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2 lnd Sahife YARIN 

;;ı;;:ı:;:·iktısadi 1 Hariçten alınan Telgraflar 1 ingiliz lirası ahşverişi 

------Harbi ~~idenberi dün- ır yangın manyada Bankalar komisvonu artırdı mı? ., vaziyeti 8 . j Al 
yanın her tarafında bir buh- MAHSULLERLE BİR-· BELE DİYE i N Ti HA- Böyle bir şayia çıkmışsa da komiserliğin malO 
r~nı iktısadi devam edip gi- LİKTE İNEKLERİ DE BiNi MİLLİYETÇİ SOS- mevcut değildir~ 
dıyor. . . YAKTI YALİSTLER KAZANDI ------

Sanayı ve t~caret ~ı~a- Reniı 9 ( A.A ) - Gece Berlin 8 (A A ) - Phu- Borsada İngiliz lirası dün bir kimsenin ayni ve 
!11~ d~:U~~r,d hl ır çok ışcıler vaktı zuhur eden bir yangın ringe de ~e Ba.vy~rada be- sabahleyin 1056 da açılmıı kambiyo alabilmesine 
ışsız guÇl'uz o aşıyor. b- -k h l h k - - b fi tt 1053 b k J ak dı Bugün dünyanın en zen· uyu a ır arı ta rip etmis- Iediye intihabab ıükün için- a ıa~ u~tu u a an e ıra ~ mam ta r •. 
gin milleti bulunan Ameri- tir. Mahsulat, ziraat maki- de yapılmıtbr . Milliyetçi dütmuıtur. Borsa komiser Dığer taraftan ın 
kanın bile vaziyeti iktısadiye i neleri 76 koyun ve bir çok sosyalistlerin kuvvetli bir ek- vekili Hasan B. İngiliz lira- raıı alııveriıinde 
parlak bir mahiyette gö te- inek yanıp kömür haline seriyet kazo.ndığı zannolu- sının son vaziyeti dolayısile rın yirmi, otuz par• 
rilemez. Ve bu sebepten d°: gelm,!t:r · b .. , .. 

1 

f nuyor. dün de ıunları ıöylemlttir : o~an komisyonlarını 
}ayıdır ki Amerika hükfunetı S) an U) ll) or. içtimai sigorta kanunu Bilhassa bu gün öğ- bıre 10 kuruıa çıka 
yerli sanayi ve ticareti teŞ· Nevyork, 9 (A.A) - Ha- D . 8 ( A A ) _ leden sonra borsada hara- piyasada ıayi olmuıh••" 
vik için memleketin kapı· itlde Amerika aleyhine vu- M ~ua~vv' b d · - 1 retli muamele olmuıtur tayfayı Borsa komiae 
}arını ecnebi ithalata karşı kua kelen ilyan tevessü et- d'~ buc eur,k ura ~ 10

.Y ~- B k k' 1 1 d 1 · soran muharrirJmize 
V h 1

• ı51 ir nutu ta içtimaı ıı- an a ıfe er n e sab an B 
kapal!1ağa bunlara karşı ağır mfıtir. aziyet va im te a- h k b 1 h 1 ey: 
resimleri koymağa karar ver- kkl addedilmektedir. go~ta akkın~akl kanunu am tyo arın 1 tiyaç ara le- - Böyle bir teye i 
di. bu mesele Avrupada istifa) ı geri almış mudafaa etmıı ve memle- vafuk edip etmediği tetkik vermiyorum. Eter va 
umumi heyecanı mucip oldu. Nanken, 9 (A.A ) - Sh- ketin haya.ti kuvvetini teı- edilmekte ve alıcılar tara- hal komiserliğe tiki.yet 

Avrupa Amerikaya karşı hang kaiıek in lltifasını geri kil eden zıraat lehinde ça- fından g6ıterllen vesikalar maıı icap eder. H 
iktısadi bir ittehat aktine aldıgı rivayet edilmektedir. litdığından dolayı memnun muayene edilerek damga- bizde böyle bir tiki.yet 
dair fikirler uyandırdı. .. . Yunanistanda ve ınüftAir oldugunu beyan ıanmaktadır. Bu ıuretle cut değildir, demfıtlr. 

~vrupanı~ı en muhı~ 'fahsulleri mahvolan kö lü- eylemiıtfr · J· Loucheur, Yukarı ilez ·ada beledi e 
sanayı ve tıcaret merkezı ler bir şehre hücum ettiler ılmdiki Fra nın muvaze- . . y y 
olan lngiltere de sana~i Atına 9 (A.A) _ Herak- nesini bulmuı ve refaha erlı- V ıntıl8ıalı(atAı A ) _ Pariı , 8 (A.A) -

· t · l · d hır ' i ld artova, • ' u li i d M T e ve ticare ış erı urgun . le civanndakl köylere men- m f o uğunu beyan etmtı Yukarı ıllezyanın 258 nahı- san mec 1 n e • 
halde bulunuyor, ve netıce ıup binlerce köylü müıellih ve •özlerine tu ıuretle ni- yeıinde y la b l di ile nafıa bütçeıl m 
· iharil d h ta hesapsız apı n e e ye ~t . e. e. 8 sız Sos- olduklan halde tehre girip hayet vermltıir: intihabab büyük bir ıükfın muharriri araıında 
ışciler ışsız kalmıştır. . orada nümayiı yapmağa ve Artık içtimai fıllhattan içinde cereyan etmitlir. ça flddetlı bir hadiıe 
yalist Makdona1t hü~~m?tı üzüm mahsullerinin mahvol- bahıetmiyeçeğiz, onları tat- Şimdiye kadar malfım olan ebnlttir. Mazbata mu 

v~!~~rin~ rı~fe~i~ehl~z ~;~ maıından mütehasaıl ziyan- bika. çalıf&cağız. Sulhe re- ~eti~~e;e göre 114 nahiye- yollann tamirine baıl 

bsızla~ın ızape 14 entoda mu- lannı kapatmak üzre hü- lince, onu bütün kuvveti- 9el6 :_ lketk taraftan blBok için ilk taksit olarak 
u mıyor. aram kfı ti 1 1 . t diğ· i b- _ d" cu.a ı azanmıtbr. u 

halifler tarafından şiddetle me n mua~enetini talep m z e ıı e ım zi utun un- azalardan yediıi Almandır. milyon tahsisat v~ 

nl 
etmek teıebbusiinde bulun- yaya ispat edeceğiz. Muhalefet fırkaları 173 aza- lüzumunu mtdafaa 

tırpa anıyor. 1 . d k Vakıa lngiliz hükfune- muı ar ıae e as eri kuvvet- Fırtına Fıransayı da lık temin etmitllr. Bunlar- ıırada K, Tardiyeu ıö-
ti lngilizl:,sanayi ve tica- ler tehre girmelerine mani sardı dan Mkizl alman ekalllyeU- nf&l'ak: "Siz 100 

. . b' mahreç teda- olmuılardır. ne llMDMIP n•• w •der tawa- ı.a = unuz H 1b 
retme vi.sı ır .

1 
R S ankenden çıkarılanlar Pariı, 8 ( \.A.) - arla fından kazanılmıtbr. b-" 

8 

• a 
rik etmek arz~sı.e us .0 : Şanghay, 9(A.A)- N _ havaliıinde tiddetll bir fır- Fırtuıa devam ediyor utçeye JOO milyon k 
· h .. kA t ıle tecdıdı an p ( ) B vıyet u uı:n~ 1 .. kenden iki vapura bindi- tına zuhur etmlttir. arlı, 8 A.A - Fırb- rum. utçeyi düıunm 

münasebat ıçın mu1~erata rilmit olan lngiliz ve Am _ B. f thoJ na devam etmektedir. Pariı ziyade ıiyaıi maksatlar 
girişmiş ise de bu müzake- rikalı 75 kadın ve ~ ır u maçı havaliılnde telgraf ve tele- tince kotulmadıkça ıoo 
ratın ne. gibi. bir .n~ticeye öğleden sonra Şan:~: a l'elemekliler Belçikayı fon muhaberelerine arlz olan yonun 300 milyona te 
vasıl olabılec~ı k~tırı~e~ez. gelmtılerdir. y ann Nankey _ yendiler teıevvütün arttığı haber ve- naııl mümkün olabilir,. 
Fransada dahı vazıye~ı ıkti- den batka bir grup da~ Amıterdam, 8 (A.A.) - rllmektedir. mittir. 
sadiye o derece kvahım ?h: gelecektir. a Felemenk ve Belçika takım-
maJda ~rabebr. pehatled mducı.lı Nankenin müdafaası lan arumda yapılan futbol 

mnunıyet u e eğı -~~- Yalnız Fransanın vasi Nanken, 9 ( A.A. ) _ maçında Felemenkliler. ııfıra 
müstemlikeleri Fransız sanayi Hankeon kuvvetlerine men- karıı ~ir ıayı ile grlıp gel 
ve ticareti için oldukça ehem- ıup iki fırka buraya gel- mlılerdır. 
miyetli bir amil teşkil edi- mittir. Hükftmete ıadık Vapurlar geri clondıi 
yorlar. olan 50.000 kitilik bir kuv- Boulogne-ıur-mer, 8 (A.A) 

Bir taraf~ıın ham mevat vet Nankenl müdafaa Ct- Fırtınanın ıtddetl aaba\a 
tedarik ve dığer tar~ta~ ~a mektedlr. karıı azalmıt olduğundan 
Fransız maınulitını ıstıhlak MARSİLYA BELEDiYESi İN Manı 1ı'denlzinde v ı 

· Mİ AFlRLERI apur arı 
eylıyorlar. muntazam seferler yapma-

Bu sebepten d?layı d~ b~- Marsilya, 6 ( A.A) - lan imkin dahiline girmiı-
gün Fransanın . ıktısa~ı, sı: Komlıer yıkılmak tehlike- tir.Fakat öileden aonra rilz
yaseti müstemlıke sıy~tı ılne maruz bulunan beı glr tiddetlni arbmııtbr. in
mahiyetini iktisap ~tmıştır. binayı tahliye ettirmlttir. giltereye gitmekte oLm bir 

Almanya ise harbı ~mu· Belediy, yüzlerce kitlyi vapur Calaiı limanına dön-
mi neticesinde bu noktaı na· misafir elmlttir. müttür. 
nazardan büsbütün makus . . 

b
. . tt bulunuyor: Zaten alelhu u İtal)an dalıı ıktısadi vazİ)Cl a)'ni 
ır vazı ye e · · h h · · d ıh · k d 

Bütün müstemJikelerini sana)k'lı b~r .ı k~mf:umı eı }erı lmer ez e bulunuyor ve böy-
. V . . . büyü ır ın ışa a maz ıar ece huuün bütün sa · 

kaybedtmiştırh · e sana) 1 ıçın olmuştur. İtalya hakiki bir memleketleri mü külat i~~nyı 
icabe en am eŞyayı ecne- . l k . l d :. ~ -. 

1 
d darikt sanayı mem e etı o muştur. e kı\Tanıp duruyor. 

hı memleket er en te e .. k. f d · · J)•· 

1 B
. 1 h Hu umet tara ın an ıttı- unyanın her tarafında 

muztar ka mıştır. ınaena e dl . 1 b b . . f . haz olunan te nr er u ap· ıcrayı hükmeden bu iktı adi 
A~n~anı::rb.sınaı v?d =~ ta kuvvetli lıir amil te kil buhranın ne \akit 1.ail ola-

halvazıyldaretı lm 1 umAlumı e .hrrı etmi:.Jerdir. Bununla beraber cağı kc tirilemez )'alnız şu 
e o uş, man ı a- l ı d .J • ' -

ahas k 
,_ dar 1 iktı at buhram ta )U a uahı rası a~ikardır ki iktısadi b h 

cat s ı pe ço"" a mış- . :. u -
tır. Elyevm bilhassa şark ti- tesir icra ından halı kal - ranlar iktısadiyat kanunlarına 
caret piyasalarında Alman ma~ıştır. Or~~a .. d:1hi sanayi tabidirler. Bu kanunlar muk
emteası yerine en ziyade Jtal- ve tıcaret muşkulata maruz teza ınca zuhur ederler, yine 
yan, Çekoslovak ve Belçika bulunuyor. . bu kanunlar mucibince mün-
mamulltı kalın ,olmuştur. Çekoslovakya ve Belçıkada defi olurlar. * * 

Sultan A~iz devrinden levhalat 

lfJ 

- Aldı~ın yetmez mi? inayet ola., Sıra başkasuurıdır / 



YARIN 3 hctl Sahlf e 

(_ı.ı.em•l•ek•e•ı •H•a•be•r•ıe.ri_) Bir müdiri umum~~~alahiyeti mes'elesi 
BiR DARGINLIK Liman şirketinde mubayaa 

ve tamirat usulü 
değişecek mi? 

---
Karşılıklı iftiralara mı ,ı;ebep 

olmuş 

Ayvalık gümrilk müdürü 
ile mıntaka amiri arAıında 

-====;;;;;;;;;----- feci bir ihtilaf tahadaüı et-
DE MUHAREBE YAFADA y AHUDİLEB mittir: • . . Liman ıirketinin müdü-ı yapabilmektedir. Hatta bir• 
biri bi 1 rl i • I • Mudur, mıntaka amırinı - • .1 .... '\ .. d iki .n. defa bin re ne g rıyor ar laf adaıı bildiriliyor: 

1 
ki h . ru umumıye nizamname ı e 15..... e ' uç er 

veytten yazılıyor: lılanı ve hirıstfyanların kaçakkcı 1 a itti aAm ketmıı, verdiği selahiyet son gün- lirayı apnamak ıureUle mG-
dı ed lı mınta a amiri n araya l d 1• ld 

Y en a nan haber- yahudilere karıı tatbik et- -racaatla müdürün (lSO) er e a akadar mahafi e dürü mumtnin bu ite ae-f öre Hicaz ve Neclt mekte olduklan boykotun ::1.Jere yardım ettiğini bil- tiddetle tenkide uğramağa lihiyeti olduiunu n•zam-
bnl11üut idaresi altın- ıtddet peyda etmesi üze- dtrmtıttr. baılamı_1tır. Haber aldıfı- name göıtermektedir. Bu 

\inan Yerlerdeki bütiln h dl Bu hadiıeni Ayvalık mıza gore bu ıeli.hiyet ıu- dikk ti lbettflin 
bir çok hediyelerle rine Yafadaki ya ~ ~uc- gibi Midillinin burnu dibin- dur: 1000 liraya kadar ya- :aza;:. l~ d c;. b -

....... --r ulemadan yüz kiti c:ar' bir yahudi asa ası de cereyanı fa yanı dikkat pılan tamirat , mubayaat en zı a : ar k;ediu~un 
rıniıUr. Bunlu kabaili olan Telebibe nakletmeie görülmüıtür. için müdürü umumi, mec- tadilini ileri 1 rme r er· 

karp L--be t _.,_ baı•-~-1tardır Ayvalık kaymakamı li . id d l"h" t 1 Tabii ıirket muamelele-kl d ..... eı,,aa uunı • ' ıı are en ıe a ıye a -
er lr. y ABUDİLEB müdüriln takip motörünü k b d d x..ıl- rinln ıelimetf namına nl-

aa hükGmeU ı h mıntaka amirine vermedi - ma mec uriyetin e ea• k dı eli 
•-- n n azır- BOYKOT x.ı ı b - d k k l l dir Kendiıi ıahıan bu ka- zamnamedeki ay n ta --.qnette d l a n , u yuz en aça çı ar a • - h di 

YÜZ adet evel ere Şamdan yazılıyor: mücadele edilemediifni ve- dar mubayaat ve tamiratı line çalııılacalı sup eliz r. 
ınaktadır. mltra YoZ Şam tücarlarından bir kalete bildirmittir? - - KONT ZEPLiNiN KUTUP 
lııüudun d 

1 
kıımı aralarında bir içtima Dahiliye Vekaleti derhal • ŞEK ER PANCAR 1 SEY AHA Ti 

llh ve m"hi en z tari- aktederek filiıtin yahudile- hadiseye elatmıı mes'ılenln Şeker pancarı yetiıtf-
tın k u mmat teda- ri k bl b kot tetkikine bazı müfettij bey- rilmeılne müıait olan Ada- Lundranın en zenafn ıi· 
Jore te olduğu haber l~e arıı tamam i rtl oy il leri mamur elmiftlr. na ve havalisinde bu ziraa- forta ıtrketlerinden birlıl 

• i anına ve ıfyon 1 er e H d" 1 ce\k ıı- l i i rta t &Jlalidd- - a ııen n ç ıumu u Un tecrübe ve inki f etti- mezkur zep in 1 go e -
kı aıil uveı kumanda- muamelede devam eden tu- bir mahiyeti haiz olmadıfı ta . ek üzeredir. Sigorta po-

k 
erin on beı bin- carlarla kat'ı münasebete tahmin edilmel.tedir. Güm- rilmeıl için lktııat Vekılli- m dili _..111 __ _ 

e ıik olm clığı 1 - - - ğ . la H - içesi imza e r ~ r. a an aııl- karar vermtılerdlr bundan nık müduru ile mıntaka a- ince zıraattan an yan a tmalide yapılacak 
.....-.n .... rı b k Şam iane cemiyeti mirinin arasını geren dar- timülattaı B· memur edil- Kutpu Ş 

bula umumiye kariben aı a fınlığın böyle mütekabil if- mittir Bu tecrübelerin olan ketfiyat için heyyetçe 
be e cak olan kat'ı mu- topladıfı 100 ingiliz liraıını liralara sebebiyet vermtı o- · . liizum görülen 40 kutup kö-r müteveccih bulun- birinci defa olarak fili.tin lacağı tahmin edilmektedir. baılamaıı lçın vektllikçe 1 eği mubayaa eclflclfkten 

K r • ceml•etl islimlyeıfne gön- Hadise henüz tahkikat saf- bazı tedabir alınmııtır · P linin ıüvrrlıl bulu-lveyt lb ~ sonra zep 
alt • Ve nisuut dermiıtir, haıındadır. lzmir (Ahenk) Adana Ziraat Mektebin- doktor Ekener derhal 

an. d b -b 1 · · 20 nan 
icaz ve lkaifesat kanunu ~ Bugünkü hava ~ ~ u - tecru e er ıçın kutpu ıimalfye mGteYecd .. 
ıuut K- Necft kralı K d- t b"ldiriP•~ f -·- 1 donümlük bir mahal azrıl- h hareket edecellnf .a,-

uveyt emirine u uı en 1 ""il .. ne 1 Dün aıgar) hararet 7, : V k ilik Am en 
bir _..__ k göre Fıllıtlnde yahudilere • • mııtır. e i ayrıca e- Jemfıtır. 

re K --.. ...,yazara •azami 14derece ldi.Rüz- • k dan ~~~~----~~!!!!!~!!!!!' 
ilveyttn kapılannı karıı tatbik edilen boykotun • • d . • ri a, Mısır ve Cava "'!! 

nd 1 • gar poyraz an eımi§tır. • k _ . . k Te"ekkiir 
an dolayı itiraz devam ve ittidat etmekte : 8 _ d _ • : i i yuz ellııer kıloluk ıe er T 

•• '--- _. · ..1_1a • ugun e ruzgar poyraz- • k 1 1 (Y ) h kk ela te .. ec· lek t .. UQCl&ll uu 71 lld olmaıına mebni billdunet • d k h k • anıııı çe iil ısmar amııtır. ann a ın "' 
e arasında so~·kl k ka • an eaece ve avae ıe- • h (C mhuri•et) 

1 ohnu t 5.. u l lfeaat kanununu tatblka : ri ti b l ti l kt : Bunlar geldiktenaonra tec- c(i gösteren u 1 

tur. 1..-·lam • ye e u u u o aca ır. • f k i t kkür ederiz 
.,_, ııtır. •••••••••••••••• •••••••• rübeler yapılacaktır. re i im ze ete • 

IRAGAN SARAYI BASKINI TEFRİKASI 
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ahn baba 

h aının clvanınertlltt oilunada geçmek lazımdı. 
a dmut P&fa en ziyade SGleyman pqanın düıtüjü zillete 

yor u. Snleyman b 
itan Ha di P&f& il l mert özil aözü deiru bir adam, 

mi n etrafım saran birçok dalkavuk yüzünden ıu acı-
Ak~ale diifaün. lıte, fnaarlann hail böhle tdi. 
me~!i;~':; olan diinyada eline geçen fırsata aıli güven-

d eyman P•ta ki, Sultan Abdnllzlz atbi yediyüz bhi 
ıını or u 

1 
beslemft, diinyanın ikinci derecede gelen donan

ID&a 6p etmlıU. Nefatne çok g(ivenen bir hnkümdan 
l&lliye içinde knçilk bir cesaretle kolundan tutup tahtından 
rmeye muyaffak olmut bir adamdı 

Bir vakitler bir declilW dd • 
bapiıhane ~ olmıyan SGleyman patanın ılm-

cak hallerdendi~-~ atlqap .... ..,.... mektuplan yazmaıı 

•Damat Mahmut pqa, elindeki mektubu yanındaki (Cemile) 
lana uzatmlıtı • 

(~le) sultan slzel okuyup yazıyer, hatta fıran11Zca fa
da bıliyordu. Babaıı zamanmda iyi terbiye 1armilftil. Mu
ye de aıına idi. Hele biraderi ıultan (Abdulhamlt) le araıı 

k dilzailndn. 

Hatta ; 93 Ruı harbinde Snleyman paıanın mektubunu ge
rmeye vasıta olan harem ataıı (Behram) ala vaııtaıile Ruı 
firi Ceneral ( linatfyeO den yüz bin altun rnıvet aldıiı bile 
vatGr edlllp durmuttu. 

(Cemile) Sultan SGleyman P&tanın acıkh mektubunu oku
nca: 

- Evet, biraderim bu adamı 1evmez. Onu muhakkak idam 
WrecektJr 1 ••• 

Mahmut paf& (Cemile) Sultam dikkatle dinliyordu. declf. 
ultanının geriye Yereceif mektubu aldıktan aonra: 
- Sultanım, efendimize ıtdellm, yalvaralım, o, alzl kırmaz, 

ec:li.(Cemtle) aultan koc:aımın teklifini ftltmemezltkten ıelmltU. 

ALİ SUA Vi hadisesi •:• A1uharriri : AYHAN 

- 13 ~ 
Pata hazretleri irtiklp eltili harp hataları ile yaptıfl lffad 
feaatlann heıabını vermekten korkarak druı gece mahpus 
bulunduğu yerden tepdili kıyafetle kaçarken dur emirlne 
itaat etmemlı ve nobetciler tarafından atılan kurtunlarla 
cezasını bulmuıtur" diye meı' eleyi kapabvereceklercll. Sille,man 
Pata timdi ı\e yapacaktı, bu adamlar eler bir tuzak kur
muılaraa baıka bir ıekilde de Süleyman PataY• iUlkutta 
bulunabilirlerdi. 

Sultan Azizi haletmekten çekinmeyen koca SGleyman Pap.· 
nın kuvvei maneviyeıl kınlmıı, berbat olup ıftmlttl• D6rt 
tarafını aarmıı olan düımanlardan pek zor kurtulacalım 1&111-

yordu. 
Bütün lıtanbulda kendine dost görünen ancak bir ldtl ftfôl 

dı kJ oda damat Mahmut Celllettin Pata icll. Damat Mehmut 
Celilettin Pata Abdülhamidtn hemfıireel Cemile Sultanın ko
caııydı. Bu itibarla Abdülhamidin nzertnde nilfmu olabiltnli. 

Halbuki Süleyman Pata damat Mahmut Pqanıa IOD zamaırıı .. 
larda Padiıahın gözilnden düttQOnil bllmlyordu. Biçare adam 
hayatını kurtarmak için Mahmut Papdan ricada bulUllillaktaa 
baıka çare görmlyordu. 

Damat Pataya bir mektup yazarak onun vasıtaaile Pacllf&M 
dehalet ederse, bir tarafa ıilrillecelfnl zannediyordu. Evet, 
Damat mahmul Pqaya bir mektup yazarak, çok acılW ,eylet 
btldireceku. 

Zaten, geçen aene 93 Ruı harbinde umum kumandan bulun-
duiu yerlerde derdini ancak Mahmut Pataya dinletebtbmıU. 

Süleyman Pqa ile Mahmut Pata o uman adeta el birlqt 
etmtı iki müttefik gibi idiler. Zaman icabı, mevkllnde tutun
mak ve barınmak lıtfyen her vezir ve her paf& birbirlerine 
karıı baylece lklıer üçer birleılyorlar, hep ayn saraya nGfm 
etmeye çalıııyorlardı. 
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( VilA~et Emanet Adli;ie Maaiif Liman Polis haberleri \ Sey~h_ak"tt 
4 tıncll Sabite 

+e•sııtm ' &••§* *' Fi *'"""™* sm ** .,J İstanbula gelen st.am 
VJ.liyette: Komünistlerin ınuhaken1e~i sırasında Emanette: yahlar günd( 0 gi'rTr 

DAYAK~~ELESI Taşın altından çıkan evrak BUSı~~fcı~ i~Y/ffros.ı çoğ~ıyor ·:idt 
EOLİS CÇÜl\'CÜ ŞUBE MÜ- =T?eQw--==- İllTlL1Ç GÖRÜLllirOR 1929 senesi ipti~ası~Dla 
DÜRÜ IIAKKlNDA TAHKI- İstanbul tevkifhanesinin iki aaı·clı. )'anı k d ı tJI. KATA BAŞLAN Dl • h Dahiliye ·--;ekaletinin geçen aya a ar stall ·ak 

-·- mahken1eye verildi emanetten bazı sualler sor- ziyaret etmek üzre 34 ~ft 
Sipahi ocagı balosun- duğu ve bunlara cevap yük transatlantik seY1ebi 

da bir talebeye dayak attı- Komünistlerin tevkifhanede mevkuf bulundukları bir vermek için hususi bir ko- vapurile 35280 seyyah t sa 
iı iddia olunan polis üçün· sırada komünistlikle maznun bulunan ve fakat o zaman misyon teşkil edildiği bazı miştir. Bundan başka şiııtı ay 
cü tube müdür muavini Şa- mevkuf bulunmayan doktor Hikmet bey bir gün tevki- gazeteler tarafından yazıl- difer ve Tayyarelerle B 
kir bey hakkın~.a Mülkiye fhaneye, Şefik Hüsnü beyi ziyarete geldiği zaman üze- mıştır. Bu haberin aslı Marsilya, Londra, Brindın 
mdfettitliği tahkikata baı· rinde getirdiği bazı komünist risalelerini tevkifhane dışa- yoktur. Vekalet hemen her Tiriyeste, Köstence det.re 
lamı ve dün Şakir beyden rısında bir taıın altında saklamıı ve bilahara ziyaret gün emanetten birçok şey- tarikilede 15000 kadar t'lıp 
keyf:Y.et istizah olunmuıtur. için girmittir. Bu esnada tevkifhane idaresi tarafından ler sormakta ve bunlara rist seyyah gelmiştir. n 

8 
, l h l i polis müdürlüğüne haber verilmif ve Hilımtet bey yaka- cevap verilmektedir. 1930 senesi esnasııı11,.1• u meı e enin ıa it er l d A ik F r-r 

d 
-.1. l'k d' l anmııtı. TAKSİM MEY&ANI a ~er_. a, ransız, lar 

• mwettiı ı çe ın ene- 1 b hAd· d d l t k'fh . 'd . d 1 man lngılız ve ltalya ,e-
ki d 

şte u a ıse en o ayı ev ı anenın ı aresın e lkbalıarda ameliyat ' 
ce er fr. h ll Ml dl H- · H'd f d bı.trnı'ş olacak yah acentalari J·ori ( '{fe . .. . ? i ma eri göru en gar yan useyın ve ı ayet e en i-
Valı B. Bugun gelıyormu · ler, haklarında tayin olunan evrakla birlikte mahkemeye Taksim meydanının tes- ring ) kulüpleri 40 ka~ g 

Vah ve ıehremini Mu- sevk edilmiılerdir. Üçüncü ceza mahkemesinde muha- vlyei turabiyesi bir haftaya transatlantik vaporlarileıd M 
llliddin Beyin bugün Yalova- kemeleri yapılacaktır. ~ kadar ikmal olunacaktır. kavele yaparak SOOOO kadı 

--------• Abidenin etrafına yapı- ecnebi seyyahın İstanb"ıy-
dan buraya aeleceği ve · Ü fi DüN LİMANDA BIR TÜT N İNHiSARI VEZNE- lacak havuz ve bahçenin ziyaret etmeleri için P ıı 
birkaç gün kalıp tekrar KAZA OLDU DARININ EVRAKI b. - hh'd 'h 1 gramlar hazırlamışlardır. 
Yalovaya gideceği söylen- M lHKEME1 ı · · inşası ır mutea 1 e 1 a e n- t d b · l'~ 
mektedfr. 

ı Dün Kabataf önünde " ' 'E 'ERiLDi edilmiştir. Tesviyei turabiye or . sene en erı 1 

ı Bundan dokuz ay evvel . . . nımızl zıyaret eden seyyıı. 
demirleye~ spanyol sanca- tevkif olunan fakat devlet bıter bıtmez bu amelıyeye !arın adedi günden gölzh 

Adliyede: gını ha~nıl Arcaman~i gaz ıurasındaki evrakının gel- baılanacaktır: artmaktadır. \ta 
vapuru ıle bir gemimız çar- memesi yüzünden el'an mu- Meydan ılk bahara ka- VEHBİ BEY rd 
pıımııtır. Gaz vapurunun hakeıneye çıkamıyan tütün dar behemal ikmal edile- TEKR.4U OD1l K.iTİBİ Uı1f Us 
haf tarafı kısmen rahnedar inhisar idaresi veznedarla- cektir. MiL1Gi.\'E T.1ffiX OLUNi"/lıı 

"YENl ASIR,, 
Yarm muhakeme edilecek ---
Müstantik Hikmet Beyin 

açtığı dava 

ölmuıtur. ruıdan Ragıp beyin evrakı Meydana dairevi şekil- Tı' t Od kAt•b' ~ K Sal - ·· d l care ası a ı ı e 
aza ı paz.arı onun-ı müddei umumiliğin teşebbü- de inşa e i mekte olan ye- mumiliğine müderris Vehb 

Mtıttantik Hikmet B. 
in lzmirde çıkan Yeni Asır 

de akıntının ııddetinden ıü üzerine ırelmittir yakın- ni tramvay hatlarının inşa- B . . . d" -~ 
le i gelmiftir · h eyın tayını un res..- 1Z 

r · da muhakemesine başlana- atı da bir aftaya kadar ticaret müdüriyetine bildi 
Küşat resmi yime kaldı caktır. ~ bitecektir. Meydanın inıa- rilmiftir. Yalnız iktısat 1111 

gazetesi aleyhine açtığı da- O k-d H d y d ' l k 12 
. . 

1 
s u ar - ay arpaıa eni mü deiumumi atı tamam o uncaya adar kaleli tarafından mansıır •. 1 va için karar bakımı uzu- l d- k- '" - - tramvay arının un uıat baş muavini beklemeden yeni hattan katibi umumiler ayni ı'-

mu muhakeme kararı verdi- resmi yapılacaktı, Vali Bey Yeni müddeiumumi baı tramvayların iıletilnıeslnin manda oda meclisinde 'Oe 
itinden daTaya yarın ikinçi henüz Yalovadan evdet et- muavini Kemal B. dünden havuz ve bahçe inşaatın sahibi rey oldugundan veb• 
ceza mahkemesinde baıla- mediğl cihetle küıat mıra- itibaren yeni vazifesine baş- mani olup olmuyaçağı tet- bi B. de oda meclisinde t~-ı 
nacaktır. simi tehir edilmiıtir. lamııbr. kik edilmektedir. hibi rey olarak bulunacaktır·d - ~ 

Tefrikanızı Rmanınızı keser kırarsanız 
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Saleyman Pata damat Mahmut Paıaya acele bir mektup 
yazdı: Namus ".ve hayatı aleyhine müthit bir suikast hazırlan
dığını çok acı bir lisanla anlattı. 

"Mademki istenmiyorum. İstanbuldan uzak bir yere nefyet
ıinler, ömrümün sonuna kadar orada oturayım,, dedi. 

yazdığı tezkereyi hizmetçi Mustafa ile Mahmut paıanın 
Kanlıcadaki yalısına gönderecekti. Fakat, Mustafa bu ioi na
sıl becerehilecekti. iote bu da ayrı bir mesele idi. Süleyman 
paıanın Mustafadan ba~ka sadık adamı da yoktu. Mustafayı 
çağırdi, yavafca: \ 

Mustafa oğlum , senden son bir hizmet bekliyorum. Şu 
tezkereyi devletlü damat Mahmut pa§A hazretlerinin vekil
harçlan Behram ağaya verebilirmisin? 

Bak oilum, bu tezkyreyi yerli yerine vermeye muvaffak 
elurıan blzt iıte ozaman kurtulabileceğiz. Dedi. 

Mustafa sevinç içinde: 
- Bat üstüne paoam. Ölürüm yerine teslim ederJm. 
Musta& tezkereyi aldı. Koynuna soktu. Fakat timdi bunu 

kimseye .-dirıneden yerli yerine götürmek vardı. Lakin naııl? 
Süleyman p&fa, Mustafanın düıünmesi üzerine dedi ki: 
- Mustafa, bana yemek almağa gittiğin zaman doğru 

damat pata hazretlerinin yalılarına gidersin oğlum. Ben de 
bugün yemek istemem. Anladın mı? 

Mustafa- Evet paıam, diye, muvafık cevap verdi. Öğleye 
doğru paoanın Ahmediyede Halıcılar civarındaki konağına 
atdecek yerde doğru Kanlıcaya gitti. Damat Mahmut 
patanın ağası (Behram) ağayı buldu. 

(Behram) ağanın Süleyman pa§aya karşı çok muhabbeti 
Yardı. Hatta harp zamanında onun da Süleyman paıa ile 

muhabere ettiği olınuıtu. 
Hizmetçi Mustafayı oturttu. Süleyman pafanın halini hatı-

rını ıordu. Sonra da mektubu damat Mahmut paıaya rötürdü. 

badha va kitap sahibi olursunuz 

- ıs -
Damat Mahmut Paıa çokdanberi bir köşeye çekilmiş, Siya" f 

setle uğrafmamaya baılanmı~tı. 
Yalnız haremi " Cemile " Sultan Padiıah ile temaslarına de .. 

vam edip duruyordu, Kethüda Behram ağa Süleyman paşanın 
gizU mektubunu damat Mahmut Paıaya getirdiği zaman, Mah .. 
mut Pata " Cemile " Sultanın yanında idi. 

Behrem ağa" Efendimiz, Süleyman Paıa kulunuzdan bir 
tezkire getirmitler, Süleyman Paoaıiın çavuıu kulunuz aşada 
bekliyor. ,, dedi. damat Paıa bu sözler üzerine sap sarı kesil
mlf, ne diyeceğini, ne yolda cevap vereceğini ıaşırmıştı. 

Çünki Tüleyman Paıa ile aıayukarı beş altı aydan beri mu
haberede bulunmuyordu. Yalnız, son defa olarak Süleyman 
paşa Geliboluda kumandan bulunurken bir iki mektup teati 
etmiılerdi. 

Damat Paşa: 
- Çok Şey Süleyman Paıadan mi ? dedi. Hayret gösterdi. 

Behrem ağa: 
- Evet Sultanım, Süleyman Paşa kulunuzdan. Aıkeri 

tevkifaneden Göndermiıler. 
Cevabını verdi. Mahmut Paşa, mektubu okuduktan sonra 

icabına bakacağını söyledi. Mektubu getiren Mustafayı tatlı
lıkla savmasını anlattı. 

Sora da Süleyman paşanın yazdıgı mektubu okudu. Bu mek
tup hakikaten acıklı birıeydi. 

Koskoca bir mütür kendisine sığınıyor: 
- Aman beni idam ettirme, Paditahaha yalV"ar bir tarafa sürül· 

meme çalıı, diye yalvarıp duruyordu. 
Damat Mahmut paıa, insaflı bir zattı. Ne kadar olsa gün 

görmüı hanedandan büyük bir adamın oğlu idi. 
Babası sultan (Mecit) zamanın en gözde paıalardan biri 

idi. Adına (Fethi) pafa derlerdi. 
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tınanlar aynadan ~ 
gö!ece~er { Ankaradan aldığımız T ele!on ve Telgraf habederi J 

mvaylara 8 . d . . 
ranıvay k Jna kon u_ ME .. CLİS REISI Adalet <.livanınuı, hakkında karar 

azalarının o- ır A 1'7T1'.. PS HZ · · · l v • • ' J ] 
YENİ KAZANQ VER

GİSİ KANUNU geçınek - lı ... ~vı. , • · vern1esını ıstec ıgınuz n1es e e er 
idd uzere eaaı RAHATSIZDIR ---- - HAZIRLANIYOR 1 

tedbirler ittihaz o- j 1 ·ı d · Ç t l d ( V 1 ) Ü 
aktadır. Bu cümleden Ankara, 9 ( Huıusi ) - l ta yatı bek aramız ahımk- l d· a( a ah ad )o oF: kven- Ankara, 9 1 Husuıi l -
k V Meclis i . K Paıa Hz za anan a imname a - ıre oc n ra ' una eya Hükumet yeni bir kazanr 

atmanların artca re aı azım . (F hl ) k ta l (G ) T 

tan rahataızlanmı lardır. Neıet kın~a birinci . sahifemizde unac 8 ' a vo 0 ato vergisi kanunu hazırlamak-
inen ve çıkanlan Ôm 1 malumat vennııtik. Yol parsudi ( prasoudl ) san d B A 

bilnıeıi fırln Vat 1 er' Akıl Muhtar ve T ev- B t bk" il c· . (Rh ) M di G t ta ır. unun için vrupa 
T man a- "k .. .. u a ımname e ıorgıo o ar a u- . . 

sağ taraflarındaki kapu- fı Kamil Beyler konıultaı- tarafeyn adalet daimi diva- lata (Tehatulata) pfgi (pign) devletlerının kazanç vergi -
Ynalar takılmaktadır. yon için ıehrimize geldiler. nından atideki meıall hak- Basta (Daıya) Makri (Marci) leri kanunlarını tetkik et -
u~dan baıka tramvay- Te~aviye devam edilmek- kında karar vermesini ta- pıomi san Giorğio (Aya yor- edilm.ekte~ir .. 

on ve arkalerındakı tedır. lep eylemektedir. Şart he- ği) polifadoı paorady (pıora- Dılencumem lOJ>laııdı 
vi deınırlere çocukların Esst B. Ankarada yeti umumiyeıile Türkiyeye die) İpsili Alimentarya {Ali- Ankara, 9 [ Huauıi J 

P düımemeleri için bun- Ankara, 9 (Hususi) mi veyahut bunların heyeti mentaria) Karavola ( Gira- Dilencümeni toplandı. yepi 
ÜZerine ıaç lavhalar Müeaseıatı Dini)e Müdürü umumiye ile A ltalyaya mı vola) Roı vucaki (RocciVu- Türk lu_ıaü hazırlıklarlle 

lrilnıektedlr B Eaat Bey ıehrimize geldi. aft olmaları lazım geldiğinin tuhachf) Mavro poini (Na- l ld • 
rda iıe ıaç ·... hazlı ara- Müeaaeıatı diniye iıleri beyan olunması: ı vro poinachi) mefgu . o u. . 

av a ar ye- lktısat Mechsi 
deınır topuzl b hakkında izahat vermek- E ı· 1 

u çcm er- d" re!! ıue .. Yangın Tayr)'are teskilatı Ankara, 9 (Hususi) -a geçlrlJınektedf te ır. c• ., 

ır;~~~~~r~-~~~ Ankara Tiçaret mektebi Hükumet dairesi ktimilen 109 vilayet ve kaza bir lktısat M. Aliıinfn Ankara-
A eclııecli kiitüpane i Müdürlüğü yandı Tayyareye isim koyabilecek dan lıtanbul ve yahut İzmlre 

nkara, 9 ( Huıuıi) - Ankara 9 (Hususi) - Ankara 9 [Hususi 1 _ Ankara: 9 { Huauıi ) - nakli için bir takım teklif-
-k M' ' ' T u .. · M. kütüpaneıi- Ankara Ticaret mektebi Mü- Ereğlide mali meı' elelerin ayya.re cemi~etine muave- ler vaki olmuı ve fakat 
İevıı ve tekemmül etti- dürlüğüne Şevket B. tayin tahkikına giden maliye mü- nellerlılA dolayıb11le ( 109)kaza tetkik bile edilmemiıtir. 
eıı tele - ve v ayet irer tayyare- A • 
Mec1ı arrur etnıiıtir · edildi. • f eltif feri ite hatlar baılamaz ye isim koymak hakkını lktıaat li Mecl,ılnln 
1 l 

1 kütüpaneıf esasen Rus ve Anıenka E ~ı· Hük· t d 
1 1 k.. kazanmıılardır. Ankaradan baıka bir l.ere 

n erce ı· d reffi ı ume a res a-
1 

P,_ ıra e~erinde St firleri .1 Haber aldıiıma göre nakline imkan görü eme-
Ulra malikti So _ . mı en yanmııtır. T . F 

e r. n gun- IJARİCn E. \'EKILİJlll/ ayyare cemiyetı ıtra mektedfr. 
lan maarife dütkün nıe- Zil ARET EI'Ti 1.1:.U yangının kasten yapıl - t~plamak için ~u aene esaslı lıtanbul zahire borM-11 

ınızdan bazıları tara- Ankara 9 (Hususi) _ dığı zannolunuyor. Söylen - bır ıekilde tertıbat al mııtır. A k elmi·Hr 
n k- - ' R reisi n araya g nt: • 

l utupaneye kıymetli Ruı ve Amerika sefirleri diğine göre maliye müfet - h emazanda mamleketin M ileyh iktııat ,Meclial 
r er hedıy d im - H . . . . _ , er tarafında cemiyetin teı- uma 
Bu eterle e e i ittir. bugun arıcı ye Vekılimizı titlerinin malı lılere vaz ıyet kilatı tevıi edilecektir. azalığına tayinc:edilmifll'• 

1 r arasında ya- ziyaretle görüıtüler. Her iki etmelerinde bazı iıtidliller-
ıu tan Seli i Ç ld d l b ·· f nı n a ı- ev et sefirinin u ziyareti- de bulunmaktadır OJ>ERATOB 
ıee rinde kendi elile ne büyük bir ehemmiyet at- E 11· HilkA . t k - Ahmet Burhaneddin 
lf oldufu bir kitap ta fedilmektedir. re ı ume ona 

unınaktadır. Surayı askeri ğındaki reımi kuyuttan hiç . Cerrah p8 ' 8 Hastahanesi Operatörü • 

Kat~llln tekemmül Ank~ra 9 (Hususi) _ biri kurtarılmamııtır. istiklal cadde inde Rus sef arethanesı 
eılni eaaıl bf ' M l ka d k b 0 eden M ı .r gaye itti- Şurayi askeri bugün içtima a iye sasın a i in- karşısında Suriye han No: 0 • 

e çalı · Nebıl B. fevka- etti ve talimatname lhzarile lerce lira da yanmııtır. T.cleforı: IJey : /GJJ 

tmaktadır. meığul oldu. Hasar çok mühimdir. '•••••••-••••••••••-~'~ 
ALRA VNE - A1IKNAl'ISLI RO~IAN 

- 20 -kıınııya b it 
kat b a rtmıya baılachlar. Gürültü patırdı ayyuka çıktı; 
o v~ az aldırma~n çalına.ya devam ediyordu. 

... h t nı proföaoriine müracaat ettiler, herif bütün 
-r Of - -ıt-

d 
guru u patırtısına papuç bırakacak adama benze-

Yor u, Maamaflh : 
- Emll,,i çalin! 
Diye batırdı. 
Kocaman ça ki ı 

ek· F .. pa 1 f tman bir karı danı hocasının toz için-
ı ıratGına kolununu doladı: 

- Bravo, Ktlıtev! Bunu iyi yaptın! 
Diye batırdı. Kadının b - ü l 
rpilmq benztn b b u •uz a evlenmtı halkı ıanki ateıe 

mala k hk h illa 1 lrden bİre parlattı. Bairıımalar, çafr-
r' a a a rla .. Br ? 1 lnıeye b ladıla D avo ,, teı erile tekrar dönmğe, danı 

aı r · anı prof öıörünü kimi sırtından kimi 
rnından kakııtınp L dilrtüıliyoriardı V l 1 b b eli d k · · a ı a era er r en 

ızfın 1eılerle Söylenen bir tarkı koptu: 

Alına! 

Emili Sen bir ıoncaıın! 
Sana bayılıyorum •. 

Şimdi '. danı ufruna 
Seni seviyorum .• 

Salonun ortasından doğru biri ıeılenmiıti: 
- lıte Alma! 

Bunu söyleyen adam damını bıraktı, bir fırlayııta kızıl altın 
çlı aliftenin yanına geldi, koluna yapıftı. Bu ufak.tefek esmer 

hır delikanlı idi, p0matlı perçemini alnının ilze..;ne taramıı, 
baygın gözlü biriydi. 

- Gel! diye batırdı ve kollarını beline doladı, dönmeğe 
haıladılar. 

l~oınanınızı kitap gibi kırınız 
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Taliini tepme! Hem benim için değil.. Şurada oturan ihtiyar 
için!.. Hem de daha iyi bir meı' ele var. 
Kadın bakındı, Franın nazarlannı takip ederek Proföıörü 

gördü: 
O mu? diye sordu, ıukutu hayala uğramıt gibiydi. 

- benden negibi ıey ııteyecek?! dedi. 
- Luıi ! 
Masadan mfifleriei seslaniyördu. 
- Geliyorum canım ! dedi ve Fran'a döndü: 
- Tekrar ediyorum, bugün olmaz. Yarın bunu konutabilfrfz, 

eğer iıterıen. Buraya, bu saatte gel! 
Frank B.: 
- Avanak .• diye mınldandı. Kadın dedi ki, 
- Darılnıa ıekerim. Ben eğer bupµı onuıı&. ı.i\lqetepı, 

dayaktan canımı çıkarır. Sarhoı oldu mu hep böyledir! Y arı"l 
gel, itittin mi? Hem vazgeç ihtiyardan mJhtiyardfp da, •en 
yalnız gel. Hatta paran yokıa para da venniy:ebilirıinl 

Kadın tekrar masasına gitti. Keçe J&P.kalı kar\' ya~z aAA
mın kadın: naııl acı acı payladıfını görüyordu. Bir gçce ona 
ıadık kalması için! 

Frank B. salonu afır afır yilrilyerek dolatl\ı elverilı\i ~ 
gözüne iliımedi. Nasıl bi rint aradıfını kendi de ~an.>.tle 
bilmiyordu, izah edemezdi, f~kat hi11edixordu. ÔJıte birJAi 
dütünüyordu ki tam buralann malı olmalıydı. Türly tj4rlij 
tesadüflerle buralara yuvarlanmıt olanlar değil. Talilerin\n 
rüzgarları baıka türlil eıaeydf pek ala bir lıçi kız, bir hiz
metçi, bir telefoncu kaz olabileceklerden değil. Çünkü bu~ar 
ıırf erkefin kaba hırslarına kurban oldu\darı içlq alifteydiler. 

Hayır, hayır, onun aradılt e1aıen alifte al~alqan baıka 
ıeye elinden gelmlyen, kızgın kanının bu itlihasına eıir, 
vilcudüniln her zerrveıi daima yeni deraguılar için çıldıran, 
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Birahanede rezalet Çalmak üzere iken Otomobil arasında TOTON İNHiSARI MÜDOHO I00,000 Lirahk koç alı 
Evvelki gece Taksimde Emin önünde Cermanya Evvelki gün sabıkalı gü- ANKARAYA GlTTl Ankara:- g _ (Huı 

oturan vesikalı kadınlardan hanında komiıiyoncu Meh- ruhundan Abdullah oğlu Tütün inhisarı Müdürü A d b l B .. B h 0 . vrupa a u unan a 
Fikriye namı diğer Zafer met beyin yazıhanesine üı- Hasan Galatadan geçerken umk umıaiA ke çet ~· ~n M Ali R 8 • _ a ıam n araya gıtmiıtır. umum . ıza . 
sar~oı olarak . Sirkecide tü baıı temiz iki kiti gelerek ıofor Haıanın 470 numaralı Behçet Beyin An karaya det etti. Kendisinden al 
Neı e birahanesıne gelmis Mehmet beyin meığuliyetin- otomobili çarparak muhte- hareketi tütün zeriyatı yapı-
nara atarak camları kırdı- den biliıtif ade bir top ipekli lif yerlerinden yaralanması- lacak mıntakaların tahdidi ğımız izahata göre 
fından poliı memurları ta- kumaı çalarak kaçmaktalar na ıebep olmuıtur. hakkında hazırlanan Kanun vekil Paıanın riyaseti 
rafından yakalanmıı adli- ik - - h t h li d Ter.:'.:inin elbiseleri "alındı layıhaıile alakadardır. tındaki Hayvanatı ıslah en curmu meı u a n e ~ p . . 
yeye teılim edilmiıttr. k I l d Kaaımpaıada küçük ha- olıs mektcbındc okuyan cümeninin verdiği (100 

T d .. 1.. ya a anmıı ar ır. l' l ' 
ramvay a o um Sariklerin me hur kaldı- m .. amda terzi Vahanın dük- I~ ıs er lira ile Avrupadan (l~=~üi 

Dolapderede manav Ak- f kanına evTelki gece bir hır- Polis Mudiriyetince poliı _ . 
t d - t l 4 d K rımcılardan sabıkalı Çakır i b k mektebine ı 930 ıeneıinde kusur ( Merınos ) koyun rava un aaa e ara ıız girm ı tr aç parça 

kö d tr b' diği Vahan ile Kevork olduğu lb' 1 k k tahsil etmek üzere 25 efen- koçu alınmııtır. 

d
y efü amt vayaf tınt i till- anlaıılmıı ve tevkif edilmıı- e Aııe ça ara açmb.ı~bklr. dinin kayıt edilmesi takar- Bu damızlıklar Balık u 

ra a ece en ve a em f r. vrama çarpan ısı et d ' 
d 

lerdir. rür etmitUr. Aynı zaman a sir ve Bursa havaliıind 
Akrabatın cese i muayene Kumkapıda kilise aka- Iıtanbul ve taıra vilayetleri _ _ . . . 
edilmfı kalp ıe~teıinden Araba çarpmış retlerinde oturan Niko ev- polislerinden 18 efendi de ıuru ıahıplerme tevzı ed 
vefat ettiği anlaıılmııtır. Evvelki gün Zeyrek cad- velki gün biıikletle caddeden ayrılarak polis mektebinde mittir. 

~ yakalanan hır~ız deıinden geçen Habibin geçerken Aram namında okuyacaklardır. Ayrıca bazı müesseıele 
fo Beyoğlunda Tercüman arabası Hamza namında birine çarpmıı bazı yerle- Müdürler arasında verilen koçlardan bat 
ıokağında madam Marika- birine çarpmıı baıından ya- rinden yaralamasına telef teheddiil:it yok Malatyaya (10) koç gönd 

' nın evine açık bulunan ka- ralanmanıına ıebep olmuı- olmuıtur. Emanet müdürleri ara- rilmiştir. 
! pııından sabıkalı Avram tur. Değirmenciyi çarptılar 11,?da yeni ve mühim tebed- Bir grup batan vapurları 

gfrmlt bazı eıya çalarken Otomobil kazası Evvelki akıam saat yir- dullt icra olunacaiı ~akkın- çıkarmak istivor 
r • • d G 1 tad d da yazılan haberlerın aslı J 

yakalanmıtbr. E-yvelki gün Kadıkoyünde mı e a al a ot~an e- olmadığı emanet muavini Ankara, 9 (Huıuıi) B 
ı. Cepten uçan paralar Y eldeğirmeninden geçen ıö- ğirmenci brahim Efendi H it B t f d b k d 1 b f' b' am ey ara ın an eyan grup ara en z ogazın r D\ın Galatada tramvay för Muıtafanın otomobili, tramvaya merken yanke- dilmi ti b k 
caddeı~den geçen İzmitli Saadet apartımaninda otu- ıici Ahmet, Arnavut Ali eK l ·'. rH. t ... ğ d atangemileri çıkarma fçf 

Al Ak f a< rı)e . cca\uzc n rra ı hükiimet m-racaat etti 
t Ali Efendinin yanına soku~ ran y aıefe çarpmıı bazı ve i i . yanına sokula- Bakırköyü civarında Oı- - - e u 

lan meçhul bir yankeıicı yerlerinden yaralanmasına rak altmıt lıraıını cebinden maniye köyünden lıtanbula Hukumet bu grupun tekli 
cebinden on beı lirasını sebep olmuıtur. çarpmıılarıa da ıf vil poliıler gelmek üzere ıümendüf er lerini tetkik etmektedir. 
çalmııbr. .. t l'k ft' k- d d tarfından yakalanmııtır. istasyonuna gelen arabacı 1930 Kurultayı us e ı va ... ız ·agı mı a N d' H 

Kama çeken sarhoş l § a ıre . m eşyaları Mehmedin zevcesi Kadriye Ankara 9 ( Huıuıi ) 
d ça mı E U h - - H kk ·1 ' Evvelki gece TophalMI e vvelki gece nkapanın- anımın onune a 1 1 e Her sene Ankarada toplan-

ıarhoı olarak geçen kahveci Evvelki gün Tahta kalede da Lovca ıokagında oturan ismi meçhul iki kiti çıkarak • L 

h 1 d ç n k · tecavüzatta bulunmuılar ve maıı mukarrer olan (Tur• 
Abdurrahman kamasını çek- aıırcı ar an ge e ıe ercı Nadire hanımın evine bir -

1 
karamanlı Kiriloıun yanına h . b I biçareyi dovmege baılamıı- ocakları) kurultayının, bil 

mit geçen ere taarruz etme- ırıız girmıı azı eıya ça - la dı y ld Etf i-
ğe ba~lamıı ise de poliıler meçhul bir yankesici sokul- mııtır. Naclfre hanımın mu- ...,; ~~ • .h...:':n:ıea1 ~sene 15 nisanda toplall"' 

.,. b d 4o ll 1 maaına karar verflmıı ı 
tarafından kamaaı alınarak muı yan ce in en ra11 racrab Gzertne Kasım kap- Kadriye hanım kurtarılmı§, 
müddeiumumiliğe teslim ile vaftiz kagidını ve senet- tan hakkında tahkikata mütecavızler firar etmiıler- kurultaya ( 200) e yakıl' 
edllmlttlr. lerini çarpmııtır. baılamlmııtır. dir. murahas İftirak edecektir. 

Romanınızı kitap gibi katladıktan sonra okunıayı unutnıryınız 

- ıs --

birinin nüvaziıleri [içindeyken ruhu boıkalannnı buıelerinl , 
özleyen alifte idi. 

Tekrak masaya döndü: 
Gel, dayı, dedi, aradığınız burada yok .• Baıka yere 

gidelim .• 
roföıör protesto etti, fakat yeğeni dinlemiyordu. 

_ Gel, dayı, diye tekarrladı, ben ona bir tane bulmaya 

vadetUm', bulacağını.· . 
Kalktdar, hesap gö-ldüler, caddeye çıktılar, yürüdüler. 

Şimal tarafına doğru. 
Doktur Petreıen sordu: 

Nereye? -
Fakat genç Darülfünunlu dinlemeclf, kahvehanelerin büyük 

tabelilanna göz gezdirerek ileri doğru yürüyordu. Nihayet 

bir tanealnin önünde durdu: 
_ .. Kafe Frinkher" .• Diye mınldandı, olsa olsa burası 

olur! 
Bu plı kahvede her türlü temizlik ve süsten vaz geçilmif 

gibiydi. Vakıa buradada küçük beyaz mermer masalar vardı, 
her tarafta elektirik lambaları yanlyordi ve buradada fıraklı 
garsonlar gidip geliyorlardı; fakat bütün bunlann manzarası 
g6z boyamak iıtemiyormuı, olduklarından fazla görmeye 

savupnlyorlarmıı gibidi. 
U.:vuı mülhit surette buzulmuı, alkole bulaımııtı; fakat 

bu bava teneffüs edlirken insan kendini daha iyi ve daha 

aerbeıt biuediyordu. 
yandaki masada ıon ıemeıter talebesi darülfünunlular otu· 

~;,rlar, bira içiyor, ara 11ra kadınlarla ıakalaııyorlardı. 
K.adınlann hepsi burada ııkı fıkı ahpaptılar, biri birlerini 

mt:ikemmel tanıyorlar, ağızlarından mülhit bir plı söz tufanı 
keyf ve neı'e ile dökulüyordu. Hele yüzü çiçek bozufundan 
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aörünmiyen bodur ve ıtıko biri, bu bahiste bitmez tükenmez 
görünüyor, etrafındaki kadınlar yerlerinde kaynıyarak, fıkır
dıyarak, gürültülü kahkahalarla gülüyorlardı. 

Bazıları da duv~ kenarlarındaki masalarda kağıt oynıyor
lar, yahut ta yalnız baılarına, önlerine dalmıı, ıslıkla sarhot 
muzikacıların çaldıkları havalara uyarak apıentlerini içiyor
lardı. Arada bir sokaktan bir alifte giriyor, onlara doğru 
gidiyor, bir. tanesine acele acele birıeyler söylüyor, aonra 
tekrar çıkıp gidiyorlardı. 

- Burada bulacafız! dedi. 
Frank Bravn garsona bir likör ıımarlıyarak masaya iki 

kadın da çağırmasını söyledi. 
Dört taneıi geldi. Fakat daha bunlar otururken Frank B. 

kapından dıtarı çıkmakta olan bir tanesine ~ gözleri takıldı: 
Beyaz ipek bluz gfymif enine boyuna,etli canlı biri, küçücük 
ıapkaıının altından ıehvetli kızıl albn rengi 1 saçlar taııp fıı
kırıyordu. 

Frank fırladı, arkasından ıokağa çıkb. Kadının yorgun 
argın salınarak bir danı salonuna girdiğini gördü. Kapının 
üstünde parlak kırmızi bir pilakta "Kutuplarda danı" iıml 
vardı. 

Kadının arkasından o da içeri daldı, ıigara dumanına bo
ğulmuı bir salon.. Kadın hemen kendiıile beraber içeri giren 
Frank'a aldırmadı bile, ayakta durup danseden kalabahfı 
koyuldu. .. 

Ditili erkekli tepinerek, bağrııarak danıediyorlar, yerden 
keıif bir toz tabakıı havaya yükıeldiyrdu. 

Bu aralık cazbant ıuıtu, cazbant ıefi plı tırnaklı, naıırh 
parmaklı ellerlle erkeklerden bahıit tolıyordu. Yukardaki 
locada müıafirlerile oturm bir adam cazbant ayenl bir hava 
çalmaımı ip.ret etti. Fakat halk bu havayı begenmedi, ıefe 
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Türk derileri 
Kundura ve eldivencilik sanayiine 

çok elverişlidir 

Sigorta (Esnafın dert v• şika~etleri ) 
- Birinci sahifeden -

ları üzerine de bazı tirket- TtiRK DEBAGLAR CEMİYETİ 
lerln slndikadan çekilmesine J<larc Jıey'rli raktırını)acak bir derecede 
sebep olmuıtur. Bunu (ize- Türk Dehağlar Ct•miycti <lir. 

~~cen yazımda bizde MemleketimizCle inkiıaf rine piyasada yeni bir çok 1928 sene inde telıiekkfıl et _ lf ıikıimelimi::in yardımı 
ricılık hakkında kısaca edecek diğer bir dericilik sigorta idareleri türemlttlr. . . Reı·" ])enı·zıı·ıı· I"smail H·•kA t . t ğ .. 
lunıat vermtıtim Bugü b d ilikt· Neticede de halk arada- mıştır. ., u ume ınız açı ı nau-

ri fabrikaları ıİe hu n ıu esi de . el. ivenc ır. ki rekabetten yüzde 60-70 Hakkı Bey ve azalar da fahri· naka ahırda. h~rza~~an yer~i 
na Kuzu derilerımız buna çok nilbetinde maddi nenfaat k t" J d n . R ·m Ah- kö ... eJcvc derılerı mubayaa edı-

asil sanayi hakkı d h , a or er en a rı, a ı , k·ı . . l 
1 n a müsaittir. Bu hususta ocam görmüı, hatta te diyat hu- Z k. O k .. d ) 1\1 hmet } or. llc) eti ve ·ı emızın yer i 

culaına aınat vererek oku- Liyon darülfünunu kimyai susunda bir çok ıuhuletlere metK :R. 11 ~ Bes lu da: 1 e maJların kullanılması hakkın-
nmızın fikrini tenvi f• _ h lm t \e am ıı } er ır. . . k d .. 

1
. nıw•-ek i t' r sınai müderrisi pro osor maz ar 0 Uf ur. KA .

1
. • A kk dakhcrdığı son arar erıcı ık 

s •Yorum. ( M d . ti ki llcılkuı :ararı atı H umumı, ya a- .. . . dal . d . k" 
Deri sanayii yalnız h ünie ) emıt r : Bu hal keselerini doldurmak hıcılar koopratıfi müdürü Cc- sana} ıı.mızı k . ıa zıya e ın ı-

rt Pitirmekle bttmi :~ Memleketinizde dericili~ gayesini güden malum sebep- mal beydir. şaf ettırece tır -
unu kundur Jd· yf .. · için herıey vardır. Ciddı lerden dolayı ıonradan ecne- f .. ıiks deriler sergide lıayretle 

a, e ıven ot- b bil . k İslilısalô.l ı. ı ı cülük çalıt ıraanız az zamanda fran- i ta yeti ne geçme mec- "·arşı aıu ı 
•8e lutkalcılık takip k b t deblllrsinız ubriyetinde kalan emsali me- Memleketimizde kösele Gerek Yedikule ve gerek yor. u a"bl saya re a e e · bazı l 

l k .,ı sanayi için So ta mevaddı bu lez sigorta direktörle- ve deri bir çok ihti} aç a- Beykoz fabrikalarımızdaki em e etim· k _ nra nen I . 
lr k ız ço musaitUr. 1 k b ğu kestane rlnln itine ge memif, sıgor- rımızın e asını te kilcdiyor. me\cut makinelerle Avrupa 

ere Türkiye derileri unan meıe a u ' b tacılar arasında yeniden bir d . '$ f fi J"ks derileri ayarında 
Yet lyt ve sinirlidir. Yalnız ve palamut bizde çok me - uzlaıma zemini bulmaya ça- ~~sele ve erı . sarıya ı .e ~ıı:ı e~ilen deriler erli mal-
ezbahalardaki zuldür. O halde Avrupadan lıtmıılar ve bulmuılardır. ışhgal edenler enzıynde a)ak- ım .. d d ~ h tJ 
Yeıı çok b kıoyma ame- yalnız makine boya, krom 1926 tarihli tarifenin kabıcılar ve saraçlardır. lar crgısın e a e k ay:red.e 

ıça yarası ver- ' ibl ba it . karşılrnmıs \ e ço · tak ır 
ekte ve derilerin yüzünü ve sair mevaddı ktmyeviye- =~~::-:.:::' aı:'r~tgcetveli~- !hti~açtan fazla olan derılc- edilmiştir.~ 
rap etmektedir. Saniyen den baıka getltilecek bir den ufak bir tenzilatla yeni rın hır kısmı da salamura ~a- JJira:da /ıalk raiJbel etse •.. 

rbon ve buna mümasil bi; feyimlz yoktur. Bunları na- bir terife tanzim etmitler ve linde harice sevkedimekted~r. Binaenaleyh muhterem 
k haıta.lıklarla lfne yar _ zarı dikkate alarak çalııırsak bunu tastik ettirmete de Yerli kösele ve derilcrı - J Ik mız hükumetimizin ver-

an derilerimizin kıymetl:i az zamanda Avrupa, Ame- muvaffak olmuılardır. , miz cins ve nefaset itibarile ~~ği 1 
eh:mmi)ctle mütenasip 

6tiirınektedır. rtka derilerine ihtiyacımız Bu kumpanyalar, san at Avrupa derilerine yaklaşmış-
1 

k yerli malJarımıza daha 
lJk k im kt ve ticaretin inkltafı, hayat . . 0 ara d I 

tedbir alındıktan sonra a ıyaca ır. pahalılığı ile alikakar olan tır. y edıkule falmka ının ~n zi) adc rağbet e er v~ on an 
/ilci mes'eleyi, gayet mü- Sermaye mes'elesine ge- ve temin ettiği primler küçüğünde ayda on beş hın Avrupa mallarına tercıh eder-
ın olan, derilerin tuzlanma- lince ıırketler tesisi için bir senede sigorta ucreti kiloya kadar deri vt· kösele se tabiidir ki hem paramızı~ 
ve kunıdnhnası teıkil eder. halkımızın çalıtmaıı ve o olarak verdi~lz (be! mil- yapılır. Büyük fabrikaların kıymeti artar, hem de. fabrı· 
unlar hakklle yapılırsa de- firketlerden hiaae senedi yon~ liranın dortte uçünü istih alatı daha fazladır ve katörlerimiz bilmecburıye ve 
cilik nıeml k 1 1 teıkıl eden tenzilit lcraıını . . l k ]arını tamamla

e etimizde en ama an lazımdır. Memle- türlil tilrlü bahanelerle son- umumi istihsal memleketı hıç derlıa no san 
vaç bulan bir sanayi ıu- ketimlzde sermaye bulmak raya bırakmıılardir. bir 7..aman harice muhtaç hı- mıya ğayret ederler. 
~·~ -ır · pek güç birfey değildir. Dort aylık mulılet •AA! 
:rupada fabrikalar yüz- Elverir ki şirketler teessüse İktısat vekaletinin 9 ve 944 A.AAA.A.AAAA.A. AA 4~444 • 

dır. ~b~lrla çalıınaak- baılaıın ve halkta bunlara ~~~~:11~U:e Ji!s~~r~u:ı~ 3 yeni modern terzıhanesı 
i bizde amele ittirak için bir arzu uyan- Se ·k· ~ 

creUnin ucuzluiu -zünden sun. aralı emirnamesi mucibince Salahattin ve "'» rı ı ~ 
b dah yu Istanbul ticaret mildilrilyetl- I d caddesi No. 54 

a ucuz cıkarmak Anadoluda gezdt~m za- d la 12 7 929 tarih ~ ıtanbul Bahçe Kapu Hami iye S .... rnt 

r t e otuza kadar man fabrikaların iptidai ve 1224 numaralı tezkerenin ~ HER NEVi KADIN ve 
e Yiizd s• n en yazı n - - ..,.. ERKEK ELBI ~ i 

emin etmek kabildir. ıeklini gördüm sordum: üçüncü maddesinde yazılı ta- .....____. Hazır ve Ismarlama wwwyyyy 
nra bizde fabrikalar de- _ Babam~dan böyle rlfenln tanzimi için verilen ~Y'YYYY'Y'YYY T T YY 'f' T ,. 

nın kalan kısmını çöplüğe gördük, böyle yapiyoruz, dörtaymüddet!eırinisaninin Kaput yaptırılacaktır 
byorlar veyahut b da di 1 H lh k d . ondokuzuncugunü bitmtıtir. 
b e va yor ar. a u l o enci la b • • d • 

l Avnı Sigorta oyuncu rının u G .. .. ki mum üdirlıguYJO en. lbukt b paya aabyorlar. tabii olarak daha iyi çıkar- müddeUalbaydaha temdide umru er U m 
nd b u kalan kıanıın maıını ve daha fazla ka- çalıımaları erbabı ticaret l - Memurini Muhafaza için yaptırılacak 2320 kaputa 
P~ ulunkan kıllardan zanmasını iıter,fakat cihalet ve sanayii pek hakli olarak ait Şartnamede tadilat yapıldığından i~bu kaputlar yenıdJ~Jn 

yapma kabildir ve _ tiklyete mecbur etmittir. . . . · d kapalı ı.arf usu ı e tekı b ıörgus6zlük yüzünden böy- _d_ tanzım kılınan şartnamesınc ı:stına en 111 aıımızdakı f" t ı d • . Bnyük m6e11eselerin mu ur .. k Pkala 0 r e ipti aı tekilde kalıyor. munaha aya onmuştur. .. 
nnı Avrupalılar bun- Şi dl k b la i ve sahipleri ayn ayrı tart-

2 
Ş t . dd k suretleri Aııkarada Gümrü-

rdan a 1 ı m artı un ra n - f e komisyonuna muracaat et- - ar namcnm nıusa a l · 
Y P yor ar ve biz h , 1 ld Gümrük evazım htı fiyatla 1 1 e ayet yerildi. Bu san atkirı tikleri gibi müıterek bir liyt- ler levazım Müdürlüğünde ve :stanbu a r a sabyor ar. k · 

...,. _ ,__ k teıvi edelinı, yeni asri me- ha ile keyfiyeti ticaret odası- memur}ubundan alınacaktır. .. b" 
n.auuı ıım n l ind ı 6 ··a" J"ğü ına-lunan a • ı ç e tol arı gösterelim ve bu m6- na da blldirmltlerdlr. Hayat 3-Münakasa htanbulda Gümrük başmu uru . 

nn Y: e deri par~-ı hım sanayii yükseltelim. baha lıhğı ile allkadar olma- •ında Gümrükler umum Müdürlüğü satın alma komısyounda 
tk ~ ae nce bunlardan Kimyager sından dolayı maali f&yanl 

1 
·akt 

l~:a=.y:a~p:m:a~k=ka~b~llclir~~· ~~~~~!!!!!!!!!~A~ll~M~E~::'I'~S~Ai~~T dikkat olan mezka.r liblya- yapı ac Mır... ak .. .. 30 kA unuevvel 929 tarihine 
nın bir ı6retl ve muhlm 4 - un asa gunu an . 

·v···a··z···b··u···,·u··t·u···= :······················· bazi vesaik elimize geçU, tesadüf eden pazartesi günü saat 14 tedır. da" . d . IA 
1 1 Kırmızı ve Siyah 1 tasnif etmekteyiz. Yakında 5 _ Teklifnameler kanundaki ahkam ıresın e ıın a 
: : Zoncrnldağ i b·yük 1 bunlan aynen neırederek, d·ı k k I arflar mezkur gün ve saatten evvel Server Ziyanın kü"ük • • e- a a t u • k 1 b kı k ima e ı ece ve apa ı z . 

., : 1 güzel bir hiki e 25kuru : abi lyetl tat l yeıi a - İ h lda komi on ri asetine verilecektır. 
hika) el eri • • Be 1 . .,, . Y • • 1 • DUf olan (eski tarifenin) ba- stan 11 Y ~ . k olanlar Ticaret odasına 

Tevzi )eri: İkbal 1 1 n ıgın1henımdır1 ılt sigortalara ait umumi 6 - Münaka~aya ıştırak edece . . d k. 
• • N h • .. · veı;ıka ıbraz e ece tır. kitaphanesi 1 1 ezi e Muhittin hanı- : cetvelinde yazılı bazı tehli- mukan et bulunduğunu gosterır . .. . 

(20) ı..-unı., : : mın meraklı bir romam İ keler fiatlanndan tenzilit 7 _ Her talip bedeli muhammenın !uzde yedı huç~ğu 
Gü - h . : : 40 kuruı • Y:ıpilmıt olduiunu, bu fiat 

1566 1
. 

1 
k h .. kA tçe muteber mılli banka temınat 

nun en oc;a gıde-• • 13. • lara göre verilmetl lcabeden olan ıra ı u ume . . .. ak 
~k kitabıdır, herkese tav-1 : l r 'r 1J1S1 011 il : ücretlerin timdiye kadar- mektubu vermeğe veyahut bunun .. yerme ~evmı ı~~n 1 asaka -
ıye ederriz. 1 : N~ · ·ısları E halkın vermekte oldufu, bu dan evvel İstanbul başmüdürlüğu veznesıne na ıt 0 ar ·····················= : ~ . . rd • Nefis 1 111 • ücretlere nazaren pek fahlı para ıta ına mecbu ur. 

O k-d 1 50 k ecmuası : bulunduiunu ve bahusus hu- 8 T · t muvakkate mektubu nümuneleri §artna-s u ar yeni garaj \ • uruı. • - emına ı 
s AB R 1 1 J)u)7du ~ .b. : susi tarifeden tenzilat icra- melerle birlikte talep olunacaktır. 

Oto111obıl lastikleri acen- ! : M gum gı _ 1 1 sının tehiri yüzünden mem-
9 

_ Muayyen saatın hululünde mutat zabıt varakasının 
teltit b 1 l • 1 ünirTevfikbeylnguzel: leketin düçar olduiu zarar- . . d h' bir teklif kabul olunamız-

' otomo i evazımı 1 1 bir romanı 50 kuruı. 1 lan ve bunun hayat pahalı- tanzımın en sonra ıç . 1 ..... .. 
Tel: Kadıköy - 484 1 • Sudi K'"'t• h d • ı.~ bx.. t 1 1 ri hl lO _Kuma§ ve sekil numunelerı staııbulda Gı.1mruk lcr ••••••••il ••••• • " up aneıln e • ugına yap •• eı r e , rer ıh l ğ d d - •••••••• •••••••••••••••••••••••= birer yazacağız. uınum Müdürlüğü levazım an ar me1JUr u un a ır. ..ı 



8 inci Sahife YARIN 

MV~LLiH BEYLERE 
'TEN:I: 

Umum.i tedris usulü 
Birinci cilt 

Faal Mektep Usulü 
Umumi tedris usulü 3 cilt olacakdır 1 inci cil 
Faal Mektep, 2 inci cilt isticvap 3 ncü cilt Tek if 

1. -d ·· Her cilt 5 Formalık COzO halinde cikmokbadir. beher cüz 
USU U Ur 25 Kuruftur.3 Cilte ahuna olanlara % 25 tenzilat yapılır-. 

Cüz: 1 cikdı 
" Dökruli usulünün tatbikat. fiati 75 kuruştur 

Veni tedris usulü fiati. 20 kuruştur 
ABUNA ve SATIŞ YERi: Ankara caddesinde iKDAM KiTAP MATBAASI 

~6§~~~6~§~5§§6~fiS~G-. 

1 Sermayes!~~~~ı!? edD~a1!~5~urk lirası ! 
i
• 1\1erkezi un1umi: ANKARA : 

Şubeler: _, 
Ankara Adana Ayvalık ~ ! İstanbul Trabzou Zonguldak ~ 

~ Bursa Balıkesir Kayseri i 
• İzmir Gireson Al ersin 
: Samsun Edren1it 
~ BOTON BANKA.• MUAMELATI YAPILIR ~ 
~~~~~ §§ ~g§~§~§§~§~§~~§~~~ 

·················~·E••••••••••••••••~c••••••••••••••••••••••••••••• I SISHANE KARAKOLUNDA : 

1 'MiLLE Gazinosu E • • 5 Bol n1eze, nefis içkiler 5 
E HER AKŞAl\i 5 • • 1 Hafız Sclahattin beyin idaresindeki incc"'az takımı çah.} or. : 
• • 1 fiaatlar son derece ucuzdur. • .................................................................. : 

~~~~~....-~~~~~ 
Felemenk Bahristfit 

Bankası 
AMSTERDAM Sermayesi: 1, 125;000, 

ihtiyat akçesi: 3,000'000 
lıtanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 
lstanbul ıubesi: Yeni postahane ittlsalind 

! Alalemci han. Her türlü Banka muamelatı ic 
ve kasalar icar olunur. 
~~~ ...... 

·~b.~~~~bbbb~~6b.~~~~~~~ 12!'J. • • • ... ... ~ • ... • ~. • ~ • • • • ... -... ~.~ 
=~= SELANIK BAKASI 
.. ~. 1888 de tesis edilmiıtir 
;!. 1\Icrkczi ummni. İstanbul i• SERMA YASI 30,000,000 FRANK 
•ı• TÜRKİYE ŞUBELERi y 
~ı.• Galata, lıtanbul, İzmir, Samsun, Adana, menlıı• 

=~= Yuanni~tan Şubeleri: .. ı Selanik, Atina, Kavala . .. t Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, 
~i• her nevi akçe üzerinden heıabatı cariye, ç 
•• muamelatı. 
•: .. :·~ .. :··:··: .. :··: .. : .. :· ·: .. :· ·:··:~·: .. : .. : .. :••!••: .. : 

Maarif vekaletinden 
Kay~eri, faraş, İ parta, Erzurum, Çangırı, iaarif 

dürlükleri münhaldir. 
) ük ek mektepler mezunlarından hu vazifelere 

olanların gerek şifahen 'c g"rek"'c tahriren mü pit v 
larilP, Maarif vekaleti ilk tedri at umum müdürl" 
müracaatları ilan olunur. 

Seyrisef ain I Llovd 1·riestino 
ol 

İzmir-Mersin sürat postası Limanımıza muvs,ıatı 
beklenen \'apurlar (KONYA) nıpuru 10 

kanunuevvel Sah 12 d 
Galata rılıtımından hare-

( D1Al A) vapuru 
-"---unu V\ l ar~ 11 1 

(ltalya \e) unanistan) ketle Çarşamba sabahı 
İzmire gidccel· ve qk:aını 
İzmirden hareketle Anta1· 
ya, AEıiye, ~ler~ ine gide
cek ve dönü ,te Ta7ucu, 
Ananıor, A.laiJ e, Antalya, 
Ku"adası, İzmirc 1gra) a-
rak ecekf . 

Satı hurda demirler 

Ter ane fabrika"ıııda 
birikmi~ yüz ton kadar 

urda demir satılıktır. 
Kat'i ihale~i 21 kanunu

evvel 920 tarihipdc yapı
lucağmdnn 1nü1.a) deye 
irınek i-..te) enlerin o gün 

saat 15 te lcva1.ı111 müdür-
1 üğüıw gclmeh•ri. 

Merkez acente~i: Galata 
Köprü ha ında : B yoğ) u 
2362.Şube accnta~ı: • Iah
uıudiye hanı altı11da lc;tan
bul 2740 

E\kaf matbaasının dhar 
tak' imi 

llmi, edebi, ciimleleri ha· 
'i ga) etle zarif kartonlu ve 
namaz vakitlerini gö t<•rir <li
var takvimi çıkmı" .. ır.Hcr ki
tapçıdan arayınız. 

••• Anastas ••• • • : Bale Heveti : 
• ol • 

: Anadolu tumeıinden I 
1 tehrimize dönmektedir : 
1 Yeni kadro- 1 
: Zengin varyc ~ : • • 
··················~····· 

Yakanda Limanımızdıd 
hareket edecek vapu 

( SEMİRAMiS) vap 

12 kanunuevvel per~mbe 
~hah tam 10 da Loy 
Ebpres olarak ( Pire 
Brendizi , Vencdik "le 
Trieste) ) e 

(DıA.NA) 'apuru ız 
kanu u vvel per§em~ 
(B'urgaz, Varna, v Kös· 
teııce) )e 

( VFST A ) 'apuru 12 
lanunu~vvel perşembe 
( elanik , Volo , Pire, 

Patras, B izi, Ankona, 
VenediJC \" Trieste) ) e 

(COSULh ! L1 E) kunı· 
pan) asının lüks vapurla· 

rma aktarma edilere1' 
Şimali ve Cenubi Ame· 
rika limanlarına gitmek 

için tenzilatlı doğru Lilet 
verilir. 

Her nevi taf: ilat için 
Gala tada Mumhane (Lloyd 
Triestino) seracentasına. 

'Telefon: Be)oğlu 2127 
veya Galata sarayında 
sabık Se1iinik bonmarşesi 
binasındaki yazıhanele· 

ı-ine Telt'fon: Bcyoğlu24 
ve yahut Sirkecide Kır· 

zade hanındaki yazıhane· 

sine müracaat edilmesi. 
1 lefon: İstanbul 235 


