000) den fazla 
olmuıtur. 

Bestekarın Filmi 
Meşhur bir beıteklr olan 

(Edvard Set Vik~ de ıarkılı bir 
filim çevirmekte dır. 

Bu filim. harbi umumiye aittir. 
Burter Keaton (Malek) bu filimde 
askere tiden l>ir milyoner oğlu 
roliinl oyoachiı l'ibİ ( KODtita 
UoatoneP.') da liat el\m••• . 



ı BÜYÜK T ARIHİ TEFRİKAMIZ 

ŞEN 

GO L 
-25-

Llldn bu arayış ve bu caba
layış hiçbir netice vermedi. Ziya
Dın bilo giremediği bu yerden 
çıkmak, çıkabilmek mümkün· 
anzdll. Bir aralık hepsi birden 
uğrun kapıyı omuzlamak, kımıl
datmak istediler. Bu altı kuvvetli 
a6vde, belki bir çınarı devirebi
lirdi. Fakat o kapıyı, batta 
esnctememişti. Ost taraftaki 
kapak için de ayni tecrübeyi 
yapblar, oradan çıkıldığı tak
dirde muhafızlarla karşılaşmak 
tabii iken bu mahzuru dfişüme
diler, merdivene tırmanarak ellc
rile kapağı oynatmıya savaştılar, 
muvaffak olamadılar. Şimdi hep
linde, "apatılmı§ olduğu kafesin 
demirlerini kıramıyan mahpus bir 
ulan ıstırabı vardı. Homurdana 
homurdana dolaşıyorlar, gayri 

ihtiyari denilecek bir tekilde 
uğrun kapıya yanaşıyorlar, hazan 
elbirliğile, hazan ayrı ayrı, o kalın 
demir kütlesini omuılıyorlardı. 

Bir muhafız, tavandaki ka· 
pağı aralayıp ta ipe sarılı bir se
pet içinde mısır unundan yapılma 
altı bllyUk somunu aşağı sarkıt
tığı •akit, onlar hilA ayakta ve 
lıaJA kurtuluş yolu aramakta 
idiler. Uzatılan ip; bir cellat 
kemendi, bir ölüm işareti gibi, 
hovardalan sinirlendirmişti. Artık 
hayat ile, kainat ile alakalarının 
kesildiğini anlıyorlardı. Çünki 
nıubafıdar bile, işte yüzlerini 
göstermekten, seslerini işittir

nıekten çekiniyorlardı. Zindan 
haricindeki varlıklar ile mllnase
betlerl sade, ıu ipe inhisar edi· 
7ordu. 

Yeniçeri Baki, bu elemli ta· 
lıassüsün uyandırdığı ıstıraba da
yanamadı, yüzll görilnmiyen mu• 
lıafıza haykırdı: 

- Bu salladığın ne? 
O, yine mestur ve yine uıak, 

cevap verdi : 
- Ekmek! 
- Peynir de var mı? 
- Zindan azıgının katığı ol-

maz 1 
- Haydi katıktan vazgeçtik. 

Fakat hava isteriz. Şu kapağı 
aç ta biraz ışık görelim, nefes 
alalım. 

- Horatayı bırakın, ekmeği 
8lm, JOka geri alırım. 

Yaiçeri Baki. arkadaflanna 
wmap ilzam ıörmeden ldifürtl 
INasb: 

- Geri al da l>ibdar Afamn 
.. ,.na doira- Bizi bir somuna el 
açan açlardan mı 11&111,yorsun teresi 

Muhafız, biç sesini çıkarma
dan sepeti geri çekti ve yan ara
•k duran kapağı örtiip &aYUflu. 
Şimdi; k~bğın, rütubetin ve 
mahpusiyetin biribirini kucaklayan 
elemine aç kalmak ısbrabı da in
zimam etmiş oluyordu. Fakat hiç 
biri, bu yeni derdi düşünmüyordu. 
Çünkl\ onlarda bir nevi deve ta
hammülü ve tevekkülü vardı. Bu 
kuvvetli adamlar, buldukları vakit 
bol yerler ve bulmadıklan vakit 

enli. Mide bütan ha-

El gordamlle ıslak duvarlan mııageneden ıeçirdl 
safa bırakmışlardı. Varlıklarım ziya, aeziosememiılerdi, merdivc-
mideye istinat ettirmeği asla dü· nin maverası esmerdi. Bu mlişa-
tünmemişler, fakat fırsat elver- be~~ye istinaden. gecenin bulfıl 
dikce mahzuz etmeği de ihmal et- ettıgıne hükmedıyorlardı. • Fakat 

. 1 d. e· 1 h uh h uyumak, hatırlarına gelmıyordu, 
~emıı er ı. ın_:ıcna ey m a z kcrevetlere bağdaş kurarak vazi-
agaıı~n hoyratlıgına fazla kıyı~et etlerini tahlile savaşıyorlardı. 
vermıyorlardı. Yalnız ve yalnız zın- YH i · gayzi Çöplük turpu 
d d ku l 

_ d- _ .. 
1 

eps nın , 
an an rtu magı uşunuyo~ ar- Mahmutla avcu Burhan Ozeriode 

dı. Ukin bu, görünüşe nazaran tekasüf ediyordu. Hele Sipahi 
bir mucizeye mütevakkıfb, o mu- Ahmet olanca tehevvürile bu iki 
cizeyi ise ancak kadı efendinin namert düşmana linet pllıkUrü-
adil hükmfi temin edecekti! yordu: 

Zindanda gece ile gündüzün - Ah, diyordu, kabahat 
farkı tabiatilo yoktu. Hovardalar bende oldu. Düğünü yapıaydım 
da güneşin batbğmı veya doğdu- namussuzların ağzı kapanı .. dı. 
ğuııu temyiz edemiyorlardı. Ek- Bugünün işini yarma bırakan iş-
mek sepeti aarkıblırken demir le böyle döğünllrl 
kapağın aralığından parlnk bir (Arkuı nr) 

Piyasada Derhal İhtikir 
Temayülleri aşgö terdi 

(Baş tar fı 1 inci Sayfada] 

Yeni Talimatnameler 
lkbsat Vekaleti bilumum Ti

caret Müdürlüklerine kararname· 
nin tatbikı esnasında görülen 
mühim hadiselerin derhal bildiril
mesini tebliğ etmiştir. Alınacak 
raporlara ve umumi vaziyete 
göre yeni kararlar ittihaz edi
lecektir. 

Fili lnhişarlar 
Yeni talimatnameler fili İn

hisarlara meydan vermiyecektir. 
Yaptığımız tahkikata göre karar
name ile her ay memlekete gire· 
recek emtia miktarını bildiği 
halde diğer Tacirleri mutazarrır 
etmek üzere fazla mal sipariş 

ederek sıra kapan Tacirleri 
spekülasyon yapmalanna meydan 
verilmiyecektir. 

ihtikara Mani Olmak için 
Fiatlerin yükselmesine mani 

olmak için kararnamenin tatbi
kmden evvelki satış fiatlerile, ka
rarnameden sonraki satış fiatle-
rinin tesbit edilerek ibtikir ya
pan Tacirler hakkında ya tica
retten men cezası verilmesi veya
hut üzerinde ihtiklr yapılan em
tianın tahdidini muvakkaten kal
dırmak şeklinde kararlar alanma;ıa 
muhtemel görünmektedir. 

istisnai Karar 
Tahdit kararnamesinin neşrin

den evvel kararnamenin tesbit 
ettiği m!ktardan fula siparişte 
bulunanlann bir defaya mahsus 
olmak üzere mallannı çıkarma
sının tecviz edilmesi de muhtel 
görünmektedir. 

Devletlerle Ticari Monasebat 
Devletlerle aramızda mün'akit 

ticaret muahedelerinio bir mad
desine göre bükümetimizin milli 

· aamıaa alacap tedbirler 

umuma şamil olmak fizere tara
feyncc muteber olduğu için ka
rarname üzerine ticaret munhe
delerinde bir değişiklik olmıya• 
caktır. Yalnız bükü metin 
hükumet dnvairi ve fabrikaları 
için alacağı malı mütekabiliyet 
esasına müstenit olarak en ziyade 
ticari mfinasebatta bulunduğumuz 
başta ltalya olmak üzere Amerika, 
Almanya, lngiltere, Fransa, Rusya, 
Yu anistandan almam muhtemel
dir. Tahdit bir emniyet meselesidir. 

Kendisile görüştüğümüz bir 
mütefekkir bize dedi ki: 

ithalatı tahdit ederek 
Ziraat ve sanayiimizi inkişaf ettir
mek, Türkiyenin harici ve dahili 
emniyeti yolunda atılmış mü
him bir adımcır. Devletler:e kom
pansasiyon esasına müstenit tica
ret milletler arasında sıkı iktısadi 
bağlar vücuda getireceği bir 
sulh amilidir de .. 

Hangi Mallarda TereffU Var 
Dün yaptığımız tahkikata 

göre en ~iyade Japon manifatura 
emtiasında fiat artması vardır, 

ve bu, yüzde yirmidir. 
Kahve fiatlerinde ( 7 ); çay 

fiatlarmda okkada (8); makarna
da (4); Avrupa derilerinde yüzde 
(IO); kuruş Avrupa kunduralarının 
bir çiftinde (2) lira, elbiselerde 
yüzde(S) tereffü vardır. Piyasadan 
çekilip bilahare pahalı satılmak 
istenen eşya en ziyade Japon 
emtiası dır. 

Adil Bey Gidiyor 
Borsa Komiseri Adil Bey cu· 

martcsi günü akşam trenile An
karayn gidecektir. 

·GLOR AOA 
AŞK HIRSIZLARI 

.Fılmi 14 günlük. 
EMSALSiZ MUVAFFAKIYETTEN 
Sonra yarın son matinede hitam 

buluyor 

Resminizi Bize 
• • 

Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, 
• 

Söyliyelim ..• 1 
TAHSİN DEMlR BEY: His 

- ve hayal bah
sini dahn ca-

ıip bulur. Atak, 
güriiltücü ve 
kavgacı değil
dir. Çetin iı
lerle mücade
le etmek is
temez, anlaş-

mıya ve ge

çinmiye müte-
mayildir. Mes'uliyetten ve tenkit
ten içtinap eder. 

• 
TEVFiK BEY: Vakur ve 

m tı • t ağnidir. 
Tahakküme, 
gelemez, men
faatlerini müd
riktir. Havai
yata rağbet 
etmez, maa-

, haza eğlence
yi de ihmal 

etmes. Çabuk 
asabiJeıinr , ... 

·hiddeti kinsiz v~ devamsızdır. 

Gümrük Motürlf' 
Baı tarafı 1 inci •aylada 

Esasen çok narin yapılı olan 
ve kalın denizlere tahammül 
edemedikleri anlaplan bu mo-

törlerden (70) bin liraya malolan 
en büyüğü, geçenlerde, Boğaziçin-

de, ispirto kaçakçılarım takip 
etti. Bu arada bir de mllsademe 
oldu. 

Bu müsademe neticesi, bu 
motör bugün tamire muhtaç bir 

bale gelmiştir. Esasen bunların 
ltullanılması da büyük masarafı 
istilzam elmektedir. 

Rüsumat idaresi, bu mllnase
betle Tütün ve Milskirat inhisar
larına müracaat ederek motörle
rin bu seneki masraflarına i~tirak 
etmelerini bildirmiş ve ret cevabı 
almıştır. Tütün inhisarı geçen 
sene bu iş için rüsumata (70) 
bin lira kadar bir para verdiği 
halde esaslı bir netice hasıl ol
madığını esbabı mucibe olarak 
ileri sürmüştür. 

.. --•Yarın akşam---• 

GLORYADA 
Büyük gala olarak 

Dilnyanm en meşhur mugannili 

MURAT O RE 
TOURJANKSY'nin btr eseri Ye 
yeni bir mevzu üzerine çok mil· 

euir bir hikaye olan 

MEÇHUL ŞARKICI 
Filminde. 

Rusya, Riga.. Ve nihayetinde 
Paris sırasile mütehayyır göz
lerinizin önünde geçeceklerdir. 

( OSSO ) nun bu filmi 
SIMONE CERDAN 
jlM GERALD ve 
SIMONE SIMON 

tarafından temsili muazzamıdır. 
lıveten: MICKEY MOUSE 
filminde bir çeyreklik kahkaha. 
Biletler şimdiden satılmaktadır. 

Yerlerinizi tedarik ediniz. 
Telefon: B. O. 1656 

~6 CEMAL BEY: vakur ve cid
didir. Sözleri

~"ES;~~ ıe itiraz edil-

"''-*t·~,~ mesinden sı-
nirlenir. Çok 
1öylemez, m: 
öyler, fakat 
söıleri nafiz .. 
dir. Vazife ve 
mes'uliyet bah-

titizlik 

ı; tsterir. Şöh
Jet ve ikbalden hazeder. 

• ALI F AZiL BEY: (Fotoğrafı-
nm dercini istemiyor) İstiklAl Ye 
hürriyetine fazla merbuttur. Usul 
ve merasime riayetten ııkılır, 

kayde ve kuyuda ehemmiyet 
vermek istemeı, sonra söyliyeco
ğini evveli söyler. Maahaza SÖ2-

leri batmaz • 

• HAYRULLAH J:FENDİ: Ol-

<lmıız değildir. 

• 

&.1ğu gibi gi). 
runilr. Fiil ve 
hareketine bl
le ye fesat 
k arıtbrmayı 
beceremez ve 
kendi liğindca 
bir fey illve 
edemez. Ba-

zan inatçı olur. 

lğbiran de-

L. M. HANIM: ( F otoğrafımn 
dercini istemiyor) "Bundan evvel 
gönderdiğinizden bahsettiğini~ 
fotoğrafınıza dosyalarımızda te
sadüf edilmemiştir,, Hassas ve 
hayalperesttir. Çabuk münkesir 
ve müteessir olur. Daima takdir 
ve teveccüh bekler, istiskale, 
tahakküme, suimuameleye biç 
gelemez, menfaatlerini yalnıı 

nefsine basretmez, cömertliğe 
mütemayildir. 

1-otoğra/ Tahlili Kuponu 

Tablatlnlıl tahlil etllrmeJc latl7or

aaaa~ cevabım anu ettlğlnb: 

auallerl yazarak bu kuponıa.n 5 
taneılnl fotokrafann:la beraber 

gôndertnlx. 

lıtm, mule1' 
veya aao'at? 

Hangi ıuallerla 
cevabı ? 

Fotoğraf intişar 

edecek mi? 

SON POSTA 
Yevml, S yut, Handı. Ye Halk saı.etul 

idare : Alemdar aaballeel 
Çatalçetnuı .. ıcaı-

Telden latanbıal • 20JIJ 

Poıta kuluau: lıtanbul • 741 

Telgraf· latanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TO~KIYB ECN':!BI 

1400 ICr. 1 Sene !701> AJ• 
750 " 6 A1 ltOO .. 
400 ,. S " IOt •• 
150 " l •• SılıJ .. 

Gele!1 evra1' eri yerflmes. 

lllnlardıa mea'ullyat alın!llaJ. 

Cevap lçlıa mektuplara 6 kurutlıı1' 
pul 11heıl lbımdır. 

Adres detl'ltlr lm•ı\ ( 201 kıJr dır. 

Son Poıta Matb:uısı ~ '1 
= ~,._ 

Sa.'ıipleriı Ali Ekrom, Solıd --
Netrl7at lı&ıidilrlia S.U-



SON POSTA 

Sait Paşanın Hasisliğine Bir Misal 
Olarak Abdülhamit Sadrazamına 
Paltosunu Hediye Ettiğini Anlahyor 

ZİYA ŞAKiR 1 
Her hakkı mah/azdur 

- 145..:... 

NAKiLİ: 

- Bunu buraya kim koydu .• 
Sadrazam geçerken görllrse B)'lp 

olmaz mı? .. 
Diye söylenmiye başladım. 

O esnada orada bulunan mabe
yinci Osman Bey, gülerek: 

- Efendim; Sadrazam Paşa-
nın paltosu. 

Dememez mi?.. Hayrette kal-
dım. Orada bUyUk bir ıamine 
Jamyordu. 

- Açamz ıunun kapağını. 
Dedim, açblar. 
Mqa ile tutunuz da ıu aobaya 

10kunuz. 
Dedim, soktular. 
- Getiriniz benim paltolarım-

clan birini de buraya bırakınız. 
Dedim. Getirmişler, bırakmıı

lar ... Her sene terzimi gönderir, 
kendisine iki Oç kat elbise yap
bnrdım. Birçok defalar da yor
gancı başıyı evine g6nderdim, 
eıki döşemelerini değiştirttim ... 
Bir gün, yine çok tuhaf bir vak'a 
oldu. Sait Pqanm ( mazul ) bu· 
lunduğu zamanlarda da mühim 
meselelerde çağırtı r, fikrini so· 
rardım. Yine böyle bir gUn ken
disini çağırtmışlım. Gelmesini 
bekliyordum. Oda kaplSI açıldı. 
içeri eciş büctlş bir adam girdi. 
Sakalı kırpık, yllzU bakla kadar. 
Fes, kulaklanna geçmif. Ayak
kaplan dört parmak uzun. 

- Ayol, sen kimsin? Ben 
Sait Paşayı bekliyorum. 

Dedim. Gelen adam 11ildi, 
bOzüldU: 

- Kulunuzum, Efendim. 
Dedi. Bir de dikkatli baktım; 

hakikaten Sait Paşa. Katıla ka
hla gülmekten kendimi alamadım. 
Hemen kolundan yakaladım. Bil· 
yük aynanın karşısına çektim : 

- Paşa!.. Bu ne hal. Şu ay· 
naya bak. Kendini, ıeu bile tanı· 
yamazsm. 

Dedim. Sait Paşa, kendini 
böyle garip bir şekilde görünce 
dayanamadı. Elini ağzına koyarak 
o da kıyafetine katıla katıla gül-
miye başladı. Ve başına geleni 
anlattı: 

- Efendimiz, af buyurunuz. 
lradei ıeniye tebliğ edilir edilmez, 
berberi çağırttım. Allah cezasını 
versin, acele ile sakalımı fazlaca 
kesmiş... Huzuru Şahaneni~e ç~
kabilecek derecede mllnasıp bır 
fesle ayakkabım yo~. ~emen 
uşağı çarşıya gönderdım. Bır fesle 
bir ayakkabı ısmarladım. Uşak, 
ikisini de bilyük almış. 

Dedi... Görüyorsunuz ya, bu 
gibi ıeylere karşı ne ibmalklr 
bir adamdL 

Abdülhamit, biraz dllşilnDr 
libi durduktan 10nra şözüne 
devam etti. 

- O da, epeyce aile felake
tine maruz kaldı... Yine mazul 
zamanlarından birinde, Sarıyerde 
oturuyordu. Kendisinden acele 
bir telgraf aldım. Refik&11 doğur
nı__~lc: üzere imiş. Fakat çok müş
ku,4t çckiyormuf. Ebe ve dok· 
~or göndcrme:ımi rica ediyordu. 
enıen {Ebe Aliye Hanım)la 

Beglerbeginln meşlıur Arslanlı laaoazıı 
doktor (... di•) (*) i bir istimbotla rubte ederek ameliyat yaparken 
Sarıyere g6nderdim.Aliye Hanımla zavallı kadının barsağım kopar-

• d?~tor, Sarıyere gitmişler. Halbuki mıı. Kadınca vız yedi, sekiz saat 
gıdmceye kadar onlar da orada aonr f t g . Haber aldı-
b. R d k d . k . l a ve a etmış. .. 
ır um o tor te arı etmış er. gıv k "t · 1 

Bu doktor, çocuğu (kıskaç}la m zaman, ço mu ee11ır o -
almak istemiş. o esnada Aliye dum. Hemen Sarıyere adamlar 
H~ımla doktor odadan içeri gir- koşturdum. Çocuklanm de~bal 
mişfer. Buna mani olmak iste- •araya getirterek (harem) daıre-
mişlcr. (Çocuğun tabii bir surette sine aldırdım. Bir hafta orada 
gelmesini bekleyelim) demişler. alakoydum. O Rum doktorun 
Sait Paşa da o Rum doktorun sözüne uyarak müsaade ettiği 
fikrini iltizam etmiş. Bu münaka- için Sait Paşaya da ağzıma ge-
fa devam ederken, bereket ver- leni s6yledim... Paşa bu vaziyet-
sin çocuk kendi kendine dOııya- ten çok mllteeair oldu. Uzun 
ya gelmiş. Fakat. bir türltı (son) mllddet bekir kaldı. 
a-elmemiş. O Rum doktor, (•on)un da ameliyatla alınmasını 

c·ı Bu Rum doktorunun l•ml anla- teklif etmiş. Her mesuliyeti de-
tılamamııhr. (Arkuı •ar) 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - 1931 - 1932 ders yılına ait ikinci 
taksit tedris Ücretlerinin tahsiline ikinci 
teşrinin 23 Üncü pazarteşi gününden 
itibaren baş1anacak ve muamele pirinci 
kanunun ilk haftası nihayetine kadar 
devam edecektir. 

2 - Talebei asli•{' meyanında mukayyet olmaları haaeblle kanuni 
tenzilattan birinci t <ı t istifade etmiş olanlar tenzilitın mtıstenidatı 
olan resmi vesait ı ı taksitte ibraza mecburdurlar. 

3 - T3:lebei asliyeden yüzde yirmi 
tenzilata tabi olanlarla kardeş olarak 
devam etmelerinden dolayı kardeş 
ten~:: .. ından istifade edenler ikinci 

- - -
taksit ücretlerini tayin ve temdit edilen 
müddet zarfında vermiyecek olurlarsa 
yerlerine pansiyon talebeden bu mahi
yette olanların nakli suretile talebei 
asliye adetlerinin doldurulacağı ve 
kendilerinin kanuni tenzilattan müste
fit olmıyan pansiyoner talebe meyanına 
alınacağı ilan olunur. (3904) 

S•yfa P 
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Saklı Hayvan Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

( Dünkü nüahadan devam ) 

Birer Muhtara Kazananlar 
Zonguldak Ortamcktcbi tale

besinden 164 Hilmi, Aydın Gazi 
Pş. mektebi dördiincü sımfından 
322 Niyazi, Ankara Erkek lisesi 
birinci sınıf talebesinden 242 Filc
ret, Zonguldak avukat Tevfik B. 
oğlu Naci, izmir Sanatlar mek
tebi talebesinden 243 Muhlis , 
Kemal Pş. Armutlu köyünde 
Şnor Ali baba kızı Y8f8r, Adana 
Erkek lisesi onuncu sınıfta 235 Sajt 
Ömer. Adana orta mekteo birinfi 
sınıf 109 Mehmet Fuat, . Ankara 
erkek lisesi birinci sınıf 47 Ziya, 
istanbul Galatasarat lisesinde 
1148 Osman Naci, Adana orta 
mektep ikinci sınıf 310 Mustafa, 
Konya lisesi ikinci sımf 479 
M. Cihat, Uzunköprii Şehsuvar-
bey mahallesinde 27 N. Nerkis 
Gülzar, Ankara orta mek
tep birinci sınıf 156 Cahide Riza, 
Çorlu Askeri Hastanesi ope· 
ratör Behçet Bey kızı lclil, An· 
kara Erkek Lidsi ikinci pbede 
115 Mustafa, lstanbul KocamU1-
tapqa 298 Adviye Fevzi, Malte
pe Askeri lise talebesinden Ali 
Behçet, MaltFpe AJkeri Lisesi 
onuncu sınıfından 2662 Haıim 
Yılmaz, Adana Orta Mektep 
üçüncü sınıfından 329 Burhanet
tin, Adana Muhtelit Orta Mek
tebi ikinci sınıfından 345 Muıta· 
fa, Adana Orta Mektep ikinci 
sınıf talebesinden 354 Ali Ihsan 
Bey ve Hanımlar. 

Birer Kart Kazananlar 
Adana Ortamektep beşinci ıı· 

mf talebesinden 186 Halil, Anka-
ra Gazi kız mektebi iiçüncii sı· 
nıftan 170 Vedia, İstanbul Yük· 
sek Ticaret mektebi birinci sınıf 
1095 Vedat, Galata Senbenuva 
mektebi talebesinden 81 Yani 
Markopulos, Konya Erkek lisesi 
talebesinden 129 Ali, lstanbul 
Son Poıta Katıp azasından 179 
Oguz, Ankara Erkek lisesi tale
besinden 443 Mümtaz, Konya 
erkek lisesi A. 636 AgAh, Konya 
Erkek lisesi 652 Habip HüsnO, 
ArnawtL.öy yirmi beşinci ilkmek
tep talebesinden 86 Mitat, Ankara 
erkek lisesi ikinci ıinıftan 49 
Kenan, Edirne erkek lisesi 
beşinci sımftan 47 Kini, Bursa 
Leyli orta mektep altıncı sınıftan 
168 M. Mümtaz, lstanbul Ellinci 
ilkmektep talebesinden 91 Tayyar 
Azmi, İstanbul Pertevniyal lisesi 
talebesinden 190 Sabahattin, 
Ankara Reşit Galip B. kerimesi 
ismet, İstanbul Pertevniyal lisesi 
talebesinden 74 A. Enver, İstan· 
bul Senbenova mektebi Nezih 
Fuat, Çemberlitaş orta mektebi 
10 Turgut, Edirne Emniyet ma· 
ğazasında Salvator Geron, Sıvas 
Posta kutusu 11 Ali, İstanbul 
Yüksek Ticaret mektebi birinci 
sınıf talebesinden 1115 lbrahim 
Etem, Adana Ticaret Mektebi 
birinci sınıf talebesinden 46 Ali 
lbıan, Adana Ticaret Mektebl 
ıon sınıf talebeıinden 253 M. 
Kemal, Adana Orta mektep 
ikinci sınıf talebcsindeo 164 Fevzi, 
Adana Ticaret Mektebi aon aınıf 
talebesinden Hikmet, Beyojlu 
19 uncu llkmektep talebesinden 
133 Faruk, UıuaklprO Avukat 
Muammer Ali Bey kızı Mout, 
Edirne Kereıteci Salamon oflu 
RafaU Bebar, latanbul G•latasaray 
lisesi 4 • 5 1283 Ali T c.kla, 
Ankara Frkek liıeal biıinci aınıf 
talebeah\t! ... en 44 Muammer, lzrnir 
Zafer melaebi be1_lnci ıınıf tale
besinden 103 A. CelA1ettln, Edir• 
ne Liae lalebeainden 168 SaduUalı, 
Ankara Erkek lieeal birinci .. nıf 
talebesinden 550 Ruhi, Salihli 
Avukat Hayri B. kerimeal Nerlbe. 
Ankara Gui Erkek mektebi 4 

Klübümüze 
Aza 
Yazıldınız Mı? 
Klühümüzün Rozetini 
Yakanıza Takhnız Mı? 

"Son Posta Kliib6,, gün· 
deıı yüne mektepliler arasın-
da şöhret buluyor. Her 
mektepte klübe aza yazıl
mak için büyük bir heves 
görülüyor. Şimdiye kadar 
yazılmış olanlara klübUmü
zün rozetleri verilmiştir. 
Şi~den sonra da dört kl!
pon toplayıp getirenlerle 
bilmecemizi balledenlerden 
beş kişi ldübe aza yazıla
cak ve rozetleri verilecektir. .. ~ 

Siz klübe aza yazıldınız 
mı? Rozetimizi alıp yaka
nıza taktınız mı? Almadı
nızsa, acele ediniz, aza ya
zılımı ve rozetinizi ahrur.. 

Bu aene klüp azası için 
çok gOzel bedava eğlence
ler hazırlıyoruz. 

Azalık tartları şunlardır : 
1 - Dört kupon getirip 

kaydinizi icra ettirecek ve 
buna mubabil bir kart ala
caksınız. 

2 - Rozet almak için 
de karbnızla beraber dört 
adet kupon getirmek ka
fidir. 

3 - lstanbuldaki karile
rimiz bizzat müracaat et
me\idirler. Taşradaki aza
mıza gelince : 

Onlar da ayni teraite ta
bidirler. Y aJnız kart için 
pullu ve adres yazılmış bir 
zarf; rozet için de 10 lrn
ruşluk bir pul gönderilmesi 
llzımdır. 

KIUbümUze : Bill istisna. ve 

yalnız mektep talebesi 
aza olabilir. 

[" Günün Takvimi J 
BUGÜN - 20 teşrinisani 931, 

Cuma , Rumi 7 teşrinisani 1347, 
9 Recep 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 6,53 Batışı 
16,47 

NAMAZ VAKİTLERi - Sa· 
bah 4,58, öğle 1 1 ,59, ikindi 14,33, 
akşam 16,48, yatsı 18,24. 

M üsan ere- Cümhuriyet Genç
ler Bimği mahfelinde bugün öğ
leden sonra üçte iki temsil ve
rilecektir. 
ALKAZAR - Hint Mezarı 
ALEMDAR - llihJaran aevglll•i 
ARTiSTiK - Ha1atını Kazan 
AS R l - Atk Utrunda Ölilnı 
EKLE~ - Atk hıraır.ı 
ELHAMRA - Kuı;Ok daktilo 
ETU VA L - C.Ozelllk Kraliçesi 
FERAH - Konser, Yaryete 

GLORY A - Atk hureUerl 
KEMAL B. - Şafak 
MAJIK - Şafak kqlf kolu 
MELEK - YatHın hakikat 
MiLLi - llaraeyya 
OPERA - Fahlt• 
SIK - Operada Yangın 
Oaklldar HALE - Bonjur Hlkhn Ef. 
DAR0ı.BEDA Yl - Mukaddes alev -----........................... --
üncll ıınıf talebesinden 10 lbra
him, Ankara ilk Tekin mektebi 
beıinci ııuıf. talebeaiaden 144 
lbrahiıa Adnan. Tekirdağı Snley
manpa,• m~lı.tehl d6rdllncU ımıf 
taleheılndea .CQO Abiclin, Adana 
Ortameklep 2 inci uo.f taltbtsin
dea 178 A. Cudet, Antalya 
lametpat• bluncktebiode Muıaffu 
Ankara Erlcelc hHeı birinci ıııul 
talebcıindoa 36 Abmct Bey ft 
Hanımlar. 
l Ortmcell H elD .. 11 bll••"•mhı l!-tr
laalled•lerla Utt•ılal JUi• ••ıre4a .. t-.J 
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BtKlYI 
Saray-Bosna Faciası Bu Sütunda Hergün 

Nakili: S. N. 

Nakleden : H. R. 
- Kızım Doktorı Semi Ekrem• -

-8- Yazan Emil: Ludvig 

•• 
Yeğeninin Olümünü Duyan imparator 

Muvaffakiyetin Sırrı 

""\ilah Kendisine Meydan Okutulma
sına MüSaade Buyurmaz!,, Demişti 

Bican Efendi iki saatten beri 
Beyazıt meydanmda dolaşıy9rdu. 
Evinin maişetini nasıl temin ede· 
ceğini düşünüyordu. 

İşsiz kalmıı. Karı11 Halet 
Hanıin ağzını açmıştı. Boyuna 
söyleniyordu. Parasızhğa artık 
tahammül edemiyeceğini kat'ı 
surette Bican Efendiye bildir
mişti. 

Kont Tisza 
Kont (Tisza) muhalif fikirde

dir. Memleketin bu en mOstait 
ve ayni zamanda kunetli başı 
diğer iki kont tarafından kurulan 
Sırbistan ile harp fikrinin aley
hindedir. Bunu menedebilecek 
sözleri sarf edecek midir 1 Akıl 
ve hikmet bu sinirli Macarın ağ
ı:ından iradı hakikat edecek mi? 
Kendisi korkunç mes"uliyeti müd
rik bulunduğu halde her ne pa
hasına olursa olsun harbi mll
cerret menetmek için menetmeyl 
istiyecek bir ciddiyeti haiz bir 
ıahsiyet midir? 

Halinde sulhperverlik yoktur. 
Bıla hilaf en iyi eskrimci, en 
mükemmel hatiptir; cesurdur, 

• sebatkard1r, nazik ıekiller arka
sında tahakküm iradesini sakla
mayı bilir. Protestan olmak iti
barile Habsbursılar hakkında rey
bi, Macaristan haric.inde her şeye 
karşı tamamen mesdut: fakat bu 
kadro dahilinde, insaobjı müdrik, 
daima cevval, hiçbir vakit yorul
mak bilmez, her girdiği yerde 
birinci bir devlet adamıdır. Mo
dası geçmiş esvapları alhnda bir 
muallim hali taşır. Bu silah üs
tadı daima bir eskrim maskesini 
hamildir, zannolunur. iri g&ılnkler 
gözlerini araştırıcı nazarlardan 
saklar. Uıun sükutları, beden 

• çala kliğini fikir inceliklerile mez
cettiği kısa tarizleri kendisine 
eski zaman roman kabramanla
rııı lan bir hüviyet verir ve ka· 
dm•arda alaka uyandıran bir 
tc ir yapar. 

Telgraf haberleri kendisine 
M ar dü.mnnı Fransuva - Ferdi
naı dın katlini öğrettiği zaman 
vucı du mudal hislerin müsade
me ahı haline girdi. Artık reyi 
a a müracaat olmazdı; çünkü 
veli:lht o yoldan Macarlarm Al
nı ılara, Romenlere. l1ırvatlara, 
Slo"aklata karşı ekseriyetini kır
mak istiyordu. 

Artık siılbiyeti tatbik ihtimali 
kalkmıt demekti. Müstakil Yugo· 
ılavya teşekkül etmiyecekti Tek 
bir kurşun bütün bu kibLJsları 
daiıtmıya elvermişti 

Bu siyaset adamı az sonra 
bir tereddüt •akfesi geçirdi : 

Hariı ( Bercblold) birçok mO
nasc betlerle tarafgirlik ettiği 
Sırbistanıo üzerine atılmak için 
bu hldiıedeo güzel bir vesile 
çıkaramaz mıydı? (f orgab) Viya-
nah doıtlarınan elinde bir oyun
cak haline d&temeı r.ıiydi? 

(Tisıa) ma nazarında en bO
yUk tehlike Sırplara kartı kaza
nılaı:ak zaferde idi. Bu ıaf erin 
bir neticesi de memlekette lılav 
teb•umın milyonlarla artması, 
Kannnu esasinin feshi: Avus
turyanm lehine olarak mUnzene
ni ı inlıil"!i; Ilınat'arın, Romen
ler;n iz'acı \e bin lctice Macarla
ra !ebaiyetle bütün bir siyasetin 
bGzillması demek olacaktı. 

(Tisza) az aonra Viyanada öğ-

Bugünkü Sırp lıonedanından 
ftlflel Sırbistan preııslilinl 

gapan ve öldürülen 
pren• Milolı 

reniyordu ki (Bercbtold) hakika
ten harbe doğru gitmek ist!Yc r. 
Kaybedilecek vakit yoktur. lhti· 
yar lmperatoru uyandırmak li
zımdar. Filvaki (Tisza) fmperatora 
derhal şu arizayı yazıyor: 

"Kont (Bercbtold) un Bosna -
Saray faciasına istinat surctile 
Sırbistan meselesini bertaraf 
etmek niyetini tasvip edemem. 
Bu hali ptk büyük bir hata ola
rak telakki ettiğimi ve buna biç 
bir veçhile iştirak edemiyeceğimi 
Konttan saklamadım. 

Evvela Sırbistanı mes'ul tut
mak için şimdiye kadar elimiz
de kati delil bulunmadığı gibi 
verdiği izahata rağmen kendisine 
harp açmak doğru olamaz. 

Blitün dünya bize sulbü ihlal 
etmiş olmak nazarile bakacak 
ve son derece gayrimüsait şart
lar dah "!inde büyük bir .harbi 
ateşlemiş olacağız. 

Saniyen mütaleama göre za
man böyle bir harbe hiç te mü
sait değildir. Romenler bizim 
için kaybedilmiş gibidir; kendi
sine yegine itimat edebileceği
miz Bulgaristan kvvetten tama
men düşüktür. 

Balkanların bugünkü hali göz 
önünde olduğundan, münasebahn 
inkıtaından büyük bir keder du
yacağım. 

Kont bu meyanda müstacelen 
Almanya ile Bulgaristanı yaklaş
tırmak ve Alman Lnparatorunun 
vücudundan istifade edilmesini 
tavsiye ederek diyordu ki : 

" Son hadisatın dehşeti öne 
sürülerek bu kuvvetli hükümdann 
Sırbistan hakkındaki hissiyatım 
tarafımıza kazanmak suret ile 
kendisinin Balkanlardaki politika
mızı şiJdetle tutmasını temin 
etmek lazımdır.,, 

Bu ariza kendi nev'ine göre 
bir bedia idi, bir eskrim hücumu 
manzarası veriyordu. Bir saniyede 
hem darbe havale ediyor, hem 
manevra yapıyordu. Ayni zaman
da istif asını vermekle tehdit edi
yor ve bunu, Macaristanın dikta-
törü sıfatile Macaristamn harbe 
muhalefet edeceğini anlatıyordu. 

Görülüyor ki (Tisza) vaziyete ha
kimdi. Sebat edecek mi acaba? .. 

ihtiyar imparator cenaze me
rasiminden döner dönmez (Lichl) 
deki villasına geldi.Hariciye Nazırı 
Berchtold'un kend.si tarafından 
imzalanmasını istediği mektuı 
müsveddesini karşısına aldı. E er 
tecrübe!cr devlet adamJo.rı, ı 
pişirir addedilirse f ransuva - Jozef 
te şu ihtiyar halile gençlik za
manlarından çok daha olgun 
bulunması tabii idi. Tekmil gir
diği muharebeleri kaybetmiş ol-
duğuna göre yeni bir harp iste· 
miyor: fakat bu hal kendisini 
sureti mut'akada sulh ene c! 
yapamıyordu. 

(Arl<ast var) 

Ne yapacaktı? Aklından bin 
türlü ıey geçiyordu. Bir ithalit 
ambannda memurdu. Tahdit 
devri gelince ~ican Efendi ten· 
sikata uğradı. Ticarethaneden 
aldığı ufak tazminat borca git
mişti. Kabahat karısında. Fakat 
ne çare! Zarurete katlanmak iste
meyen, yoksuzlukta tuvaletinden 
başka bir şey düşünmeyen kadın
lar, erkekler için büyük ve felA
ket I 

Havuzun etrafında böyle dü
şünürken, karşısına uzun boylu, 
başına açık mor renkli bir Hint 
sarığı sarmış, kıyafeti temiz bir 
adam çıktı. Ona doğru ileriledi, 
ne biçim insan olduğunu anla
mak için yüzüne bakb. 

ikisi de bir ağızdan: 
- Ay... Sen misin? 
Dedikten sonra kucaklaşblar, 

öpilştüler. 

Bican Ef. yirmi seneden beri 
görmediği mektep arkadaşını 
görünce ıordu: 

- Bu Hintli sarığı da ne, 
Feyzi ? 

- Ben Feyzi değilim. ismim 
Emir Feyzullahtır. 

Ya ... Öyle mi? 
- feyzi olduğum zaman ayda 

altmış liradan fazla para kazana
m1yordum. Şimdi ise bol bol para 
kazanıyorum r 

Bican Ef. eski dostunun yll· 
züne hayretle baktı. inanamıyordu. 

- Demek, keramet Feyziyi, 
Emir Feyzullah yapmakmış, değil 
mi? 

- Dur Bican sana anlatayım: 
Uzun müddet parasızlık çek

im, sefal _tten sefalete düştüm, 

bir türlü kurtulamadım. Bir 
Hintli bana hayatta muvaffak 
1 nanın yolunu öğretti. Hiç yo-
ulmadan para kazanıyorum. Ne 

ıyorsun diye s. rarsan, ceva-

Gülhane Hastanesinde Meccani Muayene 
Gülhane hastanesinde 

Günler 

Cumartesi 

Pazar 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

meccani muayeneler için bir liste hazırlanmıştır. Listeyi aynen yazıyoruz: 
Hastalıklar Muallimlerin isimleri 

Cilt Haatahkları .Muallim Talit Bey 
Kulak, botaı, burun haatahklan Muallim Sani Yaver Bey 
idrar yolu haatahklari Muallim Fuat Kimll Bey 
Göz haıtahklau Muallim Niyazi lımet Bey 
Dahili haltahklar Muallim Abdülkadir Bey 
Akıl Ye ılnir ha.tabklan MuaJllm Nazım Şakir Bey 
Hariciye baatahkları MuaUim Murat 8. 
Kulak botaı burun haı. MualUm Sani Yayer 8. 
Ma1aj ve tednil mihanild Muallim Şem1ettin B. 
Kadan n dojum haıtahklan Muallim Refik Münir Bey 
Dahili hattaJıkları Muallim Süreyya Hidayet S.J 
idrar yolu hutahklar Muallım Fuat Kimli Ser 
Akıl ve ıinir hHtalıklar .. NHım Şakir 8. 
Rontken muayeneıi .. ŞGkrii Emin 8. 
Gaz haatahkları Muallim Nlyaai lımet B. 
Cilt ha1tahkları Muallim Talit 8. 
Masaj H tednll mihanifd Muallim Ş.meettln 8. 
Hariciye butahkları .. M. Kemal Bey 
Kadın H dotum ba1tahkları • Refik MOnir Bey 

ben "muvaffakiyetin sırrı" ru 
satıyorum, derim. 

Bican Efendinin gözleri fa). 
taşı gibi açılmış, Feyzullahın 
dudaklarına bakıyordu • 

- Amanl Şu yolu bana da 
öğret te ... 

- Tam senin ıçın bir lı 
var. Yorucu değil, giinde iki 
üç saat dtlnyanın her tarahndan 
bana gelen mektuplan okunun, 
cevap yazaraan. Benim kitibim 
olursun. 

- Derhal üstadı mi.. Derhal ... .. 
iki saat sonra Emir Feyzullah 

alellcayip bir tarzda d6şenmiş 
apartımanındaBican Ef. DİD antı
ne bir yığın mektup koydu. 

- Bunları birer birer oku. 
Aşk ve sevdaya ait olanlan bir 
tarafa. İşe ve istikbale ait olan
ları da öbOr tarafa. Osttarafı ya
rına bırakırsın. Ben biraz içeride 
işim var, sonra gelir, sonra yazı
lacak cevaplar hakkında talimat 
veririm. 

Emir Feyzullah, Bican Ef. yi 
yeni vazifesine bıraktıktan son
ra, taklit Hint kumaşlan ile 
6rtfilmfış uzun bir mindere yattı. 

Rabin dranat Togorun eaer-
lerinden eline bir kitap aldı, 
dalgın dalgın okumaya başladı. 

Bu okuma Emirde nekadar 
aJAka uyandırm11 olacak ki, min
derde hafif bir kestirmeden sonra 
alqam uyandı. Habnna Bican 
geldi. Onu bırakbğı odaya gitti, 
kimseler yok. 

Masanın üstüne Bican Ef. nin 
yapbğı işi kontrol etmek için bir 
göz attı. Açık bir mektup. Eline 
aldı, okudu : 

11 Muhterem Emir Hazretleri 1 
.. Saadetim hakkında size bi!' 

sual sormak isterim. 
.. Genç ve güzelim, fakat pek 

aşağılık bir adamla evlendim. Bet 
sene tabammlll ettim, arbk sab-
rım tükendi. Hergün Bican ( ko
camın ismidir) çirkinleşiyor, her 
gün aptallqıyor; bundan maada 
eve hiç para getirmiyor. Genç, 
şık ve güzel bir belediye memuru 
tanıdım. Bana ilam aşk etti. Ona 
kavuşmak istiyorum, fakat bu 
genç beni mes'ut edecek mi? istir
ham ederim, bu hususta fikrinizi 
söyleyiniz.,, 

Halet Bican 

Cevabınız için leffen elli ku
ruşluk pul. 

Emir Feyzullah mektubu dik
katle ve tekrar okudu. Masa· 
nın üstünde gözüne bir kiğıt 
m,ti. Üzerine yazılmlf tlç sabr: 

11Üstadım, 
"Halet Bican bizim kandır· 

Hili gençlik sevdasında. ()ao 
başlamak için eve gidiyorum, bir 
saat sonra gelirim." 

Bictı11 

,r ON ALTINCI 

PATRON KUPONU 

No. 7 
Gaaetem'lsde on bet ..... l.tr 

MnDÜt• eWuiumllS Patr .. • 
bedawa almak latl1or.ıaas, ı. 
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lnapo;\ tepla1uu1o Patrealan ... r 
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Patroalar .. "eclllclllderl rl• 
dea ltlbar- latanbıd lllarlleri.111• 
blı hafta, tqra karOeri-1• .. 

1a.. lçlad• k11po11lana rlader 
melidirler. a. ınidJe& ,.,u,, .. 
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Şarkın 

Kontrol Memuru Hintli Olduğumu 
Anlayınca Beni Dışarı Atarak Eşy~ 

Vagon ın ind·rmek istedi 
-26-

Tren (Natal) m payitahtı olan 
(Mariz Aburg) a akşam saat 
dokuz.da vardı. Y atakh vagonda 
yerler bu istasyonda tayin edi
liyordu. Bir kontrol memuru bana 
yatak isteyip İstemediğimi sordu. 

- Hayır, cevabını verdim, 
uzaklaşb, fakat az sonra bir yol
cu belirdi. Beni baştan ayağa 

kadar süzdü. Avrupalıların ve 
Amerikalılaran beyaz olmıyanlara 
•erdikleri isim ile ( renkli ) bir 
adam olduğumu gördü. Yüzlln
de derin bir hayret eserini okur 
gibi oldum. Hiç birşey söyleme
den uzaklaştı. Az ıonra yanında 
bir memur ile geldi, 

ikisi de bir şey söyleme
den karşımda dikildiler, bana 

baktılar. Çok geçmeden bir me
mur daha geldi ve oolann ya
nanda bana teveccüh ederek: 

- Haydi, dedi, ininiz eşya 

•agonuna gideceksiniz! 
- Neden? Benim biletim 

birinci mevkii 
Memur biletime bakmıya }U

sum görmeden ısrar etti: 

- Olabilir. Fakat eşya •a
ıronuna gideceksini. 

- Fakat ( Durban) da bu 
vagona binmekliğime müsaade 
ettiler. Burada kalacağım. 

Memur hiddetleniyordu. Tek
rar etti: 

- Kalmayacaksımı, ineceksi
niz diyorum, size aksi takdirde 

bir polis memuru çağıracağım. 

Zorla indireceğim. 
- Yapabilirsiniz. Fakat ben 

inmeyeceğim. 

Polis memuru geldi ve beni 
kolumdan totarak dışarıya sörük
ledi. Arkamdan eşyamı da attılar. 

Fakat ben başka vagona gitmek
ten imtina ettim. Bu sırada da 
tren kalkta. 

Eşyamı bulunduğu ~·erde bı
rakarak, elimde küçük çantamla 

intizar salonuna girdim. 

Mevsim kışta. Ve ~eııuLi Af
rikanm yüksek yerlerinde olduğu 
gibi burada ıoğuktu . Parde
süm bavulumun içindeydi, Eşyamı 

da istasyon memurları bulunduğu 
Yerden kaldırarak ınuhafaı.a alta-

" ııa almışlardı. Yeniden tahkir 

edilmekten korktuğum için gidip 
İstiyemiyordum. Titriye titriye 

bir köşeye oturdum. Bu bekle
me salonunda aşık roktu . Ka· 
tanl.kta bekledim Gece yımsına 
do<rr · · b' ı · ı· ~ u ıçenye ır \o cu gırc ı, 

belki de benim!c ruuha ' ere\'c 

ei~mek arıusuda bulundu. fakat 
n ne,'eli değildim . 

. Ya va~ yavaş \•azifc mi ,'fü .. ün
?1f ıye başlamıştım. Bu \'aZit('nİn 
ı ası · · et . •çın. mücadeleye devam 
-~deh mıydim, yoksa dönmeli • 
··•1y in? 

~ı Bana tevdi edilen işi görme
' en H' d' ._ıife ın. ıstana avdet etmek bir 
"•d bılnıemeılik olacçktı. Bu-

a maruz kaldığım muamele 

Gandi Cenubi 
vakıa çok ağırdı, fakat derin 
değil sathi idi. Renkli insanlara 
karşı beslenen fena his hastalığı
nın bir tezahüründen ibaretli. 
Şu halde yapılacak şey, neticesi
ne tahammül etmek şartile bu 
hastalığı kökünden izale etmiye 
çalışmaktan ibaretti. 

Binaenaleyh (Pretorya) ya 
doğru yola devam etmek için 
müteakip trene binmiye karar 
verdim. Ve ertesi sabah (Ab-

dullah) a uzun hi; telgraf çe· 
kerek gı'dip ş· dif ··d-ımen er mu u-
rünü görmesini rica ettim 
ve bizzat Şimendifer müdilrü
ne de ayrı bir telgraf çektim. 

Af rikada Kapta 
Fakat Şimendifer müdOrü me
murlarınm hatb hareketlerini 
doğru bulduğunu, maamafih 
gideceğim yere sağ salim vara
bilmekliğim için aynca talimat 
verdiğini bildirdi. 

Abdullah ise ( Maritzburg) da 
yaşayan dostlarına telgraf çekerek 
beni karşılamalarım rica etmiş,ba
na bunu bildirdi. 

Filhakika bu şehirde bulunan 
Hintli tacirler bu telgrafa alınca 
beni karşılamaya geldiler. Hal ve 

hatırımı sordular. Gendilerinin 
maruz kaldıklan üzüntüleri anla
tarak beni teselliye çalıştılar! 

( Mabadi yarın ) 

zu, 

d. . . ' ırınız ... 

Kum harayı çocuğun uz . çın biı cğ!~nce 

vasıtası haline gehrmeklc. ona istikba.ini 
kaz .. Hvl 1 rmış üluı sunuz 1 

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

TÜ 
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Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

20 Tesrinisani 931 Cuma 
fstanbul - (1200 metres kiJo

vat) 6 ile 7 arasında gramofon neş-
riyatı, 7,5 iJe 8,5 ara~ında aloturka 
saz, Vedia Rıza ' 'C Nermin Ba
mmların i:.tirakile 8,5 ile 9 ara
sıııda Habibe Mo11a, 9 ile 10 ara 
sında inci Haııımm i~tirakil(' ala

turka saz, 10 dan 10,5 a tudyo· 
nın Tango orke:ılra ı 

Heilsberg- 1276 metre 75 ki
){1\ ,11119,30 ıçki ~arkıları. 20 ko
medi, 20,45 Sl'nfoııi 

Brüno - j3U ınf'lrc 3ü kilo· 
vat) 19,50 Prağdan nakil. 20,20 
komedi, 20,55 Prağdan nakil 22, 15 
mektup kutu~u. 

Mühlaker - [ 360 mctn• 75 
kilovat] 20,45 Gülün~ eser er, 21,30 
soJo senfoni 22,50 Frankforttan 
naklen dans havaları. 

Lemberg - (380 metre 16 ki· 
lovat) İstasiyonumuz lm akşam 
Varşovaclaıı nakledt•cektir . 

Bilkreş - [39 l metre 16 kilo
vat J 20 orke!:)tra ( Of fenbah ) ın 
eserleri, 20,45 ~arkı kon eri, 21,15 
orkestra. 

Belgrad - [ 429 metre 2,5 ki· 
lO\atJ 21 Saksifoıı kcm:-eri, 21,20 
muhtelif opera parçaları, 22,50 
grnmgfon. 

Roma - [ 44 l metre 75 ki· 
volatJ 19,25 akşam haberleri, gra· 
mofon plakları , 21 Bambu opera
smdan parçalar, sonra dans hava
hırı. 

Prağ - fıJ88 rıwtre 120 kiJo
vat j J 9,20 şen ha\•alar 20,20 tınr-

kı konısf·ri, 20,55 gazete haberleri, 
21 konı:;cr. 

Viyana - ( 517 metre 20 ki
lO\ at) J 9,30 ra,..at raporu. gazete 
habrrleri, haf tımııı programı ] 9,40 
şarkı koıı-.ı•ri. Ali lıaha Çaykoves
kiden bir ~erenat, İtalya intibaları, 
20,10 Bcrlin an'aneperverdir mev
zuu hakkında bir konforan, 20,35 
salon orke ... trn:-ı, 22,20 nk ~ anı 
konseri. 

Peşte - !550 metre 23 kilo -
vat) 20,40 Yiik ... ,.k mu iki mekte· 

binden nnklen fok", fa ılal.ır • ra
ındn konfora ... , 22,30 oprnınm 

orkeı;tra 1 t.mıfııırl :rn kon rr, 23 
<lan '> ha\ nlaı ı . 

V arşova - ( J Ll 11 mcln: 158 
kilovat) 19.30 gramofon pl i kları. 
20 ınu:::ikili mn!';nlı:ıbclı•r, :Z.5,15 
ı::enfoııi ~l dans lı<naları. 

Bcrlin - ( lo1:> 111 ·tıc 7.) ki
lo~al) l'J,30 l~çi diinya~ı. 21 '15 

Go(•t lı ı !-('ııe -. i, 22 .. " a ... i gau'lcı·i li k 
23 d.111~ h:l\ .ıları 

r 

21 Teşrinisani 19 31 Cumartesi 
fstanbuf - jl200 metre, .) ki

lovat) 6 ile 7 ara!:ıında gramofon 
neşriyaır, 7,5 ıle 8,5 ara ıııda 

alaturka ~az, 8,5 ile 9 anı '-ında 
gramofon lli'Şrıyatı, 9 ile 10 nra

sında atıtnrkn az, 10 ile 10,5 
anı ~mda Ccmıl Ynkııp Bc)iıı iıla
ı i' mde orkt-• .... tra . 

HeiJsberg - f 276 melr<', 73 
kifoHıt f 19 Yem e\ musik1 1, pi-
yani"t J· rııe,..l Hııdolt, 19,30 ""'kl'ri 
lrnııdo, 21 .konfc r,rn ... , 21,15 ı:;luıl)o 
oık('ctıa~ı. 

Bruno - (311 metre 36 kilo
vat) 19 ( l..ahar) m neşeler di) arı 

opeı t'tı, 21 Ilı-ağdan nakil 2.2,20 
Mektup kutusu, 22,25 bir Çek ı -
taSİ) omından nakil. 

Müblaker - 1 360 metre, 75 
kilo\'al) 20,45 Frankfurttan naklen 

~arkı konseri, Han Ebbekc tara
fından muhtelif eserler, Made1, 
hem C\ lendiriniz. (Bad) ve ( Pfolz) 
şmkıları 20,15 Frankfurttan mık-

fen :.t'n ınu:,iki , Manhayrndaıı 
dan hnvalnrı . 

Lemberg - [380 metre 16 ki· 
lovat)l9,15 Var~ovadan nakil 19,45 
Var~ovadan nakil, 24 dans havaları. 

Bükre.ş - 1394 metre, 16 ki· 
lovatl 19,30 Romanya operasından 

Tran mi ·ion. 

Belgrad - l 429 metre, 2,5 
kilovat 1 19,30 komedi, 20 Milli 
şarkıJar, 19,30 hir gazinodan ııak
len ~en gece, 22,20 orke-.tra, 
22,.50 t•n:ı: bant. 

Roma - f441 metre, 75 ki
}O\at) 19,20 Akşam haberleri, 

rad)o plakları, Fransızca ders, 21 
operadan naklen Madaıne Butterfoy 
opcra::iı, fa ılalnr e na ında mu a· 
hahe, haber, tefrike, radyo gazete i. 

Viyana - l517 metre 20 ki
lornt J 19,40 Anten Bürüker tnra-
fından Utınineurden birinci senfoni, 
20,10 l ı·hnnn Çar<liç opereti. 

Peşte - [550 metre, Z~ kilrr 
\ati 19,45 Hindi~tan hakkmda 
gramofon ile hir koııfcran , koıı
frı an... aı .ı ... ındn Hint şarkıl.ırı, 

20,30 bok muciki mcktchiııdcn 

nnk lı'ıı korhN. 22,15 ra at ı .ıpuı u, 
22,45 gı a ınolon 

Varşovn - 1l4 il nıcıı " 1 S8 
ki IO\ . ıt 1 19,:m p.rnınofon 20.1 -) .ı

loıı oı kr<.:tr:-ı ı, 22,15 ~'l ı ııiır 
c'Sı'ı lı'ı t, 2:l dans havaları. 

Bertin - llü'!5 metre, '7 ) ki
IO\nt 1 19 ~hiptcdılcı için Ingıl ı ı ı·e 

dcı "• 19,30 hu dakık.ıda ı11•dc.: n 
bnh"'ı'dılıı 20 Br :;luvadan 1 · ı 11,1 ~ 1 • 

DJkkat: Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya .ti 

Bugün ve 
Bu akaşam 

MW<ADOES 
ALEV 

Facia 3 perde 
Yazan: S. M un
ham Tercnm~ 

eden: 

f.. Gaıc 'lfer 
Yalon~.-ı: 

olan kıımı \'&sati Avrupa .antine göre tanzim ed ılmi.tır. 

İstanbul uatine tatbikı için Avrupada ~aat ( 12) oldugJ 

uman htanbulda ( 1) e ~cldiği farzcdilmelidir. 

il 11 

"il" il 

Doğum ve kadın haslalık ı ln 

mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 

YANAR DA~ 

Hastalarını Türl>e karşısında 
esl<i Hilaliahmer bioasrndaki 
muayenehanesinde bergün öğ
leden sonra kabul etmekte.lir. 
Telefon lst. 22622 ...................... 
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MOBiL YA ve KARYOLA 
Alrıı:ık aızıı,urıda Asri Mobilya Mağazasının '""alonlanmızda her kc~eye elwrişli ::ıiyalı lake ve hroıız tanola1arııı (ll\RJ ~alon ve, 

bulunanlar, lstanbulda salonlarını gezmeden mu- salamanje ve kübik ) atak t>dalarınııı müntchap çesitlen ve g'ı) e t ucuz J ı onz korniş istor 
Hızapaşa yokıı :ı. unda bayaatta bulunmayınız. file, tiil ve keten perdelerin müten<•\ \ i çeşitleri Tediyatta tc hilit. Alım et Fe)Zİ T. 2.2407 

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

1 EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 
i 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İSTANBUL ŞUBESİNDEN 

Pazarlıkla Satılık 
Esas 

20 
Mevki ve nev'i Teminat 

Nışantaıı Kltane caddesi 100 No. konak 3800. L. 
"halen Şişli Tarakki liseıi" 

Balada yazılı kcuıak pazarlıkla satılacağından taliplerin 22-11-931 
tarihine müsadif pazar gllnü saat ona kadar Bankamıza müracaatleri. 

Esas 
. 240 

283 

316 

* * -i' Satılık Emlak 
Mevki ve nev'i 
Ahırkapıda Seyyit Hasan mah.alleıioden Ahll'
kapı meydanında atik 1 mükerrer cedit 3/2 
No. 734 m. m. arsa 
Beylerbeyi Bostancıbaşı AbdulJahağa mahallesi 
Gazhane sokağı cedit 3 mükerrer No. deru
nunda bina enkazını muhtevi 9,5 dönlim bostan 
Beyoğlu Firüzağa mahallesi Beyoğlu caddesi 

Teminat 

t 10. -

50. 

33 No. atik karakol binası. 125. 
Balada yazılı emlak bedeli peşinen tesviye edilmek üzere bilmü

ıayede satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 25-1 t-31 çarşamba 
günli saat on altıda şubemize müracaatleri. 

Sanayii Milliyeyi 
ETMEK 

KENDi KENDiNiZi HiMAYE 
Sun'i Protland A S L A N çimen tosu 

TÜRK IŞÇILIGILE 
TÜRK MEV ADDI IPTİDAIYESILE 
TÜRK KÖMÜRÜ iLE 

TÜRKIYEDE iMAL EDİLEN 

1913 Londra 
sergisinde 

altın 

madalya 

MiMARLAR 
Darıca, Zeytin Burnu ve Eskihisar fahri kal arım n 

ASLAN Çimentosunu 
K U L L A N 1 N 1 Z. 

Daima ayni 
mükemmel cins 

En yllksek mukavemet 
kabiliyeti 

. -
. , • :#> .... "' ..... • •• : • ; • • • .. 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PiYANGOSU 

Adet Lir.a 

1 ikramiye 1,000,000 
1 " 

400,000 
1 

" 
200,009 

1 ,, 150,000 
1 

" 
100,000 

1 " 
40,000 

1 " 
30,000 

1 
" 

20,000 
1 " 

15,000 
100 Mükafat ( 1,000 ) 100,000 
100 

" 
( 1,000 100,000 

100 
" 

( 1,000 ) 100,000 
100 ,, ( 1,000 ) 100,000 

5 ikramiye ( 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 

3,340,000L 

lnebolu Postası 

ANADOLU 
Vapuru ~4 s A L ı 

T. sanı 

günü akşamı Sirkeci rıht·mın

dan hareketle (Ereğli, Zongul
dak, İnebolu, Evrenye ve İlişe) 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

O i K KAT· ~:f.t;s:t,~ g~:~ 1 lerı ıcra olu -
nacaktır. 

KARADENİZ POST ASI 

ERZURUM 
'1'.~p.':.'"~25 Çarşamba 
günü al:şamı Sirkeciden ha

reketle (Zongulda' , İnebolu, 
Sam"ull, Ordu, Giresun, T rab
zon, Sürmene ve Rizeye gide
cektir. 

Fazla taf i at için Sirkeci, 

Yelkenci hanındaki acentalı
ğına müracaatTe!. 21515. 

SADIK ZADE 
Biraderler \'apurları 

Karadeniz postası 

OUMLUPINAR 
Vapuru PAZAR 

22 Teşrinisani 

günü akşamt 17 de Sir
keci rıhtımından hareket
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi-
resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av-
dettc ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ-
rıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet ham altında 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

En sağlam 
IJAstik teridir 

--~ ~ 

------- -- -- -
Edirne Pirinci 
Muhtelif cinste Filibe tohumla

rmdan Edirnede yetiştirilmektedir. 

Bombay, Italya pirinçlerinden daha 
enfes ve yerli pirinçlerin en lez.zet
lisidlr. Fenerde Balat caddesinde 
46 No. h (Mehmet Knrabekir ve şü

rekası) Çeltik Fabrikası depolarında 
satılmaktadır. Telgraf adresi: lstan
bul Kabar, Tel. 20732 

--
Bu gece 

• A 

Şehzadebaşında H ( L A L sinemasında 
Anadoludan avdet eden gazelhanı şehir Hafız Bürhan Bey 

ve muganniye Mediha Suzan Hanım 

Konserlerini Vereceklerdir. 
Sinemada : K A S 1 R G A sesli, Şarkılı bilyfik film. 
Komik Dumbullu İsmail Efendi büyük müsameresi. 

ANASTAS BALE HEYETi 

Diş Tabibi 

M. RİFAT 
Paris Tıp Fakültesinden mezun 
Cağaloğlu Halk Fırkası karşısında 

Zeki Bey apartıman No. 7 

Yerli ~taUar Karşısında 

SADIKIYE HANINDA 

Bir ailenin hukuki 1 
ve mali büiün işle
rini deruhde eder . 

Birinci NOTER 
Vekaletname:, protesto, muka·,rele yapar, 

eder. Telefon 

Is tan bu! 4 üncü icra dairesinden: 
Dimitri vele~i Kosti Efendinin 
Ali efendideki alacağının temini 
is t"fosı ıçm mahcuz ve füruhtu 
mukarrer bulunan Yedikulede Kürk
çd Hüseyinağn mahallesinde atik 
Ycdikule cedit lmral.or soka
ğında 75 - 73 atik 214 - 216 - 210 
cedit nu ıı..ır ıılı bir bap dükkanın 
m ırnarsa ın bir ay müddetle temdiden 
müzayedeye vazolunarak 70 lira be
delle talibi uhdesinde olup bazı es
babı kanuniyeye binaen 20 gün müd
detle temdit ile müzayedeye vazo
lunmuştur. l\fozkur dükkanın cepheıi 
demir parmaklıklı olup zemini çi
mentodu". Ahtap merdivenle yuka
rıya çı'·ılır bir gezinti :oahalli üze
rinde bir oda bir hali mevcuttur. 
Hududu sağ tarafı Dokaimanın fırını 
arkası Doksimanın mutfak mahalli 
sol tarafı Emine Hanımın fırını ar
sası cephesi tarikı am ile mahduttur. 

Miktarı mesahası arsa maa ebni
ye dahil olmak üzere yüz on dokuz 
arşın terbiinde ve 68,75 metre mu
rabbaı ol up b:.:ndan 33 arşın bina 
mnhallid ;r. rı .-\fır bina ahş:ıp olup 
muhtacı t . Mevkiinin tramvay 
istasyonu r. ın<' yakın ve şerefli 
bulunmasına nazaran beher metr 
nıurabbaına üç lira kıymet takdir 
edilmiştir . Mna dükkan arsanın kıy
meti muhnmminesi tamamı 542 lira 
olup talip olanlar kıymeti muhnmmi
nesinin ;-üz 10 u nisbetinde pey ak
çelcrini alnral. 927/ 1272 dosya numa
rasile 10/12/931 tarihinde lstanbul 
4 iincü icra memurluğuna saat 14 
dt!n 16 ya kadar müracaat eyleme
leri ilan olunur. 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğun
dan: Ramide Cuma mahallesinde 
Eyüp caddesinde atik 10 cedit 24 
numaralı bir bap hane tnmı:.mına 
1318 tira kıymet takdir edilen tama· 
mı açık arttırmıyn vazedil•niş olup 
6-12-931 tarih i oıdc şartnnmcDİ diyan· 
haneye ta ı ik ed lere 1

; 27 -12-931 tari· 
h"ne müsadif P• zar günü aaat 14 ten 
16 ya hndar lllanbul Üçüncü icra 
dairesinde açık arttırma ile satılacak
tır. Arthrmn birincidir, arllırmıya 

iştirak için yü2de yedi teminat 
altçesi alınır, müterakim vergiler ile 
Belediye resimleri vakıf· icaresirmüş
teriye aittir. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alikadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını hususile 
faiz ve masarife dair iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içınde 

evrakı müsbitelerile bildirmeleri 
lazımdır, aksi halde hakları tapu 
ılcillerilc sabit olmıyanlar ıntış bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar 

alakadarların icra ve iflas kanununun 
119 z.uncu maddesi hükmüne göre 
tevfiki hareket etmeleri ve daha 
faz.la malümat lstiyenlerin 930-3687 
dosya numarasile dairemize müra
caatleri ilan olunur. 

fıtanbul seldzincl icra memurlu
ğundan: Alacaklı Yusuf Ziya Beyin 
borçlu Feriköyünde Bomonti cadde· 
sinde Fırın aokağında 9 numaralı 

mandırada inekçi Hüseyin Lutfi 
Beyin zimmetinde bulunan baki} e 
eJll beş liradan maamaaarifin temini 
istifası zımmında borçlunun mezkur 
ahırında mevcut ineklerden bir re5 
inek tahtı hacze alınmıf ve borçlu 
taahhüdünü ifa etmediğinden mahcuı 
ineğ-in furuhtile paraya çevrilmeain• 
karar verilmiş olmakla bermucibi 
karar mezkiir in eğ' in 24 - 11 - 931 
t,ırihine müsadif salı a-ünü aaat 10 
dan 12 arasında bilmüzayede satıla• 
cağından talip olanların yevm ve 
vakti mez.kGrde mahallinde bar.ır 

bulunacak olan icra memuruna mü
racaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

Kiralık Yalı 
Dört oda, mutfak ve Terkoı 

suyunu havi Cengelköyllnde Ku· 
leli caddesinde 77 No. b Yalı 
kiralıktır, Görmek için içindeki· 
!ere nıüracat ediniz. 

İkinci icra Memurluğundan: Bit 
borçtan dolayı mahcuz ve aatılma•1 

mukarrer bir adet müstamel 2339 
plaka ve 804,507 motör numaralı •• 
Şcvrole markalı kapala otomobil 29-
11-931 tarihine müsadif pazar gn11il 
saat 10 dan 11 e kadar Taksinıd• 
Şehit Muhtar B. caddesinde ŞeYJ'oı
acentesi Amerikan garajmda aç~ 
arttırma suretile satılacağından tali' 
olanların yevmi mezkOrda mabaDill"' 

ide hazır bulunacak memuruınoı' 
1930-3363 doıya numarasını banıil.
müracaat etmelCl'l lüzumu llJI 
olunur. 

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

fstanbul 3 üncü icra Memurluı; i' 
darı : Bir borcun temini istifaıı '.,-. .., 
mahcuz ve paraya çevrilnıeıuf\fl.,,, 
karrer bir .adet çift l apak ~u,-' 
markalı kebır kasa Galatad• •IJllol 
diye hanında ikinci katta 2S 1 ç_,.. 
T~. 931 tar:hine tesadüf ed~~b•re1' 
şamba günü saat 12 den ıt ııtı'' 
açık arttırma ımretile satıh•C"•c•" 
Talipler inin mahallinde ~bul~~n"'• 

ınüra caat'arı ilan 

Kulak, Boğaz, Burun Müt 
etıa•sıs• 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep sokak 

4% 
Telefon : 

ı 


