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Yerli Malı 
Tasarruf İçin Hazır 

Olunuz 
Milli lktaaat vo T uamıf Cemi

Jeti tarafından memleketin her 
kaşesine ıamil olmak Ozere tertip 
olunan tasarruf haftuı yann aa· 
bahtan itibaren başbyacaktll'. ~af
tanm faaliyet programım b~ taç giln evvel tamamen neşrettik. 

u program yanndan itibar• 
biitlin şümulile tatbik olunacakbr. 
8u mlinaıebetle Bqvekil Pqa da 
1ann Ankarada milhim bir nutuk 
~~liyecektir. Bu mesele, hisim 
~ bir bayat cidali olduğuna 
llre Ttırk halkının da o IUl'etl• 
.. reket edece;i tabiidir. 

iKiNCİ 
TABI -Tayyare 

Piyangosu . 
Bugün Çekiliyor 

On b · cı 
P'iıHın••Jnı11111t H•t•• ~ıf.dasl 
öğleden sonra Daru/f nun 
konferans salonunda çekildi. 
Kazanan numaraları lütfen 
11 inci sayfamızda okugunaz. 

Bir Arkadaşımızı 
Kaybettik 

Türk Gazeteciliğinin 
Emektan Hoca Behçet 

Bey Öldü 

B•lıçet Be!J 

Tilrk matbuabmn yorulmaz 
bir emektan, lataabul ıuete
cilitülln baytrla bir llZYll olan 
Hoca Behçet Bey, tedavi edil
difi Etfal hutaaeıinde vefat 
._:....: .. e •• ...., .... 

Behçet Bey, baaclu ltlr 
m&ddet eYVel ellerine itabet 
eden nllıll neticeli hareketten 
ulat kalmlf, alellcele naldeditl 
Etfal Haataneainde tedaYi albna 
•lıa=•fh. Fakat • &'ait -.W. 
.... doktorlar, bipnllla lmr-
talabDecejindea 8mitll clejil.m.. 

Ceaazeai b.,O. ille nkti 
hastaneden kaldınlarak Maçka 
kabristanına glmtllecektir. 

Allah rahmet eylelia 

Neşrettiğiıniz Harita Bir 
Mesele Oldu··· 

Piri Reis Amerikanın Ve Dünyanın 
İlk Haritasını Yapan Türktür ... 

Denizler ulam denmekle ma
ruf, meşhur kaptana de?'a Ke?'al 
lleiain birader zadesl Piri Reİllll 
'-a'clan (43 ı) aeae enel c~yl~ 
~ ilerine mehared• çWliil 
bir Amerika harita11m oeırettik. 

Senelerce bu haritanın peıind• 
lcop11 Avrupa ve Amerikadan bu· 
~i ıu;ette heyet ve eıbu g&nd~~a 
Uinı mlleueaelerinin kanaatlenm 
İfade etmekten bqka birşey J•~ 
lllıyan "Son Poıta., nın bu haki· 
lcau ifade eden haberi de tekzibe 
11iradı ve teessilrle kaydetmeli· 
dir ki bunu yapan al&rİ atika 
lllUıesi Mndnrn Aziz Bey oldu. 

Halbuki 9'l9 da lıtanbula 
~tlen Bon Dariilfllnunu mtıder
•aalerinden Kale bu buausta tet
lcikat yapmıt bir eaer neşretmif, 
0 n bet gün e~el de Sertinde bir 
konferaııı vermiştir. Maamafib bu 
tarip iddiaya daha sarih bir ce
tap vermiı olmak için, bu uer 
lcendi muhafazasına tevdi edilmit 
0 lan T opkapı mtlıesi Mtldilrtl ! abıia Beyin ıu .alleriai kayd•· 
"'Yoru: 

"- Gazetenizin aqrettiti ha· 
fit. Piri Reiı tarafladaa gayet 
~. ltir turett• ceylb de
~ lıerine çllilea ve mtlzemlıia 

de Alda bulunu 

Topkapı Mlze•I Miülilr• 
7a/ısin Beg 

Amerikanın ilk haritaııdar. Piri 
ia bunu yaparken Kriıtof Ko

~=mbun Amerikayı ~~fettiji laa· 
ritadan iıtif•d• etmııtir. 

Filhakika Kriıtof Kolomb ta• 
rafından vaktile yapılan Amerl· 
k bir baritall vardi ve bunua 

anan b" "k" klUA bu,On Amarikada ır ı ı u~up-
hanede sureti de varmıf. Fakat 
buauD atla beaOı dOayaaıa biç· 

bir tarafında bulunamamıfbr· 
(O.vamı 1 inal .. ,, ... , 

• 
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Masalı 
Riza Beyin lngiliz Ledisile Evlenmesine 

Entelicens ervis Parmagını Soktu 
Riza T ahıin Bey ismindeki 

bir ıencin milyonlar sahibi bir 
ln,Uiı luıile muapka .. klinde 
bqlıyan ve izdivaç ile neticelen• 
mek üzere olan maceruım btıttln 
tafailltile yazdık. 

Büttın aile mecllalerinla. bo
tla ahbap toplanmalanm• dedi· 
kodusunu Ye aençl..U. de r6ya• 
ımı tqldl eden ha attzel mu
•abbet ft 1enet maceruanm 
h•lz ldçbir pzete tarafmdaa 
yazalmamıt. duyalmamlft cidden 
meraklı ve bir polil romant ka· 
dar earar•ıiz dipr bir cepheli 
daha var. 

Buıtta. kariluimize bu hakiki 
blkiyenin bu yeni safhasını 
bildireceji&. 

lngilteredaki Şayia 
Genç lnıiliz milyoneri mem

leketine d&ıdllkteD aonra. bu 
ı&nill macerua derhal Londrama 
kibar muhitinde pyi olmuttur. 

( l>e•••• a lael 1&,.fada ) Bir ,,.,,., mo•lı lcalıwlftCUll luıllrte ı•l•rt RIN Tahla S., 
==---=-==--=ı=---=-==--=-aı===- e.~=========-======--===-=----==-==--------------------

f ~r,,ia. . Tı" k pçAydaMemleketeNeler 
ıYe rındekı ur • 
Atffj~ı 1 ithal Edilebilecek? 

Geçenlerde Berattaa mlhlm 
bir laaber alclak Ye yine bu •l
tunlarcla yudık. Ba haber, Umu
mi Harpte ordunun ricali eana· 
smda Şarki Erdendeld Şeria neh
riae (32) undık albn ılmtlldlljl 
'81dinde idi. Şamdan ahnan di· 
ğer bir haber, ilk haberimizi 
teyit etmekle beraber yeni ma· 
ltimab da lhti•• ediyor. Haber 
,udur: 

Usnuml Harpteki ricat una• 
sanda (32) sandık albn1 aakhyan 
zat Şarki Erdea bnldlmetine 
mtlracat ederek bu defineyi çı
karmak için mDaaade istemiştir. 
Şarki Erden h0k6meti ile ba zat 
aruında bir makaYele imza edil
miftir. 

Mak•yeleJ• nazaran para 
çıkarılarak pnaa hnldmaete •• 
yan11 da o sate ait olacaktır. 

Kızlarımızın 
Ve Gençlerin 
Kusurları --

Anketimiz• bQflla de .te•am 
ediyoruL Bugilnktl kızlann ve 
gençlerin katurlan ne ıibl t•J• 
terdir? izdi••~ hayat.ada kamaaa 
ve erketl• me.kli nasal olmabchr. 

. Bu ıuaU•r• ald.;.mıı cenplan 
dlln• kadar yaıautbk. Bap de 
Sabiha Zekeriya Hanuma ~•rditl 
cevaplan dercedl7orua: 

Buıllakl aeail lazlanaıa ıpor 
ve ıiaema,a iahlmalderial bir 
k1.1ıur addetml1orum. Y alms u 
olcumaları, hayat •• memleketle 
alakadar olmamalan bir aobaa
dar. Erkekler ladardaa dalla 
fada okumuyorlar. Dotruıua• 
llteraenll kuaurlan ae ıeaçlerde, 
ne dı ebeyeyinde aramak iki-. 

( Dın•• 1 laal aayfa .. , 

ithalat Listelerini Neşrediyoruz 
Anlcara10(Huıuı1)- Y•l konta

J- liltelln• ıare ••mleketl•I• it 
•J aarfıada lıtiınalarclan batka lular 
slnbllecektlr. Tan •eJ• tebl edll
mlt plcerala ıBt, kanunuaalde a5 
kilo, ıubatta 1420, mart ıtfır. btl-
arln klaunuaanlde ( 11fer), ı•bat-
ta ıoss, mart ( alır)' ... , .. 
dikit H JUi aaldaelul Ue pl
yaao ve emaaH •11•1• batla••k ltla 
mallar kbunuADlde 500, ıu .. tta a. 
martta 15. Saaa1lde ma.tamel dllW 
Jaa:r•anl :r•tw klaanuulde ıı,-. 
ıubatta 6,600, martta 11,400. Dula 
•:rrara, kerkdaa, dltlerl K. 127 Ş. 122 

M. 240 kilo. K..tk d ..... K. 570, '9 
J5, il. 220. y .... ,.. tollan K. 25, 
ş. o. iL 86o. 

Her .... ldltt K. .. .. .. .. ıı. 
....... ldllf• ft ,..wak ........ K. t, ...... u kU.. v........... fttllll ..... 
MYI •- JC. iti, & ı-. M. -. ~ slbrel• ı JC. 175,SOI, ... ,.., .. 
Km• " ell•k ..._. K. 1, Ş. 1, a '7-. v ............ u kll• ........ rakan 
olaal• K. '4511, s. lttUOI, a n.-. 
Vidala " .....U Clerllei IC. -. Ş. 1171, ...... "•JUllt bn, .... ,.._ ........ 
rde Nlw INlcl.ı. el.O_.. roaa..U, 
bbutaablf ıb ...... ıım.ı-. ...... nl•llb 
bel • takllll ..... K. -. .. .,.. 
.. J7ll ( o. •••• s bel .. ,,. ... ) 

Teşekkür 

Kayam - Sana bir im ptlrdlm. 
Ceu. - Hedi1en• çok tejekktlr ..... .......... law lru 

..... .... laatarla1•catma 1 
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Halkın Sesi 1 

Eroin Mücadelesi 
Şiddetli Olmalı 

Doktorlarımızın aöyledikJerlne 
ııöre aon zamanlarda kokain 
Ye eroin lptilia m&tWf ıbir 
mahiyet almıflu'. Bu bu .... ta 
tiddetll mücadele ıaruret 

haline a-elmittir• Halle ta bu 
mütalea ilo beraberdirı 

Rıdna Bey (Bef1kt.at lhıamor 107) 

Eroin. Kokain, Morfin gibi ze
hirleyici maddelerin kaçakçılığı 
son zamanlarda artmışhr. Eaaaen 
kaçakçılık ikbsadt bünyemizde 
rahneler açan mali bir afettir. 
Zehirli maddeler kaçakçılığı ayni 
ıamanda sıhhatimi~ ırkımızı teh
dit eden mühlik ve katmerli bir 
felikcttir. Hem paramız harice 
gidiyor, hem de Sıhhatimizi ba
nıyor. Bunun için bu çeşit kaçak
cılarla yapılacak mücadele daha 
ıiddetli ve amansız olmalıdır. 

* Hikmet .. (Ali Rıupqa yokufa n) 

- Timaihanemiz ve asabiye 
hastanelerimiz son aenelerde de
lilere, meçzuplarla dolmıya baş
ladı. Bi:ıde akıl baıtalarının ade-
dini bu kadar çoğaltan ıey, son 
zanlarda memleketimizde tanı-
nan kokain ve diğer zehirlerdir. 
Yükte hafif, pahada ağır olan 
bu zehirler memleketimize çok 
kolay girmek fırsabnı buluyor. 
Zabıtamız ve glimrük teşkilib
mız bu af etle ciddi bir surette 
meşgul olm&lı ve kaçakçılar da 
ıiddetle tecziye edilmelidir. 

• Sıtkı B. Galata Havyar hanı 22 

- Kokain, eroin, esrar, af
yon son senelerde rakı ve ıf8ra
bıa yerini tubnıya bqladı. Müp
telaları artb. Nüfus siyasetimiıi 
ve sıhhatimizi yakından alakadar 
eden bu zehirlere karşı fiddetti 
bir mücadele açmak milli bir q 
haline gelmiştir, ıeri tedbirler 
almalıyız. ... 

Cemal Bey (Fatih Kutatı S4) 

- insanın zürriyetine, alıha
tine fena halde t~ir yapan Ye 
nihayet alipnları timarhaneJere 
diişüren bu zehirli maddeleri 
doktorlarımız · ~bi ıazetelerimiz 
de halka adamakdlı anlatmalıdır. 
Bazı semtlerdeki esrar lcabYeleri 
iyi bir lcootrol albna alınmalıdır. 

• Hlaeytn Boy (Sh-keci ~tehir et.11) 

Doktorun ıöyledijine gôre af
ronkeşlik memleketimizde adam 
akıllı taammüm etmiye başla-
111ışbr. Ben konyalıyım. Anladı-
dığıma göre birçok kahvelerde 
esrar içiliyor. Bunda müskirabn 
pahalı olmasıDJD da tesirini ~ö
rüyorum. Eskiden içki kullanan-
lar şimdi işsiz kaldıklan için pa
ra kazanamıyorlar. Daha 11CUZ 
elde ettikleri esrarı içiyorlar. 

Kokain ve eroin de buralar
da pek kolay bulunuyor. Btmun 
lnüne geçmek çok laum&r. 

ODADA ) _____ ___ 
Yalnız Müdür 
Maaşlarına 
Zam yapılmış/ 

1icaret Odası Meclisinin eT
velki gilnldl içtimaında bazı aza 
tarafından, bu tuamıf devrinde 
odanın bazı memur maaşlarına 
aebep yokken zam yapddığındaD 
fikiyet edildiğini ya:ımııtık. Bu 
mesele hak)enda yaptığımız tah
kikat neticesi tudur: Odamn bu 
seneki maaş ve masraflan geçen 
senelerden fazla değildir. Oda
nm göstermekte olduğu vazife 
ve hizmetlerin icap ettirdiği teı
kilit ve servislerde de eskiye 
nazaran mUhim tebeddliller yok
tur. 

Maaşlara zam meseleaine ge
lince; bütün memurların aylıkları 
arttınlmıı değildir. Esasen cüz'f 
miktarda maaş alan hademelerle 
iki memur ve iki ıube müdürü
nün maaşlanna az miktarda zam 
yapılmışbr. Bunun sebebi de mü
dürlere yeni vazifeler tahmil 
edilmiş olmasıdır. 

Kartal • Yakacık Yolu 
Kartal - Yakacık yolunun ta

mirile yol iizerindeki tehlikeli bir 
virajın kaldınlarak yolun başka 
bir yerden geçirilmesi, bir kısmı
nın da yeniden asfalt olarak ya
pılması ( .c400 ) liraya bir müte
ahhide ihale ..AjJmiı ve tamirata 
başlanmışbr. 

Kara Ali 

SON POSTA 

' } Limanda Mühim 
Bir Kaçakçılık 

Bir Vapurun Kaptan Ve 
Tayf alan Yakalandı 
Radoıtan limammıza relen 

" Şark ., vapurunda mühim mik
tarda kaçak eşya yakalanmış ve 
mürettebatı tevkif edilmiştir. 

Vapur dün gece Sahpazan 
açıklarında demirlemiş, muhafaza 
teşkilib vapurun vaziyetini şüp
heli görmüş ve tarassut albna 
almıştır. Gece yansından aoora 
Kabataş iskelesine çıkan müret-
tebattan birisinin üstü arandığı 
zaman ipekli atkılar zuhCır etmiş, 
bunun üzerine vapurda da tabar
riyat yapılmış ve mühim miktarda 
kaçak eşya bulunmuştur. 

Kaptan da dahil olmak ilzere 
milrettebattan bazılan polis tara
f mdan tevkif edilmiıtir. 

Ticaret Odası T et
kikat Yapıyor 
Bulgaristan hükümeti yfincnlü

ğe ve yün istihsaline son günlerde 
fazla ehemmiyet vermeğe başla
mıştır. Bulgar hnkumeti, Maca
ristandan damı:ıhk olarak 100 koç 
200 merinos koyunu getirtmiştir. 
Şehrimiz Ticaret Odası Bulgaris
tamn koyun vaziyetini ve yüncn
lüğünün istikbalini tetkik ettir
mektedir. 

"Muhit,, Mecmuası 
Vilayet Eski Nüshalan 

Tetkik Etmiye Başladı 
En Ağır Cezalarla Tecziyesi 

Talep Edildi 
(Muhit) mecmuasının Ameri

kan misyoner teşkilib tarafından 
çıkanldığı, binat misyonerlerin 
itirafile sabit oldu. Bu hususta 
dercettiğimiz vesika alakadar ma
kam tarafından nazan dikkate 
almmışbr. 

Gebze havalisinde ıekavet 
yapmakla mamwa sekiz kişiden 
mllrekkep Kara Ali çetesinin 
muhakemeaino dün Ağır Ceza 
Mahkemesiııde deYam edilmiıtir. 
Müddeiumumilik dört katil cür
mile mamun olan çete efradımn 
en ıedit cezalarla tecziyelerini 
talep etmiştir. Karar önümüzdeki 
nb güntl verilecektir. 

11 Ay Mevkuf Kalmı' 
Danca nahiyesinde bir cinayet 

qlemek cfirmile mahkemeye veri
len Hasan nminde bir nalbant 
diln beraat karan almıfbr. Bu 
adam onbir ay mahkum ~-

Belediye Kulübesinde Hırsızhk 
Tahtakalede Belediye kantara 

kulübesine meçhul bir bınaz Eİ
rerek palto Ye aire çalllllfbr. 

Öğrendiğimize glSre vilAyet 
bu mecmuanın bugüne kadar çı
kan nüshalarını tetkik etmiye 
başlamıştır. 

Başvekil Paşanın 
Raporu Gelmedi 

Başvekil Paşanın geçirdiği 
otomobil kazasına ait kat'ı rapor 
Ankaradan gelmediği için hl
diseye sebep olan şoför 
Mithat ve Cemal Efen diler henüz 
mevkuf bulunmaktadırlar. Rapo
run bugünlerde gönderilmesine 
intizar edilmektedir. 

GÜMRÜKTE 
- ------

Muameleden 
Şikayetler 
Devam Ediyor 

Dün gümrüklerde (400) kadar 
beyanname verilmiıtir. Dlln ak
ıama kadar biteceği tahmin edi
len teşriosani beyannameleri 
el'an bitmemiştir. Bunun için de 
klnunevvcl listelerinden mal ih
racına henüz başlanmamıftır. 

Bu vaziyet üzerine diin bir 
kısım tacirler teftiı heyeti reisi 
Adil Beye mllracaat ederek tikl
yette bulunmuşlardır. Diğer ta
raftan ambarda bulunan mallar 
çıkmadan denizde beldiyen mal
lann çıkanlmasına da müsaade 
edilmemektedir. 

Ayrıca cam tacirleri don tica
ret odasına mllracaat ederek mal
larının vagon ve mavnalarda 
beklemesi yüzilnden çok zarar 
gördüklerini, bu ıebeple cam 
fiatlarmın yükselmesi ihtimali 
bulunduğunu söylemişlerdir. 

Bundan başka ecııebi ticaret 
odaları da tesadUf edilen mü19 
küller hakkında ticaret odasından 
bazı temennilerde bulunmuşlardır. 

Beyanname tevzii meaeleain
den komisyoncular arasında da 
münakaşa çıkmıı ve birlik reıaı 
Tahsin Bey istifa etmiştir. Yeri
ne do Kadri Bey intihap olwı-
muştur, ,." 

Garip Şey! 
Bir Adam Başkasının Evini 

Zapetmek istemiş' 
Yanko isminde bir adam, Tak

simde Miço Efendiye ait bulunan 
bir evin kapısıDJ bir çilingir va
sıtasile açtırarak evde oturmaya 
baılannştır. Yanlı.o evin hiuedan 
olduğunu iddia etmektedir. Zabıta 
evi tahliye etmiş ve bu adam 
hakkında tahkikata başlamıştır. 

Bir Otomobil Kazası 
Şoför Tahsinin idaresindeki 

otomobil Eminönünde Riza ismin
de bir şahsa çarparak tehlikeli 
surette yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. Şoför yakaJanmı§br. 

Yolcuları Rahatsız Etmi' 
Ahçı Cemal isminde bir p)ua 

aarhoı olarak bindiği bir tram
vayda yolculan rahatsız etmek 
ve zabıtaya karşı ıelmek cllrilm
lerilc mahkemeye verilmifbr. 

Kanunuevvel 1 . 

Günün Tarihi 

Tayyareci Vecihi 
Beyin Konferansı 

Garbi Anadoluda propaganda 
uçu,una çıkan ıivil tayyareciınlJ 
VeciW Beyin şehrimize ıelCtitiol 
yaDblftalc. Vecihi B. bu1rün eıkl 
TGflcocatı bir.aa rnda tayyarcciliğ'İ• 
faydaları ve bugünkü uçuşlar hak• 
funda ıumuma mahau. bir konfer
Yerecelttir. 

Türk Aero klübü riyaaetindeDI 
Halk evinde kıymetli ve fcdakıt 
tayyuecimiz Vecıhi B. tarafında• 
verilecek konfer'lnsa Aero kJübl 
azayı muhteremesinin teırifleri ric• 
olunul'. 

Amerikanın Yeni Tarifesi 
Ticaret Odasına gelen malumallt 

nazaran, Amerıka hükumeti kanunır 
ıaaiden itibaren yeni gümrült tarl
fealnl tatbik edecektir. Bu tarifi 
ihracat maddelerimizi kısmen m6tr 
eNir etmektedir. 

KadıköyUndaki Müsabakalar 
Buıiln Kadıköyünde Fenerbabcıt 

Staciında yapılacak futbol maçlad 
fUDla~dan 

Fenerbahçe • lst,anbulapor B. T .. 
kamları, Galatasaray, FenerbahÇll 
muhteliti - Pera ltalyan - Mod• W
rinci takımları. 

Mühendis Talebesinin Kongresi 
MGhendia Mektebi Taleb. Cemi

yeti dün aenelik kongresini yapmıtt 
idare lleyeti ve hesap r.aporlatl 
okwamq, heyetin faalıyeti hakkında 
mü•akaşalar olmut net.cede faaliy .. 
taarip edilmiştir. 

Bilhassa münakaşalar (Arı) mec
maaaı etrafıad• cereyan etmif, illl 
tecrübe olduzu için tekli muvafıll 
bulunmuttur. 

Yeni aene içfo meslek kitapJall 
çıkarılarak, tasarruf aandıkJara biP 
lettirilecektir. 

İdare heyeti için T~vfik Bey ri
yasete, Beşir Bey umumi kitiplit
Süfyan, Abidin, Sadık, Muataf .. 
Himmet Beyler auhk1ara ıaeçHmir 
terdir. 

Soba Merakhsı Bir H1rsez 
Nuri isminde birisi, Yeni Por 

tahıme karşısında Obanaee Efen• 
dinin alikkanından bir soba çalıp 
k~ken y~alanm1ftır. 

Garip Bir Tehdit Mektubu 
Bekir isminde bir şahıa etki 

do.sta T akuhinin yeni dostu olao 
Agoba bir mektup göndererek 
aynlmalarını, al si takdirde bet 
ikisini de öldüre ceğini söylemir 
tir. rırar eden Bekir polis tarr 
fındAn aranmaktadır. 

Karagümrükte 
Halk Fırkası Nahiye 
Merkez~ Kongresini Yapb 

Halk Fukasınm Karagü111rük na• 
hlyeainlnaene . İı< I•ongresi dün ak• 
.... 2S iaci ilkmektepte .J•pılmışbt• 
Konrrede reçen senelere ait faaliyet 
m6zakere ed imiş, umumiyet ıitibaril• 
faJanı memnuniyet ııörülmüftiİI• 
BllbaHa Karagümrük halkının ıpol 
itimle fazla alakadar olduğu, .... 
hitte mükemmel bir •por ~.-rlıl' 
aaiuıdıtı •nlaşılmış •• yeni •P"' 
Jdibhiia küpt resmi yapuauıtır. 

Bundan b,aşka o civar halkındl 

h•ıırb işlerle de uğraşlığ'ı ve iki 
Fakarape"er CemiyeU ihfkil edil" 
diti eh görülmüştür. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Lo.kantacılığın Esrarı 

1 : Hasan Bey - Dur fU ılokaotaya 
pyılm de ~ do~ım. 

J 2 : Garson - Hasan Bey, gel l dinle de fU C11DB yanına otur! 
beni 1 3 : Hasan Bey - Ben gelip geçe... 1 

lerin g6ıl önünde yemek yemekte• 
laoılanmam. 

4 : Gar•on - Gel kulağına sCSylr 
Ji• : Biı: gelip geçenlere reklim ~
diye camıa yanında oturanlara bol .e 
iyi yemek Yeririz 1 

J 
1 



d Gbeçende Nis şehrinde Hay- •• 
.ad'.• at Nizamının oğlu AbdUlm•- Uç Ayda Memle-

B' ızı urruşe var a ev en ı. k · 
• d ır kısım Arap matbuah bu ete Neler ithal cı ın k D" ·· h l l d" 

ni ~ an ahsederken memnu- Ed•J b•J k ıı iva t b ı_/•t. ııhar ettiler. Bu vesile ile l e l ece .:;~ıs~anın bili! etle alika tesİ5 ( e.,.... 1 inci aaylada 1 
. l[lnı, ve biliilet nüfuzunun t•· t - Hayatta beraber iş yap- 2 - Böylelerile geçinmek 3 - Böyl• adamlna kut• k,.. Her nevi yün ve k•I ipUji K. 410, ıtri altına · w · · .. l d'ler RÜçtür. Onların sinirli ve kıs- may.ını.z, sinirlenm~yiniı, onlarla ne Ş . . 

225
• M. 480. Safi veya yüzde O k gırecegını soy e ı • magw a, beraber çalı~mağa mec- t ki r ellıden fazlası yün mensucat, kıllı 

Ya it bu t l · b vı'n kanç hareketlerı' sı"zı" de sınır· e 
1 111 

ne de düşman olunuz. Sa- - ı . . gaze e erın u se - k l · · ı· d ı yve_ yun ü K. • 445, Ş. 120, M. sıfır. tını t b"" h . t bur olduğunuz imse er, sınırı, lendirir, ve teşebbu""si.inüzü aka- ece c ost ve samimi görününüz. Bu uzde il k d • a ıı görmüş, e emmıye ha<ehtin;z öyle bi• h.-·a ya.at.• k;, . •.' a ar ipeğin gayrimevat •rınek istememiştik. kıskanç, müvesvis olabilirler. mele uğrala bilir, muhatabrn"' da yola gefüi<. d• mahlul olan menoucat K. 880 ş 
•d Fakat o gündenberi cereyan ~:~.~;.:,2~ ;::~/~:::; K.m4~ö'. 
ın İ.~ hadiseler, bu izdivaç işinin Ş. 3650. M. 7100. 201 gramdan 600 k •yetini daha vuzuhla meydana g•ama kada. K. 27,400, Ş. 22100 M. r· armış, ve Şarkla yeni entirika- F H B E I 39000

• 600 gramdan ve ondan, yu-a~ Çevrilmekte oldug" unu göster• ka" K. 
500

• Ş. 4 M. looo. KAmllen llııştir. pamuk, yün men•ucat 200 grama K kader K. 3160, Ş. 1450. M. 2450• 2ol 

lf• udüsteki fslAm Kongresi, gramdan 600 g•ama kadar K. 835o, 
ı.ı•ntlilerin eseridir. Geçende ölen Ş. 485o, M. 6250. 600 gram At kı-

d 

evlina M'!hmet Aliyi Kudliste E 1 B D " landan mensucat: K. 197, Ş. 152, At 
cfnettiler. Şevket Ali bu hAdi- M. MEClı'Sı'ND ir avanın Sonu 1 ,. THA l AT kılından mesucat: K. 195, ş. 152 ltde • f K d" M. 224. Adi keçi k•hndan men•ucat'. 

bi ı" ısti ade ederek u ust• K. 000. Ş. 600, M. 195. Yünden ve 
r slArn merkezi vücuda getir· Talat Ve İshak Refet • kaytancı eşyası K. 61, ş. 10, M. 40 ~~k arzusuna düştü. Bu makıat D •• k •• c [ J T f b [ 1 T kilo. Yün veya kıldan mamul torba ~~t1." bir milyon lngiliz lirası hediye un u e seae Beyler Barıştılar 1.S an u "e çanta ve sai.eK. 2208, ş. 720,M.2250. ı. Haydarabat Nizamının oğlunun D Ş?rk halısı mc~e murabbaı iki buçuk sdak~t Halifenin kızına almasından "'r.u··ıu··n lleselesl• Ankara, 10 (Hususi) - Birkaç İiier y erlerı·n kıloy:ı kadar sıkleti hai:ı olanlar: K. a if d l 'dl l ~ ırı j 

1 
'O 198o. Ş. 14850, M. 13500 kilo. Sair ke-

'- ıst ade ederek Ah ü mecı ay evve Çankırı ıneb'usu Talat Jl l çeler boyanma,, halde K. 12, Ş.3o, M. 

1'ong i ş· d' ş a0••7u··şu··t'Ju·· B ı b k · k R f ı·sse erı· AT d. ? ı0 e ı ı k reye davet eti. ım ı ev· a. eye sa ı meb'us Isha e et ıve lT · oya~m" o an ar K. 135, ş.110, 
et Ali Kudüstedir. Kongreyi Bey arasında bir dil münakaşası M. 35. Yunden ve kıldan örme ço-••ıl "d d -- Ankara, 11 (Hususi) - Ve- rapç• eıya" •!dele•i' K. 1000, ş. 000, 

1( d ı are eden ve yaşatan o ur. Ankara ı t (Hususi) - Millet çıkmış, fakat bir müddet sonra killer Heyeti diln toplanmıf, M. 000. Safi ipek ve sun'i ipeğin 
u üs ise manda altındadır. Bi- Meclisinin dünkü içtimaı oldukça bu münakaşa hedefini kaybede- gayrimcvat ile mahlul y\ln dokuma, >ıaenaleyb Kudüsteki islim Kong- hararetli ve biraz da münakaşalı k yeni ithali! liıtelerinin ban kumaı veya kaçeden ıapka ve baı-tesi d d d w Ş kt re şahsi bir hal almıib· Bu va- yerlerini değiştirmiştir. Gümrllk hkla, erkek için K. 3000, ş. 475g, 

•ı • oğru an ogruya ar a geçti. Ruznamenin en mühim ziyet karşısında her iki taraf U M. 2630. Donatılmamıf halde: K. 

13 
Anı milletlari üzerindeki mane- maddesini Eski Adliye Vekili kd' w . mum Müdürlüğü memurları 160, Ş. 3660, M. 217 kilo. Mesina K. 

•I nüfuz tesisi ve bunu idare Mahmut Esat Beyin tütün liatle- ye ıgen aleyhine birer dava bugün de vazifeleri başına 30
• ş. 2o, M. 2o. Hah B•mek için 

ttmiye t f b · tecebbüstiir rinin düşüklükü hakkında istediği açmışlardı. Fakat Kastamonu gelmişler ve yem' lıs' telerı"n !P~k ipli~l. K. 440, Ş. 490, M. 960. M ma u ır Y f • d d M b' V ıplık, ıbrışım, sun'i ipekten boyalı ve 
. uvaffak olunursa, bir Hali e izahat teşkil e iyor u. e usu elit Çelebi, Hasan memleket gUmrüklerine göre boyasız K. 9

000
, ş. •looo, M. 

9000
• 

(!in edilecektir. Bu Halile, Hint• Geçen celselerde sorulan bu Fehmi ve Hamit Zübeyir Beylerin taksimi için çalışmıya başlamıı· Y_üz tBlü ve namaz' K. 5, ş. 2, M. ı 
der vasıtasile idare olunacaktır. suallere iktısat ve Maliye vekil- tavassutu ile Talat ve İshak Re· 1 d A b kılo. ipekten veya aun'i ipekten ıer-

Lte bı'z, Kudüsteki İslam leri cevap verdiler. f B 
1 

b k ar ır. ynca ir de izahname betçi cıyaaı K. 2, ş. ıo, M. 45, sun't 
1( "I lktısat Vekili Şeref Bey, bu el ey er arıştmlmışlar her i i hazırlanmaktadır. ipekten K. 4S, ş. 4o, M. 2So kil. 

ongresini böyle görüyoruz. sene tu"'tün fı'atlerı'nı'n t · mı'rde taraf ta davalarından feragat et- G paltoluk ve çorap askıları, her nevi Fakat Fransız nüfuzu altında ız ümrüklere göre takııimat, son konalar K. :ı, M. 25 kilo. 

b l 
._ b k . ( 40 200 ) M . d ( 60 180) mişlerdir. b' l k bik Ç u unan ıslimlar, u ongreyı • anısa a • ır ay ı tat · at nazan dikka· eltik pirinç kanunusanide ııfır, 

tUphe ve tereddütle karşılamış• ve Muğlada ( 60- 200) kuruş B M te alınarak yapılacaktır. Yine şubatta 98,782, martta 127,895. Ayık· 
lard.r. Frans .. lar Kudüs kongre- arasında olduğunu söylemit sonra ir uliakeme k Is lanm•ı pl•inç kinunusanide 317,ooo, ıını muvaffakıyetsixliğa uğratmak fiat düşüklüğünün sebeplerine mer ezi sikleti tanbul, ikin- kola, toz ve parça halinde kinu• 
için, Suriye ve Irak lslimlannı geçmiştir. Vekil Beye göre, bu ciliği lzmir ve llçünclllllğü Mer· nuoantde 2loo, tubatta ••l.r, vasıta olarak kullanmak istemek· sebepler şunlardır : Hiikimi Ôld Üren Şube ıin gümrükleri teşkil edecek- martta l 470, frenk arpası kiııu-
t d B b 1 k 

. Evvelce mUhı'm m''ktarda Şark Reı·sı" Beraat Ettı• tir. Yeni kararnamede posta nusanide l 180, şubatta 27 40 
e irler. u se epe ongrenın martta sıfır, şekerli unlar ve her 
nıuvaffak olacağı şUphelidir. tütünü sarfeden Amerika, timdi kolileri için kayde istinaden nevi kokulu nişasta kinunusani-

Y alnıı bu oyunu bilmek, ve yerli tütüne rağbet etmiyor ve Ankara, 11 {Hususi) - Ge- gilmrük idaresi tedbirlerini al- de 1890, şubatta 223, mart-
on .. t "b t l k · k IAp- ucuz tütün cinsini tercihe ba•la- k t B h h a gore erlı a ama , ın ı ' çenlerde Kangal azasında bir mış ır. u ususta müstacel la sı r, ekmek pekismet ve 
" h k k 1 'f · mıştır. Tütün müstahsillerimiz d.,ı ü fımetin en uts vazı eıı· cinayet olmuş, kazanın Askerlı'k emirler verilmiştir. emsali hamur işleri kinunusanı'. 

r. ü umetin u ış e uyanı ş b · R .. B' b F . B e 45 tubatta 78 martta i H k b · t k iktısadi kaidelere riayet et· d 
old ~ b'l k b' . . . medikleri için maliyet fiatini u esı eısı ın naşı erıt ey Har1·c·ıye Encümenı'nde 68 k • ı. ugunu ı me 1Z1m u;ın en l h ki - B , çırış inunusanide 5470, 
qUyük bir tesellidir. azaltamıyor ar. A mi öldürmüştu. urada Ağır A k şubatta l440, martta 

2900 
Fiat düşkünlüğünün üçüncii. Cezada cereyan eden muhakeme n ara l l (Hususi) - Millet limon kanunusanide 390 000 

Esrarengiz 
Bir Ölüm 
lfadisesi 
h ~ ~abıta esrarengiz bir ölUm 
adısesinin tahkikatile meşgul ol
~~k .tadır. Mesele şudur: M. Mi-
11 alı ısminde bir Sırp iki ay evvel 
e~r ~. ~rattan şehrimize harek~t 
d
. 1&ını zevcesine telgrafla bıl
ır · i nıış, fakat burada bulunması 

~a.p eden günde trenden çıkma· 
..,. ıştır. Zevcesi bir hafta mUte
... ad· le . ıyen istasyonda kocasını bek-
\ti~ış, fakat gelmediğini g~rünce 
kalete müracaat etmiştır. Bu 
b ın her tarafa baş vururken 
p~ı· meyanda trendeki seyyar 
d~ ıs.. memuru Hamdi Efendiyi 
M·hi~rmüştür. Hamdi Efendi M. 
k~ a~.l isminde bir zatin Uzun
oldr~ye kadar geldiğini, parasıı 
irıd?..~u. için Uzunköprüde trenden 

ı~ını söylemiştir. 
tıer st~nbul vilayetinin tahkikatı 
( E ıcesınde M. Mihailin cesedinin 
\tc t5ene ) nehrinde bulunduğu 
i>ğr ~mirci köyüne defnedildiği 

~tıılmiştir. 
tar ~· Mihailin zevcesi dün tek· 
~A.. • azlı Beye müracaat ederek 
~ ycı • &it nı!1 bir suikaste kurban 

ve besı ihtimalinden bahsetmiı 
tas u meyanda üzerindeki pa· 
R'e a l ı narak trenden köprüden 
dı ~ Ç~ı·ken Ergene nehrine abl· 

~ı ş·· h . . . h . "t>s .. i· up esını ız ar etmış ve 
is· e .1n. MorRa gönderilmesini 
u :ı "•- tır. Tahkikata devam 
• tnekt d' e ır. 

bir sebebi de! umumi dünya neticesinde Ferit Beyin bu cina- Meclisi Hariciye Encümeni Reiı- şubatta 253,ooo, martta 243 ooo 'ıüt~ 
buhranıdır. Diğer bir sebep le yeti nefsini müdafaa k .. tile işle- liğine Mahmut, Mazbata Muhar· lü Hindistan cevbi kiinu~uaanida 
tütün müstahsillerimizin bir te- rirliğine de Necmettin Sadık 49oo, tubatta 1780, martta 1800, ar-

şekkül haıl'nde olmamalarıdır. diği sabit olmuş ve beraat kararı B l pacık soğan kanunusanide 78o, şu-ey er intihap edilmişlerdir. batta ııf tta f 
Sonra Maliye Vekili de ıöz almıştır. ır, mar sı ır patates kl· 

B 
nunusnnide 1950, şubatta 95, martta 

alarak İnhisar idaresinin bu ıe- elçikada Askerlik sıfır, tamamen tasfiye edilmiı 
ne satın aldığı tütünlere dair ra- Sabık Hıdiv ve yan tasfiye edilmiş şeker 
kamları zikretti. kanunusanide 2,457,800 şubatta Bir Takrir Mecliste Gu·· - 2 283 ooo , , , martta 2,085,300. Sulu 

Müthiş Bir Yangın 
30 Bin Çuval Kahve Ta .. 

mamen Yandı 

Le Havre. 17. - (A.A.) -Şid
detli bir yangın, Havre limanının 
30,000 çuval kahveyi muhtevi 
bulunan doklarile antrepolarını 
harap etmiıtir. Hasarat 9 milyon 

franktır. 

Abbas Hilmi Paşa Anka
radan Şehrimize Döndü ---

Sabık Mısır Hıdivi Abbas 
Hilmi Paşa bu sabahki ekspres
le Ankaradan şehrimize dön
müştür. Ankaradan hareketinde 
Riyaseticilmhur Umumi KAtibi 
Tevfik Beyle Mısır sefiri tarafın
dan teşyi edilmiş, dün de öğle 
yemeğini Hariciye Vekili ile bir-
likte yemiştir· 

• 

İSTER İNAN, /STER 

rÜ\tÜler yapb Ye kalı glikoz kAnunusanidc 
- - 26,900, şubatta 21,670, martta 

Brüksel 10 - Meb'usan Mec- 61600. Çiğ kahve kanunusanide 
lisinde, askerlikten ve askeri hiz- 179,500, şubatta 180,000, martta 
metten muafiyet hakkında veri- 165,500. Kavrulmuş kahve kanu

nusanide sıfır, şubatta 30, martta 
len bir takrir büyük münakaşa- sıfır.Kakao toz veya hamur ha-
lara sebebiyet vermiştir. Başvekil )inde kanunusanide 565, ıubatta 
teklifin reddini talep etmiş, bunu 280, martta t 90. 
ancak korkakların kabul edeceği (Alt tarafı 4 üncü sa rfamn:da) 

ıöylenmiştir. Münakaşa çok gü
rültUlü olduğundan celse tatil 
edilmiştir. 

• 
iNANMA! 

DUn, bize, tanıdıklardan birisine tebliğ edil· 
miş bir haciz kararnamesi gösterdiler. 

Bu kararnamede • . . . gün haciz için geline· 
ceğindcn bahisle saat on dörtten on yediye 
kadar beklenmesi bildirilmektedir. 

da öldürllyorlar. Bizim bildiğimize göre, haciz 
etmek memurların vazifesidir ve bu vazifesini 
yaparken kendi rahatini değil, karşısındaki 
vatandaşın hukukunu gözetmiye mecburdur. 
Bir insanı öğleden sonra evine bağlamak 

doğru olabilir mi ? 

Kararname 
Ve Listeler 
Bütün Tafsilat 
Aynen Dördüncü 
Say/ amızdadır 

yani, haczi yapacak memurlar, kendilerine 

Uç saatlik bir mühlet alıyor, fakat kendisine 
haciz tebliğ edilen adamın öğleden sonrasını 

' iSTER iNAN, 

Biz bu kararnameyi yazan kimselerin vazi-
felerini yanlıt yaptıklarına inanıyoruz. Sen de 
ey kar= 

TER iNANMA/ 

Kararnameye Merbut A. 
B. C. D. E. F. G. H 
Listelerinin Tarife N u
ınaralarile Mü 1 aha zat 

Hanelerini Aynen 
Neşrediyoruz 



4 . Sayfa .. ,,. 
Uç Ayda lVıemle-
kete Neler İthal 

Edilebilecek 
Kutu .,. paket çayı klnunusa1lfcl• 575, 

ıubatta •ıfır, martta 19S. Alkol ve .. tr f•· 
pirtolar klnunusanlde JO, ıubatta S. martta 
240. Bq kiloluktan ziyade kaplarda lrlnu• 
nusanfde aılır, ıubatta 111fır, marita 4750. 
Koko ye ar.qlt ya!;lan .kla.unuısnid• •ıfır, 
tubatta 27001 aıarttal 75. Tnifede laml sik• 
redtlmiyea nebati yağlar kA.nuauaaahle ııhr. 
ıubatta •ıfır, an.rtta tOOO. Arap Hbunu 
klnunusanld• 7l0, ıubatta 5, martta 4900, 
Oya teni lek• ısbana kbunuı-lde 30, 
ıubatta .ııs, martta 15. 

Biber dövUlmtemlı klıtunuıııınlde U,90(), 
ıubatta S29D, martta 9100. Toıı ballnd• 
hardal klnunuaanlde SOS, fubatta 1201 

martta 111101 Dôvnlmem1t sencefll Y8 

karanfil k!nunuaanfde 2020, ıubathı 2'160, 
martta 2150. 

Çörekotu klinunwıanlde 950, ıabatta 

1160, martta 400. Hul.&aalar hıtlindo "-•lan• 
•e ıhlamW' ve uire klnıınusanlde H,0301 

pbatta 7:1.SOO, martta 120.000, Mayi holl· 
ular klnunuHnlde 10.SOD, ıubatta 17.BGO, 
ırıartta. 29.800. 

Kütçe silloit kinunusanido 
4350. şubatta 900, martta 530. 
Ağaç kömürü kanunusanide 1300, 
ıubatta 3600, martta 7850. Ke
reste meşe, ceviz, şimşir, ıhlamur 
kanunusanide 18,200, ıubatta 
ııfır, martta sıfır. 

Abanoz, mavun müdevver 
halde kanunusanide 10,700, şu
batta O, martta 1050. Parke tah
tası yapılmış halde kinunuaanide 
11,000, şubatta 33,600, martta 
1300. ağaç yün iplik ve samam 
kanunusanide sıfır, ıubatta sıfır, 
martta 1250. 

Makine ve kalbur için çem• 
berler kanunusanide l 35, ,ubatta 
110, martta sıfır. Amele için alat 
ve edevat kapları kfuıunsani de 
465, şubatta 10, martta 5500, 
ağaçtaıı aJah fenniye kanunsanide 
1420, şubatta 1120, martt 3580. 

Ağaç dövme, toka ve mllzey .. 
yenat cilasız ve boyasız kanunu
sanide 12, şubatta sıfır, martta 
2, cilalı kanunusanide 865, şu
batla 735, martta 1000. Temiz· 
lenmiş mantar kanunusanide 255, 
şubatta 1950, martta 7400. 

Tapa vesalr mamuJU klnunnaanldo 
'600, şubatta 1880, martta 355(). Furça ve 

•llpilrf& ıilJoin mevat ktnunuaaıılde 285, 
tubatta 1951 marttır. 220. Mevı:ıddı salreden 
klııunuıauido 1120, fllhilla 665, martta 4.25. 

Sargıhk kağıt matbu veya 
resimleri olanlar kanunusanide 
21,200, şubatta 20,400, martta 
24,800. Katranb aargılık kağıt-
lar kanunusanide 160, şubatta 
0600, martta 44. Kesilmemiş 
matbaa kağıdı kidunusanide 
418,000, şubatta 271,000, martta 
291 ,000. Beyaz ve renkli kesilmiş 
yazı kağıdı kanunusanide '26,600, 
şubatta 173,000 martta 21,800. 
Kopya kAğıdı kanunusanide 5650, 
ıubatta 3280, martta 5700. Kö· 
mür kağmı . kanunusanide 1330, 
ıubatta 585, martta 1080. 

Resim ve sünger kAğıdı 
kAnunsanide 1265, şubatta 1520, 
martta 8100. Camlı ve kumlu 
kfığıtlarla mukavvalar kanunsanide 
4650, şubatta 4600, martta 3700 

Hassas kağıt fotoğraf için 
k!nunusanide 18IO, şubatta 1820 
martta 570. Hendese ve kerre için 
saman kağıdı kanunusanide 1040, 
şubatta 1300, martta 880. Fatu
ra, poliçe ve emsali için kAğıtlar 
kanunusanide 835, ıubatta 275, 
martta 635. 

Mücellit kağıdı için papyekuşe 
dahildir. Kanunusanide 15,200, 
şubatta 44,660, martta 14,200. 
"fazyik edilmiş mukavva kanunu· 
ıanide 142, şubatta sıfır, martta 
4. Katranlı ve kumlu kağıtlar 
kinunusanid 5900, ıubatta 1970, 
martta 30,400. 

Yanlışları Tashih 
Ediyoruz 

Bu sabahki gazetelerin hep
ımde kararnameye ait mühim 
bir yanlış vardır. ezcümle on 
beşinci maddenin sonundaki 
(İlan olunur) cümlesi sabah gaze
telerinde (ithal olunur) teklinde 
çıkmışbr. Halbuki Anadolu Ajan• 
sı bunu ( ilan olunur ) ıeklinde 
tebliğ etmiştir. 

SON POSTA 

Yeni lihalit Kararname Ve 
' 

Liste er· ni eşrediyoruz 
Ankara. 10 ( A.A ) - Mem· 

leketi,uizin iktısadiyahm korumak 
maksadile ithalAta dair 12 teşrini
sani 1931 tarihli ve 1 1940 numa
ralı kararnameye ıeyil olararak 
20 maddelik yeni karamame 
bugün resmi ceridede neşrolun· 
muştur. Kar<lrname ile buna mer .. 
but listeler berveçhi atidir. 

Madde l - 11940 numaralı 
kararnamenin birinci maddesinde 
yazılı mevaddı iptidaiye üç kısma 
tefrik olunmuştur. Birinci ktsım; 
munhastran sanayide istimal edif
melde olan mevaddı iptidaiyedir 
ki bunlar teşviki sanayi kanunun
dan istifade ile rııukayyet değil .. 
dirler. Kontenjan listesine tabi 
olmaksızın memlekete ithal ·olu
nurlar. Bu kısma dahil iptidai 
maddeler, merbut ( A ) listesinde 
yazıbd!r. 

İkinci kısım: Teşviki sanayi· 
den istifade eden müesseseler 
için şimdiye kadar lktısat Veld
letince muafen imrarlarına mü· 
saade edilmiş olan bazı iptidai 
maddelerdir ki, bunlar muafen 
imrarlan İktısat Vekaletince tas
dik edilmek şartile kontejan 
listesine dahil olmaksızın memle
kete ithal olunurlar. Bu kısma 
dahil iptidai maddeler; merbut 
( B ) listesinde yazılıdır. 

Üçüncü kısım; sanayide isti
mal edilmekte olduğu gibi sana
yi haricinde dahi 11arf ve istihlak 
eclilmi)'e elverişli veya dahilde 
kısmen Yeya tamamen imali 
mümkün olan iptidai maddeler
dir ki, bunlar kontenjan listesi 
mucibince ithal olunur. (A) , (B) 
listelerinde yazılı olmıyan iptidai 
maddeler bu kısma dahildir. 

Madde 2 - İstihsale hadim 
makine, teçhizat ve tezgahlar ile 
alat ve edevat ve bunların tecdit 
ve yedek parçaları teşvikı sanayi 
kanunundan istifade ile mukayyet 
olmayarak kontenjan listesi hari· 
cinde memlekete ithal olunur. 
Bu eşya B listesinde yazdıdır. 

Madde: 3 - Muhtelif maki· 
nelerin daimi surette tecdidi 
icap edip g(jmrük tarifesinin 
muhtelif maddeleri dahilinde 
diğer eşya ile kanşJk yekünunun 
zikrolunan aksamı kontenjan lis
tesine dahil olmıyarak ithal 
olunur. 

Bunlann İkbsat Vekaletince 
gümrüklere verilecek ve nümune
lerine muvafık olmalan meş· 
ruttu ... 

Madde: 4 - ihracat madde
lerimizin ambalajına muktazi olan 
eşya kontenjan listesi haricinde 
ithal olunur. Bu eşya merbut D 
listesinde yazılıdır. 

Madde 5 - Sıhhati umumi .. 
yeyi alakadar edip F,E listele
rinde yazılı mualece ve malzeme 
kontenjan listesi haricinde ithal 
olunur. Bunlardan E listesinde 
ya:z:ıh olanlar serbest olarak ve 
F listesinde yazıh olanlar Sıhhiyye 
Vekaletinin müsaadesile ithal 
olunurlar. 

Merbut E,F listesine dahil bu-
lunmıyanlar kontenjan listesine 
U.bidir. 

Madde: 6 - Zirai istihsalA
bmızm ıslah ve teksiri iç.in geti
rilecek tohum ve fidanlar ile 
başerat mücadelesine ait ilaçler 
ve alat lkbsat Vekaletinin tasdi
ki ile kontenjan listesi haricin
de olarak ithal olunur. Bunlar 
G listesinde yazılıdır. 

Madde 7 - Umumi, hususi 
ve mülhak bütçelerle idare edi
len devair ile amme müesseseleri 
ve menafii umumiyeye hadim 
müesseseler ve belediyeler tara
fından 6 teşrinisani l 931 tarihin· 
den evvel teslimi meşrut bulunan 
eşya kontenjan listesinden hariç 
olarak ithal olunur. 

Madde 8 - Gümrlikler U
mum Müdürlüğllnce gümrüklere 
tevzi olunan aylık kontenjan mik
tarmdan bu ay zarfında gilmrilk
lerce tamamen ithal olunmayarak 

açık kalan kısmanı diğer gümrük 
ler kontenjanına nakletmeğe ve 
bu bakiyelerin ertesi ay konten· 
jamna ilavesine gümrük müdürü 
mezundur. 

MaJde 9 - Muhacirlerin be
raberieriude getirecekleri bilfı· 
mum tüccari eşy~dan başka eşya 
ve hayvanat kotenjan listesinden 
hariç olarak ithal olunur. 

Mac1de 10 - Gümrük tarifesi 
kanununun 4 üncü madde!Sinin 1, 
2, 3, 4, fi ve 8 inci ve 5 inci 
maddesinin 2, 3, 7, 8, 12, 14, 15 
17 ve 18 inci fıkralarile 10 uncu 
fıkranın B bendinde ve 6 mcı 
maddenin 1, 2, 3 ilncü fıkralarına 
dahil bulunan eşya kontenjan 
listesinden hariç olarak ithal 
olunur. 

Madde l 1 - Hudutlarda mü
temekkin ahalinin mevcut muka
veleler mucibince mübadelei ay
niye şeklinde vaki ticaretleri 
neticesinde memlekete ithal ede
cekleri müteferrik mevat ve eşya 
ile ticaret muahedelerine istina
den ecnebi tüccar komisyoncula
rının "Conımisvayageur,. tekrar 
iade ve ihraç etmek üzere ithal 
edecekleri nümunelik ticaret eş
yası kontenjan listesinden hariç 
olarak ithal olunur. 

Madde 12 - Memleketin ir
fanını tevsie ve tedrisat malze
mesi ihtiyacmı temine yarıyan 
eşya kotenjan listesinden hariç 
olarak ithal olunur. Bu eşya H 
listesine yazılıdır. 

Madde 13 - Mevaddı ipti
daiyesi hariçten gelip memleke
timizde işlendikten sonra ihraç 
olunan eşyanın ihraç miktarların· 
da temsil edilen kadar mevaddı 
iptidaiye malzemesi kontenjan 
harici olarak ithal olunur. 

Madde 14 - Kolipostal ola· 
rak gelecek eşya kontenjan lis-
telerine mahsuben ithal olunur. 

Madde 15 - Ko;ıtenjan 
miktarı hitam bulan eşya 
gümrüklerce ilan olunur. 

Madde 16 - Kontenjan lis
tesi dahilinde bulunan eşyamn 
zarfları resme tibi olup olmadık
larına bakıimryarak mazrufhrile 
beraber olmak şartile tahdidat 
harici ithal olunurlar. 

Madde 17 - 11940 nııma
ralı kararnamenin 3 üncü mad
desine tevfikan memlek.l!te ge
lecek eşya kontenjan sırası 
itibarile diğerlerine takdimen 
ithal olunur. Birinci maddenin 
3 üncü fıkrasına dahil iptidai 
maddelerden 16 ikinciteşrin 
931 tarihinden •vvel sınai 
müesseseler namına gümrüklt!re 
vürudetmiş olo.nlar kontenjan 
sırası itibarile diğerlerine tak
dimen ithal olunar. 

Madde 18 - İnhisar işletme 
mUesıeselerinin hariçten getire
celderi inhisar mevzuuna ait eşya 
kontenjanına tabi olmaksizın ithal 
olunur. 

Madde 19 - ikinci klnuu, 
şubat, mart aylarına ait konten
jan listesi işbu kararname ile 
birlikte ilin olunmuştur. Nisan ve 
onu takip eden diğer aylar için 
tayin olunacak kontenjanlar enaz 
40 gün evvel ilin olunacakbr. 

Madde 20 - Bu kararname 
neşri tarihinden muteberdir. 

(A) Listesi 
Cetvellerde cins olarak gös

terilen isimler muhtasar surette 
yazılmışbr. Hizalarında (yalnız 
bu dahildir ) kaydi olmadıkça 
Gümrük Tarife Komisyonunun 
numaralar·na H.bi olan bütün 
eşya kastedilmiştir. Burada liste· 
lere dahil eşyanın yalnız tarife 
numaralarile mülahazat hanele
rini dercediyoruz: 

23 ( c), 25, 43, 44, 45, 47 
(a b), 48 (a b), 54 (a i), 65 (h), 
66 (a), 66 (b), 66 (d , 66 (h), 67, 
68, 69, 73 (c i), 91 şapka me
şinleri (Yalnız bu dahildir), 97 
(a b), 98 (a b c d), 99, 100, 102 
(a b c), 126, 127 (a b), 133 (c), 

159 (d) Patates unu (Yalnız bu 
dahildir), 165, 211 (a), 223 (c) 
Keten tohumu (yalnız bu dahil
dir), 227, 250, 262 Döşemeciler 
için yosun (Yalnız bu dahildir),272 
(b), 272 (c), 274, 275, 276 ·h·, 
277 -a- Zamkı arabi (Y almz bu 
dahildir), 277 ·c·, 277 ·h- Kolo
fan (Yalnız bu dahildir), 285 -a-
302, 365 -a-, 320 -a· Şemsiye 
sapları (Yalnız taslak dahil
dir ) , 321 • b i - , 328 - a - , 
342 ( a b ) , 366 ( a. b. a ) , 373, 
409 ( a b ) , 412 ( a b ), 440, 
441, 442, 444, 456, Dökümcii 
kumu ( yalnız bu dahildir ) 458, 
spaUar ( yalmz bu dahildir) 477 
(a b) Bitilmen (yalnız bu dahildir) 
477 (d) , 479 (a) , 481 (c) , 482 
( a b ) , 494 ( a b ) , 516, 517, 
519 ( a b ). 523 ( a i i i ) , 523 
( b i i ) , teneke ( yalnız bu da
hildir ). 524 ( a i a i i a i ii ) , 
528 (b) , 530, 532 (d) , 554 (abc) 
555 ( a b ) , 569 • a b c d - , 570 
- b - , 57 4 - b - 1 57 4 • d - ' 57 4 
-h-, 574, 577-b-, 577-d-, 
580-a b d h-, 581, 283 - b • ,584-a 
b • , 586 - a ·, 654-a b-694 -c i i-
695 .. a • ,6 ham petrol ( ancak 
İktısat Vekaletinin müsaadesile) 
695 -h v-, 595 ·b c d -, 697, 703 a 
706 (a b c d), 707, 764, 785, 
812 (a b c d h v), 813 (a b), 
853 (c). 

(B) Listesi 
29, 31, 72 ( c i i i ) , ı 29 (b) ' 

132 ( b ), 132 (a b), 173, 
181 ( b i i i ) 233 ( a b), 263 
(a i i) Hezaren kamışı (yalnız bu 
dahildir) 265, 266 (a i i i), 266 
(c d), 28 t (a), 284 (c i i i i i i i), 
323 (b), 367 (c), 471, 520 (a), 
556 (a b), 558 (ad), 586 (c), 
694 (b), 694 (C 1), 695 (a), 698, 
102 - c • , 705, 709 - a b - . 

( C) Listesi 
89, 295, 300, 307 - b - , 307 

• c • , 346 - c • Masura vesair alitı 
sınaiye (Yalnız bunlar dahildir) 
355, 393 Amerikan bezinden di
kilmiş kutur patronları ( yalnız 
bunlar dahildir), 462, 463 (a b) 
476 ( a b ) zımpara {yalnız bu 
dahildir )477(b), 477(h) ,479(b) ,490 
makine aksamı ile eczacı kava
nozları (yalnız bunlar), dahildir. 
510 -a- mensucat levazımı "cam
dan,. (yalnız hu dahildir), 515 
- d c .. , 535 - b i - , 538 - a b c 
h v d v i, 563 imbikler ( yalmz 
bu dahildir ) , 597 -a b c-, 598, 
624 -a- , 628 ·a- bu!ıar kazanJa
n, 694 d i ı ı buhar makineleri, 
650 traktörler, 651 -b c d b v· 
su, hava, benzin ve saire motör· 
leri, 652 -a b c d h v- elektrik 
motörler, 655, 656, 657, 658 - a 
b c-, 659, 660, 661, 664, 696 -a 
b c d h v-, 677, 670, 676 nu
maralarda muharrer arabaların 
şasileri. 

( D) Listesi 
ithalata tahdit edilmq olup 

ihracatımızı temine mahsus am
balajlara ait malzeme listesi: 

288-a, 260-a b, 324-a b b c, 
327-a, 334, 34 J -c, 343 Körüklll 
mukavvalar ( yalnız bu dahildir ), 
414-a b, 415, 417-a. 551 ( a b) 

Bidon. fıçı 

( E) Listesi 
Memleketimizin aıhhi ihtiyacı 

dolayısile ithalab takyit edilmi
yen tıbbi maddeler listesi : 

33 (a) Balıkyağı, 169 (a b d) 
Glüten unu ve ekmeği, 170 - b -
Eczacı güllacı, 228 Hintyağı, 248 
Safran, 271 ·a b c d-, 277 ·h·, 
279 ·a b c-, 301, 443, 448, 305 
-d- Can kurtaranlar 0yalnız bu 
dahildir,, 488, 489 -b b c-, 4SO, 
506, 508, 510 - a - sun'i göz 
( yalmz bu dahildir ) 513, 
514, 552 b, 569 b 57 - ab -576 
• a b -, 6 l3, 617 ·a-, 620, 621, 
623 • a -, 623 - b ·, 626, 628, 

Kinunuenel ~ 

Yeni Neşrig~ 
Küçük Kitaplar 
Serisi 

Yeni harflerin kabuliin~~ 
sonra Babıalide kendi kendill 
sessizce çalışan bir muesseS' 
çıktı. Aliyiş ve niimayişten il~ 
kendi köşesinde bir seri neŞt" 
yata başladı. .....ı 

Bu müessesenin ismi 11 UUJtfll" 

Kütüphane,, dir. Çıkardığı kital" 
ar beynelmilel müelliflerin küÇ~ 
broşürler haline sokulmuş ~ 
feridir. Bu eserlerden şio1&~' 
kadar on tane neşredilnıiştit· 
Beherinin fiati on kuruştur. 

Bu teşebbüs, cidden fikir 11 

edebiyat hayatımıza yapıl~~ 
büyük bir hiımettir. Bize gaıb~ 
büyük muharrirlerini ve bunları 
eserlerini tanıtmıya hizmet el' 
mekteclir. Fakat ne yazık ki, sr 
rinin neşrine başlanmadan e~ 
iyi bir program yapılmamış "l 
bu neıriyat iyi bir tasnife t~d 
tutulmamıştır. Ayni zamanda 11

, 

müessese neşriyatını Türk ka1" 
lerine tanıtmak yolunu da "~ 
mamıştır. Onun için çıkardı~ 
kitaplar kafi derecede rağbC 
ıörememiştir. 

Garp edebiyatımn maruf eS~ 
Ieri hakkında bir fikir edirıoı" 
istiyen ve lisan bilmiyen gençle' 
bu ıeriyi istifade ile takip ede' 
bilirler. 

629, 632, -a-, 615, 7IO -a b c 0 

h Y z-, 711 ·a b c d d f'I 
712 -a b c d-, 713- a b c -ı 
714 ·ahcd-, 715-abcd' 
716 ·abcdh- 717 -abcôb' 

I d I 
718 • a b c d -, 719 - a b c ; 
720 - a b c d - , 72 ı, 722 .. 

1 
b c -, 723 - a b c b. -, 724 "' 1 
b -, 725 - a b c d . b -, 7:!6 • 1 
b c -, 727. 728 - a. b c -. 729;, 
b C d •, 730, 731 - a b •, 7311 

I 

a b -, 733. 734 - a b c ·, 7JJ 
a b -, 736, 737 - a b c d ·, 7~ 
a b ·, 739 - a b c d ·, 7 40 - a 
741 - a b c - 742 • a b c - 1~ ' , 1' 
745 - a b - 7 46 - a b - 14 ' , b 
a b -, 148 - a b c - , 794 - s 
c d ·, 750 - a b • , 751 - a b 

11 

7 S'l, 7 53, 7 54 ·a b c d h v :t" } 
755, 756 •a b c d-, 757 -a b; 
759, 760, 763, 765, 11l 
769, 770, 771, 772, 1 g 
774, 775, 776, 777, 11~ 
179, 781, 782, 784,·a b-, 7 

1 

796, 798 -a b-, 799 -a b-, sa, 
•a b-, 802 a- b-, 803, 805 -a b 
d h-, 806 ·a b c d h-, 810 -a lr' 
814 -a b-, 815 -a b-, 816 -a b ~ 
817 •8 b c-. 818, 819, 820, ~ 
825, 826, 827, 828, 829, ' 
83 l -a b-, 832, 833, 834, 83 1 

8.16, 837 - a b c ·, 838 - a ~ 
839,840 841 842 • a b -, 8 "5ı 
844, 843, 844, 845, 847. 8 
843, 850, 85 t, 852. 

( F) Listesi 
ithalatı ancak sıhhiye vek~' 

tinin müsaadesile tahdit lıaric~ 
de temin edilecek olan ecza ~ 
mustehzerab ttbbıye listesi: @. 
2341 - d • 7 43, 758, - a b - 1 S1 
767, 768, 780, 783, 786. 1 ~ 
788, 790. 79 ı, 792, 793. 1 ı 
800, 807, - a • b • c • 821, 82~ 
a·b- , 823, 853, • a • b - ""1'' 

· ( G ) Listesi 
151 :. 223 .. a b d b - Panel'; 

patateı, buğday ve sair tobuil',. 
"ıh 

luklar, mcyvalı ve meyvas' a.g fd 
fidanları, asma çubukları 
her nevi sebze, çiçek tc~.ıı:~ 
fide ve soğanlan, 256 - tut 
usaresi, 258 ·aşı kalemi ve sait"' 
631 - haşerat öldüren aletJetr 
846 - Nikotin ve emlahı. 

(H) Listesi 
348 .. 351 - Her nevi kitg~ 

gazete ve mecmualar, atlas h~;, 
talar, 354 • B - matbu nota, 3 ~ 
C - mektep arduvazı, 546 • A"' 1 
demir kalem ucu, 625 • f cı1'1 

lal it. 



== 11 Klınniuenel 

Siyaset Alemi 
• 

lngiliz Lirası 
• 

için 
londra, 10 - Ticari ftllyetl 

lllaJı Ye lngiliı lirasının ilerde 
dOımcsine mini olmak için Avam 
Kamarası çelik ve demir sanayii
ııln himayesi etrafında mozak~ 
ratta bulunmaktadır. Fakat deniz 

· lanayiinin daha ziyade himayeye 
lllubtaç olduğunu ileri ıtırerek 
bu fikre muhalif olanlar da vardır. 

lngiliç ihracat Ve lthalltı 
Londra 1 O - Resmi lıtati .. 

tiklere nazaran geçen tqrinisaoi
deki rakamlara nazaran itballt 
i,819,000 lngiliz lirası artmtıtır. 
ihracat ise ayni aydaki rakamlara 
•azaran 12, 194,000 lnJilix lirua 
azalmlıbr. 

Amerikada 
Yine Linç 

l..eviıburg, 10 (Amerika) -
Altmıı kişiden mürekkep glSzO 
d&nmüş bir halk kOtlesi, .m~balli 
hapiıbaneden çıkardıklan ıkı ıen· 
dyi bir telıraf direğine asmışlar• 
dır. Bunlar bir zenci dans ulo
llunu basan polialere atq ederek 
iki polisi 6Jdürmllflerdi • 
• 
ispanyada 
Vaziyet 

Madrit, 10 - _l~orte~ler 
Meclisi Kanuna Esasiıının nıhal 
metnini 368 reyle kabul etmiş· 
tir. Kanunu Esasiye rey vermi-
ren meb'uslar arasında M. Ro
IDanones ile .indikalara mensup 
aza ve Navar meb'usları vordır. 

Miralay Maçya 
Madrlt. 10 - M. Maçla Rei

alcümbur intihabatında., reyini 
yermek nzere buraya gelmiıtir. 
Mutantan bir surette istikbal 
edilmiştir. 

Hindistan ve lngiltere 
Londra 10 - Lort lnçkap, 

lngiltere Hindistan idaresini ter· 
kettiği takdirde dahili harp ve 
kargaşalık başlıyacağını ıöyl~ 
llliştir. Hindistana bir domiyon 
teldi verilmesini batalı bulmuıtur. 

ispanyada Taarruzlar 
Madrit 10 - Madrito birkaç 

kilometre 'mesafede bir martan-
diı treni ( 14) kişinin taarruzuna 
•iramıştır. Fakat şimendifer me
lburlannın mukabelesi nzerine 
tecavüzü yapanlar kaçmışlardır. 

Hilterin lsveç Mümessili 
Stokbolm 10 - Alman milli

Jetperverleri~in lsveçte teşkillt 
1•pmıya memur yllzbaıı Mayer 
labıta tarafından tevkif edilmittir. 

•soNPOST A • nın Milli Tefrikası : 46 

AB MINBL AŞK! 
' == MUHARRiRi : SERVER BEDi 

En ağır tavnmla temin ettim: 
- Merak etme... Hiçbir fCY 

olnıazl 
O aırada .. Metr dotel ,. ıar-

lonu çağırdı. 
- Mllsaade Paaam. 
- Gel yine. 
- Evet, simdi Pasam. 
Garson biraz sonra geldi ve 

beni bot bir locaya sokarak 
oturttu: 

- Pasam, dedi, bu hanum 
lelir buraya hop ihtiyar bir 
'damlL 

1 

Ben garsonun sözüne inan
madım. Kıskançlığımı teskin için 
bir yalan uydurduğuna hükmet· 

tim: 
_ ihtiyar bir adamla mı? Ne-

mOnasebell Demin öyle s6yle
miyordunl 

_ Parol donör Pasam. lster-

ıeniz yukarda, görilnl 
_Yukarda mı? Kim yukarda? 

- O ihtiyar. 
- Ne diyorsun? E, ben de· 

min görmedim ya? • 
_ Dııan ııkmııb, ıelda. 

SON POSTA 

BABIBLBB 

Hemen yerimden fırladım, hız· 
la yukan çık~~· onlarla kartı· 
lqmak ibtimahm ~e~araf etm~k 
için, ihtiyatla, Nannın oturdugu 
locanın kapısma kadar fittim, 
perde aralığından bakbm. 

Evet, elli yaşını ıeçkin, fakat 
temiz giyinmiş, kır aaçlı Ye tek 
gözlnklli bir adam. Bir TBrkten 
ziyade Avrupalıya benziyor. Ko-
nuıuyorlar. 

Hemen kulak kabarttım. Na· 
rini ı&rmOyor, yalnız sesini du· 
yuyordum. 

Diyordu ki: 
.. - Ben yalnız kendime kartı 

buap vermiye mecburum. 
ihtiyar, ıefkatll •e bikim bir 

ıeıle itiraz etti: 
.. - Hayır, dedi, bayat bqka. 

Şivesinden Tilrk oldutunu 
anladım. fakat kimdi ba adam? 
lstanbulda tek ıözlüklO adamlar 
azdır. Tahkik etmek mümkOn 
olacağım dUtllnerek hafif ıeviD
miştim. 

Narin devam etti, içkinin 
titrettiii ve azalttığı kısık bir 
1eı vardı. Sık 11k öksllrüyordu. 
Hemen içeri girerek mOthit bir 
hareket yapmak istiyordum. Fa
kat merak beni ıaptetti. Dinle
dim. 

Narin dedi ki: 

" - Hayat, bayat... anlamı
yorum... Hayat itte bu. 

Ve bir bardak ıarap yuvar
ladığını hissettim. Yutkunarak 
deyam etti: 

11
- Ne olursa olsun bea cidcb 

Sayfa 8 

Gönül iŞieri 

bir kadınım. Kendime emniye
tim var. 

11 
- Klfi değil, onan da aana 

emin olma11. 
O kim? Benmiydim acaba? 8a 

ihtiyar Narine aadakat mi tavsiye 
ediyor? Beni mOdafaa mı ediyor? 
Kim bu adam? Çıldıracakbm, 
çıldaracakbm. 

Yine Narinin leal çakta: 
.. - Ben kendime eaml7et 

edersem oda bana eder. Hem 
iste11e etmesin. Ben buyum. 
Oldupm gibiyim. T abiatlml zar
lı yamam. Ben bir cinayet Jap
mıyorum. 

.. - Sen bunu ona enelce 
kabul ettirmiı miydin? 

.. - Mnnakaıayı bırakalım. 
Geç kalıyorum. Kalkayım. 

( Arkuı •ar, 



8 Sayfa 

· ı Kari Mektupları 
Tramvaylarda 
Yağmur 
Olukları 

1 

Eber 1ağmurla rtınlerde 
tramvaya binenler pek iyi ha
brlarlar, tramvaylarda nedensa 
1ağmur oluklan yoktur. Geceleri 
garajlarına sevkedilen arabaların 
natüne kargalar konduğundan 

arabalardan bir kısmının üstleri 
mülevves bir hale gelmiştir. Bu 
mülevves ıeyler yağmurlu gün· 
lerde tramvaylara inip binenlerin 
fızerine akmaktadır. Basit bir 
masrafla arabaların nst taraf
lanna yağmur oluklan konsa •• 
bu oluklar birer boru ile araba
ların tekerleklerine yakin bir 
yere u:zablacak olsa yağmurlu 
&ünlerde inip binenlerin fisto 
başı ıslanmıyacağı gibi arabalar 
da uzun müddet çürilmekten 
kurtulmuş olur. Acaba bu da 
Japılamıyacak bir İf midir? 

Ali 

Hamam Ocretlerinden Şikayet 
Umumi harbin kara günle

rinde birtakım erzak Ye eşya
ya konan meş'um narh hAll 
devam etmektedir. Mesell ; 
odun, sabun ve saire gibi eşya· 
aın o kara günlere mahsuı 

olan iştira fiatleri bayiiden hay· 
hye tenezzül ettiği gibi icar 
tkretleri de indiği halde hamam 
tkret)erine ta o devirde vazedil
miş olan meş'um narh nedense 
tenzil edilmiyor ve bu sebeple de 
meşgul olması IA.zımgelen makam 
bu işo ehemmiyet vermiyor. 

Kış tlddetini icraya başlamış
br. Halkın temizlik gibi sıhhi 
ye mübrem bir ihtiyacı sırf ha
mam ücretlerinin fazlalığı yüzün· 
den tatmin edilemiyor. Bundan 
başka kese sabun sürünenlerden 
(70) kuruş yalnız baman ücreti 
.alındığı gibi ayrıca ; odacı, natır, 

pabuççu, fellal namı hşıyan kim
ıelere de bahşiş namı altında 
bir müşteri para vermekle mü
kelleftir. Bu hesapla bir kişi 

temizlenmek için bir defada (120) 
kuruşu feda etmek zaruretinde· 
clir 1.. Acaba bu (120) kuruşa 
mukabil bir ıahsın hakiki mas• 
rafı nedir ? Hamam takımlarının 

eskime vo tecdit masraf mdan 
tutunuz da, odun, sabun, yıkama 

masrafı, icar ve su parası da 
dahil olduğu halde bir ıahsa 30 
kuruş isabet etmektedir. Demek 
oluyor ki ; 30 kuruıa mukabil 
bunun dört mislini veriyoruz. 
Halkın ııbbati, bu itin sıhhat ve 

temizlik namına derhal halledil· 
acıi llnmdır. 

M. S. 

Yerli Bağ Çubukları 
Mükerrem isminde bir Zira• 

atçi karimiı bize ıu meldubu 
&6ndermif tir: 

"lstanbul Ziraat Müdllrü Bey 
bize, Bulgariatandan Bai çubuğu 
ıetirtmemem.-.zi ve ç.Onkll Bulgar 
çubuklarının topraklanmıza uy
madığım aöylilyorlar. 

Fakat, bizim ziraatçilerimizio iyi 
.e kunetli fidan yetiştirdiklerine 
ben şahsen o derece kani deği
lim. Çünkü bizim ziraatçilerimiz 
çok nazariyeler bildikleri halde 
pratikte biru zayıftırlar. Biz 
harice muhtaç olmamak için 
eneli aağlam ve kuvvetli fidan
lar yetiftirmeliyiz.,, 

SON POSTA 

Paris Mektupları 
Arkasına Frak Takan Her Adam 

Mutlaka Bir Centilmen Değildir 
Vilayetlerden Birinde Bir Kasa 
Çalındı, Parise Getirildi. Büyük Bir 

Otelin Hususi Odasında Açıld1 

Serj lzırsızlılı müteakıp ilk ıecesinl b8rda bir kadınla geçirdi, Belçikada malıteşem blr otlll• 

gerleşti. Mücevlıerleıinl otelin kasasına emanet etli 

Paris, 5 ( KAnunuevvel) - Fransızların ''Milli,, lıca ışı vaziyeti anlatmakhn 
lstanbulda, Tokatlıyan veya Pera- Gazeteleri getirtir. Okur, bakar 
palas gibi bnyük müesseselerden Hırsızları Tayyare ki hırsızlığı henliz meydana çık-
birine girdiğiniz zaman, masaları İle Paristen Brükse!e mamıştır. Tanıdığı büyük bar-
işgal eden zevat arasında "kanun Gidiyor lardan berine gider, ahlakı r.ayıf 
harici" hemen hiç kimse bulun· kadınlardan birini bulur, gece-
madığına emin olabilirsiniz. Mem· Fransada kendisini hemen sini geçirir. Üç gün, beş gün 
leketimizde kanunla karşılaşan herkes tamr. Gazetede ismi geç· hayat bu tarzda devam eder. 
hırsız mutlaka aşağı tabakadan· ti mi derhal alc'.ikadar olur: Fakat nihayet bir gün ga:zete-
dır, müstesnasına ender tesadüf _ Bakalım bizim milU hırsız lerde büyük harflerle "bir 
edilir. Fakat Garp memleketle- bu defa da ne yapmış der, okur. şato ıoyuldu" haberi intişar 
rinde aşağı tabakaya mensup Serj dö Lençin biraz serbest eder. Artık hırsız için Fransız 
hırsızlar olduğu gibi en yüksek kahr kalmaz yaptığı son vak'aya toprnğindan ayrılmanın %amanı 
sınıfa mensup olanlan da vardır. gelince: gelmiştir. Derhal tayyare meyda-

F arzedelim Kafe dö Paris de Bu uslanmıyan hırsız Dujep nına gider : 
veya "Lldo,, da yemek yiyorsu- şehri civarında, Tourelles şatosunun - Pasaportunuz? derler. 
nuz. Karşmızdeki masada arkası· sahibi M. Dö Guis-Hytonnun bir Cebinde Serj dö Lenç değil, 
na 5000 franklık bir tuvalet kısım parası ile aile mücevher- Serj Savret namına yapılmış, i~ 
takmış bir kadınla, kusursuz lerini şatosunda küçük bir kasa- zalı, mühUr:ü, fotoğraflı, müke~ 
bir frak gimiş bir erkek vardır, nın içinde sakladığını öğrenir. mel bir pasaport çıkarır. Bu pa-
bwdarın mutlaka yüksek ıınıfa Ş b ld w b" ıaportun lizerinde fazla olarak atonun Of o ugu ır gün H N mensup bir aile olduaunu kabul · . ariciye ezaretinin de damgası 

• ıçeri gırer. d M ı 1 etmeyiniz. var ır. emur ar se Am vererek 
Bö ıle olabil-X.: gibi aksi ol- Kasayı kırmanın mümkiln ol- pasaportu iade ederler. 

~ıs· madığını görür, sırtına vurarak >' 
ması ihtimali de "ardır. dı•an çıkarır, göya . kendisine Hırs z bır' t B..n.k Bu mukaddimeyi yaptıktan Y ı saa sonra cu • 

ait bir mal mevzuu bahs oluyor· ld rt k h tt B 1 'k aonra müsaade ederseniz sizi se e ve a ı ra a ır. e çı a 
muş gibi evveli otomobile, son- payıtahhnm en muhteşem oteli 

Fransızların .. milli" bıraulan ile ra da trene koyarak Parise ge- olan AUantaya yerleşir, mücev-
tanışlırayım: tirir. İstasyona çıkar çıkmaz yine berleri otelin kasasına emanet 

Bu zatan adı Serj d6 Lenç- ıoğuk kanlılıkla bir otomobili ettikten aonra yine gazinoda, 
tir, temiz bir aileden dünyaya çağırır: barda, tiyatroda sefih bir hayat 
gelmiştir, aıçok kuvvetli bir tab- - Grant otele emrini verir. yaşamaya koyulur. 
ıil görmüştilr. Sohbeti boştur, Otelde, kasayı, kendisine tahsis Fakat bu, ancak bir hafta 
muhatabını teshir eder, saatlerce olunan odaya Çıkartır, kapıyı ka- sürer. Ve HırSJzın da yıldızı karar-
sıkmadan oyalar, karşınıza çıkt1- pıyarak kırmaya çalııır. Bu, müm- mıya başlar. Bakınız nasıl: 
ğı zaman kendinizi bir centilme- kün olmaz. 
nin önünde zanndeniniz. Ozaman sokağa fırlayarak bir Diyep te Şat:nun soyulduğu 

Fakat hakikat halde bu zat Çilingir bulur ve derki: anlac:.ıldıktao sonra tahkikat ne-
- Kasamın anahtarını kay- ~ 

hırsızdır, mektebini daha bitir
meden evvel doğru yoldan ay-
rılmış, hapse atılmıf, çıkmış, 
yine uslanmamış, yine hırsızlık 

etmiş, yine yakalanmıştır. 
Şimdi kırk yaşındadır. Bu 

uz.un bayatın hemen hemen nıs
fmı muhtelif fasılalar ile hapis
hanede geçirmi~, ya kaçarak, ya 
cezasmı bitirerek çıkmış, yine 
girmiştir. Denilebilir ki bu zatın 
Qslanması mümkün değildir. 

bettim, gelip bakınız, açabilir ticesinde bu işi Serjin yap-
misiniz? tığı meydana çıkar, hadisenin 

İşçi gelir, muayene eder: tafsilatı failini resmi ile birlikte 
- Hay hay der, bir saatlik gazatelere girer . 

iş! ve derhal işe koyu!ur. Paris ile Brüksel bizim fs-
Bir saat sonra kasa açılmış, tanbul ile lzmit gibidir. Sabah-

içindeki paralarla mücevherler leyin Fransız payitahtında çıkan 
hırsızın cebine girmiş, amele de gazeteler öğle üzeri Belçika 
sayine mukabil bir tek lira alarak payitahtında ve biznt Belçika 
işine dönmüştür. gazetelerinden daha fazla okunur. 

• « 
Şimdi Serj da Lençin baı.. Ogün Atlanta oteliniz kapıcw 

1 Spor Aleminde 

Yunanistanda 
Yeni Futbol 
Müsabakalari 

Atlna 8 (Husuaı1 - P"ıre " 
Atinah Boksörler arasındaki yapılt' 
maçta Pireli Karayanis Oç dakikalsk 
devirde Atinalı Zguridiyl yar 
miştir. Pireli Deodasi ilpab .ncıd 
etmediğinden Misulia &alip 11111 
edilmiştir. 

Pireli Kaçuros, Atinalı Mor 
tayı, Pireli Rangieris Atinalı Kr 
loyaoı, Atinalı Hemonidis, Kokl
nakiyi. yenmiştir. Pireli Kreçoc:il
mas ile Atinah Milapotamitakil 
berabere kalmışlardır. 

Apollon Galip Geldi 
Atına, 8 ( Hus1ıst ) - Apol-ı 

lon ile Atronitos arasındaki dor 
tane maçta, bire karşı iki il• 
Apollon galip gelmiştir. Panati
naikoı bire karşı dörtle llisiakod 
mağlup etmiştir. Panatinaika' 
ııfıra karşı dokuz ıayı ile Astitl 
yenmiştir. Enosis ilçe karşı bef 
aayı ile Gudiyi mağlOp etmittit• 

Pire Va Sel~ik 
AUna, 1 (Hususi) - Pire, Se

lAnik takımlan maçı dün yapıldJ. 
İki takım 4-4 ile berabere kalc:IJ, 
Yunanistan kupası mevzuu bab
solan bu maçı Pire takımı ka" 
zanmıı olsaydı puvam yüksele"' 
cek ve nihai maç yine Selt' 
nik .. Pire arasında yapılacaktlı 
Bu vuiyet karşısında Selinik -
Atina takımlan arasında yapdr 
cak nihai maçta kaz.anacak ta" 
kım Yunanistan ıampiyonu ili" 
edilecektir. 

gazetede ( Serj ) in resmini ı&
rünce derhal tanır, hemen P
zeteyi otelin medürDne götürilt• 
aerlavhalan saklıyarak yalnıJ. f4" 
tografı gösterir: 

- T anıdıruz mı? 
- Elbette, bizim mil~terlaılfı 

* 
Aı aonra iki sivil memur ,., 

londa hırsızın karşısında eğilcıJ 
selam verirler : 

- M. Scrj dö Lenç ile ki' 
nuşuyoruz, değil mi ? 

Herif işi anlar; inklra im 
yoktur. 

- Öyle, der, fakat m 
ıiniz:? 

- Polis .. 
- Fransız mı, Belçika mı? 
- Belçika! 

Güzel, fakat 
yor? 

Serj timdi hapishanededir 
~çaldığı mücevherlerin büyük 
kısma bulunmuş, maceruMHD 
tün tafsilatı anlaşılmııtır. e· 
miyen yalmz iki nokta 
Polia 11e>ruyor: 

- otelde kırdığım k 
parçaları ne oldu, sahte ~ 
portu neredea aldum? Hı 
cevabı tudur: 

- Keşfediniz f ....ı 
Maksadı tet>ikl dlr8mletl" 

ele vermemek, güniiD bir~ 
onlardan yine .istifade etmek~' 

Mustantik soruyor; 
- Siz hiç uslanmayacak ~ 

nız. Bu asırde bu hayatın def~ 
edemiyeceğini bilmiyor mus;:, 

- Biliyorum, fakat buy 
altındadır, derler. 

• 
itte kötll bir adamın 

mantıiı. 
Halil Hald' 



.----------------~-----•son Posta,, haftada iki defa •inema 

•ayıfaıı yapar. Birincide Türkiyede oyna• 

nan filimler hakkında mahbnat yerir. 
h • • ait haberlerle udaacide •baema ilemm• 

SİNEMA 
"Soa Posta,. Holintta hmul mu.hlıin 

bulunan yegane Türk gueteaidir. Ho
Jivut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

rönderir ve •inema aleminin lçyüzünü 

dolu çıkar 

Holivudun Tuvalet 
Kıralıçası: Salli Ayres 

Holivutta her· 

ıtın yeni bir 1 
Jıldız doğuyor. 
Bu resimde gör· 
dOğUnüz ( Salli 
Ayers) te orada 
}'eni doğan par
lak yıldızlardan 
biridir. Salli fa
kir bir aiJeye 
ınensuptur. Gü
zelliği ve bilhas· 
aa •esinin güzel 
olması, onun bi· 
rind derecede 
yıldızlar arasına 
2ire bil m c D i n e 
klfi gelmiştir. 
F •kat güzel sesli 
Salli bugüm hem 
bir yıldız, hem 
do Holivudun 
tuvalet kıralıça
ııdır. Salli şık 

bıvalctJer yap
hrmak hususun• 
da diğer birçok 
artistlerin erişe

lbcdiği bir de· 
ıeceyi muhafaza 

bnddedir. O· 
Dun giydiği tu• 
•aletler, diğer 

arkadaşları taraf andan kıı· ı 
kançlıkla beğenilmektedir. Re· 
ıimde gördüğünüz tuvalet son 
S1oda bir tüldür. Tül ba,tan 

rox 
aşağı ipekten 8rülmüştür, Salll 
bu tuvaleti, son olarak çevirmiye 
başladığa yeni fiilin için yapbr· 
mıştır. 

ıldızın Eseri : 
ıktım?,, '' a 

• • 
ıçın 

. ı 
• 

W. G. JI.. 

1 · · · sevdiği coşkun bir hayretle 
..... Şte size yeni bir haber : HepımRızıkn l T re: dünyadao bıkmışhr. 
'9ÇYrcttiv · b d · •• a e or ..,, t gı eyaz per enın esmer . 1 R k l dünyadan okadar 
b~~t hiç hayret etmeyiniz; koyu sdıyah saç 1 zmaıyea başlamıqbr. Eserin 
•~nıı t ki b · ı d bir e eser ya ., . . ş ır , u tesır a tın .a. 11 Rakel Torres ., bu ese-
~1 şudur : " Dünyadan nıçın bıktım ? " b !erini teker teker 
l'lnde d'· · · k" t•• w.. •• anlatmakta se ep 
iır ... L unyaya mçın us ugunu .' d b' hatıra m:!ıiyetin-
~ t k d' R 1. b . daha zıya e ır 
d e me te ır. ake ın u eserı 

1 
H l'vuda crelinceye 

ed' V . · dü yası o an o ı l!J ır. e öz memlekebnden smema n 
lc&dar geçirdiği maceraları yazmaktadır. 

j Cesaretsizliğe 
Düşmige 
Lüzum Yok 
Milli Filim Yapabiliriz, 
Hem De Avrupalılardan 
Geri Kalmamak Şartile .. 

Bir doıtum He konuşuyordum. 

Son ıene içinde bütün ümidini bağ
ladığı bir fılmin, beklediğinden fa:r:Ja, 
belded 'ğinden çiddetH tenkitlere ua-
ramasından müteessirdi : 

- " Bu eserin bizde ilk olduğunu 
n(çin düşünmüyorlar. Bu itibarla az 
çok kusurlu olabileceğini neden ka
bul etmiyorlardı,, diyordu. 

Jt 
Bu mükaleme eanasmda l>lrkaç 

ıene evvel Franıız tiyatro•unun 
kapıu önünde. tiyatronun Müdürü 
M. Arditinin bana ıöyledij'I bir 
cümleyi hatı rl dım. Parisin ikinci 
ıınıf ann' tkarlarmdan müteş~kkil 
bir tiyatro kumpanyası getirtmişti, 

halktan beklediği tehacümü görme• 
mişti. Bombof salonun önünde mü· 
teeuirdi. Fakat bu teeHÜr içinde 
de, muvnffakıyetuizliğin ıebeplerini 

araştırmaktan geri kalmamııtı. Ba· 
na da anlatıyordu: 

- " latanbul balkı (Sara Bernar)ı 
gördü, ( Silven ) l gördü, ( Alekaan· 
der ) i gördü. Şimdi bir derece bile 
olaa, yine daha aıı:ağı ıan'atkarJarla 
karşılnşmıya tab~mmül edemiyor. 
Vaziyetin ilk kusmı budur. ikinci 
kısmına gelince: Birinci sınıf ean'at
kar lar çok para istiyorlar, mevkilere 
fazla ilcret koymak mecburiyetinde 
kahyoruz. Halk ta veremiyor.,, 

,,.. 
Sinemacı dostumla konuşurken 

M. Arditinin bu m<italeaıını hatırla• 
ymca anlattım: 

-"Bu C:füşünco tiyatro fçfn varit 
fae, tiyatrodan çok ziyade milnteşir 

olan ainema için daha fazla varittir, 
dedim. Halk perde üzerinde, dilnya• 
oın en büyük aan'atkarlarım, en 
müteklimil teknik içinde görmlye 
alışmıştır. 

Acemice eser karşısında yadır· 
g-ıyacaktır, milli mevzular için ne 
kadar zaf hissederse etain, aöateri· 
leni beğenmiyecektir., rledim. 

Mütalea, zannederim dojtruydu . 
Dostum bir saniye ıustu, ıonra başka 
tekilde mukabele etti : 

- '' Peki bu şerait altında ıniHi 
emer •eyretmek ihtimaline veda mı 

edeceğiz?., I 
- Hence bayır 
" - Mademki bu işe 1ermaye 

koyabilecek müteşebbislerimiz var· 
dır mademki f yi bir rejisör e Jinde 
hakiki kıymetlerinin fevkine çıkabi· 
Jecek 1an'atkirjJ1.nm11 vardır, o halde 
yapılacak ıey .an'at aleminin ıon 
tekniğinden daha ziyade isti
fade etmek, yeni bir teşebbüsü 
b tta Oçilncü 11nıf bir AV1'upa rejis<lı· 
r:ne başartmaktır. Bu takdirde ken• 
dl eserirniı.i görmek zevkinin oyun• 
da bulunacak hataları 8rtecetine 
emin oJabilirİI· " •• 

Grand Hotel 
Gelecek Sene Bu isimde 

Bir Filim Seyredeceğiz 
Vicky Baum'ın Grand Hotel 

namındaki maruf romanı M. G. M. 
Şirketi tarafından. filme al.nmıya 
başlanmıştır. Romanın müellifi 
Vicky Baum fılim çekilirken sah· 

eler tanziminde hazır bulunmak 
~zere Holivuda gitmiştir. 

Grand Hotel romanının başka 
bir Avrupalı Şirket tarafından 
filme alınacağı hakkındaki haber
ler tamamile yanlıştır. Roman 
M. G. M. tarafından filme alm
maktadır. Filmi ancak gelecek 
sene seyredebileceğiz. 

anJabr. 

l Artistler Arasında Güzel 
Göz Müsabakası 

Bilmem siz beğenecek misiniz ? Resimde gördüğünüz .. Barbara 
Stanvik., geçenlerde Holivutta yapılan gil:ıel gözler müsabakasında 
birinciliği kazanmış ve bu muvaffakıyetin 'erefine olarak bllyük bir 
para ile angaje edilmiştir. Güzel Barbara, •essiz filim devrinde ikinci, 
hatta üçlincü derecede gelen sönük bir yıldızdı. Fakat sesli filmin 
icadından sonra sesinin gllı:eUiği sayesinde çabucak parlamıf, birinci 
•ınıf artistler arasına girmiştir. 

İk · G ·· zel Yıldız asında 
e an Muharebes 0 

Joan Beneti 
tamyacaks ı n ı z. 
Geçenlerde bu 
güzel yıldızın 
Marki dö Fal ez 
isminde bir asil• 
zade ile evlendi· 
ğini haber ver
miş, bu Marki• 
nio evvelce Glor
ya Svansonuo 
kocası olduğunu 
da ilave etmiştik: 

Fakat şimdi 
haber alıyoruzki, 
ıesli filmin şen 
sesli yaldızı yeni 
b i r hadisenin 
daha kahramanı 
olmuştur. Yani: 
Joan Benetfirar 
etmiştir. 

Şüphesiz ki 
bunu merak ede
ceksiniz. Derhal 
anlatalım: 

joan Benet 
evvelce çahşbğı 

stüdyoda, kendi 
gibi güzel olan, 
fakat ikinci de-

recede bir yıldızla 
kavga etmiştir. O 
kadar ki iki yıldız 
saçsaça. başbaşa 
gelmişler ve üzer .. 
lerindeki kıymetli 
tuvaletler param• 
parça olmuştur. Nihayet araya gi· 
ren arkadaşları bunları bin mtişkü
latla ayırabilmişlerdir. Kavganın 
sebebine '{elince; basit bir kıskanç
lıktan başka biqey değildir. 

• 

FOX 

Öteki yaldızlar bu kavgaya "mey
dan muharebesi ,, ismini vermişler
dir. Şimdi arkadaşları güzel Benetle 
latife yaparlarken bu cümleyi aık 
sık tekrar etmektedirler. 
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Yeniçerinin ilk lahzada hatır· 
ladığı şeyi, Hızır oldu J Sinan 
oğlunu mağlup ederek fistüne 
doğru gelmiye başlayan iri hay
vanın birdenbire o kutsi şahsi
yetle karııla.şacağını umdu ve 
bir ıaniye bekledi. Fakat kendi
lerine zindan kapılarını açan lu
tufkir adam, görünmedi. Halbu
ki ayı yaklaşıyordu ve homurtu
aile otuı hatve ileriden kulağını 
çekiyor gibiydi 1 •• 

Baki, ıemavi yardımın gelme- , Ormanda mütlıiı hir boğuşma başlamışh 
diğini görünce arkadaşlarından silnde bulunuyordu. Aleni bir raa aıra&ında pehlivan kazların zcv-
latimdat etmek istedi. Lakin bu- güreşte kocalarının mağlubiyeti celeri de kartıhkh birer cephe teşkil 
nu da beceremedi. Bir ayıdan fizerine kuideler haykırarak ederler, 11~1 er kek araaındald botuş-

ali k 
v. • • mayı aessı:ıı: bir heyecan içinde tema-

korkmu' görünmek hoşuna git- g P er ~1.{ın ardına takılan di_!ı ıaya dalarlar. Güre• aonunda tabia-
medi. Artık bayatını Ye ondan kazlar gıbı [J) o da, yerde su- tile bir erkek mathlp ohu. Ya dG4er 
daha uiz tutageldiği haysiyetini rilnen zevcine değil, kendisini baydır. yahut kaçar. itte ovakit, 
kendi kuvvetilo korumaktan dak~kalarca hırpalıyan Yeniçeri dü,ündür~c~ btr manıara tahaddüa 
başka yol yoktu. Necat, bizzat Bakiye bakıyordu Ye adeta gil- eder: Gahbın karıları fabr vanyla-
pen,.csı·nden dogw abı.lecekti.. Bı·na· lümıüyordu. larla kocalarının aadına takıldıkları 

... 1ribl matlubun zevceleri de haykıra 
enaleyh erkek ayının hilcuma (Arkut .. r) haykıra yine galibin yanına koşarlar. 
hazırlandığı sırada blltiln kuvve- Bu, aczin uyandudıtı bir tfkaine-
. · k 11 1 d b. (*] Bu tefbihln anlaşılması için 

tim o arına top a ı, üstüne ın- kaz rnrctlni bilmek lbımgellr. Bu midir, kadın kalbinin kunete lnciza-
miş olduğu hayvanı belinden ya- rüref, tabiatin di,ilere ç i :ıditi vefa- bımıdır. bilinmez. Lildn matHip ku-
kalıyarall iÖğsüne doğru kaldır- kirhk hududunu beliğatle ıö•ter· catnnn karıları tarahndaa terkolun-
dı ve onu, canlı bir kalkan gibi, diği için cidden entereaandır. Muaa- dutu muhakkaktır! 
kullanmıya başladı. 

Hilcum eden hayvan, dişine 
ye pençesine karşı dişisinin siper 
edildiğini görünce iptida alıklq
tı, sonra çevirme hareketi yap
mağa kalkıştı. Fakat Baki Ağa, 
kollan arasında tuttuğu ağır göv
deyi müteharrik bir siper gibi 
dört tarafa çeviriyor ve erkek 
ayının bütiln hamlelerini tenin· 
den uzak tutuyordu. Mufassal 
bir dayaktan sonra kalkan gibi 
lrullanılmağa da mahkum olan 
dişi ayı, belini saran demir kol· 
lar içinde hiçbir harekete teşeb
btls etmiyordu. Takati mi tüken
mişti, kccasını karşısında gör
mekten aarhoşlamış mıydı 1 Mtı
barezede bitaraf mı kalmak is
tiyordu?.. Ne olursa olsun, ken
disini kucaklıyan ve mütemadi· 
yen sağa, sola çeviren adama 
karşı taarruzda bı.ılunmuyordu. 

Bu gülünç boğuşma, belki 
yanm saat devam etti. Erkek 
ayı, ne taraftan ıaldırsa eline 
ve ağıma aziz zevcesinin nefis 
vficudu temas ettiği için hiçbir 
ıey yapmıya muktedir olamadı. 
Halbuki beri taraf ta dört arka
daş, iki küçük yavruyu kıskıvrak 
yakalamışlar ve ayaklarını bağ
layıp bir tarafa koyduktan ıon· 
ra Yeniçeri Bakiye yardım için 
mücadele sahnesine gelmişlerdi. 
Erkek ayı, hıncını çıkarmak için 
eline geçen fırsattan istifade 
etmekte gecikmedi, dört hovar• 
danın nzerine atıldı. Fakat Sipahi 
Ahmedin çelik pençesi boğazına, 
diğer yoldaşların kolları da öte· 
ıine berisine yapışınca apışıp 
kaldı, hazin hazin homurdanmaya 
kuyuldu. Onun da yavrular gibi 
bağlanmasını müteakıp sıra, Ye
niçeri Bakinin kucağındaki hay
Yancağııa gelmişti. Lakin o, sev
dalı bir derağuşun humarmı 
taşıyan kadınlar gibi mes'ut 
bir sükfın içinde idi. Ne hücuma 
kalkışıyor, ne ısırmak teşebbil-

YUmUnlU Bir Nişan Rasimesi 
Cümhuriyet ga1etesi Yazı it

leri Müdür Muavini Cevat Fehmi 
Beyle Abdurrahman zade Şevki 
Beyin kerimesi Vedide Hanım
efen~nP.:ı nişan rasimeleri dün 
akşam Beyoğlunda Klariç. otelin
de yapılmışt :r. Merasimde mat
buat erkanı ve diğer birçok 
güzide zevat hazır bulunmuı, 
merasim çok samimi olmuştur. 
Yeni bayat arkadaşlarına ebedi 
aaadet dileriz. 

Yine o Peri Masalı 
( Ba,trafı 1 lnel aayfada ) 

Vasati bir tahmin ile bizim 
bir ıenelik devlet bütçemiz ka· 
dar mühim bir servetin bir mem
leketten çıkıp diğer bir memle· 
kete geçmesi, milli ıervet namı· 
na, bir taraf için çok mnhim 
bir kayıp, diğer taraf için de çok 
mühim bir kazançtır. 

Ferman dinlemiyen bu g&nül 
macerasma behemehal mini 
olmak lazım.. lAzım amma, nasıl?., 

LAvrens gibi, zaman zaman 
dllnyayı altüst eden, milletleri 
biribirine kanşbran casuslara 
sahip Ingiliz Entelicenı Servis, 
bu işi üzerine alıyor ve hemen 
faaliyete geçiyor •• 

ilk Çare Nedir? 
lık hatıra gelen çare tudur: 

Aşkı aşk ile mağlup etmek f 
Ve derhal lstanbula, g&z 

kamaştıracak güzeılikte, ıenç, 
zarif, cana yakin, terütaze bir 
İngiliz kızı gönderiliyor .. 

Bu İngiliz kızı hakikatte f ngi
liz hafiye teşkilatına mP-nsuptur. 
Fakat İstanbula gelirken takın· 
dığı ııfat gazete mubabirliğidir. 

işte, birkaç. zaman evvel, 
memleketimize gelen bu emsalsiz 
güzel kız, vazifesinde muvaffak 
olmak için hemen faaliyete ge· 
çıyor: 

ilk İf, İstanbulun kibar ıınıfı 
ile münasebet teıisidir. Güzel 
İngiliz casusu, bu arzusuna pek 
çabuk muvaffak oluyor. lstan· 
bulda bulduğu teşkilit mensup· 
larının işiirakile kolayca Şişli ıoı· 
yelelerine, dansla eğlencelere d~-
bil oluyor. 

Bir yandan da gizliden gizli
ye yapılan tahkikat, şunu mey
dana çıkarıyor: Riza Tahsin Be
yin. yakin dostlarından biri de 
( 1. M. ) Beydir. 

Derhal, bu aile ile de mtına-

ıebet ttsisi düşünülüyor ve bir 
tesadüften istifade edilerek lngi· 
liz gazetecisi ( 1. M ) Beye tak· 
dim ediliyor.. Gençlik, gUzelJik, 
zarafet ve zeki gibi birçok mllt· 

l hiş silAhlarla mücehhez olan casus 
kadın ( l.M) Beyle dost olmakta, 
kendisinin aile muhitine girmek· 
te de gecikmiyor. 

Karşısındaki fettan güzeli te
miz bir gazeteci olmak üzere 
tanıyan aile. onun sevimli halin
den, sıcak ve munis dostluğundan 
pek memnun kalmış ve bir 
akşam bu güzel Matmazel 
şerefine verilen ziyafette 
Riza Tahsin Bey de davetli ola
rak bulunuyor. 

Casus kız, şikArını karıısında 
bulunca, bütün şeytanetini, bü
tün ineliğini takmarak delikanlı 
ile meşgul olmaya başlıyor. 

Bir Mucize 
Fakat, gönlü tam manasile 

zengin bir aşk ile dolu olan Ri
za Tahsin B.. İngiliz casususun 
tahammülsuz gllzelliği karşısında 
tahammül etmek mucizesini gös
teriyor ... 

Ne o ziyafet gecesinde tath 
bir şampanya serboşluğu içinde 
tesis edilen dostluk, ne ondan 
ıonra güzel kızın devam eden 
temasları hiçbir muvaffakıyetle 
neticelenemiyor ..• 

Ve nihayet, güzellik gibi her 
kalbi açan bir maymuncukla Ri
za Tahsin Beyin kalbini fÖyle 
bir parça bile arahyamıyan gü
zel casus, münbezimen memleke
tine dönllyor .• 

Fakat, lngiliz milyoneri. lngi
liz casus teşkilatının bu letebbU
sünden haberdardır.. Neticeyi, 
büyük bir endişe ile beklemek
tedir. Daha evvel. Riza Tahsini 
uyandırmak mümkün. Mümkün 
amma. bunada kendi kadınlık gu-
ruru mani oluyor .•• 

Bereket versin ki, delikanlı 
bu aşk imtihanında mu•affak 
olmuş ve sadakat babından on 
numara almıştır. 

Ve asıl. milyoner kadını bOs-
bUtUn büyüliyen, bllsbütün Rıza 
Tahsin Beye bağlıyao sihir ve 
füsun da budur.. Bu emaalıiı 
1&dakat 1 

8q tarafı 1 inci aayfada 
Binaenaleyh Piri Reisin hari

tası Kristof Kolembun haritasından 
ıonra diloyada Amarikayı göste
ren en eski bir haritadır. Profesör 
( M. Kale ) birkaç. sene evvel bu 
eseri burada tetkik etmişti. Fakat 
söylendiği gibi bu eser bir Alman 
Alimi tarafından keşfedilmemiştir. 
Bunun keşif şerefi de yapmak 
şerefi gibi Türklere aittir. Biz bu 
haritayı vaktile keşfettik ve ehem
miyetle kütilpbanemi:ıde sakladık.,, .., 

Şunu da kemali esefle kayde
delim ki bu harita Piri Reis 
tarafından yapılan cihan lıarita
ıınm Amerikaya ait olan bir 
kısmıdır. Diğer kısmı kopanlarak 
vaktile kaybolmuştur. 

Müze idare.si mühim bir ikra
miye vadilc bu haritan•n diğer 
parçalarını da bulmıya ça1ıtacak
br. 

* Bu harita kenarlarındaki ya-
r:ılarda, fU cümleler nazarı dikkati 
celbetmektedir: ( işbu kenarlara 
Antilye kıyılan derler. Arap 
tarihinin 896 yılında bulunmuş
tur. Cinevizden bir klfir, adı
na Kolomb derlermi~ Bu 

yerleri evvel bulmuştur. Portakal 
kafiri haritasında rivayet eder ki, 
gece ve gündilz buralarda hazan 
kısacık iki saat olur. Uzayınca 
yirmi iki saat olur. Amma gllıı
düzü gayet ıssı (sıcak) olup ge· 
ce sade çiğ düşer. Bu haritanın 
bir kenarında da Afrika görlln-
mektedir. Burada Merakiı sulta
nının sarıkh ve Gine hükümdan 
olan bir zencinin de elinde satır-
lı bir resmi vardır. 

Kızlarımızın 
Ve Gençlerin 
Kusurları 

( Da, tarafı 1 ine( aayfada ) 
Bu kusurlar daha ziyade bu
günkü ikbsadi şeraitten ileri ge
liyor. Evlendiktan sonra da, ev
vel de kadmm çalışmasına taraf· 
tarım. 

Mes'ut bir izdivaç için eıaıl 
şartlar, iki gencin biribirini sev
mesi, biribirine arkadaı olacak 
seviyede olmalan, hayatta ıstırap 
Ye zevklerini ortaklaşabilmeleri· 
dir. Ne hakimle mahküm, no 
Amirle memur. Sevişen ve hayabn 
yükünil paylaıan iki ortak. 

BUGONKO CUMA 

MELEK ve ELHAMRA 
SiNEMALARINDA 

Senenin muazzam ve fevkalade muvaffakıyeti 

STANBUL SOKAKLARINDA 
Türkçe sözlü ve şarkıh mükemmel filmi devam ediyor. 

. MELEK: 1-3-5-7. 
Seans saatlen: ELHAMRA: ı2•ı2-2'1.,-4'/2-6'/, 

. 
• Çok güldürüctl mevzu - Co~kun aşk, hayretbahı 

Boks musaraaları işte dlln akıamdanberi 
AS R i SiNEMADA 

WILJ..IAM HAINES • JOAN CRA WFORD n KARL DANK gibi llç bOyllk 
aan'atklr tar ahndaa tem•ll edilen 

BOKSÖRLER KIRALI 
fllmlnde r6r1Uen bqhca nk'nlar bunlardır. Bu mUkemmel eıerl blltUa 

btanbul balkı her halde rldlp aürmelldlr. 
Gece ı Meıhur lapanyol murannlıl. 

URIBARRI 
ile Eksantrik hokkabazlar JESSY ve HA VEL 

Bugiln M A J l K 
RALPH GRA VES ve LILA 

muazzam sözlQ ve şarkılı film. 
Muhteşem mizansen - 3000 figüran. 

GLORY·A'da 

JANE MARNAC 
Bugün Casino de Paris' den 1 

Mlıtlaguet'ln Mou11ııı Rouıe'da 
aahn• arkadatı 

JEAN GABiN 
Ambigu den 

JEAN MAX 
CANIM PARIS 

filminde 

lliveten : 
SINGAPOUR'da BiR GECE 

Önümüzdeki pazar akşamı 

M A J 1 K sinemasında 
1 btıyUk Franaı:ı filmi birden 

BEKAR 
mümessilesi: Türk Yıldızı 

RADİFE BEHAR HANIM I 
lllveteıa 

HERKES 
KENDi BAHTINA 

RENEE HERIBEL ve 
JEAN GABiN tarafından 

DAVİD GOLDER 
filminin ilk İraesi 

için yerlerinizi tedarik 
ediniz. 

HARRY BAUR 
PAULE ANDRAL 

ve 
GASTON JACQUET 

tarafmdan temsil 
edilen bu eser 

yarm al<şam 

1 GLORY A' da 1 
Tel. B. O. 1656 

Bugün 
saat 21 ,30 da 

Bir Kavuk 
Devrildi 
Yazan: 

Musahipzado 
Celal 

Yakında: 

MAYA 



Behice Kadınefendi, Nihayet Beklen
nıesi Lazım Gelen Bombayı Patlattı 

Çarşafını Giyerek Sarayı Terketmiye Kalkıştı 
kapısıoın önünde göründü. Evve
li.: korido~un. sağına ve soluna 
roz geıdırdı. Koridorun niha
yetinde, tarassut vazifesini gören 
kalfalardan birini gördü. Hiç 
ehemmiyet vermedi. Selamlık 
ta.~a!ına doğru hiddetle yllrildü. 
1Buyü.k, mabeyn salonunu geçti. 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Ht!l' lıakkı malı/azda, 

-166-
10 Haziran 550 ıah 

b Nihayet Behice Kadınefendi 
d~ınbayı patlattı. En başta Ab
• ~lhamit olmak Uzere sarayın 
;ç.ınde herkes, tellt içinde. Bey-
e!beyi ıarayınm temeli kurulduğu 
ıundenberi, aaray böyle bir ben· 
fiDJ e geçirmemiştir. 
b ~peyce zamandanberi Abdnl• 
anııt, Kadınefendinin odasına 

&'İttniyordu. Kadınefendi arada 
~ada Rasim Beye haber gönde· 
~Yor.. onu çağırbyor. Daima, 

urada yaşıyamıyacağından bah
&ederek bu vaziyetin ıılahı hak
lı.,nda ( Zati ıahane ) ye (mamut) 
ta bulunulmasını rica ediyordu. 

Son günlerde Rasim B. arlık 
be Behice Kadınefendinin davet
lerine ne de onun tevali eden 
fikayetlerine ehemmiyet vermi· 
Yordu. 

Dün, yine Behice dadınefendi 
ıelamlığa haber göndereli ve 
Rasim Beyin vürudunu bekledi. 
Rasim Beyden müspet veya menft 
bir cevap geluıeyince fena halde 
&inirlendi. Geceyi pek ıstıraplı 
geçirdi. Sabaha kadar hınçkıra 
hmçkıra ağladığı işitildi. Bütün 
bu hınçkırıklar arasında ı 

- Yapamıyacağım •• arbk bu
rada da yaşıyamıyacağım ..• 

Diyor ve bunu mütemadi bir 
nakarat gibi tekrar ediyordu. 

Abdülhamit, gece birkaç defa 
onun kapısının önünde dolaşh. 
lçeri girmek ve onu teskin etmek 
istedi. Fak.at buna cesaret ede-

· ltncd' ı. 
Behice Kadın Ef. bu sabah, 

Kahvaltı etmediği gibi lSğle ye· 
ineğine de elini sürmedi. Sabah
tanberi halinde bir fevkaladelik 
vardı. Gece, sabaha kadar devam 
eden buhrana mukabil, fimdi 
ona bir sükfuıet gelmişti. Fakat, 
gözleri bir inat ve sebat ile 
~erinlere dalıyor, bUtün etvarında, 

er şeyi göze alan insanlara 
nı__ahsus bir cllr' et v• kat'iyet 
torünüyordu. 
A .. Tam öğle zamam Şöhrettin 
gayı çağırtb. Ağa, içeriye gi-

rer ın. b. lis ·ı • .... mez, sert ır an ı e: 

8 
:- Git, bana ıimdi Rnsim 

eyı bul, getir. 
h Enırini verdi. Şöhrettin Ağa, 
d u. sert ve kat'! emir lizerine' oda
lı~ çıktı. Fakat, doğruca selim· 
~a gitmiyerek - her zaman oldu
~" gibi- evveli A',dülhamidi 
hradı, buldu ve kadınefeodinin 
~ emrinden onu haberdar ede

rt emrin infaz edilip edilmiye-
t .., .... 
d~~~· sordu. Abdillhamit, biraz 
UŞundükten sonra: 

ça .. - Madem ki iıtiyor • • Git 
gır. 

, .. Dedi. Şöhrettin Ağa, hemen 
~emınlığa kcştu. Rasim Beyi ıor

u. Rasim Bey, biraz evvel sa
rayı terketmiş ve lstanbula in-
.ışH ... Ağa, geri geldi. Kadın 

<:fond' • !\ . ının odasına girerek Rasim 
\ •n lst anbula gittiğini haber 

'1. 

Abdallıamiclln gakinlerlnden 
firari Faile. Efendi 

O :ıaman Behice Kadınefen· 
dinin gözlerinde hiddet şimşek
leri parladı: 

- Yaaa. •• PekAIA .•. Haydi ıen 
ıit ••• 

DedL Şöhrettin Ağa, odayı 
terketti. 

Araden bir saat kadar geç· 
mişti. Birdenbire Kadmefendinin 
oda kapısı açıldı. Kadınefendi 
çarşaflanmış ve çantasını da ko
luna almış olduğu halde oda 

Ağalann odasının önünde dolaş
tı. Ağaların ·hayret ve telAşla 
odadan. dışarı koştuklarına hiç 
ehemmıyct vermiyerek karşı ta
rafa geçti. Rasim Beyin odasının 
6nünde durdu. Kapıyı vurdu. 
içeride, ses sada yoktu. Elini 
kapının topu üzerine koydu. Ka· 
pıyı açb. Tam odaya giriyordu. 
O anda, o gün nöbetçi zabiti 
olan Salih B. do, arkasında bir
kaç yapıcı amele olduğu halde 
Rasim Beyin odasının bulunduğu 
kori.dora dahil oluyordu. Rasim 
Beyın odasının önünde bir çar• 
ıaflı kadıu bulunduğunu görllnce 
evveli, hayret ederek durdu. Ve 
tam o esnada bu kadının perva
ıı.z~a 1!11~andanm odasına girdi
ğinı gorur görmez, ameleyi bı-
rakarak koştu. Oda kapısında 
durarak: 

- Kimsiniz, ıiı.. Burada ne 
arıyorsunuz? .. 

Diye ıordu. 
( Arka.aı .. , ) 

Geçe ilmece ·zi 
Doğru Halledenler 

C DOnkü nüshamızdan denm ) 

Birer Album Kazananlar 
Zonguldak Orta mektebi 103 

Suat, Kadıköy Cevizlik Hacı 
Ahmet sokak Leyll Yakup, 
Konya Erke-k lisesi 546 Hilseyin, 
Çenberlitaş Orta mektebi birinci 
sınıf M. Seyfi, Ankara Kız lisesi 
193 Güzin, Ankara Kız lisesi 
232 Nazime, Tokat Cnmburiyet 
Mektebi 155 Aygün, Kınltoprak 
lıtanbul caddesi 52 Samim sıı
rcyya, Maltepe Askeri Lisesinden 
2667 ismet, Beyoğlu Taksim Me
zarlık ıokak 49 Sabiha, Adanı 
Orta mektebi ikinci ıınıftan 
37 4 Enver, Zonguldak Orta 
mektebi ikinci smıftan 19 M, 
CelAI, Sultanahmet Kimsesiz ço· 
cuklar yurdunda Naci, Kadtköy 
Hacı Şükrü sokak 23 Lamia 
Halil, Adana Orta mektebi ikinci 
sınıftan 354 Ali İhsan, Ankara 
Erkek Lisesi birinci sınıftan 54 
Mustafa Gedikpaşa Amerikao 
mektebinden Mustafa, lstanbul 
Kız Orta mektebi ikinci sınıftan 
29 İsmet, Ankara Kız lisesinden 
485 Hatice, lstanbul Erkek liseıi 
fen ıubesinden Sadri Yılmaz Bey 
Ye Hanımlar. 

Birer Kitap Kazananlar 
Kabataş Lisesi ikinci sınıftan 

608 Hasan Hayrettin, Ankara 
Kız Orta Mektebi birinci ıınıftan 
152 Naciye, Danca Poıta telgraf 
memuru Muhsin Bey oğlu Ali, 
lstanbul Ynksek Ticaret Mektebi 
ı ı t 5 İbrahim Etem, Ankara 
Devlet Demiryolları muhasebe
sinde Dildar, Kumkapı Ni
tanca Tülbentçi mahallesi No. 3 
Dlirdane, Artova Çiflik ta~rirat 
katibi oğlu Turgut, Heybelı İlk 
mektep 28 Tahire Handan, Maç
ka Suhai apartıman 4 No. da 

Eltaf Ahmet, Adana Orta mek
tep birinci sınıf an 368 Ali Galip 
Kuleli Asksrt Lisesi dokuzuncu 
ımıftan Muzaffer, Ankara lnkıl~p 
mektebi beşinci sınıftan 409 
Belkis, Çankırı Şekerci Şemsettin 
Bey kıxi Şükran, Edirne Erkek 
lisesi ikinci ıınıftan 24 Sabahat
tin, Beyoğlu On birinci mektep 
beşinci ımıftan 455 Halil Sadık ' 
Galatasaray Lisesinden 1432 Su-
ha, Kurtuluş Mandıra meyda
nında' 9 No. da Nikohı, Gelen-
bevi Orta mektebi üçilncQ ıımf· 
tan 428 F etbi, Sultanabmet Diz-
4jariye Şatır so~ak ~ulüsi Vecihi 
Üsküdar Valdeı artik Abacıde
de çıkmaz aokak 27 Necdet 
Bey ve Hanımlar. 

(Arkası nr) 

Günün Takvimi . [ 
BUGÜN-11 klnunuevvel 931 

Cuma, Rumi 28 teşrinisani 1347: 
30 Recep 1350. 
GÜNEŞ - Doğuşu 7,15 Babp 

16,41 
NAMAZ VAKİTLERi - Sa-

bah 4,33, öğle 12,7 ikindi 14,28, 
akşam 16

1
41, yatsı 18,19. 

Kasıl!I - 33 
ALKAZAR - M6J'l'an cambashuul 
ALEMDAR - Prenau •mrinls 
ARTlSTlK - Alho bip 
A S R l - Bokıfüler lurall 
lKL E ~ - Attlk 

ELHAMRA - t.tanbul ıokaklanıada 
iTU VA L - Doa Kas aklan 
FERAH - KooHr, n.ryel• 

FRANSIZ TiYATROSU - Ra,lt Rısa 
GLORYA - Canım Parü 
tdı.AL - Hacı Murat 

KEMAL B. - Raıputlu 
MAJI.< - Cehennem ~allan r 
JıSE.LEK - lıtaııbw toluklaraada 

MiLLi - KDçllk daktilo 
OPERA - Dul Dlt•nb 
ŞIK - S..rıerl Kıl'al 
DARÜl.BEDA YI - Şıarlatan 
KadıklJy Sllr•JY• - y quı• hakikat 

Sayfa 9 

A TILDIZ 
Holivuta Nasıl Kaçtım_ 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşbm? 
..__ _________ 35 ______________ _ 

YAZAN: Selma Z. 
Çang, derin derin içini çekti. 

Sadece: 
M' - Nasıl üıterseniz 6yle olaun 

18 Selma ... 
Demelile iktifa etti . 
Ben, bu iddiamda kendimi 

çok hakla buluyordum. Ve, istik
balim için bundan başka da çare 
göremiyordum. Bntün mai~et 
membalara, benim gibi bir kıza 
ıımsıkı kapalı olan böyle bir 
memlekette, tali ve tesadüfün 
açlığı bu, yegane yolda yürüme
mek, nekadar çetin olursa ol
sun, bütün kuvvet ve takatimi 
tüketinciye kadar bu yolda iler
lemek, benim için kat'i bir mec
buriyetti. Ne yapalım? •• Dayana
bildiğim kadar dayanır ve netice
de mukadder olan akıbetle kar
ııl8flrdım . 

- Yalnız aiıden birşey rica 
edeceğim Mister Çang. 

- Sizi dinleyorum Mit Selma. 
- Şimdiye kadar bana yap-

bğınaz iyiliklerin teşekkürllndcn 
Aciıim. Bunları, hiçbir teyle öde-

yemiyeceğimi de biliyorum. BlSyJe 
olmakla beraber ıizden bir ıey 
daha rica edeceğim. 

- Yapa bileceğim bir ıeyıe 
memnuniyetle kabul ederim. 

- Evet .. Elinizde olan birşey. 
- Şu halde söyleyiniz. 
- Evvela, bana ıöz verini,;, 

beni namkörlükle itham etmiye
ceksiniz .. 

- Peki •.• 
- Sonra .• Rica ederim, arbk 

bana izin veriniz ... Ben yine eıki 
odama gideyim. Ev sahibim, çok 
iyl bir kadındır. Orada yine ken
di hayatımla başbap kalayım .. 
Olur mu? ... 

Çang, hafifçe sallandı. Aba
jorun loş ve ölgün ziyasına rağ· 
men çok iyi farkettim ki onun 
yüztlnde ve renginde ıolgun bir 
i~mizaz dalgalandı. 

Birdenbire cevap vermedi. 

Dnşündo. Bir ıey arıyor gı'b. 
ıt 1 • . ı 

guz crmı . etrafta gezdirdi •• 
sonra hafif bir ıesle: 

- Buna niçin Ubum gördG
ğnnUzü ıormuyorum ••• Pekill. 
Naııl isterseniz öyle 7apınız, M~ 
Selma ... 

Dedi. 

Bu cevap, pek kısa ve pek 
tabii idi. Fakat ben bunda çok 
mu~ bir. mana ve daha ç~k ta 
derm bır ~ı .. .c;.yet L!--ed 'b' 
ld 

~ w:I$ er gı ı 

o um. 

Ayni zamanda beniuı kalbimde 
d~ ne olduğunu anlıyamadığını 
hır ıstırap hissediyordum... Du
daklarım titriyor .• Gözlerim, ağ
lamak ibtiyacile yanıyordu... Ne 
olursa olsun, aynlmak zaruri idi. 
Burada ne 11fatla kalabilirdim? •. 

Hayalımı kazanmıya muvaffak 
olayım, olaııyayım; herhangi şe
kilde olursa olsun, bana hiçbir 
alika ve rabıtası olmıyan bir 
adamın yanında kalmak çok 
tuhaf bir ıey olurdu. ' 

Ezici bir sUkut devam ediyor, 
bu da kalplerimizdeki hRssasiyeti 
daha ziyade inceltiyordu. Ben 
bu manalı sükuttan korktum. 
B~:' ihlal etmiş olmak için, 
ıözume devam ettim: 

- Ben, işlerimden vakit bul
dukça size uğrarım. Tabii sizde 
ara sıra beni ararsınız.. f şlerim 
ne kadar gilç olursa olsun yavaş 
yavaş alışacağımı ilmit edi} orıını. 
Yalnız sizden rica ederim, meta
netim sarsılırsa, beni teşci ediniz. 
Biz, Türkler; emin olunuz l i her 
feyde çok sabırlı, çok taham
müllü ve çok kuvvetliyizdir. y ni
nız, bizi teşvik edecek, daima 
ileri sürecek, kudret ve azmimizi 
arttıraca bir müessir olmalıdır. 

Eğer böyle yaparsanız, size oJan 
ebedi minnetim bir kal daha 
artacak ve ... 

( Arkaaı v ;ır) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
ll-~ 

Size Tabiat in izi Söy liuelim ... 
1 NURETTİN 
Bey: Zeki ve 
aculdür. Sa
kin •e sessiz 
durmaz, ken
dine bir meş
ı a J e bulur. 
Şöhret, medih 
Ye takdirden 
haıeder. id
diayı ve mO-

nakafayı sever. Kararlarını tebdil 
eder. Menfaatlerine uygun gelmiyen 

müdahalelere muhalefet eder. 

• 5HASANEFEN
Dİ: Kendi ha· 
linde ve fa
kat bazen inat
çıdır. HüsnüJ 
muamele ile 
hizmete ıevk 
edilir, kendini 
gösterici ha
reketleri ya
pamaz. Cesa-

reti medeniyesi ve yaratıcı kud
reti kuvvetli değildir. Dimağım 
fazla yormak istemez. 

4 FETHİ BE Yı 
Zekidir. Men
faatlerini göz 
önünde bulun· 
durur. Herke
ae kolaylıkla 
uymaz, israf
tan müçte· 
niptir, intizamı 
ve temizliği 
ıever, tehlike 

ve mesulliyet davet edici şeyler
den uzak kalmağa taraftard11, 

~HÜSEYlN 
HAKKI EEN
Dl: Çalışkan-
dır. Çabuk 
alınır ve par
lar, hiddeti de· 
vamsızd ı r. 

Gönlü kolay
lıkla yerine 
gelir. R<lhatı

na fazla düş-

'°ünlük göstermez, amelt iş!erde 
daha ziyade muvaffak olur. 

Fotoğraf Tahlil Kuponunu 

11 inci Sayfamızda bulacakGmı:ı:. 
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' TEMMUZ 1914 BiKAYI 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? l __ Bu_s_üt_unda 

SIKILGAN 

Hergün 
Nakil: N. S. 

Nakleden : H. R. -28- Ya7an: Emil Ludflİf 
- Kızım Doktor: Semı t.kreme -

Nazırlar, Kat'i Kararın Verilmesini Er
tesi Günkü Saltanat ŞUrasınaBıraktılar 

O sırada Fransız kolorduları da seferber hale konmuş, 

Meclisi Vükelanın müzakeratı Elçi aldırmadı. Devam etti, Sa-
beıe kadar devam etti ve ertesi sanof yine söyledi: 
giin toplanacak olan Devlet şii· Hikmeti Hükumetin bu işler-
raaının milzakeratı neticesine le ne alakası olabilir? Anlaşıl· 
intizaren konuşmıya fasıla ver-
diler. Fakat k c.l ı: Harp istiyorsunuz, bir defa 

0 gün ta arrür et- hu kararı verdiniz, kendinize 
miştir ki Sırbistan aleyehinde ta-
hakkuk eden delaili tetkike medar lıiçbir hattı rücat bırakmadınız, 

~ rkanızdaki köprüleri tekmil 
olmak üzere Viyanadan münasip 
bir mühlet bırakması istenecek 
ve Avusturya bunu reddettiği 
takdirde, icabıhale tevfikan Har· 
biye nazırı seferberli.ji teklif ey· 
liyecektir. Rusyanın hadisede 
lakayt kalamıyacağı ifade edil
miştir. 

Hariciye nazırı o sabah Avus· 
turya ilçisinin, akşam da Alman 
elçisinin ziyaretlerini kabul etti. 
Bu iki elçinin tabiatleri muhalif 
idi ve biribirini çekemezlerdi. 

Avusturya Sefiri Sırbistana 

verilen notanm suretini resmen 
okudu. O okurken sözü Sazanov 
tarafından mütemadiyen kesili
yordu. Harıciye Nazırı, olduğun
dan ziyade asabi görünmek isti
yordu. Maksadı Viyaııaya "Rusya 
heyecan içinde ,, gibi bir telgraf 
çektirebilmekti. 

- Pasiç'ten teminat mı 
bekliyorsunuz? istediğinizden faz
lasını verecektir. Fakat talepleri
niz Sırpları kendi evlerinden 

kovmak gibi bir şeydir. Mtite
madiyen yeniden yeniye müda-

halelerde bulunabilmek istiyorsu
nuz. Bu şekilde devam ederseniz 

Avrupa sulh ve sükuna tasıl 

kavuşabilir? 

Fakat elçi notaya okumakta 
devam ediyordu. 

Sazanov yine sözllnll kesti ı 

- "Viyana kabinesi mademki 
nltimatom vermiştir, bu kadar 
uzun zahmete girmesinde ne 
mana var ? Hükumetiniz bütün 
medeni milletlerin kendi hissiya
tına iştirak edeceğini zannedi
yorsa aldanıyor.,, 

Maamafih elçi bu mütaleaya 
rağmen devam etti; Sazanov 
yine sözü kesti : 

- Hükiimetinizin bu hadise 
dolayısile en kıymetli nesi var· 
H onu ve Rusyanm bütün mu· 
kaddesatım tehlikeye atıldığım 

takdir etmemesi pek hazin olur. 

yaktınız. Elçi bu defa cevap 
verdi: 

- Dünyamn en sulhçu bir 
devletiyiz. Fakat memleketimiz, 
ihtilalden ve hanedanımızı bom
balardan korumıya mecburuz. 

- Siz mi sulhçus•muz? Av
rupayı ateşe verdiğinizi görmfi· 
yor musu ıuz ! Bu mülakat bu 
şekilde bir buçuk saat devam 
etti. 

• 
Akşam üstü de Alman sefiri 

geldi. Almanyanın menfaatini 
bili kayt ve şart iltizam ettiği
m resmen- tebliğ etti. 

Sazan ov: 

- Avusturya bir taraftan 
hadisenin dosyesini tetkik etmek 
arzusundadır. Halbuki öte taraf
tan ültimatomu vermiştir. Bur.u 
nasıl tasvip eda bilirsiniz? Dedi. 

Sefir mukabele etti: 

- Zatı devletlerini bu zemın 
üzerinde takip edemiyece~imden 

dolayı müteesifim. Avusturya
Macaristan, Sırbistan ile münase-

batma miidahale kabul edemez. 
Bizlerde müttefikimizin şerefine 

muğayir hiçbir h:ıli kabul ede
meyiz. 

-Ohalde biz de Avt:s~uryaya 

karşı giriştiği miic::delede Sır· 
bistanı yalnız bırakmıyacağız. 

Görüyorum ki Avusturyayı 
kafi derecede sevmıyorsunuz. 

Fakat hürmete şayan ihtiyar bir 
hükümdarın son senelerini niçin 
zehirlemek istiyorsunuz? 

Sazonov, Alman sefirine has
mane bir nazarla baktı ve soğuk 
bir eda ile: • 

- Doğrusu budur dedi. Avus
turyayı sevmiyoruz . Ve nıçm 

sevecekmişiz? Bize daima fenalık 
etmiştir. Hürmete layık olan Hükiim
darının hala başında bir taç varsa 
bize borçludur. Bize minnettarlı
ğını 1855 te, 1878 de, ve 1908de 

hududa sevkediligorlardı 

nasıl ispat ettiğini hatırlarsınız! 

Nazır hararetlenmişti. Alman 
elçiside çekilip gitti. Sazanov sah· 
neyi akabinde F ransıza olduğu 
gibi anlattı ve şu noktada karar 
kılınldı: 

- Mükaleme pek heyecanlı 
bir surette nihayet bulmuştur! .. 

Ertesi giin Krasnöie - Selo sa
rayında Şurayı saltanat toplandı. 
Kırlar, tepeler, göz alabildiğine 

bütün ufuk askerlerle dolup ta
şıyordu. Her tarafta erkanı harp 

zabitleri, her tarafta bir harp cu
şeşi göriiliiyordu. 

T abiaten ürkek ve sulhçü 
olan Çarın etrafını geçit resmi 
mJnasebetile zabitler, cenerallar, 

rüesa ve Grandükler almıştı; 
artık Çar kendi.nde değildi. Vi

yaııadan istenilen ültimatom müh-
letinin temdidi talebinin ne babasına 

olursa olsun reddedildiğini gös
teren cevap öğle yemeğinden 

souı·a gelmişti. O zamana kadar 
ciddiyet ve itidal muhafaza olun

makta idi, fakat o cevap büyük 
bir infial uyandırdı. 

Bütün bunlar, notanın bala
pervaz ve mütehakkim edasına 
ve Fransız Reisiciimhurunun zi
yaretinin verdiği neticeye ilave 
edilince Rus zabitlerinin tabiatile 
har1J arıyan fikirlerine hak ver
diriyordu. 

Alman imparatorıınun yaver
lerinden clup Çara ataşe tayin 
cdi miş bulunan Ceaeral Von 
Chelius orada idi. Ceneral çok 
anlayışlı ve fazıl bir bir adam
dı; hasmane nazarları görmemek 
ve ağır sözleri iizerine olmamak 
sırrına da vakıftı. 

(Ark ;uı var) 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Çocuk hastalıkları mütehaHıaı 

Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon B. O. 2496 

Kulak, Boğaz, Burun Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
~ Beyoğlu, Mektep ıokak 1 

1 Telefon : 2496 

Ôrıib Naci Bey utangaç bir 
gençti. Bu kusurunu bilmez 
değildi amma, bir türlll bundan 
kurtulama mııh. 

Hukuk Fakültesinden çıktık· 

tan sonra, avukatlık yapmıya ka-

rar vermiıtl. Bllyllk bir avukat 
yanında stajını bitirmeden, mes· 
leğini terketmiye mecbur olmuştu. 
Sebebi: M.thkmede utandığından 

nutku tutulmuştu. Maişetini 

teminedici bir iş peşinde koşarken 

imdadına iyi bir miras yetişti. 

lzmirdeki amcası öldükten aonra 

bOtlln serveti Naci Beye 
kalmışb. 

O gllnden itibaren, &1ude bir 
hayat yafıyordu. Sıkılgan ve 
mahcup olması her cemiyetten 

uzaklaştırıyordu. Hatta en yakın 
arkadaşları bile Naci Beyi gör-

dnkleri zaman onunla alay edi
yorlardı. 

Hayatta yalnız kalmamak için 
evlenmiye karar vermişti. Ver· 
mişti amma, ne suretle bir genç 
kıza, yahut bir kadına hitap 
edeceğini bilmiyordu. 

Maçka • Bayazıt tramvayında 
müteaddit defalar bir kadın na-

zan dikkatini celbediyordu. 
Genç, gUzel, uzun boylu bu 

kadın, Naci Beye pek ciddi 
görünüyordu. Nasıl yapıp ta ko· 
nuşacaktı? 

Bir gün tesadüf, yan yana 
oturmuşlardı. Naci Bey, kandına 

ciddi bir genç halini vermek 
ıçın, cebinden "Son Posta.,yı 
çıkardı okumıya başladı. 

Taksim meydanından bir za 
evvel, tramvay birden durur. 

Yolcular biribiri üzerine devrilir 
gibi oldular. Bağırmalar sesler ..• 

iki otomobil müsademe et
mişti. 

Naci Bey, yanında otoran ka
dına baktı, bir söz söyler gibi 
oldu, cesaret edemedi, sustu. 

Ah! Benim bu hamakatim ne 
fena bir şey diye düşünüyordu. 

Kadın Naci Beye: 

-Şu şoförler yok mu? İnsanı 
otomobile binmeden vazgeçtire· 
cekler ... 

Naci Bey, artık fırsatı kaçır
mak istemedi. 

- Evet, Hanımefendi.. Çok 
kaza yapıyorlar. 

Galatasarayma kadar böyle 
konuştular. 

Orada kadın indi, Naci Bey 
de yoluna devam etti. 

Aradan bir haf ta geçmemiıti, 
bu kadma tekrar tramvayda rast· 
ıeldi. 

Naci B. yanma gitti, selam
ladı biletini aldı. 

Kendini, kadına beğendirmeyi 
bir vazife addetmişti. Öteden 
beriden bahsettikten sonra, ka
dıncağzı yemeğe davet etti, o 
da nazik bu gencin kibarlığına 
kapılarak kabul etmişti. 

-Çoktanberi, lokantada yemek 
yememiştim davetiniz benim için 
bir değişiklik olacak. Naci Bey, 
tenha bir yere gitmek istiyordu. 
Hatırına "Çinili Lokanta" geldi. 

Bu lokanta, tabaklarile ma-

1 
ruf tu. Yemekler Ktltabya mamU" 
)Atından mavi çinili tabak içiod• 
gelirdi. 

Yemek pek ıeulz devalll 
ediyordu. 

Kadmm bütün suallerine, Naci 
Bey evet, yok, hayır ile cev•P 
veriyordu. 

- Çöpkebabmı ne gllzel pi-
şirmişler, değil mi? 

Evet ... 
Ne enfes bahkl 
Evet. .. 
Siz bu lokantaya çok ge

lir misinz? 
- Hayır ... 
Kadın, Naci Beyin ne biçid 

insan olduğunu anlıyamıyordo. 
Fakat lokantaya geldiğine pir 
man olmuştu. Yemek bit.in dt 
gideyim diye düşilnllyordu. Gar 
son kaymaklı elma kompoltotd 
getirmişti. 

Naci Bey, bir iki kaşık yr 
dikten ıonra mavi çukur tabağdl 
içinde siyah bir yazı aördO. 
okudu: 

Y B!t " Mabçup adam ahmak 
olur n diyordu. 

Bunu görllnce, Naci Bey bOr 
blltDn şaşırmışb. 

Bu halini kadın anlıyamada. 
Sordu: 

- Neniz var? Rahatsız mısıms? 
- Evet ..• 
- Bir illç getirtelim .• 
Kadın, önündeki kompostoyıl 

yemlye başladı. O da bir yaJI 
gördü. 

Ayl.. Ne tuhaf tabağılDJll 
içinde yazı var. Bakın ne yaV 
yor. 

Naci Bey, bunu ifitince, dr 
yanamadı, kadına: 

- Afbuyurun. Bana bir şef 
oluyor. Müsadenizle .. 

Deyerek, Garsona parayı ver 
di, lokantadan çıktı. 

Kadm, Naci Beyin haki
katen basta olduğuna kani idL 
Kompostosunu bitirdi, tabağdl 
içindeki yazıyı okudu: 

" Mahcup adam ahmak olur·•' 
DUşündfi: 
- Evet, ahmak olur dedL 
Bir daha tramvayda, tllnelde. 

vapurda, olur olmaz adamın da' 
velini reddedeceğine yemin etti• 
"Çinili Lokanta,, dan dışan çıktı. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadiı ve Halk 

gazete.l 

idare . Alemdar mahallesi 
• Çatalçetm• ıokatı 

Telefon l.tanbul • 20203 
Posta kutuıu: lıtanbul • 741 
Telgraf: lıtanbul SON POSTA 

ABONE 
TÜRKiYE 

FlATl 
ECNEBi 

1400 Kr. 
7SO ,, 
400 ,, 
ıso ,, 

1 Sen• 
6 Ay 

3 " 
1 ,, 

2700 Kr. 
1400 ,, 

800 " 
300 ,, 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için meli plara 6 kuruıluk 
pul ilavesi liı:ımdır. 

Adres değiştirilmesi (20) kuruıtur. 

Son Posta Matbaa1ı 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ral'P 
Neıriyat 1\11.ldüril : Selim lbrllf 
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Şarkın Yeni Pergamberi 

GANDİ KiMDiR? 
liintlilerin f aziyeti Bu Halde İken 

Boer l\1uharebesi Patlak Verdi 

-45-

d Bu mektubu hadisenin k~pan· 
Çiını g österıııek üzere ( Sir 
eınberlayn } e göndereceğim. 

t Fakat bu mektubu bana 
~l'di etmenizi talep etmem. 

b 
08tlarınızla istişare ediniz. Eğer u • • • 

ıstı~areyi müteakıp tc aynı 

kararda ısrar ederseniz mektuh• 
i'Önderniz. 

Bu takdirde siz.den mek-
tupta: Mütecavizlerin takip edil
llltnıesi mes'uliyetini yalnız başı· 
1112a Üzerinize aldığınızı tasrih 
tlnıcnizi rica ederim. Bu tak-
~İrde bana da hizmetiniz do-
unınuJ olur. Derhal cevap 

'erdim: 

- Beni bu mewe için ça
iırttığınızı bilmiyordum. Binaen· 
~leyh kimse ile istişarede bu
unrnadım, bulunmak niyetinde 
de d ~·ı· egı ım. 

P.f· Sizin tavsiyelerinize rağmen 
lSler (Laughton) u dinleyerek 

'apurdan karanlık çökmeden ev-
tel çıkmaya karar verdiğim za
llıan şayet bir taarruza duçar 
0lnrsam bundan şikayet etme
lbeyi de karar altına almıştım. 

Binaenaleyh bu dakikada da mü
tean-ızları takip etmek mevzu
babs olamaz. Bu, benim için bir 

diıı meselesidir.,, 
Bu cümleyi bitirir bitirmez 

lciğıt kalem istiyerek talep edi
len mektubu yazıp verdim. MO 

~oer Muharebesi .. 
1899 senesinde Boer muha

~besi başladığı zaman Cenubi 
Afrikada oturan Hintlilerin ne 

Vaziyet alacakları derhal mevzuu 
balı.soldu. 

( Boer ) lerin tarahnda herkes 
bayrak altına koşmuştu, mücade
lede bulunmak için avukatlar 
'ltlüşterilerini, tüccarlar işlerini 
çiftçiler tarlalarını, hizmetçiler 

hizmetlerini terkederek silaha 
•ardıyorlardı. 

İngilizlerde ise bayrak alb
~a .. ~oşanların nispeti bu ~erece 
egıldi. Fakat buna ragamen 

Yine gönüllü yazılan birçok İn
giliz go" "l" d ru uyor u. 

Bu esnada Cenubj Afrikada 
başhyan Hm'Ji erin b~r~da ~ade
ce para J,.nzanmak ıçın bırbş· 
tikleri ve İnf,iltere için safrada~ 

1 ı , ·ı ba ka birŞC)' olmauı 'ıarı ı erı 

sürülaü: 
- Hintliler ağacın kovuğun-

da yaşıyan böceklere benzerler, 
ana vatanın zararına beslenirler, 

yağlanırlar. Bu vaziyet karşısuıda 
eğer bir taarruza maruz kalaca~ 
olnrsök kendimizden başka bır 
de bu, hiçbir işe yaramıyan 

Hintlileri de müdafaaya mecbur 

0 \ .. cağız, denildi. 
Bu mualıazeleri ciddi surette 

t nkik ve esassız olduklarını 
göstermek için elimiz; müb~m 
bir fırsat geçmış oJdugunu gor-

dük. 
Fakat içimizden baz.ılan bu 

düşünceye itiraz ettiler. 
- Bize lngilizler de Bo~ı:_l~r 

kadar zuliim yapıyorlar. Gördugu
müz muamele Transuvalda, Natal 
da Kapta da aynidir. Eğer arada 
kü~ük bir fark var ise bu, ancak 
bir Jerece meselesinden ibaret
tir. Hulasa biz her yerde alelade 
esirlerden başka bir şey değiliz. 

Bu vaziyet karşısında " Boer ,, 
ler gibi ki:çük bir milletin kendi 
hayatı için mücadelede bulund~
ğunu görüyoruz, bu küçük mıl-
)etin mahvına neden yardım 
edelim ? Diğer taraftan, ameli 
ncktainazarla vaziyetini tetkik 
edecek olursak Boerlerin mut
laka mağlup olacaklarını iddia 
ede.meyiz. Eğer mücadeleden ga
lip çıkacak olurlarsa bizden in-
tikam alacakları muhakkakbr. " 

içimizde bu noktai nazarı ileri 
süren kuvvetli bir grup vardı. 
Ben bu mütaleayı hakiki kıy-
meti ile ölçtüm, ve düşün· 
ccye iştiral< ettim. Fakat 

temamen kani olmadım. 

dedi ki: 
- Bizim cenubi Aferikada 

hakkı hayatımız var ise, bu, an
cak İngiliz tebaası olmakhğımız 
ile kaimdir. Verdiğimiz istidaJann 
hepsinde de bu hakkı hayattan 

bahsettik ve İngiliz tebaası olmak 
ile iftihar ettiğimizi söyledik, ya
hut ta böyle göründük. Ve ne· 
kadar az olursa olsun malik ol
duğumuz bütün haklan bu saye-

de elde ettik, 
(Mabadi yarın) 

~=========================-==== 
• Amerikada Ôiinya 

'Pe/Ukete Gidiyor İşsizlik 
Çıl londra, 10 - M~ruf ~k~ısat- VaşinJton, 10 - Kongrenin 
ka ardan. (Sir Corç Paısh} ıkı ~ya dünkü içtimaıncl~ . işsizliğe ait 
Ya~~ ckıhanın bir felakete ugrı- olarak ayrı, ayn ıkı kanun tek-

~· ehaoetinde bulunmuştur. lifi yapılmış, bu yüzden şidd~tl! 
k ld urnaileyb tamirat borçlannm münakaşalar olmuştur. Her ıkı 
ir1~· ~rılmasmı veya mühim surette teklif sahibi de işsizlere yardım 
dakf ılrnesini, müttefikler arasm· ol""ak üzere (325) ve (250) mil-
tik borçların kalkmasını, Am~- ... 
a an~n bu borçlar için aldıgı yon dolarlm kredi açılmasını 
1~jlık (50) milyon İngiliz lira· istemişlerdi. 
rıı 11 

an vazgeçnıesini ve bütün Vaşington IO - Mesai Nazı-
le~~le~etlerdeki gümriik tarife- rı reisicümhura bir rapor vere-

Bn ındirilmesini söylemiştir. rek Amerika tabiiyetine ait kanun• 
u zat demiştir ki : 

1'. - lngillerenin şimdiki siyaseti ların da şiddetli bir ıekle ko-
hi tir• ~e hay~e gelmiyen biiyük nulmasım teklif etmiştir. 
): d:-Iıliktir. lngiltere bütün dün· l931 de (42236) muhacir 

Yı •flAsa stirüklüyor. Amerikaya girmiş bulunacaktır. 
. leningrat Fen eri Geçen sene fesatçılıktanh d~l~yı 

le ~ıga 10 - Sovyet hiikfımeti, (18) bin yabancı hudut arıcıne 
ha~lngrat metbalinde Le~nin çıkarılmıştır. 
la ıra~ını teyit maksadile muaz• b · d · • 
~. bır abide inşasına karar ver- Nevyorktaki Hürriyet a 1 esı ~ı-
~· Bu abiılbnis P''•• ğ hi fener vazifesini g5recektır · 

illan mimar yapmıtbr. Bu abide Yüksekliği (110) metre olacaktır. 

SON POSTA Sayfa ı 1 
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Tayyare Piyangosunun Keşidesine Bugün Başlandı 

• 
Bugünkü Keşidede ikramiye Kazanan 
Numaraları Aşağıda Okuyunuz 

On birinci tertip Tayyare Piyagosunun beşinci keşidesine bugün öğleden sonra Darülfünun konferans 
salonunda başlanmıştır. Keşideye yarın da devam edilecektir. Kazanan numaraları aşağıki sütunlard::ı 

bulacaksınız. 

15,000 URA 
Kazanan 

24110 
12,000 URA 

Kazanan 

42253 
10,000 URA 

Kazanan 

36354 
3,000 URA 
Ka~anan 

32829 
1,000 URA 
Kazananlar 

15670 
8278 

29471 
39915 

17584 
19607 
34165 
21170 

5465 36552 
7150 7246 7591 

200 URA 
Kazananlar 

45613 
36982 
10056 
19347 
30930 
10483 
18098 
22352 
22672 
13366 
47257 
42718 
5862 
4511 

19845 
3905 

41647 
2069 
8567 

43902 
25442 
12852 
18196 
31463 
18070 
34802 
46134 

189 
3333 

15540 
6371 

37709 

30490 
20795 
25141 
29592 
12952 
36259 
25686 
26186 
21658 
15068 
10265 
34405 
37630 
21617 
16940 

70 liRA 
Kazananlar 

16560 
21038 
49061 
29413 
16833 
42293 
25243 
5047 
37966 
6570 
37303 
43963 
2590 

34689 
42876 
37ı9 

11067 
22348 
2399 

11760 

39119 

38811 

20742 

42976 
35568 
26862 
19369 
5263 

43357 
164 

34321 
11506 
22429 
42484 
37444 
35135 
28261 
21728 
35084 

2881 
48432 
45038 
42019 
26561 

26560 
27954 

35685 28833 
37357 36395 
7676 • 29286 

38715 21761 
30767 39256 
26786 
2205 

29821 
2.5009 
18204 
10364 
32267 

4653 
28104 
11882 
46765 
34064 
6376 
787 

3237 
18335 
36034 
21337 
15065 

987 
49872 
43595 
2581 

34644 
46.!76 
25537 
33198 
49260 
9887 

49582 
9173 

49381 
42610 
18973 
47374 
14864 
12352 
8512 

15271 
40055 
«728 
23995 
21055 
40237 
43'0 

40C65 

24522 
%4383 

425 
48724 
4948 

48042 
35173 
37779 

9390 
27049 
19519 
1824 

14425 
12805 
25714 
2330 

14625 
6568 

18437 
45874 
17377 
30539 
16513 
9686 

27609 
20051 
14121 
24ı71 

3~7 

27688 
18.!67 
20'295 
18590 
1 t99'l 
42918 

14617 
10372 
35603 
8721 
1296 

11397 
38446 

t6052 
2911 

23396 

19958 
13254 
9755 

28170 
7007 

45034 
3176 

38752 
33766 
10925 
37610 
44376 
48501 
38361 
5157 

19251 

33051 
11475 
31648 
21666 
46796 
2?067 
3066 

40406 

38858 
41673 
26280 
6869 
0004 

13942 

36277 

41895 
14489 
44353 
41188 
12603 
3975 

47763 
37007 
16483 
49147 
38267 
17776 
6831 

17522 
26473 
40844 
42650 
43077 
34415 
23388 
43635 
23174 
3990 

1239.l 
47155 
14442 
2101 
3931 

6438 
4429 

26312 
4876 

16111 

12518 

48373 
27686 
'1202 
43070 
45340 

10148 
21911 
13598 

42763 
86 

42000 
44015 
33147 
34119 

2019 
28.103 
33759 

4453 
13310 

46258 
36789 
9147 
8.148 

17652 
49161 
4510 

47095 
25828 
31157 

17649 
22325 
9857 

19170 
18755 
37543 
38tt3 
3542 

40858 
17959 
24831 
11647 

21141 
33630 
22591 
21907 
7900 

31477 
27178 
34782 
39513 
-~90 

23466 
21398 

24173 
15139 
10490 
33994 

4258 

21693 
16170 
35793 
8104 
4161 
9972 

44963 

30135 
42384 
10958 
42164 
33806 
2854 

31154 

16741 
2476 

16731 
24194 

3007 
~ 
16156 

2,000 URA 
Kazananlar 

45987 
27163 
40840 
125 LiRA 

Kazananlar 
31958 
41390 
44616 
35436 
32515 
29761 
33870 

43178 
25278 

8620 

3344 
20605 
14093 
44289 
17527 
10517 
4779 

11145 
28179 
8396 
4588 

34629 
29811 

18487 

2175 
28093 

1819 
27048 
15079 
49565 
21471 

41500 
30884 
10165 

8652 
3087 

47447 
34904 

16343 
71 

24548 
38722 
a9()8() 

36237 
27297 
17198 

1548 
14598 
24861 

1540 
40l44 

38005 
24778 

29824 
38351 

13274 

8914 
49359 

38268 

37405 
19969 

7122 24528 
36491 - 43628 

43()52 15598 
13605 

IG97 
17471 

21366 
28165 
22983 
45223 
39266 

2942 
19196 
49135 

48670 

36031 
14274 

44627 
ısı 

33780 

47569 

2433 
47859 
4349 

42352 
14265 
12 59 
14652 
2201 

33474 
38213 

37772 
11494 

42769 

37368 
11899 
41001 
40111 

49589 
13986 
41749 

29383 
11109 
12050 
3588 

12870 

36605 
20532 
46689 
28910 
39216 

24598 

35163 

8966 
36739 
43949 
12596 
25882 
7395 

31535 

42546 
12012 

36938 
43773 
42139 
11286 

24146 
49480 

36441 
47392 
45292 
8726 

20100 

32909 

46245 
11858 

8216 
37980 
37550 

35154 
17313 
1290 

15044 
2079 

tf7045 

2404 
18478 
25265 
34410 

14009 
34326 
279'.!5 
8603 

11817 

8174 

19968 
8974 

46329 
2'148-1 

11373 

3571 

4778..5 
20339 
41109 
36755 
24699 
40489 
21785 

25120 
41176 
17681 
9294 

36937 
3611 

46823 
1250'J 
9989 

48882 
5680 

428.1'1 
47948 
38(B4 

47393 

37490 

26379 
259.14 

24686 

22246 

11965 

16051 
39788 

43.125 
12455 
44823 
33193 

13750 
6229 

35274 
17819 

40023 

46043 
20575 
18&11 

981 
18661 

47012 

12275 
4989'1 
38920 

98'.lO .. 
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12 Sayfa 

1 İstanbul Belediyesi llanlan 1 
Beyoğlu Belediyesinden: Şiılide ( Cabi) Rumeli caddesinde ye

niden inşa edilen kanalizasyona rapb icabeden kulak mecraları 
hakkında 1!VNo. Ju hane mutasarrıfı Ferit Beye tebligat yapılmak 
Hzere araml.lluf ise de bulunamadığından tarihi ilAndan itibaren iki 
gün zarfında:ı daire heyeti fenniyesinin tarif edeceği vaziyette kulak 
mecrasını esu mecraya raptetmediği halde daire marifetile yapı
larak masarifin yüzde on cezasile tahsil olunacağı tebligat maka
mına kaim olmak üzere ilAn olunur. 

Bayiiniıdenl Her vakit 

"GUİ,, - "Gui 40 Fin,, - "REX,, ~ 
Çoraplarile "GEVE,, iç çamaşırlarını ve büyük Fransız marka 

GAS TON VERDIER kadın çoraplarını isteyiniz. 

1 

SON POSTA 

Terkibinde külliyetli miktarda iyot ta
nen ve fosfat mevcut olup ensicei uzviye· 

ye sür' ati temessülü sayesinde, kansızlığa, 
vereme istidadı olanlara ve bilhassa emra· 

zı asabiye ve zafiyeti umumiyeye tesirab 
şifaiyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesiratı nafı· 
ası pek seri olup renksiz, hastalıklı, za-

yıf, sıraca veya kemik hastalıklarına müp
tell çocuklar az zaman zarfında diş çıka-

rırlar. Çabuk yürürler. Tombul tombul 
olurlar. 

Sui itya tla sabavetini ve gençliğini sui 

istimal eyliyenlere, ademi iktidara pek 
müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye, hazmi 

teshil, renge tazelik ve veçhe taravet bah
şeder. Bez, evram, cedir, çocukların yiiz 

] 

ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik ve ekzc-1 V A P U R {A R _ mada pek müessirdir. 
.. _______ il: ____ .. Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da birin-

.. E sall•• 
LAstlklerldlr --

i 
ciliği ihraz eylediği gibi bütün alemi taba-

s EY R İ SEFA İN bette takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve mem· 

~~--------------------~ Merkez ı;centa•ı: Galatada Köprübllfı H. 2362 leketimizin etibbasmın raporlarını kazan-
Şube A. Sirkeci MühUrdarı:ndehan 2. 2740 mıştır. Şişesi 60 büyük 100 kuruştur. De-

posu: Hasan ecza deposudur. Eczacılara 
ve toptancdara büyük tenz.iJat. 

Kanunuevvel ıt 

Köprü - Kadıköy - Haydar
paşa iskeleleri dahilindeki 
büfe ile Köprü - Adalar is
kelesindeki kulübe birer sene 
beşer ay müddetle ayrı ayrı 

~~~~~~~~~~·~~~=--_:.:.;~~~~~~~~~~~~-====::..-::;:;.." 

Ademi iktidar ve bel 
gev,şekliğine 

kiraya verilecektir. 
lbale 21 • 12 - 931 saat 17 de 
Teminat % 10 dur. 4231 

Kadıköy de 
Kindergarten 

Öksürenlere: KATRAN HAK K 1 EK RE~ 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUA VE
NET VEKALETİNDEN~ 

karşı en müeuir deva SERVOIN 
h•plarıdır. Detı!!_D111, 1.tanbulda Sirke
cide::- Alt Rıza; Merkeı eczanHldlr. 
Taşraya 150 kluq poıta ile 16nde· 
rilir. Jzmirde lfr8* pu:a.rındakf, Trab· 
r.onda Yeni Ferah eczanHlnde 
bulunur. 

Y annki cumartesi sabahı 
açılıyor. Çocuklarını yazdır
mak istiyenler saat dokuzdan 

itibaren mllraca't 
etmelidirler. 

(1262) numaralı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununu 
(12) inci maddesi mucibince bütün müıtahzarlarm harici ambalsj· 
larile tarifenamelerinde perakende aabş fialinin yazılması iktiı~ 
eylediği halde bir takım ecnebi müstahzarlarının bu fiati ha"' 
olmadıkları görülmektedir. Memlekete ithal edilen ecnebi nıOs 
tahzarları üzerinde dahi İstanbul .piyasasına göre tesbit edildir 
gösterilmek üzere Türk parasile perakende satış fiatinin bulunına5' 
hususunun bu gibi müstahzarlan ithal edenler tarafından en kıs' 
bir zaman zarfında temin edilmeai lüzumu ilin olunur. (436') 

Şirketi Hayriyeden: 
YILBAŞI PİYANGOSU 

BÜYÜK İKRAMİYE 

1.000.000 Liradır. 
Keşid Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler Azalmaktadır. 
A ELE ED İNiZ ! 

f fr HAKiKi ~i 
~o O G: 
~~RADiUM]J 

iKTiSAT ve TASARRUF 
HAKKINDA 

Mühim bir tavsiye 

./1 A 

./'UKUFE 
ITRİYATI 
TABIATIN MUMESSILIDIR 

Yüksek zevklere kış içinde 
baharı yaşatır. 

ZA Yl - 26950 numaralı Ku· 
ponumu zayi ettim. Yenisin' çı
karacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. ENVER 

Dr. A· KUTİEL 
Cilt ve zührevi hutalıklar tedavi

baneıi. Karaköy büyük mahallebic 

Halis İsveç çeliğinden mamul HAKİKİ RADİUM 
tıraş bıçaklarımızın tanesini her yerde 5 kuruşa satılır
ken yaldızlı ilanlara kapılarak ecnebi tıraş biçaklarına 
7 1 

/ 2, 10, 12 1 
/ 2 kuruş ve daha fazla para vermek beyhu

de paranızı sokağa almak demek olup adeta günahtır. 
Paranıza acıyınız. 

HAKİKİ RADİUM tıraş bıçaklarımızı bir defa kulla
nınız; tecrübe ediniz, diğer bıçaklarla mukayese ede
rek kanaatinize göre karar vermeniz menfaatiniz ikti
zasındandır. Radiyum Ticarethanesi Müdüriyeti 

Eyyamı adiye tarifesinde 36 ve 137 numaralı seferler Ktoll" 
nuevvelin 12 inci Cumartesi akıamından itibaren berveçbiati tacfil 
edilmiştir. 

Saat 16,55 de R. Hisarından hareket eden vapur 16, 12 d• 
Uluküyden hareketle 16,20 de R. Hisarına uğrıyarak Kandilli1e 
JCÇecek ve Kandilliden 16,30 da hareketle A. Hisarı, KanlıcJı 
lstinye, Çubuklu, Paşabahçesi ve Beykoza uğrayarak Yenikö1' 
gidecektir. 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

İşsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza biı· felaket S?"elebilir. 

Ah benim de bir 
Kumbaram olsaydı ! .. 

)emek fayda vermez l 

( Türkiye İş Bankası J 


