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Sene 2 - No: 472 . 
- 17 Teşrinisani 1931 idare işleri tel~fonu: l•tanbul - 20203 Fiab 5 kuruş 

iTHACA.T LİSTESİNİ NEŞREDİYORUZ 
İthalatın Tahdidi 
Kararnamesi 

Hükumet, mühim bir 
ikflsadi tedbir olmak üze
re ithalatı tahdit etti. Dün
kü nüshamızda bu haberi 

Devletlere 
D Nota Verildi 

a ..... te er• ı 
yeni Kararnameye Göre Tanzim Edilen İthalat Listeleri 8 inci Sayf arnızdadır 

. Ankara, 17 (Hususi)
lthalatın tahdidi hakkın
daki kararname ile hu ag 
ve gelecek aya ait ithalat 

verirken bir de kararname Hükümet, Yeni ithalat kararnamesine göre memlekete firmesi yasak olan ecnebi eşyasının liste· 
neşredildiğini yazmıştık. lerini tanzim etmiştir. Bunları üç kısım üzerine muntazam tekilde ayJrdık. Karilerimiz bu suretle memleM 
Bu kararnameyi aynen kete girmesi yasak edilen ecnebi eşya.ile bu ay nihayetine kadar hangi fŞyanın girebileceğini ve önü· 

müzde kanunuevvel ayında ne gibi eşyc.:un ithaline müsaade olunduğunu 8 inci sayfamızda kolayca 
3 Üncü sayfamızda bula- görecekler ve okuyncakldrdır. 

listesi, Hariciye Vekaleti 
tarafından birer nota ile 
birlikte buradaki ecnebi 
devletleri sefirlerine bildi
rildi cak ve okuyacaksınız. ·~---__ -----------------

G-ümrÜk Tahdidatı Ve !Gümrükteki 

T .. J V . . 1 Eski Eşyalar uccar arımızın azıyeti . Ankaradan alman bir habere 
göre, 16 tetrinisaniye kad~ 
gümrliğe gelmi~. beyannamelen 

Büyük Mağazacılar, Trikotajcı, Çiko
latacı Ve Sair Tüccar Ne Söylüyor? 

Dün tek bir sandık bile girip çıkmıgon lstanbul 
Gümrük amharltırından biri 

lthalAt eşyasının tahdit edi- geçmedi; tahdit fiili bir emrlva-
leceğine dair bazı tilccarın tica· ki oldu. Bütçenin ve umumi ti-
ret odasına yaptıkları müracaat- caretin tevzini için bir zaruret o-
lin. ki bunu ilk defa "Son Posta,, larak kabul ve tatbik edilen bu 
haber vermiştir. • Üzerinden çok L Devamı 7 inci aayfada) 

a t 
a 

yerilmi1 ve resmi muameleleri de 
bitirilmiş olan mallar ile koliler 
hakkında eski hükilmler tatbik 
edilecek, bunlar memlekete gire· 
c~ktir. 16 teşrinisaniden sonra
kıler hakkında yeni hükümler 
cari olacakbr. 

MühimMüzakereler 
Hükumet Fırkaya izahat 

Verecek, Ayhklardan 
Yüzde On Kesilecek 
Ankara, 17 (Hususi) - Halk 

Fırkasının Meclis grupu idare 
heveti dün toplandı, hükQmetin 
aldığı mühim iktısadi tedbirlerin 
Fırka grupnnda görüşülmesini 
karalaştırdı. 

Fırkanın. Meclis grupu bugün 
toplanacak, Iktısat Vekilinin yeni 
tedbirler hakkında vereceği iza
hatı dinliyecektir. Ayrıca ( Buh .. 
ran vergisi ) de bu içtimada mü
zakere edilecektir· 

Bir İn[ U z gazetesi, J 914 te 
başlıyan haile:ıin zamammııa mi• 
ras bırakt ğı acı manzarayı fU 
karikatürle tesbit etmiştir. 

On beş sene eYvelki cidal, 
bugiln ortay~ ~ir yıj'ın işıiz •e 
işıizJiğin neticesı olarak ta azim 
bir kafilei sefalet çıkarmııtır. 

k t M t.1 d . tt Beşeriyet şimdi bu derdi 
Batıran vapur kaptanı..J.Motol Batan vapur ap '"" . en ısa a tedavi iJe uğraşıyor. 

M A Ü 
adlı va.,urn olduğu için icap eden =-==-==--====-=-~ _ 

armarada rang rra • ı ~ d F hllku 
lspan 

1 
b bran resmi muamelenin mensup o dugu dev· cek ve cra:n a ransız mc· 

F yo vapurunu a L letçe yapılması lazımıcclmektedir. tine bildirecektir. Hukuku dilvel 
ransız bahriyesine mensup 0 • b 'b" · ti d b t 

Loing t hk.katı bit• Tahkikat evrakı, Adlıye vası· u gı ı vazıye er e u arzı 
vapurunun a 1 H . · V kil ı·no Yerile- hareketi Amir bulunuyor. 

iliştir. Bu gemi resmi bir devlet tasile arıcıya e • ı 

Cenup Hududumuzda 
Kaçakçılar Tutuldu 

Birçok Eşya Ele Geçti, Fakat 
ı Kaçakçıların Hepsi De Kaçabildiler 

Eşyayı gakalıgan /edak8rlar ve tutu.lan eşga 
Mardin (Hususi) - Bir ka- Mardine iki saat mesafede Va-

çakçı kafilesinin Cenuptan gele- dissiv, mevkiinden geçecekti. Va-
rek mühim bir eşya yOkll ile kit geç, gece karanlıkb. Takip 
Şimale geçeceği haber alınması heyeti, Vadluig k6yilne vardıia 
üzerine yol Uzerinde lhımgelen ıırada kaçakçı kafilesile karşdq-
tedbirler almmıfbr. Bu kafile, ( Devamı 4 ilncll aayfada ) 

fya 

Kahirede çıkan ( Elihram ) ı 
gazeteıi İstanbuldan telsizle ve· 

rilen töyle bir haber neşretmiştir: 
" Türkiye hllkümeti Ayasofya 

camiinin kireçler albnda kalan 
le1ymetli ve tarihi moıaiklerini 

• zaik rı 

ı 1 

meydana çıkartmaya karar ver• 
miştir. Bunun için de VenediktekJ 
San Marko kilisesinin eıki mo· 
'kl . . k' 1 ı d ,t;y• ı erını ıreç er a hn an 

l aiD mi• 
dan• çıkaran maruf tp' · 

hendlai devet edilmiş•·· " 



2 S'lyfa SON POSTA 
~=========================ı=::==========--======-=====--======--====------===-=--===-ııııiıam=--======-~===============-=---

(Ha/kin Sesi J Günün Tarihi 

ithalatın Tahdidi ----------------------ıBahçıvanJık Sergisi 
Ve Mütalealar 8 "' d p• ff tı• için HazırJık 

Hükumet bir kararname ile ug ay ıyasası arare 1 Vilayet Ziraat Odası dün bir 
ithalatı tahdit etti. Bu karar- toplantı yapmıştır. Bu toplantıda 
name dünden itibaren meriyet lıtanbulda her sene iiç bahçıvan-

mevkdne girdi. Bu buaaata D u·· n z ahı· re Borsa s 1 n da Mu·· hı· m J ıık ve kilçük ehli hayvanlar ser· 
halkın mntaleall ıudur: gisi açmaya karar verilmiştir. 

mı ~rı B. (Kaput tüccarmdan Sulta.ııhama- Mı· k tarda Bu g"" da y s at 11 d 1 Bahçıvanlık sergisi ilk ve son· 
baharlarda açılacakbr. Tavukçu- Son İngiliz buhranı üzerine 
luk sergisinin açılma mevsiml 

eski iktısatr- kaideleri değişmiştir. - --- ---- ----- henüz tayin edilmemiştir. Oda, 
Ş. d' ı k ti • 93 J senesi dünya bufrday malı- Mahsul bol olmamakla beraber Bu ihtiyaçları temin için ihraç ım ı mem e e enn para esas- ~ villyet dairesi ittisalindeki vila-
1 lt .. · d öl "l .. sulünün az oldugv unu ve bugy day istihlak ihtiyaçlarına da kafi ge- memleketlerinde mevcut eski bugv -an a ın uzenn en çu muyor. yet bahçesinin de daimi sergi 

f'.atl-ı·nı'n yilk""-6}ecegı· 'nı' yazmı4tılr le,.ek miktardan uzaktır. day stoklarına müracaat edilmek Her memleket paras.mn kıymetini ..... -. · ... mahalli olarak hazırlanmasını ka-
Aldıg"' ımız yeni mal(lmat bu ha İhraç edilen dünya bugy day zarureti h!sıl olmuştur. Bu vazi-

tutabilmek için ithalatile ihraca- - rarlaştırmıştır. Burada munlazaoı 
beri teyit etmektedir. Dün lhra- mahsulü mevsim bidayetindeki yet buğday fiatlerinin bir su-

tım tevzin etmiye mecburdur. Of R B 1 l 1 mevcut stok ta dabı'I olmak u"ıere tt -k l .. . . .. t . çiçek tarhJarı ve fidan, sebıe ve cat isine, oma eyne mi e re e yu se ecegım gos erıyor." 
Hükumetin ithalatı tahdit eden z E 932 (3S) .1 ihracat Ofı'sı' bu raporu çok çiçek yerleri ayrılacak, ayrıca iraat nstit üsüniln 931 - geçen seneye nazaran mı yon 
bugünkü kararnamesi bu itibarla senesı dünya buğday vaziyeti kental noksandır. Buna mukabil şayanı dikkat görmüş ve alaka- tavuk, güvercin, kedi, köpek 
hayati bir ehemmiyeti haizdir. 1 b kafesleri ve arı kovanları yapıl~ hakkında bazırladıg" ı bir rapor buğday ithal eden memleketlerin dar arı u vaziyetten haberdar 
Binaenaleyh çok doğrudur. elmış' tir. . cak ve bunlar daima burada 

aelmiştir. ilitiyacı fazladır. Avrupada çav- k lacak 
Jf- & Esasen dünden itibaren Islan- a tır. 

Necati bey (Fatih tramvay tnakkuf 
mahalli 34) 

- Buhranh ve fevkalade ı.a
manlarda insanlar, kendilerine 

iyi bir istikbal hazırlamak için 

muvakkat bazı fedakarlıklara 

katlanırlar. Kendi yağlarile kav

rulmaya razı olurlar. Senelerden 

beri ithalatın tahdit edilmesi fik

rini kafamda taşır, memlekete 

giren lüks eşyasının menedilme

ıini isterdim. Hükumet bu yeni 

kararam vermekte biraz geçik
miftir bile. 

O..r INy (Şehzadeb&fl Emlıı Nmettl• 
mahalletl 5) 

- Hükumetin yeni karan 

çok iyidir. Bunun ansızın nqre
dilmesinde de bliyftk bir isabet 

vardır. Eğer böyle yapdmasaydı 
esasen fazla olan ithalatımız bu 

haber üzerine büsbütün f azlalqa
cak ve büyük bir muvazenesizlik 

arzedecekti. Vaktile yeni Güm
rük Kanunu yapılırken kanunda-

ki kayitlerden kurtulmak için 
memleketimize müthiş bir ithalat 

akım başladı. Neticede de bir
çok tüccarımız iflas etti. Bence 

bu karat evvelce ahnaaydı daha 
iyi olurdu. 

* irfan !.mali Bey C Hırkafterif 34 ) 

- Hükümetin yeni kararın
daki bir madde bilhaua mühim- ' 

dir. O da yerli fabrikalanmazda 
iflenecek olaa iptidai m~ddelerilt 

1erhest olank giraıea O. tak
dirde fabrikalarımız iş bulacak, 

meseli. twikota~ılarım•zm •e do

katuaalanmmn sen zamanlarda 
kötüleşen vaziyetleri düzelecek

tir. Aynı zamanda da memleketi

mize lüzumsuz teJler girmiyecek 
ve paramız barice çakmıyacakbr. 

Bu raporun şayanı dikkat nok- dar mahsulü geçen seneye naza- • M b 
talarmı dercediyoruz: ran (40) milyon kental noksan bul Zahire Borsasında buğday Bır Uşteri Kay ettik 

fiatleri yükselmiye başlamıştır. Eaki bir muş-terimiz olan Çe-
" 1931 • d" b vd olduguv ıçın bug" day talepleri D B d k h ti senesı unya ug ay ün orsa a ço arare i mu- ko.lovakya bu sene kendisine 

istihsalaAtı, R usya hariç olmak artacaktır. Buğdaya bu sene mel I t · t' B' k a e er cereyan e mış ır. ırço lAzam elan tiitOnleri Yugoslavya• 
Uzere 1930 senesine nazaran pek olan ihtiyaç (240) milyon ken- tacirler, satın aldıkları mühim dan almak nzere bu memleketle 
azdır. Rusyamn mahsulü henüz taldır ki bu rakam geçen sene- miktarda buğdayları ambarlara 
kat'i olarak malüm değildir. ye nazara (20) milyon fazladır. depo etmektedir. bir mukavele yapmışhr. 

Belediye Enet1111enferi 

iP VE HALAT 
Yerli ltfamulat 
Rekabet 
Karşısındadır 

Çok eski zamandanberi Türk 
gemi<iliğiııin bütün balat ve ip 

ihtiya<'.ını temin eden ip ve balat 
aanayiimiz, bugtln çok sönük bir 

vaziyettedir. Evvelce Kasımpa
pda mevcut ( 12) müesseseden 
bugiin (2) müessese kalm1Şbr. 
Ünye, Kastamonu, Fatsa mınta-

kalannda bu işle iştigal eden 
ve kendir eken oldukça mühim 

bir nüfus vardır. balyan halat
lannm rekabeti ve milli müesse
selerin Türk halab kullanmama
ları halat ve ip sanayiimizin sön
mesine sebep olmuttur. Bu me
sele hükumete bildirilerek bu 
aanayiimizio de 
necektir. 

himayesi iate-

l(ahveci Çıra~nın Marifeti 
Gala tada kah·\'ecİ çırağı Eşref, 

elinde kama ile ve son derece 
sarbot bir halde Deapinanm u
mumhanesine taarruz etmiş ve 
camları da kırdığı için yakalan
mıştır. 

Sin1Andifer 
' 
Haydarpaşadaki Şimendifer 

Mektebinde dün saat üçte müki
fat tevzii merasimi vapılmıştrr. 

Pazar Liki 
Evvelki Gün Program 

Niçin Tatbik Edilemedi? 

Taksim stadyomunda yapıl
ması takarrür eder> pazar Jiki 
dün yapılamamıştır. Çünkü like 
dahil altı kulfioten Bqiktaş ku
lübü bu maçlara iftlıakten vaz
geçmiş ve bu kararını bir itizar· 
la alakadarlara bi ldirmiştir. Bu
nun üzerine Galatasaray, Fener, 
Kurtuluş, Pera ve italyan Kulüp
lerinin iştirakile pazar Jiklerinin 
yapılması kat'i surette kararlaş
hrılınışhr. Fakat Beşiktaşın çe-
kilmesile yeniden hadis olan te
ferruata ait bazı hususatm halli 
için Ö;ıümüzdeki pazar günü tek
rar bir içtima yapılacaktır. Ondan 
sonra ilk pazar günü ilk pazar 
liki yapılacaktır. 

Galatasaray Maglüp Oldu 
Pazar gUnü İtalyan takımı ile 

karşılaşan Galatasaray takımı 
(2-5) maglüp olmuştur. 

Galatasaraylı Rebii Beye dok-
torlar iki ay istirahat tavsiyesinde 
bulunmuslard.,, 

Müdafi Burhan Beyin de pederi 
basta olduğu için o maçla ta işti
rak edemiyecektir. Bu vaziyetle 
Galatasaray takımı zayıf 'bir man
zara göstermektedir. 

Kumarcılar Vı."..:iandı 
:;.M~ai Hayık ve Talat ismin

de iki şahıs Taksim talimiıaM 
meydanında kumar oynarlarken 
cürmü meşhut halinde yakalan-

ı rnışlardır. 

ÇiFTE MÜSADEME 
Fransız Sefareti 
Bir Dava 
• 
ikame Etti 

Geçenlerde Haliçte bir fırtına 
esnasında bir müsademe olmut 
ve (Y aldmm) ismindeki mot6r 
Fransız sefaretine ait ( Jermen) 

vapuruna çarpmıştı. Aradan ya
rım saat geçtikten soma Liman 

Şirketine ait bir mavna da gele
rek yine ]ermene çarpmq bat
mıştır. 

Bu bidise lizerine F ranıız 
sefareti (Yıldırım) motC>rü sahibi 

aley~inde bir basarat davası aç
mıştır. Dün bu dava ile meşgul 

olan Birinci Ticaret Mahkemesi 
hadisenin şahitlerini dinlemiş 

ve Jermen gemisindeki basaraba 

ne miktarda olduğunu tayine 

lüzum görmüş, meseleyi ehli vu
kufa havale etmişti. 

Katil Ve Maktul Meçhul 
Düakii aüslaamı.ta Alnrkapı

da bir ceset bufonduğunu, feci 

bir cinayetin izleri me.inde yü
riinctüpai yan..fhlr. Ba cesedi 

polise haber veren çocuklar ser

best bırakılmışlar, fakMt 6ltıniln 

hüviyeti henüz anlatılamamı~tır. 
Cinayetin faili de meçhuldür. 

Ankara,(Hususi)-Dahiliye V .. 
kl.letinin hazırladığı yeni hu 
IAyiltada Belediye encUmenlerinia 
ullhiyetleri artbnlmııtır. 

Yerli Çiçekleri Himaye için 
Şehrimiz. Ziraat Ocluı, lkt-t 

VekAletlae mlracaat ederek A•• 
rtipadlıa ithal edilen PÇft.Lerin yeril 
çlçelr drutine sarar Yerdipl, tedlblr 
ahnmuını ı.temqtir. 

Bir Tacir lflls Etti 
Birlaci ticuet malakemeaiade 

~kpanrıncla liatikçlHk n kunclu .. 
raalık yapan Refail Ş.ul Efendiala 
61 bin lira He lfliaına karar nrilmlt• 
tir. lliflialn mal ve m6lldine 8 bin 
dra la7met konmu9tur. 

işten El Çeitirildi 
Eminönl polis merkezi komi· 

lel' muavinlerinden Hiiaeyin Av· 
ni Efendiye görülen lüzum üze· 
rine işten el çektirilmiftir. 

Çuvaldan Oktruva Ahnacak 
Belediye Daimi Encümeni ha· 

riçten giren çuval ve kanavi• 
çelerden oktruva resmi alınmasına 
kar vermiştir. 

lstanbul Sporun Kongresi 
Is. spor kulübü umumi kitq,. 

fitinden: 

Önümüzdeki 20 • 1 1 - 931 cu
ma gilnü saat onda senelik umu· 
mi konrremi& aktedileceğinden 
azanın kulüp lokaline gelmeleri 
rica olunur. 

Yağlı Mo"eri 
Muhittin isminde biri dlo 

Beyoğlunda bir mağazaya müşteri 
11fatile girmit ve bir çift ipek 
çorap çalarken yakalaa•ışbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Körük 

a Hasan Bey - Pazar ola körük· 
~~aşı ... Eline o k&rikJeri almıı nereye 
ııdıyorsum 

götürüp satacağır:ı. Çok sipariş var. Sen 

1 
2: Körükçü - Ha!jan Bey ... Bendi&e l 

ele beoimle beraber gel de bu körükleıin 
orada ne işe yaradığı:n gör! 

o 

3: Pendikliler den biri - Hasan Bey, 
Bu körükle sığır, keçiyi 'işirip dann ya
pıyoruz, )stanbul<!a sahyoruz ! 

eli. 
4 : Hasan Bey - Biz .. et. et" ıJ• 

yanıp tutufuyonız. aiz yanıma lar 
fidiyonunm, beyaba 1 



He gün 
-----İhtikarın 

Önüne 
Nasıl Geçilebilir? -

Birkaç gündür, Şehir Mecli· 
ainde hayli münakaşaları davet 
ed t ·ıbtiklrile nasıl mücadele 

en, e d'l kt d' edilebileceği tetkik e 1 me e ır. 
Muhiddin Beyin, M~~li~te et 

rneseleıi etrafında verdıgı ızahat, 
bu meselenin nekadar girift 
ve nekadar muhtelif cepheleri 
~lduğunu göstermektedir. Fakat 
B.elediye de, bu ihtiklr ile mü-
cadele için bir çare bulamamak
tadır. 

Bizce et ihtlkln ile mUcade
lenin iki yolu vardır: 

Birincisi: Belediyenin et mcse· 
lesini Uzerine alması ve sahşları 
bizıat idare etmesidir. Mademki 
et meselesi, zaruri gıda ihtiyaçla
rmdan birini teşkil etmektedir 
\te mademki et fiatlerinde ihti-
kar olduğu muhakkaktır. O hal
de belediyeye düşen ilk vazife 
bu işe vazıyet etmek ve serbest 
ticareti ortadan kaldırmakbr. 
Narh koymak, et satan dükkan
ları tahdit etmek gibi tedbirler, 
muvakkat ve tesiri mahdut ted

birlerdir. 
Filvaki belediyenin et mese· 

lesine vazıyet etmesini söyle-
mek kolay, fakat tahik etmek 
güçtUr. Fakat bu prensip 
kabul edildikten sonra 
tatbiki çarelerini aramak müm· 
kündür. Bugün Avrupa belediye
lerinden birçoğu eti kendileri 
~esip, kendileri satıyorlar. Bu 
)>elediyelerin tecrübeleri bize 
misal olabilir. 

Bu it için muktazi ıermayeye 
~lr baılangıç olmak üzere bele
(tiyenin elinde ( 300 ) bin lira .... 
~adar bir para bulunduğunu ıöy
~üyorlar. Belediye bu para ile 
lıe başlayarak, serbest kasaplarla 
~ekabete girişir. Fiati dllşürllr ve 
tedricen bütün et meselesini ken-
~i eline alır. Bunda tatbiki müm
kün olmıyan birşey gör~Uyoruz. 
~ İkinci bal çaresi de, lsveçlile
rin bulduğu usuldür. İsveçte, be
lediyenin yardımile şehrin her 
tarafında büyük kooperatif 
teşkilatı vücuda getirilmiştir. 
Bu kooperatifler halkın gıda 
maddelerini, hem daha ucu· 
ia satmakta, hem daha temiz 
\'ermektedir. Doğrudan doğruya 
belediyenin kontrolil altında ça· 
lışbkları için, kooperatiften alı
nan eşyanın hileli olmadığına 
halkın emniyeti vardır. Yalmz 
~u emniyet kooperatiflerin ~ü~'
atlc inkişafına yardım etmışbr. 

Bizde de kooperatifçiliğin teş· 
•iki Ifirnngelen b~ . :amandayız~ 
Belediye, şehir dahıhnde; ev~ela 
•t meselesine ait kooperatıfler 
tesisi ile işe başlarsa, hem ucuz 
Ve temiz et temini mUmklin 

• olur' hem de bu mesele bir defa 
)a mahıus olmak üzere teşkilita 
taptedilerek halledilmiş olur. 

BuglinDn meselesi teıkilat 
llleselesidir. Bu teıkilit vüc .. uda 
tctirilmedikçe, hiçbir madde uze
finde ihtikir ile mücadele mllm· 
1'un değildir, belediye, bütün 
~es'uliyeti üzerine almak cesare· 
tuıi gösteremediği takdirde, bu· 
•.u kooperatiflerle paylaşmak. ta· 
likıne tevessül etmelidir. Şehırde 
J•da maddelerinin satışını koope· 
t'atif suretinde teşkilatlandırmak 
bugün belediyenin yapabilece.ği 
tn radikal ve en faydalı tedbır
dir. 

Maarif Vekili Şehrimizde . 
Garp vilayetlerimizde tefttş 

~eyahatine çt'can Maarif Vekili 
1. sa~. 8ey, Trakyaya gitm~k üzere 

ugun şehrimize gelecektır. 

1 - Yarını yanm inanmış, 

yarım ole.umut adamlar, tehJikeli in

aanlardır, Bütün dünyada hapiıha

neler bunlarla doludur. 

2 - v~mm itık diinyaınn en 
betbaht adamıdar. Çünkl ·ıeYgill
ılnln kuıurlarım görmlyecek kadar 
gö:ıleri kapılıda değildir. Herıeyl 

görür ve muztarip olur. 

Yarım insanlar ll-

" - Bir darbıme1el vardır: Ha
yatta huzur ve rahat içinde olanlar 
taılNmen fena, yahut tamamen iyi olan 

kimaelerdir. Bir ş~yden heyecaJJ ve 
zevk duymak iııtiyouanız, ayakla
rınızı ıuyun kenarına ıokup tered
düt etmeyiniz, birden suya dahnız. 

=-====:===-z.,,....===,,_,,==-================ 

• 
TELGRA HABERLER 

Tahdit Kararnamesi 
Yeni Hazırlanan Kararnamenin Bütün 
Maddelerini Aynen Neşrediyoruz 

- ---- ---
Ankara, 16 (A. A.) - 1872 numaralı kanunun 

ikinci maddesinin verdiği salahiyete istinaden hü
kumetçe, memleket iktızadiyatmı korumak üzere 
ittihaz olunan tedbirleri havi 12 teşrinisani tarih ve 
11940 numaralı kararname bugünkü resmi gazetede 
neşrolunm~tur. 

Kararname alb maddeden ibarettir. Bu madde~
ler aşağıda yazılıdır. Kararnameye teşrinisaninin 
ikinci msfında ve klnunuevvel ayı zarfında memle
ketimize ithaline müsaade olunan maddelerle bun· 
Iarın miktarını gösteren bir liste merbuttur. 

Madde l - 1931 senesi ikinci teşrininin 12 
sinden itibaren Tiirkiyeye ithal edilecek eşyadan 
iptidai madde olarak Tilrkiyede müesses fabrikalar 
tarafından kullamlmıya mahsus olmıyanlarmın her 
ay içinde ithal edilecek azami miktarları İcra Ve• 
killeri heyeti karariyle muvakkaten tahdit olunur. 

Bu suretle vücuda gelecek olan ayhk kontenjan 
listelerinden ikinci. teşrinin 15 günU ile birinci ka
nuna ait olanını derhal ve diğerleri en aşağı iki 
aylak olmak üzere imli ve tatbik olunacaklardır. 
Gelecek kontenjanlar tatbik tarihinden en az 20 
gün evvel resmi gazete ile ilan olunur. 

Listedeki kontenjanlara mahsuben gümrüklere 
vürut edecek eşya vürutları tarihleri sırasile ve 
her ay için mukarrer listeyi geçmemek üzer~ ~w. .. 
lekete ithal olunur. Horiı~ıi bit- il'!' z~f,~r!.a vürut 
eden eşya o ayın hassasmı geçtiği takdirde fazlası 
vürut tarihleri sırasile müteakip ay başında ve o 
aym kontenjanlarına mahsuben ithal olanur. 

Madde : 2 - Kontenjanların tesbitinde ve her 

ay ithal olunacak miktarların tayininde memleket 
sanayiinin inkişafı ve mevzii san'atlerin icapları 
göz önünde tutulur. Pahalılığı tezyit edebilecek 
hususların ve fiili inhisar teşebbüslerinin ref'i ted
birleri alınır. 

Madde 3 - Devlet bUtçesile hususi ve mülhak 
blltçelerden ve amme müessesleri " Darülfünun 
gibi ,, ile menafii umumiyeye hadim müesseseler 
" Hilaliahmer, Himayei Etfal gibi 11 bütçele-
riuden ve bir imtiyaz işleten müesseseler 
ve Şirketler tarafından verilmek üzere ecnebi 
memleketlerinden satın alınacak eşyaya mukabil 
bu eşya bayilerinin memleket mahsulat ve mamu· 
lihndan muadil kıymette efya satm almalarının te
min olunması işbu mubayıahn, icrası için riayeti 
mecburi ıarthr. 

Ancak beyan olunan şekilde, fakat imkAnı ol
mıyan veya amme hizmetinin ifası imkansız kılan 
vaziyetlerde bu mecburiyetin hükmen veya tamamen 
ref'i icra Vekilleri heyeti kararma bağlıdır. 

Madde 4 - Ticaret plAnçomuzun açık olduğu 
memleketlerle yapılacak veya yapılmış olup ta 
milddeti bittiği için yeniden aktedilecek muahede
lere açığımızı kapatmak üzere bir "Kompansasyon,, 
hissesi ilave olunur. 

Madde: 5 - Birinci maddeye tevfikan tayin 
~~ kontenjanlardan fazla eşya ithali memnu
dur. Ü\;lincü madde hükmli hiıafma kontenjan da
hilinde dahi olsa vaki olacak mubayaat için döviz 
verilmt ıine müsaade olunmaz. 

Ma•lde: 6 - İşbu karamamt>nin icrasına İcra 
Vekill~ri Heyeti memurdur. 

Yeni Biitçe 
Ve M. Meclisi 

'Dükkanlar Ecnebi Meb'uslar 
Mallarını Saklıyor Pansigo_nu 

Ankara, 17 (Hususi ) - Bura· 

daki son vaziyetlerden anlaşıldı

ğına göre, bütçe işi bu sene Hlikü· 
met ve Meclisi çok iıgal edecektir. 

Hükumetin verdiği bütçede bil· 

hassa masraf kısımlarında Meclisin 

mühim tenzilAt yapacağı söylen
mektedir. 

• 

Ankara, 17 ( Hususi ) -
ithalatın tahdidi kararnamesi ve 
tahdit listelerinin neşredilmesi 
milnasebetile burada Gtimrükler 
Umum MüdUrHlğünde hararetli 
bir faaliyet başlamışbr. Umum 
Müdürlük listenin muhtelif güm· 
rtlklere taksimi işile uğraşmak
tadır. Buradaki dükklnlar ecnebi 
mallarını saklaınıya başlamıılardır. 

İSTER iNAN, İSTER 

Ankara, 15 ( Hususi ) - El
yevm meclis azasından yetmiş 
kadar zat bekardır. Bu zevatın 
ikametleri için Evkaf apartuna
nınm bir kısmı ehven fiatJe tahsis 
edilmektedir. Burası denilebilir ki 
bir meb'uslar pansyonu olacak
tır. Ayrıca bir de tabldot tesis edi
lecektir. 

İNANMA! 

Et meselesinin halli, Belediye Meclisince, 
komisyona havale edildi. Bu komisyon azaları 
ayri ayrı tetkikat yapacaklarmtf. Sonra topla· 
nıp bu tetkikatı bir rapcr halinde Belediye 
Meclisine verecekmiş. Belediye Meclisi toplan
dığı zaman - ki ne zaman toplanacağı malum 
değildir - bu raporu tetkik edecek ve karar 

verecekmiş. Belediye bu kararın tatbik edile
bilip edilemiyeceğini tetkik edecek, kabili 
tatbik görürse icraata geçecekmiş. 

Bütün bu (miş) lere bakarak, bugün hala 
pahalı yemekte olduğumuz et meselesinin 
halledilebileceğine ve bizim de ucuz et yiye
bileceğimize, artık 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA/ 

Sözün Kı ası 
Bütçede 
ıVaszl 

Tasar ruf Yapmalıyız? 

---------- P. S. 
Maaşlardan yüzde on kesile-

cegı, buhran vergi~i alınacağı 
haberleri, fena kokulu, <1ğır bir 
hava gibi üstümüze abanıyor. 
Bu acı kokulu gaz, bilhassa, 
mutavazı evlerin tahta çatıları, 

dökülmüş .sıvaları arasmdan ge· 
çcrek fakir ailelerin teneffüs et
tikleri havaya karışıyor. Yüzler 
buruşuk. Gözlerde endite ve 
keder. 

Betonarme aparhmanlarmm 
veya lüks otomobillerinin içinde, 
kapıyı, bacayı iyice tıkayarak otu
ranlar, belki de, bu rüzgArdan 
kendilerini koruyacaklardır; fakat 
ekseriyetin şimdiden göğsü daral· 
mıya başladı. Öyleki derin ve ra
hat bir nefes alabilmek için resmi 
teminata ihtiyacımız var. 

Bütçede tasarruf lazım , di
yorlar ; biz daha ileriye gidelim : 
Elzem. Kağıt üstünde farzedilen 
varidatın ne aldahcı bir tahmin 
olduğunu ben yine bu sütunlarda 
yazmıştım. 1931 bütçesine birçok· 
lan gibi dikkatle bakıyordum. 
Mademki varidatı artırmak müş
küldür, masraftan keseceğiz. Ga
yet basit bir muvazene meselesi. 

Fakat, zevcesinin ve metresi
nin tuvaletlerine ayn ayrı yüzler
ce lira sarfeden hovardanın ka
zancından kesmekle, on lira ay
lıklı dulun maaşından kesmek 
arasında çok fark vardır. Biri
nin kazancından yüzde on değil, 
yirmi kesilebilir; bu, nihayet, o 
hovardanın lüks ihtiyaçlarım 
biraz tahdit ~der: Otomobilin 
benzin tenekeleri, şampanya şi· 
şeleri, ipek kumaş metroları , tu
valet takımlan yüzde yirmi azal
mış olur; fakat ayda elli liraya 
kadar kazananlar için, bir tek 
liranın kıymeti çok fazla, rolü 
çok büyüktur. 

Elli liraya kadar kesıniyelim. 
Yüz liraya kadar yüzde üç, yüz 
elli liraya kadar yüzde beş, iki 
yüz liraya kadar yüzde sekiz, iki 
yüz elli liraya kada· yüzde on 
keselim. Daha fazla kazançlara 
kayabiliriz. Yüzde on beş, yirmi, 
y rmi beş... Bol bol payı var. 

Düstur: Benzinle şampanyaya 
acımıyalım, fakat ekmekle suya 
dokunmıyahm! 

Esrar Kaçakçısı 
-----

Bir Kadın İki Ay Hapse 
Mahkum Oldu. 

Zihniye Hanım isminde bir 
kadın esrar kaçakçıhğından mev
kuf bulunan zevcini ziyaret için 
tevkifhaneye gitmiş, fak at gar
diyanlar üzerini aramışlar, bir 
miktar esrar bulmuşlardır. Kadın 
dün ağır cezada muhakeme edil· 
miş ve iki ay hapse, beş lira da 
para cezasına mahkum olmuştur. 

Kırılan Kasa 
Hırsızlığı Yapan Adam 

Henüz Bulunamadı 
Geçen gün Beşiktaş Malmü

dlirlüğü kfüıası kırılarak ( 2000 ) 
Lira çalınnuş ve şüphe üzerine 
bekçi l\fohmetle diğer bir kişi 
nezaret altına almmışh. Bunlar, 
hadisede alakal:.ırı görülmediği 
için serbest bırakılmışl:ndır. Fa· 
kat kass hırsız' arından T ~~!: İo 

henüz µclis ccz::rcti alb:ı<l:ıdıc • 
Tahkikata de ... a:n cdilmckt~<lir. 
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r~ıB~~~~ı, ..... y,.d•) Kaç Fabrikamız Var? 
anıştır. Böyle bir vaziyeti bekle-

:.~~~. k·~:!';~:~!~0~ıb1~;: Memlek~İİstihsaliİı Bir Kısım ihtiyaç-
oJduğu gibi bırakm1t ve firar 

elm~~,~~en .. ,. bet bOyllk lara Kifi Gelecek Dereceyi Bulmuştur 
aandık ıeker ve ipekli, birçok 
teneke gaz, aigara klğıdı M Mİ· 

redir. Bir tek kurıun ablmalwzıu 
elde edilen bu muvaffakıyet ne· 
kadar bilyük ; kaçakçıların 

kaçmış olması da o darece te· 
essürU muciptir. 

Bu muvaffakıyetli bueketi 
idare edenler resimde görnJen 

Mardin gUmrlik mıntaka memuru 
fikri Bey ve muhafaza tqkilA· 
tından Remzi, Refit, Davut, Ziya 
•• Yasin Efendilerdir. 

Cneal 

Seyfi Bey Ne Diyor? 
Gün&n bir 111e9eJeai baline 

ıelea •• aeoede, btltçemi&clen 
elli milyon liralık bir açığa •bep 
olan bu kaçakçalık mtınasebetile 
GUmrUk Baımndtırll Seyfi Beyle 
ıörUftük. Bi.ze şunlan söyledi : 

- Şark hudutlanmızda baki· 
katen kaçakçılık yapıldığı teıbit 
edilmiştir. Hatta bu huıuıta 
.. mühim " tabiri kullamlabilir. 
fakat ne miktarda olduğu bi
linemez.,, 

Bizim Tahkikatımız 
Bizim tahkikatımwı nazaran 

Şariıc mıntakasında yapılan kaçak· 
çılık hakikaten ~ok mühimdir. 
Suriye hududundan kaçak suretile 
memleketimize gelen mallar ıun· 
lardır-: Müstamel elbise, ıeker, 
cigara kağıdı, gaıyağı. Bunlann 
en mühimmi müstamel elbiaedir. 
Binlerce balyaya baliğ olan müs

tamel elbiseler, Anadolunwa her 
tarafına yay1lmaktad11. Eauen 
Anadolu halkının inamı uamı 

kullanılmış elbise giymek· 
tedir. Kaçakçılığın diğer bir kıs· 
mı da Ruı hududundan ppıl-

maktadır. Bu da manifatuta eşya• 
aıdır. Bµnlann bir kısmı da istih· 
ilk merkezi olduğu için lıtanbula 
getirilmektedir. 

Kaçakçıhk Geçitleri 
Şark budutlanmız.daki bu 

kaçakçıhklardan maada Akdeniz 
aahillerimis ve lstanbul vasıtaıile 
memlekete mühim miktarda 
kaçak efya iİrdiği teabit edil
mittir. 

Radus adası, Akdeniz Abille· 
rinde hatta daha içerilere doğru 
uzanan memleketimizde ticaret 
yapan birçok kimselerin kaçakçı· 
hk nıerkezi olmuftur. Bu ad.dan 
getirilen kuma~ ve manifatura 
e,yası bu mmtakalarda alenen 
aablmaktadır. Binaenaleyh kaçak
çılığa mani olmak için alınacak 
tedbirler yalnız Şark hudutlarımız 
is.in değil, memleketin bütnn 
hudutları için olmaltdlr. 

Bilh11 lstanbul limaunda 
Gümriik ınuha.z.a teşkilltının 
çahşftbilmesi için t'ıhtımın muha
faza altına tllmması lazımdır. 
Galata ve İsbnbul rıhtımlarının 
gayP.t ıerbeıt bir baJde bırakıl
ması pek bü) ük kaçakçılıklara 
meydan vermektedir. Şark hu
dutların 1zdnki muhafaza teşkilatı 
bH< ç avdaııberi askeri t eşkiJitla 
tE> i\ cd ln. i.ş buluım aktadır. 

' --rıle ı malf1m<tta göre önftmUz
c -:.i sc eden itibaren memleke· 
t i· •.. ı tarafında bu usul tatbik 
edi:ecc.rlır. 

Arhk ithalat tahdit edildi. Bundan 
sonra memleket ınaUarını kullana-

... Bu münasebetle tetkikat cagız. 

yaptık. F abrikalanmız1n adedini, 
sanayi sermayemizin miktarını bu 
sütunlarda yazıyoruz. Dikkatle okun
masını tavsiye ederiz. 

'"\ 

Yukorıda soldan~ Mensucat, trilc.otaj, blslcü11I, 
~akulata "" bakır eşga /ahrilcaları 

HükOmet ithalatı bir karar· 
name ile tahdit etti. Gazetemiz, 
bu mUna1ebetle memlekette in
kişaf eden sanayi ile, inkişafa 
müstait ıanayiin Ye o 1aaayü it· 
leten sermayenin Yaziyeti hak-
kında tetkikat yapmıı •• JU ne· 
ticeye varmıftar : 

Sanayiimiıi Dç lr11ma ayırmak 
m&mkündllr: 

l - Son on ıene zarfında 
7eni olarak teesıilı eden ıanayi 
ki bunlar trikotaj, ( 3 ün ve pa· 
muk yelek, kazak, kostüm, hırk"a) 
çorap, bakır ve madeni eşya 
imallb, çukulata, kimyevi mOı-

tabıarat, bisküvi aanayiidir ve 
memJeketirniıin ihtiyacına klfi ıeJ-
mektedir. 

2 - Evvelce mevcut olup ta 
ıon ıamanlarda asriJeıen Ye 

memleketin ibtiyacma kifayet 
eden dericiHk. çimento, ipek 
mensucat, değirmencilik ve un 
sanayii. 

3 - KAfi derecede inkişaf 
. edemiyen ve inkiıafı için büyfik 

sermaye istiyen pamuk ve yün 
mensucat. 

LUks ihtiyacı 
Yukarda üç kıaımda bahset· 

tJğimh sanayi ıubeJerinden ilk 
iki kısma dahil olan fabrika 
Ye imalltbanelerin Htihıal6b, 
memleketin ihtiyacına kAfi gele
cek derecededir. Fakat buna 
rağmen bir kıııın balkın lllkı 
ibtiyaçlannı tatmin İÇİll hariçten 
memleketimize çorap, trikotaj 
etyaa•, biskhi, çukulata ipekli 
kuma,lu •e elbiıeler, IGkı kar
yolalar, l&kı koodoraJar •e 
ıaire ithal edilmektedir. 

Geçen Seneki ithaf At 
GllmrDk lltatiatilderine naaa

raa 1H1Dleketimiae ıeç .. 1930 

seneli urfmda 51,573 likalık 
trikotaj eşyam 230,818 lirablr 
çukulata, 1,349,603 lirahk çimen
to, 463,788 Jiralık ipekli kumaı· 
lar, 2,078,756 Jirahk un, zahire, 
bisküvi, 1,491 ,068 liralık ta ma· 
mul deri ithal edilmiıtir. 

Bunlardan başka yine ayni 
ıene zarfmda milyonlarca llrahk 
madeni eıf 8 1 karyola YC klmyevf 
mUstahzarat girmiştir. 

Fabrikalar Ve Sermayedarlar1 
lıtanbu1da irili, uf aklı (35) ka

dar trikotaj fabrikau Yudır. 

Bu fabrikaların biri lran 
tebaası bir Ermeninia, di-
ğer fabrikalardaki eermayenin 
yUıde yirmi beşi gayri mll.ı.im 
Türklerin, mUtebalriıi mlblthnan 
Türklerindir. 

İpekli mensucat fabrikaları 
(40) tane kadard1r. Bu sanayide
ki 1ermayenin yDıde onu· ec:nebt
lere aittir. Yüzde altmaş kallan 
T&rk mU.lUmanlana, mütebaüi 
de gayri müslim 1'llrklerindir. 
Yine ıehrimiıde ( 5 ) büyük çi
mento fabrikası vardır ki yhde 
kırk ıermayesi Belçikalilara ve 
ecnebilere; yilıde altmııı Ermeni 
Ye müslüman Türklere aittir. 

Değirmencilik Sanayii 
latanbul villyeti hududu da

hilinde (12) Değirmen mevcuttur. 
BunJardan bir tanesi ecnebilerin
dir. Diğer (11) fabrikadaki ser
mayenin yilıde yetmişi müılilman 
TUrkJerin, mUtebakiıi gayri mUı
lim Türklerindir. 

Çorap fabrikalarının yarısı ec
nebilerin, diğer yarısına alt 
ıermayenln yüzde yirmi beşi 
srayrimUaJim Ye dijer yUzde yirmi 

Ev Doktoru 
-----
Bademcik 

Bademcik: Şu çoC 
ğa bak 

mı, ağzı daima açık duruya 
nefesi de, hele uyandığı vaki 
daima kokuyor; gece gün 
honaldar gibi sesli nefes alıy 

keDdisiııe bir .şey ıorunuz,, b 
a.dan cevap verecektir. Bu 
cupn bademcikleri 4işmi~ 
(An) diyerek ağzını açacak o 
ıa dilinin ar:kasında ve boğa 
iki yanında 1bi1'er fındık büy
lüğthıde iki bcı: göreceksi • 
Besbelli ki bunlar, havanın 
ğerlere ko1aycn girmesine m 
olurlar ve bu türlll bastaJard 
gl>i\is darlığı zuhür eder. Hat 
bronşit ( göğus nezlesi) ve da 
a{pr .ıöğüs hastalıklar1 dn ol 
ki aefes aJmak zorluğundan bU 
büttln tehlikesi artar. 

Bademcildcrin oişmeai, ver .. 

me, sağırlıia hazırlar. Bademdi& 
de,ip geçmemeli •e bualan vak 
thlde aldırmalıdır. 

Sebepleri - KllDllzlık, sıra" 
ea •• milzmin bademcik h~ 
lıkluıdır. 

T•davl - 1 . Mevzii: ıaP 
•ey& tentür diyot, yahut badenı"' 
cffderi kestirmek, ki tamamil• 
\ehlikesiz değildir. 2. Umum1 ı 
Çocup balıkyağı içirrnelidir . 

1 1 •• 1 . 

beıl Müslüman Türklerindir. 

Bisküvi Ve Çukulata 
(5) BiskUvi fabrikasındaki sel"" 

mayenin yansı müslüman Türk" 
lerin, diğer yarısı gayri rnüsliıll 
Tilr1derindir. 

Yine şehrimizde bulunan 10 
çulculata fabrikasından biri ec• 
nebile.re aittir. 

Diğer dokuz fabrikadaki ser" 
mayenin yarısı Müslüman Türk" 
leıiD, diğer yansı da gay . .-i müı• 

Um Türklerindir. 
Şehrimizde kimyevi miistalur 

rat yapan 4 - 5 büyük fabrika 
ftl'dır ki burllardan biri ecnebı. 
lere aittir. Diğerlerindeki 6ermr 
yenin yansı Müslüman Türklere. 
diğer yansı da gaJri müsli .. 
Tllrklere aittir. 

lthalAbn tahdidinden en ziya• 
de birinci derecede inki,al 
eden yukarıdaki sanayi istifad• 
edecektir. 

Bir Tacir Diyor Ki .. 
lthalAt tOccarlarındaiı Halil 

Ati Bey ithalibn tahdidi hak• 
kmda ıunları söylemektedir: 

- .. Hangi memleket biJ.İ .. 
...a.-ıı abyona biz de onun _,... 

hm almalıyız. Ticarette .. en 2iy ... 
de muharı mlsaade millet .. far 
mDll kalkmalıdır. İthalatla ihrl" 
caba mllvazene haline getirilınetl ' 
llzımclaı-. Paramızı bu suretl• 
tatabiliriz. Geçea sene lsterliO 

i8taku l.,D),000 idi. Şi ..... 
(380,00} c:Hr. 

llelftetimnde yetiıme) ip _. 
mGhtaç olduğumuz mallar 1118r 
tema olmak fizere tahdit h" 
maddede yapılmalıdır.,, 

lthaJAt Komisyoncular• 
Şehrimizde ( 50 ) den f•'" 

ithalat komisyoncusu vardır· ~-::: 
laıdaa yalnıı biri Müslllman r;..~ 
diierleri ise gayri müsliın ° 
ve birçoğu da ecnebidir. 

Dokuz Aylık Rakamlar 
' 1 ul 

1931 ıcn•ainio ili< · ~'i)I' 
a11nda ilh:ıUt.~n (101,74t :t ~ 
lhrac:abmıı. iac 82,13~,.4Z8 111 / 
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kolatalar ~<>liyor. 

Boyuit Jt~~ıalar 
Karlman ticarcthaneıi sahibi 

M. Karleman diyor ki : 
- Hükômet siparit ettiğimiz 

eşyadan bir kısmını men ''eya 
tahdit edeue siparişlerimizi ya 
külli}'en veyahut kısmen iptal 
edeceğiz. İpekli kumaşlar, triko
taj, çorap, fanila ve çanta sana
yiimiz memleketimizin ihtiyacına 
kifayet etmektedir. 

Çimentocular 
Bakırköy Çimento Şirketi 

fabrika Müdi\rü Ali Bey de tunla
rı söylüyor· 

Çimento istibsalatımız 

Tlirkiye ihtiyacatına faılasile ki
fidir. Hatta ihracatta bulunmak 
bile mümkündür. Hariçten ecne
bi mal it bal edildiği i~in yerli 

Ber •. .. kararını veren Hakim 

Zavath kadın uzun bir mild
det kah kocasına, kah düşmanı 
olan, elinden kocasın' çalan ka
dına boş yere niyazda bulunduk
tan sonra sabn Uikeniyor... Ve 
bu defa da kızı tehdide başlıyor. 
K o~ı.~· bu l.n~&ı> ~rı.r~k ihti
malini kaybedince paltor u altın
da sakladığı lrilçük roTelverini 
çıkararak güzel luz.11 başına 
ve kalbine &ıkıp öldürüv r · 

Cinnyet kasah~.ia duyulur , 
duyulmaz ~l'ıt }seyecana gelerek 

hükumet dairesinin önüne topla
myor ve mücriim kadınm derhal 
yakalanarak tecziye edilmesini is

tiyor. Neticede katil kadın mu
hakeme edilerek ağır hapis ceza
sına mahkum oluyor. Çünk& 
Amerika hAkimJeri bu gibi hAdi

scleri en büyük dna) etlerden 
daha feci addetmektedir. Kadın 
için en iyi hareket, kendisine 
ihanet eden kocasım mahkemeye 
vermek, ondan tazminat almaktı . 
Halbuki bu sefil ruhlu kadın bu
nu yapmıyarak alçaka bir hareke
te cür'et etmiş, cemiyetin kanun
lannı hiçe sayrnışbr. 

" Rişmond ,, un karısı şimdi 
bütün dostlarına şu nasihatte bu
lunmaktadır : 

- Eğer genç ve güıel kailar 
kocalarmız.ı etinizden alacak olur
larsa onları adım adım takip 
ediniz!. Fak at baıvurduğum çareye 
zinhar tsşebbüs etmeyiniz. Çünkü 
bütün ömrünüzce azap ve nedamet 
du}arsmız. 

~======-=========== 
~Ôrikalar senede birkaç ay dur-
mak mecbriyetinde kalıyorlar. 
Tahditten memnunuz. 

Mitli Sanayi Birliğinde 
MilU Sanayi Birliği Katibi 

Umumisi Na~mi Nuri Bey de 
şunları anlatıyor: . 

- Hiikümetin tahdit hususun-
da aldığı l<arardan memnunuz. 
Bizde birinci derecede debagat, 
yün ve pamuk elbiselik kumatlar, 
trikotaj, çorap. krepdöşin sana
yii meı )eledin ihtiyacına kifayet 
etmektedir. Fantazi kumatiar da 
himay~ edilirse bu sanayi de yakın 
bir atide memleket ihtiyacına ki
fayet eder. 

En BüyUk Kar. 
Vaziyetten anlaş.ldığına göre 

bu itte en büyük kan ellerinde 
stok efya bulunan tüccar yapa
caktır. 

Sigorta Parası 
Bazı Şirketler Belediyeyi 

Atlatmak İstiyorlar 
Belediye kanunu mucibince 

Sigorta şirketleri senelik bası
latlaraaın yüzde beşini itfaiye 
resmi olarak Belediyeye vermiye 
mecburdurlar. ŞirlretJer bu parayı 
bir müddet vermifler, fakat 
ıonra, bunun halktan alınması 
Ilı m otduğu iddiasile De•let 
Şurasına müracaat etmişlerdir. 

Geçenlerde yazdığımız gibi 
Devlet Şürası şirketlerin iddiasını 
doğru bulmuş, ancak Belediye de 
paı ayı alamaz olmuştur. Şimdi 
Belediye Daimi Encümeni şirket
lerin sermayesini tetkik ederek 
bir tarife yapacak ve bu tarife 

mucibince parayı alacakbr. 

Belediye istikraz Yapacak 
Belediye Kanunu Belediyele

rin birer kereıte hali yapbrmala
rı lazım gelmektedir. Bu sebeple 
1stanbul Belediyesi bu sene bu. 
kaya yatırdığı ( 300 ) bin lira.lak 
ihtiyat akçesini karphk göst_... 
rek yüzde yetmif beş niabetiacle 
bir istikraz yapmak için DabiJI. 
ye Vekaletinden müsaade ilıte
miştir. 

istikraz edilecek para ile bir 
kereste hali yapılacak Ye bunun 
varidatile beş sene içinde banka-
ya olan borç ödenecektir. 

Hırsız Meydanda Yok 
Geçenlerde Çankaya vapurun

da seyahat etmekte olan Balıke
sir meb 'usu Sadık Beyin euasi 
çalınmış, tahkikat neticc9iacle 
hırsız yakalanmış, fakat kendi, 
ismi yerine başka birisinin hhi
yetini vermiştir. Neticede asıl lun12 
tarafmdan hüviyeti verilen adam 
mahkemeye götürülmüştur. ET-
velki gün yapılan muhakeme ae
ticesinde maznun rnevkiinde bu
lunan adam kendisinin hnwıa 
olmadığım iddia etmiı ve Sadık 
Beyle muvacehesini iatemiftlr, 
Mahkeme bu talebi kabul etmiftb'. 

Et Sarfiyatı 

Senede Bir Buçuk Milyon 
Okka Et Yiyoruz 

Belediyenin yaptığı bir ista
tistiğe göre ,ehrimizdeki mezba
hada 9'l9 senesinde ( 628.554) 
koyun, keçi, kuzu, oğlak ve 
( 30,378 ) yerli ve ecnebi öktb, 
inek, manda, deve ve malak ke
silmiştir. Her koyun vasati bir 
hesapla (20) okka hesap edilsek 
senede lstanbul halkının 1,257,108 
okka koyun ve ( 300,378) okka 
da sığır eti yediği anlaşılmak
tadır. 

HASAN KUVVET 
Avrupa'da birinciliği diplomalarla musaddakbr. 

ŞURUBU 2aah umumi, kansnhk, romatiı.ma. 11raca, kemik,damar, ıötüs, ademi iktidar, verem, ılnir h ... 
tahklarana nafidir. Solgun g~nç kızlar .e delikanhlu, bastahkh çocuklar, dermansız ihtiyarlar, 
büyükler her mevsimde istifade edebilirler. 60 lııuruttur. Haaan ecza depoıa, Bahkyatındaa 4alla 
lnanetll olup her mevsimde içJHr. 
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Beııim Gülsüm atlı ı-linim gok 

ŞEN 

GİİNiiL 
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Sıra, birkaç türlü cürümle 
itham olunuan masum kabadayı· 
ları yürütmiye gelince, bir hadise 
daha t~kevvün etti. Bostancıbaşı 
aıılılarm azılısı sayılan mücrim
lerin ellerine kelepçe vurulma
ıını istiyordu. Sipahi kethüda 
yeri de, şehir içinde bir rezalet 
vukua gelmemesi için bu arzuya 
mllmaşat göstererek Sipahi Ahme
de emir vermişti : 

- Elinizi bağlatın !. •. 
- O, sükunetle silahını uzattı 

ve yine sükunetle arkadaşlarımn 
silahlarım da alarak bir yere 
bıraktı; 

- Biz, dedi, bu kadar yapa· 
rız. Daha fazlasına dayanamayız. 

Ketübda yeri, israr etti: 
- Elinizi de bağlamak gerek. 
Sipahi Ahmet, yilreğine ateş-

ten bir ıif sokulmuş gibi hay
kırdı: 

- Olamaz, ağa, olamaz. Ben, 
ölllmilmden sonra çenemin bağ
lanmasına bile kızarım. Nerede 
kaldı ki diri iken elime ip koy
durayım? 

Kethüda yeri de, bu ince duy
plu yoldaşı kandırmak istedi: 

- Biliyorsun ki yerinde el 
bağlatmak, sünnettir ! Seyfillislim 
Efendimiz de miibarek sarıldarile 
bileklerini keleı:çeletmişlerdi. (*] 

Sipahi Ahmet, mütedehbiş ve 
müteneffir, geri çekildi: 

- Seyfülislam Efendimiz, de
di, Türk değildi. Ben Türküm ve 
Türk Sipahisiyim. Benim için 
elimi bağlatmak, çakşırsız gezmek 
kadar çirkindir. 

Sipahi Kethnda yeri, bu kat'i 
cevap üzerine Saray ağasma 
d6ndU; 

- Arslan vurulur, derisi de 
ytlıUJOr. Lakin boyunduruğa ko
nulmaz. Y oldaıı mazur görelim 
ve yürüyelim! 

Yarım saat . sonrll altı kabada
yı zindanda, Gülsüm de imam 
evinde idi. Kız, hovardalarla 
bostanclların boğuşmasında nas:! 
ıessiz durmuşsa ikinci baskın sı
rasında da ayni sükuneti muha
faza etmişti. Kaynatasının hırçın 
bir ifade ile tebliğ ettiği "Boşan
ma,, haberini sanki işitmemiş gibi 
hayıflamamıştı. Bostancı başının 
tebellür ettirdiği feci vaziyetten, 
babaaı tarafından rel ve tardo
lunmak faciasmdan da teessür 
duymamışa benziyordu Ye ağla
mak, ıızlamak şöyle durıun, kil-

çük bir telehhüf bile göstermi
yordu. "Yürü!., denildiği vakit, 
ytızilndeki şala biraz daha sa
rıldı, titremiyen adımlarla kalktı, 

iki bostancmıo arasına girdi, şeh
ri baştanbaşa dolaşb ve tayin 
edilen mahpese, kendi evine iİrer 
gibi, ıUkiın ile sokuldu. 

Gnlslim, kendini mi kaybetmiş
ti? Boşanmak ve evlatlıktan ko
vulmak, sonra da mahpese ko
nulmak gibi biribirinden ağır 
felaketlere karşı hissiz kalışı veya 
hissiz görünüşü acaba nedendi? .. 
Bunu ilerde öğreneceğiz. 

(Ar katı var) 

(*) KethUda yeı:I lalam tarihinin mühinı 
bir hllıdisesine telmih etmi~tl. laHimiyet in 
ilk teessÜı yıllarında roethur halife Ömer 
ile kumandanlanndan Hlilldin ar~sı açıl

mıfb. Bu milnafeae veya muhnsemenin 
batlangıcında Ömer, henÜ7. halife değildi, 
o vazifeyi gören Ebubekirin ha:ı ve nafiz 
mll.tavirl ldl. Halidln gllı:cl bir kıı dını 
• Kocaaım öldürerek ve ıddet müddetini 
beklemiyerek - tezvlç etme'>i üzerine Ömer 
kızdı. Onu kumandanlıktan atlettirmel' 
istedi. Fakat Ebubekir Halit iç-n Peygrm
berln "SeyHilislAm,, dediğini ileri ıürdü, 

"Muhammedin kmindan çıkardığı bir kılıcı 

ben kı1ıfına koyamam,, dedi ve Halidl 
var.ife başından çekmedi. Ebubekirln ölmesi 

Uzerine Ömer hilôfete geçince her işe 
tercihen H!Uldi kumandanlıktan azletti ve 
yerine Obeydeyl tayin edeı:ek ona, 
selefini mukayyiden ve mahfuzen hUkömet 
merkezine göndermesini yazdı. O aırada 

HAiit, Şam kaleal önündeki ordu1a kuman
da ediyordu. Bu emir üzerine kumandayı 

Obeydeye bıraktı, bir nefer gibi orduda 
çalışb ve çarpıştı. Kale alındıktan 11onra 
emr&ı. ikinci kısmını infaz etmek ıttaeı 
gelm1'1:L Obeyde, cami ittihaz olunan yerde 
ve menberde alenen bu emri okudu. HAllt 
cemaat arasında ldL Hakkındaki emri du· 
yunca ıllkQnetle 'ayağa kalkb, batından 
earafı çıkardı ve bağırdı : 

- Ya Emir, itte ip, bileklerime 1reçirln. 
Kethüda yerinin "Sünnet,, dedltı i.ş t e 

bu nk'adır. iki büyUk 1allm emirl ara
aındaki bu huaumetln tafılllhnı " Tarihi 
Klmll n deııi!en lbniliflr külliyatında okıı
mahdu. ibret alınacak vak'alardandır. 

Hukuk Talebesi 
Hukuk Fakültesi gençliği, bir 

Darülfünun Spor klübü tesis et
mek için uğraşmaktadırlar. Klüp 
Voleybol, gibi Basketbol ve 
Futbol gibi sporla meıgul ola
caktır. Teşebbüs canlandıktan 
sonra Darülfünun takımı Balkan 
memleketlerinde Futbol mlisaba· 
kalarına iştirak edecektir. 

DOLORES DEL RIO 
Yann akşam 

OPERA sinemasmda 
ilk sözlü Ye tarkıh 

FAHiŞE 
filminde güzel oyunu ile tema· 

şakiranı çıldırtacaktır. 

Her akşam sahnede : 

EDUARDO BIANCO 
" 10 kişilik " yenl heyetlle birkaç glln 

daha icrayı terenn6m edecektir. 
iim ...................... .. 

KAnunuevvelde ithal Edilebi
lecek Ecnebi Eşyası 

Bu listeye bin kilodan fazla 
eşya dahildir ve bazıtarmın ya
mada gümrük tarifesine ait iza
hat vardır: 

Kiınyevl gübre 236,000, yaş 
deri 112, 475. yaş deri C fıkrası 
95057, kuru deri 278, 114, ikinci 
numarası 68,853, adi yün ve keı;i 

· kılı 12,852, merinos 47 ,756. yiln 
ve kıl i:,likler 1 '2,521, yfüaden 
mamul mensucat 25,()0f), şark 

halısı 42,000, Sun'! ipek ipliği 

11,500, Pirinç 328,0(:0. 

811ğday unu l 1,546, sa ir unlar 
14,968, limon 465,000, Sanayide 
müstamel koku, podra ~70,000, 
şeker 3,822,000 tarife numarası 
( 205 ) 7 4,000, kahve 350000, 
çay 54,750, alkol 14,800 
Pamuk tohumu, 27 ,660, Kakao
yağı, 19,067, Beziryağı 26,800, 
Biber t0,020, Ağaç fidanı 12,800, 
Dibağatte müstamel bulasalar 
195,000-D. fıkrası 70,000, Odun 

kömürü 86,500, SeHiloz 25,000 
Sargılık kağıt 3,600, - B. J60, D. 
138,000, Matbaa kağıdı ve kesii· 
memiş kağıt A. 288,000-B.300,000 
Kesilmiş yazı kağıdı ve mektup
luk kağıt 7,200, hassas kağıt 
13,800, Adi mukavva 204,000, 
Katranla mukavva 27 .3CO, cilalı 
mukavva 26,700, B.fıkrası 531643. 

Hasarsız pamuk ipliği yahnkat 
104, \ 27, B. 122,805, Hasarsız bü
külmiiş pamuk ipliği 16,722, Bo
yalı ı stampalı iplik 10,677. Par~ 
lak iplik t 7, 128, iplik 44,443, kak
bam iplikleri 32,522. 

Pamuk ipliği döküntüleri 
14,427, kaput bezi 206,000 C. 
sair harsız mensucat: 4 l ,000, tül
bet 19,000, mermerşahi 17,000, 
Patiska 10,000, hasarlı boyalı 
mensucat 244,000, D. fıkrası 
431,000, sicim,, ip, balat 17,755, 
B. 61,829, astarhk bez 68,000 
çuval 455,000. 

Otomobil lastiği 14,500 Ayak
kabı 19,800 Mermer, granit, taş
lar, 35,400 Çimento 274, 146 
Alçı ve kireç 48,000 Çimento 
mamulat. 14,000 Malzemei inşa· 
iye 32, 146 Kiremit 286,67 4 
delikli 158,560 döşemelik tuğla 
200,69 ateş tuğlası 50, 169 
Porselen mamulih 15,654 
lzölAtör 17,284, . Şişe 58,333, 
Cam 297,226, Limba şişesi 
28, 1 ()() ı:üccaciye eşyası 24,500 
demir cevheri 16,000 

Köhne demir 47 4, çubuk ve 

kiilçe çelik35,01 I, her nevi demir 
3, 194,459, ray 7,497,447, demir 
travers 2,621,299, demir saç lev
halar A. 640,315, A. 2 inci madde 
9,247, B-1: 1,482,010 B-2: 44,314 
demir çelik teli 1,363,001, diken
demir tel 57 ,000, demir boru 
446,370. 

Dingil ve saire 42,454, de-
mirden kaba mamulat 555,859, 
B. 1,134.217. 

(Arlcut v-u) 

SEYRİ SEF AİN 
Merkez acentasu Galatada Köprilbaşı B. 2362 

Şube A. Sirkeci MUhUrdıırzadehan 2. 2710 

idarece aşağıda ismi yazılı 
kereste pazarlık ile ıatın ah~ 

nacaktır. 
Teminat % IO dur. 
İhale 17 • 11 - 931 saat 17 

Çıralı çam 60 tane, meşe 5 tane 

Tahdit Karanamesi Ve Listeleri Mucibince 
Aşağıdaki Eşyanın ithali Y asakttr 

Sütten kesilmemiş manda, 
altmış kiloya kadar manda yav· 
ruları, on beş kilodan aşağı 

domuz, tavşan, dört ayaklı sair 
hayvanlar, kümes hayvanabnan 
civcivleri, tavuk, horoz, ördek 
hariç sair kümes hayvanları, deve 
kuşu, cennet kuşu. balıklar, ka· 
narya, papağan, tavus hariç sair 
kuşlar, doldurulmuş hayvanlardan 
im.şiar hariç sair hayvanat, bil· 
umum hayvanat iskeletleri, ec
zalı mayiat derununda gelen bil
umum hayvanat ( Cenin de clahil
dir ), kümes hayvanatının etle· 
rinden tüylü tüysüz tuzluları ve 
salamuralara, her şekilde kaymak, 
ekle mahsus eritilmiş hayvan 
yağlara, mayiatı şahmiye, tuzlu, 
salamura, kuru balıklar, istakoz, 
yenğeç, linğüst, istirit, midye, 
kaplumbağa ve bunların salamura• 
ları, ezme, konserve ve sair 
surete müstahzar olanları mumlu 
mumsuz balık yumurtası, 

domuz kıh ve döküntüleri, 
işbu tarifenin başka yerlerinde 
zikredilmiyen sair hayvanat kıl· 
ları, işlenmemiı insan saçı, işlen· 
mit saç, sakal, bıyık taklitleri 
ham, tuz ve döküntü halde ke
mikler, tırnaklar, zikıymet ma
den ve taşlarla mürettep boynuz· 
lar veya mevaddı saire ile müret
tep veya gayri mürettep malak
lar, gergedan boynuzu ve mamu
ldtmdan ham veya zikıymet ma
den ve taşlarla mürettep olanlar, 
mevaddı saire ile mürettep veya 
gayri mürettep mamulatı, fil, de
niz aygırı, gergedan dişleri ( İş· 
lenmemiş) fil, deniz aygırı, ger· 
gidan dişleri mamulatı vesair 
hayvanat dişleri, balina kemiği 
ve çubuğu ile mürekkep balığı 
kemiği mamulatından ham ve 
döküntüleri, zikıymet mamulatı, 

mevaddı saire ile mUrettep olanla· 
rı; hayvanata naime kabukları 

ve mamulatı; mercanlardan: 
bam, işlenmemiş olanlar: 
ham ve işlenmiş sünğerler, ipe!> 
böceği tohumu, deve, cennet kuş: 
ları tüyleri, sa 'ir zeynet tüyler1 

derisiyle yatak vesaire tüyleri• 
yatak ve saire doldurmağa mah' 
sus kaleminden ayrılmış, hazır 
Janmı§ zinet tüyleri, diş hilali, kıı' 
lem ve fırça saplan v0 saire,be1 

şeklile kuru baraak kursak fe 

mamulatı; balmumundan fitilli he' 
nevi mum, işbu tarifenin sair yer 
!erinde zikredilmeyen bayvans1 

döküntüleri, Guvano kuş güpresi: 
kuzu, oğlak derileir, işlenmiş de-

rilerden: ve tabaklanmış, boyanrı>ş 
mış deriler, Domuz derisi taklit• 
leri, Çarık için kesilmiş derilet· 
Yüzleri boyalı boyasu duiJerdell 
mamul ayak kaplan, tabanlaf1 
köseleden veya aair mevattan tn~' 
tüyzüz derilerden mam11l çarıkla' 
keçi, koyun, kuzu Ye oğl•~ 
derilerinden ayakkapları. bU 
çiftin sikleti (800) gram vo onda' 
yukarı ayakkapları. 

Deriden kırbaç vesairelerde' 
altm, platin ile milrettep, gOmDfı 

fildişi vesaire ile işlemeli kırbaç
lar, para cüzdanı, çanta, paketi 
deri ve köseleden eyer ve kofd 
aksamından : ,. T eferruab priJJ~ 
nikel, zikıymet madende' 
olanlar; terbiye g6rmemiş bel 
nevi kuzu, oğlak, keçi, ko~ 
postları, kürk imaline mabS11' 
postlardan tavşan, kurt, maya>~ 
köpek, kedi, çakal, ayı, marıno 
sencap, sansar loter, kakom, be' 
yaz, kırmızı krovaze, tilki, ko' 
karca, misk faresi ve kediJL 
kunduz, köstebek postları. ·' 

Yıkanmış, taranmış, abl0111' 
boyanmış Adi yün ve keçi kJlıı 
tavşan ve misk faresi kılları1 yOO 
vatka, yün ve halı mamulAbod-9 
şark kilimleri, ıark taklidi kiliJJI' 
lerden maadası, keçe ve ke{' 
mamulatından: Kaba kantarla. 

( 16) Teşrinisaniden ( 30) Teşrinisaniye Kadar 
Memlekete Girebilecek Eşyanın Listesi 

HAYVANLAR 
1 icliş, 5 eşek, 6 inek, 60 koç 

ve koyun ve keçi, on beş ki· 
lodan yukarı domuz, 1 av köpeği, 
2 tavuk cinsi. 

ETLER VE YİYECEKLER 
KİLO ÜZERİNE 

5 et konservesi, 5 domuz su
cuğu, 4 şekerli sut, 2075 her• 
nevi sUt, 300 salamuralı peynir, 
673 gravyer, rokfor peynirleri, 
49 tereyağı, 2 mahlut kuyruk ve 
saire yağı, 18 istarin ve palmatin 
yağları, 2 saat ve dikiş makinesi 
yağı, 1590 makine yağa, 3200 
tababette müstamel yağ, 150 sa· 
nayide müstamel, 28 süzme bal, 
160 taze bal, 21 balık, 1 O kon· 
serve balık, t siyah havyar, 9 
kırmııı havyat·. 

HAYVANİ MAMULAT 
24 at kılı, 3 boynuz, 27 ham 

sadef, 190 sadefli düğme, 18 
çıplak inci, 14 kuş tüyü, 240 yaş 
veya tuzlu barsak, 130 fitilli 
mum, 387 dişçi ve kunduracı 
mumu, 2 mumdan kalıp, 4330 
tutkal, 52 jelatin, 33 jelatin ma
mulatı, 3 balık tutkalı, 627 go
mnlaka, 125 kırmızı gomalaka, 
5 hayvan kemiği, 101,500 kim
yevi gübre, 2811 koyun ve keçi 
derileri, 31222 on sekiz kiloya 
kadar sair deriler, 38119 on se
kilodan yukarı deriler, 3243 kuzu 
derileri, 99905 on beş kiloya 
kadar kuzu ve keçi derileri, 4577 
on beş kilodan fazla kuzu ve keçi 
derileri, 3 videla ve vaketa, 
53 sair deriler, 4 tabaklanmış 

deri, 3000 tabaklaomıı ve b?)'~ 
mış videla ve vaketa, 82 sait ef 

cins deriler, 1680 koyun ve ~ 
ve timsah ve yılan derileri, Jf 
kösele, 8200 deri ve kösele 
klintüleri, 15 saraç köselesi. 

DERİ MAMULA Ti Vf: 
HAYVAN POSTLAR( ,; 

7 videli ve vakets~ 
maada derilerden oıs ~' 
kundura vesaire ( 400) gt-/ 
kadar, 16 ayni eşya (800) gr•1ı 
kadar, 60 ipekli iskarpi~~ 
1280 makine kayışı ve b0 JI 
vesaire, 17 deri ve kösele 6) 
mamul kayış, 30 deri eldi•e"'r~ 
terbiye görmüş kuıu ve 1';f ııı 
postu, 330 terbiye iÖrmii.f t• od'~ 
kurt vesaire postu, 8162 yı1''tı,t' 

· 'ft.k d P0 ' merınos ve tı ı ve eve 
195 bunların taranmışı. "' 
3332 bir kilosu bin metre)'; b~ 
dar yün ve kıl iplik. ~ a 1~ 

"' I' metreden fazla olanlar, ..ıe b·r ,,. ~ 
bunlarm boyalısı, 10,600 

1 ~1'~. 
resi on bin metredeıı aııtaıetl' 
olanlar, 67 bunların dök cA'f 

YÜN VE Kil MENSlJ .ıı~ 
4 1'tı','J 

730 yün kadife, 410, ııı'(.I ~ 
kadife 1467, safie yliıv{e~ıııır.1'~$ ~ 
ve ba~l:a verde ıil'ro ,, 0 ~, 

'i r.ı il~ '•' , 
mensucat 328 arşın pn ~rk b'İi, 
yün mensucat, 13000. Ş• ı:>'~L> 

. 146 keçe ve keçecı 

1 (boynlı ve boyasız). 
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Siyaset Alemi 

Yuvarlak 
Mast:· . 
Konferansı 

Londr• 16 - Ek•Jliyetler 
meselui, yuvarlak maıa konfe
ranaını akamete uğratacağa ben• 
semektedir. Gandi ile bulunacak 
bazı Hint murabh&1Jarı, müılU· 
manlarla Siklerin vaziyetleri bak• 
kmda M. Mak DonaJd'ın hakem· 
liğine müracaat etmişlerdir. M. 
Mak Donald mUttefikan müracaat 
edilmedikçe bu hakemliği kabul 
edemiyeceğini bildirmiştir. 

Bir Tren 
Kazası 

Berlio 16 - Demlryohı Dıe• 
rine dajılan bir koyuD aOriial 
bir treni az kalıın battan çıkara• 
cakb. Tren 80 koyunu ezmiıtir. 
Yol temizlendikten sonra trea 
yoluna devam edebilmiıtir. 

Alman 
Makine 

SanalJİİ 
BerJin 16 - Makine sanayii 

biiyOk bir buhran içindedir. 

Bunun sebebi, lngiliz li~asının 
dilşmesi, kambiyo kararsızlığı, 

Ruıyaya yapılacak teslimata para 
yetittirmek endişesidir. Siparişler, 

bilhassa ecnebilerin siparişleri 
çok azalmışhr. 

Yağmur 

Tahribatı 
Ceneve 16 - Mütemadiyen 

yağmakta olan yağmurlar netice

sinde F ontaneggi de bir ev yıkıl

mıf, nüfusça telefat olmamıştır. 

Ligüri de arazinin çökUotUsU 

yüzünden demiryolu münakalesl 
durmuıtur. 

Af mangada 

Bir intihap 
Berlio 16 - Hes viJAyetinde 

intihabat bitmiştir. Milliyetperver
ler (157981) rey almışlardır ev· 
velki reyleri ( 157981) idi. 

BAB'lc:I BABBBLIB Gönül İşleri 
• 

C . . Ak ç· J M ) . . iyi Erkeği · emıyetı vam ın- apon ese esını !Vasıl 
Görüşüyor. ispanyada Yen! Tevkifler Tet!~.E.~f.r:i:!!~ 
C • • Ak bir genç kıa bana birçok sualler 
emıyetı vam . soruyor. Bu ıuaJJer ar111ada bir 

tanai var ki, blittın kız kartJeriml 
alakadar edeceği için, Ozerinde 
biraz tevakkuf etmeyi mllnaaip 
g6rdftm. 

Par iste 
Açıldı 

Paris 16 - Gazeteler, Cemi· 
yeti Akvam Meclisinin açılııı mü• 

naaebetile uıun mütaiealar n•ş· 

rediyorlar. Pöti Parizyen , Paris 
ve Londra siyasi mabfellerinin 
Çin • Japon ihtil6fını aikbiaaae 

gördüklerini kaydediyor. 

Jurnal gazetesi de Cemiyeti 

Ak•amın makul Ye munsif ane bir 
hal çaresi bulacatmı söylllyor. 

lngiliz Matbuatı Ne Diyor? 
Londra 16 - Deyli Ekıpera 

gaıeteıi, Cemiyeti Akvamın so

nu geldiğini yazmakta ve İngiliz· 
leri, bu cemiyeti yaşatmak içia 
hUkümetin ihtiyar ettiği maaraf4 

tan vazgeçmesini istemeğe tetvik 
etmektedir. 

Londra. 16 - İngiliz mat• 

buab, umumiyetle Cemiyeti Akva· 
man Çin-Japon ibtilAfım muvaffa

kıyetle halletmesi icap ettiğini, 

aksi takdirde tahdidi teslihat 
konferansmdan evvel bir çıkmaza 

girmekle cemiyet misakının bir 
paçavra menzelesine ineceğini 

yazmaktadırlar. 

Mukden imparatorluğu Mu? 
Tokyo, 16 - Genç Çin impa· 

ratoru SuenTangm Mukden im-

peratoru ilan edildiği takdirde 
Japonyamn nasıl bir hatb hare· 
ket edeceği sorulmuştur. Japon

ya böyle bir hidiseyo intizar 
etmediği cevabını vermiştir. Son 

zamanda Kirin, Mukden ve diğer 

birçok Çin şehirlerinde müstakil 
hükumetler teşekkül etmiş ve 

bunlar Japon noktal nazarını 
kabul etmiflerdir. 

Japonya Hükumeti, Rusyaya 
verdigi notaya cevap almamışbr. 

Fakat Çinlilerin Ruslardan yar
dım gördükleri tahakkuk etmiştir . 

Mulule11 ci•arında, Çl11 a•lc•rleri Japon/ uın muraktıhsi 
altında trenlere bintliri/iqor 

Bir Taarruz 
Ha heri 

Tokyo 16 - Ceneral Ma .. 
Şan - Çang'an Japonlara taarruz 

ettiği haber veriliyor. Tsitsikan 
Japon konsolosu ıehirden ayral4 

mııhr. Taarruza dair yeni haber
ler almamıştır. Ceneral, ortalığı 
saran kesif bir sisten istifade 
ederek bu taarruzu yapmıthr. 

Pekin 16 - Sabık Çin impa
ratorunun Mukden'e geldiği ha
ber veriliyor. 

Ruslarm Yardımı 

Tokyo, 16 - Enternuyonal 
denilen Komünist orduaundan 
( 200) kişilik bir Çinli ve Koreli 
grup Mançuriye geçmiştir. Ja-

ponya Mançuride Çin resmi ve
saikmın Japonlar tarafından mu

eadere edildiği haberlerini tekzip 
etmektedir. 

Tokyo. 16 - Çinang· Çundan 
bildirildiğine göre demiryolları 

mıntakasındaki bir Japon kuvveti 
Çin haydutları tarafından ihata 

edilmiş, iki Japon ölmUş, birçok
ları yaralanmıştır. Şangbay so
kaklarında birçok Japonlara ta· 
arruz edilmiş ve yaralanmışlardır. 

Londra 16- Cemiyeti Akvam 
meclisinin Pariste başlaması iize· 

• 
ispanyada 
Tevkif /er 

Madrit 16 - Konseksiyon 
Kilisesinde silib arandığı bir sı
rada son meydana çıkarılan fesat 
tertibatile alakadar ( 600 ) ismi 
ihtiva eden bir fiş çekmecesi 
ele geçirilmiştir. Bu mesele ile 
alAkadar olmak Uzere Marki Al
bayda da hudutta tevkif edil
miştir. 

rine Tokyodan alınan haberler, 
orada meclisten bir şey beklenil
mediğini gösteriyor. Japonyanın 
beş talep noktasını Çin kabul 
etmezse Japonya Mançuriyi tah
liye etmiyecektir. Fakat meclis 
haricindeki mUzakerelerin iyi ne
ticeler vermesi de ümit olunuyor. 

Paris, 16 - Amerikan murah· 
hası M. Davs Cemiyeti Akvam 
nezdindeki Çin ve Japon murah· 
hasları ile görüşmüştür. 

İki tarafı banştırmak için bir 
Amerikan projesinden bahsolunu· 
yorsa da bu plAnm mahiyeti izah 
edilmiyor. 

M. Grandi 
Vatington 16 .!.. ltaJya Harl· 

ciye Nazırı M.Grandi Nevyorktan 
Vaşingtona bir tayyare ile gele
cek ve bu tayyareyi Lindberg 
idare edecektir. 

Bu genç Hanım ıoruyorr 
1- "Evlenmek için tanıımak 

J~zım. Bu da ancak çay gibi, balo 
gıbi, umumi toplanblarda olur. 
Burala ··la. rasgeldiğimiz erkek· 
ler ar..i smda ıerıeri gençlerle iyi 
ve mea'ut bir yuva kurabll~cek 
erkeği nasıl tefrik edilebilin(.. 
Diz. Çok ciddi Ye ağır bqlı g&
rünen erkekler tanıyorum, bntlhı 
6m0rlerini qk maceraları arka
ıanda geçiriyorlar • ., 

Erkek kavun değildir ki, bir 
baklfta ne mal olduğuna anlay .. 
sınaz. lnaalar o kadar mudil 
ıeylerdir ki, senelerce temu 
eder. doıt olursunuz da, yine onu 
iyi tammata muvaffak olamu· 
aınız. 

Bununla beraber bir inauu 
azçok tanımak için, mtlaait tera-
itin bulunmaaı lAzımd11. Bir erke
ği Baloda, •eya çay ziyafetinde 
tanamak mUmklln değildir. o,.. 
da tanaşılır. fakat iki taraf biribid 
ni ondan sonra tamr. Bunun için 
de uzun bir tetkik ve tecrnhe 
devreıine ihtiyaç vardır. Süpbesis 
hiçbir genç kız böyle f>ir tec
rübeye girişemez. Fakat tamdık· 
lan, dostları vasıtasile, tanışbğı 
erkek hakkında malftmat toph
yabilir. O vakte kadar dll mllçte-
nip ve muhteri1 bir vaziyet 
alırlar. 

Bence en iyi tamşma yolu, 
ev ve iş hayatıdır. Evde, aile 
temas ve milnasebetleri insani 
birçok erkeklerJe tanışbnr. ft 
hayatında birçok kimseleri ya
kından tanımak fırsatı vardır. 
Bir erkeği ancak bu samimi 
muhitlerde · iyice tammak ve 
anlamak mümkündür. Yoksa belo 
ve çay tamşmalarman J..yi netice 
vereceğine kanaatim yo\tur. 

2 - Orta tahsilli bir kız is
tikbalini temin edebilir mi? 

Bu sualin cevabı iıtikbal 
kelimesine verdiğiniz manaya 
bağlıd1r. Cahil bir kız bile ame
lelik ederek hayatim temln ede
bilir. Orta tahsiUi bir kıı zeki 
ise, kabiliyetli ise, elbette baya 
tına da istikbalini de temin ede
bilir. 

Diğer ıuallere bir batka gGn 
cevap vereceğim. 

Hanımtegz• 

"SON POSTA,, nın Millt Tefrikası : 'l3 gidiyor, mes'utsun, herşey ıyı, 
gllzel, all, mükemmel... Fakat 
gilnlln birinde ' hanımm yine 

mı? Bir bara gidip sabahlama• 
dınız mı? 

- Ben sizi davet ediyorum, 
haydi... Maaraftan çakmaısınaz. 
korkmayınl AB, MINIL AŞK! 

MUHARRİRi : SERVER BEDi 

· - Hayır! Ancak makul olan 
fCY yapılabilir. Üst tarafı ıuçtur. 
Pek tabii değil mi? 

- Şimdi anladuu. 
- Bu madde de iyi mi? 
·- HArika... Siz •aıu kanun 

olmahydmız? 
- Olmıyacağım ne maltlm? 

GUnün birinde kadınlar Meb'uı 
olurlarsa belki ben de meclise 
rfrerim. 

- Zize rey •ereceğim• emin 
olunuz. 

- Teşekkür ederim. 
- Ciddi söylüyorum, Sizde 

bir erkek ciddiyeti var. 

- Of, susunuz. Ben erkek· 
lere hem.emekten nefret ederim. 

- O da neden? 

- Erkek değilim de ondan. 
Sizinle hep ciddi mevzular be
rinde konufmıya mecbur oluyo
ruz. Onun için beni erkete ben· 
zetmiye bafladmız. Evveli baba
mın davası. Sonra bu evlenme 
hikiyesi falan... Of... Ben çabk 
kaşla bir kadın olmak istemem. 
Biraz daha çiddt düşünecek olur

sam çenemden aakal uzayacak 
diye korkuyorum. Of... Nedia- bu 
maddeler?.. Kaide ile yaşamak 
olur mu'? Hersi benim kaprisle
rim, heveslerim ... 

Birdenbire elindeki defteri 
odanın bir köşesine fırlabp attı. 
Buyurun bakalım. Şimdi sen bu 
kıza nasıl gövenirsin? Evlendin, 
beraber yaşıyorsun, işleır bkmnda 

kaprisi tutacak, bütün s6yledik
lorini, vadettiklerini b_ir çırpıda 
inklr edecek, •• Kaid,. .:e yafa· 
mak olur mu?., deyip çı.kacakl 

Hemen ayağa "alktı : 
Saatiniz kaç?. dedi bana. 

- Onu yirmi geçiyor. 
- Haydi sokağa çılcahm. 
- Sokağa mı ? Bu saatten 

sonra nereye gidilir ? 
Yanıma geldi .,. ceketimin 

btr düğmesini tutarak bana dedi 

ki: 
- Siz ne biçim erkeksiniz 

Allah aşkına ? 
- Neden? 
- Siz hiç delilik, çalğınhk 

yapmadımz mı? 
- Ne gibi? 

- Meseli gece yarısı aklı-
nıza esip te aokağa fırlamadmıı 

- Hayır, ben çok muntazam 
bir adamım. 

- lıinizde muntazam olma
nızı anlarım ; fakat eğlencede 

intizam ~lnnç bir t•Y··· Ne 
diyeyim? Adeta... kepazelik 1 

- Ne yapayam? Ben o dedi· 
;iniı çalgınhklara ahtmadım. 

- Ben ıizl ahıtıracatım. 

Yani baıtan çıkaracakıı· 
DiZ. 

Evet, haydi, giyiniz t•P· 
kanı.zı. Y aJlahl Gidiyoruz. 

Nereye? 

Ol raytl Çok takardı yok. 
Peki ama nereye? 

Mektebe gitmiyoruz, azi· 
zim. Nereye? diye ıorulmas. 
Eğlencenin programı yoktur. Ben 
gönlUmll eğlendirmek İltiyorum, 
iıte o kadar. 

- Fakat. 

- Siz de beni pek cimri 
tannediyor1uauz. 

- Peki, peki. ba1dl... Balon 
ben de bu kıyafetimle ıeliyo
rum. Sllalenmiyeceğim. 

- Fakat, pederiniı ••• 

- Pederim benim lalam de-
til, lnıiliı kızları yirmi yaıında11 
ıonra babalannın kızı değildirler. 
Haydi iki g6z0m tereddllt eder
seniz ben ıokaia yalnız çıkanml 

Çare yok Narin hanımın petfn• 
takıldık. Hizmetçilerden otanıyor4 

dum. Sokaia çıktıls •• derhal 
bir otomobil. 

Yolda mDtbif bir yıj'mtu baı
lamııtı. Narin bana ıo"uldu. Sı
ıUk g6ılerlnin içinde, aradatı 
harilculldelilclerden birini buldq. 
ğunu f6ıteren 11l•k ve pulak 
bir 1eYinç •ardı. 

1 



SON POSTA 
11 

ARK YILDIZI Hariçte Spor 
-

Kari ılfektupları 

/ngiliz Ve Paris 
Şampiyonlarının 

Müsabakası 

Yıldızlar Arasına Nasıl Karıştım Bir Müskirat 
·~Eiiiri H ) • t N 1 K ? Amilinin - o ı v u a ası a ç t ı m • <'"k. • 

vı agetı 
.lngiltere şampiyonu Arsenal 

ile Parla şampiyonu Racing Club 
karşılaşblar ve netice ( 3 - 2 ) 
İngiliz şampiyonunun lehine çıkh. 

______________________ B ___ a_h_rı_·m_u_h_i_tt_e __ Y~ı;_~ f ( 
Malamunuzdur ki inhisar, hl; 

kümet ve millet vekilerinha 
kararile ve bir kanun ile ite.,ek· 
kül etmi~tir. didayeti tqekkülftn
de biJWııum mDskirat imal eden 
fabrika ve imalithanlerin faaJi.. 
yetleriue bazı şerait iJe müsaade 

Ancnal gibi bir takımm fut· 
holda nispeten geri olan Fransız· 
Jara karşı böyle bir netice alma11 
mağlübiyetle müsavidir, denirıe 
yalan söylenmemiş olur. Çünktl 
geçen sene, ayni günde kartılaşau 
hu fokımlarm mü5abakasını (7-2) 
.ayı Arsenal kazanmıfb. 

Bugün netice niçin böyle ol
muştur? 

Bir defa İngiliz takım1 Lam• 
!Mrt gibi merkez muhaciminden, 
Roberts ve Cons gibi mühimi unsur
larından mahrumdu. Son muhacim 

mevkiinde oynıyan Jak David ise 
ikinci devrenin hemen başında 
iyle bir sakatlanmıştı ki Adeta 
oyuna seyirci kalmıştı. 

Sonra neticeyi nasıl olsa leh· 
)erine bitirecelderini bilen fngi
liiler, kendilkrini fazla yorma
mı§lardır. Bu oyunun ıalhalarım 

kaydeden Fransız gazetesi, İngi
lizleri " devler gibi oynıyorlar ,, 
diye tavsif ediyor. 

lngiltere - Kap Uçuşu 
Kahire, 15 - lngiltere - Kap 

hava rekorunu kırmak için cuma 
sGnü Lymne karargibından ha
valanan MoJJison Kahirenin (21 O) 
kilometre cenubunda yere lnmiye 
•ecbur olmuştur. Tayyare harap 
olmuştur. 

Paris At Yansları 
' 

Paria, 15 - Paris mıntaka11 
mania.sız at yarışlarının ıonuncuıu 
yapılmıtbr. Bu devrenin miifterek 
bahislerinde en çok para ka· 
lallan Kont Olivler Rivaud 

dır, •e ( 214,657 ) lira kazanmış· 
br. En bahtiyar jokey de Librit· 
tir. 103 zafer kaıanmııtır. 

Altı GUnlOk Bisiklet Müsabakası 
Şikago 15 - Alta günlt1k Bi

llkJet müsabakuını Dulberg • 
Grim Alman - Amerikan takımı 
bzanmııtır. Mesafe ( 2690 ) 
mildir. 

lngi iter ede F utbsi 
Londra, 15 ( A.A) - Birinci 

lagiliz ktlmesi, futbol takımlarının 
10n maçlarına ait neticeler ıun· 
lardır: 

Arsenal • WuTham 4-1, Bir· 
uıam-Leicester 2-0, Blackburn
Middleıborough 4 • 2, Blackpool· 
W esnesday 2· 2, Derby-Newcaatle 
1-1, Everton-Cbelaea 8-2, Mao· 
cheater Citi·Crimıby 4· I, Port
maouth-Budderafield 3-2, Sbef
Oeld United-Boltoo 4-0, Sunder· 
land- Liverpool 1 • 3 Weatbeom· 
wich-A.ton Villa 3-1. 

lngiliz •• lrlanda amatörleri 
araaındaki maçlara, d&n Y orkda 
yapılmıştır. 

lniiliz takımı 2 sayıya karşı 3 
aya ile ıalip gelmiştir. 

HOLSTINA boyaaile kendi kın· 

41alae, rengini betenmeditinb, her 

aevi eşyanızı, bir aaat aarf1nda 

•olayca boyayınız • lımine dikkat 

e4haiz. Her yerde arayınıa • 

-11-
Vapurum, dün ( Şerburg ) tan 

hareket etti. Sen bu aabrJan o
kurken, aziz doktorum, ben de 
Okyanusun sakin ve licivert si

nesinde, Ameribya doğru aUzU
lüyo.rum. Şu ande btıtün hisle
rimle baş başayım. Bu hislerimin 

ilk pllnında seni l!Örl\yorum. O
nun için evvelA seninle haklaşmak 
isterim, benim aziz doktorum. 

Evveli, kemali safiyetle şunu 
itiraf edeyim ki, bana maddf ve 

manevi epeyce hakkın geçti. Fa
kat buna mukabil benim vaziye· 
tim bir (nankörlük) iibi görülü
yor değil mi? 

Sakın buna, (evet .. ) deme ... 
günaha girersin. EvvelA şunu 
düşün ki.. Ben bayatın büyük bir 

sahne ve insanların da birer 
aktör olduğunu kabul eden bu 
kızım. Bu sahneye ayak basbk
tan sonra, rolümU yapmalıyım. 

Fena bir tesadüf, ilk oyunumda 
seni karşıma çıkardı. 

Eier bu karşılaşmamız, 
saf ve masum bir tablo halinde 
olsaydı, o zaman çok kabahatli 

orura'um. Fakat, sen - aile vazi
}'etin ne şekilde olursa olsun • 
büyük düşüncesizlikte bulundun. 

Evveli, İstanbul sokaklarını 
dolduran, ( para ve erkek) aıkile 
yamp tutuıan birçok dilberleri 

bırakıp ta benim gibi garip bir gaye 
arkasından koşan acaip bir mah· 
lüka çattan. Onun hakiki derdini 

sorup anlamadan, kalbinin içini 
açıp bakmadan onı bailandm. 

Sonra, babam, senin eski bir 
dostundu . Hasta olan evlAdına 
şifa diJenmek için beni senin 
huzuruna çıkarmışb. FilYaki 
( Dostluk ve dt1r0stlnt ) e pek 
okadar ehemmiyet verilmiyen bir 
asırda yaşamakla beraber, biç 

olmaz.sa önllne çıkarılan hastanın 
evveli derdini dinlemek lazım· 
gelmez miydi? 

Vakıa hakkın var azizim ... 
doktor değil, cihanın alllmesl 
olsan, nihayet sen de bir insansın. 
Senin bir kalbin, senin bir his
sin, senin de bu hayatın zevk ve 
nimetlerinde bir habkın var. An· 

cak, beni intihapta çok aldandın. 
Şu ande içinde çırpındığın 

buhran devrini atlattıktan sonra 
sekinetle dUşün. Senin ve benim 
vaziyetİmi taWil et. Göreceksin 

ki; suçlu, kabahat:i -ensin ... Ümit 
ederim ki: Bir deha, böyle hata-

lara düşmez "~ yok yere kendine 
bir kalp ısbrabı icat etmezsin. 

Benim hesabıma nazaran be
nim için Uç yilz liraya yakın bir 
para sarf ettin, doktorum. Kal· 

bimdeki minnet ve şUkran bor· 
cunun yanına bu maddi borcumu 
da kaydediyorum. Eğer günün 
birinde muvaffak olursam, bu 

borcu ödemek benim için bilyUk 
bir zevk olacakbr. Yok eğer, 
ytırUdüğüm bu akibeti meçhul 
yolda kaybolur gidersem, manevi 
haklarınla beraber bu borcu da 
helal et doktorum. 

Hem seni fazla muıtarip etme· 
mek, hem de kamaramda dağ 
gibi biriken yatak ç&Yşaflarile 
peçetaJarı tıtüleyip yerli 
yerine teslim etmtk için 

artık veda etmeme mllsaade 
etmeni rica edeceğim. Ümit ede
rim ki bana darılmaz ve arasıra 

olsun babr,!lı.!ıR. .. -"mdilik Allaha· 
11marladık, benim aziz doktorum. 

Selma 
Hltiye: 
1 - lıtanbuldaa ıizinle kaç· 

dıtımı aaldamak, 
2 - Beni kat'iyyen takip et· 

memek, 

Benim kadar ıenla de menfa· 

atin iktizaıından oldupnu unut· 
mazaın değil mi doktorum? 

• 
Babacığım 1 Nekadar serbest 

fikirli ve ne kadar açık ruhlu 
bir adam olursanız olunuz, ıu 
mektup kopyesinin ıizin lizeriniz· 

de iyi bir tesir yapmıyacağma 

eminim. Bu hususta bana hiçbir 
söz söylemiye hakkın yok. Çün· 

ki, benim anladığıma göre, ihti
yar bir tilkiden baıka birşey 

olmıyan eski dostuna kümesin 
kapısını sen açtın ve kızca· 

ğa:zını da onun kartııına ıen 
çıkardan. Amma ıen burada, 

eski bir dostuna kartı merdane 

bir vaziyette hareket etliğ'r i 
iddia edeceksin.. Sakın böyle 
bir iddiada bulunma .. Sonra seni 

tekzip ederim. Haniya, sen hlkA· 
ye ederdin ; vaktile bir (K6roğlu) 

varmış. Esen rüzgArdan hile se
zermiı. Bir gUn ona bir tnfek 

getirmiıler. Büyllk kahraman o 
tüfeği gBrür gtırmez oturmUf, 
hüngür hUngUr ağlamıya başla· 
mıı. Sormuşlar : 

- Ne ağlıyorsun Köroğlu 1 
Köroğlu cevap vermiş: 

- Ah.. Ah.. Bu delikli demir 
icat olduktan sonra, dünyadan 
mertlik kalkacak. 

Halbuki, biz, o delikli de
mirden sonra daha nelerin 
icat edildiğini gördük. Buna 
binaen etrafımıza karşı gözleri
mizi (dört) değil, (dört yllz) den 

fazla açmak mecburiyetindeyiz. 
Senin eski dostun olan o ih· 
tiyar tilki, belki de Selma• 
cığın kanını lezzetle emer ve 

posasını da bir tarafa atabilirdL 
Fakat, tükret, yine Selmanm 

minimini kafasına.. Alimallah, 
ona öyle kuvvetli bir hudut çiz
dim ve o hududu öyle metin 
ve akiline iıtibkAmlarla çe· 

virdim ki, onun gibi eıki bir 
(kadın doktoru ) en küçük bu 
( zafer ) e bile nail olmadan 
mağlubiyetinin acısile baıb .. a 
kaldı. .. 

Koca Okyanuı de•izinl ge· 
çerken aana yazdığım fU ıatır
lar, şimdilik burada kal~m baba· 

cığım.. l>ışarda konuıanlar, 

(Amerika) denilen o (hayali dltn• 
ya) nan glSrUndüğDnU ıöy)Uyorlar. 

Zaten birçok işlerim de •ar. 
Şimdiye kadar geçen şeylerden 
de • ne bir eksik ve ne de bir 
fazla olmamak şartile • bahsettim. 

Yazacak başka bir şey kalmadL 
Bakahm, (Amerika ) denilen o 

heybetli kaleye nasıl gireceğim ? 
Eğer buna da muvaffak olursam, 

bu parlak zaferimi yazmakta 
devam edeceğim. Şimdilik sen 

•e ben.. Her ikimiz de Allaha 
emanet olalım sevgili babacığım. 

(Ar1'111 nr) 

edilmif ve bu meyanda mezkar 
müessuelere yllzde iki derece 

zayiat hakkı ile şişe ve saire 
karşılık olmak lb:ere yüzde beş de 
imla hakkı verilmişti. 

inhisar idareıinin kendi imal 
ettiği rakı, konyak ve şaraplann 
diğer fabrikalann umumi satışma 

.ı nazaran azlığı inhisar idaresini 
yeni yeni kararlar ve teıebbüslere 
ıevketti. Bidayette yiizde iki 
derece hakkını kaldırdılar. Sonra 
yüzde beş imli hakkım da tahdit 
ettilef'. Bu mllşkülatlarla kendi 
lmalAbmn sürümtınü arzu ettik
leri dereceye çıkaramayınca fab
rikalara sattıkları somalara birkaç 

ay evvel ehemmiyetli zam yap· 
1 blar. Bu suretle bayilere veril

mekte olan iskonto yani s.atq 
hakkının düşllrtlilmesine mecbur 
ettiler. 

Birçok sermaye ile teşkil edil
miş olan bu mfteaseseler hemen 
hemen kazanç hlsıl edemiyecek 

tekilde faaliyetlerine devam 
ettiler. Şimdi rakı 110mala-
nna yapılan bu zammın haksız-

lığı ve zammın kaldırılacağı J&Jİ 
olduğu bugünlerde 1 tepinisani
den itibaren konyak imalathane
lerine 300 kunıştan verilmekte 
olan df ispirtonun kilosuna 40 
kuruı zammedildi. Bu zam çok 
ağırdır Ye imallthanelerin kapan
masına sebep olacaktır. 

HOkiımetimizin memlekette 
yapılmakta olan ıanayi ve imalilı 
himaye edeceil bekleuirken inhi
sar idaresinin bu karannm birçok 
vatandqı işsiz bırakması ihtlmaU 
vardır. 

Tqracla bir k•7aJa lmalltıaanul ...., 

M. F. 

BUyUk Bir Fark 

Şehir meclisinde etin Pendik· 
te [ 25 - 30 ] kuruşa sabldığum 
konuıulduğunu muhterem gue

tenizde okudum. Oraya pek .. 
sak olmıyan Erenköytlncle ben 
bugtln kıvırcık etinin okkuma 
( 120 ) kuruştan aldım. Bu H 

derin fark. ti 

Guetenizin dellletile beledi
yenin bu iıe çare bu'-aınu rica 
ederim. llltekait YOzb ... 

Şevket 

Yarın 
Okuyacaksınız 
Tefrika.mızın Yarınki ku
mında ( Şarlc Yıldızı ) 
Selma Hanımın Nngorko 
nasıl çıktılını, nttkadar te· 
itiş ve heyecan gösterdiğini 

len.etle olcagacalcsınız. 



--
Bunun, Üzerinde Kokain Yazılı 

Telaşını 

Bir 
Haklı Olduğunu An ayınca 

evvel gelen bir ayeti izah eder. 
Bence, böyle şeylere teşebbüs, 
iyi değildir. 

NAKiLİ: ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı mahfuzdur 
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Söze, biraz fasıla verilmişti. 

Odada derin bir sükfıt hasıl 
olmuştu. Sükütu, yine Vasıf Bey 
ihlAI etti: 

- Bugünkü ( Peyam ) gaze
ıinde bir fıkra var ef endiın .. Rus
lar, yine bir Balkan ittihadı ha
sırlıyorlarmış. Bilmem, mınuuru 

Alileri buyuruldu mu?. 
Abdülhamit, hafifçe dudağını 

bükerek cevap •erdi : 
- Evet gördüm.. Mesele, is

tanbulun, Rusları idaresine va
bestedir.. Eğer Ruslarla iyi geçi
nirler ve gilcendirmezlerse bu 
ittifak olmaz. Ben, Ruslarla iyi 
geçinmek politikasını takip eder· 
dim. Şimdiki Çarın pederi olan 
lmparator,bana haber göndermişti. 
(Bizim Osmanlı hükümetiie ara
mızda ne mezhebcn, ne siya-
seten artık hiçbir mesele-
miz yoktur. Osmanlı hüku-
meti, benim hayırhahlığımdan 
emin olsun) demişti. Bir impa
ratorun namusu üzerine verdiği 
aöz, şüphesiz pek kuvvetli bir 
teminattır. Sonra şimdiki impa
rator tahta geçti. O da pederi
nin hareketini takip etti. Ben 
kendisinden birkaç defa bu 
hususta söz aldım. O vakit 
tstanbulda bulunan Rus se· 
firi ile de iyi görUşiirdüm. 
Türkçe, Fransızca lisanlarına aşi
na, ihtiyarca bir zattı. Bu temi
natta, onun da çok tesiri oldu. 
.Ruslar aleyhine yazılan bazı şey
ler, onların gücenmesine sebep 
olur. Herhalde bu işler yapılma
malı.. Ve Ruslar idare edilme
lidir. 

Bu esnada, Rifat Beyin ısmar
ladığı ilaç gelmişti ve Rifat Bey 
de tedavisini ikmal ediyordu. 
Tam çıkacağımız esnada Rifat 
Beyin yerden bir kağat parçası 
alarak bakbktan sonra, renginin 
.apsarı keıildiğini ve kağıt par
çasını da Abdiilhamide göster
aıeden derhal cebine indirdiğini 
tördtım. Tabii birıey ıoramadım. 

Dışarı çıkup ta Rif at Beyle 
yalnız kalınca ıordum : 

- Kuzum Rifat Bey, neydi o 
cebine koyduğun kağıt ? ... 

- Rif at Bey elini dizine vu· 
rarak cevap verdi: 

- Aman azizim ıus... Aıkal
stn işi berbat ediyorduk. 1smar-
1adığım illç geldikten sonra ili· 
cm ambalAj kAğıdını yırttım, na
aılsa yere düımüı; çıkarken, yer
de ıüpri'ıntü olmasın deye kal
dırıp masanın üstüne koymak 
istedim. Birden, g<Szlim kağıdın 
üstündeki ( kokain ) kelimesine 
il~li. O zaman, aklım başımdan 
gıtti. Malümya, Abdülhamit ko
kainin en büyük düşmanıdır. Sal· 
tanatı ı:nL11anmda memlekete id· 
h<ılini ~iddetle menetmişti. Hatta 
Avrupanın bütün ecza kataloğ· 
lnr,nda, ( kokain ) kelimesinin 

Abdülhamidin oğullarından 
Nureddin Ef. 

yanında I Türkiyeye idhali mem
nudur ] diye yazılırdı.. Meın
leket e girmesini şiddetle menet
tiği bir şeyin böyle yatak oda
sı ıa kadar girdiğini eğer Abdti!
hamit görseydi, kim bilir bize 
nederdi? Belki de birçok evhama 
düşerek hakkımızda şüpheli hü
kümler verirdi. 

Diş tabibi Rifat Beyin bu 
telaşına çok hak verdim. Ve 
bugün cereyan eden şu (bıçak) 
ve (Kolrniıı) meseleleri doJayısile, 
Abd lbamidin hususiyetine ait 
iki noktayı da tesbite muvaffak 
oldum. 
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Abdlllhamit; dün akşam yine 
(Sinameki) yi biraz fazlaca almış. 
Gece üç defa dışarı çıkmış: 

- Sakın kolera olmasın .. 
Diye telaş içinde... Doktor 

geldi. Muayene etti. Teminat 
verdi. Endişesi zail oldu. 

Bugünkii gazete havadisleri 
meyanında Abdülhamidin sinirle
Tİne dokunan bir mesele var. 
(TecUman) gazetesi,(Kuram Kerim) 
in Türkçeye tercemsi hakkında 
bir makale yazmış. Abdülhamit: 

- Bu kadar tefsirler varken, 
tercemeyC'I n~ ba~~t ? Hem ter
ceme edilirse, ayetlerdeki ma~· 
lar kaybolur. Mesela ; (Elif .. lAm .• 
mim) ayeti, nasıl terceme olunur. 
Sonra.. Her ayet, kendinden 

• 1' • ' ..... ~ . 

Diye bu ite itiraz ettikten 
ıonra, çok mühim bir vak'a 
anlattı: 

- Hafız Paşanın zaptiye 
naıırlıfı ıamanında idi. Betiktaşta 
oturan bocanın biri, bir lngilia 
protestan rahibi He kafa kafaya 
vermiş. (Kur'an Kerimi) istedik
leri gibi tercemeye koyulmuı. 
Bunu, Hafız Paşa duymuş. Derhal 
evi baımış, rahip ile bocayı ter
ceme yaparken yakalamıf. Hocayı 
almıf, götürmÜf, hapse tıkmıf .. · 
Bu vak'adan, mUbim bir mesele 
çıktı. Ozaman İngiltere sefiri 
( Oytel) idi. Benim abpabım 
olmakla beraber, titiz, geçimsiz 
bir adamdı. Aksi gibi o esnana 
( Ankara ) ve Erzincan konsolos-

ları da hakaret gördüklerinden 
şikayette bulunuyorlarmış. (Oytel) 

bu üç meseleyi zihninde büyüt
miiş. Eğer bu üç mesele hakkın-
da ( yirmi dört saat zarfında ). 
izahat ve tarziye verilmezse 

pasaportunu isteyip gideceğine 
dair Babıaliye şiddetli bir nota 

vermis... Babıali, büyük bir telAş 
Ue bana bunu bildirince, hemen 
ıefire haber gönderdim. Yanında 
baş tercümanile geldi. Tercüman 
Münir Paşanın delaletile huzura 
çıktı. Daha kapıdan girerken: 

.:_ Gayriresmi geliyorum. 

Dedi. Ben de, gfıya hiçbir 
şeyden malumatım yokmut gibi: 

- Buyurun.. Oturun.. Sizi 

biraz dargın görllyorum. Yoksa 
mühim birşey mi var? 

Diye iş.i anlamamazlığa vur-

dum. 
Sefir, şiklyete başladıl 
- Evet .. Üç mllhim mesele 

var. Eğer, Babılli, bunlan yirmi 
dört ıaate kadar uzuIPua mu
vafık surette balletme-.ae; lngil· 
terenin şerefini m,ııt~ıaf aza için 
pasaportumu alıp .(ideceğim ve 
kat'ı münasebet ıdecetim, baıka 
çare yoktur. 

Dedi. 
(Arkaıı nr) 

BAHRİSEFİT FELHOERK BADKASI 
ISTANBUL ŞUBESi 
idare merkeıi: A il S T E R D A M 

Me:ıun aermayeıi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmif ıermayeıi: 

5,000,000 FL. 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 FL. 
8a1atada Karaköy pala.ta Telefon: Beyoğlu 3711·5 !ıtanbol tlll ıubella 

"Merkez Poıtaneııl Htfsallode Allalemcl han,, Telefon: l.t. 565 

Bilfımum banka muamelib 

EMNiYET KASALARI ICARI 

( MEMLEKET 
v•• 

Gerede Halkı Spora 
Çok Meraklıdır .. 

Geçen Cuma Yapılan PeJılivan Güreşleri 
Geredelileriıı Rağbetini Kazandı 

Gerede (Hususi) - Gerede
mizden size epey zamandır haber 
gönderemedim. Esasen kazamız
da mühim denecek hAdise olmu
yordu. Fakat son zamanlarda 
buradaki gençler spora fazla 
merak saldırdılar. Sık sık idman 
tezahürleri oluyo~. Bu arada ge
çen cuma günü yapılan alaturka 
güreş müsabakaları da Gerede
lilere canlı ve .heyecanlı, ayni za
manda eğlenceli saatler. yaşandı. 

Kazanın spor meraklıs genç
lerin den ba ka Ankarad ki gU· 
reşlere davetli bulunan meşhur 
baş pehlivanlardan Bolulu Cemal, 
Mandıralı Ahmet, Hayrabolulu 
Hüseyin, Tekirdağlı Mehmet Ali 
pehlivanlar da kasabamıza uğrıya
rak güreşlere iştirak ettiler. 

MusabakaJar hökimet erkanı
nın ve ka!abalık bir halkın hu
zurunda yakıldı ve bok güzel 
oldn. Gönderdiğim resim Bolulu 
Cemal pehlivanla Mandıralı Ah
met pehlivanın göreşe başladığı 

sırada alınmıştır. 
Yukarda söylediğim gibi bu

rada halk spora meraklıdır. Fa
kat vesaitsizlik terakkiye set 
çekecek bir vaziyet göstermekte
dir. 

/. H. 

Bahkesirde At Yarışları 
Balıkesir, (Hususi) - Yanş ve 

ıslah encümeni tarafından cuma 
günü tertip edilen aonbahar at 
koşusu muvaffakıyetle yapıldı. 
Çok rağbet kazanan bu koşular
da, tay koşusunda 1400 metrelik 
meaaf eyi 1-44 de kotan Haragfi
ıeli isimli kısırağı; ikinci koşuda 

2200metrelik mesafeyij2-29 dakikada 
kateden Nuri Beyin Ceylan Yek
tası; üçüncü koşuda 2000 metre 
mesafeyi 2/27 dokikad3 koınn 
lımirli Süleyman Efendinin Nona 
isimli lngiliz kısrağı; dördlinc:O 
koşuda 3200 metrelik nıesafeyi 
4 dakikada kateden lzmirli T cv
fik Beyim Sedat i9imll ah birinci 
gelmiştir. 

Kardeşlerini OldUrmUşlor 
Zafranbolu ( Hususi ) - Ka

zamııa tibi ( Bedel ) karyesinde 
Uç kardeş arasında tarla hiss~sin
den çıkan bir münaaz:ı netice
sinde iki kardeş bir olup büyUk 
ağabeyileri Hüsnü beyi muhtelif 
yerlerinden kurşunla vurarak öl
dürmüşlerdir. Failleri y:ıkalan
mışbr. 

Bir Cinayet Daha Oldu 
Zafranbolu, (Hususi) - Tnnrı

k&yUnde Mümin, Ali, Mustafa is-

minde liç arkadaş bir kadın me
selesinden kavgaya tutuşmuşlar 

ve neticede Ali ile Mustafa bir 
olarak Mümini so1 tarafmdan bir 
kurşunla yere sermişle~dir. Mümin 
derhal ölmüştür. Bu cinayetten 
biraz sonra da Mustafa ile Ali 
biribirlerini yaralamışlardır. 

Bahkesir Usabalcalaı ı 
Balıkesirde cuma günU yapılan 

futbol müsab !:alarmda İdman• 
yurdu birinci ve ikinci takınılan, 
Kolordu birinci ve ikinci takım
larını mağlüp etmişlerdir. 

Bir Günde iki Evlenme 
Mardin Cünlhuriyet Mliddcl• 

umumisi Fehim Ziya Beyin ke· 
rimesi Sabiha Şükran Hamm1a 
Saip Nazım Beyin ve Defterdar 
Rifat Beyin kerimesi Mukaddes 
Sevim Hammla Fuat Yekta Be
yin nikah r: erasimJeri Mardin 
belediyesinde icra edilmiştir. 

Avcllar Köyü 
Marmara sahilinde metruk 

emlikten ( Amindos ) çiftliğinde 
elli evli yeni bir köy teşkil edil· 
diğini ve bu köye bir isim kona
cağını yazmışbk. 

Av mevsiminde buraya avcı
ların toplandığı düşünülerek köye 
(Avcılar köyü) ismi verilmiştir. 

ON ALTINCI 

PATRON KUPONU 

No. 4 
Gueteml&de oıı bet rlbade b ' T 

\ermekte oıdugumua Patr ı1 
bedaYa almak i•tiy9"9anu, bt1 
kupoaı.ı 1ıı .. ıp aakla71m• •• U 
kupO:\ topla~ mı"&. Patr•nlarımı • 
dan pe'.I me:nnun o!acak•ır.ıı. 

Patroelar netr•:l!IJl"1erl ırü ı• 
elen itlb...- l•ta:ıb.al ka-lle•I ı ' 

bir hafta, taşr.1 karllerlnılı o, 
ı•• lçı.d• kupoa!anm slndet· 
meıldirler. Bu miidJet ıe~tlKt.ıa 

•onra kupoıılar ka.:>w edllmeı. 

SON POSTA 
Ye~ nıl, SlyHt, H:ıv3dl1 Ye Halk gl • ı:t•s -!dve ı Alemdıır mahalle1i 

Çetatçeşıne ıokağı -
Telefon lıtanbul • 20101 

Poıta kutuıu: lstanbul • 741 
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BİKAYB 

Saray-Bosna Facia s 1 ı __ B_u _S_ü_t_u_nda Hergün 
Ndkıli. lf. lf. ll--

_J 
Nakleden : H. R. - 5 - Yazan Emil: Lud11l1 
- Kııım t Semi Ekrem• -

Mes'ul Görülenler Sırp Hudut Güm
rük Memurları, Bir Kumandan, Bir 
Boşnak Demiryolu Memuru idi 

Yine o ıırada doktor Gagli
yardi iıminde Agram bukukçula· 
rmdan biri de mahalli polise mü· 
racaat ederek ihbarda bulunmuş, 
buna dair tutulan zabıt varakası 
da yine Macar hükümetini hare· 
kete getirmemişti. 

Fakat memleket adamları böy· 
lece kayrılıp duruyorken, yani 
biribirlerini tutarlarken Sırplar 
aleyhine hiddet ve intikam hisle
rine germi veriliyor ve katil ile 
ayni milliyetten olmak itibarile 
bu cinayetten onlar mes·uı görll· 
lüyordu. 

En büyük emel, bu cinayetin 
izini Belgrada kadar takip ede
bilmekte idi. Viyana bunu pek 
ümit ediyordu. Bu menfur işte 
biç olmazsa bir Sırp nazırınlD 
medhali olmalı idi; o halde de 
Sırpların üzerine çullanmak pek 
kabil olacaktı ! M. ( Viesner ) e 
Bal Platzda ; 

- Bu bapta ne mümkünse 
bulup çıkarınız 1 denmiş, o da 
mahallinde tahkikat yapmak için 
hemen yola düıülmüştn. Bu efen
di Sırp hükumeti aleyhine ip ucu 
aramakla mlikellefti !.. 

Aradı, elinden geldiği kadar 
araştırdı; fakat aradan on be.ı 
gUn geçtiği halde vicdanı Viya
naya ancak ıöyle bir telgraf 
çektirebildi : 

l - " Suikaste takaddüm 
eden devrin anasırı, Sırp Hl\kü
meti tarafından yapılmış bir pro
pagfiındayı teyit eder hiçbir delil 
gö..,termemektedir. Fakat bu ha
reketin Sırp hükümetinin müsa
mahası ile Sırplar tarafındau bir· 
takım cemiyetler elile idare edil
miş olması zayıf olsa da kifi bir 
esas teşkil etmektedir. ,, 

2 - "Sırp HUkiımetinin sui· 
kastten veya bunun hazırlanma· 

sından malfımatı olduğunu ve 
silahları verdiğini ispat eder hiç· 
bir delil yoktur. Bilakis bunun 
imkinsızlığım göst.ereıı birçok 
anasır vardır. " 

3 -Bombaların Sırp çepbane
lerinden çıkma oldukları söz 
götürmemektedir. Fakat bunların 
oralardan timdi çıktıkları sabit 
olmamaktadır ; bunların komite· 
cilerden intikal etmiş bulunması 
ihtimali varittir. Suikaati takip 
eden diğer tezahürat ( Narodni 
Obrana) propaganda teşkilitına 
dair muhtuar bir noktai nazara 

1 
YÜcut verir. Orada tetkike değer 
pek nafi eaasat vardır. Pek ya
km kıyamlar hazırlanmaktadır . ., 

Rapora ıöre aşağı yukan 
yegane kat'i müttebimler olarak: 

Sırp hudut ve gümrük me
murları, bir Sırp kumandam, bir 
Boşnak demiryolu memuru .. 

Şu halde korkulacak siyast 
neticeler yoktur. Hırvatlar, Ma
carlar itham edilemez; yüksekçe 
payede Sırplar da itham edile· 
mez. 

Katiller bu noktalaı·a dair 
l ·iz ve amik sigadan geçirilmiş
le r'-'1r. Bunlardan biri, (Gabrino
viç.) , Bosna-Saraylı bir Avustur-

, yalmm oğludur, 
cinayeti idare 

eden de odur ; 
iti hazırlıyan ve 

genç şerikini yola 
getiren odur. Si-

iAhları hlle ile 
huduttan aııran 

odur. Her ikisi 
Belgratta daha 

birçok kimselerle 
beraber veliahtın 

hayahna karşı 
fesat tertibatın· 

da bulunmuşlar-
dır. O zanian Berlin, böyle merasim ile meşguldü 

Ne tesadüftür ve ne remzdar? addetmişti. Yirmi sene tecrit 
Arşidük, Bosna saraya vaz'ı hük- suretiie hapse mahkum oldu. 

metmiye giderken düşüyor. Birgünde Üç yıl karanlık bir zindan ha
ki, Sırpların büyük babalarının bii- yatından sonra ölmüştür. Diğer 

yük babalarının büyük babaları ayni üç arkadaşı idama mahküın edil-
günde Türkler tarafından mağlüp mişler ve idam olunmuşlardır. 
edilmişler ve yine 0 gün Miloh ( Viesner ) in raporu matbuata 
Obiliç namında bir Sırp Tiirklerin veriimeıniş. hatta müttefiklere de 
Padişahı galip Muradl katlede- iblağ olunmamıştır: Sırp Hükfı-
rek Sırp milli kahramanları adada· me li müttebem tutulmak IAzım 
na girmiş ve Miloh namı farkı- geliyordu. 
larda, kadınların, erkeklerin ağ- Kara ve tehditkar bir bulut 
zmda gezmekte bulunmuştur.,, memleket afakını sarıyordu. İçle

rinde Tuna boyuna götürülmekte 
Hayatmı Tehlikeye Atarak olan maktul karı kocanın tabut-

ikinci Bir Miloh Olmak!.. tarının sallandığı iki yüksek 
ikincisi, dört sene oluyordu ki arabanın önündeki meşalelerden 

Belg.rat lisesine devam ediyordu. çamurlu yollara acaip gölgeler 
Son zamanlarda milli cemiyetlere vuruyurdu. Cenazeler (Arstetten)e 
intisap etmişti. Bu suretle büyük götürülmekte idi. Arşidük K~pes-
Sırbistan fikirleri içinde beslenen yen sülalesi lahdine girmektense 
gamkin fakat temkinli delikanlı Sofi ile beraber bulunmak için 
mahkemede şu ifadelerde bulun- kendi arazimiz dahilinde yatmak 
muştur: müreccah olacağı fikrile orada 

- "Arşidükü. can düşmanımız vaktile mezarlarını hazırlatmıştı. 
biliyordum : Bütün cenup " lslav- Kudret ve haşmetin zahiri alayi-
larınm ittihadma mini olmak şi a.den ziyade karısını sevdiğini 
istiyordu!,, 

anlatmnk istemişti. fşte onu, daha sonra da herşey b · k 
mestur kalmak için kendisini Nagihan~ ınüthit ır asırga 

k optu. Hayvanların ~ .... ~ ... ~ılarııu öldürmiye b:.ınun için karar ver-
mişti. İşe karıştırılanların kaffesini çözdüler, beklendi. Tabutlar mini-

mini ,'Pöchlaru) ismindeki şimenmüdafaa ediyor, başkalarını hi-
. d ifer istasyo.1 binasına aiındı. 

maye için de hiçbir isim vermi- Orada yeniden sandıklar, çan-
yordu. Hiçbir istifade yoluna talar arasında, uzun v~ meşum 
sapmamış, milletinin en büyük bir seyahatteu ~1tra günden gü-
emeli uğurunda hayatını en bil- ne aradıkları rahatı hala bula· 
yük bir serbesti ile feda etmek mıyacaklarmış gibi samut ve 
istemiş, kendini en tam bir er- sakit beklediler. Yağmurun da 
keklikle,' bir anarşistin cinneti va- inzimamile yüksek dalgaları r.,nüt-
bideye malolmuş mefkureciliği hiş bir surette çalkana nan 1 una 
ile ortaya atmıştı. sahiline indirildikleri zaman geç 

Bunu ise ulvi addettiği mak- kalınmıştır. 
sadma varmak için yegane yQI (Arkası var) 

SEL4RiH BAnKASI 
THl• tarihi 1831 

Sermameyesi Tamamen tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
ISTANBUL 

SELANiK, ATİNA, KAV ALA, PİRE 
banka muamelatı. Kredi mektupları. Her cina n•kit üzerine 

heaap 

Hacı Rüstem Efendi 
Hacı RUstem Efendi her çeşit 

iti tecrübe etmişti. Hiç birinde 
muvaffak olamadı. 

Meşrutiyetin ilanında sarayda 
bir vazifesi varmış. Saray dağı· 
lmca Hacı Rüstem Efendi de 
ortada kalmıt- Kendisini siyasi 
mağdurlardan addetmesini çok 
ıever. O devir devam etseymiş 
sarayda büyük mevki sahibi ola· 
cakmış. 

Yeni bir meslek arama deY
resinde Hacı Rüstem Efendi bir 
gUn Mısır çarşısmda baharat sa· 
tılan dükkanlara bakarken aklına 
dlhiane bir fikir doğdu, derhal 
tatbika başladı . Gözünün kestir-
diği bir dUkkAna girdi, yirmi 
otuz paket öksürük, mide, basur 
mayasıl ilacı satın aldı. Bunları 
ufak bir çantaya koyarak şemsi-
yesini aldı, Köprüde Anadolu 
yakasına giden bir vapura bine· 
rek Çengelköyünde indi. 

Rüstem Efendi giindeliğini na
sıl temin edeceğini düşünüyordu. 
Nasıl başlıyacaktı ? 

İskele başında bir kahve var
dı. Oraya girdi, bir sıcak çay 
ısmarladı. Yanında ihtiyarca bir 
adamla konuşmıya başladı. Hava-

nın bozukluğu, piyasadaki pa· 
rasızlık , mangal kömürünün 
bu sene ucuz olması .. 

ihtiyar adam Rü.ltem Efendi-
nin sohpetinden hoşlanıyordu. 
Boyuna anlatıyor. Konuşurken, 
hafif nezlesi, adamcağızı öksör
tüyordu. 

Hacı Rüstem Efendi fırsattan 
istifade ederek: 

- Siz çok öksürüyorsunuz. 
Kendize, bakmalısınız. 

- Evet, ama, bu mevsimde 
çaresiz. Eczacı da bir illç verdi, 
faydasını görmedim. 

Rüstem Efendi zaten bunu bek· 
liyordu: 

- Ben size bir ilaç vereyim 
de, bakın nasıl üksUrliğUnüz derhal 
kesilir. 

Çantasını açtı, içinden bir 
paket çıkardı, ihtiyara verdı. 

- Teşekkür ederim azizim, inşal· 
lah bununla öksürüğünüz geçer. 

- T eşckküre mahal yok. Yir-
mi beş kuruştur fiati. Memnun 
olacaksınız. 

Kahvede bir kaç müşteri otu-
ruyorJu. 

Rüstem Efendinin yanma gel
diler. 

Biri midesinden, diğerleri 

başka şeyden şikayet ediyor. 
Rüstem Efendi onlara da birer 
paket satmıya muvaffak oldu. 

- Allaha ısmarladık efendiierl 
diyerek kahveden çıktı, köye 
giden yclu tuttu. 

Bu !rndar kolaylıla paketleri 
satmak Rüstem Efendinin cesa
retini artt:rm ı ştı . 

Kapısmın eşiğinde, çocuğuna 
süt veren bir kadın var, siıtünü 

çoğaltmak için bir toz sattı. . 
Krsa ~rünün karı az olur d1ye 

Hacı Rüstem Efendi, başka yol
dan vapur iskelesine dönüyordu. 
Açık yeşil boyalı bir evin öniln· 
de elleri paketlerle dolu bir 
Hanım sokak kapısmı açmıya 

çalışıyordu. Rüstem Efendi Ha
nıma yaklaştı, açmasına yardım. 

etti. 
Hanım teşekkür ettikten sonra 

Rüstem Efendi mide ilAcını teklif 
etti. Kadın: 

- Benim midem sağlam, de-
mi,ti. Hiç birşeye ihtiyacım yok, 
efendim. 

Fakat ısrarı Ustilne, başından 
savmak için bir paket aldı. 

Biraz sonra Hanımın kocası 
eve gelmişti. Kadının elindeki 
paketi görünce sordu : 

- Ne aldın bakalım çarşıdan? 
- Bu paketi mi soruyorsun 1 

Evet. 

- Hiç... Canim... Bir adam 
aeldi, mide il Acı aabyormuş ... 
lsrar etti, aldım. 

- Aman karıcığım!.. Nasıl 
alırsın? Ben bu köyün doktoru
yum.. Alem bize gUler. Ne vs
kit aldın? 

- Satan adam şimdi bura
dan gitti. 

Hanım hizmetçiyi çağırdı: 

- Fatma, buradan çıkan 
adamı bildin değil mi? Git ça
buk gelsin, doktor konuşmak 

istiyor. 

- Peki, Hanımefendi. 

Hizmetçi Hacı Rüstem Ef. yt 
doktorun karşına getirdi. lıAç 
satmak ümidinde olan Hacı, 
doktorun müthiş görlerile kar· 
şılaşmca afalladı. 

Doktor haykırıyordu: 

- Sen göz göre göre sahte 

doktorluğa mı kalktm? Bu işin ka .. 
nunen yasak olduğunu bilmiyor 

mısın? Ya verdiğin ilAçlarla aha· 
liyi zehirler öldürilrgen?: 

Sonra, doktor, sesini biraı 
daha yükselterk ilave etti: 

- Bütün dünyada adam öl
dllrmek hakkı, diploma ile, yalnız 
doktorlara verilmiştir. 

Hacı Rüstem Efendi batını 
önüne eğdi. 

- Affedersiniz, dedi, ben 

yanılmışım... Sattığım illçta ölüm 
tehlikesi olduğunu bilseydim, onu 
refikamz hanımefendiye değil, 
kaym valdenize satardım ! 

........................... -................................ . 
Mevlidi Şerif Kıraati 
Merhu m pederimiz ince Alemdar 

Zade Halil Beyin ruhuna ithaf edil
mek üzere önümüzdeki perfembe 
günü öğle namazını mtiteakıp Kil
çükpazarda Üçmihraplı camii şerifin
de mevlidi şerif kıraat olunacağın
dan arzu buyuracak akraba vıe evid· 
dasile ihva nı dinin teşrifleri rica 
olunur. 

Günün Takvimi J 
BUGÜN - 17 teşrinisani 931, 

Sah, Rumi 4 teşrinisani 1347, 
6 Recep 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 6,49 Batışı 
16.50 

NAMAZ V AKİTLERi - Sa

bah 4,58, öğle 1 1 ,59, ikindi 14,34, 

akşam 16,50, yatsı 18,26. 
AL KAZAR 

ALEMDAR 
ARTiSTiK 
AS Rl 
EKLEl 
ELHAMRA 
ETUVAL 

FERAH 
GLORYA 

- Llll Damıta 

- HUk.Um ırecesl 

-Balo 

- Pron•ln metre•I 

- Atk hırnu 

- Aşka Tövbe 

- Eğlence klSprüaU 

- Konser, varyot• 

- Aşk h auetlerl 
KEMAL 8. - Yıldırım Elııapret 

'.\1AjlK - Şafak ketlf kolu 

r.ıı:ı..EK - MllfkUl itiraf 
r.~lLLl - Maruıyyes 
OPERA - Nlçl11 Sndha 
~,"1 1' - Cotkun Bald• 

(i ~kUdar flAl.E - Bonjur tllldın f.f, 

DARÜLDEDAYI - Dolıılor Ihsan 
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Gurur Ve Nüfuz, lngilizlerin Siyasi 
Memurunu Soğuk Kanlılığını Kaybe
decek Derecede Sarhoş Etmişti 

\ -23-
Bu cevabı hamilen bitkin 'bir 

vaziyette eve dönerek olup bite
llİ kardeıime anlatllm . Çok .mU
teessir oldu ve beni nasıl teselli 
edeceğini bilemedi. Ben bu Zabit 

lleybinde mahkemeye nasıl mtiraca
at edileceğini bilmediğim için ma· 
halli vekillerden bir dostumdan 
nasihat istedim. İyi bir tesadnf 
Heri olarak Sir Metha o Sll'alarda 
l»ir davayı takip etmek lzere 
Bombaydan ( Rayko )ta gelmiştf. 

Fakat benim gibi geaç bir 
avukat bu zatı &&rmiye nasıl 
aidebilirdi. Binaenaleyh kendi.i 
ile miinaaeltette bulunan arzu· 
Mlalardaa biri YU1tasile evraka 
göndererek mütaleasını sordu'k. 
Cwabt fU oldu : 

- Gandiye a6yleyiniz: Bu gibi 
hldiaelere sık ıık tesadüf ede
bilir. Keadiai laptereden benilz 
gelmiftir, elh ateflidir. Fakat 
lngiliz Dhitlerini h..&z tanıma-
... anlaplmaktacbr. F.jrer 
hayahnl kazanmak itıtiyor• 
ve burada kalmak niyetinde 
ise bu klğıdı yırtsm ve tabkıri 

hazmetsin. Zabiti mahmemeye 

vermekten bir İf kazanamaz. Buna 
mukabil ağlebibtimal kendi kea
dimi mab•etmif olur. 

Gaadiye aöyleyİllİK .. haıab 61· 
rewmiştiır, iğrenmek med.
riyetiadedir:." 

Bu tavsiye bana zehir gibiacı 
geldi. Tahkıri hazmettim. Fakat 
iyi bir ders almıi oldum ve kendi 
kendime: 

- Bir daha böyle çürük bir 
vaziyete düşmeyeceğim, tanışık
lıktan bu ıekilde istifade etmeye 
kalkışmıyacağım " dedim ve o 
vakitten sonra bu kararıma her 
raman sadık kaldım. Maamafih 
ıunu da kaydedeyim: Bu hidise 
benim bayahmm aımnı deiiftir
miş o1du. 

• Hiç 1llphe yok: Siyul memu-

J 
~ 

Gandi, Meşhur Yuvarlak Maşa konferansında 

etmipim. Artık hareketsiz kala- 1 prensine kalmı~ olan hukuku 
mazdım. mümkün olduğu kadar geoiflet-

Bu mOddet zarfında bu mem- miye çalışıyordum. Ayni zaman· 
leketin af ak tefek llİyasi itlerini da da çiftçinin iz erine tarhedil-
aalamıya bqla11111tım. Katbiaver mit olan vergiyi imkan nisbetin-
hlrçok knçük bükiimetlerin itti- de hafifletmek için uğrqıYordum. 
badmdan doğmUfhar. Bu itibarla Bu münasebetle Defterdarı gör-
liyasi sergüzeştçaların cevelan mekliğim lizımgelmişti. Vali ise 
alauıchr. Ayai umanda da za.. bir Hintli olma&1Ba rap.en ba· 
bitlerin hükumet işlerini ele almak na lngilizlerin siyasi memurundan 

için bcrgiin binbir manevra çe- daha küsbh gönmmüştl. Sukutu 
virmeleri burada mutat işler- hayale uğramıştım. 
dendir. Bizıat bu kiiçük hükti- Miişterilerimiıı haklaruu is-
metlcrin reisleri elan prensler tihsal edebilmekliğim mümkün 
bile yekdiğerinin aleyhindedirler. değildi. Defterdardan ret cevabi 

Bu itibarla bu muhit bana alınca yapılacak ıey ya Valiye, 
pek kirli görünüyordu. Burada yahut ta siyasi memura mftracaat 
temiz kalarak yaşamak bir nıe- etmekten ibaretti. Fakat bunların 
seleydi, en nihayet cesaretim kı- da : 
nldı. Ağabeyim benim ahvali ru- - Müdahale edemeyiz, diye-
hiyeme dikkat ediyordu. Bir gün cekleri meydandaydı. 
oturup konuştuk. Benim bu İn• Eğer 0 ıaman bu gibi mese-
tirika ile dolu muhitten kurtul- leleri halletmek için elde bir ka-
maklığım için başka bir yerde nun veya nizamname mevcut 

bir memuriyet bulmaklığım ile olsaydı, ona istinat edebilirdik . 
kabildi. Fakat bu siyasi memur Fakat siyasi memurun arzusundan 
ile aramın bozuk olmasının mes- başka ortada hiçbir kanun mev· 
leğime tesir edeceği de aşiklrdi. cm değildi. En nihayet canım sı-

• kıldı. Bu intirika ie ~~ muhit-
Porbander ozaman İngiliz bU- ten biran evvel u:.aklaşmıy~ karar 

kümetinin kontrolü alhnda bulu- verdim. 
nuyordu. Ben ise bu hükümetin (Mabadı J arın) 

Doktor ALI VAHiT -

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok betler. Çiiaka madeni maddeleri, loır.r., TitAamlai. çoktur. Meme
~c_~i-çocukl.r için ye1ra.1e bir r•dadar. içindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. 

ru tidip görmekle hata etmit
tirn. Fakat gösterdiii sabarsıdık 
ile .. irane hiddet benim hatam 
ile niıbet edilmiyecek kadar bii
Yiikuı. Ba tarzda kovulmaya 
"-«ket.enaittim. Hakikati balde 
la. zahitin bet dakikadan fada 
!atna-.ı abmt değildim. Fakat 
.... eh.adi bai• ba bef dakika
._ •hahabeme de tahaumlU 
ecle•emişti. Bmaa mukabil ben-
den aaıikiDe hir tekilde ba --------------- --

~b• ııe .... etmemeldijimi iltiye- K O L A Y L 1 K L A 
- Deposu: Hasan ecza deposudur. ~ 

bilirdi. Halbuki, alfaz we iailô- ~--... .....--~ 
~t a.a, lreadiaiai kaybedecek 

~ 1enne1t etmifti. Bu- ALMANCA ÖGRENME USULÜ ı..... 6irendi• ki sabır ve ml-
~~emet l»u zabn haaletlerindm 
.,., deiildi. 

.. 
dl Bu la&diaeden 90Dra diifla
.__ ın: Bu tehirde avukatlık etmiye 
;:-• ettiğim takdirde faaliye
.,;; • blyik lıısmı bu zabn 

._ tlbi olan mahkemede 
;::kti. Halbuki bu uta bql 
~ ........ ft do.tlui•• 11 

.~IJa ÇÜfmak benim ltu.
~ fevkinde Mr hareketti. ..Jer taraftan mademki kendi

•abkemeye •smelde tehdit 
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Den Senra.I Reımt Kitap 

H. SANOER 

Almanca, Franıl'lU ve Edebiyat 

Mualtiml 

1 inci Kısmı 40 
2 

. . 
Kısmı 50 Jn('I 

3 üncü Kımu 70 
:3 Juaı•ıa bir yerde 150 

" inci r ... adetli: 21,• 
llnu dıfı v~ -J:ıtıldığı yer 

Kr. 
., 
,, 
,, 

uyf~ad.t lliôn oıu11naakt.achr. 

Müellifleri : 
TAHSiN ABDI 

lamlr Liae1l n Orta Mektebi Alaaaıaca 

Mu3IHdÜ 

A)ni Metodun~ 
Küçük Cep tügııti 30 Kr. 
Mnaltim R~...tcheri ıto ,, 
.amlıkla a..ıraMır •alU• 8. lere 

lcretais werlliw. 

MalnaS1 • ISTANBUl. 

J 7 Tesrinisani 1931 8ab 
fıtanbul - 11200 metre, S ki· 

lovat] 6 ile 7 arasında gramofon 
konseri, 7,5 ]Jc 8.5 arasında (Ner
min) ve (Vedia Hıza) Hammlann 
i~tiraki]c incesaL, 20,5 ile 21 ara
sında Miiderri ~alih Murat Bey 
tarafından konfernns, 21 ile 22 
ara mda (BeJkis) Hanımın iştiraki 
ile saz, ( 22) den ( 22,5) ğa kadar 
Studyo orkestra~•· 

Heilsberg - ,276 metre, 75 
kilovat J 19,lQ Kanaryc konseri, 
20 Koloııyad:tn naklen şen musiki 
ve şen Jıjkfi)elcr. 

BrUno - ~341 metre 36 kilo
vat) 19 Praı,rdan nakil, 19,05 C'lZ· 

bant ID ~arkılı ve hikayeli Ftnoğ
rafya bahisleri. 20,55 Prağdan nakil. 
21 konEcr, 22 Prağdan nakil, 22,15 
Mektup kutusu, 22,20 J>rağdan 
nakil . 

Miihlaker - I 360 metre, 75 
kilovat J 19,30 Frankfort operasın· 
dan naklen Bori~ Godunm adını 

hışı)an şarkılı halk dramı 22,!"'JÜ 
ŞP.n muc:ik i. 

Lemberg - poo metre 16ki· 
loval] 1sta"İ) onumuz bu ge<'c Var
şıwadan naklen çalışacaktır. 

Bekreş - 1394 metre, 16 ki
lovatJ 19,'10 gramofon, 20 Harifcn
so1o. 20, 10 .Mil1i Romen havaları. 

Belgrad - l 429 metre, 2,5 
kilovat 1 19,:\0 Almanca ders, ~ 
şarkı konser~ Tostinin serenadi, 
Mozarın ninnisi ID,30 Zağrapten 
nakil, 20, 10 cnzhant. 

Roma - l·l 11 ıııelre, 75 ki
lovat ) 19,:m Akşın haberleri . 
(;ramoforı, :::por haberleri, 21 kon er 
e~ki vı· } eni escr1cr. 

Prağ - (488 metre, la:l ki
lo\ at) 19,20 Sırp şarkılara gramo
fon plak.larındaıı alınarak Lott 
~arkıları, 20 Brünodan nakiJ, 21 
Ha athaıwnin raporu, 21,20 Keman 
kon•ni, 21,30 Klavya kon eri 
Jiilirt A r.ınyi. 

Viyana - 1517 metre 20 ki
lo\'atJ 19,:-30 Vi) ana şarkıları, Franz 
Hoffınnn tarafından, 21,05 Profesör 
(Erlann) ın konferansı, 19,35 haf
tanın harli-.clcri, 22,,05 akşam ha
lX' rleri. 

Peşte - 15.SO metre, 2J kilo· 
vat) 11,30 alon orkc:strası, ::!0,30 
şı•n gece, 21,45 hir konser. 

Varşova - (1411 metre, 158 
kiluvatj 19,30 ~ramofon, plaktan, 
20,15 halk şarkıJan, 22, 10 aion 
orkt·~tra::sı, 2.3 hafif mu iki. 

Berlin - 1J635 metr~ 73 ki
lovat J 19,00 Münihtcn naklen ak
sam konı:t•ri 2Ll5 Bn· lavdan .. 
naklen askni hando, 22,30 Ham· 
lrnrgtan naldı•n ~·n musiki. 

r 

J 18 }esrinisani 9 31 Çarşamba 
Istanbul - (1200 rnctr•· . > kilo

vat)'' ile 7 arasında granıofoıı pl:lk
Jarı, 7,3 .ile 8,5 arasında al.uurka 
saz H,S il~ 9 arasında gr.ııııofon 
ile opı>ra parçaları, 9 dan 10 na 
kad ıı: az, sonra 10,5 ğn 1-.,Hlar 
grdmolon. 

Heilsberg- 1276 metre 7.> ki-
1~\at 119,lS konf<>rans, 20 Lhip
çığtcn uakl~ k-onscc. 

Milblaker - 1 360 ıııt ı rı· 75 
kilo' atJ 19,45 Frankforttan ıı.ık len 
kiıaıa konseri, Profesör (lııılwt) in 

i~tıı aki ile, 20,30 Frnnkforttaıı 11<tklcn 
ilahi. 21.15 beş dilden Iıik:l\ <>1 •r, 
22,2.l Stutgartın musiki hafta ... ı. 

Lemberg - (380 mctı·ı' t6 ki
lo\ at ) İstasiyonuırıuz Vartıo' .ıdan 
nak ledeooktir • 

Bükreş - [394 metre 16 kilo
vat1 i 9,40 graıngfon plakları. 20 
Roınan :a gecesi Kord ve oı kı · -.tra, 

Be~md - (429 metre 2,~ ki
lo~ ati 19.,30 Film hayatı hakkıııda 
konferans, 20 Bükreş ista )oııuıı
d.ın naklen Romanya gecc~i 22.30 
gramofou. 

Roma - l 441 metre 73 ki
rnlatJ 19,25 Günün haherlerı , gra-
mofon plakları, Spor me:;clPIPri , 
21 opera binasmdan naklen 
(Pucciui) nia Butterf!y opcra~ı • 
T.em~ldCn sonra günün halıerleri. 

Prağ - 1488 metre 120 kilo
rnt 1 20,15 komedi. 20,55 gazete 
haberleri, 21 rasathanenin raporu. 
21,02 Biikreşten naklen Roıııam a 

J 

ı;{'rcsi, 22 Prağ saati, son halıPrler. 
Viyana - ( 517 metre 20 ki

kJ\'at> 20,25 orpestra konseri. 21.20 
Dic ge.lbe Kjste isminde bir ko-
medi. 22 akşam haberleri, 22, 15 
ak11am konseri. 

Peşte - 15.50 metre 2:{ kilo. 
' at) 19,3.5 bir temsil için ~ı·rhc t
ti. 21 ,.% konser. 

Varşova - ( 1411 metıı· 158 
kilo' nt ) 19,30 gramofon plaktm. 
20 Biikreş tcn naklen Romam a ge
ce i, 21 komedi, 21,45 Suh ııınaıı 
konsf•ri, 

Berfüı - ( 1635 metre 7; ki· 
~ornt ) 20 Layipçiğte Turna kli e
ı:sindcıı nakil. 

Bu akaşam 
Saat 2 l .30 da 

MUKADDES 
ALEV 

ISTlftll BELEOIYFJI 

~~ m ~~ 
F act. 3 perde 1 
Yana: S. Mauı- llll 
.ham T«cllme 

eden: 

F. Gazenfer JJllllJJ 
Yakınclaı 

YANAR DA~ 

D~.kkat: Dercetmekte oldutumuz prOJ'ramlaran Avrupaya ait 

1 

o!an kı•mı vaaati Anupa Haline 1rare tanzim edilmittir. 

1.tan&ul •aatine tatbHn ifin AYNpada aaat ( nı old11tu 
zaman f.tanbulda i 1, e rekftti farzedilmelidir. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI ILANATI 

Emlak Ve Eytam Bankasının 
Emlak Satışı 

1 

Beşiktaşta Türkali Mahallesinde Bahçe 
Sokağında Tramvay Hattına Yakın 
Denize Nezaretli Kagir Y ekdiğerine 

Muttasıl iki Bap Hane: 
7-t2-t931 tarikmde tstaab..I Dır•iaeü icra Memurl-tr 

nlacakbr. Talip ot.p a1adesindc 'kalanlara Banka ıeraiti 
.ievfikaa bedeli müzayedenin naafıaı ikraı eder. 



12 Sayfa 

EMNiYET SANDIGI 
EMLAK MÜZA YEDESI 

KAT'İ 
lıUiuyede Muhammell ff•HP 

bede il kıym~tl No. 
Llra Lira 

150 2485 2349 

100 1050 3918 

3385 4420 

1200 8700 7483 

KARAR İLANI 
Meıbunahn cin• 'Ve n!lv'ile .. .w 

ve miiştemilalı 

Çarşıyıkebirde Keseciler soka
ğında eski ve yeni 36,38,40, 42 
numarala yetmiş bir arşın arsa 
üzerinde kagir bir kattan ibaret 
36,38,40 numaralı üç dükkanın 
nısıf hissesile 42 numaralı dük-

Borçlunun 
lıml 

klnm sülüs hissesi. Mehmet Osman B. 

Hasköyde Hacışaban mahallesinde 
eski Arabacılar ve yeni Meşruti• 
yet aokağmda eski 67 ve yeni 
23 numaralı yüz yirmi arım arsa 
üzerinde ahşap iki katta beş oda 
iki sofa bir taıbk iki odunluk ve 
altmış arşın bahçeyi havi bir ha• 
nenim tamamı. 

Topkapıda Merkezefendl mahal
aindo eski ve yeni Çırpıcı cadde
sinde eski l t mUkerrer 11 mll· 
kerrer l 1 mükerrer ve yeni l 5, 
l~l,15 numaralt yliz on arıın 

araa üzerinde yartm kagir iki 
katta bet oda iki sofa bir mut
fak bir hamam ve üç yüz arşın 

arsa üzerinde kagir bir ahm ve 
dört dönüm yüz doksan arşın 
bahçeyi ve bahçe_de müşterek bir 
kuyuyu havi bir hanenin tamamı. 

Fındıklıda F atmabatun mahalle
•inde Beytüimalcı sokağında eski 

·2 ve yeni 28.30 numarah iki yliz 
on be~ arşın arsa üzerinde ahşap 
tiç katta on bir oda, üç sofa, iki 
taşhk bir salon iki mutfak odun, 
kömürlnk iki sarnıç, çab arası 

ve kırk arşm arsa üzerinde iki 
kurnalı hamam banyo mahalli ve 

yüz doksan beş arşın bahçeyi ve 
derununa cari nısıf masura suyun 

Uç rubu hissesi havi iki kısımdan 
ibaret bir hanenin tamamt 

Yaıef Ef. 

Saffet 8. 

Beblye H. 

400 2265 ... 7662 Fatihte Çıkrıkçı Kemalettin yeni 
Hasanhalife mahallesinde Sarıkez 

7608 

300 2517 7795 

caddesinde eski 33 mükerrer ve 
yeni 41 numaraJı yüz yedi arıın 

arsa üzerinde kargir iki katta üç 
oda ( biri yüklüdür ) iki sofa bir 

merdiven altı, bir mutfak bir ku
yu ve yüz on altı arşm bahçeyi 
havi dahili harici sıvasız bir 
hanenin tamamı Mustafa Ef. 

Azaplarda Elvanzade mahallesindt 
Y eıiltulumba caddesinde eski 54 

Ye yeni 52 numaralı yüz on alb 
arşın araa üzerinde kargir Uç kat-

ta sekiz oda üç sofa bir taşlık 
bir mutfak bir tulumbalı kuyu 

bir daraça bir bodurum (sokağa 
methali vardır) (ve birinci kattan 

itibaren çıkması vardır) ve altmış 
dört arşın bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı. 

Erenköyünde Sabrayicedit mahal
lesinde Halimağa elyevm K:ıvak
lıbağ sokağmda harita bir mev
kiinde eski 18, 19 ve yeni 16, 
16 numaralı yüz kırk l>eş arşın 

arsa üzerinCle bir kah !iargir bir 
kah ahşap olmak ü:.:ere 5 oda 
iki sofa bir kuyu ve yüz yirmi 
beş arşın arsa üzerinde iki mut
fak ve elli beş arşın arı;a üze
rinde harap ahır bir dönüm üç 

• yüz iki arşın bahçeyi havi bir 

Mehmet B. 

hanenin tamamı. Halide Münevver Hanım-
larla Kadri Bey 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilnh yazılı emlak 
gün müddetle icra kılınan al!eni mUzayede neticesinde hizala-

SON POSTA Teşrinisani 17 

Öksürenlere: KATRAN HAK K 1 EKREM 

tl ----
SEN i HA· HAN iM 
Tarafından okunan yeni 

KONYALI şarkılarmı COLUMBIA 
:.~ :;_ . 1.,. . . ~ dinleyiniz. 

M. 
Diş Tabibi Paris Tıp Fakültesinden mazun 

R 1 F AT Cağaloğlu Halk Fırkası karşısında 
Zeki Bey apartıman No. 7 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - 1931 - 1932 ders yılına ait ikinci 
taksit tedris ücretlerinin tahsiline ikinci 
teşrinin 23 üncü pazartesi gününden 
itibaren başlanacak ve muamele birinci 
kanunun ilk haftası nihayetine kadar 
<levam edecektir. 

2 - Talebei asliye meyamnda mukayyet olmalan hasebile kanuni 
tenzilattan birinci taksitte istifade etmiş olanlar tenzilatın müstenidatı 
olan resmi vesaikı her taksitte ibraza mecburdurlar. • 

3-Talebei asliyeden yüzde yirmi 
tenzilata tabi olanlarla kardeş olarak 
devam etmelerinden . dolayı kardeş 
tenzilatından istifade edenler ikinci 
taksit Ücretlerini tayin ve temdit edilen 
müddet zarfında vermiyecek olurlarsa 
yerlerine pansiyon talebeden bu mahi
yette olanların nakli suretile talebei 
asliye adetlerinin doldurulacağı ve 
kendilerinin kanuni tenzilattan müste
fit olmıyan pansiyoner talebe meyanına 
alınacağı ilan olunur. (3904) 

ADEMi iKTİDAR, KUVVET ve GENÇLiK 

GLANDORA TİN 

i • 

Erkeklerin bütün kudreti şebabe· 
tini iade eden yegane devadar. 
Almanyanın en meşhur profesörleri
nin uzun senelerdenberi dakik istih~ 
zaratı kimyeviye ile tertibatıoı elde 
ettikleri işbu deva akamete uğramış 
kudreti serian iade ve maraz 
asabiyetten mülevellit ka.ffei emrazı 

teskin ve sıhhi ahengi tıbbiyesine 
rica eyler. Bir tecrübe iddiamız 
ispat eder. Her kutu derununda 
Türkçe sureti istimali vardır. 

Deposu: İstanbul Bahçe kapı No. 
37, "ZAMAN,, ecza deposudur. 
Başlıca eczanel--rde satılır. 

rmda gösterilen üzerinde takarrür ederek bi
t·inci ihalesi icra ve otuz bir gün müddetle müzayedeye vazedilmif 
ve 19 ka - evvel 931 tarihine milsadif cumartesi günü saat on 
dörHeı' itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beş 
buçukta muhammen kıymetini geçliği takdirde kat'i kararları· 
mn çel<ilmesi mukaner bulunmuş olduğundan talip olanların 

mezkür günde sa3t on beş buçuğa kadar Sandık idaresine mü
racaat eylemeleri ve saat on beş buçuktan sonra vuku bulacak 
müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkür emlake evvelce talip 
olanların kat'i k:ararı esnasında hazır bulunmadıkları veya başka 
talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çe
kilmiş addolundacakları lüzumu ilan olunur. 

KARADENİZ POST ASI 

VATAN 
~~p=n~ 18 Çarşamba 
gOnU akşamı Sirkeciden ha-

re keti e (Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab

zon, Sürmene ve Rizeye gide-
cektir. 

Fazla tafailAt için Sirkeci, 

Yelkenci baomdaki acentalı-

ğına müracaatTel. 21515. 

fstaobul Üçüncü icra Memur
luğundan : Tamamına bin lira 
kıymet takdir edilen Şile limanına 
mensup ve balen Haliçte Keres" 
teciler önünde kıçtan karaya 
bağlı olan ve 17 4 Senedi bahrt 
numarasmda mukayyet bulunall 
8 tonluk yelkenli CUmhuriyet 
nam çektirmenin tamamı Hatic• 
Hanımın borcundan dolayı açık 
arttımıya vazedilmi~ olup 1-12-931 
tarihinde şartnamesi divanhaneye 
talik edilerek 21-12-931 tarihin• 
müteaadif Pazartesi günü saat 
14 ten itLbaren 16 ya kadar lı
tanbul Uçüncll icra dairesinde 
açık atbrma ile satalacakbr. Art" 
tırm1ya iştirak için yüzde yedi 
teminat akçesi ahnrr. Meziir yel
kenlinin liman dairesince tabak .. 
kuk etmiş biliimum deniz rüsunı" 
ları müşteriye aittir. Haklan Lİ"' 

. man aicillerile tahakkuk etmiyeıı 
ipotekli alacaklılar il~ diğer ali
kadaranın ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarım ve hususile 
faiz ve rtıasarife dair olan iddia" 
larmı ilan tarihinden itibaren 20 
glin içinde evrakı müspitelerile 
bildirmeleri IAzımdır. Aksi halde 
haklart Liının idaresinin verdiği 
sicil ile sabit olmıyanlar satıf 
bedelinin paylaşmasından hariÇ 
kalırlar. Alakadarların icra "~ 
iflas kanununun 119 ncu maddeS1 

hükmüne göre tevfiki hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat 
almak istiyenlerin 929/1461 dosy• 
numarasile Memuriyetimize müra
caatları ilan olunur. 
~~~~~~~~~~~--_./ 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda~ 
hane•L Karaköy büyük mahallebiel 
yanında 34 

Sultanahmet Sulh Mahkelll~ 
sinden : Bahire Hanımın Mehdi 
Efendi ve Halet ve Muadil f'lt 
nımlarla Emvali metrukenin fi 
yian mutasarrıf oldukları Merc~ 
Mahallesinde Harbiye caddesin~ 
atik 21 ve cedit 16 nurnat 

1 
maa oda kagir ve iki kattan ~ 
altında bir bodrum ve elelct e 
techizatını havi bir apdestbaı'd' 
izalei şüyu zımnında furuhtu JJI 
karrer olmasından naşi .müzade~ 
vazedilmiş 22-12-93 t salı gii~ 
saat 15 te ihalesinin icrası ııl ı/ 
karrer bulunmuş olduğundan ~ 
lip olanlarm kıymeti mubaJJl 10 
nesi oları 1250 liramn yUzde.

1
; 

nisbetinde pey akçesini blıJJlJ 
~ultanahmet Sulh Mahke~ı' 
ikinci Hukuk dairesine 931 .. ıJ 
numara ile müracaat eyleıııe 
ilin olunur. ~ 

~·Cı 

MOB
•LYA KARYOLA Alma1' arzu::;unda Asri Mobilya Mağazasmın Salonlarımızda her kesey~ elverişli siyah lake ve bronz karyolalanu en\•:u ~ul~11i,ıi 1 ve Lulunaıılaı, İ::-tanbulda salonlarını gezmede·ı mu- sal::ımanje ve kübik yalak odalarınm müntehap çeşitleri ve gayet ucuz brunı kom~ 2~1 

Rızupa~a yoku~unda bayaalta bulunmayınız. file, ti.il ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri. Tediyatta teshil:it. Ahmet Feyzi T. · 


