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abineye Yeniden Kimler Giree 
Gam af /erimizi 
l'ara yapamaz 
~ıyız' 

Tediyat muvazenemizi temin 
'baek için kontenjan mulOnii 

but ettik! Bundan maksat it· 
'-ılhmızı tahdit ve tenkis etmek 
~dir; yalnız itbalit miktarı· 
\ili ibracabmız derecesini geç

- --·· .. e dikkat etmektir. lbra
tltımwn derecesini aımamak 
tllrtile itbalihmızı arlbrmak ban
..... sonra takip edeceğimiz 
~ıca ikbsadl hedeflerden biri 
"8cakbr. ÇBnkll ihracatla be
flber ithalihmız muvazi olarak 
~çe arthiı ve nihayet azami 
~ddini bulduğu gOndDr ki mem· 
~etimiz hakikaten maddi bir 

ab ve ıaadete mazhar ola· 
lcbr. 
Bu itibarla beynelmilel ticari 
abmızda kontenjan uaulDnil 

bik etmekle Milli ıktıaadiyat 
Jeaine varmıf olmuyoruz. Sa· 
~ ba gaye doqu fitmek için 
.._yyen bir iıtikamet alm11 ve 

merhaleye adım atq bulu
oıaı. 

O halde kontenjan 11111ltball bir 
'• aftan tatbik ederken bundan 
O:ıra almacak yeni tedbirlerin 

olduğunu fimdiden dllflbame
ff, ahuac.ds pml 

• emmitRlerine ılre liraya ko-
11rak bir plln daireaiade hare-
let etmemiz ll11mdır. 
Fıkrimizce kontenjan uaullln· 
~ sonra batara gelen m8him 
ir 111eaele Tllrk parammn İltillat 

'!tifi mikyuı tayın etmektir. 
Umumi harpten enel memle

~etimızde para olarak hem altm 
ıı-e11a aGmilf para mlbadele va• 
'Jt"ı olarak kullanılıyordu. Umu-

.Jt.lwıd A.. 
Alı tarafı 2 inci sayfada ı 

Kabineye 
Kimler 
Girecek? 

Maliye ve lktısat ve
kAletlerlnln ikiye 
ayrılması IAylbası 

Mecliste 
Ankara, 27 (V akıt) - Ma

liye ve iktıut veklletlerinin 
ikiye aynlması bakllanda ha
zırlanan llyiba yana Meclise 
ıelecek ve mliltacelen çıka
nlacaktır. Maliyedeıa aJfllacak 
vekllete ıimdilik gOmrUkle in
hisarlar itleri verilecektir. Bu 
yeni veklletin adının gllmrtlk 
ve inhisarlar veklleti olmuı 
muhtemeldir. Bqka banıi va
ridat tubeleriain aİnacap tet· 
kik edilecektir. iki veklletin 
darde ayralmua memmmiyetle 
tellkki eclilmekte ve vekil talı
Iİaatıadan ibaret aamlaraa,icla
rede ıetireceti aallb yamada. 
zikre detmez g6rlllmekteclit. 
Kabineyf kimlerin pecelf 
beniz anlaplmıyor. Rahmi (iz
mir) ia Dr. Mubar 4Aydm) • 

Fehmi (G .... ı...e) n1a s&m
rlie; Tahsin (Yo•t) m ya
hut Mablia (KMalap) DID lira· 
ate gelmeleri latlmaliadea bala· 
Hdiliyonacla mraate kabine 
ipadea diterlerinia mesell Ze
kai beyin ptinlmul ve Saffet 
(Eniacaa) m abnmam ve Sa· 
raçoğlanu kabineye girmesi de 
muhtemel glrlllllyor. Mevcut 
ftldllenl• yerini detiıtlrecek 
JO'ıtur. 

blln Slivya ile bera 
bere kaldık ! 

Tek sayısız biten maç fevkalade 
güzel ve heyecanlı oldu 

}ietlce, bir gallhlyet kadıJr ~avveutdlr, 
Atına maçlarını da hlyle hAklm Ye 

emin oynamalıyız ... 

Beyoğlu caddesinde bir kaza 
Bir kamyon yedi kişiyi çijnedi, bazı 

yaraldann vazıyeti tehlikelidir 

Maclam Y111af Şoftlr Recep Slmft'1 Mehmet Seyyar tlbcı Mutafa 
• ..... feci 1m .... k_...lan ••ner• •akleclllcllkten eonra 

br. Caddede dolapnlarm anlat-
bldarma fire kaza bu tektlde 
olm11flar. 

Hadileye derhal vaziyet ecl• 
Tabim aerkomi1ealiil nk'ana 
ehemmiyetine billaen tahkikata 
alr'atle yaplDlf ve bazırladıia 
ubıt vankamnda kazayı f'I ... 
retle teabit etmittir. 

Poliaia tablrlkabna ,ere kazayı 
yapan kamyonun numaram 3285 
dir. Kamyonu kullanan aahibi 
Cellleftinclir. 

55-56 y ............ ı
Celllettla balyonu ile top ... 
tq tıpmaktadll'. Diba llkfama 
lraclar çahpalf ve ifinia bltllile= 
aine yalan da nla lçmiftir. SaaJ 

.... ..,. ••11•11 olan lra•ı01t laiaad•• ...... llmldlnm ,........ bete clotra iti bitiaee lralDJODa
Dln Akpm aut "9 bu~ ,Uıl•"""I• kilalar içinde yatan 1 na Şiflide ki garaja ıat•melc 

•otn Beyoflanda latMaı cacl- mecralalar otOmobillerle Beyofla istemif, Galataclaa TepeWpna 
claiac:le çok feci bir kamy.• Zldr batüae8ine kalclmlaUt- 1 Alı wa& 2 inci saTdada 

kuua ohaut. Jedi lciıi yaralan- H dil k ' 
llllfbr. Bcmcllll cl&t bel ay evvel ayret e ece gey • 
Babsall cacldaiade olu Emin -.r 
V afi bey kııa11na beazi1en ba 
vaka haldaada bir muharririmi
zin yapbp tabkikab 1a11yoraz: 

KaZ8 •Sil Oldu? 
Daa pazar olmua dJlaygile 

latikW caddeli fe vkallde 
kalababkbr. Havama birkaç 
gh eneliae amran iz ?l bu-
lunmui, kalabaliim ca dede 
fazlalqmuıncla btlyllk bir teairi 
ohn11f, BeyotJu muhitinde otu• 
raalar caddeye daklllmlitttır. s. .. 
at lam bette Takıim ıtadyu
..,..a Slavyahlarla yapılan maç 
ta bitip aeyirciler dlfan çıkmc' 
kalabahk keaafet peyda etmif, 
caddede yllrDDemez olmUflar. 

Beti yirmi pçeye doğru iae 
JatikW caddesinin aol taraftaki 
yaya kaldanmmı ta"ip eden in
san1ardan bir kıımı muhalifi ni
zmm bir ıtlrette bir kamyonun 
s· 'atle yanlarından geçtiğini 
ı. ımlfler ve biraz sonra da 
Taksim abidesine yakın bir yer• 
den tiddetli bir sadme sesi ve 
cuberaı feryatlar ititmiılerdir. 
Herkes feryat ve çığlıkların gel
diji yere koıuımuı, kaldınm 
Dzerfnde bir kanıyon ve bunun 
albııda ezilm·ı kadın, erkek ye
di kiıiyi kanlar içinde çırpınır· 
tarken glrmDılerdir. 

Pek az bir mOddet aanra dü
dlikler çalınmış, etraftan po is!er 
yelifmif, kaçmak iatiyea ıof6r 

400,000 Hralık kaçakçılık yaptJtı 
iddia edilen tlcaretanede 

Oç aydanberi defterler bulunup 
ortaya çıkarılamıyor 

Gallta'da Y qua Bahar ve 
tllreklsa İlminde bir ticarethane 
baklanda 400,000 lirahk bir 

yapbiaauz tetkikab tekrar ~ 
Ba tetkikat neticeainde 400,000 

(Llltlna aagla111 ~rinlz) 

f&:açakcılık ihban vaki oldupnu ı------===---
fakat bu mes'elenin tahkiki için Kadın 
memurlann mllracaatmda talep ·ıh 1 
edilen ticarethane defterlerinin ve 1 am . 
kaçınldıiını yaz-..bk. Bu nepi
yat yapıldıfı glln matbaamıza 
Yqaa Bahar Efendi ile bir 
arkad&fl mtlracaat ederek hlcli
aenin dotru olmadıjm a.Syledi
ler ve tekzip edihneıini istediler. 
Hey'et tabririyemlz gazetede 
b&yle bir tekzip yapılabilmek 
için mesela gllmrnk idaresi, ya-
hut maliye heyet teftitiyeai fibi 
resmi bir makamdan tekzip va
rakau ıetlrllmek llzımıeldiji 
cevabını vermitti. Bunun tlzerine 
mftracaat eden efendiler bu yolda 
bir varaka ıetirmek tlzere ıit· 
mitlerdi. 

O gOnden bu ıüne kadar bek
lenen bu tekzip varaka• hlll 
gel'!tem"ıtir. Bununla beraber 
diğer bir ıazete vasıtuile bu 
hadise tekzip edilmiflir. Bu tek
zibi aöıdüklcll '°ora ewvelce 

Onu sempaUk ve an
UpaUk yapan biziz 1 
AnkeUmln Mustafa '91llp 

a..tn nrdltlcewap 

................. ~ .. 
[ Yuw •D!tc:I ~ 
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[ Blfmablemizdea mabut J 1 nelmiJel piyasadaki kıymetinden ~ 

im barp ilin edildikten IODra De ekaik, De fu1a olmamak &z- Irak Hariciye vekilimizin Tahran seyaha ,. ... faftf albnlar ondan aonra re m11a71en bir kıymet koymU1 

,Om&fler ortadan kalktı. Mtıba- ve bu- kıymet &zerinden gtımnı Baıvekili Vekil Bey bir iki gllne kadar gidiyor 
clele qmta11 olarak yahm kafıt p-. basarak kltıt paranın ba- Ankarada Ankara, 27 (Vakit) - Haraciye vekilimiz Tevfik Rottll ._c,,,., 

pua bldl. Halibuarda parama- tmda banan da tedavili •a11ta11 Dlrt bet gine kadar Tahrana hareket edecektir. Vekil Be 
zm altm kaqıbfa olmacLfı için olarak lmJJandmuuaa mU...de Ankara, 27 ( V akıt ) - Irak Moakcwa yohyle gideceii •e ayn yoldan Ceneneye cllDll!lell!IP!il'l'ı 
•dece memleketimima maddi etmesi, vergi makabiliade aGmDı baıvekili Nuri Pı. geldi. latu- l6Jleniyoraa da henlls kat't bir ıey belli delildir. Batdatt 
ft maneYİ itibarma iatlnat et- para almuı,. hazine tediyabnda yonda baıvekil lametPf., hariciye danmeai ihtimalide za,.fhr. Hure• Bey de Tevfik Rfltttl Beyl9 
mektedir. istene kAjıt parayla beraber vekili TevfikRDftt'B., Irak sefiri beraber ıidecektir. Tevfik Rütti Beyin Tahrana gideceii fırka~i'f 

Bmnmta beraber boruda T&rk glmlf para da vermesi bUJibı ve sefareterklnı tarafından karp- giSr&.JDlmDflBr. Ko1DfUma• Iranla dostlujumamn Jrunetlenm~! 
paruama kıymet llçllaDı olarak için alınacak ehemmiyetli tecl- landL latuyoadan ismet P1o ile temin edecek olan bu 1eyahati meb'oslar memnuniyetle ka!P' 
altm mikyallD& iatinat ede, birlerden biridir. beraber doğru baıvekllete git- lamlflarcltr. 
Frum frangı kabal eclilmit Fakat derhal illve edelim ki tiJer ve bil'u ıarüfllller. Nmi 
bahmmaktacLr. Ba noldai auar- hUk6metin sBmOf para buma... Pı. billhare ... farethaneye iittL 
daa milli parama Adece altua Dl iıterken hariçten memleketi• Ojle yemej'İDİ bumai Al'ette 
mikyuma Wlnat eclea paralar mize glmUı ithal ed•ek bagOn· lametPı.HLnln k&ıkBncte1ediler. 
qayetindeclir.. ki kltıt paramızın kıymetini Yemekte hariciye vekili ve Irak 

Ba TUIJel bbim için fayclah- clllfllecek tekilde piy ... ya mi- aefiri bulunda. Oradaa ıefarete 
Jlldar, urarh •du? Ba melele,I temadiy• glmlf para d&kllme- ıelerek iıtirahat ettiler. Yana 
arbk kat'I surette tetkik ft laal- ı;ni kutetmiyoru Bu tarzda bir huauıt t~mn111r11 bashvscakhr. 
&etmek ıamam plmiftir. Bir kaç hareket için ortada bir sebep lr k lU 
........ bir makalede iıab et• olmadıtı ıf&i lnmdan bekledip· a ba, vek ne 
t11fm1s ..Pile ahiren ln,Uterecle miz fayda yerme billkis zarar zlyalet 
dm mikyı11 aleyhine kunetli verir. Fakat h8k6metln elinde Ankara, 27 ( Vakat) - Irak 
I* cereyan bqlallllfbr. Bunaıa saten sBmBı bulunabilır. Bunları baıvekili Nuri Pı. ıerefine Rıya-
1ebebi bllt&n dthayadald altmla · bumakta tabii biç bir mahmr seticllmbur umumi kltibi TevfikB. 
1111 birk~ memleket bankalan- yoktur. Billkis fayda nrdır. ba aqam buaualbir ziyafet verdi. 
na toplanmlf Ye bu altınların ÇthıkD bugtln &10 halinde olan Kaçakcllrk llrlhası maliye 
'beynelmilel ikb aadt ve mab ha- bir ıervet piyaaaya dak&lerek encam eninde 
,.t lzerlnde bir tahakklm vua- f.,la bir kredi va11ta11 o!acakhr. Ankara, 27 (V akıt) - Mlldta· 
t.ı haline ıelmit olmuıdır. Hiç KezaUk hallan eliad~ eY e,yuı faa encllmenl kaçakçıbkta mll
flplaeaiz IDıilteredea bqka &ir eeldiacle, yahut ldllçe haUacle cadele te,killb llyilıamnm mi• 

labim "-•--ela ıakereaini ikmal etm·ı Ye 11,U.. ~k memleketler, daha dotrasu ,amut meYcat o • • VIWll" maliye enclmeniae verilmifllr. 
clllaya &zerindeki ekıeri millet- klçlk bir .....ı makabUiade Ahı verit edilen yerleria naa-
ler altmm Jeılne kıymet mikyaa ellerindeki tllmlfleri para 7apa• ecli dL 
olarak tamnma11adan mlltevellit b•. Ba 1Gretle hakiki kıymeti mt yerler ayılmam kabul ·ı 
ıararlarıaa mllteeuir olmaktadır. Bzerlaclen luallanabilir. Kanun perpmbe TeJahat camar-
Blna-1e1b ODiar lnıilterede e.,an el!ncl• ..... olanlar teli mec:listea çakanlacakbr. 
L-1-- -..1. L ..... k .......,. ICr.U ...... la 
...,..7 .. tek alba mikyua aley- baıalan ....... etmea iater1e pi,.. m-wlterlerl 
lünclekl cereyana taraftar bulun- uda mutlaka bepelmilel kı)'me- ru 
maktadır. TOrkleria de ba ekse- tiain ~e birine •ermt,e meo- Londra, 27 (A. AJ - Dey • 

Ek..- Sablk r.,..,. kr8I ~-riJet arumcla bulanmak Yam bar olmaktadır. Diler taraftan DİD m&ceYherlerial ı..o.ua piJa-
ıelcliilae ,are fimdiden ( bi.._. balkm sararma atbp tlmlfler waada -~· pkuaak ._. 
WCI•) ~ mik1u taraftna reç- memlekeUenJ...W.~~ mDıakdrata ....... otc191•a _.te biaim için meaf•t ftnhr. Ba •etle he• laalk; ...... llÜ6-
AJtmla beraber slmllfln de k.,- met. be• memleket ....... 1_

18111 __ 
0ı_. ----~-.... -

met mikpia olarak n1mea b- .abadele ..._ olmaktan pir· llZlm gelir ki memı bahlolan 
W eclüalli llllmdır. 11111 ba unmaamdan dolayı ayn kaçakçıbk meıele1i bir kaç yllz 

f.lalea IMıılll fark "cenap ayn urar ılrmektedir • .itte al- kurut veya bir~ Jiz lira de
wlll•tllerimizia •Jhim bir k.- tuun yamnda slmltllade kay· jilclir. Tam 400,000 liranua dev· 

" let ba.: ... llD· e verilmedi;c,i id..a:_ ••da ,a.u1 61 .. tedaYll ....- met mHc1w olarak kabal ec1i1- - ., UMl-

tua oJaralr kallanıhyor. Memle- mui, laalstmetin simit made- edilmektedir. Ve bay&~ bir lddia 
• d b k i d lrarı111nda b6yle bir ticaretlıaae-•etin bir ktsmıncla ba fili vazı- mn eD para uara P ,... a 

Ytet cletam edip clarurk• diler tedadllbae m._cle etmeli ba ain defterlerini saklam&11, biriaci 
etin a k tBnl flyle bir mazeret, IODra 

lı.••n1111 fMa natadan istifade zanrh •UIJ nine ~ece • b!yle bir muere ileriye •tlnneai 
etm•ai dotra clejildir. Bina· tir. ciddi surette ftlpheleri tahrik 
enaleyh hllc&metin ıtm•e bey- ~ ,,.c.. edecek bir Hbep değil midir? 
lirahk bir ıu kaçakcahiı hak- kltiptedir. ,. demlince derbal Niba1et aliyy&Jlde bir bç y8z 
landa ihbar ftld olclaju " bu tedbir .ı-k , llltibi aratahlk liralık kazanç verg· si için çıka· 
ILL.ı..--1..: • di? 81 le L• nlmm •e iç sene m~ 
llllNlnlllD iç ay kadar ıeçtiii icap etmezmıy 1 1 uır •a· mecburi olan rami ticaretbaae 
llalde hlJt açdaa tablrilratm ... ziyette defterleria erteli gOnl defterlerİDİll ka~kçıhk pbi da-
tieelendirilmeclifi tee,ylt etmif- ubipleri tarafmdan ı..ur.. edi- ha m&him bir cDrBm ideli.. ku.. 
tir. leceti muhakkak o aa bile onla- flllnd• Oç aydan fazla bir zaman-

Ba tahlrikatua beyle aylarca rın elinde blttlln bir gDn ft ıe- daaberi orta~ çıkarılamama11 
llrllacemede kaJauw olma11mn ce bırakılmua dojra o.urmayda? hayret edilecek bir hadfıle detll 
1ebebl Y &f1I& Bahar ticaretlaa- Birkerre bu nokta ciddi 111relte midir? 
•Millia defterleriai ,a.terme- tetkika muhtaçta,. 
melde İlnr ihDeli İmİff ikinci derecede Y qaa Babar 

Ba ticareth..- -defterlerinia m8111eıui tarafından: "defter
orllıclaa kallrm11 -... birkaç lerimlz Viyanadald merkeaimiz
aoktaclaa __.. dikkati calip cleclir." tekJincl• bir mazeret ile
ptll&Jor. Bir kene ticaretha· tiye llrllmelİ ...ı kabili kabul 
Mye mali1e tetkik memariyle olabilir? lataabalcla lfliyen bir 
~t memura taralmclan ya- ticaretbanenia defterleri na11I 
..... • ...... .. ... _ ol..cta Viy....,a pderi6r? 
.,........_. ldlllllclir, amlatar MeYcat ticaret kammlan b&yle 
.. tiptMlr. Yarm gllteriris." de- bir maamele1e ma..it midir? 
llllCjl ..... erteli ,enı 11Def. Kananlar •&aait olsa ve ha· 
......... ticaretlaaaemiz ..ı k•aten defterler Viyanada ba
•ırlred .. \'b'mclacllr.., tar- 111111& bile derhal bir telıraf 
_.. Wr C8ftP ..a.1t olmı.- çekerek defterleri nihayet bir 
• .... Merleria 1sapn1mam. hafta ıarfıncla ptirtmek mim
-. telAeta n teü•ta .... k&ndl. O halde nede11 dolayı 
••• Mm11lu~ a.tptlpt ..- kaçakçahk ilaban nki olduktan 
lfp .. ..ııklerl alMii .. ,.... ve resmi memurlar tarafından 
..... tir. Meclawld katakp.k takibat b .. laclıktan sonra iki llç 
........ llMb ip. ba cleflw. ay geçiyor da niye defterler çı
.... a:rl ... ele ~ ol- lranlm11or? Ticarethane defter
- llma pliyonla. Bndan leriaf ortaya çalcarDUJona bunu 
bıra b8 _... .......... t.. temin ipa aual olayor da ka
lılli .... lldl. O balete ilk pi aaal bir nida balanamyor? ........ •lracaatt• .. ~... ..,. llUUI dikkate ıl•ık 

dawld 
ıolder 
Y._n ı Nemlroy~ 
Nakleden ı fa 

lıene Nemironky, 11Dmd Gol• 
der,, iıminde bir pheHr J&pb. 

11David Golder,, lrene Neoai-: 
ronky'nin ismini ebedtleflirdi. 

VAKiT, yeni aene ile beraber 
bt.ıerl manaJt tam, hareket ve 
heyecuı tam, •• kıymeti hak
kındaki takdirlerin de tam ol
dujn bu eaeri tefrikaya bathJ•• 
<"aktrr. 

Ecnebilere memleketimizde birçe 
iı er yasak ediliyor 

Aakaya, '.il ( Velut ) - Yana lkbaat enciimeni toplacacak 
ve Türkiyede eçnebi teba11mn yapmeaa yaıak unatlar llyibı..
mlzakere edecektir. Llyllaaya g&re baytarbk, kimyagerlik, esnaf
lık, klçllk tacirlik, k&çllk sanatklrhk, veya aabolık çaltıcabk 
mllrettipllk, ıazete Abcıhjı, para oyuncaluğu, bar ıarkıcalıilt 
hekimlik, mDbendialık, f8F 8r1Dk, f8f6r muavinliji, ıanonluk, sicr 
urbk, tellalbk, tercamanlık, tayyare makialatliji, pilotluk, ec11• 

bUerin, yapamiyacagı işlerdendir. Kanun çakaraa ecnebilere alta
•1 m&ddet, Yerilecektir. Sandan batka ecnebilerin vilayet, ka• 
merkezi tı1mıvan ver'erde ~f\kkAn .-c-.,,""'•ları da teklif edilecekti* 

Bugün Mecııste Müzakere 
Edilecek Kanunlar 

Ankara, 27 ( Vakıt) - Y ann mecliste hariciye memarla....
mabauuat kanunu ikiDd mDzakereden geçecektir· Bundan b~ 
SalDIWI he1keB, Mania hutabanesi, ibtiklr kanunuda mizakere 
edilecekıir. 

Beyoğlu Caddesinde Bir kaza 
ı Ost tarafı ı inci •yfıda ğı diz kapaiJaclan kopmut. 

~km11t oradan idklll caddelİDe halli vak'ada kalm11tır. Ban 
dojralmUfbll'. Galataaeray mek· baıka bapndan da ebemmiy 
tebi ininde otomobillerin ..,.... surette yarabcbr. 
laachiım g&Daee Vitesi 8ÇIBlf. Madam YuYana aol ayap kr 
aalü malaaaa otoaaobil ft nk, bapndan yaralıdır. ~ 
tramYaJlarm aolana ~-., Recep sarbnda yarahclır. Arıı 
ile rl~atlfliJ. du fıhr lldht lnnld~ ,....., 

Mnbalif 1111am feldlcle •• ıDr- mektedir. Simitçi Mebmetle 
atle aiden M UmJOD tam Zan- yar saba Mutafa Haaama •J 

•· lan lanldır. VDcatlarının da m 
bak 10kaj'I.. bqaaa plcliii 11• telif 1erleri ya.... bere içind 
racla yolma •tm takip eden Ye O.mu V uaf beyle madam M 
fakat bir tnmfty arkMmda Jra. ıek .. nderia yaralan hafiftir. 
lan bir otoaaobil birclatblre soa ikisinden Maad.. Bey--.. ··• 
,ar&nllnce yolu utma seçmek zu1mr hutanesine kalclırılmtfb': 
istiyen Celllettla .........., eli- Mat111aiel Matdeliniye der 
rebiJODD b•bltb sola feYİr- ameliyat yapallDlf. bacalı. 
riace Z.bak lokajaılm k"ıım. kapagı ,.kan11ac:la kesil' 
de kaldırama çakmıı Albparmak J>iterlerine de ilam relen a 
biraderle majazuanm camekln- liy.at Ye madant yapdmlfbr· 
ları hlite kadar ~ inil- Kazaya nabetp ~lddeiam 
ne tesadlf eden inanlan ezdik· maavinleriadea Şefik B. •u' 
ten· IODra clarm111tar. Setlaot o- etmif, din pc:e ~ .ate 

k clar talıkilrat ve mahelH • ..-
lan ıoflr beyle feci bli azafa ketif yapmakla meıguldGr. 
sebep almaca kamrondan atla- far Cel'lettlD sabıta doktora 
Dllf• bçmıJ• letebMla ~ rafından maayeae edi mi1t a 
fakat yetifen polİI memarlan .1. •--•-t &.. b 
tarafıodaa 1aalaam11tır. ma r~ı ·- a ... ve .., Of: 

.... ..bit olanmllftar. 
lstili:W caddeainin Fiİi 'P clelbal Beyoilaaan her tar 

kalcbnmlan aa.lae allr'atle taJİ olmUft aokakta 
•uaitl .Qliye ktffllDdaii e1p111 Je.i e&admclaa killllels 
bir mrette gezerken ay._klan panlarla qwaklalar Taksim 
kopan, ezilen talitiz imanlar komiserlijinia l"nllnn kapla 
f11Dlarchr. lar, ezil•ler liikkmda m IMll~«• 

llallenl• ldmlerdlr7 iatemiflerdir. 
Madmuel Maidaliıai oa yedi f!fllr - 11twor 't 

yaflacfad11. Kalyonc:a kalhapda Şoflr Celllettia di1or ld ı 
otsmaktadar.. Puar oldap ~·n 14S.. cacldecle •t tarafı 
BtiplluDda ,_..,. ıplr•ljbı. bea sWIJorclam. O• ...... 
Madam Bodaaa 42 ,...damr. etolloWI ıddiJerchL Ta 
Tarla ..... da •.uktacbr. Ço- yaklapJca ltlrcl• blıe 
caja ile birlikte hem ıumek. keaeeek ..WW. •••wa 
hemde lteberi Maak için llOkata Beade ona ~ • 
çıkllllfbr. Mıclım Alelcuadra !,i~~-= =clı:dea 
Şifliye .......... iftmektecllr. faardedir • ., 
Komllyoıaca Ollilan nmf 1'e, u..:o-...;....__~..-~~ 
Şillfcle Haea 11....,. lokajmcla r r8Dsada 
ohnlaktachr. ftiadea çıkmlft l.dtl•' 
pıerek e~ne srftmekteclir. Re· .-._...,.....,.. -~'81111""' 
cep, ,afardOr. ~ektedir, 
Zahaobo!alu Mebme~ aimitci· 
dir. Akpm simidi Atmaktadır • 
Muıtafa HOaO, aeyyar Abadır. 
Kuımpapda oturmaktadır. 

Matmazel MetdelMi kazada 
İ m ajır 1aralı11111du. Sai baca-





ve ilham Veni Tarklye 

Kadını sempatik ve anti· 
patik yapan biziz ! 

Avrupa muvazeqeslnde mi• 
hlm bir amildlr 

Yeni TOrkiyenin siyasi azm 
ve iradesi memleketi m6mk0n 
o!duğu kadar Avrupalaşmaya 
daha yakın sevkediyor. Türki
nin yeni nesli bu istikameti su
reti mutlakada tasvip ediyor. 

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

Kadının iskeleti bizim iskeletimizdir 
Ruhiyat mftderrlsl Şeklp Bey ne diyor? 

Memleketin başhca enditesi, 
bu temeddllnle alakadar oldugu 
cihetle, Ulrk siyaseti kOlliyen 
harp maceralarına aleyhtardır. 
Bu suretle tOrkiye şimdiye kadar 
bütiin muallak meseleleri dost
lu'< ve hakemlik muahedelerile 
halle muvaffak olmuıtur. 

Rubiyatcı Şekip Beye Babılli 
de übi Semih Lutfi Beyin kn
tlipbaneainde rastladım... Yeni 
pirlerden birinin !&itabını soru
yordu galiba,.. Ostadm ankete 
vereceği cevap herhalde enteres· 
san olacaktL.Geç vakit f(>yle bir 
kiltüphaneye uğrayıverİfİ benim 
için adeta '' Gakte ararken yer
de butmak kabilinden ,. birıey 
oldu.. Fırsata ganimet bildiğimi 
tahmin edersini%... yaklaıtım .• 
Ve, sordum. 

- Üstat ı:zce kadın ilham 
menbaımıdar ? •• 

Hayret etti... Sorduğum sualin 
biraz " damdan d&ter gibi oldu-
ğunu hissettim... izahat verdim 
Bu defa gülilmsedi.. DiltOudO •• 

Ne tubafl kiminle konuştu~ıD, 
kime •ordumsa evvela bir gOIDm
sllor.. Sonra da uzun uzun 
dütünnvorlar... Niçin gDJOmse
yorlar? .• Neye düıDnllyorlar? •• 

Şekip Bey, birden hatırlamıı 
ır" bi parmağını çıtlattı: 

- Ayol bu sorduğunuz tef.n 
cevabını .. Ahtı atik ,, de bulmak 
kabiJ •. 

- Nasıl? .• 
E'inde fİf kannf ı bir kedi ai· 

bi sarkan portmeni muanın Ozeri
ne yatırdı... Açtı .•• içinden siyah 
kap ı kahn bir kitap çıkardı ••• 
Kaba cildin sırtında yaldızdan 
bir yazı parıldadığını gardllm: 

11 Kitabı mukaddes ,, Şekip Bey 
bir yaprak çevirdi.. Gazlerimle 
fiıtadm aabrlar Ozerinde gez.nen 
parmağını ~akıp ettim.. Eeraber 
o!cudu'·: 

- Rabbulllb, adem·n yalnız 
bulunması eyi delildir ana ken
disine münasip bir yardımcı halk 
edeyim, dedi... Llkin keadiıine 
münasip bir yardımcı bulunma• 
dı .•• Ve Rabbulllh Adem'e ağır 
Ur oyku getirmekle o u;uc'u' ta 
anın ete kemiklerinden birini 
alarak yerini et ile doldurdu. .. 
Ve RablulİAb Ac!emden aldıiı 
eğe kemiğınd<n nisa yaradup 
Ademe götOrdO... iAh • 
Şekip Bey o alqam bundan 

:ı!'zla birıey s6ylemedi: 
- Yarın gelJrseniz bana, bu 

l~biı etrafıada uzun uzadıya 
~O:ıUfUruı... Dedi ... 

• • • 
DarlUfiinunua en üst katında 

fepyenif bir salon ... Salon souk 
amma bah"ı hararetli... Üstat 
Anlahyor: 

- IJ!ıamdaa makut ıekAmızın 
açllmaıı, besaplanmızıa uyanmuı 
ve irademizin temadi ve muvaf· 
fakiyetiyıe bizde bu te'sirleri ya
pan berşey, her badiıe ve her Yil-
tut bir ilham menbaıdar ••• Binaen· 
ıleyb biç bir fey ve biç bir vilcut 
mutlak bir surette ilhama muva
fık veya mlinafi degildir. Kadın, 
eger bizde sempati yerine anti 
pati tevlit ediyorsa, yani en ge
ııiı manasile battı hareketleri
mizi kısıyor ve ~aralbyorsa, tabi
atile ilham menbaı deiildir .•• 
Fakat kim iddia eder ki her ka
dın bizim için antipatiktir •.• Ell
tlln kadınlara karp antipati duyan· 
lar rubiyatta cinıi teralik denen 
nadir ve marazı bir baleti ruhiye 
içiıı.:ledirler. Buna tutulmadıkca 
kadm, alelitllk antipabk olamaıJ. 
(O.tat birinci ıiıarayı sigara 
tablasına ba1arak 16ndDrdO Ye 
ikinciyi y akb.. ) Biz utipatİJİ, 

yalnız insanlara karşı duymayız.. 
Durğunluk, bezginlik ve melon-
koli gibi hallerde bütiin hisleri
miz boıalır, kainat ölür ve biz 
otomat bir makina haline gelerek 
hayattan bile zev'.< alamaz olu· 
ruz.. 80t6n bu haller, normal 
hayatımııın tezabiirleri olmadık
ları için o hallerde geçirdiğimiz 
baletler, kıymetlere miyar o~a
mazlar... Kendimizden nefret. 
intihara kadar gidebilir. Fakat 
intihar, hiç lir zaman yaşamak 
arzusuna galebe etm=ş değildir. 
Ôldürmek ve ö~mek,- h"ssiyatımı· 
zın mutelif devJrlerde aldığı arızi 
bir takım tecelliler o'sa gerektir. 
Netekim, bu fiillerin ıablandığı 
devirlerin yanında, sükunet bul
du& u d~virleri de idrak etmi
tizdır. Kim iddia edebilir ki ya• 
ıamak anusu, bir gün bütOn öl
dOrOcil temayülleri boğmasın!.. 
Ve, bütOn dOnya bize bir cennet 
tuir ve ilhamını vermesin .• Cen
net ve ruhların 6Jmemezlik mef· 
kilresi, yaşamak arzusunun bu 
ümidinden batka nedir?. 

( Üçilncü sigara yakı'ıyor •• ) 
ff:aıerimizin tarihine aldanıpta 
istikbali bunlardan istidlAI etmek, 
tarihin ebedi bir tekerrür olaca
ğına inanmaktır.. Bense buna 
ioanmiyorum, llerıey gibi öldürücü 
his:erimizden bir çoklarının !ıay
bo!acağına ve yerlerine yaşatıcı 
ve yaratıcı hislerin geçecet!ne 
kani olanlardanım .• Dünyayı bu 
gözle g6ren bir insan iç'n sem
patik ve antipatik c!amğasile 
mOhlirlenecek biç bir ıey yoktur. 
Bu itibarla kadın da, mutlak o!a
rak ne sempatik ne de ailtipa-
tiktir .• Kadını ıempatik ve anti
patik yapan biziz... Eıyayı ve 
fikirlerimizi biz yaptıgımız gibi. 
euoıan için sempati ve ant'patiyi 
hariçte değ 1 kendimizde araya· 
lam... Hayatımız çökilyorsa, orta• 
da sempatik olabilecek birıey 
kalmaz. Netekim haıtalandığımız 

Dahili siyu~tintn ba,lıca vasfi, 
idare, kuvvet ve selahiyetini cem 
ve teklsüftüdür. Millet Meclisi 
yalnız btr fırka tantr. Bu fırka· 
nanda reisi bOtiin millet tarafın· 
dan sevilen Reisicumhur Mustafa 
Kemal Hz. teridir. 

Din ve dilnya itleri de bir 
birinden aynldı. 

TOrkiyenin boğazlara bAkim 
~u'unmHı, ve cenupta ingiliz 
imparatorluğiyle timalde Ruslar 
arasında irtıbat vazifesini görme· 
si, ve ıarkl Tarakyayı elinde 
bulundurmakla bir Sa.ikan ve 
Bahrisefıt memleketi olması Tllr
kiyenin vaziyetini çok kuvvetlen
diren lmillerdendir. 

Bu suretle, Türkiye, Asyada 
Büz!.ilmekle beraber, Avrupa 
s:yaset:nin ve avrupa manzume
sindeki muvazenenin . kıymetli 
bir ami i olmak hakkını haiz 
olmakta dev.ım ediyor. 

Tilrk!yenin tamamen sulbper 
olan siyaseti nazan itibara ala· 
oırsa bu bal, Avrupa işleri ilze
rinde aelabkir bir tesir icra 
edecektir. 

Adll bey 
Birkaç gündenberi Ankarada 

bulunan maliye teftit heyeti re si 
ve l!orsa komiseri Adil bey dlln 
Ankaradan şehrimize d6nm0tt8r. 

DarGlbedayi Tem.Ulerl 
Bugiln akıam htDal lılldiQtSi 
saat 2 l ,30 da ~lhİ1'1\·yaİl'DSU 

mmııı111111 

llJI 
Tercüme eden: 

Bedreltin 111111111 
Y,akında: iŞ Ai> A M 1 

MAYA 
Yazan: 

S. GantiJ:oa 

zaman her ıeyi manasız g6rmll
yormuyuz? .• ( D6rdünc0 sigara ... 
Hayret •• Sığaralar Şekip Beyin 
ağzında ne çabuk, ne kolay 
eriyor!) 

---···-·-----·----····--······ ·····---
Maddi ve manevi inkişafı ye

rinde olan bir pbıiyet, ıevmek 
ve yaratmaktan daha tatlı, 
daha cazip birıey bulamaz. 
Kadına biz bir mevcudiyet ver-
dijimiz gibi, o da bize bir mev· 
cudiyet verebilir... Eğer' bunlar, 
berbat bir sanatklr haline dOş. 
mOşlerse yaratacakları erkek ve 
kadın da menfur bir şeydir. Ka
dının iskeleti biz" m iskeletimiz-
dir. ( Ahtı atikten bir yaprak 
okumamızın maoaıını ı:mdi .. n
lıyorum.) Fakat bu iskeleti dol
duran ve cinsi cazibe, denilen 
kudret bizim eserimiz olabilmek 
için o cazibenin sırrına ermemiz 
llzımdır... Bu Clzibe bütün ha-

yah akıtan bir meyildir... Me-
yilsiz ıu akmadığı gibi ruhda 
akmaz, sıkıntıdan kurtulmak 
için bu meylin cazibesi hareket 
mebdeidir... BOtün ıevgileri bu
raya bağbyamasak bile hayatı· 
mızın kökleri oradadır. 
Kadın da erkeğe kaflı aynı 

vaz.'ıycttedir •• Kadın erkek için 
ve erkek kadın iç:n birer sillh 
değil, birbirlerinin bileyi taııdır
lar... Her ikisi de yalnız başları· 
na kesmez... Fakat birbirlerini 
biledikce her ikisi de keser .• 

Şekip Peyin s6zleri burada 
bitti .•• Be.ıinc s'gara da siSnme~ 
ilzne •. 
TeşekkOr ettim ve ayrıldım. 

Re,at Enis 

ELHAMRA 
SiNEMASINDA 

OnDmllzdeki Carıamb:ı akıamından itibaren 

ANNY ONDAR'yı 
film!n:n en sevimi si ve en tuhaf olan .. 

ANNY •••• ŞOFOR 
Son derece .!?Dlilndll komedi • vodviluıde göreceksiniz. 

Delbıeal 
a t 

( Acuzenin 
MUelllfl : Nlzamettln Nazif Re• .. mı : MUnlf Fehll• 

Akrep kıskacını andıran iki kol 
üç gölgeyi kapının içf.ne çekti 

-st-
ve paldır küldür odadan içeriyej de zaman bulamadılar. Çtinkl ~ 

dahnıftı. nın kapanınasile tekrar açdmall 
Mehmet nltan bu ktistahlıfm ceza- olmuştu. 

aını vermekte gecikmemiştL Şatranç - Bak, bak, bak! 
rahlesini bir tekemde devirmiş ve hiç Uzun boylu biri çıkmıştı bu sefffı' 
pkşef e etmeden herife saldınp, yara- - Bir kadın ... 
dana sığınmış, dehhaş bir sille savur- - Zannetmem.. 
muştu. Alimallah beş parmağı olduğu - Beni dinle sen .. Bu bir kadın---' 
gibi kalmıştır herifi-n suratında.. Ve kadın, kısa boylunun az e ... 

Lüin hepsi bu kadar işte.. Sai act• bastığı taşlara basarak yokuşa pd' 
le ile koynandan bir mektup çıkarır• doğruca Yahya efendinin kapısma t' 
uzatıverince tehzade yelkenleri indir- naştı. 

mişti. - Vay canına.. Bu da kim beT 
Bu mektup darilssaade ağasınm Üç gölge haşhaşa verip bir kaç " 

yazdırdığı mektuptu.. S4fye gelince, niye fiskos geçtiler: 
bu da, o gün sarayın mutfak kapısın- - Belki bir komşudur. 
dan çıkıp, miifti Yahya efendinin ev:- - Bu saatte komşuluk olur ,./.. 
ne giren ve sonra kara yağız bir atm Hem öyle olsa yalnız çıkar mıydı? 
ın1ı:nda, kanatlanmış gibi, adeta uça· - Doğru, feneri de yok.. 
rak uzaklaşan süvariden başkası de• - Ya demin çlkan çocuk?. sokff 
ğildi. · gözetletmeden evden çıknııyan bir-' 
"Babası hasta, babası son günlerini dın daima şüphelidir. f 

yaşıyormuş.." - Peki ama kim oturuyor ba evdf 
Bu haber o dev cüsseli ve hadit şeb" - Kim bilir-

zadeyi gaşyedivermişti. - Ltmbalan da yanmıyor .. 
Babası ölüyordu ha?. Mektup sihir· Hem sokak kapısını kapamadı»' 

kAr tesirini derhal göstermişti.. O llict- da.. 
det, o fiddet birdenbire uçmuş grtmiş- - Bir göz atalım şuraya.. 
ti. Bir daha, bir daha okudu. Gözleri• Uç gijlge kunduralannın burual 
ne inanamıyordu.. na basara,k, yavaş yavaş ilerlecUlfl'-' 
Kuşçu ba§J', ne olduğundan bihaber Eve beş adım, üç adıım, bir adım ~ 

alık alık bakınırken, şehzade hemen la yaklaştılar .. Kapı hakikaten a~ 
kavutunu kafasına geçirmit sAiye: Biri, bir adım daha attı, başını W 

- Hadi! - diye bağırmıştı - Düş nın aralığı:na yaklaştırdı. Fakat d~ 
O··-ümel 
.. lert de, ona yaklaşalım derken, ne 
işte o daldkadanberi gözlerine uyku da, nasıl oldu .. Kapı birdenbire .p• 

girmemifti.. dı. Kocaman bir akrep luskaçım ~ 
Manisadan ata atlamışlar; her ko.. ran iki kol uzandı; gölgelerin iiçU il 

nakta at değiştirerek, glh hayvanları balina ağzına giren ktiçük balıklar '1 
çatlatarak ve hiç darmıyarak Modan·. bl bir lahzada kendilerini binanın ~ 
yayı tutmuşlardı.. de buldular. Kapı, işte o zaman ki' 

Bu gemiye itte oradan binmişlerdi, pandL Bu hadise 0 derece çabuk fi 
ve gene hiç bir yere uğramadan, dur• öyle HS&iz cereyan etmişti ki, mil 
madan gelmişlerdi. tinin duvan dibinde duran ve mue. 
Anlapldı ya şehzade MeluMt; ••Ii· 11to.di,..en çia. 80Ja pi.p 2111,.n ~ 

ahtı bulıınduiu saltau.tua paydahtı • gölce bile (ki aradaki mesafe g&Ir 
na uçar giıbl gelmiş, fakat bir hırsız yakındı) işin farkına varamam., 
gibf sinerek, görünmekten çekinerek zaten 0 neyin farkında oluyordu P 
girmifti. Ne yesarlnln çıkışım görmtiş, ne ,. 

• • • • • • • • • • • • hemen iki adım arkasından geçen IE" 
• • • • • • • • • • • • dmm farkına varmıştı. 
Yahya efendi kona~mn etrafmda Netekim hemen bir iki dakika-" 

fevkalAdeliık başlaD1Jştı. .Karanlıklar ra, muhalif istikametten gelen iki •' 
içinde bir talum gölgeler beliriyor; dam da, kapryı anahtarla açarak, ı" 
klh iıki kıişin.in, klJı bir üçüncü adamm ne ba eve sfrmişlerdi. Hazret ya ~ 
yan sokaklardan birine saptıfı görü- dil de görmemezlikten geldi, ve ,-
lflyordu. · but.. Hayır, hayır, herhalde göna'.; 

Civar evlerde h~ bir hareket yok • mi§t.i. Bu adamın gözleri biraz hal~ 
tu .. Ne bir ses, ne bir ışık? Bazan, yan görüyor ve galiba kulaklan hiç if1 
&0kaklardan. birHıden bir baş ozanı· miyordu. 
yor. Yahya efendinin bahçesini çevi" • • • 

• • • • ren yüksek duvann df binde bir gölge • • • • • 
kımıldanıyordu. 

Hava zifiri karanlıktı. Ay yok, yı!• 
dız yoktu. 

Beşlerin evinde de ıpk yokta. Fa • 
kat. aradan biraz vakit pçlue, iki 
katlı evin kap:sı yavat yavq aralaa
dı. 

Bu sokajın başmda; bir, iki, Uç .. 
Evet tam iÇ gölge duruyordu. 
Açdı§Indaki bütfin ihtiyata rafmen, 

kapı, hafif de olsa gene bir ses çıkar • 
mıştı. Gölgeler kımıJ.damr gibi oldu • 
lar. Biri son derece hafif bir sesle: 

- Nıı!ı •• Şu kapı!- dedi- işte şu 
iki katlı evin kapıs: .. 

- !? ... 
- Bak, bak.. Bir kafa uzandı .. 
- !1-
- Bir adam ~tkıyor .. Çıktı .. 
l!dncı gölge itiraz etti: 
- Biri çrktJ ama.. O bir adam de• 

ği)_ Ehemmiyet vermeyin bir çocuk.. 
Hakfüaten beşlerfn kapısından biri 

çıkmıştı ama, bu çılran bir çocuk de -
fil bir adamdı.. Anlaşılan bu ~ göl
ge, Yesarlde ehemmiyet verilecek bir 
kııymet bulamamışlardı. 

Kısa boylu etrafta olan bitenin far
kında olmadığı için koşa kop köşe 
bqrna kadar gitmiş, bfr aşağı bir yu .. 
kan bakarak yokuşu dikiz ettikten 
sonra gene k0§8 koşa eve dönmtlştil. 

Sokak başındaki gölgelerden biri: 
- Galiba bir yere gf-decekti - diye 

mınldandı- Karanhktan korkmUf 0 1
• 

malı ki gerj döndü. 
.ArkaclB§ları bunu ia&cliU ve1a .nd-

• • • • • • • • • • • • 
Ahişla kaba sakal, yokuşun hafi'' 

da belirdikleri zaman vaziyet işte 11' 
merkezdeydi. 

lki elebaşı dizginleri kollanna ,., 
çlrmlşler, bayvanlan yediyorlardı. 

Kab11akal hafif bir ı18hk çaldı._°.! 
var kenannda, sokak başlarında, .,... 
liyenler hemen o tarafa seğirttiler. 

- Naaıl giren çıkan var mı? 
Biri hafif sesle: 
- Hayır usta... - dedi -
- Ya gelen geçen? • 
-Kut uçmaz, kervan geçmeı "ffl 

~ AIL Hadi öyleyse herkes 1"' 
yerine... ; 

Gölgeler bu emre derhal ita&& 
ler, fakat Kabasakal onlan al._,,, 
du: 

- Durun bakal·m.. TamaDI -' 
yız? .•• 

- Evet usta... ~ 
- Tamamız, tamamız canım t 

çocuklan- Kaybedtcek vaktim.il 
Bu itirazı, asabi asabi yapan • 

Aldştu. 
- Tamamız diyorsun ama

eksiğiz gibi geliyor-
- Say öyleyse... 
- lkt.. Dört... Altı ... Bir de p ... 

dL Sen, ben dokuz... Eeey on iki,. 
m:ya iki kifl.. • 

- Hayır tiç... 
~ Evet üç kişi eksik-
- Ta-haf tef-
- Tuhafı muhalı bu i§te-

kadaı eksik • 

• 





CECE 
YARlllNDAM JON~A 

1 Gtlntln Muhbra81 1 Ym.U 
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Naki .. 
denıfa 
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Bir bç gfJD 

Zeacl C:el I devam ede-
cek heye· 
canlı bir 
Hlkty• 

- 47 - Morla Lllblandanı la 

Takvim - Pazanesi 28 KAnunuevvel 
12 inci ay 1931. 17 Şaban 1350 Senenin 
geçen günleri: 350 kalan günler 11 

GUne, -Doğuşu: 7,18 Uınşı 16,41 
Namaz vaklUerl - Sabah 5.48 

Oğle: 12.8: ıkindi 14.29: Akşam 16,51 

-s-

Zavallı kadın ummadığı servetini ele 
geçirince az kalsın ba vılacaktı. 

Yatsı 18.20 imsak· 5,30 
Hava - Dü:ı hararet derecesi ızaml 

9 asgari 5 kaydedilmiştir. Bugün rüzglr 

Kalabalık kaynaşıyordu • Şerif 
tüfeğini onlara çevirdi 

NelUroz anılıJamıyordu. O kadar 
1111'•11 " o kadar mlsterih bir tarzda 
.,. dhmlftll kL Uzak ve saüa bJt 
müallede ~ hayat, tamamıen 
1ÜIDa bir malıitte, yalnm bqma 
..,ıftf saatler - Jae qeyi anattur
•U§ta. Madam Destol yavq y&ftf 

kendine geli19rdL Kızmm gözlerinin 
ta.. ~ bakarak: 

- NelHroz, dedJ, yavııun ... Şimdi 
.... Mitin hakfkıti oldufu gJbf an• 
ıaı 1 Siyle bakaym, bu alçak herifle 
aramzda neler ~ Valne sen de 
ailyle de elyleırln ... 

Madam Destol 4urdu .. Yalvaran ba· 
kıflarla knma bakıyordu. Valne (ben 
ne J&pa1J111) der gibi oıauzlannı 
dlktL 

Nelllros karplanna oturmuşta. On
Jkaa IMı Jaa.Uai &irince gtllmiye baş • 
ladJ: 

- Annecflim, u.valh Valne, bu ka· 
tblr f ecl tavurJar takınmayınız rica e
derim. 

Madam Destol llldnil keeti: 

- B~ te fed detHilll, dedi, aadece 
.. mtan pldıran bJr anneyim .. Tav~ 
ram belki HDl .icaf ettiii kadar muha
tua altında bul•durmadmı, beUd 
aaa olan muhabbetim buna mani ol· 
da, ve belki erkek denUen alça.klar.ı 
ıra.,._ Siz ntl9teenasmız Valne -
kaclbıi nuıl Btfldafaa etmek llzıım 
Pld.iiial öiretmedim.. Fakat hakika
ti iiirenınlye mecburum.. Siyle yav • 
nm ne olda? 

NeUiros hlll dJiyordu. 

- Peki l7le,ae anne.. MademkJ Is .. 
ııfona• anlatayım.. Bu meşhur ge. 
dt )'&fl8I pek ~IPI f abt pek de mı· 
aamane hareketlerde bulundmn... Al
çak dedltln, fakat hiç te al~ak olmı • 
yan bu alçakla •ba.Jllara kadar balo, 
balo ıezdlm, flLIDPU1& tçtlım, aarhot 
Rnlan kendime hayran ederek tize • 
ı1iae hflcam ttiirdlm ve bu alçak be· 
nl müdafaa etti... Sonra da odasına 
git8r4L 

Madam Deetol haykırdı: 

- OclUIM m? Dedi, ne rezalet. 
Demek. bea, &faiı:da. merdheıün ba
pcla, H hayduda ölililrmek ~ &o 

Umde tabaaea1la dururtıen, een o
nula odumdaydın? 

- Sala nerede olduğmaa hllml· 
7orum amma annecltlm, benim onun 
odasında oldufumu ve onu öldürme.. 
:re kaUaflll8kla da fena bir hareket 
1&P•rt olaeafmı biliyorum. 

- Orada ne kadar kaldm? 
- nı.. u~ saat kadar .. 
- AIDUl yarabbi.. Ey ne yaptı • 

nız! 

- Ne IDl yaptık.? .. Nolacak, uyu • 
d ... 

- Nası uyu.daa! .. 
- Nc:nl mı? Nuıl uyunur. Gklo-

rlml kapadım.. U)'Qdum.. 
& Ya - o? 
- O mu. O da masaema dayanmış 

u7u7ordu. Evet, bu sefil .. Bu alçak 
l:ana harşı en kibar, en namus1u bir 3. 

da!D gibi hareket ettL 
- S:ıhf mi? Yemin eder mlsftı1 .. 

A 1-ımla başka bir fe7 olmach mı? 
- Anne, bHlnhl ki ben Jalan aly 

lulem. 
- eki anama, ba yalaneıma, eer

eeriain biridir. lamillin itile ne olda
fa ~ul, hütla ıueteler 7azdı.. 

- &mı ne olana oban, namuslu 
Wr ada& Hem Jtltthl fipllelerdesa de 
klrtıaldu. .Aml bti.I )'akalandı, iti.raf 
ett.i .ma ela kendini ildlirdtt. Bara• 
ton• mikadeleaine pllaft, bu l'U8 

hakikaten 11efUin hbüfymlf ve beni 
mtld&faa ~in dlilfmtif.. 

- Ne oJana olna, .. Jerar dala
Ytnclnla hlrlsL Bıflr mm ismini 
lmll•aralı: baran pldf. 

- EYet, banda haldrınrg var ama.. 
.. tarafı ltiB .......... bir dJ;yece
,... YoL 

- later DH llllla, later n&llRIMllZ 
.ı.u, .._ .a .. Ur, btMla meı1ele 

bir fm ıklhnlml lhltmemesidir. 
S... pllılel, Neltm., - ele taahhti 
.... •t H!M elbet... 

- Ne taalılıtid6? lodostan mütevassıt esecek ve havı bu· iLK KISIMLARIN HULASASI 
- Ne mi?. Dostumaz Valne'ye kar- lutlu olacaktır Tilnn gazetnbtden Davln dvaı-

fl yaptıfın taahhiid U. ı 1 bir lcögde IJBJUi bir kıza laarrru etmlı 
Value mınldandı: Radyo olan zir sendıtln ,,,.~ edUIMk IJure ol-

- Un11tt111111z mu!. Vadiniz. -------- ---- dalrınu laaber alı110r oe üılıldlu gidf. 
Madam Destol gene miidaahle et• l.tanbul radrosu IJOr. 

ti: 6 dan 7 ye kadar gramofon, 7,30 Zencigi, k6giin Şerifi tevflk etml{ .. 
- Öyle ya.. Mektubunda buau pek dan 8,30 a kadar Artaki Ef. nln işdraklle tlr. Fakat kmn kardeıiyle halk onu 

lll yuıyordan .. Yalanda zıenrfn ola- saz, 8.30 dan g 1 kadar Darülbedayi ta/dil edilJOrlar. Ye BDlM hüeum ede. 
eağıs demiyor muydun, bunun evlen• artistleri tarafından temsil 9 dan 10 a rek, zenelgl almak utlgorlar. Topla-
mediğfıı takdirde nasıl olabileceğini saz, lO dan J0,30 a kadar orkestra llıp Şerlfı nnine ,,Wİl/OTlaT • 
dilfUnaene ! V Arkasında yobş aşatı bir tarla o-

- Valneyle mi evleneceiim. ~ AK 1T1 n ~ lan Şerifin biyaz evlM otuz metre ka· 
- Pek tabii değil mi? K.. . . k . } " 

1 
la köylüler duırdular ve mil§ıavereye 

.. ~~iero.· z gene gölmijye başladı ve uçu .. 1 an arı başladılar. Jake, doğrudan dofruya 

... _ Şerife müracaat ederek zenciyi mti • 
- Anneciğrim, dedi, bundan kolay IOdefası yuz kuruştur yeceftnf eöyledi, ve ilive etti: 

ve sade bh' usul daha var. Klrahk hane - Beşiktaş haııbnn - Eter vermezae kapıyı kırar, zor-
- o da nesi? basmacı Karebet 4 oda elektrik tertos la aıınm. 
- Bizzat servet sahibi olmak, da· 25 lira. <22491 - Tamam, biz de sana yardım ~ 

ha doğrusu aervetimizi bulmak. MUtehassıs belçevan - Mü· deriz. Korkma... Hep buradayız. 
Madam Destol hayretle bakıyordu: tehassıs bağçevamm. Jstanbul veya An· Şimdi, k6ylUler de müfrezeye iJtj. 

- Ne serveti? Hangi servetimiz! kara civarında bir bağçede müşterek ça- hak etmlşlerdJ. Bittin köy oradaydı. 
- Kaybett!ğimiz servet.. lışmak istiyorum Alakadarların adres me Pencerelerden, kapıdan kadınlar baş 
Madam Destolün sesi kı•lm."§tı: mtiracaulan. (2224) lanm uzatıyorlar, s8variler, yuha!. 

- Yoba, diye DKnldandı, bu aer- Bolgaristanda Sofyada .. Elektrik,. çekerek at oynatıyorlardı. Etraftan 
vetf buldun mu? kab\esinde Stoen Cagalof tabanca atanlar da vardı. Galababk, 

- Ben deiil, başka birisi. Şerifin bbçesinin parmaklığma gittik· 
Lira Oda Semti Nevi - Kim bu? çe yakla§tı7 Jake sallhiyettar bir ta· 

- Aru1e, herhangi bir adam, Ro • 6000 8 Gaıatasaray Kargir varla flerled.f. Fakat, önceden llÖY• 
manyadaki petrol madenleriıniJJi.n es .. 1500 3 Eyüp .. lediti gılbf gidip evin kapısını çalaea-. 

3500 5 Fatih .. hamım ve bunlan satın aldığUDJza ğma, bahçe parmaklıiuun intlnde 
dair olan makbuzu Rusyada bulsa, ve 2500 5 Moda Ahşap durdu. Ve Şerife seslendi: 
bunlan da doğruca getirip bize tes- !ier semtte satılık emlakimlz vardır. _ Hey!_ Matthevs! 
H metse, ba adam namuslu bir adam 9 • 12 arasında müracaat. lstanbut dör· GKalabahk da ilin etti: 
mıdır? düncü Vakıfhan asmakat 29. (22271 _ Hey! .. .Hey! .. 

Madam Destol ağl:ımıya ba,tıyor· Tekrar çatırdılar. Cevap yok. Şe-
du: rif, uysallığın en iyi müdafa tarzı 

- Yoksa o mu, o mu? .. - - - - - - olduğuna hükmetmiş görtinüyordu. 
Diye kekeledi. Matbuat balosu Mamaft. bir pencereden, Şerifin göl 

- Evet anneciğfın. o. işte bu etııh~ geai g6riinilyordu. Adamın elinde, 
n bizden ~lmak lstlyen Baratofla 9 Şubatta bir çifte vardL Sonradu anlqıldı • 
da bun'Qn içbı diSf .. '""'!I • ş. tma göre, r.end, mahzenin en karan-

- NeUiroz.. Nelliroz.. B11Dlar sa • lık ıOteaine bflztilmtiştti. Şilphesiz, 
ii mi? Yoksa çıldırıyor muun? dıp.rdan PiM\ halkın ve tabancalann 

- Ne çıldın~ orum, ne de bir şer. S E Y R1 S E F A 1 N eesleıW cbllyordu. 
Sadece h-1 .... -ti -ı~ylüvo .... m. Bu e..,11---------..;...;;;.;;,.;.,;,_-11 Tam Jake flerllyeceii zamaa, bi ... 

11&1a• ıııv ı a... Merkez acent 1: Galata koprll bqı B. U6t 
hamı, bize tevdi ed'lmek özre, mfls. Sube A. Sirkeci Mühürdırıade han 2. 2740 denblre evin kapnn açıldı, ve ince bir 
tan.tile teslim etmlf. çit ntn tamim, snora Şerifin vtlcu-

- PekL Peki, ne diye hanları da- Pire • lakeaderiye Postası du ılrtincltl. Şerif, sillhı icap ettiii 
h• inceden haber vermedin? (EGE) 29 Klnunaenel Sah takdirde omubyacak bir vaziyette 

Ne dive ....... -dm? ll d G 1 tutuyonla. Jake miistesna, bfttiln 
ı ı- e ıı ata rıbbmından halk prilecU. 

- Emin olmak .istiyordum. kalkar. Jake bt'l bir 8Mle: 
- Peki pmdJ artık emin misiın 1 

1 
- Mlsyi Matthews, dedi, zendyi 

- Pek tabii. Ztra m&yö Lisne;yin A-. Mk. ::~~';. •ı•r11•Ô" 1 fstiyoruL 
yanmdan geliyorum ve eshamı al • - Şerif cen.p verdi: 
dım., işte, turada. Masam nüstll&de. Fen tatbikat mektebinde mevcut - Alamammız, dra burada dejil. 

Madam Destol elini kalbine g8 • 63 güvercin müzayede ile satılacaktır. - o halde ne diye ai1Ah1D1Z1 bayle 
tUrdii. Tıı.ltanacakıtı. Gene mi kendtui Pazarlığı 30 - KAnWIGevevl - 931 tutuyonanuz? 
kaybedeeekti? Hayır. Büyük bir gay~ çarşamba günü saat 16 ya kadar Har· Şerif eevap verımedJ. Halkım ara
ret sarf ederek kendini topladı, ve e~ biye mektebindeki mahaIM mahsusan· •ula bul•makla kendisini emmyette 
ham paketini eline alarak, koştu, git da icra edilecektir. Taliplerin güver- hiaaeden birisi batırdı: 
ti, od8.'5ına k:ıpandı. cinJerı görmek için mezkQr mektebe, - Matthew zendyj teslim et, YGk· 

O gider g·tmez, bir sük1in oldu. müzayedeye iştirak iç.in de komiııyona a zorla abra. 
Nelliroz: müracaatlan. (165) (4610) Şerif me)"du okuyan Wr ..ıe: 

- Z vallı anneciğim, dedi, ona - Bir py yapamaanuz, dedL Sf· 
bunu dal a milnasip bir tarzda söyle- Malunekei aaliye dördüru:il lıukak ze, bu ada- burada olmadıiml eiy• 
meliydim. Fakat mektubun bu kadar da'reainden: lüyorum. Ve tekrar ediyorum. Efer 
JBDlıt anlaşdacağmı zannetmiyor • Davacı Memet Ef. tarafından mfl.. buraad ola bile onu ala1D&Z8ınız, ve 
dam. Demek Valne siz ben:ml:?... deaaleyhler Hatice naşide Esat muh· evime atı-eme.mis. Bir mmsele çrk .. 

Ne1Iiroz sustu. Valne ne cevap ve- Us memet murat ve selim cevat B. ler tıiaJ ......,Ol'lllUll'Z, d6nüp gitme. 
recıetinl bilmiyordu. Nihayet kalktı aleyhine tashihi kayt talebile ikame nfız daha iyi olur. 
ve: edilen davanın tahkikatmda yapılan BiriBi: 

- Adiyö, NelJiroz, dedL muhtelif tebligatta middeaaleyhJer. - Zend erin mahzenindedir. 
- Adiyi mfl? Ni~in adtyö? .. Gidi· den memet murat ve se1im cevat Ef. Diye eeslendf. Bir başkası: 

yor ••111t1ız? lerin ikametgahlannın meçhul bulu.n· - Nfçhı lfı:i:P bakmamıza milsaa· 
Valne blyik bir htiztlnle gild~ doğu mubaşr.rin verdtji meşruhatile de etımiyormnat:? 
- Aı1*. dedi, burada ne yapa• anlaşılmasına binaen tahkikat hakim• Matthewa. hafifçe silahını kımrldat-

catım ~eUiroz! Siz beni asla sevme· lfğlnce mumaileyhler hakkında bir ay tı: 
diniz- Bir par~ tefkatten bile üm ·• müddetle Hanen tebligata karar ve. - Derhal buradan giderseniz iyi l'• 
dim kalmadı, zira.. rililiğıi ve yövmft tahklrlıı 28 - 1 - dentnfz, dedi, haberiniz olsun hepi-

- Zira?.. 932 günU snat 14 de mahkemede ha11T niz ~ teöH mhlkkeresi keseeetfm. 
Valne Nelliroz'an elini eline aldı bulunmalan luzumu Han olanar. Eter lizlerimi dinlemezseniz kant • 

mam.. ve temiz bir sesle: ____ .. ,___ • ... --
V AKIT Matbaam 

- Nelllroz, dedJ, llboratuvaT mU• 
esaeseel heyetf lclate 1çt1mamndat1 son- Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

Kalabaltk kaynaflDRkta dm&m edl-
1ordu. Jake parmakhim önünde, sap 
an keeLlmft duruyordu. Ne yapac&· ra J&pacalımız bir mtıkilemeyi hatır- nesrlyat mUdilrO: Refik Ahmtt 

lıyor mue11n11z? Şaka ederek, bana, •ır========================:.:; 
hlr g&n eervetiniızt blllacatımzı, ve si· Devlet Demlryolları UanlArı 1 
zfn utnmuza, bhı bir mticadelede . 
bulunan, kadife elbfeeli, 9izmeU bir Tenezzllb araba undan bozalan •e kamyonet balineifrai olunan 
blıramanna hayalini gördtililnfizU ve tenenllh araba11 zamanına ait dlfeme ve teferruab da ma ı-
alylemlfttnlz. lfte bu madze oldu. fuz bulunan bir adet m&stamel Çentler marka otomobil bilmOza· 
H&J&I bir hakikat oldu. yede sablacakbr. Talip oanlann herglha H. P. mağazası MOdOr-

- Ey, 80Dra? JOğtlae mOracaatla otomobili g6rebılecelderi ft mllzayede glintl 
-Sonrası- Ben bir ro .. n kahrn- olan 30-12-931 Çarpmba glin& saat 14 de aynı makam nez~ 

amdle mtiadelt edemem. d b e azar bulunmalan iham aelccegi ilin olunur. (4534) 
(lllDMdl) 

imı bilmiyordu. Kalabakfm en 
kasında olan birisi: 

- Jake, dedi, ne diye gicJjp 
elyJ almıyorsun... Atef 

korkma. 
Bir başkuı: 
- Elbett ateş edemez... 

Ancak böyle olur bu it
Şerif sükQnetle: 

- Hayır, dedi, bir teY YU..-1111 
ve alçak bir sesle ilave etti, INU,-
ği kim aaşnııa neticesinden ben m 
değilim. 

Khnse parmaklığı aşmıya 
etmemişti. Teşebbüsün boşuna 

if anlBfJhyordu. Birisi eordu: 
- Niçin gJdi:p evin arkaamdaa • 

cum etmiyoruz? 
- Bir deneyiniz baka.hm... m•~ 

ne bulaeağınm görürsöntlz size 
mezslnu diyorum, ve patırdı 11ıo1J 
dan haradan gitmenizi tavsiye ede 
Giremiyecekahıiz. Eğer tecrübe 
seniz, kan ~ar, işte bu kadar. 

Tekrar mtikllemeler ve ala; 
başladı. Fakat Şerif tetik a.till 
duruyordu. Etraftan sovııılan 
lara biç kulak asmıyor, gayet 
kanlı &118Uyordu. Sadece kalaba 
bütün harek&tma dikkat etuti J 
tarassut ediyordu. 

BJr hayk vakit geçti. Kimee 
danmıyordu. Haldkat şuydu ki, J• 
ke biittbı ctiretine rafnten, a~ 
düi halkm zafmı hi..ıııa91 

için bir şey yapmıya cesaret ede 
da. Yalnız bqma da olsa, ba 
hiç bir f artlı ol1111yacaktı. Nih• 
halka: 

- Merak etnıeyiniz, sabah ol_. 
dan evvel zenciyi ele geçireeeiina. 

Diyerek rieat etti. Halk da 
mıra batladı. Kimisi evlerine d 
ler. Kimisi dükkinlara veya ,--
haneyle k6,.tkı yegine eczaıauuı..-PI 
etrafında toplandılar. Da-ftea de 
bessiim ederek uzaklaştı. Halkm 
IOp oldufuna artık kanaat geti 
ti. Yazacağı y&ZlllUl esası bayda, 
Şerif kahram&ı11 olacaktL BilA 
sidlı» kendJsile bir de mfillkat ~ 
cak1k. ŞimdHd halde, gidip tel 
çı S-ve1'1 aramak, telgraf ,..,._..,.. 
bere tertibat ala.it niyetin 
Bundan sonra da yiyecek teminme 
kaeaktı. 

Biraz sonra telgrafçıyı balda. 
avey, kendisinin (Tfmes) den old 
nu lğrenince allkadar oldu, Te 

mua göstererek )'UID88l1ll rilY 
o yudık~ telgrafçı çekeeeld:L , 
Davits nereden yemek tedarlt 
jiai sordu. Telgrafçı buna da 
ettL 

Daviea ... ,.. otarda ve _,!'.imin 

bqladı. Biltttn hadiseyt sıruile 
mrya başladı. Halllln he~ 
takibini ve ŞeHfin evine htic 
bu son1111cu1M1n müdafaa ve,.~-· 

ni kaydetti. Şerifin vazıyetini bi 
yöbettti. Serlavha olarak (M..,t_ 
fak olmamış bir linç hadiaeli) k 
O yazdıkça, telgrafçı sayfalan _..,.,,Jf# 
çekiyordu. Telgrafçı (Tlmes) ,_., . 
sinin telgrafhanesinl bulnnafta: 

- Baldwfnden Davies ~ ....ııı1 
Diye başlamıştı. (Timee) ~ 

vermifti: 
- Hadi, yaz1nız. 
Zaten gazeteden bu telgrafı 

yorlardı. Davies bir kAfldı biti...,. 
tekl!le başlıyordu. Arada _,... 
pencereden, dışanya bakıyord• 
zakta, bir yamaçta Şerifin e'riJllll 
lan .pmld yordu. Dışarda 1-" 
teY yoldu. Mamaf i gazeted 

-....ı ....... 
tetkikten de hali kalmıyordu. 
çı, o, bir sayfayı doldururkea 
dolaşıyor, bitirince ahp __ .... ,.... 

iki ıenç ahpap olmuşlardı. 
<Bil 

OskUdar Hile sinema 
(Kara Soyun) mQmcssili · ( 

Ulveten: (Yatmacı Jat). 
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{T inunusani içinde Istanbula hangi eşya, n e kadar gir cek? 
Kanunusani, şubat ve mart aylarına ait umumi kontenjan listesinden lstanbul gümrüklerine ayrılan miktarın 

tebliğ edildiğini de yazmııbk. Bu liste mucibince kanunusani ayı i._,inde lstanbul gümrüklerindeıı ithal edilebilecek 
maddelerin miktarını aşağıya yazıyoruz: 
Tarife numarası Eşya cin!ij 
A 23 Taze, takim veya teksif edilmiş tül 

29 lstearin, palmein, orein 
30 Saat, yazı makinesi yağlan 

31 Sanay.ide müstamel hayvan yağı 
54 

55 Kiriş 
65 Yağ mumu 

C 71 Kimyevi gübre 
l C 72 18 kiloya kadar deriler 

C 75 Koyun, keçi, timsah, yılan derileri 
B 75 

103 Yün ve kıl ~pliği 
A 10;; Yiinlü kadife, astragan n saiı~ 
ll 10:> Yarısr iplikli kadüeler 
A 106 Metresi 600 grama !kadar yünlüler 
ll lGG 
C 106 600 gramdan yukan yünlüler. 
A JOi Pamuklu, )Ünlü mensucat 
U 107 Metresi 600 grama kaadr pamuklu 

lar. 
C 107 600 gramdan yukan pamu.klulaJ\ 
A 108 At kılı mensucat 

111 Yün şerit ve gaytan 
112 

l A 114 Yiin ''e hah mamulatı 
n 115 Boyanm1z keçeler. 
c 115 noyanmamış keçeler. 
A 118 Sade göm1ek ve atkılar 

! A 125 Üa.pka 
2 B 125 Dona.tılmamıs kadın şapkası 

130 Misina 
131 Halı ipliği 

A 132 Uplik, 'brişim. 
n 132 Safi ipek ipUğj 
A 133 Düz tiil ve gaz 
A 139 Sun'i ıipckten harçlar. 
n 139 

144 Korsalar, <-,.or:ıp ba "laJ:J 
ll 1:>7 Anklanmarn ~ pir inç 
il 60 Nic:asta 

162 Frenk arpa ı 
n 161 Şekerli un ve nişeste 

173 
178 Limon 
187 

c 197 
198 Patates 

C: 203 Saf şeker 
20:> Gli rnz 

A 208 CFr lrahve 
ll 211 Toz ''eya hamur hnlinde lcokaıJ 
A 213 Kutu çaylan 
>.. 214 Küçük kaplarda ispirtolnr 
A 234 Arap sabunu 
C 2M Terzi ve leke sobunu 
A 236 Döf'PülmPmi~ biber. 
A 238 ır1rm1zı biber 
A 239 Döğülmemiş zencefil, l nrnnfil. 
A 241 Kimyon 

242 Razivane 
244 Küçük Hindistan cevizi. 
2-i6 Zerdeçav 
247 C:öre1c otu, salep 
2-19 Va.nih'a 
266 Hrun hurma a •acı 
266 ('ilf hh hunmı. n •acı 
273 Çhi 

C 276 Tabaklıkt.rı knllan,lan hulasalar 
H 276 J\(> a n:ayi hl!l"ı<=alar 
lı 1),77 Sakrz 
'l' 2i7 Recina \'e sam!, 

278 Yapıc:t.1racalı: ~mlc 
280 'Fist ve katran 

A 2 l ~lli voit 

~ 
2&3 lfömür 
? 4 

• "O 

l"devevr mese, ceviz, ~im<=ır ağnç 
ları. 
~"oevevr abanoz, rnavul cereste. 
~'!'>ıc::tırrlm'" nard!e fahfası. 
fo1 in.{' ·ve l allıur kasnağı 

Tahta kürek 
'T':ıhta alet saplan 
A--:"acta.n fen aletleri 
c·ı; h<=ız tahta (l ";;;.me. toka 
(''ffthlr. bovalı t~ ''tn düğme 
T m'zlenm'iş mantar 
'l'a.pa 
Altın ve v:ümü.; yaldızltır 
fadeni tel si:niirge 

Pl:ıstik mevaddan süpürge 
S-ıir mernddan siipürge ve fırça 
Snp!m hasın 
Rec::imli snrktlık kfığıt 
J{atranlı kağıt 

~ı.>z· ve iyi mathaa kağıdı 
fol•tupluk ?arf, kağıt 

Kopye kağıdı 

. '31 Resim kağıdı 
A. :ı32 f'nmlı ıımnru·rılı kağıt 

!l'l:; Foto~raf kfıö-ırlı 
ll ı;; Hendese kamtlaıı 
~ "3G °F<'tura. c<'k kağıtları 

:ı 6 Df'lfter flrhdı 
337 MücveJlit kfı~<fr 

~ 3 '1 Taz. ik cdilmis mukavva 
b :{tı Katranlı mukavva 
{' :144 Derinin gayri mevat kaplı eşya 
.ı\ 3ıJri K"";lrnis mukanalarla müreitek 

mevat 
ll 31:> fl'I avyalarla gayri mürettep me-

vat 
~ :ll3 Resimsiz ilan ikağıdı 

:ısa Resimli ilan !kağıdı 
.ı\ a:m füliht ·ve mu!mvva takvimler 
ll 3:>7 Kağıt keseler 

3·7 &ı;r mevatıa mürettep kAğıt kese-
.ı\ sel er n 3:;9 Bezle ciltli ticaret defterleri 

a19 Deriyle clltli ticaret defterleri 
~ ~60 nanf<a ve ticaretlıane defterleri 

361 Resimler 
.\ 362 ID'ı.ğıt ve mukavva ~ 
ll 363 K~ğıt ve mukavva 

363 KUıt T"e mukavva. mamulU 

Kanunusani 
125 
275 
400 
240 
500 

8 
10 

100 
20000 

150000 
10000 

200 
300 
400 

2000 
12000 

400 
lSOO 

4000 
3:; 

180 
:-m 

500 
1 

12 
130 
500 

2.'lOO 
150 
30 

400 
77 

4ll00 
5 
.2 

40 
17 

100000 
1000 

800 
800 

2000 
200000 

2000 
500 
800 

300000 
10000 
25000 

36:i 
450 
:ıo 

600 
30 

6000 
208 
500 
16:i 

5 
55 

100 
500 

;; 
150 

74 
75 

35000 
5000 
150 

2 
8000 
300 

3000 
13000 

10000 
7000 

000 
13;) 

39 
300 

1320 
12 

;>00 
200 

1500 
~t)() 

\30 
ı;;o 

·')00 
~:) 

JOOOO 
160 

~;jQOOI) 

160000 
3;.ı00 
500 

1000 
c;oo 
800 
801) 
!:JO 
800 

sooo 
50 

2700 
2000 

80 

4SO 
4:; 

;;oo 
;;oo 
100 
800 
16i 
800 

39 
30 
90 
50 

ıooo 
250 

Tarife numarası Eşya cinsi 
A 367 Bükülmüş kasarh 14 ya ka.-ıdr 
B 367 Bükülmüş 24 ya kadar 
C 367 24 numaradan yukarı 
A 368 Tek veya ziyade kasar1ı 14 ya 

kadar 
B 368 Tek veya ziyade 24 ya. kadar 
C :J68 34 numaradan yukarı 
A 369 Doyalı iplik 14 ya kaadr 
B 369 24 numaraya kadar 

C 369 Beyaz iplik 24 ten yukan 
A 370 Parlak mersözire 14 ya kadar 
B 370 Parlak 24 e kadar 
C 370 24 numaradan yukarı 
A 371 Makara iplikleri 
B 371 Sair şekilde iplikler 

372 Pamuk ağ iplikleri 
374 Do"küntü iplik 
37:> Pamuk dp ve haalt 
376 Pamuk salmastra 

A 377 Yelken bezi 
D 377 Kaput bez.i 
C 377 Sair kasarsız men ucat 
A 378 Tülbent 
B 378 Mermaşahi, sala pur 
C 378 Patiska. 
A 380 Bobino, kanava 
B 380 Bobino kasarlı 'e boyalr 
A 3, 1 :;o gramlı pamuklu mensucat 
B 381 100 grama kaadr T. mensucat 

C 381 150 grama kadar r. mensucat 
D 381 150 gromdan yukarı T. Mns. 

383 Pamuk, kadife mensucat 
38.) Pa.muk kurdcla 
386 Pamuk fisto 

387 Pamuk şeritçi ve kaytancı Eş. 
389 Pamuktan torpa 

A 390 Lamba ve mum fitilleri 
B 390 Lamba gömlekleri 

391 Balık ağı 

392 Zımparalı pamuk bezler. 
394 Pamuklu mensucat 
395 Pamuktan örme çorap~ı Eş. 

398 Pamuktan çorap ve panta • 

999 

A 400 
401 
410 
413 
416 

A 418 
421 
424 
425 

A 44:> 
A 44:> 
B 4.t:i 
B 445 
B 446 
c 446 

A 447 
449 
4;;o 

451 
A 452 
B 452 
c 452 

453 
A 4:>:> 

B 455 
459 

lon ash,lan 
J{orsalar 

Pamuk mendi 
Pamuk ku.sak 
Kıtık 

iplikler 
üstüpü, salmastra 
Kasarsız yelken bezi 
Keten mensucat 
Hortum, kova lrnlıı.nlan 
Vagon ve mavna örtylerı 
iç ,.e dış tekerlek 1astiklerl 
Bisiklet telierlek lastikleri 
Kamyon ve araablara şerit 
At arabaları dçin şerit 

Kauçuk mensucat 
Tarifede olmıyan Kau. Mn. 
Kaba muşamrna ,.e kartonlu 
bez. 
Çadır muşamması 

Ma.ntarlr, renkli muşamma 
Mantralı ve hir renkli Muş. 
Mantarlı, mantarsız ''e renkli 
muşambalar. 

Duvar ,.e masa muşambalan 
Ağaç ve muka,·va ile ıne,·hit 
muşamba ma.mulatJ 
Mensucatla karışık olanlar 
Değirmen ~1arr 

464SUnger taşı ve tozu 
471 Tebeşir ve emsali 

1481 Ateş tuğlası ,.e kiremidi 
48:1 Çini n porselen banyo emsali 
486 Toprak su süzgeci, ,.e aksarnr 

A 4S7 Çini ,.e porselen eşya 
C 4 7 Çini ve porselen işli 
A 488 Çini ve porselen elektrik le -

\"azımı, mevaddı saire ile mü
rettep 

B 488 Çini ve porscle nelektrik leva• 
zımı ı;:air rnevatla gayn mü
rettep 

492 Kül~e cam 
493 Çubuk cam 
496 Döşeme \'e dam işi kiremit, 

tuğla 

% A 497 Adi pencere camı 0,0017 Ka.. 
2 A 497 0,0025 kalınlığında 
3 A 497 Da.ha yukan kalınlıkta 

B 497 Buzlu ve renkli camlar 
1 A 49" Fasatsız sathı 2,5 metr emu. 

rabbaına kadar ayna \'e sair 
camlar. 

2 A 498 ~ath;. 2,:; metreden yukan 
B 499 Fasatlı ayna 

1502 Umba şişe9:1 

Kfrnunusaui 
5000 
2:)00 
!~3:10 

2000 
1000 
1000 
5000 
1800 
1000 
!)00() 

]1)000 
8000 

15000 
3000 
4450 
1000 
730 
200 
100 

30000 
:mor.o 
5000 
MOO 

12000 
90 

300 
300 

3:175 

IJOOOO 
100000 

2000 
10 
65 

1500 
800 

1000 
50 

98 
1000 
300 

1740 

115 

lOS 

1000 
700 

1000 
2000 
800 
136 
116 

1000 
ZJO 

HOOO 
15000 

2000 
500 
130 

1000 
15000 

3000 
5000 

10000 
1030 
~000 

1500 

2000 

130 
80 

4000 

800 
20000 
7000 
4000 
400 

10000 
15000 

4065 

2187 
13 

500 

600 
12392 

200000 
20013 
~605 

5005 
2924 
500 

:0021 

Tarife numarası Eşya cinsi 
A 503 Cam lamba karpuzu 

1 A 504 Camdan makinesiz lfımba 
2 A 50:1 Cam makoineli lamba 

50:5 Müte ehhip lambalar 
509 Fen aleti ve gözlük camı 

A :>10 Ağızlık, boncuk, sun'i göz 
C 511 Camdan işli mevat 

518 Köhne demir mamulfıh 
A 520 Adi demir rnamulatr 
B 520 Bakır, kalay mamuhitı 

1 B 520 
1520 

1 B 5'.?4 Kutru yarım milimetre bakır, 
kalay telJer 

2 B :>2.J Kutru yarım milimetreden 
fazla bak,r, kalay teller. 

;; n 524 J{utru 6 milimetreye kadar 
olan bakır, knlay teller 

527 Demir ip veya halat 
1 B 528 Sade demir zincir 
2 B 528 Dakır, kalay '-c diğer zincfrrer 

C 529 Galvanfali boru 

A 531 Demirden cilfıs:ız kaab mumu. 
B 531 Gah-anizli, boyalı halat 

1 A 532 Tulü 25 milimetreye kadaı 
demir çivi 

2 A w2 1'ulü 25 miJimetreden )"Ulrarı 
demir çivi 

B r>32 Galvanizli çiviler 
C 532 Nal çivisi 

r>3.'l Demir ''ida, civa.ta 
534 Kalörif er üstüva.neleri 

A 535 
536 Demir kasalar 

1 A 537 
ın 537 

2 n 53'i 
D 539 " 
H 539 
v 539 

540 
A 541 
B 541 

c Sil 
543 Kundura nalçalan 

A 544 Demirden şems) e takımı a• 
de ve renkli 

B 544 Adi mevatıa mürettep ve gal
' aniz şemsiye takımı 

A 545 El ve makine iğneleri 
D 548 Demir telden boyalı, bo)asız 

kaf eslikler 
A 549 

A 5:)0 Top halinde demir mensucat 
B i'>50 nunların mamulatı 
A 552 

C 552 Elektrik tertibatını havi demi 
mir mamulatı 

n ü53 Demirden mamul yüzük, küpe 

''e emsali 

A 556 Bakır, pirinç n tunç toz 
B 5j6 Varak 

A 557 Adi ve boyalı balar boru aksa. 

B 557 Cilalr :nikel 'e galvannizli ba-
krr boru 

A 558 Adi bakır tel 
B 55S Cilah, nikel ve galvanizli ha. 

kır tel 
1 H 558 

2 il 558 Bakır elektrik tel ,.c kablo 

562 
A 564 Bakırdan kahve değirmeni, se

maver '\'e emsali 

n 564 Nikelden kahve değirrnenj se· 
maver ve emsali 

A 565 Bakırdan adi çilingir eşyası 
B 565 Bakırdan çilingir e,.yn~1 yal• 

dızlı 
A 567 

H 569 Alemin~yüm mamulat 

571 Matbaa hurufatı 
A 5 2 Adi nikel ve halitası mamuat 

2 A 585 
2 B 585 

B 5S6 Altından 'arak. tel ,toz. 
C 5 6 Gumüştcn varak. tel, to2 
A ;-,s7 Platinden kuyumcu eşyası 
Il 087 Altından kuyumcu eşyası 
B 593 
c :;93 
B 595 
c 59;) 

2 Il 60'7 Barsak tel1 er 
3 B 607 Her nevi teller 
1 D 607 Gram of on plal>ları 
1 H 607 Gramofon iğneleri 

z 607 
61! 
614 

J\Jınunusani 
1050 

500 
200 

2636 
4 

:-.oo 
5000 

!'>0000 
!080 

160 
20000 
7710 

1000 

20000 

50000 

000 
6000 
4000 

10000 
20000 
7290 

50200 

2000 
2000 
2500 

50000 
10000 
1:>40 
2400 
910 

2000 
1000 
1200 

5000 
8.00 
23 

40000 
000 

500 
6000 

1-oıOO 

144 
500 

!iOOO 
100 

2000 
4000 

7000 

6000 
200 

34 
4000 

:?00 
500 

M 
4000 

00 

309 

232 

800 

400 

2000 
239 

2000 

200 
ıoo 

4a 

9 
45 
90 

100 
100 
11 

300 
10 
s 

400 
200 
200 
az 
8 




