
Ba gtfıilcd ,,_,. 

Bu gun ruzgar imalden vasat 
c '" ~ ha\ a kapalı \ c hafıf karlı 
ol cakttr. 

L: ............................... ~-,-·--·········· ·----··-·--··· .. ··· 

ÇıRnltlar 
duruncal 

.._ __ ,._.._ .... --.. .. ·-------·----------.,--··--.l-

HUkU:rnet un resnıinı tenzile kar.ar verdi 
Ekmgk ( 3) kuruş 
ucuzlıyacak 
- --

B. M. M. iktisat c11ciimeni bu 
hlısu taki kaııuı1 layihasını çar
şaılba günü ınüzakere t:.diyor 

-------- -----

Emand iktisat müdfi ... 
rünün beyanatı 

izahatı vernti lir; 
.. nkaradft 

un1arıtıdan lazla r inı 
PQ~~-.QlaiWJWi;J~-J alınnıam•ıı uzunıunu 

nıüdufaa ettin1. 
iktisat ekMeli Enın

n$ 0 u husu taki 
~:J1'rri:di11iiiritiıH ıroktai D&zartoı bbttl 

.etti e uıiun lQnundaw 
hndi ııo li.--a günı

nik fıijnırltJn tiu re~
nıin 36 liraya tenzili-

& 

ni mu aflt buldu. Bu-
n•ın iein de nıeelise • 
bir kanun IAvihası tek-.. 
lif .c

11 
ledi. y,ı bu 

teklif kabul e<tilirse 
ekınek okkti 'hMıncla 
(3.) kuruş bird~ ucuz-
1ı, acak.Lu·. 

• ~ ıt:ır~ı 2 ncl ayıfamızdadır ... .-..,.... ·-·--

DÜN İSTANB 
3altl ı ı uım '•ı e 

Yugoslav:ya __ 
Kıtaatı askeriye takviye 
fazefelere öt kondu» ... 

rcl flrftye illi ohm 

Zagrep reHdedi 

larilıi ,.,, e.M:ıi~ /iılttJI• 

~ 
~eltlll ......,.r 
Belgrat, 6 ( A.A ) - Raıml 

ıazete kralm salAhiyctine ve 
i!evletitı 14arei aUyainl mlfe.. 
aBik blllanü Ydl bhunctan 

Ever kt ak sam dan be rl 
iddetli lr JWalyel ~ 
dqv;ıJı ~e~tedır. Fırnna il 
beraber dun sabah cuzi mik· 
tarda kar da ) ağmıya başl • 
mıştır. 

Fırtına gerek şehirde ~ e 
gerekse limanda bazı hasarat 
Y,e kımtara sebebiyet ver· 
vıişüf. 

Ahtarafı 2 nd :it emltded 



Alemdar Mustafa p~a 

..__.._AY -HAN 4~==-~ızı~~~~E!i! 

Edirne yoluna düşülmüştü -Alemdar lstanbu1a yürürse yeniçerHerin 
Se&mi saRsi öldürmeleri ihtimalinden 

korkulurdu 
Ortlu 'funadan beri

) t' alındı. ( 8) a~ hk 
nıütareke Ru~cuk ~ a-.. .. 
ı·•un için çok yaman-
dı. artık lstanbul üze
rine yürünıekten bir 
tehlik~ 1,relen1ezdi. 

Hu tlfeti (8) 3) ol
duğu yerde kalıp !oia) -
nıaya nıahktim idi. 

Alemdar ınustafa pa
~a heınen sadrazaına 

karşı e~ki ,,iddetli ta' -
rını takındı. 
Madeınki ıniitareke 

ohnu~tu. Sulholacaktı. . 
ı\ rtık orduımn Sil isti-
r•~ ıaraflannda kahp 
,.\ lem dar dan erzak 
bek leme ·i ue se hep 

okcu. 
Alenıdar Paşa ilk tHd

bir olarak ordunun 
t'rınkım kesnıe~e baş
ladı. Te iı·i de göl'üldü. 
Sadrazaın Celebi Pa

~a lslaubula "yazıp <;iz
di. (Edirne) ye hareket 
edece!tini bildirdi. . 

~\ r.lı-ı <;ok ge<;ıueden 
ınuvafık eeHlp aldı. 

(1222-1807 reeep) a
ymın ikinci cumartesi 
giinii ( Silis&ire ) kasa
bası dısındaki eadırlar • • 
) ıkdıı) direklerine sa-
rıldı. 

Allah seh\met 'ersin. 
Edirne yoluna diL.ül
nıüştü. [1] 

Celebi Pasa oı·dusu .. . 
«~. umnu» da (12) gün 
Kul<lı. Ordu Sunuıuda .. 
il~n llu çuk ) aranm-
d:a.u meklup~u Tahsin 
Efendi) e .\leın<lar Pn-
., ordu .. u deherdrah~rı 

, •• r:ldi 'e ordu altı 

14iin sonra Et.lirne) e 
'ardı. 
Sadrazaın (•el~bi Mu-

• 
tara paşanın Edinıe 
salırrmnda -:adn· kuı·uıl 
erleştiği .haberi Bus

(•nğa geldi. 
IF. 

'~·elPhi paşa ginf' ı~
ıanbnl la Rn~euk ara-.. 
sında hiı· ~t ol-arak 
kain or demekti. ili r 
şe~., degil Alemdar is
tanbula 'iirürsc V('llİ-. "' 
çcrilerin (Selinıi ali~)i 
öldiirıueleri ihtinıalin

dan korkulurdu ... 
Bu gHnler·de Refik 

Efendinin 1 s tan bn fa 
da' et edidilği haberi 
geldi. Bn enıir korkulu 
bir se,di. Refik Eft'ndi 

• • 
Alenıdarın vamna ka-

• 
canlardan biri idi. f ;a_ .. 
lip er~ndi de kacnustı. .. .. 
ama, nişancılıkla Ru ... · 
ıuüarekesini yapıp ya
kayı kurtarnuştı.[2] 

Refik efendinin 'a
ziyeti hic le onunki .. 
gibi de~ildi. Fakat ı~-
tanbula gitnıe. i fa)dalı 
olacaktı. llic olnmz a .. 
paytalıt ahvalini yakın-
dan göriip Ruçnğa bil
dirirdi. 

Refik efendinin Is
ıanbulda ha\1atını kur-. 
tarınak da h\zımdı. Cün-
kü efendinin sabıkam 
vardt. 

.Alemdar 'e Heri ge
len a'yanlardan de\ leı • 
erkanına mekluplar 
götürübne . .J kafi idi. 
Isıanbul şu sırada 

hunca Dere beyini gü
t..-endirn1ek. istemi ve-

• 
eekti. Hele, Aleındar 

pa~adan bfü~biitiin çe
kiıuuislerdi. • 

Refik efendi mek-
tu pla şaban ayı orta
sına doğru lstanbula 
girmişti. ~:elebi nıus
tafa paşa ordusu Ediı·
ncye t,:adır· kuralı he
nfaz ) irmi beş gün 
kadar oluyordu. 

UeCik efendi Istan
bulda pek n1ükemmel 
hareket etti. Fermanla 
da' eı edilerk geldiği 

Vakt) in 8 Kanunusani 1929 tefrikası: 72 

.ıffuluır1"lri: HfiseJıin Raluni 
Hii)etJ.eı·i kad!nsız ~ene 

.... " 
~rları istimna'\a se'k .. 

ek bir ka<_: poz 
.wıa aldım ... ilen ne
~flf'l·i hep çifte ~e· 
ki) or, ) ıkı~ <W, keu
dirninkil~riui a\ 11'1\ oı·-• • 

. . 

edcbileeek bir vuzuh
la değildi.. f cleı·inde 

" en ıuatiz o maskara 
kocakarı idi . 

Siiziilen gnzlcri, a
~rırlaşuı dili le bana 
döuPrek bağırdı: 

- Fotoğrafçı baba, 

Şarkı tetkik 
Bir lngiliz mutahauısı bu 

taraf ıara ge!iyor 
lranda da ma 
arif sistemini 
asrıleştlrecek 

Bu;tsadaki mesele -
llı."ni mzlcil~/acı ceıııı) ·eti 

ı·eis,. lJİr sa!Jt/(lllırlır .' --Dini hisleri tahrik ederek hususi men-1.ondrn. G ( L\ )- Londrn 
.• ırhıynt ınd.:tcbi miidlinı Sir foatlerini temin etmek istiycnler On 
d~ni,on Ro ~ .,arlu ~.ırip ik Qüne kodor mahkemeye ·verilecekler 
':ı'•ıti "ark mcrnlckctlerimk 
Lıç a\· ım:ddctlc dola•nıak ı lh;r. ~ daki UW\ "uf- tt•sebhiis (•dihuis. fa-
u.1.n: «.hııı Londradan lıar~kct j lar lıakk.uıda. \ ('i·il«~ll ka·t h'~ebhi"ıs aki;n k.al
~~ lcrni~tir. ~lumaik)~in ırn:.1.- 1 ınfih'ınmim mahlmata nıı~tır. 
kur ~ark mcmlcketlı.:rındc son 

1 

gi>I'(\ hunların fe"kil " 
cnclcrdc tebeddi.ıl eden ah i)tfld . . ı· · I llapi~aııt\ ıniidiirii, 

'
"11· tctkı"k cde•·ckn"r. lr,·ın htı- l l f'l'I eenuvt• lll at I, ) ı· "k" .. ... • >a~ ~art "an, ı ı mu-

kumetinin d:". eti uzcrinc Sir «Dini ıniidaf aft» dır. · · · 
l >l.,8.111-:t:a ı\· •\ıll!"",I i1.:.·- lrnfız azh•dilmi~ lmhm-

Ro.. İntfülaki maarif si~ a c- , u... '- • h:ı 
miııcİf~ on ))(~~ sene\ f maktadırlar. tinin a:-rilc,tirilmc i m<."'clesi

ni İran hııkL'ıIT}ctile miızakc
re e) leycccktir. 

.. . 
malıkı'ım olaı·ak Hnr~a nur~adali IUC\ kuf-
hapismıt'!-İnd(• mt~, knf 
hiri~i nırmıs 't' bu .. 
f :emal in k:H·11·1 lmasıııa -

ların mnhakcme~iıw 

uihayet on ~iine kadar 
ha~lanacaktır. . 

B. M. meclisinde 

Sir Ros.; azimet ı;c~ aha
tında K<ıhirc, Kudu-., ., anı, 
Bclgrat, Ba ra., f..,fahan 'c 
Tahran şehirlerini ziyaret e
decek 'c a' dcti e na ında 
\nkara 'c İstanbul ,.chirlc
rindc de tcvakkur c' lcn:cek-
tir. Tıp mütehassıi\an hakkındaki sual takriri sıi1hiye vekaletine 

.i.Çi;;··k~-;;;ii;i;;d;·;~··~3~·iJ1~, verildi. Harpte muhn:k gazın maine dair protokol tastik edildi 
~dilmemek. tabii idi. 

.\nkar:ı, 7 ( \. ı\ ) n. \1. gazların ve bakteriyolojik \'eS?.-

meclbinin bu gunku ictimaında itin harplerde istiınalinin men'i 
Efendi; \ iikehldaıı İ- merhum ecati Be) <len inhilill hakkında Ciııevrede toplanan 

heynelınilel koııfrr:ır.s t:ırafındrn 

kabul olunan protokolun tas.tıki 
lı.ıkkmdalci kaı;un la) ılıasının 

cabedenlcrle gfirii~tii. eden m:ı:ırif \ekalccinin haŞ\ ekil 

Gt\firdiği nwktuplar·ı İı:mct Paşa h:ızeretlerinc ila\cten 

birer ikhmr ,·erli ye- tc,<li olunduğu h:ıkkıııdakı ri~u-
• a • scticumhur tc~kircsi okunmuşcur. müzakeresine geçilmiştir. 11 ri -

J'İlll' Sllll<lll. Tıp alemimizin mucahassi-- adedinin ci)e vekili Te\fık Rüştü Bey 

f sıaııhnlda mesh ı'ı r "it -ııması hu~u unda takip cdi- hu ınünasebet~e söz alarak 

(Kabakçı Mus ta(:;) f 3 f len ga~ e 'c sairt>yc dair ı I:ıkkı Rus:,·a ve ltaly:ı dalı il olduğu 
T:ırık Bey (Gireson) tarafından halde bazı hükQıııetler t:ırafııı -

\ C ff0\''1kta~ları lıiitiin dan tasdik edilmiş hulum:n bu - 'erilen Eual takriri sihhh·c vc-
ll lif UZll eHt,rinde tutu- kalctine , eritmiştir. protokolun tarafımızJan da 

"'«Jrlardı. . zorbalıktan İsveç ile lıü iımetimiz :ınsında tasbiki çok insani bir hareket 
J olacağından kanunun müsbcc -
herke~ nefret t'divordu. inızal:ınan t\ctıret ve ~eyri sefain liretle müzakere edil ıııesiııi 

• muahedenaınesiıı:n t:lsdiki lıakkin-Y (•ni<•eri 'e Kabak«·• talep etmiştir. Mecl:s l.:u teklifi 
• ,, daki kamın fayihası birinci t · d k k ~ t 
k l 

asvıp c ere aııunu mus ace-
« yanıa . )) arına ~aray müzakeresiude kabul c.dilmiştir. liyetle ın~kere ve kabul eyle-

dlthi söz geçirenıiyor- Muhnik muhıı~. nıüsennniın m~. 

uu. E . . . ..:aı b 

işte, Refik efendiye kmek Maarif tayın\ari Ankara, 'l (Vakıt) -
büyük ikran1iye çik- - llünhal Oenizli .rnaarif 
nns denlekti. Refik l L st tarafı blriJlcl ~a) ıf;ımızdadır ••• ı- ı ·· . • nıuuur u;;'1int• < 4) bin 
efendi ev,ela sarayı ele .Ankarada bundan kunısla Cebelibereket 
aln1ak istedi. ~lak~atlı başka piyasada unlarla il. LÜU'ullah, Cedeli-
acıktı: hir çuval undan 94 ek- berekete Antep M. Mfı-

.. csıtnıed ı mekıen fazla çıknn- nip, .Antebe <4> bin 
[l] Ordunun hareket ettiği gece yacağnu söyledinı ve kuruşla Mersin M. Sa

dehşetli bir ( koyruklu ~tldt?.) tecnibelerinıizin doğ- lih Zeki ersine ( 5) 
doğması iyi görillmedi. rulnğunu kabul ettir- bin kuruş ınaaşla yük-

c2J Asım \C ondan a\ncn dinı.» sek tedrisat sube nıü-
Cevdct Pa.,'\a ve orduda iki ı • • • "I • un reseunnı tenzı dür le ıin den Alı" . .a11• 
sene gayn muntv.am vukuat kk d k • ) 1

' 
kaydeden Ratip efendi metrukan ha ll) a 1 ~·) ihası Be~·ler ta) in olunmnş-
Reflk dendtnin istanbula çocuk- İktisat eneünıeninin lardır. 
ıannı ziraret bahanesue gittiğini çarşanba içtlthtunda Murir · iilllti 
\"&?..arlar. (Fa:k) erendi merhum: nlüzakere edileeekıir. Ankara, 7 (Vakıt)--
.. Sui muamele olunmak niyetile UR fıCirlBrl RI diyor N . osko' a sefiri Va!ıit( 
çagırıldığmı ... ,, sö~ler ki doğru il..... ta fl ıııı ıger ra an Re'\!in ıııaaı·ı·r 'ek.·\leıı· -
olmak IAzımdır, l~tanbula gider- , .Y ıt 
ken Alemdarla diıtcr nufuzlu blcİl'İICJ'İ ' ellerinde 3 ne 

1 

tayini kafidir. 
ı\1 ~anlardan tavsi~ e mektupları 

götürmesi buna delalet eder. 

[3) Selimi salisi hal'edcn ser
kerdedir. 8ir kısım kariler için 

not verildi. 

Bir de ilyle al.. Hani 
biz küçükken fışfış 
kayık<,; ı , kayıkçının 
küreği tıp tıp eder yü
reği - oynardık ••• 
Y usufçuğumla benim 
resmin•i bir de böyle 
f ışfışlarken <:ek .. 

Yusuf ~ihatla koea-
karı karsı karsı:\ a .. .. . 

kunllara oturdular. t.:ıp-
lak ayaklarını taban
tabana 'erdiler, el ele 
tutuştular •• Bazı ç.oeuk 
oyuncaldannda gö -
rüldüğü gibi bir şey 
de ıereleınive benzer .. 
bir hareketle sallan-

aylık Slf).k un bulun- -Üii'"-ıieliilaiiisi\ 'ilile"" 
duğundan 'e bn unun hunun 3 aydan e' el • 
kendilerine pahalıya alnuya<·wnı si\ylemek-
ınalolduğuııdan bahisle tedir. 

1 

benin1 makinem hal'e-
ket ahnaz. •. 

O - ~için ahnıyor't 
sinen1adakiler hare
ket değil ıni~ 

Ben- Benimki si
nema ınakinesi değil. .• 

O -Senin gibi saka
llı Safi finosuna benzi-.. 
yen ihtiyar herif in 
ınakinesi el bbette ha
reket alnıaz •• 

Neyse durdurduk. 
O nıask.aralığı da aldık •• 
Fotoğrafileri yaptını. 

Negaıiflerile beraber 
ıaldioı: etinı, beğendi
ler, be"'· lira lütfet.tiler. • 

u'rsin dedim 

Artık beniın Kilvos-• 
ta ki 'trlif ... m hitam 
bulmuştu. Ertesi günü 
Zekeri va kö liİ n den • • 
birinin arabasına bi-
nerek ~arı:yere indim. • 

- Kendin icin sak-.. 
ladığın negatifler ne
rede'! 

- Koynumda •• 
- görelim •• 
- Pazarlıksız bun-

lara beş yiizlira~·a sa
hip olabilirsin .. 

- ne~viiz lira'a nıı? .. . 
- E\•et .. oda sizin 

giizel hatırınz için .. 
- Eğleniyor ınnsun 't 
- Haddiıu değ il ... 

Eşrefin bergüzarı __ ..,... ... ·--~ 
Ru ııh'!..i tı7.lcr med:ırı irııharınıdır benim. 
(u '.ti oğlum Mu,t ıh• ı he ;?UZ'l!1'1lı.l:r bcıılın. 
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~\İl11Sl:nin bir işini ctmt: t.tahhüt, v.ılıut 
ı)önmc <.kr'uhte cdcı~L'n o işi mut1ak ) ap 
( ~inligin Y01l1a muy.ıffak olamazs.ııı _,ayet 
\,ıkırnyan ~ old.ı dola~ m:ı, ) .ın Yoldan g-eri s.ıp! 

( Oe\':l!ll ol!ı ıac ı '<tır ) 

Dünkü fırtına 
• (,il • . 

f e~uar:ırı bl ını:I • ıf.ımı7.d.ıJır 

t·:zciimlc Fatihte bir dm •tr 
yıkılmı~ Taksimde hcmıl. ya 
pılmıya b:ı~lanan bir apartma
nın ctraf ındaki tahta pcrdc
kr ) ıkılmı':' \ c butlın cmldı:· 

~ i k:ıplı~ .ırak gelip gcçmiyc 
mani olımı\tur. 

J .im:ındald kaz:ılarn gelin
ce. ln~liz handınılı(Hantırya)
' <ıpunı, fırtınanın tc:-irilc ı:-

' cll ... i gere -:-amandıradaki p·ı
lamarhırım kcsrni.., 'ı: :-c\ ri
:-cl"ainin se' ahili ıniitcc:n irc 
:;-am:ındırnları (al.erine ) a ... lan
ım~tır. lngiliz ':ıpuru onıd.ı 
idarenin ı Ne' eser' ',.<ıpurunun 
iil.crinc du~muş ve ':.ıpurd:t 
bazı ha~arat papm1*tır. Diğer 

tcırnftm Smlık zadderc ait 

(İnönu ı vapuru demirini ta
nıy:ırak Sirkeci rıhtımında 

haı't1ı duran Scyrisdainin 
(.\lcr~in) ~apuru u1.crinc du;-
miıs ve b:ız1 h:1'ar ika ct
ıni":'tir. 

DLinkii fırtına ) iil.ündcn 
limandaki şamandıraların ha
zıhın mc,kiini k-a)lbetmiş. 

ha:1.tlan da batmak tehlikesini 

gd..;rermi~tir. C:ene fırtına yü
ztimlcn ~ cmi~ bkclcsi üıcrine 
nereye ait olduğu anlasıla

mıyan serseri bir sal gelmiş

tir. 
fırtına 11Jllnnda oJduğü~i 

~erek karadcnizde ve ~k 
,\ lanmıra ve Adalar denizinde 
de hütün şiddetile hüküm 

:-llrmektcdir. 

1ahv.a şimdiye kadar hiç 
bir kmm kaydedilmemiştir. 

Sc~riscfainln Ankara' apuru 
diin tarn ıamanında gelmiş 

'e .lneboludan limanılJ117.a 
gelinciy.c kadar dalgalar Ya
purun güvertesinden aşmıştır. 

ruz~:tr hu ~iin <lt' va-• • 
~at siddelle ~iınal e~.--. . 
cek, hen a kapah 'c 
hafif karlı olacaktır. 

• 
lzmirde 

hmir, 7 ( .\ •. \ ) -
Sahahdaııheri th•\ am 
edf'n ~iddf•1 I i po~ raz 
fırlrna~ı lzmir mazlm
lıaıw~iud('ki druizde 
hirikuıi~ olau phd"klcri 
alt'ktrik fabrikasının 
su 1iirbiualar11m st•\ k 
E~ltiğindcn bu akşan~ 

alektrik ('ervam inkı-
• 

taa uğııuuış 'c lnı 
nıiinnsebetle ~ehir "\a-. .. 
rıuı saat ka<lar zulmet 
icinde kahtu .. , ıram-. . 
'avlar hu miiddt't zar-• 
f rnda işlen: emiştir. 

Tahteuıfır ıs 
Bealba; e (AA). Madrft. 

ten bildirdtJor: 
J.s,anyada fevkalAcle ... 

detli IOiuklar ..... ...... 
........ Bazı yerlerde so-

luk tahteaafar 18 tanUsral· 
br. A'N9tu17& .,......._. 

kurtlar çlftlddere Mlcum 

~-
Posta içil lliltıhasslS 1111c1t 

Ankara, 7 (Vak.ıt)-., 
Posta ve ıelgraf ıa ya
pılacak islahat ıçın 
A vrupadan bir nıüıe
hassıs davet olunnıuş
tur. 

1 )iin Karadenfze gidecek va- ı~-·v·ar·ı·m--asır·e·v-eJ-ki-
purlnr boğazdan çıkamamış-
lardır. Boğaziçi ve Kadıköy VAKiT 
postalarım yapan Yapurlar da ...........,._.........._8_ ~s ...... a~nı·.~ """"ıs-79-

(.liin ak*'ım iskelelere yanaşır lt-•Yı•unan--lı·o~--Un_in_Jeo_le_li •I 

ye kalkarken bazı gayritabi- a11ge ile ltuJut madainl d. _ 
ilikler olmuştur. Fıruna dün iane surelık /~ ~ 
gece geç Yakte kadar da 6u1unJu1u .AMnotlata gazıbn~ 
a ym şiddetle devam etmekte 
idi. 

Bu gi.in kann iyicene ken· 
dini göstermesi ve lstanbulu
muzun tamamen beyazlara 
hiirı.inm<.-si çok muhtemeldir. 

Rasadaneden aldığı-
mız mahimata göre 

- Dört kağıt parça
sı na beş yüz l_ira •• 

- Beş bin lira denıe-
dim, bey rendi .•. 

- Deyeydiu seni re
şadiyeye yeni tınıarha
neye ğönderirdinı .• 

- lştihalısına on bin 
lira dn eder •• 

- t~ıldırnıa, Nebil •. 
- İJen çı 1 dırınıyo-

rum .. Cok akıllıca sö
ylüyorıİm. Bu f otoğra
fileri Mazlunı Ulvi Be
~ e götürsem bana bir 
çiftlik bahşeder. per
ran Hanını efendi ve ., 
gö~ter~em ..dolabında, 
kasaınd~\ ımra,. nıücev
her, nesi varsa önüme 

..... 
**• Efgan ~ Raıılonın 

lesira#A ıanJen fdne Jw.o/unma-

ltı """"""· AnloıJJılrna gire 
şimtli Ef,_ Wdmcii biraz te-
la, ~ ~ &>e lnıt}lae 
~olt4ılu~ ..... 
ld e emelmtle 

-Aplullah, buna 
şantaj derle, kanunen 
cezası vardır •• 

- Beninıki şantaj, 
ya sizinki nedir, bey
fendi't Bu f otoğrafileri 
benden alıpta n pa
eaksınız 't •• 

- Ben bunlan sellin 
gibi k inıseden para sız-
rlırnıak için istemiyo
ı·uın. Ren bir ınac~ra-
nın içindeyin1 . ilana 
oyun ettiler • Ben de 
nıukabilini yapı) o
runı •• Karnın doydn , 
sırtın elbise gördü • 
Biraz adanıa benzedin, 
döndün.. Şiıudi bana 
lololo yapıyorsun •• 

• 
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ı -

' L 

' c lJL nı ıunı ı 

( . . hı J flt \ L 
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1 .ı · ı l>ir ı zı ile idcr· 
._ n .. "'> olur 

'"lııh ihat ııı c ' ol 
, ı ı c c·gi r lıı i tidml ı 

t 11 n1an:ı-.··L :--a\ıfal:~ ı ıda 

"ıU\< r 
\: .ı ... · ı ' an· çizgilerine 

' t ulüııımadaıı, tcknıı \ak
t•lnı lıir sadakatla il.ık· 

·lltı çc ı tem L, Ç'lk 

-ı zdur. Kulland•·h ıczi -
" , lıu 1 i' \...: nıc\ 11 ılı.: 

r er ı!.nıı bir ahenk dıı
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k , dm .ır
ç ık ll\ !-

lıt. I" nı·' ı ı k 
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r, ıt l -~ l 

• ' il L 'l ' lı [ 
'• ll 1 <k O iıL\[ık k:ılcrı1 
muc 1.c ıde•ı kopnıu, parıl
! ı kı • ı· ardan l•,;,k:ı "cd'"~ 

c lL 1'u k ır gorııkccktl. 

c n , a -cı ort:ıı:la ı i; i lıd:ı 

'. " 1 ca 'ok. ı-,c,..., ·ahihi, 
'tııııı<' ır [azala bir tcı a 

a 'ıu , ,w,allar'1 :ıoıl kendi 

~.ık uııehnc rııı-rn ha><ı· 

ı b r P.'lcnliıı.:l' ıaptı

ı •iı ı ~ or. \ c L, i) i \ c 
u ı . .:1 ,>Jr ı..:-ıcr kar~ıı.;1nda 
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H: ~ 
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ır • evla rahı . . 
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ı ıt'. ıııiıııi1. llil:ilıalıııwı· hiııasuıı ;!ii ·tt•J•ıııd ... tcdiı·. 
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Müs cirat inhisar idare i 

-~~~~·~~~~-

Birinci nevi rakı imali için bir fabrika açıyor 

Kayseride küsat edilecek 
' 

ispirto f abrikasıızın yeri 
tespit edildi 

Açılacak olan rakı Jabrikw;ı 

\iw..,kır.ıt irhi .. ar id.ır\; .. ini 
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Lıbril,a .. ı oi.ıp \!un h:ış ı nı1i 

rakı irn:ıl L:dı.."'tk 'c ·ı urk; nın 
Cll i;ll el \C af f;tkl-1 rıJ (.'.tk 
olan hu r~kıı.ır ktıitıplcrlc h.ızı 
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fohrilı" a Ja , 
inıal l'Llccl:l,tir. 

ı lı"ıı k 1 1 
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~ !' rağııwıı lıalk ~Pi' 

~pı• loplam11·pk i~ıik.

l:'ıl ll'İıiııtlr lt•zalıiiraua 
lıulıııııııus, 

1<'111 . 'ı•nıiıı • 

ıtıiil'atll'll' 

ı·dı•ı•pk 

mazlıaıalaı· taııziııı ..ı
mbtİI'. • 

Suri~ l'tlı• ~ ak.ıııda 

ıuülıim lı:uli1'Plı·ı· 'ııkııu 

brJ...lcnivor. 

Paı·i · • ı; 

1 () ı .ı :-Ol'-

it •• si ııtlı· 
nıı kın -
'• PllPt'İlll' 
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C.r dü.k Nik a 
Ucolayev ç 

.\ıııip it• ' 'ı l'lıııi 
o!ıhıj!ıı hild" • f ııwktP-
tliı'. liit<'' ffa 72 ~ a .. ııı 
tla illi. \ aı·ııı ı•ı• .. eıli 

t,ıh ııa koıı: ·:<k H' l't'-

U:IZl'sİ s:dı 

ılı 1·1 laenk. ı ı r. 
~ inii 1 al-

Belgrat sefirimiz 

Diin mahalli memuriyetine gitti 
Jlplı,.:ı·aı S<'f iı·iıııiz il.,_ . . 

tl:ıı· BI'~ C\(•lk.i ~İllt 

• \ 1t k:ll'a<l:ı ıı S(' lı ı·iııı izı• 

:n tlt-1 ı·tıııis \t' di'ıııkii 
• 

<'kspı•ı·ı·.·le ııı alı al li 
ıııt ·ııı 111· i y < ·ı i ı ıı• harı• k ı •t 
1•1111islir. Ha, haı· Bl'\ . . . 
Bt•lgı·aıla 1111\' asal: it ıı ıı 
ııİiiıe. kıp, ~ırhi. taıı-
4Jaki tiiı·I... (lml:'ıkiııiıı 

iadt'sİ İ•·İıı ll'st•hhii~:ıla , . 
ıgiı·i1'<'<'Pktiı·. Eski Sıl'lıi~

taıı '<' )fa idoın ada ki 
• 

1 iıı· ıc ... ~:;ı-·ıı 1: kiıı!ıı 
iadt•j, ~l't'<'ll , •ııp imza
la ıaıı itil:H'ııaıııt' ııııı

cilıiııı· • Sıqı lıiikıııtıP
li l:ır:ıi'ıııdaıı l:ıalıiıi'ıt 

l'Üİf mi..; j-,p tl,· .)ııtdİ~ l' 

J,nıJ: ı· tatbik <'llileıııı·-

Su şirketi paraları vermiyince · 
Ev af icraya müracaat etti ••• -Fakat şirket. işi .tekrar 

mahkemeye dökecek 
ı 

Kar! 

B
ir <kı>tuıı.m de.!i[:i git ı 
1 t ınbul, \ ı-.ır.ı-1 ıu-
1.ı m •Ur~ıı 'il ı ud l\ ı 

de· .ıl l 1\ ıi!, L!Lllcdcıı rı ıt 

etıı t. Oı Jtı iç 1 ı ııc 

ı; 111JL11 bL •• 1!1ZL'L Lrdc \ı ·• 
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ka f ll'Ji 
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ı·i'ı'<·k, :-iı'h.PIİıı ıııııka
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I·\ 1-:ıf iılaı·ı"•İ hiı· a
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ıı i ıaı· ıı: ı .ı . ~rvk. 
luı t' iz 11111a111l'lı• 'İııiıı 

taıbikiııi ..;iuıdilil... IPhiı·e 

ltlll ·ıffü/, 0111111 ·ıı ... 
Bu ı u ıı ı 1 r .ı 1ı < ı· 

ııı •-,'dı· lı · .. ilııila · 
ha iııtlı• ıı· • · ı·k.pf 

\ 'I tll \,1'1 ll L dJck r,llJ 
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Il1L\'kttit.,rdan h:ı.1ılar " 111 lrthl , ... 

edilıııeleri mııJı ıııl'ldır. Bur-
lar ıı lı 1k: rınd ~.i 

ııırnıı uıyet k.ırarı 

ı'ılı : \l 

folıı nl. r 
'c }~ lıııııların ar ıd il 'nz -
!arı olması ihtimal dahilimkll · 

~~~-------.....-.----~~-

Yugoslavyada 
( ıo.tlJrJ.fı birinci \ famızd3t.lıı 

fındık ihracatı 
l r ı .. ı ndJ 

blı Uı C l 

ı ır do alım 

ı.! •111 \ lpl 

lıp ' fJ<c c\ 1 

t•lu ı İ\.' m· ... 

v· JU~Oll \ ı 

\ 1.lı..lll 

ı, uk 

.. ene.: ınl .ı>J f()ı) ÇU\ 

1111, i J l\ ı c de 
. , ı , n ı .. 

c li >r 

~ i 
--·-

il 

Gazetelerin mütalaatı 
hi atidiı·: 

.\h•ııılPl-l'liıı IH'r ıaı·a
·ıııtla lwı· ıiiı·lii il-liılal' 

H' lı:iki111İ\PIİ11l' sahi-

y nda kesilen filim 
Iklgrııt, 7 ( /\,ı\ ) - llülıııı 

oazdrler l'!iilttfika, valı:ııııcliııi 

!" bııl \' e trsııııı elıncktc 

nJ.,Jl;ları \'ıı o laq·a bıtlıraııı 

Jıakkıııd.1 tcf<ira!h buluııııukta 

\'e l'ıil!cl in basircl ile kr .ti ııı 
,;lıksek niilUZLIHl!I )L··,.t~ de\ 1111 

\'e ı rk ı i çiıı r • ,ı, ş.1rl olan 

milli 1 iı liı:iıı ıııulı faza·ııta 

ıııüsaadedahş ol.ıca!;t Ül'ı.-lini 

ızhar rtıııekledir. 

l\ s ıııomııfa ç ıl r ( A , 

, 7) g, ; t ' - hı . 

• l!ıı c 'Jn.,ı . l 1 

lıi olan kı"<ıl k:uıııııl.ıı· siııa sıı la l 
ııır. ~ıııem J· (l 

bır 

u 
1) 1) 

( 1 

i 'thti' H' dP\ fl'I llH'llııll'-

t.11·1111 iri\ iıı 11
\ lı·ı', 111•1· 

• 
ahi '. 

rdr \ 

d~\11 
liiı·lii riillH'lı'l' \t•riı', oı·-

tlıı\ a k111ııaıula I'\ ı .. ı·, . . ~ına c: •U 

t't'll<'hi tlc\ lt•tlı·ı· ilt· !11·1· sıu.. ' n ı r ı • ru ı 
Kralın buyruğu 

ti'ıı·li"ı ıııiiııa~dıatı:ı dP 
iklgı·aı, {) (.\ •. \.) - lı•ti ı.·ııısil PJl'ı' ,,,:ıı-ı 

Dt•\ l<'liıı iıl:ıı·Pi ali~'" i-
Kı«ıl ,., ,, ııazıı·-

ııt· daiı· sahalı il'~ iıı 
1
. _ ~·' lı·ı· "'"ızı. 

1 •. \('(''. '·'•.1-
ııu~ı·olııııııp m gıııı .ı·:ılııı t·ıl· . .. 

ı ·· · J ' 1111,tl 1 llZ" 
lllt'\ l\ll lltt'l'l\Clt' \<iZ-. '' -

• • llıt' lt:tı·ı~k<'I \ , ı .. J 
olu ııaıı l.i·al mak .,. , 1 

l\I ·• a · .ı- ~:ıtlaf,aı , • · · 1 ııııı ~al:'ılıin'.Jb: . • _ · t ııııııı <·ı <'I'-
. ı '~• - lcı· ·ızıl'l· . ı 1 ıınılıı.c, i • · · • •11 .. r:ı a 1,aı·-

il 11'' 

aıııı ır. ~ı , 11 1 ; ti 

il. ak\·"iııı d ı ı re ' 1 
•l'ı 1 rı 

.ıl .ıı tıs ır. 
. ..... ~ ............. . 
~ ı ı tı• ... • ;;r··~·;;;·;;;·· .. ;:·;::;i· 
hııııları if!ilıaııı l'ıldıi
liı·. Ut•ııılPl,ı·tiıı 111•)' 

laı-:ıl'ıııda ~tıf;llti.' f'li J,;ı
zai.vP 1 1,·ılııı " ıı.tırııııa 

İ<'ı'a olunur. 

e 





5 Sayıfa VAKiT 8 KAnunus.ıJ)l 

t ·Vakt ın millet-TiiektePleri sayı/ ası 
KIRAAT 1-IA f_JK !\1uharrir1 

Mftat Sadullah 

......... 

ATALAR SÖZÜ 12 

- Bal, bal demekle ağız tath
la nmaz. 

- Çok arayan · hiç bulamaz. 
- Dil yarası unulmaz, bıçak$a-

- ...., 
rası unulur. 

- Evdeki pazar çarşıya uymaz. 
- Gemisini kurtaran kaptandır. 
- Hak söze akan sular durur. 
- İki karpuz bir koltuğa sığmaz. 
- Korkak bezirgan ne kar eder • 

Ta_y Jki ne ziyan. 
- Maşa varken elini yakma. 
- At ölür meydan kahr; yiğit 

o 

iki erik o at· 
ölür şan kahr. 

• • 
ırı Tay .Yat 

- At binenin, kuıç kuşananındır .. 
- Artık mal göz çıkarmaz~ 
- Bir çiçekle yaz olmaz. 
- Can boğazdan gelir. 
- Dilenci bir olsa, şekerle bes-

lenir. 

Bak. "iyi 

~ 

.!!Jd.~i 

bir ·ibrik .. At yere yatar~ . -
~?d.· ~'4 
2U. ~-

----------------------------E-- - - -:-- -t- - - - - -d- -:.- - -m-·u·· -d·u·:-_ - -.~2; ~i;-çİ7c ~= ku; .-b; ı~ı:u:ı 4:u':ı~ --.7::a- -J ~ - ~ ~s-:~; :1,;'; :a7'ı:.ı:~ OJ)t: A}şe 1 cllll, .. it. 
mnı ye san ıgı ı 1134 Bir pırlantalı tek taş ~li7.iik' bir -roza kır:na.t ] 3340 Bir roza pamantii, bır roı.a gfıl yiizlık, bir Seyrisef ain • t• d iğnc.i B:ımdi H. rola ağraf Ayşe 1 i. 

rıye ın en : 11.160 Bir rozn teK ta )ÜZiik Jlatiçe il. 13412 Bir roza tek taş küpe, bir pırlanta bilezik, Apahk sür'at postası 
Mu mele 11466 Hir ro:uı akıır p:ıntantif R:ısih R bir pırlantal\ yü1ük, ·bir pırlantalı ay iğne fatın:ı. 11 

Mcthnn:ıtıtı el ~ "' nc\1 lsnıl J\\t z ffür B 0 [1766 Bir çih 1'{)7,a küpe. hir ,roza pant:ıntif. bir pir- 13435 Bir .alhn kol s:ı:ıti ı · 
1::u17 Bir gömüş tU\ :ıkt t:ıkımt <ıs~ dirhem ı;ijnüiş Zıva B. lantah 'üzük, iki rozi , üıiik, bir altın hileıik J 3551 Bir roza resimlik Behçet il. 
1: 4235 Bir çift ro7.a kkmş küpe Sarc J 1. bir altın s:ı:ıt. bir :ılrnn ko~tek, hir gümüş çanta Ay~e 11. ı 3624 iki roza madalyon bir pırl:ıAtalı yüz tık Seniha 11. 
l :8885 Bir roza ~h uımk bir tı~ nrık :m \) şc Meliha l I. ı 1820 Bir pırlama şatlcn J .em m ı ı. ı 3626 Bir çift roıa kfıpe Nazmiye H · 
l :'9158 Bir ro7.a marka ) uzuk bir r;umüş t:ıh:ık:ı 11908 Bir çift roz:ı küpe. iki roza broş, 860 dirhem J 3637 Bir roz.ı gerdanlık Ali B. 

bir ~ümüş ha ton sapı \'ahan l~L gümüş \'ahide 11. 13651 iki ro1.a yüzük Emine Seniha 11. 
J 79273 Vırmi üç mi kal ınci üç rozt' ıp;nc bir roz:t 1J970 Bir rm~:ı , ür.ük Fc\'zi~ c f f ı 3652 Bir roza menekşe iğne Ayşe > 

yüı:tik altın saat hır alun kordon .. O dirhem Ümınügül 11. 11998 İki ro:r.:ı )ür.Uk. hir nltun 'hurda kostek, bir 13722 Bir göle yakut yüzük, bir elmaslı saat, bir 
l 81422 Hır altın saac hir altın kustek 8 dirhem Saide il. altun halkn. bir ahun hurda bilezik, 4.5 dir • altın mercanlı köstek, üç altııı sikke Cenap ::ı> 
l89809 Bir çift roza kupc, bir ror.a 'üzük. iki altın hem gümüş Saniye lf. 13727 Bır çift pırlantalı küpe, bir kin•at yüzük, bır 

yıiziık I l:ı\. rh. e 11. · Uk roza yüıük iki taşı no1'san Selma ,, 
41201 Bir roza yuz · · Hchice 11. l l Aslıınelek ,, 

152 Bir çift roza kupc A\şc ll. 12015 Bir roz.'.l tek kiipe Gübum J ı. 13732 Bir çift pırlantalı küpe[hir taşı kfıate sarı ı 
278 Bir pırlantalı bilezik bir r.aş nok an Futma 11. l20-ll Bir roıc tekmş \Üzük MüzeHen l 1. 13304 Bir çift pırlanb küpe, bir roza madalvon, 
455 Rır n.rlantalı ,·,··ne ı cmnn k .. k bir altın hurda elm:ısh bilezik s:ıat bir altın ,... " • · .. l _()(j5 lfü pırlanta te taş ) uziı ·, bir altın saat, bir 
Cı7<ı Bir çijt roz:ı kupe 1 fotice .. altın çanta f l:ılct J ı. saat 

1785 Bir ro1.a bro,, Seni) c ,, l 2105 iki roz:ı ınndnl \'On, bir pırlantalı p:ındantıf Safi,·e il. l 393 ı Bir altın çalar saat 

Şerife :ıı 

\'irJın "' 
4-060 Rir çift pırl:ını:ı t ha~ küpe Ali B. 12144 llir çift roza k:.ipe, iki pü kiılı.i, bir kolu noksan S:ıliha ı 1. 13979 Bir roza gülyfızük bir taşı noksan 
4119 Bir pırlanta tcktn§ kupe ladam An na 13981 Bir çift roza küpe 10,30 miskal inci 

Nig:'ır ıı 

Fatma ıı 
4177 11· { k d . k 1 . . Muammer il. 12148 Bir roza ku, iJtne. bir çift roza küpe. bir 1398Q Bir altm mineli saat minesi bozuk 

''' çit pırlantalı i.ıp" iirt m, ... ·n ıncı roz:ı \'Ü71ik, bir roza tek ta, 'iizük l\1u tafa t<:f. 14027 Bir altın köstek ucu elmaslı bir roza iğne bir 
Mahir B. 

5109 Bir ro1.a rnzuk. bir .:un'i 'akut ~üziık, bir 12179 iki pırlantalı kıTa\l\t ig-ne, ekiz altın bilezik Mustafa B. taşı noksan Hüseyin Avni ıı 
alon saat • bir altın kıı~tck l:; dirhem Ilnşimc 12201 Bir altın incili iltne, altı goml·ı~. kaşık Hatice 11. · · ~ hı"r roza 

k ı ı " 11737 Bir çift ro7a kfıpe hır roza ıgne 
5226 Bir ro1.a l•ilczık , lıır çift roza ·upc • lir 8 un ı 22IO Bir çirt ro7.a küpe bir ca~ noksan. hir elmaslı tektaş yüzük Ahmet Kemal » 

~uziık , lı"r b mu, aat ~lehmet H. saat. iki ro7.:ı parç:ı, bir lira çe) rcği bir altın l 2640 Bir roza kolye iğne Nedim >ı 
5853 Bir çift pırl nrn tc' taş kupc lfaraçran l~f. huJda madalyon Guh :ıkit H. 

138
Q7 bir çift rcza küpe Nen he 11. 

6549 Bir r0 .... ı t·rd:ı dal Htnc::ıi ( :ıltı parça ] Mehmet ,. l\1ehm"t 
1
,. N · ,_. ., 122C2 Bir çift roza küpe. bir :ılın nat ma ko"tek ;: ı J 3894 Bir pırlanta iğne acı B. 

688') Bir çift pıı1:ı;ıu lc:ipc, bir pırl:ı ıtalı \ üzük, iki 122:-~ Hir ııltın bilc1:ik 11 direm altın ig,nc .Nimet 11. Tahvilat 
altın antık.ı ~ 1:1\c" hır clın:ı 11 incili ı;aat ile 12454 Üç roza iğne, bir çift roın kiipe. hir pırlantlı 
~incir, bir altın kı tek 13 dirhem. on alnn \iizük. bir alnn \ ür.iik A,.,e lddl 
)uzuk. bir ruza 'ur. k b'r taş noksan al un J 1477 Bir incili onn ı pırl:ınta bilezik 1\ 1:ı.idc ,. 
yuzuk, bır ruza :ı\ iğne. hir roza kıra\at tokası 1260:' Bir altın bilezik aat üç nltın bilezik Ülfet ,. 
bır taş n han. hır :ıltın ı :ııarlık. bir ro7.a "ldız 126-4 iki roza bilezik. iki roıa ijtnc, bir ror.a hroş. 
mad:ıl) on, bir çıft altın ır.adah a, bir pırlantalı hir clm:ı. lı sa:ıt 
kordelıl hro.. bir roıa kol duj!,mec:i takımı altı 

d 1 12630 Bir ro7.a dal iğne 
parça, bir ro7.a kıra' at iğne i, bir incıli ın:ı n • 

Fatm:ı _ 
Nedim B. 

l Jalimc 1 f. .. A Uchicc il. 12':'08 Bir çit ro1.a küpe 
yon bir Jira ~e,rıgi 5CO c.liıhcm görnuş he 12':'46 Bir pırlanta tek taş yüzük. bir pırlantıı ,·ıluız 

6<)()6 Bir çift roz 1 ğoJkUpe, bir roza okiğne, bi~ 
ııltın bilc7.ıl· ı:mıti, bir :ılun caat Şazıyc 11. 

7005 Bır roın tek"' \lizuk. bir ahın hurda "llt, 

ıki nltın , uzuk. bir nltın hurda ant 
7206 Rır ro7.a mııdah on. iki roz:ı 'üzük beş mis-

kal inci 
751:9 Uır To7.:ı ok ı~e 
71)4<'1 Rir pırl nta. kıra\ at iğ11e 
SJ83 Yırıni ıki ndct pırlnt.1 çıplakuış 
<lı 79 Bir pırlant:ıli uknr pandantif 
~)';7;- Bır cim .... 1ı bılezik "aau. bir clm:ıJı saat, bir 

n 7.a m d:ıh on 
10087 Bır ro7.a bn lık, ; :r pırlantalı ğer&nlık 
1 0::\Cı8 Bır ro:ta tektaş ) uzuk. bir 1"07.a yüzuk, bir 

:ılun :ı:ıt 
10.373 Hır çift pırlantılı kupe d<irt buçuk mi kal inci 
1044 ı Bır altın ca::t mıı kost"k :- dirhem 
llleı rn Rir roza ,. 1 k · ,.,u \UZU• 

Faika [ 1. 

Zehra 11. 
Dugraros Ef. 

\hmet R 
Abr:ıhııın Ef. 

Ardn~ ,, 

1 Ja\a il 
Mehmet B. 

[Ja,,an ,, 
Mc\ hibe il 

Ilamdi B. 
h.hami ,, 

10704 Jiir ik'b ki k 
10778 8" ' uçu u zınet nltını mnıı altın kol)t' llatke 

ır ro7.a tckta "uziık, bir roza nizuk hır ta~ı 
11. 

noksan • bir ro7.a \ üzuk uç t:ı.,ı nok:;:ın bir 
~~ınl) uzuk . biJ çift altın lüipe, ~ltı adet mı~ar -

10 
a tmı' hır gumüş kutu Ce,·heriz rl. 

951 Bir roza iıtn 'k . o e ı ı taşı nok·:ın bir ta .. ı c:ır\'n f''ııtma 
1 1 128 Bır roza I· ı d ,.,, . ' 

1.0 ut:ı.nf:Sı ta)!ımı altı parça , bir 
altın kordon 19,5. dirhem 

11251 Bir roza ytizuk. lki cnş yüzük , bir ro7.a enli • 
h:ılh hir t no!·,..a 

" 

• 

madah on F ev ıh e 
12753 Bir ro1 . .ı 'ürck pandantif Fatma 
12754 Bir çift roza küpe lıh:ımi il 
15760 Bir çift roza küpe Mehmet ,, 
12761 Bir pırlanta .:ıat Yu uf Cemil .. 

12801 Bir pırlantalı broş heş t:ıı; nok,.an. bir ro1.a 
tek µş \ üzük , bir pırlanta lokum 'üzük • hir 
çift roza küpe . hir elmaslı . aat bir taş nok -
san, sekiz ahın hilezik ~O dirhem ıı;iimüc; 1 J:ılide 

J 2819 Bir çift ro1.a ki.ipe S:ıtdet 
n. 

1290.1 Bir he~ihirlik zinet altını Zchrn 
12<>79 mr çift pırlantı küke ortalaJı sırça. hir ptrl:ın-

tıılı rüzük bir tası nok an \rif R. 

12989 300 dirhem gümü;- ('afer 
T :lO(ı:" iki pırlantalı pımmıt'f. hir pırlanHlt 'üzük bir 

.. 
tac;ı noksan • bir roza ~ üziık h'r raşı nok~an \]}met 

T 3 I 16 Bir roza tekta, , iiz1ik Selime l1. 
13149 Bir pırlanta kohc l Ja,rhe 11. 

f::J 188 Bir roza 'uz Jk, hir roza kıra' :ıt i~nc i, ıki 
altın n:ıt, altın 1 o tek bir alon 'lizük 

ı .3~00 n r ahın sn. t 
ı.,2.J.fı 1 r :ıltın a t mıa ko t .k 
1 ~248 Bir p•rlantalı p.mdnntif altı ici nok·an, bir çift 
· :ı.ltın bile:t.ik 8 dirhem 
132(ı7 Bir çift ırla t l kupe bir t şı ı ,;.. n • ı ı ır 

latah \ üzt k 

:ı ' mc H. 
lchmet B. 
l'.\urhe l l 

l":ıızc 1 J. 

15801 iki adet rumeli dcmiryolu tahvili Esma Fahri~e ti. 
ihsan B. ~79 üç ll )1 » » 

602 .,. » .» » » Makbule 11. 
727 On » » » » M:sak E. 
643 Bir » ) irmilik anadolu obligasyon , beş 

adet Rumeli tahvili Hüştü B. 
832 İki ad t Rumeli tahvili Halit n. 

1270 Rir :ıı ıı Münire f-1. 
1332 Üç » )1 demiryolu tahvili Madam Jafet 
1344 Altı » » tahvili Müsyii Saloın 
1375 Beş » Anadolu aksiyonu on adet Rumeli tahvili Atiyr H. 
1628 Dört :ldet Rumeli tahvili Talha B. 
1656 Üç » )l » Niyazi B, 
1695 Beş ~> :ıı » Tarık A. 
Balada esamisi muharrer ze\·:ıt mücevherat ~~~ tahvil ı~ukabiliı~de 

E n. et Sandıvından almış oldukları mebalıgı vadesınde tedıye 
m ıy 'k ·ı ı ·ı 
t ed'kler'ndc hini istikrazda ta} in olunan ı ametga ı arına ı ıbar-

e m 
1 1 

d ki d t ·ı · ı· d · ·b name gönderilmiş ise de buhınanıa ı · a~ın an arı ıı. ı an an ıtı a-
reıı mücevher ıncdyunlarının doksan hır gön, tahvıl medyunları
mıı bir hafta z:\rfında tesviye veya tecdidi muamele cylcınedikleri 
takdirde mezkur merhunatlar bilmüzayedc füruht edileceği ılan 

olunur. 

Tahvilat satışı tehirı 
bımi}et sandığı müdürlüği'ınden : 
Vadeleri hulülündc borçlarını \ıcrınircn borçlulara ait olup 8 

kanunusani 929 tarihinde esham ,.e tah,·ilrıt Borsasında satılacağı 
evelce ıtan edilen tahvilatııı satışı h:ısbcllüzuııı tehir edilerek 23 
kanunusani 929 ~rşaınba günü s:ıat on dörtte s..ıtılması ta~ . .arı ür 
eylediği ilan olıı nur. 

Sipahi ocağından 
ilerde şasakurıara: 
·rahvil edilmek uzrc r 1-1 

cuma günü ipahi ocağı a7.a

ları tarahndan bir atlı ezin-

ti yapıl.ıcaktır. Azayı 1,immın 

saac 14 tc ocııkta huluııma

Jan Ye binecek atı olml\·an
Jarm birglin evci ocak miı
duriyctinc mlıracaat c~ lcmc
lcri rica olunur. 

(Mersin) "ıl'uru 8 Klnun· 
:;ani salı 17 de Sirkeci nha
mınndan hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, KuçükkuJ u. Edre-

mit, Burhani) c, A) \'alığa gide

cek ve dönüşte mezkılr iskele
lerle birlikte Alunoluğa ugrı

yacakar. 

Gelibolu için ~ almz yolcu 
alınır yük alınmaz. 

Trabzon battı !tiaci postaSI 
REŞITPAŞA) upuru ıo kAnun
sani perşembe akşamı Galata 
rıhtımından hareketle Zongul
dak, İnebolu, inop, Samsun, 
Ünye. Fatsa. Ordu, Gire on., 
Trabzon, Riıcve gidecek 'e Of 
Trab1.0n., J>olathane Gireson. 
Ordu, Fatsa, ~amsun, Sinop, 
lneboluya uğrayarak gelecektir. 

=-n:: .. m::maıım:amaıımn .... 

· Yelkenci 
YAPUflLARI 

Karadeniz lüks Postası 

vatan 
'apuru 9 Çarşamba 

Ktounsanl 

nü akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle doğru ( Zonguldak, 
lneholu, Samsun, Orc.lu, Gire-

son, Trabzon. • urmene ve 

u Riıe ) iskelelerine gidecektir. 

Taf ilit için Sirkecide Me '· 
adet 1 Janı itti alinde Yelkenci 
hanında kain acenta ına mura

caııt Tel. i"3nbul ı !ll 5 
::::::1:0-=:=:::n•.1111n:-.:::::::::::::ı 

alı - 8 - K:\nun ani - 929 

aat 

19,00 

20,50 

21,55 

Üstiıt~o mu,iki he\cti 

Ra~at mcrkeıi 

Jstanbut saati 

Konser. 

raporu. 

t) Lokoh. Lö poti Duk 
2) Ofenbah· Misct 

8) Teganni: Düo 

4) Cazbant. 



1 f .\BONE ŞARTLARI· 
1. 
f 1 Türkiycde Hariçte 

Kuruş Kuruş 

1 .Aılığı ı7o 400 
3 • 500 900 
6 • 900 1600 

12 • l'."'00 3000 

Gazetemizde çılı;an yazı ve resimlerin 
bütün haldan mahfuzdur 

Gazeteye gönderilecek meL:tupların üzerine 
idare içinse idare"'· yazıya aitse (Yazı) 

işareti konulmalıdtr -- --
Rasılmıyan mektupların iades.inden, lıyn1eti 

mukaddcresiz ınektuplara konuln1uş paraların 

kaybohnastndan Ye ilılnların mündcrccacından 

iı.lare mcsul de~ildir. 

Borsa 
7 Kanunsani 1929 kambiyo, nukut Pazartesi fiyatları 

ı 

ı 

ı\' ukut 
Jllf.'ıliz lira .. ı 
Jıola r 

20 Yunan r1ıralıınl 
1 
1 

HdJ ı~ınark 
.ı\.vu~turya sHin\ 

20 L(') fi(•rrıaııya 
20 Le\, Hı ar 
1 Ff'f('nıeıık !lorini 
20 Frau ız fı'.ıngı 
:?n ı·:ıJ).ın Jırt.ti 
2<) ktır ıı Çı ko - Slo\ akyo 
1 {.er\oııı>l~ « Sınijı•l • 
1 ZPhıtı ıı: Lehistan ,. 
20 Inıı ıı· « Yogo~lttv\a ı 
20 Rt•lı ika fı·:ını:n 

Pfzt•l1. ı~paıı;·a 

20 Isvi~ ··e t ı· uıgı 
1 ıre ıtJiyf" 

1 Cek 
LondrJ uıerine b'ir lngillz Hrası kuru~ 

1\l)·ııy oı k. 1 Turk lira~ı ılolar 

Paris • frunk 
\JılanıJ 

R rlıu 
~IJJ'j;t 

Rriik<:rl 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

hrct 
mnrk 
le\ a 

nelk" 
;\mi t('rdanı• • 
Cillf.'\JO 

Pr g 
\'iyana 
:\Jadı·it 

,·arsıJ\'a 

A Li nJ. 
Ilukı-e.ş 

Bt:lgil'at 

• 
• 

• 
• 

• floıin 

" frank 
.. kurou 

• • ~ilin 

• 
• 

• 
• 

• peıetol 

zelotı 

• • diralımi 
kı·ııs ~ ley 

TUrk lira~1 

İstikrazlar 
ı~tıkr&l. ılalıili c \·af{eli ~ 

l>ıiynnu muvalıirlo 

lkranüyeli demir-yolu 
1002 Gumrukler 
ın03 saydi nıahi 

190lı Terhizoıti askeriye 

) 

19~3 Terfip <1> 
<;; 198·1 • • 
"'O 1901 - HIOü 
>i:>f.l 19l'8 T<•ı·tip <1ı 
c:i 1!lQ8 c <3> 

ı::::ı 19llll 
1900 !'ehrernancti 
19ll • 

Tahvilat 

dina1· 

orlil' • A.1!.~. • 

c c D.E. :t 

c • F .J. • 
(,aJata tahtPlarz demit· yolu 
Der~eııdct tı·amvay ~irkeli 

Rılı.tııu Dok ·va .Antiı·epo 

t:eluular ~ KadiJ...üy su 
Jstanbnl anouirn su sjl'kcti 
1'.:regli maden ~irkct'ı 

Hisse senedatı 

Açıldı 

~ 988 

il 202 

()0 
75 

52 62 50 
48 50,00 
';8 50 
24 12 50 
28 sa 
81 75 
ı<9 50 
213 50 
119 

il 0000 
23 

0•) 

00 
70 0000 

112 75 00 
33 

783 
75 
0() 

991 00 
048 9375 

ı2 51 00 
9 35,00 
2 0525 

67 62,50 
s 51,50 

71 so 
2 5375 
ı6 47 50 
3 47 25 
2 99 00 
4 35 75 

38 00 
24 37 50 
27 6500 

86 7S 00 
225 75 00 
09 05 

00 
• 1 

1 • 41 
f 

00 

49 
4 
4 

19 

23 

00 
25 
25 
00 

75 

) 

iş bank.,ı • 13 90 
ı }ğ ]ı.Iulga ltılıar lOılli bankası 1 ' O 00 

~ Oc:ıuaıılı bankaı>ı • i36 00 
1 "i§ }.!ıllı iktis.lt baııkn~ı 
) ~ Tuık ticörı·t 'e st•ııayı bangasıl 
ı_ ~ ~:snaf baukası 1 • o _._oo 

1 K.a.Q_andı 

75 990 
203 OJ 

52 62 50 

48 50,00 ! 1 
28 5) 

24 12 50 1 

28 50 
81 
1~9 

213 
119 

15 
50 
50 
00 

0000 
23 00 
lO 00 00 

75 112 
33 

783 
75 
00 

992 75 
0.48 87 50 

12 5000 
9 32 50 
2 0575 

61 50,00 
3 51 25 

1 121 "° 
2 5325 

16 

1

. 4S,<YI 
3 4675 
2 9850 
4 3525 

38 00 
24 37,50 
27 75 00 

86 75 00 
224 75 00 

09 05 

23 75 

13 90 

(Dana münakasası) 
Pendik serorn dariilistilızaratından: 19 res Krıpı danası muka

velesi feshedilen müteahhit hesabına kapalı zarf usulile ihale 
e<lılmek üzere tekrar münak~saya konmuştur. Taliplerin şartname
sini görmek üzre her gün, münakasaya iştirak için de 23-929 

çarşamba günü teminat muvakkatelerini nihayet on ikiye kadar 
deiterdarlıkta müessernti ziraiye muhasibi mes'ullügüne biltevdi 
saat rıo bşte mübayaat komisi yon una müracaatları. 

~-································::··········-················ .. ·················· .. ·······~ 
ım:::::;;:Resı-nı=ı=r=::nırıret==:::a:ll 

1

abe=sı=:ı::ı~ı 
i!~ Millet :\Jckterıterile Halk dersancleri iciıı ii!i 
··- il ı: ... Hi yazılmıştır. ( :\litat Sadullah) inııasıııa <lik- mı 
i!i! kat bu) urulması. 20 knruş. Satış yeri !iii 
ifü TEFEYÜZ KİT.~ PUANESİ Hii :::: .... 
~··-························································································~ ~::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::;::i:::::::::::::::::::!E!i!:!i!i!!!:iii!iii!iii!!!:i~ 

(Vakt)ırı 8 kanunusani 1929 Tefrikası: 53 

~rulıarı'ir·i: 

.1/m·is Löbldn 
- •Brijil Rusölen» den .• 
• Joziıı. titreyerek dedi ki: 
- .fakat •Brijit Rusölen• •.• 

« R:ıul » tabii bir tavırla 
dedi ki: 

- Şaşacak ne var!.. Onu 
• isticvap etmek kafi gelmez mi? 

- O kadını isticvap mi ede
ceksin? 

- Elbette ona soracağını ... 
Başkasına müracaat edecek de
ğilim ya! 

- Fakat .. O halde ... Demek 
ki yaşıyor! .. 

- Tabii! .. 

'\ft\terclmi: 

ıJ/elınıet Gayul' 
• Raul » tekrar ayağa 

kalktı. Topukları üzerinde bir 
kaç tur yaptıktan sonra hem 
kankanı hem de tangoyu andı
ran bir raks oynamağa başladı. 
diyordu ki: 

--Rica ederim J(ontes bana 
böyle fena fena bakma. Eğer 

sende bu asabi hali tevlit etme
miş olsaydım bana bir kelime 
bile söylemezdin. Sonra halimiz 
nice olurdu?.. Günün birinde 
•Bonıanya» milyonları lüp ede
cekti. •Jozefin» e gelince' boş 
yere yalanıp kalacaktı. Haydi 

, 
" 

lnci 
= 

Tabı 

=8Kanunsani1929= 

• 
Istanbul emvali metruke müdiriyeti ilcinatı 

•&ı ,• k - - - • - :w 

Semti i\Jahallcsi 
Balat Karabaş . " 
Kadıköy Caferağa 

\ eşilköy 
Kadıköy 

• 
Kiiyiçi 
Osmanağa 

Sokai;t 
Balatcaddcsi 

• 
İskele 

• • 
\'apuriskclesi 
Dut 

i\uınarası 

187 
180 

42 
44 
10 
28 

Nevi 
hane 
dukan 

bir odalı dükan 
brgir dük,\n 
hane 

İcarı muhamminesi lira 
20 şehri 

ıo -
300 senevi 
210 
144-
156 

" 

• • " ~8-1 maa bahçe dlik:lıı % 

1 kğlıcliada Yalı caddesi 88 dükı\n 80 
• • 90 ikamcrı.;ah 240 
• • 92 dük,\n 120 • 

Balat !Jııırçarn~ Ar.narnr 25-23 hane <ıO • 
Kadıkiiy Ra,impaşa Birinci rnkak 197 dlikan ;2 

" Cafcra.~a Bah:ıriyc ;tı 87 .ıp3rtnıanın ikinci dairesi 300 u 

" .\lühürdar 10'.! hane 54() • 
1\üçükpazar Rüstcınpaşa f'anhazhanccaddsi 19·50 kargir dük:in 480 " 

Bah\da ev<afı muharrer cmhlk 19-1-929 tarihine müsadi[ cumartesi p;ünü saat ( l.5 de ihaleleri 
mukarrerdir. Talil'lerin Ern\'ali merlıke icar komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Semti mahallesi sokağı numarası nevı bedclimuhammeni bedeliınüzayede 

Beyoğlu ~leşnıtıyet Atik Ahmet Bey 38-54 kagir apartman 45000 lira 71500 lira 
cedit Nigar 

muştemiltıtı hududu 
M:ıa bodrum 5 kal olup 1 numaralı dairesi 7 oda iki İkı tarafı Nerses Efendinin 
hala bir mutfak, kiler, banyo. 1,2 ve üçüncü katlarda 56-71-73 numaralı fabrikası 
sekizer oda ikişer hala birer mutfak,banyo, kiler. Çatı bağçesi ve bir tarafı Akabi 
kalı : Taraça ile bir su deposu, iki küçük oda. Bodrum 1 !anım hissesine tahsis kılt-
katında müteaddit odun ve kömürlük ve &'lire ile arka nan arsa ve tacafı rabii 
tarafında 100 metro terbiinde bağçeyi havi Nigar sokağı ilo mahdut 
Ba!ade evsafı muharrer apartmanın bedeli sekiz senede mukassatan tediye edilmek şartile 

mülkiyeti 22-1-929 tarihine nıüsadif salı günü s.1at 15 te ihalesi icra ve bil'istizan hazineden 
alınacak emre göre muamele ifa edilmek üzre tekrar müzayedeye vaz olunmuştur. Taliplerin 
bedeli mukarrer üzerinden yüzde 7,50 hesabile ( 5352,50 ) lira depozito akçesi veya muteber 
banka ıııektubile Emvali metruke satış komisyonuna muracaat eylemeleri. 

Zayi - Aksaray as~:erlik 
şubesinden almış olduğum silki 
askeriden ihraç idildiğime dair 
tezkeremi zayi ettim. 
U.ngada Çoban çavuş mahalle

sinde 1 Numaralı hanede 
mukim 312 tevvellüllü 

Mehmet oğlu İbrahim Selim 

Ticaret ve zahire 
borsası 

Bu fiatlar Ticaret horsa~ı 

~atilüünıym)liW tafaf1ndaıı ve
rllm1stil'. • ı.-• 
.:.,...., t ;, , 1 1 Klnuhııs<ttti U29 

C• • Okkası 
ınSI Azami Mgaı·ı 

K. P. J{, P. 
Buğday% Çavdarlı 
Y umu•ak 03-04 <lO 00 ()(),O.J 
Ktzdca oo 24 00,00 00,00 
...:unter 00-10 00,00 00,00 
<ert 04-<>S 00 (10 00 00 
ırinmo 02 .oo l 8 OD ı 8.00 
-eri mahlut l-08 00 00 00.00 

-ZAHİRELER-
:avrlaı• 14 ıo 1410 
\Jı~ır 3000 f3ıOOC 

\rpa f3,IO.O 13ı05.0 

-uıar oo oo OJ,00 

Fosulye 35 20 35 20 

-JlUBUBAT-
nsam 00100 00,00 

\us yemi 00100 OOıOO 

-UN-
--:uYalı kilosu 
'kistra ekistra 00 1500 ıaor 

CO lO OOCO 
1330 131C 
129, 126 

'.ki~tra • 
:irinci yn·mıısak 00 
litinri SPrt .. 

nci 

{11 ı ı::a 

\kşehiı~ 

andikli 

0000 000~ 

-AFYON-
0000,00 0000,llO 
0000,00 oocıcı,oc 

oo~o.oa 0000,00 
TiFTİK -

.\ıık;ıra 000)00 000100 
Deri 000,00 000,00 
Yapagı Guz yunu 000,00 000,00 

-AV DERİSİ-
7.crdon çirti ooao,oo 0000,00 
S:ansar Trabzun 5850,00 5000,0ı':' 

ilki • 0000100 0000100 
Kundnz "' S000100 485010 

lr; Fa!:ı::a 

Kabuklu 

-FINDIK-
060 oo c sa,oo 

'4900 4900 

bakayım cicim bir gülücük ... 

. . . . . ' . . . . . . . . . 
Kadın mırıldandı : 
- Buna casaret ettin ha?,, 

Çekinmedin ha? Ya o tehditle
riıı; beni söyletmek için yaptı

ğın şant;ıj?.. Hepis komedya 

imiş öyle mi?.. Ah! •Rauı~ 

seni asla affetıniyeceğim. 
- Ne diyorsun be güzelim .. 

Ôyle bir affedeceksin ki.. Basit 
bir izzeti nefis cerihası yahu!.. 
bunun aşkımızla ne alakası 

var?.. Sevişen kimseler arasında 
böyle şeylerin lafı mı olur? .. 
Bir gün biri tırmalar, bir gün 
diğeri.. Nihayet her noktada 
uyuşulur .. olur gider ... 

Kadııı cevap verdi: 
- Meğer ki kat'ı münasebata 

lüzum ·görül mesinl •• 

Adana Nafia 
hen disliğinden: 

baş Mü-

Adana - Karataş yolunun (17 .L096) kiloınetroları arasındaki bir 
buçuk kilometroluk sosa inşaatı (:'!5440) lira (85) kuruş bedelle ve 

16-1-929 taııilıindc encümeni vilı\ı cıte kap"lı zarfla ihale edilmek 
üzre ınünaka<ayn vazcdilıni';tir. Tafsilat almak istiyenlerin Adana 
Nafia baş mühendisliğ'ine lfümmu müracaatları ilan olunur. 

KAGIT VE KARTON MÜNAKASASI 
Tütün· inhisarı Müdüriyeti umumiyesinıten: 

27-12-1928 tarihinde kapalı zarfla yapılan kağıt ve karton 
münakasasında verilen fiat haddi layıkında görülmediğinden 9-1 

929 çarşanba günü aleni münakasa yapılacağındoıı Tüccaraııin 

yevmi mezkCırda saat 10 da Mübayaat komisyonunda ispatı 

vücut etmeleri ve şartnameyi görmek üzre her gün müracaatları. 

İzmir Nafia baş 
mühendisliğinden: 

1- 85279 lira 9 kuruş bedeli keşifli bulunalı İzmir-Urla yolu
nun O 1--000-29 + 190 kiloıııetrostı arasındaki 15150 metro şose 

tamiratı esasiyesile imalatı stınaiyesi ve 480 metro tulinde asfalt 

şose ile birlikte olmak üzere ilızaratı 5 ayda ikmal edilmek şartile 
ve kapalı zarf usulile ve yirm gün müddetle münakasaya kon
muştur. 

2- Talipler Nafia işleri şeraiti ıımuıniycsile münakasa şeraiti 

ahkamına tevfikan münakasa.ya dalıil olabilirler. 
3- Mali teminat 22 Nisan 1341 tarih ve 661 sayılı müzayede, 

münakasa ve ihali\t kanumımııı mevadı malısusasında gösterilen 
şerait dahilinde ifa edilir. 

4- Talipler teminat mektubile leklifnaıııelerini 13 ikinci kanan 
1928 Pazar günü saat 14 e kadar Nafia baş ınfıheııdisliğine tevdi 
ile makbuz almaları. 

5- Bir şirket veya şüreka namına tcklifatta bulunan talipler 
teklif mektuplarına temsil ettikleri .şirket veya şirketlerin kendi
lerine sernhiyeti hınıne verildiğini mübeyyiıı vekaletnameyi rapla 
mecburdurlar. 

6- fazla izahat almak istiyenler Ankarada Nafia vekaleti 
yollar umumi müdürlüğile izmir ve Jstanbul baş mühendisliklerine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

-Kat'ı munasebat mı? Mini 
mini « Raul » ün senden bir 
iki sır kapmış diye kat'ı ıııüna

sebat ha? .. tla hay! ..• amma da 

söz. 
Fakat « ]ozefiıı » öyle şaşkın 

bir lıal gösteriyordu ki «Rauf» 
kahkaha ile gülmeye koyuldu; 
ve uzun sözden vaz geçerek 
deli gibi zıplanıağa başladı • 
1 lem zıplayor hem de kalıkaka
ları arasında inler gibi bir seda 
ile diyordu : 

- Yarabbi! .• ne tahaf şey ... 
Hanım Efendiyede bak .. gücen
miş ha!.. Vay canına •• bu da 
ne demek ı hiribirimize hiçbir 
oyun yapaınıyacak mıyız? .. Adi 
bir mesele· için topuğumıza hid
det çıkıyor ha? .. Ah! benim 
cici • Jozefin > iını beni ~imek-

ten katıltmak mı istiyorsun? .. 
« Jozefin Balsamo » artık 

•Raul» ü dinlemiyordu. Onunla 
iştigale lüzum bile görmedi. 

Koştu ve Leonarın başındaki 

sargıyı çıkardı. Ayııı zamanda 
sarılı olduğu ipleri kesiyordu. 

« Leonar » zencirini koparmış 
bir hayvan savletile « Raul ~ün 
üzerine sıçradı. O vakıt genç 
kadın emretti: 

- Dokunma!., 

J-Ierif yumruklan hazır, asabı 

gerilmiş bir halde delikanlının 
karşısında durdu; « Raul » 
gülmekten gözleri yaşlanmış 

olduğu halde kekeledi: 
- Vay canına... Şimdi de 

uşakla oğraşağız öyle mi ? • 
Heygidi dünya hey!.. 

•Leonar» bütün vücudu tit-

'förk mektepleriyle faydalı eserleria iU.nlarında 
% 20 tenzllat yapılır. 

!LAN 1A.RifESt: 
Satın Kuruş 

.Büyük re ya bir çok defa içiı1 verilen ilanlarla 
hususi mahirecteki ilı\nların ücreti 

6-8 inci saylad.ı 12,50 

S • • 2S 
4 • • 40 
2 • • 100 
ı • ıı ~ 

idare ile kararlaştırıhr. 

Ga;ı;ecenıize hususi illn kabul eden yerı 
11.S.H ilanat acencasl. 

1-8 inci sayfada ~ 10 
resmi ihlnla.r , 

Souk algınlıldarında i 1 k gö .. 

rü len rahatsizl iklar ses kt• 

eıkhği ve öksürüktiir • 

Bu ııalıoş a.lameıJerin ""süratle 

izalesi 

' 'Kreziv-al,, 
ile ka bildiı- • 

• • • • Büyük tayyare piyankosn 
Alt111cı keşide «11» kanuııusaııi 1929dadıı· 

' Bu keşide, ikramiyelerinin gerek büyüklüğü ve gerek 
sayısının çokluğu itibariyle 5. ci tertibin en zengin ve en 
ümitle dolu keşidesidir. 

En büyük ikramiye 300,000 liradır 
Bundan başka ı tane 100,000 

1 (( 50,000 
(( (( 30,000 
(( (( 20,000 
(( (( 15,000 
(( (( 10,000 
2 (( 7,000 
5 (( 6,000 

15 (( 2,000 
100 (( 1,000 liralık ikramiye 

<< ınii kafat ve bir de ....... 200,000 
Yardır. 

'~9~ı~~!!.!~~ 
l 1 ıı ' idaresinden; > 

Kayıscri poY- bölüğiinün (:~) aylık et va ekmek münakasasr ~O 

kanunusani 929 pazar günü saat ( 16 ) da Ankarallıt Bolu pala-ta 
malıcrııc dairesinde icra edilecektir. münakasaya iştirak edeceklerin 
teklif meknıplarını ,-c et i\'İn (200) liralrk' ekmek için '.:iOO) liralık 

teminatı muYakkatdcrini yevmi mcıkCırda .-aat ( l :i,.10 ) a •kadar 
umumi idare yazı işleri müdi.irlüğüne rcrnıclcri l:lr.ımdır. talıpll'rin 

ınünüknsaya şartnamelerini (05) kuruş mubbilindc Anknrada malzeme 
dairesinden, 1 raydarpa~ada mubayaat komisyonindan. f{ayi~cride~ 

1\ayisc.:ri ~ sivas jıışa:ıt müfcttişli~inden tedarik cdchirilcr. 

İstanbul Xafıaa fı>n rııek.tebi rnühayaaKoınis -
yonuııdaıı: 

929 i.\'1ayıs gayc::.inc kadar lüzuınu olan ckınc'< ve yaş sebze İtl~ 

sına ) cvmi ihalede taliP .zuhur etmemesine mebni k:lnununsaninin 

24 düncii pcrşcnbc günli saat on dönıc ihale olunmak iir.re müna
kasa temdit edilmiştir. Talip olanların yevmi nıezkılrde temrrıatı 

muvakkntamukbu,ıarilc mektepte miinakit Komusyona uıüracaatla.tt' 

Üskıiclur /ıııkııll '/u1 ıimlitfıruı.en: 

lladiye lıaıııının kadıköyündc 

Hasan Paşa mahallesinde hürri
yet sokağında 18 numaralı 

hanede sakin iken elyövm 
ikanıdgalıt meçhul Kadri Bey 
aleyhine ikame eyledigi boşanma • 
davasından dolayı kanunu ıne- Recep 26 [!J Burç: Cedi ı• 
deninin 132 inci maddesi mu
cibince mü<ldaaleylıin bir ay 

zarfında hanei zevciyele gelerek 1 

evliliğin üzerine tahmil eyle
diği vczaifi ifa eylemesi lüzu- 1 

:\fi raç 
K.an<lili Salı 
Erkek; Mtinc.~fp isinı Kız; 

Beyazıt Yıldız 
Günün nasilıatı 
Ya. tek durnıalı, rı pek. 

munun ihtarına karar verilmiş ... - ... _,..-_,,;-:::,"''""'_--.,,..,_ .. --.-...,._-..--..--

olduğundan keyfiyet ilan olunur. 

reyerek homurdandı : 
- Gene görüşürüz küçük 

efendi ... Gene görüşürüz emin 
olunuz .. - Yüz sene geçs~ uğra
dığım muameleyi uııutmıya

cağıııı ... 
- Hele bak! seıı de ustan 

gibi asır görüyorsun ha? .• 
«Kalyosfroıı, • Leonar» ı ka

pıya doğru iterek dedi k.i: 
- Haydi sen git... arabayı 

yerine götürsün, .. 
Sur'atle bir kaç söz taali 

etliler.. « Raul » ün anlama
dığı bir lisanla konuşuyorlardı. 
Nihayet « Leonar » çıkıp gitti 
o vakit kadın delikanlıya yanaştı 
ve sert bir s~da ile sordu: 

- Şimdi? .. 
- Şimdi mi?.. ne demek 

istiyorsun? .• 
- Ne yapmak fikrindesln? •• 

:\1csul ıııü<lür: ,\hıncr. Şukrii 

·- Oh ! niyetim saf! .. Vicda
nım saf ... 

- Saçmalama .. Ne yapmak 

istiyorsun ? .. Nasıl hareket ede
ceksin? .. 

« Raul" ciddiyetini ele alarak 
dedi ki: 

- « Jozefin » sen benden şiir
lıeleniyorsun .. ben de müstakil 
hareket edeceğim.. tııaanı.ıfilı 

sana karşı scdakatinıi her l11liın 
ile göstereceğim ... 

- Y5ııi? .. 
-« BriJit Rusiilen » e lfırnn 

gelen sualleri soracağım.. Jıeııı 

de senin ışidebileceğiıı suretle .. 
Nasıl işine gelir mi? .. 

« Yozin ~ henüz hiddetini 
yenememişti; homurdandı: 

- Pek~la. 
(Bıtmedt) 


