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FIATI 100 PARA 

sene iktisat Kongarasi Toplanmasi Muhtemel 
Türkiyenin ufuklarında yeni ve feyizli devrelerin başlamakta 
olduğunu ·şimdiden karilerimize tepşir ediyoruz: Gazi Hazret
lerinin yalovadan avdetlerinden sonra Fırka ve Mecliste çok 
tnühim mes·eıeler müzakere edilecektir. Vakıfı ahval zevat 
ismet Pqanın Reisicühür Muavinliğine terfi buyrulması ihti

malinitahmin ediyorlar. 



2 inci Sahife YARIN 

p~~;~~~~RnIM (Ecnebi Matbuat Hulasaları ve Telgraflar )i 
Çarpışn1alar te 

hk sahifemizde hususi YUNANİSTANDA Fransa Harbiye Nazının Beyanatı edı·,,or 
bir haber vardır: - "' 

Bu haber polis müdiriye- Reisicümhur intihabı Ordu kuvvetleri azaltılamaz! Berlin, 10 (A.A) -
tindeki (Teavün Sandığı)nın cun1artesiye ---- liyetçi aoayaltatler ile 

polislere kıt yardımı olmak yapılacak « ..• l\lilli nıüdafaası için ağır ve çetin ı niatler arasında bir 
üzere takdirlerle yadedilml- • ) b pıfma olmuıtur. iki 

Atine, (Hususi) - Yu- f edakftrhklara kat ann1ag"'ra n1ec ur _.ı 
ye değer bir muavenet le arasında revolver ator 

nan Reisicümhuru Kondri- o)!lfl devlet )'alnız Fransa dei!ildir !» 1 B k i bulunduğunu gösteriyor. . . . t'f 1. i _ , . .._, ati edi mittir. ir if 
Polis efendilerden arzu ykotl~aın 11 1 aıındıı mec ~· kvu- , ralanmıı beı kiti de 

e a uzun uza ya muza e- Parla, 10 (A.A) - Meb uıan meclisinde harbiye na- d'l i t'r 
edenlere yapılan yardım ıu- reden sonra kabul elmlttir. zırı M. Majino harbiye bütçesinin müzakeresi münaıe- e ı m f 1 ~ 
dur· lıttyen memur hariçte A R 1 • M z i · K ..---.-

. . yan e ıı . a mıa, on- betile nutuk söyltyen hatiplere verdiği cevapta Fransa- Hc'l\'a kuvvetle 27 liraya satın alınabılecek d i t • ı · mu akka- -
_ r yo 11 n yerıne v nın takip ettiği ıf yaıetin ıulh ve muıalemete matuf 

bir muıambayı, pkoli(ı te)al~un tenôta!in -eddilk~iıtir. . olduğunu bu siyasetin diğer milletlerle mukarenet teaia AMERIKA-1 G1L1Z H 
sandığından anca 19 ıra- numuz e ı cumarteıı ' . d b BF."'1'1 f'U AH \D" D}. 

b · ı k li ık edilmedikçe imkan dairesine giremiyeceğlnı teyl en e- .. > i J\. 
ya satın ala ı ece , 1: ra ı. ğünü yeni reillcOmhur la- yan etmiı ve demittfr ki; 1LERLIYOR 
borcunu da altı ayda ödiyebı- ytn olunacaktır. " Maziyi daima hatırda tutarak enmüıelimet eaa-
lecektir. Gemiler birer hircr me}dana sına münaelümet esasına mustenit bir siyaset takibi 

Pollı müdlriyeli teavün çıkıyor lüzumu da aıtkirdır. Yeni aıkeri teıkilit sistemi pek 
sandığı geçen •ene de Londra, 10 ( A.A) - yakında faaliyete geçecektır." M. Majino, mevcut fır- encümeni reisi M. 
aynı ıartlarla yedi F eıhane Kayboldutu evvelce bildiril- kalar adedinin azaltılnıaaına ıtmdilfk muarız bulundu- Gazete mu h ab i r le 
battaniyeleri dağıtmııtır. mit olan balıkçı gemilerin- ğunu söyledikten sonra milli müdafaıı için ağır feda- birine vaki olan bey 

Bu habert, mahiyeti iti- den biri oğleden ıonra Lov- karlıklara çetin meıaiye katlanmağa mecbur devletin da Amerika hüküm 
barile Ve Yine memleket veıtoft limanına gelmlıtir. yalnız Franıadan ibaret olmadığı beyan etmiı, mamafih t h d l 

1 . • . mevcu mua e e er n heıabına çok faydalı bir Renın talıhvcsı Pranaanıu askeri maıarıfı tenkis etmek için ciddi su- _ d h d .t• 
· rette çahıtıXını beyan elemlıtfr. M. Majlne Fransa- etUfi musaa e u u teıebbüıün tekemmülü na- Londra 1 O ( A A ) - • h 1 d ı k -·•• 

' · nın teılihatı tahdit veya tekiı yolunda daha ileriye i in e o ara mecm..-
mına hayırlı görüyunız. Harbiye nezareti erklnın- gitmek huıuıunda ilk safta mevki almağı kabul ede- bin tonilato hacmind• 

istanbulda birkaç bin dan biri Avam kamaraıın- k d 1 
ceğini, fakat evelemirde en i se imetinl temin etmek kaç tayyare gemisi 

Polis memuru vardır. Polis da sorulan bir aüale verdi- mecburiyetinde bulunduğunu ve ancak bundan sonra etmesini tavsiye etmlf 
efendiler fakir milletinken- ği cevapta Ren arazisine silahlarını lahit etmeği dütünebtleceffnl ilave etmiıtir. k ' 

d ] k · b h f " 1 ı h . tonilato mi tarında ı. dilerine verebil igl pe cü- ait tahliye itlerınin u a - M. Majino, beyanatına ıu ıuz er e nl ayet vermıı-
z'i bir tahisatla ıekeneıf bir ta zarfında bitirilecelinl Ur: " Meb'uıan ve ayan meclisleri yapıcak teıkilatın gemisine malik olmafa 
milyona yaklaıan lıtanbul- ümit ettiğini, muvakkaten fiil sahasına çıkarılması için lüzum görülen fedakar- kı bulunan İngiltereniJI 
un aıayifini Üzerlerine al- bırakılacak küçük bir gru- lıklara katlanmağa muvafak~t edeçek olurlarsa Fran- imdiden 1 Oi bin to 

l k h f saya yafamaaını, sulh ve ıukün içinde çalıımaıını ve f 
mıılardır. pun da ge ece a t~ ıo- herhangi bir taarruza kendiıini müdafaa azmı metina- luk tayyare gemisi 66 

Yağmurda, kar kıyamet- nunda çekileceğini ıoyle- neıile mukabele etmesini mümkün kılacak emin ve se- tonilatoyu geçmediğini 
te karanlık sokaklarda sa- mittir. • .. lamel esbabını temin etmtı olacaklardır." etmiıtir. 
bahlıyan bu fedakar zümre- 1 GİLİZLERİ 
nin ihtiyaçlarını, keselerine Yeni Irak konıi:,cri Sadettin Beye 
yük olmıyacak ıekilde tat- Bağdat, 1 O (A.A) - Ye- -----. --·---.c.. _____ .=..,;::..., _____ _ 

min etmek lazımdır. n1 Irak komiseri ıör Franciı (Birinci salıifctlen mabaıt) lıte Banka Müdürü 8. M. B. pek dar old 
Fakir mllletten aldığı Humbhreyı kuvvetli bir tay- beyanatta bulunamam. De- den alamadığımız cevabın sözleri ve cevaplarfle 

"çbeı kurut aylıkla ancak yare filoaunnn muhafazası mittir. d ğ sualleri bunlardır. ettikleri havsalalarile 
~arınlarını doyurabilen Po- altınde Baidata gebniı kı- " 

1
M
1 
ü~ür beye a'01:gw~y::r.~ Şu kadar ıöyliyelim ki: sınıiyfce bilmeli idile' 

liıler, tabii birdenbire (19) ra1 Faysal tarafından kabul ıua erı aynen müdür Beyin( eski devirler kendilerine sunJlan ı 
( 20 ) lira veremezlerdi. edilmiıtfr. yor~z:_ Sanayi ve maadin geçti?!) demekten maksadı kazanç mes'elesi değil 
Verseler de l'endtlerı· aç Londrada i sizler 1 B n~ ... v~ neyi kastetmek iste- letin kıvrandığı ~u sır 

• bankası almazdan eve ey- dıgını anlayamıyoruz! • . ' 
kalır bl'nnetice de vazifele- Londra, 1 O (A.A) koz fabrı·kaıının vaziyeti ne Bi · k . - ecnebı ve yerlı malt 

B . k• zım anaatimıze gore 1 . "di' 
rini ihmal ederlerdi. lrıncl anunun ikisinde idi ? herıeyin millet müvaceh~ - e es~,1 . "d- Sad ttill 

ı'te Polis aandıgının fU mukayyet iııizle.rin _miktarı 2 - Bu f?abrikada kaç sinde tenkit -ı·h ız mu ur e 
h f k l ' mu a aza ve tekrar soruyoruz : 

t k 'tl muıamba tedariki geçen a tanın ıne nazaran amele ça ııır . . d muhakemesi açıkça yapıl - Beykoz Fabrikası JI 
a aı e 17 .t .t 2 k ' ı f la 3 Bu fabrıka ıene e \ IA ' ı · b noktalardan , ~, 1f az olarak - ? ması azımgelen devir o 

1 
b d 

meA e esı u 1 ~, 02 000 d b kaç çift kundura yapar · d ne eri ecne l mly i, 
enemmiyeti haizdir. ' "' · en i arettlr. Ge- _ Fabrikanın bir sene- geçen evirler değil bilakis miydi? 

Sonra ikinci bir nokta çen senenin ayni devresine lik bütçesi nedir ? bug ünkü devirdir! Eğer Ecnebi ise, ke 
h Eğer, M. B. GazeteclU-daha vardı, ki oda ıe rin nazaran 17 , 09 6 kitilik bir 4 - Fftbrika geçn ıene Pabrika ve dolayısile 

k d ğin ve efkarı umumiyenln lll tin ve bundan sonra no san var ır • kaç çift kundura üzerine ne ka menfaati namına 
m e , . H · · ı lJ k k k d hh- d b 1 du? ne demek olduğunu düıün-h -k"metin ıerefimeıele11y- ancı}e<e u ·u çular a artaa ut e uun · ı -ı · h 

1 
d' malları tercihetmisler 

u u ·k . . . V t hh-du" mikdarından ıe er ve mu a aza etse er ı l' " - nt muıam- Offih) Onu e aa u etmemlsler midir? dl: kıı,gunu yep ye " nekadarnı yaptı? yukardaki sakat ve kör ce- T 

balarla vazifelerine deva- Brukıel, 1 O 1 A.A J - H 1· h d 1( vahı vererek kendilerini mü- Mihayet biz mi 
1 l ih t M Jaıpar Lah t k 1 5 - a ı azır a ne a- d" - - k medecekolan po ia er n aye . . . ' .ey pro o o ü dar taahhüdü var? dafaa edemez aciz bir va- uıunuyoruz yo sa 

0 temiz kıy af etlerile milletin mucıbınce harı el ye nezare- 6 _ Resmi dairelere ve- zıyete dnınrmezler, hesap- kendileri ve me11aup 
yüzünü ağartacaklardır. tinde bir hukukçular komla- rtlen nilmunelerin yerli mali larını açık açık verirler ve lan müeaaeıe mi? 

Görülüyor ki, bizde de yonu teıkil etmiıtir. olmadığı söyleniyor! göfüılerinl kabartırlardı. Bugünlük iıte bu 

ehliyetli ellerde küçük bir rımız vardır. Bunların yüzde Halbuki, (poliı sandığı) 
himmetle baılanılan ıeyler, doksanının aylığı kırkla elli yine altı ayda ödenmek ıar
zaman geçtikçe kuvvetleni- lira arasında bulunuyor. tile her memura bir aylık 
yor,büyüyor. Bunun misali Yine bunların ekseriyeti maaıı niabetinde avans bile 
söz önünde duran polis tea- çucuk la rının kigıt kalem verebiliyordu. 
vün ıandıtının (121,000)lira masraflarını tedarikten aciz- Acaba vilayet, adliye, 
nakilli son vaziyetidir • dl 1 

r er· Jandarma defterdarlık ve 
Maksat polis müdlrlyeti- lıte bu kııım, pek tabii diğer daireler kendi arala- . 

nl metetmek değil, vefakat olarak kendilerine muıam- rında böyle bir teıebbüıe ~~~l~!~~:f~~~~~~* 
polis aandıiını bir nümune ba, palto tedarik edemez- giriaemezler miydi? = ~~~IY!iq~ljJ! 
olarak göstermektir. lerdi. Sonra içlerinde acele Evet, yaparlar, hem de 

. 
• • • , .:Jr-;' ...... ,< tSj,! ~~ Jr.._ .,,._.:t,~l~: ... Lı' !l .ı;o:,C_1 .u., '!': ..,Ç1 ~,, 

Bu teıkilit dl fer daire- ihtiyacı olanlar bin rica ve pek kolaylıkla yapabilirlerdi. 
le re pek ali bir nümune yüz bin minnetle fU ve bu Ne olursa olıunf, ıu ha
olablllrdi. Büyük ve ucu muhtekirden yüksek faizlerle yırlı teıebbüıe baılandığını 
bucağı bulunmaz latanbulda para kaldırıyorlar, faiz üı- bir ayak evvel görmek ve 1 
sayıları binlere varan ay- tüne faiz mahvolup eziliyor, duymak isterdik! - Bi:: buna yuıi bir çıma vmletmişlik ama ... Birare bu 
hkları yıllıklan az memurla- gidiyorlardı. .1R/ F OUUÇ yeni çıma !Jtizit gorm iyecek 
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~nk~ müdürlerinin fikirleri alınıyor Karahan ( p o L 1 s H A B E R L E R 1 ) 

~arm1. I do~~z banka m.üdürü! bugün geliyor Kendini kuyuya atan • Tatsız bir sinema 
iye musteşarınJn rıyasetl Suriç yoldaş istikbal BIQAKQININ ôL"OMO DôNOştt 

altında içtima etmiştir. İçin Ankaradan geldi iç Erenköyünde Nakkaı Evvelki gün yeld~ıırme-
-.c-.- Ruı Hariciye komlıer sokağında No: 12 oturan ninde oturan Medıha ha-

nfillz lirasının ıon v 1_ eli kili Şa k -d- - yetmiı yaıında bıçakçı lı- nım Selahettin beyin aileıi-
u az vekllete verecekler r. ve r umuru mu uru d l k 1 

e Gzerine ıebrimize gel d Karahan bu--""n 12 de bir mail ağa evvelki gün ev en le Bulgur ıya gitme te er 
en 2 - Ayni zaman a ... k ö 1 ri P k lb 

Je V. milltep.rı Ali Rlza - to ido ile ehrimtze ele- çıkarak bir daha avdet et- i en ne ne oma ra-
Jin dav U üz ıGmrilk yeni tarifesinin tat rpkU 1 1 memiıtir him çıkarak bıçak çekmiı 

e erine dün bıki d 1 tü la ce r. · b k 1 ktanı tGtüiı n en evve ccar nn M. Karahanı istikbal için Zabıtaca yapılan ta ar- zabıta~ ya a a~~ı~ır. 
e b inhisar ldare&lal geUnnit oldufu maller be- Ruı sefiri Suriç yoldaı dfuı riyatta lamail atanın cesedi Sımama dönö§u! :kta rlmizdekt botu banka delinden benOz tediye edil- ıehrimize gelmlıtir. civardaki boıtan kuyuından Evelkl gece Beyeglun-

rleri içtima etmtıler- memtı aksam hakkında M. Karahan ,ereflne Yali ç.akanlmıı inUhar etUll da gece sinemadan çıkan 
lr. miltal6alannı lllve edecek- v. Mulılddtn B. biröile ziya- anlaıılmııbr. Matmazel LevarUn kol çan-

lçtt111a maliye v. m6st rı lerdtr. feti verecektir. Kavgaya tutuşmuşlar taıını sabıkalı Y ervant kap-
11 Rtza L--a ri •, ... L_ M Karahan bu ak..... Dolapderede barbanın mıı, kaçakhen yakalan-

-yın Juetl a - S - Kambiyo muuayaa- • .-- d k yt ela olmu Ankara ya ıtdecek ve dört meyhaneıin e yeme yen mııbr, . 
anı f Ye Gç saat de- tuwa hakiki ihUyaçlara kili ıün kaldıktan eonra Sah kalcbnmca Yuauf ile Tanı Sütçünün evınde 

I etmtttır. ıelmeal için tatbik eclllecek ıfuıG avdet edecekUr. ve çırak Yorgl arasında kav~ Evvelki gece saat ylrmi-
"'a&ly çtiınada lngtliz braımm tekiller baklanda banka ga çıkmıı, Yuıuf çatalla Ta- de fenerde kireçhane aoka-

etl •e paramızm latlk- dlrektl>rlerinln fi kirlerini Adliyede: naıın 16zünl yaralanuı, çı- fında liitç6 Kasmanın evine 
~rına Daatuf bazı tedbir- aorcluk. Tebligat müdürü vazifesini rak Yorglnin ayaiJnı kır- bir hınız girmlf manto ile 

gltlhazı ıörilfGlmGıtilr. - Panmıan tayini kıy- ihmal mi ediyor? IDlf~~slaşan otomObiller bazı eıya çalmıfbr . 
._.___ ç aut deYam eden meU için ne gibi tedbirler Kule dibi tahatl memur E iki t 21 de Araba çarpmış 
-~ VYe rece saa . d ba 
na neticeelade Maliye alınma11 bakkmcla mGtale- iken 1100 lira lhUlla eden Albn bakkalda 1314 numa- Şelair emimn e ar~ cı 
lıu.~ Ali Rıza B. mu- alannı eorduk. sadık efendinin muhakeme- ralı otomobil ile ıoför Alek- Recebin araban bahkcı Ki-
-ranaalze qalıd&ld beya- 29 Banka mümeulli olan si yapıldı. Şahitlere teblifat sandmn 438 numaralı oto- zımm oilu 6 Yatında Kemale 
llatta bulumauttur. bu zevat en yakın ve kısa ifasında tebliiat miidilrünWı mobili çarplflDltlar bazı çarpmlf bul yerlerinden ya-

- Bu milzak rede mticldette bu mea'elelere alt iluNli ıörilldOflndea na- mahalleri parçalanmıfbr· ralanmasma sebep olmuıtur. 
&bira llltbneutl :e mfad:. mal6mat w: mütaleatı •etl- zan CllltkaUnln celbi Ye ta· Mantarcılık Çorap iıırşızı 

ert L__ 1 d ki bide tebligat ifaıı için bir Sirkecide Meserret Ote- Enelki ıün saat 17 de 
QQlr bu'--- tu M ete ,an erece erini s6y- ba ka -"'- b ak ld ,,. __ .... _ nmmuı r. u- f •uue ır ı ı. llnde daYa vekili VHDan bld li HO.eyln çarılda 

-aerec1en maksadımız bil- lemlılerdlr • N ri beyi dün Yeni Cami ara r f 
lllll1111ı bankalann kambtwo Ma•mafih yapılan tedbirler .~ Bugünkü hava ......._ a:luıundan iki ••bıı yanına çorapçı Ahlamekdin onk laçi t L-•-• 1 --·- W .- b r en ya a n-•9411UQndakt dilfilncelerinl ve ittihaz edilen tekiller sa- I Dün aııari hararet 5, 1 aokulmut dolanclıncıhk ıu- çora ım ça 
6irenmekten ibarettir yesinde paramız pek yakın- 1 azami IOderece teli. Raz- 1 retile 450 llraanı almıılardır. mıtbr. y k . Tk 

B 
• • da • v· 1t nda 1 an esıcı l 

umGzakerede bu zevat- ela haktld kıymetini bulacak- : ılr poyraz n esmitUr. : ınç a 1 
• Galatada Ferah otelinde 

taia bu huauatakl fikir ve br. Nitekim aon Qç ıün be- E Bugün de rüqlr poyraz- İ Saray burununda taman- oturan Mehmet bahk paza-

~~tlannı rica ettik. saba iıtinat eden faaliyeti- 5 dan eıecek ve hava ekse- 5 ~~hadSe::!n!:-•~::r::~: rından ıeçerkee sabı~lı 
26-t927-1928-rn29 aene- mlz neUceıinde paramız ha- : rlyetle bulutlu olacaktır. : çalltan Cemilin baıına vin- Ntko yanına sokulmuı dort 

lert. z•rfındaki aylık kambi- kiki kıymetine doğru yük- • Yağınur yağması muh- • cin topu diifmiit atar surette ilraaım çarpmıı ise de yaka-
Jo lhtiya .. ı- t bit d k ime bala : temeldir. 1 1 lanmııtır. 
_ \-l&ftDI eı e ere se ye ı mııbr. •••••••••••••••••••••••• yara amııtır. --= 
_ ÇIRA(iAN SARAYI BASKINI TEFRİKASI - ALİ SUAVİ hadisesi •> Muharriri: AYHA 

- 24 -
Me.' lenin nd Ef e umumu an balıae hacet görmem. Yalnız velinimet 
endtmız Paditahımızın merhameti tahanelerini timdi cleiil, 

:.~ı lelledenderi hildiiim cihetle, öyle idam cezasıle müca-
olm.anazı (DiYlnıbarp, ıaynhak ve malüm olan) Rauf 

ve mehmet Ali pafalann ve cliger haıımlannızın kuvvet teıl
rlye.Ue hilkmetmtı olsa yine zab merhamelllmat efendimiz 
;etleri afbuyuracaknnı kaYiyen biliyorum. Halbuki böyle 

muhakme hükibn hiç bir vakitte olamaz tevkifinizin uıulü 
nıuhakemeye muaffakiyeı.tzliiinden bahaıederıenlz, dünyada 
her feJin maneviyab olduiu gibi, bunun da yani bulunduiunuz 
hal\nde sebebi maneviıl ıultan Abdulaziz banwnerhvaaun hal'ine
acİ e buyurmanızdan neı' et etmitlir. 

fle birader' ılzin Z&DIUDIZ, aibi dıvam harp ne idammıza 
ve ne de Padıtabimız Efendimizin merhameti aenlyeleri öyle bir 

hilkme kail olur. Buna ıüpbe buyurmayın fakat bundan ıon
ra efkarı aliniz vechlle lıtanbulclan batt b;r mahalde yaıama-
nız icap edecek zannında bulundufundan, ben de Allaha kaı-

nıederfm ki Arabiıtan ve yahut Anadolunun sair bir cihetine 

ku
gfrfp bulunduiumuz ıu halden kurtulmanıza hayret etmekte 
. ıur etmem. 

••Cenabıhak tesirini balkede •• ,. Herhalde iradada hazreti 
nıenlehlllenırindir. 

Damat Mahmut f.&f& çok kurnazca bir mektup yazmıı Sü
ler°an pata gibi kendiıln de düpnanlan olan aıker Rauf' p&fa 

1 e •Gbendiı Mehmet Ali PAtaYı mektup içinde de olsa Abdül-
hamidln~ gözleri 6nfuıde zımnen babrmııb. Damat pata böylelikle 
Abclnlh•mlde Rauf ve Mehmet Ali patalanna uydu9unu anlat
mak ilteyordur. Sultan Hamit mektubu alıp okwnala baıla-
Ylllca kurnaz enlıteıtnin maksadım elbet anlamııb. Gülerekten: 

- Pata.•·• Hail ıu dedi kodu •••• Birbirinizi bir türlü çekemi
yonunuz. Bu lkleri hır ba.tkaıı 'yazsa vallahi ve tallahi 
nefederclim, dedi ••.• Mahmut P&ta : 
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culuı ettlrmezden evvel yine bu damat pata Mithabt ve R~ıtü 
patalan günlerce oyalamıı, ikisinin de arzından girip uanın an 

çıkmıı habrh, sözii geçer bir adamdı. 
Apdülbamit endiıe içinde ayaga kalkarak sordu~i nda öteki 
- Demek ıen bu kanaattaıın ha.. naııl bunu fA 

paıalarada ıöyliyormuıun? 
Mahmut pasa: 
- Evet ! diye ıuıtu. 
- Evet mi? h ti humayun-
- Evet efendimiz. Mahaza ıafkat ve mer ame 

larından bahsetmek için. _ tki.r adaın mah-
- Fakat paıa sen biliyormuıun ki 0 cure H ı.c. ki 

ı i d yor a a a ını 
boıpten bile acı acı ıikiyetname er ya arı · 

batına almamıt ! i t ne yapım 
- Muztar kalınca paditahına iltica etmey p e 

efendimiz? Sığınacak baıka kapı var mı? d ğil Süleyman 
- Cörüyorum ki, tiz buraya beni aiyarete e ' 

Pa••nın vekaletini icraya gelmiııiniz. h 
.- '-" niyaza iıtir ama - babet buyuruluyor efendimiz, yauuz 

geldim. 
7 

rumda nelerden bahı etmeğe 
-Siz çıldıdınız mı paıa. Huzu hbuıta bile uıulıüz nizamıız 

cilret ediyor1unuz. · Bu adam ma 
1 

d or hain habiı 
k f hak edıldlfinl aöy eyip uruy 

tev i ve ~u eme , n kendisi oldugunu unutlyor. 
cennet mekan amcamı hal ede la k iplerini kinden beri 

- Cenabı hak h6kumdan zipn rın a · 
f b rıunlar. MerhameU ıenlyelerlne 

yaratmııbr. Efendimiz a uyu 
dahalet edip .• 

Apdülhamit hayretler içinde ıordu: 
-Süleyman paf&IDI? d 
Damat Mahmut patanın yazdığı acıklı mektubu koynun an 

çıkararak padltaha ıurdu: 
_ Delili bu •• Efendimiz! 
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(Vilayet Emanet Adliye Maarif Liman Polis haberleri) Bu g~":b 
Emanette: Okturuvanın kaldırılmasını istiyorlar Muhtelif haberler mi echSI t 

llE'~AzıTTA vEZı EctLE- Ticaret odasının dünkü nöCAZLAR. K0\1İS)oNu anaca 
REGlDEN 'IOLAÇILIYOR DON fOPLADI 

Şehremati Beyazıttan vez- içtimaında konuşulanlar Boğazlar komisyonu dün 
mütat ittlmainı aktetmlfUr. 

necilere giden tramvay cad- Ticaret Odaıı Meclisi dün kııa ıüren bir içtima Atina sefirimiz Bonada lngillz 
desini genltletmektedir. k C l k"ll ri d 1 il Atina sefirimiz Enis B. de ıukUtuna devam a tetmittir. e ıeyi reiı ve ı e n en s gortacı . nam e bu hafta kinde Atinaya 

Eski maliye binasının ta ı H di B .- t av- Bu suretle sabahle 
nı an am · &ÇDllf ır · det edecektir. 

karıı tarafındaki dükkanlar Okturuvanın kaldınlmaaı hususundaki Oda komisyonu K 1 l kurut 30 parada a 
ol aça < ra n ük kamilen yıkılmıı up ora- ile Sanayi btrliflnden~elen~ raporlar okunmut ve bu liz liraıı en y· ·&Aldllll,.. 

t Bir ahçı dükkanında 
lardaki evler caddenin ıere- hususun ktııat. Vekaletine yazılma11 tekarrür etmiıtir. kurut J O parada 

J . r: ııel<>r bu1uıımuş? 
file mütenaıtp ıekilde tamir Bundan batka transit eıyada okturuva itınln deamuayyen B l d K 

1 
gördükten sonra 

ettirilmektedir. zaman zarfında katedilmesi bu karar altındadır. l eydoğ uÇn a a yokncukul- 1024 te kapanmıfbf• 
h h kk d h 1 1 

'

" k uğun a eıme ıo ağında ''alAllUll Diğer taraftan Darulfü- Antrepo bu ranı a ın a az r anan ıraporun 1 - h y i 1 d'"''-kA d Diğer tarafdan • 
A A • I _,. 1 a çı org n n UK anın a 

nunun fen fakülteıinin ya- tısat Vekaletine gonderilmeıi de tasvllllt olunmut~ Türk- müskirat memurlan tarafın- malUm&ta nazaran 
nındaki evler istimlak edi- Rus] ,Ticaret [muahedesi, Fmes'eleıinin ıon aldığı ıekfl dan taharrtyat yapılmıt ve 
Ierek hedmedilmiıti. mevzubasedilmi•] ve lktııatJ vekal~tinin tecrübe mahiye- iki teneke bplrto ile yirmi 

Ancak buranın vezneci
lerden türbeye kadar istim
lak olunarak bir kısmının 

tinde olarakl Ruı ihracatını bir l sene için Ziraat ban- beı kilo kaçak rakı ve rakı 
kaıile sanayi maadın bankasına lveriidigi riyaset ~- derecesi ve ıaire bulunmqı
rafından teblig edilmittir. tur. Balunan etya muaadere 

mızdan transit ieçeO 
hakkında borıa mec 
rareıi bu sün bir içti 
edecektir. Bu içtima 
bankalardan . iltenibD 
lan kambiyo hakkın 
zakerat cereyan ede 

Bundan sonra yeni katibi umumlliğe Vehbi fB. in lk- edilmlı, Yorgi adliyeye ve
yola kalbi ve küçük bir par- tısat Valaaleti tarafından ıahlbi rey olarak .tayin edildiği rilmlttlr. 
çasının ile bir bahçe haline sigortacı Hamdi 8. tarafından azaya tebliğ olunmuttur.! Rayra~ıımzı tahkir Pden 
getirilmesi mukarrerdır. Bundan sonra Hamdi 8: kiistalı, hir ~eneye. 

Fen fakülteıinin kartı- - Baıka yapacak it kalmadı diye ruznamenin b~ttiğ- mahkum oldu inkılap mQzeıİ 
sındaki kursa isabet eden nl azaya tebliğ eylemiıttr. Türk bayrajuu bir ka~ nu faaliyettnedevaın 

l -· ga ııraıına tahkir eden P.- ı bınaların iıtlm Aıu fçfn ce- ARTIK YEMEK 1 Birahanede kavga k dün ik da tedir. Kolhiıyon gaS 
miyeti belediyeden istimlak Emanet teftişatını ı;ıklaştırdı Si k id y H J'4f ovJç mçi- cesa retlerinin Anadolgya 

r ec e eni Ayal cürmü sabit görüldüiünden ~ b • '-- .ı_.. e 
kasası alındığından bugün- birahanesi d dü k tarmten ugune ~ Bazı lokantaların artık n e n a tam bir sene hapıe mahkim e-
lerde oradaki binaların da aarhoı olan Naci bir kadeh dildi. MJaDJ dikkat devre 

yemekleri hi.li mütterilere , ı.. ı la 
yıktırılmaıına baılanacaktır. rakı meı elesinden garson Hikmet B. Yeni Asır dayası kaaar a eıya n top 

vermekte oldutu haber alın- Salih il k k tadır Bu sureti,. nihayet ilk- e avga çı armq sukut etti • 
bahara kadar Beyaızt -Vez- mııtır. bunlardan Salih Nactnin Müıtantlk Hikmet B • Şimdiye 

1 1 i l i Emanet lokantaları ııkı baıını tabakla yarmııtır. tarfındalı Yeni Aıır ıazetui eıer ve eıya 
neci er yo unun gen f emeı y k l . b k , - • • b ı f l bir teftiıe tabi tutulmasını a a anan sa ı alı moı ul muduru Ali Şevket un ar tasni o unmuf 
bitmif olacaktır. Bu takdir- Dolapderede dere boyun- ve 1..aı mrLar ir_ J ....... ıı Müzenin çok zen 
a • k 1 d k k .,,. beledt7e waemurlannın d Dl it . w i"'f ~~ttı..., ~ e ueyazıt avı n e 11 11 a eczacı m rlnln evıne nal(Kı beyler aleyhine açılan mae?Da çalııılmakta 
vukua gelmekte olan tram- ansızın ve bilhassa yemek sabıkalı çingene 1.mail gir- dava ikinci Cezada Hikmet yaz kupt resminin le,. 
vay kazalarının önüne ~e- saatlerinde lokantaları teftit mit kömür çalarken yaka- biyin davasından vaz ğeçm- lebileceği tahmln olnllll'l'lll 
çtlmtt olacaktır. etmeılnl kararl&fbrmıtbr · lanmııtır · ai üzerine sukut etti. tadır. 

Tefrikanızı Rn1anınızı keser kırarsanız 
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Abdülhamit hayretler içinde eniıteıinin verdiği mektubu 

okumağa baıiadı. 
Süleyman Paıa bu mcktukta artık haksız tevkif edildtiin-

den bahsetmiyor· 
Korku, telaş ve endite içinde yalvarıp duruyordu. Adeta 

bir tarafa sürülmesini niyaz ediyordu. Bu Süleyman Paıa ki, 
Abdülhamidi birkaç kere tehdit etmif, ordu ~umandanı iken 
birka tabur askerle ansızın istanbuJa gelmiftı. 

H:tta, yedi ıekiz ay evvel sarayda Padiıahın yüzüne 
katı askerlikten çekildiğini, orduıunu terkedeceğini bile 
söylemele cür'et etmifti. Şimdi de yalvarıp duruyordu. 

Sultan Hamit: O halde ne yapmasını isteyorsunuz, Paıa, 
diye mırıldandı. Damat Mahmut Celalettin Paıa: Kulunuz mu 
Efendimiz... Süleyman Pata bendelerinin mektubundaki 
fatirhamabnı iıafı niyazına mücaıeret eylerim ... Siz timdi 
Süleyr.ıan Paıanın mektubuna cevap verecek misiniz Paıa, ve 

ne diyeceksiniz? 
Damat Mahmut Paıa Abdülhamidin telaıından korkmağa 

baılamııtı. 
Kain biraderi veıveaeli adamın biri idi. Sultan Hamidin 

karıııında çok idareli bulunmak, kuıkulandıracak haraketlerde 
bulunmak lazımdır. Mahmut Paıa korku içinde: 

- Hta Padtıahım: Mahza yazdığı istirhamnameyi arza gel
mfttim, cavabını verdi. Abdulhamit gülerekten: 

- Yok, Yok vefakar enlıtemfz .... öyle değil, hakikati söyle
mekten çekiniyorsunuz. Siz timdi Süleyman Paıaya bir mektup 
yazınız. Anladınızmı ve.... Kendisine müjde veriniz, öyle 
zanedildiği gibi idam filin edilmeyecktir. Bir kere düıüneceğim 
eğer muvafık bulur ve görürsem Sülleyman Paıayı çok uzak 
bir yere nefettireceğim. Abdülhamit gözlerini açarak ayağa 
kalkmııtı. Mahmut Celalettin Paıa, Padiıahın aynklandığın 

badhava kitap sahibi olursunuz 
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görünce nezaketen kalkmıı, gerllmtıtt. Sultan Hamit emtte 
üzerine yürüyüp iki "muzlanndan tutu: 

-Yazık ki, sen hail bent anlıyamamıpın •• dedi, Ken 
bir serçeyi bile ~ldünnek tarafdan olmadıfını anlatb. 
dedi.., onu öldürmeyeceğim. Seni temin ederim. Şimdi t 
oturunuz. Süleyman Patayı maksadı ıahaneml izah edell 
mektup yazınız ... O mektubu ben görec~ğim fakat ıenin 
fından anlıyormuıun. 

Damat Mahmut Paıa Sultan HamidJn bu teklifi üzerine 
yapacağını kestlrememitti. Acaba o vesveseli kain bira 
kendpil.. latife mi ediyor. Sül~yman pafa meı' eleıinde entıt 
tecrübe mi etmek istiyordu. 

Bu kara sakallı sürmeli gözlü Abdülhamidin iç yüzünü a 
mak çok müıküldü. Padtıahım, diye &kekeledi .. Abdülb 
Mahmut paıayı orada, divana bittıik duran yazıhanenin_öo 
getirdi. Eline bir kalem tutuıturdu ... 

Sapsarı keıilmit Paıanın gözlerinin içine bakarak iarar 
etti: Yazın Paıa ..•.. Mahmut pata citten kormb, ürkmeğe 
ladı. Aaman yarabbi .. Yoksa eniıtesi kurnazlıkla eUnden 
mektup alıp kendisini de Divanıharbemi vermek istiyordu. 
vanıharp heyetine: Mahmut pqayı Süleyman pafa ile gizli 
haberede bulunurken yakaladım mı dİyecekU. Mahmut 

, elleri titreyerekten yazmata baılamııtı. Fakat okadar i 
ve iki yüzlü bir mektup yazıyordu-kijbu mektup;-haklka 
Süleyman paıanın eline geçecek olursa mutlak Abdulhanı 
gözleri önünde yazılmıt olduğunu hükmedecekti. 

Mahmut pafa töylece yazıyordu: 
Devletli Efendim Hazretleri, Mufaıaalan yazınıt oldu 

tezkereyi aldnn maaltni yegin yegin tetkik ettim. 
Bulundufunuz hali eıifi ihtimal hakikaten doatlannız için 

mucibi keder olduğundan bir dakika hatırdan çıkmıyarak 

elen geldiği kadar bu beltyeden kurtulmanıza çalıtmakda 
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a~asıda, diğer altı kızkardaıı da pek namusluymuılar O bir 
HUnt •' 
b ' am mektepden eve geldiği zaman bir erkekle ilk defa 
aıtan çıkmıı .. Babasının arkadaılarından Lir erkekle .. 

-"'nBuk erkeği sevmiımiydi? Hiçte dig""ll.. y· · H A ..... anı: ayır... ma, ca •.. 

Evet! Sonra amnıa b· diğ ·ı ~ ,.1 B b ır erı e, .: ve sonra .ll bir baıkasile •. 
a ası dayak atmı d f k 

f, anası a, a at o tekrar evden kaçmıf 
geceleri dııarlarda kalmı B b- .. ' 
t f·· u utun sene böyle devam etmi• a anası bab d k ırı 
reh· k ası ev en ovuncaya kadar.. O vakit saatini 

tne oınuş, "Berlin,, e gelıniı .. 
İşte o vakitten beri burada .. 
Frı>i.nk B.: 

- Elbet, elbet, bu muhakkak böyle! Dedi: 
Sonra ilave etti : 

- Fakat artık mes'ut olacağınız saat gelmiıtir, İııte bugün! 
- ,, Y ok,icanıın? Ne g~bi ? 

Bunu sorarken sesi, bir o··rtu·· altından 
kı geliyormış gibi boğuk 'Çı Yordu : 

b -k Bana gore hergün bir ! dedi. Yeter ki bir erkek olsun 
aı a birıey istemem ! ' 
Frank B. · t k 

k 
1
1 e 0 va it, Alına'yı:nereden yakalayıvereceğini estirdi: 

- Fakat Alma dedi .. . 
et ' , sen senı ıstıyen bir adamla kanaat 

meye mecbursun ı bt d f d . ki 
1
.
1 •~- · r e a a ıstemezmisin bunun 

'CUuarnen aksi olsun? y . . . . . { 
istem 1 . " anı sen senı ıstemiyen bırinı almak ezm ıınr 

Onun gözleri nasıldı: 
- Elbet! isterim! 
Frank B. gülümsedi: 
- Sokakta hoııuma giden h · b' 

ıç ır adama rast gelmemif misindir. 

l.:\.,,;O••••-. _._...__ 

YARIN 5 inci Sahife 

) 

İhtilafına dair beya
natta bulundu 

Romanınızı kitap gibi kır_ı_n_ız_~ __ _ 
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O b·l durdu ve bindiler. bile durmasını iıaret ediyordu. tomo ı 

Frank 8. §Öföre adresi söyledi, sonra döndü: d . dedi 
- Efendim, müsade ederseniz, size taktim e. ~ım.h t~ 
Matmazel Alma .. muhterem Profösör Ten Brın en azre 

leri .. Her doktor Karl Petershen •. 
Profösör birden bire: 

- Sen çıldırdın mı Frank? dedi. 'h söyledi, 
- Ne mu-nasebe.t dayı? diye gayet müsterı a~e 

n evinde, 1 Almaya senı 
pek ala görüyorsun ki Matmaze a öre öyle de böy-
yahut ta Kıliniğinde uzun zaman kalac~ğın g d , 

k . de istemesen e. • • le de senin ismini öğrenece ıstesen 

Ve Almaya dönerek: dedi, dayım biraz fazla-
- Affedersiniz, matmazel Alma, 

ca ihtiyarlad~ H ... halde bu titiz ihti-
Frank B. dayısının yüzüne bakmadıgı d' du Onu 

Yarın öfkesinden nasıl dişlerini sıktığını htsse ıyor • 
. f kat timdi artık ona tabi olmaya 

mirasından mahrum etmıı, a 
mecbur ihtiyarın ! 

Profösör cebri nefs ederek sorddu : b h t itindir ? Ve razı 
- Matmazele tabii mes'eleden e a sem 

oldu diğil mi ? d' · 
' b ~ üne gülerek cevap ver ı. 

Frank B. dayısının u soz b' k ı· bile 
- Haberi bile yok! dedi. Ben bu hususta ır e ıme 

söylemedim! 
h ti sordu: Doktor Petershen ayre e b 1 

, Bi i demin yaptığımız tecrü e ere - Ne diyorsunuz. z m 
istinaden diyebilirim ki .. · 

Frank B. Petersene döndü: 
. . p dedi Müsterih olunuz. Ben emniyet ge~ - Azızıın etersen, · . 

· d· B ı tam b~zim ara.dağımızdır. Zannederım \ tır ım: u matmaze , · , 
kafidir de! .. 
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- Bü=inci sahifeden - 35557 20850 4845 ~0719 29730 42413 27106 8439 150749 41803 42950 31228 l 21082 19333 11543 242 ı·z.ı 

1CXXHira kazananlar 48386 2826 49139 17643 49976 48470 13948 47001 43220 39225 36229 27628 40152 31683 &6060 217 -

5884 675 48858 47667 !2467 32444 14430 6626 47548 23201 17788 26249 60 Lira kazananlar 45583 44300 33050 50! 
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50150 56976 34302 41"" riy 48898 23512 20467 5509 43941 58692 56714 52543 22232 36687 49575 53871 iır 

16906 5546 45308 42338 30848 50154 14374 341 
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52234 24734 18531 12451 5928 48094 22134 24933 27960 20081 53105 55~ a 
32195 21915 31979 46504 52114 10752 46115 56750 59265 31424 38210 36523 41597 42469 45805 24728 30400 34958 13946 4osf kı 
20635 15791 25141 24802 15541 47979 23939 38122 32549 41635 30398 27702 17655 44746 25093 38514 28105 54125 54637 456 nı 

7987 52157 23918 58464 56703 49934 10302 50658 51589 11558 15293 23460 13473 40538 34620 38852 51849 2436 27028 552 
16239 31395 7464 9906 33678 30624 3435 22895 44172 34381 26967 1928 28332 23804 57227 24890 40178 41040 1495 1 ı9 ni 

8064 1194s 45377 9SS 52411 58179 1711 40471 21102 2704 37716 19455 30866 17804 54076 20117 
3037 26578 52113 

1 n 

42373 57831 22947 48586 12752 36157 35362 27073 10014 56852 54921 53261 8746 35877 37406 8203 8~ b 
30880 25309 36199 53 e: 

49947 51817 12034 19482 12850 3746 9680 7946 2121 38381 37098 49508 6253 48686 44822 42867 12561 34043 15891 6• f; 

56602 38025 51459 25015 44098 57722 47963 46188 17807 31072 53146 89 149971 50677 4958~ 56888 21685 57485 35327 3721 ~ 
20042 38290 9348 31297 54306 19633 48731 36997 53598 48531 53127 50507 9334 58616 49473 30600 44224 5253 22027 3496 ~ 

Romanınızı kitap bıibi katladıktan sonra okumayı unutmryınız 
~~~~~~~~~~~~-

- ~6 -

Otomobil bir birahanenin önünde durdu. İçeri girdiler, 
Frank:B. hususi oda istedi, garson onları yukarıya çıkardı ve 
önleri~e ıarap listesini getirdi. Frank B. iki fite Pamert ıara~ 
bile bir fite konyak ısmarladı: 

- Ama çabuk getirini dedi: Garson tiıeleri getirdikten 

sonra çıkıp gitti. 
Frank B. kapıyı kapadı, aliftenin yanma geldi : 

- Şapkanızı çıkarın bakalım, matmazel Alma! dedi. 

Kadın ıapka11nı çıkarıp Franka verdi, vahıı saçlari alnına 

yanaklarının üstüne döküldü. 

Kızıl altın saçları albnda teffaf gibi duran yüzünün ötesinde 
berisinde çiller görünüyordu. Gözleri yeıil bir zıya ile parlı

f yordu, küçücük gözleri, ince hafif mavimsi görünen dudakları 
arasında, bem beyaz, ufak diıleri pırıldıyordu. Frank B. 

- Buluzunuzu da çıkarın! dedi. Kadın ıes çıkarmadan 
inkiyadetti, omuzlarından iki düğmeyi çözdü. Ve elbisesi 

· sıyrıldı, ayaklarının üzerine düıtü. Ovakıt klasik biçimde, 
biraz fazlaca diri memeleri göründü. 

Frank B. dayısına ıöyle bir baktı: 
- Kafi, değil mi? dedi, Ôbür tarafını artık görmüı 'sayıla

bilirsiniz! göğüsleri, zannederim, haıke bir ıeyi görmeye lüzum.~ 
bırakmiyor .. 

Sonra tekrar-alifteye döndü; 
- Mersi, Alma, dedi, tekrar giyinebilirsiniz! 
Kadın gene ses çıkarmadan giyindi, sonra Frank B. nm 

ı uzattığı ıarap bardağını aldı, sonuna kadar dikti. 
FrankJB,5 bundanl sonra, bu bardağın bot kalmamasına 

bilhaasa dikkat etti. 

Ve öteden beridenılaf açtı, Paristen bahssetti, "Mulen Ruj,, 
Ye (Elize Monmartr) da kilgüzel kadınları anlattı, onların nasıl 

- 27 -
giyindiklerini, elbiselerini, çoraplarım, ıapkalarım uzun uıııf. 
tarif etti. 

Ve Almaya döndü: 
- Biliyor musun, Alma senin bu hayatta böyle sürünlJI,; 

ayıp, dedi. Sakın bu sozümü fenaya çekme kuzum darılnı•· 
Zira böyle hiç bir tarafta görünemiyorsun .. Mesela "Ümiyoll 
lar,, a, yahutta "Arkadya,, ya gittin mi? 

Hayır, gitmemiıti. Aık salonlarına hiç gidememitti. SJf 
defa bir kavalier onu "B alhavz,, a birlikte götürmüı, fa"' 
tekrar ertesi akıam, yalnız batına içeri girmek istediği zanı-' 
kapıdan sokmamıılardı. Güzel tuvaletler olmak lazımdı. 

Frank B. tastik etti; 
- Tabii, öyledir! dedi. 
"Orien Burger,,e de gidip gitmediğini sordu. 
Kadın güldü: 

- Ah, dedi, aslında hepsi birdir, siz ona bakaraanııl 
Erkek erkektir! 

Frank B. bunu kabul etmiyordu. Büyük balo mahalleriocl' 
parlak talilere mazhar olmuı kadınlara ait efsanemsi hikaye' 
ler anlattı. İnci gerdanlıklardan, iri pırlantalardan bahsetti 
otomobillerden dem vurdu. Sonra birden bire sordu: 

- Bana baksana .. dedi, sen ne kadar zamandan beri b~ 
hayattasın? 

O gayet sükunetle cevap verdi: 
- İki seneden beri. Evden atıldıktan beri .. 
Frakn B. onu bir biri ardına süal cevaba çekiyor, ağzınd~ 

bütün öğrenmek istediği ıeyleri alıyordu. Bir taraftan da oıı" 
içiriyor, boyuna önünde boıalan kadehini dolduruyordu. 

Ve ona belli etmeden, içtiği ıampanyaya konyak karıftırJ' 
yordu ... 

Henüz yirmi yatına girmiı, "Halberatad,,da dünyaye geJ1JJif1 

babası babacan ve çok namuslu bir ekmekçi ustası imit i 
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~ Sermayesi : Tamamen tediye edilmiş 4,000,000 Türk lirası = = Merkezi umumi : ANKARA ~ 
~ Şubeler: ~ 

: ~nkara Adana Ayvalık = 
~ Istanbul Trabzou Zonguldak . ~ 
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; OSMANLI BANKASI t 
i• Sçrmayesi: 10,000,000 ~ngiliz lirası ~· 
!i• lstanbul açenteliği- Telefon: lstanbul 1948 ~ı• :t: Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 :i: 
J.: Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli +.~+ 6 veya hesabı cari ıuretile avanslar, poliça ve iıkontoau. ..~ • 
.. ~. Türkiye cümhuriyetinin batlıca ıehirlerioe ve me- .. ~. 
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MUALLiM BEYLERE 
"YEN'X 

Umumi 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 

.. d.. Her cilt 5 Formalık Cüzü halinde çikmakbadir . beher cüz 
USUJU Ur 25 Kuruftur.3 Cilte abuna olanlara % 25 tenzilat yapılır. 

Cüz: 1 çikdı 
Dökruli usulünün tatbikatı fiati 75 kuruştur 

Yeni tedrjs usulü . fiati.20 kuruştur 
ABUNA ve SATIŞ YERi: Ankara caddesinde iKDAM KiTAP MATBAASI 

111111119 
efi9§§99S§fi§§§§S§~§§§§§§§§~8§§~~~ 
._ KAPPEL ~ · -- f) 
(.@ T 'L l l "l · ~ fi} anıamz e e ;emmu elımş ~ 

• YAZI MAKiNASI ~ 
~ Fransa hükumetinin dahi takdir ve tercih rAı = ettigi makina KAPPEL tdir. Hafif, meli;' ~ 

ve zarif - Herl cihet(. teahhat ~ olunur, ve ~ 

i taksitle satılır. "' 
Türkiye yegane umumi acentesi ftıltı. 

Y. Şinorkyan lstanbul Sadıkiye han 31-33 Tel. S. 2256 ; 
•§9999~S~§99§§§§8§§fi§§fi~~9~§999~ 

• • • • 
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..... ~··· Felemenk Bahrisefit 

Bankası 

anbar insaatı1 

" Tütün · inhisarı umum 
müdürlügünden: Ilı 

Kuruçe7mede müceddeden in~a edilecek olan anbar İÇ'~ 
in verilecek tekliflerin tevdii için gösterilen 16 - kanut1' ili 
evvel - 929 tarihi 11 - Kanunsanı , - 930 Cümartesi gün~ 
saat 11 re temdit edilmi~tir. 

istatistiK\ tahsili için Avru
paya talebe gönderUecekti 

Maarif Vekaletinden: 
Vekalet hesabına istatistik tahsili içitJ 

Avrupaya ~lülkiye mektebi veya Darülfü ... 
nun hukuk, Riyaziyat mezunları arasından 
bir talebe gönderilecektir. 

Bu efendi gönderilecek memleketlerin 
maarif istatistik bürolarında çalışn1akla 
beraber bulunduğu ~ehirlerin Darülfünun-
~arındaki, istatistik kurslarını da takip ve ı 
ıkn1alle mükellef tutulacak ve avdetinde t 
~laarif Vekaleti istatistik dairesinde çalışa- 1 
caktır. 

Taliplerin hallerini bildirir fotoğrafları 
merbut birer istida ile 20 Kanunuevvel 
1929 tarihine kadar Vekalete müracaat-
Iarı lazımdır. 

palto imalitı 
Tütün inhisarı umum 

müdürlüğünden: 
Kuma~ı idare tarafından verilmek 7artile müstahdemirı 

için 34 adet palto pazarlıkla imal ettirilecektir. Taliplerin 
malzeme nüınuneleri Ye °!o 7 ,5 teminatı muvakkatelerile 
16 - 12-929 çar-;:amba günü saat 10,30 da Galatada mü
bayaat komisyonunda bulunmaları. E ŞIŞH'ANE'l' KJARA.KIOL~UNIDA : 

5 MİLLET Gazinosu ! İdarehane ve anbar inşaatı 
5 Bol meze, nefis içkiler 5 Tütün inhisarı umurp müdürlüğünden: 
5 HER AKŞAM ! Ödemi7te i117a edilecek olan idarehane ıe anbar kapa-
• • lı zarfla münakasaya konnlmu~tur. Mezhür in5aata ait • s • ; Hafız elahattin beyin idaresindeki incesaz takımı çalıyoı. : proje ve şartname 15 lira mukabilinde verileceğinden ta-
: · Fiaatlar son derece f ucuzdur. : liplerin idareyi merkeziye mimari şubesine müracaatla 

··~································································ 1 1 18 kA u • 930 c- t • • ama arı ve - -an nsanı - umar esı gunu 
••••••••••••••

11
••••••••• E k f. b 0/ 7 5 · kk 1 ·ı b. l'k G 1 : • • v a mat aasının A 7,arflarını o , tcmımıtı muva ate erı e ır ı te a.a-

: Veresıye : ••• nastas ••• tada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 
• • divar takvimi ; • ~-------------------
; lzmir terzihanesi~de 5 1Imi, edebi, cümleleri ha- ; Bale Heyeti 5 Maarif vekaletinden 
• ıon moda, ehven fıat- • ; Anadolu turnesinden • 5 larla sühuletli ıeraitle, 5 vi gayetle zarif kartonlu ve : ! Kayseri, Maraş, 1sparta, Erzurum, Çangırı, Maarif mü-
: erkek ve kadın kostüm- : namaz vakitlerini gösterir di- ; tehrimize dönmektedir : düdükleri rnünhaldir. . . 
: leri imal olunur. İstanbul : ak • . k H k' ; Yeni kadro - ; Yüksek mektepler mezunlarından bu vazıfelere talıp 
• • var t vımı çı mıştır. er ı- • z · • 1 n1 k 'f: l k hr' ·· · 'k • Vilayeti karıısında No ı 7 • : engın varyete •o 4 arın gere şı a ıen ve gere se ta ıren muspıt vesı a-
=•••n•••••••••••••••••= tapçıdan arayınız. •••••••••••••••••••••••= latile, Maarif vekaleti ilk tedrisat umum müdürli4,0üne 

müracaatları ilan olunur. 


