
~ 1 r<anunuevveı ı 929 i Yal: 1 Numara : 2 ,. .... ~·················~ 
• IDAREHA.NE J "······················~ • ABONE: : • İ lıtanbul Ankara Caddesi : 
• Telgraf : İstanbul VARIN : 

: ahil için seneliği 1488 : 
• : " o a memleketlere 2700 • 

\ Telefon: İstanbul t067 ;• ...................... 
Piata fstanbulda 100 Para 

l tıan tarifeye tabidir : 
~llll•Blll•ll••••••••••-' 

~ Arif Oruç ') Beyin mes 'uliyeti altında hergün çıkar Anadoluda 5 Kuruş 

lngiliz lirası mes'elesi Ankarayı şiddetle PF~~;;kj·1~:~ind~f:aii;~tR 
alakadar ediyor, tedbirler alınmaktadır Başpapas vilıiyet;Jle müracaat etti 

. B k - .~-C- l" 1 B - l.. Bas,1cl· il ON ME-- MLEKET-1N.~ PAPASLARI. DİN iş an ası Un1un1i ~1üdürü e a ey (un '-1 "' 

. GAYRETİLE BAŞBAŞA VERIP Paşa ile uzun uzadıya görüştü ••DEVLET BANKASie: MECLİS KURACAKLAR! 
- --- - : Halk bankaya : - ------- - ı k di k akında kanun Herkes bila kaydü : w • Dünkü nüshamızda 12 Ta,raftar a~ be~ ... n~ ta: 

1. l : hissedar olacak : ada rumlarının Istanbul baı nazar arının a u u ıç n P 

k sart ver ınıa l • (H ") • l x d larak baa- ropağandaya bqlamıılardırı ÇI lyor. • " "' k · ı • Anka.ıa 6 uauıı -• papaı ı5ın an ayrı ~ l b 
• giyece ·tır : . . ' : lı ba ına bir kilise halinde Yunan gazete eri de .u 

------- : Teıkılı kararlaımıı olan: idare~i için İstanbul baı pa- meı'ele ile meıgul olmakta-Ank~ra, 6 (Hususi) - eleıin~.e çok tiddetli te.d- : Devlet Bank~~ının pek • rası ile İtalya hükumeti dırlar. 
ıtliz lırasının Y'Ükselmesi birler almıya karar vermış- : yakında teıkılıne başla - ! arasında müzakere yapıldı- YUNAN GAZETELERi 

ve Piyasa hadis olan son tir. . : nacaktır. : ğını yazmııtık. Patris '' gazetesi, Patrik-
vaziyet üzerine hükunıetçe YERLi MALI GiYLEC:Kt 5 Haber aldığıma göre i Aldığımız malumata göre hane Senıinot meclisinin 
ciddi ve seri tedbirler alın Ankara, 6 ~ Hu~us:) ~ : ahali de bu banka ıer- : başpapaı Fotyos Efen~i l~al- son bir kararından bahıet-
ınııtır. İngiliz lirası mes elesı Turkı- m mayesine hissedar olarak :: yanların müracaatı uze~ıne mektedir. 

Evvelki klll yeye celbedilen ecnebi mal- 5 iştirak edebilecektir. ; Vali Muhittin beye mura- Bu karara nazaran Rus-
ozdinde M ~e~~ı· ~e er lere verilen milyonlarca li- 1 Bu hususta ketumiyet: caat ederek hariçteki .~ ya Çekoslavya, Kudüs, Yo· d • e ının ver- ld l A • 1 k d • kiliseleri ile temas temınını 1

1 
Bulgaristan Ro-lııf izahat üzerine b zı ·ı ranm amil o ugu ma um· • muhafaza edi me le ir. : 1 l . t' gos avya, 'b 'ht lif 

t db· 1 . a acı d =•••••11••••••••11•••••••• r ca e mıı ır. l manya v. s. gı ı mu e 
e ır er alınnuı ve bunun ur. A b s' ele e : - " Ayni zamanda talya emleketteki muhtar ve 

erine de lngilizin düttügü Hük7etçe . u :e h Y - ham borsasında sıpekulasyon hükumetinin teklifinden de on_ ,:kil kiliseler murahhaı-
aberleri gelmiıtir. lüzumun ~n zıya e e .::_ yapan muhtekirlerin takibi bahsetmiıtir. i:~ndan mürekkep bir mec-

Bll gün i B k miyet verılmesi karar t için polis müdiriyeti tarafın- Rumlar haf papas e~~n- lis teıkil edilecek ve onfki 
u f an asının rılmııtır. ... . .. . . dinin 12 adalardaki kılııe kll klltıe nıuın M. Celil B husuıi Zaten ötedenberi 1 urkı- dan sıvıl memurlar tayın 'lesı· hakkındaki faaliyeti adalarda mustda - k 

a ıu • . b h . . d mes . , l i hakkın a muza e-rette Bat vekil Pqa tara· yede yerli maileri kullanıl· edilmıı ve orsa ancın e üzerine iki grupa ayrılmır mes e es 
1 1 

kttr fuıdaıı .Kabul edihnittir. ması mevzubahs ediliyordu. muamele yaptığı görülen !ardır. ratta bu unu aca · 

I .~~ P. ile Celil 8. ln Son vaziyet üzerine ııddet- ve hiasedılenlerin derhal G. --ılyolsuzluklarrıı önü alınıvor nııılız lırau nıes'elesine da· li bir kanun yapılması ve derdeatl için emir verilmtıtir. .. Ol u eı - ' k yakın da 
ııli ~uzun boylu müzakerede herkeıin yerli mal kullan· Ayni zamanda borsa komi· Munakasa anunu 

lunduldan anlqıbnııtır. mıya mecbur tutulması ka- &erliğine evrakı müshile . ı· te konuşulacak 
Bu ~snada İngiliz lirası- rarlaftırılmıştır. A i ibraz edemiyenlel'in mua - mec ıs 

biı olnu on zükseliıi SPEKÜLASYONA M N . -
1
- ~ 

Ot.:MAK f(:IN TEDABlR me e yaptırılmamaiı ıç n 
Haber aldşgıına gör; 

Hükriınet lnriliz lfrast mes~ 

ALINDI tedabiri lazime ittihaz edil-
lıtanbul kambiyo ve es- mittir. 

~illan Hriciye Nazırının Beyanatı 

"MağlObuz, hakir değiliz!,, 
Fenerliler 

Kazandılar 
İSMET BAŞA HER İKİ 

TAKiMi OYUNUNU 
DA TAKTİR ETMiŞTİR 

1 ı 

il .• ~\ ~ 
--~\tib ··-~' 

~ A f.!ff Wii.J/ 
··· Artık n1ilJetler nıukadderatının bir 

devlet veya ittifaka tabi okluğu 
zamanlar çoktan geçıniştir! f ~~.~ r;~!/!!!i!J!J 

·~ z ~~ 1ıı 'ı · J . >~:. f//i/i/JI' 
Ankara, 6 (hususi)- Fe- 'ı ~ ~~-.~==~·;,.,,~~ı~ 

an ya arlciye Nazırı Artı mi et er arasındaki maç çok heye· "r... •fi , ~ ~ '(lf!A'. 

&' 

' j 

Alnı H ------ k ll l mukad- nerbahçe ile Muhafız gücü ,,

1
.., .t:<.· ~1' , · .. 

1 
, :t/A 

RayLıtag Me·lisinde milli· deratının bir devletin veya canlı oldu. Fenerlıler güzel 1
1 

ı-ı.""'V:~ . 4!f 1 r~w~ ,ı 
yetperverler tarafından yu- bir heyeti ittifakıyenin nü- bir oyundan sonra Muhafız. \l ı ~'~v 7 ~ •ı1,:{J ft@jj(ffj~, ı~/ / ~ 
ng l" • )\ ~-/ 1 '// f/,Ji/J-1.:f OM e,. Pv k P anının reddine dair fuzuna tabi bulunduğu za- gücünü bire karşı üç sayı , l ,~\.. f'7 ,qıı ı · N~r"'' :i' ubulan bir teklife cevap manlar çoktan geçmlttir. ile mağliip elınittlr. 1 1 ' 

1 
·1 anlatan birkaç 

arak ıu •özleri aöylemiıUr: Al da bu usulü Ba!lvekil İsmet Paıa maç- Son zamanlarda Devlete Birbirkerı e bu ııleri adeta _ Alnı manyanın .., " k ' "na asacı 
anya hükihneU hareketi bırakarak gittikçe ta hazır bulunmuş v_e ?yunu ait. toptan muna ~sa mes e- ~u inhisar gibi idare etmek-tarafından Yung planının . d' dikkatle takip etınıştır. Is- lesınde yapılan yuzbınler ve ir. kabul~, Almanyamn harbi daba v~sl .mıkyaslard.a ığe~ met Pata her iki tarafın o- hatta milyar!arca liralık t~7!;r taraftan Devletle 

umumıden dolayı mücrirnl- usuller ıttıhaz etmesı kendı yununu da takidr etmiftir. yolsuzluklar şıddetle nazarı g bazı mukavelelerde 
Yetini itiraf demek detti- menafii iktızasındandır. fenerin yaptığı gollerin iki- dikkati celbetmif~ ıunun ~u: Y~:::esine göre teslimi ıart 
dtr. Şimdiye kadar bütij Almanyanın harici siya- sini Zeki birini Ala atmııtır. nun menfeati ugruna mılli n

1 
malın bilahare deiıı

hükumetlerimiz bu isnach setteki vaziyeti hiçbir za- Muhafız gücünün golünü h~zinenin bir çok za~arlara ~~rdfği ve hazinenin y(iz-
al dd man haki bi g"lübun Sedat bey atmııtır. ugratılmakta olması uzerine bi lerce Ura zarara sokul-enen ve resmen re et- r r ma __ _ . bir münakasa kanunu n k k tmi ti 
mitlerdir. vaziyeti olmaınııtır ve ol- ALACAG IMIZ 600 yemi t duiu tabak Au e f r · M 

Al h yapı mı§ ı. d Evvelce vrupaya ~n-man ükfımeti memle- mıyacaktır . Namuıkarane MİL YON DRAHMİ İMİS Bu kanunın pek yakın a .
1 

bazı me'murlarm çok 
ketin tahammül etmiı ol- bir inhizam bize gururumuz- Patris gazetesi Hükft- Millet Meclisinde müzakere derı en tı imaları lizım-
d k " kı ' k b ı d"l ği haber ucuz sa n a ufu YÜ ün agırlığına v.a. f- dan hiçbir fey kaybettirme- metimizin yunanlılardan.~~~ ve a u e 1 ece elen malları lstanhul piya-
tır · Ancak ıuraıını da ıtıraf mi ti Alın A milyon drahmi istedıgını olınmıştır • 

1 
g d n ı"ki misli fazlasına ı r. anya vrupanın D- - k yo suz- sasın a , 

etmek icap eder ki Yung rtas d "h· b" . yazmaktadır. Bu para Türk un muna asa d ki ldıkları da ayrJ bir mesele lıı. D 1.. i b o ın a mu ım ır vazı- b d . y . d 1 ki dair Ankara a a P «Dl ovı p anına n ı eten mü a illerinın unanıdan a u arına bu. t kil etmektedir. 
oldukça hafiftir ve bu plan yette bulunmakta istikbalde terketmiı oldukları emlakin, muharririmiz tahkika~ta ld _ et Millet Meclisinden geçe· 
neticesi olmak üzere Alınan de uhdesine terettüp eden yunanlılarıu Türkiyede bı~ lunmuı mes'eleye daı; a biİ- cek olan kanunun millet 
iktısadiyatı ecnebi nüfuzun- vazifeyi ifaya çalııacaktır. raktıkları emlak kıyme,tinden ğı malumatı telefona hazinesıni zarardan kurtara
dan kurtulmuı oluyor. Vakayii kuvvetli nazarlarla fazla olmasından ileri gel- dirmittir. h bi "mizin cağı ve zavallı halkın bin 

tak . t' Ankara mu a rı h - k Ml"tl (d Fransa Rem mıntakasını ip ediyor, bütün hakikat- mıı ır · 
1

.. ta öre Dev· mi net ve mus u a a anı-
k açQ-~ verdigi ma uma g . d ı damla) verdiği verğilerln lmilen tahliye etmeii ta- leri cepheden tetkik ediyo- TEŞEKKÜR let münakasaları itler, n .e a f t d- kü l 

1 1 
hh h H ı ki en zı- bazı men aa Uf n er n n a ilt etn\lttir \re bu taa • ruz. er halde mümkün o- (Yarın) hakkında tevec- yapılan yolsuz u ar 

1
_ _ bl ini doldurmasına mani h .. dü - d l h ) d k h rf uıu u mu- ce er u nu tamamile icra e e- an er feyden istifade e- cüh gösteren ( Akıam ya e apa ZB:. .. ! .. · · . olacagı" ümit edilmektedir. 

kk.. d . ti d goru mı:! .. \.Letı. I. ceği füpheıizdir. deceiiz. refikımıza teıe ur e erız. racaa ar a 



Gündelik makale : 

m.ıv sm HAKİKAT Ecnebi Matbuat Hulasaları ve Tel raf Haberlerı 
D6n çıkan ( Yarın ) ın 

(8)na tayıfaıınclatürkkun- Bi~KAL KARAYAOTORAN ' YUNANLILAR VE İMZALANAN 
duracılıtı hakkında küçük VAPURLAR QİN İŞLERİ! PROTOKOL 
bir tetkik varda: Bu tet- Nevyork 6 ( A.A. ) Paıo ( Samoa)6 (A.A)- AUna, 6 (A.A.) - Ame- Moıkova, 6-( A.A. 
kik tark milb kunduracılık Beynelmilel tediyat banka- Levington Court vapuru, rikan elçlıinin tetebbüıü ü- Mukden hükkmeu m 
aaa'atlnln korkunc bir akı- ıının tetkiline memur ko- cumarteıiJ günü tıttmdat i y büküm U b ılll ile M.Simanoveıki 

i ti 
- d 

1 
zer ne unan e arp 

bete doiru ıttmekte oldu- miıyonda Amerikayı temıil fare eri gon ermlt o an l h d 11nda demir yol müdilr 
N i h Si i h 

a ey in eki miaakı imzala 
funu ıöıteriyordu. etmlf olann Amerikan ban- orv c t vapur nu 16r- - muavinlerinin ıureU 1 

Tezılh sahibi, kalfa ve kerlerden M.Jackıon Rey- müı oldufunu telılzle bil- mıt bir devlet ııfatile ihtl- damına dair bir prot 
çırak olmak üzre fıtanbul- noldı, yeni bankanın mü- dirmlttlr. Bu vapur, • Ho- mal Moskova ve Pekindeki imzalanmııttr. 
da (30,000) kunduracı aan' a- dürlüğü kendisin teklif edil- nolulu,, nun takriben 80 mil ıefirlerini, nezdinde bulun- BiR Y ANARDAC 
tklr bulundufu anlaıı- dili takdirde bu teklifi ka- ı cenubu ıarbiıtnde klin duldan Ruı ve Çin hükümet- FortdeFrance,6-(A.A 
byor • Yine bunlardan bul etmlyecellnl beyan et- "Gardner,. aclaıı açıklann- lerine birer nota tevdiln Pele yanardaiuım in 
( 10,000) milıtakil tezgah mittir. · da karaya otumıuıtnr. Alı- memur edecektir e sahilin bazi noktala 
aalılb bul k da lzd N · manzarasını delftUrmft•ı•ıJbı 

1 unma ta r. Çinde bitmiyen nan teı e orvlcb StU Meksikada bir FRA sız MAAR11'' B 
Son zamanlarda bnyilk Yapurunun temamen harap grev 

aanaylln T6rkiyede ınkl- karışıklıklar olmut oldufu ve vak'a ma- vv-York, 6-(A.A.)- ~arlıb (A.A.) Meb'u 
pfa baılamaıı yani fabri- Şanghay, 6 (A.A.) - Rf- hallinde bulunan • Levina- Mekıikadan gelen bir habe- mec ıfl b~r ıe~e celaeal 

' 11" hıo.'- • M k k maari utçeaınin m 
kalar teılı eclllmeıl tabfatlle vayete nazaran, mi 1 wdl- ton,, vapuru ile diler bir re naza~an e ıi a ile reıine devam etmlf ve 
küçak tezılh ve ıermaye met "Fengyuhıianb,, nın ma- vapurun, tayfaıını kurtar- Verakrüzu biriblrlne rapte- haaaa M Mart il M 
aalıiplerlnl rekabet sahaıın- iyeUndekl jenerallerl para mala çalıımakta olduklan den Ye lngfllz mala bulunan rtotnı:.. . meh:llt e m~ 
da ıı yapamamaia mabkam ile satın almıı o ldufunclan bildiriliyor. demir!olları ameleılnln bu meaeleıf bakkmdaki be 
edecektir. Bnyiik aanayUn mumalleyhln kuvvetlerine Yunanistanda gGn oile yakti ırev Jli.n natlanm dinlemitUr. 
glrdlli yerde milltakll kü- ka H 1 tl d 1 TO .--... etmelerine intizar edilmek-

• LI 111 onan eya e n e cra Tu.n BURANI ed FUKARA 
-"'- sermayeli tftlllll enn edllm kt ola k .. b - • - t ir . .,..... e e n aı en are- Sel 
ya•at yavat yok olmaia mah k b lf 

1 
hl b im lnlkten blldirildilfne Mekılka meb'usan mec-

k6m olmalı pek tablt lcli.Nlte- lb 1 ll tam u Uf ıore ton aylarda Yunanlı- liıi dün kabul etmıı oldufu lı Muır-Mamuradan 
kim ayni rekabet ve ıer- gibi iıe de y angçe nehrinin tanda çıkan UiUin buhranı- bi kar d yor: 

bG-""'ütGnlin dük- aol aahllinde Nankinln kar- nm aebebl ıudur : Çekoılo- 1 r arfın~~~etinh e arevcl- Burada Mildir ve 
maye 7uaa " k er tara uan atb hare- diye reisinin himm ti 
kin ve küçilk tezglh ıa- ıııında Pukov,, da yeiden va ya tütün inhiaar tdareıl, ketleri halduncla verilmlt fukara ahalinin m e • 
hiplerinl tedricen amelelik, kargaıalıklar çıkmıı ve diln bet milyon kilo Makedonya olan lzahab taıvf p etmlttlr. yıkarunalan için bir 
etmeie eli ve kolu ile çalıı- iki aıkerı fırka iıyan ederek ve Trakya tütünn almafa Demlryollan kumpanyasının mam lnta edilmlfUr. 
mala mecbur bırakacaiı da hüldunet kuvvetlerini ılllh- karar vemıfıUr • Çekoılovak milme11llleri areve ııttrak e- Bu hamamlarda 
bult bir hakikat idi. tarından tecrit, dükklnlan tütün inhisar ldareıl tn- den bOtOn mOıtahdlmfnln tır yıkamak için bet 

Fakat Tiirkiyede henüz yatma ve f6mendöferleri tün miibayaasına bu ayın yerine baıkalannın alınaca- vuz, YÜZ yıkamak için 
ne bilyGk 8&1\ayl tee11üı et- zaptetmitlerdir. Aıiler, "Pu- yirmi betinde batlıy•caktır. tına beyan etnıiılerdlr. mahal, yıkanmak için 

mlf, ne de korkulacak de- kov- Tientıln,, tömendöferi Bu haber üzerine Yunan Çl LlLER FRA SA YA havuz, soyunmak ve ıe 
recede uametli sermaye \berinde bulunan mahalleri tütün tacirleri Yunan k6y- TEŞEKKÜR E'ITİLER mek için yer ile, eıya 
vardır• KGçGk eınJa ıe-~ etmek IGdnden tJttba •tm ~- P ..... , e - ( _.... mabm bir ••ba.t 
lince: doira ilerlemektedirler. p7Hifta..'7eft • Mr elçlıl M. Briand'ı ziyaret k d ~- Te 

Bunlar da sermaye, kredi lcla .,. -- zaman için nihayet Terml.: ederek Çin-Rua lbUllf a ın hizmetkarın idare1 

f 
al ela Aıiler yo ~tona lerdlr ına tevdi eclllen ba 

JOklalu, fablt alz bD ,ıtmek emrini almıtlardır. ' mildahale etmıı olmaımdanmem 
kalmak ıuretile zatenezlllp Gerek Yunan ve ıerek- dolayl t kkür rün erkek ve bir ,on 

eli ordu Zamanın dofurdu- HükOmet orada Kantonu se ecnebi tüUln Ucaretane- . ete . . . etmlıUr. dınlara tahılı olunacakbl' ::. '/ W.:eı. miitkillJ.tı.haJ•t tebclit etmekte bulunan lerlnln batında bir milyon Dıyet mecılısı mesaisine lmroo adası metropolidine 

:alıhtı vergilerin küçOk Chanaf ath Valıfn kıtaabna kilo tütiln tedartklle allka- V başladı müsaade edilmi§ 

f 
h.:Uayeedecek koru- kartı mühim kuvvetler tah- dar olan Pakato biraderler artova, 6-(A.A)- Di- fmroz adaıı metropo 

eına ı ' cb yet mecllıi bir k b ..1. f _ 
acak miktarda olmamaıı, ıit etnıittlr. var r. kald ay apa wnln unroza ,ıtmeılne m 

1 ' la aktan sonra tekrar me- aaade edllcliil 
knçilk tan atler menıup nm ve ( Devlet müe ~e elerini ratif ordu münakaaalarma salıine baılamııbr. il d 1 rum m 
biitün bütiln hırpalamıtbr. idare edenlerin kötü bir ıfremlyor, (Sanayi Bankası) HAYVANAT BAH F.Sl n e aöy ~~teclir. 

Şimdi bOtün fU sayılan görenekten ba ka bir şey ol- da devlet tılerfnde y in Kahirede11 b ·ı /' '[' Ç Tıbbıyeliler kongresi 
aebeplerclen batka ortaya mıyan Şekil 'c u nlcülükleri) kalıyor rok mala ızl - Buradaki hı c m ıyor: toplanamadı 
ku 

ti rl blzlm memlekete l b ld ki il , y ucuza o - ayvanat hah- Don 1 ne e dolayııile ıtan u a mi i maıı tabii bulunan kundu- çeılne konulmak Ozere Hin- çtlma etmlı 
,are bily(lk rakipler çıkmıı ayakkabıcılar mahva mah- ra itlerinde lıtedtklert ffat- diıtandan sabo alınacak Tıp talebe cemiyeti koınewı...-
bulunuyor. Bu rakiplerden kfim bulunuyorlar. lan kabul eltiriy la iki fil için 660 Mu liru al müaaade alınamadıfı 1 
biri bqGn için (Sanayi ve (Sanayi Bankaımın) yap- N Ucecl or r. nı - ıta il ır ı- toplanamamııbr. Konarenl 

Ba k ) 
dı e e de ıu bll 1 n ıına ma ye nezareU neaGn ı...u-- ed 

Maadla n ası r • bit rekabet bir derece ı ha k 
1 nıuv fak t ~........ eceli 

Eaaafın ılklyetfne göre: mazur görülmek kabil olsa :eu:.::: tabı: : .. ~~yor, a a etmittlr. idin deifldir. 

bu banka kendiılne devre- da devlet mQe11eıelerinln c;rü zarar Sultan Aziz d • d 1 h l 
dilen (Beykoz) Kundura bu' milli san'au himaye et- ı , yor, üıtelık binlerce evrın en e• 8 ar 
Fabrlkatlle, (30,000) san'at- meleri lizmıgelmez miydi? ~~~=-ve ıüçıüz ka
k&rclan ailelerini geçindiren Kunduracılann ıenelerce yor ar. muayyen za-
( 10,000) dilkkAn ve tezgilıı evvel yaptıklan bir ( koo- manlarda d~inlara ufrı
tplslil• Ye blnneUce kapan- peraUf) vardır. Muhtelif yan tahıildar ve icra me
mata mahldunetmlftlr. Çok ldlçak sermayelerle el ve murlan ne yapıyorlar? bu
aa bir hakikattir ki, tim- çekiçten baıka kudreti bu- nu sorabilir miyiz? 
clkNn tam ( 10,000) kalfa, lunnuyan bu ( kooperaUf) Herhalde fıtenillne mil
çarak •e lfçl ltliz kalmıı. pek llA devlete alt bilyük li kunduracılann devlet -mn
Ekmek paran kazanabilmek milnakaaalara ,ırebillr, belki nakaaalanna girebilmeleri 
için aan'at ve mealeklerinl de Sanayi Bankasından daha kolaylatbnlabflJnfr, koo;;;= 
deilftlrmlılerclir. ucuz it yapabilirdi. ratffteld eınaf biriblrlerine 

Tabu bu adamlar milı- Halbuki ( uıulcnli\k) on- kefil olmak ıureUle leıblllt 
takti 1f tahlbl idiler. Dev- lan devlete ait milnakasa- görebilirdi. -· • , . ı F.'r!-i.J.tH: ... ~ ..... JJ'ı,.:.('_r, ı (,J. .p. _ ':.1.i!l:..1- :ı.. 

1 
~ ~ -

letln bir luaını verglıfne lara girmekten menetmek- Bugiln (10,000) f aan'ab Bak$ll/la yahu cambazlı!Ja ım ba'1adın? 
lftlrak=r umumi ha- tedir. Kooperatif, bQyOk terkeden kunduracılann Hayır, firkel vapurlarma · · k ıaı· -..ı· 1 , . grrıp çı mayı ım r:uıyorıım •• 
yata e muavenet devlet tılerlne atrebllmek yann ekmek yedikleri tez- r<s~u~ Azız zamO'!Jnda rıkan ve fimdi tarihl bir ıwıika mahi· 
ediyorlardı. Buıtın biitiln için (pey akçası ) bulama- ılhlannılcapac:Wdaıım•,are- yelı'ft almıı) ~an bır mecmuadan) 
-' bU aklhete maruaclur. maktadır. ceifz f • - 1 al'lll u çok dikkate taJ&D kardratilrleri dünden 

Bir bank•ma rek•beU Bunun içindir, ld koope- .a orF ORUÇ UbarenL~~fre batlaclı. Bu karikatlrleri heraGn mun•-n.ıu uınan.,...cataz. ~ 



YARIN 3 Uncli Sabite 

Bir fırın kapanırsa Kaçakçılar 
------........,.~ --

Arkasından bir kaçının da iflas Cürmü meşhut r)), ., ,,..~) ~ 
ettiği görülüyor 'halinde yakalandılar · -~\\~ ~liA. . lJ;ı .. /ı~·~ ~ #. z 

lstanh 1 k k ih . b . . . Taksi:de-A'1ı:-P:t1ar so t , , ~/ 7 : {f· . "4ı~y; ~ ~ z~,,~~!j~ 
u .un. e me tı- azılannın söylediklerını ay- . " rı.r,,/ ·~';~ .~· ,.f.'1·y;~~~i ~~~~~ 

cını temın ıle ugraşan fı- nen hulasa ediyoruz: kafuıda 6 numaralı Koç~- ~'·~!~~..:.::_·~-~~~} __.:~- :__ __ ,~===-
ncılar arasında tetkikatta lstanbulda ekmekcilik çok nun, Beyoglunda Hamal ko- . . . • 
lunduk. ipfda• k'ld d. B yuz·· d mürcü ıokafında 9 numa- Irakta Hıntlı memur Intıhabat 
Fı f' ı ı şe ı e ır. u en V lin 8 d Bazı fırkalar intihabata 
nncı esna ından aldığı- evvelce ( iflas ve zararlar ) ralı asi ' oga.z için e kullanmıvacaklar i tirak etmeye karar 

ız malumat d.kk t ı ()() K ü - d bah "' ' ul k 1 
. 

8 e §ayan o muş dör~ senede ( 1 ) e uru çeıme stun e çe- Irak hükô:metinin teıek- vermişlerdir 
.b?nmFa µdır. Dığer esnaf yakın dükkan kapanmıştır. van Necibin hanelerinde gizli külündenberi devairde isUh- Kahireden bildiriliyor: 

1 rıncılar d "h · 
ram b" ın a 1 rnale Bu gün ( 1000) Lıra ser- rakı imal edildiğinden müs- dam edilmekte olan birçok Meb'usan lntihabatına 

unJ ış . ır çok hakları ve rnaye ile bir fırın açmak ka- kirat muhafaza müdlriye- ecnebi ve Hintli memurla - kinunuevvelin 21 inci cu
üta~~-~ rııay:-k,t . edilmemekten bildir. Fakat ilk iş olarak tinden taharri edilmif, üç rm vukubulmakta olan ıt- marteıi günlnlü ba1Il~~11 ve 

uınısı şı ayetleri vard ( . d So d - , 1 1 kanunusan n ne cu-
etkikatım 1 . . . ır. un ) tedarık e er. nra a biiyük rakı fabrikaaı mey- kayetler üzerine, kul anı - marteıi pnünde içtima 

ız n netıcelennı a- h" ·· • · da kar l ak 100 kil kkınd l ya yazıyoruz· ır Tuccara bağlanır, veresıye na çı ı ar o mamalarına, mukaveleleri edilmeıl ha a neıro u-
Sernıa k · (un) alır, işe başlar. rakı, 2000 kilo cibre hitam buldukça tecdit edil- nan kıral emirnamesi üze-
j ye redf derdi 1 . . . ... k 1 d d im k rine dahiliye nezareti ctna-stanbul f I şte hızı huyu zarar ara musa ere e 1 it kaça cı- meylp yerlerine Iraklıla - k nd· 1 mi la 

ırıncı arı serma- 1 dir ( B yet ısmı mu ur ra y 
e ve kredı· , l . d sokan bu muame e · ug- lar müddeiumumillie teı- rın tayinine karar veril - Mehemmet Bey Klmil ve 
k mes e esın en d tt1 tü ı d .. ziyade ın tar• bul ay ccarı, un ccarı ve im e llmi1t1r· mtı ve bu karar hukumet fırka müfettiılerinden Ab-
kta ve bu ; d ıp (OO)un- fırıncı arasındaki kredi me- f" da b .... k tarafından alakadarlara teb- dül Halik Bey Saffet ve 

akın fırının k z e~ ne s'elesi )dir. f~ren uccıır uyu zarara liğ edllmiıtir. Abidin poliı merkez Feb.:; 

a etmektedirl:;~~şınku~·ıı!at· · Tüccardan söz üzerine se- gırelr.t b' . b .... k d IRAK DEMİR YOLLARI Mru yat zJ>.•'tf!d~:: m:cltıl 
•-ıı~ k . a a . t . ( n) ı rız n· ş e ızım en uyu er- B x t b"ld" .,. UI aI' anız alarak d·· netsız sepe sız u a ı . ı- . . a:1do tan ı ırz ıyor: b katibi Habip bey ve 

e içinde kapangeç~n ~tt s~- ğer taraftan (Belediye) kon- dımız ve: (Belediye memur- Irak Hüktimeti gelecek aya~~~to polis müdürü sal 
daha ıl an ırın ar hır trol hakkı da işin içine ka- farından .deh,etle korkumuz) sene iptidasmda Türkiye par Mehmet Abf e-

aç amamıştır un sebebı budur kol alası 
Sermaye ve k d ... ı·k .. rışır. · demiryollrile iltisak etmek fendiden mürekkep bir he-

.. re ısız ı yu 1 . Ç .. k .. b. d " f . i -'tml 
zunden ka nan h · fırıncıyı kontrol eden Be- un u ı~ eıa ınnı~ız üzre Bağdattan Musula ka- yet meclis daire~ ne •• ı-
dan bazılar;: da b" u "k~ırınflar- 1 lediye memurları haklı haksız kapandı mı kımseye dert dm- dar bir tlmendlfer hatb ler, mecliıilmeb usatantllve l-
a .. L!b· ır ı ı ınn 1 l 1 l t k kabi1 1 E yanın kapı arına ııra-
"<l.lU ı olan Q.-- d f ceze ar yazar ar, ister erse da- eme o amıyor. ma- temdldtne baılıyacak ve d lunan mühGrleri 
cı li ""uuaye ar ırın- .1 . . h ' 1 · ·· ·· ·· d sın a vazo 

e ne geçmiştir 1 ha ı erıye gidıp dükkanı ( 15 net u mes e eyı goz onun e bunun için yeni sene bütçe- f k il ahtarlan . lyan 
hele~~ncılann a~i zamanda glln sed ) ederrer. . tutmalı ve (.ceza) mes'elesini ılne tahsisat koyacakbr. b:ıka:bı Habip beye teslim 
k' ıye. memurlarından şi- O fıırmcı mahvolur gıder. ayrıca tetkık ed~r~k hakıyı Mecburi askerlik kanunu eylemiıle~d~r: . 
ayetlerı de pek çoktur. Bu Çünkü kendisi ( unu ) veresi- haksızı ayırt etmelıdır. Ba!Jdattan yazılıyor: İntihaba ıştırak etmıyecekler! 

ltıeınurlann yazdıkları (hak· ye almıştır. Kendi de mahalle- Ekmek makineleri Hüldunet bu sene mec- Kahireden: 
lı olm ) . .. . . . S d F ıTx. b Meırutt ahrar fırkaımın ıyan cezalar dola)'ISİ· Ierdekı muşterılerıne veresı- - on zaman a rıncı '6a url aıkerllk kanununun , tih b . ti .. ._ le · ~ . . .. .. . d m. ğ k IA d'· k meb usan in a ına 1f ra& nıa ı:;an'a•l"-ı· ve vermıştır. Tabu dukkan oB ... ama, yo urma, esme par amentoya tev ııne arar k h klanda evvelce 
nı ter t r: 4"!. "' k" 1 . d k · etmeme a 
bahs e ıne ~e olduklarından (set) edildiği için veresiye- ma ıne erı e arışmıstır. vermtıttr. Meclisin küıadm- vermiı olduiu kararı teyt-

~mektedırler. sini de topliyamaz. Neticede Fakat hunlar henüz inki- da kıraat olunan nutku den Kahire gazetelerine Mı-
Is ırınctlarm dertleri burcunu da veremez. şaf etmemiştir. İşte bizim ha- kırall de bundan bahsedil - sırın her tarafından binler-

-~ul fırıncılarından Frıncı da iflas eder, ( un) kii dertlerimiz. mektedlr. ce telgraf gelmektedir. 

==- TEFRiKAMIZI KESER SAKLARSANIZ Roman bittiği zaman bedava olarak bir kitap sehibi olacaksınız 

-4-
~~d Pq bunlara ne yapım? 

edebil .. eltl Patam, SGleyman Pqadan bir ıeldlde istifade 
eycejiz. Sultan Muradı tahta geçirmek teıebbsülerln de ••• 

- ant b Yakalarla ' u zab kaçarmaldıiımı mı istiyorsunuz ? derhal 
r. 

- Evet kaçma1...... - Dü - b 
llUıncla b A ._ ıoz JUmmanızı .•• tilnünu& unca za-

Eskl':ı eri bdolhaıntt size de ladretmedi mi ? 
.A-.,. en ıeryaver lclinfs. Şimdi adi bir fardiyan vazifesi 
•-.r"Jonunuz ! Halb··•-· l m(i.a-. ,___ oqq, ıu tan Murat iclas ediline mabeyin 
·~ Ouwuıız kat'icltr. · 
- Falq.t bttn btanb l 

nasıl kacınrına. u muhafızı iken bu papyı ellerimle 

- Elinizle neden ar_ kını 
Sı-ıı ""' k -'d Sçıraca tınız? Nöbetctlert gevıet.niniz. 

Yu 1pyer çı ar •• er. ize d• bir 1 B k tey yapamaz ar pap. •.• 
~yo= :naıaıp a.ıaarak kaÇ1Da-,a lefebbGI edece1tnl zan-

- Bir der a tecrübe ediniz. Bizim talıkikat•mıu göre Süley
~ pqaya hizmet eden bir Muıtafa vardır. Bu Muıtafa zaten 
l4lranmızclan bazırlanautbr. Yalnız ıizden çekiniyor. 

Kenchabıe bir az ceaaret vertnentz Süleyman pafayı kaçır
Dıaya muvaffak olacaktır. 

Ben biaat yarın muhafızlık clatreıhae ıeleceıtm. Süleyman 
l*f&Ja ellUılyetle kaÇllULIUU telkin edeceltm •• 

- Buna muvafakat ederim. Pqa de bizzat temaaetmem ! 
- Hay bay • • Bizfm fçfn bu belan da kif1cllr. Yalnız hiz-

metcl Muatafay~ ceaaret veriniz ! Vermeniz tartbr. 
Mehmet pqa aıll itiraz edemedi. Fakat latanbul muba

&zı ile bukadar açık beyan konutmlya cesaret eden bu adanı 
kimdi? 

- Azizim; Bu adamın asıl adı (Kleantt) idi. Ve ilkin bu
nuıı Kleantt olduiunU blr Sultan Murat ve bir de ApclO.lbamit 
ldll,ordu. 

1928 Senesi (Mayls) ayının ~ birinci Pazartesi akpmıydı. 
lıtanbul muhafızı (Mehmet) Pap daireden geç vakit çılaıııı, 
arabasına binmltU: konağına gidiyordu. da 

Beyazıt meydanında arabayı bir bafıbozuk ;. hmmt ya;aı-
bfı görüldü. Arabacı arabaya durdurmuıtu· e me aıa 

da ı tanımıyordu. Bu adam 
araba penceresine yanaıan a mı aı h fızm arabasına sokulu-
kimdt? Böyle geç vakit ne diye mu a fb 
yordu? Yabancı adam arabamn kapımı :ı::.e • frgİlmiıtt. 

Mehmet pafa · acaba bir deli mt? ıi 
' k baımı içeriye uzatıp: 

Hayır. Araba kapısını açara ti ri ıizmlıintz? 
- Saadettlü Mehmet pap hasre e 
Dl f ldı d deliye benziyen tarafı yoktu. Bil· 

.e ı.ı ye 
11

b
1 

yadnüza _ amı~sr. .. 6 söhbeti yerinde efendiden btr 
AJUI üıtü afı gun, llV• 

adama benziyo•du. 
Mehmet Pap: dl 
- Evet ojlum, benim, cevabım ver • 
P d .ıt.. adam araba içine daha ziyade abamıı, qamn tanıma ı •• 

muhafız Pqaya bir nfpn göstermiıti. 
Ve Pqamn kulaltna egilerek birıeyl~r fısıldadı. 
Mehmet Pqa: 
- Nerede? 
Diye sordu. o adam ne ıiylemitti • Pqa kimi ıoruyordu. 
Mehmet pqa yabancı adamdan cevap beklemeden yanında 

yer açarak mınldandı. 
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ViLAYET EMAfiET' AnıiYE- MAARiF nr..n;rroıi"s HADERLE~ 
lJİR HİCAZ NAZ 

Öldürüldü 
KATİLLER KİM? Bir ev çöktü Daru·· ıtu·· nun d·ıvanı Dayak faslı -.ı·n .. 

ACEM İIASA.~GANIN Elbistan ası er n en şup NI.SANMER. ASI·MIND· E . d l . ] 1 t LE'R ediliyor! Yarın içtınıa e ere { )renı ısa ıa · ı BAŞINA GELEN • 'FECİ BIR KAZA • İhnissüuda kartı isY 
n1l··111:.1i{as'a ve n1ı''ızakere edecek Beyog"lunda koltukçu ı F ı dd z Karagu .. mrükte Çalı so- - . etmiş o an eysa e uve 

d h lranlı Hasan Ağa evvelki k ti i k l lb . .. .• kağmda oturan Feri e a- d Ed b' t uvve er ra nıssu .. 
930 senesi bidayetinden Şimdiye ka ar e ıya ' gece kafayı şenlendirmek ku l . k b" "k nımın kizı M_ak~u!: hanıırın itibaren Darülfünunda Ba- Fen, Hukuk Fakülteleri ders istemiş, civardaki meyha - vvet erıne artı uyu 

niıan merasımı dun y~pı ır- rem Kanununun tatbikına ve kürsüleri tesbit edilmiştir· nelerden · birine giderek bir ~al ebe k'."'andıkl~rı v~ 
ken evin alt katındakı oda b l kt' Barem mü- Bu cümleden olarak Hukuk guz·· el sarhoş olmuıtur. baht Emır Suut ıle maı k t"t" ·· Mustafa av anaca ır. . . .. · .. - · d 5 h 'b" Ah 
çö müş, u uncu derrislerin mali vaziyetlerını Fakultesınde 30 kursu 14 Kafayı iyiden iyiye du - tın e 2 O mu arı ın 
efendinin kızı Ayşe hanımın l h de ek ve bugünden kürsüye indirilmit ve 99 manlıyan Hasan Ağa bir da ınahsur kaldıkları, Ri lm . d ısa e c k'l · ı ayaği kırı ıt aynı zaman a daha çok refahlarını temin dersten 11 ini müsta ı aralık Feridiyeye uğramağa ile Ahsa ve Hicaz yoi 
Nefise hanımın da ayağına edecektir. Bu itibarla mü- olarak kabul edilmit ve da karar vermiştir. kesihniı olduğu ıayi oba 
manğal devrilmit yanmıştır. derrislerin müderrislik bari- diğer 18 inin kürsü ve Tabii Hasan Ağayı o tur. 

Zabıtaca derhal tedabir cinde bir iş tutmaları ders sahiplerı tarafından halde gören sermayelerden Badiyeden varit olan h 
alınarak evdekiler diıarı ınenedılecektir. idare•i tensip edilmiıtir • bir çoğu sarhoıun etrafını berlere nazaran Necip c:k 
çıkarılmııtır. Bu itibarla Darülfünun fen fakültesinde de 21 alınıılar, bu arada umum - Hicaz dahiliye nazırı Abd• yece 

E anette· ıubelerinde tasarruf maksa- küa·sü 12 kürsüye .ve ~2 hane sahibesi de Hasan lah hin Süleyman ElihV' göst 
, m , , : , dile kürsüler üatünde ısl.'.'hat d~rs. 10 derse tenzıl edıl- Ağanın yanına gelmiıür. asileri tarafından Riyaz y 

OSKÜDAR - BEY KOZ YOLU yapılmaktadır. Darülfunun mıştır. Hasan Ağa umumhane l d k tl dilın' t' k d ld. D Nlf" d' un a a e ıt ır. Şose VaniköyLine n ar ge 1 
fakülte meclisleri biribirini aru unun ıvanı yarın sahibi olan hanımı kanlı 

Üsküdar -Beykoz şosesi- takiben toplanmakta kürsü- içtima edarek Fakülte mec- canlı görünce bu sefer ni _ TALEBE İÇİN 
in tecdiden intası ameliyes- terle dersleri tahdit etmek- !islerinin kararları üzerinde yeti hozmuı : Dün ye~~r yurt açıldı 

:e devam olunmaktadır· Yol tedir. müzakeratta bulunacaktır· - Özüm böyle ıekker -8rta tahsil talebesi iç 
Vanıköy iskelesine kadar • -- - - hand ararını. Aman canım Yurt tesisi münasebetil 

i 

gelmittir. Maamafin bu inta Adhyede: Vilayetle: yoksa huri misin! dün Fey:dati mektebind 
ameliysi yüzünden Emanet YENİ, OSKÜDAR MÜDDEl- POL1SLEH1N ELBiSESİ Falan diyerek, ev sahi- bir müsamere verihniotir. znu 
fen heyetile bir kısım yalkı UMUMlSl VAZlFESlNB YE~İ lllR SEK1LDE besini.n üzerine saldırmııtır. Bu müsamerede fiir o': ida 
sahipleri arasında istimla BASLADI YAPTIRILACAK Bunun üzerine umumhaneci k b· d t' ttO bu h ., ... unmu~ ve ır e ıya kü mes'elesinden ihtilaf zu ur İcra reisliğine leyin edi· Polislerin e1bise:.i değişiyor kaddınlba' H~san Ag~ art -temsili verilmiıtir. Orta tab' 
etmtıtir. -·- len Suat beyden inhilal e- Polis elbiselerinin tepdili sın a ır munazaa çı mış ır. sil talebesi biribirlerile kO-Hasta hayvanlar satılmıyacak den Üsküdar müddeiumu- tasa nur edilmektedir. Umumhanede bulunan k h b h ld b11' 

1 b " l- a le H nuşma ve as ı a e Marmara, Kaı·adeniz ve miliğine Hukuk mahkemesi Polislerimize mahsus e - u ·un serm ye r asan _ __.ırt 
B bı.sler haki renkte ve zabit Ag"ayı bastırmıılar, terlik lunmak uzre yeni y .... - ne Akdeniz sahillerinden geti- azasından Asım . tayin e~ d ki d 

• rilen kümes hayvanlarından dilmiş ve tayin emri bildi- elbiselerinin imal edildiği ökçelerile bir güzel ıslat - binasına gi ece er ir. .!f!!!!!" 

im Yeril. fabrı'kalarımızın kuma· mıılardır. 'h k- ki - "nÜ yolda hastalananlarını tü~- ri iştir. I d k H nı ayet ope er yuzu ' 
carların çingeneler vasıtası- Asım B. perşembe gunu tından yapılacaktır. yice aya yiyen asan gözWıü yalarken mahal 

f b l t Geçen sene polls dör- Alayı bir aralık aokaktakl bekçisi tarafından kaldırı , le ıehre soktukları haber yeni vazi esine aı amıı ır. d" .. b müdiriyeti tara- çöp sandığının yanına bı -
E t b h Y K tli bir hakim olon A- uncu ıu e l ak k k l l "f alınmıştır. mane u a - ıyme . 'fesinde fından Ankaraya gönderilen rakmıılardır. ar ara o a götürü mu ı · 'n sım beye yenı vazı l H ' A"' .. d t" Ş d' H A h 

1
" vanların satı masını menıçı 

1 
ff k tl r temenni elbise polis forma arı ve asan ga çop san ığı ur. im ı asan ğa a~ 

Belediye merkezlerine emir mduv~ a ıye e kaputları tetkikedilmektedir. içinde bir güzel sızmıı, kında takibat yapılmaktadır• vermi tir. e erız. = ~ 

- · ' - -· · Rmanınızı keser kırarsanız hadhava kitap sahihi olursunuz 

-2-
- Bu urun gidelim; dedi. . . • • 

Y d k ya'Vaf bir sesle ıtızar eltı. Y b ı a am ço ı M h a anc d" _ d di _ Sizin arabanızla o maz. u a-H yır efen ım e t 
- a b - t kip ediniz. Arabanızı savınız. 

taralıdır. Lutfe~ enıM ah et pa•a itiraz etmeden arabadan in-
.. erıne e m ır b d 

Bunun uz ' b hayret içinde pa§aya akıyor u. P nın ara acısı 
mitti• aıa d' ki· 
Mehmet pata de 

1 
• konağa çek benim müstacel itim 

H di oğlum sen , O 
- ay k lırsam ve serasker pafa gece aratırsa s-

çıktı. Şayet geç a 

kuNdara a"ıtti dersiniz! kl b k 
ı:t h t paşa arabanın uza aımasını e -Yabancı adamla Me me 

lediler. ' dN d .. l r Az ötede bir kapalı araba duruyor-$ geriye on u e • 
onra .., ru ilerlediler. Arabaya bindiler. 

du. Ona dog b idi'l Mehmet paıayı alıp götüren 
8 raba kimin ara ası • 

u ~ . raba ile nereye gidiyorlardı. 
adam kımdı? A b Beyoğlunn gidiyordu. Fakat nereye, 

B Çhul ara a 1 k l 
u me h . emte gideceklerdi? Perde eri apa ı 

· ine angı 5 d k d kimın ev . ' kanatlı kapıları hemen açılmış ar ına a ar 
landonun ıkMi okuşundan Be yoğluna gelmi~ler, oradan 
dayanmıtb· ercan y . 

Ali) semtine gitmişlerdı. . 1 
(Kıhç k h vlusuna girdiler. Arabadakı adanı, s-

B N "k bir kona a M h 
uyu Al k Mustafa paşa zade e met paşayı 

b 1 hafizı yana d 
tan u mu b.. .. k bir odaya buyur etmitti· Bu odadan eniz 
denize bakan uyu... d Dolmabahçe ve Çırağan saraylarının 
görünüyor. Ay ıfıgııı a 
kurfunları seçiliyordu. 

d · e buraya getirmitlerdi? Koca konakta 
Mehmet pafay~ ne ::.zlığı vardı. Neden sonra odaya bir-

k lık bir magara ı h d' 
aran d ta ya•lı denemezdi. Da a taze i ı: 
i l ti Bu a ama or ır h k f 

g nn 
1 

• h ti ri sefa geldiniz. Size za met verdi e en-- Vay pafa azre e . h , . d 
kt ·terlemiş Mehmet pafa emen yerın en dimiz! diyere en ı ' 
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lırlamııtı. Koımuı kendine doğru gülerekten gelen zatın elle· 
rini yakalaını~ öpmüıtü. 

- Yallah, ziyarette kusur edildi. Şu sıra mazeretimiz 
mühim. Malum, · Süleyman paıa mes'elesi bizlere göz açtırıp 
nefes aldırmıyor. Kusura bakılmasın, efendim dedi. Odada iki
sinden başka kimseler yoktu. Paşanın çavabı üzerine kuytuca 
bir bucağa çekilmiı!er, görütmiye baılaınışlardı. 

Zaten, nıuharız Mehmet patayı davet eden zat ta SüleynıaP 
paşa işine alaka gösteriyordu. Vaziyetten Mehmet paıayı bu
nun için çağırttığı anlatılıyordu. Süleyman -pafa uzun zaman
danberi muhafızlıkta mahpus idi. Koca konaktaki meçhul adami 
bir aralık Mehmet paşaya dedi ki: 

- İstintıı.kın yarın biteceği söyleniyor, 
Neticenin vahim olacağı kanatlerine ittirak ediyor muıunu:ı 

Paşa? 

- Orasını hüda bilir. Fakat hissiyatını bu zatın mahvedilmek 
istenildiği merkezindedir. 

- Ya •.• Kmiuna dizmek ihtimallerinden bahsedildiğini itit
hıiştik •• 

- Bu adamlar herşey yaparlar. Pek memul olunur. 
- Paşa birader. Cemiyet sizden bir fedakarlık bekliyor. Bu 

sizin için ehemmiyetsiz ve fakat bizim için çok mühimdir? 
- Benden beklenilen nedir? 
- Maksat dolyısile insaniyete hizınettir! 
Süleyman Pc.ıa gerçe mukaddes cenıiyete mensup degildir. 

Pak dindar olduğu için belki bizlere düınıandır. Lakin bu zatler 
yakından büyük hüyük hizmetler görülmek mümkündür. 

Apdülhamit, memleketi itte ınahvediyor. lngilizlere Kıbrıs 
Avusturyalılara Bosnayı verıniyeceği neden malum, bir taraftan 
memlekette münnvver bırakmadı. 

Mebüsan Meclisinin ıön dafa tahkirini hep biliyorz, izaha 
ne hacet .•. 
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be aitUr B k'"k'" k be • u o un ihtiyar bir erkete ve ya bir koca arıyA 

t nzie~ılnl ilk defa meıhur Yunan feylesofu [ fiaagor ] zikir 
e m ıtır H tt. f · .. l ' a a ısagor un zamanında bunun vaııtaılle inıanın goz e .. .. 

gorunmez bir hale gelebileceği zannedilir, büyü yapmak 
'VeyaF bilakiı büyiiyil bozmak için bir tılııım olarak kullanılırdı. 

akat ( kurunu vuıta ) nın batında, ( ebliıallp ) muha .. 
:beıebrine girlldiii ııralardır ki ( Alravne ) hakkında Alman 

en ı esi ıneydana gebntıtir: 
Bir cani, anadan doğma çıplak bir halde çarmıha gerildiii 

~aman, tam mafsalları kırıldığı ande, son nutfeıi, son 
a~at damlası toprağa damlıyor. Bu nutfe damlaıı toprafı 

k~~~;rka::u~~~u:o:~~:r. Alrane, bir küçük erkek veya bir 

d Toprağın altından dofru, geceleri, tam saat on ikiyi vur-
Ufu zaman garip feryatlar itiliyorlar. Bunun üzerine yeri ka

~rlar. Adamlar pamuklarla kulaklarını . tıkadıktan halde, bu 
kuçül:: mahluk topraktan sökülürken okadar canhır~t bir çığlık 
koPa:-iyor ki çıkaranlar deh,etlerinden yere yuvarlaniyorlar ..• 

[ Şekspir ] de bunu hikaye eder. lıte bundan sonra bu kök
len mahluku eve götürdüler ve iyice muhafaza edildi. Her ye .. 
bıek 'Vakti ona da bir parça yemek götürGlür ve yeTIJıi ııbt 
olan cumaertesi günleri onu ıarapla yıkarlardı. Bu davalarda ve 
muharebelerde uğur getirirdi, büyüye karıı bir blıımdı, ve bu
lunduğu eve servet, refah verir di. Kimde bulunursa onu na
larlara cazip gösterir, kadınlara muhabbet tılıımı yerine geçer, 
kısırlığa iyi gelir ve kolay doğuma ugurlu olurdu. Fakat daimi 
alarak bir yerde bulunursa o zaman herkeıe azap ve kederler 
8eUrirdi. 

Oevfn difer sakiııleri mutlaka bilalare, musibetlere ufrar;kendi 
a&hibini ise hırsızlıklar ahlaksızlıklar ve cinayetlere ıevkeder, 

en aonunda. sahibinin mahvına ve caninin cehenneme gitme00 

•ine ıebep olurdu. 

VARIN 

-

5 inci Sahife 

I 

HABERLERi 

Ron1anınızı kitap gibi kırınız 

-s-
Prenıeıe, tam üç kafaıı olan pek ıık bir kurbafacağız, ıırbnda 

aözü olan diğer bir kurbata yavrusu çıkartbğını söyledi. 
Erkek yumurtalarını zarlanndan nasıl çıkardığını ve diierfne 

naııl aııladıfııu bir bir anlattı. Yümurtalar nakledildikleri bu yeni 
vücuda yadırgamadan inkiıaf ediyorlar; hayvanın baı, kuyruk ve 
bacaklannda büyük degifiklikler meydana getiriyorlardı. 

Profösör, sonra, maymunlar üzerindeki tecrübelerden de bah· 
setti ve iki ıebek cinsinden maymunu olduğunu, bunları emziren 
analarının hiçbir zaman bir erkek aza görmemif olduklarını an· 
!atıyordu. 

Bilhasaa bu prensesi en fazla meraklandırmııb. Proföılre 
bu husustaki bütün teferruatı en ince noktaları04 kadar soru• 
yör, anlamadıtı ilmi istilahları apaçık soylemeıl içi~ Pro· 
fösöre tarar ediyordu. Profösör (Ten Brinken) de bu sun i çift· 
leıme ve açılma etrafındaki bütün tabirleri . ve izahab biç 
çekinmeden, hisapsız, apaçık, hatta hususi bir lezzet duydu .. 
ğunu gizlemeden, ıöyliyordu. 

Prenses, yüzil hafifçe kızarmıf, müteheyyiç, ıonderece bir 
merakla Proföıörü dinlediği sırada salondan birden bire bir 1 
gürültü öldu: 

- Kirrr ... ahhhh! 
Duvardan oda hizmetcisinin kafasına bir ıey dütmüı, kız .. 

caiız çığlığı basmıı, elindeki güm üt tepsi yere dütlDÜf, bu ani 
gürültü üzeri ne herkes o tarafa dönmüıtü. 

Ev sahibinin kansı(Frav Gantıram) birden bire: 
- Ahi yazık canım Sevrjme! dedi. Nasıl olduda düıtO? 
Doktor Manan o anda yerinden ftrlamıt ve ağlamaya baı· 

layan oda hf:ııtıetçisi kızcağızın yanına gelmi,ti. Saçlannı 
arabyarak batına bakb, derhal saçının bir tutamını kesti, 
yaranın etrafını aüratle yıkadı akmakta olan kanı durdurmak 
için uğratmaya koyuldu; Bu 'arada elile güzel kızcağızın yank .. 

.,.,,. . ::.. - -· - ·- - ' .. . 



6 ancı Sahife YARIN 

SİNEMA - TİYATRO 1 POLİS HABERLERİ 
SESLİ FİLİMLER POLİS MüDOHO ŞERiF U. J3aJıkçı Kaspar 

VlYANAYA G1DlYOR l v ] 1 · X>gu ( u 
"Paramızla lngiliz propagandası dinliyemcyiz. " Kanunuevvelin yirminci İstinyede oturan balıkçı Du·· nku maçl 

günü Viyana' da toplanacak 
Son zamanlarda sinema- Son gelen Alman, Fran- l b 1 1 1 p 1 k ~aspar, Todori ve Koço 

o an eyne mi e o is ong- Ik K d f Lik maçlarının oyna 
ya olan rağbet, ve sinema sız ~incma gazetelerinde ces- resine davet edilen İstanbul eve ·i gece ara eniz e -

· · d b 1 k t t k dığ bir haf tava tesadüf sanayiinin tcrakki«i ayni za- li filimlcriıı yal111z ingilızce Polis müdürü Şerif Bey nerın en a ı u ara ge - " 
manda sinemada bir yeniliğe çevı-ihııe"İndcn bahsederek Viyanada bulunduğu müd _ lirken, Baban zadeye ait mesinc rağmen dün T 
ihtiyaç olmac:;ı filim fabrika- milliyet asrı olan 20 ııci acııl'- detçe Viyana polis teşkili- motörü kullanan Fuat Beyin stadyomu hararetli ma 

ı d'kk t · ı "· d k " sahne oldu. İlk müsab torlerını çok dü;ündürmeğej da yalnız ~iııema beynelıııi- tını tetkik edecektir. ı a sız igın en ayıga çar-
l 1 tı ı ı ·ı.e 1 r f'limle c.aye Hem suçhı hem gliı·Hi parak devirmi,ur. Galatasaray ve Vefa ta 
Ja~ aıııış · 1 c ı 1 

ses 1 1 r _, - O ;; Denize düşenlerden To - 1 1 k 
Nihayet in"an zekası Ye <'inde bunun da millilc7tiril- Evvelki gece sküdarda ara yaptı ar. Hep 

1 dori ile Koço kurtarılmıı, lerdc mürekkep senayiiıı inki5afi bunmı da ko· diğini im faaliyetin ~ineıııa- oturan Şecaattin efendi sar- n 
~csıı· fı"lu· 11 or- cılık için felaket olacaı-Tıııı hoı olarak nara atmıı ve Kaspar dalgalar arasında bu iki takım, dencbili layını buldu - ~ -t be f ta ğ garkomuıtur. 

tıva çıktı. yazmaktadırlar. o eye r ye arruz etme e 4 l 'l h d günün en heycanh tem 
J b 1 t Şe u· k ~ıe ınıct, '' t• ınc i yaptılar. İki taraf zaman Şerı't ı·ıe tfırkrc ismini Alman gazeteleri daha aı amııı ır. caa ın en-

. ') . . . . . disini meneden zabıta mc- ) a ı· a 1 n d ı hAkim ol 
söylersek ses makinesi olan ılen gıdcrck alınan ımlletı- I d man uyuna 

• M • • • mur arına a karıı gelmeğe Ka ragümrükte oturan süt- karsıhkh akınlar bir 
olan gramofon al':ı!':tndaki ra- nı boylc Ingıhz propagall- cür'et etmiı ise de derhal cu·· Mehmet memleketlisi ' 

k 1 d 1 t 1 d ğ takip ediyordu. Mamafi bıta o okadar ustaca ~uru - a!'.ına mu ı aç oma ı !1.nı k l -dd . 
. . . • . . . . . . . ya a anmıı ve mu eıumu- Mehmet ile yüz dirhem süt tatasarayin tazyikı daha 

muştur ki, şerıdın hareketı \•e ıngıhzce feslı lııçhır fı- miliğe teslim edilmiştir. mes'elesinden dün kavgaya 
ile mütenasip olarak ses çık- lnıi nlman toprağına ~okul- At tepti tutuımuılar birbillerini gırt- essir şekilde idi. Nih 8 
maktadır. Bmnın kolay ol- m:uuasını hükumetten talep Üsküdarda Kemal efen- ğına sarılarak boğuşmaya Galatasaray küçükleri ) 
madığını fiz de tasdik eder- etmektedirler. Buna da se- di sokağında oturan arabaci baılamıflardır. galip geldiler. 
siniz. Nltckim gördft~rfıııiiz hep Berlinin birinci sinema- Seyfiye, mechul bir askerin Kavga büyüdüğünden va- l<>t:ınbulfpor - Kunıkapl 
sesli filimlcrdc bunu a~ikfı.r larında gösterilen ingilizccli yedeğindeki at çifte almış k'aya arkadaıları uçuncü ikinci kupa maçı Is 
olarak hiscttiniz. İJk filim- se.ıli filimde ingilizcc ıııüka- ağır surette yaralanma - Mehmette karıımıf ve biça- bulsporla Kumkapı arası 
de yalnı;ı; kuş scfi çan gi'ı- lemeler ba~layınca halk gtt- sına sebebiyet vermiştir. ğını çekerek sütcü Mehme- oynandı. ı.S. baştan 
rültü<;fı ve diidiik ile bom se- leyana gclmi17 ve ıslıklar Mecruh sihhiye otomo- din üzerine hücum etmif, hakim oynamak sure 
.sinden başka bir yenilik yok- başlamı-:;tır. bilile hastaneye götürülmüı- kulağından yaralamiftir . maçı 5-0 galibiyetla biti 
ken, Elhanırada ki q Prad,·ey Filimin gösterilme<;inc de- tür. Mecruhun Yarasi ememiyetli Pcnerbahçe - Heşikta7 
~ 1 di f'l' . d - a-x-; vam edildiYrini <YÖren hallı a·x-· . 1 k l . olduğundan kanlar içinde Kupa maçlarmm son ı,fo 0 > ı ınıın c gor 11.ı:,.ı- o /") ıbııııız m a nl hareketlere Guraba hastanesine yatırıl-
müz gibi yava~ yava~ sccıli daha fazla sabredeıucmi5 karc:ı. Alman, fraııs1z sine- ve en mühimmi Fenerba 

ı · ·ı· d' 1 ıııacı1arı almanca fransızca mıı carih Mehmet kaçmıı ·ı B 'kt k ki i 8 filimler "Öz1ft filim olıııağa- paramız a ırıhrı ızce ııı eme- ikinci Mehmet polisler tara- ı e eşı aş üçü er 
da ba'?lanı1.tır. yiz diyerek nıakina dairesine nıükfı.lcmcli sc..<1li filimlcr ya- fmdan yakalanmıittir. sanda yapıldı. Bidayette 

Fakat filimci1iktcki bu- hücum ctmi~tir. parak inf,riliz ve amerikan Kaııape)·i çalmış garla beraber bir az ""'· . 
filimlerini ıııcnılekctkriııc m- b rı terakki ıııaa)e<'cf sinema sa- Akı1lı bir adam olan Unkapanında Değirmen- oynayan Fcnerbahçe ı 
kıııazlar"a sincnıacılı~ın kuv-

na3·iine \'e kazancına bftvük ıııakini"t hemen kapl"l ki- . el kere•tecl zadelerin ma- devrenin ikinci msfında 
"' J vctini kaybcdccc~inı söyle-

bir engel olacak ve pek ya- litl iycrck ee'ki fil imlerden nı<.:~c lüzum yoktur. ğazasına evvelki gün saat ikinci devrede faikıyeti 
kında bunun nctice'>i mey- birisini makineye takıu17 ve Fakat hizim gibi millet- 10,30 ta bir hırsız girmiı ve mamen rakibine bıraktı 
dana çıkacaktır. çevirıneıtc ba7lanıııtır. lerdc kendi para.,.ila İngilizce bekçi Şükrüye ait battaniye Beşiktaş ikinci hafayı 

Bu sözlerimden bir şey an- l Icrgün her memlekette diıılenıeğe ııar.ıl tahammül ile bir halı ve bir ipekli ka- arka arkaya yaptığı üç 
lamadınız. İzah edeyim: tevali edecğine şübhe etme- edecek. Zeki nape çalarak kaçmııtır. ile galibiyeti temin etti. 

l~on1anınızı kitap ı.,:ribi katladıktan sonra okuınavı 
.; unutnıryınız 
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larına vurmayı Ve dik memelerini atırtma yoklamayı da unut

maksızın •. 
Ona içmesi için tarap ta verdi. Mülazim Hasvtman duvardan 

düten ve ıu kazaya sebep olan ıeyi yerden kaldırmıı, havaya 
doğru tutarak, elinde evirip çeviriyor,. muayene ediyord~. 

Duvarlardaantika birçok şey vardı: hır ( kanak) sanemı, yarı 
erkek, yarı kadın; sarı ve kırmızı çizgilerle rengarenk boyan
mı iki eski ıovalye ayakkabısı, kurtun gibi ağır, koca koca 
lıp~nyol mahmuzları takılı türlü t~rlü silahlar. ~oı renk bir 
i ek üzerine basılmıı bir doktor dıploması, Gontıramn ecda
l.ndan birinin ( Sevilla ) daki Cizvit mektebi alisinde~ alınmıı 
diploması. Altın yaldızla yaldızlanmıf harikulade san atkarane 
filditi bir haç. (Çad) gölünün yetil tatından oyma ( Buda ) dini 

saliklerine ait bir çelenk. 
Bu düıen garip ıey bütün bunların en üstünde, duvarın en 

yukarısında asılı idi. Düttüğü zaman yerinden çıkardığı çivinin 
deliği duvarda derin bir oyuk gibi gözüküyordu. 

Düıen tey toz içinde, taı gibi sert bir agaç gülüğü parça-

sıydı: 
Kablettarih, tahacür elmif bir küçük insan teklini andırı-

yördu. 
Frev Gantram: 
- Ah, dedi, bu bizim Alravneclktir! .. 
Kocası izahat verdi: 

- Biz bunu ailemizde iki asırdan beridir ki muhafaza 
ediyoruz. Hiç böyle münasebetsizlik ettiği yoktu .. Dedi. Yalnız, 
büyük babam anlatırdı ki bir defa da gece yansı duvardan 
onun kafasına fırlamıı ... Fakat anlatılan bizimki haylı tüssülü 
kafa halinde lmiı!... Zira bizim zatı muhterem her akıam 
demlenmek adetindeydi .. 

Mülazım ( H Avtman ): 
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- Anladık ama, bu neyin nesi imit? dedi. Neye yarıyor 
Her Gontram: 

- Bu mu? dedi. Bulunduğu eve uğur getirir! Eskiden 
böyle rivayet ederler! Her Menaae'ye sorun, size anlatsıll• 
Buyurun hakalım, meslekdaıı azizimiz.. Söze batla bakalı 
tarihıinas efendi! Alravne menkıbesi nasıldır? Kısa boylu A 
kalsa anlatmak niyetinde değildi: 

- Canım, her kesin bildiği ıey bu! Dedi: 
Mülazım Havtman atıldı: 
Hiç kimsenin bildiği yok, Her Menasse! Dedi. Şunu bi 

izah edin, kuzum .. 

Frav Gontram da dedi ki: 

- Ben de her vakit kendi kendime sorardım acaba t" 
sakalet ıeyin manası nedir? .. O vakit Her Menasse anlatmayı 
baıladı. 

Sanki bir kitaptan bakarak okuyormuı gibi kuru, dümdilzı 
biri biri peşine söyliyordu. Sağ elimdeki ağaç kütüğünden inıan 
teklini de tempo tutarmıı gibi bir aıağı bir yukarı sallıyordu. 

- Alravne, Albravne, Mandragora - yahut Mandragola da 
denir. - . . Mandragora Ofiçinarum. 

( Seylan ) denizlerine mahsus bir nebat . 

Bu nebat orta denizler havzasında bulunur .. Bir de ıarkıce
nubi Avrupasında ve Asyanın Himalaya civarlarında. Yaprak
ları ve çiçeğinin uyutucu bir hassası vardır, onun için eskiden 
ekseriyya uyku ilacı olarak kullanılırdı. Meıhur ( Salemo) tıp 
darülfünununda ameliyyatlarda da kullanılırdı. 

Yapraklarını tütün gibi de içerler ve meyvelerini kuvvet 
ilaçlarına karııtırırlardı. Bu meyveler ıehvani kuvveti arttırır 
ve gebelik verlrmif.. Hatta Hazreti Yakup ( Tabaan ) ıiptl 
taifesine bununla küçük bir oyun da oynamııtır. 

Fakat rivayet edilen aııl en mühim cihet bu nebatın kök\l-



MlJALLiM BEYLERE Bu akıam ~1AJİK SİNEl\1ASI 
SOLNA Y YANS ve OLAH SANDOR macar cin

gene orkestrasının ahenkleri arasınd• timdiye kadar 
ekranda görülmüı en fen ve en eğlenceli eser 

"TE:N':J: 

Umumi tedris usulü 
Birinci cilt 

Faal Mektep Usulü 
Umumi tedris usulü 3 cilt olacakdır 1 inci cilt 
Faal Mektep, 2 inci cilt isticvap 3 ncü cilt TekŞif 

MACAR SEVDASI 
ÇİNGENE KRALI filmini takdim edecektir. 
Mümessilleri : VERA MALİNOVSKA YA ve ER

NEST VERBES Macar çingene orkestrası her gün 
saat 16,30 ve 18,30 matinelerJle her akıam aaat 
21,30 da Suvarede icrayı ahenk edecektir. 

uıuludür Her cilt 5 Formalık Cüzü halinde çikmakbadir. beher CÜZ 
25 Kuru,tur.3 Cilte ahuna olanlara % 25 tenzilat yapılır-. 

.. . Cüz: 1 çikdı 
Dokruh usulünün tatbikatı fiati 75 kuruştur 

FİATLARDA ZAMMİYAT YOKTUR , 

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

Bu akıam 

~1 E IJ E K S İ N I~ i\1 A S 1 

Lloyd l'·riestino • 
L' ! 
•ınaoımıza muvsalatı 
beklenen vapurlar 

( SEMIRAMI ) rnpuru 
8 kanunuev\e)'pazar (İtal
)a \e Yunani tan) darı 

k- (DIANA) '\apuru 11 

l
anunuev,] çar ş a m ha 

( talya, y · e unanı taıı)dan. 
Yakmda Limanımızdan 

hareket edecek vapurlar 

12 
(k~:~İRAMI ) vapuru 

anunue\ V<.'I p..r:rrnbe 
sabah larn 10 <l 1 d Ek a J)y 
J

J pres olarak ( Pire 
JfCnd" • ' 

1
, . ızı ' V <.'ncdik , e 
rıe t,) )e 

(D1A A) vapuru 12 
kanunue\ wl p rŞ<>rnhe 
( Burgaı, V nrııa, ' c Kö . 
tence)ye 

(VF 1' 
k

. A) \apunı 12 
anu ı nuevve p<•rsembe 

(Selanik, Volo :ıp· p , ıre. 

V atras, Brcndizi, Ankona, 
enc·dik ve Trie tc) ) e 
(COSULlCH LINE) kum

panyasının lük rnpurla
rı.na aktarma <.'dilerek 
Ş.ınıali ve Cenuhi Anıe
~ı~a limanlarına gitmek 
ıçı~ ~enzilatlı d~ru bilet 
\erılır. 

Her ne, i taf: ilat için 
Ga~atada Mumhane (L1oyd 
Trıe tiııo) eracenta ına 
Telefon: B~)of~lu 2127 
veya Galata ara) ında 
~bık Selanik honmar§e i 
b.ınasındaki ı yazıhanele
rıne Telefon: Beyoğlu2499 
ve ) ahut Sirkecide Kır
~de hanındaki yazıhane
sıne müracaat edilrne i. 

--=- lefon: İstanbul 2:~5 

lktisatcı 
mecmuası 

Alı iktisat mektepleri 
mezunlar cemiyeU nıecınu

ası her ay oldufU gibi bu 

ay nlhayeUnde de zenıtn 

münderecatla çıkacaktır. 

Doktor NızametUnin gayet 
bnetli bir bat makalesi 

vardır. Tavılyeyi zait bulu-
ruz. 

ı--•• Unıunı bakkallara 
Bakkallar Cemiyetinden : 
Ticaret oda ınııı 929 ka) ıt müddeti hitam buluyor. 

Oda) a ka) ıtlı olan 'c olmıyan r,:,nafııı 9;~0 :::Pn(•'"i için 
serma) elrri nh•hPt inde kayıtlarıııın ) aptırı ima ı hak
kında rt' men miiracnat eclilınr ini he)Clİ uınuıni)ece 

'karar 'eriJmi:ı; o]duğuııdan hu bapta cemi) etçe hazırla
nan dt•ftere i imlerini yazdırmak üzre nezdinde Tican·t 
oda ı hÜ\ iyet rnrakası \ C)ahut !';air <'\rakı olaıılarııı niha
yet 5 giin zarfında r.cıniyet. merkezine getirmeleri \C mii
racaat etmİ\cnler lıakkmda bilühare cemiyetin hirgfma 
mes'uli)el kabul etmr)ecrği ilan olunur. 

Şimdiye kadar vücude getirilen Fransız filmlerinin 
en büyğü meıhur Aleksandre Dümanın 

romanından muktebes 

MONTE-J<RISTO 
Muazzam süperfilmi ilk defa olarak temaıagerana 
takdim edilecektir. 
Mümessilleri: JAN ANJEEL, LİL DAGOVER, BER
NARD GÔÇKE ve GASTON M0.00. 

Yerlerin evvelden tedariki rica olunur· 
Her programa ilaveten: HER AKŞAM meıhur 

Brezilyanalı ıantöz . 

R O Z i 1~ A J~ A R 1 O S 
ile dört kitarist KASTRO 

F.IA TLARDA ZAMMIY AT YOKTUR 
Ayrıca SPOR VE GENÇLiK serisinin üçüncü sene
sinin birinci filmi BAYRAK YARI 1 

Bakkallar kooperatifi tarafından <.'ft Seııdikat va ı
ta ile t<.'\ zi reli len hali:ı Bat um gazı tcrn•kelrri 'e 
bombaları üzerinde kooperatif etiketlnriııc dikkat edil
nıeı:.i rn etikl't,..iz gazlı•r hakkıııda kooperatifin ınP 'ul •44.A.AAAA.A.AAAA A AAAAA.AA.A..+.lf 
olmıpcağı il:in olunur. j yeni modern terzihanesı • 

'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"'\ ~ Saltıhattin ve Şeriki ~ 5 Kırn11z1 ve Siyah B İ r 1· 1ı1s1 n1 ı n : ~ lstanbul Bahçe Kapu Hamidiye caddesi No. 54 ~ 
: Zonguldata aitbüyükgü- Nakışları : ~HER NEVi KADIN ve ERKEK ELBiSELERi ~· 
• l b' h"k- 25 k • Hazır ve Ismarlama 
: ze ır ı aye uruş Nefis şiir mecmuası 50 ! TTTT'f'TT~ T T 'TTTTTT~ 
; Benliğin1 beniındir kuruş • -----------------11111!'-'I 
: ~ezihe Muhittin hanımın J)uyduğunı gibi ! ' Yerlerinizi evelden tedarik ederek beraberinizde 
: meraklı bir romanı 40 Münir Tevfik beyin güzel : mıktarı kafi mendil alınız. Eğer bir keme• 
: kurut bir romanı 50 kuruı : toııyoraanız biraz geniıletinfz. Zira bu "akpm .. 
& Sudi Kütüphanesinde ~ A S j"> IA S ı· N f l\1 AN J N ~............................................... ~ ı J l 
, 

Üsküdar yeni garaJ l\I Anastas 
• SA B R l : :•• ••: 
5 Otomobil lastikleri acen- 5 5 l~ale Heyeti 5 MAL EK 

Göstereceği 

SİNEMACI 
: teliği, otomobil levazımı: : . : k ı MALEK. 
• ~1, l· K dk - 48 .ı • • Anadolu tumesınden • ~ay t gülünçlü filminde, komiklerin ra ı 
• C • .l 1 O) - 't • • k d" • k d d"" )eri •••••••••••••••••••••••• : ıehrimize dönme te ır : er isi gülmeden ıizi ağlatıncaya a ar, ugme -

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlen Karadeniz 

muntazam ve lüks postası 

Sakarva _, 
\apuru 8 kföıu ııue\\ Pi 

: Yeni kadro - : iz kopartıncaya kadar kahkahalarla güldürecekUr. 
: Zengin varyete : 

1 
Perde aralarında zengin varyete programı: Empir de 

=••••••••••••••••••••••= Paris' den fantazist ve eksantrik ŞANTÖR CYRANO M İ 11 i nun repertuvarı ve Vaa-Leinin o~jinal numarall : 

MecmuaL JAPON EHRAMI 
. P giinü 

azar akı.;,·tı111 M"ılli Mecmuanın 117 nci ·· · · Unıunıun taleı) ve ısrarı uzerıne 
irkccı rıhtıınındeıı harf'- nuıhası çıktı. Mehmet • ASI 

ketle(Zonguldak,lnrbolu, Mesih Beyin "İçtimai yarala- ELHAMRA SiNEM 
Sam un, Ordu, Gire on, b 
T ı . k 1 rımız,, adlı muaahabeaile y. Azim muvaffakiyetleri ihraz etmekte ve ütün ra >zon, \ e Rize) ı... f' e-
lerinc azimet \C avdet Ziya Beyin "Muallimlerde ve rekorları kırmakta olan • 

edecektir. memurlarda mefkürecillk" BROADVEY MELODi 
Taf ilat için Sirkec·idc makalesi, Arif Dündar, Mah- · b" h ,r, 

/Jmlmı bma so=lıi ıır rnrJ.ılı filimi11i11 inırsmr. ır a,la 

1 ~1e:adet hanı altında mut R•aıp, Sadettin Nüzhet, ·~-·--·· --~-\mililİİIİ~İİİİİ'li· /lıiı. •••••• .. - da/w dt·vam "' ı•ct'" ır 
acantalığına mürarual. Zekeriya Rıza, Nezihe Mu-
Telefon: İstanhuJ 2ıaı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: im•••-••lllll••li bittin, Yıldız M. R. Bey ve : Bu akpm • 

HAREKET Hanımların ıiir, tetkik nesir- :. O]> ı:. R A ._ j N E i\ l.A S I_N f) A !. 
Türklyenin gençlik ve fikir 1 ı:. ~ 

leri, HabilAdemBeyin"Yük • • • T 1 l A • 
~a.:e:~:ı sek tahsil meı' eleai,, Halide E o ç 1 p i 

Gazi ffz.nin İzmitte iı- Nusret Hamının "Yüzük Du : Sesli filim mümeııllleri : iV AN PETROVIÇ ve ! 
tanbul matbuat mümesaille- ası,, ünvanlı makale ve hl- : ALIS TERi : 

rinden Falih Rıfkı, İsmail kayeleri, ikbsadi yazı ve Ja- ! H gun" 18 5 matinesile 21,45 ıuvarelerinde ; 
Müıtak, Suphl Nuri B.lerle ire vardır. : erouA' RDO 81.ANKO 5 
Halide hanıma vukubulan • E • 
beyanabnı neıretmektedir. Bilhassa Milli Mimari an- E i : 

Hareketi müvezztlerden keline mimar Sırn Beyin ce- : Arjantin orkestrası - YEN REPERTUAR İ 
iıteyinlz. vabı okunmalıdır. =•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



YARIN 

,-•••••••••••:•"••••••• •••••'\ ~§§§§§§~§:§~~fj~~§l§S8~~fifiS~1i~~f)) 

5 Felemenk Bahrisefit 5 ı Türkiye iş Bankası ~ 
: Bankası 5 IJ Sermayesi : Tamamen tediye edilmiş 4,000,000 Türk lirası ~ 
5 Merkezi: AMSTERDAM : ~ l\1erkezi unıuıni : ANKARA fi 
• · ~J fM: 
: Sermayesi: 1, 125,000,000 : IJ) Şubeler: ~ 

E İhtiyat akçesi: 3 ,000'00o 5 ?J Ankara Adana Ayvalık ~ 
: İstanbul merkezi: Galata karl?- : !! 1. t b I T b Zonguldak ($: 

.... ... . . ·;... . . ...... _ ~ - ' ... 

ı: köy palasta. : ~ s a n u ra zou (jj· 
= İstanbul ~ubesi: Yeni posta- : ~ Bursa Balıkesir ' l{ayseri (d. 
i hane ittisalinde Alalemci han 5 .f, İznlİr Gireson ~fersin @'· 

T 
: Her türlü Banka muamelatı icra : ti) S E<l . · t ~ 
" kasalar icar olunur. il$) anısun 1 enıı A ~ 
l.._ ve 11 ~ ~ BÜTÜN BANKA MUAMELATI YAPILIR ($ ......................... 11•••-" ~.I . ~QQ~.~~~~~~~~~~tii<i:o~~~~.~ 

.• J ,· l ~§§§~§:~~~s~~~» »'!:f>~~s~~~s3~3'~ .ı,. 1 

F eı a 1 sınaınac. a 111111••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••• 
Tepegaz aslan! : SİS HANE KARAKOL UNDA 5 . , , . 

Hotantadnıı Pari:,c getirilen hu 5 MiLLET Gazinosu i 
aalatı tabiat ınafılfık yakında Ferah ta : : 

~eşhir edilecektir. E Bol n1eze, nefis içiciler E 

T 

Yazı n1akineleri 

Güzü tepesinde olan bu aslan 5 HER AKŞAı,1 5 
papagan ğilıi konuşmakta ve gayet : Hafı7. Selahattin beyin idaresindeki inceı::az takımı çalıyor. : 

iv i dans etmektedir. E Fiaatlar son derece ucuzdur. 5 
1 Haziran fı' hulul "etti 

-Her-miıamcle *"'inccburi - o!W°1h:ı_ eni 
- • p ] l l ıneyet 

Seyrisefain 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• yem harflcrlej yazıma ıc ır. mlA 

ADLER aı 
Trabzon birinci postası 

~§~~~§~§;~~~§§,~§§§§!§fi§§~§§~§til 

~ KAPPEL ~ .... YAZI i\iAl{İNESİ 
( CU.MIIUHlYET) Yapn~·u 

9kan1111 C\'Ycl pazartesi 12 ele 
Galata rıhtımıncfan 1ıarc
kctlc İneboln, Sam::-unı 
Gircson Trabzon, Rize 
Ilop:ıya gi<lcc~k ve. dönü~te 
Pazar frkelesılc Rıze Sur-

.{/) Tmıumıile lrkrmnıiil <'fıııis <Jtı 
1) YAZI MAKİNASI l(d 
~ Fransa hükumetinin dahi takdir ve tercih -. ~ 
flJ ettigi makina KAPPEL dir. Hafif, metin (fi 
1.) ve zarif - Her ciheti teahhat olunur, ve ($ 
İJ taksitle satılır . ~ 

Avnıpada 1898 senesinde ilk re k 
imal C'dilcn bir yazı makinc:,idir· uh 
Şimdiye kadar hütün diinyaclıı "~ 
380,000 ADLER MAKİNESİ :~~d 
sntılmı~tır. Anadoluya 268 ı. ına · dafı 

mcnc Trabzon, Tirebolu 
Gires~n Ordu Ünye Sam 
sun İnebolu zonguldağa 
uğrayarak g"Clecckt:ir. Hare
.ket günü yük kabul 
olunmaz. 

~ Türkiye yegane umumi acentesi (fi' 
,1) Y. Şinorkyan istanbul Sadıkiye han 31-33 ~Tel. S. 2256 <I 

kiııc göndP-rilmiştir. 

AD L ER 
Patr 
Patr 

Anta lya postası 
( AXAFAR'rA ) Yapu

rn 8 KanunueYYcl pazar 
1 O da G.ı lata rıhtımından 

hareketle İzmir Külük 
Bodrum Racfos Fethiye 
Finike Antalyaya gidecek 
ve dönüqte nıczklır iskele
lerle Lirlikle Dalyan, l\.Ia
rmari::., Sakız Çanakkale. 
Gelibo]uya uğrayarak ge-

1Jecektir. ~ 
11 -12 Kiin ıme\·vel 929 

Kadınlara: 
14-12 Kanunen·el 929 / 

fErkek]ere 
Türkiye Scyrisefain ida-

resi m üt<.:kaidin' eytam ve 
eramilinin te7riıısarıi 929 
~naa~ları balada ıımharer 
~ünlerde ,·erilcccktir. 

~Icrkez acenlcsi: Galata 

Köprü ha5ında Beyoğlu 
~362 Şube acentası: _:ıialı
mudiye hanı altında Istaıı

bul 2740 

1§§§§§~9~~§; !)~§:~§ §§~'·~~ ~§"j~~§~§:§:~ 

+<~)++++++.>+<~>++(ff)(ff)++++<"><*><ff>++ 

:~ Büyük Tayyare Piyankosu :i: 
~ ~ .. ı. Yedinci Tertip 5 inci keşide •.• 
}. 11 KANUNUNEVVEL ~? 
~ı• BÜYÜK İKRAMİYE 55,000 LİRADIR =~= 
:ı: Ayrıca 25,000 15,000 12,000 10,000 liralık .ı. 
.. ~. ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükafat +!• 
1 .................... -• .................... . 
~"~YYYY~~~YYYY~#Y•Y~,~~"~'~"r~yyy~w~ 

Maarif Vekaletinden : 
Kayseri, Maraş, Isparta, Erzurum, Çangırı, 

müdürlükleri münhaldir. 
Maarif 

Yüksek mektepler mezunlarından bu vazifelere talip 
olanların gerek şifahen ve gerekse tahriren müspit vesi -
kalarile, Maarif Vekaleti ilk tedrisat Umum müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. ... .. ........................................ ................ . .. . . ............ . .. . . .. .. , ~ .......... ..,,.., ................... ..,.~.-.. .......................................................................... ,. 

; OSMANLI BANKSI I 
~i· S~rnıayesi: 10,000,000 İngiliz lirası ~i· 
•ı• lstanbul açenteliği- Telefon: İstanbul 1948 •+• 
.,. . T •~• 1 Beyoğlu daıresi - elefon Beyoğlu 1303 ı 
~· .. .. ~. Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli : 

Makinesinin hususiyeti : 

Harflerin ınüvazi vuruşurlur· 
Bu fahrikmnızın ihtiraı olmak 
itibarile lıaşkalan tarafın<lan 
tnk l it edilemez. Ilu sa p•dı• faz] 
kopya çıkarmak mümkündür. 

ADLER Ni1\I(İNESİ 
PEK DA Y ANil(LIOII~. 

ADLER MAJ(İNESİ 
EN İY i BİR i\ılAI<i -
NEDil~ . 

Anadolu için tali acentalar 
aramakta) ız 

Bir Alman mütahas:=ısı idaresi 
altında İsianbulda her güna ma
kine tamiri için bir tamirhane 
kü~at ettiğimizi tcb~ir C} !eriz . 

Daktilo mektebi İslanbul, 
Bahç<'kapı E~naf bankası. 

Adler nıakinelerinİn 
baş acetası 

.. ~. veya hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. ~ı.• 

.. ~. Türkiye cümhuriyetinin başlıca ıehirlerine ve me- =~= Galatada Voyrnda hanı 7, 10 
+!• maliki ecnebiyeye senedat, ç~k, itibar mektupları .. ~. Galata posta kutu::;u 447 

RİŞAR VOLF 

•:• ve telgraf emirnameleri irsalatı. ..~. 'B7E ™*' ••n 
<..:+++++++<~~ff~>+++>+r><~ff~~~~)(.(.~~+i • ~ l"•a••••••~u••=••nm•~Ea•~•••5-.. 

:••••••••••••••••••••••5 ~~~=~~~ 5 ~~JJA~t~ ~~IC~SI ! 
: Tepebatı tıyatrosundA : i Mualliınlerin , babaların, annelerin ve ağabeylerin ~ : 1888 de tesis edilınitlir : 
: DARÜLBEDAYİ : ~ çocuklarına ve kardeılerine alacağı yegane mecmua ~ :SERMA YASI 30 000 000 FRANK: . . ~ ç k ' <=ı111 ' , • 
: Akşam 21 1/2 ta : g 0CU Sesidir g: I\I_erkczi umumi. 1 tanlıu] = 
:. Kayıseı·ı· t!t"ılleri .: ~ ~ :. T Ü R K_ İYE ŞUBE LERİ :. , ., ~ Maarif Vekaletinin himayesile çıkarılan ve bütün ~ f 
• .. • ~ ~ : Galata, Istanbul, zmir, Samsun' : 
5 Hi ~r c;:t~::~s~ ;:!::a~ E ~ ::~::!:~~ır~amim ve tavsiye edilen biricik çocuk g 5 A\dyana, m~rsiU, S h l . E 
: çın • ~ g : 'unanıstan ..... u e en: : 
········•

11

••·········· ·· ~ Çoçuk Sesı· ~ • • ••• D ••••• • • ••••••• •••• ~ ~ • Selanik, Atina' Kavala • ••••••••• ·~ g. • 
: Her yerde: : g Çocukların ve mektep kütüphanelerinin en birinci ~ : Her türlü banka muarnelatıı : 
: •• •• "'k Ad : g hazinesidir. g : itibar mektupları, her n evi akçe : 

: Buyu a =~ 27 İnci sayısı çıktı '"fanesi o l<urus g 5 üzerinden hesabatı cariye, çek ! 
• J • • • f2 ' g • muamelatı . • : . l~a nsı u~·ı n ız J ..;·~-;...,~ L • ,. 
=••••••••••••••••••••••••••rr~r~cı'" ~>~· -.lıilar1Dm!H•••••••••••Hı• 111ır.1 ı•• 
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