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lıAıı tarifeye ti.bitir 
<Arif Oruç> Beyin mes'ullyetl altında bergtln çıkar 

Bugdaylar un oluncıya kadar hangi kanallardan geçiyor ?l 
Gümrük tarifelerinin tatbikinden 
çıkan ihtilaflar ne olacak ? 

Tüccarlarla. gü~rük idare}e_ri-;;:asında çık~n __ihtilaf
lara evvela ılk gumrük amırı, olmazsa başmudur, 0 da 
hallcdelmezse umum müdür tarafından halledilecektir 

Galata gümrük binası 

GGatrGk ldarelerile tüccar 
araıında tarife tatbiki yilzünden 
birçok lhtfllflar çıkıyor ve bu 
Jlzden tı sahiplerinin muamelesi 
•liilncemect. kabı.ordu. 

...... DUan dikkate 
almm11 •• telm maddelik bir 
talimatname ihzar edllmiıur. 

nameyi aynen neırediyoruz: 

! -Gümrüklerle, beyanname 
ıabiplerf arasında euanın tarife
ye tatbikından mütevellit lhUIAf
lann aa.ul laalolunacaiı tarife 
kanununun 30 uncu maddeılDde 
16ıterilml1Ur. 

2 - Maddenin mefhumuna 
ıöre, Eksperler vazifelerini lıtanAnkara muhabirimizin posta 

ile bir ıuretlnl ıönderdilt talimat- Devamı 2 inci sahifede 
~---------~--...---~~ 

~ürk Tabilerden sonra hususi 
ınatbaacılar da muavenet istiyor! 

• t ..... ....... ... . 

ürk matba~lan İçinde iyi İş y~pmakla tanınmış 
o1aiı ( Orhamye ) matbaası sahipleri Hükunıetten 

muavenet temenni ediyorlar! 
Yum pHteel mGhterem 

mGdlrl beyefendiye 
JI ulrterenı beye( ••• 

Buatm tabiler •e matbaalar 
ıa.1r1nndakl n91rlyatumı okuduk 
Jtrml aene e.vel teala edilen 
ıaath--. -.on umanlara kadar 
...... , htlka•t •• ciddiyetle 
, •• ...,, ......... ı.rclen biri 
.............. ~ mlkyuta 
Ttm •aht!11• it yapar .~ 
.... ,..... ataftb. Son iki 
............... .._. olcluiumm .., ................ .... 
... l*'liaa .... lia .,.... 
lak lld .................... :; 
Ml!#lr. Banan - -aL._ --·· ......... mektep kitabı tald-

olradıldan ~ •rar 
ZSJan dolaJiılle it yapamadı)c .. 

Orlaantye 1Datbaaaı aabtblert 

stbı diler •Gtteriledmt• •-- . 
dtlmııur. - aaJpe-

lklnci aebep te l 
bazı ufak itler a •ne ee hariçle 
kartımıza dtkll:n ~rken bu defa 
ıde idare edilen De ~evlet P•ra
•e eYkaf matbaıı ~b.9t ınatbaıı 
lerln rekabeudı B nılleıaea. 
vermez ki r • unlar •erat 
bol bol ' ra vernıez ve Gıte de 
kabe maaı alırken bizimle ra .. 

t ediyor •e yapacatı 
miye ufak tefek iti rl ınız yev .. 
alıyor. e elimizden 

Bir lelled nbe 
olduiumua e e rldir duçar 

Hikmet Bey 
•I D iti 

Ağır cezada muhakeme 
ediliyor 

Kadriye H. •e rlfekaıı tah· 
ldkatından ıonra ıtısumu muha· 
kemeılne karar •erilen MGıtan
Uk Hikmet Bey Alır cezada mu· 
hakeme edilecektir. 

Hikmet BeJin mulıakeaıeal 
buıün yapılacaktır 

Bedi Bey 
o)" lt• 

Ağır cezaya verildi 
Türk Matbuat Cemiyeti Relıl, 

Glreıun Meb'uau Hakkı Tank, 
Beyt V akıt ıueteılnln ıdareba
neıinde cerheclen muallim Bedi 
Bey hakkındaki iatlntak tabklkab 
hitam bulmuttur. 

Ekmek pahalılığında Liman 
şirketinin de dahli var mıdır? 

Tahminler Türk mahsulünün memleketin Ekmek 
ihtiyacına kifayet edeceğini hatta.. Harici ihracat 

yapılacağını göstermektedir! 

lıttntak datreıi Bedi B. bak
klndakl davayı Afırceza mah-

kemeılne "•l'lldfUr. l.Untak ~-_ 1 

Hakkı Tank Bey 

Ekmek bir ama çeken çok 

Din •• e.velkl a6Jıkü nüı· Bazan, qorta yapılarak lc-
• ba)anmazda ekmek ftatlanna te- rettn aatamn alacalmdaD .... ... 
.ar ıçra edm ~ ftatlan hak· bu 1..,..._kta •• llprta ... ,..._ 
kmda ... -.ı ..... tlk. .. ıiiMlnlelcetlerde ,...... ... , ...... 
slDlde diler .....,.nan a~f& lirh ohnaktadır. Sarada ,.,.... 

ılıortaya ,o.de 55 aantlm ..... 
yası:=; memleketlerden llma- icap eylemektedir. 

plen bufdaylar hak6meU- Bu hamala bir mtltehau• 
:.:.. ticaret maka•elenameal ıunlan 16ylemtıUr: 
yaplDll olan memleketlerden ıel- E•ellerl lıtanbulun lhtlfaa 
1Dit ııe, kilo bapna Gç kar 1 yir- olan bufdaylann fmGhtm bir klt-
tnl d6rt para ,onırilk reılDI alın- mı memallkl ecnedlf8deaaellrkn 
aaaktadır. Qer aramıala ticaret yapılmakta olan demir ~ 
1Duka•eleal olmıJ&n yerlerden clahıle clotna derledakçe Amdo-
ıebnlfM beher kil01u için alb ludan selen bafdaylar ı.t.z• l•ı 
kural on tld para tutaaaktadır. lhUyacatmı temine WI ......... 
Bu buldaylann yapardan tahllye den 1929 aenell Eyl611DID ....... 

rarnamelbld• b&diae, kaul wtl- •• deıırmenlere naklin• ıelince: dan bert hariçten buidaJ ptlrll-
le cerh ve kati• tam tefebbO. Bunun için de okka batma vaaa• IDemlfUr. 
olarak teıplt edllmiıttr. ti (on para) maaraf olmakta, de- Tahminlere nuaraa ~bal-

~ 1trmenler de bqdaylann okkaaı· . daylar lhUyacatım•u k&ft plecell 

Tu .. rk-Yunan Dl (kırk para1a> 616tm•kteclfrler. atbı mabıuut ,1mcllld tadmla 
_,...,..c• Şu ıuretle bafdaylar un haline dereceatnde yetlfcbll taktirde 

k kt dil k lellp te sabbnca J(lzde alb mua· hartce de ihracat yapılabilecektir. Deniz misa 1 a e ece ._L_,_, __ ... h-•1 _ .... __ Ha d •el• yergltl UUJllAA-. " ~ u Anadol..-u 1 arpaf&J& 
AUna: ıı · (A.A) .. M. Venl· edilmektedir· aelip oradan da deltrmenlere 

zeloı Meb'uaaD mecllıtnde bazı Ecnebi memleketlerden ,elen naklolunan buida1lann her on 
beyanatta b..ıuoar&k TGrldJenlD baldaJlar eluerlya ( cif ) flatla beı tonatı için naau on ıelda U-
takip etilli a1yaaeUn tamamllı8 alnw' yani: yapur naYlunu .ı,orta ra maaraf olur • 
aulhpeneran!._

1
=!!ulun• kani 0 

• hep sabaya aittir. Kırk tonluk bir .. .,,..,.. 
dutunu aa,ı ....... - • , 
, M. v....-. .=~.;;:- Darülfünun Konferans salonunda 
•rln ballindd af- T . 

b1r 0en1z .....-Jo_~~~·:ttt- dün a1yare pıyangoıu ~ekildi. 
faktyet h&aıl ola..-.- ~--------==- T 

ettnı de ı1&ve ~ıttr· , Büyült ikramiye d~n çıkmamıştır. Bu gün de 
yok P&lıaama ,.tarak ••rıt1• .. ~ keşideye devam edilecek. Kazanan nwnaralar: 
diler bo~ •erm•le mec 
bur o1m.q....ıur. V utyetlmldn 
ba l lcl u beyan eder ve 
,U:.;.tİ.:'!: de•let boytlklerlne 
JeUıurmeı- ya11ta olmadım reca 
eylem ehacllm· 
OrbanlJ• matbaat• mfleplılerl 
Ali Raa lmaaU Halda 

Tayyare plyanpıu dGn çekll
mtıUr. BOyik tkraJDiye dGn çık
mamııbr. Numaralan ııraalle 

yazıyoruz.2000 

Lira kazana~ar 

l5584 17082 18299 2•201 
26484 55728 &8887 

300 Lira kazananlar 
5842 7192 

1&950 18045 
21030 28855 
80292 31215 

1026, 
19508 
24520 
81828 

larmclan ileri Plmittlr • iki aene 
enel matbaamızda kitap tab' 
eden mltterllerlmlz meyanında 
Hilmi kltaphaneıl Ye : (Türk 
DefrlJat JUrdu) tılerlnfn aııart 
leDede 10 - 15 bin liraya balti 
olmakta iken IOD mektep ki· 
~ Arap llarfde tab'mclaia 
4lolaıı banlaraa duçar olduklan 
aarar •• .. .,.. baalan bizimle 
~ ahı ••rlt Japamu bir 

.. tlraalt •• •GtterderlıQl&in 
..._dua karbetaafttr. Bunlar 

hl f liaı zlyanlar ıebeblle 
ç 1 yapaınanuı ••fazla olarak ta 

Yergiye olaıı borcumuzu tediye 
için elimizde bulunan makinelerin 
bir kıamını muhafaza ebn91e mu
•affak obnuı dllerlerlDI teclricen 

Hat•r•ı .. 
Tabilerin sarar •• .. alJ&DI ,.ı-

na bls d•ld cahtbiı•n 8& •,alda 
mt1retUb1 •• adelertal perlf&D bir ıOOO 'Lira kazana nlar 
1'alıie buaJdllmı" .. ...,. dlkka· ( 
.............. ........ 1 ,17 5782 7790 8869 

25759 
50086 

84808 85624 
40073 40271 
50106 

85945 
45110 

108&0 
20716 
27884 
8208' 
87, 89 
,8819 l 

Diler numaralar lçtbacl ..... J 
l femizln batmclachr. 



Gümr··o ihtilaf 
~~·-

Birinci ıahif eden devnm 1 

bulda '\e pek muhtemeldir ki "' 
Gümrük binası dahilinde ifa ede
cekler. 

3 - Bu halde ihtilaf hangi 
gümrükte çıkmıı olursa olsun 
lstanhulda hallolunacakhr. 

4 - İhtilaf , tarifenin veya 
tarife kanununun tatbikından 
çıkacaktır ve bu:rnn mafevk ta
rafından ve ennihayet Eksperler 
tarafı'iıdan tetkikile hallini bitta
bi beyanname sahibi isteyecektir. 

5 - Çıkan ihtilafı ilk Güm
rük amiri, ikinci, Baımüdürü ve 
bu da [olmadığı takdirde Umum 
Müdürlük tetkik ve kanuna göre 
haleder. Bu üç derecenin biri 
beyanname sahibinin noktai na
zarını kabul edince ihtilAf kalkar. 
Tereddüt vukuunda Gümrük a
.miri ve Başmüdürü Merkezden 
-aorar ve alacağı karar mucibince 
muamele eder. Sahibinin noktal 
nazarı bilakis bütün makamlarca 

reddedildiği 'e bel' rıname saht-
bt gene kanaat etme-..ı ıı.1 takdir-

Bir Bomba 
~- -

İnfiak etti. Gazeteciler 
yaralandı 

Triyeste, 11 (A.A.) 
Popolodi gazetesinin tipograf

hanesi methalinde bir bomba 
infilak etmif gazetecilerden M. 
Neri ağır surette yaralanmıı iki 
baca~ı kesilmi§tir. İki musahhih 
ile bir memur bacağından ve kar
nından yeralanmı§tır. 

İspanyada kış 
Madrit 11 ( A.A ) 

Her tarafta mebzul ! surette 
kar yağmaktadır, birçok yerlerde 
demiryolu munakalatı inkıtaa uğ
ramıştır. Oviedo'da kurtlar ova· 
ya inmiıler ve birçok hayvanatı de tıin Ekıperlere tevdlini olva

kıt mülahazab bir isti' da ile iste
yebilir ve intihap ettiği Eksperin 
ismini de bu istid'aya derceder. 

""" telef etmiılerdir. 

6 - Bu halde it, a~ağıda ya
zıldığı veçhile Eksperlere gider : 

A - Glmrük İdaresi beyan -
name sahibinin istid'asını, eşya
nın beyannamesini ve faturasını, 

var ise tahlil raporunu ve letkıktta, 
görülmesi 18.zımgelen sair evra-

kını ve Gümrük İdaresinin noktal 
nazarını havi mazbatanın kısa 

bir mektuba leffen ve e§Yanın 
nümuneıinl İstanbulda Umum 
Tarife Müdürlüğüne gönderir. 

B - Tarife Müdürlüğü Gümrük 
namına bir Eksper intihap ve 
mahall1nden gelen mazbatayı 

aynen yahut c.aaha müdellel bir 
mazbata yazarak bunu ve diğer 

evrakı bir müzekkereye leff en 
ve eıyanın nümunelrini bir
Ukte dal mi Eksperler Hey' etine 
tevdi ve indelhace ıifahi izahatla 
da Eksperleri tenvir eder. 

C - İJin Eksperlere tevdiinden 
dolayı icap edecek bir liralık pul 
ve saire Elcspertiz isteyen tarafa 
aittir ve peıin alınarak istida ile 
beraber gönderilir. 

7 - Şurası da hassaten kayd
olunur ki kanuni sebepler .olmak
llZJn ihtilaf çıkarıp beyanname 

sahiplerini beyhude oğraıtırmak 
ve mafevk makamlarca bu ihti
llflar kanuna tevfikan kaldırıl -
mamak tenkide bir sebep olacaktır 

8 - Bine.enaleyh tarifenin 
hakkaniyet ve samimiyetle tatbiki 
için, idare ve ruhuna nüfuz edil
mesi ve yanlıı anlayJtlarla artık 
veya eksik resim alınmasına cit!c
kat olunması tavsiye edililir. 

~iği vasati 9 - 1 O liradırl 
idareye alt bir vagonluk salapur
yanın yevmiyesi 7 lira iki vagon-

luk 1 O lira romorkör ücreti bir 
vagon için dört lira iki vagon için 
5 lira muıamba ücreti bir vago
na •eksen kuruı iki vagona bir 
liradır. 

E~er bir vagondaki mallar 
ayrı ik\ tüccara ait lıe malların 
biri birine karışmaıne.ıı için orta
sından bölerler bunun içinde böl

me parası oh\rak bir lira ücret 
ahrlar akşeı.ın saat altıdan sonra 
mallar mavunada lırsa gece 

. için iki yevm ye alırıar ve vagon 
batına bir lira da bc\ çl ücreti 
verilir. 

Bir gen1i tehlikede n1i? 
Marsilya 11 (AA) 

Telsiz istasyonu tarafından 

alınan bir haberde Juana is

mindeki italyan vapurunun 
dümeni kırıldığından batmak 
tehlikesine maruz kaldığı ve 
imdat istediği bildirilmektedir. 

Plan young l~ayhi~tagda 
Berlin, 11 (A.A.) 

Rayhiıtaıı mec\igl Y oung pla
nının müzakeresine bugün baıla
mııtır. 

Fransız devlet eshan11 
Paris, 11 (A.A.) 

Maliye naz!rı Fransız devlet 
es hamının ıtf ası; İçin muhtar itfa 
sandıgına iki milyar frank yatır

mııtır. 

Viyana da iskonta fia tı 
Viyana, 11 - (A.A) 

Avusturya bankası iskonto fi
atinı yüzde 6,5 a indirilmiştir. 

Nişan veriln1İş 
Paris 10 ( A.A ) 

Reisicümhur (M. Doumergue 
Japon sefiri M. Adatcfye Lejyon 
donör niıanının birinci rütpesini 
ihdar etmiıtir. 

Hindistana veni kuvvet 
ol 

gönderiln1iştir 
Londra: 11 ( A.A ) 

Hindistan nazırıi avam kama
rasında Hindiıtana yeni kuvvet
ler gönderildiğini söylemit ve 
mevcut kovvetlerln asayişi mu
hafazaya kafi gelip gelmediği 

hakkındaki süale de askeri işlerle 
alakadr mütaleasına müracaat 
edildiği cevabını vermiıtir. 

T rakyadan Şark §imendtf erle
rile Sirkeciye gelen malların nak
liye masrafı lier 15 ton için vasati 
15 liradır. 

Değirmenlere nakil için de 
Haydarpaıadan olduğu gibi mas
raf aynidir. 

Haydarpaıadakl mallar değir

menlere kadar idare namtle tanı

lan bir müessese tarafından va

purla gelenlerle Sirkecideki mal

larda Liman vırketi tarafından 
nakledilirler. 

Şu masraflara nazaran buğda-
yın kilosuna binnetf ce ekmek 

başına ne masraf isabet etti~i 

kolayca anlaıılır. 

Bir kitap 
-.)..(~<·-

Bu yüzden l(ral protesto 
ediyor 

Bruksel, 1 O - (A.A) 
Lophem mes' elesin den ha his 

bir kitabın neıri münasebetile 
Kral gülünç olduğu kadar muzur 
bir rol oyğarnıı olduğuna dair 
olan iddialara karıı protesto 
etmek üzre M. Jagpara bir mek
tup gôndermiştir. Müıarünileyh 
bu mektubunda töyle diyor : 

Giiya ben Coorman kabinesi
ni istifaya mecbur etmiı ve tar
zı teıekkülü ve programı mem
leketin ihtlyacatına de~il bir ta
kım hilekarlar grubunun arzuları
na tevafuk eden bir kabine teı
kiline müsaade etmiıim! Kral 
kendisinin insan ve bir devlet 
reisi olmak sıf alile ıahsını mü
dafaa etınek hakkını ileri sürerek 
bu huıuıtaki her türlü iıtlnat
ları reddetmektedir. 

Rusyada 
Yeni tensikat 

Moskova, : 11 (A.A.) 
Ticaret kornfserliğlnln faali

veti yeniden tensik edilecektir. 
İthalat ve ihracat dernekleri tet· 
kil olunacaktır. Şark memleket
leri ile yapılacak ticaret hususi 
bir dernek tarafından tedvir olu
nacaktır. 
=========:::::::~~=-============= 

Taksi ücretleri 

Bahri kof erans 
->-~--

Londra, 11 (A.A) 
Bugün aktedilen umumi içti

mada M. Mac Donald her sınıf 
ııemiler için bir tonilato mecmuu 
tespit edilmesi mes' elesile uğra
tan birinci komitenin hemen he
men bir itilif elde ettiğini bildir
miştir. M. Mac Donald komi tenin 
kaleme alacağı raporu kıaa bir 
müddet zarfında konferansın tet
kikına arzetmesi muhtemel oldu
ğunu da ilave etmiştir. Bundan 
sonra M. Alepsander meı'elesl 
hakkında bazı beyanatta bulun
muıtur. 

l~ulgaristanda kabine 
Sofya : 11 - (A.A) 

Baıvekil ve maliye nazırı in
tihabat seyahatlari esnasındaki 
nutuklarında belediye intihaba
tından sonra kabinenin yeniden 
teıkil edileceğini beyan etmiıler
dir. 

Estonya reisicün1huru 
Varıöva 11 ( A.A) 

Eıtonya reisicümhuruna süi· 
kast yapıldığı tekzip ve hadisenin 
bir mecnunun reisfcümhurun ara
bası önüne kendisini atmasından 

ibaret bulunduğu beyan edilmek
tedir. 

Izınirde soğuklar 
İzmir: 11 (A.A) 

Şiddetli bir ıımal rüzgarı hü
kum sürmektedir. Hararet dere
cesi sıfıra inmiştir. Bir haftadan 
beri bir çok ağaçlar çiçeklemeğe 
başlamı§lardı. 

Taksi ücretlerinin tezyini için Diktatörlük rejin1i 
ıöförler tarafından emanete yapı- Londra, 11 (A. A.) \ 
lan müracaat hey' eti fenniye de İspa.nyada diktatörlük rejimini 
tetkika baılanmııtır. müdafaa eden biltün unsurları 

~~ mevkii iktidardan iakat ve par-
Be bek bah\·esi lamentodan ihraç maksadile İs-

Emanet satın aldığı Bebek pnnyada büyük bir liberal fırkası 
bahçesini §imdilik bahçe olarak te§kil edilmek üzeredir. Roma-
kullanmağa karar vermfıtir. ~o·es bu fırkanın reislerden biridir. ! 
~- ..._, = .... ""' ••• ___.._.~--....n.-

· zat Şir et bile Boğaziçi tarife
sinde tenzilat yapılabileceğine kani 
fak at komisvon: «Hayır! diyor, eski pahalı ücret 

tarif;leri alfthalihi ipka edilınelidir!.. » 

Senede iki defa Ticareti 
bahriye müdirfyetinde toplanan 
tarife komisyonu birkaç içti
madan ıonra ınesaiıinl bitirdi. 
Şirketihayriye "e Haliç firketi 
ıle İstanbul uınanı ve civar 
iskeleler arasında yolcu nakle
den küçük merakibe ait nak
liye ücretleri tarifelerini tespit 

"etti. 
Komisyon, bilhassa Boğaziçi 

yolcularının nakliye ücretleri 
hakkında verdiği karar' bütün 
tahmin ve temenntlerın aksinedir. 
Komisyon bütün ücret tarife· 
lerinf ipka etınlftir. yalnız 
Şirketlhayriyenın tenzilatlı bir 
tarife tatbikı me\'ZU bahsolmuı
tur ki, bunu da hazirandan 
itibaren tatbik edecektir· Hal
buki tarife komisyonu martın 
15 inden itibaren tatbik edilecek 

tarifeleri tesplt eder. Şirketin 
tenzilatlı tarifesini hazirandan 
itibaren tatbik etmesine gelince 
vunu da haber verelim ki bu da 
komisyon kararile değildir. Zira 
Şirket bu kararile daha ucuz 

bir tarife tatbikı milmkün ol
duğunu gösterdiği halde tarife 
komisyonu eski ağır ücretleri 
ipka etmlt ve Şirketi tenzilatlı 

tarifenin tatbikmda muhtar hı
rakmıotır. 

Komisyon reisi, Ticareti bah
riye müdürü Zeki bey bu hususta 
diyor ki: 

\ 

- Komisyon azami tarifeyi 
tespit etmektedir. Şirketler 
rekabet veya sair sebeplerle 
istedikleri ıekilde, tenzilatlı tarife 
tatbik edebilirler. 

Zeki bey, komisyon mesaisi 
bittiğini söylemekle beraber icap 
ederse tekrac toplanacağını da 
ilave elmiıtir. 

Haliç iskeleleri sandalcılar 
ve kayıkçılar tarifesi, ıaman
dıraya bağlı vapurlarla salonlar 
arasında iıltyen kayık ve san
dallar tarifesi, lstanbulla civar 
iskeleler aracında ı1liyen kayık 
ve sandallar tarifeıi, İstanbul 
ve civar iskeleleri arasında it
liyen motörler tarifesi de alaha
lihi ipka edilmiıtir. 

İNCİ HfKA. YESİ 
-I-

y evmi gazetelerden bfrfnf Pı 
ihtisas iddia eden, bir sahifesinde 
bir bent gördüm. Bu bentte, bar 
ka bir mevzu tetkik ediUrkePı 
Türkiyede paranın kıt oldu~unu• 
hükmolunuyor. k 

Para hakkında - bizde • ço 
netriyat yapıldığı için münhaıf· 

, ..,f• 
ren "Para" yazıaı yazmak 11te ... 
yorum. 

Yalnız, bir kanaat mes' ele9f· 
nl ortaya atacağım. Bizde, ıt: 
banzet bir kelime var : "Tür~f· 
yede, para kıttır.,, Halbuki, beıı 
asla bu kanaatta değilim. Kan•· 
atim ıudur : Türkiyede, para ıcıt 
bulunmıyor. 

Umumi Harpten evvelki hudılt 
ölçüsü ve nufuı fazla lığı göz ön O· 
ne getiriline, bu böyle dl r "j\ltı11 

para kıymetlidir. Altına rüc' at i\tı# 
eıası ,, bunlar, birer boı IafttL11 

ibarettir. Modern zihniyet, rncr 
dern zeka, bunu asla kabul ede' 
mez ve etmez. Binaenaleyh, ııl· 
tında kıymet aramak geri bir f~ 
kirdir. iptidai insanların, tıpW 
ziynet için, boncu~a verdiklef 
eJ·emmlyet gibi birıey... O hal~ 
yeni bir tasnife ihtiyaç var. 

Evvela dilıünmek IAzımdır "' 
para bir kıymet midir, yoksa kıf 
met ölçüsü ve mübadele vasıta•' 
mıdır? 

Kıymeti olmadığı muhalı' 
kak : çünki : Herhangi medeııi 
bir ihtiyaç eıyaıı gibi, onılı 
kullanamayız. Mesela; elbise bir 
ihtiyaca tekabül eder. HalbuJ<l ı 
pata ihtiyaç efyasını, kar1111ndtL 
bulamadığı takdirde, boıluk içırı· 
de görülür. Yani, onu, mücerret 
halinde, ne yiyebiliriz, ne giye· 
biliriz, ne de mümasili ihtiyaç· 
larda, aynen, kullanabiliriz. tfl• 
kaye meıhurdur: " Çölde aç bit 
arap, bir torba buluyor , açlığıtl 

hızile belki içerisinde yiyece1' 
vardır diye - saldırıyor. Müthlf 
bir inkisar; içinden, inci çıkıyor· 
İnci açlığa faide vermedi4i içiJ1ı 
arap gene ölüyor. ,, 

Ş ı hnlde para, modern tele1"' 
kiye göre, bir kıymet değildit• 
Ancak bir ölçü, bir vasıtadır. 

Bu tekildeki tef ek kür bi~ 
tabii olarak, ıu noktaya ~ötüf 

Bir ölçü ve bir vasıta olı1 
paraya, bir mesnet lazımdır. Fi~' 
rimce, Türk parasının esas deror 
de buradadır. Yani, paranın il'1 
ı~kli vardır: 

1. - Mesnetli ve bağlı pati'' 

2. - Mesnetsiz, serseri "' 
baıı bo§ para. 

Birinci teklinde, parayı, ktı"' 
vetli görürüz. Onun, İftira kab!.l 
liyeti yüksektir; onun tedaV'i.I 
vasfı yerindedir. 

İkinci ıekilde; onun bu vasıf' 
ları zafftfr; gittikçe 2aifler, ııtL' 
mütenahi gider. , 

Ben, demiyorum ki, çıkan ted'1 .... , ' vül hareketlerive bugünki içtfw 
iktısadı münasebet ve ıartlar o'' 
para üzerinde, azçok amil olm"'' 
Tabiatile olur. Fakat, asıl sebef. 
yukarıda söylediğim gibi; meıJ1~ 
illik, mesnetsizliktedir. Kim iıt 
mez ki, cebinde bulunan bir ç~{; 
rek kıymetindeki bir para , 
bütün iptidai ve medeni ıhtl}'~t 
larını lemin etmesin? Şüphestı tl" 

medeni yaıayış içinde, benı ı1' }(' 
ayyen bir takım ihtiyeçlarJı de' 
kalar çeken para ile temin e ,,ıı' 
ceğime, bir çeyrekle elde eder• ef 
benim için daha iyidir. Hiçblt!Jc, 
olmasa, okkalarca yük taf1~ gibi 
bunu bozdurmak ve toplaı:Jl• 
külfeti vardır. d ııt· 

Hülasa, Türk paraıı kıt e tll 
Jc,u\'v-e dir. Yalanız, Türk parası, tifl"t 

bir istinat noktası ıiıter. Bu 11 deriı 
noktası, hepimiz de takdir e şJ1ıt• 
ki,iatihsal diye bir mebdee da; }laı 

Müteakıp makalelerde, a~ıı1'' 
bazı noktaları tahlile Ç~~ı;::.'l' 

KEMAL A.tLJ.Y,,._ 
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Parülfünun konferans salonunda 
dün tayyare piyangosu çekildi 
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YARIN 

Bir Alman nazırı mısırda 
Kahireden bildiriliyor : 

Almanya h6k6meU Harldye 
Nazın ıabıkı Her Fon Ktlmln, bir 
kaç aGn kalmak Ye ıehrimbln 
tayanı temata yerlerini. aaan 
atlkayı a6rmek ibre buraya ıel
mlıUr. 

1skenderiyede dalgakıran 
lıkenderiyeden bildirı1iyor: 

lıkendertye itmam ıklnd kı· 
ıam dalga kıranın ınpıma baı· 
lanmıı. Belediye tarafından ya· 
palan mühim tedarlklt ye lıtlh
zarat üzerine mutantan ıurette 

vaz'ıeıaı Aııml icra olunmuıtur. 
Bu dalıakıraa limanın aell· 

metini temin edecek ve ucaretln 
lnktıafına yardım edecektir. 

Pamuk işleri 
~alıirlden uazılıyor: 

Pamuk flabnın dtlımeılne 
mani olmak için hGk6meUn plya· 
tadan klnunuaanı nlhayeUne ka· 
dar aaUn aldıiı pamufun mlktan 
867 ,200 kantara ballı olmuıtur. 

HOkdmetln pamuk zilrraına 
ikraz eyledlllmebalıı dahi 569,185 

braya Y•tlımııur. 

lranda şimendiferler 
Tahra dan Uanlıgor: 

Havalann bozuklutuna ral
men ıtmab lrandakl ılmencllfer 
lntaab ehenunıyetll surette iler
lemektedir • yakında Sarl-Ahaba 
hatbnın reıını kifadı icra edile
cektir. 

' 
Bu tene lranm ıtmal ve cenu-

bunda llakal 800 kilometre demir 
yolu ini& eddecekttr. 

Bahri Ltit imtiyazı işi 
Kudtlaten yazılıyor: 
&ılanacla pek çok potu bulu

nan Bahri L6ttan. potu lıUhaall 
ve mezkur a&lclen Myrtaefaln •e 
aalr ıuretlerle latlfade olunmaıı 
lmtlyazımn M. Novomeıkl ye M. 
Puluk tarafından teala olunan 
Yahudi prkeUne lta11 meı' eleıl 
Flllıtln Arap mehaflllnte dehıet 
ve ehemmlyetİe kal'fılanmtıbr. 

Manda kanununa ın..-Uf 
olarak lnıtltennln •ercllfl ba 
lmUyaz, memleketin en blJlk 
bir menbaı varldataııa Yahudi· 
lertn ellerine pçmelfnl badi •• 
Araplar ile Y abuclller arallDda 
daimi bu ıer ve lhUllfı mtıecldl 
olacaiı dhetle her tGrltı metru 
veaalt ile buna mukavemet Ye 
IUraz etmefe ffllıln cemlyeU ka· 
rar vermlıtlr· 

P•fi• ~aber.lı~ı 
iş yüzünden. gene dün bir hamal 

diğer bir hamah öldürdü 
Katil Petürkeli Mustafa isminde biridir. Katle 

sebep olarak işsizlik görülüyor 
DGn ıene hamallar araıında aenelerdenberl devam edea 

mOnaferet J(ldnden keıedar Ahmet ala hamal Mattafa 
tarafından 6ldGrnlmOtUlr· 

Bu kanlı cinayet hakkında aldıiımız mal4mata nuaraa 
Haıır lıkeleılnde keaeclar Ahmet ala hamal Pettlr keli Mua
tafayı bir mGddet enel yolıuz ederek ııtnden çıkarmqbr. 
Hamal Muıtafa ı11ız kaldıflnclan bir maddet Ahmet atama 
kendlılnl tekrar çabfbrmaıı için yalYarmıı, fakat Maıtafa• 
nın mtıracaatlarınatcevabı retle mukabele etmlıUr. 
Muıtafa tıe glremlyecelfnl anlayınca Ahmet atayı &ldtlr
mele karar •ermlı Ye bir bıçak alarak evelld ,on aabab 
aaat 9 ela Ahmet alanın &nline çıkmıı Gç yerine biçak 
aaplamııbr. 

Ahmet ala kanlar içinde yere ıerllmltUr. Muıtafa kac
mak lıtemlı ıae:de yeUıen pollıler tarafıaclan yakalı .. .,.,.. 
Mecruh Ahmet ala bir otomobil ile Cenab paf& haıtala....a
yabnlmıı fakat yaraları alır oldulundan vefat etm11Ur. 
Emin6ntl Pollı merkez memuru ve mGddeı umumilik tahklka· 
ta vaziyet etmlıtar. 

Hamal Muıtafa 6lmeden evvel maktul Ahmet ata de 
muvacehe edllmtı: 

- Beni hamal Pettlrkell Maıtafa vurdu ••••• 
Diyerek kaUll tayln •e teıhlı •bnlftlr. 

* * * iyi ki yangın kulesine 
çarpmamış 

Nipntatmda D&rtyol aizın
dald pollt ku)abeılne 21 GB numa
ralı otomobil çarpmıt kulGbeyl 
tahrip etmltUr • 

Koakocaman kultlbeyl g6r-
mtyen ıof6r korkudan kaÇIDlfbr • 

Tos vuruşmuşlar 
Valcle camlıl önGnde 22' nu

maralı kamyonla 1875 numaralı 
otomobd arumda .. mtllad•me ol· 
mat, bmyOD demJmlttlr. 

Nalalca aylat roldar· 
Gümrük alma~ın diye 

yapmıftır 
vemectlerden pçen tof6r 

lbrabtm•• .otomobili GOmrGk 
memuru SeJfl •e k&aıtçı lbrahlm 
efendilere çarpmıı bası yerlerin

den pralanmalanna aebep olmuı-

~ye para rerm~k değil 
almak ıstemış 

Sabıkalı lunmlardan Maıtafa 
enelld akpm latall70D fllteein
den para çalarken yakalanmıfbr. 

'ısa günün kan az olur 
Kemer burpsında otur,.- fb. 

rahim tlrkedden geçmekte iken 
meçhul bir yankesici 21 ttraum 

çalmlfbl'• 

Bu da Karadut 
mahaJJesinde olmuı 
Oıkiidarcla Karadut malaalle

ılnde 2 7 numaralı ••e lunmbk 
için aabıkab lhaan mtrmtf cirmi· 
methat hallade 1akala••lfbr· 

Burnundan mecruh 
Kuruçeımede man&J& eaa 

ı&t6ren hamal dDpnQf burnuDclaa 
Yaralanmııbr. 

Kafadan mecruh 
Ehnaclalmda oturaD lraDla 

Rtza efendi ile aahılralı Nlsaml 
enelkt ıece bu alacak me1'el11la
den birbtrlerlle bYp etmltJer, 
Nizaaıt Rıza11 bıpkla bapad8n 
yaralamıfbr. 
" 
Aşık değil ev yanıyormuş 

Evvelki ıece aaat 21 de T~ 
llaıde Şlıll aokapcla ı O nua1a• 
rab e•den yanpı çılnnıı iM .. 
llncltlrGhnQftlr. 

Bayram için polislere 
para verilecek 

Pollı teaTGD aandılmm ..,. 
mayeıı (123,000) llra11 ~· 

Bayramda, borca olauJ&n llO'" 
ltılere birer..-, .....,... .. dW'I 
falde para Yerilerek lht17açlan 
izale edilecektir· 

lngiliZ lirası Azıh k~~akçalar 
~. Kara ,cımrOkteJTeklr aara~-

Fırsatçılar 
ti ~ •• 

Kömür fiatlan birden iki 
kuru, arttı ! Dün, borsada, ngi~ lirası daloturanlkundurae1P.vtt:D1a-

1088 kural ıo parada ·~- sar, Alyua ve kar 'Avramm ;;ıe
mıı, 1089 kUflll& kadar ,ak:- rtad• kaçak rakı ppdclılım O.
dikten aonra tOS6 bntt& • ldrat lnhıaan mabafua mtıdlrl-
P&nmııbr. yetince haber abnm•ı " taharrl-

Ttırk alblll bon& haricinde yatta bulunulmuftur· Kontrol 
926,50 ku....,ta açılmıı, 928 de memurlanndanRıza, Eaat, Şaban 
kapanmııbr. •• (Hamlt .. beylerlelPoh• memur-

_,,.,..,.- lan tabarrlyata baılamıılarclır • 
Yu_n_a-nh- kaptanlara Kaçakçı yabudller lmemur ve 

Veril
en mühlet pollılere hGcum ederek Alfazar 

Anam biçaltlanm Çldanltler Şa-
V ama _,..runa babran çar- ban Hamdi beyl -rl alaml• tehdit 

Ha•alann birden kıtl•.,.• 
lzerlne her zaman oldula -"" 
kamGrcCller bu sene de flatlan 
.!!!!_~ılardır. 

Bun~~d~ta-J._k_&i_oi &.-n-
blrdenbire iki kuruı artmqbr. 

B&yle olmakla beraber Ema• 
net her zamanki atbl ıtok balan
dufuna flatlann artmadılma 
kanidir. Yalnız bir tef var ki bi
ri hakikattir; dilen ıae kanaat ... 

,,,_ 

. Şehremanetinden: (Şehir d h. == 

h~d~ işliyen otombbillerin sa:~; 
yı mı ve otobüslerin on beş kilo-
mtmetred~n fazla sür'atle hareket 
e elen memnudur. 

Plflllada Jfrlalı Yunan semltlnl etmlılerdlr. Apı. umanda otuz 
idare eden kaptanlar, paaaportla kadar yahudl kartll memurlardan 
Yunanııtana geçmtılerdl. Şa~ " Hamit efendilerin elle-

Aiır ceza mahk••eal, kaptan· an............, o ıarada Şaban 
lana ela mahkemed• buluaaıauna rln· 

1 ta&Jıkten parmafl lncln
IA:ann ,a .. dofi!nd,n kendilerin• ef.-dlnlD 
US aCln mGhJet YerlJmltll. mittir• 

Bahçıvan Sadık 
tevkif edildi 

BabçıYan Sadık, kah•ecl Ke
nanı Karqomrtıkte tabanca de 
yaralllDUfb. 

Dan Birinci cnadald maba· 
keme eıwmda Sacblm lnldflM 
karar Terdmlt " mds•ı•• 

1 
enakı Alır caa • ..._ .. ., 

K,tiptan!ar haldr•ndald mGldet Şerir kaçakçıların cGmleaı 7a· 
dlna. diba .._.hk_... dlnnh•.... bhnarak Karatlmrilk merkezl-
llne erle ı•· ne teel•m edlbaltlenllr. haYaJe ecldmlfllr• 
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bat numaraları. Komenya Komedi I 
AYRICA: Klarton maymunları 

Cambaz hey' eti. 
- 5 -

nereye gidecektim, bunu ben de 
bilmiyordum. Yalnız, çok koıtur 

diye ıeıleniyordum. Sanki bu 
za valh adamcağız da benim ne
reye gitmek istediğimi biliyormuı 
gibi mütemadiyen hayvanlarını 
kamçılıyordu. Elimle tıaret etti-
ğim noktaya doğru koıturuyordu. 
Mühim ve müıtacel bir it için 
gltlğimi keıfetmekte a-ecikme
mlıtl. Birkaç dakika zarfında 
köprüyü geçmiı Karaköy tari
kile Tophaneye doğru yola düzül
müıtük, bu ite arabacı da taaccüp 
etmiyor değildi her ne de olıa ala-
cağı bahıııtan dolayı memmun
du; acaba diyordum gittiğim yerde 
gene kimseleri bulamazıam ne 
yapmalı idim, bu feci Iıgali bir 
an evvel kime haber verecektim. 
Amirlerimi nasıl kurtaracaktım. 

Çünkü bu artık benim için be
hemehal itmamı 18.zımıelen bir 
memleket borcu bir vatan vazi-

• feıl idi, yüzO.mden ateıler f ııkı
rıyordu. Gözlerim muvazenesini 
kaybetmiıe benziyordu. Adeta 
oyuklarından fırlıyacaktı. Sanki 
tılenmek üzre olan cinayetin faili-
benden ıorulacaktı. Velhasıl bin 
türlü azabı vicdani içinde boğu
luyordum. 

Keçtiğl yerlerde, mahıuı de-
recede itilaf kıtaatının f aallyeti 
göze çarpıyor. Ayrandok zırhlı
ıının baı taretlerl Galata köprü
ıünO.n üıt baıına kadar uzanıyor
du. Beyoğlu tarafında karınca gi
bi fıtkıran, yürüyüı halinde köp
rüyQ keçmek iatlyen kıaa f lstanlı 
lnıiliz oğlanları ellerindeki fillüt 
takımlarını havada çevire çevire 
birer daire reamediyorlardı. 

Saatler ıittikçe kısalıyor gece 
yarı•ı oluyordu. Caddenin her 
ıünkü ıeçlı mahallerinde ıarkan 
ecnebi bayrakları hayvanların 
ıırtına dokunuyordu. Biz bA.lA 
daha T opane önlerinde idik. 

Şu dakikada kuı olnp uçmak 
ııten bile değildi. Ortalığın zifiri 
karanlıkları arasından beyaz 
boyalı Fındıklı sarayı meb'uıan 
binası gözüküyordu. O kadar te
halük bu kadar istical beni hasta 
etmifti. Bugüne kadar yaptığım 
hizmetler bu ifa etmek istediğimin 

Sinemada: 
Romenofların son ferdi 

Korin Grift 

Can Kurtaran 
merhemi 

yanında kocaman bir hiç kadar 
hükümsüzdü. Bu okadar ehem- Hayatınızı ölümden kur-

miyetli bir mes'ele idi kt altı Marton tarmak için zührevi hasta-
ıehttlcrini Türkler unutmamalıdır. lıklardan sizi koruyan Can 
Tarih bu vukuatı ıefitlerln defteri kurtarnn Salvarjir merhemi 
hayatına siyah kalemle yazmııtır. arayınız taklidinden akınınız! 

(devan1ı var) ~m~~;;~;;~;:~ 
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FOTOGRAF 
\TE 

Fotoğrafa ait her nevi eşya 
İstanbul, Bahçekapı No: 2 

• 
KOPERNIK 

HAÇADURVAN 
Fotoğraf n1alzeme depolarından alnızl 

İhtar. Mağazamızdan alınan Filimler ve carnlar meccanen 
develope yapılıp 48 saatte verildiil gibi, arzu edenlere cam 

ve kağıt nümuneleri dahi verilir· 

@g~gg~~~~~g;g~=~~~~~ 
ADANA YEDİNCi l)Aİl{E 

su işleri n1üdüdügünden: 
Silifkede Gökıu ırmaiında mahmuzlar ve muhafaza duvarlarının 

ve ıet inıa ve taıla kaplaması ameliyatının bedeli keıfi olan 
(26200)lira mukabilinde ve kapalı zarf uıulile münakaıaya çıkarılmıı 
ve ( 930 ıeneıi ıubatının 24 üncü pazarteıi ıünii saat 14: te ihaleı 
mukarrer bulunmuı oldu~undan taliplerin ıartnarne ve evrakı fen
niyeıini görmek üzre Adanada ıu lı~eri müdürlü.güne ve Silifkede 
vilayet makamına müracaatları ve yuzd (7 ,5) ter:nınatı muvakkate 
akçelerile ıair vesaikı havi kapalı ve mühürlü zarfın ihale vaktin
den bir saat evvel İçel vilayeti makamında ınüteıekkil komiıyona 
tevdi eylemeleri ilin olunur. ( 2 ) 

,g§§§§§fi6§9§~~999§999§g§G 

f Çocuklarınıza iyi kitap verme
& niz mukaddes bir vazifedir. 

Ga~tasaray lisesi n1ü
dürlüg-ünden: 

929-930 den yılı üçüncü taksit 
tedris ücretlerinin alınmasına 22 
ıubat 930 cumartesi ~ününden 
itibaren baılanacaktır. Yüzde yir
mi tenzilata tabi ücretler için 
reııni vesaik ibraz edilecektir. 
Şu muarnele Mat 980 on beıinci 
cumarteıt gününe kadar devam 
edecek ve 0 tarihten sonra ücret-

~ • • Altın 

i 25 Altın yol 
.e 30 Altın merdiven 

! 3 o Altın kapı 

kitaplar 

25 Altın ıöz 

25 Altın it 

i }erini verrniyenlerf n leyli olarak 
devamlarına. müsaade edilmf ye
cektir. 

yelkenci vapurları 
KARADENİZ LÜKS 
VE SÜR'AT POSTASI 

Samsun: vapuru 

12şubat:Çarşamba 
günü ( Sirkeci ) rıhtımından 
hareketle doğru: 

(ZONGUJ.JDAK, İNEBO
LU, SAMSUN, ORDU, GI-
RESON, TRABZOM, SÜR
MENE, VE: RIZEYE) gi
decektir. 

Yelkenci vapurları sür'at, 
temizlik iyi servis itibarile fev
kalade mükemmeliyeti haiz 
oldukları gibi ( Kamara ) ları 
sıhhi ıeraiti haiz elektirik ter
tibatı kalorifer tesisatı mükem-
meldir. 

Üçüncü mevki 
Yolcuların hertürlü istirahat

leri esbabı temin edilmektedir. 
Tafsilat için: Sirkecide 

(YELKENCİ) Hanında (YELl KENCİ VAPURLARI) acen· 
liğine müracaat. 

Telefon: İs: (1515) 

İNGİLİZ (HÜSEYİN RÜSTEM) 
VAPURLARI ( MERSİN ) 

POSTASI 

Her Perıembe günü munta'" 
zaman ( Sirkeci ) rıhtımındaO 
kalkarak: ( Gelibolu ) ( Çanak
kale) (İzmir) (Küllük) (Fethiye) 
(Bodrum ) ( Rodoı ) ( Antalya ) 
( Alaiye) ( Merıfn ) limanların• 
ufrayarak aynı seyri takiben 
( lıtanbula ) avdet eder. 

~-"'..,..A..~ota..."91P..ıtt...__~J 

tft~~.!~!U~~~ 
Vapurlarında son ıiatelll 

elektirik teçhizatı mükemmeldir• 
Birinci ikinci ıınıf kamaraları 
fevkalade lükı ve her türlil 
istirahat eıpabını te'min edecek 
ıekildedir. 

Üçüncü mevki 
Yolcuların tatirahatlerl ta· 

mamen te'min edilmiıttr. 
RÜSTEMIYE: vapurlarının 

sür' atları ziyade olmaaı itibarile 
mem~kette vücudu ile bihak· 
kin iftihar edilecek bir müe11e-
11edir. 

ADANA YEJ)İNCİ DAİRE 
su işleri müdürlüüğnden : 

Adananın Seyhan ırmağı ıol ıahilinde ve Hadırlı köy önündeki 

duvar ve mahmuzların tamir tnıaaı bedeli keıfi olan 12601 lira 

7 kuruıla ve kapah zarf usulile münakasaya çıkarılmıı ve 930 ıene· 

ıl ıubatının 20 nci perıembe günü zevali ıaat, 14 te ihalesi mukar 

rer bulunmuı olduiundan ıartname ve evrakı fenniyeılni aörmek 

üzre ıu itleri müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin yüzde 7 ,5 

teminatı muvakkatelerile vesaikı sairelerini havi kapalı zarfın 

ihale vaktinden bir ıaat evvel Adana vilayet makamında 

müteşekkil komisyona makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilin 
olunur. ( 2) 

66,~ff'~~'"'b+ ~"''"~bb'~·'~"'b~ff,64~1 ı ••.•• 'V•.. • ••••• ~,.. •••• ~ ..... 
·~ :~: ÜSKÜDAR BANKASI .. ~ . 
• :. 100,000 LmA SERMAx"-ELİ TÜRK 

:~: ANONİM ŞİRKETİ 
.. ~. 
.. ~. E~nafı himaye maksadile teşekkül etmiş milli bir mües-
.. ~. sisedir. Müsait Şeraitle tediyat kabul eder ve mutedil faizle 
.~. ikrazatta bulunur . 
.. ~. Merkezi: Usküdarda iskele kurbunda •!• 1'el. Kadıköy 500 
..... .w . ~ 
6bbbb6'ff'b6b6~bbbAb6Ahbb~~,~~'bb~ ........................ ~ ....... 

; 25 Altın anahtar 

: 
25 Altın hayat 

EMVALİ METRUKE MÜDÜRLÜGÜNJEN: Küçük hikayeler 

25 Evvel zamanda A 
5 Altın nehir hükümdarı ' 

85 Fili aldatan tavıan 

25 Doıtluk 

I<.on1anlar 

75 Mercan adası 

50 Küçük kadınlar 

65 Gkö rehperi 

Ölüm yoldaıı 

Genç kızlar için 

60 hım ve kuvvet • 25 Gene genç kızolıam 

Semti 

Büyük/da 
Koıka 

.. 

Mahalleıi 

MfaıarKemalettin 

" 

Sokağı 
Maden 
Laleli 

" 

No. 

63 
54/66 

56/ 68 

Nev'i 
Ev 

" 
Dükkan 

. Küçükpazar DenıJrtaı Kantarcılar 22 ,. 
,, ,, Riiıtempaıa Cambazhane 19/50 ,. 

Boğaziçi Paıabahçe Köybaıı 13 Ev 

İcarı 
L. K. 
50 ş. 

15 .. 
4 " 

10 ,, 
20 " 3 " 

8 " Buraaz Çarıı 84 ,, 
Edirnekapı ffacı Muhittin Acıçeıme 1 O Dükkan 4 ,, 

,. j\tikMuıtapaıa Attar 9/11 Ev 5 > 

Bakırliöy Zeytinlik Barıthane 84 Ev 8 " 
Cibali MollaHüarev KüçükMuıtapaıa 33/G 1 Dükkan 2 " 
Fener Giilçami Fener caddeal 278/238 Maa bahce ev 8 " 

,. ,. Haınami Muhittin Aynalı bakkal 82 Dükkan 2 60 

1 
Umumi satış )'eri : Babıali Ankara caddesi Küçükpaza.r Sarıdemlr Kıbleçeıme 31 ,, 10 ,, 

d Mercan Dayahatun Yeni han 28 Oda 10 -

Türk neşriyat yur u Balada evsafı muharrer emlakin 15/2/930 tarihine müıadlf Cumarteıl günü ıaat 14 te teaıd1~:: 
......_ _ icrayı müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin °!o 7 ,50 hesabile teminat makbuzlarile lıtanbul Milli Elll 
~§§§S§(l}:§'fi .... ~~~9~§§!5§9 Müdüriyeti icar komlıyonuna müracaat eylemeleri. ~ 
--~~..=-.:=::::::..=..=...=-:::_;:_.::=:.=;_;~:::!...:::.:..!~~~~:.=.-=--.;;;......~~~~~~=--.:....:...~--~~~~~~~- -~~--~--~----~~~~~~~~-------

1'" as h i h J•1:ÇJl;;Ii,iJ~~ (P't11 i.l v~l1/ Ok$üriik- BogaJ! h~staJıJ1ttJrınde . ~- ~. 
Dünkn nuıhamızda 4 üncü sa

hife 8 üncn sütunda Iatanbul 
4 ürncil icra dairesi ili.nanda 
N. 1 dükkln havaıı olacak yerde 
ıehven hanesi ıeklinde1 çıkınıf 
olduAundan tashih olunur. 

VERC/ıllLİLEHE 5fRACALll.ARA, t/Z'llt 
ve KClıfıK zAiı,-1.1Kı.ARtNA. HAl'ttt€ 
VE SÜT 'ıllR~ll ICADINLARA, ÇOCIJIU.A
li/N 8iİYÜ/ltE5İNC, f:Etf/J( İftRtKtlKL 4' 
RiNA , HA~TAl.IKOAM KALl<ANJ.AR.A .• 
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BEKTAŞİLİK-SÜNNi LİK 
ŞİİLİK VE FARKLARI ı.. 

, 
... ~ •• ~ .. -~ ..... ~ .. § ............ .. 

Türkiye Sanayi ve Maadfn Banakasına alt fabrikaları 

A~ABİ, FARSİ, ~CNEBİ ESE:ı.tLERİN TE~Kİ- JI 
KINi: Mtl"STENIT İLMİ, CIDDİ TEFRiKA 

1 ~~~~~-~•- ıs-~~--~-~~~~ 
1ıte bunun içindir ki, bir -Öyle lıeMaliki olacak.,, der 

aile temelini, bir aöz ile yıkmak ve Maliki hocası da : 

~ 

yerli mallar. Pazarı 
iST ANBUL : BAHÇEKAPI BİRİNCİ V AKiF HAN 

Bayram münasebetile Büyük Satış 
alda manbğa ve hiç bir dine mu- - Kuzum hocam, imamı Ma-
Vafık değildir. Ukl daha sonradır diye hocayı 8 1 1 * ıtzam etmek ister. Şeyh te : : Hereke Mamulatı 

Meıhur lngtliz ıeflrl (Sür - Artık, Hanbeli olduğunda • 

Feshane Mamulatı 

Safi yün ıayaklar 3, 1/2 lira
dan Zarif koıtümlük kumaılar 

1 Beykoz mamulatı 1 
Dayanıklı zarif ayakkaplar 

ıiyah ve ıarı 
Erkeklere: 4,1/2, 4, 75, 5, S,25. 

6,1/2, 7 lira 
Çocuklara: (No 30-40) 

Cammelkem) J lran tarihi ) .un- ıüphe yotur. Hırsız kat'iyen Han- ~ 
vanh eıerinde ıöyle [anlatıyor: beli lmlı ·,, demeıile Hanbeli ho- ~ 

( Şah Hudabende ) ilmindeki caıı hiddetlenir : • 

Mendil, boyun atkılan, tafta, 

mobilyalık kumaılar, zarif 
yünlü koıtümlükler, paltolar 

Fiatlar mutedildir. 

3, 1/2-5 liradan 

ıünni padtıah bir giin kanıına - Siz galiba hiç tarih bilmi- " 
hiddetlenir, birden üçe kadar 1 yorsunuz. Bilse idiniz imamı ı ! 
bot olıun der. Hulle etmek lazım- Hanbelinin daha sonra olduğunu wı -----------
gelinelde, ıah, bunu yapamaz. elbette anlardınız. Şeyh le : i 

Zarif paltoluk kumaılar 7 lira
dan Battaniyeler: Menim ıonu 
münasebetlle ve halkın lstifa
deıini temin için büyük boylar 
675-700-750-1000-1200 kuruı. 

4 liradan 

Derdini yanar, nedimlerinden - Ya ... Demek ki bunların 
birisi; bu iti halledecek bir hoca hepai Peyg'lmberden ıekıen yüz 1 

tanıdığını ıöylemeıile : ıene ıonra gelmit adamlardır.,, ~ 
_ " Aman bocayı bulun ! ,, demıfne "Evet,, cevabını aldığın- 1 

dan: diye emir verir. 
Hoca [ meıhur ıeyh Hasan -Peki, o zamana kadar icra e-

Şapkaların envaı 

Erkekler için ıon moda ve 

en güzel ve müntahap 

renklerde 

3,1/2, 5-8 lira 
1\aıir) buldurulur. Şeyh, dört dilmiyen bir kanunu nereden çı
nıezhep ulemıuıının bulunacağı kardınız? Peygamberin söyleme- ~-------------------
bır meclis teıkilini iller; meclis diği ve yaptırmadığı bu i~I, siz, 
toplanır. nerede buldunuz? Hangi ıerlatle 

Bütün ulema gelir ıeyh, alemin karısını boı ediyorsunuz?,, 

1 en sonra, ayak kapları elinde der, ve ayak kaplarını alarnk 
kapıdan görünür, ayakkaplarını çıkar, gider.Hocalar da ilzam olu-~ 

• padiıahın baıı üstündeki rafa nur, Şah Huda bende de karıaına 
koyarak padtınhın yanır.d&ki kavuşur. • 
bot yere oturur. (Devamı vat) • 

Padtıah, ıeybjn bu terbiye- lf. lf. : 

J aketler, kazaklar 
Yün, örme ve ıayet 

tık biçimde 

3-4, 4,ı/2 , 5-6-7 lira 

~~~~~-------
Bakırköv ~tamulAtı 

Çadırlık, te~telik, perdelik 
bezler sailam Amerikan bezler 
M. 34_35, 1/2 kt· Çarıaflıklar. 
yatak kılıfları, yelken bezleri 

ve örtülerin envaı. 

Hanımlara mahsus 
Sureti huıusiyede imal ettirdl

ltmlz gayet zarif metin yerli 
iıkarpln ve ayakkaplan. 

----·-Fevkali.de ehven mnhendlı, 
mektep ve avukat çantalan 
Bavullar, eğer ta kımlan ve 
ıeyahat levazımatının envaı, 

İpekli kadın 
çorapları 

105-110 -120 kuruş 
------------------------Çocuk şapkaları 

120 kuruş 

ıtzce hareketinden hiddetlenirse Mazeret i 
de [bırıey söyllyemez. Rakip : 

Dünkü tefrikamızda, ıu ha hocalar padlıahın cana sıkıldı- -
talar olmuıtur : 

siyah ve sarı 
DAVANIKLI ZARİF AYAKKAPLAR 

ğını anladıklarından, ıeyhi tek-
1 - Birinci sütunun sekizinci ' dire baılarlar. Şeyh te : 

aatırında baılıyan 
- Efendim, hazreU Peyıam- A 

450, 475, 500, 525, 600, 650, 675, 
725 kuruş ber zamanında bir vak'a oldur- - Şiilerce Peyıamberln 

du,bir cemiyette eıbaptan birinin eıbabının hepıl adil olduğundan SSS99~•1IWJlla-e999 .. f fı~~~@~=-····-·~~·;;;•;;~;;;;·~~~~~~, 
ayak kapılarını Hanefi ulemaııp- bunların rivayetleri makbuldür.,, • ;'V8':9W~"' k·ı nhısarı ı ı 
dan blriılçaldı. BuradadaHanefi fıkrasındaki" Şiilerce" kelimesi ispirto ve ispirtolu İÇ 1 er 1 .1 ARIN,,IN TAKV M 
hocaıı bulunduğu için korkum- yerine "Sünniletce,, olacaktır. ı ·· ..., •• den Ş bat 
dan a•ak kapl b ti Umum mu•• du•• r ugun y i lh le olan Senet ÇARŞUAMBA Senel ı arımı uraya ge r- 2. -lkinci sütunun 15 inçi sa-
dtm, koydum de·r. Hanefi kocası: tırının ıonunda baılıyan : "lkinci icmal ve hülaıalar münakasaya konulmuıtur. :~~ :.arı mil- Reımlye 12 Hicriye 

- imamı Azam ebu Hanife defa tekrar geçlmılzlik olursa 25 ıubat 930 uncu •alı günü saat onbeıe kadar te k zı;:yonJklta· 1980 18!!,_ 
hazretleri, hazreUPeygamberden ıene bi.kim huzuıunda ... ,,fıkrası- bayaat komisyonunca kabul edilecektir. Taliplerin om Namaz vakıtları 
80 ıene aonra dGnyada bwWUDuf• nın dotruıu f6yledtr : betine müracaatlan. _ = . ~ . EN Alafranga Alaturka 

l.rclır. •ikinci defa gene hAktm hu- ZONGULDAK NAFİA BAŞ MUHENDISLluIND •. d. G"'-ef •• d. 
Sekıen ıene aonra selen bir zurunda evlenir, tekrar geçim- Z guldak- Çay Cuma ( 10) Bar- Giineı 6,58 uu 1,19 

adamın mQrltlerl, nuıl olur da ılzltk olursa gene hakim huzu- Zoaguldak villyeti yollannda on il da (5) ki cem'an Ôyle 12,28 Ôyle 6,rrn 
b ? ( 5) C Eflanı yo arın lk h d u bınazhlı yaparlar. Söyledllln runda, tahltler muvaceheılnde tın Çay Cuma 1 ve Ova uma - i •e evrakı fennlyeıinjp indi 15,19 udn 1 9,,0 
yalandan utanmaz mııın ? der. boıar.,, (40) kllometrolUk kııımlann lıtlkpf~f c;azarteıi günü ihale edlr'- Aktam 17 ,89 .t\ktam 12,00 
Şeyhte: aman evlat lhUyarh- ihzarı 17 - ıubat - 930 tarfblne milıa 1 rfla münakasaya konul- Yatsı 19,10 Yallı 1,81 
lıma atfedlnlz ı Şafii olsa gerek Hava nasıl mek Qzre- yirmi gün müddetle kapa 

1 
za Zo ldak Nafia bat mü- lmıa~ 5,18 lmaak ıı,sp 

demeılle, Şafii hocaıı: muıtur. Şeraiti görmek fltiyen zekvalb~n de ;::de yedi buçuk temi- Ramazan Kaıam 
- imamı Şafii, imamı Azam- Yeıllköy rf\ıat merkezinden hendiılljine •e munakaıaya lttlra ç il birlikte mezkQr giinde 13 97 

d alclıtımız malQmata nazaran kk ta akçaaı ve veaalkı llztmeı e t 1 J ilin 
an daha ıonra gelmltUr. Diye derecel hararet yükıelmektedlr. nalı muva a 1 de tabatı vQcut eme er 

ce•ap rf Şe b K ıaat 15 le vilAye daimi enctımen n .. ~~S!!i~·~·~r~.~~y~t~e~~!!!!!!!~~-- :a:r~l:h~tl~m~a~lt~yo~k~t~u~r.~~::::~L:~~~~==~!!!!!!!~~!!!!!!~~~!!!!!!~~~~~~~::~::::~~ 

Tefrika numarası: 12 
Kara Kemal Bey hayret için

de: 

- Ya! .diye dudaklannı ısırdı. 
Evet, Abdülkadirin tahmini çok 
doiru olabilirdi. Polisler takip 
edecekleri adamın büyük bir ca
mi kapısı altında tehlikesiz tehlı
keılz ıazete okuyacafına aıla 
ihtimal veremezlerdi. 

Kara Kemal Bey Abdülkadi
rln elinde tltrlyen gazeteyi alıp 
Jere bırakarak ıordu : 

- Birader' ıen ne yapıyorıun 
:-=..:~:_~akit ıeçlrtyonun ? ıe· 

--.... delikttr. 

Neler ltitiyorıun ? 
fedecekler mı dersin ? Bizi keı-

- Ona asla ıüpheniz ol 
Ben maarifçi "Ş-k _ maıın. 
edildlflni aazete~e:;:~n,, tevkif 
maz derhal k d kur oku
glttlm. Ot- d ar eıirnin evine 

a an kendı 
de ufradırn K evime 
ılviller dolaıtıİını ~~ önGnde 
dınız mı ? aor üm. Anla-

Kara Ke .... ı B k aaıa ey ı orku Ve 
heyecan içinde ıeıl kıııbıııı ıtbı 
ıordu: 

- Senin e•lnln 6nGnde. een 
nvecle oturuyord-.n? 

olunur. 
_ Peki, ıtmdl ne yapıyorsun Kara Kemal Bey, korku için· 

_ Güzellerin daima ılrlP çık- de yilkıek ıeıle ıöyledl : d diye ıordu. 
tıkları bir ı.aoıamın karıı1ın a • _ Hiç d6n büUln günümii - O halde bana da gelecek· 

- Nasıl baınam mı? SultanAhmet parklle (camilerde) lerdır, Sen arkadaılardan kim,... 
- Evet (ledlk paıa hamamı.. Ak Şahin pata el- J.l 16rd6n mQ? 

B 
azerine, kara(Ke- geçirdim. ıam 

u cevap r b 1 d varındaki kiiçük aıçılardan bl-
mal Bey) - blllyoftlm. -ıt 1 er en (Y -•k ) rinde 'epıek yedim. eııu apı 
göz kapakt.fllll k~~payıp açtı. lıkeleıl tarafında dolaıtım. 
Abdülkadir dedi • ' 1 l rcl Geceyi de hamamda geçirdim. 

_ Ben bU ,ıbt meı e e e e 
H n Bu yerler, hep polislerin f 6phe 

çok ihUyath da•ranırım. eme etmlyeceklerl gibi yerlerdi. 
•aklandım. ,sonra aaklandılım Kara Kemal Bey, merak ve 
Yerde de du..-ıııadım. d 

C ceıinl (Beyoflun a takdirle ıordu : 
Moık uma) ~tahanesinde geçir· - Ya bu gece ? Bu gece ne 

ova ..-- 1 '?Para- k ? dtrn. Bıbllelll bi lr mlılnlz · yapaca ıın 

1 flllO hep orada ıabahlar- _ Bu geceyi (Kostantlnopl) 
ıız ar il d eçırmek niyetindeyim. 
lar. b ote n e g 

Kara Kemal Bey• b6yle lr As evvel ıene bizim ev civarına 
yer bilmiyordu. Çünkü lSyle peı· aittim. şayle karııdan baktım. 
paye yerlere filin glttlli yoktu. ıene 1>91isler dolaııyordu. 
Bununla [beraber eski pn pr- ~ .,._,_ mı azizim ? 
mot bir çapkın ıtbl manidar ma· _ Hail • '" . • Bundan anhyo .. 
Didar aaıcımaedl. Kim bilir ~R,- rulll ki, benim için tevkif emri 
diılnln de bir valdtler hanP, kah· -.inltl&r 1 
velerde ukh• ~ ........... ~ 

- Hayır· • yalnız dart aaat 
evvel (Nallan) evine ufradım. Bir 
kaç ıaat kaldım. Çocuklarına be
nim hakkıında ııkı tenbiblerde 
bulundu· Oradan çıkmak mecbq· 
rlyetlnde kaldım. Dofru buraya 
geldim. Ortalık karannca, ılrk~ 
elde Yemek ylyecelfm. Oradan 

da Kaıımpaıa, Haık6y tarafla• 

rında dolaıbktan eonra ıece ya· 

rııı (Koıtantlnopl) oteline cttmek 
niyetindeyim. 

Abdülkadir, burada ıeılnl ya• 

"af1attnıı, Kara Kemali• kulalı· 
DA eiJlmııu. Yavaıça fııaldadı: 

1 
- Ben yann ~ece; .l.tanbJlu 

terkedeceilm ! 

~-> 
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,. ............ ~(GERZE) 
•••••••ss•s•••~ vapuru 

Hacı Yakup zade Ahmet 

ve şeriki vapur idaresi 

( GERZE ) Vapuru 

( Gerze ) Vapuru 

il 
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~ Basri Bey kaptan şin1diyc kadar 
: Karadeniz yolcuları tüccarları sırf 
• (Basri) Bey kaptanın şahsına olan 

I
~ teveccüh, emniyet ve itibarile Ka

radeniz de pek büyük bir şöhret 

0 
kazanmıştır. · 
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TİCARETİ BAHRİYEMİZE İL TiHAK 
BASRİ BEY KAPTAN 

YENi BİR GEMİ 
HaL~ı Yakup zade Ahmet ve şeriki vapur idarehanesinden haber aldığımıza 
göre 12 mil sür'ate malik ve her türlü konfürü cami birinci ve ikinci sınıf 
kamaraları, güverte yolcuları için mahfuz yerleri bulunan (GERZE) vapuru 
bu defa İzmir - Mersin hattı muntazam postasına • başlayacaktır. 

· En müşkülpesent zevat TüccARLı\ııIMizA Gemi Perşembe günü ilk 
, ~~mnun edilec~~ su~~::~0;.~~:e;:!::e~ seferini yapıyor 

) olcular ıçın rahat kamaralar ıyı ve ehven hatta ııleri olan herkesi, İlk seferine Şubatın 13 ncü f>erşen1be günii 
fiatlı yemeklerle en müşkülpesent olan kimseleri tüccarları azaıni derecede başlayacak olan GEI~ZE vapuru Çanakkale-İzmir 
hile memnun eylemektedir. Ayrıca tüccar malı- memnun eyleınek olduğunu.. - Küllük - Bodrun1 - Rodos - Fethiye - Antalya -
nın iyi muhafaza edilmesine ve vakit kaybedil-~l1terek yük ve gerek yolcu Alaiye - Anaınor - Silifke iskelelerine uörayarnk 
meksizin mür$İli ileyhlerine teslimlerine bilhassa huıuıunda kendilerine ıuhu- l\1ERSİNE azİnJct ve aynı iskelelere ;ğriyarnk 
İtina edilmektedir. let göıterınkt.ır.---~ avdet edecektir . 

• 

Fazla malu" mat l•Stl•yenler .. (Sirkecide Yalıkötkü caddesinde küçük Kırzade hanında 3 numaradaki idare 
hanesine) müracaat etmelidirler. Telefon: lstanhul - 3118 


