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kr. 
1 Seneliği 1100 
6 aylığı 600 
3 aylığı 300 
1 aylığı 100 

Harir irin 
kr. 

2700 
1400 
800 am 

Tesis t:ar•hi 1894 
Pazar 
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KA 
idarehane : lstanbul Ankara caddesi 

"İKDAM~ )Urdu 
Telgraf : İs~anbul "İkdam" 

Telefo•: Istaabul 1797 

NUSHASı 3 KURUŞTUR Cii1nh11riy,,t için, ll<llk içiu NUSHASı 3 KURUŞTUR 

Evlen ecel{ memurlara il{ramiye Tafsilat 3iiniic sahifedeki 
Telgraf haberlerimizde 
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kat bir tatil devresinden sonra 1 B • k 

el ava 
-

J)o11a1ı11ıalarını 

takviye ellecekler 
A tiııada bir içti ına 

bu günden itibaren tekrar vazi- ır aç kişi, lıükiinıetin or111.ll 1ıl a • 

istiyorlar! 
1 

fei neşriyesine devama başlayor. 
Bu tatil devresinin bizim için 

1 olduğu gibi "ikdam,, karileri 
1 için de teessürü mucip olduğun- • 
1 da hiç şüphemiz yoktur. intişar 
etmediğimiz günler zarfında ve 
yalnız lstanbuldaki okuyucuları
mızdan deQ'il, memleketin en 
uzak noktalanndan aldığımız 
mektuplar dahi bu takdirimiz
de aldanmadığımızı gösteri

yorlar. 
"İkdam,, muhterem okuyu

cularının bu ciddi alaka ve mu
habbetlerine, bu gazetenin şim- • 
diye kadar muhafaza ettiği ciri
di ve dürüst mesleğinde devam 
ile ve halkın menfaatini her 
şeyin fevkinde tutan neşriyatile 
mukabele edecektir."lkdam,, bu 

• iÜnden itibaren azim masarifine 
karşı koyabilmek ve neşriyatı
na devam edebilmek için 4 sahife 
3 kuruş, fakat olğun, eksiksiz 
ve toplu bir gazete olarak in- • 
tişar edecektir. 

Kariin 35 senedir bu gaze
teyi yaşatan muhabbet ve ala
kasi onun yeni hayatı için en 
kavi zamanıdır. 

* • 4 

Gazetemize abone olan 
muhterem okuyucularımızın a
buneman müddetlerine, intişar 
etmediğimiz günler ilave edil
miştir. Bu suretle abunelerimiz 

1 bugünden itibaren eskisi gibi 
: gazetelerini muntazaman almak
l ta devam edeceklerdir. 

i İkdaın 
: : .................................................... . 

• 
iyi karar - . 

./~ uu k·otl(,f ruı iicreti 
ve davalara dair 

llarodald içtimadan l1ir intilm 

Baroya mensup ve fırkaya mu
kayyet avukatlar dün sa~a~ ~aat 
10,30 da Halk fırkasında bır ıçtıma 
akdeylemiştir. . . . 

Baro nizamnamesı mucıbn~ce 
bir avukat meslekdaşı aleyhıne 
ücreti vekaletten dolayı açılan da
valarda vekalet vazifesini yapma
maktadır. 

Halbuki bu nokta teşkila~ı 
esasiye kanunu ile tezat teş~ıl 
eylediğinden mezkur maddenın 
tadili kararlaştırılmıtır. 

Dünkü içtimada, müdr.rris ~e 
avukat Apturrahman Münip beyın 
ınahkemeye i~tikal ~d~~. k~za~ç 
vergisi meselesı de goruşulmuştur. 

Barodaki içtima 
Baroda da öğleden sonra avu

katlar heyeti umumiye~i bir. içtima 
aktetmiş, yeni sene butçeaı kabul 
edilmiştir. 

Bunu müteakip bütün a':uk~t: 
ları ve avukatların müşterılerını 
alaiikadar eden diğer bir mesele de 
karar albna alınmıştır .Bu mesele 
Şudur: . 

Şimdiye kadar her hanğ~ bır 
avukatla müekkili arasında ucre~ 
tneselesinden çıkan ihtil~fı e~vela 
Baro meclisi inzibatı tedkık edıyor, 
eğer meclisi inzibat kabul ~derk~ 
bir avukat meslekdaşı aleyhınde ı 
Ücret dav~sıni kabul ediyor, yoksa 
teddediliyordu. 

Dünkü içtimada verilen karara 
iÖre bundan sonra mümasıl me -

• 1 " 

paylaşnıak r111ı --
Atina, 28 [ Hususi J - Dün 

Fakat, l lasanın böreği yagnıa edilenıez ... 
bahriye nezaretinde M. Venizelo
sun riyaseti altında müdafaai mil-
liye meclisi akdedilmiştir. Bu me
cliste harbiye, bahriye, maJiye, tu
rk ve muabir nazırlarile deniz ve 
kara erkanı harbiye reisleri, leva
zım reisi, donanma kumandanı ve 
her iki nezaretin mütehassıslan 
hazır bulunmuşlardır. 

Müzakerat üç saat devam et
miştir. Hiç bir tebliğ neşredilme

miş isede doğru haber a]an ma
hafilde temin edildiğine nazaran 
bu müzakerat da memleketin bil
hassa denizden müdafaası hususu 
derpiş edilmiştir. Ayni zamanda, 
yeni teşekkül ~den tayyare neza
reti tahsisatı hakkında da görü
şülmüştür. 

Yazması 
bizden •.. 

Miilıim bir daraya salın~ oltuı 'l'tır~ustmı l>ir nımı:=<ıra lr;tnnhıılda milli idarenin 
tees"'iİtiİİ fü• lwraher tfo:!:m 
ltir m" ele· 'cw: Ec·nehi "'ir-

Ankara, 28 [Hususi muhabiri
mizden] Yarın [ bugün ] Tarırnsta 

çok mühim ve devlet hazinesini 
alakadar eden bir dava rüyet olu
nacaktır. 

Davanın esası şudur: 

Tarsusta, Cehennemdere ve 
Çoçak isiminde iki büyük orman 
vardır ki kıymetleri asgari bir he
sap ile beş milyon lira tahmin 
-..J:l--1.ı-..:a:. o .. -
lan, mahalli sermayedarlardan üç 
kişi ortaklaşa işletmektedir. iki 
sene evet mezkur iki ormana bir 
sahip çıkmış, mütevelli olan bu 
zat, Cehennemdere ve Çoçak or
man idaresi aleyhine bir dava aç
mıştır. Dava, geçen sene orman 
idaresinin aleyhine neticelenmi, 
ise de, temyiz mahkemesi bu ka
rarı nakzetmiş ve dava yeniden 
görülmeğe başlamıştır. 

Davaya ehemmiyet verdiren şey, 

sadece mevzuu bahis ormanlarıp 

milyonlarca lira kıymeti haiz 
bulunması değildir. 

Asıl şayafll dıAkat alan nah·ta: 
im orrıu111/arırı lıt'ikıimett' ait ol-
111adıif,ırıı gıiya i.~ııat PdP.rek mez
kıir orrııarılma tı•.whiip ı•tme/; İ(İ11 

Acfarıa ilt• ciı ıarwda sf.rret l'<' 

niifiı :: sahibi oları mtiteaddit !P

rrıt111 orman idare:;İ a/t'yJıine 

miit!dci ifo hirleşmiş olduk/an 
rirayı•t edilmesi ı e bıu111rı bir 
drreCC)'f'. kadar h is.rnlıı 11 masıdır. 

Her halde Cehennemdere ve 
çoçak ormanları davasının geçire-. , 

ihracat 
-

Bizzat Ruslar bura
<la11 nıal nlacaklnr 

ıc --

Anadolunun muhtelif iJtracat 
merkezlerindeki tacirler lktısat 
vekaletine müracaat ederek" ~lt~-
'ndeki ihracat efyasının çurudu

~ı- Ü iddia etmişler ve lstanbulda 
ıur nan Rus ihracat 'irketi nez
drnde de ayrıca teşebbüsatta bu-

lunmuşlardır. · · h d 
ihracat zam~nı ıeldığı al e 

Z. t Sanayı bankası tarıı.fın-
ıraa ve . h -

d t k .1 edilen tırket enuz en an eş ı . b'( .. 
küçük bir faaliyet eııerı 1 ~ • gos-
t . t ' Bunu nazarı ıtıbara 
ermemış ır. d h'l' 

alan hükümet bazı şartlar a ı ın-
de Türkiyeden Rusyaya yapılac~k 
ihracatı temamile Ruslara vermış
tir. Yalnız Hükümetimiz, Rusl.arın 
Türkiyeden aldıkları maldan ıade 
kabul edemiyeceğini şart olarak 
zikretmiştir. 

Ziraat ve Sanayi bankası ta
rafından tesis edilen şirketin faa
liyete ıeçememesinin sebebine 
gelince, Türl i •eden yapılacak ih
racatı idare iç n 7,000,000 lira la-

ceği safhalar çok şayanı dıkkat 

olacaktır. iki tarafta mahkemede 
bir çok avukat bulundurmakta, 
Adana, Tarsuıı, Mersin barolarının 
şayanı ehemmiyet simaları mahke
mede iki tarafı temsil etmekte
dirler.. Ayrıca, orman idaresininin 
merbut bulundugu iktisat vekale
tinin hukunu mudafaa etmek üze
re lstanbuldan da iki avukat Tar-
-··-- ._,:.,_,_.a.:_ 

Ormanlar urnum müdürü Bekir 
Bey de hazinenin hukukunu siyanet 
lçin avukatların lüzum gösterdiği 
vesaikı ihzar etmek üzere Tarsusa 
gitmiş bulunmaktadır. 

Cehennemdcre ve Çoçak or
manlarının devlete ait oldıfgu hak
kında icap eden vesaikın tamam 
oldugu beyan edilmektedir. 

Gai11 tayyare
deıı Jı~ber yok -Atina, 28 [Hususi] - Sah gunu 
tslanbuldan hareket ettikten son -
ra Adalar denizinde gaip olan 
Aero Ekspreso tayyaresinin tahar
risine devam ediJmektedir. Dahi -
liye nezaretinden bütün Ak deniz 
adalarına çekilen telgrafta, tayya
renin tenha bir mahalle düşmüş 
olması ihtimaline binaen her ta -
rafta ehemmiyetle taharrisi bildi -
rilmiştir. 

Atina, 28 - [A.A) Gaip tayw 
yarenin kat'i surette mahvolmuş 

olduğu zannedilmektedir. 

• 
l..t tlı•rclf"ki tiirk lllf'nııırlurı 
rtlt'h't•lt>eİ ... 

Hu şirkc•tlc·r: pnraım11 ka
zıınup ~k mcğiııi ~ t•diklcri ~u 
rnrmlt•ketiıı ciz C\ lfulmı i .. tih
d:ımn met•lnır tutuldular. 1;-a
kıd Millin memurların 'J'iirk 
olmnsı ıırt ko~ulmmlı. illi
k ııntıt hi · ısiiplw vok ki, hu-
) Ulıaıa" • •"-- .. 

ı;amnhakfıruııe dın ramıruk : 
"l\lt•ınudorınızın m.~nri) iiztlc 
~ irnıi fıe~i Tiirk ol:wak,. ele· 
di. Sirketlcrcl<•n hic· hiri hu " . 
mmı~ ~ f'll nislıctten fo1.ltt Türk 
nH·mm· ulmak(k:ulirşinaslı~ı
nı y4• nn.ııketini ~ö~termcdi. 

Hilitki ... lıc•nu•n lwpsi. ~ iizdf: 
) iı·mi heii niHlıctinde Tüı·k 
nu>muru almamak ı~ın ne• 
lfızım~n ) apmaktau ~<·ri kal
madılar ... 

Hu hokiknt yeniclen nazn· 
rı dikkati c·<·lhf'ttİ 't> tic·a
rt•t miicliiı·i~t'ti tt'tkiknt \e 
tahkikuta lıa:;ıludı. 

llt•p lıirdc•n lt'nu•nni t>cl~

lim ki 1111 t11lıkikat lıir am e\
u•l lıit in ve im ~t·for Dıt>!!ıe. 

it• kafi ... t-kilJe hallcdil!"in. • 
Herlıaldc• f'cnelıi ~irketlere, 

Tiirki~ enin ... a:!mul inek nl
nıaclı~ı ve lfıokut ) iizde yir
mi he~ ni hetin<lc• Tiit·k nH'
mur h,tihtlumına nıec·hur ol
clukluı·ı nrtık (j~rt·tiln1t.·litlir. 

Yaznuısı l>izde11 ... 

Y ılclız Darlavacalcı 
Saray1-işletn1ek içiıı ycı1i bir 

şirket teşekkül etti. 
Eın<ınet eşyayı tesellii 111e /Jaşla<lı. 

Yıldız gazinosunu işletmek 

ıçın yeni bir şirketin teşekkül 
etmek üzre olduğu haber alınmış
tır. Bu şirkete Turing kulüp ile 
seyahat acantalarından bazalan , 
şehremaneti ve bir sermayedar 
Türk dahil bulunacaktır. 

Şirh·t'f, Yıldızı her tiirlti asri 
fPrtilwtı lıaiz lıir utel l'l' gu.z.İ-
110 lwli11ıh• işleter<>k re billuı.~
sa burırvn 1 asi milq'<ı ta seralı 
cell>İ11t' ~çalr§acaktu·: ~ 

Diğer taraftan Yıldızın eski 
müsteciri M. Maryo Sera ile ema
net arasındaki mukavele feshe
dilmiştir . Emanet, M. Maryo 
Seraya, mukavelenin feshi haı.ebile 
kendisinin düçar olacağı zarar ve 

Bu itibarla emanet yılduı ve 

eşyasını tesellüme başlamıştır. 

Heryerlle 

3 
Kuruşa 

lkiuri salıifemi:zd,,, J{yri 
bm·ağrn bir macerası tefrİ· 

icra, çok karışık! 

Eslıal>ı 11ıasa lih 
bizzat doSJ'll 1tıe-

1ıı11rlug1ı.. 111iisev
vitli k, 111iibe.rJ'izlik 

)~UrJJl)'Orlar ! 
)( 

Bu şay<1111 hayret han
~tl.·hk lı·or~1s111da ne 

yapılaca h·? 

Adliye ve bilhassa icra ile işi 

olanlar, sür'atele muamele görül
mediğinden ve ııazara çarpan in~ 

tizamsızlıktan müşteki bulunuyor
lar. Halbuki bunun böyle olmaması 
elbette matluptur ve bu maksat
ladır ki en medeni ve asri kanun
lar kabul ve usuller ittihaz edilmiş 
bulunuyor. 

Buna rağmen betaat ve hasse
ten intiı.amsızlık bir emri vakidir. 
İcrada işi olanlardan kısmı azamı
nın şikayet ettikleri noktalar şun
lardır: 

l - Muamelat gayet ağır yü
rüyor. 

2 - Herhangi bir dosyayı bul
mak için - ekseriyya - bizzat ala
kadarların dosyalan kanştırarak 
bunların içinden kendisininkini 
çıkarmaları lazım geliyor. 

3 - O dosya hakkında mese

;a · ve c~vap- gffffU?ııW$ls'l--;nbınr:. 
dogrusu dosyadan cevap çıkmazsa, 
alakadara deniliyor ki: 

" - İsterseniz bir de şu zarfa 
bakınız.!,, 

ve eline büyük bir zarf tutuş
turuluyor. Bu zarfın içinde, mem
leketin dört köş · den gelmiş, 
belki dört yüz ı ye ait evrak 
vardır. Sl:ı huni;\,. den ve gözden 
geçırıyor, sııı. davanıza, mesele
nize ait cevabıu ~ellp gelmemiş 
olduğunu anlamağa çalışıyorsunuz. 

4 - Cevap gelmemişse, bekle
mek lazım, yahut bir tekit müzek
keresi yazmak veya ceavp gelmişse 
buna karşılık vermek icap ediyor. 
Bu son iki şekilde ortaya yeni bir 
vaziyet çıkıyor. Size : 

4 - isterseniz, diyorlar, müs -
veddeyi verelim , tebyiz edip ge -
tirin, imzalayalım, mühürleyelim.,, 

işinizin çabuk olmasını ister -
!-eniz, şu şekilde bir şey yazıverin,, 
diyorlar. 

Bir müsvedde yazıyorsunuz. 

Alakadar memur imzalıyor. Sonra 
onu tebyiz edip getiriyorsunuz. 

Cinayet 

lstrt11 bul icra ri .'\İ 
Suat Jl. 

Bunu da imza edip mühürliyerek 

size veriyorlar ve: 
4 - altın işte postaya verin " 

diyorlar. 
Alakadarların şikayetleri bun

lar. Bir muharririmlz de bu şika
yetlerin doğnı olduğunu; tesa -
düfen takibine iştirak ettiği bir 
muameleden arılamıfhr. 

Knydettiğimiz şu acı hakikatin 
mahzurlarını tada da bilmeyiz lü
zum var mıdır? 

Mutlaka birden fazla şahsa ta
alluk ettiğine şüphe olmıyan dos
ya, yalnız bunlardan biri tarafın
dan bulunur ve karıştırılırsa, için
den diğer şahsa ait mühim bir ka
gıdın yok oluvermesi, bu yüzden 
de adalet ve icranın tehlikeye düş-

mesi ihtimali· yok mudur. 
Gelen bilumum cevapları muh

tevi zarfı, memur olmıyan birisinin 
~arıştırarak yüzlerce vatandaşa ait 
mudur ve bu cevaptardan 011'1 at: 
limaksasdin alakadarlardan biri ta
rafından yok edilemez mi? ve niha
yet esbabı mesalihin dosya memur
luğu, müsevvidlik ve mü beyyiılik 
etmeğe, üstelik bir de posta 
parası vermeğe ne mecburiyeti 

var'? 

l. · · e fli)·or:> cra reısr 11 • 
Bu noktaları sorup öğrenmek 

ve bu şayanı hayret karışı~lığa 
karşı şimdiye kadar neden hır şey 
yapılmadığını anlamak üzre 1.stan
bul icra reisi Suat beye müracaat 
ettik. Suat B. Bize dedi ki: 

" _ icra dairesindeki bazı in
tiza msızhklar ~e saire dolayıslyle 
vaki şikayetler malumdur. 

Biz memurlarla esbabı mesa
lihin ancak, kanuni bir şeklide te
masta buluna biJmelerini te'mine 

çalışıyoruz. . 
Bundan mada iı ra kalemlerın 

de bazı ıdahat yapmağa başladık. 
Bu ıslahat ve tensikatta bittikten 
sonra icra işlerinin daha ziyade 
yoluna gireceği muhakaktır.,, 

3 
IJalıçevau- .A7J11stolu Ht>lrle11u:1de11 111e11111r-

11n~ıl i>ldiirnıiişlt~r( lar teı:fi ede,;ekler 
)( 

Geçende Topkapı dışarısında 
Bayrampaşada bir cinayet olmuş 
ve Apostol is
minde zengin 
ve yaşlı bir 
Rum bahçevan 
öl dürül müştü. 

On günden faz
la bir uman .. 
danberi devam 
eden tahkikat 

neticesinde ta
mamen eı;ra -
rengiz bir şe-

kilde yapılan 

bu cinayetin 
failleri dün 
meydana çıka
rılmıştır. 

Katil Rın1 ı·p, 
Miislim 

Apostolun öldürüldüğü evin 
120 metre ilerisinde bir yer evinde 
oturan Eşref ve Müslimin vaziyet
leri ü heli örüldü ünden bunla-

)( 

Geçen eylülden itibaren tatbi
kine başlanan Barem kanunu 
mucibince memurların bulunduk-

ları dereceden bir derece yokarsına 
terfi edebilmeleri için üç sene 
beklemeleri icap etmekte idi. 

Haber aldığımıza ıöre, kanunu 
bu maddeleri ahiren tefsir edilmiş 
ve amirleri tarafından kudret ve 

liyakatleri teshil edilen memurlar 
lie tahsili yüksek bulunanların 
bu kayittana istisnaları devaire 
teblig edilmiştir. -
ingili~: 1028 
rla lı ada düşecek 
Borsada lnglliz lirası dün 1025 

kuruşta açılmış, " 1030 ,, a kadar 
çıktıktan sonra l.028 de kapanmış
tır. lngiliz lirası:un bir hayli daha 
düşeceği alakadarlar tarafından 

1. ,. 



Müessir bir ibret, bir misal 
Lüzumlu lüzumsuz hariçten mal 

celbedip istihlak etmenin mem
leketce mucip olduğu felaketleri 
i:ıüyük küçük hepimiz biliyoruz. 
Bunun önüne nasıl geçilir? işte 
bunun Bulgaristanda gördügümüz 
bir misal ile anlatmak istiyoruz: 

Bulgaristan ötedenberi ltalya 
ile Yunanistandan her sene üç 
milyon kilo kadar zeytinyağı sa
tın alırmış. Lazım olan şeyleri da
hilen tedarik etmekte pek musır 
olan Bulgaristan harice zeytinyağı 
parası vermekten usanarak buna 
karşı bir çare aramıştırdır. 

Bu çareyi pek kolay bulmuş

lar. Ayçiçeğı ziraatil Malumdurki 
ayçiçeğinden ta'mı hafif bir yağ 
çıkarılır. Araşit yağı da bu nevi
dendir. Bulgarlar, erbabı ihtisasın 
tavsiyesi üzerine ayçiçeği ziraatini 
ileri götürmeğe muvaffak olmuş
lardır. Bu muvaffakiyet bir iki 
sene içinde kendini göstermiştir. 
Geçen sene hariçten getirilen zey
tinyağının miktari 300000 kiloyu 
tecavüz etmemiştir! 

Muharebe esnasında İsviçrede 
herkes zeytinyağı yerine araşit 
denilen tohumdan çıkarılan yağ

ları kullandı ve ihtiyacı bununla 
tatmin ederlerdi, bu yağ ile zey
tinyağı arasında ki azim fark mem
lekete kalırdı. 

Biz Türklerin buna benzer ya
pabileceğimiz az şey yoktur. Ken
dimizin tesviye edemeyeceğimiz 

gayri mübrem yeni ihtiyaçlardan 
nefsımizi ve vatanımızı sakınmalı
yız. Yahut tesviye çaresini bulma
lıyız. Bunun için de marifet ve 
mesai gerektir. 

Bulgarların şu hareketlerini bi
zim için bir mısal olarak göster -
dik. Bir millet bugünkü günde 
kendini kurtarabilmek için iki mü
him prensipe tabaiyyet etmelidir; 
bun un biri iktisat, diğeri tasarruf

tur. 
Bunların ikisi bir değildir. Başka 

başka şeylerdir. Müşkülata uğrayan 
bir milleti bu iki prensip sayesinde 
kurtarmak mümkündür . İstihsal 
para ile olur. İşte tasarrfla bu para 
toplanır. ve bu toplanan para ile 
sunai te'sisat vücuda getirilir. Milli 
sermaye böyle tekevvün eder. 
O te'sisat kazanç yaptıkça onlımn 
•c'ne tı/r' Kar ı'sabet eder. Ve akçe
sini tasarruf e<lenler bu sayede 
temettü te'min ederler. Bu sayede 
memleket de refaha nail olur. 

Tasarruf edilen akçeyi sandıkta 
ve ya kesede saklamakla ne vatani, 
ne de şahsi bir faide te'min edile
mez. 

Şarktaki müslüman milletlerin 
en büyük kusurları tasarruf edilen 

akçenin nasıl tenmiye olunduğunu 
bilmekten ileri geliyordu. 

Biz eskiden tasarrufu bilmez 
değil idik. Fakat tasarruf edilen 
akçenin nasıl tenmiye edileceği 

malüm değildi. 

Tenmiye Avrupaya mahsus 
bir ilimdir ki bizim artık bu ilim
den hakkile istifade etmeği bil
memizin zamanı gelmiştir. Hatta 
geçiyor bile.... Şimdilik yalnız bir 
şey söyleyeceğim: Halkın tasarruf 
ile biriktireceği akçeye bankalar 
tarafından münasip bir faiz ver
mek lazımdır. Halbuki birde mü· 

essesatımız parayı verirken epice 
faiz ve komisyon aldıkları halde 
kendilerine tevdi olunan tasarruf 
mahsulüne cüzi bir faiz veriyorlar. 

Diyelim ki erbabı tasarrufa 
cüzi faiz verilsin. Bunu kabul ede
riz. Fakat diğer taraftan milli su
nai müessesatın muvaffaklyetini 
te'min etmek için onlara ikraz 
olunan paradan alınacak faiz de 
verilen ile mütenasip olmalıdır. 
Bankalar erbabı teşebbüse yük -
sek olmayan bir faizle ikrazatta 
bulunurlarsa milli san'at müesse -
selerinin muvaffakiyetine çok hiz
met etmiş olurlar. 

Ahn1et Cevdet 

Tasarruf -
Cemiyet, aza ka )'· 

dırıa başladı 
-

Milli tasarruf ve iktısat cemi
yeti lstanbul şı.;besi faaliyetine de
vam etmektedir. Şube aza kaydına 
başlamıştır. 

Şubenin idare hey'eti yarın şe
hirimizdeki kadın teşekküllerinin 
mümessillerinin iştirakiyle blr 

içtima akdedecektir. 
Celecek içtimada sanayi birli

ği davet edilmiştir. 
Fırka ocakları yalnız aza kay

detmekle iştigal etmiyecek, bil
haasa kaydolunan azanın cemiye
tin gayelerine hizmet etmeleri es
aslarını da temin eyliyecektir. 

iktısat haberleri 
Borsada intihabat 
Her sene olduğu gibi bu sene 

de borsa meclisi intihap zamanı 

geldiğinden borsa komiserliği ta -
rafından 25 Türk borsa acentesi 
namzet olarak Maliye Vekaletine 
bildirilmiştir. Maliye Vekaltti bun
lardan 14 ünü tefrik ederek borsa 
komiserliğine tebliğ edecektir . 
Tebliğatın bugün vuku bulması 
mahtemeldir. 

Bu on dört acentenin isimleri 
borsa salununa talik olnnacak ve 
intihap günü de borsa •aloounda 
a; ... utd.L'S .. G~"Ctiiteıeri bu on dörtten 
7 ıine rey vereceklerdir. 

İthalat artıyor 
1929 penesi ıon 11 aylık ithalat 

lstatiatiği liman şirketi tarafından 

hazırlanmıştır. Bu istatistiğe naza
ran 1928 senesinin aynı 11 ayına 
nazaran ithalatta yüzd.e 20, transit 
yüzde 21, vapurlara verilen tatlı su 
tonajında yüzde 19, limanımızdaki 
kömür muamelatında yüzde 27 
niıbetinde tezayüt vardır. 

Şchrimiçde tetkikat 
Ali iktisat mecilisinden tefrik 

edilen bir komsiyon şehrimizde 

çalışmaga karar vermiştir. -
Lirnanda 

Yeni vesait 
Liman inhisar şirketi tarafın

dan Avrupaya sipariş edilen vesa
itin kısmı küllisi çarşamba günü 
şehrimize gelecektir. 

Bunlar iki hafta sonra faaliye
te başlattırılacaklardır. 

AillllllUlllllUlllllllllllllOllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[!!§, 

=Eyri Bacagın~~ 
Bir macerası §§ 

= = = ( CASUSLUK SERGÜZEŞ'fj ) 
;y o l l\cıkıli: 1/ınıet Cemcılettin ;y 

Birden pencere açıldı ve yağmurdan 
sırsıklam olmuş bir adam içeriye atladı 

Hava o kadar kararmıştı ki 
yazı makinesinin yanında duran 
elektrik IamJıa,ını yaknıağa me<' 
bur olmuştum. Semada ,;yalı ve 
kocaman lıulutlar tehditkar bir 
heybetle hirlıirini ko\alıyor ve 
yaz lıoraların<la ekseriya v~ki ol
duğu veçhile a~ık duran pencere· 
den odaya ı,Jak toprak kokusu 
ıı;eliyordu. 

191 ı sene,i temmuzunda idik 
Bir buçuk seneye yakın bir 

ıamandaııberi Almanyanın (Şlaç) 

denilen su kasabasında daktiloluk 
ederek hayatımı kazanıyordum. 

Londrada doğmuş, tahsilııni bitir· 
mi~ hir fnuJJ;'7 lrı?ı :r1· ~-~ .J 

çalıştığıw doktor fon (Hençe) ile 
Amerikalı zevcesi " Lugy ,, niıı 
hakkımda çok mültefit da1Tannıa
larına rağmeıı araoıra menıleke· 

timi iizlemediğimi iddia edemez
dim. Evet, vatanım adamakıllı 

gı\zlerimde tütmiye La~lamıştı. 
"Şlaç,, şehri bir a-ksri alay 

nıerkezidi. Bu itibarla doktorla 
zevccsıııın haftada birkaç gün 
venlikleri nıüşamereler pek par
lak olur vP genç~ zalıitlerin k1'
mı azamı lıu müsamerelerde is
bati vücut ederek bana kur yap
maktan geri kalmazlardı. Laküı 

hen hilkaten sakin \ e sükfiti bir 

Istanbul ve memleket haberleri 
Doğru değil.. 1 Poliste 

tarife 1 Heybelide bir 
Tevkif an ede 

- - ----
Gümrüklerde 

yalnış 

tatbilc edilmiyor . -
Yeni gümrük tarifesi dolayısile, 

ırümruklerde geçen ayni madde
den bir gümrükte başka, d;ğer 
ırümrükte başka resim alındığın
dan şikayet edilmektedir. Bu birbi
rine zıt tefsirlerin tüccarı ve halkı 
mütazarrır edeceği meydanda ol
duğundan, dün bir muharririmiz 
lotanbul rüsümat baş müdürü 
Seyfi beye müracaat etmiştir. 

Seyfi Bey şunları söylemektedir: 
"- Gümrüklerde yeni tarifenin 

tefsire uğrayarak ayni maddeden 
muhtelif şekillerde resim alındı
ğını zannetmem. Böyle bir şika
yete de henüz muttali olmuş de
ğilim. Bu itibarla tüccarın zararı 

şüphe yok ki mevzubahis olamaz.,, -
Vila.rette 

Para ~ıkh mı? 
Türk anonim halı şirketinin 

tahtı isticarında bulunan firari 
Tahta Burunyan hanının duvarından 
bir kasa çıktığı malümdur. Emva
li metruke idaresi kaaadan para 
ve mücevverat çikllladığl hakkın
daki iddiayı kabul etmemektedir. 
Bunun için idare polis müdüriye
tine yazdığı bir tezkerede, kasa
nın ne ıuretle açıldığını, açıldığı 
zaman zabıt varakası tanzim edİ· 
lip edilmediğini sormuştur. 

30000 lira ceza 
Şehrimizdeki Belçıka bankasının 

kazanç vergisi vermemek için, 
kanunen huılat defterlerine geçir· 
meıi lazım gelen 600 bin lira kadr 
parayı masraf defterine geçir
diği anlaşılmış ve vergiden başka 
bankaya defterdarlıkça verginin 
yüzde kırkı nisbetinde bir ceza 
tarhedilmiştir. Bu ceza 30 bin liraya 
baliğ olmaktadır. -
»~;,...,wıJ c.uıı::; 

Emanet ve kambiyo 
Reımi dairelerle belediyeler 

bir esnelik azami kambiyo ihtiyaç
larını tesbit edip bunu vekiller 
heyetine taatik ettirmeye mecbur· 
dur. Emanet te 930 senesine ait 
asgari kambiyo ihtiyacını tesbit. 
eylemiştir. Bu işin intacına emanet 
memurin müdürü Samih B. memur 
edilmiş ve Ankaraya gitmiştir. 

Yeni bir yol 
Şehremaneti, Taksim meyda

nından Tarlabaşına yeni bir yol 
açmakta idi. Aylardanberi devam 
eden bu ameliyat hitam bulmuş

tur. 

iki metro derinliğinde ve 7 
metro genişliğinde bulunan bu yo
lun dünden itibaren tesviyei türa
biyuine başlanmıştır. 

Tarlabaşı sokağının başında 

bulunan ve bir çıkıntı teşkil eden 
iki evin istimlik muameleaine bir, 
iki güne kadar başlanacaktır. 

liftaılt>leriıne ıwk tf' ) liz vermez
dim. 

Ha\a karanlı, karı~tı ... \ e lıir 

iki iri yai(mur <lamJa,ı aı;ık pen· 
cerenin pervazına çarptı. 

Uzaktan uzağa lıoru ;e,Jeri du
yuluyor, halıçe<leki !(iillerin ke~

kin kokuları Layıltırı bir hava ile 
odayı dolduruyordu. 

Oda, binanın ilk katında hulun· 
duğundan hem çalışıyor, hem dt> 
arasıra durarak çiçekleri seyrede· 
biliyerdum. 

Birdenbire pencerenin ününde 
bir seR aksetti: 

- Bonsuvar mi'! Galiba ev· 
de kimseler yok ki kapıyı kapalı 

buldum. Ben de lıahçeden do
la~lıın ... 

Paktım, bizim ihtiyar posta 
müvezzii, her zamanki habayani 
tavrı ile bana gülümsiyor: 

- Evet Hansl Doktor ve zev
cesi Lu ak~aın bir yere davetli 
bulunuyordu, hizmetçiler de pa
ııa yıra gi !tiler; dedim. 

_ Demek ki köşkte ) alnız· 
'i ı;ınız ... 

- Ne apar,ııı Han,? (;ılr.ii· 
ila• .. •e""" 

taarruz 
Heybeliadada oturan balıkçı 

Hidayet evvelki gece sarhoşlukla 
çamaşırcı Süreyya hanımın evine 
taarruz etmiş ve pencere canunı 

kırarak içeriye girdiği ve kadına 
tecavüz edeceği bir sırada polis 
devriye memurları tarafından ya
kalanmıştır. Hidayet üstelik - veri
len rapora nazaran - karakolda 
memurlara hakaret etmiş ve te
fevvühatı Jisanlyede bulunmuştur. 

Bir küçük mahku nıa 
Çirkin bir 

tecavıız edildi ... 

Meyhanelere 
telefon konacak 

PoJis merkez memurlan mın • 
takalarındaki bar ve meyhane sa
hiplerini toplıyarak müşteri tara· 
fından istenen bir şarkının çaldı -
rılarak, diğerlerinin gürültülerine 
meydan verilmemesini tebliğ et
mişlerdir. 

Bar ve meyhanelerin ortasına 

ve herkesin gözü önünde bir ma
halle mutlaka bir telefon konula
cak, bu telefonun üstünde en ya
kın polis merkezinin telefon nu · 
mara11 bulunacaktır. 

Cinayet 
Birinci sahifeden mabaat 

rın bulunduğu mahalde ansizın 

taharriyat yapmış ve evin bir kö
şesinde toprağa kazılark giimülmüf 
olan büyük çapta kırma bir taban
ca bulunmuştur. 

Tabancanın 4arjörü muayene 
edilince ikisi atılmış ve diğer dör
dünün de atılmamış kurşun bulun
duğu görülmüştür. 

İşte bu tabanca bütün esrarı 
ve dolayisiyle katillerin hüviyetle
rini de meydana çıkarmıştır. 

Yakalanan katillerden Eşref 
bizzat cinayeti ika etmiş ve Apos
tolun beynine kurşun sıkmıştır. 

Nasıl öldurmıış? 
Eşref yaptığı cınayeti bir mu

harririmize dün şöyle anlatmıştır: 
" f'\ ,...,,.. ..... A ........ .,.~ .... ı .. ;:.1..1:: .. ~ .. 

ğe karar vermiştik. Apostolun ya-
naşmaları iskeleye gitmişlerdi. 
Kerıdisi de su doldurmağa çık
mıştı . Bu esnada açık bulunan 
kapıdan girdik. İkimiz karşı karşıya 
birer yere gizlendik. Güçlü kuv • 
vetli olan Apostolu yıkmak için 
yere bir ip uzattık. Bir ucunu ben 
bir ucunu Müslim tuttuk. Biraz 
sonra Apostol elinde bir su ko
vası olduğu halde geldi . Biz ipi 
çektik , o yıkıldı. Dilşer düşmez 
kurşunu bastık. ,, 

Katiller bugün Adliyeye teslim 
edileceklerdir. 

r Mübarek Miraç {(l'Cesi 

-Dün akşam mübarek leylei 
miraca milsadif bulunuyordu. 
Bu münasehetle camiler ve 
minurelcr tenvir edilmiş, mü
minler ibadet 'e taat ile me
Şı.tnl olmuşlardır. 

"ikdam,, karilerinin kan
dillerini tebrik ve kendilerine 
saadetler temenni e\ ler. 

hem çantasında kii~kr ait mektup· 
!arı ayırıyor. hemde söyleniyordıı: 

- Doğrusu ~u zamanda i) i 
CP,aret! Korkmu}ormtNınuz mis? 

eden korkacak mı~ıın'? 
- Ne bileyim beni Gazeteler 

gene veri~tirip duruyorlar. Gün: 
geı;miyor ki birkaç hırsızlık ve 
cinayet olmasııı. Sonra da muha
rebe olacaknıı~ diyorlar! 

Bu muharebe lafı beni kalıka· 
halarla güldürdü ve bedbin mü
vezzie dedim ki: 

- Hansl Sen gene birayı 
fada kaçırmiş olmalısın. Hırsıza 

gelince, zabitan tevkifhanesi küş· 
ke o kardar yakın ki bir kere 
bağırıııı~ olsam elli gardiyan bir· 
den lahzada yetişirler, 

-Filvaki kö~küıı )akınında bu
lunan kadim "Şlaı;,, kale<İ zabitan 
tevkifhanesi olarak kullanılıyor 

ve bu kiirıkadim bina kö~ke pek 
yakın olduğundan kendimizi em· 
niyette addediyorduk. 

llans elindeki mektuqları \e 

paketleri hana uzattıktan 'onra 
~ıltrtikL 

• 
Teyklfanede çirkin bir hadise 

olmuş, müdür Ziya bey tahkikata 
başlamıştır. 

Tevkifanede küçük mevkuflar 
arasında bulunan ve Karagümrük 
te Hamdi isminde bir genci öl
dürdüğünden dolayı 2 sen~ haı;ıse 
mahkum olan Suat efendıye gıne 
ayni koğuşta bulunan Topal H~
san isminde bir sabıkalı tecavu
zatta bulunmak istemiştir. 

Küçük mevkuflar arasında b.u 
münasebetsiz vak'a derhal tevkı
fane idaresine haber verilmiştir, 

Müdür Ziya bey, tahkikat ne
ticeıine tanzim ettiği evrakı müd
dei umumiliğe sevketmiştir. 

Hadise dolayisiyle Topal Oı
man maınunen üçüncü ceza mah· 
kemesine verilmiıtlr. -
Adliyede 

Resimli ay' ın da' ası 
" Resimli ay ,, mecmuasında 

çıkan iki yazıdan dolayı efkarı 
tehyiç davası açılmış ve bu mecmu.a 
meı'ul müdürü Behçet bey tevkıf 
olunmuıtu. 

Gine efkarı tehyiç cürmünden 
evvelce 10 gün hypse mahküm 
edilmiş olan Behçet beyin hu mah· 
ki'ımiyet kararı nakzedilmiş oldu
ğu cihetle dlin kendisi yeniden 
muhakeme edilmek üzere tevkifa
neden üçüncü ceza makemesine 
getirilmiştir. 

Temyiz mahkemesinin ilamın -
da , mahkemece verilmiş olan 
mahkümiyet kararında esbabı mu
cibe serdedilmemiş olması nakzın 
sebebi olarak ırösterilmektedir . 
Ve nakiz netice itibarile Behçet 
beyin lehindedir. 

Dün müddei umumi, eski ka
rarda israr edilmesi talebinde bu
lunmuştur. 

Muhakeme 4 kanunu •aniye 
talik kılınmıştır. 

'f evkif edilmedi 
~'-' .. ıu..IA ay L6a ..,......., ___ .... . t- ı--al ..... ,. 

" Köyümde ne gördüm? ., iıimli 

yazının muharriri Emin Tiirk beyin 
tevkif edildffi yazılmııtı. Öğren
diğimize göre Emin Törk bey henüz 
tevkif edilmemiş ve tevkifhaneye 
de gönderilmemittir. 

Katilim, dedi 
Bundan bir m!iddet evvel Be

bek 11rtl:ırında Recep Abbas is
minde biri öldürülmüt ve J:ıµ ci
nayetin faili olmak üzere Uzeyir 
isminde biri tevkif olunmuştu . 
Üzeylrin mahkemesine dün ağır 
ceza mahkemesinde baılanmııtır. 

Üzeyir cürmünü itiraf etmiş, ancak 
evvela Recebin kendisine silah 
attığını •Öylemiştir. Mahkeme mü
dafaaya kalmıştır. 

Büyük ada hırsızları 
Sinema sahibi Kadri beyle 2 

ru.mun evinden eşya çalanlar ve 
iskele boyundaki kırataneden bi
lardo bileleri aşıranlarla müteaddit 
kaçakçılık vakalarının faili olduğu 
anlaşılan meyhaneci Y orğo tevkif 
edilmişlerdir. 

türlü dedikodular var. Asker top· 
lanıyormu~, sevkiyat varını~. Siz 
istediğiniz kadar glilünliz, lıen de 
görüyor, anlıyorum ki bir ~ryler 
olacak. 

Ben Hansın bu sözlerine gül
düm. Daha bir gece ev,rl mevki 
kumandanı fon Ungumalin müı;a
meresinde genç zabitan \e bilha~
sa oldukça hoşuma giden genç 
ve yakı~ıkh (Rudi fon Linç) ile 
sabahlara kadar dans etmiştim. 
Harbe hazırlanan bir ordu zabi
tanı balolarda dans ve muaşaka 
ile vakit geçirmezlerdi ki .. 

Müvezzi Hansa cevap vereceğim 
sırada uzaktan uzağa gök gürül. 
tüleri gelmeğe başladı. Hans da 
semanın hu tehditkar ikazı kar· 
şısında beni selamlayarak 'eri 
adımlarla uzakla~ırken bedbinane 
bir eda ile başını ~allamakta de
vam ediyordu. 

* * * 
Bir müddet HanRın arkasından 

baktım ve bedbin müvezzi bahçe· 
ııin taflanlarla 'üslenmi~ ki•§esini 

1 

Yalnız karileri· 
1ıin gazetesidir 

" İkdam " halkın gaze· 
tesidir. Hedefi, sade<'e ka· 
rilerini memnun etmek ve 
onlara müfit olmaktır. Bu 

• 
: itibarla okuyucularımız şi· 

kayetlerini, dertlerini, ar
zularını ve düşüncelerini 
- bütün hunlar bizzat "İk· 
dam ,, a taalluk etse hile· 
bize bildirebilirler. • İk
dam ,, bunları memnuni
yetle nazarı itibara ala<'ıık 
ve neşreyleye<'ektir. 

Ayni zamanda doğum. 
ölüm, nişanlanma, nikiih, 
velime ilanları; iş arayan
ların ve verenlerin ilan-

• ları da " İkdam ,, ın " ka· 
ri sütunu ,, nda me<'canen 1 
neşredilecektir. 

Yalnız karilerimizdeıı bu 
husmıta bir ricamız var: ! 
Mektup ve bu kabil ilanla- İ 
rııu mümkün mertebe kısa,j 
okunaklı ve kağıdın yal- j 
nız bir tarafına )azmalı. j 
imzalarını sarılı bir şekil- • 

: de atmalı, adreslerini ila-1 
l ve etmeli ve zarfın iizerl- ! 
: 1 
i ne de "kari sütunu. keli· i 
l melerini ilave etmeyi un- l 
! utmamalıdırlar. İ ......................................... _ .. ,._. ..... . 
1Y.üteferrik 

Ilakkı Şinası Paşa 
~idi yor! 

Halk hı.kası 13 üncü mıntaka 
müfettişi Hakki Şinasi paşa Trak
ya fırka teşkilatını teftiş etmrk 
üzere çar,amba günü şehrimizden 
hareket edecektir. Paşa doğruca 

Edirneye gidecek, ıonra ıırasıyla 

kırklareli, Tekirdağına giderek 
mahalli vilayet kongrelerini küşat 
edecektir. Ondan sonra şehrimize 
avdet edecek olan Hakkı Şinaıi 
paşa ikinci kanunun nihayetinde 
lstanbul vilayet kongresini açacak-
tır. 

Celal bey gidiyor 
iş bankası umum müdürü Celil 

bey bugün Ankaraya gidecektir. 

Ziyaret 
Müskirat umumi müdürlüğüne 

tayin edilen sabık vilayet mulıa

kemat müdürü Asim Bey şerefine 

hazine vekilleri dün Türkuvazda 
bir çay ziyafeti vermişlerdir. Ziya
fette, avukat Osman Nuri ve Ba
ro reisi Halil Beyler birer nutuk 
irat etmişlerdir. 

Deniz faciası ve 
bir tevkif 

lmralıada11 açıklarında V arna 
vapurunu batıran Hıri.11i vapuru 
suvarisi Kaaasis hakkında poliı 

beıinci şubesince yapılan tahkikat 
dün akşam geç vakit bitmiş ve 
kaptan Ksaais tevkif olunmuıtur. 
Bugün adliyeye sevk olunacaktı 

Herifin st"ızleri kalbimdt' bir 
korku, bir ürkeklik uyandırını~tı. 
Doktorun masa,ın<laki gözlt>rden 
lıirinde kocaman bir rüvt'lver 
bulundurduğunu biliyordum; kal· 
kıp silahı alarak elimin yeti~elıi· 
leceği bir yere koydum ve tekrar 
yazıma devama ba~ladım. 

Şimdi camları zangırdatan gök 
gürültüleri r ara,ında bardaktan 
boşanırcasına yağmur başlaını~tı. 

Birdenbire bahçeye nazır pew 
cerelerden lıirisi hızla itilerek 
açılı\ erdi ve odaya yagnıurdan 
8ır sıklam olmu~ birisi girdi. fasıı 
kö~kte bir yabancı ile kaşı kar~ıya 
bulunuyordum. 

Muammanın ilk düğüıni.i 
Şahsı me~hul içeriye atlapncıı 

hen ani bir hareketle masanın 

üzeriıw koymuş olduğum ,iaha 

sarılını~tırn. Lakin ağzımı açnııya. 

hatta kendimi toplamıya vakit 

kalmadan ıneçhvl adam püriiz~üı 

bir İngilizce ile; 
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Bir karar 
etrafı,nda •.. 

Dünkü rüfekamızdan birinde , 
futbol federasyonu reisi Ahmet 
Muvaffak beyin çok fayanı dikkat 
bir makaleıi inti,ar etti. 

Ahmet muvaffak bey, bu ma
kalesinde, futbol heyeti tarafından 
verilen bir kararı mevı.ubahs etmek
te ve bunua doj'ru olmadığını iddia 
eylemektedir. Biz bu fikri, kararın: 
ittihazı anlerlnde ortaya atmış ve 
bunun doğru olmadığını söylemiş
tik. Muvaffak beyin mütalaası bizi 
bu bahsa bir daha avdete mecbur 
etti. Meıele şudur: 

Mıntaka heyeti, verditi bir ka-: 
rarla bu seneki tasnifte birinci 
kümenin beşinci ve altıncısı ola
cak takımlarla fkinci kümf'nin bi
rinci ve ikinciıi olacak ekiplerin 
yerlerini değlştirmeti kabul etmiş
tir. Altışar kulüpten mürekkep iki 
küme araaında ikişer takımın 

yerini değiftimek, hem de arala
randa bir terfi müsabakası bile 
yaptırmadan tebeddüller yapmak 
çok hatala bir harekettir. 

Vaziyeti tahlil edelim: Birinci: 
kümenin en zayıf takımı olan latan
bulspor, buğün ikinci küme takım
larını bir silindir gibi ez.en Süley
manlyeye galip gelerek birinci kü
meye geçmitUr.Arada bu kadar kuv
vet farkı varken yalnız sonuncuya 
değil, hatta beşincly, bile terfi 
müaahakaıı yapmadan birinci kü
meye almak doğru olmaz. 

Bunun tevlit edeceği netice şu 
olacaktır: 

1 - 'Birinci kümeden inecek 
takımlar gayri müsavi bir iktidarla 
ikinci küme takımlarını yenel'ek -
)erdir. 

2 - Haksızlıkların ortaya ko -
yacağı inkisar kulüpleri zafa dü
çar edebilir. 

Bunun içindir ki hiç olmazsa 
terfi maçını kabul etmek lazım

gellr. 

Bugünlrii ınaç 
Galatasarayla İıveçli misafir·: 

ler karşılaşıyorlar. iki gün evvel 
tehrimiı.e .. gelen ikinci Oskar İs
veç zırhlısı futbol takımile Gala
tasaray birinci takımı bugün istad
yumda bir maç yapacaklardır. 

Kapıcılar ve ıuillet 
nıektepleri 

Okuyup yazma bilmeyenlerin 
han ve apartman kapicılıklarına 
alınmama1ı alakadarlara tebliğ 
edilmittir. Mevcut kapıcı ve oda
başılardan okuyup' yazma bitmiyen
ler vana bunlarda millet mektep
lerine sevkediJeceklerdir. 

!:Niçirı? ................... . 
Kı~ geldi. Kuru ı-ooguklar 

miitlıi~. l\lam11filı hepimiz 
hu kadarına razıyız. 

" -· Aman, divoruz. kış 
daha ~iddetlen~ıf"'~in de. 
gc~en seneki ~ihi biaman 
olmasın da ... ,, 

için '! Çiinkii"yOzde se-
ksen beşimiz fakir .. Avru· 
pada. zengin memleketler· 
de kı~, kar bir eğlence 
te~kil ettiği haltlc hlzde 
ft>liiket oluyor. 

Kı~ı sevmek \'C ~t·vme

oıek, zt•nginlik ile fakir· 
liğin bir miyarıdır. 

Zenginlik gibi iyi !?ey 
var mı '! Hepimizin hede
fi zengin olmak \'e rahat 
yaşamaktır. Fakat hu o • 
kadar kolay bir ~ey değil ... 
l.'v,·elU ~ok çuhşnıağa alı

§malı vt• hu till) ede ~ok 
kazanmağa bakmalıyız. 

Her Türkün hedefi te
miz, saglam iş yapmak ve 
meydana ayni şekilde es
erler koymak olmalıdır. 

Sonra tasarruf v•• ikh
i sade alışmalı, kazancımı

i zın bir kısmını mutlaka 
i 8aklamalı)'lz. 
1 aliscn bilmeliyiz ki, on 
! Paramızı bil(• Türkten ve 
l 'I'ürk malından haşkaı;ıına 
İ \'ermemek lazımdır. 
1 Bu yollar bizi nihayet 
tenginliğe, refaha kavuş· 

turacaktır. Sii ve sabır 
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Anlmra, 28 / H . .ı.U. J - Jlp_yeti ueh·ile Reisicumhur 
ltazretlerinirı riya.ı;;etinde top:°t!::U:!§~ beş .ı;;allt kadflr siire11 
nıiizakereJe bliyük t'rk·dnıharbiyt> reisi Fer.:i paşa ela 
iştirak eylemiştir. 

···E~l;~;~·······;;·;~~i~-~~-· 

ikramiye verilecek mi? 

Bayramıç, 26 [H.MJ - Bir bu
çuk ay kadar evel Bergama dikili 
şosesini tutuy otomobil ve araba
ları soyan ve bu arada genç bir 
mühendisimizi şehit eden eşirra
dan biri yakalanmıştır. Ba~ ramlç 
mıntıkası dahilindeki Zerdalilik 
.,köyünde imam ogullarından 323 
dogumlu Osmanın bu hadiseleri 
müteakıp ortadan yok olması na
zarı dikkati celbetmiş, nihayet 
sabıkalı olan merkum evvelki gün 
avdet etmiştir. Tahkıkat, Osma
nın Bergama - Dikili şosesini tu
tan eşkıyadan oldugunu meydana 

Ankara, 28 [ H. M.] - Bekir memurları evlenmeğe teşvik etmek 
ve bu suretle nüfusum uzun teksiri ne yardım etmek üzre evleaecek 
memurlara iki maaş nlsbetinde ikramiye itası hakkında bazı-meb'uı
larımızın meclise: müşterek bir !Jkrir verecekleri söyJenmekt~dir. 

1 çıkarmış ve tevkif edilmiştir. 

İzınirde Altay. yine şanı piyon 
Alt<ıy • Altuıay nıaçnula nıüess~f lıa<liseler 

oldu, Velıap ağır hasta ... 

1 • Osman hadiseyi itiraf etmiş, 
1 arkadaşlarını da söylemi,tir. Bun-
lımn da tevkıfine intizar olunuyor. 

I Ankaı:adakiıniizakerat 
Ankar, 28 [ H. M. J - Mül>a

dele meselesi hakkında Yunan Karşıyaka spsr kulübü ve Bay
raklı birinci takımları arasındaki 
maç Bayraklının sahadan çekil
mesi ile nihayet bulmuftur. Karşı
yaka, bire kartı iki He ve hakem 
kararile galip addedilmlttir. 

Günün en mühim maçı Jzmir 
şampiyonu Altay ile lzmir ikincisi 
Altın ay arasında yapılmıştır. Bu 
maçı seyir için 2000 kişi seyirci 
tribünleri işgal etmiştir. ilk devre 

birer 1&yı ve beraberlikle bitti. 
ikinci devrenin yedinci dakikasın
da Altay ıalibiyet sayısını yap
mıştı . Bundan sonra oyun çok sert 

oynanarak Altaydan Vehap bey 
karnına yedij'i bir diz darbası 
neticesinde oyunu terketmiştir. 
Altaylılar oyuna 10 kişi ile 
devam ettiler . Biraz sonra 
Altın Aydan İhsan bey Altaylı 
oyunculardan birisile çarpışarak 
sa~a?an çıkarılmıştır. Oyon - onar 
kıfı ıle devam etmiştir. Neticede 
Altay bire karşı iki sayı ile galip 
geldı. 

Altaydan Vehap bey hastaneye 
nakledilmiş, ameliyat neticesinde 
bağırsağı 4 santim patlamış olduğu 
tespit edilmiştir. Hastanın ahvali 
sıhhiyesi vahimdir. 

ıefiri ile baş murahhuımız Tevfik 
Kamil bey arasında huıusi surette 
başlıyan temeslar devam etmek
tedir. Bu temaalarda görüşülmekte 
olan muaJlak mesailin halllnden 
sonra Hariciye vekilimiz de Yunan 
murahhaslarıla temasa batlaya
caktır. 

İrak sefiri itinlatname
sini verdi 

Ankara, 28 [H.M) - Yeni İrak 
sefiri Reuf Bey bugün Çankayada 
köşkünde Reisicümhur hazretlerine 
itimatnamesini mutat merasimle 
takdim etmiştır 

ithalatı azalt- !Ankara hanım- Makedonycıda 
mak için larına aferin! kar ·ve tufan 

Ankara, ~ [ H. M] İktisat ve
kaleti ziraat şubesinde istihsal 
kabiliyetimizin tezyit ve inki9afı 
çarelerini tesbit etm~k gayesile 
vapılan tetkikat az zamanda anee
li ve müfit neticeler verecek ma
hiyettedir. 

Yapılan tetkikat, ekmeğimizi 
temin için buğday ve hububat 
istihaalatının tezyidi ve bu suretle 
yüzde on niıbettnde olan harici 
ithalatın bertaraf edilmesi esası 
üz.erinde ilerilemektedir. 

Bundan başka sanayii ziraiiye
ye müteallik hususat hakkında da 
tetkikat yapılmaktadır. 

Ezcümle her sene susam ih
raç ettiğimiz halde ithal ettiğimiz 
susam yağı ehemmiyetli bir mik
tara baliğ olm1tktadır. 

Buna lüzum kalmadan memle
kette ıusam yağı ve buna müma
sil yağlar istihsali cihetleri de 
taharri olunmaktadır. -

Miizakere 
-

İki tnr<~ft<ı t<ıtruin 
edilt~cek, diyorlar 

)( 

Atina, 28 (Anek] - Sırp ajansı 
Avalatın muhabirine beyanatta 
bulunan M. venizelos, Türk-Yunan 
münasebatı hakkında demiştir ki : 

" - Türk - Yunan münasebatı 
iki tarafın samimiyeti neticesi ola· 
rak pek dostanedir. Ancak mual -
)akta bulunan teferrüata ait bazı 

rnesail Ankarada müzakere edil -
mektedir. Bunlar hakkında da her 
iki memleketi tatmin edecek bir 
sureti hal bulunacağına emniy~tim 
vardır.,, 

Affedilen nıahkiımlar 
Ankara 28 [ H . M ] - lstiklil 

mahkemesi tarafından 15 ıene 

hapse mahkum bulunan mütekait 

lsmail Safvet efendi ile vazifesini 
• 

ıui istimalden alta ay hapıe mah-

kum sabık tütün inhiaarı muham

minl Raşlt efendi ve katilden 15 

aeneye ~mahkum Edirneli Mehmet 

Ali oğlu Tahsinin cezalarının ba
kiyesi affedilmiştir. 

Gazete kagıtları 
için bono 

Ankara 28 [H.M) - Yeni güm

rük tarifesinde gazete kağıtlarına 

mevzu reımin teı.yidi dolayiıile 

verilecek prim layıhaaı ikmal edil· 

miştir. Bu layıhaya nazaran her 

gazetenin bir ıenede getirebileceği 

aı.ami kağıt nıikdarının ıümrük 

resmine tekabu) •decek kadar ha· 

Ankara, 28 (H. M) - Sene başı 
münasebetile verilecek muhtelif 
balolara iştirak etmeğe hazırlanan 
yüksek tabakaya mensup hanım • 
Jar yerli kumaşlardan tuvaletler 
sipariş etmişlerdir. 

Fraıisa<la vergiler 
azalıyor 

Paris, 28 [A. A.J - Maliye en

cümeni ile maliye nazırı M. Cheron 
1 Ki. sani 1930 dan itibaren ver
gilerin tenzili hususunda tatbikata 
girişmekte mutabık kalmışlardır. 
Bu tenzilat, 11 milyar 47 milyona 
baliğ olmuştur. 

Zelzele! 
Elreno (Oklahoma) 28 (A.A)

Oklahomanın bir~ çok şehirlerinde 
cüı:'i hasarlara sebebiyet veren 
bir takım .. zelzeleler olmu9tur . 
Nüfusça telefat yoktur. 

Aslııııız ... 
-

Ecdad111uz 111ay1111111 

11111<l11r, değil ınidir? 
- )( 

Nevyork, 28 [A. A] - Ameri
katarihi tabii müzesi muhafızı 
profesör Osborn'un insanın 
~aymun neslinden gelmedi-
ğı su~etinde vermiş olduğu temi
n~t bır ~oklarının hoşuna gid!cek 
bır mahıyett~dir. M. Osborn'a na
zaran inaan nesli diğer nesilJer
den, kürei arz üzerinde ilk büyük 
yaylaların zuhuru zamanında ayrıJ
mıt ve o ı.amandan bu ğüne ka
dar elli milyon sene geçmıştir. 
r Belediyecı gözü 

- -
ı~nunıt>tin uir<ı11esi. 
Avrupalı gibi yaşamağa az

metmiş bir millet için , tabiatın 
bin bir güzeJliğine mazhar bu • 
lunan lstanbulumuzun maelesef 
bir çok yerlerinde görülen ve 
hala laübali Şarklı ruhunu yaşa
tan manzaraları ne elimdir ! 

Bu harap manzaraları ve 
bu acı ihmalleri tesbit etmek 
için, arada sırada bu sütuna bir 
"belediyeci gözü,, nün müşahe -
dahnı kıtydedeceğiz . 

işte bunlardan bir danesi : 
Evet , biz Avrupalılar gibi 

yaşamak azmindeyiz. Halbuki , 
bir Avrupa şehremanetlerinin 
haline, bir de bizimkine bakınız .. 

Atina, 28 [ Huauıi ] - Make
donyadan dahiliye nezaretine bil
dirildiğine göre geçen hafta ya
ğan karları şiddetli yağmurlar ta
kip etmeğe bRşlamıştır. • Dün ve 
evvelki gün tufan asa yağan yağ
murlar büyük hasaratı intaç eyle
miştir. Bütün nehirler tuğyan et
tiklerinden hasaratın derecesi çok 
tnütlilştir. Nüfusca da zayıat vardır. -

Y eııi Biitçe 
.... 

ftle111/ekete şere~fve uın
r<l11 getirecek şeyler .. 

)( 

Ankara, 28 ( A. A J - Büyük 
millet meclisine tevdi edilmiş bu
lunan 1930 senesi bütçesi 1929 büt
çesine nazaran.2 milyan 425 bin 849 

lira fazlası ile 222 milyon 834 bin 330 
litadır. 1930 bütçeıin<leki fazlalığa 
gelince: bunun bir milyon küsur lira- ı 
gelecek sene zarfında taahhüdü -
müz mucibince fazla verilecek 
olan harici borçlarımıza ve müte
bakisi memleketin asayiş ve hal · 
kımızın huzuru emniyeti ile alaka· 

dar olan Jandarma bütçesine ve 
yeniden tam teşkilatlı nahiyelere 
ve merkezi hükumetin teşçiri ile 
merkezi Anadoluda meml'eketin 
çok muhtaç olduğu ağaçlı sahala
rın tesisine tahsis edilmiştir. 

Bütçeye mevzu umumi tahsi
satın dörtte biri memleketin inki
şafı ve halkın • sıhhati ile ilmü ir
fanına tahsis edilmiştir. Bütçenin 
yüzde 14,76 sı düyunu umumiye, 
yüzde l 5,17 si naftaya, yüzde 
25,32 si müdafaa bütçesine tahsis 
olunmuştur. 

1930 senesi zarfında bütçeler
den tahakkuk ede<:ek taaarrufat 

' ile varidat fazlaları düyunu umu
miye bütçesinin kambiyo muba-

yaa ve imha karfılığı maddesine 
tahsisat kaydi hasusunda maliye 
vekaletine mezuniyet verilmektedir. 

~lallara etiket konacak 
Ankara, 28 (H.M] Yerli ve ec

nebi mallarm yekdigerinden tefriki 
için eşya üzerine etiket konmuı 
hakkında maliye vekiletince hazır
lanan layıha ikmal edilmittir. Bu
na nazaran ecnebi mallar üzerine 
yerli etiketi koyarak halkı iğfal 
edenler şiddetle cezalandarıJaşakhr. Avrupada hiç bir şehrema -

neti gösterilemez ki, onun önü
nde kocaman bir virane yıllarca 
yaşasın. Mesela Viyana şehre -
manetini göz önüne getiriniz . 
Önündeki muhteşem park ne 
cazip bir mamuredir 1 

Bizde tehremini lüks otomo
bille Emanete gelir ve şimdi 

Kurşun hırsızı 
Kadıköyünde Cafer ağa mahalle

sinde M . Koçonun bot bulunan 
evinden bir kaç defa kurşun bo

l ruların çalıması üz.erine poliıçe 
yapılan tahkikat neticesinde, Ber
ber Süleyman isminde birinin bu 

:ı 

= 
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Yeni sene lıerliyesi 
• -------~---------------Geçen yıl başında evlenmişler-

di. Bu gün ise izdivaçlarının senei 
devriyesini idrak edeceklerdi. Ne 
tesadüf idi ki bu izdivaç senei 
devriyesi_ aynı zamanda yeni sene 
başına müaadifti. Sabahleyin koca
sı evden çıkarken yaşlı gözlerini 
çok sevdiği karısına dikmiş: 

- N~ olur. Müjgan ... Denmişti, 
ne olur bir az zengin olaa idik? .. 

Evet.. Zengin olsalardı!. işte 

bu mes'ut karı kocanın tam saa
detlerine engel bu idi... Parasız

lıktı .. 
Nermi, çorap fabrikasından al· 

dığı yevmiye seksen kuruşla an
cak yiyeceklerini tedarik edebili
yordu. Ya ev kirası ? .. Bunu te
min etmek için bil.seniz karı koca 
ne kadar üzülüyorlardı. 

Bugün sene bafı .. 
Geçen sene tam bugünde ev

lenmişlerdi . Bir çok şiir ve aşk 

ile gaçen gecelerin nihayet 
birleştirdiği bu \'İft, geçen sene 
bu gün ne heyecan, ne saadet 
içinde birbirlerine ellerini vermiş
ler, hayatın sonuna kadar beraber· 
ca yürümek için nasıl ahdetmiş

Ierdi! 
Nermiyi çok seviyordu. Çünkü 

o tamamiyle müşfik bir zevç, ta
mamile ruh aşına bir hayat arka
daşı ıdl. Ahi Bügün ona bir he
diye verebilse idil.. 

Sabahtanberi belki yüzlerce 
defa saydığı parasını tekrar aaydı: 
Altmış beş kuruş! .. 

Bunuğ)a ne alınabilirdi? Buki 
henüz evin masrafını bile görmez, 
akşam yiyeceğini bile haz1rlama
mıştı. Bu altmış beş kuruş ise 
bugün Müjganın yegane serveti 
idi. 

Okadar çok sevdiği kocasına 
böyle bir günde bir hediye vere
memekten mütevellit teessürle 
gözleri şişti. Hemen boşanmak 

üzere olan göz yaşlarının vereceği 
teselliyi bile kabul edemiyordu. 

Gö7lf'rinden yaşlar akarak ay

nanın karşısına geçti. 
Ne de güzeldi bilseniz. Hele o 

altın sarışındaki saçlar, şimdi ar -
tık hiç görülmiyen şekilde omuz -
larından aşağıya sarkmış , ta to· 
puklarına gelmişti. 

Kısa saç moda olduğundanberi 
her kes müjganın saçlarına kıska
nçlıkla bakarlardı. Şimdi Müjgan 
aynanın karşısında hem ağlayor 

hem de bu altın sarısı uzun saçla
rına bakıyordu. 

Birden aklına bir fikir geldi. 
Saçlarını satmak ve parası ile ko
casına bir hediye almak ... 

Komşu kızı Nermin Beyoğlunda 
bilmem hangi berberin kestiği 

uzun saçlara mukabil para verdi
ğini söylemişti: Onu gidip bulacak, 
berberin adresini alacak saçını 
kestirip aatacak, eline ğeçecek 

olan para ile de sevgili kocasının 
baba yadigarı saatine bir kordon 
hediye edecekti ... 

Fakat bu saçlara nasıl kıyacak .. 
onları nasıl feda edecekti .. 

Bir müddet düşündü. gözleri 
tekrar doldu. 

- Saçlarını, dedi, kocamdan 
kıymetli detilya ... 

Hiç bir cevap iıtemiyrmuş gi
bi derhal giyindi: Ve koşa koşa 
Nerminln evine 1ritti. Oradan 
aldıgı adres ile Beyogluna ğeçti. 

Berberi buldu ve sarı ipek ıaçla
r ı mı göstererek: 

- Ne verirsiniz? 
deai. 

* • • 
Şimdi başı örtülü, o gözel saç-

larımdan ebediyen mahrum, fakat 
cebinde para elinde o ak9am ko
caaına verecegi hediye saat kor
donu ile eve koşuyordu. 

Ne kadar mes'uttul.. Nermi 
şimdi onun hediyesini görünce 
kim bilir kendisini nuıl koklaya
cak, na1ıl bağrına baaacaktı. 

Vatandası 

-~leıııll'l.:ctinin istik.lalini elıe· 
<lileştirnıek, rahat \a:;amak H' 

zengin olmak i,.,tİ)or,.,an la:.ar
rııfa ala~. 1\ ten artmaz dişten 
artar; derler. Bunu unutma. Ka
zaııdıgımn hir kı .. nıını ı.alda
mal"ra bak. 

l'aram 'ı rli malından ye 
Tiir'ktcn lıa~ka,.,mn verme! 

Bu lıir vatan !Jorcudur 'e 

1 

Merdivenleri dörder dörder çı-
ktı. Nermiyl, sevgili Nermisini da
ha evvel gelmiş kendlıini bekler 
buldu. 

Müjgan odadan içeri gırınce 

kocası, daha ona vakıt bırakma
dan hemen karııına sarıldı, alnın
dan öptü ve: 

- Aç başmı karıcığım dedi, 
aç başını... O güzelim saçJarin 
dök .. sana izdivacimizin yıl dönü
mü hediyesi olarak güzel bir ta
rak aldım. Ne olur?. Senden daha 
kıymetli değildi ya. Zaten sıaat 
bana fazla idi. Üzerimde bu
lunmuş ve ya bulunmamış, ne 
ehemmiyeti vardı.~Fakat güzel bir 
tarak senin o altın saçlarına ne 
güzel yaraşacağını dütündüm ve 
yıl dönümümüzde seni mahzun 
etmemek için saatimi sathın. 

Müjgan dili tutulmuş hiç bir 
şey söyleyemeden sadece dolu 
gözleri ile evela saat kordonunu, 
sonra da saçlarını kocasına gös
terdi. 

Ticaret nıüzakereleri 
Ankara: 28 [H. M.) - Türkiye 

lialya ticaret muahedeıi müıakera
hnın ilk bahara katlar ikmali ümit 
edilmektedir. 

Polonya ile ticaret müzakere· 
sinde bazı ihtilaflı noktalar vardır. 

V at<111claşlar 
·ve seyahat 

Ankara 28 [H. Muhabirimizden] 
Yeni seyrüsefer talimatnamesi

nin tanzimi bittikten sonra seyahat 
ve pasaport mes'elel.ri gayri türk 
anasırın gelıp gitmeleri esaslı su
rette halledilmiı olacaktır. 

Rum ve ermenilerin de mem
Jeket dahilinde seyahat mes'elele
rinde cümhuriyet vatandaşlığı hak 
ve hürriyetinden tamamile ve pek 
yakında istifadeleri takarrür et
nti9ttr. 

-
Fraıı acla 

-
Kabi11e11i11 ıneı1h·ii 

snrsrfryor 11uı? 
M 

Paris, 28 - Bugün Meclis ruz
namesinde affı umumi mes'elesi 
hakkında bir istizah takriri mevzu 
bahsolurken, başvekil M. Tardieu 
af kanununun reisicümhura ait ol
duğunu söylemiş ve bu mes'ele 
hakkında verilen takririn müzake
reye konulmaaını kabul etmemiştir. 
M. Tardieu itimat mes'elesin: ileri 
sürmüş ve istizah takririnin reddi 
266 muhalif reye karşı 303 rey ile 
reddedilmıştir. 

-
A ff c(lildiler 

Atina 28 [Hususi) - M. veni
zelosun mudahaJesi üzerine, g ı rev 

yapan bütün darülfünun talebesi 
af olunmuştur. 

,.- Borsa-, 
28 kanunuevvel 929 

Nakit 
1 ınglliz J0.11.-
1 Dolar 212.-

20 Frnıık 1<>7.-
20 Lirt•l 220.-
20 Belçika lı'. 118.50 
20 IJralım i SS.50 
20 L, içre (·,. 816. 
20 Lem 30.25 
1 A\u tuna 30.-
l Pezetn 29.-
1 lark 50.2.'.> 

20 Le) 23.-
20 Dinar 75.-
Altın 900.-
l\lecidiye 69.23 
Haııkııol 2 l2.50 

Tahyilat 
ıstikraz da. 

Dü) uıııı mm. 
i ş hanka ı 
Aııado. Drın. 60 
Traıma} 
Su 

Ha)fİ)C 

~" Değirmen 

95.50 
189.75 

11.80 
23.4-0 
70.50 
38.-
17.25 

k9 
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BÜ Y t K TAY )7 AR11= >: 
Piyangosu 

11 
•• 

B 

YEJJi rc1 TER TİP 
6. uu·ı J.·eşide: 

Ka11 t111 t1saı1i 1930 
•• 

İKRAMiYE K 

fJ 

liradır 

Malive ~ekôleiinden: 
336 senesinden 1927 nıall senesi nihaye

tine kadar ınilll hiikiiınet hüt<'elerinden ınat· 
lubu olanlarla gerek ıııilli hüktiınet ve gerek 
sakıt h Li kfıınetin hiitçe eınanat i ve adi enıanat 
hesaplarında nıukyyet alacağı hulunanlarŞu -

hat930nihavetine kadar arzuhal ile hulunduk-
.1 

Jarı n1ahallin en büyük nıahncnıuruna ınii-
racaat eyleyip yetlerindeki ınatlubat vesika
larını vererek ınukahilindc nılıracaat vesi
kası a] nıaları lazı nuh r. Bu nı üddet zarfında 
nıüracaat etıncn1iş ve vesika ahuarnış olan
ların iddia ettikleri alacak 151:3 nuınarah 
kanun nıucihince katiyen hazine lehine sakıt 
olacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç 
bir nıazeret kahul edilıneyeceğinden alacak 
iddia~11ula bulunanların 930 senesi i\lartın

daıı evvel bulundukları n1ahalliıı en hüyiik 

ınalınenıuruna ıniiracaat etnıeleri ilan olunur. , 

•!••: .. :··: .. : .. :••!••!• ): .. ·:··:••!••: .. : .. : .. :· •!••!• •!••!••!••!••!••: .. :••!••!•·:· 
:i: KAPPEL :!: 

P.ızar, İ K D A 1\1, --..----lllWl .. ı 
En l'::.ki Tiirk milli 
miif'S,P~İ maliyt''İ 

Emlak 'f• miiccvherat, al
tın glim ii~. tahvila t nıukalıi
linclt> para ikraz: \'adPli. Hı· 

,ı.·siz l C \ cliat kahul t>dt>r. 
Vadf·-.iz ~ani j..,teni ldiğ i 

zaman alınmak ~artile te\flİ 
olunan paralara . t•ıw,·i ) iiz· 
de 3 altı ay \acleli :l, Jıir se
rn·liğt• 7. iki sene \ı· ya ,ıa

lıa Zİ)adı• \adı· il(' lıırakı 

lan nwlıaligı· ) iizdt• <) faiz 
verır 

Talı·p \t> arzu olnndııgu 

halde ~ı·ıwlik \t! 'a iki . 
nelik lt'\ diat111 faizlerini 
dan :na tı· ... , i' e t'dt'r. . . 

Ehven iicret ve nıu
te~lil !?eraitle mükem· 
ınel kj rahk kasalar vnr
dir. 

.\lrrkrzi : Cap;nlof!lıındıı kain 
dairei malı u-adır, ,.c lıiı; bir 
)erde şıılı<>ı-i ~ okıur. 

SELANİK BA~KASI 
Tarilıi tı··,i!!i: 1888 

~ern1a,esi: 
Tanıaıııc• ıı tcdiyt· edilmi;:: 

:fü.000.000 Frank 

ı'lerkezi idarc"'!'Iİ 
İstanbul 

Tii rki' t•d(•ki ~u heleri: . .. 
( ;uıata. İ:,tanbul. İzmir. 
Saııı...un. Adana. ı\ler. in. 

\ nııani slandaki ~ulwlı·ri : 
ı\tiııa. Sdanik. Karnla. 
llı·r m·' i lıaıık a nıuaıııı·· 

lc·lcri. Kredi mektupları. 

Ht•r n•'' i 1111 .. kftk:\t il,· hl'· 
~ap kii~aıl ı · Ç<·k ~wn i ... leri 
kiralık ka ... alar. 

Dcutsdıe oricnthnk 
L~tanbul ~uheı--İ 

.~ 

'T si tarihi : 1322 
~1 iiı·s.;;islı·ri : 

bauk. \!'!afha\zc rn~t·r hank .. .. 
fnayıı. l lay) orıal haıık fiir 

Düy<: land 

:\1Prkrzi idare..;i : BEHLİ 
Şıılıdeı i: ll ııııılnır~ 
i .. tıııılnıl: Calata k :-, nıı lt'l••fon: 

Hı•\Oğlıı : ;{~7. 248. 981, 985 
İ::ıtanlnıl kısmı. tı•lt>foıı 1 taıı· 

imi : 2f: 12. :m ı:l 
---

Dı•ı)()~ ll : İ !-taulnıJdak i 
tiitiin ~iiuıri.iğiL 

Bil11m11nı banka mtHıııw-

lati i<·ra 'ı· lıu~u~i kac;:a lar 
icar t•dt·r. 

'fRA~IV AY ŞİRKETİ 
tarifesi 

1929 senesi Tcşrinisanisinin 25 inci ıününden itibaren 
Hanı ahire kadar muteberdir 

No Hu tut Ha raket 

9 Harbiye - ı Harlıh ı·dt'n - Sirkech t• 
Sirkeci ~irkrc:iı\rn - Harlıi) ı>) r: 

l O ş· I' T·· 1 1 Şi~liden - Tiiııel~ 
ış 1 

- une Tiineldt:ıı • Şi~liyı! 

11 Kurtuluş - ı Kurtıılııilaıı - 'J'i.inelc 
Tünel Tuıwldı-ıı - K urtulu-.a ------ ; 

12 Harbiye - • ı liarlıi)edt>ıı - Fatihe 
____ F_at_ı_h Fatilıtrn - Hınlıİ)~~ e 

14 Maçka - _ ı ~1açkııdaıı. Tıinelt> 
Q1 Tunel Tiiıwlılı·n • ı\laı;ka~ ıt 

U)- l5 Taksim - 1 Tak~imdeıı . Sirkt'Cİ}"t"' 
:: Sirkeci Sirke<'idt'n - 'I'a ·.;im~ 
ın-
ın. l 6 Maçka - 1 :\laçkadaıı • Beyawla 

Beyazıt Ba)azıttırn - f\laçka)a 

18 Taksim - ı Tak imden - Fatihe 
Fatih Fatilıtı-ıı - Tabimt:' ------

19 Kurtuluş - ı K urtulu;tan - Beyawla 
Bayazıt Hayazıttaıı - Kıırtulu:;u 

BP.~ikt111i'ta11 - Bebef!e 
He~ikta~tnıı - l~miniiııiirıı• 

Bdıektrıı - Enıi1111nll11P 

22 Bebek 7 .. _ Emiııoniiııclı•n - Behf'ğc 
Emınonu Behektr.ıı • Karako) <! 

Karaku~ den - Bebeğe 

Bı•lıt-ktrn - He:;;ikt:ı~R 

in- 23 Ortaköy - ı Ortakt'ıydeıı - Al\ ~ara) a 
IO Aksaray Akı.arın dnıı - Ortakii\ l' +' - . . 

ai 34 Beşikta, - • ı Be~i'ktaştan - Fatilw 
Fatıh l'atilıh'ıı - Hı·-.ikta-:a -------- . ~ 

·-ın 
Q1 
~ 
Q1 
J) 

32 Topkapı -Sirkeci 

: 33 Yedikule -
> Sirkeci 

RS .. 

ı\k-nraydaıı - Topkapıya 
Topkapıdaıı - .Sirkcci~ı· 

Sirkecidt'n - Tupl, upı ya 
Topl,apıdıırı - BP.\'8Z ı ta 
fü·ya;. ıttarı - 'l'npkapı)a 

Top kapıdan - \k-.ata) 1\ 

Al\:-ara~daıı - Yt>dikııh•)e 

Y .. tliku!Pdt>n. Sirkeci) e 
Sirkı·ı·idı·rı - ) odikıılt>yı• 

Yc·dilııledı•ıı - Bayazıta 
Ha)az ı ttaıı - Yedikulc~t': 
) ı•dikıılı"fon · Sirl,eci) P 

IO • 

Fa~ıla 

7,14 

3, 6 
9 

30 

5,11 

30 

5,08 
10 

7,09 
14 

15 
30 

6 
13 

6,36 
7,02 

21,10 
21,30 

6,09 
6,21 

21,40 
22,00 

7,10 
7,35 

7,00 
6,53 

7,46 
8,32 

7,00 
7,50 

6,01 
8 6,22 

16 6,30 
50 6,41 

22,20 
23,04 

10 6,09 
17-20 6,35 

9,15 7,00 
20 7,46 

6- 9 

20 
60 

6-10 
20 
60 

6,12 
6,33 
7,09 

24,00 
24,30 

~,10 
6,33 
7,13 

24,00 
24,30 

ın Aksam) ılı111- E<lirııt'kapı ya 
~ Edirncl\apıdan -Sirkeeip• 7,11 
<I: 37 Edirnekapı - ~irl\t"ciden-Etlirıwkupı)a 15,21 

6,01 
6,31 
7,04 

___ S_ir_k_e_c_i, Edirııt'kapı<lıuı - Fatihi! 50 
Fatilıtl'n - Eılirıwkapı~ıt 

Edirııekap:dan -Abara~n 

23,40 
24,05 

-------·--------------- --
Istanlltıl itlıalat giiı1ıriiğiiı1cleı1: 

1 

1 Sandık 
6 
1 

" 
" 

75 Add 
1 Sandık 
1 Bağ 

Kilo -81 
850 
233 
190 
130 
45 

Marka 

RE 
NC 

B 
RBB 

Suni çiçek 
Lastik boru 
El ile müteharrik makine 
Demir kürek 
Yün mensücat 
Parlak deve derisi • • :i: )'azı ıııakine~i ::: · ------------

• 1 • 
15 Torba 
66 Balya 

126 Pamuk şerit 

Kısmen yakan kösele 
İpek yünlü mensücat 
Mektup zarfı 

•:• Al.ıl\IAı \ 1 A >A •:• + y 
~i·l\'Iuasırı feı1ııin en soıı •i• •• • •• .ı. '-'ah eseri •!• . ~ . 
•:• llu!usilc Fran'l z lıukümetıniıı ılalıi takdir ,.., lı•rcilı c:tıi~i ıııakiıw •ı• 

:i: l lafi r, nıetin ve sağlanı ::: 
•!• Her ciheti taahhiit olunur Ve. taks~t!e •!• 
.... • dahı verılır. •!• 
.ı. Türkiye Umumi acentesı: ••• 
.:. Y. Şiııork} an i~ıaııbııl S:ulıki) e liaıı ~~O - ~~ Tel. k 22.l6 •!• 
++<")++~++++~++++++<">++++++++ 
j tanbul dürdUııcii icra nıeınurlu-
l!unıfan : Cerralıpa~ada 11 ulı) ar ıııu

lıallesinde sl'l>zı• ı•i ~okağıııda 2 nu
maralı haıwııiıı J 9~ lıis~e itilıarilP 
~i6 lıi:.sesi ',. Hu meli lıisarıııılu Alı
m et ağa okarrı ııda \ e Bo tan oka· 
ğıııda clort } of ağzı uda 12 numaralı 
lıanenin 13:1 lıi~ C' itibarile 18 his· 
se i Emine llac~r haııım 11 borcun· 
tlaıı dola) ı kırk be giin miiddetl" 
yapılan muza) Clk .. i l'.arfırıda 2 mı· 
maralı hane lıissı•:.i ) iiz lira 'e l 2 
numaralı lıaııC' lıi -.c-i ) iiz lirnrla ta· 
libi uhte~indc olup miiza) ede lıcdeli 
haddi lii) ikındn gorUlmecfiğinden 
mUzayede bir O) mlıddetlc- temdit 
edilmiştir. 2 numaralı e\e kapıdnıı 
girildiktc zemini ıııcrnıer bir nınluıl 
ilt> lıir >da ve uradırn bir kupı ile 
taşlığa çıkı l .r. Ta~l k ÜZt>rindı' zemi ı ıi 
mermer 'c kıı} U} u uıuhtt>\İ bir ıııııl · 
hak 'e kömtııfok \C kiler \ardır. 
llahçc inde ıne) rn a~aı;ları rnnl ır. 
Birinci \ C ik nci katl.ırda 'ı klii bir 
~ofa ile }tıkliı \"C dolnpl• dç oda \C 

bir halii ''ar<lır. EHie elekirı l , tc 'ar· 
dır. E,iıı ıırnzi i 121,S metre murabbaı 
olup buııuıı 81,5 mctrf' ıııuıahlıaı 

lıaııedir tamamı 1900 liraıh. Hu
mrlihLarıddaki e\c girildikte zemini 
ma1ta ıloşeli ) ııklii il,i oıla hir kiler 

J s ~ı~taıı alınıe~. l.ı1.~ıııcii -.ııllı haki~~ 
gıııdı'ıı : 1\ludt.lı•ı !Sarnlıııı ı•f,-nJırıııı 

ıııiidılr.iale} lı Cıılatnda .\rnp)aıı lıİıııınıla 
Arif lte:y )atılıane-inıle Ilii-e)İıı A\lıİ 
rfendiziınnıctinde lıir kıı·ıı -enetlı: alıı· 
cııtıı olan iki )iİl liranın prutr to ma~. 
rafı Qlan on he~ lirnki Ct·ınaıı il..:i } uz 
on beş liranın talı-ili hakkında ikame 
e)lcdı~ı da\aııııı gı)ahcıı icrıı kılınan 
nıuhakcıııP iııclr ınuddt>i lıir kıt'a cııı:t 
ihraz t•derek ıııı;cları tatl1ik cHak ı nıe'I'· 
cuı olıııadı~ıııılnıı iııhiirı lıaliı11lt· istiı,. 

ıulıen \c al.ıit olıııaı.sa )emin teklif C)· 
lemi. ,,. ohcçlıile gı)ap kararının lıir 
a} müddetle ilanen tebli~at ifasııın ka· 
rar \erilmiş \C )P\ın muhakeme olKrak 
l . ~ııhat • 930 cıımarte~i gıınii saat 
J 1 re talik edilnıi;. itirnı \e nıulınl,e· 

ıııı:ılı: İı<baıı 'iicuı l'tnıcdiği takıirdt• hu· 
k ıık m•iıl ıııulıııkt'ıııeleı ı knııu1111111111 

102 \ ı• 4011 lll'İ ıııaı;clPleri ınıll'ihiwı• 
\8k ·a halıul \C ikrar adrlohıııacağırıdan 

mıılfıınu olma'!-! uzere ke}fı)ct ilfııı olu· 
nur. 

murabbaı olup 92 metre ıııııralılın 
bina ve 20 metre muralılı 11 muth.ık· 
tır. Duvarla muhat halıçe~iııde J,ıı
y ıısu H' mepP nı!a!,' ları vardır. Kı)· 
nıeti ınuhanıırıeııc• i 2:mo li rad ır. Tıı· 
Jip olaıılarııı kı) ııır·tiıı lıissr·) t' isalJl't 
eden yüzde on he~ pc) akçe iJC' 30· 
] • 30 tarihinde aat on dörtt •ıı on __ .,_ı - ı.. · ' · ı 1 -

FC'l(•mcnk hahri~<·fit 

IHu1k~~ı 

• i ~tanlıul ~ulıcsi: 
İdare· rııPrkt·zi : A nı "'tt• r<lam 
Mc·zun . t•rma~ f'~İ: :2:>.000.00 

Fi •. 
Tı ·clhı• t•dilnıi -: c::crnıa\P~ı: 

.l.000.000 FL 
İhtiyat ak!:("·i : :3.0C0.000 lı'L 

(;a lata. Karakü~ palasta 
'l'f' lrfon : Bı·) o~l u :n 11-!> 

İc;:taıılnıl ta li ;:ulıcı-;i lcr· 
kc•z Po --taıı e.; İ itti~alind<· Al
lal<'nw r.i l lan telefon: İs S<>9. 
Bilumunı lıanka muam..Ja tı 

Eııınivet ka~aları icarı 

H1\LEP Y AGI • 
Nefaaetinde 

Yeni mahsul halis ve sızdırılmış 
en ala 

[ Urfa Birecik ] 
\ağları 

Rekabet kabul etmez derecede 
ehvendir 

Toptan ve perakende 
Asmaaltı No. 22 Ferecullah ls
kender biraderler telefon İs. 1585 

Doktor Feyzi Ahınet 
Frr.ı~i, t.rl~o~ukluj:u, dil. l'ı .. ,,..1111, 

:t.11 tı frnoı.ül H~ k11dıo hHtalıkl•rını 

1 Sandık 
10 
1 
3 
1 
2 

" 
" 
" 
" 
" 

5 Adet 
1 Sandık 
1 
1 

" 
" 

1 ti 

1 Balya 

" 
92 

" 
" 400 

105 
:\29 
210 

KE 
DP 

LD 
BC 

ATF 

38 TR A N S 
30 B N Y 
14 N C 

165 J c c 
277 B T F 

1 Sandık 200 S M P 
18 Adet 1160 A 
20 " 1120 
14 ti 

1 Bağ 
5 Balya 
3 Sandık 
1 Adet 

1 " 
5 Balya 

10 Çuval 
10 " 

84 
48 

1125 

258 

Demir makine aksamı 
Ağaç kundurakalıbı 
Sulf at desut 
Yünlü pamuklu mensucat 
Otomopil dış lastiği 

Demir kalem takacağı 
Demir kilit 
Piriç mamulatı 
Pamuk mensucat 
Elvan pamuk ipliği 
Kasarsız pamuk ipliği 
Tehi demir fıçı 

Tehi ağaç fıçı Hurda 

" " " 
Karyola demiri 
Tehi çuval 
Pastacı edevatı müstamel 
Yağ makinesi mustamel 
Demir sitim vafı müstamel 
Ham pamuk transit 
To;.ı; şeker 

Soda 
Balada mnharrer 32 kalem eşya 2-1-930 tarihinden itibaren 

İstanbul ithalat gümrüğü satış anbarında bilmüzayede satılacağı 
ilan olunur. 

1 -taıı lıul ınalıkt-ınei a~tİ)C birinci ti· 
c•arı•t dnire inden : !-telin ılitalyıı 

ııaııı rnpıırla Triyestcdcn ;\1, L. F nıar· 

kalı 'c 962 · 968 • 97 l · 976 w 1009 
numaralı be~ anılık derununda l tan· 
lıııla gomlerileıı df'rileriıı :\1. <:izi ıııah· 

dnnıları ı•f f'nılilerc it' liıııi emrini ııatık 

Loit l\lric1tiııo seyri sefttiıı ,irketi 1 lan· 
hul nrentcliğiniıı 4 • 8 • 929 tarihli hir 
l..ıı'a enır6 muharrer ordinosu ıa)İ \ C 

giinıriik idare iniıı uıalıkcme)f'J ilırnı 

edilen lıir kıt'a dnkr•ııarilc anla~ılını~ 

ıılup mı>zkfır ?ıl) i Lir inci ordiııunun ip· 
tali :\1. <;izi ınalıılııınları t'fl'ııdıler \C· 

kili l' ,·ukat J\lk İ\ yad i~ efendi tıurfıııdıın 

talf'p \f'J dava edilıııc~i iit.t'fİrıı• k•') fi) e· 
tin ınahkcıııecı• kırk !.e;; gun miırldetlc 

uç Jı.:fa ilanı karuıgir oldu~undaıı ına· 

ruzzikir zil) i ordinoııurı kırk be~ 

Darülbedayi - Kafeı arkuuıda 

~in~nıalar 
- T11l'lı ('aoııvar 

- ~ltoş gilıi 

Opera - ~on çnlar 
Majik - hıul 11 ı 

Fransız sine.- Kf'l•·ııl:'•' 
Asri - \ ~J.. a;ranıl"ıi 
Alemdar - 1>ii:1ıahan-Ba eli 

hara!.: 

Bar-Konı:ıer-Dans 
- Trprlıaşı. KlıiRlk 111ü7JL 

:\Japatro Z('kl Hr) 
Gardenbar - \ •r)•'t•~naıuı, kıhar• 
Kokut - \ nyc•tt• 'n nıü:t.ik 
Turkuvaz - Çıı,ıı ılan ~ 

Parizyana - \l11tıırk" ... ~ il·· kuıı .... r 

l\luhit çıktı 
80 sahife yazı, 100 den fa:ıla 

resim 50 den fazla hikaye roman, 
şiir, makale. On be ,inci .ayısı 
çıktı. 

S ultan alınwt sulh icra,,ındaıı : :\lr.h· 
nwt efendinin Necmi:e hanını zinı· 

metindı· ba eni'! malluhu olan melıa· 

)iğin i~tifoı;ı :rımnında tahtı hacze alınıp 
fiiruhıu ınuknrrPr bulunan Kartal Mal· 
h:pe~indl· i tas) oıı ci,·arıııda kara ağa~ 

ıııalıallPsi "ol,a~ııırln kain ınıılıtı~rik hant> 
arı;alnrıııııı lıir ı..ıt'a çap lıeher ar ınll'a 
) üz otuz k nruş iıc<lel tahmin edilen 
ıııcd) 1111 ıııuınaile) lıaııın hane ar aları 
küııuıın aıııniıı } irıni dokuzuncu çat'§tllll· 
lıa giıııiı saaı on dort raddelı•rindc Lil· 
ıııiıza) ede ilıalı~·i ıcrn k ılınat'ağındaıı 
talip ıılaıılnrııı ) C\ nı \o 'ak ti mıın)) r· 
ııiııdr: 211 • J«).)8 numara ile Sultan \lı. 

ıııet sulh iı ra daırı-...inr ınııracaatlaJı 

ilaıı uluııur. 

S ult.ııı ahımH uçıındi .ullı hukuk lıa-

kimliğiııdcn : Tahta kalede Demir· 
laş ınalıalle;ıiııin knntarcılar cnddesi11de 
ati!.. 2-l ' ıınınrnlı nrsırnııı kahili takqiııı 

olnıaclığınılnıı lıalıi-lr: hilınii7ll)Pılı' ;ın. 
nı•ıııı sıın·ıilı~ Şii) ııuıı iuılı•ı;İ tnlclıile 

llıralıiııı efendinin Jlalit deneli alc)hinc 
ikmıw ctti(!İ dnva<la ınüd<lei ale)hiıı 

ikanıl'lgfılıınııı meçhul olma ına mebni 
hir a~ mıid<l•·tle ilıiııl'ıı tehligat ifa 1,1. 
lıııdıf!ı lıaJd,. ) iıw nıuan•·ıı ulan giinii 
gt>lnıı·ıligiııdrıı lıal,k111da gı)ıılıeıı ııııı· 

lıakı•ııll' İl'ra~ııııı karar \"erilmiş 'e ıniilı
rı•1 ta nrrııf cıırdiniu tetkikilc gani 
ıneırkulıııı kirıılrr ulıtesinde lıulıındu· 

~unun tapodan i"tilıımıııa kahili tnlc· 
"im olup olnıaJığının \C değil"C kı}mf'· 

ti ınulıaıurııiııcsinin la\İn \C taktiri 
zımnında ke) li)etin dıli vukufa havali" 
~iıw karnı H·rilnıi. 'c }C\ ıı(ke .. if ol::ı· 
r.ık ;; • Kliıııınıısani • 930 l'azar guııll 

-nat 11 dı• 'c 11111 lıakeml·"iniııde 1 • 
Şub.ıt • 9·~0 Cuıııartı>• İ .;aat ] ] clt• talık 

kılınıııı- olduğunaan ~ ke;;if gtlnii i batı 
'ıicut ı•tmPpiği tıı••.ıirde gıpılıen ınunıne· 
le) e dernııı uluıınca~ı 'e muhakeme gıı· 
ıııiıule gelıııetiiği taktirde \akınlar ııı· 

rafıudan knLııl \P ihar etlilıııi ttddo· 
lııııarak lıiikiıın ,nilı·ceği ilaueıı tf'hliA 
olııuıır. 

1 -~tnn lıul rııalıkerııei a«li) e hirinri ti· 
carf'I dnirııı<İ111leıı : Tikcardan 1 mail 

lııralıiın Le\ tıırııfındliıı 1 lunl.ıulda le\· 
\'aho~la 20 ıı. lu )BZılıanecle nıtıkiııı 

lhıa kaptan ıılı•) lıiııc ikam!"! ohıııaıı 

9:.N · l021ı '\o. 111 rııatlulıat dua ıııııı 

r•nını ınlıki~"' rİİ)f'linde ehe\ııı ikıı· 
nwtgülıı hazırı ını'~hul hıılıınlilı ınüdcl11· 

al••) lıı ıııuınnil•') lı hakkımla }llpılan tel->-

ligııta rnğmr•ıı )t!\ ıııi rııııanı-ııılı· j.,batı 

nll'ut etınPıliğiııden lıııkul, u ulu ııııı

lıakeııwleri kanıınıınıırı 298 nri muddr i 
mucilıinı·t• lı11lı.l,111ıla iııihaz olunan gı)al' 
kararının 1 H ıwi ınaddt>•İ rnıırihinre 

llaucrı telıliğiıır kıuar verilnıi. 'e enıri· 
rnulıakemc :~o . l • Q;\O gimii .aaı 13.:W 
Ja İı'ra kılınacıığını muanen gıinde 
i111lü kılınan dıl\elİ)e \drnka.ıi)le gn11P 
kıırarııanıe i kanunu ıııeıkiinın 142 ucı 

ıııaıldP!Iİııiıı lıiriıll'i fıkraı;ına le\ fi kan 

ıııahk ı·rııe. ı Iİ\ ıııılıant>•İııı• talik kılın rııı~ 

ıılılu~uııdan rııuııı:ıilı~vlıiıı iliiııeıı lli'fri 
tarihinin fnda ııdan muteber ulnıalt 
üzre bir R} zarfında tarifatı kanııııi}~ 
tiaire-iıııle işLııı karara itiraz. etnwd~1 

takıiıde kanunu mezkiıruır 40:> ,,. 4(-,,. 
ııci madılı•lcri ınııeilıincc 'akıalıırı ikrar 
\ e kalıul etıııi, adılcılıınaı>ağı gilıi }ıir 
daha ıııulı ı, eıııc) <' kal.ıul olıırı nll) ıı<·~ı 
illin olunur. 

(Tak_vim 
29 K all un 11 euvel 

pazar 
J< 11111 i 1 (ı kii mınu en'<'/ 13 I '> 

28 Uecı'P 1348 
Alafranga S. Alaturka 5. 

Güneş 7,25 2,37 
Öğle 12,16 7,27 
İkindi 14,6 9,48 
Akşam 16,48 12 
Yatsı 18,26 1,39 
İmsak 5,58 12150 

KASIM 51 

Bu günkü hav• 
Dün hararet en fazla 9, eO 

az 2 Jerece idi. Ruzıir mdü~~t 
havvil olarak saniyede 0 

metre sür'atle esmiştir. 
Bugun havanın kapalı oJnı ~· 
rüzgir~n lodostan eıane•• 


