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FIATI 100 PARA 

fi17 A TEVFiK DEHALET EDiYOR İktısat vekilinin gazetemize beyanatı 

R~isicümhur Hazretlerine yolladlgı Alınan kat'itedbirlertesirini 
arız-da, anavatanda ölmek istediğin- göstermektedir: İngiliz 
en suzişie bahsetmiştir Türkiye - Rusya günden güne düşüyor 

~~b!n~slne mü;:-;;;~~uilmes"nin M~dise KARAHAN Son dakika: İngilizin yükselmesin~e 
aı r ış olduğu kendisine ce' aben bildırildi amil oldukları anlaşılanların tevkif 

Ankara: g (Hususi ) _ ASAF B ( RİZE ~ 8 1 n ger OT t:dilmesi muhtemeldir 
Yuzellilikl d F · ' B 
za Tevfik er en eyleıof Rı- M"OHiM BİR TAKRİlt U eyahate fevka- Ankara, ıo (Husuıi] - caat ettiğim İkbsat V. Şakir 
lllü Gazi H. z. ine HA.ZIRLIYOR Iade ehemn1. yet Alınan ıon v 'i tedbirler B. fU beyanat ve tzahab 

racaat ve dehalet etmfı A k 10 (H -) • ~ üzerine lngtliz li asmm ,an- vermitlir: 
ana vatana dönmesine mü- Aı- kn ara,h ti uıuisfı i-i a tf edıln1ektcdir den güne düım olduğu - lktuadi vaziyetimfzde 
l&ade lıtt k ı &far eye vaz es n h b 1 bl 1 -tabiilik kt Zftll b yere ve pek au- bug(ln ikmal elti. Sovyet Ruıya.sı Hariciye a er eri gelmekte ve mem- rgayr yo ur. 

" ir1ftanla: M k tt ld komiser vekili Karahan ayın fl\ıniyeti mucip olmaktadır. Memleketin ve halkın 
O d im evıu ıure e a ığım E Jk· - d d lk d' l ti tabrdi , !• a ö ek iatemlyo- _ 9 unda Moıkovadan hareket vve ı gun ve ün e tiaa ı vaz ye ı r • 

ruın.,, haberlere goremaıum grayrl etmiıtir. Karahan bu aabah b.!!dirdigfm gibi B. V. Paıa Bazı bedhahlar ve idare! 
H Diye yalvarmııtır. Gazi masum bütün vatan<laılann Sivaatopoldan Derjinıki harp meclbln vnii19ilzdeki cel- hazırayı çekemiyerlar' Tür

.z. Riza Tevflğe cevap affı için. Rize mebusu Asaf gemiıine binerek lıtanbula selerinde nıüh1m beyanatta kiyenin lktııadi izmihllle 
Venntıler, meı'elenin M. Bey bu günlerde meclise bir gelmek için yola çıkmııtır. bulunacaklardır. Bu beya- gitmekte oldugunu lp.a et-

lisine alt oldugunubil- tahrir verecek ve noktai na:- yarın saat tam12de Karahan nat, vaziyete dair H~u- mltlBerdir •. 1 d 
D im b h metin ktai nnı ös- u ıayıa ar esassız ır. 

zarını müdafaa edece • 0 a a çe nhtımına çık- no n~ g /NGİLİZ/ rüKSELrENLER 
D ınıı llulunacakhr. Rıhbmda terecektır. lımeı P. mn bl,a- Ank 10 J: I] _ 
ebağlar umumi katibinin sôyledikl~ri eıiilJerine askeri merasim nabnın ıekli esas itibarile Şimdi h:~r a} =• g<ir• 

S api~r tene,.nr etmlttlr. fn iliz lirasının yükselme -
anayi ve Maadin BanKa- Teırifat miidüre- mu- • Bu beı•natın sarahat ve sı!de amil oldukları anlaıı

misi Basri Rıza B. hiikdlnet !:_hatla hakikate erdlıftan lan l>Qalann tevkif edilme-
Si Avrupa der·ısı·ıe mu·· na- namına, kardeıı Hakkı Rıza o ~ca teyl~ dil~yor. kb- lerl muhtemeldir. 

'de Hariciye veklleU ua- sa"'v etimi uzelte~k- • 1 b k 

k 1 • • mına kıu:abam iıUkbal et- Ur. pfi' ene an anın asa ara gırıyor mek üzere Ankaradan latan- IA'T]SAT VEKiLiNİN lngtllz spekülAalyonu yapbfı 
Bız de b. - ft . bula gelmişlerdir BEY AN ATI ve ayn defterler tuttufu 1~ tara an yerli malı kullanalım Rus sefiri &rtç cenap- Ankara, 9 [Huuıi] haber ahnmııbr. Bu hususta 

<.lıye harıl harıl çalışıvoruz ! ları da istikbalde bulunmak Son vaziyetler üzerine mil- tahkikata glrltllecektir. . 
.1 " b • taleasını almak üzere müra- Şemsl 

uzere ugun ıehrimfze ge- ~~~~;;;;~~;;;;~~~~~~~~==~=~ 
!!ll!ll'-l'!IPllJl'l• ...... ~!'1~•11! lecektlr. Kara Hanın per- ,.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••\ 

ıember ve .,. cunı~ rnnıe- ! Milli vapur şirketleri : 
rinden laanglılnde Ankaraya : : 
gldecefl Sort ç cenaplarının 1 • "" d .1 : 
muvaıalabndan Sonra te- = Bırleşmege karar ver 1 er = 
beyyü6 edecektir. 1 . . . · h · t• 1 

KaraHan karada : Seynsef aın bu ıttıhattan anç ır : 
bir hafta kalacak ve 1 I 1 
bu müddet zarfında ıerefine 1 Ankara, 9 [ Huıusi) - lıtanbulda bıılan•n Mi U : 
gerek hilkılmet gerek 1 vapur tlrketleri kendi aralannda bir itillf yapmak 1 
Ruı ıefarethaneıi tarafından : teıebbüıünde bulunmuılardır. Bu mfie11e1eler birle- : 

• 1 • mütaaddlt ziyafetler verile- • ıeceklerdir. SalAhiyettar zevattan aldıiım ma ümata : 
cekt•r · KaraHanın ref aka: 5 göre milli vapur ıtrketlerlnin ltUhaclı ( Seyrlsef ain ) İ 

Mili b" . tinde Hariciye komfıerltfı : id..-eıine f8.Dlil bulunmamaktadır. Seyrlsefafn itti- • 1 r derı fllbri amı- ve l bb l kA d 3 4 • • in - < <' ag ar cemiyeti l'. l\!ıtibi Cemil B. er nın an - memur ve • hattan harıç bırakılacakbr. : 
illeri gillz lirasının yükıel- pılmıt imff. Hatta (Beykoz) ki.tip bulunmaktadır. Kara 5 Kendi açığını kapıyamıyarak devlet bütçesine 1 
k- ne mini olmak için hfi- fabrikasında yapılan nlbnu- Han lıtanbula avdetinde ga- : yük olan ( SeyrJsefain) idaresi vaziyetinin, (lzerlnde İ 
unıetçe yeni bir llylha ha- nelerin . b ld ze\ecileri kabul ederek be- : münakaıa edilecek derece mühim olduğu söylen- • 

zırlandıtını ve bu llyih aynı ya ancı ma en yanalla bulunacakbr. 1 3 • •- d 1 
ı a bulundux.. ütaahhitd Ank O ( ·' A ) • 'IDf!1ne ir. • 

1 e yerli malı lrullenmauın - 5wnu m e ara, 1 nuıusı - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mecburi t I h aoyleınekte lmlt 1 Karabanın seyahatı fevka- . .k. •taJ 
nı ~ a bna a naca1ı- Şehrimizdeki deri san'a- IAde ehmnıiyeti haızdir. Ka- lstanbula gizli :.giren '1 1 1 yan 

evve aiinkil nüshamız- llnd lı rahanın 11 i 1925 t _,_ f 
da h b en an yanlann verdlkle- ' n san e ş .. h .. "" . aka anan 
ınuha~l er yermiı, Aukara rl teminata göre, Yeclikule Pariste Çiçerinle Tevfik rüı- Up e uzerıne y 

rlmizln telgrafla ver- d (i Bey arasıUda aktolunan • ı b· ı A h~ erbest 
diif haberi Cle kaydetmlıtfk eri fabrikasındaki yerli De- ittifakın tecdidinl teklif ecnebi er t a cıra 5 

Di1n (Sanayi ve Maadinl riler (Beykoz) Fabrikasının edecektir. Hükdmet ter bfrakıldılar 
bankasının kendi kundur kullandığı yabancı dert - dit hakkında henüz bir 
fabrikalannda ecnebi (deri~ lerden daha mükemmeldir. karar vermiı değildir. Fakat ltalyanın payta~a:.n meıhur tacirlerinden 
ler) kullanmakta oldu~u Bu ftlbarla (Sanayi ve eski ittifaktan daha kuv- Plyego biraderler ainyor Alberto ile kardeıt Rodolf 
haber aldık. Maadin) Bankasının resmi vetlı ve esaılı bir ittifakın l,S00,000 liret it/r açıkla ticarethaneleri hail ~aclzde 

'Bize temin edildi münakasalarda Avrupa ma- aktolunmaıı kuvvetle ümit bulunduğundan, gizlice bir yelkenli ile firar etmııler ve 
göre: ilne li kullanmaıma bir mlna edilmektedir. Tftrk-Ruı dost- vapurla bir kaç gCln evvtl J.tanbula .aelmJılerdilr. 

verilm luk ılyueti, ıamlmiyeU pa- lıtanbul polis müdiriyeU gizlice iki p.hsm stanbula 
Poltıler ile Kuleli ve Ha- emekte, bunun içyüzü yldar olacakbr. girdiği i h be aldıtından takibatta bulunmuı ltalya 

lıcı oflu Aıkeri mekteple- ~;r ~hepleri araıbnlmakta- tacirle: B~roİlunda yakalamııtır. Fakat bunlann Tiir 
rlne a{t potin nümunelerinln ·Dan , FOTo SÜREYYA kanunlanna muhalif bir hareketleri görillemedtitnde 
7Gzleri Avrupanın (Tanelyo- 16 mea ele hakkındaki Beyoglu - istiklal Caddc::ei kendilerinden teminat alınmakla iktifa edilmit hüviyet 
nez) denilen derilerinden ya- m(~I ;,"adlına milracaat etti- No: 5()<) lerl tamamlle tesblt edildikten sonra serbeıt bırakıl 

• a a l 6ncl sayf a1mzd0</lr) ·--------"' 1 rdı · DUf a r. 



2 inci Sahile YARIN Kanunuevvel 

~i!~~!~!en (E~neJ>i rt!:!P~!.tful~~~!.Y!I eil1"2!@) 
beri Ankaradan alınan ha- Alman kabinesi ve mali 1 Amerika Lahey divanına Vatikandan çalınan 

. '< Rusya- .. ra 
YENİ BİR TİCAlt~lc 1 

herler, İngiliz lirası mes'e- ıslahat gırıyor mücevherat 
lesinin Millet Meclisi ve hü- Berlin, 9 (A.A.) - Al- Cenevre, 9 ( A.A.) Bundan bet sene evvel 

MUAHEDESİ 
AKTEDİYOR 

k b . · hükA · Am k 1 h İran ve Rusya hu-klı kumet mehafilinde ıiddetli man a ınesı umetın eri a masa atguzarı, A- vatikandan gayet kıymettar 
alakalar uyandırmıı olduğu- mali ıslahat hakkında neı- merikanın La Hey beynel- mücevherat çalınmıf ve 0 leri arasında bir ticaret 
nu göstermektedir. redeceği beyannameyi ka- milel adalet divanına girme- andanberi hırsızların mey- ahadesi akti için baıl 

İngiliz lirası mes'eleıl leme almııtır. Gadö Fos, ği kabul ettiğini lmübeyyin dana çıkarılması için Roma olan müzakerat henüz hl 
bu mes' ele hakkında tanzim b 1 hakikaten fakir Türkiye için dil d üç protokol imza etmiştir. polisleri tarafından ıiddetli u ~amıştır. 
e en program a mevcut L · · l · I · dünkü veya bugünkü dert .

1 
d 

800 
.
1 1 

k ıman proje erı taharriyat icra edilmekte idi. ran tıcaret nazırının * 

değildir. (Sterlin) Lozan mu- bv~rgı etr e .1~t mıl yon ... u Nafia Vekaleti gelecek Bu kere bu 20,000 liret yanına göre aktedile 
_ . ır enzı a yarı acagını k b d T k k h el 1927 h d ahedesinden sonra Turk ık- istihbarına atfen b sene i ütçesin e ür iye ıyınetinde olan mücevhe- mua e e mua e 

bsadiyatı üzerinde inatçı bir etmektedir. eyan Cumhuriyeti sahillerindeki rat meydana çıkarılmıştır. den farklıdır. 
ısrar ile tahribat yapıyordu. Hükumete taraftar fır- Limanların inşnati için pro- Bunların meyanında Sent Yeni muahedede İr 

Bunun sebebini çok uzak- kalar arasındaki fikir ihti- jeler hazırlamıştır. Petronun meşhur yakut taşı eski müahededen 5,000ı 
larda aramıya hacet yok- lafları hala devam etmekte Yeni projeler mucebince ile iki büyük zümrüt ve tümenlik fazla ihracat 
tur. Memleketimizin daima olduğundan hükfunetin ter- Mersin, Trabzon, Samsun ikide iri inci bulunmaktadır. pacağı ve İran tücarınıJ1 
Avrupaya mühtaç olınası, tip ettiği programı hey'eti limanlarına yeniden tesisat Tehir edilen içtima kayetlerini mucip.: olan 
Avrupadan mütemadiyen umumumisile kabul ettirme- yepılacaktır. Varşova, 9 ( A. A. ) beplerin izale edileceği 
mal çekmesi, buna karıılık ğe ve itimat mes' elesini ile- Yalnız Mersin limanı Ayan reisi, meclis;.n bugün tümenle ruhla kiymeti 
olarak da Avrupadan satın ri sürmeğe karar verdiği için 7 milyon Türk lirası akdetmesi evelce kararlaı- kanLiyoya göre tayin e 
aldığı malle Avrupaya sat- söyleniyor. !tahsis edilmiı ve bu se - tırılmıı olan içtimaı tehir et- cegi tasri olunacaktır. 
tığı eıya ve mevat tutarı Papanın vekili neki budceye ithal ledilmiı- mittir. Reisicümhur, istişare- Yeni muahedenin ya 
arasında dehıetli bir fark Berlin , 9 ( A . A) tir. Limalardaki tesisata he- lerine başlamış, meb'usan ve da imzası memuldur. 
bulunması İngiliz lirası itle- Papa vekili Monsenyör Pa- men baılanması tekarrür ayan reisler.ini kabul et- -=-••eu::: • 

rile şiddetle alakadar idi. çolli vedanamesini reisicü- etmiftir. mittir. Hafü· Nankiı""?den 
A da ı l Or mhura takdim etmi•tir. Mersin limaı cenubi A- B" ş k vrupa n ma a ıy - ~ ır çarpı ma Çl nlıyacak 

duk. Tabii bunun bedelini- Haytide sükun nadolunun en mühim ithalat Havana, 9 (A.A) - Dün 
de İngiliz lirası ile ödemeğe Vaıington ' ( A • A) ve ihracat limalarından en gece bir kamyon ile fener- Nankin' ' 10 ( A.A. ) 
mecbur oluyorduk. fngiliz de Harciye nazareU Hayli de ziyade ahkamiyeti haizdir. leri sgnük olarak itleyen bir Hüku_m,ete sadı~ kıtaa 
vaziyete hakim bulunuyordu. tam bir sükun hüküm Bulgarların tamirat borçları otobüs çarpıımıımıslardır . Nankm e gelniesı halkta 
Binaenaleyh biz, herıeyden sürmekte olduğunu son 24 Roma,9 (A.A) - Hari- 4erkek, bir kadın, bir çocuk n;den itimat 
evvel paramızın kıymetini saat zarfında hiç bir icarı- ciye nazırı ~.Grandi, Bul- ölmüı, birçok kimseler de medar olmuştur. Gerek 
yükseltecek vasıta ve ted- ııklık vuku bulmadığım bil- garların tamirat burçları yaralanmıştır. nebi ve gerek Çinli bir Ç 

birlere baş vuracaktık. dirmi_t~ir · . . . mes' elesi hakkında M. Volf Yoldan çıkau Ekspres ailelerle gitmek üzre bul 
Bir defa, elimizde dev- İngıl~zle~ın Ank~ _sefırı ile göriitmüıtür. Namor , 10 ( A. A) - nuyorlardı. Zikri geçen ~ 

1 b b 
, b 1 k vazıfcsı haşma gıdı}·or Ek · t i k t d etin ir anKası u unma Komünistlerin gizli içtimaı spres ıs asyona g rer en aatın vüru u neticesin 

lazımdı. Bu banka sermaye- Londra, 9(A.A.) - Sov- Halle,S ( A.A) _ Zabı yoldan çıkmıştır. 17 telef ve şe~irde. kalınağa karar ve 
sinin birkısmını ecnebi parası yeller nezdindeki yeni lngi- k ~ . ti . l b ta 8 yaralı vardır. rnıılerdır. 

liz büyük elçiRi M Ovey omun1s erın giz i ı· r ı"çtı' - B h d . . A mübayaasına ayırmalı idi. • • · ' ma d ... tm 50 k· . arut ane e ınfılak Yugoslavya da karısacak! Moskovaya müteveccihen ını agı ıo, ışı tev- ·• 
Yani devlet bankasında hareket atmi•tir. kif etmi«tir y l h Oviedo , 10 ( A . A) - Belgarat, 10 (A.A.) ot1" 

k 
ır • • · apı an ta ar- B. b h d . . · . .. .. 

her sıkışık zaman için e a ı Fransıı tezgahlarında )'aııı- riyat t" . d b" ır arut ane e ınfılak vu- Amerıka hükumeti Yug 

birkaç mı.lyon İngı"lı"z ve ne ıcesın e ır çok k l · 4 k" · t 1 f bı·r l d S 1 ç· R·• lan } 'Unan tahtclhahirleri vesikalar ele geç· ·ı . t• :. , ua ge mı§ ıvı e e avya an oyet ere ın- " 
1 d 

ırı mıı ır . .-,<,., k h l "h 'IA " _ııı 
dolar bulunma ı i i. Yunanistanın Fransa tez- p t k l . , l ....,.. iıı meçru o muıtur. ı tı afı hakkında, Amerik,,.. 

h ro o o ımza o uııdu Ü . d.. b"Jd' 
O zaman piyasa er - gahlarına siparif ettiği ( Ni- ç gemı one ı ı notasına müıabih bir not' 

hangi bir ecnebi para teda- resi) ve (triton) namındaki C~nevre, 9 ( A.A) - t'.'~ Londra, 10 (A.A.) - Üç tevdi etmesini rica etmif f/I 
rikinde mütkülata düşmez, iki tahtelbahrın tecrübeleri ~~erıkanın İsviçre orta el- gemi dört gün şiddetli Yugoslavya bu teklifi kabııl 
belki de Türk parası her ikmal edildiğini Yunan ga- çısı Amerika hükUınetinin bir fırtına içinde denizde etmittir. 
zaman için azami kıymetile zeteleri yazıyor. b~ynelmliel daimi adalet bocaladıktan sonra Lavestoft Serbest mm taka 
vaziyete hakim bulunurdu. Romen-Çekoslovak hududunda d~vanına iştirakini mübey- limanina avdet etmiştir. Bu Bern, 10 ( A.A) _ Frall' 

Diğer taraftan devlet te Romen Çekoslovak hu- yın protokolü bu ün oğleden gemilerin tekrar limana av- sa ile İsviçre arasında ser 
hariçten yepacağı büyük dudu meselesinin müza- sonra imza etmiotir. det edeceklerinden ümit best mıntakalar hakkınd"' 
mübayaalara İngiliz bulur- kere edilmesi için Satuma- ~ kesilmiıti. ki müzakerata baılanmııtıt• 

k · asayı sarsıntıya ver- re de toplanılmıştır. Çekos- la Bugünkü hava 41~ ~==~==~==============~~ 
en pıy l k h-kA ti • -·- • S 

d 
ova ya u ume namına • n- ~ h • ultan Azı·z devrı· d 1 h 1 mez i. - - . • un asgarı araret 6, • n en ev a ar 

Gerçi hükumetimiz hayli Nazır musyu Rubık memur =ı azami 13 derece idi. Rüz- : 
. b" d 1 t edildiği gibi Romen hüku- • A d . • zamandan berı ır ev e : gar poyraz an esmıştir. • 

k·ı . 1 il .... meli namın da meb'uslardan • 8 ~ d .. ~ • bankası teı ı i ıf er e ug - L . d'l . . • ugun e ruzgar poyraz- : , . d azaryan tayın e ı mııtır. • • 
raımaktadır. mes elenm a- D h . d"d t bAk k • dan esecek ve hava ekse- • . d a a şım ı en mu a ı a- 11 • 11 
ha dört bet sene evvelın en Iı : rıyetle bulutlu olacaktır. • 

. nmıştır . ı 11 
halledilmtı olması temennı •DllDllllUlllfl:lflDEliiBl81111SBE!llU 

edilirdi. Zaten en büyük ha- atılmak için hararetle çalı- zavallı çifçi eli kolu bağlı 
ta da o zaman bunun dü- ıılmaktadır. duruyordu. 
ıünülememesinde idi. Hatta Bizde timdiye kadar dev- İşte devlet bankası teo-
Osmanlı Bankaıile çok sa- let bankasının yapacagı kil edilirse zıraat bankası 
kat bir itilaf ta yapılmı§ ol- vazifeyi, kısmen ziraat ban- da yüklendigi ağır yük al
mazdı. Fakat insafla lastik- kası görüyor, devlete a:t tından kurtulacak, 0 da ken
etmek lazımdır ki, memle - meselelerle meığul olmak- di vazifesini yapm1ya başlı
ketimizin dertleri bir değil tan kendi işlerini de ihmal yacaktır ki, bu da memle
yüzlere varıyor, hükumet ediyordu. Bu yüzden çifcilere kete çok faydalı bir şey ola-
bunların en müstacellerlne yardım edecek yerde tica- caktır. .,~11_..ı;..,._,.J;,..~G~ · ~ ~'ı'. ·~ }t,':"~:l~r.:~ J <~ ,,' ~4:~,;. ı.:..•~·J 'J•\.,. ' ı .. -

,, ,,. J'tj _,< ı'} .... ; :.,1 .... c.' ~ __,.,~'!t 1 ...»_.l J'6.ı\" 6.A- -

yetişebiliyordu. Şu itibarla ri itlerle oğraımak ıztıra- Devlet bankasının ınüm
devlet bankaıı itinin müı - rında kalıyordu. Bu da kün olduğu kadar süratle 
taceliyeti meydanda idise memleketin zıraati namına teıkili temenni olunur. fyl 
de, anlatılan araya timen - ayrıca düıünlecek bir şeydi. esaslara istinat ettirilecek 
difer işleri filan girmiı Zıraat Bankasının bir sene- olan bankanın, Türk para
olacaktır. de tedavül eden nakit mu- sını kurtaracağı ümit oluna 

Görülüyor ki, bu gün amelesi (2ŞO) milyona yak- bilir. 
devlet bankasının- esasları laşıyor. Hakikat böyle iken ;1RIF ORUÇ 

- Ne o birader nereye? - Piycuıko çekilecek le oraya 
gidiyorum, şayet çıkarsa parayı taşımak için uşak/an da bn·a
ber aldım, 

- Ben de o efkardayım da senin gibi beraber götiiriiyomm. 

Senelerce evvele ait ve tarihi bir vesika kıymeti 
almıf olan bu karikatürleri neırederken bugünkü tesa
düfü kaydetmekten kendimizi 'alamiyoruz: Bu gün de 
tayyare piyankosunun çekilme günüdür! 



laııırııe Ermeaı .......... taıııııı mes•e1e11 alkanlarda ı in~iliz lirası mes'elesi 

om·syon faa iyete başladıı "'AZM!NAT... anKa üdürleri toplanıyor 
1ctru E - k 1930 Kongresine i§tirak 

< rmenı emlakinin En1lak Ban ası- edecekler Bugün Maliye müsteşarının riyasetinde 
a devri ınes' el esinde bazı ihtilaflar çıkmış! Sofgadan: fevkalade bir içtima aktedilecek 

- Ôn6mlzcleld 1930 aene- ~..c-~ 
Hartkzecıelere temlik ed-1 llllf eYler bakkıncla tatblkolu ılnln 3 Gnde Harlda topla- lnrtlfz lfraıımn muayyen izah edecektir. içtima buıGn 

Ennent eYlerlnden ba- nacak muamelenin taırllılnf nacak olan tamirat ve ve tabii bir hadde kadar akpm TGttln lnhıaaruıda 
a temlik harici k•lmıı Vekllet verdltt lıtemtıtlr. tazminat konpeılnde Bulga- lnmeıl için HGktmet tara- aktedllecektlr. 

elertn htlk6met tarafm- ceftpta ihalenin feıbedile- iiıtan hilk6metl namına fından verilen direktif tah- Diler taraftan lnadlz 
enıllk baukaıından ah- bilmeet için temlik muame- harldye vekili Atanaı Bu- tmda meaalalne devam ede- braıı ıukutuna mitemacliyea 

cak hi11eye mukabil olmak lelerlnba kanuni milddetleri rov ve maliye vekili Mollo- cek olan maliye mille- devam etmektedir· 
h.nlcaya clewecblece- -bfllhare verilen middet te vun hUU' bulunmalanna f&rl nezdinde bqin ml)b Bu ıuretle bonada din 

ve bu bankaya evlerin dahil- zarfında yapıhp ya- karar verilmlıtlr. Fakat ve ecnebi banka midbrlerl 1053 kul'llfta açılan lngiltz 
aıı~tlerini takdir için bir Pllmac:lıiınm tetkiki ile neti- Bulgar nazırları ilk defa bir içtima aktedeceklerdlr. llraıı 1038 e kadar dGpnlf-
~- letekkil ettlllnl eeye aöre ya ihalenin fe9hlnf, ln,dtre, Franaa, ltalya payl- Bu lctlmada Maliye miate- ttır. la,t1ls llraıınm birkaç 

IJ8Zllllatılı. Komııyon dGnclen yahut ta lakin dafrealne tem- tahtlanna ufrayacaklardır. tan bank• müdirlerlne HG- 80ne kadar blrhayb daha 
~faalıyetebatl-'Dlfbr. ilk muamelesinin iptaliııl RUSQOKTA YANGIN kdmetin aldığı tedüirlerl diiteceilteminedilmektedir, 

emlik muamelerlkanunt blldumltttr. (Hlsmet) 12 900 000 Lira zarar var 
klller dalreatnde icra edıl- "AHENK REFiKiMiZ Ruı~uk, 6 ( Haıuıı ) - Müze tamiratı Eşek 
~bazı hartkzedeler, ko- BERÜT ETTİ Ruaçukta Artın Savaheliyan Konya Asan aUka mi- StlrmasıJ 
d;onun faaliyete pçmftl- Milheyytç neırlyatta bu- Pirinç fabnkaıında gecenin zeılnln tamtrabna baılan- p a -- • 

l'ba n •ndlte ile kendi evle- lund iu iddlulle lznıir aı- aaat 3 Gnde zuhur eden milt- Bahkpazannda bir paı-
ln de bankya devrecllle llye u ceza mahkemeıfnde hfı Janrm aabahln 9 unda mııbr. , brmacıya iki açıka6z mi-

rıhaki_,_ zannetmtılerdlr. Hal- muhakeme edilmekte olan söndürülmüıtür. Zarar mil- .-•~ Umum ~' racaat ederek demiıUr ki: 
' enelld rtınkll niı.ha- 1zmtr de çıkan •AHENK yonlara malolmuıtur. Fa- W t 1 ! - Sen etek paıbrmaa 
~ Yazdıiımız veçhlle refdamız beraet etmtıttr. • kat mezk6r fabrika 7 bG- ! gaze e er 1 aabyonf, ihbar ve llln 
.;: llnlameleal, yahm te- Afyonda fıkaraya muavenet y6k ıigorta konpanyaıına 1 bayii İ edpc_:e_.cı, mallannm IJl-

harid 1ca1mıı evlerle Afyon belediyesi bütçe- 12,000,000 liraya ılgortah 1 1 liifnl bJr bayii metetm1fM 
....... leri Yaktincle yapıl- llDla müsaaden nnbetlnde bulunduiundan tahkikat ya- 1 Ta§r& ~yilerin~n nazarı 1 de yine bu havadiıln duyul-
.... ve Metr6k mailer lmaktadır 1 dikkatlenne • 
..- fukaraya muavenet llmele pı • • latan _.ı, .... bllA- 1 m•un• menfaatine uysun 
laane ce ltlru e•lllmtı ha- çahpnaktadır. Ancak bazı Bulgaristanda komünist 1 bulda ~ 1 bulm•m•t ve 50 lira (hakla 

ler laerlndedlr. mahalle mubtarlanmn kom- Komllnlstlerln muhakeme- 1 mum gazete ve mecmu- 1 ıGkat) vermeie ram olmut-
Ba kabil lhtlWh nler 1111uk ve tanıııklık hlılerlle teri devam ediyor 1 alan tafraya gGDG ,anı- 1 tur. Fakat açıkgözler 50 lira 

için llletr6k maller midir- muhtacı muavenet olmlyan- Sofya 6 ( Huıual ) - • ne ıönderlr • Slparlılerl 1 daha tıtemftlerclir. 
lqcı leçenierde Maliye ve- lann kafıtlannı ela milidir- Çok :.1mndanberi Bul- 1 çok olanlara fevkallde i Paıbrmacı bu paraJI da 
k&lettne mGracaat etmlt ve lemekte olduklan 16rlldl- pr halk ve 1mtbuatuu pek i teahlllt g&terlr: !•Uka- ı verip vermemek için bir 
Wrlıı dalre.tnce luutbecle- lbden bu sibller hakkm- çok •Mbdar etmekte olan 1 met - dddiyet - lilr at. • arkadapna d••ıpnalı mu
lere tenaltldert icra lnlnnnıı ela kammt takibatta bulu- 52 komlnlatln mahkemeleri- 1 letanhnl :::;::,.. caddeat I va&k bulmat, lflD aarpa 
~~er taraftan me~al- nulacak ve ıtddetle tecziye ne bu gGn de devam eclilmtı- ! N 48e _ acaat • aaracafını anlayaclan açıkgh-
.... .I-•---· • o. mur · • ler de bu em& 11YlflDll'" -..-mce ltlru ettlrileceklerdlr. tir. Yalanda 1mhkeme ka- 1 Bayi: Artin Zeki 1 
~hnıı ve lhaı..t icra kılm- (Son haber) ranm verecektlr. •-•••••••••••••••••••• lardır. 
0;-zÇIRAôAN SARAYI BASKINI TEFRİKASI - ALİ SUAVİ hadisesi • Muharriri: AYHAN 
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l6Jley1n1z bizim fedaklr enlttemlz •• Abdo1hamtdin bu a6zleri 
:1:_~·nlclar idi, Damat Mahmut Papya lıteae7dl, hfhıkAr 
~ .... lllmdmm apryızdı. AnlapJcb ki Sultan Hamit 
• enel dlvam laup relalle bota atdecek tekilde anbıpnıftı. 

Malunut P.,.ı 
- Ne olacak ef...thnh, btlJlk kilçtlk dua11 baJrlyelerlle 

IDetluldur, SGle,aaaa Pqa kulunuz hakkmdald dedikodulara 
ıellnce; muhakeme nwLl..snde keramet ve laabet buyurulduiu ..,..., .. 

- Ya a ... papnm lcla•mclan bahaedilmlyor mu 7 
h ~ Hata Efendlmla ; bllmu lclaletle f6breqllar melek 

81 
et bir padlplnn o derce tiddet ibraz buyuracalJna ula 

tbt&nal ~ efendtmı.. Sultan Apdu1hamtt damat Mahmut 
papmn 
olmuttı. .... ..... __ .... 

Enltletlnbı ate.1•111 ...,__ .-pnm mutteflld oldu
iunucla ~-

Emtteaı b6yle tatafatla marazatta buhmmakla acaba ne 
~pnyık lltlyonla.. Apdnlhamıt birdenbire : 

- Peki .. dl7e yerinden blktı .. Ya, abla kanaatum 7 

- Efenblmta lmlaaumn ne bnaab olabilir. Ancak SGle,-. 
illan Pllf& atbt talab aaltanatuma aadık bir milflrl af buyura
cal1nıza imanım vardır. Klatahhimu af ba7rmanazı DIJaz 
eJlerlm. 

F.alet••••a ba ce•ÜI kerlne Abdulbamıt tuPbe etmeye 
bqlu albl olmuftu. 

Salan •Dlftell Slle,man .,.._ lehine harekete aecmeala, 
datancla .abll ....... propapnda J&ll'Dlt ohneam diye kork
llnııftu. Ç.WO, Mahmut ....... eli alm pek yarapkh idi. 

Hatta Saat.• llandua tahbndan bldlrerek Sultan Hamkll 
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Öyle J•· ... ne diye biraderin pdecek, yalvaracaktl? SGleyman 

pqaclan flmdiye kadar ne fayda ,armilft67 hansl puah 
Sultan Hamide yalvarmak llzmıpllne, her ____ ... keacl•- bir 

Pullu bir ff için yalvanr , o lfl J~~ 
kaç y(lz bin lira çekeblllrdl. Hem ... 

- Ben pdemem papm.. latenenb 11s bUJU111D• 
adam için biradere altmeJlnlzl ( AbclGlhemlt ) c:...ae;:.:; 
elinden plae onu bir katık auda bolar; ce•~ N • oluna 
Mahmut Pqa, eıki dostunu kurtarmak llUr a. e 

olaun. lekele her uman 
SGleyman Pata rfbl bir adamdan mem ıaL--

fayda pllr fenabk plemesdi. AbdllhamtdiD Şltko dfJ• __., 
koyduiu Mahmut Pqa Sultanm mil••deelnl aldı. Dolru 

Ydcluı: aarayma aıw. t ~·•fılll gezden dilftQCbıtl 
Mitiejincner, ama • ..,.. 

1 
terdi 

bildikleri lcln papya pek de iltifat etmek ~ 1 • 
aara,da .,. llJUet anma 

Fakat, Damat Mahmut Paf& le mit birine mabe -
aenelerdenberl vakıftı. Padlphm ~-- h 

ld kl-..a-• blli9ftrdu. Onlar Padlp ın 71ndlerln cllpnen bal 1 ..-.... ı-

hotlandıklannı baılarmm cıattınde ~.i.-.mı,.t YenDecll; 
kendine kartı yapılan eotnk muameleye•• Mabe-a ... ...cı 

ı Dl ıarar etU. ı---· er 
- Efendimizi preceflm J9 edememlflerdl Etae-

Pqanın lırarma brp usua ~lu lttras • 
lerde ilerde zarar 16rmelerl ihttmall olclutunu dGttmntlt 
olacaklarch, ki: ... _ damat Mah 

-An eclellml dediler. Bir iki dakika eonra ua -

mut PapJI Sultan Hamt.elin hmuruna pttlnltller. 
Sultan Hamit damat Pqaden evvel, S6leJID&D Pqa11 mu-

hakeme eden ( Divanı Harp ) relal ile s6rlltilJ'or, oaa IGD 

Ye kaU t•lkn.ab verlyord~ 
Divani harp reill Pacllphın blltClD noktal nazarlanm kabul 



4 üncü Sahife YARIN Kanuunevvel 

(Vilayet Emanet Adliye Maarif Liman Polis haberleri) 
S. Orsini Barone ~1ezbaha işi de mes'ele oldu Polis 5 inci ~ube ...._ __ __ 

Şakir Bey 
İkinci şube en1ri 

İtaıYa~Sefiri Emanet şimdi de yeni bir Lağvediliyor hiid~:!:~d~a =~~ıen 
rER1XE SER Jf EJIURLUK Yem. memurı",retı" ı·dare şekıı· arıyor! müdiriyeti 3 ücü şube 

verildi 

J AÇILACAKTIR dür muavını Şakir 
başına gitti ---------- Polis müdiriyeti deniz ikinci sube müdürlüğü 

Berlin sefaretine tayin Emanetin Karaağaç müessesatmın tarzı idaresi hak- beıinci şubesinin 1930 senesi rine ~erilmiş ve il 
edilmit olan İtalya sefiri kında geçenlerde münakaşalar cereyan etmiş ve uzun iptidasından itibaren lağve- 5 inci şube müdür nıu• r 
Sinyor Orsini Barone refi- müzakerelerden sonra bu müessesatın şimdilik ğine dilerek, eskiden olduğu gibi Celal Bey dünden iti n 
kalari ile birlikte semplon meclisi idare marifetile ve müstakil bütçe ile idaresi bir merkez memurluğu vası- 3 üncü M. muavinU 
eksperesile dün şehrmizden kararlaşmıştı. tasile idaresi tekarrür ettiği nakl edilmiştir. 2 nci 
hareket etmişlerdir. Bu karar verilirken Karaağaç müessesatından emanet haber alınmıştır. M. muavini Ata 

Uzun zamandanberi hala ziyade maddi menfaat temin edici tedbirler ittihazı Ayni zamanda heıinci hastalanmasına mebni 
memleketimizde [iyi hatıra- ve bilhassa mezbahanın ıslahı da şart ko§ulmuştu. Cemi- şube emrinde bulunan ka- dilik Şakir Bey 
lar bırakan M. Barone yeti belediyenin bu kararı Emanetçe tetkik edilmiş ve lem de kaldırılacaktır. edecektir:.._ __ 
Orainiye yeni vazifesinde bu ıslahatın tarzı idaresinin de idare meclisine havalesi Beşinci şube müdürü Gazi köprüsü 
de muvaffakiyetler temenni tensip olunmuştur. Kenan beyin vilayat Polis MÜHENDİS PROJESİ~ e 
ederiz. Karaağaç müessesatında yapılacak ıslahat hakkında müdüriyetlerinden birine ta- İHZAR ETTİ 0 

Adi• d l l k k k b yin edilecegi de söylenmek-ıye e: idare mec isi esas ı tet i at yapaca ve sonra ir proje Gazi köprüsünün 
k l etedir. vücude getirecek ve bu proje Emanet ma a.ıni e cemi- lerini yapmakta olan 

Bir memurun muhakemesi yeti belediyece tetkik edildikten sonra tatbik olmacaktır. DOKTORLAR AVDET hendis M. Piju proje 
Dördüncü hukuk mah- _.__,..__ ETTİLER ihzar ve mesaisini i 

kemesi heyeti vazettiği Esrarlı cevizler l\1. T. Birliği Rahatsız bulunan Meclis etmiştir. M. Piju Noel 
haczi mahkeme kararı ol- İskenderiyeye esrar ka- lNFİSAH ETM!YOR Reisi Kazım Paşa Hz . ni tularını müteakip şehri 
madan refeden icra me- çırmağa teşebbüsle maznun Talebe birliği ile hukuk muayene için Ankaraya gi- gelecek ve Emanetle te 
muru Cavit efendinin mu- başlıyacaktır. 

Neşet efendinin muhakeme- talebe çemiyetinin infisahı den Neşet Ömer ve Akil 
vhkemesini gördü. Serko- . d _ ··ıd·· hakkı d k h b ı d Köprü ·peşin 
miser Haydar, polis Sük- sı agırceza a goru u. n a i a er er oğru Muhtar Beylerle Tevfik Sa- yapıldığı cihetle 
rü efendi ile garaj sahibi Mahkeme cevizlerin kırıla- değildir. Alakadarlar bu ha- lim Paşa dün şehrimize av- İş bankası arasında kö 
Pnlendi. Mahkeme maznun rak esrarlann kıymetlerinin beri tekzip etmektetirler . det etmişlerdir. nün inşaatına sarfedi 

killerinin evrakı okuma- tespit için talik olundu. Yalnız her iki cemiyet de Darülfünun Divanı yarın üzere bir istikraz akti h 
ierı için talik olundu. f h b 1 verilen emirlere riayet etme- toplanacaktır. sunda vaktile iki taraf 

ı f 1 Muhteli a er er diği için faaliyete geçmeme- Eşya nümuııeleri sında müzakere cere 
Kati şö ör er ı ktedirler Fırka bu ihtilafa Japonyada küıtat edile- etmı·e ve bu müzakerele TEVKİF Oda Meclisi top anıyor " " 

ÜÇÜ HAKKINDA vaz'ıyet ederek mes'eleyi cek sergiye gönderilecek bazı esaslar tespit olunill 
KARARI VERİLDi Ticaret odası meclı"si bu h l d k 

a e ece tir. Türk "tütün nümunelerini tur. Bu istikraza mütea 
Divan yolunda polis Hü- gün içtima edecektir. Bu 

seyin efendinin oğlu Cemal içtimada odanın ıslahı mes
ef endiyi vuran benzinci Is- ele si mevzuu haha olacak 
mail ile iki refiklnln istintak ve hey' eti idarenin istifa 

Muhip B. geldi görmek için dün Ticaret müzakerata bugünlerde 
Emniyeti Umumiye mü- Odası tı· caret f" C"b 1• vam olunacak ve yakıO 

şe ı ı a ı k 'A b" i . tih l fettiılednden Muhip beyle, d d k k at ı ır net ce ıs sa 
l h 

epoeu~ a tet 1 at yapmıf- lecektir. 
hakimi mevkufiyetlerine ka- . A • 

rar vermif ve diğer iki maz- etmelerı lazım gelıp gelme-
Dahiliye ka emi ma sus mü- tır. Diger nümune eşyalar Emanet bankadan 
dürü Ekrem bey Ankaradan için de ayrıca tetkikat buçuk milyon lira istik 

nunu tahliye etmitUr. yeceğini tetkik edecektir. şehrimize gelmişlerdir. yapılacaktır. edecektir. 

Tefrikanızı Rnıanınızı keser kırarsanız 
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etmiş, Süleyman Pa§ayı iyice sıkıştıracağını vaat etmifti. 
Tam bu sırada Abdülhamide damat Mahmut Paşanın geldi

ğini söylemişlerdi: 
- Gelsin . . . cevabını vermitti . Mahmut Paıayı 

Sultan Hamidin bulunduğu oda önüne getirdikleri zaman, 
Divanı harp reisi Padişahın huzurundan çıkıyordu. 

Mahmut Paşa: 
- Vay Efendim hazretleri . . . Bu sıralarda teıerrüf 

imkanı hasıl olmıyor • Vallahi bizlerde de kusur var~! 
Efendimizin ziyaretlerine gelemiyoruz, kusur ediyoruz, diye 
Divanıharp rem Samih paşa ile yerden temennahlaomı§ 
hal hatır soruyordu. 

Mahmut Paşanın maksadı, divanıharp reisinden Silleyman 
Paıaya dair malumat almaktı. Samih Paıa: 

- Affı devletinizi istirham eylerim Paşa efendimiz. Meşğuli

yeti acizanemiz dolayısile müşerref olamayoruz. 
Malumu devletiniz devletlu Süleyman Paşa hazretlerinin 

muhakemesile meığuluz efendimiz. Cevabını vermiş, fyoluna 
devam etmek istemişti. 

Damat Pa§a: 
- Süleyman Patanın mı ? . . vallah müteessirim Samih Paıa 

hazretleri .. Diye mırıldandı. 
Samih Pata hakikaten eyi kalpli bir askerdi: "Ah efendimiz 

ah .. " diyerekten baıım sallamış uzaklaşmıştı. 
Mahmut Pata da Sultan Harnidin bulunduğu odaya rdoğru 

ilerlemişti. 

Padışah oda kapusunn iç tarafında ayakta duruyordu,~kol
larını ardına baglamıştı, iri sürmeli gözlerini içeriye giren 
Mahmut Celalettin Paşaya dikmişti: 

- Gel bakalım ne var ne yok! Hemşire nasıldır! Şu gün
lerde görünmez oldu canım diye, iltifatta bulundu. 

Mahmut Celalettin Paşa: 

hadhava kitap sahibi olursunuz 
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- Vallahi Efendimiz hakipayi şahanelerine yüz sürme~ 
istiyorlardı, dün akşam danberi namizac hulunıyorlar, o şerefe 
kulunuz, apti kemteriniz nail olmakla bahtiyarsın dedi. 

Abdülhamidin ayaklarına doğru kapanmak istedi, Sulta!' 
Hamit şiıko eniıtesini yeni bir iş için iltimasta bulunmağ• 
geldiğini anlayıvermişti; gerileyip yerine oturarak: 

- Yine ne var bizim sadakatıiar eniştemiz diye gülümsedi· 
Mahmut Celalettin paıa kain biraderini neş' eli görünce 

muhakkak Süleyman pa§ayı kurtaracağını anlamıştı. ÇünkO 
Abdülhamit güldüğü zaman ona her istenileni yaptırmak pe1' 
kolay, çok basit bir fey oluyordu. Damat paşa tekrar padi" 
şahın ayaklarına doğru kapaklanarak dedi: 

- Efendimiz. Sayei adaletvayei hilafetpenahide her kulu" 
nuz mes'ut ve müreffeh yaşıyor, çakiriniz dahi envai nimeti 
seniyyelerile perverşiyap oluyorum. Paditahi alicah efendimiz" 
den bir istirhama geldim. 

Söyleyin paşa .. yine Tophane mütirliginimi özliyorsunuz! lr 
sizlik sizi sıktımı, damat Mahmut paıa kain biraderin iltifat" 
larında~ cesaret alıyordu. Bir sırasını getirebilseydi vaziyeti ida 
re edecek mes' eleyi çabucak hal edivirecekti; dediki: 

Sayei şahanede istirahat ediyorum efendimiz. İstirahata muh
tacım egerçi uguru humayonların da can ve baş fedasına her 
zaman hazır ve amade isekte, yeni bir memuriyetten afımı 
niy~z ederim. 

-·Yok, yok .. Tophaneden infikakiniz size hayli geran 
gelmiş olacak! Hemşire de şikayet ediyordu, şimdi söyleyiniz 
bana bakayım, hariçte ne var, ne yok?. Zavallı mecnun 
biraderim hakkında kilükal oluyor mu? 

- Müşir Süleyman Paşa muhakemesine dair vükela arasında 
sızlananlar var mı? ahval nasıl gidiyor, siz kulağı delik bir 
zatsınız. Kulağınız herkeslere açıktır. Haydi çekinmeden 



11 K1lnunuevveı 

Bekçiler 
k --ur) azar kinıse-
Ierden SfçiJecek 
1930 ---b senesi iptidasından 

YARIN 

Esnaf Bankasının gördüğü işler 

Esna a açı an kr di ve koo
perat·f le e yardım hakkında 
ban a rn ·dürü ne diyor? 

5 inci Sahife 

iren tatbik edilmek üze
d stanbul, Beyo~lu, Üs-
ar, Makriköy ve havali- """'~< ~ 

deki nıahalle bek il 
1 

. Esnaf Bankası müdürü yatının yükselmesi noktai 
ahiliye V kal ç er ıçin esnafa yapılan ltredi, koo- nazarından memnuniyetle 

KEFALET 
VERMİYORLAR 

İSKENDERİYE 
GüMROGü 

rilnıiat' e B etinden emir peratfflere ne ıekilde yar- gördüğümüz binkaç banka -ıı ır. u emir i d J.:ıulıis~ -- lsl.emleriyalc11: 
nce unıunı h 

1 
muc - ım edileceği ve bankaların mız vardır. Bu bankalar f 1• H . Geçen mayJSın iptidasın-

ti 'h · . nıa a lerin he- ne gibi müspet ve maddi memleket iktısadiyatma hiz- s anı ve ırish) an ce- . . . . 
1 lıyarıyelerl mahall . _ _ .. _ . . miyeti katiplerinden Seyit dan teşrınısamnm 20 nci 

alisinin 
1 

e ııler gorduğu hakkında, dun met etmek cıhetınden bir M Elk 1. 1 h k _ gu-nüne adar olan müddette 

f 
reyyi e namus ve b' h . 1• . b-l- _ .b'd l usa eyya ın n mu a e etile tan 

1 
tr mu arririmıze ıu ma u- ıf . o umune ta ı ir er; Me- mesi hitam bulmuc ve 500 6.887 .177 Mısır lirasına baliğ 

- ınınıı OKuryazar t 1. 1 b k - - ıı cutçe rnüteham .
1 

k' rna ı vermfıtir. se a f an amız buyuk lnğtliz liralı· kefalet iraesi- olmuıtur ( bizm parmiz ile 
lerden 

2800 
mı ım- Sermayemiz nisbe.tinde erbabı ticaret ve ıanayie ne ve bir sene müddetle 68,871,770 lira demektir) 

cakur. bekçi yazi- tercihan esnafa kredı aç- hizmet etmekte olduğu ğibi Cenin kasabasında ikameti- geçen sene ayni müddet 
Bekçilere elbise it maktayız. Şimdiye kadar Esnaf Bankası da bu banka- ne hükmolunmuıtur. Muma- zarfında varidat 6.882.589 

e birer nagant . t ~ado iki üç &ene zarfında teıek- tarımızın sahayı tıtigallerine ileyh, şimdiye kadar keıalet lira idi 
sıs emın e k- . · . . 

overver verilec kt" ul eden kooperatifler umu- dahil olamıyan küçük ticaret iraesıne mahkfım olanların KRALiÇE MIRIT 
Bekçi aylıkle ır · t miyet itibarile ba kamızın ve sanayi erbabına kredi yaptıkları gibi kefalet ita- Mezara da kcsfolundu 

arı o uznr h. d · t · ·ı h · te ' 
radan avağı olma k _ ımaye ve delaletile teıek- açmağı esas vazife telakki ~nl an .. ım 1~~ 1 ~ d .. ap~s Kcılıirederı: 
e her haneye mat ~zek- kül etmivlerdir. Bunların etmiıtir, ha m~g~i tercı eı!'·t-lig~kk~ Sonzamanlarda amerika-
dilecekur göre e ri itibarlarına ve bankamızın Bankalarımızın iki üçse- .usdusı r ot.?mdo ~ 1

1 ~ t' a lı Mıstar Pilokın riyaseti al-B · zın anına gon erı mıı ır. 
ekçilerin aylıkları ev_ kuvvetine güre kredi açıl- nelik hayatı mesaisi esna- ~ı! • h l tında bulunan heyet tara-

ere taksim ed'I k k maktadır. sında tabiidir ki en . d ınlSII a 13011 fından icra olunan hafri-
ı ere mi ·tar- zıya e 1:1 · Efı d' d ik" · E h rı tayin edildikt Memleketimizde teıek - istifade eden esnaf zümresi a} mı nom en ı yat esnasın a ıncı mna -

lnahalle lhti •ar :n ,sonra külünü memleket iktısadi _ olmuıtur. Mı ırlı o]du tepin zevcesi kraliçe Mirlt 
tarafından n·} e> etleri I\alıircden: Emonun kabri meydana çı-
Ücretl a~ edilecektir. Filistin yahudilt:rine arazi verilıniyor Hahambaıı Hayim Naom karılmııtır. Bu keıif ıon 
tikt er kesbı kat'iyet et _ Efendinin mısır tabiiyetine günlerde mısırda keıfolu-
hili:: sonra. ma' buz muka- Filis~in lsliim _- Hırıstiyanıbir heyet te§kil olunnrak ka~uline ~air dahliye neza- nan asarı atikanın en mü-

e tahsıl edilecektir. cemiyetı, yahudı muhaicre- iane toplamak üzre f slam retmden ıcap edenlere teb- himmi addolunmak tadır . 
~ahallelerde su taıımak nin önünü.almak ve orada bir memleketlerine izamı d\Uü- ligat icra kılınmııtır [ mu- Eserlere nazaren ikinci Em

v~ lağımcılık ve sai g·b· yahudi vatanı teşkiline mani nülmektedir. matlcyh Hayim naom efen- nahte cülusundan az sonra 
ıufli itlerle ~e 

1
1 ı olmak için yegane çarenin Bu heyet verilecek iane di bundan evvel lstanbul bila velet vefat etmiıtir kra-

hekçilerin d ~eıgu . 0 a~ kimsenin onlara arazi sat: ile alınacak arazinin iane haham baıısı idi 1 liçe Mirit fse ondan evvel 
terkin edile e~ al kayıtlerı maması olduğunu tezekkür sahibi namına haremiıerife Ilicaz-lran mualıedt"İ vefat etmif ve defnedilmit 

Dünden ;:b tır. İ ederek ihtiyaç do!ayıslle sa- bahsedilecegini ilan ede- 1'alırwıdan bildiriliyor: bulunuyordu. kral ve kraliçe· 
ve Be o... aren stanbul ı tılacak arazinin mubayası cektir. Geçen yaz esnasında nın kefenleri iç ve dıf taraf-
hek il y glu mahallelerinde ile yaba il . Bu suretle hiç olmazsa Tahranı ziyaret eden Hicaz larından güzel nakıılar, altın 

ç erin t k ncı ere geçmemesı . ·ı . . . N . h . hh ·ı \d l k tli t 1 el . e rar itlerine için i d . yarım mı yon ıngılız lirası ecıt eyetı mura asası e ya ız ar ve ıyme a§ a-

d 
\'erıılı olup olmadığına tedar'kcap e edn b~e~ayeyı toplanacağı ve bunun da mat- aktolunan muvakkat ticaret rile süıılüidi. Fakat bugün al-
air t tkik 1 zımnun a utun islam ı b k=-f· ı · 1 , - h tt hi b' _ e at baılamııtır. alemince u a cı ı ge ecegı tahmin !muahedesini ran meb ıan tın ve mucev era an ç ır 

tanınmıı zevattan edilmektedir. meclisi tastık etmıştır. eser yoktur. 

ALl~AVNE AUKNATISLI ROi\1AN 
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- Canım yavrunı anla d 

ıniyordu: ' nıa ın ki iti ıen ... Fakat kadın dinle-

- Anladım anlad ğı k d 
ğınız h I 1 nı a ar ! Demek beni serum çıkardı-
aklın ,ayvan ar gibi kullanacaktınız ha ! Yuf sana! a ... ıaıarım 

Kadın hiddetten k k - y h ıp ırmızı kızarmııtı : 
a utta, dedi aklın b 

lacakıınız paza 
1 

d ızca ana acayip bir mahluk doğur-
kaf alı yahut f r ar ka panayirlerde halka göstermek için ! .• iki 

' are uyruHu b· k .. 1 rıaı insan ya d . ~ ır çocu ı oy eml? yahutta ya-
rısı enız domu ? ş· d düğümüz aca . zu · · · ını i anlıyorum ben 0 gör-
yıp canavarla 1 d ' Siz mutlaka hl rı nası oğurturlarmıı ! . . ya ? .. 

ben bunun için kr dcambazhanenin adamlarısınız!.. Demek 
Al 

en lınt aeb . 
sana gebe yapmak? e yapacafım ha? Domuz herif! 

Yerinden fırladı, M~ıa _ 
ıuratının ortasına ( tuuuu! nın) dustüne abandı ve Profösörün 

• · iye tükürdü 
Sonra kadehi aldı kemal. _ k · 

k . d' ' ı au unetle içti birdenbire 
ar asını çevır ı, gurur ~·e azemetl . I ' 
Frank Bravn kapıda göriınmüı ve onel gılti.w ıte bu esnada 

. arı çagırıyordu. 
Doktor Peterahen ıse bir taraft f" -

il k k B 
an pro osorün yüzünü 

s er en, Fran ravnı görür görmez ıealendi: 
- Buraya gelin, Her doktor, buraya gelin! 

- Ne var, hayrı ola? Frank B. masaya doğru yürüdü. 
Petershen ona olnn hadiseyi anlatırken, alifteler hala bag-

rıtarak aralarnda konuıuyorlardı, Petershen en nihayet ıordu· 
- Şimdi ne yapacağız? • 
Prank 8. katlarını kaldırarak: 
- Nemi? Dedi. Hiç hesabı görmek ve çıkmak! Hem ben 

bize lazım olanı buldum •. 
Bunun üzerine hepsi birden diıarı çıkblar; Kapının önünde 

duran kızıl altın saçlı alifte ıemsiyeaile geçen bir otomo-

............ . ~ . l~onıanınızı kitap gibi kırınız 
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Bir iki döndükten sonra kadın kendisini tamamen dansa ver

di, vücüdunu delikanlının vücüduna yapııtırdı, yüzünü çocu
ğun yüzüne dayadı, vücüdu vücüduna geçmff gibi, hiç hicap-

sız, rezil bir vaziette döniyordu. 
Frank Bravn arkasında bir sea ifitti, döndü, danı hocasını 

gördü, herif aliftenin arkasından bakıyor: 
- tMel'un kaltak! Diye söyleniyordu, kalçalarını nede 

titretiyor! ... 
Hakikaten, kalçalarını, delikanlının vücuduna yapıımıt, 

gaıy ile titretiyordu. Frank B.: 
- Çok naz etmeyecek! Dedi. Gözlerile onu halk arasında 

salonun bir ucuna giderken ve geri dönerken takipediyordu. 
Cazbant durur durmaz yanına gitti, elini omuzuna koydu. 

Kadının yanındaki esmer delikanlı güldü ve : 

- Paraıı peıin ! dedi • 
Frank çocuğa bir kaç kurut verdi. Alifte onu atik bir na -

zarla tepeden tırnağa süzdü : 
- Yerim uzakta diğildir, dedi . üç dakikada · · • 
Frank 8, kadının sözünü keıtl: 

N d d ' l l baıka ' dedi, ıen timdi gel - er e otur uğun mes e es · 
benimle. ! 

Bu aralık "Trinkher,, kahvehanesinde Proföıör kadınlara 
içki ısmarlıyordu. Kadınlar "Şerlbırandi,, içiyorlar, sonra da 
evvelce içip yediklerin de paralarını verdiriyorlardı: İki lira, 

bir pasta bir tanecik de kahve •• 
' ' Proföıör kadınlara bir talih tecrübesi teklifetti: bir meı ele 

için bir taneıine ihtiyacı olduğuna söyledi, dördü de birden 
gelmek isteyebilirdi, onun için zarla kur'a çekilmeye karar 

verildi. 
Narin yapılı olan Y ennl kolunu proföıörün omuzun 

koyarak: 



YARIN 

.:ıon iktı~adı tedbir bizi hangi SaıB1:~~,ı~ıl{c:~.e1 l\1~r~din 
1 

'l p O L 1 S H A B E R L E R J 
neticeve o-ötür;vor! ·:· . · · :_ l "" ,; h . 

1 d 
1
. 

1
>ewhc:w .. 5 na c hareketlerini, nıÜn' kasal::r 1 Bir küstah yakalandı Hizmetçiniu marifc 

1 ürki) eGe Şi <ld ı ıic ~rıcı .. crı . }_ Taksimde Ayaspaıada Niıantaıında oturan d 
iktı adi buhran hükfBım dsü- fa~~ gır.ı1şlcrııknt, l çıkıkşlardıııdı 'e - /Jirinci salıifecJen - Onnik Seronyan apartuma- Bahattin beyin evinde · ı ·· } · rnuınası no · a arı ay e er 1 ' fl)Or; m şup ıesır:. un an · u . • D b l . nında oturan evvelce avukat . E l · i -
dola} ıdır ki devlet harekete Umumi netice için bunu da gımız e ağ ar cemiyetı u- "k b d çıkarılan S _ mk~tçık msa lbyiırm gun 

' d Jd 11a·~arı itibara almak icap mumi katibi Cemal B. şu ı en a.ro an . a i ı ta ım e se ve pa geçmek mecburi) etin e ka ı. 1
' y dıger Dayılop 1 ı 

~ ı· fdd" d b J t . rı anı namı - çalıp kaçtığı iddia o 
B m .. CA>lıctlc lngı"lı"z 11· ccıyor. ıa a u unmuı ur. h ili. . . "hlAl 

u una.,.,, - . los issiyatı m ıyemızı ı a ğtından tahkı"kata bat 
l ı k' ··k Devletin son tedbiri E B ı F b rasının ... on sene er<ıe ·ı yu -- - vet: ev rnz a ~~- edecek bir surette Beyoglun- 1 mııtır. 

sek fiat vasatilerini gözden Devlet hariçte fazla ~er- kasının Polıs ve askeri me ..... - da alenen Kanunlarımıza ve 
k r d d l ı· d ·ıı ınaye hareketimiz olmadığın· hl ğ gçirınc · ıai e en ıa ı eğı . te er için yaptı ı nümune- rıcali muhteremize kartı kü- Ü k-d d f 

dan <' aJı olarak ticaret bi- s ·u ar a ırıncı 
Sene Kunı~ nin derisi ecnebicir. Hatta fürler savurarak tefevvuhat- b f d A l l9l4 120 laaçosuııu yani ) ukarıda gö::ı- d d- 1. un ırının a raç ı 

<l . ,,_. · "tl l't ·ı 't Polis için (sırf yerlı mamu- ta bulunduğun an un po ıs b 1 d 5 1. 192 ı 868 ter ıgıınız 1 ıa a ve ı ıraca - nın aşı a tın an ır 

19,.>e5 933 farkını nazarı itihara almıs- latındaıı ve Be) kozun yaptı- müdüriyetince derdest edil-

1 

R" . . d b" 
~ ~ dd • .1.... t ıza ısmın e ır 

1926 966 t ır. Diğer bir kaç ııokta ikinci ğı ııiimuııc<lcıı daha iyi rıii- mit mü eı umumı ıge es- çalmıştır. 
1927 973 dC'rı>cede kalıyor. Bittabi bun- ınune yapıldığı halde Avruııa lim olunmuıtur. . Lnf atmış 
1928 983 lar da lıu tedbirler InC}'aııında mali ile yapılan ayakkabı Merkumun evvlce yıne 

el T- kl-k l h' d b 1 d Kasımpaıada 1929 senesi horsa ce - dd!il demi)·oruz. nüınunesi üzerine münaka~a ur u a ey ın e u un u- , 
.... u • h b k . caddesinden geçen 

'eli henüz çıkmadı. Fakat Senelik istihsaHlt )UJ'1lnıa:::ınııı ~clıcbiııi aı la- gundan dıvan ar ı as erıce H b k 1 H 11 , anıma sa ı a ı asa 
horsa plika'"'ı 1125 i kaydetti. Ticaret Jıi)aı.ço u )ani it- ) d!llll} Oruz! Çoruma teb it edilmittir. cavüzde bulunduğundan 
Diğer taraftaıı Tüı k ticaret hahu ve ihracat farkı dr·rkt ıı Bi 1 h . k Vapurda hır::ıızlık kalanmı•tır. . , ... . naena ey yenı a- v 
bilaçosunun şu senelerdeki şu adetlerı. l urk sana} ı Ye h"lA f 1 b - Köprüde Boğaziçinde tir- Peceremeıniş . . .1 1 .. d } . k nun ı a ına yapı an u nu- :> 
açığı da şu şekilde göze çar- tıcare.~ ı:::tı ısa m_ı e Hr . ·er- munenin kabul edilmemesi keti hayriyenin 65 numaralı Galatada kara oğlan 
pl}Or. re gozden gcçırnlf'k lazım lazımdır. vapurunun büfecisi Ando- gında oda batı HafızıO 

Sene Açık lira gelir kanaatindeyiz. ı h ı 
r B k F b k nun pa tosunu ırsız ça ıp dasına sabıkalı Hasan 1921 34 71J 090 1927 sıııai tahririıw na- ~ğer ey oz a ri asın- k 

. ' 9 '685 1' k" · ·ı da bunları yapacak (Deri- 8:.çmıştır. . . sirkate teşehbü& ede 
1925 49,l 4, zaran ür ·ıyeııın Şamı ına- Kudurmuş aşıkın marıfetı yakalanmııtır. 
1926 46,818,921 na sıla sa ııayi istilı:sa] atı )Oba) Avrupa derilerine bi- E Ik 1 d 
1927 vve i gün ga ata a Aşık çırak 

1928 
52,977,186 430,000,000 lira kı)metin- le miikabele eden Yedi kule birhaİıe sokagında sermaye Kadıköyu-nde 
49,991·,290 de<lir. Aym ~enenin ticaret fabrikalarından en ala kö-

1929 gümrük sta1istik- 1"stı"hsaliitı 350.000.000 lira.. Valyanın dostu garson Meh- Hasan Efendinin çı 
sele vardır. k k l ki k d b" leri henüz yok. Buna muka- Mecmuu 780,000,000 .. Umu- met 15 anç 1 a a ını ır Zeynel parasını dostu 

bil göriilİ)Or ki, şu son beş mi nüfus l J.,000,000 oldu- Bu Fabrikalar zaten it· temiz döV:dükten sonra sus- Jele yedirdiğinden müte 
sene zarfında ı-ene başına ğuna göre ınibavi taksim şu sizlikten mütkülat içinde talı çakı ıle burnunu ve sağ olarak kendini kaybede 
açık vasati olarak 46.5 mil- netice>.:~. w~·ir. Ac~aı~ı başına bulunlyorlar. Bu münasebet- yanağını kesmif ve bir gö- kadar içmit ve nara at 
yondan fazladır. . 55,7 l urk lıralık ıstıhsal eş- le satıf yaparlar. Hükümet zünu çıkarmak fstemit ise- baılamııtır. Polis bu 

Biz şunu da kay<leddını ya~ı dü))or demektir. Bu bizi düsünmelidir. '°'e kadın feryat ettiğinden çırağı istirahati selbet 
ki, hudut çerçivesi içimle btcrliııgle 5,5 gibi kı~ır bir kudurmuf aıık kaçmııtır. için yakalamııtır. 
bulunan bu günün devlet- rakamdır. Rir motör karaya oturdu Yangın başlangıcı Suadiyede bir hır::,ızlık 
lerin<lc yalnız ticaret hilan- Netice olarak Tiirki}t'ılc Dün sabah sis yüzünden Pangaltıda Altınbakkalda Eren köyünde Suadiy 
çosu rol oynamaz. Bunun bir i::::tih;;;al i~i me)daııa çık- Sulhiye isminde bir motör oturan Enver beyin hizmet- merhum Bekir efendi 
yanmda bir de hesabat bilan- mı§t-ır. ormal yol da bu olsa Yeni köycla karaya obarm ... 4'-' Emln• hanıaun e•inden kerimesi Raziye hanımın 
ço u vardır. . gerektir. ve bir müddet sonra kurla- yangın çıkmıt ise de sön- evine hırsız girerek çam• 

Bu bilanço o ıneınlckctın KEMAi,, Jl/lME1' rılmııtır. dürülmüıtür. ve saire çalmittır. 

kitap gibi katladıktan sonra okumayı 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Ron1anınızı unutn1rvınız 
.,/ 
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_ Biliyormusun plnponcuğum, dedi, zar atmak çok iyi! 

Çünkü biz hepimiz, yatakta ne biçim ıey olursa olsun 

yaparız! •. 
Elli, bebek saçlı bodurca olanı da: 
_ Arkadaıım ne yaparsa ben de yaparım •. Fakat bu çok 

para ister! 
Dedi ve fırlayıp bir fincan içinde zarları getirdi: 
_ Haydi çocuklar! dedi, bakalım kim kazanacak? 
Fakat ıtıko Anna protesto etti: 
_ Benim zar itinde hiç taliim yoktur, dedi, eter kazan-

mıyanlara da teıelli parası verirse! .• 
Profösör kabul etti: 
_ Hay hay! dedi ve maaanın üıtüne üç banknot attı. 

Yenni: 
- Sen kibar adammııın! diye Proföıörü pehpehledi, ve 

bunun mükafatı olarak ta kendine bir yudumcuk daha Şeri

bırade iamarladı. 
Zarlar atılınca, vakıa, yine Yenni kazandı. Kadın tuttu, 

üç bankonotu aldı, birer birer arkadatlarına dafıttı: 
- Siz tıte hakkınızı aldınız, uzun etmeyin! dedi. Şimdi 

anlat bakalım babalık, ne türlü edebsizlik istiyorsan hazırım! .. 
- Ha! ıtmdi, yavrum •• diye Profösör ıöze baıladı, aklınıza 

gelmlyecek fevkalade bir mes' ele vardır ... 
Yeni atıldı: 
- Ne oluraa olıun canım, anladık! dedi. Burada hiç biri-

miz gecç kız diğiliz! yalnız eziyet varmf, ıen onu söyle! •. 
- Yalnıı anladınız, Yennl.. Ben sizden sizin kastettiğiniz 

nevl'den bir ıey lıteyecek diğilim. Meı'ele sırf... ilmi bir 
tecrübe ••• 

- Bilirim, diye Yenni alay etti. Bilirim ! Sen bir doktor 
berifıin, muhakkak ! • . Bir defa daha benim böyle bir doktor 
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vardı... Köpoğlu hep evvela böyle ilmi milmi diye ite bat" 
lardı !. . Bunlar en köpoğlu heriflerdir ! • • ha ? ferefe, doktor! 
merak etme, buna da ses çıkarmam ! Herkeı benden kendi 
göynüne göre göynünü alabilir ! 

- Şerefe ! diye Proföaör kadehini dokuıturdu. Bu kadar 
genif havıalalı oluıuna pek memnunum. Her neyse, ıözüO 
kısası, yavrum, mes'ele sun'i olarak gebe olmak meselesidir.• 

- Sun'i ne? dedi kadın. 
Sun'i ... gebelik mi? Bunun ıun'i ıi de ne oluyor? Tabiiıl 

bu kadar güçmü ki?!. 
Eımer Klara yüzünü buruıturarak: 
- Benim için ıun'i olarak gebe olmamak daha iyi! dedi. 
Proföıörün katibi huıuıiıi imdadına yetiıti: 
- Ben size iti izahedivereyim mi? dedi. 

Ve Prof6aörün taıtik makamında haı etmesi üzerine mes' ele
nin esası hakkında küçük bir konferanı verdi, timdiye kadar 
alınan neticeleri ve ilerideki ihtimalleri anlattı. Bilhaısa da 
sesine kuvvet vererek tecrübelerin kat'iyen ağr111z olduğunu, 
timdiye kadar Üzerlerinde tecrübe yapılan hayvanların hiç 
rahatsız olmadıklarını ilave etti. 

Yenni: 
- Nasıl hayvanların? diye sordu. 
- Fareler .. Maymunlar, deniz domuzları ••• 
Y enni atıldı : 
- Ne? deniz domuzları mı ? 

Domuz neyse ne? Fakat daha ömrümde bana deniz domuzu 
demek kimsenin haddi diğil? •• Hergele herife bak!. koca e11efe . 
bak! •• Bana deniz domuzu muameleıl yapacaklannıı!.. Bana 
bak, bana! yenni böyle halt kimıeye yedinnez! •• 

Profösör öfkenenen kadını teskine çalı§ıyordu. Yeni bir ıam
panya daha ısmarladı: 
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i;l~-.._na=m~====~=====gga~~~=m======~ 
S. ~. C. i. Neft Sendi~'at 

Türkiye mün1e ! liği 

Sklidarh lar Son wnanlarda mahalli tüccarlardan Diyakonof, 1 tavridis 
Efendiler ve saire tarafından 

zayıfladı B A T U ~ G A Z i 
~=~CAK İbare ini havive hakikatte BA TUM GAZiNi ihtiva etmiyen muhtelif markalı bir takım gazlerin mevkii 
K furuhta vazoluııduguııa ve bu gibi markaları havi gazlerin Mahkemei Asliye Birinci Ticaret dairesince icra 

üçüklerin maçları hayli he- ettirilen tahlil netice i de hiç bir uretle ( BA TUM GAZI ) evsafını haiz olmayıp Romanya ve saire mahlut 
Y;:n" ve cazip olmaktadır gazlerden ibaret bulundukları tebeyyün ettiğini petrol müşterilerile bakkalların nazarı dikkatine an ve bu 
d cwna ıünG Takıim münasebotle balada isimleri muharrer tüccarlar aleyhinde FFT SE DİKA T Türkiye müme ılliği tarafından 

r !.~•unda ıtlt ve ldıçnk- ikamei dvva edilmiş olmakla beraber mumaileyhin Diyakonif ve 1 tavridi efendilere ( BATU M GAZI) ni 
-~uYaaı millabakalan h il l ..... _,...._ satmadığımzdan mu terem müşter· ere bakkalları haberdar etmeği lüzumlu addeder. 

-aur. KGçGldertn ~ ~~=~~:=am:mm:=a=:~m~~ 
çlan ÇOk he,ecenh ol-

_...Lkta,clır. 94"Hl•~M .. o•+••••+<.+<..:.+4l f: .. !••: .. :..: .. : ... :~: .. : ( .. !• * * ~ * 
lattkbalfn oyuncularını u·· k .. d B k • s E L N İ K B A K As 1 

_ .......... Jçbıden ılmdid s u ar an ası ıssa de teıfı eclllmltUr 
-cehllt en .. • ~ ~ 

Joruz. Şıt mtısabab 100 000 LİRA SERMA YELİ T1iRK +.~• ~· Merkezi umumi. İstanbul • 
olt& relbıce Cala-.a,_ ' ANONİM SİRKETİ 6 y SERMAY ASI 30,000,000 FRANK t 

mııaalllıındar maçında G.S. T Esnafı himaye ~sadile r.. teŞekkül etmiş milli bir ı1• ~ı• TOR K I y E ŞU 8 
ELER I % 

bir farkla galip ıel- :f m·· isedir" ,M.. ·tr ·tı t d" k h l d 9 Galata latanbul, lzmtr, Samıun, Adana, menin. 1 
lhtbnalt t~~ uess . usaı.; şeraı e e ıyat a u e er \C «• ' . . ~111; 

lerbe vardır. ÇiinkQ, mutedil faizleiikrazatta bulunur. ~= 1 Yuannıstan Şubelen: X 
,.,.__ Jlnln 0sldlclarta t rk -11r Y y SelAnlk Atina Kavala Xf --.ıney1 kabul tm ~ Me ezı. uskildarda,lslreles kurbanda 9 y H ıar'ıa banka ~llb ıubar mektuplan, 
- k e emeıl Tel K 1 k _00 •~ .... er m , 

endini hem de Oaka- · a l oy ~ • · 6 •) her nevi akçe üzerinden hesabab cariye, çek % 
•n zati bir halde bırak- 4'ı•~••:..>>•)•)•: .. : .. : .. :••: .. : .. : .. :..:..)•~• (• muamellb. ~ 

Afi. Orda-Hıl&l-Vefa .... DlY'OKSEXIEVSAFI HAİZ SALAMANDR • ................. ~ • • 
balraı•na gelince bu lveya salı{sobalara mahıuı OPERATÖR 

.-.anı: ~ ~.,:. Sovyet Antrasit Kömü ·u Ahmet Burhaneddin 
A. Ordu - H. muhtellU Kurtun mühGrlü kapalı çuvallar Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü • 
kunet11 bir manzara derununda eYlere teılim olunur İstiklal caddesinde Rus sef arethanesı 

P"l1'9111Jor. Bu takımın td- Satıf merkezi: N. Davranof. Galata merke S taın htlm Han No. 9 - ıo karşısında Surive han N°: · 
lltam ve nefeı ka- Tel ftJn: Bey. 4587 Telefon: Bey: 1615 =:::::::.Vefa ela TTTTYYYY~YYYY 

t q tene fenni bir 078ll lla" n .......... ~-----
arzı "laldp ediy lnız y . d terzihanesi ııefea lcabtlJyetle:~tn ':ok- ISTBMBUL 4 VNCO iCRA DıtlRESiNDEN: eni mo e~n .., .. 
:ı.ı. Vefa,ı buaa feci Abacı Nikola veledi Panayotun Nesim veledi lıyuar Salı\hattın ve Şerıkı .... 
~ dtlfllril1W, ~diden istikraz eylediği mebalaga mukabil dain uhde- ~ fatanbul Balıçe Kapa HamldtJ9 c:addeol No. 

114 
.... 

A Ordr cihete plbace, eler sıne vefaen ferağ edilen beyoğlunda Hüseyinağa mahalle- a.;HER NEVi KADIN ve ERKEK ELBiSELERi E 
ecl~ u-H. Vefa11 magl(lp inde Vionap ve Bülbül deresi sokağında cedit 6 ve 6.3 Hazır ve lımarl~a.,.m_a_._._...,.rW'• 
dqı'g bir llafta-ı ,_.numaralı dükkan ve hanenin tamamı için icra edilen ihe- 'fYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

•11ma-ıa - EJUba kar- lei evveliye "b da he ·· ı · bedeli al cakl h b · · · tınada bul.ak ki . ııanın ş yuz ıra e a 1 u te- Istan ul ıcra daıresınden: 
teçen ...= 

4 
o':.:~ sm~ kalmıı ve ihalei kat'iyesi yapılmak üzere on be§ gün Mustafa efendinin Ahmet efendiden istikra eylediği 

ile .,.._... • • • mu tle tekrar müzayedeye vazzedilmi§tir. Mezklir hane . . . · · t irae 
la maçta çok faol- ile dükkanın hududu; halen bir tarafı Teofidi efendi arsası ( 1~ ) liraya mukabil mumaileyh uhtesıne temına 
lardaa°"':"' hatta - sol tarafı ahare ait arsa ön tarafı cephesi Vişnap sokağı edılen Unkapanında Hızır bey mahallesmde ~ kadın So· 

bir ..,..:.. ı.a:_ tuaftan ~ı Bülb61 deresi caddesi ile mahdut olup ınesahası, kağında ilin atik 11 cedit 7 numaralarla m~kam ha· 
dan dloblıfye tlaclıiJn- ellı bir metro terbündeki araziden kırk iki metrosu hane nenin kırk beş gün müddetle bilmtizayode ~)!ıra bedelle 
H.. halde bu ta~r: ve atlında . dükk~n dokuz metrosu avludur. Müştemilatı talibi ~tesinde iSe<le bedeli müzay~e ~· Jayıkmda gö: 
ne karpya .._Jlk hane, zemın katile beraber kagir ve dört kattan ibaret rülmedığinden bazı esbabı kanunıyeye bmaen müzaye 
n'6nlcça h.,c:anlı olacak. e olup e~ı harap . tahta perde ile muhat avludan iki ka· denin on beş gün müddetle tekranna karar verilerek ~ev-

::::;:=:=::~l!!!!!I!!!!!:.• ~·~ ?811ı. demır kapı ıl~ . girilir ve zemini beton bir aralık kii müzayedeye vaz olunmu§ hududu Leyli hanım Alı ağa 
"'W""lllliiii ~nnde sağda zemını beton küçük bir mutbah, aralıkta Hasan ağa hane ve bahçeleri ve tarik ile mahdut olup ha-

~rt8Rflllt~b·ır~ku~yu~ ve bir sarn~ç, iki kömürlük, bir hela ahşap mer- ne alettahmin yuz" otuz altı 81'flll terbiinde araziden tak-
' 4 çakJMJkta bir arabk flzuinde...wt AA dol .kas- .:_ _:_,_ b" edilm" ••••----•IJ ııhklı · · . . ..,,ap. en seksen tmff arşın flzerıne ali§ap ol81"1LA. ına ış 

A 
lık "~ı oda, ruıe ahşap merdıvenden çıkıldıkta bir ara- olup ayrıca bir kat on buçuk aı11Jl terbiinde kileri ve 

•
1
•• nastas L ~.:__~ eabıt flÇ dolap yine karŞtbkJı iki oda Ve hela dı uhte •dir ' - ı. __ .-A. k6mflrlfik 1.emİD 

• &:em am::nııvenle çakıldık . yangın varını m vı DOO~ 
1 J3ale Heyeti 1 Ye bir oda ve r.emini çi:omerditrafvenk ba§mdad bir mkutbah katında kırmızı çini duşelı bır 8Dtere ~~odaurumsb. uh~~ 
1 _& __ _.. . • demir na ....... lrl e 1 lSmen IVU ısmeD r. •• • de b" • de usluk bWUD&ll İki ır CIA 1 -aaaolu turnesinden 1 ı-4.._,.ık ile muhat üzeri örtülü bir ard aoıa uzenn ınn m .. dö§eli .. mül" k'" 
• tehrbntze d6nmekteclir 1 üçuncü katta madam Mari ayda üç lira kira ::;:: b~ O:: merdiven altı ve zemini k~ı çını . ~ • u 

0
.P 

1 Yeni kadro· • da balıkcı Sava oturmakta, dördün . ve bir tulumba ve kuyuyu havı mu~ b~cı kat hır 
İ Zengin varyete 1 mnt, ikinci katta madam Snrpik c! katta ~~I. ı~a- sofa birinde şahni§ bulunan iki oda hır ~eli ust kat çatı 
• •••••••••••••••••••••• oturmakta olup kontratı bıtmi tir yda s_ekız l~ _kıra ıle arası olup yftkfl havi bir sofa Uzerin6le bır oda vardır de
ı•-•••••••••••••••••ı kepekleri dem· d"'kk!nda mah§ •• ~~~nın_ zemını toprak runı da medyun bir kısmında kiracı Hayrı efendi sakin-• v • • ır u ıye ikı lıra ıle madam Sofi n · · · · b" k sekiz liradır fazla 1 eresıye 1 oturmaktadır hane kısmen muhtacı tamirdir han d"" 

1 
dir kıymeti muhemmıneeı ~ ~ IMhMll • 

1 L . te__.L ind = kanın tamamının kıymeti nıuhamminesi bı·n' ~-..:~~ vl~ duk: bedelle talip olanlar ve daha zıyade malfunat almak ıste-1 ._.... l'JWlaneı e • yüzd ı.amla . . . ~J UI. ıra ır' . . . ..n.,.ı u isbetinde 
IOQ moda, ehnn fiat- 1 . e o~ ı§tirasına talip olanların kıymeti muhamme· yenler kıymeti muhammınesının ı-..e on hibe~ Is pey 
larla allı 

1 
dl raftl 1 nenın yuzde onu nisbetinde pey akçesini ve 9'29-2.346 vrak akçesini 9284131 dosya numarasını mfistas n tanbul 

u e te e, 1 " hibe da e l · 4-1 929 erkek • bdm to- numarasını mustas n irye gelmeleri ve 28-I2-29 tari. icra dairesi mfbayede §Ubesine müracaat etme en • 
lara imal. olunur • .:.,... e hinde saat o~ dörtten on. altı~a kadar ihalei kat'iyesi yapıla- tarihinde temdiden 80D mOzayedesi icra blınacalmdan 
V11&Jetl brpwmla No ısl cağından bızzat veya hılvekale müracaat eylemeleri ilin ~§terilerin tarihi mezkdrda saat on bete kadar hazır bu-

•-•11•••••••••--•I olunur. 1 lunmalan ilAn olunur. 
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Daima sen e'ı dainıa sıhhatli gezenler BiLECiK RAKISI içenlerdir ·: 
..;; 

MUALLiM BEYLERE 
~m:~:a 

Umumi tedris usulü 
Birinci cilt 

faal Mektep Usulü 
B Umumi tedris usulü 3 cilt olacakdır 1 inci ciJ 

Faal Mektep, 2 inci cilt isticvap 3 ncü cilt Tek if 1 
.... •• Her cilt 5 Formalık Cüzü halinde çikmakbadir. beher c Oz 

USUIUdUr 25 Kuruştur.3 Ciite abuna olanlara % 25 tenzilat yapılır·. 

C ·· z : 1 cikdı 
" DökruU usulünün tatbikatl fiati 75 kuruştur 

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

.- ·~ 1 .... ;.., ~ ... -. : • • '5. ~.':' ~ -~ - ~~~ . -·· -----
~§§~§§§~§~:§§§@§~~:§§§§~§~~§§S§§~~S> 

~ Türkiye iş Bankası ~ 
<I) Sermayesi : Tamamen tediye edilmi~ 4,0a0,000 Türk lirası <i1l 
~ l\f erkezi unıunıi = ANKARA ~ 
,j; Şubeler : (~ 
~ Ankara Adana Ayvalık $'. 
IJ Istanbul Trabzou Zonguldak ıJ1J 
'~ B B J l . K · ~ 
1'!6 ursa a ı <esır a yserı Cl'J 
ı$J İzn1ir Gircson l\lersin 'IJ 
'$) Sanısun Edren1it ~ 
$ BÜTÜN BANKA MUAMELATI YAPILIR fi) 
~§§~§~~§~~g~~~~~~~~§~§~~~~9~§§~~ 

. 
••••ıa•••••••••••••E•••••••••••••••••m••••em•a••••••••••••••••••••• i ŞİŞ!i;ANE KARAR.OL.UN.DA ~ ~ 5 
! MiLLET Gazinosu E 
• • : Bol meze, nefis içkiler : • • 
İ HER AKŞAl\1 5 
• • • Hafız Selahattin beyin idaresindeki incesaz takımı çalıyor. : . ....-. . 
: Fiaatlar son derece ucuzdur. 1 : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o an rın 
~ 

Tütün inhisarı _,umum 
müdürlügünde 

Kuruçe;mede müceddeden in~a edilecek olan a.nb 
in verilecek tekliflerin tevdii için gösterilen 16 - k; 
evvel - 929 tarihi l l - Kiınun•anı - 930 Cümartcsi J 
saat l 1 re temdit cdilıııi,tir. ;-ı 

pal o imalatı 
Tütün inhisarı umum 

müdürlüğünde 
Knma ·ı idare tarafından verilmek rnrtile nıü.::t:ı.1ıd 

için 34 adet palto pazarlıkla. imal ettirllccektir. Talipl 
ınalzem~ ııünıuneleri ve % 7 ,5 teminatı m uvakka.tel 
16 - 12- 920 çar;amba günü saat 10,30 da Galatada 
bayaat komi~yommda bulunmaları. 

İdarehane ve anbar inşaa 
Tütün inhisarı umunı n1üdürlüğünden: 

Ödemi;te in~a edilecek olan idarehane Ye anbar k 
1ı 7.arfla münakasaya konulnıu~tur. I\lezlıftr incpatıı 
proje ve şartname 15 lira mukabilinde verileceğinden 
liplerin idareyi merkeziye miınar1 şubesine müra 
alınalan ve 18 - kanumıani - 930 Cü.ınarte~i 
zarflarını °!o 7,5 teminatı muvakkatelcrile birlikte 
tada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

İstatistiK tahsili için Avr 
paya talebe gönderi~ecek 

l\'laarif Vekaletinden: 
Vekalet hesabına istatistik tahsili i 

Avrupaya Mülkiye mektebi veya Darülf 
nun hukuk, Riyaziyat ıne;unları arasınd 
bir talebe gönderilecektir. 

Bu efendi gönderilecek n1emleketle · 
maarif istatistik bürolarında çalışnıak 
beraber bulunduğu şehirlerin Darülfüntı 
Iarındaki, istatistik kurslarını da takip 
ikmalle mükellef tutulacak ve avdetin 
l\'laarif Vekaleti istatistik dairesinde çalı 
caktır. 

Taliplerin hallerini bildirir fotoğrafla 
merbut birer istida ile 20 KanunuevV 
1929 tarihine kadar Vekalete müracaa 
ları lazımdır. 

Maarif vekaletinden 
Kayseri, Maraş, isparta, Erzurum, Çangırı, Maarif ıııU 

dürlükleri münhaldir. 
Yüksek mektepler mezunlarından bu vazifelere tal~ 

olanların uerek şifahen ve gerekse tahriren müspit vesikS 
larile M:arif vekaleti ilk tedrisat umum müdürlüğüll 

' 
müracaatları ilan olunur. 

~~~~~~~ .. ·~-
Felemenk Bahrisefit ~ 

Bankası 
Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,000,000 

ihtiyat akçesi: 3,000'000 
İstanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 
İstanbul ıuhesi: Yeni postahane ittisalinde 

Alalemci han. Her türlü Banka muamelatı i~ ~ 
ve kasalar icar olunur. .. ~~~-~~ 


