


Alemda' Mustafa paşa 

...-~ .... AY HAN ~ .., 18 ~ 

Alemdarı getirmek için 
Refik efendi saray ağalarından üçünü 
dördüncü Mustafanın yanına gönderdi 

-Propağandn yapıp saray umuruna el u-
• 

-·-
Atinaycnasıl 

Qeliyo.r? 
Alina,7 (Fo) - - !.1. Grandi 

cumertesi günü buraya geldiği 

zaman k('ndisine İtalya harp 
gemileri de refakat edecektir. 

- - -
A 1 c nı da ı· ı İstaııhula 
getirtmeye t;alışal'ak tı. 
Olmaz ~a~ \lcmdarın 

~.whue...iııe zemin ha

Dava acıldı 
ki . t. ' zataca aı•ını ıspa1c t 1. Sivasta iah rikfıt yapıldığı zc-

....\ U-alar, Hefik efen- l miııincıc .bir 1ıaber ortara çık
clivf dikketle dinlediler. t ığı ve Lumm doğru olınadiği 

• yazılmışt ı. 

l\ef ik efendi sultan nu haberi ııe~reueıı . iWb,:s 

zırlamıs olurdu. 
~ 

Ucfik cfculli hazine 
lcthlidası (Xezir)ağaya 
kola' lıkla sokulabildi. 

• 
Nezir ağa [l] ~araydan 
) ..tişme idi. s('lirni sa
li~in Jıal'indc hazine 
'••kili olmustu. .. 

Refik efeniye illifat-
eui. Efendiyi, ~wkada~
Jarındaıı Ye sultan Se
li ın alevhıarlarından 

• 
(Ebe- Seliın) 'e baş 
~nlmtlar (Ahdiilfettah) 
ağalar da tanıştırdı. f2] 

Ebe Selim saı·aydan 
• 

~ctişme idi. enderun-
f) a talı sil ~firmii~tii. 

< .. 

nir aralık rnabevnci-• 
Jik de etmi~ti. Sultan • 
ınustat'anııı has adanı
Jarından idi. 
llaş~ukadar Abdiil

frttah a~a kaııh gfizlü 
t u 

'c •~~mer viizlii bir a-. 
tlanıdı. Giir('li gölclt•
riudtln idi. Eshak sa<l
razanı İzzet Mehmet 
],aşa taraf mdan .,ara~ a 
'(•ı·ilmişti. 

Enderundan Sultan 
:Mu~tnf a hizmetine av-

• 
rılımştı. (4) iiucii ~hıs-
1af aya nıa heyn ci lik 
yaptı. İhtih\lda, Ra~
eukadar oldu. 
• 

Hf•f ik Efendi saray-.. 
daıı ~üzdc '•· ili har -( 

laıı yeriud(_. adamlara 
•Jtlmı~tı. f fpı· ~t·y ~iip
hc~iz huıılnrm ellerin
dertli. 

• 
H•)fik f•feudi fırsat 

hulnp mfma~t·hct dii
. iirdükct'. a~alara ve-
., J ' t 

nic•()J'İ zorbalarından 
u 

d('l't \tHllh. • 
Bu gidisle: Kahakf•ı 

• u ~ 

l\1n~tafa ile azılı Yol-.. 
daşlarının de' let Ye 

I\lusıafa tarafından azl
edil(•n Şt·~ hish\m Topal 
Ataullah efendi nıe~,·
Jesini ileri siirdii. 

Hakikat Seliınisali~iu 
haline Yeniccrileri lcs-

• " u 

'ik edenlerden biri de 
Aıanllah eft•udi idi. Bu 
~urctle asilere ~·aran-.. 
ımstı. .. 

Fakat SQ_nra Sultan 
i\lu~tafa kentlisini azl
etliııce, zorbalar 'a~ı
ta~ile sarayı lchdit et-.. 
lirip (24) saatta tekrar 
meşihata geçivermi~ıi. 

Herik Efendinin frat 
ettiği ınisal çok ku,·
vetlivdi. 

• 
Saray aüaları tuza~a 

• <..) • 

dü~müş gitnıişlt•rdi. 

Ağalar: 

- « Ne ~·apnıak ge
rektiğini » sordular. 

Refik Efendi: 
-- Efendim bu beh\ 

't• gaileııin def'i mwak 
Alemdar Paşa bPude
nizin h~t.anbula gclnıc
~ine 1ntkar. 

1 )etli . .ı.\lemdarın ıne
zivctlcriudcn halıscui. .. 
. .\lemdar Pasa İstan-. 
hula ~clir~e, mcnıle
ket f()satt•ıların ell()rin-. 
den kurtarılacaktı. 

Ayrıca 8arayıı• ayaklar 
altında civncnen ııuf u-. . 
zuınt da, veı·ine <r<•ti-• t'I 

receğinc ash\ şiiphc 
cdilmemclivdi. . 

Hefik efendinin te
minatı, ağaların pek 
ho~larına ~i lti. l\·ii 
birden sultan ~lustafa
vı lh'thiin huzuruna 
~ 

kostular. • 
Rcf ik afentHnin söz

lerni, hiı·er birer ~ul-
---

{Vakt) in 9 Kfmuııusani 1929 tefrika~ı: 7H - .,_......._ . 

Nnmuslu 
ko kotlilr 

~ . ·- ~' . . . 

AluhaJ'nri: Jlii:wyi11 llaluni. 
- Bu iş at,: karrnna için yaparlar. Bu ciir

' e ~ıplak 'iientla gü- ete saik sebeplerin de
riilcııwzdi l\i. Bir kim- ği~mcsi fiildeki mez
~ t'' i her lıau~i hir 'ası- mumiyeti tahfif etnıis 
ta) la nnıztm~ bir 'azi- olmaz· Fiil mahiveteıi 
~eh:' tffı ~iiı·erck ıncra- hep odur. Btmdan ·haşka 
ınını n11a <'( .. lweu ka- uhdei acizaııemc ler-

. va\nıl dtirnwk hu da bir dile kuluııuzu şeı·cfyap 
'-Ta, i . aııla jdırL. Uih le etmiş olduğunuz gizli 
il(• , u • • 

t>dcn üç refikimiz hakkında lıa

kikata muhalif neşriyat daı·ası 

açılmıştır. J\\ul ıakemeye pkı ıı

da başlanacaktı r. 

Sinemalarda hava tebdi ıi 
Si11ei11alarda, seans aralarında 

salon lıa\'asımıı tecd!di şekli Silı
Iıireden sorulırıuştur, 

J fer matine arasıııda l ı l k ı 
d işarı çıkarıp, pencereleri açıp 
hava tecdidiııin dogru olmadığ ı 

,.e bunun matine aralarında 

halkı rahatsız etmeden yapı !
ması la~ı 111 geldiği bildirilm iş

tir . 

Abide komisiyonu 
Ahidt: komi:-;iyonu perşemhc 

~ümi Be) oııu beledi~ c daire ~i ndc 

toplanarak hisaP' işlc rilc me~~u l 

olacnktır . 

Küf us istatistikleri 
istatatistik umumi müdürlü

ğüne veri lmek üzre bu sene 

her ay iç;n doğanlarla ölenlerin 

bir ı ;stesi yapılacaktır. . .............................................. . 
tan ~hıstafava al'zeui-

• 
ler. 
.Anlaşılan ( 4) iincii 

)Just.afa da, (Kabakrı) 
ve yoldaslarımu her • • 
is c karısmnlarından • • 
bıkıp usunrnı~tı. 

N cd en ~c, Sultan 
)lustafa, ağaların A
lemdarın celbi maru
zalına ,·~uıasmadı: ., . 
--«Ocaklı taifesi sim-

• 
dilik ıual'ı sernıadide 

mi~ali sükt)net bulur 
gibi oldu. Ye f'.mirleri 
dahi bir sureti ınath'ıbe 
buldu.» 

« Bu l(•dhir te'lıir o
luıımak csYeptir.» 

Cevabım Yerdi. Sa
dakat güsl~ren Hefik 
efendiye (Reisilkiit.tap
lık) mansabmı vcrme
lermı emretti. 

[ Bitmedi -----· 
[1] Alemdarın sara~ ı ba!'tı-

ğında Selimi s:ılbi öldiir enlcr

dcndir. Dikkat hurnrula .. 

(2~ Bunlar dn, Selimi snlisi 

öldiircnlerdcndir. 

af ilerle hitama <·rmi~ . 
olmuyor. Gclec<:.k haf-.. 
ta size t•ok ıniilıim hir • 
haher gctirccğiın, insaf 
ediniz heyfcn<li, ph\jda 
pehli van<.lan yt•cliğim 
dayağı ~iz dcs' liz lira-

.. t...... ~ t. 

ya yemeğe razı olur-
nıusnn uz? nu parayı 
hen et.imle, kcruiğimlc, 
kanımla, canmıla hak
ettim .. 

Ilır gur ii~yiiz liraya 
sulh ohırlar . Sermet 
Nadir fot.oğraf ilcri alar, 
Dikkalla bakar. Perran 
11 urremin ~ı plak dizi 
üzerinde, sarnıaş dola~ 
halile oka<lar mPst 'e 

ar aslına 

Sırbisf 8iıda vaziyet 
8~u11ttl verimn ınıamn~ nazamn iter' ~raftH 

saton ~ıt~m sırü~or · 
Sırbistamn hakiki diktatörü 
kral değil ceneral Zikoviçtir 

Atina 8 ( Anek sartitos) 
Belgrattan gelen son tel
graflara göre Bütün Sır
bistanda sükun hüküm 
suruyor. Asayi,in ı ihlal 
edileceğini gösteren bir 
alamet de yoktur. 

Bel'liu, 7 ( .\.,.\) -
Bt•lgl'at lau hildirHiyoı·: 

Bm·ada 1\ı·alııı dar
l><•i lıiikti nwtimlt•n do
layı ~ tiı·uı· den-anı cdi-• 
yor·. llıl'\ at hu· İlt' hir-
lik.t(• ('SfüH'll .!,!i>Zdt' ol-.._ 

ıınvan kralın knlt•mi . 
mal ı~us m iitl i.İJ'ii .l<n a
n o' ie azlohınmu~hır . .. . 
y ('l'İIH' .Jefl.ie laYiu edil-.. . 
ıuek iizert)dir . rmu-
mİYt'tln diktatiW olarak . 
kaı·:o;ılanaıı ı· t:.ncrnl Zi' -• • 
kovie kı·ahn lm~~a ku,·-

~ 

n~ılcriıı.-• kumanda el
ıııckt'· \"(' hurnlan ha~-

• 
ka dahiliye ıwzaı·•~tiui 

d~rulıte c' lmıwk.Lcdir. . 
&\' rupanın di~t\ı• taraf
laı·uıd(•ki diktaWı· hii
k,'ımctlPrin hih\fmda 
ohu·ak \~ugoshtY~·a da 
kralın ku' 'ci icraiye-• 
~ i temamilc konfl'olu 
alıma alnmktaıı ba~ka 

bir ~ey yapnıa<lığı e
lwıumh etle kay dolu-.. . 
nu:yor. 

• 
Bulgarların görüşü 

Sof~a 7 (Fos) -Sır
hi~tauda kanuım esa
sinin tatili hurada tle
rin bir tt-'sir uvandu·-

• 
ırnstır. ., 
<~lakcdonya) gazete-

si Sıı·hi~tanda mcmh'
kPti idere cdenlc·rin 
hak ikaı. ta (( n(-.ın fiuka
lwyazcl» askt•ri eemi
yeti olduğunu '<' ~im
dj Jı:.Hdmler İl(' malı

kt'ı mlar ara~rnlla hakiki 
hir miicadele hasladı

ğım yazıyor. 

~Iakedoııva ~azph•si • • 
d<•vamla div~w ki: « B(•l-. 
~radın dik tntürli.ığii 

hih iik Sırhishm ta-• 
raftarlar·ı ic·in Ucmo-

~ 

klcsin kılıcı ~ihidir . 
'LJ 

Sırhistanda yasn an . . . 
unsurlar Yukn bulan 
t~heddiiHi korku Y<' 

<lehsct ile kaı·sılamak-• • 
ta, '•~ hu tPthi~ idare-
si ycı·ine k.endilcri iein . . 
~ullı 'c Jıiirriyct ''ıl-. . 
chzırnn doğmasını Jwk-
lPmcktediı·. 

Hırvatların ümidi .. 
Atiııa, 7 - Diktatörllığüıı i l

an edildiği güıı Zagre pte nü
mayişler yapılnı1ş, kıra lın şahsı 

Jelıinde tezahürlerde bulunul
muştur. Hırvatlar kıralın vazi· 

yeti tasfiye ve haklı matlaplanııı 
is'af edeceğin i ünı it ettikleri 
cihhetle muhteriz bir hatti ha
reket ımı hafaza edeceklerdir. 

Kral tluvaff ak olamazsa 
Roma, 8 ( Ar.eJ..sast itos ) -

Tribona gazetesi Sırbistandaki 

tebeddüle tahsis ettiği bir ma
kalede Kral Aleksand ır teşeb
büsünde ıntı vaffak olamazsa 
Sirp tahtı devrilecek ve Sırp 
devleti de dağılacaktır. 

(Tan)ın mütaıaatı 
Pari~, 7 (.\.A)- Tan g«lZC· 

tesi Y oğosla ,·yacb ' ahim bir 
tecrlibc başlamış olduJ!;u ye 
kralın hiiyiik bir cesaret p;Cis-

- Tayyareler artık -gittikçe tehlikeli olmağa 
başladı! 

-Gene bir kaza mı var? 
-Hayır, gazeteler tayyarede bir evlenme 
olduğunu yazıyorlar!!! 

bcnz<\I' (ııet.) hir pozda 
ki güren ilk bakış ta 
o kadının Perran ~laz
h11n hnııım olduğıınn 

tanımakta ~i"ıclfık C(•k-• • • 
mez .. St>rmet Nadir 
pek ıengin olmakla 
hcra beı· n\ı•diüi licviiz 

LI • • 

liraya hi<· twıınaz ... . .. 
i~tcdiği kadar t''ksiri 
kabil olan im fotoğra
f ilerin her birini bir 
bomha gibi kullana
rak bir kac ailevi her-

;J • 

hava ('~ehilecğine ka
naat getirir .. 

22 
Aptnllah Nebil k:\rın 

tadım alır.. Rir krıc 
;J 

foto 'rafı iie Tuz ıu·a ·a .. 

alan sat.an ııu·mnuu ... 
1 )füıyatla hu kadar ~iz
li i~ler dönerken kol
larını kavuşturup hoy
nuııu eğPr<•k nasibe 
ton'kkül ile a<'. 

Fakat şantaj, " alıh\kan 
nıezmum, k a ıı un en 
memnu ... İvi ama ~an-. ., 
taj kimlere yapılır? 
llic hir 'akılta masum 

~ 

insanlara d<\ğil. ~\h
h\ktan, kanımdan ko
~·tnıaulara ynpılır.it;H
mai cercyamn kanu-

• 
nivcli zıddına hareket • 
eden ahh\k kacakcıları 

J J 

Y:wdır. Bu ( koıılcr
haııt. ) Jnı· ~izli t~iirt

k~\rhklarile ccıui~ etin 

-

Sayıfı 

' 

-Eşrefin bergüzarı 
----·--

ıııcd.ırı Hliharımdır henim. 

<;ünkü o~lum Mııq,ıfay.ı hergtı1.nrııııdır bCnim 

3 I 

Aç kılır aı.1~111 n:bbct iktiJ:ırı olııusa , 
ı\zırn; hail bir diken wrsa bu \·ukla yolmalı 
Ya mühcyy<t olmal ı, og l unı, n:bıbct ct.:ııgine 
Ye z:ının.:t pcnçc:-\indl! meytc nuhklım olmalı ! 

( Devam olunacaktır) 

Veremli/ere 
yardım 

l lil:ilialımcr 92'> da da \'crcın

lilcre ınua\ ctıctc lıa;:ırlanmakta· 
dır. Bu muı11·cnet hu sene daha 
;:i~ :ıdc teşmil olunacaktır. 928 de 
(~00) lıa~ta~ :ı hakılınıs, 'c i kişer 

:ı~ her ~ün et. balık ~ umurta 
\ crilmi~ir. \en iden b:m hastalar 
'ardım talep ctmi~lcrdir. 

--Ölüleri d;ri gösterenıer 
mahkum oldular 

Üli'ılcri diri gfish'ı· -
nwk surrtih• huııhu·m 
uwa~laı·ıııı zimnıt•tiııe .. 
~(~ <_; iı· nwk le mazının 

ın ıı I ıas S<' satı zati ye . 
ıut\nnırlarmdan .\la-
cHiıı ' e Liitfii .Eft>ıHli-

Toplanıyor .. 
Tamirat komisyonu 

Yarın ilk içti
maını yapıyor 

Paris, 7 ( A. A.) -:
Tamirat komisyouu 16 
Kanunusanide bir içti
ma aktedecektir. Tami
rat meselesini kat'i 
surette halledecek olan 
Belçika, İngiliz, Fran
sız, Japon ve italya 
murahhaslarının tayin 
edilecekleri muhtemel-
dir . Komisyon alaka
dar hükumetlerin kat'i 
cevabına intizar etmek

le ı·, ağll' <·eza malık.e-
, tedir. 

ınc~indc lH'CI' seııe - ... ___ _ 
Yedi~er aY;\, Hifat Krahn vaziyeti . . . 
Ef(~ııdi Üt· ava malıkt'lm . . . 
ol ı ı• lı~lardır. 

••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••'iM• 
tcrmcktc bulunduP;u mutal.'ı.
asını ~crdctıııı:ktedir. l larici 

~i yn:-l't h<tkkında bu µ;azctc 
,\1 .. \farinkm·için \'a;-;fı mi.i

mcyyizini tc~kil ctmi~ olan 
uzla~ma zihniyetinin Rcglratta 

h<lkim olmakta berdernm o
hıca~ım. ehemmiyetle kaydet· 
mel, t1.:dir, 

Tekzip edilen haberler 
Bdgrnt, :-"' ( ,\.ı\ ) · A rnfa 

ajaıbı bazı ecnebi gazeteler 
turnfıııda ~L'ıya Bclgradın as
keri i~gal a!tma ahndı~t ve 
bir çok mch.usların tcYkif c· 
diklikleri hakkında verilen 

haberleri kat'i surette tekzip 
ctmcktcdi r. Anıla ajan:ı:ı hu
zur YC intizamın, tam bir sli
klınun hl.iklim ~Lirmckte ol
duğunu kat'! olarak beyan 
Ye tc~ it eylemektedir • Yeni 

hükumet büyük bir şcYk ve 
tcyecci.ı h k karşılanmıştır, 

Belgral, 6 (Fos)- Hırvat· 

lar reisi M. Maçek huzura 

kabul edildiği zaman, Kral 

Aleksandıra karşı gayet tehtit

k_ar bir lisan kullanmış, ve 

Koroşeç, Vukiçeviç, Spaho fır· 

k.alarından mürekkep bir kabine 

teş}eil edildiği takdirde Hırvatlarm 

hududu gayrı malôm bir cidale 

'>özle değil fakat fiiliyal müca· 

delesine atılacak larını beyan 

etmiştir. 

h\1zuru11u ihh\l eder
ler. Kantn)un cezasın
dan ~aklanınoğa uğra
sırlar ..• 
· Huulara: 
-Yediğin haltı, iş

IPdiğin cinayeti bili
voı·um .. Hahcr vere-• 
yjm nıi~ yoksa bir 
hakkısükt'ltla ağzı mı 
kapatır ınısın? .. 
nmııck okadar bü

yük hir kabahat midir? . 
kanun\ı, vi<~danı giz-
lice ahh'tksızlığına ba
samak yapanı daha 
üst basamaktan kor
kut.ınak, hu harakeue 
bir iicret nnıkabilinde 
nıemuu t'iile iştirak 

Londra,7 (A.A- Royter) Düıı 

akşamki bülten kralın ahvalinde 

kat'i bir salfLha işaret eyleme-
diğ i halde baisi memnuniyet 

addo!unuyor. Varın yalnız bir 
bülten neşrolunınasınm mukar

rer olması ve dün akşam gokin· 
gam sarayına yalnız iki dokto
run gitmiş bulunması memnu
niyeti bais alaim suretinde te

lakki edilmiştir. --- --
Kont erans ve Konser 

Bu perşembe akşamı saat 
yirmi birde Tfirk ocağında 

felsefe muallimi Servet Bey 
tarafından ( Milli kiymetler, 
Beynelmilel hayat ) rnevzülu bir 
konferans verilecektir. Bilahare 
( Vagner } in eserleri çalınacak· 

tır. Herkes gelebilir • ·--Cemiyeti belediye 
Cemiyeti belediye bu gün 

toplanacaktır. 

Varım asır eve!ki 

VAKiT 
9 kanunusani 1879 

Trabzon limanında vapur 
iskelesini muhafaza için bir set 
inşa eylemek üzre malıallinc.e 
teşkil olunan /eomis.;on vasfa.sile 
hayli masarifle denize dökülen 
muk;addema dalgalar göiürdağü 
gibi bir vik.itian beri ifk.a olıınan 
pek büyak_ t~lar dahi gcçenki 
fırtınalarda nabedid olup eserleri 
kalmadığı ve şehri mezk_ıirda 

sahilde bulunan bazı hanelerin 
zedelendiği yazılmışlır. 

-------------------
var. Alılaken ihbarı 

icap c den bir şeyi 
nıenfaat sc' kile ört
nıek .•. 

A pt.nllah ~ ebil bu 
kiicük ınuhakcınelcr-

0 

den sonra gül e rek 
kendi kendine detli ki: 

-Pra akan bir olu
ğun öııiindcn böyle 
cocnkca ahh\k endisc-

0 ., .. 

leri ve istikamet dii
şiiucelerile a Y u c n n n 
cek.en cemiyet icindc 

o) .. J 

kaç halalzade ,·aı·tlır'! 

he he hey... Ben neler .. 
gfü·iiyorum, neler bi
liyoruın... Ahh\ki ~a

lt\betlerile öğiinenler 
(Bitmedi) 



ilk kar! .. 
l'ıllıa~ı pldı1Jı hir gece 

h de ha~h~aı1 7.c\klcrlc 
f' .;ri. ~uy:i :ıtılan haçın c\011-

n ... , .,(i~ le dur:.un, onu çı

k: rn:ık için dcni1.c :ıtılanlar 
h,.t: titremedi. ~ocl babamu 
bn cız aba ... ı da galiba hiçbir 
l cnd. ta~ım1~ordtL J lula·a, 
ı. k\ imlerin ba[.tırıp çağırma-
1m ma ra~men, Kı~ gelmcmi~ti, 
•Tt 

1ınirordu. 

Kı-. ~clmi~ oı, h:walar iyi 
ı.ııt:=, ordtı; 1 ah.at hayatını 

~. ı1 ..... c mduranlar, pek 

d h. hl mın z.ırnrını çek
me c h: .. ; ~lıl:.ır. Kalın ;..iyip 
't ıh enler, ... onrn J,cndilcrini 
m .ıf.v.ı ede.: mi\ enler :mı

"· ı!a :.,ri !'- nezle has p;ü-.tcrdi. 
'ı. rçi h,n, l:ır da giındc on, 

ht.::- lkn:cc ih. farklar ya
• "ı r 'c h:H,ılıl,ları dc:-tck

llu. ]ikin narin ~ apılı, 
, 'ı 'l \.:utlar ~ .ttaha dıı~tukr. 

JL). z u u.kr nltında :-olp.tm 
"l \'i~· J, tri ı.,ihi ~ :uaıılarm da 

n. i .. ı 11 ına<ld i yc ttcn 
. • a-.rır.ın bir ~li.zclligc J,a

\ tul 1.ın iı 1 .1.- edilemez; 
• . r hilıncmhi herke-.. ıhha-

t.!ı l'lnl, \I.! hart.:1,ct dolu 

dlihler J,adnr bunhırı e-
h- mi l lcr ne i"'c cpi 
• · tıı 1,ar.ır:-ı:l.lıh.tan soıırn, 

• .ı ~et hı,., <ızgın nızgilrfn

' ':'ahl.ırdırnrak: tıgultulu 

-:--. lar :u.ır:ık i':'tc hudutla
n li'ı Zl rlanm a b:ı::l:ıdı. Ra-

• • t • c h. r '.ır! dedi YC 

• • ikat1:n uful,ların ı:;cni~ 
u • l.ırma c-.nıar hulmlardan 
'ır• J,ıl. r h.ı,.,1.ındı. ğır hir is 
. l -.d,lcnkn h.ı,.ıa~ :ır.ık her 

r. -.Jı ... mit .\ lçal:ın bul utlar-
• 'l ihi ~ıındur ... eyn:k e:yrck 
. - dokııluvcır. C:ıınurla '0· . 

· lanl m her )!;l'Çtikçc kardan 
ml l l t t m.m hen, hu cfcr 

geçen ::>cncl,i 
c\ inıni) ornm. 

' •ııdi hndi kcndimL bunu 
• l t nı, ni<;in dedim. T:ım 

· ' ıma11 dqtil mna, hu g-:ıliba 
• ı-uk ~ ı..:rlcrJc atc::lcrin ça-

k l,t lkndi~ini du~unmcl,tcn 
l ..,nn bir "'C) ol,a !!erek. 
·, er kı~, yazık h.i mnnc\ i 
· h.-.Jcri de tıpkı nı:ıddikr ı.,ibi 

)tık kullendi•·i~ or. Bu belki 
· '"· bir te:-1ıi .. , foh:at ona in:ın

ıncc,. .ıri~ eti krıd·ır d .. ı.,il !. 

~ 

-ı-

Geri dönmek arzuJu - Berlinin ruhu -
Giiniin meselesi nedir - .:.. iyairolarda 

--------
Heılhı, tıirincl J.:.ınun 

Sıcak bir trende yaptığım 

uzıııı bir seyahatten sonra çok 

zamandan beri pek fazla özlemiş 
olduğum Berline bu !..adar so -

ğuk bir h~l\ ada l:avuşmas~ydıın, 
onu tekrar bulmak ze\ ki lıer 

halde bende çok daha ku,·,·clli 
olacaktı . 

1 lalbuki d.ılıa b:ı.\ ullarımı 

otomolıilc götürmeden C\'el 

ırı"züm so-: ul,tan Ü) le bir yıldı 

J i, içimde rata',lı \'agoııun sıcak 

ı.omp:ırtıın:ı.nl:ırın:ı. dönmek \'C 

lııç fı~ünıni)ecek güzel, güneşli 
bir memleket bulurıcıy:ı kadar 
\'Oluma dcrnııı etmek için çılgııı 
b;r arzu durdum. 

• 
F:th:lt buna rağmen işle oto-

ıııohilin içiııJc bu büyük şeh
rin, baş döııdiırüciı cereyanına 

k.ıpılıııı~ gidiyordum. 
Gece rekl:nılar.11111 ış k sen

i:;; i ile donaıııııış :ı.sfaltları, 

pırıl, pırıl yanan c:ıc.ldckrde, 

bin erce otomobil, otobiis, 
traııı,·ay arasında oııl:ırla bera

ber tıpkı oııiar :· ilıi csrarcııgi1. 

ellerin köşe başlarında yaktığı 

renkli fenerle verilen garip 

i5:ıretlere iahi, dıırııyor, yiirii

yorduk, artık kendi irademiz
den çıknıı tık, lıarrk[ılınm, 

her şeyimiz bu ımıaazz:rnı 

şelırin hayatım taı 1Jın eden 
gizli bir ku\'\·etiıı elinde icli . 

* Oh Bcrlin !.. 1 farikul'idc 
şehir!.. 1 i:ı.yatı ıııcı;lıul hir 

ııazım üır:ıfıııdaıı tertip \'C idare 
edilen pırıl lılı, g iiriillülii, ışıktı 

şehir! •• 

İnsan senin ltaklırınılar:na 
dalı ı ilk aclıınıııı afar atmaz, 

lıeııım onu kendine ınalcdiyor
suıı, oıııı kendi lıeııli~ilidcn 

alı} oı Stili. Onun ~ahsiyeti, onun 

kcnUi \';ırlıf!ı kalmıyor •.• 

Çünkü artık o senin lrny:ıt 
seline kapılmış, sürüklenmekte
dir. 

Şiiplıesiz o da gezenck, otu· 
rac:ık, ç:ılış:ıcak, cğlcııecck ir. 
f" .tkat btıııların hiçbir lıt sesi; eti 

o J ııı ı rn c1 k l ır ve bu geziş, et:: le-
ni~. çalı~ış seııin sokakl.ırıml:t, 

ederinde, eğ leııcc ' c çalışına 
ıııalıalleriııdeki faali}•eliıı, ra,:t
yışııı ldiçiık bir tarafıdır. 

Oıııııı hikmeti nıe\'Cltdiyrli 

s:mki )alııız ,.e yalım: s~ııiıı 

içinde kayııa~aıı lıu iııs:rn ~::\

labalığı ife ber:ıher, se:ıiıı 

y:ıhalıııı temin eden cü7tıfcUer

dı:ıı biı i olııı:ıklır. 

* 
13crlinc :ıJıınıııı atar atnı:ız 

iııs:rn artık kendi iı~des:nc 

J fıl,iııı değildir. 

Bu kocamaıı şehrin \ fü,s(·k 
\'C \':tkur biııabrının iistiiııc bu 

çok rc11Ui, çok ışı':lı yazılan 

ıııiilcnıadi) en yazıp, bozan, 
arJı arası kc~ilıııiycn bir faali
) d alan bu hayat k \Jıa ~ ıııı 

) aralan ve bıı şehrin hir kaç 
milyonluk sakinlerini bir J,ıık'a 
siirij.;fı rrjbj O} ıı::ıl:m !!Ürülmez 

bir elin lıeın fradr, l·em de 
idarC"simlC'dir. 

İşte b'z iııc;:uılar bu elin 
i<.ıııiııc medeni} et dironı?! 

* 
Tlcı lin ueııim içim henüz 

fiiırisli ukmmış lıir kitaba ben
ziyor. 

Biliyoı um ki ilk salıif.:ısınd:ı 

hiiyiik y:ızılarl:ı razılmı~ Ren 
meselesi var, ~tı czmaııııı mıl~u 

giiııiin eıı miilıiın dedikodu:;ıı ... 
licrkcs, edebi) allan dalıa fazla 

resim, fiyatrotl:uı d:ılı:ı fazla 
siyasi~ alla mcşı!ul • 

·ı i}:ılro :t1cıııiııd-: hu seııc 

artık fr:ınsız piyeslerine r:ığhet 
edılınediği göıiiııüyor. 

\'eni temsil edi!cn iki piyes 
\ :ır ki bu şene s:ılme [ lenıini11 
en biiyiik hadisesi tclfıkki cdi -
li~or. 

, , 1 

~iıııdiki lı:ıldc Berliıı :ı.l:alisiııiıı 
en l.ıli~ iik rncş >:ılesiııiıı ~ el , <.: 

s1.ncb:ı~ı yortul:ırıııa lı:-7.ırl:ın -

m:ık o! lıığuıııı •öı iiyorııııı. 

Cidccek lll.;httıbtımda ela ı:o
cliıı Berlindc nasıl l·:l71riaıı o 
ıı :ısıl tesit t:l.!ildii;iııi a · ı ·ı,ık 
i.stiyurıım • 

Suat Derviş 

• r .. çı · el'i: 
•• I} scy·y@. 

VAKiT 

a JJHZHJ" 

iki zihniyet 
( ;N~cnl~rde en ağiı· .. 

hal"h f aausız ~azck-
~ 

l(•ri ara~ında mühim 
hir ıni'rnaka~a aeıldı: .. ~ 

lm miinaka~amu hal~\ -d \'anıma ~~llıil ohı) o-
rn z. . . 

Biiviik fran!'ız ~all'l . .. 
riktoı· lliİf!O H•l'al ( t-
ti kfra hiı· rniiddel ~oı! 
ra c·enazt'.. i l•fr> iik ı·i
ealirı dr.fııinc malı:·.:ıı:-; 

olan <( ı•~uılcon >ı ahidt\
~m<· kondu. Uı mdan 
,·aı·un ~l!"I'a 'akm hir . . 
mli<lllrt ~<·<·ti· ııi lHl\ et 

~ .. . 
lliigonnn haf idc)~i ~la-
dam J\'Pgt·~ponh.• ~c
c·pıılt·rc..fr· hiı· itiraz ~av-, . 
Jın~J <.,'lkat•dı : JIÜ[!O, 

Zola 'e ('nı~ali ile «l>a .. 
:ıt,•orı» rnıu rnalızcııin

dr vatamazmı .. BüYiik . ~ . 
~air i<·iıı hu lıiı· hn ka-
~ .. 
reı ~av1 lıı·mı~. Ya hP-. " 
kava\ ı izmrnrn ii~t kata 

~ . 
c·ıkaı·rnalı. Ylıul ail<'~İIH' 
" . 
üult' eluwli irni~. 
i\Ichadan hiı· 

.. 
kı~nıı 

hıı id<lia\·ı ınana~ız 
• 

Juıı.Iuhu·, tli~t\l' kı~mı 
ta~\ ip ('it ih·ı·. Jli'ıım
ka~a hunların aı·a~mda 
((Boı···Jaı· JlH'·~clt'~İ H \f' 

~ 

\ a <' ltano dolaııd ı r ı-• 
<'llıgı» lllll\ ZUll halı~İ

lllİ~ "ihi ~ithlN \p dt'-
" i""" ~ 

'am < 1tfi~«H'. 
Bir dt• İııgilt('t'<\' c 

hal...ahm. j ııgilizif'ı·i n 
« İsJ'ale Zaııgoibıi!"mi ı ı
tk hi'ı~ i'ık biı • lllUlıaı•

J'İl' İ 'cıı·dır. fliigo kcı

ka(l:.u· olnıa~a hilP tüh

ı·•·: i 'nhaua atıJnınz. . 
Bu µiin İ ııgilh·red ( • 

Z:IJl,!.WilİH i.. ıuiui \ asat-. . 
intd... f('fll lll1

\ J ... ('}h·ı · 
~ . 

\aınh ('~i~lJ w!aJı1;11İıı . . 
filan 'a 'a ı'ılaıı lllf'\-

1-..id(• 1 ıul nnnıa~ı J ıat...
J.. wda nıiiun '..u~a rdi
h'e(•ğiıw, Zan~ao1! ı ,\

~-.-:ıııı11' rn, nı ı wı ., e ı t<: e d i p. afü u 

Hnu· ui :--z uriY 
FiyaUarı tespıt ediliyor 
lalk f ırl\~ ~• hkd i~ e 

~m·tıl n taı·.tf ıııdnıı te~-
1 il rd ilt~n hir kom·~' oİı 

• 
h, '. 'i(•i zaruri\ e f mt-, . 
: ı·ıın tt\~hilC' > a ~la-

~ 

ıu ... ,, .. 
• • 

·~· ....... 
Abidenin çatlağı 
1 r • 

bir 

1T" · ı. 

Bu diirl iin fabrikası - tc.ılıaf

lık için olacak - !ili resimde 
örülen iirbfınii imal etmiş .. 

' Bu resmi derrc drıı Ameri
kan mecmuası şu izahatı ela 
Yeriyor: 

cc Zayis fabrikası seyalılar için 
y1.:ııi bir dürbün yapmıştır. Bıı 

dürbiin lıir:ız cesim 0 ürüııııı klc 
- :.e·- bcra1'er kola} !ıkla t,ışınıyor. ,.e 

Lindbeı·gin annesi diJcr dürbfınlerdeıı fazla işe 
. \ııkaı·a, 8 (raı\, 1)- y:ırı}ur. 

)fo~h_m· ~a~ ~ al'<:'f'İ Liııd- fakat biz diiııyanın t.biir 
hrı·~.'lll l~taııl•tıl,ı,l .\- ucundaki meslekta~ımizıı iddıası-

, u _ na iştirak ctmiyornz .. 
JU•:ı·ıf an koJlrjindt' mu- Bu c.liirbiinun her lıaltle ııc 
:tllım hulunarı mme .. '-i taşınması kolaydır, ne de ommıa 
\ r bir m:mzar:ı sc} rctıııek zevkli 

.. u J\aı·n a f)'eJ n i~'-u..·u· ·--- •.-u .... ---......ı..----~-~~__.. 

Bıı resmi knı jl ı '111iz için c:

leııccli bir me\'z ı olma~ı i Jvı. 

nle derecectiyor ı.. Bu , ı .1-

l eti bir:ız dal a tebaı iiz < ltir -
mek için yaıım z şuı u d·ı ifa
\ c edelim: 

Bir bu n.ıııc b:ıkn7, birde 
kiiçikük bir ti • tro diiı biııfııiı 
düşününüz ... 

-
Mir aya v~rilecek 
~frlriık ()mlak mii

dul'lii~ii hu ~f•ru\ kiı·a-
~ 

\ n vr•ı·il(' 1 ·J.. (\\ h·rin hir . 

\(' ~an'atl k"1ara vnr-. 
dııu f'di<·i hir rnii<·~-.f'-
S(' lc•:·:!"ii ic in ~arl'ı •·a'-. 
l'd oltunı~ 01·. 

i tf' ~izf' H,i nıHh·ttc 
lıı ~ka ha ... ka H\i zi1ı-. . 

• 1 
Hl\ f't •••• 

• 
/)1.i r/Jı'i 11. -

l 

tin<lt' toplanıııı~lıı·. Hn 
ht·~ c\I eemi~ eti ~)t ledi
' t' nza~mctau Emin .\li . 
Tt•\ fH.... \ ı turdmıan 
:\aei, Yn~f i. ~~' ni i1f·'-• 
l<'ı·le lliiı.:amerıin pa-
sadan 't• dfü·t eııeii-.. 
meni tlaimii 'il:\' et 

• 
aza ·1udan h\ c~I kit) et-.. 
uu ktediı·. H<•\'f'Iİ tef-

• 
t i~i~ e ı·ey 'arakala!'muı 
:-;u saatJarda 'eı·Huu·-.. 
iui knrnrfostırmı. tu·: 

" .. 

Dünyanın en büyük hayvanı 
İnsanın içinde bir diş kadar 

kuçuk kaldığı ağız ,,, 

On be~ ofın kalbr c\·el Sanfransisko salıil 1 erindc pek hiiyi. 
bir baliıı:-t~ balığı tutulmuştur. Bu lıay,·an elli to:ı ağırlığındadır. 
B:?li:ıaııııı uiiyüklüğ ü hakkında bir fikir elde etmek için r~sıııc 
bakmak k;tfidir. 

İriprı bir :ımelc a~zın içinde bir azıdişi kadnr kiiçü'; 
görünüyor. 

Katolik başpapası 
Teı·zibaşıyan. efendi öldü 

J :rıncni katolik b:ı~p:ıp ı·ı 

Ke\ ork Tcr:r.ib:ı~ı\ :ın dendi C\ iki 

glııı 'cf:ıt ctmi\'tir. Katolik Erme· 

ni'cr dun kendi .. i için bü' Jk hir 

cenaze :ıl ıl ~ ı ~ apııu_.l:ırdır. 

TcrıilıN\ ·ın efendi ltom:ıda '. 
ilı'hi) :ıt 'c f cJ,cfc ta\1 .. il ctmi, 

miıtetcbbir bir rahipti. TL ı kçc. 
\rnp\a \ ı: rur-.l ~,, ...c-ı,· -.nıui 

kadaı· F:ttilı , nl'~ azıt 

miint('iıihi ~ıttıilel'i . 

l J,:}u elan 1 ;> t ' kn-

li:-ıınl:ırıı ':ıkıf olduğı ııd:ın Tut k 

cdchiy:ıt t ırihi hakkında d:ı t.:t -

kıl,·ıwı hulu ımu;-tur. 
Tcrzib:ışl\ :ııı dendi Fuzuli 

h:ıkkınd:ı bil\ uk hır c .. c · ~ ıı7nı:t!::ı 

tc~chbiis ctmi_. 'c hu c-erin ilk 
cildini <lc nc"recmi~tir. 

l\1iıtcHfi:ı hu c;;erın lı:ı1.ırladı~ı 

ikinci 'c uçunc.·u cıldinı nt .. rcdl·· 
memi,,til'. 

daı· ~'•ıaınr, na1...1rkn~::_ Saat havada .. 
l\atlıldı~. (\,J...lid:.u· , 
ııik ih daiN·~i .. . 

1~> ft u lG \a kad:.u· . 
Be'o~lu .. 

lG ·,!au 17 '.(' 1...atlai' . 
d~ı ~ıra~mda gdt•t•t•l...-
I<~ı·k· miHhakat, Ut'~ -

.. ı · 
k(ıZ. J\~u·ıal, q tm('l'ıi 

ıniiutc\hi hi :' a 11i1 P ı · i, 
1 aı·ülfiiınm i-..oııfPraıı~ 

~aloııtlH'l W)lt'I'l'J\ I'('~ -
i<'l'İHİ . ..:1 inıal et1 '{'<•h.
IC'rdi ,._ 
~İl ', 4:at, ' "1 H 'j l<'

h i pleı·i r" \~ I ı·; ıı · ı ltl ı.ı
H ·ı·iı ]p \ ( l' t' ( (11 iPI'' 
• ''}i\ ·idt-kil 'I' dt' f' 1' l

\ f\I'f' ('P]\ leı· ti. i'. 
·1 rim · · tle 

i~t'm,ll t dr'er·I oh n 
ntiillınkn n i' ııtelıi i 

~aniı·l<·ı·i ı<'l~ı·afla d· -

, et t•dimi:-krdir. 
C:mua ğÜUi°l ~atıl 8 UC • 

l'<'Y ~andıi!ı EmaneUrn 
• t 

afa) la ~·ı l\a 1:1 la e al\, 
meJ\l~inw SPhil' haıı
,ıo~n, hiı·f·1· miif ı·~ze 
poli~, zahı~ai hf'lrtli.'e 
nıt•ınm·hwı i. tiı·al... ('de-

~ 

ccl"ı i r . 
Sairi ~·z.amıuıızın ,, 

nwh'ushığu cuma giiuü 
.,aal (18) de ilfuı edile-

Kesiiön Hark 
f ayaresi butfi.n 
relrorları kırdı 

\ . 
p~ 

1.)0 

~is Pariste 
,O tl\l, 7 (.\.\) -

mil f ıuı•1p11Hl Hl t•l>
\ ''l'(~ . \ ~1\ dt)I "'f'\ ulrn.-. . 
tinde di:u Ptr·i~e mu-
' n ... af .. ıt etl<'ıı l.adv B.ı-. 
ilv. ~i!"tf'ıı lİ)hnı hu 

• 
11iiu Paı·i~h'n Londı·a-:""" 

) a lıaı·C'l-..et. ed<.'me-
mistiı·. . 

Yeni kurbanlar ... 
~lanril , 7 ( A • .\) 

Bir teşbih hakkmdı 

D iın ya~:uı heyaz kar
dan, 1 c kara J,ı~tan 
b:th,,cdt!rken, hu ha-

' ada yiı1.kri pc:mhclcşeıı \ 'l! 

güzlcrinin ii;ı:trinc tatlı bir 

~ölgc çokcn hanımların a5<ık· 
larına taktıkları ~o:ıonlarl;ı 

birer paçalı ta\ tı!'ta lıcnzc<lik .. 
krini y<ızıııı~tım. 

Bizim Scyynh hu fıkrayı 

~abah ~:ıbah okumu.:~ di)Or• 
du ki: 

- lkn de senin bu tn\ uf~ . 
tc;:bihini dilime dC'lı) <I) ım c.fa 
gurur ... ı ıı! 

.\rJ,.ı-.ıııd ın xckt ... ına 'e 
ZC\ h.ine itinı:!t ettigim hır 

h·ınıma rn.. g-cldim. Bahi:; 
ı.!;cnc, bu tc~bihc g-ddi. o da: 

-:\)ol, d.:di, hen hu 
te-.h'hi ta 19.. "ene indt! 
y• pını~tıın; .'iz 1')2tJ da U) nı 

,e~ i td,r,ı ·lı) or~tmuz. 

lkdi. 
Yn~:ı bıh.iın :-\cy~:ıh. 

ğcnmedi~in tc~bilı, bnl, .. :ma, 
tam hir t.:'ıcdcn beri lı:mııı1-
l.ır anı-.ı ld:ı s·ırf cdilir, dun r-
mtı:- .... 

Yanm yumru caddeler .. 
...tanbukla hir ild gun 
k:ıldıl,r:ın onra \n' ·ır.ı\·a 
donen hir do ttm'. ~iın-

dcrdiı.',İ m ... htupt ı di~ or J,i: 
• ı ... t:mb.ıldan diiıl'lıı~ ıme 

in·ın 1 i çok memnum m . .:\c· 
dir, al .ıhıııı sc\ cr,,cıı, sizin 
•:\lonta~ııc Ru ..... c • kri an
dıran c:ıddclcriniz? , chriııi· 
Y.in en l't.:lli ba.,lı ) ollan lıih.: 
altındmı ~cçen o 1,aı :ılizn,;

. on muna ... cbct-.izliği ~ ü1.umlı.:n 
~amrı ~umnı <•lımı> ı:ı ıiıı 

ol t..i J,tanbuldan hir:rn C\ el 

kaçnı:ıma o kamburu çı\..nıı~ 

yollar ~ ·lwp lıkhı. 1 hkkım 
) ok mu·? Y. !'>. • ... • 

Bu do~nıın:ı :ııılatıl.ıcal hir 

hiktı~ cm 'ar: 
P•ıtli~:.ıhın biri gayet çirkiı"' 

mi:-. Onun için eline :1) na 
'L"rmudcr, ~ Lizunc bakmn.;,ına 

mc) c.hıı hırnl,mazlarmı,. 

J lcrif, bir !{Lın, nn ... ıl :ı, 

eline hir :1~ n.L gcçirmi~ 'ı:, 

c\ len; ~enlik o gudubet 'll· 
ratını güri'r g'irmez b:ı-.lamı~ 
~ı~lanıa a, 

J>ııdiy1hın •ı ladıhrını güren 
, l t.iri de h ·ıı':' r .. n ·ıdı. Bll 

hal bir ı l·ıddct -.urnh .... l'ak.ıt 

'uir l ıı·ıJ, hilmirorn u~ 
<) d c.: ·c c.· k.ıd.ır 1,i ln l,um
d·ır ... rnn ... ; 

\~ol. hm Hlı.: su-.u m. 
ı.; 1 h:ıı.ı 

\ · c1.ir. 

'c 'll 

demi, J..i: 

) ll il .ı 

r 

••••••••••• •• ••••••••••••• •••••• • " • ••& 

ı·uHlt' bulum u 1 n 
" 

dt'ıı z ta~~aı(•,i r.th.·ı-
l<·ı·iuirı diı·i nluraf... hu ... 
ı u u ııı a ~ ı iiı.ıidind ' t 

'az g<' ·mil ın · sii r. 
A ına yana ta yar ._1e ra , l 

1 1 • 

c 
la. 

ıki mil} on kilo •ra nı . eçi) or. 
iter cihetten 1927 seııc ine r • 
zararı hi~soiuı :ıcak deret:cdc 





Ö Sayıfı VAKiT !) Kanunusant 
~ ""'?@?F"TEF ' f -

sayı/ası 
1 

(VaktJın millet mektePleri 
KIRAAT 

Seyıredin. bendeki feryadı 

------------------...-----------l/AJ_JK ~luharriri 

Hiiat Sadullah 

Nasrettin Hoca bir gün eşe- t3'' 

ff.'Z 
I 

" . 
gıne binip dağda oduna gitmiş; 
derken ormanhk içinde eşeğini 
kaybetmiş -

Bir meydanhğa çıkıp hem e
şeğini aramağa, hem de yavaş 
ya·vaş şarkı söylemeye başlamışa 
Köylüler sormuşlar: 

- Hayrola Hocafendi, böyle 
şarkı söyliyerek nereye gidiyor

Para 'sun? 
, - Buralarda bizim eşek kay-
boldu da onu arıyoqim. U Ut 

.. 

- A Hocafendi, bir adamın e- t, uyku, uyu Para, patik• yaprak 
şeği kaybolursa böyle şarkı söy- Bebek, papara yedi• 
lemez, feryat eder. Bedri Bey budur. 1 •• • *- _ ... 
~ - Evetonu bende biliyorum a- .,. 
~a daha şu d~_ğın ardmda ümi- 'uzat dl/l/~-V ..uA~tu. P...-Md, fudfL"l/,[l/U,-J 
~dım var. Eşegı orada da bula- t7 ~ . . / - .'7 · 1 . 
,massam, seyredin siz bendeki ..!}f}_edu,· ~ ~.ulı,;A/· . fllJ~./Wftdla, .. w'!~d/>, 
.feryadı... ~ I ~ , ~(/ 
--------··------------------------------------------------------------------------------satı lık Emval Emniyet sandığı tsmaıı .Hakkı'~ şor~as~ Emlak ve Eytam Bankası .. d .. . t• d ma\U\ gaz,\er neşrıyat şırkeh ·ı t b I b . .. d .. · 
l t bdlH

.
1

,,.
1
. h k . d mu urıye ın en müdiriyetinden : s an u şu esı mu urıye!9 

s an ı a ıa mer mer ezın en \ium'CdC 11i:raz l\tcrhlll)nlln Cin H nc\ilC f\ ed)UnUn t mi t• d 
bedeli numaa ı mc 11 ı , cmu,tcmıı~u !\ lalul gazilerden Selahattin 'e 1 n en • 

Lira 395 10021 Aks:ıra)da <;akırğa mahalle inde sor- 1 >rahim bc~lcrin hırinci kAtip • 

3 
791 S 3 \ 'C 9 donum bilanumara Bakırl-oy Zt·vt n ~ıççu soknı1nda atik ,.e cedit 25 nu· Es:ı~ numarası Bedeli icarı senevlsl 

Ura l!)arulı hahçeli bir hanenin t:ıınamı Fethiye l 1. adilliğinden mu~addak 30 kjnun· 
burnu deniz kcnannda iki ar-..a; J5fi 12814 Usküdarda .'olaksinan m:ıhalleı:;indc atik c\cl Q28 tarih \e J7:'40 num:ır:ılı 

Be~ kozda Tokat me' kiinde sebze 275 70 
218 4 3 ~o 1-fasc ki N C\ bahar mahallesi Mol- gümüş ara\'ıcı ''e cedit Fe\ zi,·e ~okağın- muka, ele mucibince , irketimizlc 

da atik ,.e cedit 6 numaralı bahçeli bir 
hanenin tamamı Ahmet Ağa bir gun:ı al:lkaları kalm:ıdığı :ıl:i-

b:ıhçcı:;i 

ld,ürani sokağında bir arsa: 

3450 34) 1 r, ' Timur kapıda ch'anzadc hır 

kıt'.ı arsa; 

1

2681 ... °' Demir kapıda Daya hatun 
""' ....... L arsa 

580 ~ ;-=.. l\on.lk bina ı 48 od:ı 
14 18 5 80 ~ ;2 k:ıgir 5 oda hane 

l ı 80 ~:-. Ugir 7 oda hane 
30 2 ahş.1p bir oda 

240 ~..... },jgiı magaza 
l~alada Jnyım:ti ımıhaınminch.:ri Ye mevkileri muh:ırrcr 

ll.A. cemiyetine .ıit c.:ım ali ~p) rı mcnkulcnin füruhtu 
~arı ur ettiğinden 24 ı.:unını;ani perşembe günü c:aat uçte 

muıayedc i icra edilecektir. Taliplerin yüzde ı 5 pey ak1rı;-

s ı i hamilen ınur.1caatlan. 

G'ilata ithalat gömrüğü müdürivetinden: 
1 S:ındık 

ı " 

1 

2 

.. 
" 

J b:ı\'\ı\ 

J ~ndık 

17 " 
.. 

2 bat~ :ı 
1 andık 

2 b:ılat 

2 :ıdet 

1 sandık 

1 ,, 
,, 

1. :ıdet 
2 ~:ındık 

l ,, 
4 

" 1 da~ 
J p:ırti 

ı andık 

'."? adet 

50 

12 
25 

100 

22 
:-o 

ı oı 

ı '73 ı 

12 

118 

.19 
1 (ı 

:-~ 

fi O 
C) )C) ---
117 

2(ı 

20:5 andık ' e fıçı 
21 " 24 9 1,ıJo 

275 

J\ılo 

" .. 
.. 
.. 
" .. 
.. 
.. 
.. 

.. 
• .. 
" .. 
" ,, 

" 

p;ozttşı. 

l=ı\ ıt rekldını. 

CC7 .. '\\'I tıbbiye• 

knrbo~:ıt kııllson . 

tıbbi c:ıbun . • 
mli tnmcl dbise \'e kitap • 

demır makina ak .. amı • 
pa lı demir kundura nal~ası • 

eC7.a. 
mtic:uımel elbise • 

deri ):ıp:ı. 

Ot h:ılı . 
\ OŞ D.011Ç fıçı • 
ipekli p:ıınuklu kadire . 
c:ic:ede domates salçası . 
' ' ~dlilo~ it ~:ıpka m:ış:ıı:;ı. 

demir s:ıp:ın • 
m:ıtbu kd~ıt ,·e ı:ırf • 
dı.:mir :ın:ıhtar • 
b ş ı,i c. 
le' h:ı bakır. 
demir çubuk. 
de.mir eh nta . 
boş demir fıçı. 
bozulmuş kakao transit. 
pulluktn mlİ:.tamel demir 'itla. 

1 
Gala~ ith .. !:ıt J!; ımru ü :ınh:ırJ:ırında mc\ cut olup ber mucibi 

< mın bılil c:ah n lıukmu ·· ·ı · ı· nu ı aı ap eden 1 atılda cins ve miktarı 
mı hnr:ı~r ( 27'5 p:ırç e"\anın kısmen ho olmak \•e anbarlarda 
l zun muddet nmh f:ız .. ı müşkül bulunmak dolansiyle m:ıhıhalin 
onuncu giıminc mu~~di[ perşembe , e anı müteakip pazar ye salı 
çunlcrı :saat 14 te muza~ ede ile satılacağı ılAn olunur • 

7'20 IB841 A)\:tnsaralda atik lu tafa paşa mahal· kadarlarce m:ılum olmak iizre 
Kandillide \·anı köy cadde inde 15 36 

110. duk:in )c .. inde l~ırın ve pazarct okağındn atik 
12.I 2.12.12.12. mükerrer , e cedit 14, 
16, 1 S. 20, 22. 24, R numaralı 'edi 
hanenin tamamı. ·o man Memduh H. 

435 14641 1\ndıköyde Cafcr ağa mahallesinde 
Bahçe sokağında atik 40 , c çedit 46 
numaralı bir hanenin tamamı 

260 14926 l Ja kO\·de Kiremitçi Ahmet (.'clcbi m!halle
sinde Kızıl min:ıre ~okağınd:ı atik t 1. 11 
mükerrer 'e cedit 11. 1 !l numaralı iki 

Aayşe TJ. 

hanenin tamamı l lı'lfız İhrnhim Er. 'e Fatma J t 
2~0 J 5264 ü~küd:ırd:ı Altunizadc mnh:ıllcsinde 1 lacı 

ihrahiın Aj!;a sokağında atik ı 5 'e cedit 
ı ı mımarıılı hir kuşkun t:ım:ımı JHct 

122 15355 Jl:ıskii) de Turşucu mahalle inde 1\ırşLı 
sokaıında :ıtik 3G 'c cedit 40 num:ır:ılı 
bir h:ıncnin tamamı 1'al:it 

Jl. 

n. 
~00 16896 Orta ko\ Yeni mc\hane sokağında atik 

t 'e cedit 3 numaralı bir hanenin tamamı 1 Iurh e,Fatma 
Zchr:ı Zehra Fc' zi l lnnımlnrla lbrahim ı:r. 

325 18939 1\adıkll\ ünde İhr:ıhlm:ığıı m:ıh:ılle,,.inde 
Camlşerif sokajtında atik 'e cedit 15 
numaralı bir hanenin tamamı. Mehmet E.F. 

ı 055 19038 1':ıdıkö~ ünde O manağa mahalbindc 
Il:ı-ırcıbaşı oka~ınd:ı atik 5, 5 mükerrer 
\'e cedit 1, !"-1, 5 numaralı bir hanenin 
tamamı l\lakbule 11. 

2GO 19057 İ~ip;ultanda Kızılmcsçit mahallcsimle Vn· 
puri kele i sokağında atik 'e cedit 33 
numaralı bir hanenin tamamı 1uth c Ti. 

Yukarda cine; ye ne,·"ile meukii yazılı emlakin nltmış bir gün 
müddetle icrn kılınan aleni mii7.aHde neticesinde hizalarında göste· 
rilen fiatla talipleri üzerinde takarrür ederek birinci ihalesi icra 
kılınmış olduğundan talip ol:ınların ilan tal'ihinden itibaren otuz bir 
r::tin zurfında • andık Sauş amirliğine mür:ıc:ıat eylemeleri hizurnu 

ilin olunur. 

l\1unta7.:ım ,c tiiks po~ lası 

1 
.. .. \apuru 

nonu vapuru 9 1\. ani 

arşanba gün.ü akşamı Sir
kecı nhtımından 

hareketle 7...onguld:ık , incbolu, 
aın:.un, Ordıı, C :ircson, Trnb· 

zon, • urmene 'e Rize 
bkclelcrine azimet 'e :t\ det 
edecektir. 

Taf siltlt için ~irkeclue 1csadl't 
hanı altında c ki 1.oid Tri\ ec; . 
tino dairesi. Telefon. J t:ınbul 
2134 

Seyrisefain ı 
Tra~zon hattı ikinci postası 
Rl~ ITP \Ş~\) npuru 1 O kdnun-
ani perşembe :ıkş:ımı Galata 

rıhtım~ndan hareketle Zongul
'!3-k, lneholu, , inop. Sam-un, 
Unyc, F:ıtsa, Ordu, Gireı:;on, 
Trabzon, Rize' e gidecek , e Of 

98 1 lcğbeli :ıdada ~alı caddesinde 14 
No. dükt\n 

cy1crılm inde Cbronosyan antreposu 
miıŞt mil:ltındnn bahçe 

48 

25 

Eml:ik. ve I:ytam Banka~ınıı :ıit balAda muharrer em\·alin birer 

cenelık bcdelı ~e:raiti ati) c ile müzayedeye çıkarılmışur: 

l - Miıza) ede müddeti 21 kt\nun~ani 929 pazartesi gününe 
kad:ır olup ihale muamelesi , e\·ıni mezkOrda saat on altıda icra 
olunacaktır. · 

2 Bedeli icar ilk taksitte ihale~ i müteakip 'erilmek üzere 

iıçcr :ı~ lık mü~a\ i tekaı;ittc tediye olunacaktır. 
3 - Müza} edeye işur:ık etmek arzusunda bulunanlar Bahçeka· 

pıcl:ı EmUk 'c Ee~ tam Bank:ısı lst:ınbul şubesine müracaat etmeli· 
dirlcr. 

Gümrükler umum müdürlüğü levazımı 

müdürlüğünden: 
İımir ithalat gümriık :ınbarl:ırının t:ımiran 4 kAnunusani 929 

dan itibaren 20 gün muddctle kapalı 7..arf usulıle mun:ıkasa~a kon
muştur' 

2 Bedeli keşfi 71400 ~ Nmiş btn bir dört ) üz liradır . 
::l İh:ıle Ankaradn gümrükler umum miıdlirliğinde Yapılacakur . 
4- İhale günü 26 k~nunu~:ıni 929 tarihine müsadif cumartesi 

günü saat 14 tc dir . 
5 Y lizde yedi buçuk nisbetindeki teminatı muvnkkatclcrin ihale 

giıniındcn e\ et \nkarada Gumriıklcr umum l\1udurluği.ı 'czneı:ine 
te,dii . 

i!An olunur. 9- Talipler teklı[lıfnamelcri havi muhürlü zarfları mua\enc ~nü 

E l k E 
• Trabzon. J>ol:ıthane Gire on. ve saatten e\·el Aanknrada gümrükler umum miıdurHığinde mute· 

m a ve ytam Bankası Is- Ordu, Fatsa, Samsun •• inop, c;ckkil mub:ıya:ıt komi ,onu Ri}:ısetine makbu:ı: mukabıl nde \l:rc-
lneboluya uğra) ar:ık gelecektir. ~ekleri ınua; ~en sa:ıtın hulul inden sonra , uku bulacak teklıflcr k:ıbul 

tanbul şubesi müdüriyetinden: ·--,.zm·ır su"rat postası cclilemcz. . 

K
• ı k o 7 Ş:ırmaıne , e k~ ıf namc suretleri lzmir, 1 canhul CumruK l :ış 
1 r a 1 e po (İzmir) \'apnru f 1 kanunu· l\Jtidürluklcrılc Ankara Le\ a ım :\1Lidurliğinden i tihs:ıl olunacaktır. 

l:~:ıı: 
numaraı:ı l\1e, kii 

Bedeli icari sem isi 
Ura 

13 G.ıl:ıtada kalnf:ıt mahalli Ktirkcüler kapısı 16, 
I 8, 20 numaralı nn trepo 3303 

Emlak ,.e Ertam Bankasına ntt ballld:ı muharrer antreponun 
bir senelik bedeli icarı şerait atiye ile müzayedeye çıkarılmıştır. 

1 l\ lü1.:ırcde (kapalı zarf) usulü iledir. Talipler ihale gününde 
tekli[ mektuplarım bir znr[a koyarak bedeli icarın yüzde beşi 

nisbctindc depozito akçesile birlikte tevdi edeceklerdir. 
2 - - l\lı.izayede müddeti 26 kAnunusani 929 cumarteSi gününe 

kadar olup ihale muamelsi yevmi mczkurda saat on altıda icra 
olunacaktır. 

3 - Müzayedeye iştirak etmek ve ?!aha fat1a tafsilat almak 

iııte~ enler Bahçekapıda Emlıl.k \'e Eytam ~ankw lstanbul şubesine 
müraca:ıt etmelidirl er.~ 

sani Cuma 12 de Galata 8- Ş:mnaınelerdc ıne' cut şerait lıarıcinde bir gün:ı tcklı(nt ka· 
rıhummdan hareketle Cumar- hu\ olunmaz. Bu gıbi :ııncli,atl:ı meşgul olduklıırını mus:ıdcl:ık ehli· 
tcsi 1 O da İzmirc gidecek 'e } eti fenni} c \'e!>aiki ıbr:ızı mecburidir. 
Pazar 13 te izmirden hare- 1 1-~::,_:.:.::.:.;~--------------------
kct\e p:ı1..arte!:İ gelecektir. • '~ \ \ rr "1 u·1,~ \ ]\" 1\ lı.: \ Si ! .. , •• & 6 1' &' ı ~- .... 
\ apurda miıkcmmcl bir or
kestra ve cazbant me\ cuttur . 

Sltılıt motositlet 
q'riomf markalı miıstnmcl ve 

sepetli motosiklet satılık oldu -
11;undan talip ot:ınl:ır Topanede 
seyrü sefain idaresi karşısında 

(24) numaralı garaja müracaat 
ejt'tmeleri. 

Ticareti bahrİ}'C mektebi alisi mfıdfıiriyctinden : 
Mektebimizin binası dahilinde \'e alt ktmda iıışa cttirılecek 

talebe kademhanclcri 10 kannnsani 92() perşenbe günü · 

ihalesi icra edilmek üzere ınünakasai aleııiyeye 'a· 

Taliplerin şartnameye ihla lırsuli için lıcrgün mekter ~ 

1 lde 

müracaat ıarı \'e münakasa~ a iştirak için de Y' '>').s~· 
cvel yüzde ycdihuçuk teminatı muvakkte ak<' ,g 'r'•/) ... ~~ t' . ~ 

binasıııda müessatı zfirraiye ve tüccariyc ' .§ ~~ '*~ 

t evdi eylemeleri. . .:::~.;; •? J 



ABO~ 1E ;ARTLARI 

Turkhede 
Kuru-ı 

ı Aylı~ı 170 

3 • 500 

t) " 900 
" 1~00 

Gazetemizde çıkan ) azı n resımleriıı 

butı,ın hakları mahiuı.clur 
•· 

Gazeteye gonderllecck mektupların üzerine 
idare ıçl.nsc İdare ) azıya aitse (Yazı J 

işaretı konulmalıdır 

Basrlmıyan mektupların iade inden, kıyll'eli 
mukadderesız mektuplara kouulnıu~ p.ıralanıı 

1 

kaybolmasından ı c ililnl:ırııı muııdcrccatındar. 
ıdarc mesut de~ildir. 

_'f._ - - -

1 nci 

Tabı. 

=9Kanunsani1929= 

1 Borsa "'ll • ŞOFÖRLERiN NAZARI DiKKATiNE • 

ı 

B Kanunsani 19 2 9 kambiyo, nukut Sal ı fiyatları 

'ukut 
1 Iıglız liıaı 

l Dol:ır 
20 
1 
ı 

20 
20 
1 
20 
20 
:w 
1 
1 
:..o 
20 

20 
l 

99 () 

Ü 203 
:ı 52 

~ ~= 
1 :4 

28 

~ 81 

l!, ~:: 
0000 

()0 

oo 
62 50 
so,oo 

50 
1250 

5il 
75 
50 
50 

1 

0•) 

23 00 
70 10000 

112 75 00 
33 

783 
75 
O:> 

oo 
990 
203 

52 

1

68 1 5 
48 5000 
28 5;) 

24 112 50 
28 50 
6f 

159 
213 

1 !~ 

i
l ~~ 

00 

'10 ioo oo 
112 75 
33 75 

119 
0000 

23 

783 O:> 

1 Cek 

ı Lond•ıı ıi .c int• bir lnglllz lirası kuruş 
~I) l ık ı 1 uı k lıra~t ılol. ı 

P:ıris .. • J rank 
Mı!, ı o • • lirf'!t 
Feılin • • • nıal'l< 
Sofyıı 
Bı·tk ı 1 
Aını terJanı. 

.. 
• 
• 

.. 
• 
• 

ı~va 

lıelka 
flOl'İll 

fr:ınk Cıne' re 
Prag 
Viyaı.a 

Madrit 
V:ırşo' ;ı 
Atımı 

• 
• .. 
• 

• 
• 
• 
• 

kuron 
" ı:ilin 
• pezrta 

zeloti 

B 1 ıeş 
Bclrrı :ıt 

• • • diralımi 
krus 2tl ley 

Tllrk lirası 

istikrazlar 
I tıkııız dalııll ıt uıJcli ı 
Duy ıır.ıı mtn ahitle 
lkraıni)• lı llcnıiıyolu 
HJ(.12 Gumı ul<lcr 
1903 ~:ı~ ıli ınalıl 
1!.lOii Tı ı;Jıizııli a.skeıiyo 

._;. ) 19ıı3 Terfip <i> 
C': 1()84 •I C 

"'t:! ıno1 - ıDo5 
>~IJ 1!lC8 '.l'Pı 1ip <l) 
~ 1008 • r3> 
~ 1009 . 

1909 ~elııcınn: ıeti 
HJ!) ( 

Tahvifat 

diıı:ır 

l 
"!. Tertip c A.n.s ... 

::ı -o.=;; 
ı:::ı E..:.. 5 « c D.E. ı 
~vo <"O ..... 

~ • .v .. r.,, 
ı]alata talıtelıırz. ıleıııit· yulu 
Uer~r udct tramny sırketi 
Rılılım lluk 'iO Antirepo 
Uskndar - Kadıköy su 
ısıanlıul anonim su sirkcti 
EregP nıac!cıı sirkeli 

993 0 0 

0 48 ' 8 1 25 
12 4900 
9 32 50 
:2 0<;,7 5 

61 S'l 00 
3 5075 

1 ~' 2li 
'} 5 3 2 5 

16 4 5 00 
3 ( 6 '75 
2 98 50 
4 3 525 

38 0 0 
24 37 50 
2 7 7000 

86 7S 00 
225 1500 
os 05 

• 49 
4 
4 

• 19 

• 23 

00 

00 

0 0 
25 
:zs 
00 

75 

993 25 
048 8 1 26 

12 48 50 
9 3250 
2 0 6 25 

67 5000 
3 50 75 
1 2 1 25 
2 53 25 

16 4 5,0'1 

s 4615 
2 9 8 50 
4 3525 

37 96 
24 37,50 
27 7000 

86 1'5 00 1 
224 75 00 

09 05 l 
il 

75 

Hisse scnedah [ 

\ 

lş lıankaq • 13 75 13 
~ Mı\lga ltıhar ruilli brıı•kası • o oo 7 5 1 

c;j , O m:ııılı Jı:ııılrnşı • 136 oo 
~ ( l\lılli ıklisat Lanka~ı _il' 

eo:: Tnrk lı"aı t ve senayi bangası. 
C:O hsnnf lıankil~l , O 00 

\!;;---~--.............. __ ..... iliiiil ________ .::-iiiiil.;.~....;.~;..... ... ...;:-.......... 

! • 

' Gireson Nafiasından 
R~Ql . Ifalis çelikten olııı:ılc ş·ırtil.e 

_ • 
1 

- bır kıluluk taş kırma çekıcı, 
~. . altı kilolu!< varyoz ve dc'ırt 

~alı • 8 • h..muıısam - 920 metro tul 2-5-s kutrunda 
saat köşeli lagıın matl,abmıtı 

19,00 

20,50 

Ü 'tiit) o musiki heyeti 

R.1s:ıt merkezi f:ıporo, 

J,.,t:ınbul s.l.ıttt 

2 I ,55 h.011 c.r: 

\'eber: Orfaııt 
2 L;ı[o: E:ınt.1.i 

3 T\;gıınni 

------~---------~ Zayi- Siileymaııiyc asku ;ik 
şubesinden almış olc!uium rcd
J.;ai asleriyeıni zayi ettim ycıı:

sini ala~ai{ınıdaıı eskisinin lıük· 
mü yoktur. 

3 IJ te\ ell.ıtlu 

miibavaası nHm:.ıka~ada.lır. 
2r/ıi92q tarihine ımi:ladit 
pazar gl'~nü .;,ı:ıt ı 5 tı~ iiıal~si 
)'<lil!hc.ığından talip olanların 

1 y~·:;:dc 7,5 nispetinde temin•tt 
lm,•k: uztınu ııu.stai1-;hıbı:n baş 

muhend: !iğe mür<:c • ıtları. 
----,----------------~---V ı la yet daimi encümeninden: 

Vezni 

ll«tima yeui dikclli .. 
teuekeler ~.alt~p cu i rıiz PRATTS 

Benzini 

ENiYi 
CİNS 

Tal\.litlcı·iıalcı ı 

sakımmz 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
l\ \evsuh Kıymeti 

Semti 
Boğaziçi 

Mahallesi 
Yeniınalıl1e 

Sokağı N"o Nevi bedeli ııı u hammines i 
lira Atik Pazarb.'.!.şı 

cedit mektep 
8.J.-86 ı\\ak!Lıp ı\laadiikk:iıı lira 
cedit 1 bir bap hane 7600 4000 

Miişteınilat: 
Altı oda iki mulbak dorl hala ~arniç ve bir miktar bağçe 

J3edeli sekiz taksitte tediye edilmek üzre mülkiyeti müzayedeye vazedilen balada evsafı 
ııı ulıarrer nıaa dlikkfüı hanenin 13-1-929 t:trfüiııe müs:ıdif pazar günü saat 15 de müzayedesi icra 
o!tımnak iizre bir hafta ımitdelle temdit edilmiştir . Taliplerin yüzde yedi buçuk lıesabile 300 lira 
teınirı:ı.t akçeleriııi malsaııdığına teslim ederek alacakları makbuz veya muteber banka mektubilc 

5 
" .. 

emvali metruke satış komisyonuna muracaat eylemeleri. 
Semti - -- nıahallc~i ::okağı- nuınara_::._ı ---ne\ i · 

Topkapı ı' r:ıbali Çeşme . 20-5 hane 
Ban1?,':ld;.1 Kürkçübaşı Yenimahalle I.5 
.Ahırkapı A 'i cıbey Pastırmacıçıkmazı !l 

~ h 

<;akırağ:ı Yanakikaffa .. 

icarı ınuhamınine:-i· lira 
liO ~anc\ i 
78 "' 
ôO " 
84 .. 
48 " Edirnek:ıpı 

Fatih 
Top kapı ... 

l lacıHayrettin Küçükkaraman 
Bayezit Meyhane .. 

10 
3.J 
8 

maa oda 
hane 
dük:\n 

20 şehri 

100 senevi 
30 

Burg:ız Iliristosta. JJezarlık 5· 16 hane 150 " 
Büyiikada l\arakOl 27 " 100 " 
Kadıköy Cafer:ığ:ı İi~mir 41 " 600 • 
13al:lda. evsafı muharrer cnıh'ık şeraiti mukarrerc~i veçhile icara raptedilmesi için :1.ı. 19"29 tarihine 

ınusatlif çarşamba günii ihaleleri icra edilmek lizrc müzaycdc:yı.: \ aıcdilrniştir. Taliplerin emvali 
metrake icar komi:.ynnunıı ıniıracaatları. 

Ticaı·et ve zl\hirc 
horsası 

!:u liatlnr Tıcaret 

k:ı.tilıiıı muınıtigi t:ırafından 'e
rilmistir. 

8 Kıl.ııunu~anl 9:J.> 

C• ı Ok\,ası 
ınsı Az:ınıi ,\qg:ırı 

K. !'. K. P. 

Buğday% Çavdarlı 
\'umu~ak 03-04 <lO 00 Oı> .Oı> 

Kızılca 18 20 16 30 f 6 2S 
'tin ter 00- 10 00 oo 0000 
•ert 06-~0 16 35 16 20 
•cinruo 02-00 0000 ııooo 
ert nıahiul07-08 00 00 00 00 

-ZAHİRELER-
.a, dar 14 ı o 14 ıo 

2350 1235 ' 
13 2.0.0 13 0 0 .0 

ular oo oo Ou oo 
f. suh·e 34 20 3f ,OO 

• -HUBLH3AT-
... ıısam 00,00 00 00 
,ı,s yemi 0 0,00 00,0 0 

-UN-
:nvalı kilo•u 
'-:-islra. ckbtra 00 161)0 1275 
•td~lra ( o )0 ooro 
.ırirıci yumıı~ak 00 1390 1260 

'lrincı 

•· ıci 

' ı r<:n. 
h~()! ·r 
ı•ıc:·ı,Ji 

sert • 129) 126 
0 000 0000 

-AfYON-
0000 00 
OOt'0.00 
J2•JO 00 

TİFTİK -

0000 1)0 
0000,0C 
121.JO,OO 

\nk:rra 000,00 0 00 .00 
Dt•l'i 000,00 0 00100 
Y:ıragı r.uz l unu OOfl ~O ooo oo 

- AV DfRISI -
ıe.tıle'a ç·(li 0000.0 0 ooco OC• 
- ıııo:ır 'fr:ıhzuıı 6600,00 4grıo,o:-

Tilki • 190000 '600,00 
ı\•ınduı .. 2UO 00 27 so,co 

--fINDIK-

lstanbul icra dairesınJen : 'Eğri
kapıd:ı Hıdır İlyas mahallesinin 
Çıkmaz Kale sokaj),ında Rukiye 
I Ianımın uhde inde buluarı atik 
11 cedit 1.1 numaralı kayden 
bir clyem i.lı. ı bap hanenin n ( 
hissc~i borı.::un verlmcmesinden 
dolayı otuz gün müddetle mü
zayedeye konu!muştur. I Iududu : 
Çıkmaz sokak, kale duvan, Can
baz [smail Ağa hancı;i, I Tasan 
Bey bahçesile mahdut yi.iz yetmiş 
dört arşın mürnbbaında araziden 
doksan arşın murabbaında iki 
hap hane mi.iLebaki:-i arkahırıuJa 
teneke tahta perde ile müfrc7. 
arsada bir dut ağacı ,·ardır, muş

tcmil.iu : Kalenin itti~aliııdcki hn· 
nenin zeminindeki beden dl!\ af-
ları kirgir fe,·kani.;i ahşap olup 
toprak ernltı ii%erinde salaş bir 
oda bir hal:\ ark:ı,ıııda ar~a. üst 
katta bir araltk birbindı.: ) ükü 
blunan iki oda vardır. Kadri \c 

İlı.;an 1\ğalar müstecirdir. İltisı
lindeki diğer hanenin kıiınilen 
bcdt·n du\':ırları kıigir olup ze-
mini kısmen çini taşlı k üzerinde 
gcinıliHi bir kiip ırnız:ı)ık ımı!'lıık 
rn~ı bir dolap merdi\ en altmd:ı 

kömlirlük ve bir halıi arka«ında 
ar..::a üst katta bir sofa ylıklli bir 
ı:.d:ı olup mcd~ unc sakindir. I Icr 
ikisinin tamamt beş ) lii: liradır. 
.\1·~zkL\I" hi,c;:cJıin iştirasın:ı talip 
\e daha zi\ade malumat almak 
btiycnkr hi~:::-cyc mü-1p kıymeti 
muhamminc,..iııin 'üzdc onu nh
petindc pey akçesini \ e 928 -
C).l9b dos) a nuın:ırasıııı nrn~t:ıs

hibrn müzayede şubesine müra
caat atrrıckri ve I 4 - 2 - 929 
tarihinde f:ı:ıt on heşc kadar ihn· 

150 ı)O 
00 00 

ki e\ eliF'i icra kılınaca~ı it.in 

ilan 
Daiııfi} c 'ck:ilctine tabettiril

mckte olan İdare mecmuasının 
9~9 <=cııe;:,i -ubat. mart, nisan, 

ma,ıs nushalarınm tab'ı münaka

:ıaya \ azulunmuştur. Taliplerin 

bu baptaki şeraiti ihaleyi anlamak 

üzre v~ıkalct ]c, nımn meınurlu -

ğ"lıııa müracatlan. 

Istanbul icra dairesinden: 
Tak!>imdl! sıra sclvilerdc ;iJ nu
maralı hanede mukim iken cl
\'e\ 111 ikamctıı;ıihı meçhul Meksi
ka fahri :;;elıbcııderi Adam Ru-
dol r Glandek rnn Sebonterof 

~ Efcndi~ı.: 
Uh iye hanımın Beyoğlu dör-

diindi Katibiadilliğindcn muta 

8 - 12 - 92:' tarih ve 305 numa

ralı bir kıt"a senet mudbiııcc 

zimmetinizde alacağı olan dört

yi.ir, yirmi liranı n maınasarif te

diyesini nattk birinci ihbarname
nin ikamctg:lhınızın meçhul ol-

ma,ı hasdıilc ilılnen tebliği mu

karrer olmağla tarihi il:\ndail 
itibaren iki ay zarfında 928- l 2520 

do~ya numara~ını müstashıben 

dairei icraya bilıni.iracaa deyni· 

nit.i bırriza te:ıVİ) e etmeniz 'e

y:ı kanunen şa) anı kabul bir 

itirazını/. 'ars:ı derme\ an eylc

mcniz l:'izım gelip aksitakdirde 

gıyabınızda muamclıltı icraiı·e) e 
de\ aın edi l eceği maluımınuz ol-

1 i ıhı;ı oğln biriııci mekü.p 
ifü::.liıı c J.:.'\iıı iki bina arıkazı 
ııınzayedc nıüdc.h~ti 16 - kılı111-
11ıi5 -.ıi - 028 tarilıiııc müsadif 
ça:·~::.ııba giiı.ü s:rnt onbire k::.
d"!r temdit edilnıi~tir. Taliplerin 
cm ümwc ıniiracaatları. m&ml!llllı- liiil!IJllEE:lmii:ma!lt:l!lilmm:i olun ur. 

mak \ e birinci ihbarname teblij1;i 

m:ık:ımma kaim olmak üzre il:ln 
rılunur. 

c 

1 
Ti.iri nıektcpJeriyle . faydalı eserlerjıı U.lnlarında 

% W renzllat yapılıto . . Satırı Kurıış 

Bıiyıl.k 'ı: :.·a bir çok defa içiı.ı nril)'1 ilAAJ.ırl.ı 
husu~! mahiyetteki ilanların iicrell 

6·8 inci saytıJa 

5 ıf ' 
~ ! . itlıırn ile kararlaştırılır . 

l ,, • 
Gazetemize hu~usi ilan kabul eden yer: 1·8 inci sayfada 

resmi iUnl:ır H.S.H ilA.nat acemasf. 

Kompr•malerl ek~eriya takli•. 
edilirler·. 

;: 
Ta.klitlerın<ien saıunıırnk için tfnİrııt' 

kirmızt bandı ro llu 

,,<BDf'l"" markal1 hakıki 

arnbalajma dikkar ve 

--------Büyük tayyare piyankosu 
Altıncı k.eside «11» k~\nunusani 1929datlu· • 

Bu keşide, ikramiyclcriııin gerek büyüklüğü ve gerek 
sayısının çokluğu itibariyle 5. ci tertibin eıı zengin ve eıı 

ümitle dolu keşidesidir. 

En hüyük ikranıiye 300,000 liradır 

Bundan başka 1 tane100,000 
1 (( 50,000 
(( (( 30,000 
(( 

(( 

(( 

2 
5 

15 

(( 20,000 
(( 15,000 
(( 10,000 
(( 

(( 

(( 

100 (( 

7,000 
6,000 
2,000 
1,000 

ve bir de ......• 200,000 
liralık ikramiye 
« nıükafö.t 

vardır. --------Devlet demir yollan ve limanlan umumi idaresinden: 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtımının kömürden ba~ka tahmil 'e 

tahliye işleri J - Şubat • 929 dan bilicibar d?rt ay müddetle kapalı 

zar[la münakasa suretile bir müteahhit uhte;:,inc \'eritecektir • 

Münakasa 27. 1. 929 tarihinde saat on beşte IIayparpaş~d.ı Ana· 

dolu-Bağdat işletme A\Iüdürlüğü nezdinde icr:ı olunacaktır • 

Bu iş hakkında icap eden mnlumatla talep olunacak fiatın listt·~i 

I raydarpaş:ı Liman Baş Müfettişliğinden alına1.:aktır . 

i\llinakasaya i~tirake talip olanlaıın 1I50 lira teminatı rnuv·ıkk:ıte 
akçesile birlikte teklif mckktuların :ı) rı ayrı ve kapalı zarflar dahi .. 

!inde münakasa. günü saat on diin buçuğa kadar işletme lVfüclürlüğii 

k:\lihi urnumili~inc tevdi eylemiş bulunmaları hlzııııdtr • 

ilan 
I 100 kilo sade 

5000 " koyun eti 

20000 " arpa 

Uzunköprü asker ihtiyacı olan 

bcrveçhi hah\ üç kalem erzak 

9 k:!nunus:ıni 929 dan 29 kinu· 

nusani 929 tarihine kadar yirmi 

g;lin ıni.iddetlc p1ünakasaya çıka• 

rıldığ·ıed:ın talip ol:ınların depo • 

zito akçclcrile birlikte Uıuııki>p

rıide ın iirc~ekkil kom is) ona mü

racaatları ilan uluııur. 

r Recep 27 (!] Burç: Cedi 

, Çarşamba 
F.rkck; !vlünasip ısim Kcı:: 

Kaya 
li:{inün 

Hacer 
nasihafı 

;\ksul mııdur .\Iııııct Şiıkru 

(Yal'"t)ın 9 k~)nunu~ani 19~9 Tefrikası: 54 ' bir noktayı anlamak istcri;r. .. 

- ~otunuz .. 

dım bile .. - Bu lı:ılkaların iç tarafınd:ı ' la) ınız. lkn namınıza halkaları Anladın değ-il mi? Om t 

e\ ine gıdLck::.in de6il mi? 

~iil&für fu)©).~rıın\- fu:fi~n - Su t:ışlı taç nedir? nereden 

elinize geçti "i 

Mulı.ıırır·: 

1Jloris Löbldn 
-- Su halde .. btır:ıda dur • . 

Uzun sürını:z ... zaten kaı bed~ • 

cck .'amanınıız yok'" 

- \nktinıiz ;ok mu~ .. , 

- !~-.er . . şimdi anlarsın .. 

Kı-:lck •.a ··jo.r.in,, •.. " Haul ,, 

ortada i:\İ od·ı ara ındaki çifte 

kapı) ı aç r k •· Jr>zin ,, in mü -

kaleme) i du) acağı tarzd:ı aralık 

bıraktı , 'c -nrijit Rusulen " in, 

yı:'ı·aıantin • in hım:ı5esinde 

nız r:,, vatııga yakl:ıştı . 
ııe ıjzle.iigıı."' H:ıul ,, il gö _ 
r:ırıııı ııı ı verc!ırn Cf •• b·r 

cnu ;ı: ı 
B:tııa kalırsa :ısı l ıı .. 

Mı tercim!, 

1J/ el11nel (;oyw· 
şey anlamamış cılm:ı~ır:ı, re fe,•'. 

kal:\ de klJrkmuş lrnluıı ın:bına 
ral!,mcn kendisini kurtaran ad;ımı 

g-örLincc ferahi. :ııvor , 't: içine 
ku'. •.et geliyordıı, "Haul., dedi ki: 

- Sizi )Ol"m:y:ı.cağım .• '\ alnız 

bir iki s<fa sormak i~tcrdim 

ce• . .ıp verecek 1'.ılde ıni-inizt'. 

- TabiL 

- Siz zabıtanın uzua müd -

Kız biraz terdduttcn sonra 

dcdiki: 

- Bu taşlar köhne bir san -

dı kt:ı bulunt1L1 .. 

Pelc~t:n ktcn lıir swdtkt.ı 

mı '? . 
. - EYet parça parça bir san • 

dıkta buldum. Bu sandık anne -

min kırda ikamet etttği C\ in 

tavan arasındadır. Taşlar saman:ı 

gömülmüş duruyordn .. 

- \':ı.lidenizin evi nerede? .. 

1 

- (Huan) ile (I la\ re) arasın-
dettcn beri aradığı bir delinin da (Lilbo) da.. 

hücumuna maruz kaldınız.. Onu 1 _ Anladım .. Bu sandık size 
şimdi tımarhaneye götürecekler .. nereden gelmiş? 

Anık tehlike kalmadı,. Fakat ~ - Bilmem .. Anneme sorma • 

- Bu t:ı...lan şimdiki halinde 

mi buldunuz~. 

- Hayır bunlar bü) ük gümüş 
halkalara takıl ı idih:r. 

- Ya hu lıalk:ıl:ır ne oldu. 

- Daha dün makyaj kutusu-

sunun içindl! idi. 

- Demek artık sizde değildi· 
lcr iiylemi '? • 

- Hayır, bir mfüy(; l1cni 

locada tehrikc gelmişti~ onları 

hittcsadü[ görerek istedi • 

- Yalnız mı idi ? 

- Hayır, yanında iki mfüyii 

daha vardı, kendisi kolleksi) oncu 

imi~. yü;.;i.:kleri yapabilmesi için 
yedi taşı bu akşam götür lip 

kendisine verecektim . Bana ol . 

dukça mühim bir para Hfmcği 

va.detti • 

yazılar yar değil mi ? talep edel'j1;im, Bu cf endi nerede 

I~\ c.t , ~:ıki bir hatla ya • 
;ı:ılar 'ar , fakat okumağa llizum 
görmedim . 

" Haul ,, hir an dli~lindü : 

sonr:ı ciddi bir t:t\ ırla d1:di ki : 

- Btitlin olup biten hadiseler 

hııkkı~da kim.-c\·e bir şey :ıdy -

lemc!ncnizi ra: ·i~ ~ e(!crim. Yoksa 

hadi-enin ııctiee~indc Yalidl:nize 

zi' :ın ~clclıilri . Rir kıymeti hai/. 

ol~ıaınakl:ı bcrabc:r tarihi pek 

hi.i) ük ehemmiyeti olan bn taş • 

!arı e\ inde tumığuııdan dolayı 

m~s·u1 tutarlar. 

" Brijit Rusüllin .., korkarak 

dediki : 
- Ilcmen bunfarı size iade 

edeyim .• 

- Lüzu mu yok Taşları sak-

otunı)OI' ?. 

~ Vojil'd' :,ukağrnda". 

- ı~mi ne ·ı 
- "Boıııaııyan., 

- Pek lll<i. ~ fatnıat-cl size bir 

ta\·,iy1:dc <laha bulunacağım. 

Bu C\ den çıkınız. Pek ücra 

ınt:\ kiclcdir. 1 fi\~ olmazsa bir ay 
kadar lıiznıetçinizle beraber bir 

ot~ lele ikamet cdini:r.. Ve odanıza 

kimseyi kabul etmeyiniz. .\ nla -

dıııı;1, mı? 

- E\et ;\lüs)ii. 

Dışarı çıktıkları zaman ( Joze

fin BaLamo ) ( Raul Dandrezi) 

nin koluna girdi. Gayet heye -

canlı idi; kendinde ahzisar hevesi 

ve husumet gibi hisler kalmamış 

gibi duruyordu. Nihayet kekeledi: 

~ ( Bııman)an ) a gidecc im. 

- Bu hareketin mecnuııanc

dir. 

- Niçin. 

- "'Bonıaııvan., a gidi,·or,t n 
hn? 1 l:tlilı'azırtla diger ikisi il<.! 

e\ de olduğun bilcli~in tı,ılde ..• 

İki bir d~ıha üç eder. 

Rica ederim gitme ... 

~e)e ... beni ~i~ccekls mi 

sanı), ıl':;un '? 

··Bonıaman., her ~..:) i : p· 

mağa muktedirdir. 

- 1 laydi .;ende bu yam\ .. m 

mı i 

- "RauL, alay rdcck ,ey 

değil... 

( Bitnıcıli ) 


