
umumi ma1'rif için 
para verecektir. 

Hataya avans vekili Tevfik Rüştü Aru ile Fran. 

Dün de Milletler Cemiyeti umu• 

mi katiplik dairesinde İskenderun 

sız Haricıye naıırı Dt"lbos ve di· 
ğer murahhaslar tarrfından imza 
edilmiştir. 

Bu mes'ut t hadise ve neticeden 

istihlak 
Vergisi 
Kaldırılacak ve Antakya sanc:ığının mülki ta· öterü Sontclhraf Türk milletini ıa· 

miyetini temin eden Fransa. Türki· ferdek zafere götüren Büyük Şefe iktisat vekaleti istihlak vergisini 
ye muahedesi ile Suriye• Türkiye ve onun muvaffak Başvekiline k.aldırmağa karar vermiştir. ltha· 

F Şükranlarını tazeler. dlal sedrbestisi suretile RÜ_!Jlr~k vari-
hu~ut.larını tekeffül ~den r~n.sız . . . alı? an hasıl olacağı U'.Illt edilen 
Turkıye muahedelerı de Harıcıye (Devamı 2 ıncı sahıfede) 9 mrlyon liranın bit kısmile istih-

...... , ..... , ........ .............. ,, , .. , ... , .......... , ... , ................... , , ,,.,,,, ..... , .. 1111111111•u11 1 11u11111111uınuuuuauı•11•••11•muo•nu11uu li~ VCrJ(isi a-eli rini karşılamak im-

G 1 t 1 1 b •• kan~ olabileceği kanaati vardır. Sa. 

a a asaray 1 ar Ugun nayı. mülkiyet, küçük sanayi ve 
sanayı teşkilat kanunları projeleri de 
hazırlanmıştır. Fakat bu k anunların 

neşeyle pilav yediler :;;;~!~, ::ı.:.r;;::~~~·d~~- çıkarıl• · 

Yemekten sonra hep bir arada 
Cumhuriyet abidesine giderek 

çelenk · koydular 
,..,Q 
' 'lıız hariciye nazırı LJelhos Bugu··n Galatasarayın m.nı::hur pı'- 1 l'k t "taaa L '":.- uzun sene er yaşanan genç ı ve a-
ttılt\ k•ıertaraftan tebrik telgrafları Uıv günüdür. lebclik hayatının tatlı hatıraları 

So e ledir. Galatasaraylılar, her sene oldıı - yadedilerek en yaşlı ve en genç 
'ele ~ihtilatı. meselelerden dil me- ğu gıbi 30 Mayıs tarihine rasllıyan mezunlar tarafından musahabeler 
tıt ~~e Türkçenin tefevvuku şar- bu gün de mekteplerinde toplana- yapıldı. 
di • urk A rak bir arada yemek yemişlcrdır. Saat on ikiye doğru; eski bir a-
~ 1 oı çe ve rapçanında resmi Bu miinasebetle siislenen mekte - det ve mektebin bir sembolü olan 
aıı~dı'lar?k kulıanllması suretile 

ın b . b h · d b h t d t ambur hazır bulunanları '-'emeg~e 
L. ışlir. ın a çesın e: sa a saa on an " 
ııaı davet etti. 

19~" ayda umumi seçim 15 nisan itıbaren kalabalık bir Galatasaray-
"(! d d Yemek Coşkun bir neşe ve sa • 

llıe 
11 

en evvel yapılacaktır. Seçi. 1t kitlesi ve avetlıler toplanmıştı. 
eı mimi latifeler arasında yendi. Bu 

ttllıiy a.ret etmek üzere Milletler Saat on bire kadar bahçede oyna- arada yemek çalmak gibi bir çok 
tıtıri aı~rıın tayin edel:eği bir reisin yıp resimler çekildıkten sonıa hep hoş muziplikler yapıldı. 
~~n ında bir komisyon mahallinde beraber yukarıya konferans salo - Saat on dörde kadar mektepte 

~ili ~::irc edecek ve seçim tari· nuna çıkıldı. Burada, memleketi • istirahat edildikten sonra hep bir 
t Cd Yyen zamandan evvel tes- mize yüzlerce kıymetli mezun ye- arada Taksime gidilerek abideye 

• ecektir. Mılletler Cemiveti tiştiren müessesenin çalısı altında çelenkler kondu. 1 

,...--.,a;;;::~-=======-===~~==================================== 1 

KARA B-E-L A____......-1 
lf_arikulô.de maceralarla dolu, . her say/ ası si
b~ hegecandap/J!!ıll..ecana sürük/igecek olan 
,,. zabıta rd,j!fit~)<ıı.~. · 

Bir kaç··:jl:;e kada~·'tefrika etmeğe başlıyoruz 
-....... ................ '..;.-~~::.· :-.•. :~.------------_;;_--__;.....;;. __ __ 

Kamutayın 
Selamı orduya 
Tamim edildi 

Ankara 30 (Hususi Muhabirimiz· 
den) - Kamutayın kahraman or· 
duya İ7.har ettiği teşckükr, selam 
ve taktir hissi dün Genel uKrmay 
başkanlığı tarafından bütün ordu 
le.şkilatımıza tamim edilmiştir. 

Müsabakada 

Bir kostüm 
Kazanan 
Okuyucumuz 

· •Bayanı tanıyor m asunus?.. Mu
•abalcamızda bir kostilm kaıanan 
Begol lu Sokızatacı mimar ]an 
apartmanında l:Jagan Merinitı bir 

r••mlnl ta•ıı•rrıe. 

Misafir Emir 
giderek 

-

akŞam Ankaraya 
üç gün kalacak 

Misafir h ükilmdara ba ıa bah Sirkeci garındcı yapd:ın istikbal mu&lsiml 

{ Yazm 2 inci sag/amı z.Ja) 

Halkta ti y atroya 
karşı uyanan alcika 
Halkevleri tiyatro zevk ini yay
mak bakımındam faydalı olu qor .. 

t:.'minonu Haikevi &cmsil tıegetinin oynadığı Moller'ir. 
Meraki piye sinden bir sahne 

Halkcvleri raporlarında kayde -
dilen ilk dilekler, salonların tem
silleri seyre gelenlere dar geldi -
ğinden genişletilmesi, repcrtuar -
daki piyeslerden daha hareketli ve 
özlü piyeslerin seçilmesi idi. Bugün 
de raporu okunan veya içinden 
görülen her halke\·inin esaslı ihti
yaçlarından ikisini gene bunlar teş
kil etmektedir. 

Temsilin ne kadar önemli bir tel
ldn vasıtası olduğunu anlamak için 
bir Anadolu seyahatine çıkmak ve 
halkevlerinin temsil gecelerinden 
bir kaçında bulunmak kafi gele -
cektir. 
Eğer bugün Anadolunun herhan

gi büyük-küçük bir şehrine giden 
bir tiyatro kumpanyası, eski za • 

(Devamı ikinci. salıifcdc) 
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Bir buçuk milyar lira
lık bir ders! 

Meşhur milyarder Rokfeller yir

minci asırda bayatile olduğu ka -
dar ölümile de müthiş bir ders ver-

di. Hele bu son ders milyarlaıa 

mal olduğu için pek kolay kolay 
tekrar buyurulamıyacağından din-

lemiyecek kabadayı, affınıza mağ
ruren, bütün dünyada görmüyo -
ruz! 

Ajanslar iki buçuk milyar ser -
\'et yapmış ve bunun bir milyarı -
nı insanlığın hayır şlerine dağıt -

mış olan koca milyarderin cenaze 

merasimini iki satırla bildiriyor -

lar. Fakat ne müthiş, cellat satırı 
gibi, iki satır: · 

c- Petrol knılı milyarder Rok -
fellerin cenazesi kaldınlmış, aile 

kabristanına gömlilmüştür. Cena
zede yüz kişi bulunmuştur.> 

Dikkat buyuruluyor mu: Cena
zede yüz kic;i bulunmuş! 

Yani adam bir, bir buçuk milyar 
]iraya hayatında ancak 100 dost 
satın alabilmiş!! 

* Ankara va· 
puru hlkAyel 

Çok hoş bir hikayedir: Portakal 
sandıkları ·yüklü bir gemide iki 
zenci ile bir musevi seyahat ~di -
yorlarmış. Müthiş bir fırtına pat
lamış. Evvela portakal sandıkları
nı, sonra iki zenciyi, en nihayet te 
museviyi denize atmıya me<::bur 
olmuşlar. 

Bir müddet sonra fırtına kesil -
miş, gemidekiler büyük bir balık 
a\•Jnmışlar. Fakat b:ı.lığın karnını 

yarınca ne görsünler beğenirsiniz: 
Musevi portakal sandıklnnnın ö
nünde oturmuş zencilere portakal 
satıyor!: 

İspanyadan İspanyol mültecile -
rini getiren Karadeniz vapurumu-

zun hikayesini okudunuz mu? 750 
mülteci İtalya sahillerine çıkmak 
üzere denize atlamışlar. İstanbula 

topu topu (8) kişi gelmiş. Onların 
da (7) si musevi! 

İşe bakın: İspanyada harp olsun, 
bize mülteci gelsin de onlar da mu-

sevi olsun! Acaba onlar ötekileri 
görüp te nasıl denize atlamamış -

hır? İnsan gayri ihtiyari şöyle dü

şünüyor: Anlaşılan Karadeniz va- · 
purunda portakal sandıkları yok -
muş!! 

* 

Avukatlara hU· 
cum ederken •• 

Muhterem Hüseyin Cahil Yal -
çın, hala sönmemiş bir yanar dağ 
gibi yalçın tepessinden yine ateş 
püskürüyormuş. Kimlere biliyor 
musunuz? Avukatlara! Hala genç 
kalmış bir mantığa nümune olan 
üstad, Fransanın o Majina i.stih -
kamları gibi müthiş mantık tabir
lerile neyi iı:tiYormuş, biliyor mu
sunuz: 

Mahkemelerden avukatların kal
dırılmasını! Bakınız bu mesele i -
çin ne deliller ileri sürüyorlar: 

c Hakim ile aranıza avukat de
mlen meslek adamı karışır. Onun 
işi ne orada? Siz söz söylemek ka-

biliyetinden mahrum musunuz? 
Yoksa hakimler mi Iakırdı anla -

maz? Alelade kendi dılimizle ko 
nuştuğumuz zaman bir tercüman 

arar mıyız? Şu halde en derin ba

hisleri kendi aramızda bülbül gibi 
konuşup hallettiğimiz muhakkak 
iken neden mahkeme huzuruna çı

kınca eski Babıali dilsizlerine dö -
nüyoruz! Bütün bu işlerde bir ya
bancı neden yeı alsın? Kanunları 

bildikleri için mi? Ben mahkemede 
en yüksek hukuk üstadlarını din -
ledikçe avukatların kanun husu -
sunda bizlerden çok cahil olduğuna 
iman getirdim!> .. 

Hayret, değil mi? Ustad ne nvu
katlık etmiş?! 

* GUç nakll çareleri .• 
İsmini bildirmiyen bir okuyu.ı:u 

bir gazetede Adaları Güzelleştirme 
Cemiyetine şikayette bulunuyor: 
Göç eşyasının Adalara naklindeki 
müşkülattan. 

- Meselfı, diyor, benim bir ara
ba ile iki atım var! Bunların Ada -

ya nakillerinde tesadüf edilen mü~
kül§ t tasavvur edilemiyc<.'<!k ka -
dar ağırdır! 

Bu muhterem okuyucunun der
di, sahi, büyük. Hakikat çaresi de 
yok. Maamafih kendisine bir tav
siyede bulunabiliriz: 

Muhterem okuyucunun arabası
smı bilmeyiz amma, şu iki atını 
kolayca nakl için pekalli bir çare 
var: 

Sucuk yapsınlar!! 

.. c~e%d7fdi! 

Sancak şenlik yapıyor 
(Birinci sahifeden devanı) - Parise gidiyoruz, seyahatimiz-

Sancakta bayram de bir fevkaladelik yoktur. Fransa 
_Antakya 30 (Hususi muhabiri- ile a~a~zuaki dostluk bağlarının 

mızden - Son Dakikada) - Dün takvıyesı ve bu yolda halli lAzım 
geccdenberi bütün sancak halkı teferruata ait meseleleri görüşe • 
sevınc teıahürleri içinde bulunmak· ceğiz. Hntay meselesine ~lince 
l~dır. Cenevrede ililfıfn imza edil· bu müznkerelerin her iki tarafı ta;. 
mış oldu~u hakkındaki ilk haber · d · · · 
akşam saat on dokuzda radyodan ~ın e ece~ şckılde bıtmesı tabi! i-
alınmış ğece haberi Havas ajansı dı. Bu netıceden dolayı fevkalade 
teyıt etmiştir. neşeliyim. 
b Ha}k M A talürke minnetlerini ve Suriye, Türkiye Hariciye Vekili 

e cddı ş~k~anlarını arz içi.n her v:\- Tevfik Rüştü Arası kendi toprak • 
sıla an ıstıfade etmektcdır. .. .. .. 

Arrıca büyük bir bayra n ve l~mda gormekle e~ buyuk sevin-
şen!ık hazırlatmaktadır. Bugün Ha. cı duyacaktır. Surıye hükfuneti 
tayın sayılı bayram günlerinden bu ziyareti büyük bir memnuni -
olacaktır. ı k 
HA~lCIYE VEKiL 1 PAR iSTE yet e arşıJıyacaktır. 
P 30 [H UUJJUllllllUlllUllllllHUltUtllflttlhthlUIUlllltUIUIUUIUllllHtU 
arıs, ususi muhabirimiz. 

den] - _Doktoı Aras Fransız Dış Başvekilin beklenen 
Baganı Eelbiıs ile birlikte ve as- nutukl :iri 
keri bir tayyare ile Parise muva- (/ irtci sayfadan devam) 
salat etmiştir. 

D l A veli bakımından bir gurur ver. 
o :tor ras burada Fransız Ha. diği kadar fnönü'nün nutkunun 

riciye Nazırı ve Başveki ilie im~a- ehemmiyeti üzcrinede tekrar bizi 
Janan itilcifnameler üzerinde tatbiki 
mahiyette bazı temaslar ve müıa· avdet ettirmiş bulunmaktadır. 
kereler ya pmakle beraber Suriye Bu hufüsta Ankaradaki hususr 
heyetide kabul edecektir. muhabirimiz bugün de bize lşu 
SURİYE HEYiETİ ŞEHRİMİZDEN satırları telefonla vermektedir: 

· "-. lnö ünün nutku mehafili 
GEÇTI S~}·asıycde. ve Kemut11yda büyük 

Suriye başvekili Cemil Mürdiln, bır eheı:nmıydle beklenmektedir. 
Suriye hariciye veziri Hasan Ca - Başve~ıl . nutk~~da dünyanın 
biri, Suriyenin İskenderun Maliye umumı s•yasetı uzerindeki tah. 

lilini yapmakla beraber Tür. 
müdürü Hasan c; .ebbare, Doktor kiye Cumhuriyetinin siyasi mü· 
ve avukat Rızkullahtan mürekkep nasebetleri üzerinde de bil· 
bir Suriye murahhas heyeti dün hassa duracak ve Türk milleti 
akşamki Toros ekspresile şehrimi- için fabr vcsile.ı;i olacak izahat. 
ze gelmiş ve gece Semplon ekspre- ta bulunurken birçok yeniliklere 
sile Parise hareket etmiştir. Emni- ve hız kudretlerine de işaret 
yet müdürü Bay Salih Kılıç !stan - edecektir. 
bul vilayeti namına heyeti Haydar- Türkiyenin dünya siyaseti üze-
paşnda karşılamış ve akşam da Sir- rinde günden güne artan umu• 
keci istasyonundan ğurlamıştır. mi nüfuzu memleket hakkında 

Heyet reisi Başvekil Cemil Mür- çok bayırlı inkiıaflar ve iyilik· 
düm şunları söylemiştir: ler kaydetmektedir." 

Maverayi 
Erdün 
Emiri geldi 

Mayerayi Erdün hükümdarı E -
mir Abdullah bu sabah maiyetile 
birlikte 7,25 te Şark ekspresile Av
rupadan şehrimize gelmiştir. 

Hükümdarla birlikte İngiliz bin
başısı Noriid, baş nezaret katibi 
B. Sami Raufi, mabeyinci Şeyh 
Mehmet Nebati ve Doktor Cemil 
Paşa Tütüncü bulunmaktadır. 

Hükümdar; Türk ve Mavcrayi 
Erdün bayraklarile süslenen Sir -
kcci istasyonunda fevkalade mera
simle karşılanmış, 'askeri bir ban -
do \'e biı' bölük asker merasimde 
hazır bulunmuştur. 

Bundan maada Vali Muhittin 
Üstündağ ile muavini Hüdai Kara
batak, şehrimizdeki bir çok gene -
raller, Belediye reis muavini Ek -
rem, Emniyet Müdürü, dün akşam 
memleketine giden İngıliz sefiri 

· namına sefaret başkatibi, Irak kon
solosu Kamil, Eminönü kaymaka
mı Agah ve daha bir çok zevat ile 
kalabalık bir halk kitlesi Emirı is
tasyonda istikbal etmişlerdir. Ağır 
ağır gara giren tren durunca eV\·e
ıa hükümdarın mihmandarlarından 

biri inerek kralın bulunduğu hu -
susi kompartımanı göstermiş ve 
sonra vagondan güler yüzle ınen 
Emir evvela Vali ve sonra general
ler tarafından selamlanmış ve ha
zır bulunanlar birer birer Vali ta· 
rafından hükümdara takclım edil
miştir. 

Gardan çıkılmıştı. Fotoğrafçıla· 

rm ricası üzerine Sa majeste gar 
merdivenleri önünde durdular ve 
birkaç poz resimlerini çektirdiler. 

Kral Hz. valiyi yanlarına oturt
tular. Otomobilden tekrar general 
Fuada seliim verdiler Halkı, ken
dilerini alkışlıyanları selamladı -
lar. Otomobil Perapalasa hareket 
etti. 

Maverayi Erdün hükümdarı; 

şehrimizde yalnız bugün kalacak -
lar ve akşam üzeri saat on dokuz -
da eksprese takılacak hususi bir 
vagonla doğruca Ankaraya gide ~ 
ceklerdir. 

Hükumet merkezimizde~ bliyilk
lerimizle temaslarda bulunmak il
zere üç gün kaldıktan sonra tekrar 
şehrimize avdet edecek ve burada 
da üç gün ikamet edeceklerdir. 

Misafir hükümdar şehrimizden; 
Toros ekspresile m€m.leketine dö -
necektir. 

Son dakika& aldığımız mah1ma
ta göre Emir otelde öğle yemeğini 
hususi surette yemişler ve sonra 
şehir içinde otomobille bir gezinti 
yapmağa çıkmışlardır. 

Pariatekl cinayet 
Paristekl bir cinayet hadisesi 

rnünasebetile Anadolu Ajansının 
verdiği haber de geç kaldığı kay -
dedilmişti. Bunda bir suitefehhüm 
olduğu anlaşılmaktadır. Ajans ci
nayet hfldisesini vaktinde vermiş 
olup, bilahare verdiği haberin ha
diseye ait değil, hadise münasebe
tile yapılan keşfe mütedair olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bir kamyon 
Devrildi 
Bakırköy ile Çekmece arasında 

dün feci bir kamyon kazası olmuş
tur: 

Florya civarındaki taş ocakların
dan şehre taş taşıyan şoför Azizin 
odasındaki kamyona dün Tekir -
dağlı Hüseyin isminde bir amele 
de binmiştir. 

Kamyon, yolda hızla ilerlerken 
Çekmece köyünün karşısındaki vi
raja düşmüştür. 

Kaza neticesinde amele Hüseyi
nin kafa tası taşlara çarparak bey
ni parçalanmış ve zavallı amele 
hemen ölmüştür. Kendisine bir 
şey olmıyan şoför Aziz yakalan -
mıştır. Tahkikat devam etmekte
dir. 

Hangi devlet 
Kışkırtmış? 

Roma 30 (A.A.) - Gazeteler 
Palma de Mnjorpue hadisesi hak
kında heyecanlı neşriyatta bulun
maktadırlar. 

Giornale di'italia diyor ki: 
Bu kaniı hadise Londra sefiri· 

mizln seri ve müheyyiç bir pro· 
destosu ile halledilemez. Mesele 
beynelmilel bir meydan okuma 
mahiyeUndediı. Çünkü tecavuz 
Londrada bir devletin teşviki ve 
yardımı ile yapılmıştır. Avrupa, 
ispanyada Sovyet fesat sıstemini 
daha canlı bir fekilde aydınlatan 
b~ ~ecavüzü ehemmiyetle kaydet· 
mıştır. 

alkta tiya ·oy a1r0•ş sıvAs~1 
A 1 ··t rel<e a spanyada ıuu a ~ur . 

İspanyada kan gövdeyi go:rnen 
meğe ba ladığı ilk aylarda,. b ı:ı· 

karşı uyan 
(Birinci sahifeden devanı) 

manlardaki lakaydlığa mukabil 
geniş bir alaka ile karşılanıyorsa 
bunun en belli başlı amili, halkev
leri temsil kollarının muhitlerinde 
temsillere uyandırdıkları derin ilgi
dir. Bir çok yerlerde halkevleri a
çılana kada

0

r Karagöz perdesini 
bile görmemiş halk, piyes seyrine 
bir hayati ihtiyaç gibi alışmış -
}ardır. • 

Ankarada halked sahnesi açıl -
madan önce, gelen tiyatro heyet -
leri, liyakatleri ne derecede. olur
sa, olsun, geçen aylarda Darülbe -
dayiin gördiiğü rağbetin onda bi -
rine bile pek mazhar olamıyorlar
dı. Halk, tiyatroyu bir ihtiyaç say
maktan uzaktı; ona biraz da lüzum
suz bir lüks gibi bakardı. Fakat 
vakta ki: Halkcvi salonlarını tezli 
ve özlü piyesleri seyir için bütün 
halka parasız olarak açtı: ilk defa 
şöyle bir merakla gelenler, sonra
dan temsil günlerindC' yer bulmak 
için birkaç saat önceden kapıla -
ra toplanmağa başladılar; ondan 
sonra her temsil gününde, dün ak
şam da olduğu gibi, halkevinin bü
yük salonu - ki temsillere ve kon· 
fcranslardan biı•çoklarına göste -
rilen alaka ile gelen kalabalıktan 
dolayı aramızda küçük salon adanı 
almıştır - koridorlar da dahil ol -
mak üzere hınçahmç dolmaya baş
ladı; çok defa mahalle aralarından 
geÇ€rken oynayan çocukların bazı 
piyeslerden parçalar söylediklerini, 
bir kayanın başına çıkıp çok oy -
nanmış piyed kahramanlarının ti
radlarından parçalar inşad ettik -
Jerini duyduk .. Ve artık; zaman 
zaman tiyatroya gitmek lokantaya 
gitmek gibi bir ihtiyaç haline , 
gelmiye başladı ve paralı ol-
duğu zaman da rağbeti ve ala • 
kayı ilzerine çekti ... Geçen sene i
çinde Ankara halkevinin yaptığı 

51 temsile 35,000 kişinin gelmiş ol
ması bunun en güzel delillerinden 
biridir. 

Bu rağbet, yalnız Ankara gibi 
büyük şehirlerimize h5.s değildir; 

Karamanda henüz sahne yokluğu 
yüzünden geniş bir salonun bir kö
şesinde masalar üzeri.ne kurulan 
sahnecikte yapılan temsilleri se -
yir için iyi havalardn salonun kapı
larının açıldığını v.e sokağın bir 
kısmını dolduran kalabalığın da se
yircilere katıldığını, burada oyna
nan ve kitabı henüz kütüphane -
lerde bulunmayan piyeslerden ba
zı cümlelerin bir kaç ay sonraki 
mektep tahrir vazifelerinde yer al
dığını, bazt cami vaizlerinde tel
kinlerin aynı cümlelerle yaptldt -
ğını tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Temsillere gelen kalabalıkların 

verilen davetiyelerle ve salonların 
kaç kişi aldığının muayyen olma
sı ile katı surette tesbit olunabi
leceği göz önünde tutularak; Düz
cede bir temsıle 600 kişinin gel -
mesi, Edirnede iki piyes ve iki mü
samerede 4400 kişinin bulunması, 

Kiltahyada beş altı temsili seyre 
gelenler arasında 2000 köylünün de 
bulunuşu, Elazizde temsil b~ına 
500 seyirci isabet etmesi, Bursada 
28 temsilin 20.000 seyirci buluşu 
gösteriyor ki: halkevlerinin ver -
dikleri temsiller, bütün memleket 

k . kıınse 
mikyasında, haldki bir rağbete maz- hemen bir sene oluyor ı, btl 
har olmaktadırlar.. , as ut lakırdısını ağza olrn.a~:., • 

jrcı J'ıı.ı 
Dekorun ve makyajın mükem - oahıli muharebeye seY d" ft• 

mel olmayışı hatta iptidai oluşu hi- maktan başka çare görerne~1~· d:ıt• zi yolumuzdan alıkoyacak, halka kat vaktfı. ki asi generaller 1 
85sııt 

yapacağımız telkinler için en iyi leleri yemeğe başladılar, tav ıa • 
vasıtamızı elden bıraktıracak bir sözleri derhal ortaya çıktı. O ... eıı· 

.. ırnc••· 
sebep olamaz. Zamanla bunları r!a man bcrmutad kan dökU oJdtl· 

d"lir ıslah etmek, gönlün istediği sevi - ten, insanlıktan bahse. 1 
• titıB • 

yeye yükseltmek elbette mümkün Madrid hükumeti milletın.~ ~ni j}e-

olacaktır. bile iktidar mevkiine geldıgı .
1 
.. ;ıtı 

Halkevlerinde temsil, vaS1ıadır: ri sürerek asileri tamarni~e ;
9
:,,s-

gaye, telkindir. Çorak bir tarlayı mecbur etmedikÇE böyle bır rnil • 
bir uçtan sulamaya kurulmuş 11.ı- sut sözüne mahal olmadığını fıı • 
lumbaları, kireçli su çıkarıyor, iyi r:asip vasıtalarla anlatmıştır. 

11 0ıı· 
i§leyemiyor diye kaldıramazsınız; kat asi generallere ve dışarı~~ı-011 • 
arteziyenlerinizi açana, .asıl mal - farı himaye edenlere hoş go gaıt' 
zemeni:zi koyana kadar onları iş - mek mesleğinde olan bir çok '/3' 

. nva 
?etmekte devanı edeceksiniz. tel er vaı dır. Bunların Jspa · 

1 
bir' 

Hodbin ve kısa görüşlü bir sa - kayii karşısında tuttukları Y~ 23 • 

nat endişeciğt ile lı:ı1kevi temsil dir: Asilerin işi iyi gittiği .01:ğı~ · 
kollarını hor görmenin ne yeri, ne manlar bu gozetclcr hep bır ın~ 

D. ot" 
manası vardır. dan: - Tn\•assut mu? ı~ ı;j!ll 

Bugün Halkcvlerinden yetişen Bir memleketin dahili işJerıne 
elemanlardır ki: tiyatro mektebi- karışabilir? 1 tt• 

l b 1 o • t A • 1 •1 kab\.I mizin en istidadlı ta e e erını eş- Lakın general er tevı ·iııe 

kil etmektedirler. Yalı Ankara- me>z bir bozguna uğra) ıncn ) tı;I· 
dan değil, Adanadan, Konyadan, 
Mersinden, Afyondan da ev sah -
nesine kaydolunmuş veya olun -
mak üzere olan Halkevliler vardır. 

Halkcvlcrinde dekorun, makya -
jın ve temsil kabiliyetlerinin belki 
iptidai oluşu kaydını 167 halkevini 
birden göz önünde bulundurarak 
söylüyoruz; yoksa bazı halkevle -
rindeki temsillerin profesyonel ve 
muntazam tiyatro müesseselerimi
zi dahi gölgede bırakacak bir liya
katla ve hazırlıkla temsil edildiği 
çok vaki olmaktadır. 

Mesela bir Hülleci piyesini bir 
Adana halkevi, bir Darülbedayi 
kadar; bir MeTaki piyesini bir An
kara halkcvi bir Darülbedayidcm 
daha iyi temsile muvaffak olmak
tadır. Bu hakikatler, bu §Chirle -
rin tiyatroya gelenler içinde sanat
tan en çok anlaması lazım. gelen 
güzideleri tarafından ileri sürül -
müş ve halk tarafından tasdik e
dilmi§ hükümlerdir. Daha Darül -
bedayiimizde manzum piyes tem
sili, Fan.ık Nafize: 
Canavarın dişleri söküldü ko -

yun oldu, bizim müthiş facia gü -
lünçlü oyun oldu, dedirtirken; An
kara halkevinde cEşber> de Eşber 
rolünü oynayan arkadaş, kitabın 
aranmasına lüzum göstermeden 
kendisinin ve karşısındakinin söy
liyeceği mısraların hepsini czbe -
rindc:n :.-üflöre not ettirmiş ve mü
kemmel, sahne \'e şiir tekniğine 

aynı derecede uygun bir inşadla 
oynamıştır. 

Darülbedayiin de temsil ettiği 

Akın piyesini Ankara halkevinde 
önce görmüş olan en büyüklerimiz 
dahi Ankara amatörlerinin tef ev
vukunu kaydetmişlerdir. 
Eskişehirde, • Kör.a piyesinde rol 

alan ve .şeriye mahkemesi> nde 
kadı olan iki arkadaştan daha iyi, 
bu rolleri baş:ırmak için, saçı sa
kalı tiyatroda ağartmış mükem -
mel bir üstad olmaktan başka çare 
olmadığına kendilerini seyreden· -
]er hükmetmişlerdir. 

Memleketin Adana, Gaziantep, 
Mel'sin, Ceyh:ın gibi bir çok kö -

• şclerinde temsil işine kendini ve
ren, içtimai seviyeleri şehrin en 

başmuharrirleri 

gazeteler yeknesak bir tcrıırıe 
turagelmişlerdi: e i: 

Kan dökmenin önüne gcÇ~rıd 
oe-iiler. işte yıl başı yortul& ts. 
noelllerde, Vat!kan tar~~~da:t t • 

panyadaki e\·latlara -hukUI'll 11;.ı • 
ra!ındakilcrc değil- dualar, ~~1;iJl· 
)ar yollanırken hep bu kan vıırıf 
mcmekten, insanlıktan dern 111111 
luyordu: Öyle ki İspany:d.ıı ,r:ı~~ 
taraf galiptir?. Anlamak ıçı~ peŞ • 
vakit bu gazetelerin şu kab1 

•• 

riyatı tam bir ayna işini göfll
1
r. _.ıe; 

.. n erı
Dikkat ediyoruz: Bugu tıı'" 

yine bir mütareke bahsi or · 
çıktı.. .,t 

Ahme~ 

Serbest idhal t 
Sistemi temmıt 
içinde başlı!!~~~ 

Yeni idhal kararnamesinin 
6.di1" 

ihtimal Çarşamba günü Beş~~ıctif' 
ccği ümit edilmektedir. u ııı of' 
de i !halat serbestisi Tem~ r. 
talarındn başlayacak demek eŞ\s 

Yeni şekilde idhali meın~ru 511de 
yalnız bugün gümrük l"ll~~ııırd·' 
esasen idhali menedilmiş 0 jtı" 
ki,bunlar da birkaç madded:;lfliJtll 
rettir. Diğer maddeler ıeı-ete 
gümrük resmi verilerek ıne 11111111eJ~ 
girebilecektir. Yeni kar.:ırı> iı11ıe~ 
bazı maddelerin ~ümrük rı!S ;cıdr 
arttırılma.kta, bazılarının :a ~ 
rilmektedir. ~ c-

c - - rıdll 
büyükleri ve sayılıları arası ,ıır' 
Jan üstad ''e ülkülü eJeınarıl~ 
dır. . il ' 

Halkı!vlcri temsil şıweı~rıaect~ 
zerlerine halkevini JıalkeV_ı ;eıı rct 
çalt§11talarm en mühirıılcrt~ıııf • 
zaJunct lHerincien birini a.l yerde 
dır; fakat olabildikleri lı·cfikitle ' 
faydalı olmuşlardır. Ycnı eti ~tr 
rin, yeni inanların en iyi ı•e sıtc#lt 
lay halk ruhuna sahne ıı~arltı ~ 
sindirilebileceği bu çahşınaJccı·Ze 1• 

daha talıakkuk etmiş, ~al zaferı.: 
temsil şubeleri, sahnenı~ doıııı , 
bfr da1ıa kaydetmişler, bır efe'ı 
bat etmişlerdir. Tiyatroytı 5 

0ııı~' 
Zer, onlara ancak minnettar 

lirler. ~rıı' 
Behçet Kema~ 

? 
ne ~abah ve akşam 

~------------------------------------------
yazıyor~. 

Cumhuriyet 

Atatürk kızı Sabiha 
Göğe en 

Atatürk Sabiha gökçen muhak
kak talili Türk kızıdır. Atatürkün 
manevi kızı olmak gibi yüce bir 
mazhariyete eren Sabiha gökçen 
bütün varlığını bu şerefe layık ol
duğunu göstermiye hasretmiş ve 
bunda muvaffak olduştur. 

Onunla Türk kadınlığı ve Türk 
milleti bihakkın iftihar edebilir. 
Sabiha Gökçen bir semboldür. Mü
nevver Türk kadınının cesaret, a· 
zim ve irade, fedakarlık ve kahrn
manlık hasletlerinin sembolü. 

Atatürkün manevi kızı Sabiha 
Gökçeni tayyareci ve asker yap
mak suretile Türk kadınına gök
lerdeki yerinin de erkeğin yanında 
olduğunu gösterdi. Büyük şef bu 

hareketile: .Türk kızı, sen de 
TRürk delikanlısı gibi uçncaksın. 

İcabında sen de Türk erkeği gibi 

yurd uğrunda gözünü kırpmadan 

can vereceksin, demek istemisti. 
Bu işaretten sonradır ki, daha 

şimdiden Türkk11şunda. 

fazla Türk kızı var.• 

Mecliste mUsbet 
Münakaşa ruhu 

otuzdaı 

' ran 

Ahmet Emin Yalman Mecliste 
Ziraat \'C Milli Müdafaa bütçeleri 
müzakere edilirken geçen münaka
şaları alaka ile dınlediğini anlata
rak diyor ki: .Mecliste müsbet mü
nakaşa ruhu çok dikkate değer bir 
surette inkişaf etmektedir. Geçen 
sene ile bu sene arasında Meclisin 
münakaşa...havasında çok esaslı bir 
:fark vardır. Bütün halkın Meclisin 
faaliyetini yakından takip edebil
mesi, memlekette demokrasi ruhu
nu ileriletm<?k için çok kıymetli 
bir amil olacaktır. Bu noktada ise 
rıa,.etclerc büyük bir vazife düşü
yor. Mebuslarımız da bu hususta 
yard!mlarını eksik etm elidirlc • 

Kuran 

ismet lnönU Londradan 
geçerken 

Haftanın siyasi hadiselerini göz

den geçirirken ilk önce İsmet İnö-

~ 
.. .. At' . ı· hatırıı ,,el. nunun ına zıya.re ı . • ıııırcr 

yor. Hayatında hiç bır ıı!l P.1 • 
hiç bir sözü sebepsiz ol~ı~ ıır~ ' 1 

türkün Ankanıdan biribırı. ftle5 

d .~· j~I \ 
na Atinaya gönder ıgı ttil" • 
her halde mühim bir iş:l~Jl J11c~. 
Balkan Antantına dnhil ~. ıı he )ol'1 
leketler ve milletler hiç şu~1jyeıı 
tur ki, bu işaretin cbcJll 

takdir ederler. __ ..... po~ 1 
~"'99 

ıd•'''"' ,,. Kontenjanın k8:_ "k btJ~~t" 
Kontenjln rejimi buY~etifl 1of' 

nın ilk devrinde ıneınle, içirı ıı' 
sadl emniyetini korumak.. fıı~ ~ 
taya atılmış bir usul?ll· tıi'~t 
klering vernireylc birleşın~~ ııııf 
fenalıklara sebep oıuy?~ordtJ· ~C' 
pahalılığı vüctıde getır!> d:ıllll ~ 

Bu gün Türkiye harıce deb;ıeı:eil' 
d

. e 1 ,,, 
laylıkb para te l}'.e f-JariÇ c dife 
bir vaziyete girmiştır.. ·ı ıe·ııı' 
tckabil tediye u<ıullerırn•ıc· nb":ıııf• 
muv:ızenemizi bozmıyactu 110 }.e' 
tabidır. Bu cihetten korı.;ıynıet &s 
Made ı ki ihr.ıca~ımı.zın ıatın1ıı1 t1 
künu yükqelrııişlır. ıt~~ 
kı} met yckü ıu artabı~ 

Başmakalesi yoktur. 
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r--..•• ""\ S ER 8 ES T DÖ Vi Z ıı-Halk_ Filoz?fu 

U •• } • 1 dıyor kı 
.._ nun mese esı: :Serbest dövizi icabettiren Bizde ailenin hima· 

lstanbul yolları beş senede mübayaat olmıyacak .!~~~;E~~~~~~:~~~ 
8 m 8 m e n y 8p11 m 1 Ş 018 C 8 k B k - d d . b. ~;t~i~~~:r~7;ih~:;::y:ı!~!t~r~n-a ş ve al e t gön er i ğı ır ta- . Çok şerefli kanunlar çıkarmış o-

. lan bu dcfaki Büyük Millet Mecli• 

Bazı Caddeler asfalt Oluyor mimde, döviz müvazenesinin simizin son müzakerelerinde dev -
Jetin, çocuğu himaye için ne kadar 

1' • • Ş i d def/ e k 0 T Un m Q S l n·l bildirdi ciddi ve g€niş prensiplerle hareket 

f\analızasyona sarfedılen para, gelecek yıldan :~t~~n~ü;:~~:;~~tıe görmemiş 
l• t ,· b aren şehrı·n gol' 'arına h,, ar cana ca k D öviz muvazenesini korumak için Bbı":~=~~~ty9:pbı~:!nştı~i~~~~ea t~~~7ye Bizde çocuğun himayesi, yalnız 

b L~ devlet dairelerinm pek muz - bfr hukuk, bir cemiyet sistemi, bir 

Q ~le~iye bu yıldan itibaren yol iş- riçtir. Tamir masrafları her yıl ol- falt döşenecektir. Tünel başından tar kalmadıkça scrb st döviz tedi- muvazenemizi bozan bu halin hiç kültür veya nüfus meselesi değil: 
t erıne daha fazla ehemmiye ve- duğu gibi bundan sonra da ihtiyaç Taksim Cumhuriyet meydanına ka- yesini icabettiren mübayaalarda bir vakit tecviz edilemiyeceği bil- Bütün şümulile memleketin mü -
d:ktir. Kanalizasyon müteahhi - nisbetinde bütçeye konulacaktır. dar asfalta çevrilecek bu yol için bulunmamaları evvelce de tebliğ dirilerek döviz cetvellerinde kar - dafaası meselesidir. Yani o kadar 

'llıevcut mukavele gelecek sene Bu da her yıl en az yüz bin lira o- me\'cut üç ~ekil asfaltlama sistem- edilmişti. Buna rağmen bazı emri 
1 

şılık bulunmadıkça kat'iyyen bu mukaddestir. 
dilıı ll'ı. olacağından Belediye bur.- lacakllr. Bu yıl bütçesine bu iş için }erinden hangisinin tercihi icabe- ' 'akiler ihdas edilmek surctile bu şekilde memleket dışından öteberi Hakikatleri konuşuyorsak kestir-
en_ Sonra yol faaliyetine hız vere- 93720 lira tahsisat konulmuştur. deceği tetkik edilmektedir. Bu iş a- me söylemeliyiz: 
hı-;:ektir. Bu maksatla evvelce ya- Bazı caddelere asfalt döşenmesi kabil mübayaalarda bulunmak satın almıya teşebbüs edilmemesi Çocuğun bizde, bütün yapılan ge-
" 'Clll """~ cele bitirilecek ve bütçe gelir gel- . l d'•• .. ']d" w•• b'td• ·1 . rohcmmiyetle istenmektedir. . 
~e>.L_ ~ yıllık program kat'iyyet de bu yılki programa alınmıştır. mez bu cadde asfalta revrilecektir. ıs en ıgı goru ugu ı ırı mış '\'C ç - nış mevzuatla beraber devlet tara-
~t't'n:- ~ ıtt1tı11111111tııtttuuuıııuıııııı11tııuıuıııı11111111111111111111uıutıutt1u•ııııııııttııuu11111uıııutuuıııt1ttııuıınııınıııııııııuınıuunıuıuu f d h' • k 'kt' M J 

11.,., -.~tir. Bu programa göre ,-alnız asfalt döc:enecek caddelerin, ın an ımayesı e sı ır. em e-
0~ed J ~ .l\Iaamafih Prost muvafakat eder- c dd l ş h biıı _1Ye her yıl bütçesinden 2oo müstakbel şehir planının tatbiki se bu caddenin Sürpagobun başlan- Q e e T e e 7 i R ket müdafaasına taallCık ettiği için 
A.I lı:a. ayırarak yol işine tahsis a~ık görüşmeliyiz: 
<.ıet>...ı: esnasında umumi vaziyetlerine esas gıcma yaı1ı· Dag~cıl ıK' k1u"" bu" nu· n .. 2100 l A b ~ • ı • '"' • ~,·11:-fSı gibi ayrıca Belediye reisli- ' · o- am Q emzz ıgıne Ailenin temeli himayesizdir. Biz-
'"·~ d itibarile halel gelmi'-'ecek, '-'ollar nu·· ne kadar uzatılması dah" dogwr 
t e 850 bin liralık taahhüde ii- " J .. • u de çocuğu en hakiki surette hima-
t~k üzere kanuni saliıhiyet ve- olması icabettiğinden bu hususta görülmektedir. Asılıyor Dı.kkat edı.lecek ye etmiş olmak için asıl babayı hi-
4ltıiştir. mütehassıs Prostla da temasa lü- Bu caddeden sonra hangilerinin maye kanunu elzemdir. Bir çocuk 

t;Ju Şehir dahil ve haricinde tanıir zum görülrn~tür. asfalta çevrileceği tetkik olunmak- - -·- 2 bin Sabahla; , ~;kize kadar doğumundaki yük azami nisbette 
~ek yollar bu programdan ha- ilk olarak istiklal caddesine as- tadır. Bir sene sonra, babanın omuzlarından alı -
b IAmba daha asılacak temizlik bitecek nıp bütün cemiyete yüklenmelidir. 1;1Q k . b .. .. k re Al d Şehire yeniden 2100 lamba asıl- Belediye Şehrin tc>mizlik ve sılı- Bir ç ğ dob b b pek k 

reşı n en uyu • manya Q ması hususunda Belediye ile Elek- hi işlerile son günlerd<' d~ıha sıkı haklara~~hi~ oı::ı::ıdı~. ~ki :oc~ -•• h t• ı • Vapllrllan alakadar olmaktadır. Bu arada yeni ğu olan 4 misli, üç çocuğu olan altı 

Vu eye 1 ge lyor ..1 j trik şirketi arasında bir anlac:ma k ı al ·kt ko1tr llar 

. 
~ arar ar ınmcı a ve ı 0 misli hakla snhip edilmiştir. 

1 7apurlar yapılmıştı. Bu anlaşmıya göre bu yapılmaktadır. ı:r k'k k b" 1 h I' • ıa ı atte anca oy .e bir sis-l'e f • [ "" [ . / • • • lambaların şehrin nerelerine ası- Sabaıhları dtikkan ve ma~~ı:aıa- temledir ki, gerek çocuk. gerek ana, 
S l Va e g en C e e 1' l n l tanzlm Den·z ııarı Akay \'e I'zmı·r k" rın ön erini süpüren ve temıuıyen k b b k .1 h 1 yo • or- lacağı Belediyece tesbit edilmiş ve gere a a, gere • aı e imayesi ve 

fezi için Almanyaya sipariş edilen işçiler. bunu, bundan soma saba • binaenaleyh memleket müdafaası e.J k • k •t 1 •ta• · listesi şirkete ,·erilmiştir. Şirket h k k a saatl"'-ll.ece genı omı eıer seçı l gemilerın inşası ilerlem4tir. lnşa- ın ço er en ve mu yyen .. - tam kadrosuna girmiş olacaktır. 
'b ata nezaret içın Almanyaya gön- tesisata ba~lamıştır. Bu liımbaların rinde yapacaklar, bu gibi temizlik Halbuki bugün çocuğu doğan bir 

Q u Yıl yapılacak festival eğlen- Ayrıca dört gece sıra ile mehtap derilen Denizyolları Fen Heyeti bedeli taksitle ödenecektir. Bir se- işleri nihayet saat sekize kadar bi- baba sefalet zindrinin bir halkası 
~ Celerinde, her pazartesi tatil ve alemleri yapılacak, Roman yadan Reisi Server \'e Akay İdaresi İnşa- ne fasıladan sonra ikinci bir an- tirilmiş olacaktır. daha boynuna dolanmış olmaktan 
,.;~ taalıa·t.gun" u··, her rarşarnba =h- B""kr . h b. - h iye Mühendisi Mehmet çalı;;;mala- Bundan sonra bu gibi ~leri gö- başka bir du\.·guyla tı'tremem"kte-"'11 ~ ,..- u eşın en meş ur ır revu e- .. laşma ile yeniden 2000 l.lmba daha J - ... 

lih b' rına başlamışlardır. renler cezalandırılacaklardır. Buri- d' 
~- 1 ır yerini veya abidesini yeti getirtilecektir. Bu revü bura- astırılacaktır. Bu Slıt·"tle rok gcnı·ş d b k d ır. l.\l t tk S l l b lere g" " ., an aş a ev pencerelerin en halı, e ik etme günü olarak ay- da bir kaç temsil verecektir. on ge en 1a er orc vapur- H alk F ilozofu 

lır l rra a·t mak'ne k"zan \'e d' W k olan İslanbulnn tenvir ı'~leri, eski- örtü ve diğer eşyaları sokağa sil-t-_ • Komite, feı;tivalin yapılmasın - Ci ı ı ' " ıger a - 11ıııı111ııun111111>1nıı11ıınıut1ttuııı111uıınııı11n11t11tfltllUUlllltlll 
~t:o ı t ı kenlerden de cezahır alınacaktır. G • "l!h~ nun .. iç_ı.'ndeki her cumartesi dan maksat bilhassa istanbuıa sey- samın yapı ması amam anmak ü- den mevcut lfımbnlara bu yenilerin aıp aranıyor 

L t'<t,~ d" B · t Al b Bu gibi işlerin pene<?relerden ya-
ıı"tı· -r gunu ve gecesi şehir Cum- yalı celbini temin etmek oldu.:Y0~u zere ır. u rnşaa manyanın ir ·1· ·ı k 1 · · 1 
" Yet b - k b .. ··k ·hı t k · 1 avesı ı: az <,.'O yo una gırmış 0 a- pılmaması kal'i olarak kararlaş -

t~vk • ayramlarında olduğu gibi için bu noktalara bu yıl azami c- ço uyu tezga arına a sım e- caktır. 
Aslen Rizcnin Zencirli köprü kc· 

yünden Burnaz o~ullarından Aii 
oğlu 338 doğumlu o~lum Hfü:eyin 
ya1ıcıoğiu (3) gündür ortadan kay
bolmuştur. Her ne kadar poiise 
b:ıber verilm'ş ise de hfı'erı bulu
namamış taharriyat yap !maktadır. 

Oğlum her ne kadar 3.>8 doğumlu 
ise rle görünüşte tam Lir genç ve 
gösterişli bir delikanlıdır. Bu oğ
lum Hü'!eyinin bulunması içın yermi 
bilenlerin bild:rmes:ni ricı. ederim. 

~e alade süslenecek ve tenYir e- hemmiyet verecektir. Bu maksntla dilmiştir. Yakında \'apurlar kızağa 
t-<!ektir tali bir komıte kurmuştur. Bu ko- konacak ve bu parçaların monla-
')er ·ı · 

trıaçı gı er, güreşler, mtisabakalar, mite şimdi hazırlıklar görecek, fes- jına b~lanacaktır. 
tUıı.ct~: curnartesi ve pazar günleri tival müddetince de çalışacaktrr. 
~ uzı ri yapılacak, salı. perşem- Ayrıca şehri süslemek ve tem•ir 
~:.~tna günleri de konserler ve etmek için tertibat almak üzere d~ 
~rilecektir. bir komite kurulmuşluı·. 

~ağınurlar 
~:kaiete 
ıldirilecek 
~ -·-•h• g ı n la r da derhal 
\' haber verilecek 
~E:nıur, dolu, kar, fırtına, su 

\t qası, kuraklık ve saire gibi yurt
'4ı tarlar husule getiren semavi 

~ ın Oahiliye Vekaletine geç ha
~e~·erihnesi yüzünden bu hfıdi
t>,,.eı rı Vekaletçe haber alınmadan 
tırlılct~~~etelcre intikal ettiğinin 
b 1 d'ı ~gu bir tamimle vilayetlere 

tıı""'. " •11ıştir. Yek• 

Yolcu 
Salonunun 
İnşaatı 
Avan proje ikmal edil· 

mek Uzered1r 
Yolcu salonu inşası için profesör 

Del? tarafından hazırlanmakta olan 

avan proje bitmek üzeredir. Önü

müzdeki hafta içinde liman işlet

mesi, Gümrükler, Muhafaza Baş 

ğü murahhalsarı taplanacaklar ve 

Müdürlüğü, ve Emniyet Müdürlü

avan projeyi tetkik edeceklerdir. 

Projede her daire ihtiyacına göre 

Pasapo rtlarda 15 
kuruşluk pul •• 

Memleket haricıne çıkanlara ve
rılen pasaportlardan huruç vize -
sinden maada bir de 15 kuruşluk 
d:ımgn resmi alınmakta idi. Maliye 
Vekaletinden a!akadarlaar gönde
rilen yeni bir emirle memleketten 
çıkmak için alınan vizeden başka 
ayrıca 15 kuruşluk damga resmi 

. ~.ahsiline cevaz bulunmadığı binae
naleyh bu resmin aranmaması bil
dirilmiştir. 

AnadoJu yakasında 
sivrisinek kalmadı 

Anadolu yakasında ve Yalova 
mıntakasında son aylarda yapılan 
sivrisinekle mücadele işinde 35 bin 
ton mazot sarfedilmiştir. İki aylık 
sıkı bir tarama ameliyesinden son
ra, şimdi, Anadolu yakasında ve 
Yalova mıntakasında sivrisinek 
kal marn ıştır. 

Doktorların 
Bu sabahki 
Toplantısı 

Ölen doktorun ailesine 
yardım edilecek 

Türk hekimleri dostluk Ye yar -

dım Cemiyctı bu sab:ıh saat 10 da 

Etıbba Odasında aylık toplantısınL 

~·apmışhr. 

Bu toplantıda cemiyete ait işler 

görüşüldükten sonra cemiyete gi-

ren azaların kabulü yapılmış ve 

kuruma mensup olup da vefat e-

denlerin ailelerine kurum tarafın

dan yardımlar yapılması kararlaş

tmlmıştır. Bundan sonra da yaz 

münasebetile üç aylık bir tatil dev-

resi yapılmak üzere toplantı •a ni

hayet verilmiştir. ~dbır~le.t bu tamiminde, icabeden 
l a erın hemen alınması için vu 
' gQlen • h"d' · t ih değişiklik yapıldıktan sonra profe-

ıı ıtıııtuıtıııııet1ıeııııııııııtııııııııııııtııtrııı1111ııııı11ıııııtıtııııurııııııııııuttttlHtlllllllHIHllUlf .. tfltllffllJflflllflfllUlll1llfllUl&tllltfllUI 

tq,, semnvı a ısenın ar 
-- .. tın· 1\ ın ve zarar miktarının he-
) t-r~'ar edilmesini bütün vila -
' ~ en ehemmiyetle istemekte 
~ ııı~tıgın ve saire gibi vak'alarda 
~at Sebbiplerinin ve yapılan tah
t es~~licesinin telgrafla görıde-

1 emretmiştir. 

sör Dep esas projeyi hazırlamıya - Ticaret Dershanesi ----mı! 
başlıyacaktır, bu iki ay içinde bi- ı 1 
tecektir. Vaziyet normal gittiği tak- Hafta~a. iki akş~n_' der~e gelerek, 4 ay sonra muh~scbeci şaha· 

nun açılması muhtemel görülmek- 1 Amerık:ın Tıcaret dersanesine başvurup bır program alınız. Hususi 
tedir. ders de verilir. 

~i r-;m~n: 75 

Sen de seveceksin! 
miryohınun bır.ız Ulcıması, kısal -
ması farkı var. 

Diyorum. En buyi'1k tereddüdü 
İstanbula gitmekle, Osmancığa git
mek anısında. 

1 ki yoldan biri 

Ablamla dün de uzun uzun ko -
nuştum, 

- Abla, İstanbula git. 
Dedim. İlave ettim: 

'~ed .. 
' \·e d ~ŞÜnüyorsun bu kadar u-ı 
b1~er erın? .. 
~ela ek benim dalgınlığım ile 
~dıı r olmak lüzumunu bile 

~~el~ 
t,.Yo~ S~lihten de hiç hoşlan-
~ <taııa · Gun geçtikçe ondan bi-
~ i \J.~a:ğuyor, biraz daha ken
~ ırki .a~~ş buluyorum. 
~ Y~ 11>L gıbı kendi kabuğu için-
1\dıli~ Ytşı büsbütün beni sinir -
~ liaıa or. 
ovar?~; demir sandığının içinde 

• <ieltı· ana onu bile söylemedi. 
trırrı«:! dır sandık da Salih kadar 

~il' staren;.kunrnuyor değil. 
~l) 8atıdık! ı~.ad~m ve .. esrarengiz 

1\ sorıu ılrnıyorum, bütün bun-
b neye varacak?. 

,~~torun ı Ablam gidiyor 
· srarı karşısında a b • 

Etem izzet Benlca 

- Ben de zayıflığımı hissediyo • 
rum doktor. Nihad da burada olma
dığına göre gidebilirim .. 

Dedi. Hakikaten kadıncağız bir 
deri bir kemik kaldı. Zaten zayıf-

tı, tifüs onu bütün bütün eritti. 

B~n de gitmesi için epey ısrar 

ettim. 

- Gideyim, gideyim .. Fakat, Ni
h at ne olacak ?. 

Diyor. En büyük ıztırap ve endi
şesi bu. Kocasından zaten ayrı. An-

cak Şamda oturmak, onunla bera
ber oturmuş olmak kendisine bir 

yakınlık veriyor. Şamdan uzakla~
mayı, sanki Nihattan ebediyen 
uzaklaşmakmış gibi sanıyor. 

- Ablacığım, eniştem nasıl olsa 
cephede ve .. senden ayrı: İzinli ol
duğu vakit Şama gelmesile İstan
bula gitmesi arasında nihayet de· 

- Osmancıkta nğabcyim var, as
kerlik şubesi reisi. Ne olsa yaban
cılık duymam. Hem de rahat ede
rim. 

Diyor. Buna neden lUzu,pı. görü
yor ,.e için için ne düşünüyor, bil
miyorum. Ancak: 

- Harp içindeyiz. İstanbulda 
kıtlık ve tehlike var. Ağabeyim 
Osmancığın çok ucuz olduğunu 

yazıyor. Hem de o mıntakanın en 
yüksek rütbeli askeri. Beni isted i
ğim gibi rahat ettirir .. 

Diye düşünüyor. Halbuki ko -
miser babam onun için İstanbulda 
az mı destek? 

Neyse kendi bileceği iş. Benim 
de doğrusu İstanbula gitmesini 
istememin en güçlü sebeplerinden 
biri kendimin. de beraber gitmeyi 
istememden .. 

Bilmem götürür mü o?. Yahut ta 
S alih izin verir mi?. O da başka. 

- Beni de beraber götürürsün! 
Gülüyor: 
- Seni nasıl götüreyjm. Salih 

bırakır mı hiç?. 
- Hiç olmazsa iki ay İstanbulda 

kalırım. 

- Olmaz. Sen kocanın yanında 
kal. 

- Canım ablacığım, sen müşkü
lat çıkartma. Bilakis bana yardım 
et. Salihi ikna edelim, izin alalım. 

- İzin vereceğini sanmam. 
- Niçin?. 
Ablam bütün yorgunluğuna ve 

zayıflığına rağmen bu sualim kar
şısında kendisini hiddete sevkede
rek: 

- Budalasın sen gnliba Lutfiye. 
Salibin sana izin verebileceğini 
nasıl tahmin ediyorsun?. 

Dedi, ilave etti: 

- Kocanın huyunu hala öğrene
medin mi ?. 

mı~tır. 

Kasım paşada 
Yeni rıhtım 
Yapılıyor 
Havuzların ö n Unde 

şaata bs f ?ana cak 
in~ 

Kasımp::ışad:ıki havuz ve fahri -
kalara yc>ni rıhtımlar inşası için 
bir proje hazırlanmıştır. Buna göre · 
fabrikn ve havuzların Azapkapı ci
hetindeki kısmından Kasımpaşaya 
kadar olan deniz sahili yeni rıhtım
larla çevrilecektir. 
Ayrıca ha\•uzlarrn içleri de esaslı 

şekilde tamir edilecektir. Bunun 
için eskimiş olan büyük taşlardan 

Orrlllm Hü t'}in Yaııcıoğlu'lu 
bulana \'e ondnn ma1 ıirnl'lt ve
rene ikramiye verılcceği iıiJ. 

dirilir. 

G:Jip Hı1segin Ya%ıcı oğlunura 

babası Riztnin Zer.cir 'i köprü kö
yünden /.i,.hm"I uğlu AU 

Adres· Kasımpaşa Bahri· 
ye caddesi 26No.ıu 
Bay Hakkının Kah· 
vesinde Ali. 

bir kısmı da değiştirilecektir. Ve
kaletin tasvibind il soııra yakında r 
inşaata başlanacaktır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Eyüp İcra Memurluğundan : 
Borçlan dolayı mahcuz (Eseks) 

markalı (1168692) motör Ye (2467) 
belediye No: lu müstamel bir a -
det otomobil Rusum Tellaliyesi 
mi.işteriye ait olmak üzere 5/6/1937 
tıırihjne rastlıynn Cumnrtcsi gü -
nü saat (10) dan (12) ye kadar E
yüp otobüs Durak yerinde satıla
cağından talip olanların yevim ve 
saati mezkurede mahallinde bulu
nacak memuruna müracaatları i -
Jıin olunur. (30i5) 

Ablam böyle söyleyince ben de 
kızdım: 

- Huyu yere batsın. Zaten on - ' 
dan kaçmak, bir iki ay da olsun o- 1 
nu görmemelc için gitmek istiyo -
rum ya?. 

Dedim ve .. iliive ettim: 

- Abla imkanı yok. Bu adamı 
se\•emiycrum. Gün geçtikçe de bi
raz daha s1kılıyor, biraz daha so -
ğuyorum. 

Ablama bir türlü derdimi anla -
tamadığım taraf ta bu. Kendisi 
kocasını seviyor .. diye zar.nediyor 
ki, mutlaka her kadının kocasını 
sevmesi şarttır. 

Belki, bu şartın tahakkuku ve 
her kadının kocasını sevmesi ide-

al prensiptir. Fakat, bu sevişebilen 

karı kocalar için böyle oluyor. Ben 
onu eğer sevmemiş ve s vmiye sev-

miye kendisi ile evlenmişsern han
gi kuvvet beni onu sevmiye cebre-

debilir. Bütün hüsnü niyetimi, bü

tün iyi duygulorımı seferber ede· 

rek ona yakınlaşınıya, onunla bir 
(Devamı var) 

Me k teplerde 
kanaat notu 

Lise ııe orta mekteplerde şu 

bir kaç gün, kanaat notları ve -
rildi, ve talebeler lnı tıc.ıtlarla sı
nıflarını gcçtıler. iyi kanaat no
tu alamıyanlar, sınıf geçe nedı
ler. Bir mektepte edindigimfa: 
bir müşa1ıedeyi Ş1lraya kaydet -
mcktcn kendimizi alamadık. 

Liseleı-in birinde, bir talebe, 
sene içinde bir dersten kırık not 
alıyor. Tabii bu ı•aziyet üzcrıne 
çocuk çalışıyor. V c o dersi iyice 
hazırlıyor. Mesele gelıyor ka -

1 
naat notuna .. Muallım, o talebe
nin harırlandığmı ce o dersi iyi 
yaptığını biliyor. Fakat, kanaat 
notu vernıek için muallim ta -
lebeyi bir kere müzakere11e kal~ 
dırmak içi1ı vakit bulamıyor. 

çünkü, sınıf çok kalabalık..-tır. 

Vakit kalmıyor. Tabii, muallim 
de, o talebeye, kanaat not o~ 
rak, sene içindeki aldığı 1 otlara 
nazaran bir not veriyor. Yani . 
kınk not veriyor. Talebe de söz
lü imtihana kalıyor. Şimdi, bu 
hadisede sınıfın kalabalık olu -
§U, çocuğun sözlü imıihana kal • 
masına sebep oluyor. Demek ki, 
tedm, terbiye, 1ıulasa her ba -
kundan. sınıflann kalabalık ol -
ması muvafık değildir. Gelecek 
ders yılı için tedbirler alınmak 

üzere olan şu günlerde bu nokta
yı da alakadarlann dikkat gö • 
ziine koyarız. 
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~nlar, Habeşist nın f ---~-azan: _aurhan _____ C:J 

merkezini Adisababa- ---- Birge inti 

an kaldırıyorlar 
Libyada hazırlanan b·r talyan kolor

dusu motörleştirildi 
ı-------------------------
/ta/yanlar, son 
istiklaline e
hemmi yet ve
riyorlar. Son 
kapitülasyon
lar kon/ eran
sında Mısırlı
lara müzahe
ret ettiler ...,_,, ____________________ __ 

İtalyanlar Afrıka imparatorlu -

[:unu ilan ettikten sonra orada ne 

yaptıkları, ne yapacakları mcse -

lesi de kar~1larma çıkmakta ge -

cikmedi. Son günlerde, evvela bir 

kezi Adis Abab<tnın havası Avru -

pahlara yaramıyor, şimcndıforle 

iltisakı olmak itibarile bi.iyiık bir 

ehemmiyeti bulunmasına rnwml!ll 

bu şehir bırakılarak Habe istanm 

başka bir yerine nakletmek zaru -

rcti baş göstermiştir. Adis Aba

banın denizden yüksekliği 2600 

metredir. Hava tazyiki, s nirlılcrc. 
dımar hast:ı'ıwı olanlar·a yaramıyor, 

oraya gıdrn ve günün en çok sa<ıt

lerinı çal1~makla gcçirmiye mecbur 

ohm Avrupalılar çabuk yorulmak

ta, sinirleri çabuk tukcnmekte>dır. 

Afrika İmparatorlu~u dol~vıc;ılc 

karşılaşılan mesele yalnız Adi!; A

babanın ha\ .. !;ı mc lesi değıldir. 

İtalya kabinesindeki Afrıka Nazırı 

Sinyor L<:sona'nın parlamcntod!l 

,·erdigi izahata bir göz atmak fay

dalı olacaktır: 

Evvela Libi'dcn bahseden Nazır, 

bu müstemlekenin, İtalyanın Afri

kadaki mevkii için son derece mü

him oldugunu söylemiştir. Onun i

çin Libiyc bir İtalyan kolordusu 

yerleştirilmiştir. Ne olur ne ol -

maz, ilcrıde bir taraf tan, bir teh

like çıkarsa, bu İtalyan kolordusu 

ile karş1 gelinmesi düşünülmekte

dir. Fakat bu kolordu acaba mo -

törlü kıtaat haline getirilecek mi? 

Nazır bunu söylemiyor. Fakat bu

na çok ihtimal verilmektedir. Li -

binin yeni yapılan yolu Tunus hu

dudundan, Mısır hududuna kadar 

uzanıyor. İtalyanlar bu yolu, ileri

de her türlü ihtimalleri düşüne -

rek yapmışlarsa da yoldan askeri 
maksatlarla istifade etmek la -

r-~~~----:~~~~~----.~~ 

Bu motörleşen kolordunun 
libyada bulunuşu, lngiliz 
İtalya münasebatı için be~iö 
bir mana ifade ediyormuş 

o 

· 0 Harra r 

l--~--~------·~--................. ------.~..._.--~---
N amık Gür piyasada iş yapmak

la geçinir. Kadri Akın bir mah
kemede zabıt katibidir. Sedat Pı-

Jl~t., 

- Hepsi iyi, mukemınel 8~şc1cıt 
masraf ta müthiş olacak. ~u 1

1' i~i 
hafif tertip ucuz kurtulabılse 

Yukan.l ıki haritada görüldüğü gibi, Adi sa baba 
Cibuti tren haltı ıle ballıdır. Fakat AdiHbaban ın 

huvast çok "ğırdır. 

nar işsizdir, fakat nükteli konuşur, 
fıkralar anlatır, zekası kuvvetli -
dir. Bu üç kafadar birbirlerinden 
hiç ayrılmıyan üç arkadaştı. 

bir şey olacak. pıf . "'] 
Bu zamanda uiyasnda ış J ııC-

• •. "JlC D 
para kazanan adamı göz onu Ilı r 
tirmeli .. Kafasında koınbinl'Z; lı)e 
bulacak da Alinin kUl[ıhır11 \ e c~· 
Velinin külahını Aliye giydirer~~
ti. Böyle bir gezinti alcrrıındc l 1 • 

mık başka bir konıbiııezotl bU • 
z1mgclıncc, ancak insanca ve le 
vazımca nakliyat ıçın .seri vası -

talar işletmek zarureti baş gos -

terecektır. 

Şımdi pek şayanı dıkkat olan bir 

hiidıscden bahsetmek Hızım gelı -

yor: 

Almanyada nazılerın motörlü teş

kilatı vardır ve bunun başında da 

G<'neral Buhnleın bulunm.ıkla -

dır. Grncral. gcçmkrdc manalı 

bır seyahat yapmış. Italyan Afrı

kasına gıderck Lıhıyı de ziyaret 

etmiştır. Bu se>yahat her ne ka -

dar kısa sürmüş ic;c de. yine az ma· 

nalı olmamıştır General ile maiv<'ti 

İtalya dönmüşler. Sınyor Musolı· 

ni tarafından kabul cdılmışlerdır. 

İtalyanın. Almanyanın harekatı· 

nı takıp edı·n ecnebi matbuat i -

çın bu ziyareth r. şu seyahatler hay

lı tefsıı lcrc uğr.atıldı Acaba Alman· 

ya - İtalya dostluğu ta Afıkaya ka

ya - İtalya dostluğu ta Afrıkaya ka
dar mı uzanacak? Afrikadrı İtalya · 

müzaheret mı vadediliyor? deni -

yordu. Bu suale de dolayısile ce -

vap \'ermek istiyen nazır demiş -

tir kı: 

- İtalya, Başvekil Musolininın 

bizzat söylemiş olduğu üzere, müs

temlekat noktasmdan her türlu e
mellerini tatmin etmiştir. 

Nazırın bu sözünden sonra yine 

bu ecnebi matbuatın sorduğu bir 

sual daha vardır: 

- İtalya müstemlekat nokta -
smdan kendisini tatmin etmiş olabi-

lir? Fakat Almanya? 

İtalyanın Afrika nazırı bundan 

sonra Afrıkada nelel' yapılacağını 

uzun uzadıya anlatmıştır. Bunu 
Sınyor Musolini yaptırmıştır. Al-
tı senede bıtirilecektır. Bırınci de

rece yollar, sonra ikincı derece yol

lar yapılacaktır. Asap lımanı inşa 

edılccek. hem de burası İmparator
luğun ılk hmanı olacaktır. Nehir
lerden, sulardan ıstıfade edilecek, 

al~ı sene zarfında bır çok şeyler 

vi.ıcud<' gE'tırilecektir Nazır Afri -
kdya nüfus yerleştirmekten ve he
le Libinm Akdcnizle olan münase-

batındaki ehemmiyetten çok bahset
miştir. 

N· zırın sözlerındt', Süvevş kana
lına ait bi ı nol 1 var: Afrıkanın ik-

tic;adi vaziyetınden bahsederken 

Sınvor Lesona şöyle diyor: 
- fdparatorluk. başlı başına bir 

iktısadi sıyasete malik olmnk mec

burıyetindedır. İmparatorluğa ana 
vatandan emtıa getırmiye mecbur 
olmamalıdır Çi.ınku Bahrı Ahme- 1 
rın yolunu kapayan müruriye res
mi o kadar falıiştır ki, ana vatan

dan gelecek eşya kat kat ağırla -
şır. Ayni zamanda ımparatorlu -
ğun, cskı müşterılerın ı muhafaza 
etmesi ve şark pazarlarındakı mev
kıinı kuvvetlendırmesı lazımdır.~ 

Bu sözlerde Süveyş kanalına te
mas eden nokta, İtalyadan Bahri 
Ahmere eşya getirecek vapurlar

dan alınan paradır ki. bunun fiat
Iara bineceğinedn şikayet edilmek
tedir. 

İtalyanların Afrikadaki vaziye -
tinden bahsedilirken Mısır ile İ
talya arasındaki münasebetleri de 
hatırlamamak kabil değildir. Af -
rika Nazırı Sinyor Lesona Libiden 

bahsederken, Tunus ve Mısır hu -
dutlarına komşulukta9 nasıl bah
se~mişse, İtalya Hariciye Nazırı 
Kont Ciano da Ayan Meclisindeki 

nutkunda İtalyanın, Mısırın istıkla
lini istediğini, onun için son cere
yan eden kapitülasyonlar müza -
keratında Mısıra müzaheret etti -
ğini söylemiş ve demiştir ki: 

- Bu keyfiyetin iki memleket 
arasındaki münaseöatı kuvvetlen
direceği ümidindeyim. 
Nazırın bu sözü Romanın Ka • 
Nazırın bu sözü Romanın Kahire 

ile çok iyi geçinmek istediğine dc
dan ileri geliyor: Mısırda bir çok 
İtalyan vardır, bir; Mısır artık bun
dan sonra Afrikada İtalyanın iki 
müstcmlekesine komşudur, iki.. Nil 
vadisi garpta Libi ile, şarkta da 
İtalyanın Şarki Afrika İmparator-

luğu ile komşu bulunuyor. İtalya
nın Mısır ile münasebatı ise İn-

rakmıyacaktır. Bu münasebat ister 
iyt olsun, ister olmasın Londranın 
nazarı dikkati daima Roma-Kahire
yc dünmüş bulunmaktadır. İtal
yanın iki müstcmlckcsınin Mısır i
le böyle komşu olması. Lıbıde bir 
İtalyan kolordusunun bulunması, 
motörlü kıtaattan bahsedılmesi İn
giliz - İtalya münasebatının hali 
ve istikbali için çok beliğdir. 

Bir yaz günü üç kafadar bir kır 
gezintisi yapmağa karar verdiler. 
Düşündüler, taşındılar ı·n nihayet 
Büyükdereyi münasip gördüler. 
Eğlenti tam olsun, diye, vapurdan 
hatta otobüsten vaz geçerek oto -
mobille gitmeğc karar verdiler. 

? maz mı. 1 d bı 
O sabah sözleşti!<ler; yer ~ oto" 

Eğlentiye karılarını beraber ge
tirmeleri aralarında kararlaştırıl

mıştı. 

lundular. Altı kişil!K korıı bır pı.I 
mobile bindiler, üç ~ift doğrosı.ı br 

··yıc 
giizcl havadan, şehirden şo gb • 
dışarı uğrayıştaıı pek mes•ud 

Namık Gür düşündü, taşındı kem· 
di kendine: 

Evinizi en bü.qük zevk ve en 
içinde döşe11ıek 
güzelleştirmek 

nefis dekor 
süslemek ve 

Para meselesi 

Döşemede, tezyinde ve her 
• 

nevı salon eş .. qasında en modern 
ileri zevki size ancak: ve en 
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Şehir halkı her halde bu şiddetli hücumlara karşı 
açlıkla mukabele edilemigeceğini biliyor 

lterkesten dostluk görmek ihtiyacında olduğu için mi, 
hedir, genç Macar asilzadesi muharebe ile geçen bir 

günü~ akşamında bu sözleri çok m11nah bulmuştu 

Tefrilc'a No : 67 Yazan : M. Necaet Tunçer 

Süleyman o gece çok muztaripti .• Mezamirini 
yazarken·:~' Kadınlar, sevdtkleri ·müddetçe ve
/ alı ve fedakar olurlar. Sevmedikleri zaman, 
onlardan korkunuz!,, demişti. Sahra bunları 

Kararını ver• 
bıitti : 
-Türk 1 erin 

111humi bir bücu• 
Gıa geçtikleri bir 
tün beıı de son 
bir avuç müda· 
filerle o n 1 a r a 
t'&lirn olmaktan· 
•a bir çıkış ha· 
'tketile dötüşe 
dötüşe ölürüm. 
Son anda yapı• 

~ca_k şeyi artık 
0ıunınek atDanı 

ltlaıiıti. Çares.._. 
~ karşısında son 

r hareket la· 
2lıı.da. 

Şehir halkı her• 
t~de bu şiddetli 
ucurnlara karşı 

•çlıkla mukabele 
tdilcıniyecet l n i 
~liyor, çünkii se
•letin acilıtmı 
~lal o hissediyor· 

u, Kont Arnoli 
khirde dolaş
~Yı hiç istemi. 
~rdu. Çünkü 
~0ılcrine çarpan 
at ona bu acı ve 

:oksu! kal mış bal· 
a iiivenilemiyece• Kanunt 
lini her suretle gösteriyordu. Or
t~oks papazı ile görüştükten iki 
Rün sonra tekrar bir akşam şehir
dedolaşırken papazı yine yanına 
Sokulmuş buldu. Fakat papaz bu 
Sefer ona uzun uzadıya anlatacağı 
leyi olmo.dığını anlatır bir tavırla 
&adece· 
~· , 
~li çocuklar gıbi şarkı SÖ) lüyor-

dı. Yarı yolda rnotör~ bir arıza 
~ı musallat oldu ne oldu, ott•mo -
. ıı durdu. Şoför hen en yerinden 
~Qi, rnotö.rü mua) ene\ c başladı. 

\.t sırada Namık dedi ki: 
- 'Yahu motörün tamıri u:wn s· 

bUrccek. Tamir işi bit;ncıye kadar 
ıraz Yürüsek .. 

c·Erkekler bu teklifi kabul ettiler. 
ldeı·lcrken Namık Kadrinin va -
~ ' w 

1 na Yaklaştı, kulağına doğru eği
erek: 

c ~ Sana mühim bir şc:y söyliye -
~ğırn, dedi. Sedat dün a~şnnı ku -
~arda bir hayli kaybetmiş. Ustün-

llletelik yok. 

0 -1 
Eh aşağı yukarı o her zaman 

y Cdir. 

~ - ~~un için sana bir şey teklif 
'<ı~egun. Sen gideceğimiz yerde 
<ıt a ve içki parasını ver ben de 
ttı 0;1obil parasını vereyim. Olmaz 

ı . 

~ Ol.ur neye olmasın. 
tQ tdrı kafasında iki masrafın da 
~~: böyle denk olacağını hesap 
tc ~ışti. Bu ara arızası düzelen mo
~e~n gürültüsü duyuldu. Yürü -
aı0 er durdular arkadan yetişen 
h~obue tekrar bindiler. 
QUyU 

~anı kdereye vardıkları zaman 
l:!Uıı" ık Yeni bir ko~binezon daha 
~und" ~ltr u. Sedat Pınarı bir kenara 

ltuıa~ kederli bir tavırla yavaşça 
....._gına dedi ki: 

80yı· Aziz dostum, sana mühlm bir 
)or:ıcceğim var. Herhalde bilmi

n. 
's·· 
....._ 0 Yle bakalım, nedir? 

tı-ıq d~.u Radri hiç yapmazdı, am -
1ta;ı.._un gece kumar oynamış ve 

~tıniş. 
....... J\l 
....._ V lah Allah ne di •orsun? 

il'ıuşl allahi.. Acemi oğlanı bul -
~t\.İ~ kaz gibi yolmuşlar. Şimdi 

....._ Ve beş parası yok. 
ah zavall ....... z ı .... 

l~ıtı avaUısı nıavallısı bu. Onun 
S sana b" 
erı ot ır şey teklif edeceğim. 

lie sor 
0
tnobilin parasını ver. Ben 

ra ve . k ....._ ç k . ~ç ı parasını vereyim. 
~ o ıyı. 

tı edat p 
ıtı sor ınar da otomobil parası-

ta ra ve . k" 
vj 01 ıç ı parası ile mü -

\>~ acağ•n .h 
rını~r · ı zı nen hesap edi -
() ~ '· 

tı lorrıob· . 
<tr v<'td ı.ın parasını Sedat Pı -

lia s fı- ı. Zubıt katıbi Kadri Akın 
),, :\ Ve 1 k" 

ı. •i.-ırn 1k . 1 paralarını verdi. 
ql!trı. Gur i 
hır ot0 :rn b" se on para vermeden 

kır sara ıl hern de mükemmel 
ası SÜrnıüş oldu. 

receğim. Türklerin hazırladıkları 

büyük ve um umi taarruz tam mu- Tamaraya anlatıyordu .. 
vaffak olacağı bir sırada ben de Tamara ne• 
barutu ateşliyeceğim. 1>ini sevdiğini soyluyorııtr. 

Dokruvasi dünyanın havaya uç- ler dütUnU• Ve dudaklarını bükerek mmı -
tuğunu görmekten duyduğu vahşi yor ? dandı: 
sevinçle gözleri parlayarak kar - Bu sırada Ta· - Tahakkuku imkansız bir e • 
şısındakine sordu: mara, S üleyma• m el. Süleyman, kraliçe Nayayı is-

- İyi değil mi?. Bu son dak ika- nın kendisiyle tediği kadar sevsin, dursun. Amon 
nın yapılacak işidir.. Daha önü - neden meşgul k raliçesi kendi sarayında Şaonla 

' m üzde bir kaç gün var. olmadıtma ve sevişiyormuş. Şaon gibi güzel, ya-
Arnoli bugünlerde ortodoks kendi~ini neden kışıkb ve genç bir erkek, avucu -

papazlar ile görüşerek onlara kilise- sık sık yanına nun içinde dururken, Süleymanın 
!erde halka metanet ve cesaret, sa- ça~ırtmadıtına şa.. aşkına mukabele etmekle ne ka-
lip namına fedakarlık için nasihat- şıyord u. 2anacak? 
lerde bulunmalarını hatırlatmak is- Acaba saray• Tamara kendi kendine söylenir-
ted i. Buna hakiki bir lüzum görü- d aki rakibesi Si· ken, kapının aralığından bir çift 
yordu. Dokruvasi: la yine e-1 altın· gözün ışıldadığını gördü. Şen bir 

_ Evet , dedi, ne olursa olsun or- dan bir oyun mu sesle bağırdı: 
t odoks Sırpların katolik Macarlara oynamıştı ? - Sahra .. Sen misin? 
karşı düşmanlıkları ne kadar şid- Tamara oda· Süleymanın sevgili rakkasesi ya· 
detli ise de bu dava Sırp - Macar sında kendi ken· vaşça odadan içeriye girdi: 
davası değildir. Katolik - Orto - dine söyleniyor· - Sana diyeooklerim var, Ta-

l . doks meselesi değildir. Hiristiyan- du:_ Ah şu Si· mara! Kaç gündür seninle konuş-
lık, salip davasıdı r. Belgrad papaz- laya bir türlü mak fırsatını arıyordum. Yalnız mı 
ları vazifelerini yapsınlar. Ben ken- sın? 

saraydan uzak-
dilerine söyledim. Siz de söyleyi- l la ştıramadım. Mel- Tamara yerinden fırladı: 
n iz. un kadın ne ya- Kapıyı sürmeledi. 

Arnolinin ortodoks papazları il~ pıp yaptı; Aşoyu - Dertlerimle başbaşa kalmış-
olan temasları ba~ka netice ver • ao;lanların ağ'zı- tım. İyi ki geldin, Sahracığım! Se-
rl,i. Aldığı cevap şöyle oluyordu: na attırıp parça- nin kulağın deliktir. Yine kim bi-

- Türkler gelirse ne olacak?.. lattı. Süleyman lir neler duymuşsundur? Söyle 
devrinde Ziilil//ü baltacı Bizimkinden başka bir dinde i- son günlerde çok bakalım. 

- Asil ve genç Kont, dedi, size mişler. Varsın olsıın lar. Bizim di- muztariptir. Hak- Sahra oturdu: 
nasihatim istikbalinizi kurtaracak nimize dokunacaklar mı? .. Kilise- kı var.. Ç ünkü Kudas •ole.aklarında l>edeoi kc:ıeları _ Bu akşam hükümdarın ya _ 

he rhangi bir karara saplanarak kal- !erimize, papazlarımıza, halkımıza karısının izini hl'a bulamadılar. tırabı dinecek. Buna şüp!ı~ yok.. nında idim. Çok muztaripti. Bana: 
d ne fenalık edecekler? lstanbulu al- A · d J h be F k t ·h · b l h .. k.. d mayınız. Fransız Dokruvasi ne er- surıye en ge en a rler hüküm. a a , sı ır az ar u um arın cKraliçe Samanın izi bulunmazsa, 

desin! .. Hakkınızda iyi şeyler di - d ı lar, Ortodoks patriğine iyilik et- darın canını sıkıyor. Kraliçe Sama kalbinde yeni bir aslan uyuduğu- sol kolumu kaybetmiş gibi üzüle -

lerim oğlum.. (Devamı var) meyd ana çıkarsa, hükümdarın ıs- nu .. Süleymanın, Amon kraliçe - ceğim!> dedi. (Devamı var) 
Hakikaten papazın sesinde, söz- llllll l llltltlll ll tlltl fllllltll lll•tllll lltl l ttlllllUl ll l lll l Ull lUfltllltl l llt lllllH llUll lUUlll!llfllfll!U lllllllUllt ftl !t!llllltlU ...... .... • .. ....... , ......... ~'™itl1tınuul!ttltt•U!ll ••UlllltlttUtıll1UllllU • 11Ut1111uıu11u11uuh11uı111tı11111•1Uuuııuu11111111nru111111utııttıt11t t1t• 

}erinde pek derin b ir samimiyet • • SATIŞ ILANI 
vardı. ~ • t b 1 D •• d ·- ·· 1 M 1 .., d Yahut herkesten dostluk görmek _. IS an U Or UnCU Cr& emur UgUn an 
ihtiyacında olduğu ıçın mi nedir, E .JJ. T /:). ~ 1 24088 ikraz numarasile Mustafa ve Mehmed Tevfik taraflarından 
gen ÇMacar asilzadesi muharebe i- e 1- . • • t /..-( .t:>L borç alınan (3700) lira mukabilinde Vakıf Paralar idaresine birinci de-
le geçen bir günün akşamında bu O l\/,j (!!),., ~ııJ ~.. recede ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına ye-
sözleri çok manalı bulmuştu. r< (.J minli üç ehli vukuf tarafından (14830) lira kıymet takdir edilmiş olan 

Papazdan ay.rı ldıktan sonra: ~~ Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinin İhirdi sokağında eski ve yeni 6 
- Evet, diye düşündü, Dokru - _ ~ kapı numaralı bir tnrafı Menekşe sokağı ve bir tarafı Koço hanesi ve bir 

üstüne almış bir Fransız kumanda- tarafı Andirya hanesi \'e tarafı rabii yeni Kahya bey sokağı ile mahdud 
üstuııe almış bir Ffansız kumanda- nısıf hisse bir bab kagir apartıman ın evsafı aşağıda yazılıdır. 
nı. Kahramanca harbedıyor. Fa - ZEMİN KAT : Üç mermer basamakla çıkılan kapısı demirdir. Bu 
kat Müslüman Türklere teslim ol- katta aralarında camekan olan ve iki meı mer basamaklı antre üzerinde. 
maktansa tam bir hiristiyan ola - I NUMARALI DAİRE : Antre, iki oda, kırmızı çini döşeli, maltız 
rak ölmeği her vakit söyle.} en bir ocaklı mozay ık musluk tekneli mutfak ve zemini kırmızi çini alafranr.a hela 
katolik. 2 NUMARALI DAİRE : I numaralı dairenin ayni olup fazla 'olarak 

Papaz ne demek istiyordu?.. koridor vardır. 
Ona acıyor, başının çaresine bak- BİRİNCİ KAT : 3 numaralı daire : Altta, üç oda, bir kiler, ve 1 nu-
masını mı nasihat edıyordu. Zillet maranın ayni mutfak \'e hehl. 
getirecek, izzeti nefsini kıracak hiç 4 NUMARALI DAİRE : 3 numaralının ayni olup fazla olarak kori-
bir çareye bakamazdı . Genç asil- dor vardır. 
zade bu hızla koşara'~ Dokruvasi- İKİNCİ KAT : 5 ve 6 numaralı daireler olup birinci katın aynidir. 
nin yanma geldi. ÜÇÜNCÜ KAT : Bırinci \"e ikinci katın ayni ise de 7 ve 8 numaralı 
Macarların hizmetinde Be lgrad dairelere ait kilerler birleştirilmiş ve koridor haline getirilerek bir dai-

müdafaasma çalışan Fransız, genç re haline konmuştur. İki oda da bir Ieştirilmiştir. Halen bu dairede oda-
Kontu görünce: lar beş olup helanın biri zemini çıni banyo haline konmuştur. 

- Sizi gördüğüme çok memnun DÖRDÜNCÜ KAT : 9 ve 10 numaralı daırelerden mürekkep olup 
oldum, dedi, çok mü him karar lar birinci ve ikinci katın aynıdir. 
vermek zamanındayım. Benimle BEŞİNCİ KAT: Zemmi kırmızı çini döşeli iki dılılı koridor üzerine 
beraber olanların kahramanlıkları- 11 numaralı daıre : koridor üzerıne dört oda, dığerlerinin ayni hela ve 
na h iç şüphe etmem. Hepimiz ağır mutfakdır. Bu katta zemmi kırmızı çini döşeli ikı mozayik tekne ve sabit 
bir mağlCıbiıeti kabul etmektense kazanlı çamaşırlık ve bir kiler, zemini kırmızı çini, duvar korkuluklu 
ölmeliyiz. Fakat halkın hissiyatı - üstü ahşap örtülü ve ahşap kömürlüğü olan teras vardır. 
nı biliyor musunuz? BODRUM KAT : Merdiven üstünde bir kapıcı odası ve aşağıda 

- Siz nasıl anlıyorsunuz. Benim ç imento bir taşlı k üzerinde 10 kömürlük, bir hela, bir musluk taşı bir odadır. 
görüşüm, anladığım şud•1 ki Sırplar Bina kagir olup merdiven basamakları mermerdir. Bodrum merdi -
Belgradın Türkler t.ırnfında~ harp- veni ahşap ve sahanlıklar karosimandır. Elektrik, tcrkos tesisatı vardır • 
le alınmasını h iç istemiyorlar. Bodrum ve zemin kat pencereleri demir parmaklıklı ve ön cephede bi-
masını hçi istemiyorlaneUğap akeia rinci kattan it ibaren ortada bır çıkma ve yanlarda her katta demir par-
le palınmasm ı hiç istemiyorlar. maklık korkuluklu bir balkon vardır. Yan cephe de birinci "kattan itiba-
Çünk ü Türkler teslim olan bir ye- ren diğer bir çıkma ve arka cephed e aydınlık vardır. Bina köşe başı'ldadır.' 
rin hal kın.:ı fen:,lık et mez, girdikleri MESAHASI : Umum sahası 115 metre murabbaı olup bundan 5 
yerde kimseye zulüm etmez diyor- metre murabbaı aydınlık ve geri kalanı üzerine bina mebnidir. 
Iar. Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı apartımanın nısıf hissesi 
- Tamam .. Gene Sırplar diyorlar açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 4-6-937 tarihinden itiba -

ki : Niçin Macarların uğrunda b iz ren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 5 - 7 - 937 tarihine 
ezileiim. K atolik Macarların hatırı müsadif Pazartesi günü saat 14 (on dört) den 16 (on altı) ya kadar 

için Ortodoks Sırplar niçin ezilsin. ı ELEKTRJ.K PLo•• NJÖRU.. dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen 
Bira nevvel kaleyi Türklere verme- kıymetinin yüzde yetmiş beşıni bulmadıgı takdirde en son arttıranın 
li, iş bitsin. İşte asil Macar Kontu taahhüdii baki kalmak üzere 20 - 7 - 937 tarihine müsadif Salı günü saat 
hal budur. 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında gay-

B<.>ıı ise böyle demiyorum. Sırp - Kolay, seri ve ekonomiktir. rımenkul gene muhammen kıymetinin% 75 ini bulduğu takdirde en son 
lar ve on ların başındaki Ortodoks arltırana ıhale edılecek ve bulmadığı takdırde 2280 numaralı kanun hü-

papazlan ne derlerse desinler bi - s A T • E kiimlerinc tevfikan satışı geri bırakılacaktır. 
zim burada hh vazifemiz vardır.. 1 Taliplerın muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
Ben bunun planlarını yapmakla pey akçesini veya milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulun-
meşgulüm. Türklere Belgradı ver- malan lazımdır. Müterakim vergıler ile vakıf icaresi, ve belediyeye ait 
miyecc~im. Hep öıeccğiz. Fakat tenvirat ve tanzıfat ri.ısumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz 
Sultan Süleymanın üzerimize yol· bedelı muşterıye aittir. 2004 numaralı icra ve ifüıs knnununun (126) ncı 

ladığı ordu da havaya uç9caktır!.. ve şehrin b•itiit .. büyük elek rik maddesının dördüncü fıkrasına tevfıkan bu gayrımenkul üzerinde ipo-
Sonra izah etti. Bu mahrem P,Ianı , tekli alacaklılar ıle dığer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 

Macar Kontuna anlattı: mağaza~arında Sdtlhr~ haklarını \'e hususıle faiz ve masarife dair olun iddialarını, ilan tarihin-
- Lağım kazdırıyorum. Elim - den itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbilelerile bildirmeleri, ak 

de kalan ·az mıktarda fakat iyi kul- Fı·yatı•. 240 kuruştan başlar. ı sı halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş-
lanılırsa çok i~ görclıilccek olan masından hariç kalacakları cıhetle alakadaranın işbu maddenin mezkılr 
barutu, bu lağıınııı içine yerleşti- • fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyen • 

lerin 936/2367 dosya numarasile müracaatları ilan olunur. (3052) 
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Adresi 

• z l~ ~ ~ . ~ 
2 Mehmet Şüb.-rü Değirmen taşı K. Keş ada H. 8 

3 Niko Amerikono 

4 M~hmet Rüştü 

5 Rafail 
6 Sava Nikola 

7 Ahilya Torgi 

8 Reşit Yasin 

9 Reşit Yasin 

10 Hiristo 

11 Nebil Rifat 

12 Cemil İbrahim 

13 Mihran Elmasyan 
14 Ahmet Mustafa 

15 İbrahim 

16 Ali ekbcr bin 
LUtfi Ali 

17 Ali Ekber bin 
Lutfi Ali 

18 Aziz ve Ahmet 
Murat 

19 Y. Leder 

20 Mehmet Ferit 

21 İsak Farara 

22 Hayık 

Müskirat • Çömlekçi 19 

Tüccaı , M. Rıhtım han 

Birahane > H. Mustafa 4/6 
Taşçı > H. Mustafa 13/15. 

Kahveci > > Mustafa 33/3-l 

Gazino > > Mustafa 28 

Gazino > > Mustafa 28 

Kahveci > > Mustafa 25 

KomiS"';oncu > M. Rıhtım Han 3/12 

Komisyoncu > M. Rıhtım Çeçeyan 7 han 

Tellal > M. Rıhtım han Çeçeyan 7 
Kahveci K. Keş Rıhtım C. 27-29. 

Lokanta Topçular 66-62 

K. Keş Leblebici 14 l'io. 

Kahveci 
> Leblebici 14 No. 

Kahveci 
Y. Cami Mahmudiye 17 

Silah~ı 
Komisyoncu Tophane Toto H. 5/1 

Doktor Y. Cami Jeneral han 71-73 

Avukat > Hürriyet han 2/6 

Kunduracı Topçular 5/7 

23 Kirkor Ermenice gazete > Kürküçümer 1 

34 Melik 

35 Dimitri 

36 Fransezko 

37 Fransezko 

38 Hasan 

39 Mehmet 

40 Tevfik Şerif 

Jamanak gazetesi > Medrese 23 

Kunduracı > Y. cami 9 

Birahane K. Keş Y. Ka'ldırım 92 

Birahane K. Keş Y. Kaldırım 92 Na 

İnşaat müteahhidi 

Makine 
tamircisi 

Müteahhit 

. 
> M. Rıhtım Han 15-16 No 

> Uğurhan 

> Kı:ıraköy paJas No. 4 

41 Zeliç Biraderler Kırtasiye Y. Cami l\fahmutbey No. 5 

42 Manok Manokyan Komisyoncu > Eski postahane 2 No. 

43 A. Hamdi Ş. 

44 Sokrat Sarafidis 

45 Aret Herant 

46 Faber 

47 Kamil 

48 Vangel Gavril 

49 Yakop Sofofiç 

50 Abbas Feyzi ve Ş. 

51 S. Berka 
52 Avrnm 
53 Şükrü 

54 Abdülmcnan 
55 Seyit 

56 M. Edip Biller 

Komisyoncu Y. C lmi N'ırdeştiren han 13 No. 

Tütün > > Sarafidis H. lJ No. 

tüccarı 

Kunduracı > > Musluk 1 

Mühendis , , Yıldızhan 6 No. 

Kumaşçı K. Keş Haraççı 25 No. 

Domuzcu K. Keş Haraççı No. 45. 

Komisyoncu Y. Cami Voyvoda han No. 45 

Matbaa Y. Cami Perşembe pazarı 25. 

Tuhafiye Beynıut Topçular 243 
Tamirci Beyazıt No. 144 

Tcrzı Çavuşbaşı 372 

Piyazcı Suheyilbey Topçular 420-422 ' 
Tamirci Mollnçelcbi Dolmabahçe 76-1 

Müteahhit Kılıncali Frenkyan han 227 

57 Istavri Adalet vapuru Y. Cami Fermeneciler l:!0-1.!8 

58 İsmail Adil ve Ş. 
59 Kavalalı Hüseyin 

Remzi 
60 Orhan 

61 Mari 
62 Aleksandra 
63 H. Haçaduryan 

64 H. Haçaduryan 

> , Y. Cami Agopyı:ın han 2. 
Y. Cami Jeneral han 38 

Tütün tüccarı 
Komisyoncu Y. Cami Manukyan han 2 No. 

Umumhane K. I.:eş Şeftali S. 17 No 
> K. Keş Şeftali S. 9 No. 

Komisyoncu K. Keş Halilpaşa han ı No. 

• K. Keş Halilpaşa han 10-14. 

65 Gerze Göktepe ormanları i91et- K. Keş M. Rıhtım han 11-12. 
mc T. <A. Ş. 

66 Anasto dimitri 
67 Sara Avram 
68 A. Kemal 

Umumhane 
> 

Ahçı 

> Beyzade 16. 18, 20 
Karaoğlan 2, 4, 6 

69 Abdülkadir ve Marika > 

Y. Cami Fermeneciler 74 No. 
Beyazıt Sitefranse H. 16 No. 

70 Yaşova Bayo Acenta K. Keş M. Rıhtım han 25. 

71 Hüseyin Hüsnü Avukat K. Keş M. Rıhtım han 25 

72 Ponos Komisyoncu > > 17 

'13 Nüi.het Avuknt > Ö. Abit han No. 10. 

2/9~ 

13/51 

3/17 

3/84 

3/26 

3/29 

3/30 

3/31 

1/55 

22/51 

2/23 
3/32 

3/22 

3/28 

22/18 

6/91 

13/35 

3/37 

3/38 

'3/39 

3/40 

3/41 

3/64 

3/65 

3/80 

3/81 

3/82 

1/44 

1/59 

1/36 

1/45 

3/ 4 

3/40 

1/48 

1/70 

1/37 

1/42 

1/38 
7/11 
3/62 

3/70 
12/13 

6/39 

3/ 6 

3/ 5 
3/21 

3/20 

4/ 3 
4/ 1 
1/77 

l/75 

4/ 2 
4/ f 

10/40 
4/74 

3/54 

3/54 

3/60 

3/69 

• 
• 
:t 

> 

> 

• 
> 

934 

933 
> 

> 

> 

> 

934 

933 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

933 

> 

> 

> 

> 

, 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

934 
> 

> 

933 
934 

> 

933 

> 

> 

> 

> 

> 
933 

> 

> 

> 

> 

935 

933 

> 

> 

> 

23.11 K. 75 Tevfik • K. Keş Ö. Abit han 3-17, ı 3/51 1 t: 6(). i. 
3.47 ' 60. J(. 

24.50 K. 76 Münür • K. Keş ö. Abit han No. 4 3/61 a • 60. z. 
4.90 z. ' 60. J(. 

384. K. 77 Ahmet bin Mustafa Apartman K. Keş Şeftali 33.35 3/72 t • 60. 
384. Z. muciri ~ 60. ~ 
120. K. 78 M. Pola Otelci K. Keş Şeftali 32-34 3/71 ~ ıoo. ı. 
120. Z. I 100· JC. 
54. Z. 79 Vchap > > > 32-34 3/46 ı , 24. z. 

144. K. 2f. JC. 
144. Z. 80 Mehmet Emin > > K. Mustafa 3/78 a: 48. 

72.73 K. 48. ~ 
7'-J.7'1 Z. ~o .P' " 81 Hüseyin Odalar muciri > • 85 3/67 / > <SV• z. 
40.36 K. .f8. JC. 
40.36 Z. 82 Mustafa Otelci , > 66-72 3/f3 • 186.'12 
36.00 K. 186.72 ~ 
36.00 Z. 83 İsmail Sait Muameleci > Adahan 16 3/74 > 24. ı 
60. K. 2•. J{. 
60. Z. 84 İsmail Sait > > Adahan 16 3/75 > 72. z, 
33.66 K. 72. 1' 
6.73 Z. 85 Ahmet Fikri Börekçi > Topçular 50-52 3/62 ~ 24. ı 

37 .96 K. 24. J(. 
54.23 K. 86 Ahmet Fırıncı , Topçular 122 3/f8 • 144· ı 
54.23 z. - 144. 1'-
89.57 K. 87 Hırısto Sotıri > > Topçular 101 3/47 > 7.5'J 'J,. 
89.57 z. 7,50 J(. 

55.94 K. 88 Hayrettin Avukat > Yanosoplu han No. 3 3/49 > 60. " 
55.9-l 7.. 60. ~ 

96. K. 89 Seyfettin > > Çeçeyanhan 12 3/52 > 48. • 
96. K. 

166.21 K. 
33.24 z. 
18. K. 
:J.60 z. 

90 İsmail Sıtkı ve Ş('riki > > Manukyan han 5, 6, 7. 

91 ~fozon Ecza deposu > Aleksiyadi han J 

360. K. 
360. z. 
31:ı,29 K. 
aı:t29 z. 

92 VC'hbi Avukat > Bosforhan 1 

9;3 Süleyman Fehmi Doktor > Martımhan 2 

JOO. K. 94 Demir alçı sanayi Şi. > Aliekber H. 3 
300. K 
36. K. 95 İsmail Siilcvman Otel > Çömlekçi 15 
36. z. 

160. K. 
160. z. 
480. K. 
480. z. 
900. K. 
900. z. 
144.66 K. 
144.66 z. 1 

36.40 K. 
7.28 z. 
1.26 J{, 

1.26 z. 
107.62 K. 

96 Pomiko Biçeros 

97 Osman Şevki 
98 Mehmet 

99 Hamparsun 

100 Torna Raka 

101 Andon 

102 İbrahim \'C Artin 

107.62 Z. 103 Moiz Habıp 
240. K. 
240. Z. 104 Mehmet Hikmet 
300. K. 
300. Z... JO!i Emin Z<'ki 

54. K. 
10.80 z. 

600. K. 
600. z. 
180. K. 
180. z. 
276. K . 
276. z. 
360. K. 

106 Anısti 

107 Herant 

108 Lerter ve Ş. 

109 Kasovya ve Ş. 

110 Kegam 

Kumaşçı > Haraççı 17 

Gazi vapuru > K. Rıhtım han 
Manav > Köprü han 

Tellal Y. Cami G. Kamanto han 7 "No. 

Bakkal Y. Cami Balıkpazar 36 

TuzJamacı > Fermeneciler 40 

'l'utün > Ömer han 25 
deposu 
Camcı > Yenicaiııi 40 

Avukat > M. Ali paşa 60 

Komisyoncu > Voyvoda han 15 

İşkembeci > Tophane Tabakhane No. 10. 

Mımar Kemankeş Maderhan No. 4. 

Tellal Orta odalar 16 

Mobilyacı > > K. Mustafa 116 

Mimar Kemankeş Ö. Ahit han 2/21 
. 

360. z. 
156. K. 
156. z. 111 Milli Ticaret Anonim Şi. > > 3/21 

48. ~. 

48. z. 
36. K. 
36. l... 

112 V<'.'cihi Kamuran 

113 Vecihi Kamuran 

Tütün 
tiıccarı 

Tütün 
93.15 K. 
58.50 K. 

Tüccarı 

l14 Katip :zade Ahmet Komisyoncu 
8.62 K. 
1.55 z. 
2.55 K.I 
631 K. 
l .06 z. 

115 Cennp Scrçcşme 

116 > 

68.38 K. 
27.35 z. 
68.38 B. 

117 Dimitriki Kaırnki 

118 > 
240.., K. 
48. z. 119 Frederik 

5. 
5. 

258. 
258. 
208. 
156. 
480. 
480. 
240 . 
240. 

3350. 
3350. 

K. 
K. 120 Haydar Tevfik ' 

ve Ş. 
K. 121 Mustafa İlhami 
Z. ve Şe. 
I':. 122 Villi Yenge 
K. 
K 1~3 Panos 
z. 
K. 124 Panos Z. Saros 
7. 
K. 125 Dimitri Kiryako 
z. 

208. K 1~5 İsak Bahar 
147:33 K. 
57.33 K. 126 Dimitri Kiryako 
12.40 K. 
2.48 Z. 127 İsmail 

60. K. 
60. 7.. 128 İzador İsrail 

120. K. 
120. Z. 129 Viron Vasiliıki 
360. K. 
360. Z 130 Hayri Vasfi 

60. K. 
60. Z. 131 Sait Haydar 

Sıırap 

deposu 
> 

Motor 
ticareti 

> 

Acenta 

Komisyoncu 

Kollektif şir. 
Komisyoncu 

> 

Acenta 

neııaı 

Hırdcıv:ıt 

Dellal 

Dcllal 

Komisyoncu 

Simsar 

Deniz işleri 

Fabrika 
mümessili 

> > 4/5 

> > 

> > 2/1 

> > 2/3 

> > 

> K. Mustafa 118 

> > 

> > 77 

> > 24 

> M. Rıhtım han 5/19. 

> > 5/1 

> > 12/3 

> > 10/4 

Havyar han 36 

, > 81/5 

> 37 

> > 10 

> B. Millet han 26/27 

> > 35 

> Kefeli han 72 

> > 23/24 

3/45 

3/44 

3/60 

3/73 

3/70 

3/66 

3/68 

3/76 
3/79 

3/57 

3/77 

3/56 

3/58 

3/59 

3/42 

3/55 

1/26 

1/66 

1/68 

3/23 

3/9 

1/79 

1/84 

l/83 

1/53 

1/93 

l/94 

1/82 

1/81 

1/74 

1/47 

1 3/14 

3/19 

1/72 

1/96 

5/62 

3/15 

1/61 

1/65 

2/7 

li52 

1/85 

3/15 

• 
933 

• 
:t 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

, 

> 

> 

> 

• 
• 
, 

933 

> 

> 

> 

> 

, 

> 

, 

:t 

, 

> 

, 

> 

> 

, 

> 

> 

> 

:t 

AO 7,. 
'.tO· ı 

240. ı. 
240. ~ 

30,20 ~· 
30.201,. 
70. 1'

'fı. 
'10. "" 

120. ,, 
120. ~ 
240. z 
48. 1'-
96. 
96. ı. 

120 ~ 
120. 1'· 

10. 1'· 
72. ı. 
72. ıc 
57,60 . 

57.60 ~. 
96. 't· 
96. (. 

240. ı. 
240. (. 
480. ı 
480. 1'-
60(). ı 
120. 1' 

38.90 . 
38.90 J(. 

288· 1· 
288· ı 

16.SO.,, 
16.SO ~ 
12. ı 
12. "" 

120. f,. 
ı20. 1' 

96. ı 
96. 1'· 

60(). JJ 
120. f.. 
60(). s-
60(). "' 

36 JJ· 
36. ' ,.. 
96 J3 

96. (.-
42 ~ 

42. "' 
36() g. 

36(). ~ 
60. JJ 
6(). f.. 

48· JJ 
48. (.,. 

600· JJ. 
6()0. f.. 

78 JJ-
78. 1'-
24. ~ 
24. f.. 
240· JJ-
240. (.-

48. Jl· 
..a. ~ 
36. , 

36. ~ 

72· JJ 
72. ~ 
24. 9-
24. .,, 

24· J3 
24. 1'-

1so. JJ. 
ıso. 1'· 
168· JJ 
]68. f.. 

72. JJ 
14.40 f.· 

240. g. 
240. ı'
ıs. 1J-
1s. f,,, 
72· tJ-
72. 
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2 Tevfik 

3 Azaryan bira 
derler 

4 Diyonis 

!i Mustafa Salih 
ve Ş. L. Ş. 

AvukAt 

Komisyoncu 

Komisyoncu 

Komisyoncu 

8 Meleleos Yani Fotoğrafçı 
'l Suzi Hasan Gazete ve tütüncü 

8 Artin Pepeyan 
9 Ekrem Abdür

rahman 
ıo Atanasyadi Po· 

sal ti 
11 Nikolaki 

12 Hüseyin İbra • 
him. 

13 Dıtvit Kohen ye 
Yani 

14 Davit Anavi 

Sucu 
Ağızlıkçı 

Tuhafiyeci 

Terzi 

Kahveci 

Şişeci 

~aden işleri 

15 Nıebil Şakir Maden Kömür1eri 
ve Ş. K. Ş. 

16 Mustafa Ahmet 
17 ltaliko 

l8 Leon Levi 
l9 Petro Todori 

Kahveci 
Acente 

Kumaş taciri 
Sabun tüccarı 

• 

• 

• 

• 
• 

, 
• 
, 

, 

, 

, 

, 

• 

, 
, 
, 
, 

Ö. Abid Han 3/17 

ö. Abid Han 2/12 

Ö. Abid Han 4 

Yüksek Kaldırım 91/93 

Yüksek Kaldırım 3/78 
Yüksek Kaldırım 21/16 

Yüksek Kaldırım 78 
Topçuhtr 105/l 

Topçular 25 

Topçular 34 

Halil Paşa Han 4 

Hasan Paşa 33 

M. Rıhtım Han 19/20 

M. Rıhtım Han 12 

Rıhtım C. 29 
Rıhtım C. 29 

Haraççı 47 
Abid Han 45 

• 
933 

• 

• 
, 

934 

933 

, 

934 

933. 
, 

• 

18 08 z. 
17/52 49 Kazım İsmail 

20/12 

44 95 K. 
8 99 z. 

56 40 K. 50 Osman Hakkı 

13/28 

2/ 1 

1/23 
ll/16 

8/67 
l/20 

1/31 

2/82 

1/46 

2/ 5 

2/86 

7/17 

2/79 
17/46 

2/71 
2/90 

2/82 

881 61 K. 
51 Mustafa 

192 32 z. 52 + ·kend"'ı· 339 28 K. ı:s '" Asım 

70 80 K. 
9 38 K. 
1 88 z. 
1 41 B. 

26 49 K. 
17 05 K. 

120 00 K. 
24 00 z. 

8 55 K. 
1 28 z. 

53 İsmail Hakkı 

54 İsmail Hakkı 

55 Mustafa Hulu~i 

56 Server Hayret • 
tin • 

57 Server Hayret
tin 

58 Mehnıcd Şe\ ket 

12 60 K. 9 5 Mazhar BC'sim 
144 77 K. 60 Artin O. Keğork 

61 İstatis fstapulos 

300 00 K. 
300 00 z. 
902 29 K. 
180 60 z. 

1083 59 B. 
48 60 K. 

1090 33 K. 
1517 06 z. 

246 40 K. 
41 25 K. 

62 Mikail Kalfavan 
63 Jak İs~au · 

64 Mehmed 
65 Panayot 
66 Jak Naum 

67 Jak Naum 

68 Venson 

Meyvacı 

Tamirci 

Kunduracı 

Sebzeci 
~Anuhalci 

, 

• 
, 

> 

Topçular 513 

Molla Çelebi D. Bahçe 63/l 

Molla Çelebi D. Bahçe 63/1 

Molla Çelebi D. bahçe 91 
Çavuşbaşı topcular 368/1 

Avuk:ıt Yenicami Billı'.tm Han 14 

Avukat • Billur Han 14. 

A\·ukat • Billur han 7 

Avukat , Yakut H. 8 

Avukat • Yakut H. 8 

Avukat Yeni cami Billur han 14 

Müteahhid 
Tesviyeci 

Sirkeci 

Muslukcu 
Komisyoncu 

Tenekeci 
Lokanta 

Komisyoncu 

Komisyoncu 
-... ....... 

Terzi 

, 

, 

• , 
• 
, 

Bozkurt Han 31/33 
Kurşunlu Han 23 
Kurşunlu Han 19 

Mahmudiye 90 
Mahmudiye 7 

Fcrmeneciler 80 
Fermencciler 75 
M. Ali Paşa Han 30 

M. Ali Paşa Han 30 

Setanik Han 16 
20 Mıgırdıç Agop- Simsar > Havyar Han 4 

yan 
21 Todor Yuvani • Gömlekci B. Millet Han 3 

• 
2/88 

6 19 z. 
36 00 K. 
36 00 z. 
48 00 K. 
48 00 z. 
13 50 K. 

69 Zaven Arabyan Terzi 
70 Mak Kartak Elektrik levazımı 

• 
• 

Selanik Han 23 
B. Tünel Han 16 

dis , 
22 Nikola Yorgl 

23 G. Kostalti -
~ İbrahim Lütfü 

25 Rafet 
28 llıristo Yorgi 
27 A. Todorya 

28 Mehmed İbra • 
hirn 

29 Ali Hasan 

30 l{egam 

aı İlaif . 

32 lf ustafa Meh • 
'°l'> nıed. 
"" Mustafa Meh • 

nıed 

a. ldoiz Asso 

as l.azari 

'- oğlu 
UQ lternzi 

İstanbul 

: ll. Şahinyan 
ltostantin 

88 'l\ı_ 
4 lllloleon 

: Cernaı Abdi 
~i Sadık 

f2 llUrşid H ac;ım 
~ JIA_. ·-.un Abdul 

laıı 
t4 Sn .... 

-.:yYa 

• 

.. 

Çantacı 

Limited Ş. 
Komisyoncu 

Mürekkepci 
Terzi 

Komisyoncu 

• 
• 

• 
• 
, 
• 
• 

Manokyan Han 3/2 

Kefeli Han 10/11 
Aleksiyadi Han 27 

Mader Han 14 
Gümrük 23 
Çeçeyan H. 22 

Kömürcü K. Keş Madamıs 10 

Simsar 

Müteahhit 
Simsar 

Simsar 

Komisyoncu 

Terzi 

Kahveci 

Avukat 
Hırdavat 

Saatçi 
Kebapçı 

Kahveci 

~şçı 

Aşçı 
ıt • 

Tavukcu 

, 

• 
• 
> 

, 

> 

• 
• 

• 
> 

• 

• 
1 

• 

Şeftali 25 

Abid Han 85 

Hasan Paşa Han 4/1 
K. Mustafa Paşa 60 

K. Mustafa Paşa 60 

Hızır Oğlu Han 5,6 

Ö. Abid Han 29 

Hamit Han 

Ada Han 21 
Kılıçali 9/11 

Topcular 58 
Kemer altı 10 
Kılıçali Topçular 343 

Kılıçali Topçular 332 

K. Mustafa Paşa 205/l 

Tabakhane 39 

• 
• , 

• 
• , 

933 

• 

c 

• 

• 
• 

936 

933 
934 

933 
933 
93-l 

933 

• 
• 

2/75 

2/27 
2/67 

2/94 
2/78 

20/ 7 

1/34 

1/37 

13/60 

10/93 
10/85 

,10/86 

4/73 

6/82 

2 02 z. 
207 85 K. 
72 00 K. 
82 80 z. 
11 90 K. 
10 80 K. 
23 78 K. 
19 20 z. 
21 17 K. 

30 60 K. 
4 59 z. 

360 00 K. 
72 00 z. 
75 79 K. 
23 94 K. 

71 Tevfik Faruk 

72 Beylikciyan 
73 Nasuhi 

74 Feliks 
75 Vcnson 
76 Arşak 
77 Madam Alyazı 

78 Maadin Sanayi 

79 Yakup 

80 Maks Milyan 
81 Yani Papadoplo 

82 Kirkor 
7 30 K. 83 Kirkor Oğurlu 

84 Fermine Gül • 

600 00 K. 
120 00 z. 

2 87 K. 

yan 
85 fstavri O. Lefter 
86 Ardaş 
87 Nureddin 

12/64 17 50 K. 
3 50 z. 88 Bohor 

1/34 33 24 K. 
30/14 72 00 K. 89 Adolf 

25/26 
1/94 
2/52 

14 40 z. 90 Kazım 

91 Süleyman Oğ. 
Tevfik 

92 Mehmet Hulusi 

34 K. 
335 00 K. 
44 80 K. 
10 30 z. 
6 72 B. 

3/59 113 85 K. 93 İlya Yorgi 

3/60 

3/43 

17 08 z. 
12 oo K. 94 Muharrem Haşim 

1 80 z. 
13 50 K. 

iS .\l.i , 2 02 z. 
te 1'\:_ \'e Bekir Berber > Medrese 30 ı 3/59 4 21 K. 

95 Muharrem Haşim 
96 Ömer 
97 Osman Mustafa 

"'Unitrl Zahar. Demirci • Süheyl Bey Topçular 493. • 3/16 25 20 K. 
i" Ya • 3 78 z. 98 Sabri ve Temel 
'>Ji Rıza Aşçı ı D. Bahçe 12/14 • 3/52 50 64 K. 
~ z 99 Mustafa 
~~ ' • 7 90 . 

Cic~aıı::'i~Piri~' ":":.gı~~. ~~~~M~"'!!'-~l ~~~~---.~--!""-.~!!""'!!!!~~!!!!!!!!!~~3,_/_l .. 6 
~~~ ~~~~~ 100 Yusuf İbrahim 

uame eci > Orta odalar 4/1 > 48. K. 101 Veysel 
laa ~· 48. B. 

ır Mehmet ve • Arvanditi han 3 . 3/10 ~ 132 K • • · · 102 Mazlum 
131 A.triki. Kollektü Şir. 132. B. 103 Ya . 

ranı Abroviç Komisyoncu • Kambanto han 1/38 , 348. K. nı 
133 'l' s· 348. B. 

· ıpirı'dı" 8 K. 104 Davut Filim ko- ı Kürkçübaşı han 16/17 3/18 • 4 . 
138 'l'e\rfik rnisyoncusu 48. B. 

Yazı işleri ı Koredoktan han 13 3/3 1 12. K. 105 Fehmi İbrahim 

Komisyoncu 
12. B. İ 

300. K. 106 smail ve Sultan , Manasyan han 2/1 , 1/76 
300. B. 

Avukat 

Manifatura 
Avukat 

Komisyoncu 
Terzi 

Muslukcu 
Terzi 

Masat Türk 
Anonim Ş. 

Aşçı 

Terzi 
~rdiye 

Dökmeci 
Lokantacı 

Lokantacı 

Cij!('rci 
Balıkcı 

Kah,·eci 

H::rdac1 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• , 

• 
• 
• 
, 
• , 

• 

B. Tünel Han 17 

G. Kamanto Han G 
İbret Han 12 

l«ımano Han 8 
Tevekkül Han 8 
Zincirli Han 18 
Sarafidis Han 15 

Voyvoda Han 

Voyvoda caddesi 41/21 · 

Ayazma 4 
Keresteci 4 

Zından 18 
Zülfaris S. 12 
Billur 10 

Perşembe Pazar 43 
Balıkpazarı 12 
C~maat Han 

Mahmudiye 108/1 

'Ierzi Yenicami Ömer O. Han 4/28 
Mobilyeci Sefer Kahya Boğaz kesen 1~ 

Kunduracı 

Kunduracı 
• 
• 

Boğaz kesen 139 
Boğaz kesen 139 

Saat tamircisi • Boğaz kesen 137 

Aşçı Karabaş Karabaş 4/1 

Aşçı Karabaş Karaba~ 4/1 
Kahveci • Karabaş 22 
Sebzeci • Karabaş 41 

Aşçı 

Balıkcı 

.~undur acı 
Berber 

• 
> 

• , 

Kasaplar içi 19 

Kasaplar içi 8 
Kasaplar içi 18 
Topçular 203 

Marangoz • Boğazkesen 108 
Kunduracı Bayezid Bayezid 45/1 

Kahveci • Kılıç Ali 175 

• 
Kahveci • Kılıç Ali 150/1~2 

Kahveci Kılıç Ali 104 

Husust Ve- • Gümüşlü han 1 1/80 • 120. K. 
139 Subhi kilet işleri 120. B. 107 Çelebi Bahar Salamon Kahveci 

110 
b Komisyoncu Kemankeş Kalaycı oğlu han 1 ı /54 933 72. K. 

Aralık 18 

<ı&aaıı b 72. B . 
.Q.üseyin M 'f h 5 l/ K 108 Kazım oğ. Mehmet 

l • • • arı ım an 57 • 120. . 
lll l\.ı_ ·~ -'illi~, 120. B. 10 
~ ~ • • Hasan paşa han 13 1/58 , 120. K. 9 Müller Kolmen 

ita 'l Odoa oğ. Miha! Otelci • Çömlekçi 12/14 J/51 • 
1~. ~-

ıii ~k ve Şeriki ~centa • Rıhtım C. 47 1/67 • ;!. ~. 
110 İsmail Ali 
111 Bektaş 
112 Mehmed 

~t \re 36. B. 
ltirkor .:olonyacı • Gümrük 33 1/89 , 96. K. 113 Bohor Avram S-•at, M l' 1 • 19.20 B. 

Çamaşırcı 

Aşçı 

Kömürcü 
Sakatcı 

Birahane 

Sucukcu 

1 

• 
• 
1 

• 
• 

Demirci 35 

Yenişehir 1i 23 

Bültül 49 
Değirmen 24//26 
Topçular 147 

Kömürcü 14 

K. Mustafa Paşa 133 

934 
, . 

933 .. 
c 

• 
• 

933 

, 
, 
, 

• 
934 

933 
934 
933 

, 
, 
, 

934 

, 

933· 

, 
• 
> 

> 

• 
• , 
, 
• 
> 

• 
• 

934 

• 
• 
, 
, 

934 

933' . , 
• 

• 
a 

• 
• 
• 
1 

• 
934 

933 

• 
• 
•• 
~ 

934 

133 

12/ 4 

2/96 

2/95 

2/97 
3/61 

2/92 

2/91 

~/93 

2/97 

2/96 

2/24 

2/13 
2/22 
8/71 

l/78 
2/85 

8/88 
1/86 

26/11 

26/12 

' 

2/ 4 

2/ 5 
2/ 8 

2/94 

2/10 
2/98 

2/14 
2/ 6 
1/75 
1/94 

20/15 

2/99 

3/85 
2/14 

2/23 
2/26 
2/30 

2/17 
1/98 

13/81 

6/49 

8/89 
3/55 

3/54 

3/ 3 

3/17 

2/44 

2/43 
; 2/45 
3/56 

3/32 

8/71 
3/73 
2/51 

3/72 
2/59 

9/68 

7 14 K. 
1 43 z. 

19 30 K. 
2 31 z. 
8 80 K. 
1 32 z. 

50 17 K. 
3 13 K. 

56 z. 
72 00 K. 
72 00 z. 
72 00 K. 
72 00 z. 
33 26 K. 
33 26 z. 
53 78 K. 
53 78 z. 
72 00 K. 
72 00 z. 
56 02 K. 
8 40 z. 

180 64 K. 
7 60 K. 

26 11 K. 
3 92 z. 

24 30 K. 
360 00 K. 
360 00 z. 

37 58 K. 
32 70 K. 
61 03 K. 
12 21 z. 
31 20 K. 
6 24 z. 
5 63 K. 

85 z. 
19 50 K. 
19 25 K. 
2 89 z. 

72 00 K. 
72 00 z. 
48 12 K. 
60 00 K. 
60 00 z. 
92 17 K. 
47 25 K. 
11 10 K. 
16 20 K. 

2 43 z. 
600 00 K. 
120 00 z. 
30 00 K. 

30 00 z. 
15 52 K . 
18 60 K . 
2 89 z . 

13 87 K. 
149 86 K. 
20 00 K . 
3 00 z . 

14 78 K. 
83 00 K . 
12 60 K. 

2 52 z. 
67 96 K. 
13 59 z . 

1 26 K. 
45 00 K. 

6 15 z. 
6 00 K. 

90 z. 
36 00 K. 
5 40 z. 

32 40 K. 
4 86 z. 
3 12 K. 

47 z . 
7 50 K. 

77 40 K. 
19 25 K. 
2 89 z. 

47 25 K . 
7 09 z. 

156 75 K. 
34/20 K. 
8 05 K. 
5 25 z. 

68 40 K. 
6 30 K. 

94 z. 
11 70 K . 

1 75 z . 
2/38 1 36 K . 

15 05 z. 
• l/68 127 90 K. 

19 80 z. 
44 73 B. 

2/67 180 K. 

r 
R/56 

23 18 z. 
15 12 B. 
15 75 K. 
3 15 z. 

1/57 81 50 K. 

2/35 
17/22 
12/52 

1/62 

1/39 

4 75 z. 
'117 K. 

132 00 K. 
193 50 K. 

3970 z. 
87 12 x. 
6 57 z. 

24 94 x. ~a.n~ a ıye Şubesi mükelleflerinden yukarda adı, işi ve eski adresleri razıla eıhu yeııi adres lcrioi 114 Mehmed Abdullah Kahvehane 
LL.ç Verr: ~apalu arqtırmalarda btılurıamımış olduklıırındııı bizıdanndı glhterile'l se:ıeler~ aiJ 

L~''ltQ!( Us 
1
_ve zamlarını havi ihbarnameleri kendilerine bizzat teblit edilememiftir. Galata Şubesi mükelleflerinden olup yukarda ismi vo adresi ve verrW aeaelerlle verfl miktarlan yazıla 

~, ke"fi u u Muhakemeleri kanununun 14l·142 inci macldaıi hükmiiGo tevfiku teblit Jetiıao ıa .. lll'< eıhasın gösterdikleri adreslerd~ bulunamamalan hasebile namlarına tarbolanan ver,tye alt lhbarnamelerla 
, Yet ilb olunur. (309'4) " tebliğine imk&n r6riU ememiı old11tundan hukuk usula muhakemeleri kuuaua teYlku t8bllt yerine re9-

mek üzere keyfiyet nan olunur. (3048) 
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1 İST ANBUL DEFTERDARLIGI İLANLARI 1 
............................................................ _.DMd"&llillmlml ........................... lllilmml ... !mmD ..................... .... 

Sın 
No. 
1 

Esami 

Kamıl 

2 Hüseyin 
Oğlu Ha~an 

3 Bodos Hacı 
Yaser 

4 Bodos 

5 Yasef 

6 Sarıoğlu Melıe 

ır.el 

7 · Ali 

8 Mark o Y orgi. 
yad is 

9 Avram Yako 

10 Y ~rgi Gavril 

11 " " • 
12 Mustafa 
13 Yakim llyakim 
14 Akif zade Sabri 
15 Ômer Lutfi 

16 Türk tütün 

17 Hncı Mehmet 
Ali ve Hüseyin 

18 ,, 
" 

19 " • 

Mesleği 

Kahveci 

Aşçı 

Yumurtacl 
Piyazcı 

Süpürkeci 

Yağcı 
Kahveci 

Yumurtacı 
'fenekeci 

Pastacı 

Pastacı 

Yu:ııurtacı 

" Komisyorıcu 

" ,, 
Anonim Ş. 

Hah 
Komis 

" 
" 21) Ômer Semaiş Ş~ref nur 

Vaµur müsteciri 
21 Mihaiaki Valasi • Tokat nak• 

dis ve ~eriki liyat Ş. 
22 Sotir i Limoncu 

23 Ahmet Kemal 

24 Asım Fahri 

25 " 
26 Ahmet Haşim 

Ti Fehmi ve Sırrı 
28 Dramalı Meh· 

met Eırin 
29 .. ,, 
30 Ahmet Münir 
31 Cemal 

32 Dimitri Polidi 

Kaı:.:puzcu 

Müteahhit 

" 
Komisyoncu 

Peynirci 
Karpuzcu 

.. 
Zeyti:ıci 
Limoncu 

" portakal 
33 Mihalaki Valasidis Peynirci 
34 Taşçı o~lu Kosti Zahireci 

35 Semerci zade: Vapur acente!i 
Hacı Ali 

36 Konstantin- Komi5yoncu 
yatro 

37 n n 

38 Abdullah Tütün ve saire 
39 lbrahim Hakkı Kürk terzisi 
40 H. Hüsnü Zeylin tücc:m 
41 Ali Selmasi Halı kon:is· 

yoncusu 
42 " " 
43 Hayık Tüccar lfomis· 

yoncu 
44 Hasan Feıami Terzi 
45 Muammer 

izzet 
Komisyoncu 

46 Türk Tütün Satış A. Şirketi 
47 Erest Pinhas Komisyoncu 
48 Hüseyin Avni Avukat 
49 Salih Mustafa Kom:syoncu 
50 " it ,, 

Tıcaret- l\1ali Sıra K Misı'l Z. llıbarın 
hane ihbarname Kazanç V. Mükellefin adı San'atı Mahallesi azanç Senesi 

Mevkii No. Cilt V rak No. Lira Kr. Sene No, Lira Kuruş Lira Kuruş No. ~ 

------------~ -------------------------- ----~------------------- -------------------------- ----------------------A 1ı ı çele h i l Sanoel Barzilay Dişçi Ş.thkulu karanm So. 
M. çıkmaz 32·2 No. 205 08 205 08 35-85 933 

tulumba S. 611 2-:q 64 80 933 2 Arif Cemil Komisyoncu Bereket zade danüp 
A. Ç. K'ln· han 22 No. 120 vO 120 00 
lar ocağı 20 2-88 27 " 3 lğri Mehmet kap· Arap cami kalafat 
A. Ç. Çar. tanoğlu Sabri Müteahhit yeri 119 
dak C. 53. l S.36 79 '27 • 4 Orel stranz Komisyoncu Bereket Z. danüp 
A. Ç. Limon han 31-32 
iskelesi 8-t.2 S 49 53 12 • 5 Arif Hikmet Bereket Z. danüp 
A. Ç. Zir.· ve Ş. inşaat Ş. han 21-23 
dankapı 45 &44 17 32 ,, 6 Aleksandır Lenar Boyacı Ş1thkulu caddeike· 
A. Ç. Zin· bir 589 
d:ınkapı 68 8-51 23 10 • 7 jan Barzilay Komisyoncu Arap cami aslan ha .. 
A. Ç. Zin· nı 2·3 
dankapı 68 8-50 27 10 • 8 jan Viçeo Ressam Bereket Z. Minevre 
A. Ç. Zin. han 19 
dankapı • 57 8.35 21 93 " 9 Ali Riza Garaj Arap cami lskender 

A. Ç. Zin· sokak 62-63 
dankapı 97 8-45 11 02 " 10 Rifat Kamil Maden kömü- Bereket Z. danüp han 
A. Ç. Paşa· rü tüccarı 27 No. 
sokak 8.61 56 00 • 11 Vater Rauşan Komisyoncu Bereket Z. Minevre 
A. Ç. Paş:ı• 

1 
ban 3~ 

sokak 9 8-62 21 00 it 12 Sant Banun L. T. O. Ş. Bereket Z. d~tnüp 
A. Ç. Sarraf 8-38 89 81 tt han 8-9 
A. Ç. Sarraf 12-2 8· 19 37 32 " 13 Ali Şinasi Komisyoncu Bereket Z. Nazlı 
A. Ç. Sarraf 14·2 8-70 216 00 • han 21-23 
A. Ç. Dökmeci 14 Arman Moter ,, Bereket Z. Senpiyer 
Hane 5 8-29 108 00 • han 26-27 
Ş. G. Liman 15 Alber Verner " Bereket Z. nazlı 
han 24 5-56 424 94 Müstahtemin han 17·18 

Ş. G. Antrepo 38 33. 16 36 96 

" " " 

için 16 Bayındırlı Esad Alalı Zirai- Bereket Z. danüp 

" 

" 
17 j ozef Bilyan 
18 Hanri Lislcr 

ye K. han 2.10 
Komisyoncu A. C. Arslan han No. 8 

Bereketzade Senp iyer ban 

89 95 

585 00 

5600 00 

240 00 

150 00 

18 00 

18 00 

7 20 

240 00 

915 00 

120 00 

6 00 

264 00 

120 00 
36 00 

,, " tt 

A. Ç. Limon-
cu han 10 
A. Ç. Kemerli 2 

33.17 
33-18 

8-78 
8-96 

41 28 
83 12 

240 00 
72 O\> 

• 
19 Mişon 

• 
.Müteahhit 

1/4 480 00 
Yolcuzade Zeytin çıkmaıı 18 93 
Dcrckct Z. Senpiy~r han 

,, Limon İs• 

kel esi 64 
A. Ç. Limoncu· 
lar 14 
M. Ç. Çardnk 23 

n ., " 
• Limoncu· 

lar 4-2 
A. Ç. Taşçılar 24 

,. Çardak 37 

" .. 

S.82 

8-87 
8-90 
8-89 

S.~4 

8-94 
8-91 

276 22 

116 66 
140 00 
210 00 

72 00 
120 00 
116 66 

it 

" 
• 

933 
,, 

,, 
• ,. 

,, 

20 Necdet lsmail 
21 Atina 
22 Kevork 
23 f oti Sar as 

Müteahhit 
Kitapçı 

Koır.isyoncu 

Komisyoncu 

24 Zeki ve Salih Zeki Sigorta ko
misyoncusu 

25 Abdürrahim ve Şair Eşref S. 
oğlu Bnhatlin 12-14 

26 .. .. ,, 
27 Eleni Mihailidis Cazeteci 
26 
29 
30 

Torna Koslanlin Komisyoncu 
Ahilya Gramofoncu 
Süleyman SaHet Komisyoncu 

3/24, '..!5, 26 204 00 
Şahkulu C. Kebir 579 18 30 
Arapcami Arslan han 3-3 168 00 
Şehit Mehmet 14 Kalafat 
yeri 300 00 

Eekct Z. 12 Minerva han 139 33 

37 79 
9 23 

Arapcami Yanıkk:ıpı 7.9 1200 00 
Bereketzadc f zmilio~luhan 60 00 
Şahku!u C. Kebir 446 72 00 
Bereket Z. Danüp ban 25 18 00 

125 93 

585 00 

5600 00 

240 00 

150 00 

18 vO 

18 00 

7 20 

240 00 

915 00 

120 00 

6 00 

264 00 

120 00 
44 40 

480 00 
26 50 

204 00 
18 30 

168 00 

300 OJ 

139 33 

52 91 
12 92 

1200 00 
60 00 
72 00 
18 00 

35-86 

35-89 

35.90 

35-70 

35.91 

35-52 

35-42 

35-46 

35.39 

35,40 

35 64 

35-65 

35.66 

35-56 

35.35 
35.44 

35.41 
35.50 

35.51 
35.53 
35.54 

35 58 

35 82 

35·81 
35-80 
35.74 
35-71 
35-69 
35·68 

,, 

,, 
,, 

,, 

.. 

,, 

.. 
.. 

" 
,, 

.. 

" 

" 
.. 

" ,, 

,, 
,, 
,, 

" 
,, 

,, 
,, 
,. 
,, 
" ,, 

,, Kemerli 12 
,, Limoncu· 

8-92 
8-30 

23 34 
109 76 933 • j 

Kulekapı Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarda adı, işi vcae~ki adresleri yazılı e~has yeni adre5ıerı~d 
b!ldirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduklarından hizalarında gösteril'!n senelere 31 

)ar 35 
A.Ç.Ycmiş Is. 12 

., Kemerli 2 
" Tuzcular 17 

Ş. G. Rıhtım ham 2 

" 
Yenihan 7 

8-73 
8-88 

8-95 
8-97 

13 - 60 

13 • 54 

" .. 13 • 65 
,, Köprüaltı 1 n - 41 
" Arpacılar 50 13 • 9 
,. Samsun han 3/3 13 - 48 
,, Halı antrepo 4 üncü 13 • 42 

kat14/18 
., Halı antrepo 4 üncü 13- 43 

J.1/18 
,. Latif han 2/4 13. 63 

,, Maksudiye han 2/2 332 - 82 
n Yelkenci han 8/1 13 - 53 

,, Liman h1n 
,, Reşadiye 
,, Hava ban 10 

" " 
9 

" .. 

2/2 
4/2 

" 

13. 66 
13. 64 
13. 62 
3 • 68 
3. 69 

205 42 
10 ı 35 

49 27 
144 00 

7'l. 00 

61 66 

24 00 
37 60 

720 00 
96 00 

288 00 

800 00 

48 00 

135 00 
156 00 

rıoo oo 
172 80 
283 00 

66 96 
173 38 

" 
it 

933 

933 

• kıstelyevm 
933 

' " 
Jt 

., 

" 

" 
Jt 

., 

• 
• 
• 
" 
" 

kazanç vergisi ve zamlarını havi ihbarnameleri kendilerine bizı.at t<ıbliğ edilememiştir. ~ 
Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununun 141· 142 inci maddesi hükmüne tevrikan, tebliğ yerine gcçılle 

üzere keyfiyet ilan olunur. (3095) 

Beşiktaş birinci sulh hukuk mah· 

kemesinden: 

Salihin Beşiktaşta Türk Ali ma· 

hallesinde Tuz baba caddesinde 34 

No. lı evde mukim iken halen ika

metgahı meçhul bulunan Mehmet 

oğlu Şaban aleyhine ikame eylediği 

110 lira alacak davası üzerine mud

deialcyh yukarıda ikatnetgahı yazılı 

Şaban namına gönderilen daveti-

ye mübaşir tarafından verilen meş

ruhattan ikametgahının meçhul ol· 
duğu anlaşılmasına mebni taleb 

. . 

Geçen sene gibi fevka:ade bir programla 
Açıldı 

SAZ HEYETi: Keman : Cevdet· Kemf'nçe Sotiri. Piyano feyıi 
Udi • Mımlı lbrahim • Kanun Ahmed, Klarnet: R:ımzan. Ney Ernill 
ARTiSTLER: Radife, Faide Şükran, Bilııen, K. Safiye,Muazzeı: 
OKUYUCULAR: Hamid, Artaki, Solist Mustafa 

• Pek yakında hakiki sUrprizler. Tel. 410~ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l "I' I - JOUO adet K-ır gözlüğu ve 300 çift tahta ayakkabı pazar 1 

satın alınacaktır • 

il P 1 k 31 V 937 t ·ı · ti p · .. - at 16 
- azar 1 - • arı.11ne rns ayan azartesı gunu sa o' 

Eminö.n~ ~al~ye T~hakkuk Şubesi mükelleflerinden yukarda adı işi ve e~ki adresleri yazılı eşhu yeni 
adreslerı.nı bıldırmemış. ~e yapılan araşhrmalarda da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen se
nelere aıt kaz_?nç vergısı ve .zamlarını havi ihbarnameleri kendilerine biızat tebliğ edilememiştir. 

Hukuk u ulu muhakenıelerı kanununun 141, 142 inci maddesi hükmüne tevfikan; tebliğ yerine geçmek üzere 
keyfi} et ilan olunur. (3089) 

veçhile bir ay müddetle ilanen teb

ligat ifasına karar verilmiş ve mu

hakemesi 30 • 6 - 937 tarihine rast

layan çarşamba günü saat 10 a ta

lık kılınmış olduğundan mezkur 
gün ve saatte mahkemeye gelme -
diği veyahut tasdikli bir vekil gön
dermediği takdirde gıyabında mu
hakemeye devam olunacağı ilan o
lunur. 

Akçakoca sulh hfıkimliğinden: 
26/9/936 tarihinde Ereğlide ölen 

Akçakoca eczacısı ve tayyare ce
miyeti şubesi muhasibi Ncş'et Du
ranın zimmetindeki alacağını is -
tifa ve teminatta istihsal edemiyen 
alacaklı Akçakoca tayyare cemi -

da KabataşcJa levıızım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komis;onurı 
yapılacaktır. 

III - Taliplerin verecekleri m;ılla rın bir nümunesini tuz fen şubC;: .. 

r Şirketi HaYriyeden: 
Her tar~fı zümrüd gibi yemyeşil, güzel Boğaziçinde ilkbarın şu 
son günlerini zevk ve neşe içinde geçiriniz. 

Cumartesi akş~mı postasile paz:ı.r s:ıbılıı postalarıtıda % 50 fevkalade tenzilatlı bilet tarife 
leri tatbik edilmektedir. (Bu biletler pazartesi öğleye kadar avdet için muteberdir·) 

Gidip gelme bilet ücretleri: 
Vaniköy ve Rumelilıisarına kadar: İkinci 10, birinci 12 kr. 
Çubuklu ve l stinyeye kadar: İkinci 13 1/2, birinci 15 kr. 

Anadolu ve Rumelikavaklarınıı kadar: İkind 17 1/2, birinci 20 kr. 

,?azar S,llbahından itibaren Üsküdar ve Kabataş arasında yapılan araba vapurunun seferleri 
fevkalade ıure~tc slklaştırılmıştır. Şu suretle ki: 

Cumutesi ve_ paz;ır günleri: 
Kabataş ve Usküda~ arasında 20 gidiş ve 20 geliş. 
Di~er günlt>rde de: 10 gidiş ve 10 geli~ olarak tertip edilmiştir. 

Tarifeler gişelere asılmıştır. • . ~- , . .. . . · ' . ., ' 

Müdürlüğüne göstermeleri ve beğenildiğine clair ve5ika almaları tazırtl 
5 

iV - istek lilerin p:.ızarlık içın tayin edilen gün ve saatte o o 1:!1 
. ı lj)• 

güvenme paralariy'e birlikte adl geçen Komis}Ona ge melerı 
olunur. ''2930,. ___,/ 

----yeti şubesi, terekenin resmen tas- 1 
fiyesi talebinde bulunmuş ve mü -
teveffanın terek defterinin ikmali 
tekarrür eylemiş olduğundan me
deni kanunun 561 inci maddesi mu
cibince ölenin kefalet sebebile a -
lacakhları da dahil olmak üzere a
Jakadar olanların alacakları ile 
borçlarını ilan tarihinden itibaren 
bir ny zarfında evrakı müsbitele -
rini hamilen müracaatla beyan ve 
kayıt ettirmeleri lüzumu ve aksi 
takdirde 569 uncu maddenin tat -
bik edileceği mirascılarının adedi 
taayyün etmek üzere müteveffa
nın mirascısı olanların da üç ay i
çinde sıfatlarını vesikaları ile bil
dirmeleri ilan olunur. (3068) 

R 

tıraş bıçaklarını kullanıyor 

Siz de POKER PL~ 
m:uka:,ım krcih ediniz 

, .... iilll.DGıa .. -....:~~-·------------...... !),ıııioi ve Umunıı '·'-'.rıyntı ıdare eden Başmuharrir 
E. izzet 

~asıldığı yer : Matbaai Ebüzıiya 


