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F.İA Ti 100 PARA 

iktısadi seferberlik iJan edilmiştir! r··· .. Roş·;erve·sunstrmarı 
Türk kızları ipekli giymekten i Kat'i tedbirler şayanı m- en1nuniyet ! 

menolunmuştur, herkes istisnasız 5 neticeler verecektir 5 
11 kt : Ankara : 12 - (hususi) Rüıvet meselesi hakkında : yerli malı ku anaca ır 5 hazırlanan li.yihanm çok büyük ehemmiyeti oldugunu ! 

.:. ._,-..:>-.- ,~~~~~=~===~ : evvelce bildirmiıtim. : 
srnet Pa~ dün Meclisi baştan başa heye- Cürüm siyasi : Lô.yıha mecliste müzakereden sonra tabii kanu-: 

cana getıren beyanatiJe yeni bir sefer- d \,,of ·ıd· i niyet kespedecektir. Şimdiye kad:r memurlar .~~elu-~ = 
beriigı"' 'n başladıg"' ını ilan etn1iştir '°'/. • • - e~~ . . ır = sul :-ve memurin muhakemab anunu muc •nce. : 

Ankara, 12 ( Huıusi) - • nanı ey 5 görmekte ve uzayup sürüncemede kalma~ta idi, = • i\}i -.:C:e B ; memurlara ait sui istimal itleri birçok muameleler : 

•cbı, bu lliln !.met Pllfa- dedikodnJarı.. • Yeni li.yıhada hu cihetlerin de nazarı dikkate abn· : 
ın nutku ile kütat edileli. Anka;;;:-i2[Hususi] - ! dığı temin edilmektedir. Müddei umumller riitvet ve 1 .aıvekllin nntku 'meclisi ye- ' • l ı · d t"tü aallhiyetlerini • h Tagayyüp ve firar ettiği • ayrıca ıai istimal mese e erın e u n : 

eyecanlar içinde hırakb: rivayet olunan Ayintap 5 istimal edeceklerdir. Bilumum me • .. . val. ve .. ;
111 

li1&diltıli. ufrunda fedakir b d bırer kla.rın ihtiyar edildı'g"'ı'nı· ıo-y- meb'uıu Ali Cenani Beye 1: emlakin cinı, miktar ve yme ne aır : 

Yen' halka ve Hükumete • ' ı ak l umu • dair dönen dedikodular mü- : musaddak beyanname vermeleri n1hmı bahistir· : 
Ü naıebetile görüıtüğüm Da - : Bu beyannameye tabi o ac memur arın - • ~enp vazifeleri anlaya:ı biliye müatefan: : muna taınil olup olmadıgı ancak Li.yıha meclise ! 
tlet •tanın beyanatı ıtd- • - Alt Cenani Beyin ".• ıevkedildikten sonra anlaı~lacakbr. Bununla beraber: e 

1 alkıılarla. karıılandı. d im b -ı kkıfbr • 
Artık h firar ettiğinden haberdar : Layıha meclisçe kabul e i eı:;e mu eva • • iktisadı seferberlik de .... 1• d . .... •••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••• tlaıııııtır, yıbııaz, yaml- • gı. ım, edı. Eger firar Bazı Siyasi Mesailin Hallinden Sonra 

:.kz hır a.zimle paramızın etmiıse mumaileyhin siyasi •

1
. . b. A a 

ranna Çalııılacakbr. b~· ~ürmü yoktu~. Bittabi Hariciye Vekı ının ır vrup 
Türk kızları ipekli giy- Turkıyeye iade edılecektir.,, h t• kmaSI 

.. ekten nıenedilmfıtir. Türk Kazım Paıa. hazretlerinin de TA y YA R E seya a ıne ÇI 
YIGaü nıe - d- - · • , ht ld• eh'ua' ~.ura, mu uru ıstiıahile bazı mebusları- mu eme ır 
he u, vekılı bulunan ıon- mız tarafından milli bir p· k 

P Yerlı ınaL giyecektir. iktisat cemiyeti \eıkil edil- ıyan OSU Ankara, 
12 

1 Hususi] -bir Avrupa •eyyahat'.ıie çı· 
ıefer1*rlikte, milli mittir. . #A rt• 1 Hariciye V. Tevfik Rüttü 8. kacağı söy!enmektedır. 

zifeleri İfkal etmek isii- Türk milletini iktisadi mo ı {azanan K aLanın Türkiye se-t 1 l soıı zamanlarda spora son ar '" e~l er ağır cezalar altında girdaplara düımekten me- nun1ara ar h . b- ük bir ehemmi-
1 ecek} d· S derecE; ehemmiyet vermek- ya .athı . du·y K rahanın ba-l er ır. nedecek olan bu cemiyetin onu 14, 20, 67' 94 . yetı aız ar. a 

ınıet Paıanın beyana- derhal her yerde ıubeleri olan biletler 30 ar Ura, tedır. zı mühim tekliflerde bulu-
ı.:::üteakıp Meclis Reisi açılacakbr. yani onda bir bilet 3 er Tevfik Rüıtü B. otomo- nacağı cümlei istihbara-· 

.. " -- - --= lira amorti kazanmıılar- bil sevk ve idaresini de dandır. ~küdar - Haydarp;Şa tram:_,ayı dır. mükemmel ıekilde öğren- Bu suretle Türk - Rus 

D • • k .. · mittir. dostluğunun daha esaslı ıu-U n üşat resmi yapıldı ve Dun devam edilen Haber aLndığına göre rette takviyesi hususunun 

tra 1 H d keşidede kazanan nu- Tevfik Rüıtü 8. Yunan me- iki hükUmet arasında te-mvay a ay arpaşay maralar şunlardır: s'elesfnfn hallinden sonra karrür ettiği ııave odiliyo<. 

akadar gidildi 50000 Rus dijlf;~atı me;.Tekct~We--
t Üsküdar - Haydarpa,a g~ldiği tetkik oıunmu, •on; a Lira kazanan Karahan yoldaş dün geldi; aın~aylaının dün küıat tekrar tramvaylara binile- •~•= · · · • 
eımı saat 

17 
de yapılmıatır. rek Doğancılara çıkılmıı, numara Sovyet Hariciye Komser Vekılı samımı 

"Merasimde Vali ve fırka doğancılar halk fırkasında 49314 merasimle karşılannuştır 
lufetffi ile çemlyetı bele- ihzar edilen büfeden ba~- ~~ .. düğ'' samimiyetten 
e ve ·ı, ı - Karahan gazetemize beyanatında gor. . u vı ayet mec isi azları, runa_,; pasta çay ve saire 12000 memnuniyetle bahsetınıştır Eınanet, fırka, Vilayet ikram olunmuftur. Bundan _ __..,._...,,...,..__ -

k l• k p palasa gi• t' anı, ıehrimizde bulunan sonra yine tramvaylara bini- ıra azanan Sovyet Harciye komiser Doğruca era !.1- .....,. , 

' 
b

, k"l K h d- _..,l d Karelian yoluof z.,_, e uslar ve sair bir çok lerek iskeleye . ılın. ve ı l ara an un og e en • fi« 
'hat lftirak etınfıtlr. meraılme nihay~~ ve::1m~~ numara üstü bir torpido ile ıehrimize retler~!ab~!ıi e=iıv:.:ı.ll 

Davetliler Üsküdar lske- lir. 30094 gelmiıtır. . d Hük" t"- ~em~:. birlikte yeiniılerdlr 
ilinde hazır bulunan tram- Üıküdar - Haydarpap. . Boğaz fçı:ıe t .ı;:'~~s uze~aratian dün;akpım 6 d 
Ylara binerek Da~larba- tramvayları bu gün halka 5000 Iıra kazananlar miz. ~aSmı~a lrd ya ı d' ... er Ankaraya iiıQteTeecihen fbbl 0 

• l 300 Sefm urıç yo aı ve ıg . "' a. çılunıılardır. ıı lyecektir. 41 b k t ta af dan iı- riıtıizden har..ılbt elmift.ir. 
O ir ço :ıeva r ın b ~ 

re.da Haydarpapya ay- Tekaüt kanunu 3000 lira kazananlar tikbal edilmittlr. 4 gün = 10 r ·-d 

~ yolun haıına gerilen Ankara, 12 (Hususi) - 59632 19080 34190 Torpido Dolma~~çe a~ avıle~;ı;'.e ~hıın k..ndiT 

r ızı beyaz kurdeli.lar Tekaüt kanunu Mecliıte tel- 50123 22270 13663 nüne gelıııce Hamıdıye !~ idai ziyanlt eden bir mıld 
kahiddin Bey tarafından kik edilmektedir. 97050 rafından top atılarak h 1 h:Öi~ demitm ki. 'd 
k b · h M - 1 1 K rahan Dol: ~ r ır ilaheyi müteakıp uhaheratta mı hulunuyormuş • am anmıı ve a - ~ illlrlı;lyıede gtf,eh i illb 
•ilnıiı, ıonra davetliler A k [H l 1000 lira kazananlar ma bahçede karaya çık:Dıış • -r..-•..ı-. .n..,..ır:.~- :t M.tni" n ara, 12 ususi - giinıullll&M:J e~uug~u.-; "' lınvayla Haydarpaıaya Yiizelliliklerle mubaberatta 44594 41905 4521.!) tır. I d K Şülıb ml#tl . Wndel u ılııııf;~ 
dar lnmtılerdir. bulunduğundan bahsedilen 53400 22779 20673 _ ~a~~d~ Ko ~~e u :vıiııv:V. hatdalüı Lmıld.lı.Ai4ara"'1 
H~ydarpaıada tramvay- Ayvalık riiıuınat müdürü 1007 7 50895 14206 ;.hlt~: ;'.a kaqıb....lt dva !"?htelif ~emul~rdıbıdjl";! 

ııın'.lnıithattınkadıköyüne ve fen memuru hakkında 15283 15421 bir kıta müfrezeP~~lfe latıib~ ~ftiıDdhı!Hn. 
'ebrlmesi i in 1 r Iaz m t k'b rn ""..L:!l u«- ıttmır~}fi;.- gl$iüıti.6ıid~mull 

ç ne e 
1 

a ı ata baılann:ıııtır. (Mababi altmcL salıifemi:dedir) tarafından selamıanm•t." :t' _, .. 
02 

r
9

1 ~m u.ıı:.ub 
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2 iilci .Sahife YARIN 

Sigorta işlerinin açtığı rahneler! 
------------------------------Tacirler uzun bir şikayet

name hazırladılar ve Ticaret 
odasına müracaat ettiler 

Paristeki Sırp ssfiri nutuk söylerke 

Heyecana gelen bir gen 
müsamereyi altüst 

etmek istedi 

GÜNLÜK MAKALE 

İNÜİLTERE HÖKUME
TİNİN VAZİYETİ 
Sosyalist Makdonalt hü

kumetinin dahili siyaıet 

noktai nazarından takip 
ettiği hareket meıleği mu-
haliflerin ıtddPtli itirazlarına . • • -----:': _ . 1-..riyesteli bir İtalyan da silah çekti 
vesııe teıkil edildiği gibi Sıgorta ışlerı eknıek fıatııu da yukseltıyor, " ... ~< 
istinat ettiği fırkanın da ve hayat pahalılaşıyor! Yogoılivların,Sırbiıtanınıeıkiıt gibttamamend 
tenkitlerine hedef olmakta- milli bayramı münaıebetile bir surette devam ed 
dır. Sigorta işleri 2 - Umumi tarifeye ta- Sırp-franıız teıkillb ıor- ıöylemiılerdir. 

Muhalif fırkanın ileri Evvelki günkü nuıhamız- bi olduğu halde içeriıinde bon darülfünunuunda cene- Fakat sefir $palayı 
gelenlerinden Baldvfn, Çem- da iıtanbulda bulunan ıigor- yangın tehlikesini tezyit e- ral Franıe Deıperenin riya- hararetle nutkuna 

l d k b l d setinde büyük bir müıamere . d S l b berlayn Makdonalt hükume- ta kumpanya arının kendi ece mevat u unmasın an t t' t i t' ettıği sıra a ırp ı ir 
h er ıp em f ır. ft") 

tini bütün kuvvetleri ile aralarında anlatarak halkı ve te likeli sanatlarla iıtl- Bu müsamerede Cnera ( kahrolıbn diktatörlu-
hırpalıyor ve mevkiini sars- ne suretle zar.ııra ıoktukları- ğal edilmesinden dolayı Franıe Despere, meb'uslar- bağırarak ve Uryesteli 
mağa çahtıyorlar. Yalnız m kaydetmfttik. umumi tarife mucibince alm- dan M. Maron ve Pariateki yanda ıilah çekere1' 
liberaller bir dereceye k Bu gün de tüccard•n A- maıı lazım gelen ücretlerle Sırbistan sefiri Spalay\ Koviç kaç el atmak ıurettle 
dar onu tutmağa uğraııyor· bacı zade lımail, ittihat ae- beraber ücuratı munzamma birer nutuk irat etmiılerdir. merentn samimiyetini 
lar. firmencilik ıirketi,korpi Oe- alınmasına lüzum görülen Her üçü de nutuklarında etmek lstemiılerıe de 

Diğer taraftan makdo- Ainneni, molla zade Hüıe- riıikolar. fransız - Sırp münasebabmn tevkif edilmtılerdir. 
nalt hükümeUnin yegine yin B. sebat Değirmencilik il - Huıuıi fiatlara ta- . 

b. b 1 i - t' i mıı olan itbu hususi tarifenin sını sonraya bıraktın 
istinatgihı yalist fır- ıtrketi, unkapan kereıte Fa- ı u unan ı naı ve ıcar d b • . _ . . . . . ara an geçen uzun fr iddiamızın ııhhabnı 
kaıında kendi aleyhine tika- brıkaıı, Hacı ıevki B. kılap- bufi!k rızıkolar bırıncı ve -dd t f d k d mu e zarın a ıımen ve e er. 
yetler baı gödermektedir. tan Fabrikaıı, ve birçok ze- i~inci sınıflara dahil olan tamamen tadil ve tecdit lıte ıu vaziyette b 
Oderece ki bu~ i~giliz hü- vat tarafmda~ verilen tika- ıı!or~~llardan alınan ~rlmler edilmif tehlikeli ittiaallerden huıuıi tarife ıİgorta 
kıl.metinin vazıyetı haylıca yetnamenin hulaıa11nı kayd- Turkıyede yapılan sıgorta- 1 kurtulmuı olan rizikolara rının tesisinden aunra 
sarsılmıı bulunuyor. Miıter ediyoruz. ların heyeti mecmuaıından tatbiki de külliyen yanlıt huri bir ıurette tatbl 
Makdonalt mevkii ikbdara Ali.kadarlar, •iBorta tart- alınan primlerin ancak bir ve haksız bir harekettir· len ve tenzilat tcrasıOI 
geçmeden evvel memlekette felridolayisile( rkmrk fintlarz - ruhunu teıkil eylediği halde Bunu kumpanyalarda neden yeni tarife 
amele sınıfının terfihi için ıım daytikselr.ayini) söylemek- bunları istihsal için aarfo- biliyorlar fakat fiatların tatbik edilince ve ı 
bir takım vaatlerde bulunmuf tedirler · lunan para ve emek talih- d~ımeıinden korktulatın- manla!"da keıbi ehaıllllllla& • .ı 
bilhassa itıizliğin önünü al- Şikayetname hulasası ıu- sal masrafının dörtte üçüne n :n i~p ve zem~n ~ve eden sigorta ıtrketl 
mak için eıaılı tetbirler gös- dur: balıl olmaktadır. ~ as~re ~~rl~~ fıa~tın- mürekkep bir grup h 
termit idi . Ôyle ki tertip Efendim. Üçüncü sınıfı teıkil eden n d e e i ı e ae ıen duğu vaziyetten bili• 

p h arasın a tenzilat yaparak b" - . k 
ebnif olduğu dahili siyaset aramızın arice gitme- sinai ve ticari sigortalar tedi at hus d h 1_ ulun 11~orta umpaJI 

· · · im k ı · · b- -k l - · y usun a teı i at rını tenzılit yanmak l 
Progıramının tatbikı halın- ııne mam o a çın ııgor- uyu sermaye er uzerıne - t k ,. h k lıkl ~ gos erere guya a ıız a- k I lam 
de artık lngtlterede hemen talannda kısmen inhisar aktedildiği için tirketlere rı tamir e<liyorlar liakikatte mu av~ e imza ,. ~ın: 
itıiz güçsüz klmte kalmıya- altına alınmasına luzum gö- temin eyledikleri atim yan· iıe mezkilr t!rifenin y~nitfen by edınce tabiı muft 
cak böylece memleketin esasi rülerek oyolda tanzim ve gın sigortalarından bir ıe- tetkikine mini olmak için tenzilat yapıfmamaıınıll 
hayatı o\an amele sınıfında 19 temmuz 1929 tarihinden nede alınan primlerin dört- tikayete meydan vermek is- lticelıi 0.lak~ak mbutazl adı 

1 1 
•t'b n k'· . .. _ an ar tı ayete aı a 

oldukça refah husu e ge e- ı 1 are mev n merıyete te uçune muadil olduğu temiyorlardı. · h k A f k i 
cek bilcümle sızıltılar zail vaz olunan kanunun ıuret halde bunlann fiatla1'ı hu- Yeni tarife tanzim edil- .

8 ıızlığı ta~i e ,.um 
olacaktı ve ıekli tatbiki hakkında ıuıi bir tarife ile evveld~n digi vakit pek kolaylıkla hu- rıyaıetinke mdur

1
acaadt e · ı ı · A . . ı or~a ya oy u arı11. a 

İngiltere baıvekili umumi yapı an ta ımatname ve ta- tespit edilmiı bulunduğun- ıusı tarıfede tanzım edilebi- l _ 
'f b b t' ı· di B· kk t ayrı ayn yapı an mura 

intihabat esnasında baılıca rı. e er a ı ıcaret ve ıina- dan her it için ayri ayri .1~ • ır zeman muva a lardan umumt bir fatd• 
bu programla millet huzu- yıl mutazarrir etmekte ve espek~yona lüzum olmadığı ıçın. olsa da pek pahAallı olan tihsal edileceğine kaoi 

k 
h halde teıviki senayi kanununun ve az polis tanzimile k eskı tarifenin hususı kısmını ğiliz 

runa çı mıt er d k k ço t tb'k tın k . . ,. 'f k . •t 
l k tte isıizliğin önünü vazın a i ma ıada münafi prim alındığı cihetle b. a. 1 e de bıçın tarı e o- Yeni tarifede tenzil• 

meme e - l . t' Ve olduğu görülmektedir. senede prim istih l' . ır mısyonun a ulunan sigorta rasını meneden madd 
alacağını soy emıı ı. M I ıa ı ıçin t h l h ,. f· . . k d .

1 
a umunuz olduğu üzere k b l f mu a assıs arının uıuıı ı- suretını ta Um e f 

millete ümit ve kanaat 1 e Türkiyede muhtelif b I vu u u .an masra:n rubu atlara Ait tarifenin yapılma- ve ilah ... 
reyini sosyalist fırkaıına ranı ar derecesınde az bır masraf ~~~~==~~=~==~~~=~~~==~ 
vermitti· ~zeri:ıe hyapılan sigortalar- ve emekle elde edilirler. Sultan Aziz devrinden 

Ha;buki sosyalist fırka - an isti 11al olunan primler Şu izahattan anlaıılaca-
. ıenede dört buçuk heı mil- ğ - k 1 . 

ıının mevkii iktıdara geçtiğı . ı uzere umpanya ar ıçin 
andan beri aylar geçtifi yon liraya balığ olmakta birinci sınıflara dahil bulu

halde henüz İngilterede bu primlerin büyük bir nan sigortalar ( masraf ) 
tıstzlik bütün tiddetile de - klısmı kha;rdik sigortalarından üçüncü sınıfa dahil bulunan 

h a ınma ta ır. f t 1 ( 'd ) b vam ediyor ve amele aya- . 1 gor o ar varı at men a-

d 
ı. b" . f I" h Yangın sıgortalarında ıdır bn a cüz ı ır eıerı e a · 

h l 
, _... ti M kdo zirde göıterildiği üzere ta- 1920 de esnayi mütare-usu e geameunf r. a -

l h -k" ti . x. nı rifede üç ıınıfa ayrılmııtır, kede etfaiye teıkili.tı olma-na t u ume nın pro5ramı U ,. f 
tatbik etmek husuıunda ne 1 - mumı tari eye ta- dığı bazı sebeplerle yangın-
~bi • ikt di - bi olan ikametgahlar ve ların çoğaldığı bir zamanda •• ıiyaıı ve ıaa mut -
külAta tesadüf ettiği ıara -ı tehlikeli mevadı ihtiva et- yapılmıı ve elyevm bir 
halen malum değildir. meyen dükkanlar. kıymeti ameliyesi kalma-

Zira Parlamentoda bu ıında derin ihtilaflar tev- ziyette bulunduğu aıikirdır. 
bapta vukubulan istizahlara lit etmif ve fırka ikiye ayrıl. Ve muhalifler bittabi bu 
hükiimet sarih bir cevap mııtır. halden pek memnundurlar. 
veremiyor, kaçamak yollar Bu ahval dahilinde ise Zira vaatlerini ifa edemi yen 
takip ediyor ki bu hususu hükumetin vaziyeti bir bayb- Makdonalt hükumetinin çe
blzzat ıosyallst fırkaıında ca sarıılmıı demektir. kilmefe mecbur nlmaıı ü
dahi infiali mucip olmuıtur. Eğer Miıter Makdonalt zerine bizzarure vukubula-

Hatta parlAmentoda aoı- fırkaıındaki ihtilafları kana- cak yeni intihabatta muha
yaliıt meb'uılar dahi bükCa- atbaht beyanat ile izaleye liflerin muzafferiyeti ibraz 
meli ıtddetle tenkide bat- muvaffak olmazıa mevkini edecekleri ıüphezlzdir. 
almıtlardır. muhafaza edebilriıeıl gayrı- Acaba Miıter Nakdonalt 

Her halde Makdonalt bü- melhuzdur. fırkaıındakt ihtillf ab izale 
kdmeUnln ittihaz etmlf ol- Bu gün makdonalt hOkö.- edebilecek mi, bu günkQ en 
dutu metlek aoıyallst fırka- metnin gayet müıkOl bir va- mühim mes'le budur. * • Şimdiden kışlık odzmla kömıir tedariki 

iı 

R 
c 
l 

v 



13 KAnunuevveı YARIN 3 üncü Sahile 

Yeni Nüfus l'ahriri İçin Hazırlıklar Balkanlarda 
ahrir~nay sönra yapılacak Birpostaİı;~ müdü-

Darülfünunda Kürsü 1\iese ·ıesi 

13 bın sokak 140 bin ev rü öldürüldü 
Divan dünkü içtimaında 

fakültelerden izahat 
almağa karar verdi num h Sofya, 12 ( Huıuıi I -

arası azırlanıyor Svetimrde posta ve telgraf 
y ----- iıtasyonu müdürü Mille 

eni tahrir nüfuıını on büyük sokaklara biraz bü - ltaniev esrarengiz bir tarzda Darülfünun divanı dün kuk ve ilahiyat fakülte 
slonra yapılmasına karar yiicek ve ikinci sınıf ıokak- öldürülmüt oldufundan fa - ıaat 1 6 da Neıet Ömer meclislerinin ' tesbit ettiği 

ri lhfttir · Bu rnüna b ti h I b . . d ti kürıüler meı elesinin bazı 
hr ıe e e lara daha küçük lav a ar illeri meçhul kalmıt ise de eyin rıyasetın e iç ma faku-ıtelerden 

eınaneti hazırlıklara b _ . 1 . . 1 b t 9 noktalarını 
ınıttı at yaptırılacak ve ıma i ıçin polis tıddetli taharriya t etm f ve u içtima aaa a h lü _ _ t-

r · lıtiza a zum gormuı ur. 
Harf inkllAb _ takarrür eden ıartlar Cemi- yapmak neticesinde bir ip kadar devam etmiıttr. Di- Bu noktalar kilnülerin 

yle eaa d ı munaıebe- yeti belediyece kabul edilir ucu elde etmittir. van çok hararetli olmut ve llb k ·1ga ve tevhidine 
en = _eiitmeıl icap edilmez lavhaların imaline Dobraça mc 'cle~i bir çok münakatalar yapıl- ait~ir: ı 

IO lavhalan ile ev batlanacaktır. Bükret (Huıuıı) balkan mııtır. Divandan ıonra Dtvan pazartesi günü 
l~Partrnan numaraları Ev, apartman numara- harbmdan ıonra Romen hü- Emin, Netet Ömer Bey bir tekrar içtima ederek bu 
lruak lıırı yeniden yaptı- larının imaline ile baılanıl- kümetince İfgal edilmit bu- muharririmize ıu beyanatta müphem noktaların tenviri 
iınl tadır. Emanet sokak mıtbr. Bunlann cemiyeti lunan ~dabudjadakl Bulgar bulunmuıtur: için gönderdikleri tavzlhleri 

erini teıbit etmit ve belediyece tetkikine lüzum ehaliıinin emlaklanna yazi- Divan bp, fen, hu - milzakere edecektir. 
Yiik bir elit halinde ce- 10-ru-lmemitttr. yet edilmltti. Bulgar ehaliai l' 1 kr.ııderiyede darü aceze 
YeU belediyeye vermitUr. Bu numaralar beyaz iıe Romanyaya terk ile Bul- Irak parlcmentosu 

iskerıderiyedm ya=ılıyor: 
u elitte mevcut sokak ve emayiye üzerine kı:'"llllzı rak- gariıtana iltica etmitlerdi. Ba?Jdatta11 yazılı!f~r: u Mııır hükumetinin 99 
ddelerden bazdannın iılm- kamla yazılmıtbr. Bmıılıil'- Bulgar hükılmetintn yapmıt İkinci tetrinin ıkinci ~ - müddetle terkeylediif 
ri deitıUrilmektedir. De- dan 140 bin tane ıiparit oldufu tetebbüsat üzerine marteıl günü mecliıl meb u- :ec:;; metro arazi üzerine 

:;cek fıfmler araıında edilmit olup dörtte üçü bit- ltbu emlildn babalannın san mutat meraıim ile kütat ltalya cemiyeti hayriyeıi 
lckıkıe allkaıı olmıyan mit ve emanetçe teıelUim sahiplerine tazmini buıu- Te kıral Feysal tarafından tarafından teıiıi tekarriir 

r t .. L__ I ıunda bazı kararlar b k . 1 t . ' 
-un manaıız sokak Te o unmuıtur · im aecl h ir nutu ırat o unmuı ur· eden darül' acezenın vaz ı 

ddelerle meydan fılmleri Ancak numaralar derhal vheri 
1 
it killi Ne, kemen Kıral bu nutkunda Irak bü- eaaı reımi icra olunmuıtur. u•-- . .. arlc ye ve ireveı onun 

a&&lll&ktadır. Sokaklara ta- toplamnaayc&k livhalarla da U d B 1 ri kılmetile ln.....ıltere araıında Filisti n için edt Te n en ıonra u ıa ı- a• 
leck llYhlann imali birlikte talik olunacaktır. tanın bük.uret ıefiri ile bu btllkaydO tart münasebabn Halepte Fıliıtln magdur-

7Çefnaede bir fabrikaya yeni sokak iılmleri ce- huıuıta mutabık 1'alınacafı tanzimi ile lraklılann arzu- ları için iane toplamak ~e-
• 4Nlllecekttr. Fabrika ile miyeti belediyece kabul e- ümit edilmektedir. tarının tatmini vaktinin gel- re bir cemiyet teıkihne 
oluııtUafimızdanllvha dilir edilmez emanet bunlan Yakalandılar diifni beyan etmitUr. hükumetçe müsaade edll-
deıtınetreıl ı 9 2 okuru.. tekair ederek po1tane, tapu Sof [ H • ] _ B l k emeıt üzerıine büyük bir 

' .- d l 1 ya usuıı u gar bu ıene mecliıe bir ço m 
olaa.ktır. Uvbalar kır- 1 are eriyle maliye tı..hıl amele fırkası baıkitibi Pet- tak di miting yapılması kararlaı-
emoyye iizerlne beyaz tubelerine tebllf edecektir. ko napetav hükılmet aley- kanun layihaları time - tınhnııtı. Bilahare bundan 

aztle y•• lmı l k B" 2i2ılıiaı;ı~ .. ld kla _ leceğini ıöyledikten ıonra rf ı muı ve ka--ı t o aca br. ır ) ıl donumu hine itlemit o u rı cu- aa ınazar o un 
Lavbal&r dört çeııttlr. Sofya ( Huıuıi) - Sof- rümlerinden dolayı politÇe, kariben bir ziraat bankau nuna muhalif olmadıfı cl-

Ü)iik caddelere büyük kıt' - yada Moıkova darülfünunq.- aranmakta idiler, derdeıt teıiı edileceğini ve bazı rü- hetle hükumetten izin al
da, ikinci ıınıf caddelere nun 175 inci ıenei devrlyeıl edilerek tevkifhaneye sevk- sum ve verğilerin azaltıla- makıızın iane toplamaga 

~~h;a~k~ü;~~·ü;k~;k~ıt~'a;da~~te:•~'i~t~e~d~i~lm~iı~t~ir~·~~~~~~e;d~il:m~i~tti;·r~.~~~~~~~~ca;:i~ın;ı~ao~-~y;le~m;;:it;ti~r~.~~~~~b~a~ı~la~m=ı~t~la~r=d~ır~.~~~~~ 
._iIRAGAN SARAYI BASKINI TEFRİKASI ALİ SUAVİ hadisesi •!• ı\1uharriri: AYHAN 
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aa::•ini çıkarmıttı. Sultan Azizin hal'inden ıonra da lıtanbula 
Re Ali Sultanı mektebi miidürlüfü eden bir zattı. 

_ Suayf Efendi koltuklaıunaıım pek ziyade ıever çok ilim 
10

riindügü halde ilim itlerinden pek çabuk bıkar usanır bir 
leclyede yarablmıtb. ' 

Dotru gidip, az eYYel relen yüzü sarılı iki adamın araıına 
Rirıııft oturmnttu. 

O, iki adamda Efendiye itibar ediyorlardı. 
Ali Sua vl efendi dediki: 

~h Hazretler bu gece burada IOn içtimaı aktediyoruz. 

1 ibbamızdan ve reiılmlz (Turhan) Efendi hazretleri artık 
•tical etmek zamanı reldiltnt ifade ediyor. 

Dainiz dahi, kendilerile hem efkar bulunuyorum. Yalnız 
geçen içtimada Turhan efendi hazretleri elyövm bir ıuretl fe~ 
~fada mahbuı bulunan deYletl(i miifür Süleyman pafa hazret
eerlnin mahbelten tabiisine çalııılmasını emreylemifti. Ve bu 
nıri azlmi bizzat deruhte buyurmutlardı. 
Zannı acizaneme kalırsa kendtlerl tetebbüıte bulunmuılardı. 
Evveli lütüf kılıp inayet buyurarak tetebbüı hakkında izahat 

;eratnlw. Süleyman .,_ta kwtulm111mudur? elyövm nerededir. 
ı:dehu hakirlntz bu mütalaa serdedeceilm: Zira artık pıçak 

mife dayandı. Ve ıöz aya~a dnıtü ! 
Millet iatfpdat ve sefaletten mahv ve muzmahil oluyor ! 
Havuz batında hazır bulunanlar ; 

d - Pek doiru buyuruluyor. Efendi hazretleri. Turhan Efen
i hazıretleri lütüf bu~p lzih eyle.in dediler ! 
Onların Turhan efendi dedikleri .zat, bir gün evvel iıtanbul 

llllllıafızı Alyan~k Mehmet Pap.yı ııkııtıran adam idi. 

Daha sonra iSüleymaq Paıenın mahbuı bulunduğu odaya 
lirerek Paıayı ~ç.ınnak iıteyen meıbur Kıleanti den b. .. ıı 
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f d C l b x 1 ın padiıahım, - Ferman e en imizin.... üretim agıf ay 
diye Abdülhamldin ayaklarına kapandı. 

Sultan Hamit: b 
-Peki . . . peki. .. ben bu mektubu gönderirim. Bakalım unun 

üzerine ne cevap verecek eğer ılze baıka bir mektup 
_' O adamın gönderirse muhakkak gonnek iıterfm pAf&· • • • 

bundan ıonra bana yeniden diltman keıileceğini u.n~tma-
- • . H fi etinden ııtıf ade yınız. Biçare Amcam Abdulazız anın sa Y la 

1 
ti 

eden bu adamlara hatlerini bildirmek lazımdı. On :ınkiln -
• 1 m Sıra ote ere 

kamlarını itte ııepsinden birer birer a ıyoru · 
de gelecektir. Anlıyor muıunuz. 

Hatta .... Dedi, kesti.... 1 
Mahmut Paıa kyınbiraderinin Hatta.··· Diye tamam a.m:ı

dıiını anlamak için milmklln olsaydı haya~n~i v~rı~ · 
Aldülhamit "Hatta .... " Demitti timdi .... Acaba d1l a m eri en 
bah11etmek iltlyot. Kimleri Süleyman Paı gibi hapiıhane ere 

tıka cağınızı ima ediyordu· l . 
Abdülhamit eniıteıinin ekıik ziyade bir ıey söy emesıne 

meydan bırakmamııtı • d bl ine dofru 
En . d b ğl yan kapular an r 

erıni ar ına a amıı, hl bin Mahmut Paıanın 
giderek kaybolmuıtu. O aralık ıermüıa ' l Dedlfl 
girdiği kap uyu açtığı, Efendimiz ıellmlar buyuruyor ar' 

etidildi. . d k · t• 1 d A t k "idebilirsın eme ıs ıyor ar ı ..• 
Damat Mahmut Pataya: r ı g a eceıl Cerabpata 
1294 Senesi Mayısının dardilncü cum • 

camiinde yatsı ezanı okunuyordu. 
Evkaf nezareti mukabelecllerinden Aziz beyin evi iç 

Sokaklarından birinde idi. Bu evin bulunduiu sokak pek 

karanlıktı . _ ba ında bir ( Lando ) dur-
Yauıdan yarım saat sonra kote f 

ınuttu. Landonun fenerleri yakılı değil idi. 
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( Vilayet Emanet Adliye Maarif Liman Polis haberleri ) SIHHA TfMr: 
Adliyede: Mütehassıs var mı, yok mu? ı Muhlelifhaberler Yeni dispanserle 

~luhakemey e verildiler B. b k d d.k d r açılacak lr an a 0 1 Q USU İngiliz lirası 
l ' SIHHİYE M~ VlLA )'1 

İstintak hakimi sabıkah
lardan Efdal, Etem, Zeki 
hakkında lüzumu muhake-

İsterlin dün 1020 de MÜRACAAT ETTİ 
« ... Sanayi ve Maadin işlerinde ihtisası açılmış, 1024 te kapanmıı- ___ _ 

me kararı vermiş ve dava 
evrakını ikinci cezaya ha
vale etmiştir. Bu üç kişi 

müteaddit sırkat vaktaları-

olanların bu]unnıası lazın1gelirken ... » tır. 1027 t2.5 e kadar yük- Istanbulun sıhatı ve A 
- ---- selmiştir. açılacak dispanserler ~ lu 

M d 
ında sıhiye müdürii 2: Dünkü nüshamızda Sa -ı garip olarak bunlara cevap Altın borsa harı"cı"nde k 

nayi ve aa in bankasının verirse gazete satışlarını 897 den 900 e yükselrni•tir.. k 
h b h 1 ı t ... l I 11 Rıza Bey dün kendisile ·· 

er ne a asına o ursa o - · ar ırmaga vesi e o acakmıf Rusya ile ticari münasebat y 
nın failleri bulunmaktadır- sun bütün münakasalara gibi bir de ifade kullanmıf- _ . rüşen bir muharririınizl 
lar . d ...... b k b·l b· tır Turk - Rus tıcaret mua- mi•tir ki: • gır ıgını una mu a ı ır- · . Y 

Üç sabıkalının muhakemesi çok Türk ayakkabıcısı gibi Biz Sad~ Beyin bu hedesi dün lktısat Vekale- - İstanbulun sıhhati kı 
Sabıkalılardan İbrahim, sayü ameJile geçinenlerin hareketine dün cevap ver- tinden İstanbul mıntakası eyidir. Vilayete disp8' k 

Muharrem ve Ohanes aley- iş bulamadıklarını gene bu dikten sonra bu mevzua tek- ticaret müdüriyetine tebliğ 
hindeki müteaddit sırkat da- sanayi erbabının bize ver - rar avdet edecegimizi bil- olunmuştur. 
valarının rüyetine ağırce- diği malumata atfen yaz - dirdik. Bu gün de banka Japonya sergi:::;i 

ıer açmak ıçın miit' tu 

ettikt müracaatımız 1" h 
in 

zada devam olundu. Aıne- m!ttlk. meclisi idaresi hakkında bi- Japonyada açılacak Türk 
rikan bankası tarafından Bittabi bunun neticesi ze verilen bir Malümatı ya-

edilği takdirde Y alo11 i 

lstrancalarda ve daha ' ın 

l l k b l l S 
zıyoruz. sergisine konacak eşyalar 

hrahim aleyhine açılan sah- o ara u vesi e i e ana · yı Bize verilen habere na- yarın gönderilecektir. 
:erler de dispanserler şç' h 
gız. 

te çek davasının bir maz- ve Maadin Bankası müdürü ,,,,,,,le 
nunu gelmediğinden tebli- Sadettin Beyden malumat kzarand Shanafyi 

1 
maadin ban- Hayvan borsası meclisi idare 

gat icrası için dava talık istemiştik. Bu malumatı :ısı a a aza sanayi iıle- reisi Ankaradan döndü , •• ._ Umum ~ 
gazeteler 

bayii 
1 

. b 
1 

ik. rıle meşgul olmak için tesis H b • 
edildi. ta ep etmemız aş ıca ı edibıiştir. ayvan orsası meclisi : 
Son Saat aleyhine yeni bir esaslı noktadan ileri geli - Bundan dolayı nizamna- idare reisi Cafer bey dün : 

dava açıldı yordu: me, banka meclisi idaresin- şehrimize avdet etmiştir. : 
Müddei umumilik tara- 1 - Sanayi maadin ban- de sanayie mensup zevatın- Tevkıfhane memurları : • 

fmdan tatili neşriyat eden kasının yukarıda da hulasa da bulunması lazım geldiğini beraet etti : Taşra bayilerinin 
dikkatlerine Son Saat gazetesi aleyhine ettigimiz gibi bütün kundura amirdir. Halbuki nizamna- Vazifelerini ihmal ettikleri : 

Türk ceza kanununun 161- ve ayakkabı münakasala- menin bu sarih maddesi : ıçın mahkemeye verJlen • 
inci maddesi mucibince ef- rında fili bir inhisar tesis karşısında ihtisasla taban • 

t b t d 
T evkıfhane kapı m .• mum gazete ve me 

karı tehyiç ve musanna etmesi iddiası. a ana zı zevat var ır. emuru 

İstanhulda çıkan b 

nefriyat davası açılmııtır. 
2 

_ Münakasalardan bas Azasının ekserisini ise mec- Hüseyin efendi ile gardıyan İ aları taıraya günü .. I 
Mal müdürünün davası zılarında yerli deri kullan- lisi :..H idarelere k girmekle Hidayet efendi aleyhindeki : ne gönderir. Siparif. ğ tanı•m t t k"l t k •. çok olanlara fevkalıı h 
Üsküdar mal müdürü a- mayup ecnebi deri kullan- .~ _ıı~zeva et 1 e me - davaya üçüncü cezada de- • t h·1·t - t . . tilı" 

1 h d k 1 d d h kk d k
. . . tedir.aBınaenaley"-bankanın vam 1 d M hk • es ı a gos erır: ıs 

ey in e i sui iıtima ava- ıgı a ın a ı rıvayettır. b k o un u. a eme • t "deli t - ' t 
A •• - - •• A u no tadan da düıünülmesi • me - cı ye - sur a · 

ıını ruyet eden uçuncu ceza Eseflerle aoylemek lazımdır i d h d Tevkıfhane gardıyanların- : Adres: D 
. . . .. _ cap e er [Kanaatın ay1z. 

salahiyet noktasından evrakı ki, bızıın husnu niyetle sor- Bu günlükte bu kadar. Bu dan bet ıahidi dinledi ve 5 İstanbul Ankara cadd D 
üıküdara iad«: etmiştir. dugumuzbu suallere Sadettin mevzua tekrar avdet edece- neticede cürümü sabit ör- : No. 48e müracaat. -e 

Acenl llu··seyın 15 oeııe)'2 B cevap vennemiı ve d h .... g • B · A z-1
· · a a gız. J miyerek beraet kararı verdi. • ayı: · "ff 

,..f efrikanızı Rmanınızı 
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Arabadan yüzleri gözleri · sarılı iki kiti 
evkaf mukabelecisi Aziz beyin evine doğru 

mıılardı. Bunlardan: 

keser kırarsanız 

çıkmıf, karanlıkta 

ilerilemeğe başla-

Biri önde öteki arkada gidiyordu. öndeki adam az ilerde 
kararan ışıksız ahıap bir binanın önünde durmuılcebinden bir 
anahtar çıkararak kapıyı açmıı içeriye girmişti. 

Arkasından da öteki adam girmişti. Bu iki meçhul adamın 
önlerinde kapkaranlık bir taşlık vardı. lelerinden birisi geçe-i 
cekleri yerleri çok iyi biliyormuş gibi yürüyor, arkadan gelen 
adamın elinden tutarak yol göstericilik ediyordu. 

Bunlar karanlık taılıktan bir mutbağa geçmiıler, oradan da rüzgar 
vurdukça ağaçları fıtıldayan geniş bir bahçeye: çıkmışlardı. 
Bağçenin alt beıında kame:-yemsi bir yer görülüyordu. Fakat 
bu kameriye karanlık değildi 

Kubbeli tavanından kocaman bir fanus sarkıyor, fanus ışı
ğında kımıldanan gölgeler seçiliyordu. 

İki adam ağaçlar arasından ilerlerken bir ses işidilmifti. 

Mayısta gül açar mı? Berikiler yavaıca Cevap verdiler: 
yedi tane .... VP. başka bir §ey söylemeden ilerde aydınlanan 
kameryeye doğru ilerlediler. içeriye girdiler. 

Kameryenin ortasında küçük fıskıyeli bir havuz vardı. Bu 
havuzun etrafına seççadeler serilmif, bunların üzerinede bir 
takım fesli. sarıklı adamlar bağda~ kurmuılardı. Kameryede
kiler dııardan gelen yüzleri gözleri sarılı adamları görünce 
ayağa kalkmıılar t aralannda yer göıtermtıler oturmuılardı. 

Lakin yeni gelenler yüzlerini açmayorlar ellerini göğüslerine 
bastırarak dört tarafta bağdaş oturan adamlara bat keserek 
selam veriyorlardı. Bu gelenler kimdi? Kameryede ıeççadeler 

üzerinde bağdat oturanlar kimlerdi? lıte, aııl meı'elede 
burada idi. İki adamın girdikleri ev mukabeleci Aziz Beyin 

evi idi. 

•••••••••••••••••••• 
badhava kitap sahibi olursunuz 
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Aziz Bey gizli bir komitaya intisap edeli .bir ay kadar J 

yordu. Evini bu gizli komitanın içtimaına tahsis etmit, ~ 
Yar kim yoksa yirmi gün ,Zevvelinden l(adapazarda bufııJ" 
akrabalarının yanına misafirliğe yollamıftı . ... 

Bunun için Aziz Beyin evinde toplananlar yabancı kiınJ 
tarafından rahatsız edilmeyeceklerinden emin olarak çşlıl 
yorlar, aralarında kararlaştırdıkları dehıetli bir mes'ele~ 
h~IJi için oğraııp duruyorlardı. 

Havuz başındaki ıeççadeler üzerinde oturanlar hep ceJJlif 
azasından bulunuyorlardı. Bunların içinden Efendiden ada,.,V 
'llduğu gibi fHibeli Ahmet pafa namında bir de fırka kuJll,ı 
danı vardı. 

Yeni gelenler onların aralarına katıldıktan sonra h• .
baıınd~ toplananlar onların ağızlarından çıkacak sözlere kıJ~ 
vermege baılamıılardı. Yüzleri sarılı adamlardan b" · k,> 
b . l d ırı 
ır ses e sor u : 

- Suavi Efendi geldimi? havuzlbaıında oturanlar 

- Gelmedi; dediler; sonra sustular. 

Daha sonra ev sahibi mukabeleci Aziz Bey kahve naJ 
getirdi. Beş on dakika geçmeden!kameriyeden içeriye biri~ 
daha girdiği görüldü. 

Bu gelen zat iri gözlü, yağız çehreli bir adamdı. 

- E11elamii aleyk!.. diye içeriye girmifti. onu göreııl' 
hep birden ayaklanmıılardı. 

Fsselimü aleyk diye selam veren a<lam: 

-!Aman hazretler estağfurullah! eıtağfurull h f dil 
V 11 h b 

a .• e en 
a a i ma çup oluyorum! diye ilertledJ. Ayağa kalkanl•,4 

arasına oturdu. İtte bu gelen meıhur Ali Suavi EfeJ 
(Simavlı) idi. 1~84 ıeneıinde Sultan Aziz zanaamnda AvruP'f 
kaçmış, bir İnğiliz kızı ile münasebette bulunmuı, ( Muhbft 



Bir meVkuf arkadapna Kaçak rakı Hem zehirleiunit; iıem am,ı 
taaruz etti Xa11mpepda Bahriye yanmış 

Bir cinayet waaddeamdea caddeahule tenekeci Yako- Dlbı akpm Few tdl-
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- Birinci şaJıifederı - 1 3317 33026 52426 44497 1398 4146 37181 11269 56449 28537 41980 7757 

600 Lira kazananlar 27520 33867 6255 29935 29921 9933 13032 24925 33857 34265 147 t 7869 
34516 24297 23872 46606 48723 33087 57554 22043 31148 29936 53779 59364 34291 46660 34001 34778 
44563 50152 19474 156411 7711 8081 9394 53587 17913 47939 22764 27910 45443 19274 1998 6528 

30509 27356 19151 14155 140628 45753 2057 41681 2538 8404 40275 n6374 
4353 39877 21695 48360 58752 39861 11769 

25432 36431 57201 39949 34398 10107 1322 14292 24522 27450 2867 
14616 30561 49564 10784 

24497 55665 33490 6571 21355 15466 35120 56596 54043 27724 35014 40932 ~~ 
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56940 50069 19834 20878 18110 47877 5685 18898 31379 12186 49177 3382 9 8 o 59520 42924 507 5 5150 
300 lira kazananlar 26887 55004 47048 6516 33316 4662 28065 306 51984 51422 32715 1630 

55043 14455 4020 54963 52045 426 19087 24012 7116 16148 27407 27415 
4~~~~ ::~~: :~~:: ~~:~~ 49743 54857 13677 25076 27061 5652S 5840 43357 22409 34064 30145 30581 

2301 47571 4695 33162 27980 42998 9028 27231 25068 1815 26824 16875 
13378 4713 !68' 5 25943

1 1667 20556 4272 32565 13118 25859 22110 38439 6275 67957 44560 32359 
38259 31677 39864 24229 35929 80329 11249 11615 44990 15400 45819 51938 29808 30206 
14116 39286 2624 24507 51574 55638 28461 4741 10404 44624 ~373 2846 2485 3656~ 13950 38953 

3182 54346 33984 36258 23685 13728 22373 28310 24835 59299 22911 58954 
28587 34964 23866 34458 44017 10l98 41131 4105 8641 7732 47489 7870 
25353 16125 39838 5255 90 lira kazananlar 56094 41153 52226 1804 32182 2837 55697 46352 

25438 51855 6904 54871 35776 14345 4147 
3576 24833 57050 3017 3810 30498 
9130 48018 30293 13647 30173 54103 52704 3615 

31678 15120 22859 17095 20896 57702 28149 7698 
40429 30106 

5fi310 i7886 45804 49090 12738 26096 43503 

9359 13059 23384 18290 42449 15565 14662 

59948 46040 59495 36664 12796 39996 31921 2994 
14658 49923 57672 12725 32775 41128 6225 16985 
18914 22738 24859 59370 5663 30584 4667 23764 

51588 47243 22457 54154 57831 36009 29239 
1866 5329 23117 42034 46771 16990 41650 35519 

200 lira kazananlar 30433 48001 25196 10765 
59649 37911 14604 50493 34632 2941 ~035 

60 lira kazananlar 69440 45963 33000 18280 12924 14960 46114 5440 
21939 29565 21623 19745 29114 4980 34118 9410 
29032 21829 54065 25487 50175 39556 27304 39568 

30190 12820 46052 53900 
65186 387 40335 28125 
41793 20246 8379 51620 
36327 51223 1508 51074 
10762 26819 11072 59246 

6646 18707 50246 506 37390 8940 28543 51315 
10059 51307 3282 15937 9628 35384 5123 9088 
50400 39654 40508 7215 26967 3401 43783 26336 

47336 9036 9608 49287 33134 15906 43099 40223 14275 51382 16948 26645 
59958 24387 30166 42792 •2809 46276 53934 35427 18142 31409 22263 31707 

29946 44984 40304 47398 
22095 11649 28405 11065 
56692 21235 6403 57548 
26812 1243 51346 8922 
18429 6582 49640 8035 
25103 43688 23038 22836 
48378 20674 13484 9148 
49863 38509 28771 21055 
35933 5041 55653 26070 
33677 25004 59032 57099 

1563 26993 42452 27312 
5521 

22243 12522 15356 
56620 12744 10962 58382 

Klnunue 

148157 25654 56852 
6367 24052 29138 
48746 47992 1107 
33630 34220 49478 
1n707 21590 35374 5 
18354 32848 35825 8 
26159 50885 55032 5 
33301 14~20 46105 2 o 

39412 36036 35571 2 
13947 41687 20988 

10 bin liralık bii 
mükafat 

En ıon çekilen 1 
liralık büyük müklf 
deki 1 O numara k 
10793 15973 58071 5 
51904 15578 55307 
50690 49694 

Köy Banka 
Afiyonda çıkan 

refikimi:: yazıyor : 
Vlliyetimlzde bir 

banka ıı teaiıt için Yali 
teıvikı ile bu ıene ( 1 
liralık bir ıermaye 

getlrilclitl karilerlml 
l6mudur. 

lıtihbanmıza n 
çok hayırlı teıebbil• 
müfit bir ıekle ko 
köylüye dofnıdan llllVll~ııaı 

para defli, tohum, çl 
vanı, pulluk, tınaz d 

makineleri ve ıair 
ziraiye verllecekUr. 
için köylünün 3 ıeo• 
uzunca bir vade ile 

5706 34938 59215 5661t 29804 47804 11799 56346 29520 42820 41290 46938 
66134 965 13051 56409 131374 23875 15230 43485 12342 16387 30825 26042 

8074 56337 37448 31210 6413 27800 28172 30591 44326 5191 45299 37621 
61 54901 49674 39233 35480 2722 57310 5571 14000 55925 2219 49778 

7713 54181 2413 48718 25796 31488 41013 19785 2025 63419 19928 57040 

4561 25454 56733 16630 511og 38886 52585 30133 28202 55871 a1s15 39335 
13905 35135 28371 ~283 19920 29574 84669 21878 26599 35322 27283 9867 
17819 43706 48695 409 18 39545 51007 24927 21791 48195 5040 40694 

24085 46670 59008 40748~ dınlmaıı tasavvur 
23296 21691 58663 449 tedir. Yardım bu 
49912 14874 10063 35049 pek ~akında 

Ronıantn!zt kitap gibi katladıktan sonra okumayı unutmryınız 
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Ve kadehini bir yudumda boıalttı, Frak B. tekrar doldurdu: 
_ Bu, yani, pek tuhaf bir hikayedir.. Diye anlatmayll 

baıladı. Bir zat var .. • Bir kont .. Yahut . . Daha dogruıu bir 
l Prenı! Bizim gibi bir erkek aüzell amma, biliyor musun? 

Muhukkak ıenln çok hoıuna gidecek bir adam! .. 
Fakat, maalesef ıen onu göremiyecekıin. Yani haps'etmiı

lerdir .. ~kında muhakeme edecekler.. Biçare adamcafız .. 
Eaa.en hiç bir günahı olmayan blr9adamdır, ıenin benim gibi 
tamamen masum biridir. Gelgelelim, biraz fazla aaabicedir. 

tlıtf felaketine budur ıebep ya! Sarhoılukla kavga etmif, ve 

0 esnada göz bebeğij 11.rkadaıını vurmuf. Şimdi biçare idam 
f edilecek! 

Alma hızla ıordu : 
- Söyleyin, ben ne yapacağım, elimden ne gelirse .. 
Burun delikleri ihtizaza baılamıı, bu zavallı prense ali.kası 

ıtddetle uyanmııtı. Frank B.ı 
- Ya ... Gördün mü? diye devam etli. lıte sen bu zavallı-

nın ıen mizacını yerine getirmek için yardım -:decekıin! 
Alma heyecanla cevap verdi: 
- Peki canım! pekı! anlıyorum: Son bir kere bir kadınla 

bulunmak iıtlyor, detti mi? Canla batla, canla batla yaparım!. 
Benden muhakkak memnun olacak!. 

Fraıik 8.: 
- Bıravo, Alma! diye bağırdı, bıravo! Sen can bir kıızın 

vallahi •. Amma, it pek bu kadarla bitmiyor. Dikkatle dinle 
kuzum ki, iyi kavrayaıın: Şimdi, biçare adam arkadaıanı ıap
ladıktan sonra ıey! yani &ldürdGkten ıonra demek fıtlyorum! 
Aileıtne koımuı, tabii adamcagızı himaye etmeleri, saklama
ları, firarına yardım etmeleri IAzım gelmez mi? fakat onlar 
bunu yapmiyorlar. Zira mülhit zengia olduğUnu biliyorlar ve 
düıünüyorlar ki, tam bir fırıat, miraıa konmak için! lıte bu 
maksatla poliıe haber veriyorlar: 

Alma tam bir emniyetle: 
- Tu u u ! Utanmazlu ! .. 
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- Ya ! dlğil mı ? müthiı alçakça bir ıey ! . . Bunun üS 
itte tevkıf ettiler adamcağızı.. Söyle bakalım, timdi .e0 

dütünüraün, prenı timdi buna kartı ne yapmak istlyeb 
Alma heyecanla : 
- intikam almak! dedi. 
Frank B. elile dolgun omuzlarına takdlrki.rane vurdu: 

- Pek doğru, Alma! Sen kendi romanını iyi ta e 
ederek okumuı gibisin.. Evet, intikam almaya karar ~ 
bu hain aileden .. Eğer miraı itin de bir darbe vurabilir" 
olur.. Anlıyorsun değil mı ? 

Tabii anlıyorum ... Alçak ailesine bet paraaı kaim 
hakları sakit olmak lazım .. 

- Amma buna naııl çare bulmalı? Iıte mesele bu 
Mamafih uzun uzadıy'l düıündükten ıonra: Ancak bir ç 
olursa bir çok miJyonlarını familyaaının pençeılnden ku 
bilir! 

Alma ıordu: 
- Prensin bir cocuğu var mı timdi? 
- Hayır, maalesef hiç çocofu yok .• 

henüz hayatta ya; bir tane cocutu olabilir! 
Alma heycanla saluyor, göğıü hızlı hızlı inip çıkıyordu: 
-Anliyorum!diye bağırdı,benim prenıten bir çocuk edin 

li.zım geliyor ! 
~ İtte bu ! böyle bir feye razımııın ? 
Alma birden bire haykırdı; 
- Ellbette isterim ! 
Vücudünü kanapenin arkaıına dofnı atb, bacaklarını 

doğru uzattı, kollarını iki yanına açarak aaçlannı ıflkli; 
nm kızıl bir lüleıi çözülerek çıplak omuzlarına dakOldO, 
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Kagıtçılıl{ ve sna ın e ve ŞI aye erı - ::: Üsküdar Bankası ~ı: 
sun'i ipek Otelciler de vaziyetlerinden şikayetçi! :~: 100,000 LİRA SERMAYELİ TÜRK =~= 

B~"Ün ;;:.~;;;;çeken mü- K ld a f k ' ı ·} ANONİM ş~ . . . . i s ır şeyden hahsedeceuiın· azanÇ aza 1, m Sra ÇQ • ~ı• Esnafı himaye maksadıle tcşekkul etmış mılli hır ~;: 
6 Kagıf me.:-elesi scroıcde. . - •ı.• müessisedir. Müsait şeraitle tediyat kabul eder ve ~ı 

nl 
lş hayalı ve l'Sllaf leşf'kkıil - Eskid hr· i f 1 .,_ B ~~ 2 }O arca paramız b 

1 
. en ıe ım ze az a : mutedil faizle ikrazatta bulunur.;ı 1 

h . · . . u ugur- en hakkmda yaplı!fum: iı'Lki - mal almak için Anadoludan •+• . ~ı• 
2 aııcc gıdı) or. kota buyiin tle: st'/ırimi=<le bıılu- ..... Merkezi: Usküdarda iskele kurbnnda .. ~ 

Bakkal kagıdından tut nan oteİcilerirı fcirule bulwıdıı?Jıı tüccar gelirken timdi bu .,~. Trl. Kacilköy j90 .. ~. 
la sigara kaO'ıdına k· dun şartları talılil ·f'/mcklc dwcım azalmıttir ve hatta nisbeti •!••!••!••!••!••!••!••~••!••!••!••!• •) •!••! .. !••!••! .. : .. : .. : .. : .. :••) 
pa arı geli)or. Diisü ·-. < ıyorı~=· . . . geçen seneye nazaran yüzae YUKSEK EVSAFI HAIZ SALAMANDR u d :::J <tar pf' ., • j 
m N ,0 . ""' nu Selırıım:dekı otelin· il' d- .. .. .. h 

. · ı t en imde kagıtcı- Şe.,b . . . . e ı uımuıtur. Bugun geçen ıyeya sair sobalara ma ıua 
ılerlcı . L rımızde takrıben ikı - 5 •t K •• •• •• 
mc n~-.ıı.ı , . u saııayi yüz Otel vardır. Bunlar sınıf ·~neye ~azar~n. m~fteri ovyet Antrası omuru 

d 
. nıleketı :.nızde ı~ıcvadı ltibar·ı 1_k b' . . .k. i yuzde ellı ekaıktır. Dıkkat aıv d ı e u a, ırıncı, ı ınc , K -h- ı- k l çuv Ua 
• c 'ar ır. .. - .. f l d edilirse bir çok otellerin urıun mu ur u apa ı a r 

Hem ok d . uçuncu sını namı a tın a d da 'j evlere teslim olunur 
ını a ar çok kı yapa- tefrıka tabidirler. Bütün otel gecede beı yatak çin erunun J Gal ta k 
s 12 dkagıt bizden Laşka salıibi ve n::iatahdemini 500 ü müfteri bularak kapıyı htSatış merkezi: N

10
· Davranof. 
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mer e 

r~u evletlerc bile· kafi bulu~. çektiği görülür. Halbuki bu- ı ım Han No. g Telefon: Bey. ~687 ...... 

Malumdur k! kagıt paçav- g~~ii~ı::~eki müstahdem- na mukabil elektrik, su, YY'YY.-YY'fY'f'f'f'f'Y 'fT'f\'T'fTY• 
an \'C)'a od 1 ler ı - -<:> 0-3 0-4 O li - t müstahdem üçreti' verği OPERATÖR un ta a ır1dan => - ra ucre k ·b· b , ı] S • ira gı ı · t- 1- b 1 ır; enecle Avrupaya 1 alırlar ve her otel sınıfına ın uru e ası 
rda hcda, a giLi tonlar;~ göre (2-3), (4-5), (15-28) vardır ki hu ıeriatle bunun 
vı-alar. pamuk e::ki i aj. adanı calııtırır. kn~sfını dahi kapamaga im-
r, sonra nıcmleketiınizde- Oi<'lcifrrin şikıiyetlı•J'i an yoktur. Otelcilerin bü-

~rmaııJardan i tifade et k Otelcilerin itlerinden son tün tikayetleri son bubran-
ıld' . me - . . -. ır. Aınma <liyeceksi . zamanlarda çok muştekıdır. dan onların da muteesair ol-
ılk kA nız ç- k- k dA -1 

Ahmet Burhaneddin 
. Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü • 

istiklal caddesinde Rus sef arethanesı 
karsısında Suriye han N°: 8 · 

~ Telefo11: Bey : Jfj/5 
agıtlar bir az kaba ı un u j tıaa •. uarlık onlara r maları teklinde hulasa edi-

aknu!l. Varsın ol::ıun da bi- da tesir etmtıt:r. , lehilir. • &•A .. AAAA! 
t' o~s~ıı. Bu husu~ta hüku- BiR TÜRBE ·veni• modern terzı·hanesı· 
ımızın \asi . l . tk· ~ halkı . ı_ıruıc en var ı senedir geri alınacak · ı ~ . Ş .k. ~ 
et t mkız d.a .bu gc.tyeye Çarııkapıdaki Mustafa ~l!IDR ~ Salahattın ve erı ı · 11ıııııı... 

e rne hıssı JJek az t- b · · rl ı- ~ No 54 Jll""'" mşumuz · P&fa ur esını emanet sene-: ~ıt_~tl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~ latanbul Bahçe Kapu Hamtdiye caddesi • ~ 
. 'k . Bulgarlara bakınız. lerden beri geriye kaldır- ~ER NEVi KADIN ve ERKEK ELBiSELERi i 
ıstı lal zaınanından itiba- k . . 8 bir k ma ve caddeyı genııletmek UgÜnkÜ Hazır ve Ismarlama 

Ştan aııuıı yapt~la~. Ku- ister. Fakat müzeler idaresi TTTT...-.."T ..... 'f°T_"T ...... - ....... --.. -v"T_,.T.,, ..... 
r Ve l'tutuııuzda kıhrıte ka- bu türbenin tarihi kıymeti müsabakalar -..~ .... ~ ... ~ ... ~ ........... ~~ ... ~··:• .: .. :• .,..: •• : .. :..: .. :+++++1 

:. r 1 malı k~llandılar. Ve haiz olduğu iddiasında bu- t • ~ • •SEL :\•N İ K BAKA S 1 ': 
~n Avr~paya muhtaç ol- lunmakta ve emanetin icra- Buğün Taksini ıtadyü- •r 1888 de te•i• edilmiıtfr .. 't 

h
n ya~ıy orh!.r. Neden bi- atıun muhalefet etmektedı·r. m- de _..,l d · l k- ~~ 1 b 1 ~ 
alk un og e en evve u - .... ı.... 'Ierkezi umumi. stan u +•• 

ımızda hu }')k H Em .......... ı' • yi l , · · er· anet yolun ortasındaki çükler turnuvasına devam .... :. SERMA YASI 30,000,000 FRANK •~ 
. ~azırlatıp f'limize rrel- ' d ı ..... .i. nmıı:sti)uruz. o buçıkıntıyıkaldırmağakati e iecektir. ..... TÜRKiYE ŞUBELERi •+'+ 

Bugüııkü gençlik G· . . . surette karar vermiştir. Tür- Müsabakalara latanbul •!• Galata lıtanbul İzmir, Samsun, Adana, menin. ~i• 
t ğ azımn b h' b' K A O d ~ ' ' l · "'•• p ı ı büyük iııkılabııı arka- e. ıç ır yerine halel ge- spor - asımpaıa • r u - •:• Yuannistan Şube erı: •:• 

l~a }'Ü~üyehilnw·k için mil- t!rılmeden. şekli bozulmadan Hilal - Süleymaniye takım - =~= Selanik, Atina, Kavala. •!• 
sanayınin inkişafına ça _ aynen gerı alınacaktır. ları arasındadır. Bu maç - .. ~. Her türlü banka muamelatı, itibar mektuplan, ~i• 

:tınalıclır. . . .. larda Süleymaniye ile Ka - .. ~. her nevi akçe üzerinden hesabatı cariye, çek ~ ... 
('e l'k ınaıı o«rennıe• c 'd l k h . 1 .. • • 
.:r nç ı · r•dPbİ) atı \ e lıa- d" .. "; J gı en er aımpaıanın azanmaaı i tı - •• muamelatı. • ~ ~ 

li ~e) lt·n hırakmab il " f omuıce ış bulmayor, mesle- mali kuvvtlidir Iİ+:••~ .......... ~ ... ~ .. ~·~••• ..... ~. ••••:• (••!••! .. : .. : .. : .. :•( ... ~ .. 
ha~ında yü .. ı ·a · ınu eu kinin ak-i bir işe O'iriyor Ta- Ô"l d . 1 k M• ~ • ·,,~ ~ ·, ~ ~ ~ Daktilo olmak için 

(• .. rume ı ır. b'• . . l:' • g e en sonra yapı aca :ı ua ım e- 1 .. ed 1 ~unkii ı,u as ·1 "f 11 o genç ıçm hu bü)ük u- 1 'it - b k 1 IJ 1 muracaat en er · ı - ır ı mu t'll as- k o an ıı musa a a arına ... d 
l ır. Gazeteler hikaye, ı:ı ına- ·utuha) al. 3izde fabrikac~ları- gelince evvelce de bahset- ~ugüı~ içtima cde:e~ler , !stcıııbııl miiddeirmıur:u~ı?Jin .~n: 
a. dan~özlerin h t • . 1 mızın kendi \ataııdaşlarına it'- ti". . .b. A O d _ H'lal Ecneb1 ve gayıı muslLm mek- Daktilo olmak ıçrn mura-
kl aya ını )aza- 1 gımız gı ı . r u l ' t pl d r - k l'" l 

a arına halknı fikrini fen ına<lı yok. Avnıpadan hiç bir Vefa maçının çok heyecanlı e. ert. e - ~ırt:dm~ıa am er re- caat ve evrakı ınüsbitelerini 
e sa • , k , tılll/l' l rıyase m en, , A r 
·h ~~yı ılc tenvir et eler ıymetı olına)aıı bir u:-tayı olacağı muhakkaktır. 'c . ~ _ . . . l'k k . ibraz etmiş bıJumum ta ıp· 
a a ıyı olm ınııtaha , 1. . . emı}etımızın sene ı .tm l . dil 1 k 

Ge 
az mı. .::ı~ ı::ı t ıyc getırı)or. Atletizm federasyonu ta- b .. 14 d B , }erin imtihan arı ıcra e n e 

lelim ~ ,. . . . ("· k" . . . . . . grası ugun saat e e) · 9 .1. 
ormu .. un ı ıpeğe: bılı- ~un ~ ısını hızını ı:-ıınlere rafından tertip edilen Kroı- oğlu halk fırkası merkezinde- üzere 16 . 12 · 92 tarı ııne 
~ ld unuz a-.uç dolu u para b<•nzemıyor. İşte farkımız bu konteri müsabakası bu gün k ' d . . d . t' d " ı;adif Pazartesi günü saat 
· a ıll-ınız . t f; 

1
1 k ıneml k t' · d k ı aıremız e ıç ıma e ece- mu~ 

r nedir•; · ıı:a a a .! ·uma~- .. . ,e· ·c ınnz e · ağıtçılık ve yapılacaktır. Mesafe 3000 binden arkadaş hanım ve bey· 10 da encümeni adliye kale-
.. sana) ıı pek çok ravaç bulacak metredir 0 

· ·ı Acaba i ind, ... 
1 

. . 
1 

· - . • lerin teşrifleri rica olunu;. mine müracaatları ve ımtı ıa· 
akiki . k ç t, )'UZı e yırmı nr ı~tır. Ekerirki zenginle . Galatasaray kulübü tara- . . }erin müracaatları 

l)ekt
. ıpe var mı, hepsi un'i rimiz paralarını me~dana çı . fından tertip edilen boka Zay·i cüzdan na gırmeyen l 
ır ) · ı k - · ·b a ınmıyacağı 

a - anı ta aştan paçavra· ·arıp i:;e başla~a. Darülfünun maçları bu gün külübün boks Müstamel bir siyah cüzdan nazarı ıtı are 
n yapı l.ıııs hu sun· i · k k · , . l . . . . 1 ilan olunur. 

eri nedt>n A:.; 1 P~ · ımya ~u )e:-ı ıçın hır m<•ktep ıa ununda yapılacaktır. derununda ı Nisan 1327 ta· ~----------
im bizim vrupadlakn ?et_ıre- le is etmeli ve oradan çıkacak Galatasaraylılar Azza _ rihli yedime verilen bir kıt'a Istanbul ikinci icra me-

meme etımızde k- l · k 1 d 'arken yapma 
1 

kabil ik ımya ger ere ı ~ bulmalıdır. man i~lude kıymetli boksör- maaş beraatı ile nüfus tez ·c- mur uğun an: 
ıeden harice en Avrupada daha taj.cbe mek- ler yetııtirdikleri görülüyor. remi köprüden Cağaloğluna Bir deynin temini istifası 
. paramızı vere- · . ım Avrupadaki ı'stok .. .. .. tepten çıkmadan mektep ona * * kadar olan mesafede zayı et- iç.in furuhtu mukarrer 2 res 

d uçuncu . b l h k' b l erecedeki ipekli kuma la ış u ur. Tabii bu bizde de ~ .. miş olduğumdan er ım u · inek 14-12-929 tarihine mü-
hurada ekistra olarak satış rı olacaktır. Fakat yavaş, yava§ f Bugunk~~ava ~. du ise insaniyet namına ~a~ sadif Cumartesi günü öğleden 
1 yor- d il • n- .. tt b ar çürükmüs filanın ş eğ ' tayyare süratilc olmak : un aagart hararet 5, : rın matbaası ser mure ~ 1 

sonra saat 14 den 16,30 a 
l ıı 1 ' ne "'" t'l G • 10 d di R • ı· · rıca o ursa olsun A :.>ar ı e. ençlik şimdi artık : azamı erece i . \iz- • Mahmut beye tes ımı k d b'l .. d Topkapı 

d' , vrupa malı 'ili . • A d • . . a ar ı muzaye e 
ıye alıyorlar Seb h mı sanayıı y·ükseltmek sizin • gar poyraz an esmiıUr. : olunur ve kendisı memnun .. d Co · d - . · ep ep . . • B - d • .. da harıcın e rcı paşa man ıra-

gosterış.Neden memleketim. elınızde!Y erli malları korumak : ugun e rüzgar Poyraz- : edilecektir . Mezkur cuz n l <ıl'r da tal' l . 
de müteı.;ebbisler k ız- için çalışalım h • dan eıecek ve hava ekse- : denmunda para yoktur. sında satı ac~ın n ıp erın 
Neden b.u s .. ~ı mayor? rice aitmes' 1 ve paramız a. 5 riyetle bulutlu olacaktır. : s· ah barut 1'-Lrı'kası ~ube mezkur gün ve saatte mahalli 

anayı ıçın çalışan t:ı ın. • • ıy uw ~ • cak. 
lmayor? Avrupaya kimy Kimyagt•r mtıhendis •Yağmur yağmaıı muh-: memurluğundan mütekait mezkurda buluna memu-

ayı Al/MET SA/P : temeldir. : k 1 ,, Osman runa müracaatları ilan olunur. 
' •••••••••••••••••••••••• o a6ası • 



8 inci Sahife YARIN 

( Daima şen ev daima sıhhatli ezenler BiLECiK RAKISI içenlerdir 
, Oaküdar yeni ga:-aj \ 
: SABRI • 
: Otomobil lastikleri acen- : • • 1 teliği, otomobil levazımı: 
: Tel: Kadıköy-484 : 
•••••••••••••••••••••••• 

1 Seyrisef ain 
İzmir sürat postası 

(GÜLCEMAL) vapurm 13 
amınuevvd Cuma14,30da 

Galata rıhtımından hare
ketle Cumartesi sabahı 

İzmire gidecek ve pazar 
14,30 da İzmirden hare -
etle pa1.artesi sabahı ge
lecektir. Vapurda mü -
kemmel bir orkestra ve 
cazbant mevcuttur. 

Satılık hurda demirler 

Tersane fabrikasında 
birikmi~ yüz ton kadar 
hurda demir satılıktır. 
Kat'i ihalesi 21 kanunu
vve1 920 tarihinde yapı
lacağından müzayedeye 
girmek isteyenlerin o gün 
saat 15,te levazım müdür
lüğüne gelmeleri. 

Merkez acentesi: Galata 
Köprü ba~ında: Beyoğlu 
2362.Şnbe acentac;ı: Mah
mudiye hanı altında İstan
bul 2740 

J tanhul ikinci icra 
murluğundan: 

lleyoğlunda, Tamtam ma
halle~inde Bo te!lbaşı cadde
sinde, Acı ç~me sokağuıda 
atik mükerrer 4 cedit 41 nu
maralı hanede mukim iken 
elyevm ikametgahı meçhul 
Patroklo Degaita:- efendiye: 

lstavri veledi Yorği efen
diye lstanbul mahkemci as
liye beşinci hukuk dairesin
den sadır olan 28 ~fayı::. 
929 tarih ve 925-192 nu
maralı ilam mucibince 676 
lira 66 kuruş borcunuzun 

tahsili zımnında vaki olan 
talebi üzerine bermucibi ta
lep tanzim kılınan öde em
rinin ikametkahınızın meç 
huJiyeti hasehile tebliğ kılı-
namadığı mübaşirin meşru
hatından anlaşılmış ve teb
liğatın hukuk usulü muha
kemeleri kanunun maddesi 

~~§&~&66~§~~6q6~6§~§666§S~ 

~ Türkiye iş Bankası ~ 
: Sermayesi : Tamamen tediye edilmiş 4,000,000 Türk lirası ~ 
W Af erkezi un1umi : ANKARA 'il 
e Şubeler: ~ i ~nkara Adana Ayvalık ~ 
1 Istanbul Trabzou Zonguldak ~ 

Bursa Balıkesir Kayseri 1A. 

1 İzmir Gireson Mersin i 
: Samsun Edremit ~ 
• BÜTÜN BANKA MUAMBLATI Y ft...PILIR tt 
......... "9 ............ ~~-·§9§§~ 
........ ~~~~~ ........ ff ... _ .... ~ .... ff .. ff ....................................... ,... ••• ! ............. ~ ....... .. 6 m~~~ • ...... ·• • • • • • • • • • • • -. • • .- ·• • '% 

; Se~~~~~cM.~~~~~r~~ J 
y İstanbul açenteliii- Telefon: İstanbul 1948 ~· 

i Beyoğlu daire.c;i - Telefon Beyoğlu 1303 l: 
• Senedat ve pollça mukabilinde muayyen ve vadeli .. ~. 

veya heıabı cari ıuretile avanslar, poliça ve fıkontosu. ..~. 
.) Türkiye dbnhuriyeUntn baılıca ıeblrlerine ve me- .. ~. 
~~ _!!!liki ecnebiyeye_;[ıenedat, çek, tubar mektuplan •I• 
~~ ve telgraf emlmameleri tnallb. ~~ 

~:..: .. : .. :..~: .. : .. ·:..:..:· •: .. : .. x..: .. :..: .. : .. x .. :..x··:.i 
MUALLiM BEYLERE 

'T"EN':I: 

Umumi tedris usulü 
Birinci cilt 

Faal Mektep Usulü 
tedris usulü 3 cilt olacakdır 1 inci cil 

Faal Mektep, 2 inci cilt isticvap 3 ncü cilt Tek if 
ı .~d·· Her cilt 5 Formalık Cüzü halinde çikmakbadir. beher cüz 

USU U Ur 25 Kuruftur.3 Cilte ahuna olanlara % 25 tenzilat yapılır. 

Cüz: 1 çikdı 
Dökruli usulünün tatbikat. fiati 75 kuruştur 

Yeni tedris usulü fiati 20 kuruştur 
ABUNA ve SATIŞ YERİ: Ankara caddesinde İKDAM KİTAP MATBAASI 

• • • • • • • • 

•••••••••!!••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
İ ŞIŞHlA,NE KARAKOL~UNDA : 

! MİLLET Gazinosu ! . ~ 
mahsusası mucibince ilanın ; Bol meze, nefis içkiler : 
icrasına karar verilmiştir. Ta- • • 
rihi ilandan bir av zarfında i HER AKŞAM 5 , 
929. 614 do ya numarasını ! Hafız Sclahattin beyin idaresindeki inceı:;az takımı <,.'alıyoı. 5 
müstashihen daireye müra- : FiaatJar son derece ucuzdur. : 
caatla itirazatı kanuniycnizi ••.ıı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 

IJstanbul İcra 
rivasetinden: 

.1 

Sıdıka haııımuı borç aldıl 
750liraya mukabil birinci dl' 
rece teminati rae edilen b 
içinde Yeni köyünde güzelcJi 
paşa mahallesinde kapalı 
kal sokağında cedit 307-
ı o el) evm bir bap hane 
lira bedelle keza ayni 
halde Molla çelebi mahal 
sinde Köybaşı sokağında <:# 
dit 302 No bir bap ha-. 
elli lira bedelle keza art!, 
mahallede cedit 294 No 
yevm kagir bir bap dük 
nın on altışar hisse itib~.,.._.. 

üçer hhiseleri 75 lira bedt. 
1 inde] müzayede talibi uh 
sinde ihalei evveliyeleri bU 
icra ihalei kat'iyeleri içi l, 
tekrar on beş gün müdde 
müzayedeye konulmuştur. 

Cedit 307 - 3()<) No h 
Meryem hanım ve A 
efendi haneleri ve .Bes · 
bey arsası ve tarik ile ın 
hat 90 arşın terbiinde 
ziden 42 arşını hane ve 
arşını bahçe ve ::.ekiz CirŞ 

bir katlı mutbahtır mü 
milatı dürt oda bir mu 
bir ev altı bir merdiven 
kömürlük iki hela bir ku 
bir sofa bir yük ve dol 
olup caddeye nazır ikinci ka 
daki odanın önünde şah 
vardır, Ya~ef efendi kira 
dır kıymeti 
1200 liradır. 

Cedit .'~02 No hane Alı 
met efendi arsası hamam ba1Y 
çe;i Mehmet efendi lıaneSl 
ve Köybaşı cadde:sile muhat 
75 arşın terbiindr. arazi üze" 
rinde mebnidir mü~teınir 
bir pabuçluk üç oda bir mut 
hah ve bir merdiven altı kÔ' 
mürlük bir sofa bir ııeIJ 
ufak hir tara"a çatı araS' 
mevcut olup medyunenin ~S' 
lidesi sakindir kıymeti mıJ' 
hammenesi 1200 liradır ce' 

dit 291. ö dükkan hamaıı' 
) olu hamam bahçesi ve Alı 
met efendinin arsası ve köy 
başı caddeısile muhat 87 at• 
Şın terbiindedir dükkanın ze
mini heton üzerine memıe' 
tezgah camekan ve munta 
zam rafları havidir kepe1' 
]eri ahşaptır arkaı;ı bir katl• 
mutbaha geçilir mutbahta bit' 
kuyu vardır dükkandan met· 
diven ile üst kata çıkılır bit 
sofa bir tavan arası mevcut 
olup dükkan kagirdir ~ 
tur. elektrik vardır kıynıeU 

muhammenesi 900 Jiradıt 
dermeyan. ve müddetin hita-1•••••••••••••11

:•••••••: Evkaf matbaasının 
~ında s gün sonra borcu _tes- ! Veresıye 5 
vıye veya edasına emval ırae: I : <livar takvimi 

A t yüzde beş zamla talipleri kıy-
:•• nas as ••• meti muhammene1erinden his· 
: Bale Heveti ! selerine musip mikdarı yüz· ! " : de on nisbetinde pey akçe· 
: Anadolu turnesinden : !erini teslimi vezne eyleme· 

ve iflas kanununun maddei : zmir terzihanesinde ; İlmi, edebi, cümleleri ha-

ah t vf'k 
1 

• ıon moda, ehven ffat- • 
m swıasına e ı an g ya-• • · tl ·r k ı • · d • larla ıühvletli ıeraltle • vı gaye e zarı arton u ve 
bmızda cebn ıcraya evam 1 ' • 
olunacağı malumunuz olmak• erkek ve kadın koıtüm- ; namaz vakitlerini gösterir di-

ve tebliğ makamına kaim bu 5 leri imal olunur. lıtanbul ! var takvimi çıkmıştır.Her ki-

] ak ·· ·1· k r· 1 VJllyeti karııaında No 17 : 
unm uzere ı anı ey ıyet •••••••••••••••••••••••• tapçıdan arayınız. 

olunur. 

• ıehrtnnze dönmektedir • I · 929 12 30 l d • : en ve - · tari ıin c 
: Yeni kadro - : saat on 16 ya kadar ihalei 
! Zengin varyete : kat'iyeleri icra kılırıacağın· 
•••••••••••••••••••••••= dan müşterilerin bizzat veya 

ı pilvekale müracaatları, 


