
YENİ .SENE BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN •• 
Ankara Muhabirimiz Bi diriyor: 

larımızın c rası 
omiteci Korkoşundan Hiç Bir Kum-

• 
a Bunları Getirmek istememiş 

Devlet Ban• 
kasının senna· 
yesini teşkil et· 
rnek üzere, A· 
merikadan satın 
alman albn çu-
bukların nakli 
hadisesi, herhal· 
de sizi alikadar 

Şerburg limanı
na gelmişti. Ha· 
mule, beheri,tak· 
riben (SO)kilo çe· 
ken (64) fıçıdan 
ibaretti. Kıyme
ti de (3,383,000) 
dolardı. 

Umumiyetle 
Amerikadan ge• 
len altınlar ya 
külçe , yahut ta 
basılmıt nükut 
halindedir. Bu 
altınlar iae çubuk 

etmiş olacakbr. 
Bu altınlar, "U· 
mum Nakliyat 
Şirketi,, tarafın· 
dan Şerburgtan 
İstanbula geti
rilmiı ve nakil 
muamelesine şir
ketin mUmessiU 
M. Jorj Bloh ne-
ı:aret etmiştir. Bankaların kasa dairelerinde altı• srokıgatı 

ha 1 in dedirler. 
Her fıçı, iki ta· 
rafından mühür
lenmiştir. O su• 
retle ki, bir fıçıyı 

Bu zat, kat'ı teaellUm muame
' lesi yapılıncaya kadar burada 
kalacaktır. M. Bloh (64) fıçı için
de nakledilen altınların seyahatini 

flSyle anlabyorı 

Amerikadan Fransayı ... 
-

11Albnlar. ayin on ikinci sa
bahı saat ( 6,30 ) da, F ransanııı 

açabilmek için bu mühlirlerl boz• 
mak, batta fıçıya parçalamak IA
%ımdır. 

[ Duamı 4 üncD nyfada ) 

En Kıdemli 
Türk Dnktoru 

l Tıp Alemini Alikakar 

Haber aldığımıza göre, bah· 
riye miralaylığından mütekait 
doktor Tahsin Beye (Şeyhul
etiboa) lık unvanının verilmesi 
için bazı doktorlar bir teşebbüse 
girişeceklerdir. 
h Söylendiğine göre Tahsin Bey, 

Ugün hayatta olan doktorlarm 
en yaşlısı ve eskisidir. Bundan 
taın (71) sene evvel Tıbbiyeden 
çıkmış ve doktorluğa başlamıştır. 

Tahsin Beyin diploma numa· 
ras ı ( 319 ) muş. Halbuki ge· 

:en •ene verilen diplomalann 
Utnaraları ( 5200) den başla· 

tnaktad D'v V k ı.r. ıger taraftan Sıhhat 
d·e iletı kendisine (500) lira he-
ıye etmiştir. 

Eden Bir Hidise 
-~~~~~--~--

Kanser Tedavisinde Hangi Usulün 
Muvafık Olduğunu Tıbbıadli Bildirecek 

Dün, ÜçUncD ceza mahkeme
sinde bütlln tıp Alemini allkadar 
eden mUhim bir dava görillmüş
tnr, hadise ıudur. 

Esbak Maliye Ewakı naktiye 
MUdürU Davut Efendinin arkasın· 
da bir (ben) varmıf. Kanser ol
muş ve Dawt Ef. bunun neticesi 
ölmüt. Bu (ben), kansere tahav
vlll etmeden evvel kanamış, ltal
yan hastahanesi operatörü~ Sennl 
ile operatör Barbut Ef. ye müra
caat etmif. lkis! de ameliyat tav
siye etmişler. Adi veya elektrik 
bıçağı ile tedavi. Şahit ola-
rak dinlenen bu iki zattan 
Barbut Ef. geçen celsede o 
zamanki hadiseyi böylece nak
letmişti. 

Bu müşavereden sonra Davut 
Efendi doktor ( M .. ) e müracaat 
etmiş. Esasen ameliyattan da 
korkuyorlarmış. Bu z:ıt elektroliz 
denilen elektrik tedavisini tatbik 
etmiş. Kanser olmuş. Sonradan 
yapılan ameliyat ta para etmemiş, 
hasta ölmüş. 

Davut Efendinin ailesi, şimtli 
doktor M ... i dava ediyor, emir 
ve nizame riayetsizlik, meslek ve 
san'atte acemilik, ölüme sebep 
olmaktan Amme davası açılmasını 
istiyor ve davaya kendisi de 
giriyor. 

V as/l Raşll Beg 

Dun, bu münasebetle malı· 
keme doktor Senni ve operati r 
M. Kemal Beyi dinlemiştir. 

Maznunu Avukat Vasfi Ra~it 
ve Platon Efendiler müda.faa 
ediyorlardı. Operatör M. Kt.mal 
B. ifadesinde dedi ki: 

"- Hastanın evine çağrılmış• 
tım. Son ümidin ameliyatta ol
duğu fikrinde bulundum. 

(Devamı 3 üneü tayfada) 

Gümrüklerden ıehrs eşgtı çılcarılıgor 

Dün Ancak Otuz Mavna 
Eşya Çıkarılabildi 

İhtikar Ve Fiatlerin Artması İlerliyor, 
Biran Evvel tedbir Lazımdır 

Diln Gümrllkte (J9'l8), (1929), 
(1930), ( 1931 ) senelerinde GUm
rllk antrepo ve ambarlarına gir
mi~ olup,ta beyannameleri munta
Eaman takip edilmediği ıçın 
kararnamenin neşrinden sonra 
"Kontenjan ,, a tabi olan eşyanın 
beyannameleri tüccarlara tevzi 
edilmiştir. Verilen beyannamele
rin ekserisi (1928), (1929), {1930) 
senelerine aittir • Tüccarlar bu 
beyannameler üzerine Gümrükten 
mallannı çıkarmıya başlamışlar
dır. Dün verilen beyannameler 
(200) n bulmuştur. 
Bahren nuameleye Tabi Eşya 

Bahren muameleye tAbi eşya-

Hükiimet 
kalideTed 

nın birkaç gündenberi denizde 
beklemesi Liman şirketinin tüc
carlardan mavna yevmiyesi alma
sına sebep oluyordu. Gümrük 
idaresi tüccarı bu mavna yevmi
yelerinden kurtarmak için bnhren 
muameleye tabi eşya beyanname
lerinin de tevziine başlamıştır. 

Dün bu beyannamelerden ( 40 ) 
tanesi dağıtılmıştır. 

Bazı Kar1sı klıldar 
' Beyannamelerin lrnntenjana 

göre tevziinde hakkile bir sıra 

takip edilmediği söylenmektedir. 
Mesela: ( 17 ,433) numaralı beyan
name (17,363) numaralı beyanna
meden (6) saat evvel alınmıştır. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

- . 
iç..-
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Ankara, 23 (Hususi Muhab:riınizdcu ) - Son aldığım malumnta 
gfüe, hükumet ( 932 ) bütçesinde t am bır muvazene temini ıçin yeni 
fevkalade tedbirler düşünınüştJr. Bu yeni tedbirleri iki esasta toplamak 
mümkündür ı 

1 - Devlet masraflarında aza mi taı;aaruf. 

2 - Varidatı hakiki miktarile ö lçmek. 
Bu iki eıu ( 932 ) bütçesinin t a nziminde ta tbik ed ilmek sur ·tile 

ortaya mütevazin bir bütçe çıkarılmaya gayret edilecektir. Bu sebep)" 
bütçe milzakereainin çok münakaşalı olacaği an laşılıyor. Bir kısım 
meb'uılar yeni bütçenin ( 140 • 150 ) milyon arasında tanzimini ileri 
ıürmektedi~ler. Yulc.arda işaret ettiğim ikı esaa için de şu çareler 
muvafık bırer tedbır olarak nazarı dikkate alınmıştır: 

Bir kısım Devlet deirelerinin ve vazifelerin birleştiril
mesi, inhisar idarelerinde azami tasarruf, Dü_qunuumumige 
flB Osmanlı borçları için geni bir itilafa kadar bütçeye kar
şılık konmaması, Bütçeleri kabarık dairelt:rde masraf /arı 
azaltmak. 

Aynca Barem cetvelinin tadili ve en fazla maaşın ( 350 ) 
lirayı geçmemesi de ileri sürülmektedir. 
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r Halkın Sesi 1 

Kaçakçılık Müca- J .. _____________________ _ 

del:~L.!!~!~:~p AGIR CEZADA ı:~m~=~~rk? 
tiddetli bir mücadele hare• 
kctine batlıyacağı, fevkalade 
tedbirler alınacağı haber 
l'eriJmektedir. Halk, bu mllca
dclenln derhal başlamuını 
istiyor ve ıunlan ıöylüyorı 

KAÇAKÇILIK 

Srtla Bey ( Beyoğlıı AynaJı çe9m• cacl
de.•l 123) 

- Kaçakçılık, tepelenmesi 
lazımgelen amansız bir düşmanı
mızdır. Gizli bir sıtma gibi sinsi 
sinsi hudutla.tımı:zdan girmek im
kamm bulan ve milli servetimizi, 
hazinemizi kemiren bu ejderin 
bir an evvel başının ezilmesi için 
ne yapmak }Azımsa yapılmalıdır. 
Hükümetin bu hususta alacağı 

her türlü ve fevkalade tedbirle
ı'İn arkasında bütün millet bir 
kütle gibi yürüyecektir. .. 

irfan Be7 ( S.ylıcn YalıkBy, çayır ead
dw 12 > 

- Tediye muvazenemizi boza
cak kadar mühim olan kaçakçılıkla 
mücadele için alacak fevkalade 
kararların hararetli bir taraftan
yı m. Çünkü kaçakçılık hem hazi
neyi zararlandmyor, hem de ha
yata pahalılaştırdığı için fakir 
halkı iz'aç ediyor. Kaçakçıyı bir 
casus ve hain telakki eden ve 
ona göre cezalar veren yeni bir 
kanun hazırlanmalı ve derhal 
faaliyete geçilrnelidir. 

• Jf. 
LOıtff B. (Sirkeci Velora ban 15) 

-Memleketin, kaçakçılık sure 
tile, bir santimin bile, harice çıkım 
ya, tahummülü yoktur. Bunda saçı 
bitmiyen yetimlerin, zavallı dulların 
bir lokma ekmek ve bir yudum 
sütii vardır. 

Memleketi kara ve korkunç 
istili ordularından temi:zliyen 
Türle kudreti, hudutlarımızdan 
uzanan ve hazinemizin 'mil-
yonlannı çalan bu kollan 
da kırmalıdır. Dünyanın hiçbir 
yerinde bu kadar kaçakçılık ya
pılmaz. Eğer bir kaçakçılık yapıl
masaydı ne buhran kanunu yapı
lır, n"ede bütçe endişesi olurdu. 

JıL 

"Nri B. (Sultanaham 79) 

- Suriye hududunda elli 
milyonluk kaçakçılık oluyormuş. 
Bu para bütçemizin üçte biridir. 
Bu kaçakçılar hakkında bir mer
hamet hissi dumak bile bir iha
nettir, kaçakçılar kıpırdamıyacak 
bir hale getirilmelidir. 

Mücrim Adedinde Fazlahk 
İstanbul Tevkifhanesinin defter

leri üzerinde yapılan bir tetkik 
neticesinde miicrim adedinin g~ 
çen senelere nisbetle fazla oldu

Bir Mahkumiyet 
Kararı Tefhim 
Edilirken .. 

Dün Ağır Ceza Mahkemesin
de bir katil davasının neticesi 
alınmış, fakat garip bir hadise 
de olmuştur: 

Agop isminde birini öldüren 
Bahçıvan Hüseyin Ağa muhake
me neticesinde beş sene hapse 
mahküm olmuş ve karar kendi
sine alenen tefhim edilmiştir. 

(65) yaşında bir ihtiyar olan 
maznun, karan dinleyince reise 
hitab,.n şöyle demiştir: 

" Ben beş sene yaşıyacak mı
yım? Çok ihtiyarJm." 

ihtiyarın ağzından bu sözler 
çıkar çıkmaz, salonda bulunan 
12 yaşandaki kızı müthiş bir fer-
yat koparmış, sonra annesının 
kollan arasında dışarıya çıkarıl-
mıştır. ihtiyar mahkum da tev· 
kifbaneye iade olunmuştur. 

Borç Veren]er 

n

1 

Bir Mavnada 
l .Kaçak Eşga 
Yakalandı 

. . 

İşte, bugün bir küçük çocuk 
resmi dercediyoruz. Annesi, ba
bası veya kendisi bunu elbette 
tanıyacaklardır. 

Bu takdirde Matbaamıza mü· 
racaat edilerek hediye verilecek 
olan İş Bankası kumbara bede
linin aJdırılmasmı rica ederiz. 

Dün Haliçte bir mavna kaçak 
kömür yakalanmışbr. HAdise 
şudur: 

Hacı Hasan Kaptan ( Çakır ) 
ismindeki mavnasma Bulgaristan
dan mangal kömürü yüklemiş, 

İstanbula gelmiş ve Haliçte d~ 
mirlemiştir. Fakat Rüsumat me· 
murlan gerek Hasan Kaptanın, 
gerekse tayfalarm vaziyetlerinden 
şüphelenmişler, sonra kayığı ara
mışlardır. Ancak bu araştırma 
neticesinde mavnada kaçak eşya 
bulunamamıştır. Fakat memurlar 
kömürleri karıştırdıkları :zaman 
dip tarafta ( 27 5 ) kilo kaçak 1 

Bulgar sigarası, (136) okka barut, 
( 2 ) şişe kolonya ve bir şişe de 
kaçak konyak bulunmuştur. Kap
tan ve tayfalar yakalanmışlardır. 

Ekmek Sarfiyatı 

Teminat Göstermiyen İkraz Ah k c· . 
Müesseseleri Kapahlıyor ır apı ı~ayetı-

lstanbulda Günde 177500 
Kilo Ekmek Yeniyor 

Geçenlerde yapılan bir nizam· 
name ile rehin üzerine borç ve
ren müesseseler murakabaya ta
bi tutulmuştu. Yapılan resmi bir 
cetvele göre İstanbulda ( 82) 
sarraf ve ( 91 ) ikraz müesse
sesi vardır. Şimdiye kadar 
( 18) mfiessese müracaat ederek 
lktısat Vekaletinden ruhsat al
mıştır. Nizamname mucibince 
sermayesinin ( 5 ) de birini lktı
ıat Vekaleti emrine nakit veya 
ipotekli borç senedi şeklinde 
teminat göstermiyen bir müesse
se vilayetçe kapatılmıştır. Ruh
sat alan müesseseler her sene 
asgari iki defa teftiş edilecektir . . 
Bunlardan ödünç para de~eri 
tutmıyanlar ve her üç ayda bir 
plançolannı Ticaret müdürüyctle
rine vermiyenler kapatılacaktır. 

Olum Tahkıkatı 
Müddeiumumilik, bir çocuk , 

düşü:me esnasında vefat eden 
Madam Mari tahkikatmı henüz 
bitirmemiştir. Dün de Madamı 
tedavi eden doktorlardan Bahar 
ve lstavraki Efendilerin muayene 
defterleri tetkik edilmiştir. 

TUrklüğe hakaret iddiası 
Haskel isminde bir musevi 

tacir Türklüğü tahkir cürmile 

nin Yeni izleri 
Polis ve Müddeiumumilik 

Ahırkapıda bir mahzende bo~ 
muş olarak bulunan ceset hak
kında tabkikabna devam etmek
tedir. Şimdiye kadar yapılan 
tahkikatta kuvvetli deliller elde 
edilmiştir. Boğulan adaman Aiıa
doludan buraya gelmiş bir tacir 
olması ihtimali çok kuvvetli gö
r~ilmekte ve tahkikat bu cihetten 
ileriletilmektedir. 

( 1 O) Lira Cgza Verecek 
On iki buçuk senelik mahku

miyetini birkaç ay evvel bitiren 
Celal isminde bir sabıkalı, kaçak 
sigara satarken yakalanmış, ikinci 
cezada (10) liraya mabkunı edil
miştir. 

On Beş Esrarkeş Yakalandı 
Dün on beş esrarkeş Galatada 

topal Şükrünün kahvesinde esrar 
kahağı çekiştirirlerken cürmü 
meşhut halinde yakalanmışlardır. 
içeride mühim miktarda esrar 
bulunmuştur. 

Yeni Bir Müşteri 
Hamburgta bir müessese, 

Türkiyeden keten tohumu, kuş
yemi almak üzere Ticaret Ofisine 

İstanbulda dört, beş sene 
evvel günde 3500 le dört bin 
çuval arasında un istihlik edilir
ken bugün bu miktar ( 2500 ) e 
kadar döşmütür. Bunun sebebi 
de lstanbul nüfusunun (1.200.000) 
den (680,000) e inmesidir. Her 
çuvalda (71) kilo un bulunduğuna 
göre İstanbul halkı her gün 
(177,500) kilo ekmek yemektedir. 

Çatalca Hükumet Konağı 
Vilayet daimi encümeni Ça

talca hükumet konağının tamiri 
için tahsisat ayırmıştır. Konak 
bu sene içinde tamir edilecektir. 

Henüz Bir Haber Yok 
Dünkü nüshamızda 15 yaşında 

Mehmet isminde bir gencin Salacık 
iskelesinden bir sandalla denize 
açıldığını, iki gündür haber alın
madığmı yazmıştık. Dün de lazım 
gelen yerlerden sorulmuş, fakat 
henüz hiçbir haber çıkmamışbr. 

Palavracı!ık Bukadar Olur 

T ec;rinisani 23 

Günün Tarihi 

İkhsat Vekaleti 
Müsteşarı Geldi 
lktı1at Vekiletl Müsteşar1 HüınO 

8. diin fehrimize gelmiş ve fkt.Ht 
Vekiletine merbut müe11e1elcr er· 
klnile temua başlamıştır. 

Mllstqar O. dün Borsa Komiıerl 
Adil. Ticaret müdürü Muh•i n Beylerle 
ithal.itin tahdidi üzerine haaıl olan 
vaılyeti görüşmüştür; Hüınü .B. tet• 
kikabnı birkaç güne kadar ikmal 
ederek Adil Beyle beraber Ankaraya 
ıidecektir. 

Hazırhk Müsabakaları 
Yunan maç1arma bir bazırhk 

olmak Uzere dün Galatasaray ile 
F enerbahçe takımlara bir idman 
müsabakası yapmışlar, iki taraf 
karışık takımlar teşkil etmek su
retile ve oyuncular alışkın bulun· 
dukları mevkilere göre seçilmiş
lerdir. 

idmana iştirak edenler Ulvi, 
Rıza, Nabk, Burhan, Vahi, Nec" 
det, Kemal, Hadi, Firuzan, Mu
%affer, Zeki, Alaeddin, Latif, 
Niyazi Beylerdi. 

idam Cezaları 
Ankara, 22 (Hususi) - Yap

bklan cinayetlerden dolaya muh
telif mahkemelerce ölüm cezasına 

çarpılan Cemal, İbrahim ve kar
deşi İhsan, Ahmet Refik, Salih, 
Yaşar ismindeki mahkümlar hak
kındaki kararlar Meclis Adliye 

Encümenince tetkik edilerek He
yeti Umumiyıeye sevkine karar 
verilmiştir. 

Kaçakçllık Tedbirleri 
Diy.vbekir 22 - Dahiliye Vekllf 

Bey bunda bHhana kaçakçıblr 
hakkında alınacak tedbirleri görüştü• 
Yann Siiride fidecek, iki gün kal
dıktan aonra tekrar buraya döne· 
cektir. 

Ağrı Maznunları Adanada 
Adana, 22 ( Huıusi ) - Ağn et• 

kıyalıj'ı eınasında yakalanan n:ıaı

nunlar buraya getirildi. Muhakernr 
leri yakında başhyacakhr. 

HUkOmeta Bir Teklif 
latanbul pul tetkik memurlarınd•11 

Ahmet Cndet B. Vekalete şay•111 

dikkat bir rapor vererek ikramif' 
kazanan tayyare biletlerinden yuıdl 
bir damga reımi alınmasını ve damı• 
rumine tibi milyonlarca evrak• 
iklfer kuruş damga resmi daha ili
veaini t~klif etmiş, bu suretle ıened~ 
( 100) bin lira temin edileceğini ilel' 
ıilrmüftilr• 

Manisa Hastanesi için 
Ankara, 22 ( Huıusi ) - Sıhbİ1' 

Vekili Refik Bey Man•aa meb:::; 
Refik Şevket B~yın Manisa basta , 
hakkında ıorduğu ıual takririll 
hazırladığı ceyaba meclise -rermit;:i, 

Cevapta baıtanenin Ukbah .1_ 
Manİ•ada inşasına batlanacat• bi 
dirilmektedir. ~ 

=================================================================================================~ 
~--------------------------------------------~------------------------------------------------------------------"'\ 
ğu görülmüştür. mahkemeye sevkedilmiştir. müracaat etmiştir. 

( Jurnal dö Jenev ) ismindeki 
ecnebi gazetesi kt:ndisini vapurda 
öldüren suikastçılık maznunu Ca
nikyam Türk polisinin öldürdüğü 
yalanım uydurmuş, bu arada da
ha bir takım yalanlar kıvırmıştır. 

Romanya KonsuJosu bu yalanları 
sarih şekilde tektip etmiştir. 

1 Son Posta'mn Resimli Hikfigesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Plôn 1 

1 : Operatör Emin Bey - Gel, Hasan 
Bey, seninle ıu belediyenin mahzenine 
inelim. 

Hasan Bey - Haydi hakalua. 

2 : Operatör Emin Bey - Bütün 

bu yığınlarla kAğıdı görüyor musun ? 
Bunlar tehrin plinluı ..• 

I 

3 : Operatör Emin Bey - Vaktile 
bunlara yüz binlerce lira verildi, buralarda 
yığıldı kaldı. Şimdi 250 bin liraya bir 
plan daha yapbnlacak ... 

bi11Je,.ı. 
4 : Hasan Bey - Evet, yUı . lctf' 

lira değer kıymetsiz kağıt ahrıı, ı.ı
metli kAğıtlarımw da bedava BuJsat 
veririz. 
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ffergün 
Münderecatımızın çok
lıı.gundan dercedilememiş
tir. -...__..._: .. ::=::;;~~---·-·-·---.. -.. -· ...... 

l ıp Alemini Alaka
dar Eden Bir Hadise 

( Battarafı 1 inci •ayfada ) 
Hastanın vefabndan sonra 

refikua bana müracaatle maznun 
doktor (M.) in, kocasının ölümün
de bir kusuru olup olmadığım 
vicdamma müracaat ederek sor
du. Meselede hakem oldum. 
Tetkik ettim. Maznun (M.) in 
Davut efendinin 6lürnünde batası 
olduğunu tesbit edemedim. 

Müteakıben iddia nıakamı,eh
livukuf sıfatile Tıbbıadlinin mü
taleasının alınmasını istedi. Buna 
Vasfi Raşit Bey itirazda bulundu. 

Dedi ki: 
- Mesele fenni ve tabbi bir 

mesele değildir. Şu veya bu te
davi usulünün isabeti hakkmda 
bir karar da verilemez. Mese
le sırf bir hukuk meselesidir. 
Bunu tetkika ela mahkeme kudretle 
selahiyettardır. 

Esasen mesleklerinde kıymet
tar olan şahitlerde kanserin bu 
tekilde tedavisinin de doğru oldu
ğunu söylemişlerdir. 

Fakat mahkeme bu noktaina
zarı kabul etmedi. Elektroliz te
davisinin san'atte bir acemilik 
olup olmadığını Tıbbıadllden sor
maya karar verdi ve iddia makamı· 
Dm mntaleasıru musip g6rdn. 

M. Loucheur Vefat Etti 
Paı i-, 22 ( A.A ) M. Louch,.ur 

vefat etmiştir. 

Feci Kaza 
Bir Genç Vapurdan Denize 

Düıtü, Boğuldu 

Dün gece Kadıköyden gelen 
Heybeliada vapuru köprüye ya
naşmakta iken 15 yaş!armda bir 
ıenç, iskeleye atlamak istemif, 
fakat ayağı kayarak denize dnı
ınüş, boğulmuştur. 

f eslihat Müzakeresi Ve Türkiye 
Ankara, 22 - T es1ihat mü

zakeresi hakkında Hariciye Ve-
kAleti taraf.n -lan Cemiyeti Ak
vama mühim bir mektup göode
rilerk Türkivenin bütiln kolllfU• 
larile dostlıik ve iyi komıuluk 
hlün<'sebetlerinde bulunduğu, bu 
Sebeple Milli Müdafaa bütçesinde 
hliyük tenzilit yapıldıiı bildiril
llliıtir. 

Afyon Mukavelesi 
Ankara. 22 (Hususi) - Yu

loslavya ile hükumetimiz arasında 
•ktedilen afyon mukaveleıi bu 
•Yın yirmi beşinde Ankarada im
ı.t•nacaktar. ----komisyon Teşkil Ediliyor 
8tı Ankara, 22 - Hükümet ve 
ıc.[.6k Millet Meclisi bazı mınta-
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Bir Köy, 

1 - Silrüden olmak kolay. 2 - Kösemen olmak ta kolay. 1 

1 
1 

3 - Fakat çoban olmak güç

tür. Cemiyet içinde çoban olmak 

için ça l ışmalısınız. 

TELGRAF HABERLER} 

iTHALAT 
• 

lzmir Tacirleri 
Başvekalete 
Müracaat Ettiler 

lz.,ı ir, 23 (Hususi) - Şehri
miz ithalat tacirleri dün bir içti
ma yaparak tahdit karannın 
isabetini teslim etmekle beracer 
lzmire tahsis olunan ithalat mik
tarının azlığı fizerinde durdular. 
Bilhassa lstanbula yüzde doksan 
tahsis olunup lzmire yüzde on 
bırakılmasının zararlı olduğu gö
rüşüldü. İstanbuldan lzmirin ihti
yacı için getirilecek mallara nav
lun ve masraf verileceği için 
hayatın İzmirde pahalılaıacağı 
tesbit edildi. 

Neticede Baıvekllete, Maliye 
Ve klletine telgraflar çekilerek 
y6zde (30) ithalatın lzmirden 
girmesi temenni edildi. ltbalit 
kom!syonculan işlerin açılmasım 
bekliyorlar. 

Adnan 

İhtikar Yapılıyor 
Adana Belediyesi Halka 

Tebliğ Neşretti 

Adana. 22 (Hususi) - Şeke
rin okkası seksene fırlamıştır. 
Belediye, elli beş kuruta satını· 
yanlann en yakın karakola haber 
verilmesini, bu gibi esnaf hak-
kında takibat yapılacağını haJka 
ilAn etmiştir. Mersin gümrüğünde 
elyevm (6) bin sandık şeker var
dır. Fakat listede isabet eden 
miktar henfiz bildirilmediğinden 
çıkar1lamam11br. 

Sallllıaıtin 

Napoleonun Bir Benzeri Bulundu 
Paris 22 (A.A) - Kendisinin 

Napoleona benzediği"; iddia eden 
bir adam, aksi idciia-a bulunan 
arkadaşlarile kavga etmiş, bir hayli 
alay edildikden sonra p >lis kara
koluna gütilrtılmOttilr. 

Başvekil 
Meclist;- Mühim 
İzahat Verecek 

Ankara 23 (Hususi) - Ye
ni Bötcede muvazene temini 
için alınması düşünü'en fevka
lade tedbir!erin müzakeresi 
münasebetile ~ talili yap· 
maması cereyanları kuvvetlen
mektedir. Başvekil ismet 
Paşa yeni tedbirler mOnase
betiyle Mecliste uzun ve çok 
mühim izahat verecektir. Baş
vekil bu nutkunu, Dahiliye 
Vekilinin avdetinden sonra, 
takriben Kinunevvelin on be
şine doğru söyleyecektir. 

Bitliste Durmadan 
Kar Yağıyor 

Bitlis, 23 ( Hususi ) - Hava 
azgın ve şiddetli bir manzara 
aldı. Hararet derecesi aıfmn çok 
aşağısına düşmüştür. Durmadan 
kar yağmakta, yığanlar teşkil 

MÜSABAKA 
-----

Pera Takımının 
Dünkü maçında 
Hadise Çıktı 

İzmir, 22 (Hususi) - Buglln 
( Pera ) klübü ikinci maçım f zmir
sporla yapb. Oyun ( 4-0 ) 1zmir
sporun mağlübiyetile bitti. Oyu
nun bitmesine beş dakika kala 
bir İzmirsporlunun bir Peralıya 
elile çarptığı görüldü. Bu hare
keti seyirciler soğuk kanlılıkla 
karşılıyamadı. Bu suretle oyun 
devam edemedi. Adnan 

Yeni Vergi Maliye Encümeninde 
Ankara, 22 (Husuıi) - Ma

liye Encümeni alikadar Vekille
rin iftirakile ayhklardan keail
mek auretile abnacak olan MiUI 
lktısadiy•b Korama vergisi pro
jesini tetkıka baılalDlfbr. Ver
gınm senede devlete 10 - 12 
milyon lira temin edeceği tah
min edilmektedir. 

Yeni Listeler 
etmektedir, 

N. Yılmaz Hususi Bir Komisyon 
--C- Tarafından Hazırlanacak 

Tasarruf emiyeti Ankara, 22 (Hususi)- Kanu-

Son Kararlar Münasebetile 
Faaliyete G!çiliyor -

Ankara, 2ı ( Hususi ) - Milli 
iktisat ve Tasarruf Cemiyetinin 
merkez ve ıubeleri memleket ik· 
tisadiyatını koruma kararnamesi 
hakkında balkı tenvir edecekler
dir. Bu monasebetle Cemiyet 
Reisi Kizun Pap yaran bir be
yanname netredecektir. 

Suriye Meclisi Açıhyor 
Pariı, 22 (A.A) - Suriye 

teşkilata esasiye kanunu mer'iyet 
mevkiine glrmiftir. Suriye meb'u
san intibabab Gnllmfizdeki ki
nunusani ayında icra edilecektir. 

nusani ve şubat aylarına mahsus 
111thalAtı tahdit lıstesini" bir ko
misyon halinde Ticaret ve Sanayi 
ve Gfimrük Umum MüdOrleri 
hazırlıyacaklardır. Birinci listenin 
tatbikab etrafında BOytlk Millet 
Meclisine bazı mOracaaler olmut
tur. Arzuhal Encü~eni bu mllra
caatleri Gnmrtık Umum Müdilrtı 
Ihsan Bey de bulunduğu halde 
müzakere etmittir. Yeni listelerin 
Oç aylık olHak tanzimi de dllfll
nlilmektedir. 

Temyiz Mahkemesi Tıfıntyor 
Ankara 22 (Huauai) - Tem

yiz mahkemesinin Anka.raya nakli 
kat'i surette kararı.,tınlmııbr. 
Bina aranmaktadır. 

Bilgi Tohumu 
Ekiyor 

---------------- ~ s. ... ... 
Marmara sahilinde, üzUmil 

kadar tatlı, sebzesi kadar taze, 
köylüsü kadar sAf ve temiz bir 
köy vardır: Tavşancıl. Bu, iki yüz 
yetmiş evlik ve mahsulü zengin 
usarelerle dolu küçük memleket 
parçasının bir mektep binasma 
ihtiyacı vardı. Keşif yaparlar: 
Dokuz bin lira ister. fı yardıma 
kalırsa epey beklemek lizımge
Jecek. Sattıklan ilzümiln ve 
zerzevatın parasile bilgi almak 
istiyen köylüler, lzmit \'iliyetinin 
verdiği bin beş yüz liraya, kendi 
ceplerinden, beş bin lira dllha 
katarlar; üstelik, inşaatta, kendi
leri de çalışırlar ve mektep binasını 
altı bin beş yüz liraya çıkarırlar. 

Bir köyde, beş altı bin lira
ya çıkan ilk mektep binası, ba
na, Ankarada beş altı yiiı bin 
liraya yapılan bir Muallim mek
tebi binasından daha çok 
ümit ve sevinç veriyor. Ziraat 
memleketiyiz: Yalnız köylerimizin 
toprağına buğday değil, köylü
lerimizin dinç ve sif zekilanna 
da bilgi tohumu ekmeliyiz; ve 
emin olahm ki birçok köyleri
mizin toprağı kadar, çocuklan
nın zekalan da bereketlidir, 
cömerttir. 

Artık, bu ilk mektep binua 
yapıldıktan sonra, Tavşancıldan 
yalmz üzüm ve sebze değil, 
okumuş adam da bekliyeceğiz. 
Güzel T aytancılın bu busuata 
da bol veözll mahsuller verece
ğine eminim. 

Liste Hataları 
Haberimiz Dofrudur, An

karada Tetkikat Baıladı 

Ankara, 22(Husuai)-İ"tlıa1Ab 
tahdit liıteai" nde bm yanlıthk
lar olduğu anlqılmıtı bu suretle 

gazetemizde verdiğimiz haberler te
eyyllt ctmip. iktisat Vekileti bu 
yanhtlıklar ve listelerin tatbikm
da görülen bazı mllfk6ller hak
kında tetkikata bqlamııtır. 

Meb'us Sırrı Bey Bayıldı 
Ankara, 22- Mnstakil Meb'ua 

Sım Bey dlln Meclis koridorunda 
gezerken anawn bayılmıı, tedavi 
altına alınmışbr. 

Mektepliler Matbaamızda 
lstanbul (44) tınctl ilk mektep 

talebesi dnn muallimlerile birlikte 
matbaamıza ziyaret etmitler, bir 
gazetenin nuıl çıkbjı ve çıka
nldığı b&kloada kendilerine iza· 
hat verilmiftir. 

Eski Kırıl Ne Diyor? 
Paris, 23 - Sabık ispanya 

Kıralı ( Jurnal ) gazetesi muhabi
rine ıunlan s6ylemittir : 

"Basit bir vatandq olmak •• 
o auretle kalmak karanm verdim. 
Kendi kendimi tlbi tuttuğum bu 
karardan beni biç birpy vazıe
çiremez." ~ rda salgın bir ıekil alan ka

...:•lıiın 6nünll almak için en 
9e l! tedbirleri almaya karar 
~ l'llıit •e bu mOnuebetle müte
lco:sların da ıftirak edeceii bir 

.--------------------------------------------------------------~Kadıkögünde 

11YOn teşkili takarrür etmiftir. 

'tançuride Yeni Bir HUkOmet 
lıab~İkden, 23 ( A.A ) - Son 
eyı~ r.ere göre, burada teessüs 
l)ir b1nt olan cümhuriyetçi yeni 
teak· Ciınet, istiklAl i!anım ml\-

ıp H. 
llııdaki eı nng- Kiang mıntaka-
)etle .

1 
Moukden ve Kirin vili

oı.n rı e bunlara inzimam edecek 

edece~~o~ .. "ilaye~ini d~ kontrol 
1 ilan eylıyecektir. 

İSTER 
• 
iNAN, İSTER İNANMA! 

Şehrimize bir Bulgar operet trus: u reldi. 
İki gündenberi de temsil vermiye baıladılar. 

ilk oynadıkları opereti, Viyanada birçok de· 

falar seyretmiş meraklı bir arkadaşın ifadesine 
göre, Bulgar operet trupu, bu oyunu Viyanayı 
aratmıyacak kadar muyaffakıyetle oynamıılardır. 

Bulgarlar, daha dün bizden aynlarak istik
lillerini ilin etmit kilçük bir millettir. Bulgar-

ların bu büyük muvaffakıyeti karf181nda bizim 
henüz operet trupumuz bile bulunmadığına 

bakarak, san'at sahasında garba yaklasmakta 
olduğumuza, artık 

IST-&R iSTER iNANMA/ 

Kinder Garten 
•Sabiha Zekeriya Hanıaun 

Kadık6yünde asri bir Kinder 
Garten tesisine teşebbls ettiğini 
haber aldık. 

Sabiha Hanım, Kinder Gar-
ten~ Türkiyenin en ur1 ve nil· 
mune olacak bir tanda tesise 
çahfmaktadar. 4-7 yafnıdaki ço
cuklar kabul edilecektir. Kinder 
Garten, Amerikada tecrfibe edi
len son Kinder Gartcnlere ben
zer her ttlrlll terbiye vuıtalan 
ile mllcebhez olacakbr. 



4 Siyfa 

Söz Aramızda 

Sokakta 
Nazarı Dikkati 
Celbedenler 

Genç bir erkek tanıyorum ••• 
Tanıyorum dedimse konuştuğum, 
filAn bir ahbap sanmayınız .•• Hani 
insanın ıokakta birçok defalar 
gördOğB, tesadüf ettiği kimıeler 
vardır... İtte bu kabilden tanı
mak. Bu genç acayip bir ıey ••• 
Hiç kimsede görmediğim uzun 
bir boyu. Hiçbir erkekte mevcut 
olmıyan geniş kalçalan var .•• 
IODra y6rllylişü bütün insanla,. 
dan bambaşka... Yamru yumru 
desem değil... Topal desem ola
maz, bunlardan başka tarif ede
mediğim... kimsenin de edemiye
ceği bir ytırilyiiJ. Bu adamJD 
dişlerinin arasında aıkıttırdığı 
uzun kırmızı renkte bir piposu 
ağzından hiç eksik olmaz. Başa 
daima havada • Küçük dağlan 
ben yarattım " der gibi sağına 
10luna bakmadan ytlrl1r. Bu aca
yip adamı görilnce gayrübtiyarf 
olduğum yere mıhlanır, arkasın
dan uzun uzun bakanm. 

Ne tuhaf vak'a .•• Maçkadan 
ı tramvaya binince her zaman 

tesadüf ettiğim bir Ermeni kadı
m da benim bindiğim tramvaya 
biner... Bu olmaz tesadüfün be
nim kadar onu da hayrete dü
ftirdüğüne ştiphe yok. 

Böyle ırk ıık teaadnf edenler 
kadın olurlarsa muhakkak biri
birile konuşur... Yol arkadafl 
olurlar. Fakat benimle bu kadın 
arasında ufak bir tebessüm bile 
teatisi imkinı yok... Buna aebep 
ya benim kadımn ylhüne sık aık 
gözlerimi aça aça bakmam, yahut 
ta onun kendini olduğundan 
fazla güzel anıp gururlanmuı ••• 
Kadının yüzüne ıık ıık, gözlerimi 
aça aça bakıyorum dedim .•• 

Neden biliyor moıun ? ... 
Bir türlü yekununu bulamadı

ğım et benlerini saymak için. •• 
Hem benim gibi bııtnn lram•ay 
ba.Jla da bu kadınm yüzl ile 
meşgul... Sonra sade ben olıa, 
ıık Sik bakacağım. Fakat göz
lerimi aça aça değil. Kadında 
asıl nazan dikkati celbeden fey 
benlerin üstündeki kllçük parmak 
bilyüklüğündeki tfiyler... Hem bir 
tanesinde bq altı tane birden. 

Bu gösterdiğim acayip tipler
den başka sokakta uzan dik
kati celbedenleri ben f6yle 11ra

byorum: 
1 - Manasız, ahenksiz aiyl

nenler. 
2 - Sesli sesli konuıanlar. 
3 - Yhlerini, g6zlerini had

dinden fazla boyıyanlar, 
4 - Sokak ortalannda, tram

ny arabalannda kaYga edealer. 
5 - Sapsağlam, dipdiri oldu

iu halde el açıp dilenenler. 
6 - Madalya takıp ıezen 

kadmlar. 
7 - Çok güzel " tık kızlar. 

Bu son şekilde nazarı dikkati 
celbetmek berkesin hoşuna gi
der. F alcat birden albya kada· 
nndan Allah cftmlemizi muhafaza 
etsin. 

Mt!lilıa Af111i 

Muammer Raşil Bey Eyileştt 
Birkaç gündenberi rahatsız 

olan Darülfünun Emini Muammer 
Raşit Bey memnuniyetle öğren· 
diğimize göre tamamen eyileş· 
miştir. Birkaç güne kadar •aza· 
fesine haşhyacakbr. 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Aliiyede Yaz Geldi 
Orada Hayat O Kadar Ucuz ki 
Okursanız, Hayret Edeceksiniz? 

Aliiye,(Hmust)
Burada havalar 
o kadar gtizel 
gidiyor ki Adeta 
lst~:obulun ilkba
han gibi desem 
hata etmemiı 
olurum. Gazete-
ler iç Anado
lunun bazı ye,. 
lerinde tahtessı
fır soğuklar bq
ladıpdan ve 
kar yağdığından 
bab ae di yor lar. 
Halbuki burada 
balk palto bile 
giymemiftir. Yaz 
mevsimine ait 
yeıil ve taz' 

ıebzeler kasabamızda botbol 1 
bulunmakta ve okkası beş ile 
on kunıı arasında sablmaktadır. 
Bu ıene iyi muzlar olacağı tah
min ediliyor. Kısmen kemale 
gelmiye baılamıştır. OkkUJ tim
diden kırk, ile elli kuruş ara
.. nda aablmaktadır. Yiyecek ve 
lçileçek okadar bol ve ucuz ki 
6ğrenineniz pfarıımz. 

Nohut beı, fasulye on, tere
J•imm en lliSJ 7etmiı kuruştur. 

A18igenln amaml göriiniişiJ 
Burada kış için hazırlık Adet de-1 
fildir. Çlinkn her zaman kamo-
riln okkası iki kuruştur. Memle
kette ıobaya ihtiyaç olmadığından 
Adet edinilmemiştir. Balık meb
mlen çıkmakta ve dördn bir ok
ka gelen Barbunya ile Mercan 
balığının okkUJ otuz ile kırk 
kuruı arasında aatılmaktadır. 

Portakal, mandalina ihracab baş
ladı. Bin taneai bq ile aekiz lira 
araamdadır. 

Bergama da Adana 
Çiftçisinin 

600Bin Kilo Tütün, Olduğu Borçları 
Gibi Duruyor 

Adana (Hus1111")- it ve Ziraat 
Bergamadan alınan bir ha- Bankalannın çiftçilere ait borçlatı 

bere göre Berzamada ( 600,000) faizsiz on ıene milddetle tecile 
kilo tiltün vardır. Henüz ne in· karar d"kl ·n·ı bild" · ti . I Yer ı en ırmış m. 
hısar daresl, ve ne de kumpan- • 

l b. kil b"I t-tü al ( Yeni Adana ) gazetesı de bu 
ya ar ır o ı e u . n ma- haberi ban Bankalar bazı çift • 
mıştır. Bergamaldar lnhısar lda- ÇI 
resinin biran evvel tntOn alma- borçlanın kaydile" yazmıı, yalniz 
8lDI istemektedirler. isim mevzubahl etmemişti. Bunu 

iş Halka Duştu 
lzmir ( Hususi ) - Her eene 

taprak Karııyakayı seller altında 
bırakan Alnrkuyu ve Soğuklruyu 
çaylan halk tarafından .temizle
necektir. Bu mükellefiyettea ka
çaalara ceza verilecektir. 

Marifetli Bir Odaca 

Ziraat Bankasından başka bütün 
Bankalar tekzip ederek benOz 
böyle bir karar verilmiı olma
dığım bildirdiler. Böyle olmakla 
beraber ıurası muhakkak ki bazı 
Bankalar bau çiftçi borçları için 
bu tekilde bir tesviye 1ureti 
kabul etmişlerdir. Esasen bu mu
amelenin mevcut vaziyet karşııın-
da en doiru bir hal tarzı olduğu 
da muhakkak g6rnlmektedir. Mmemea (Hami) - Geçen

de bure.cla çakaa yaugm eanuın-
da Noterlik dairesinden çabnaa Ancak bunan umumi olması, 
eşyalar lzmirde bulunmuştur. Et- hatırlı borçlular için iatilllal bir 
yalann Noterlik odacııı Hiiseyin muamele mahiyetinde kalmamaaa 
tarafından •bldığı anlqılmqtır.

1 
ela temenni olunmaktadır. 

1 
Saldlaattln 

Mersinde 
JBir AydaNeKadar Pamuk Bir Aile Yolda Te-
i ihraç Edildi? cavüze Uğradı 

Mersin limanında mevsimin 
ikinci ayı olan teşrinievvelde 
646:?86 liralık 11201 balya pamuk 
ihraç edilmiıtir. 

Ha!buki geçen •ene aynı ayda 
18338 balya pamuk ihraç edil
mişti. 

Bu sene pamok ihracatı ge
çen aenenin zattı olarak ağır ol
muştur. Bunun sebebide mahsulün 
geç idraki ve sterlingin aukutuaua 
buaule getirdiii neticelerdir. ,,. 

lzmlr, (Hususi) - Geçen giln 
refikuile birlikte Mezarlıkdede 

civannda gezmeğe giden Sa kum
panya&1 memurlanndan Kudret 
Bey üç kişinin taarruzuna uğra
mıştır. Şerirler Kudret Beyin pa
rasını almışlar ve refikası hanımı 
da beraberlerinde ıilriiklemek 
istemişlerdir. Fakat Kudret Beyin 
feryadı tlzerine herifler kaçmlf'" 
lardır. 

Hullsa, Ak-
ıenizin kenannda 
kıymetli bir ind 
gibi duran ka
gbamızda şimdi, 

hava müliyim 
ve mutedil, geçim 
vuıtalan bol ve 
ucuzdur. Öyle 
zannediyorum ki 
(Son Poata) kari
leri bu tafsilAh 
okuyunca kasa-

bamm ve bizi hayli 
lnakanacaklaıchr. 

M. hım 

Be' Ki'i 
Yakalandı 

Alliye (Hususi) - Bu civarda 
Bademağaa klSyOnde topal Hacı
mn çocuklan denilen yedi kişi, 
birçok katil ve hırsızlık hadise
lerinin maznunu olarak takip 
ediliyorlardı. Bunlardan beti ya
kalanarak tevkifhaneye konul
muştur. Diğer ikisi de yakalan
mak Ozeredir. iddia edildiğine 
göre bunlar bazı kazlara tecavüz 
cOr'etinde de bulunmuşlardır. 

iti. Asım 

lzmirde 
Üç Şerir Dağbaşında 

Pusu Kurmuşlar 

İzmir, 22 (Hususi) - Selçuk 
taraflannda oturan ve (Kara) İlmi 
verilen aşiret halkı arasında kanlı 
bir cinayet olmuştur. Aşiret ef
radından Kase Mehmet, Süley
man ve Durmut isminde Uç kişi 

Ali isminde birine dağ batında 

pusu kurmuşlar ve üç yerinden 

ağır BUrette yaralamıılardır, Ali, 
buna rağmen silihıDI ateşlemit 

ve Siileymanı 61dilrmOıtnr. Şerir

ler takip edil1Lekledir. 

Fiatler Çok Ucuz 
Akbisa, ( Husuıl ) - TDtihı 

lnbiaar idaresi Akhisar ve mlil-
hakatında tntlbaleri 20 - 60 kUl'Uf 
aru1Dda almaktadır. Tliccarlar 

bu fiatin çok ucuz olduiu fik
rindedirler. 

Konya da 
Belediye, Asri Ve Geniı 

Bir Bulvar Açacak 

Konya ( Husual ) - Belediye 
Konyamızda ıizel " asri bir 
bulvar yaptırmaya karar vermi19 
tir. Bu geniı caddenin İlmi 
(Allettin Bulvan) olacaktır. inşa· 
atına yakında başlanacak olan 
bu asri cadde Konyayı bir bayii 
güzelleştirecektir. 

.. Şehir meclisini ikinci içti• 
maında bazı vergilerden belediye 
hissesi olarak alınan kısmın indi
rilmeti etrafında da müzakereler 
yapıldı. Fakat benllz kat'ı bir 
karar verilmif dejildir. 

Altınlarımızın 
Macerası 

( Baıtarafı 1 inci Sayfada 1 

Yolda Haydut Korkusu ... 
Bu altınlar Şerburga gel 

zaman hiçbir nakliyat şir 

latanbaJa nakillerini üzerle ' 
almak İltemediler. 

Haydutlar ve komitecilerle 
olduğu söylenen Balkanları 
mek, hiçbir kumpanyaya ces 
vermiyordu. İşte bu vaziyet 
rinedir ki, ( Umumi Nakliyat 
keti ) bu işi üzerine aldı. 

Türk Sefaretinin T eşebbD 
Fakat daha evvel bu fıç 

ıerbest bir surette geç.mel 
temin etmek için Paristeki 
Sefaretinin teşebbüste bulunm 
rica ettik ve bu suretle ayni 
aaat (10,45) te Şerburgtan h 
ederek akşam (6) da P 
geldik. Burada yapılan akta 
miiteakıp (9,45) te Parisi terk 

Ayni gün saat (13,5) da 
ıehriae, sabahleyin de Avustu 
laviçre hududundaki Bük teh 
Yardık. 

Fıçılarla Koyunkoyuna 
Şerburg ile 

ben ve muavinim fıçıların bu 
duğu furgonda seyahat e 
Fakat Bal'den sonra fıçaları • 
Ya eden furgonun yanın 

yolcu •agonuna geçtik. Her 
dutta, hudut memurlan fı 
yeni mühürler wruyorlar, 
bunu yapmak için de daha 
velki mlihiirlerin sağlam 
olmacLğanı tetkik ediyorlard•· 

Şark Şimendiferi Korkuyotf 
Bu auretle Zvilingrad ' 

yonuna kadar geldik. f 
oradan ıonra Şark şimendifer 
geceleyin yolculuğa devaJll 
menin doğru olamıyacağını 
dircli ve oradan sonra hep 
düz yola devam ettik. 

Bir Torlu Bitmiyen Mua 
Fakat İstanbulda da bir 

beklemek mecburiyeti hasıl 
Çftnkü Şark şimendif 

fıçılann Yunan arazisinden g 
•İ münasebetile halli lazılll 
ban muameleleri bitirmemiJtİ' ti 

MDzakere ve muhabere rJ 
dığı için fıçıların daha eV\'el 1' 
lim edilmesi ve kumpanyanıJI~ 
nan memurlarile bilahare ~ 
ma11 takarrür etti. işte bu ~ 
le de benim vazifem hitaJlla v-~ 

oldu. Bu mllhim vazifeyi ~ 
olarak yapabildiğim içiD ' 
memnunum." 

SON POS~ 
• •• y.,,.1, Siy ad, Ha.adlı Ye rta•k f 

idare ı Ale-;:;:; mahaU ... 
Çatalçerne -"-1' 

Telefon latanbul • 2oı>J 
.. bı.ıl • , ... 

P9eta kutuu ı tan ,o"" 
Telsraf: latanbul SO~ 

ABONE f,ATl~oı~ 
TORKIYE - :;-/.1· 

1• Kr. 1 Se•• 1408 • 
750 " 6 AJ fjJ • 

-· s. sıtl' 150 n 1 n 

---.eril; 
Gelen evrak ged •" 

blalardan ınea'ul Y t ab:ıı 11 
_ ..... ı..ıı 6 1ı111~ 

C-ap lçla ınektupları d•'· 
pul llftvul 1 JJ 

111 
, J ı 

Adrc:a deği tir lıa ~ ) 



' Siyaset Alemi 

• 
irfanda 
Piyangosu 

20 
_ BiltUD lngiltere 

Londra . dl İrlanda 
herşeyi unutoıuş, şını . K .. • 
piyangosundan bahsedıyor. ~y 
1 d tranıvaylarda herkes u-
er e, ldilr Şu dedikodular 

nunla meşgu · 
balkın bu mesele ile .. ne . derece 
alikadar olduğunu gostenr. 

Bir kadıncağız bir bilet almış 
fakat ona birşey çıkmamış, onun 
biletine yakın bir bilete ise 150 

b ··h·' bin lira çıkmış ; unun mrru ,,;: .. 
meti su suretle izah ediliycr : 

'i: d ~ 
Meğer keşide günü ka ı?ca.gızı~ 
bahçesinden simsiyah hır kedı 
geçmiş talihini kedi bozmuş, çlln .. 
kil siyah kediler uğursuzdur. 

Diğer bir kadıncağız iyi bir 
para kazanmış onun kazanması 
mantıkidir. Çünkü matbahamn 
tavan:nda bir İngiliz lirası kadar 
yusyuvarlak bir örümcek a~ı 
vardır. Örümcek zaten para ala .. 
metidir. Çok zengin ve zengin 
olduğu kadar uımtkan olan Lord 
Valerana (100) bin lira isabet 
etmiştir. lsabet etmiş amma bileti· 
ni bulamıyor. Çok cömert olduğu 
için biletini bulmak işini hizmet
çilerine bırakmıştır. Bunların 
adedi ( 30) a yakındır. Bileti 
bulana yirmi bin lira vadeyle· 
miştir. Henüzl taharriyattan hiç· 
bir şey çıkmamıştır. Piyangodan 
evvel parasızlıktan dolayı bir 
Uirlü evlenmiye cesaret etıniyen 
birçok delikanlılar taliin lutfuna 
uğrayanca derhal nişanlanmış .. 
lardır. 

Korsikamn Temizliği 
Korsika - Adanın haydut· 

lardan temizliği ameliyesi Qid
detle devam ediyor. Spada ile 
Bomea ismindeki haydutların izi 
bulunmştur. Dorsina nahiyesinde 
oturan bir çoban Spada ile karde
şinin kulübesine girerek tehditle 
yemek aldıklarım ve Spadan n 
yemek yeryemez bayıldığım söy· 

!emiştir. 
Spada beş gün aç kalmıştır. 

Spada yürüyemediği için kardeşi 
çobanın katırını almış ve karde· 
şini oııa bindirmiştir. 

Eski Avusturya imparatoriçesi 
Ve Oğlu 

Viyana 21- Sabık imparato
riçe Zita ile oğlu Ottoya Hemşehri
lik verilmesi ve Tirolda yerleşme
lerine müsaade edilmesi bakkmda 
(50) Belediyenin bir karar neşret
tikleri haber veriliyor. Hadise çok 
mühim addedilmektedir. 

Havadan Milyoner 
Manto 22 -Orese isminde bir 

duvarcı Avusturyada ölen bir ak
rabasından (18) milyon mirasa 

konmuştur. 

B A B 'I C: 1 B A B 1 B L B R Gönül İşleri 
._ ___________________ _.Kız Aldatmanın 

Japonya 6 Milyon Asker Çıkarabilirmiş. Yeni 

Almanya iflas Ederse Netice Ne Olur? Bi~ ... ~?o~~. aşk macerası 
Ç 

• peşınde koşarken yolda birçok 
zn maktul bırakıp g~ler. Arka-

, apo nyaya .dan gözyaşı dökenlere, kalpleri 
J t kırılanlara bakmazlar. s~vdaya 

Bir Nota Verdi d?~dukları gün kızı bırakıp çe

Nankin, 22 - Kuo- Mintag'ın 
dördüncü milli lcongresi vazi .. 
fesini ikmal etmiştir. Ordu, do· 
ıfı nma, tayyarecilik ve askeri 
ta~im ve tethiyenin tensiki hak .. 
kındaki dört senelik plan kabul 
edılmiştir. Harbiye nazırı, Japon .. 
yanın kuvvetleri hakkında Cemi• 
yeti Akvama verdiği malumata 
dair bir rapor vermiştir. Muma
ileyh Japonyanın bir ayda altı 
milyon askeri ıefet"her haline ko
yabileceğini söylemiştir. 

Mukden, 22 - Angançi ve 
Tsitsikar mıntakasında Japonların 
zayiatı (31) maktu~ ( ı 04) mecruh, 
(13) kayptan ibarettir. Soğuktan 
pek ziyade müteessir olan (300) 
kişi de h:ıstaneye kaldırılmıştır. 

Londra, ~2 - Harbinden 
bildirildiğine göre burada çıkan 
bir Japon gazetesi, ufak bir ha· 
dise çıkar çıkmaz Harbine Japon 
askerleri sevkedileceğini yazmak
tadır. Bu şehirde vaziyet gergin
dir. Ceneral Ma • Çan • Çanın 
zayıf bir ordu kısmile Anda mev
kiinde olduğu bildiriliyor. 

Nonni 22 - Cumartesi günü 
Çin, Japon hükumetine bir nota 
vererek Mançuri demiryolları 

mıntakasından Japon askerlerinin 
geri çekilmesi için doğrudan 
doğruya müzakere icrasını iste· 
miştir. 

Japonyamn Amerikaya Cevabı 
Vaşington 22 - Japon sefiri, 

Amerika Hariciye Nazırı M. 
Stimsona Japon kıtaahnın Tsitsi
kar mıntakasından pek yakında 
çekilece~lni. bildirmiştir. Bir ktsım 
kıtaat şımdıden hareket etmiştir. 
Diğerleri de müsait zamanda 
yola çıkanlacaklardır. 

Tokyo, 22 - Tsitsikar mın
takasında sükOn hüküm sürmek· 
tedir. Bu mıntakada Milli Çin 
Hükumeti teeuils eder etmez 
Japonlar çekilecektir. Mareıal 
Çan-Su-Liyang kıtaabnın Japon
lara taarruz için büyük bir ha
zırlık içinde olduklan bildiriliyor. 
Çinçen' de şimdiden (50) bin kişilik 
bir kuvvet toplanmıştır. 

Bahk Yağmuru 
Bordo 22 - Şehrin bir ma· 

balleıi üzerine bir su hortumu 
gelmiş ve 19 saniye devam el• 
miştir. Hidiseden aonra aokaklar 
(8-1 O) santimetre boyunda(Harang) 
balıklarile dolmuttur. Bu suretle 
halk bedava balık yemİfUr. 

Almangada Hitler taraftarları /Sivil zat M. Hügenbergdir kl 
partinin milyoner azası dige tanınmaktadır J 

Almanya 
• 

l/las Ederse? ••• 
Londra 22- Birçok gazeteler, 

Yung planının derpiş ettiği isti-
şarl komite hakkında birtakım 
mütalealar yazmaktadırlar. Bun• 
lardan Sandey Refere diyor ki: 

"Bu içtimada Fransanın evvela 
t
1
amirat borçlarının verilmesini, 
ngilterenin de hususi borçlann 

tediresini istiyecekleri söyleniyor. 
Vazıyet her türlü siyasi ve hususi 
maksatlara müstenit manevralar
dan kurtarılmak lazundır. 

Almanyanın iktısaden harabisi 
demek, Avrupayı elli sene geri 
götürmek ve her türlü borç ve 
kredi meselelerini mahvedebilir. 
Vaziyeti, Fransa da dahil olduğu 
baJde bitaraf bir hakikatçi gözile 
görmek lizımdır. 

Almanyada Siyası Cinayetler 
· Berlin 24 - Almanyada siyasi 

cinayetler listesi her gün bir par
ça daha kabarmaktadır. Bu cüm· 
leden olarak dün akşam Eks -
La • Şapel de müfrit milliyetper· 
verlerle komünistler arasında ar· 
bedeler olmuş, bir Hitler taraftan 
öldüriilmüştilr · 

Bir Kimya 
Harikası 

Berlin 22 - t93t kimya 
Nobel mükafatını kazanan M. 
Bergnis odunun hayvanlar için bir 
gıdt,1 olabileceğini beyan etmiştir. 
Odundan çıkarılan gıdat mab:ıul· 
ler üğiiUilmliş patatese kanştm· 
lacak ve bu suretle Almanya. 
hayvan beslemek · için ecoebi 
memleketlerin malına muhtaç 

ka!mıyacaktır. 

1Hindistanda 
Hareket Var 

Bombay 22 - Teşrii Mecliı, 
valii umumının teşebbüslerine 

rağmen, bütçe açığını kapatmak 
için ve müstaceliyet kaydile ken· 

disine -verilen yeni vergi lAyihasım 
reddetmiştir. Bunun üzerine umu· 

mi vali (Veto) hakkını kullanmış
tır. Bunun üzerine bütün meb '

uslar salonu terketmişlerdir. Bazı 
meb'uslar hem~n Gancliye bir 

telgraf çekerek yeni kanunu 
esaside valinin veto hakkından 

mahrum edilmesini iatemiflerdir. 
Kongre, köylüleri verırf verme
miyo teşvik etmektedir. 

Londradaki yuvarlak masa 
konferansı akim kalacağı için 
bu suretle yeni bir hareketin 
esası hazırlanmış olacakbr. 

Almanyanın 
Borçları 

Berlin, 22 - Yung pllnt 
mucibince Bal' deki iatişart komi· 

tc Almanyanın iktısadi vaziyeti 
ie meıgul olurken Alman borç

lularım temsil eden banka grupu, 
alacaklıları Berline davet ederek 

kısa vadeli kredilerin verilmeme
ıine ait mühlet bittikten sonraki 

vaziyeti görüşmek istediğini bil· 
dirmi.ştir. Alacaklı milletler on 

bir tanedir ve bu daveti kabul 
etmişlerdir. Bunlarm listesi ıudur: 
Fransa, Belçika. fngiltere, Ame
rika, Çekoslovakya, Danimarka, 

Felemenk, ltalya, No"eç, laveç 
ve laviçredir. 

kilırler. Onlan bu hareket1erio--
den dolayı da mes'ul tutmak 
mümkün olmaz. Yalnız vicdanla
rında, arada sırada ısbrap veren 
bir ıızı, ve bir istifham bırakır . ' 
ışte o kadar. 

Bir genç bu sızıyı da ortadan 
kaldarmanın yolunu bulmuş. Mer
dut imzasile bana aşk bikAyesini 
yazan genç diyor ki: 

"Sevmek, sevilmek benim için 
her günlük bir macera. Bunlara 
okadar kanıksadım ki, bir kızı 
sevmek veya sevilmek benim için 
büyük bir zevk teşkil etmiyor. 
Fakat iıte nihayet hakikaten 
ıevdiğim ve hakikaten se~ildiğim 
bir zamandayım. Yalnız onu 
kalben sevmek, fakat bir 
taraftan da ayrılmak 11brann• 
dayım. Bir müddet iyi n fena 
mülahazalara düşUiktea sonra 
bu sıkıntıdan, kurtulmıya karar 
verdim. Kızı ailesinden istediğim 
zaman reddedilemiyeceğimi kat'ı 

olarak biliyordum. Şimdiye kadar 
kimseye kaptırmadığım kalbimi, 
mecruh olarak ta olsa, kurtarmak 
mümkündü. Düşündüğüm gibi 
yaptım. Kızı istedim, vermediler. 
Bu tarzıhal, sinemada gördüğmüz 
hal tarzlarından daha doğru de
ğil mi?" 

Doğrusu hayret... bir kıu 
yarı yolda bırakmak için ne dahi· 
yane fikir. ,.. 

M. rumuzlu Hanıma: 
Kocanızın bu hareketi bir hu

talıktır. Om: bu hastalıktan kur
tarmak çok güçtür. Bir hastaya 
kızılamıyacağı için, ona da kız:ıla
maz, sadece acımr. Bu yüzden 
evinizi bozmayınız, muztarip ol
manızı da doğru bulmuyorum. Ta
bii görünüz ve unutunuz. 

hanımteyztt 

• 
ispanyada 
Kargaşalıklar 

Sevil, 22 - Dün tehirde bir
takım hadiseler olmuştur. Bunu 
yapanlar, ellerindeki tabancalarla 
gelip geçenlere taarruz eden ve 
dok amelesini işe gitmekten 
meneyliyen komünistlerdir. 200 
den fazla sivil muhafız şehirde 
asayişi muhafaza etmektedir. 
Hidise, sendikalarla komünistlerin 
merhametsizce yapbkları müca
deleden doğmuştur. Rıhtam ame
lesi grev halindedir. 

.. SON POSTA" oın Milli Tefrikası : 28 Sizinle ben evlensem, yine bu 
hayatınız• devam edecek misiniz? 

_ Hangi hayat azizim 1 Ben 

zevciniz farzederek dlitünllyorum • 
- izdivaçtan ıonra bayabm 

değişir, tabiL •• 

- Peki, dedi. 
- Evveli benimle evlenmeyi 

AB, MINEL AŞK! 
MUHARRİRi ı SERVER BEDi 

- Artık rahat mısınız ? diye ı 
IOrdum. 

- Tamamile iyileştim. 
- Hayır. Yani içiniz rahat 

etti mi? Çünki bugece, doğrusu, 
ibnit etmediğim bir harikuladelik 
'aptınız. 

- Ben bunu barikulldelik 
olsun diye yapmadım. Ovakit biç 
~~ kalmaz. Sun 'I olur. içimden 
f'Cldi de yaptım. 

O bunları söylerken, ben dil
şünüyordum ki, evlendikten sonra 
da acaba bu hayatına devam 
edecek mi? AklımdanJuhaf şeyler 
geçtiğini hissetti: 

- Söyleyiniz, söyleyiniz, dedi, 
saklamayınız. 

- Hiç, dedim, saklanacak 
bir şey · dü~ünmüyorum. Meseli 
sizinle biri evlense... Haydi daha 
hoşuma giden bir misal bulahm: 

bar kadım değilim, her akpm 
buralara gelmiyorum. 

- Akboıza estiği vakit gelir-

siniz ya? 
- İnsan bir kere yapılan fC.o 

yi tekrar ederse onun harikula· 
deliği kalmaz ki. 

- Fakat siz buraya birkaç 
kere gel!nişsiniz. 

- Zannede inı ki, bu. sondur. 

- Zan. 
- Eh... Siz de ıimdiden 

istibdada başladınız. 
- . Miisaadenizle kendimi sizin 

Birdenbire, içimden, gayet 
sıcak, samimi. bir r6zglr estL 
Kendimi Narine çok yakın bul
dum, ona (sen) diye hitap etmek 
istedim: 

- Narin, dedim, biraz beni 
dinle. 

Sesimde çok muhabbet vardL 
Bunu ben de hissedıyordum. 
Narin, bu samill' iyeli n1ayla de
ğil, tabii karşıla ~ı : 

- Söyle, dedi. 
Memnuniyetle gülümsedim: 
- Haydi, dedim, seninle ciddi 

olarak ovlenecekmiş gibi konuıalım. 

düşünebilir misin? 
- Şüphesiz, Ben senden hiç 

nefret etmedim. 
- Teşekkür ederim. 
- Fakat sana şartlarımı oku .. 

dum. Onları kabul edebilirsen ..• 
- Benim de birkaç ıartunı 

sen kabul eder misin ? 
-Benim şartlrnma ut değilse. 
-Zıt mı, değll mi, bilmiyorum. 

Fakat senin ıartların içinde biri 
var ki bu, ona temas ediyor. Sen 
diyordun ki, iki taraftan birinin 
büyük bir" kusuru olursa o hu
susta öteki tarafa tlbi olacakbr. 
değii mi ? 

(Arkam •art 



"Soa Poata" haftada iki defa ainema 

••JıfHı 7apar. Birincide Türkiyetle oyna

nan filimler haklunda malümat nrir. 

lldaclde aiaema .ıemiae ait haberlerle s 1 dolu çıkar 

1 Don ]oze Maria J Glorgada 
,_________ Meçhul Muganni 

Dündenberi ( Glorya ) sinema· 
ıında ( Meçhul Muganni ) isminde 
bir filim geçirilmektedir. Filmin 
mevzuu çok tayanı dikkattir: 

Parisli bir seyyar satıcı Erneat 
isminde bir adam, Rusya köyle
rinde müfekkiresini tamamen 
l<aybeden fe-vkallde erzel sesli 
bir maganniye tesadüf ed r. Bunu 
refakatine alır. Avrupanın bütün 
büyük tehir1erini dolaşmıya başlar. 

Parise geldikleri zaman mu
ganni yavaş yavaş müfekkiresine 
sahip olmıya Ye mazisini habrla
mıya batlc1r. ( Ernset ) isminde 
bir gazeteci, meçhul muganninia 
hOviyetini meydana çıkanr. Meç
hul muganni on aene evvel bir
denbire gaybubet eden b6ylk 
tenör imiş. Onun bu uzun gay· 
bubetinde zevcesi hayatından 
ümidini keserek başka bir adamla 
evlenmistir. 

Meçhul muganni artık eski 
hüviyetini tekrar iktiıabederek 
zevc~tini istirrlat eder. ikinci zevç 
bundan müteessir olarak onu öl
dürmek iıter. Fakat, düşünür. Bu 
haksız muameleye teşebbüsten 
dolayı acı bir nedamet quyar ve 
kendini öldürllr. 

Moçhul muganni de artık karı· 
sile başbaşa kalır ve sevğili 
zevcesinin kolları arasında eıki 
hayatına avdet eder. 

EMA 
1 ç:anakkalede Süngü. Takmış Bir Düşman 

•Son Poıt.a,. Holivutta huauai muhbiri 

bulanan yegine Türk gazetesidir. ~ 

livut muhabirimiz, her hafta bize .mektup 

ıönderir ve sinema Aleminin içyüzünl 
anlatıt. 

' 1914-1918 
Çanakkale 
Muharebeleri 

Geçen sene İngiltere ve A ... 
rupa sin emalannda büyük bir 
heycanla temaşa edilen {lngilte
reye SöyJe) filmi (Opera-Artistik} 
sinemaları sahipleri tarafındu 

İstanbula getirtilmiftir. 
Bu filim lngiıterede (1..-t 

Askit ) in oğlu ( Antoni Askil) 
~ 1lhndan pek büyük bir paoa 

1 .!d"!crek yapbnlmıftır. rW.. 
anakkale harbinin en kaalı 

en beycanh .safbalan gl
rJlmekte ve bilbHaa Tirlı 
kahramanlığının mukavemet im
küıı olmıyan bir bdıet olclup 
İngilizler tarafından açık bir 
surette kabul edilmektedir. 

Filmin esası, takriben 2,300 
metre kadardır. Bütlln bu mn
ıuda Tnrk askeri pek az görll
mekte ve yalnız, Ttirk topçma 
ile Türk piyadesinin ate§leri al
bnda İngiliz ordusunun ne acıa 
ısbraplarlarla kıvrandığı tanir 
edilmektedir. Buna binaen fil. 
min aslına kat'iyyen halel getiril
meden buna bir de TGrk cepbe9İ 
ilavesine lnzum g6rillmüştBr. 
Bunun için ( Opera artistik ) 

Don Joze Maria, Foks ma
nsesesinin yeni artistl,.rindendir. 
Az zamanda büyük şöhret ka
unm şbr. Kendi ine yeni ValAn
tino ismini verenler de vardır. 

~lediye· E ilen Bir 
Kocasını 

Şapka Lupe 
Barıştırdı 

sinemaları sahipleri biiynk 
f dak!rhklar ihtiyar ederels 
muktedir bir T nrk vazı sab
nesile kıymettar bir Türk ope-

(Majik) Te 
Buse 

( Şafak keşif kolu ) ismin
deki büyük askeri filim en derin 
ft heyecanlı bir iz bırakarak geç
tikten •onra dünden itibaren 
( Majik ) te yeni bir filim göste· 
rilmeğ batlanmıştır. Filimin adı 
(Buse} dir. 

Bu filim, ( Greta Garbo) nun 
Mlyik ·bir san'at .zaferidir. Mev· 
111110 hullaası ıudur: 

Zengin fabrikatörlerden birinin 
sevceai olan ( lren Grey) "Greta 
Garbo" mutabazzım ve kı•kanç 
kocasile daima mücadele halinde 
Jatamaktadır. Kocasile bu geçim
li.zlik devam ederken bir avukab 
ela aevmektedir. Ayni zamanda, 
dostlarından birinin henüz on 
Mkiz yaşındaki oğlu da Oren) e 
delicesine meftundur. Arada birçok 
Afk intrikaları geçtikten •onra bir 
ılhı (İren) in kocuı, ıevceıini 
ıenç aşıkın kolları arasında 
ı&ilyor. Hiddet ve kıskançlıktan 
çıldıran zevç, genç Aşıkı öldür
mek için üzerine atılıyor. Fakat 
aevgilisini mDdaf aa eden kadın, 
kocasım 6ldürUyor. Tabii, tevkif 
olunuyor. Kocasının intihar etti
jini iddia ediyor. Müdafaası
DI, diğer ltıkı olan avukat 
deruhte ediyor. Fakat genç 
lfık, sevgilisinin avukatla da 
olan aşkına vakıf olur olmaz 
bundan acı bir tesir duyuyor. 

Bu unada, avukat i~ık ta 
hakikate vikıf oluyor. Kadmm ko
cumı öldürdüğünü öğreniyor.Onu 
terketmek istiyor. Fakat kadın 
bu cinayeti nasıl manevi ıebep
lerle yapbğım izah edince avu· 
kat yine vazifesine d~vam ediyor. 
(tren) i kurtarıyor. Ve genç aşık 
aradan çekildiği için eski s vgi-
n.i ile •ıkına devam ediyor. 

ez'le 

Sinema meraklılarına cazip 

yıldız {Lupe Velez) in yeni bir res

mini takdim ediyoruz. Başmdakl 

şapka son modadır ve Holivutta 

Mezu, birçok ruhi tahliller ve 
heyecanlarla doludur. Bu fil'mde 
Greta Garbo, o kadar muvaffak 
olmuştur ki, ismi en büyük Haile 
artistleri meyaoıoa ithal olunmlJf" 

moda birincilijini kazanmıştır. Bu 

ıapkamn birde hiklyesi vardır: 

Güzel yıldızın geçenlerde ko

cası (Gani Kuper) ile arası açılmış, 

tur. Bilhassa masum bir genci 
kurtarmak için yaptığı cinayet 
esnasmdA oynadıgı coşkun rol, 
vazıı sahneleri bile hayret ve 
takdir içinde bırakmıtbr. Bütün 

bir müddet darğın kalmışlar. F 
kat mavi gözlll Kuper ve bu ay
nhğa dayanamamış ve Holivudun 
bu en güzel şapkasını hediye et
mek suretile kansile banşmışbr. 

= 
sinema aleminde şu mOhim aual 
soruluyor: 

- Acaba Greta Garbonun 
bu büyük muvaffakiyetteki sım 
nedir? •• 

ratörünün i"tiraki e filqıc 1200 
metrelik b"r k ! m ilave etmek
tedir. Bu kısmın ikmali, kunel 
karibeye gelmiştir. Haber aldı
ğımıza göre, bu filmi temap 
edenler Çanakkale harbinin we 
bilhassa Çanakkale Kahra~ 
Büyük Gazinin cihan tarihinde 
ebedi ve şanlı bir uf. yardd 
emsalsiz tabiye ve t:aamızlanlll 
safha safha takip ederek T~ 
namına büyük bir şeref Ye pnıı 
hissedeceklerdir. 

Jl<İ Yeni 
Filim 

(Anni Andra) Re (JyaD Ptt
roviç), Pate-Natan dt&dyolarmdl 
meşhur (Chauye Souria) operetiıll 
çevirmektedirler. 

( Siyahlı Kadının Kok..- ) 
ismindeki filim, yakmda Parill" 
g&sterilecektir. Filim Beyoil' 
sinemalarından biri tarafmdlll 
~Mgaje edilmiftir. Y akmda barr 
da da gösterilecektir. J 

Fetr ruhlu insaıılann rolld9""' 
büyük bir maharetle temaiJ e"1I' 
bu yeni san'atkb, SOD umaJll!' 
da (Utangaç Gelinlerimiz~ 
Dinsizler) ve diğer baza • 
birdenbire büyük bir flbret ..,. 
ıanmıştı. .. 

(Mert Goldvin Mayer ) •" 
sesesi,(Mijran) nın bjrdenbird ~ 
layan bu töhretinden ~ e 11' 
mek için kendisile uzun Dlnd 
ıçm bir konturat yapmıfiır· art'. 

(Miljan) , meşhur san'atlc ~ 
dan (Heys) in d~ iştirakile S,.t 
bir filim çevirecektir. (Mal ;ar 
Kler) tarafından ~az'ı sabn.e. llir 
cek olan bu filimde MılJ•k _. 
ha dut çetesinin reisi ofac• ıctlt• 
ç teyi tels'zle idare ed~ uf/ili 
(Heys) ise bir telsiz ista.Y b&1 ,r 
memuru olup bilmiye,.k 
teye alet olacaktır. 



Büyük Sözlerden:---..... 
Hayat Nedir? 

Hayat bir vapura benzer. 
tlkeleleri senelerdir. Son iskele 
ilimdir. Bu vapurun kaptanlan 
da doktorlardır. Fil.-. 

Tıcaretlıane 
Planı 

Salih BeJ sb•l bir ticaret
._ blum ppbrm•k istiyordu. 
Mı.... ..uaarlan•nıdan Vedat 
lep mlracaat etti, plinım __.... 

On bet gDn sonra pllp ham 
1 ... 

Salla Be, mimara ıitll. plim 
.-na. 

-MtkemmeJ, mtıkemmel, ele
di. tam bcmim istediğim aibl 
--.ı 

Fakat, plinı iyice tetkik 
....,... ae görsün? Mimar, vezne 
IPa yer ayırmamış. 

s.lib Bey kayretle sordu: 
."191! .... ~ ~ ..... 

·~lıiilitlliiJi"'dtdl .... 81 
- e. althİf buhranda ftZDe

,. ae ltizma •ar? 

Son 
-Arzıı 

Fi tarihlatle bir • ..ııı,. ıctam 
..teceldenl. Adeti ftÇlu1e, ida-

-claa bet dakika evvel mah· 
.... IOl'dular: 

- Sen arma nedir? 
• ..._ ... açt\ cfitlerhü 

aWenl: 
- IWnn. dedi, ...... iki 

llrlk dit ftl'. Rica ederim, bir 
... ,..,...ıe oalan dolduraual 

Haksızlık 
Çoc:ak babuana ıorda; 
- Baha... insan yapmac:hfa 

ltiqey için ceza 18rftr mi? 
- ff8Jll' M91am. 
- Mwallimlerim bana habz-

.. ettiler a,le ile. 

- NedeB? 
- Bana ceza vel'diler. 

-Ne için? 
- VUifemi yapmadım, diye. 

• 
inci Gerdanlık 

Alleddia B. kaasuıa hediye 
tLarak bir inci gerdanhk almlfb. 
LcLn çok sevindi, kocasma 
fetekktir etti: 

- Fakat, dedi, bfld bu 
a-danlıiatı yerine bana bir oto
llohil Gaydm •. 

AIAedclia bey boynunu bilktü: 
- Kancajm, dedi, otomo-

·-·.· --~kil 

H 
PAZARLIK FazlıBegin 

Kederi 
Fazlı Şey karıama ~ '"• 

di. Fakat t. ltacla wıfaS1Sdı. 
Bir cliRi ile •Yitti; F ... Be,dea 
aynldı ve o dişçi ile evleacl. 
Fazlı Bey çok m&teeulrdi. 

Bir arkadap •ordu: 
- Yahu... Nen var ? 
Fazla Bey atır .p .,...... 

..Uaclı: 

- Nem olacak? .... .. 
l>ir dlfçi "clfi,.mi atclı t 

--Biigilc Sördt1rdm: 
Aşk Nedir? 

Atk bir otomobilclir. GW 
aanzarah yollarda 191er. 1* 
bankama &61de. -. .. ~ 
lcachnd.r. ili 

Kartvizit 
R&atem bey Be1......- ,..ı 

açdmat bir bara gireli. Ne ,... 
aa? Bekarlık Alemi. Her ala a. 
sinemaya. Urllbeyie ..... • 

Masallfll liltfa6 ob1n1o, ... 
11marlach enbanduı ....... .._ 
Yalan dinliyordu. 

OrWa ..... aelll lılr 
kadm w •KbtW eelaı ... 
Das bittikten 80m yeriil f • 
kalkh, bir içki içmek .. ,. 1 
davet etti. Bir iki ...t .... 

' oturdu, vakit geliDce ..... 
===;:============-=-=========---===-===--====-=s:ııı::==-===~~===::ıı;ıı===----====-ııı:::ııi doadü. 

- Bu lmmq., metreli ,az yirmiye çok pahalı. 
- Sb baaa ,UZ ftrfniz, Wli. 

Çamaşırcının 
Kızı 

Sezai, çamaşarCIDID kw Emine 

~----~AN __ TI_'K_A __ SAA __ T ____ _ 

ile;, JUlll kırlara cabn.- .... lllll'Clrc.t.Cmfl 
apç altmcla oturdiılmr· 

'Yatmurdan aonra tatlı bir l..l•rllf-' 
ı&ıel llÇl'•lfb. GlkJld ..... 
_,.,.. 8-i. lpk=ı bir Mile 
dedi ld: 

- Bale. l.İiıe... Havamn 
mavili ae tatlı t 

Kız, muna Wr 1nmla f'I 
cevabı verdi: 

- YL .. s.w.. ....... ~ 
pm8f1r babracafa ~eif 

Açık Hesap 
Fakir bir kan ne., paradan, 

zenp1dea, otomobillenleu,par
bmaalardan, vetlaual, bttla ... 
tartleria eenesini 1erat1 te,te. •• 
Hhlecllyorlarcb. 

Kadın dedi ki: 
- Ah. •. ne olar? Allall Wae 

hir yirmi bin lira a&naerae ... 

- Kocuı bo,iauou hDk--= 
- Bea ........ , ......... 
Kana bajda: 
- Sus ... çeaen tutul8aa ••• sen 

bep~ifte. 
- Neden? 
- AD•hın bu dW1111•11 bir ltl-

teceii tulu. 8ofll batım • Wa 
Bra zarara girmenİll lll'Ml 1111? 

"Babam/,, 
Dediği 
Halde 

iki kiti konutuyorlardı. 
Biri dedi ki: 
-Babam ~ UIND 

tam bir kilo gelmit-
Oteki diifGndl ve aordu: 
- O zayıflıkla bit 11e11e bile 

yapmamlfbr deiil mı°? 

- Efiıadlal, bu -t aatikac:lar. Tam d&rt ,.as eeaelUdlr 1 
., Bfr •atin Ud it clakib deri gqeaiDI aalanm ....,..iRi 

yll _. ... kalmaaa aldmı ermu. 

Haftada iki. haua ~ ... 
bu bara geliyordu. Kadın ı-f• 
güzel, söbbeli yerinde idi. 

Bir aün kadın: 
- Caaam bu kadar ....... 

~-a;~:-... 
_.. da oadu. R.,,.,. be, ... 
mini bu gibi ,.renle ......... 
1eTIHZCli. Mamaafilı bth• t&a
li yerine ıeW. cli1 .. clzde••• 
~ardı, eliae ıelea • lmb 
wrdi. 

- Şayet hu Mdı- .... 
bu aclreee JU, dedi. 

Kadın karhizitl llkh o1mdm 
Ahmet Ş6krl 

lstikw caddesi No. 2131 
Beyofha 

Cebine bida. 
BU lwtvidtl ~ .--.. 

içiD iç ay ~ta o • .QI .. 
Be,e ftl'miftl. 

Saat Set ~ Rlltem iL 
Allaha~ .... ..., 
tld•· • ......"itt:::r• .... 

Kadul, em Be,ı b~ 
t&a .... a.ce, ıu ldla8r acleW 
tdde,.ı. ele evinde ....,_, .... 
a.w brmzitia '-'facle .._ 
•e11 ti{ti. 

KaplCIJa "tmet ŞC ı .,. --· . - BetiDci katta 1 .......... 
Kadın kaplJI ~eh. Kapıyı .... 

JU sakatlı Ditiyar bir adam .._ 
- Kimi iatiyonuma? 
- Ahmet Şlkrl ee,t. 
- Bendenizim, ..,...,_. 

Kaclmcat11 ........ - ·•IJli• 
ceğini bllmiy~ -.aafıi' ili 

-~ ,. ... plcllm. 
Atal'W.~-~-.- ~::latlJar~ bpqı kapadı. Kaclm 
...... pçici deıtwu ....... 
aine o,aachiı •yaa •bıdt . 

- Ahi bir elime J111Çene,hea 
bilirim ona ne yapac:alam. 

.. 
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Uzun bir müddet konuşmadılar, 
çt>meldikleri yerde dalgın da\gm 
düşündüler. Hepsi genç bir lSm
rUn sönüşündeki fecaati zerre 
ıerre hissediyorlardı. Sanki içle

rinde yanan kuvvetli bir kandilin 
birdenbire zafa düştüğünü lslen
diğini. son pırılhlarmı lilret· 
meğe başladığını vuzuh ile göril
yorlardı. O kandilin nuru zayıf· 

ladıkça benliklerine koyu bir 
aecenio el altığını scz.iyorlardı. 

Gece!Bu,hem gözlerinin önünde 
hem benliklerinin içinde vardı. 

Hücreye bakhkça göz bebeklerini 
zulmet ısırıyordu. 

Bakışlarını kendi içlerine çe. 
vlrince yine hain bir karanlığın 

ıiyab iğnelerile ~.arşılaşıyorlardı. 

Kadı Ef. nio hediye ettiği ölüm, 

şftphe yok ki, bu gece idi ve 
onlar, nihayeti olmıyan bu siyah 

derinliğin içinde ebedi bir bare
lcetsizlikJe eriyeceklerini anlıyor
lardı. 

Sinir bozukluğunu, yürek üı:gün
lüğünO ilk gideren yine Yeniçeri 
Baki oldu: 

- Arkadaşlar. dedi, uyumı

yahm. Çiinki büyük uyku. ya
kındır. BeJkj bir saat, belki iki 
ıaat sonra cellat gelecek, hepi
mizi topraktan yatağa yatıracak, 

o vakit bol bol uyuruz. Şimdi 

konuşalım. helallaşahm. 

Sipahi Ahmet, cevap verdi: 
- Doğru söylüyors~n, konu· 

falım. Ölüme konuşa konuşa 
gitmek, somurtkan gitmekten iyi· 
dir. Fakat ne konuşalım? 

)'- - Dedeyi! 
1 Yeniçeri Baki, bu sözle bahsi 
mahut dervişe intikal ellirmek 
ve içinde teraküm eden inkisarı, 
iğbirar& boşaltmak istiyordu. 
Çünki Hızır sandıkları, elini 
öpüp duasını al9ıkları o adamın 
her dediği ters çıkmıştı. Ken

disine bol keseden, "şen gönül,, 
verdiği Gülsüm, dul kalmışh, 
baba evinden koğulmuştu. Adi 

bir fahişe gibi imam evine 
konulmuştu. Padişahlık derece

sinde yüksek bir ikbale namzet 
gösterdiği Sipahi Ahmet, ışte 

6lüme mahkumdu. Diğer arkaw 
daşlar da ayni vaziyette bulunu-

yorlardı. Binaenaley sözfi Dedeye 
çevirip bir iyi atıp tutmak, yüreğini 
rahatlandırmak kaygusunda idi. 

Sipahi Ahmet so~du: 
- Dedenin nesini konuşa

cağız? O bir nur idi, uçtu. Bir 
rilya idi, silindi. 

- Bana verdiği kırk bin fluri 
için vasiyet yapmak istiyorum da 
münasip mi diye fikrinizi sora-
cağım. . 

- Şakayı bırak Baki. Dedeye 
dil uzatma. Onun kadri ilidir. 

- lyiya, k"dt i ali ise söz:ia
de durur, Benim kırk bin fJuriyl 
•asiyet ettiğim } uc verir. 

Züpte Bey, latifeye iştirak 
etti: 

- Nereye versin? 

Size Tabiatinizi Söyliyelim ..• 
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Çalışkan ve • 
atılgandır. 
Olur olmaz 
ıeye aldırmaz, 
gözü pektir. 
Rahatına faz
la düşkünlük 
göstermez. 
Usul ve me

rasime rağbet 
etmez. 

HAYRULLAH BEY: Sokul· 
gao ve girgin
dir. Hayalpe
rest olmak 
ister. Rahatı
na intizam ku
yudatına faz· 
la düşkünlük 
göstermez, 
hürriyet ve is

Mahkeme katibinin okuduğu hüccet on dört kişilik müfrezeyi 
için, için titretmişti 

- On bin flurisini Çöplük 
Turpuna, Avcı Burhana, geri 
kalanını da Kadı efendiye ve bize 
höccet okuyan hocaya! 

Karanfil oğlu, el çırptı. 
- Vallahi, dedi, mfioaslp. 

Ben de Muradiyye tevliyetini 
amucam oğluna ferağ edeceğim. 
Bari, o ta~arruf etsin. 

Şimdi de Dervişin lehinde ve 
aleyhinde bir sürü dedi kodu 

yapıyorlardı. Ölüme mahküm ol
dukJarını sanki unutmuşlardı. 
Hararetle, ciddiyetle münakaşa 

ediyorlardı. Sipahi Ahmet, Derviş 
hakkında hUrmetkar lisan kullan· 
maktan geri kalmıyordu. 

- O, hızırdı, diyordu; duası 
da makbuldür. Lakin alnımızın 
yazısım değiştiremezdL Tanrının 
takdiri, Hızmn duasile de bozul· 
maz. 

Yeniçeri Baki, onun aksini 
iltizam ediyordu: 

- Hmr olsaydı sonumuı:u 
görürdü. Ölümümlln arfesinde 

bana kırk bin fluri borçlanmazdı. 
Fakat ben, paralara konamadığı· 

ma, seni padişah göremediiime 

Yarın akşam 
saat 21, 30 da 

MUKADDES 
ALEV 

Facia 3 perde 
Y azam S. Maug

ham Tercüme 

eden: 

A. Gaıenfer 

lsiittBUL BEWl1ES1 

~~ m ~~ 
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HALK GECt:SI 

Oyundan sonra hususi tramvay. 

yanmıyorum. Gtilstlme acıyorum. 
Zavallı kız, bizim yüzilmüzden 

kirlendi. Artık Merice değil Ak· 
denize girse paklanmaz. 

Bu teellümde hepsi mllşte
rekti, kendi ölümlerinden ziyade 
onun lekelenmesine acıyorlardı. 

LAkin elleri, kolları bağb idi. 
Biraz sonra öleceklerdi, o maz
lnm çocuğa yardım etmek kud
retinden mahrum· bulunuyorlardı. 
Binaenaleyh teellümlerinln, teleh

hüflerinin sonu sade bir teslimi
yete müncer oluyordu ı 

- Elhnkmn lillah 1 
(Arkaaı •ar) 

Tabiatın gaddar ve kadınların 
yüreksiz olduğu yakıcı sahrada 

cereyan eden 

sazlu ve şarkılı 

Vatan Hainleri 
filmi pek yakında 

O P E R A Sinemasmda 

f•tanbul 4 üncü icra memurluğun• 
dan: Vasi! Efendinin Luka Dimo 
Efendiler ıimmetindeki alacağından 
dolayı mahcuz Galatada Yenicaml 
mahallesinin Fermeneciler caddeıln
de hacı Foti ıokağında eski 90, 18 
yeni 90, 92 Numaralarla murakkam 
nizamlı çorbacı bakkal gediğinden 
münkaJip mağazanın 26880 sehim 
itibarile 1880 sehmi!e yine Galata'da 
Yeoicaml mahallesinin Hacı Foti 
•okağında 6, 10, 12, 14 namaralarJa 
murakkam deklkin ve mahzen 
mülklerinin icareli mahallinin tama
mı 6720 sehim itibarile 1250 sehmi 
Ye sırf mülk mahallinio tamamı 
26542080 hisse itibarile 656132 hisıe
•İ birinci ihalesi yapılmak (iıere 30 
gün müddetle müzayedeye konmuş

tur. 
Yeni 90, 92 numaJ"ah mağaı:ıının 

hududu: :iacı Foti sokaj'ı ve istifan 
ve Poroduromoı Rali mağaı.alan 
ve Harikyan efendi ve Hiristo; 
Emelya vesaire dükkanı deniz ve 
Arapyan efendi dükkanile Dimitri 
Maraş oğlu ve Vasilald vesaireye 
ait dükkan ve Fermeneciler cadde
ıile mahauttur. Meaahası 282 metre 
30 santim terbiinde olup bundan 
162 metre santimi Dç kat kagir ve 
derunu ahşap 120 metre bir ,kat 
galvaniz salaş ebniye olup deniz 
mahal\i de vardır. Evsafı kagir kıs
manın deniz katında birinin üstünde 
sayvan ve merdiven altı bulunan 
zemini tahfa bir yazıhane bir asına 
oda zemini malta bir kısmı parke 
kcıldmm avlu ıaJaş kısımda zemini 
parke kaldırım koridor üç knı.anlı 
zemini çimento rakı imalathanesi 
ve bir merdiven altı tahta perde 
ile bölünmüş depo zemini çimcııto 

şişe temizleme mahalli ve halrn 
mestut üst katta Hacı Foti soka-
ğındaki ahşap merdivenle çıkılar. 
işbu aamcı katta bir ıof a bir kori-

LI.AN HAJ•D Tekrar geliyor. •••••• 

dor üzerinde 6 oda vardır. ikinci 
katta bir sofa üzerinde yedi oda 
bir hela ve bir sof ada ocak malıalli 
öçüncil katta zemini çimento etrafı 
duvar korkuluklu taras elektirik ve 
terkos suyu tertibatını hı>vİ olup 
alt katta camekan kazgan ve saireyi 
elektirik ve torkas tertibatı kiracıya 
ait ve Çelebi Bahar Salamon efendi 
kiracıdır. Tamamının kıymeti mu
hammenesi yirmi bin liradır. 6, 10, 
12, 14 numaralarla murakkam gayri 
menkulat: Hududu: Bir tarafı Kirya• 
konun ve bazan Vasilyndis mağazaları 

1 
b ir tarafı Aleksandra Ralll mağazası 
arkası deniz önü yol ile mahduttur. 

Mesaha111 tahminen 166 arşın terbiinde 
olup iki yanında bulunan ahara ait 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mahaUerinka~rduvannaiıtinatıureti~ 

•"AŞK RESMi 
JEANETTE 

G E Ç i D 1 ,, Ktrahçası 
MAC DONALD 

Büyük bir tiyatro kıralıçası rolünde olarak 

AŞKA SUSAMIŞ 
tekrar arzı endam ediyor 

Birçok şr.rkılar meyanında "W A G NE R'in,. 
D' YSE U L T,, '1 TR f S TAN ET YSE U L T ., şarkılarım dahi 

taganni edecektir • 25 Teşrinisani Çarşamba ak~amı 

MELEK SİNEMASINDA 

Kadın ... onu, Hindi Çiniye hatta, afyon ve esrar kahvehanesine 
kadar takip ediyor, faknt erkcl{ .. , <laima aynı adam, tabiatı hiç 

değişmiyor. Bu; gayet mü~ssir bir dram olan 

UÇURUM KENAR 1-N O A 
)ııı Fransııca sözlü ve şarkdı filmdir • 

ön ve arkası ahşap olarak bina edil
miş olan ebniye de işbu mesahaya 
dahildir. Arkasında 105 arşın terbi
inde ahşap iskele mahalli vardır. 
Binanın zemin katı iki k111mdan 
ibaret olup bir kısmının zemini tah
ta ve diğeri çimentodu~. iskele ah
şap salaş hela vardır. Oat katta bia, 
ıofa üzerinde dört oda bir merdiven 
altı daha üst katta yekpare ve çata 
arası ve terkos ve elektrik tertibab· 
nı havidir. Binada fsak Helva efen• 
di kiracıdır. Tamamının kıymeti mu
hammineai sekiz bin üç yüz liradır. 
Mezkur hiss,,Jere talip o~anların kıy• 
meti muhammenelerinden hiEseye 
nıusip mikt:ırın yüzde onu niı>betin
de pey akc:derini akrak 92ö - 868 
dosya numarasile 26 - 12 - 931 tari
hinde günü saat 14 ten 16 ya 
kadar lıtanbul 4 üncü icra dairesine 
müracaatlan ilan olunur. 

BULGAR OPERETi 
franuz Tiyatrosunda 

Bugün akşam saat 21 de 
ÇARDASS 

;· .ıauni ter
eder. 

/<otoğraf Tahlili Kuponu 

Tablatiolzl öğTenınek f•tlyoraanıs 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir

likte gönderini&. fotoğrafıoı& sıraya 

tabidir ve iade edilmez. 

l.ım. meslek 
veya 11an'at? 

Hangi •uallerla 
cevabı ? 

Fotoğ'nf intloar 

edecek mi? 

Suriye İçten 
Kaynıyor 

Yakında İdari Değişiklikler 
Beklenmektedir 

Adana, 20 ( Husust) - Su
riye Fransız ko:niseri M. Ponso· 
nun Beruta muvasalatı haber ve
riliyor. M. Ponso Fransanın tali
matını hamilen gelmektedir. Ya
kında idari bir değişme bekle-
niyor. Eğer milliyetr-erverler tat
min edilmiyecek olurlarsa mübiaı 
hadiselerin çıkması beklenebilir. 
Bu mütalca, mahalli matbuatındır. 

İstanbul Asliye mahkemesi 3 
üncü Hukuk dairesinden: Melek 
Hanım tarafından zevci Kadıkö
yünde Moda caddesinde 1 No. lır 
hanede mukim Necati Bey aley
hine ikame ettiği ve aralarında 
mevcut şiddetli geçimsizlik hase
bile boşanma davasının 9291248 
No. sile icra kılman tahkikat "e 
muhakemesi neticesind(;! tarafeyo 
arasında mlişterek hayalın ida" 
mesi mani surette şiddetli geçidl" 
sizlik olduğu sabit ve mahkeme"' 
ce de kanaat hasıl olduğundaO 
31 - 1 O - 931 tarih inde kabili teJJJ" 
yiz olmak üzere boşanmalarıJJ• 
karar verilmiş mumaileyh Memııet 
Necati Beyin ikametgahının ıne~ 
hul olmaşı hasebile ilanen tebliği 
ve kararın bir sureti divanhaneye 
taliki tensip kılınmış olmakla ilııı' 
keyfiyet olunur. 

····""' ............. _ ........... _ .................. -... ~_ .. 
ON ALTINCI 

PATRON KUPONU 

No. 9 
CHetemlzde on bq rllııı"• bit' 

vermekte olduguımus Patt01111 

bedaTa almak l•tiyorHrt.ılt b; 
kupona keaip eaklayını.a v• 1 

kupO,"\ top.ayımı. Patro11lar1JJSI,. 
cı.an pe'ı< memnı.ıa olac:ak•ıııı•· a,.. 

Patrorılar neıudUJl.cl,,rl i 
den ltlbareıı lata .1b.ıl karll•rl 01 ' 

1 o• 
bir haft.ı, latr ~ ilarll ''' o 1 

ö ı.:Jır• gUn içinle kı.ıpoo a·.nı sr : 11 
lll6.lJirıar. aıa mlıdJo . ge;!l 't• 

•onra ku Jo.ılar ka ul oJil 0 •'· rt 
Puls~z olanlara Patro 

gönderilmez. ... 
Tac.ra ve İstanbul karilefl 

"' tba• .. mizin Patronlarını ma d 
la-ıun ,,. 

mızdan aldırmaları . 1 
d ·ırneıııı Polta ile gön erı 

011 
istiyenler mektuplarıı~dirfer• 
kuru,luk pul Jeffettne 1 

• 
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S:ıyfo !l -
ŞARK YILDIZI 

Holivuta Nasıl Kaçtım ... 
Yıldızlar Arasına Nasıl Karıştım ? 

Behice Kadınef endin in Saraya 
Getirilmesi Cidden Bir Mesele Olmuştu 

~------17--~~~~~---- y AZAN: .5elma z. 

Kadın, Ölümden Sonradır Ki .Bu Ziyarete Muvafakat Etmişti 
NAKiLİ: ZIYA ŞAKIR 

H•r hakkı mah/rızdur 

-148-
- Neye yemin etmedin 1 
0, derhal cevap verdi: 

- Meşrutiyete sadakate dair. 
Ahvalin nezaketini düşüne-

rek bu sözden çok mütehayyir 
oldum. içimden: 

- Ne garip adam, acaba ne 
maksatla yemin etmemiş. Dedim. 
Ve derhal kendisine: 

- Yemin etmemit iseniz, 
o size ait bir meseledir. Cevabı· 
m vererek bahsi kısa kestim ..• 

Acaba Sait paşanın bundan 
maksadı ne idi?.. AbdUlhamidi 
imtihan etmek, Meşrutiyet hak
kındaki fikrini öğrenmek mi, 
yoksa onu Meşrutiyet aleyhine 
bir harekete sevketmek mi? ... 

Abdülhamit, ıöıüne devam 

etti: 
- Kendisini azlettim .•. Ah ••• 

Ah... Ben her ikisine de nekadar 
iyilikler ettim. Sait paşanın ol
sun, Klmil paıanın olsun oğul
lanna, kızlarına, hatta büyük ak· 
rabalarına ve adamlarına birçok 

lütuflarda bulundum. Ben, öyle 
bir adamım ki, kimden cüz'i bir 
iyilik görsem, ilel'ebet onu unut
mam. Halbuki onlar, ufak bir 
meseleden dolayı bl1Uln bu iyi
liklerimi unuttular. Bana kBJ'fı 
kiifrani nimet ettiler.!. Ne yapa
lım.. Allah zülintikamdır. Ben de 
onlarla yarın ahirette, Allahın 
huzurunda hesap görürilm. Allah, 

idildir. 
Dedi ve aör.li kesti. 

20 Mart S!O 

Bugün Abdülhamit, dizlerinde 
bir ağrıdan şikayet ediyor. Bunu 
romatizmaya atfettiği için ( Aspi
rin) aldı. 

Artık yavaş yavaş şikAyeti 
arttınyor; bugün de yine: 

- Rasim Beyi Enver Paşaya 
sönderdim. Kendisinden ( Y.ani 
Enver Pqadan) bazı şeyler· iste
nıiştim, o zavallı elinden gelse 
yapacak. lhtimalki biradere a6y
lemiş .. İstizan etmiştir. Demek ki 
hali cevap alamamış.. Ben ma
kamda iken onlara böylemi ya
pıyordum. Onlar1n her ttırlll 
umur ve hususunu düşünüyordum. 
Halbuki cmlar, benim ehemmi
yetsiz bazı istediklerimi srünlerce 
tehir ediyorlar. 

Dedi. 
17 Mart 530 pazarte91 

Saray altüst oluyor. Her ta
rafta, herkesin simasında bOyilk 
bir heyecan. Gerek harem de, 
gerek ıeliınlıkta ve hatta muha .. 
fızlann daıresinde bile küçtık 
kUçilk gruplar toplanmış, hazan 
mütehevvir ve bazan da miUcessir 
tavurlarla münakaşalar cereyan 
ediyor. 

çıkarken koluna giriyor.. Yanın
da giderken ellerini kaYUşturu
yordu.. Mümtaz ye ıehhar giitel
liği, levent endamı ve ıahano 
Yakarile mukavemet edilmez bir 
cazibeye malik olan bu kadın, 
Behice kadınefendi idi. Diğer 
iki kadına gelince bunlardan bi
ri, Behice kadınefendinin hem
şiresi Tasvire bamın. diğeri de 
kadınefendinin kalfua İmİf. 

Kadınefendi, saray nhbmma 
çıkar çıkmaz eneli saraya bak
mış Ye etrafım dinler gibi bir 
vaziyet almıfb. Halinde bir tered
dllt Ye taacclp aeri 'tVdı.. 
Bahçeden geçerken uğ tarafında 
ylirüyen hemşiresine eğildi: 

At.l,.de 6ir lcazanın alaminüt tetlni pansımanı 

Salt Paşanın en son 
retimlerinden biri 

Sarayın sükunetini altüst eden 
bu mühim hadise, fU suretle 
başladı : 

BugOn saat bire geliyordu. 

- Hiç ae. uda yok. Bu nual 
,ey?.. • 

Dedi. Tasvire Hanım da dudak
larım bllkerek: 

- Evet.. hakikaten tuhaf •. 
bakalım.. timdi İf anlqahr. 

Diye cevap Terdi. 
Selimblc kapısından aaraya 

girdiler. Mabeyin dairesini geçti
ler. Harem kısmına gelir gelmez, 
Behice Kadmefendi pembe salona 
alındı. 

GördOğn barit muameleden 
gittikçe hayret ve taaccübü ar
tan Behice Kadmefendi, itte. o 
zaman vaziyeti anladı. Ve: 

- Eyvah, beni tuzaja dl
türdüler. 

Diye ağlaml)'a ve laaykınm7a 
baıladı. 

(Arkuı Yar) 

2' Temmus 1'27 

Holivuda geleli bugün tam 
Gç ay oldu. Artık. bu (iki,nzıa 
belde) yi eni konu tanıyorum. Ve 
tanıdıkça da lSnOmde açılan ku
yunun, tasavvur ettiğimden çok 
d~in olduğunu görilyorum. 

Bir taraftan; rengile, kendine 
mabsuı nağmelerile, · servet ve 
haımetile göz kamaştıran Holi
vut, diğer taraftan doymak bil-
miyen bir canavara benziyor. Bu 
canavarın ağzına giren namüte
nahi kurbanlar, karanlık bir boı
luğa dojru JUVarlanıyor ve .. yok 
oluyor. işte, Holivutun içyüzü .•. 

Etrafımda yüzlerce, binlerce 
genç ve dilber kadınlar, kızlar 
glSrftyorum ki, sefaletten ve ısb
raptan can çekifiyorlar. Hera-On 
ekmeğini kazanan ye b~r gece 
yatacak bir yer bulanlara ( bah
tiyar) demeli. GOnün ve gecenin 
her saatinde, parklar Ye so
kaklardaki kanepelerde, rengi 

G 
· L aolmuı insanlar dolu. Biribirlerine 

alatasaray isesi ::ı::~ ~:.;·~: ::ı~tm.: 

Sarayın rıhtımına bir istimpot 
yanaşb. lıtimbottan evveli polis 
mlidürü Bedri bey nhtıma atla
dı. Usulen nöbetçi zabitile gij. 

rilştilkten sonra, Sultan Rqadm 
musahiplerinden Nazif ağanın 
refakatinde olarak iatimbottan 
iç kadın çıkarıldı. Nazif ağa 
bunlardan birine karşı hürmetkir 
Taziyetler alıyor.. lstimbottan 

M •• d •• 
1 

d titrememek kabil değil. BU!llann u ur u·· gv u·· n e n: çoğu, fÜphesiz benim gibi aklına 
ve ihtirasına uyan macera pe-

1 - 1931 - 1932 ders yılına ait ikinci ı:;~~~~·c;::İ;ri!;:dia~:"·:c~ 
k d h 1 

cezasını çekiyorlar. 

ta sit te ris Ücretlerinin ta si ine ikinci Bazan bunlann arasına kara-

t • • 23 •• • •• d ııyorum. Servet ve aadete karşa 
eşnnın uncü pazartesi gunün en çektikleri hasretin elemlerini çok 

• • b b J } b yakından tetkik ediyorum... Bi.n-
1 ll aren aş anacak ve muame e irinci lerce dolarhk lüks otomobillerine 

kanunun ilk haftası nihayetine kadar ~= .:;:·;~~
11~;::;

1

a:;~ı:.: 
devam edecekti

·r. dan derin bir kin ve gayz ile 
bakan bu zavallılar, açlıktan ıız-

2 - Talebei asliye meyanında mukayyet olmaları hasebile kanuni lıyan midelerinin Ustiiııe yumruk-

Evvelce sevmediğim terzilik, 
Iİmdi bana dOnyanm en kıymetli 
bir aan'ati gibi geliyor. Kendi 
kendime diyorum ki: 

- Anlıyor musun, Selma ha· 
nım .. Yavaş yavaş bu hayata a
Lşmaktan başka çare yok ... 
Elindeki minimini iğneye dört 
elle sanl. Şimdilik yıldız, mıldı:ı 
olmayı o mübarek kafandan çı· 
kar. Şöylece kendi halinde, akıllı 
uslu, hanım hammcık bir dikitÇi 
kızı olmaya çalıı. Vakıa, o güıel 
pannaklanmn ucu, iğnelerin bat
ma11ndan biraz deıik deşik olu
yor.. Sabahtan akşama kadar 
iki büklüm olup dikiş dikmekten 
o, levent gibi vücudun biraz 
kamburlafayor amma •.• 

Doğru. çok doğru... Parmak
lanmın delik deşik olmasına, Slr
bmm yavq yavaş kamburlaşma

ama rağmen, bu işe dayanmak
tan baıka çare yok. 

Fakat.. Bu vaziyet biraz gü
lilnç değil mi? .. , Dünyanın, ta, 
6teki köşesinden kalkarak, her 
tehlikeyi göze alarak, anacığımı 
babacığımı acılar içinde bıraka
rak ve sonra .. zavaLı doktorcağı-
zımı aldatarak buraya kadar 
niçin gelmiştim.. Bir dikişçi k11. 
olmak için mi?... Eh pekala, 
böyle olduktan sonra memleke
timin, evimin.. ah o anacığımın 
ılık ve samimi kucağının suyu 
mu çıkıyordu ? ... 

Tekrar söylilyonım, bugün 
beni tehdit eden hiçbir tehlike 
yok. Fakat muhitim yine beni 
korkutuyor. Hemen Allah, enca
mımı hayır eyliye ... 

(Arlcaaı var) 

tenzilittan birinci taksitte istifade etmiş olanlar tenzilatın milstenidab lannı 11kı sıkı bastmrlarken, g&· 
olan resmi vesaikı her taksitte ibraza mecburdurlar. !erindeki limit yine sönmilyor.. 1 Günün Takvimı· J 3 T 1 b .. d Kalplerindeki aşk, yine almOyor. -

- 8 e ei asliyeden yuz e yirmi lma1itbaneye ~ittiğimiz zaman, BUGÜN - 23 tP•rinisani 931, 
·ı A b d ekserisi avam ve fakir mahalle- _. 

tenzı ata ta İ oJanJarJa kar eş olarak lerinde oturan arkadqlanmızdan Pazartesi' Rumi 10 teşrini sa..wıi 

d 1 k 
bergün feci ISIOmlerin, korkunç 1347, 12 Recep 1350. 

evam etmeJerİnd€D do ayı ardeş intiharların hikayelerini dinliyo- GÜNEŞ -Doğuşa 6,56 Batışı 
tenziJatından 1•st1•fade edenler 1·kinc1· rum. Böyle birkaç nk'a işitme· 16,48 diğim hiçbir gthıil hatırlamıyonım. NAMAZ VAKITLET:t - Sa.-
t k •t •• 1 • • d• d•J Bunları işite ifite, kalbimin bir bah 4,59, öğle l2, ikif1di 11131 
a Si ucret erını tay. n ve tem ıt e 1 en noktasının yaYaf yayaş nasırlan- akşam 16,48, yatsı ıs,22. 

•• dd t fı d • k J J mıya bqladıtım biaediyorum. ALKAZAR - Hint Me:ıarı mu e zar ll a Vermıyece 0 Ur arsa Artık bahta, talibe.. ihtiraı ve ALEMDAR - lwılıınn M•rlllal 

ı d b 
insanlığa k&rfl kalbimdeki hisler, rARTISTIK - HayRtıro1 :-: .. UJI 

Yer erine pansiyon talebe en U mahi- tamamen değifti. AS R 1 - Aşk lJtrunda ÔIU• 

Vak b 
EK L E ı~ - Atk hıraı:ıı 

tt ı 1 ki
• t•J t } b • 18 ugün benl tehdit ELHAMRA - Kuçtık d:1ktllo ye e o an arın na 1 sure 1 e a e eı eden bir tehlike yok. Allah razı l:.TUVA L - C,Uze ti< Krallçea' 

1 
olsun Mis Klark'tan ki, beni Mis FERAH - Xonae • \ nry t• 

asliye adetlerinin do}duru acagıv ve Valey'in atelyasine yerle.ştirdi. 1-"RA..'Sll. TfvATROSU - !'··l~ıtr 0
1" eti 

Hamdolsun işsiz degıv 'lim. Aç kal- (jLORY A - Ale ul 4ukıcı 

1cendilerinin kanuni tenzilattan müste- mıyorum. Yatacak yer buluyo- ~!fl~L H. :: :u~ ak 
rum. Ve, burada benim gibi sa- MELEK - \'.,şa .. • ha ıl <al 

beklemesinin de büyük bir cin- OPERA - Faıı f 0 fı•t olmıyan pansı•yoner talebe meyanına hipsiz bir kızın bundan fazlasını MiLLi - M•n vy .. 7 

3904 
SIK - Ope.ıad• \·ıuıırı• 

net olduğunu tamamen takdir Uıklldar UALE - Yat:ı"" ıın>'at 
...__ __ _,,~....._~_..:......u.._~-------L-idll.Ll.1.Lc:l.l..:.d..K.Jl-...IJlG.U...___JWLU,WW~--~--=~--=-=.&...-------'--llDl'•v~uu.-~-------• UAR0LBEDA YI - atuaaJdea alH 

Btitün bunlara sebep, tehzade 
Nureddin Efendinin valdeı;i ve 
Abdülhamidin asabi ve citr' etkir 
zevcesi Behice kadmefendinin 
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Saray-Bos a Faciası 
Nakleden: H. R. - 11 - Yazan Emil: Ludvig 
- Kızım Doktor: Semi Ekrem• -

ihtiyar imparator, Yeğen ·nin Oldürül-
mesinden Müteessir Değildi. Fakat 

• • • • 

Fırsattan istifade Etmek istiyordu 
" Biılm mürettiphane büyük bir 

hata yapmış, tefrlkıımmn bir gün evvel 
girmesi lft:ı:ımgelen bir parçasını blr 
gün sonra girmesi lbımgelen kıımın 

arasına karı ştırmış ve neticede lmpa· 
rator Fr nsuva jot.efln düşUncel"rlnf 
lmp rator Giyoma maletmı,. 

" Dikkatle okunmasa, bu karışıklık 
anla ılmıyabil"rdi. Fakat eııer o derece mü• 
hin'dir ki hıı anın aynen kolmıuıına gönlümllz: 
kail olmadı. Düz:elterek tekrar koymıya 

icar verdik. KarJlerlmizden af dileriz:. 
F t şurasını da arzedellm : Tefrikayı 
d:ıh ı fat.ln miktarda diımek ıuretllc 
lıııtamız.ı affettirmiyc çalışacağız. ,, 

* Tarihinin bu son imparatoru 
büyük bir inziva içinde yaşamakta 
ve hakimiyetini de bu inziva ar
kasında saklamasına rağmen 
adamlarının sözlerine kulak ver
mek ıstırarında bulunuyordu. 
Kendi iğreti tahtının dayakları 
olan askerler, siviller, Almanlar, 
Macarlar ne diyorlardı ? 

Bunları dinlemek, tetkik et
mek mecburiyetindedir. 

Yeğeninin ölümü kendisini 
müteessir etmemiştir. Ömründe 
onu zaten hiç çekememişti. Hele 
usul ve merasim harici olarak 
evlenişi, onu, nazarında o derece 
düşiirmüştü ki, cinayet haberini 
aldığı zaman bu hadiseyi "Allahın 
bir intikamı,, olarak telakki etmi' 
ve ilk söz olarak yaverine hita• 
ben: 

" Cenahı Hak kendisine mey· 
dan okunmasma müsaade buyur
maz!,, demişti. .. 

İmparator bu elim hldisenin 
daha üçüncü günü bir geyik avı 
tertip etmeyi düşünmüştür; filha
kika hayatta kaybolan bütün hu
zuzunun yerine kendisinde yalnız 
bu eğlence kalmıştı. 

Kendisinden sonra saltanat 
kime teveccüh edecekti?. Bu, 
kendisini alakadar etmezdi; his
sediyordu ki birçok anilmerkez 
kuvvetlere tabi olan bu impara
torluk, ancak kendisinin çok iler
lemiş olan yaşına hitrmeten ayak
ta durmaktadır. Çünkü bu hllr
met tebcil derecesine varmııtır. 

Bununla beraber kimse yor
gun olmak hakkına malik değil
dir. Memlekette olup biteni gör
mek, görüştürmek lazımdır. Za
man olur ki dahili tehlikeyi harici 
tehlikelerle bertaraf etmek zaru
reti hasıl olur. Birkaç giln evvel 
imparatorunun gelemiyeceğini bil
dirip itizar etmek üzere gelen 
Alman elçisine bunu böylece 
söylemiştir: 

- "İstikbali pek karanlık 
görüyorum. Bilmem ki daha uzun 
zaman hadisata adi seyirci kal-
makla iktifa edebilecek miyiz? 
Hiikiimetimiz için Sırbistanla 

komşu olmanın arzettiği tehlike
leri imparatorunuzun da takdir 
buyurduğunu ümit ederim. Beni 
en ziyade rahatsız eden Rusyanın 
sonbaharda yapacağı tecrübe 
manevralarıdır. 

"Bu, tam bizim burada asker 
sınıflarını tecdit ettiğimiz zamana 
dü~ jyor .•. Karşımızda Venizelos ve 

Streyt gibi zevat olsaydı bu makul 
yolda kalmak elbette kabildi. Kıral 
F erdiuand hakkında pek hüsnü
zannım olmnmalda beraber Bu'.
garistamu e:1emmiyetli inkiş flara 

1 
müstait büyük bir meml "'ket ol
duğu mulıalckakhr. Yunanistan 1 

hariç tutulduğu halde Balkanlar-

da Bulgaristan, 
menfaatleri A
vusturya menfa
atlerine muhalif 
düşmiyeo yegane 
memlekettir. Bu 
itibarladır ki bu 
memleketle ıyı 
geçinmiye deva
mımızı mukadder 
addediyorum. Bi
lirim ki, impara
torunuzun Kıra} 

Karola tam bir 
itim~dı vardır; 
ben ayni fikirde 
değilim. Şayet 
İngiltereyi iki 
dostundan, Fran
sa ve Ruşyadan 
temamen çeke
bilmemiz kabil 
dsaydı ..•. ,, 

İşte piyano , 
kıyafetsiz ve ne
ticesiz bir dere
cede bazı taşla
rına dokunulu
yor, fakat akort 
yerinde .• /itti gar 

* ihtiyar imparator Sırbistan 
hakkında takip edilecek hattı 
hareketi gösteren müsveddeye 
bakıyor. Aklına gelen hep tatsız 
hatıralardır: [Mazi kendisini Berch
toldun . cazibesine teslim etmekte 
ve Tiszanın ihtaratını ikinci plana 
atmaktadır. Bir zamanlar Sırp 
Hükümdarı Obrensvutehler Ha
nedanın sonu kendisini nasıl 
aldatmıştı? ( Aleksander) babası 
(Milana) nasıl zalimane kıymış ve 
( Draga ) ile de evlenerek bütün 
kapıları nasıl kapamıştı? Herşeyi 
bertaraf ederek bu ihtiyar 
imparator yine kendisini 
kabule razı olmuı, bundan da
ha üç sene evvel Budapeştede 
maiyet kafileleri ile, arabalarla, 
ziyafetlerle, bir program tertip 
ve izhar olunmuştu. Bir de 
bakıldı ki Sırbistan kıralı bir 
korkuya tutulmuş, gelmiyor. Bu, 
bir Habsburgun unutabileceği 
birşey değildir. Ya kendisini iki 
defa seferberlik ilAnına mecbur 
etmesi ? İşte şimdi de bir ıırp. 
bir Habsburga Avusturya sokak
ları ortasında ateş etmiş, biçareyi 
tövbe ve vasiyetini yapmadan 
öbür dünyaya yollamıştır. Hayır, 
Berchtold haklıdır. 

* ihtiyar imparator - böyle dü-
şünüyor ve hazırlanarak önline 
getirilen - mektubu imzalıyor. 
Bu mektupta İmparator Giyoma 
söyledikleri şudur: 

"Zavallı yeğenimi kurban 
eden ancak itt ifakı Müsellesi 

lmp~rator Fransuva Joz~/ 
zayıflatmak ve imparatorluğumu 
inkısama uğratmak maksadım 
güden panislivist Ruslarla Sırp
lann tertip ettikleri tahrikatın 
sarih bir neticesidir. 

Hükfımetimin Sırbistanı tecri
de ve ehemmiyetini tenkise · sarfı 
mesai etmesi Jazımgelmektedir. 
Sulhün kat ·i bir hakikat olabil
mesi Sırbistanın Balkanlarda bir 
amili kudret olmaktan çıkarılma
sına menuttur. Artık kendisile 
itilaf mevzubahs olmaz ve Bel
grat cinayeti ceza ız kaldıkça 
Avrupa tacidarları:tarafmdan takip 
edilen sulh siyaseti muhtel olma
mak kabil değildir. " 

)t> 

Sırp düşmanlığı Harp fikrinin 
bidayette istiane edebileceği ye
gane milli kindir. 

Bu mektubun neticesi de bir
kaç gün evvel iki kont tarafın
dan askeri rical ile miişterekcn 

ittihaz edilen harp kararından 
ibarettir. 

k 
Ertesi gün Avusturya ve Ma

caristanın Berlin sefiri sabahle,tin 
Potesdama gidiyor, hükümdarının 

mektubunu takdim ediyor. İm
parator bu uzun mektubu oku
duktan sonra bu husı•sta görüş
mek Uzere Başvekil Beihmann'a 
veriyor. Kahvaltı için sofraya 
oturuiuyor. 

İmparatorun sofrada <ığzı açı
lır, birçok şeylerden bahsohınur. 
İmparatoriçe de hazırdır. 

(Arkası var) 

Bayiiniz<len : Her vakit 

u G . " G · 40 F. " uı ,, - uı - · ın ,, - REX,, 
Çoraplarile " GEVE ,, iç çama~ırlarmt ve biiyiilc Fransız marka 

G A s T o N v E R D 1 E R kadın çorapl<!rını isteyiniz. 

- - -~----------==- ~~ -
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Dün Ancak Otuz Mavna 
Eşya Çıkarılabildi 

Baş tarafı t inci sayfada 

Kontenjan listesi üzerinden mah
sup yapılarak tevzi edilen beya'l· 
nameleri alan tilccarlardan bir 

kısmı dün gümrükten kağıt, Şeker, 
Yemiş, Limon, Manifatura ve çok 
olarak zücaciye vesaire gibi eşya 
çekmiştir. 

Çekilen eşyanın, hakiki mik
tarı (30) mavna· kadar tahmin 
ediliyor. 

Çekilen Eşyamn GUmrUk Resmi 
Dün İstanbul Gümrüğünden 

çekilen eşyadan alınan gümrük 
resmi (44) bin liradır. 

Listede Yanlıslık Var Mı? • 

Komisyocu1ardan İlhami Bey 
listelerde yanlışlık olduğunda 
israr etmekte ve şunları söyle-
mektedir: • 

- "Listenin ( 523) tarife nu
marasının umum fıkralannda sa
rih yanlışlıklar vardır. Müracaatim 
üzerine Gümrük Başmüdüriyeti 
bunu resmen Ankaradan sor
muştur. 

Edindiğim malumata göre 
mesele Ankarada tetkik edilerek 
lstanbu1a bildirilecektir. ,, 

Liman Şirketi Ne Diyor? 
Tüccarla Liman Şirketi ara

sındaki ihtilaf hakkında şirket 
Umum katibi Reşat B. şunları 
söylemectedir: 

- " Talimalnamemize göre 
mallar denizde iki gün kalır; bu
nun parası dizbarkoda alınmıştır. 
iki günden fazla kaJan olursa 
elimizdeki resmi tarife mucibince 
fazla kalan günler için muayyen 
parayı alırız. Tüccardan alınmış 
fazla para yoktur.,, 

Mesele Halledilmiş Gibidir 
Rüsumat idaresi Supalan eş· 

yanın çıkarılmasına ait muame
leleri peyderpey ikmal ettiğinden 
mavnalarda malları olan tüccar 
mallarını çıkarmaktadır. Bu su
retle fazla günler için mavna 
parası alınmasına meydan kal
mıyacaktır. 

Adil 8. Faaliyette 
Borsa Komiseri ve Maliye 

Teftiş Heyeti Reisi Adil B. Dün
de Matiye Müfettişlerinin güm
rükteki faaliyetleriııi tanzim et
miştir. 

ihtikar Yürüyor 
Hemen her nevi eşyada bir 

miktar fiat yükselmesi vardır. 

Bunun önüne geçmek için mües
sir tedbirler alınması beklenmek
tedir. 

lhtilafh Noktalar 
Kontenjanlara göre gümrükten 

geçirilmesine müsaade edilen bir 
kısım mallar kabili taksim olma-

dığı için, bir kısmı da miktar 
itibarile az olduğu için tüccar 

arasında ihtilafa sebebiyet ver
miştir. 

Mesela, ellerindeki beyanna
meler mucibince ayni malı çıkar
mak istiyen iki tacir, taksim 

noktasıdan uyuşamadıkları ıçın 
numarası evvel gelen tacire iste-

diği miktar verilmekte, geı:i kalan 
kısım da ikincisinin istediğine 

mahsup edilmektedir. Noksan 
kalan miktara gelecek ay kon-

knjanından verilmek üzere be
} annameye işaret edilmektedir. 

izdiham Devam Ediyor 
Gece geç vakite kadar beyan

name alabilmek için bekliyenler 
çok olmuştur. İzdihamın bu şekil
de bir hafta kadar devam ede
ceği anlaşılmaktadır. 

Haydarpaşada Muamele Yok 
Haydarpaşa Gümrüğünden ge

çirilecek malların kontanjanı 
Gümrükler Umum Müdürlüğün
den henüz gelmemiştir. Bunun 
ıçın Haydarpaşa Gümrüğünde 
muamele yapılmamaktadır. 

Y nlmz dün gelen yeni bir 
emirle Haydarpaşadan ithal edi
mek üzere tesbit edilen petrol 
ve mevaddı müşteilelerin, lstan-

bul gümrüklerine ithali bildirirl
rniştir. Bu suretle, bu madde-

ler de f stanbul kontenjanına ithal 
edilmiştir. 

Biçki Ve Dikiş Mektebi 
Altıncı sene ikinci trimestr 
Maarif Vekaleti celileıinin müsa

adesini haiz biçki ve dikit mualll
mesl Klio Mavromati en son Fransız 
\'e basit bir usule tevfikan tedris 
etmektedir. 

Ameli dikiş bilenler bir mah ıı:ar· 

fında ve bilmiyenler üç mah zarfın· 
da hendese ile tayyör ve tuvalet 
imalini Öğrenebilirler. 

Mektepçe verilen diplomalar Ma
arif Vekaletinde kabul ve tasdik 
olunur. ikinci tedrisat devresine 
kanunuevvelin iptidasında başlana· 

caktır. Taliplerin Beyoğlunda Faik 
Paşa sokağında Bolu Apartımanının 
ikinci katında 3 numaralı daireye 
her gün 9 - 12 ye ve 1 - 5 e kadar 
müracaat etmeleri. 

Can boğazdan gelir-. 
Sirkecide C E M A L 81 L O K A N TAS 1 N 1 N li~~~:f: 

Mııhlerem müşterilerinden görmekte olduğu teveccüh ve alakaya 

karşı şükran borcunu ödemek ve müşterilerine ucuz ve nefis yemek 

yedirmek emelile Cemal Beyin yaptığı fedakarlık: 

Çorbalar: 7 ,5 - Et yemekleri 20 ve 25 - Sebzeler 1 O .. 
12.5 - 15 - Pilav 1 O - Tathlar 15 kuruş olmakla beraber 

yemekler nefis porsiyonlar bol ve mebzuldür. 
Temizlik, intizam ve harçlarının nefaseti itibarile fstanbul'un en 

kib r r ve en nezih bir lokantası olan Cemal Bey lokantasını 
bir defa tecrübe ediniz. 
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Şarkın Yeni Peygamberi 

GANDI KİMDİ 
MRADTO'\mıl 

? Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

istasyonda Yalnız Kaldım, Nereye 
Gideceğimi Bilmiyordum. Memurdan 
Malômat istemekten Korkuyordum 

23 Teşrinisani 1931 Pazartesi 
lıtanbul- (1200,5 metre, 5 ki

lovatJ 6 ile 7 arasında gramofon 

7,5 ile 8.5 arasında alaturka saz, 
8,5 i1e 9 araşmda gramofon 9 ile 

24 Tesrinisani 93 f Salt 
lstanbul - tl200 metre) kilo

v~t) 6 i1c 7 ara,..ında gramofon ııe§
rıyatı, 7 5 i]e 8,5 .ır ~ınd ı alaturka 

saz, 8,5 ile 9 ara ında grmnofon 
neşriyatı, 9 ile 10 m a ında nlatm ka 

-28-
Nihayet birinci mevki kom

partımana bindim Ye tren hare
ket etti. Germiston istasyonuna 
kadar seyahat Arızasız geçtL 
Fakat orada kontrol memuru 
biletleri zımbalamaya geldi. Beni 
görünce kızdı. Elile üçüncü mev• 
ki vagonları işaret ederek: 

- Haydi oraya, dedi. 
Birinci mevki biletimi ı&ter

dim: 
- Bence müsavidir, diye ba-

ğırdı. Elinizdeki ne oluraa olsun 
&çüncüye gideceksiniz. 

Birinci mevkide yalnız bir 
lngiliz yolcu yardı. Bu muhave
reyi işitince kontrol memuruna 
kızdı: 

- Bu ne demek, dedi. Bu 
efendiyi neden rahatsız ediyor
•unuz 1 Elinde birinci mevki 
bir bilet olduğunu görmediniz 
mi? Kendi hesabıma benim bu 
efendi ile aeyahat etmek husu
•nda hiçbir itirazım yoktur. 

Kontrol memuru ı 
- Bir Kuli ile aeyahat etmek 

lmyonanız bu sizin bileceğiniz 
eeydir, diye homurdanarak uzak
lqb. 

Alrtam ... t aekize dojru 
(Pretorya) ya vardık. Burada biç· 
bir Hintliye miufir olmamıya ka
rar werdijim için beni kar11lamıya 
ıelen olmıyacağmı biliyordum. 
Fakat işin garibi ( Abdullah ) ın 
avukata da bir adam gönderme
mişti. BilAbare 6ğrendim ki, bu
nya muvasalatım pazara tesadnf 
etmiş, pazar günüde istasyona 
beni aramak için adam gönder
mek mahzurlu ve güç görülmüş 

Her ne ise, istasyonda yalnız 
kalınca ıaşırdım, çünkü her han
gi bir otelin beni kabul etme
mesi ihtimalinden ' kuyordum. 

1893 tarihin ' torya is-
tasyonunun mao. ugünkDne 
benzemiyordu. lııkları ve miifte
rileri azd1. 

Bir kenara çekilerek bütBn 
yolcuların u:ıaklaımalarmı bekle
'dim. Kendi kendime : 

- Kimıe kalmadığı ıaman 
biletimi kontrol memuruna verir 
Ye bana yatabilecek bir otel göe
lerip g6steremiyeceğini sorar, aksi 
takdiıde geceyi iıtasyonda geçi
miye mecbur kalacağımı .aylerim, 
di10rdum. Fakat itiraf ederim ki 
~ni bir tahkire maruz kalmaktan 
lıorktutum için bu izahatı sor
IDalrta tereddftt ediyordum. 

l.tuyon boıandı, kontrol me
·•111'1ma bu izahatı sordum. Bana 
llezaketJe cevap verdi, fakat gör
"6. ki verdiği malümat işime 
Y•nyacak deiildir. Maamafih ben 
--yon memuru ile konuşurken 
~lllerikah bir zenci dinliyordu. 
IYIUbavereyc karışarak: 

- Ecnebi olduğunuzu görü· 
t:ru111.' dedi. Şayet isterseniz 
~ aıze k&çlk bir otel göstere· 
lı.b ._ Bu otelin uhibi Ameri
.a . 99 dostlarımdandır, imit 

1111• ld lizi kab.t ed~~ektir. 

I 

10 arasında alaturka saz~ 10 ile 10,5 
arasında gramofon. 

Heilsberg - (276 mc~ 75 
kilovat J 19,15 Jamesın Rothote 

(20) nci yıldönümü münasehetiJe 

kompozisyon dersi, 20 eski gün
lerden şarkı, 21,15 (Eski develer) 

komik, 22,30 orke tra, 22,30 gra
mofomon }Jlak1arı, 

Bnm - (341, 7 metre 36 kilo
vat) 19 Prağdan Tran~misyon, 19,05 

Meç pref. c:örü ( R. Tva\ u1..ek ) ın 
meç hakkmda bir konft•nuıs, 19,20 
gramofon plakları, 20,03 Prağdan 

Trnspıisyon, 21 kon er, 22 Prağdan 
Tranmiı;yon, 22,15 gazete haberle· 
ri, 22,20 Prağdaıı Traıısınhıyon. 

Mrıhlaker - ( 360,6 metı·e, 75 
kilovat! 19,0S Fnınkforttan naklen 

İngilizce d rs, 1915 şarkı, 20,5 
Frankforttan naklen kon~er, 22,15 

Bcrliııden ııaklcn ~azctc halx, Jcri, 

22,50 Budape tcdrn naklen Çigm 

koııı-er, 10 ile 10 5 ara~mda !!Ta· 
' I? 

mofon ilr opera r arçaları. 
Heilsbeıg- f 276 metre 73 ki

lovat ) 19,15 Dançi rten naklen 
klav) a koııscri, 20,0..> Dan çiğ ope
rasmd'an ııakl n ( bir giinliik 
kıra11ık) operası. 

Brüno - (3-H metre 36 kilo
vat) 19 Prağdan nakil 22,15 m<>k
tup kutu u, 22,20 Prağdan nakıl. 

Mühlaker - 1 360 metrt• 75 
kilovat J 20 Fr.ınkforttan naklen 
( Büyii k k di ) seri 'hnlı komedi, 

22,40 \1 nha) ın 1 n nakil 1• Jüt 
kon r , ?3,30 1 nl ) md n n kil. 
<I n. 

beıg - [381 metre 16 ki
) onum ı im gece \ nr

ıı kled c tı . 
Bükreş - [39 l nPtre, 16 ki 

1o1'nt) 20,<'JS şarkı kon eri, 21,15 
Şupcnin c rleri. 

BeJgrad - (4 9 metre 2,5 ki· 

Bükret - ( 391 metre 16 ki· lovat} 20 Milli şarkılar, 20,30 Zag-

lovat ) 19 Darülfünun radyosu, raptan nakil, 22,50 Sahibinin r"'ı 
müeso;;t.: e inin kon eri. 

orkcstra~ı. 

19,40 gramofon, 20 Bclaef kovar· 
Hindistantla, Gandinin teşvikile gapılan lagamda 6ir •anzara teti tarafından oda musikisi, 20,30 Roma - l 441 metre 75 ki-

Kendi hesabıma ben bundan Oteıı·n --L!bine t-•-- t.,-L. k r 20 45 k volatj 20,45 Hindistan fakirleri hak--.w CIU"IU" -,-• onıerans, , i i piyano tara-
şüpheli idim. Maamafib teklifini kor ettim Ye yemek salonuna fından konser, 21,15 konser. kında im konfer:ı.ns, 21 muhtelif 
kabul ettı·m. Zencı· 1°le bı0rlı0kte inerek :-:ha ile bir yemek ye- havalarda11 mu··rekken bı·r kon er ~u Roma - (441 metre, 75 ki- r ' 
•• Aile oteli ,, adını taşıyan bir dim. ( Mabadl yaran ) lovat) 19,20 gramofon, spor ha 22,55 ~on haberler. 

mftesseseye gittik. Refikim otelin ••-----------.. berleri, günün raporu, moda hak- Prağ - f488 metre 120 kilo· 
aalıibini bularak kendisi ile husuai ı V A p U R L A R ı kında konferans, 21 Hafif halk vat J 19 Prağ milJi tiyatro undan 
surette konuştu. Bu miilikattaa _ • eserleri, 22,25 800 haberler. nakil, 2"2 son haberler. 
80nra otelin sahibi yanıma gele- J J Viyana - ( 517 metre 20 ki· Viyana - ( 517 metre 20 ki-
rek odamda yemek yemekliğim SEYR SEFA N Jov.atJ 19,20 Kuyruksuz tayyare Jovat) 19,30 ( Sara)dan kız kaçır-
prtile beni bu gece misafir ede· Merkez aceotaaı: Galatada KClprUbatı e. 2362 hakkında konferan-, 19,50 vakit ma) serlevhasını taşıyan opera, 
bileceğini möyledi, ve dedi ki: Şube A. Sirkeci llllh&rdanadehan 2. 27•0 22,05 dan hava) arı. 

u - Sizi temin ederim ki saatı, hava raporu 20 komedi, 
• l b AYVALIK SÜR'AT POSTASI h ~ b"r ada u 22,05 ----L • Peşte - (550 metre 2.3 kilo-ınsan arm eyaz olmaları ile ne o~ ı ı , ~ant, yenı 

1 1 b (MERSi N) 24 Teşrinisani operetler vat) 19,30 opera&ın nakil, tem il-
o mama an ence tamamen mü- · 

d E P t l~::;.5 23 k·ı den sonra Burd nın orkestrasi. 
savi ir. ğer sizi onların yemek Salı 17 de Sirkeci Rıhtımından. eş e - \Al metre, ı o-
yedikleri ıalona götürecek olur- vat] 19,40 kon er, piyanoda Ru- Varşova - ( l<lll metre 158 
aam kızmaları, hatla başka bir hinştein, 21,50 Çigan orkc trası. kilovat) 20,15 Şik go pren ı un-
müesseseye gitmeleri ihtimali Berlin _ jl635 metre, 75 ki- vanlı operet, 22,30 <lamı ha' alaı ı. 
vardır. loval l 19 zjraat hakkında konfe- Berlin - ( 1635 metre 75 ki-

- Teşekklir ederim, dedim. 19 05 ( d . ) lovat) 19,30 l..a\lpçırrdcn naklen 
V aziyetiniıi biliyorum ve şab~en rans, ' a 3 m ve sanayı , t:ı 
bu gibi hidiseJere ahşmıya baş· Jnebo)U Postası mevzuu üzerinde doktor (Dizel) in konser, 20,15 Lıherahzm hakkın· 
lıyorum. Kendi hesabıma odamda hir müsahabesı, 20,70 Üçüncü da hır konferans, 21,4) Bresliha· 

yemek yemekte hiçbir mahzur A N A o o L u Rişar serlevhalı bir piyes, 22,30 dan naklen konser, 22,15 sıv.ı .. , t 
görmüyorum Ümit ederim ki Peşteden naklen konser. hayatı. 23 dans ha\alarL 

yarm işlerimi tanzime imkan bu- S A L I r----------------
lurum. Vapuru 24 o·kk J at: lnrcetmekte old'lpmuz proıramların Avrupaya ait 

Beni tahsis edilen odaya gö- T. uni olan kıamı vaaatl Anupa aaaline •are tanı.im edilmiştir. 
t&rdtiler. Yalnız olduğum için günü akşamı Sirkeci rıhtımın- latanbul aaatine tatbikı 19n Avrupada aut ( 12) olduğu 
yemeğin gelmesine intiıaren dü- k ti (Er ~ r Z gul fÜnceye daldım. Fakat ben dan hare e e eg 1• on • zaman latubalda (1) e pldij'i fauedılme idir. 

dak,Bartı,'nlnebolu, Evrenye ve 
yemeğin gelmesini beklerken d · · 
içeriye otelin sahibi girdi. itişe) iskel er1ne a11met ve 

S. d od a•det edecektir· 
- ıı en amzda yemek Bu b 

yemenizi istediğime müteessifim, o ,. K KAT ı1 ha~f ~~~ ın:~ dedi. Mllşterilerime sizden hah- len ıcra olu . 
settim ve birlikte yemek ye· 
mekte mahzur görüp görmedik- nacaktır. 
)erini sordum.Hayır, cevabını ver- KARADENiZ POST ASI 

diler. Artık burada istediğiniz ERZURUM 
kadar kalabilirsiniz. Şimdi ha} di 
yemek ıalonuna inelim. 

BARTIN .~':!':t POSTASI 

Bartın Vapuru 
Her Pazartesi ıünii ıı:aat ıs 

de Sirkeci nbhmmdan hart keti?, 
Eretlf. Zonguldak, Bartın, Amura, 
Kuru~aıilc, Cide iskelelerine uimet 
ve ayni tarikle latanbura avclri 

edecektir. 
Sirkeci Yeni Han No. 15 
Telefon: 13609 ve 23388 

i•p;.;25 (arşamba 
rUnü akşamı Sirkttiden ha· 
rekeUe (Zonguldak, loebolu, 
SalMUD. Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye gide

cektir. 
Fazla tafsilit için Sirkeci. 

Y elkeaci haomdaki acentah
g •na müracaat'fei. 21515. 

Fatih icrasından: Fatma Zeb
ra bawm ile Hüaamettin ve F ab
rettin beylerin pyıaa mutuarnf 
olduklara Topkapada Beyazıt Ağa 
mahallesinde Hamamodalan IO

kağıuda atik 12 •e cedit 14 nu
mar•lı bq oda bir .ofa Ye mut· 
fak ve bir tafbk Ye bir hell Ye 
qc:an mhmireyi havi tekiz J1z 
elli lira kıymetinde maababçe 
bir bap ahşap hanenin izalei ıu
yuu zımmnda icra kıhnan birinci 
arbrmada (450) liraya kadar arta
nlmışbr. 

Kıymeti muhammineyi bulma-
dığından ikinci artırma icrasına 
karar verilmiş ve mezk6r artır
mamn 17-12-931 tarihine mOea
pertcmbe günü saat on aJbda 
icrau mu!carrer bulunmuştur. Ta
puca müseccel Ye gayri mlaec
cel hak sahiplerinin 20 ,On 
ıanfnda mllracaatle haklanm 

tesbit ettirmeleri aksi tak tirde 
ıayn müseccel bak sahiplerinin 
paylatma bedelinden hariç tutu
lacaktır. Artırm1ya iştirak eden-
ler bedeli m6uyedeyi bet günde 
Yerecelderdir. Aksi taktirde far. 
lu fiat " zaran ziyan kendile
rinden bili hiiküm almac.ıktır. 
9a0/844 numaraya mGracaatle 
herkes ıartnameyi görebilir. Talip 
olanlarm yizcle on pey alcçesile 
beraber Fatih icrasına mt1racaat 
eylemeleri ilin olunur. 

Eczacı Kalfası ar111yo,· 
Saraçanebatında lbrahim Ha

lil eaaneaine mlracaat. 

Dr. A.KUTiEL 
CDt " dhrnl Jaaatahldar tıed.Yi· 
.. nni. Karak6f büyik ..a.all.W. 
7anmda 34 



12 Sayfa SON POSTA 

İSTİFADEYE KO UNUZ! 
EMSALSiZ ve BÜYÜK FIRSAT 
Galatada Karakögde Börekçi fırıninın ittisalinde bügük 

mahallehicinin üstünde kain '!leşhur 

Büyük Elbise Fabrikasında 
ERKEKLERE MAHSUS HANIMLARA MAHSUS 
Meşhur lngiliz fabrikasının asri biçimde 

imal olunmuş her renkte 

t.üflonlu Pardesüler 23 112 lira 
~sşhur J. Mandelberg lngiliz fahrikasmın en birinci malzeme 

· e imal o~unmus şık ve her renkte su geçmez ( empermeabilize) 

ardesüler 2 7112 lira 
ingi iz Kumaşlan 8 '/ liradan 

2 itibaren 

evirileb!lir muşambalar 12 112 '' abardin Pardesüler22 112 '' Trençkolar 13 •12 '' İngiliz K t .. 1 18 ı / 
biçimi us um er 2 '' 

Kürklü veya kürksüz 1'üit ( Tweed ) ve Düvetin 
lngiliz kumaşlarından 

Gayet şık Mantolar 171
/ 2 lira 

Her renkte lngilız biçimi kumaşlardan 

Pardesüler ve Trençkotlar 
Deri taklidi mutenevi ve müntahap 

Çevrilebilir Muşambalar 
M~~00 Gabardin Pardesüler 
İpekli muşambalar 

171/2 
renklerde " 
121 / !i~adan 

2ıtibaren 

211
/2 " 

211f2 ,, 
ÇOCUKLARA MAHSUS 

ingiliz Muşambaları 
Trençkotlar. 

ı Yünlü Paltolar '' 
'' • .:..- ~ • ~, ".... •• ·~. • ... .. J ' • , : • ' f • " • • . • • ! . • .... ; • 

MOBil YA ve KARYOLA 
Almak arzusunda Asri Mobilya Mağazasının Salonlarımızda her keseye elverişli siyah lake ve bronz karyolaların envaı salon ve, 

bulunanlar, lstanlmJ<la salonlarım gezmeden mu- salamanje ve kübik yatak odalarının müntelıap çeşitleri ve gayet ucuz bronz korniş istor 
Rızapaşa yokuşunda bayaatta bulunmayınız. file, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri. Tediyatta teshilat. Ahmet Feyzi T. 2.2407 

istanbul 7 lncl icra Memurluğun
dan: Boğaz.içinde Arnavutköyünde 
Ambarlıdcre caddeıinde atik 3 mU. 
No.b taraflarl sahibi ıenet .,.. mÜf· 
ter~ki tarlası Haaan Ali Efendi tar· 
lasl ve "ambarlıoğlu deresi mücedde
den açılan tarik ile mahdut 5 dönüm 
2 evlek 303 arşın ve 8 kurut 30 para 
öşür mukataalı Sultan Beyazıt vak
fından bir kıt'a tarlanın tamamı ve 
ayni mahalde 8 - 8 mü. numaralı 
tarafları orta ıokak ve GaHpbey 
sokağJ ve Ha-cımustafa sokağı ve 
Şelız de sokağile mahdut 8 dönüm 
iki evlek 106 arşın 34 buçuk kuruş 
oş mukataalı vakfı mezkurdan 
mufrez bir kıta tarla ve ayni mev
kide 8 - 9 mü. No. tarafları Haıan
ali Ef. tarlası ve orta ıokak ve 
Hncımustafa sokağı ve bkenderlı 
ıokağile mahdut 8 dönüm 2 evlek 
195 arşın 34 buçuk kuruı 8şQr mu• 
knlaalı vakfı mezkurden müfrez bir 
kıta tarla ve ayni mahalde 8 - 11 
mü. no. tarafları Haunali Efendi 
tarlası ve Ambarlıoğlu deresi ve 
Hacımustefaefendi ıokağı ve Ekrem 
Bey sokağile mahdut 7 dönüm 2 
evlek 48 arşın 30 kpruf 10 para 
öşür mukataalı vakfı mezkurden 
müfrez bir kıta tarla ve ayni mı.
halde 8-15 mü. no. Hayrlbey sokağı 
ve Zincirlikuyudan Arnavutköyüne 
giden yol ve Talitbey ıokatile 

mahdut 14 dönüm 2 evlek 342 artln 
75 kuruı CSşür mukataalı vakfı mez
kurden müfrez bil' kıta tarlanın 
nısıf hiaaeai. 

Tarabyanın ayakiryaki mevkii ve 
Muradıhamiı mahallesinde Plıtl •• 
Mecidiye sokaklarında atik 67 mil. no. 
10 ada no iki tarafı Oıımanbey araaıı 
n Betli ıokağı ve Mecidiye ıokatlle 
mahdut atik 315 zira ve yine ma• 
halli mezkürenin Oımanbey Mecidi
ye sokaklarında Q mi. 10 ada no 
Talat Beye ferat olunan ana ve 
Oımanbey ve Papaıyan arsaları ve 
Oımanbey aokatı · ve Mecicli,. 
ıeltafil• mahdut 308 sira 

ve mahallei mezkiirenin Nifakla so
kağında 67 mü. 11 ada no. iki tarafı 
Osnıanbey arsaları ve Eyagiryagi 
ıokağı ve Nifoklı aokağile mahdut 
450 zira ve ayni mahalde Mecidiye 
sokağında 67 mü. 3 ada no. Oıman 
beyin arsa11 ve Halit bey araası ve 
Pançirl bey tarlaaı ve Mecidiye &o· 
kağile mahdut 350 zira ve yine 
Mecidiye sokağında 67 mn. 3 ada 
no. üç tarafı Osman bey arsa11 ve 
Mecidiye sokağlle mahdu- 444 zira 
ye Mecidiye sokağında 67 mü. S ada 
no. Osman bey arsaları ve Mühenris 
sokağı ve Mecidiye ıokağile mah· 
du 359 zira ve Mecidiye sokağında 
67 mü. 4 ada no. Osman bey ve 
Papazyan ve Talat Beye ferağ olu· 
nan arsa ve Mecidiye sol~ağile mah· 
dut 426 zira ve Nifokh Meddiye 
sokaklarında 67 mU. 1 ada no. Os
man bey nraaaı ve Mifoklı ve Meci
diye ıokağile mahdut 644 zira ve 
Nifoklı sokağıda 67 mü. 11 ada no. 
Osman bey arsası ve Talat Beye 
ferağ olunan arsa ve Eyagiryagi 
ayazması ve tarik ile mahdut 457 
zira ve Nifoklı ıokağında 67 mü. 
11 ada no. Talat Beye ferağ olunan 
araa Osman bey Papazyan araaları 
ue Eyagiryagi ayazması ve tarikile 
mahdut 930 zira ve Nifoklı sokağın

da 67 mü. 11 ada no Talat Beye 
ferağ olunan arsa ve Osman bey 
arsuı ve Giryagi ayazmaal ve tarikı 
am ile mahdut 855 zira ve Pisti 
Oıman bey ıokaklarmda 67 mü. 10 
ada no. Talat Beye ferağ olunan 
arsa ve Osman bey araası ve ·airyagi 

ayazmalı ve tariki amile mahdut 
855 zira ve Piıti Oıman bey sokak
larında 67 mü. 10 ada no. Talat 
Beye feraQ- olunan araa Oıman bey 
arsaaı ve Piıti ıokatı ve Osman bey 
ıoka~ile mahdut 550 ıtira ve Pisti 
sokağında 67 mn. 9 ada no. Oıman 
bey araası Ye Oıman bey ve Papaz:• 
yan araalan ve Oıman bey ıokağile 
mahdut 380 zira ve Piati ıokağında 
67 mil. 9 ada no hududu mezldire 

ile mahdut 380 zira ve Pisti 
ve Papa:t oğlu Ohannes ıokakla
nnda 67 mü. 9 ada no Osmnnbey u 
arsası Ye Osmanbey ve Papazyan 
müşterek arsaal ve pisti ıokağile 

mahdut 380 zira ve Pisti sokağında 
67 mü. 8 ada no Osmıınbey arsaları 

ve Pisti sokağı ve Papaz oğlu Ohan• 
neı sokağile mahdut 372 zira ve 
Mecidiye sokağında 67 mü. 8 ada 
no Osınanbey anaları ve mektep 
arsası ve Mecidiye sokağile mahdut 
520 zira ve Pisti sokağında 67 mü. 8 
ada no Osmanbey arsaları ve mek
tep arsası ve piıt sokağile mahdut 
440 zira ve Meciye sokağında 67 mü. 
8 ada no üç tarafı Osmanbey araa
ları ve Mecidiye ıoknğile mahdut 
465 zira ve Piıti sokağında 67 mü. 
8 ada no üç tarafı Osmanbey arsa
ları ve Pisti ıokağile mahdut 372 
zira ve mühendtı sokağında 67 mü. 
7 ada no iki tarafı Osmanbey ve Ni
foldi ve Mühendis ıokağile mahdut 
456 zira ve Mühendis sokağında 67 
mü. 7 ada no mezkur hudutlarla 
mahdut 916, 844, 773, 689, 806 :ıiralı 5 
kıta ve Mecidiye ıokağında 67 mü. 
7 ada no 773, 689, 606 ziralı 5 kıta 
ve Mecidiye sokağında 67 mü. 7 ada 
no Osmanbey arsaları ve Nikola ve 
saire tarlaları ve Mecidiye ıokağile 
mahdut 825 zira ve mezkur ıo
kak ve rakamla ada dahilinde mez• 
kur hudu tla 702, 672, 610 660, 546, 
456 ziralı 7 kıta ve Mecidiye soka
ğında 67 mü. 7 ada no Nikola ve 
saire tarlası ve Osmanbey tarlası ve 
Mecidiye ıokağile mahdut 425 zira 
ve mezkur ıokakta 67 mü. 7 ada no 
Oımanbey araaları ve Panciri tarlası 
ve Mecidiye sokağil• mahdut 432 
zira ve mezkur ıokak ve ayni rak
kamla ada numaralı Osmanbey ve 
Panciri ve aherin araası ve Mecidiye 
ıokağile mahdut 525 zira ve ayni 

sokak rakkam ada no Oımanbey 
anları l'anciri tarlası ve Mecidiye 
sokağlle mahdut 420 zira ve Mühen
diı ıokajında 67 mi. S ada no Oa-

manbey tarlaları ve Talat Beye ferat 
olunan arsa ve Mühendla sokağile 

mahdut 288 zira ve Mecidiye soka
ğında 67 mü 5 ada no Osmanbey 
arsası ve Mecidiye sokatı ve Mü
hendis ısokağile mahdut 920 
zira ve Mecidiye ıokağında 67 mü. S 
ada no üç tarafı Osman Bey araaaı 

ve Mecidiye ıokağile mahdut 268 
zira ve Papasoğ]u Obanneı ıokağında 
67 mü. 4 da no Osman Bey araa11 
ve Talat Beye fera~ olunan arsa ve 
latipan Efendi arsasJ ve Papazoğlu 
Ohanes sokağile mahdut 288 zira ve 
Mecidiye sokağında 67 mü. 2 ada 
no Osman Bey ve Papazyan araaları 
ve Pctro İlyaya fera(r olunan ana 
ve Mecidiye ao'kağ ile mahdut 498 
zira ve Nifoklı Mecidiye ıokaklarında 
67 mü. 1 da no Oaman Bey Papsyan 
arsaları ve Nifoklı sokağı ve Meci
diye sokağile mahdut 522 zira ve 
mühendis sokağında 67 mü. 5 ada 
no Talat Beye ferağ olunan arsa ve 
Petro fıyaya ferağ olunan arsa Os
man Bey arsası ve mühendis soka
ğil" mahdut 258 zira ve Mecidiye 
sokağında 67 mil. 4 ada no Osman 
Bey lstipnn arsalan ve Arkiri ve
rese tarlası ve Mecidiye sokağile 
mahdut 673 ı.ira ve Mecidiye soka
ğında 67 mü. 4 ada no Osm;m Bey 
arsalan ve Arkiri vereıesi ve Me
cidiye sokağile mahdut 540 zira ve 
Mecidiye ıroka,ğında 67 mü. 3 ada 
no üç tarafı Oaman Bey araaaı •e 
Mecidiye sokağile mahdut 444 zira 
ve Nifoklı sokağında 67 mü. 11 ada 
no Talat Beye ferağ olunan araa ve 
Ayagiryagi ayazması ve Nifoklı ıo
katil• mahdut 700 zira zemini Be
yazıdı veli vakfından eşcarı milk 47 
parça harap bağ ve bahçenin tamam
lan Ye Pisti sokağında 67 mü. 13 
ada no Talit Beye ferağ olunan 
arsalar ve Ayagiryagi ayazması ve 
Piıti aokağile mahdut 1415 zira ve 
Pisti ıokağında 67 mü. 1 ada no 
Talit Beye ferağ olunan arsa ve 
Ayariryaal ayazması ve dere ve 
Piıti sokatile mahdut 580 .zira ve 
Nifoklı ıokğında 67 mn. 11 ada no 
Tallt Beye ferağ olunan araa ve 
Ayaairyagi ayazmaıı ve Nifokh so
katile mahdut 700 zira •• Pl•ti a. 

kağanda 67 mü. 14 ada no Talit 
Beye fereğ olunan arsa ve dere v• 
Ayagiryagi sokağı ve Piıti ıokağil• 
mahdut 580 zlra ve Piıti ıolrr 
ğında 67 mQ. 13 ada no Tal'' 
Beye ferağ olunan arsalar ve Ey•• 
giryagi sokağı ve Pisti ıokağil• 
madut 1415 zira ve Osmanbey piıtl 
ıokaklarında 67 mü. 9 ada No. O•• 
manbey araalan ve Piıü ıokağı ~ 
Osmanbey ıokağile mahdut 380 .zir• 
ve zemini Sultan Beyazıbvell vak• 
fından eşcarı mille 7 parça bat bab .. 
çenin nısıf hi11eai 

Hüıeyin Hilmi Pata vereauhıill 
alacağından dolayı ,eıkl icra kaJlll" 
nuna tevfikan satılmaaı takarra: 
eden lsmail Talat Beye ait budlll
evaafı yukarıda yazılı a-ayri menk".,ı 
lerin tamaml 400 lira bedelle tali İf 
uhdesine muvakkaten ihale edildi tf 
olup ihaleyi katiyesi yapılmak üıe r 
tekrar tarihi ilandan 15 gün ııı~Jı
detle müzayedeye vaz.edilmiftir. Mı 1"' 
tarı mesahaaı zira itibarile gö~te:ıO 
fenlerin beher ziraı 3 kurut don a 
olarok gösterilenlerin beher dönil:ı-
25 Türk liraaı kıymet takdir e ~,.. 
miştir. Taliplerin bedeli ihale~• 1 ~ 
de S zammile müzayedeye jttırak ıtO 
bedeli muhamminenin yüzde ıeıl 
niabetinde pey akçesi vnıet~e .~ 
ve daha ziyade maliimat • ~d .. 
istiyenlerin icramız.ın 339.1250 ..-ll" 

b"le .. -maralı dosyasını tetkik ede 1 ııetitl 
leri ve mezkur gayri rnenk"; ıer
raylci kanunile peşinen 1 ine osil-
dairerıinde 10 - 12 - 931 tarihlj6 d• 
sadif perşembe günü ıaat 1<ıb.,,.. 
talibine ihalei k~tiyeai icr• 
caA'l ilan olunur. 
~- -~- - . 

Unutma Benı 
Şoför Saioı 

Benzin DePo50 kad,,... 
Meslekdaşlar. Matül ar .., '1' 

ruzı hatırınızdan ~i~b~ :-~. ~ 
l<armayınıı. Benzinmııı b~ 
den almayınız: ls•.anbal 


