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Bu kuponu gazetemize getiren veya gönde
renlerin üç satırlik- ticaret itlerinden baıka • 

ilanları parasız basılır. 
lltinla•a beş luru~luk pul vııpı, tırılnı.ılıdır 

"V akıt,, on ücç yaşına bastı 
lf ın~ı~ mo~snlüınüz lngfüz filosu 

Alıcı ı"le satıci 
anlaşnzalıdır 

Ankara, 20 (A.A.)· Ha· 
kimiyeti Milliye gazetesine 
beyanatta bulunan lktısat 
vekili Şakir bey fındık 
mahsulünün bu sene iyi 
olması dolayısile evvelce 
satıı yapmıı olan tüccar
lann bu netice ka.rtısında 
müıkül vaziyette kalmıı 
olduklan ve bu vaziyet 
ka11ısmda ne gibi tedabfr 
alındığı sualine karıı ver-
verdiği cevapta: " Tacirle
rimizin müıkül vaziyette 
bulunduğu doirudur. Ev· 
velden keıfedilmiyen böyle 
bir hal ka1111ında. satıcı 
ile alıcının mütekabllen 
anlaımaları bütün müıkü· 

Dün limanımız
dan mufarakat 

etfi 
Amiral ö~Icdcn 
evvel Cumhuriyet 
abidesine çelenk 

koydu 
-

Amir alın 
beyBnatı 

..... 
• 

''V akıt,,t.3 
)'a.ş11nda 

ffGzırlıklanmız bü
nıek üzredir 

"Vaktn ın Almanyada fmal ettirdiği ıon ılstem büyük 
makineıi kurulmuı ve tecrübeler için ihzarına baılanmııbr. 

KAzım ..,,. Hz. Maarif bütçesi 
Dün Ankaraya avdet 

buyurdular 

lalı bertaraf edeceitnl fÜP· 

hesiz görüyorum,, demiflir. 

Aliye li. 
Ağır ceza nı4hlceme
&ince hakkında verilen 
kid'ar, müddeiumumi· 
ilk tarafından temyiz 

Bir haf tadan beri limanı· 

mızda miis:ıfir bulunan İn· 

gilce11enin Akdeniz filosu 
kumandanı Amiral Sir Fere· 
derik Fielt ve filo duo ak
şam limnnımızdan Korfoya 
miiceveccihen hareket etmiş
tir. 

Saat 3,30 da torpidolar 
ile tayyare gemisi, snat 5 
buçukta da Amiral gemisi 
Guin Elizabet dritnotu ile 
hareket etmi~lerdir. Pek yakınd1t yepyeni 

bir ~ekllde , 5 renkli 
re · ~ınıle ve çok cazip 
ltı'ilndericat ile lnti#ara 

başlıyac11ğız. 
Bugün gşzetcmizin intİ· 

§arının yıl dönümüdür. 
y ~1<1T bugün 4232 nci 
nushasını basarak on Üç 
Yaıı?a giriyor. 
.. Bır gazete itin kısa bir o .. 
nıur dcnemiyecek olan 12 

•enelik mazisinde .. Vakıt 
hedefinden bir dakika oı: 
ıun şaşmadı. Daima mem
leketin, halkın ve bu m~ 
Yanda karilerimizin istifade· 
•i için çalıştı, çabaladı. Bunun 
~ükafatını görmedi değil; 

1
_ugün arkasında 12 sene· 
~k bir mazi brakması 
Yakıt,, m memleket halkı 

le rafından, karileri tarafın· 
~n sevildiğinin ve tutuldu· 

nun en büyük delilidir. 
, . Yakıt geçen 423l gün 
t•nde niçil) çıktığını neler 
Yaknıası lazım geldiğini na· 
~ unutmadı ise karilerine 
d rşı olan ıükran borcunu 
f)'l. hatırından çıkarmadı. 
ı~ aırna gördüğü tevveccühe 
~!ık olmasa, hak kazan-

yv Çalıştı. 

it. Bugün de 4232nci nus· 
~c~' ile kar~ılarma çıkar
d karilerine kendilerin· 
~:kabgördüğü teveccühe 
ı> k ele edebilmek için 
~=ni \~kı~ ~ir istikbalde 
huı ır ımkan ve fırsat 

aa..ca~ını haber veriysr • 
hr uyuk fedakarlıklar ihti· 
tll ederek Avrupadan eşi 
g
0
crnlcketimizdc olmayan 

s n sistem makine getirdik. 
bu rb~k!.i resimler basacak, 
tık s Ulun yeni bir şekilde 

acağız. 

ki)~ C!li "Vakıt; yalnız şe· 
tat •tbarile değil münderi· 
tıı l~barilede memleketin 
tlla}'.llıutekamil gazetesi ol
l'uk oa ç11lııacaktır. En bü· 
it~"' en ıevilmiş muharrir-

ın "az 1 ·ı ·· ·· ~~ ~ ıan ıe gunun ~n 
tafs·; .. canlı hadiselerinin en 

V atını bir arada yeni 
alcı t .. k .. .. V ,, a gorece sınız. 

Meclis te~rlnsanfnin 
birinci g4nü açılacaktır 

Yaz tatilini şehrimizde 
geçiren Büyük Millet Mec· 
Jisi reisi Kazım Paşa Hz. 
dün öğl<: üstü kalkan ek&· 
presle Ankıraya harek~t 
buyurmuılardır. 

Kdzım Pş. Hz, Haydarpaşa 

istasyonunda 

Meclis reisimize Haydar-

Geçen seneden 1,5 
nıilyon fazla 

Ankara, 20 (V akıt) - Ma
aril bütçesi vcklletçe geçen ıc. 
nckindcn bir buçuk m\lyon 
fazlı olu~ hazırlınmııtır. Bu 
para ile meslek mclcteplcrt tak· 
viye ve küıat edilecek. bazı 
mahallerde orta mektepler açı· 
lacakbr. 

iktısat meclisi 
}Teni tJeşkiltit yapiyor 

Ankara, 20 (VAKiT) -
Bütçede mevcut tahılaata 

göre Ali llcbaat medisl ki· 
tJbi umumilik emrinde 3 
tetkikat ıubeıl ihdas edil
mittir. Her ıubenfn birer 
ınüdürü, memurü, müter
cimi, dakttloıu tayin edil· 
mektedir. Bu teıkflat mec
lisin açılacağı 1 ki.nunu 
evvel iıe baılıyacaktır. 

44 nahiye 
paşa istasyonunda çok sa· 7ı /ı "l • l 1 
mimi teşyi merasimi yapıl- tnn leş cı at ı rıaııiye , 
mış, hu arada asker, polis, oluyor 
belediye zabıtası müfrezele- Ankara, 20 ( Vakıt ) -
ri, fstanbul, Kabataş, Galata- Müdüründen başka hakimi 
saray erkek liselcrile Eren- nüfus, tahsil, tapu memur-
köy kız lisesi ve kız muallim lan bulunmak üıre Konya 
mektebi talebeleri tarafın- nahiyelerinden 44, tanesi-
dan hürmetle selamlanmış· nin tam teşkilith nahiyeye 
tır. krlbi ali tastikten çıkmı~br. 

Şehrimizde bulunan meb' "f. 
uslarımızın hemen hepsi, Ankara, 20 ( Valc:ıt) -
Maarif vekili Cemal Hüs- Kırşehrin merkez köylerin-
nü Bey, Fırka müfettişi den Koskerde, ve Avano-
Hakkı Şinasi pa~, Müba- sta Bağlıkara, Hasanlida 
dele başmurahhasımış Tev- isimlerilc birer nahiye ih-
fik Kamil, Vali Muhittin, das edilmiştir. 
vali muavini Fazlı, Tütün y- Ç -kk- f 
inhisarı umum müdürü Beh· eni ana a e valisi 
çet, Maarif emini Behçet, Ankara, 20 (VAKiT) -
polis müdür muavini Hüsnü Aıli mesleği olan aıker-
defterdar Şefik E cyler)e di- ille avdet eden Çanakkale 
ğf.r rüesa ve matbuat erka- valisi İsmail Hakkı Beyin 
nı teşyi merasiminde hazır yerine Burdur valisi Sü-
bu)unmuşlardır. reyya B. tayin ~dilmiıtir. 

Reis Paşa Hz. kendile- ~lillet ~leclisi ne zanıan 
rini teşyie gelenlerin hep· acılacak ? 
sine ayrı ayrı iltifat ettik- .. 
ten sonra trene binmişler, Tren hareket etmeden 
tren tam saat birde hare- evvel kendilerine eyi yol-
ket etmiştir. rv!eclis reisi- culuklar temenni eden (Va-
miz tren kalkarken, plat- kıt ) muharririne Kazım 
forma çıkarak teş.yie ge- Paşa Hz. şunları söylemiş-
lenleri gülerek selamlamış tir : 

~ırı .
1 
akıt ,, 13 uncü yıh

beti .ı k numarasında bu ha
~tilc ~erirken muhterem 
~~kıt ~~7 yeni şekildeki 
laı-ı ızım değil onu yaşa-
tinıi:J. Yaşatacak olan ese
törQ,. ır" demeyi lüzumlu-

ve lstanbulu · güzel bir " - 1stanbuldan mem-
• hava ile bıraktığını, gele- tıuniyet tevlit eden bir 

j 
cek sene de böyle latif intiba ile ayrılıyorum. Millet 

.,r. bulacağım ümit eWğini Meclisi .t:eşriniıaninin birinci 
söylemişlerdir. günü açılacaktır. ,. 

edildi 
Dört buçuk ay eVYpl Üs· 

küdarda sabık hukuk mü
ıavirlerinden Her~n B. in 
kızı Mm. Manniti Berger 
isminde bir musiki mual· 
liminden kıskanarak 'katil 

Aliye H. 

kastile öldürmeğe teşeb
büs cürmile maznunen İs

tanbul ağır ceza mah~e .. 
me.sinde muhakeme edilen 
Şakir P~. zade Aliye H. ın 
muhakemesi, geçenlerde 
bitmiş, cerhtc katil kasti 
görülmemiş, adiyen cerh. 
ten dolayı da mecruh da
vacı olmadığından, hukuku 
amme davası orta~an kal
dmlmıştı. 

Bu karar, fstanbul müd. 
dei umumiliğince re'sen 
temyiz olunmuştur. Evrak , 
T cmyiz mahkemesine gön-
derilmiştir. Temyiz, kararı 
nakzedcrse, Aliye H. gene 
ağır ceza mahkemesi huzu
runa çıkacaktır. 

• 

Hareket gurubu miitenkip 
olduğu için topla selam res· 
mi yapılmnmışnr. 

Amiral Hz. dün saat 
ı ı de Taksimdeki Ciimhu· 
riye abide-ine filo namına 
v JZCdilcn çelengin vaz'ı rcs
mire i\tirak etmiş, bunu mü· 
teakip gemisiııe avdet ede· 
rek matbuat müme_Ulcrinl 
k•bul ve kendilerine avdeti 
münas.cbetile ihtisaslarını 
beyan etmiştir. 

Çıknl( vaz'ı merasimi 

Taksim abidesine çelenk 
yaz'ı resmi çok güzel olmuş· 
tur. Saat ı O da filo bando· 
su ile bir lngiliz bt'ası Tak· 
sime gelmişler ye Abideı1in 

lstiklAI caddesine nazır cep· 
hesinde, Askeri kıt'a sağda 
bando solda olmak üzere 
mevki nlmışlartır. Abidenin 
bu cephe:sine üzeri halı do
şeli blr merdiYen konul
muştur. Bıraz sonra Amiralın 
erktını hlirbiyesJ ''e gemi 
Stivarlleri de gelerek asker· 
lcrin yanında mevki almış· 
lar~ Saat 1 I rJ 3 geç Amiral 
cenapları Taksime gclmi, 
!erdir. 

Amiral otomobilden inerek 
abideye doğrn ilerlemiş, ve 
işareti iııerine iki asker çe
lengi alarak Amiral IJz. nin 
gösterdiği yere komuş
lardır. İngiliz filosu kuman· 
danı Sir Fredrik Filed bu 
anda yuzü abideye mütevec
cih selam nziyeti almış, beş 
11.dım attıktan sora ikinci 
defa dönmüş ve tekrar se· 
ldm vaziyeti almıştır. Bu Ih· 
tiranı ve tazim Yaziyetl bir-

.. kaç saniye devam etmiştir. . ~ 

[Alt tarafı 4 ilncu sayıfa1I!.1%da] 

Türk ocağında Rus Radyosu 
Dün Maarif ve Adliye 
vekilleri şerefine bir çay 

ziyafeti verildi 
Şehrimizde bulunan Ma

arif vekili Cemal Hüsnü 
ve Adliye vekili Mahmut 
Esat Beyler ıerefine dün 
saat 5 te Türk Ocağında 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 
Ziyafette yalnız Cemal 
Hüsnü Bey bulunmuş. Ad
Jiye vekili, rahatsız olduğu 
için itizar etmiştir. 

Maarif vekili Ocağa tam 
beşte gelmiş · ve samimi 
surette karşılanarak Ocak
lılar salonuna alınmıştır. 

Ziyafette Fırka müfettişi 
Hakkı Şinasi Paşa, Maarif 
emini Behçet, Dr. Akil 
Muhtar, Galatasaray lisesi 
müdürü Fethi beylerle O
cak idare heyeti azası, O· 
cakh Bey ve Hanımlardan 
bir kısmı hazır bulunmuş· 
lardır. 

Vekil Bey Ocaklılar sa· 
lonunda bir müddet istira
hat etmiş, bu esnada da
vetlilerle samimi hasbıhal
lerde bulunmuş, Ocak faa
liyeti hakkında alakadarlar
dan malumat almıştır. Mü· 
teakiben büfeye geçilerek 
çay içilmiştir. 

Cemal Hüsnü Bey ziya
fetten sonra davetlilerle 
birlikte alt kattaki resim 
salonuna inerek genç res: 
ıamlarımmn eserlerini tel· 
kik etmiş, bir müddet son
ra Ocaktan ayrılmııtır. 
Vekil Beyin tefttılerl 

Maarif Vekili evvelki 
gün San'atlar m~ktebile 
Erkek muallim mektebini, 
dün de Asarı atika ve Ev
kaf müzelerini gezmiştir • 

Vekil Bey perşembe gü
nü Ankaraya dönecektir. 

----

Bir cemile gösterecek·' 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Rusya han ccmiycU tarafından 

T. B. M. M. nln açılma tari· 

hi olan 2 teşrinsanl akıamı 

bir radyo müs.amere!l terUp e
dılmi~llr. Neorlyatın tulü me\'cl 

J 481 dir. 
Programda yenl Türk ~air· 

lerlnin eıcrlerl, Anadolu halk 
tOrkUlerl vardır. 

Haydutlar 
Ber~oma yolunda 
bir kamyon çevirdi 

izmir, 19 - Dün diki
liden Bergamaya giden 
bir kamyon şehre yarım 
saat kala bir mahalde beş 
kişiden mürekkep maskeli bir 
eşkıya çetesinin hücumuna 
maruz kalmıştır ... 

Yulcular lıepsi soyulmuş· 
tur. 

Yolcular arasında bulu· 
nan gazete fotoğrafçısı Hak
kı bey bir aralık silahına 
davranarak eşkıyadan Ah
mcdi öldürmüş birisini ya
ralamıştır. Bu hali gören 
diğer maskeliler kamyonu 
ateşe tutmuşlarmış, şoförü 
yaralamış fotoğrafçı Hak
kı Beyi de öldürmüşlerdir. 
Jandarmalar maskelilerden 

Şabanı yakaladı. Eşkıyadan 
üçü kaçmıştır. ~kibat de
vam ediyor. 

Şerif B. 
--Askerlikten iF:tıf a 
edecek 

Ankara, 20 (VAKiT) 
lstanbul poliı müdürünün 
vazifesini askerliie tercih 

1 

ederek askerlikten istifa 

edece4l anlafılmıftır. 

· .A1el/uslan1111z .,.inka
ra) a gidı)·or 

T. B. M. M. inln sçıfn a· 
ımın yaklaırnası lııısebıle bırçok 
meb 'usların fevç lcç Ankara.} a 
gelmekte olduklan Ankaradan 

bıldırılıyor tlün otrtlm f4f1 zl11q/dlnJeıt bir lnll'M .... . 



2 Sayıta 

ilt me~te~lerimiz 
Bir senede kaç talebe 

nı<'zıtn oldu? 
Ankara, 20 (V akıt) -
Geçen derı ıenellnde 

tik mekteplerden 22, 366 
eerkek 7 ,993 kız talebe 
mezun olmuıtur. 

Muzaffer B. 
istanhul 11ıaarif Erni
ni olacağı söyleniyor 

Ankara, 20 (V AKIT) -
Münhal l.tanbul maarif 
eminliğine müderrlı Muzaf
fer Beyin tayini ıöyleniyor
aa da benllz tekarrilr et· 
mit dejilclir. 

Anknrada 
Bir Polis teknikunul 

açılıyor 
Ankara, 20 (V AKIT) -

Ankarada teslıl mukarrer 
poliı telmıkomunun lnfUtı 
için yeni sene maarif büt· 
çetine tabılsat konmUJtur. 

(iümrükferimizdc 

İhracatımı~ 158 bu
çuk milyon, itlıald-
tınuz 211 rnil;-ondur 

Ankara 20, (Valnt) -
1927 ıeneıl rümrük yıllıfı 
maliyece nepoltınmuıtur '. 
ihracatımız 1!58,241,000 lira 
göıterilmektedir . Baılıca 
ihra.c.at gruplarına ieabet 
eden biate fÖyledlr. Tütün 
4.ı, meyVP, ıebze 25 buçuk 
ya. a :ı, tiftik 17, pamuk 10 
afyon, palamut 10 milyon 
lira l:ıtmaktadır. İthalat 
211, 398, 184 liradır. İtha
liıt guruplarının baıhca 

hiseeleri pb.muklar 5') mil
yon 100 · bin, hububat 4, 
mü,temlekat erzakı yar.! 
ıeker, kahve emsali 20 mil
yon, maadin 22 bçuk mil· 
yan' yunluler 18 milyon 
70o bin, sanayi yaılari 9 
nıilyon 700 bin, makineler 
9 buçuk milyon, mamnl de
riler 5 milyon 700 bin ara
ba, zagon emsal! 5 milyon 
800 bin lira göeterilmekte

dir. 

İş bankasının ziyafeti 
Ankara, 20 (Vakıt) -

fş bankası getirdiği müta
hasıs Mösyö lzley şerefine 
bankacılara "Marmara.da 
akşam :ıiyafeıi verdi. -- ---
Hli tonır ~evntioio yeni 

torarları 
Ali karar heyeti rly~ttnt!m : 

logilir. muhipleri cemiyetine 
dahil bulunm3şından dolay! 
m~lkiye hcretl mah;usasında 
iıidenıau dcYktte ııdeml f;. 
tihd~mına karar verilmiş olan 
lzmitıc serbest etibbadıın 
miitekıılıH:ıi a:keriyeden Şc· 
habcdd n bcıi·ı evvelce'.lngiliz 
muhipleri ccnıiyetlııc glrıliıti 
ıııılaşılıyor he ı.lc bilahare 
l<tiklaJ harbi esna sın ıla 
Anadoluy~ gççerck lzmit 
belediye ta\Mıbetlne tnyin 'll· 

retilc i.;tirakı ko ıluercs nıiyc 

ile tehakkuk eylen;ckte ı·e 
Aııadoluya geçere~ hukumet 
milliyenin hükıimnın olduğu 

maltalde memuriyet alması 

miicadclei milliyeye iştirak 

ctmı, mahlyyente gür
ülmekre ve amalı milllye
ye muhalik hareketi mesbıık 
n mevcut olmadığı lndet
tctkik telıeyyWı ctıııckte ol
du::undad hakkıııd&ki karamı 
rel'lne mur.teflkıt karer ver
ilml~tlr 

VAKii 21 Teşrinev•el 

" V AKT,, iN ŞEHI~ VEMEMLEKET HABE~LE~İ 
1Gazi Hz. ile 

mülakat 
1 Adliyede 1 

"Jllev yağmuru" 
Davasından dolayı dün « Halka doğru » ve 
"Hareket,, gazeteleri hakkında tecilen mah

kümiyet kararı verildi 

l>tanbul üçünçü ceza mah
kemesinde dün • Hareket • 
gazeteı;inln muhakemesi bit
miştir. 

• Alev yağmuru • ismin
deki bir manzumenin neşrin
den dolayı, bunu neşreden 
Konyıda çıkan • Halka doğ· 
ru • ve lktibasen neşreden 

• Har~ket. gazeteleri ulcy
hine açılın fikirler! tehyiç 

davasında "Hareket. sahip
leri Fahri Kemal, Suat Tah
sin, manzumeyi yazın • • ail, 

•ttalka do~u. nun mes'ul 
müdürü Rıza Pulat B. lcr 
maznun mcvkllndı:dL 

Dün müddei umum! Dur· 
hanetdn B~ bu meseleden 
dolayı ceza kanununun 312 

inci maddesi mucibince ceza 
istemiş, müdafaa yapılmış, 
mahkeme talebi varit gfüe· 

rek manzumede darp lilnlııl 
lstihsan edilmesini ve emri 
hazır sigası kullanılmasını 

esbabı müşeddede mahiye· 
tinde nazarı dikkate almış 

matbuat kanunu delaletile 
ceza kanununun 312 inci 
maddesi mucibince maznun. 

lan beşer ay haJ>"a, otuzar
llra para cezasına mahkum 

etmiş, Nail B.. 22 y~ını 

bitirmcdiAtnden, eczası dört 
ay, beş gün indirilmiştir. 

Etem ve Huseyin B. lede 
birlikte ittlha;>; olunan karn· 
nn tefhimini mUteakip, reis 

Kudrctullalı B. , şunları söy
lemıştir: 

- Efendiler, 

Cümhuriyet mahkemesinin 
verdi~i hükmii dinlediniz. 
Bu karar gösteriyor ki biz 

matbuat hürriyetini sui isti· 
mal ettiğiniz kanaatindeyiz. 

Türk milletinin \ e onun 
kan•ınlarının tekeffülu altında 

bulunan bir hlirrlyeti sizin 

\'e si;r.inle ber;ıber kimsenin 
kendi keyfine göre kullıın· 

mağn hakkı yoktur. Siz; bu 

hakkı tecavüz ettiğinizden 
mahkOm oldunuz. 

Türk cümhurlyetl, matbu· 
at hlirriyctini vatandaşların 

fikir hıirriyeti gibi bu mem· 

leketin beli! başlı yük.elme 
sebeplerinden birisi olarak 
tanımaktadır. 

Duna, ve bu yolda sabı
kanız olmamıısına binaen 
cumhuriyet malıkemcs! ce

zanızın infazını tecil etti.l'ma
rım ki matbuat lıürriyetinin 
büyük bundan böyle yalnız 
Türk milletinin menfaatleri 
için kuilınırsını:ı:. 

Aksi halde şimdi tecil 
olunan cezanızı ikiııcl cur
münüı için verilecek ceza 
llc birlikte çekmeniz kanun 
ikti7.asındıın olduğunu !ıaur
!atmırım 

M llareket • ııleyhine bi
rinci ce1.a &Za!llndan Hikmet 
B. in açtığı hakaret davası. 
feragat sebebile sukut et
mlş, • Rdyum • şirketinin 
hakaret davıu.ından dolayı da 
b~ kııran verilmiştir. 

Hesa~iye ~nuası 
Dün nıulıalenıeye 

de'aıu edildi 
Harpten ent!I alparlf 

edileD Refacliye 11rblı-·• 

# 
ıon taka!U hakl(lnda milli 
banka aleyhine açılan da
vaya dün i.lı:!ncl ticaret 
mahkeıinde devam edil
mittir. Muhakeme eımasinda 
hazineyi muhakemat mü· 

' dürü Asım B. temsil etmif 
ve mukabil tarafın •ekili 
karara kanuni müddet zar
fında itiraz etmemesi do
layıslle, mahkemeyi terke 
davet . edılerek muhake
menin gıyaben cereyanı

nına karar verilmiftlr. 

f e~nıi Koya lf. 
Adliyeye teslim olan 

maznun tahliyesini . . . 
ıstiyor 

Bir müddet evvel ikinci 
ticaret mahkemesince ıfli
sına karar verilen tüccar
dan Tuğlacı oğlu Fehmi 
Kaya Ef. hakkında aynca 
sahte bono tanzimi mad
desinden tahkikat yapılmıt. 

maznun Bulgarlıtana git
mit. hakkında tevkif karan 
verilmittir. 

Fehmi Kaya Ef. fatan

bula ııelmit. hakkındaki 

tahkıkab yapan dördllncü 

milıtantiliife teslim olmuı, 

tevkifaneye ırönderilmittir. 

Dün müstantik Salih B. 
tarafından bticvap olun· 
muıtur. Maznun, tahliye· 

ıinl istemekte lıede mev
kufiyet! devam etmektedir. 

İfliıı üzerine mallarının 
aayılmau prasında Fehmi 

• Kaya Ef.nln çekmecesinde 

bazı tacirlerin ftramalarmı . 
tesbit eden klııeler bulun-
mUJtur. Bunlar Himmet 

zade İbrahim Etem, Ka· 
sap zade ve Hattat bira-

derler namınadır. 

Fehmi Kaya Ef. bu tüc
carlar ı.amına eahte bono 
tanzim etmek, bunlarla 

2000 lira kadar dolandır
mak cürmünden maznun 
bulunmaktadır. 

Bir hakim hakkında 
tahkikat 

Son teftişat neticesinde 
Beyoğlu sulh hakimlerinden 
oirisi hakkında tahkikata 
başlanıldığı haber alın -
mıştır. 

Altı kuruş yük
seldi! 

lngtllz lirası dün aabah 1027 
kuruıta açılmıı, akıam 1033.50 
kur111tıı luıpanmıştır. Bir aralık 

1034 kuruta kadar çıkmıfltr. 
Altın 900 kuruıta açılmıı, 904 
kur~ıta kapanmııtır. 

İtfaiye mi.itelıa sısı gel
nliyor 

• 
ŞehremaııeUn!ıı Vtyanadan 

ıetırtmek ı.tedıtı itfaiye mOte-
1ıa-. y'll paruım aldığı bal· 
de, bir tOrlü aelmeıııebedır. 
Emaııet diin Vtyaııa elçlliQiaıl· 
zo bir t«hre delıa yumqtır. 
Bu da fayda v~ mQte.. 
1-atu nı: geçtlecekıtr. 

leıbalıadaki el salonu 
Mezbıılıeda et -. 1ç1a 

yapıınluı ..ıo.Ull lntulı bil
mek tzredır. Aı lılr mtıddet 
.,.,. lıu aalonda et •!ışına 
btel•ılmgı lltııll olıuımlı;tadır. 

Biletçi tarafından korkutulan 
çocu~un aya~ kesildi 

bir 

Dün T opkapıda feci bir 
tramvay kazası olmuş ve 
zavallı bir mekteplinin 
tramvay altında sağ bacağı 
dizkapağından kesilmiştir. 

Bu büyük bedbahtlığa uğ· 
rıyan çocuğun ismi Fikret -
tir. Topkapıda tramvay 
caddesinde oturan Salih 
beyin oğludur. 

Mektep dönüşü çocuk 
48 numaralı tramvayın sol 
tarafına asılarak gitmek is
temiş ve bu esnada kendi
si'li gören biletçi bağırıp 
çal ırarak çocuğu korkut·: 
muştur. Fikret bu korku 
tesirile yere atlamak iste
mişse de tramvayın altına 
düşmüş ve sağ bacağı diz 

kapağından kesilmiştir. Acı 
bir sayhayı müteakıp ba

yılan çocuk kanlar içinde 
hastaneye nakledilmiştir. 

Şimdi acaba bu acı 

vak' adan kim mes'uldür? 
Gerçi çocuk tramvaya bu 
şekilde asılmakla büyük bir 
hata etmiştir. Fakat onu 
korkutan biletçi de her 
halde bu vak'ayı müteakip 
iyi har"ket etmediğini an
lamış ol a gerektir. Ekse· 

riyelle tesadüf ederiz. Ge
rek biletçiler gerek kontrö
lörler bu gibi çocuklara 

karşı haşın davranırlar. 
Tramvay giderken onları 
atlamıya icbar ederler ve 
düşünmezler ki o vaziyette 
atlamıya iebar edilen bir 

çocuk vahim bir tehlikeye 
maruz kalabilir. Gerçi on
ların da bizar kaldıkları 
muhakkaktır. Fakat zanne
diyoruz ki bizar. kalmak 
mar. tık haricine çıktığı za· 
man doğru ve musip olmaz. 

Bu vak'a mucibi ibret ve 
intibah olmalıdır. 

iki intihar tqebbüsü daha 
Dün iki intihar teşebbü

sü daha olmuştur. Hadise
nin biri Pangaltıda diğeri 
Kasımpaşada cereyan et
miştir. Pangaltıda olan te
şebbüsü Dikran isminde 
bir Ermeni yapmıştır. Fa
tin efendi sokağında 79 
numaralı evde oturan bu 
zat Anjel isminde birini 
sevmiş, evlenmek istemiş, 
ret cevabı alınca tentüri
yot içmiştir. Şimdi hasta
nededir. 

Diğeri de Kasımpaşada 
Hacı Hüsrev mahallesinde 
oturan Ali efer.dinin zev
cesi Müfide hanımdır. Bu 
hanım da kain valdesinin 
muhilli haysiyet sözlerin. 
den müteessir olmuş ve 
kendisini evin kuyusuna 
atmıştır. Müşkülatla kurta
rılan bu hanım da hasta
nededir. 

Alır bir cerh 
Dün ağır bir cerh hadi

sesi olmuştur. Veli zade 

Ticaret sarayı 
Ticaret odası tarafından 

yaptınlac;ak Ticaret sarayı
nın sureti inşası hakkında 
karar verecek olan komis

yon dün meb'us Hüseyin 
Beyin riyaseti altında ikin
ci içtimaını yapmıştır. Mü
zakere saray mevzuu üze
rinde geç vakte kadar de
vam etmiştir. 

Tuzluca kaymakamlıgı 
Haber aldığiınıza ıöre 

Tuzlucaya yenl tayin edi
len ve selefine bir müddet 
eYVel bir telırraf çekerek 

kendisine bir ev tedarik 
etmesini rica eden yeni 

kaymakamın henüz me
muriyeti mahalline gelme
mesi münaeebetile eabık 

kaymakam tarafından dllıı 
Yili.yete telırrafla müracaat 

edilmlıtır. Yeni kaymaka· 
mm adresi beDı detıldfr. 
Bundan dolayı etki kay· 

makam miifk61 meYide 
kaldıpu, yeni ftdfeaiae 
sliemedlltal , nl de 
tutmut bulundufımu beyan 
ederek yeDl kaJ""akamın 

haberdar ediaı.ını Ylliyet· 
t.ea rica etmtıtır. 

vapuru süvarisi Mehmet 
Beyi, ayni vapurun taifesi 
Halim Galata rıhtımında 
çakı ile ağır surette yarala
mıştır. Mecruh hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Bir hırsızlık 
Vak'a eşn.ıuınd4 polişe 

ateş de ettiler 
Evvelki aqam Fatihte 

F evzipaşa caddesinde iki 
ev soyulmak istenmiştir. 
Kemal, Macit, Tatar Ömer, 
pire Ali, Ahmet, lsmail is
mindeki altı hırsız Saatçi 
Hüseyin efendinin evine 
girmişler, çalmışlar ve itti· 
salindeki Zebra hanımın 
evine atlamışlardır. Bu es· 
nada Zehra hanımın ihbarı 
üzerine zabıta yetişmiş ve 
bu sefer hırsızlar damlar 
tariki ile kaçmak istemişler 
ve zabıtaya karşı silik da 
kullanmışlar ise de Kemal, 
M ecit,Ômer isminde olan
ları yakalanmışlardır. 

Cumhuriyet bayranıı 
ici n hazırlı k.lar 
• 

Şehremanet!, 29 btr!nd tct-
rln Cıımhurlyet bayramında 

yapılacak merulm Ye ecnlıkler 

için !Ilı: hazırlı 'dara b&flamış

tır. Yarın Emanet btnuında 
Vıllyet, Emanet, Maarif, Kol
ordu Ye merlı:ez kumandanlığ 
milmesslllerl umumt bir lçUma 
yaparak bayram programınr ' 
teıbit edeceklerdir. 

Emanet bu seneki Cıımhu

rlyet bayramının di4er oenelere 
nlsbctle daha pıırlak bir ıeldJ. 
de teı'ıt edılmeılne, şehrin her 
tarafında muhtdıf ecnlılder ytpıl
manna kaı ar nrmiflir. Bılha.a 

ıece leaer alaylannm muaazam 
olmasuıa ç.alııılaaktır. 

Araba tekerlekleri hak
kında bir karar 

Şehremaııell müdürler en· 
dlment aon Kilıılerle yıık ara
balııı lıaklı:ında yeni btr karar 

Ymnltlir. Bu wara göre yOt 
arlbal.ı telı:orler!nlJI çember
leri en 'l&il 6 aaııtlm kalın· 
lılmda olac.lı:tır. Bundan lııre 
olanlara lhtık tablıcaktır. Bu 
brar aokaklardt pühillertıı 
dıılıa • oı- içi• ıtllbaz 
e~mlfllr. 

f Küçük Haberler 

323 lüler 
Ankaradan bildiılldiAine aö

re 15 tqrin.,.,.,elden itibaren 
ukerliğe çaAmlın 323- tevel
lütlü efradın aslı:alılderl nisana 
tehir olunmaktadır. Maamafih 
bunlardan pelı: azının ıtmdiden 

alınması ihtimal dalı!lındedir. 

f ~ Taymlş,, m;;;;bıri 
zetesine yeni talı 

veriyor 

• Hımayel etfal cemiyeti 
relli Fuat bey Ankaraya gltmlf
tlr. Cemiyet çocuk haltuı ~n 

hazırlıklara bugün batlıyaalttır. 

Diğer 1111'.aftan her yere ta
lik edilmek üzere nazarı dillati 
calip bir eclulde çocuk bakımı
na alt .fitler hazırlanmaktadır. 

• Şehremaneti seyrüsefer 
bqmemuru ve itfaiye müdür 
vckılı Ilı.an B. itfaiye müdür
lilğ{lne esaleten nakledılmq, 

oeyrOııefer batuıemurlııjuna da 
Emaııet müfettitlerinden sabık 

mezbalıA mııhasebecbl 1 layrl B. 
tayın olunmUftur. 

• Ü kildar - Haydar paf& 

ıramvay hathnda ıkı günden 
beri tel germe ameliyesi yapıl

maktadır. Bu kı•m, Bağlar· 

ba11ndan Haydarpapı geçit 
yerine bdar 4 kilometredir . 
F evlcalade bir mani çıkmazaa 

bu gün bir İecrübe retml yapı
lacaktı. Bu tecrübe muvaffakı

yetle ııetlcelenirsc klifal reaml 
günU kararlqtırılacaktır. 

Yeni ıebdı:ede nihayet 20 
tıilne lı:adar arabalar qUyeuktır. 

.Himaye! Hayvanat ceaılyetl 
erkanından bir kaç zat geçen 
gün Büyük Ada ve Heybeli 
Adaya giderek, bu adalarda 
insan tıışıyan eıeklere na.J 
bakıldığını tetkik ve lıayvanlan 

muayene etmiştir. Cemiyet 
azası bütün Ada .,.eklerini 
muayene ettikten 1011ra bu hay· 
vanlann daha iyi bakılmasını 

temin için ,hapuı sahiplerine 
!hamiye tevıl etmıılerdir. 

•Raıumıt ld.reol memleketi· 
mlzln 1928 ııenesindckı tlcareU 
hariciye voziyetlnl aösteren b· 

l&tl~tıklaı bltlrmltllr, 1928 111-

neıinde itbalııımu: 1927 sene
ıine nauron 12 , 133 , 591 
ve ılıracıtımn: da Hl, 116 
491 lıra fazladır. 

• Evvelki gün lltilı:razı da
hili borsa da 1 oo. ı re eçıkmıttır. 

+Bu ııene boyıık bir nolı:aaıı 
göıteren fındık mahaulllnQn, bu 
yüzden muzayıhya düf"n tı

drlerlmiıln vaziyeti hakkında 

ıkıı.at vekılı Şakir bey demıı
tlr kı: 

w Karadeniz mıntalcuı fındık 
mahıulünün 7,800.000 kantar 
tahmin edildiRt sıralarda dahılde 

ve hariçte yapılan aatııların 

mecmuu al1ırut altı bin kantar 
iç radde•indedir. 

Bu aatııı yapmıı olan tacir· 

lerln fındık malı.ulümllze tarı 

oluı afetten aonra pek mlltlı:ül 

bir mevlı:ıde bldıldan d<>aru

dur. Giresun mııhkemeılnde 

teshil edildıAf veçhıle evvelden 

keıledılmlyen böyle bir hal 
kar11sında tabıatile .. ııcı ıle 
alıcının bouın mlifklilltı berı..raf 

edeceA!nl ıüpheılz görüyorum.• 
• Tapu ve kada.tro mü

di!rlyell umumiye.ine merbut 
kadasıro melrtebl tedriaata bq
lamıftır. 

*Taymis. in Ankara 
habiri lngilterenin Ak 
donanması baş kumllll 
Amiral Fildin Reisicü 
muz tarafından kabulü 
nasebetile vardiğ'i tafti • 
diyorki: 

•Gazi hazreti erile 
bulan mülakat 80 d 
kadar devam etti. M 
son derece d~tane o 
Umumi mahiyette .__,._ 

makla beraber Gazi 
Türkiyenin Garplılat 
hususunda duçar old 
müıküliittan bahsed 
Garbi Avrupanın ya 
inkılabı anlamasını ve .... 
dir etmuinı istedikini "1f 
!emiştir. 

Risicümhur Hı. ~ 
için düşünülen büyük iıfl 
işlerinden babııettikleri ... 
memleketin refaha errJ11' 
için hallcı okutmak :ttJJ 
ettitini ilave buyundf' 
!ardır. 

1 ngiliz amiralı, şabai r# 
nasebatın milletler arasıJI 
dalci rabıtaları teyit htıJO' 
sundaki tesirine son dertC' 
inandığını beyan etmiş "' 
bu beyanat Gazi Hz. t-' 
fından hüsnü kabul ile k"' 
şılanmışbr. 

Gazi Hazretlerinin pb9İ 
yeti sulh devrinde Türlıi 
yeyi ziyaret eden ilk M 
ral üzerinde kuvvetli ,, 
intıba bırakmııtır. • 

Nasıl alınıp 
Beklr sade t.ufa .td 
Haynn bor1U1 medıtt ,# 

Cafet" F alırt B. dan dftllİ' 
trenle Aıtl:vıya gltmlttlr. eti' 
F ıhrl bey bona meclı.ııaırı lı' 
raporunu götllnlln,tlir. Bu fi 
porda keıılecek ha~ 
badema rıındnıuı uaulil ile Jtl1 
lllllma•ı eak1 lı:eatirme ıııı" 
ueulllnüıı ılıuı. teklif ~ 
tedir. 

Bon• Rebi m-le ıı_....i 
~ıı.at YeU!ettne izahat .,.,.,1 
tir. Bu raporua mıılıt~ 
V eilletce kabul eclılıne ~ 
hayvanlar randıııan taylııl .,,,. 

il~ alınıp 11tılaaktır. 

Bor11 medı.t azuındaa il" 
kar zade Hamdı Bey """" 
fazlalıi!mdan dolayı boı• ~ 
lıQından ıstıfa etmlftlr. r.f; 
tleyh Y elı:llet taraiındaıı wJJJI 
edıldi~l için yfll'ille ~ 
lnubabl Vehlete bıldirİJııal'' 

Evlenme meras
Çaıılın merkez WfJIİ. 

tabıbı ııenç dolı:ıorlan::; 
Refet Ahmet Beyle M 
Doro Seonın evlenme _ ~ 
ilmi evvcllıı ÜfCl ~ 
güzide bir misafir kııdeal " 
llDda tes'it ~dilmiftlr. T11~ 
saadet temenni eıkrlı. 

V annı A!lr evveftd 

VAKiT 
27 fqrbrc-1 ~ 

Hındla~dan - ,;f)d' 
Milli sanayi meşheri Niyuz" ırazetesıne_ ~ 
Şelıremenetl lı:lf mevılmlnde münderiç telırr•ftlP"' 

tdırfmtze seyyah akını bqlıyı- ke,ide olunuyor: 1,,. 
et4Jnı d11toııerek Sandal bedeı- w Efraniıtan enı~ __. 
tenindeki m!llt aaııayl ınetberinin kup Han bazre, 
cumaları da açık bulUDdurul- bet yapndald ;-
llDa karar verııılftlr. mu ekberi halefi fJllll' 
Bknıe'kpler cemiyetinde Ule Efıranietan .-lıll• 

tamlacafı uuno~~. 
Aıuı dört bine baliğ' İngiltere h~ 

olan ekmek yapıcıları ce· emırt cedit ııııol t.JI' 
miyetinin yeni idare heyeti YUd oluncıya ,, 

intihabı per§embe günü ic- Efıaalıtan ~-
ra olunacaktır. lL..:uret~:_,::e~lıy?;ecekt!~:::•'·...-~~ 



Fransa ile ltalyd~::.:ne~nda--ilk a;.laş~~a 
~ tb t h h 1 : Muharr'6ri: 1 F raıı . a da Italyadan 

J --

8 UB il ra BTI : Ahmet Ihsan ..-.~ 
~~--------...-·-....iiiıilB- meuaaaUO ~abeyincilerin odasmda 
'lıfen'i muhakemenin manasını anlamıyan pa
fl'4h- 1)/Jhahı &liye muvafık olmıyan yazıların 

neşredilmemesi için istenen senet !. 

. Vıidız sar:ıyında büvük da
iren· 

ın bodrumunda mabe~·iıl-
cıı,r odasındayız. :;t mabeyinci Beyler orada: 
De f Bey, Emin Bey, Ali Rıza 

'!, Servetifünunun kapatılına
~~nberi di}rt hafta olmuştu. 1 

lıyede istintak dairesi muzur l 
llla._lenin ınelıazi olan fran-

bildirimcsi hakkında çıkan 

iradei Seniyeyi hnşki'\tibe ccb
Jiğ eyledim, istinnf müddei 
umumisi Cemal Beyi Saray!! 
çağırdılar. 

DP.di. Ben geniş bir nefes 
almıştım. istinaf miiddel 
umumisi Cemal Bey dnhl 
Srny:ı inclsabına rajtmen Ad
liyenin insaflı ve temiz adam
Jımndan idi. 

~tca kfüıp ciltlerini liarici}'e 1 

ltı~retine tercümeye gönder -
ış bekliyor, gazete kapalı, 

~~t~aadı işler durmuş ... Bizim 
l llrıız böğrümüzde ne olaca -

lı·l'l. diye dü~ünüyomm. fakat 
o~evvirJiği:ı had hali geçmişti. 

aralık Lorando ve Tubini 
'dlı 'k' ı ı le\•anteııin çok eski 
~andan alacaklarım tahsil 
~ın 'fransa hükumeti donanma
• rıı gönderip Midillf adasını 
lfgaı etmiş ve gümrükleri eline 

~llıı~ olduğu için Sarayda baş
S işler durmuştur. fazla olarak 
adtazam Halil Rıfat Paşa dahi 

Gt-
N uın halinde hasta idi. Adliye 
azırı Ab<Xirrahm:ın Paşa, Se

dartt işlerine bakıyor; fransa
ııın al"cak . . • '!I • ~ · " ışını ve şu,, sıyası 1~R'al J.:oınedyasını düzeltmeğe 
~lı~ıYordu. Böyle don3)ıın:ılı, 
S'~aıu ve toplu tüf enkli işte 
er\' ff· ~ e ı ununu kim dinlerdi .. 

~ ne olur ne olmaz bir dafa 
ehtnet Arif Beve baş vur-

:Uftuın ve onun oda_sıııda Oç 
abe'-·iıı . . . 

~ cı yanımda ıdım. Oda-
~ içeri Abdülhanridin en par
'ic sefirlerinden olup bu İl 

Sebebife lstanbula gelmiı olan 

bit Paşa girdi; ben bir köşede 
~ülrnüş bekliyordum; Beyle
tın sözleri işgal etrafında idi, 

Setir Paşa çok nikbindi; o hiç 
ll.lcfıtrnıyor ve alay ediyordu; 
beni n· - 1 ·ı · ,.oruııce alayı da ıa ı erı 

eötGrerek: 

- İhsan Bey; gel .şu gaze
tecu· ı. 
lh 16e tövbe et. Arif 13ey, 
,1 san Beye bir mutnsamflık 

tııa.ıısınız, çekilip gitsin ! 

l)edı. Sonrn HA.ve etti: 

- Canım, gazetenizi ka· 
Pata 
go n makaleyi ben daha 

trnedtm. Nasıl şey? 
tı ])erhal cebimden gazete 
~~asını çıkardım uzatnm. 

"Paşa baştan başa okudu: 

l"Q;- Burada o denilen şeyler 
&it 8 rna çok derin bahislere 

llıfşsınız ı · 
l) . 

ti bedlkten sonra mabeyin-
eyıere döndü: 

ta: Ragıp Paşa, gazetelere 
tc 1 )'azanların akıllarına \'e 
ıı~tlerine ~aşarım demiş, 

ar doğrudur! 
Ben b' I~ . lt cevap yermemek 

ı, dı,lerimi sıkıyordum, ağ-
llıak i IQ, Stiyordum, fakat bil-
~~ neden gülüyordum. 
~lir Bey yerinden knlko, hu
'lıııa ~tkrnağa mahsus setre

btı &İYdl; eline bir takım kA

b~:~ aldı, kapıdan çıkarken 

ti~~ İhsan Bey, siz bekle-

bedı 
tt; S · Odadakiler dağılmış-
•latd arayın gediklilerinden 
dif an Yetişme Hasan Bey 

duı~ bir cerrah vardı· Ab-
ll&ın· ' 

<ıt0 • 1cUıı bir çıbanını ağ-
Ilı~ eın~ek temizlediği için 

~~~a gçlrllmlşti. Onunla 
flu karşıya oturuyorduk, 

tı:le111 k 
t aç saat ğeçtl Arlf 

llVdtt e.ttk 
....... 

d J\leyhlnize ikame olu-
ava neUceslnin siirııtle 

* Cemal Be) ı .:rhum Sarnya 
çağırıldı; Adli}'e Nazırına 
aldığı emri söyledi; miistan
tik harakcre geldi; men'i mu
hakeme karan verdiler; karar 
Saraya cebll~ o1undu; biz 
artık kurtulmuştuk degll mi? 
llnlbuki işin giiHinç ve acıklı 
tarafı bundan sonra belirdi. 

Başkatip Tah in Paşanın 

Jınzasilc Adliyeye gelen bir 
cevnptn: 

"Servetifünun sahlbJle, mu
harrirlerinin neden dolayı 

muhakemelerinin menolun
duğunun hakipal'l şahrıney~ 

arzı ferman buyurlmuşnır. ,, 

deniliyordu. 
Ahdiilhamlt belki "men'i 

muhakeme" nin AdHye lisa
nile ne demek oldu~unu bil
miyordu.? Acaba bu glbf 

7.nlimlt:re ve cehalerlcre oto
matik surette alet olnn "Ser
kiltibi hazreti şehri yrl,, ı·ah

sin paşa "men,l muhakeme" 
nin ne demek olduğunu bil
mez midi ? Bu mümkün 
midi? 

Men'i muhnkeme kararı
nı Dahiliyeye tebliğ ettirip 
gazetenin nçılmıısnu bir ça
re aramak için Adliyeye 
gitmiştim, orada lnsnfh 'bir 
znttan hu haberi alınca do

nup kalmışam, Adliye kori
dorunda mahzun mahzun 

dolaşıyordum.w Bir paurdı 
oldu; Nn1.ır Paşa geliyor dedi

ler; Abdiirrnhmım Paşa Sada
ret işlerini görüp BabıAliden 

Adliyeye ardet edl}'Ordu; ben 

ctekleyip derdimi sölemek 
üzere duruyordum. Paşa 

bekliyenlerin kim olduklarını 
• gözleri uzaktan iyi görme
diği için. yanındaki mübiir-

dara soruyordu: mühtirdar 
benlm de kim olduğumu söy

lemiş olacak ki zamanın Ad
liye Nazrı ve S11dnret vekili 

olan Abdiirrahman Paşa durdu; 
etrafta yığılı olan kalabalığa 
ehhemmiyet vermedi. Vakıa 

0 gün Paşanın oğluna (balA) 
rütbesi tevcih olunduğundan 
koridorlar en çok ccbrikçiler 

ile doluydu, bana hitap eyledi. 
_ Baksana oğlum; ben 

namı şahaneye icrayı adley
lerim. "men'i muhakeme,, nin 
beraete akdem olduğunu ben 
hakipayı humayuna yazdım. 
Sen msüterih ol! 

Ben ağlıyordum; üç gün 
evvelisl Sarayda o mahut 
Sefir paşanın sözlerini dinler
ken ihtly11rsız gülmüştüm; 
şimdi sevincimden ı.;iilmek 
lazımdı, fakat ğözlerJm
den yaş akıyordu. 
Artık iş sür'atla yürüdü; Da

hiliye müsteşarlığının emrile 
Matbuat Müdürü Hıfzı Bey 
merhumdan gazetenin tekrar 
intişarına dair müsande geldi 
ve bana başkitabete gidecek· 
siniz dediler. Başkatip Tahsin 
Paşaya koştum .•• 

Abdülhamidin bu ruhsuz, 
renksiz adamı beni huzuruna 

S4 Zam, zam. zam! 

Et ftab .t»lru dGıta; ba· 
tık bir parça bollqb. 

''Tan,, Peris ve Roma arasındaki( mü
kilemelerden bahsederek İtalyayı 

Alkıılayor 

Pariı, J9 {A.A) - Fransa ile italya araıındald mü
kilemeden hahseı-'en Tan gazetesi Fransa ile balyanın 
ayni 'Zihniyette, aynı ıdüfiincelerle temıu hasıl etmele
rinde hiç bir -fena cihet bulunmıyacağını yazdıktan ıonra 
balyanın, Franıada ancak iyi bir surette karıılanabile
cek güzel bir t~ıcbl;Oıtt: bulumnuı olduğunu kayaetmck
tedir. 

Çok acıklı blr hakikat 
NeUCede hayat ucuzulUJOI\ 
diye aevinmek iatedtk.. Ar
kaundan kıaa veya uzun 

fan lalarla: 
'feğer 'll'irk kaluanzanla1'l dört nıisli düş1nan 
ku<'<'ctini riic ·aıe nıechur ettikleri halde şark 
ceplıe kt11nanda11ı bunu nıağlı1biyet saıınıış .. 

- Bum! 
Gibi, 
- Glim! 
Glbl duymafa alıfbll

mız bir heceli bir kelime 
çınladı: 

Roma, 20 (A.A) - Siyaıi mehafil, bahri teıllhatın 
tabdidi hakkında Etkir teatisine dair olan İtalyan tekli
finin Franıa lıarJciye nazarelince müsait ııurette lrar· 
tılanmasından mt!.mnun görünmekteclir-

~ -- ---
Almanyadaki karfaşalıklar 

Bedin, 19 (A.A) - Başvekil M. l\lüller He, M. Kürtyiis 
nnsyonalistlerin arayı umumtyeye miirncaat teklifi aleyhinde 
birer nutuk f radetmişlerdir. 

l lölştat, 20 ( A. A ) - Zabıta altmış sosyalisti mem
nu silfth raşıdıkJarından dolayı tevkif etmiştir. 

Frnnkfurt, 19 (A.A)- Müfrit milliciler tarafından yapı
lan hJr içtimnın sonunda hir arbede çıkmıştır. Zabıta 67 
ktşiyJ tevkif etmiş ve bir çok kimselerin silAhlannı almıştır. 

Renin tahliyesini protesto 
P11ris, r9 (A.A) - Hüviyeti meçhul bir şahJs Ren 

arnzbinin tahliyesine kıırşı protestoda bulunmak maksadile 
meb'us l\I. "Dümen,,i rovelverle yaralamıştır. 

Beynelmilel bankaya hazırlık 
Baden, 19 (A.A) - Beynelmilel banka teşkilat hey'etl 

bankanın nizamnamesine dercediJecek bazı tekliflerin 
madde ~eklinde kaleme alınmasına M. cŞaht•ı memur etmiştir. 
Komite bankanın idare ınec1isi reisinin fenni tesisat mü
düründen dtıha fazla salahiyetlere mııllk olncağını teyfr1et
mişl ve idare meclisi u7.asından mürekkep bir işletme ko
misyonu teşkiline karar vermiştir. Banka her ay bir billlnço 
neşredecektir. Gelecek içtima salı günü yapılacı:ıkcır. 

Sar havzası için müzakere 
Pııris, 20 (A.A) - Sar havµsı hakkında Fran~ ile Al-

manya arısında teşrinevvelln 28 inde Pariste müzakerata 
bqlanacaktır, 

Bükreı kabinesinde tadilat 

- Bu adamlar knlata~r· 
lar ki: Biz o harpte, dQf· 
mamn dört fırkadan fazla 

askeriyle karplatmıı, muvaf.. 
fakiyetle harbetm.,.. Ve 
bu faik düflllanı rilc 'at 
ettirml.flz.. 
Muhtddhı Bey birdenbire 

durdu. Adeta ıözleri bü
yüdü: 

-Ne söyliyonun Kaya ... 
- Haldbtı ariecllyonnn 

kumandanım.. Ba e.trtenn 
'içinde btrincl Sofya fırka

•ına mensup ( Po}ar otlu 
lstefan) iunlnde bir katip 

~ar ki ba harpten evvel 
gazetecilik edermif. Dtlt 
afzınde. dönen ve a&yledi

ftnl bilen bfr adam. Bhe 
o harpte Bu}iarlann nlzatn 
harhtni ıöyle anlattı: 

1 - Meriç ile Tunca 
arasında Merlçln, sol, aahl-

linde, topçuılle 8 inci fır
kaya muavenet eden Quncu 
fırka, 

2 - Meriçin sal 1&hi· 
ltnde 8 inci fırka , 

3 - Birinci orduya me
nsup 3 üncü fırka, 

4 - Tun~ sol ahJ. 
lmde, 8 Gncü hrkamn bir 
IJvaalle arka tuaftaD 10 

uncu fırkayı takYiye ede-
Brüksel, l (A.A)- Kabineye, bazı tadililt sebeblle üç cek olan l inci fırkamn 

yeni nazır dahil olmuştur. bir livası. •• 

Almanlar yeni bir harp .temi.si yaphlar Kumandanım pek neı'e-
. ( . . lendi. Birdenbire elini dizine Berlın, 20 A.A) - Versay muahedenamesının inşasına ha la ak: 

miisıınde ettiği hafif knıvn7.örledn sonuncusu olan Lftypçlğ, vurup Y rar • 
Vilhclmshafn limanında denize lndirilmiştir. Atkolıun bize be ••. Biz 

L h R b
-'- bu heriflerle mi barbetmiflz.. e • omen m-n e a.u U Ol ..:. Ya ne zannediyonu-

Bükreı, 19 (A.A.) - l..ehtıtan hanciye nazın M. ıunuz, kumandanım.. Size 
Zaleski ailebt ihtimale göre bazı lkbaadi mes'eleler ıunu da lllveten arzedeylm. 
hakkında müzakeratta bulunmak üzere teırtnevveltn 24 Ben; bu heriflerin aöile-
ünde Bükreıe ıelecektır. rine pek ftlmat edemedim. 

kabul etti ve şu sözleri söyledi: cele zaferile kendini xurtardı. Askerce bir kUrnazhk yap-
tım. Birer birer muvazzah 

1924 teşrinevvelinde yeniden - Gazetenizin tel<rar intişarı

na müsaade ihsan buyuruldu. 

Badema bu gibi «dilhahı Aliye:. 
muvafık olnııyan şeyler yazını-

yacağınıza dair bir senet vere-
ceksiniz! 

Dedi. Tahsin Paşanın yanına 
girmeden Arif Beyi görmüştüm. 

O bana bu « senet » işini çıt

latmıştı. Hazırlanmış olan se
nedi imzaladım. Senet csadakat 
ve ubudiyet» şanına muvafık 

surette makaleler yazılacağına 

dair bir tahriri yemin suretidi. 
Babıalideki sansür gazetelerden 
her istediğini çizip çıkarirken 

bu seret kadar komik ve 
manasız şey olmıyacağını söy

lemek fazladır değil mi? 

Servetifünun kırk günden zi
yade bir tatilden sonra «22- te1-
rinsani J317 - 1901» tarihinde 
tekrar çıktı. J89ı den beri ya
şayan Servetifünun Abdülhamit 
vaktında ilk defa iradei seııiye 

ile bu tatile uğramıştı. Bir de 
lstaııbulun işgali iizerine mütte-

hayat buldu. künyelerini kaydcttlm. lıte .. 
Ahmet huan Görünüz .. Bu künyelerle de 

sabittir ki o ıon harpler de, 

Rahıni B. arzettiğlm Bu}jrar kuv

Sabık iktisat vekili lzmir veli tamamen karıuruzcla 
lmiı .. 

meb'usu Rahmi B. cenubi 

Anadoluda yaptatı tetkik 
seyahatinden avdet~tmiıtir. 

27 teşrinewel pazar günü 

Ankaraya gidecektir. 

Elhamra : Parisli ~rleıcı 
Melek : Endülüa gülü 
Opera : &hn-~ 
Majik . Ca...., kaclın . 
Ekler : Ml§d Strogof 
Asri : Günah yolu 
Etuval ı Sözde baleln!le 
Şık : AM aleoı 
Alkazar : Volga mah~um-

- Desene.. Maneviyab 
bozuk olan bizim redif 
babalar delil. Mefer Bul
ıarlarmlf.. Eter hf'riflerde 
biraz asker yüreif olaay· 

mıı o glin Edlrneye si· 
rerlermi.f •• 

- Böyle olmakla lbera· 
ber kumandanım, bence 
manevlyabn en büynk bo
zukluftı kumanda hey'ettn· 

de bariz bir ıurette ıöriil
müıtür. Affınızı rica edi
yorum, .elAhiyetimi bel ld 
gene tecavüz edecelfm. 
Şu nefer . gözümle g6rdil
ğum ıayanı teessüf nokta
lar fonlardır : 

tarafından ~ ric'at 
eauinbı eebabmı tzah et· 
memtfUr. 

Rablan -RedtfteHD ma· 
'Dtl'ri)'abmn 'bozulclUlunu 

18ylemelde bize çOk lniaf. 
mzça bir iftirada bulunmuı· 
tur. 

Hamtsen faik bir dftt
mam 6n6ne lra~ (ruha) 
cltye takip eden Ye blll 
19ebep rec. yansa çalman 
borularla riic'at ettirilen 
bvvetlertmlztn ln;mett 
harbiY•I el'an yakıcı de
fli mt? Bunu llyddle tet· 

kik etmeden (maruz Gç 

fırka ile teüu ileriye lia
reket edt1ebtlnie.t pek 
me,k&k) Olcltitunu Midir· 
melde y8)niz zavalh 
redlflerln c1eid. en slidde 
nizamiye latalanmızm da 
kıymet Ye .-effertnJ 1k-. 
retmlftir ••. 

- Haloo ld ..• 
- L6tfen müaaade bu-

yurunuz kumadanım .. Ganal 
tster dtkl (Dallftk) ve ( Ka
yapa ) fellkettnclm ..ıura 

( Kuı...iepe ) de bltap Ye 
pentan çamurlar lçlDe uza• 
nan.. Ye maddi hhlmettea 
ziyade ha perlflUlhia M

ltep olanlara llöet Olm,an 
Z&Yalh &liret'.. en derfn 
yelı ve ıstırap acılartle 

göz yaılan dakerken.. alt• 
lanndaki kadana beyrıtr-

lere birer Annlbal guıııiile 
kurularak bU mustarip ve 
müteessir kalıramaıılu ara· 
11ndan geçen (Mevkii mth· 

- Zam! 
TramvaJ flkeU zam fi. 

Uyorm~ 

Maldnelerl elektlrJk mo-

törlerlDl çahıbrmala abt
Dllf olan bu firketln kea-
clW ele bir tek lauemta 
melrine .... dir: ... tlte

mekte! 
8a t9k _. talep, 

.......... ,... albadlıkl 

~ ,.ıbl metemadl,_ 
\Ulıtacak _, 

• 
Tıratf 

Eier menu edanbllDcla 
olmuaydun, ıu k6r 

o1mıyaıı tirat mazmununa 
temaı etmlyecektim· Fakat 
pnlerla vak'alan arumcla 
ondan batb kaleme ah· 
nacafuu bulam&dm: 

Bei beds tatthap ,..,.. 

ımtlar; - ......... flmdl 
Anıranada ........... Flori-
llilh Nbliil Be,m bir ..... 
ldbeilal hatmadun: 

Bir ,cm Fllorinah de 
Şür '1aruk Nafia Ankara 
da oturmuılar, mnnakap 
edlyorlanmf. MOnak•p: 

- S- claba IJI pinin, 
hen daha t;rl f&irfmf mn• 

zuu Oznımde cereyaa eclt
FOrmUf. Bir aralık Fdoıi-

aah ıemsl1ednl kapmca 
dıtan fırlamıı ve: 

- Ayol; nereye bajle ? 
diye ıoranlara: 

- Am..., demif, bu 
adamın braflndu illellib 1 

tahkem kumanda he,.ett • 
.ıı,..ı >: hlr llha c1unun. Bir bata ra ıauillil 
Bir tek ael.lmla.. bir tek Geçenlerde bidm gaHte-
( teçmiı olıUD ) la.. bir tek ele bir yınlıtlık olmuş ve 

sözle.. bu yara!ı aılanlann Dr. Tevfik Salim Paşaya 

yanan y(lrelderlne bir az Bey denilmiıti. Ertesi gün 
teselli ve btr az da 6mlt Cumhuriyet refikimiz galiba 
aeri>'ln... bbim bu hatamızı tamir 

Ottalık tun•men karar- edebilmek mabadile • dolt
IDlfb. Karaqr&h, derin torun miralay elbisesili bir 
bir wzs•zlik içinde idi. reimini baab ve .&itana Pa
Mutfak çadirinin önGnde, 18 yazdı. 
aönmiye baflıyan ate,lerin Toplu ,ığne 
dumanı yükseliyor ve ba· ı-~------.-."""1!'9'---ı 
fıif rüzglrla savrulup da- Hatıra gelen erı 

fıbyordu. Muhittin Beyi Yülaelmek Ultllü 1 
çadınna kadar ıettrclfm Na~uo Avnp:11 titriıttiAi 
ve orada aellmhjuak sırada idi • Ruı çan Pol İtalyaya 
aynldım. Gece, sabaha göndereceği orduyu maretal « Su-

varobon idareafne ~ htedl ; 
kadar tiddetll ve lafnakll ve 'bir mllddetten bert ~ 
btr yajmur yaidı. Bu dal- düterek ~ uzakhıttınhmt 
mi riitubet · efrada ne ka- olan cencrah ceJbetti. 
dar fena mir yap.,..dU.. Su,•arof bii'kilmdann taht odauna 
1ababa kadar ~larduı mumda bir keteD elbise olduitJ 

ve kıhç, Jorma. nltan tatımadıQı 
ikıürükler lfldildi. halde girdi. İmperator , e saray 

20 Teşriaevvel atam Savaröfun bu kıyafetine 

Havanın bozuk olması, lıayı:et ettikJerl 11rada, o yüzü ko· 
bugün ıehre lnmemlZe yun yere yattı ve sürünerek tahra 
mani oldu. 'Ofleye dofru dofru ilerledi. O \'akit çar dedi ki: 

11 -.Ne oluyonun oAlum? De-
olr tebltlt resmi. Mahmut limiıin mareıal Su\'8rof J ayala 
Muhtar Paf&Dln kumanda ,_ L_ ıı.aluana ? .. 

fik devJetleri emrile, harp za
manında çıkardığımız «Le Soir» 

ları 

Lüksemburg : Genç ~ız kalbi 

Evvela - Şilkril Paşa 
düımanm kuvvetim ne ker 
fetmıı ve ne de tahmin ede
bilnıittir. 

ettfii bir kolenİu; (Ptnarhlsar) Suvarof ıu cevabı verdi : 

civarında dfttmana taarruz - Hayll' • hayır hqmetmeap 1 

gazetesile beraber kapatılmıştı. 
Bıriııci tatilden, şimdi canlarrna 
rahmet okuduğum Abdfirrah
t'nan paşa ve Mehmet Arrf B. 
gazeteJi kurtarmıştı; Servetifü-

nun ile matbaamız ikinci·tevak
~uf ve tatilden büyük harnsklr 

Oazi hazretlerinin Milli miica-

Pangalb :F7oransalr kemancı 

(l.taDbuJ) 

Hilal : Ankara, ,JıDlan 
Alemdar : Ankara JtosttıM 

Kemal Bey ·:Kanlı "1ıba.ıane 

(ICadıkGT) 

Saniyen - Bizim üç fir
kamıza mukabil dütnıam 
bir firka kadar göstermekle 
kar,ımızda ki dGıman kuv
vetini çok k6çültınbı, ve ıu 
ıuretle de düpntkna fuzub 
hır kahramanlık bahfelS 
mittir. 

S.U.ea,... Jbrahtm P.,. 

Ben yükaclmek iıtiyorum. Halbuki 
ebDlf ft! dtltmana çok zatı haımetaneleriDin hrhiye(iae 
mOhlm zayiat verdirmtı... ancak y~rde ıürüıterd vanlır • 
Ôfledea eonra bölük ku· iyeli e da muht 
mandanım Rasim beyin Oldrler ve mulatelJI noktal.r 
çadırına attmlftfk. M11.1.,.. cı.ennde tatlı Ye tafım 
Ziya efendi de orada tdJ. mmMk•plarla pçtf. Ulacık 
81 az IODra MUldttlia tie~ de Mr ...._ h&bert elraClı da 

aeldl. Bltea flklrf. " net'elendirclL 
.._, (Pmarlataar) muvaf• ~ 



4 Sayıfa 

ilyarderler 
Nasd zengin oldular '1 

~~~~~~~~1: Roçiltler 

ü~üncü ~ur~esin nıuuuttu~iyetleri 
Salouıon Roçilt ;-alııuli sıfatile J iyanada 
iskdn hakkına hile uıalik olnıadığı halde 

· " ılletenıik''/e can ciğer dost obnuştu .. 

• Salomon Roçilt • Viya
naya geldiği zaman yaşı 

kırkı buluyordu. Londra, 
Berlin, Frankfurt piyasala-

rında istikraz hakkında büyük 
bir mümarese elde etmişti. Bu 
sebepten dolayı Avusturya 
hükumeti tarafından fevka
lade hüsnü kabule mazhar 
oldu. lmperator kendisine 
esalet rütbesi vermişti ; 
daha sonra da baron Ün· 
vanını aldı ; fakat eğer 
Frankfurtlu bir yabancı 
sıfatını taşımasa ve bir lo
kantada iskane riza göster
mese, yahudi olduğundan 
şehrin dişarsında bir yerde 
yerleşmesi icap ediyorcu. 

Bununla beraber "Ro
çilt. ptens dö "Meternik. 
tarafından büyük bir te
veccühe mazhar oldu. "Me
ternik. hissi tabiisinin sev· 
ki ile • Roçilt: !erin kendi
sine sadık bir muin olacak
larını anlamıştı. Muhafaza
kar dimağları, esalete, ve 
"selameti hükumet. e fev. 
kalade irtibatları, hüküm
darlara hörmetleri, mütte

fiklere sadık kalarak Na
polyonla mücadeleleri, vel
hasıl herşey "Roçilt. lere 
emniyet edilmesini icap 
ettiriyordu. Onlar isyanlar 
tevlit etmezler, demagojik 
harekate alet olmazlar, bi
naenaleyh hükumete ve sa
raya sadık bankerler ola· 

bilirlerdi. 
Bu sebeplerden dolayı 

1820 de "Salomon Roçilt. 

diğer bir bankerle beraber 
48 milyon florinlik birinci 
bir iatıkrazı ve onu müte • 

akipte 37 buçuk milyonluk 
diğer bir istıkrazı piyasaya 
çıkarmıya memur edildi. 
• Salomon Roçilt. istıkrazın 
piyasada hüsnü .. kabule 
mazhar olması ıçın onu 
piyankolu istıkraz haline 
soktu ve bu ıekil sarrafi 
muameleyi piyasaya ithal 
etti. 1823 te f ngiltereden 
Avusturya namına 25 mil
yon aldı; 1829 da da diğer 
üç Viyana bankası ile teş
riki mesai ederek 25 mil • 
yon aldı. Bu bankalarla 
bir •konsorsyum. vücude 
getirdi. Diğer senelerde de 
aynı suretle muamelelere 

girişti. 

Velhasıl az zamanda 
•Meternik. e 200 milyon 
Florinden fazla tedarik etti. 

Aldığı komisyonlar milyon· 
lara baliğ oluyordu. Fakat 
istikrazın piyasaya çıkarıl
masından aldığı hisse bun
dan çok fazla idi. Bu kadar 
düşkün bir piyasa ile bu 

istikrazın tedavüle vaz'ı taahut 
edilir ve esham bor sasında 
nemalandırıldıktan sonra 
piyasaya çıkarılırsa istifade
nin fevkalade olacağı tabii 

değil mi? 

Asil tabakaya yardım 

Asil tabakaya mensup 
olanlarla yapılan muamelat 
Viyana Roçilti için çok 

karlı bir mesele oluyordu. 
Filhakika Avusturya ricali 
cesim malikanelere sahip 
olmakla be, b r sürdük
leri müdepdep hayat do
layısı ile çok paraya müh· 

• 

taç bulunuyorlardı. "Roçilt. 
bunlara karşı da meleküs
siyane vazifesini gördü. 
Tabii bundan münasip bir 
nema alıyordu. Ancak eş· 
has hesabı açmaktansa hü
kumetle muamele yapmı:ğı 
tercih ediyordu. 

Prens dö "Şvarçenberg. 
irı "Roçilt. e 5 milyon filo

rin borcu vardı. Prens 
" Galanta Esterhazi • nin 
hesabı ise altı buçuk mil

yon florini buluyordu. Da
ha birçok prensler, kontlar, 
baronların isimleri yüzbin

lerce ve milyonlarca 
florinle kaydı ile "Roçilt.in 
defterlerine geçmiş bulu

nuyordu. ~ Salomon Roçilt. 
ve "Frankfurt. taki karde- • 
şi bu suretle 1850 senesi

ne kadar Almanya ve A
vusturya· Macaristanın yük
sek ailelerine erazi terhini 

mukabilinde yirmi beş mil· 
yon florin ikraz eylemiş

lerdir. Zaten asillerin istik
razları da bazen borsaya 
ithal olunuyor, ve bu su
retle büyük karlar elde 
ediliyordu. 

Şömendöfer eshamı yeni 
idi. Viyana piyasasında kıy

metleri mütahavvildi. Ma
amafih çok kazanmak ihti
mali de vardı. Avusturya· 
nın ilk şömendöfer banisi 

olarak adı tarihe geçmiş 
olan • Salomon Roçilt., bu 
sahada da vüs' atı beşeriye 
dahilinde çalıştı. 1836 da 

hükumetten Viyana- Boçnya 
hattını tesis imtiyazını aldı. 
Daha ameliyatı t~sisiyeye 
başlanmadan " Roçilt • pi
yasaya vazı fiatından yüz
de onbeş fazlasile 12 mil

yonluk sehim sattı. Birkaç 

sene sonra esham 115 ten 

62 ye di!ştüğü zaman "Ro
çilt .e hiç bir zarar gelmedi. 
Hükumet, hattın litirilme
sini temin için yarı yarı 

iflas etmiş olan kompanya

ya beş milyon vermek mec
buriyetinde kaldı, ve, inşa
atı kendi hesabına ikmal 
ettirdi. 

• Salomon Roçilt. kardeş
lerinden fazla sanayiin 

atide kespedeceği ehemmi

yeti ihata eylemişti. Maden 

~irketlerine, fabrikalara ser
maye temin etti. ispanya 

hükumetinden cıva ma

denleri imtiyazı aldı. Cıva ve 

"Sinabr. ın fiatı hakkında 
beynelmilel bir itilaf temi

nine n.uvaffak oldu. Bir si

gorta şirketi tesis etti. Ma

amafih bütün bu meııail 
ile sırf mali ncktai nazar

dan alakadar oluyordu. 

( Bttm•dl\ 
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Ticaı·i bir eser 
l\lualllm Aptl Tevfik B. 

Ticaret rnuhabcratı ve vesa

iki namında bir eser hazır

Inmııtır. Yalıı~da basılacak-

VAKiT 21 Te~rlnevvcl 

( Bahriahmereseyehaf :3 J · 
Esrar, afyon, kokain ... 

Kaçakçılık istidadı benden çok fazla olan bir 
takım kimseler benim uğradığım muayenenin 

hatta onda birini görmediler, niçin? .. 

Yedi sene evvel keşfedi
len Mısır hükümdarlarından 
Toutankhamonun otuz asır· 
lık mezarında, çoğu daha 
dün kuyumcu, oymacı, hak
kak dükkanından çıkıyor • 
muş gibi terü taze bulunan 
o pek külliyetli, pek mü • 
tenevvi ve tutarsız eşyayi, 

örme boncuk patiklerine 
ve güderi ~ldivenlerine va
rıncaya kadar çalmak için, 
bavulu nev'icat maymun • 
cuklar ve yeni mekşuf ma
yilerle dolu olarak Mısıra 
girdiği haber alınan bir 
kimse bile benim Portsaitte 
maruz kaldığım gümrük 
taharrisine uğramazdı. 
Çantamın muhteviyatı, 

eşyam hacminin iki mislini 
buluncaya kadar, kalem ka
lem elendi. Kolumdaki 
pardösünün ceplerini yok· 
lamakla kalmıyarak üstümü 
başımı da adam akıllı ara· 
dılar. 

Bu fevkalade takayyüdün 
sebebini araştırdım. Muh • 
telif tarzda izah ettiler: 

Esrar, afyon, kokain, 
morfin Mısırda çok fazla 
taammüm etmiş. Hükumet 
bu musibetlere karşı var 
kuvvetini sarf ediyormuş. 

Yolcuların pek sıkı tahar
risi hükumetin mücadele 
gayretinden ileri geliyor
muş. Kafi değil. Kaçakçılık 
istidatları benden çok fazla 
olan bir takım kimseler, 
benim oğradığım muaye
nenin halta onda birıni 
görmediler. , 

Gayet mühim bir ziraat 
memleketi olan Mısrın 
fellahları, yani çiftçileri, ek
seriyeti azime itibarile bir 
karış yere bile sahip de
ğilmiş. Bu sebepten içtimai 
vaziyet komür.izm propa· 
gandasına son derece mü
sait bulunuyormuş. Yolcu
lar üzerindeki takayyüdat 
bundan mütevellitmiş. Kani 
c m dım.Çünkü ne Rusum, 
ıı ~ ,;omünistim; ve ne de 
komünizm ile alakadar bir 
ü!keden geliyordum. 

Mısırdaki muazzam ev
kafın sırtından geçinen, ve 
fakir ahaliyi fakir tutmakta 
menfaattar zenginler sınıfile 
mütesanit bulunan bir ta
baka, içtimai inkilabımız
dan tevahhu~ ediyÔrmuş. 
Onun için Mısıra girecek 
türkler fazla takayyüdata 
tabi tutuluyormuş. Sudanı 
Mısri hariç olarak, bir mil
yon kilometro murabbaın

da, yani F ransaııın iki ce
sametinde bulunan; ve gene 
Sudan müstesna olarak, 
her dakika çoğalan on beş 
milyon nufusu ihtiva eden; 
ve bilhassa istiklaline kavuş· 
nıak için çetin, pek çetin 
bir mücadeleye girişen bir 
milletin müdiranına, Tür
kiyedeki içtimai inkilabın 

düşmanlığı gibi bir günah, 
hem de pek büyük bir gü
nah izafe etmek istemem. 
Elmeın de. 

O halde? O halde an
laşılan ben, Mısır gümrük
çülerinin zihinlerinde teces- . 
süm ettirdikleri kaçakçı ti
pine en ziyade yaklaşan 
adamlardan birimişim. 

indiğim (El Ehram ve! 
Emperyal) oteli, karyolala
rının önünde birer çift ta
kunyası ve ·çatlak lavabo
larının üstünde de mutlak~ 

saç fırçası ve tarağı bulu
nan otellerdenmiş. Mister 
Patersonun şerrinden de
ğiştiremedim. Pişman da ol
madım. yedi çocuğu, bir 
gelini ve bir torunu ile ye
di odalık otelin bir kısmı· 
nı işgal eden otel sahibi, 
otelin daimi müşterisi Kir
kor efendi ve yegane gar
sonu o kadar iyi adamlar· 
dı ki. 

Otelin sahibi, jlk tered
dü lümü izale için, her se
ne deniz banyoları ve plaj 
mevsiminde oteline inen 
bir müşterisinden bahsetti. 
Mısır şömendöfer idaresinin 
yüz yirmi isterlen maaşlı, 
yüksek memurlarından, bir 
ingilizmiş. Gördüm : tek 
bir kelime telaffuz etmeyen, 
açık simalı bir İngiliz. Ha· 
remi italyanmış. Şişmanmı, 
şışman. Çenesi, ensesi, bi
lekleri, dirsekleri, ayak bi
lekleri, gözüken her yeri 
laakal çift boğumlu. Atıl
mamış pamuk tıkılı bir 
manken gibi. Saçları ala
garson. Burnundan takma 
gözlüklü gözleri şaşı. Şaşı 
ama nasıl şaşı olduğu bel
li olmayan şaşılardan. Lü
zum hissettikçe beraberin
deki yerli hizmetçiyi şid
detlice dövüyordu. Hizmet· 
çi kız dayağın şiddetinden 
bağırdıkça madam " sus 
diye n dayağın şiddetini 
arttırıyordu. Susmak ihti
yacma dayağın iştidat e

den farkı galebe çaldığın
dan bağırmak devam edi
yordu. Nihayet odalardan 
başlar uzanıyor ve dayak 
sesile ağlamak sesi, yavaş 
yavaş ve birlikte sönüyordü. 

Portsaidin ana caddeleri 
ve mühim sokakları asfalt. 
Asfalt olmayanlar da asfalt
lanmaya doğru gidiyor. 
Diyorlar ki yakın zamanda 
Mısırda asfalt olmayan so
kak kalmayacak. 

Dünyanın her yerinde 
olduğu gibi şehir ikiye ay
rılmış. Temiz ve muntazam 
kısım ve temiz ve munta

zam olmıyan kısım. Şu fark
la ki temiz ve muntazam 
olan kısımda, her adım
da, vazifeşinas, üstü başı 
düzgün polislere • tesadüf 
olunuyor. Öbür kısımda 
polis, yok denecek kadar 
kıt. Aceba intizam ve te
mizlik sade kuvvetle mi 
temin ediliyor? Polisi çok 
kısımdaki zabıta bolluğunu, 
seyyar satıcıların iz' acatın
dan ecnebileri kurtarmak 
gayretine hamledenler de 
var. Bu izahta büyük bir 
hakikat hissesi olsa gerek. 
Mısınn hamalları, tercü
manları, potin boyacıları, 
seyyar satıcıları ,... nauzu-

billah ı 

Erkeklerde belli başlı üç 
kıyafet görünüyor : Beyaz 
keten kostüm, gündüzlük 

smokin ve entari. Entari
lerin eşkali ve renkleri 
bihat ve biheap. Yalnız 

bir noktada yeknesaklığı 

muhafaza ediyorlar: Boyda. 
Hepsi topuklara kadar ça
lıyor. 

Serpuş, uzun ve sivri fes, 
veya ince sarıklı ufak Tu
nus fesi ve yahut takye. 

Yalnayak gezen pek çok. 
Hanımlar siyah çarşaflı 

ve feraceli. Burunlarının 

V.,;::ıaktın Alclsandre Dtimanın rom:ııuııd 
'&JI. muktebes 

MONTE KRIST 

1 •aunl bu llıalfr .,;::ıa ~ı"lll-ml F_:::.;ran":.::;;;;:' !'~ı·ncm•;;.;;.-""-- ı 
'-.... (iJI ~ ı- mıızaffl rlye ·idir 

Dünkü bulmacamızı hallcdemedinizse bugünkiı 

halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 
meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 

tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 .il_:_~ 1 ı-· O _il 1 l~~IA ! CC-~~JN[A , K lil 
2 '_i[i) 1

!jJ ___ il] !ili-i 2 !:_ '~i_I_ I A l!ı A \_K 
1

1il1 C 
3 ı·-ı_ ._ lil _ı!l_ ı __ ı_, 3 0.- . s f!J _N L~- M :!ili M IJ_ 
4 ___ lil_li] __ l_ 1 4 ~_!_l!:_!iJ ;~li]~ O}.N 

~ ~==!illil/li l==ı~ ~ ''~i ~ '! ': ~ !i~.~. 
7 il ~ 1 1 ' 7 f~ S ~1 L A, Z ,[!!jj i . Z 

~ 
1

~.11113==111111~ ~ ı~!~i;!i'~*1i:* 
BuaüolrU bulmacama.ın 

halledilecek yen\ ıekll 

Soldan sağa: 

1 - Vitrin (7) 
, 

2 - En küçük cemi ade
di (3) 

3 - lsyancı (3), büyük 
bah~e (3) 

4 - Kır (3), ecdat (3) 

5 - Beyaz yağmur (3), 
bir isim (3) 

6 - Hıyvaııların ayak kabı 

(3), bir isim (3) 

7 - beraber (3), tamam(3) 

8 - Orta (3) 

9 - Gemilerin tamiri (7) 

Dflnk.ü bulmacanuzm 

h.UedUmlt ıeklı 

Yukardan &f&ğı: 

1 - Kulp (3) , mısırda 

bır nehir ( 3 ) 
2 Çene saçı (5' 
3 - Akıtmak (5) 

4 - lstilham(2),bir ronk(2) 

5 - Us (4) toprak (4) 

6 - Rabıt edatı (2) mazur 
görüı ( ' ) 

7 - Yahudi mahallesi (5) 

8 - En büyük tarih! Türk 

kumandanı (5) 

9 - KöylU efendi ( 3), 
rumlz (3) 

İngiliz filosu 
[ Cııarafı Binncl ıayf.mıuladır ) 

Amiral I iz. bunu mü· 
teakip zabitlerinin yanına 
gitmiş ve bu dda abideye 

umumi selı\m re>mi yapılmı~tır. 

vor 
Galatasaray 
kulübünde 

intihabat tekrar edi· 
lecek 

Bu Lıçlincü sclAm esna

sında bando da bu scl:lma 

iştirak etmi~tir. 

Abideye vazedilen çelenk 

büyük ve üzerinde filonun 

ismini hn,·i bir bantla hür

meti muı:ızammııı hir kartı 

ihtiva eden renkli çiçekler

den yapılmıştı. 

l\lerasim abide. etrafında 

kesif bir daire çeviren bin
lerce halk tarafından takip 
edilmiş, civar aparnmanların 

pencere ve balkonları adıım 

almamıştır. 

Amlralın beyarıah 

Öı;kdcn sonra matbuat 
miimcss illerini Amir8l zırh-

Galatasaray Terlıiyei bede· !ı sında kabul eden Amiral 
niye kulübü kongre riyasetinden: 1 lz. veda münasebetile 

Geçen cuma günü riyaseıe ilıtisn~larını anlatımş ve şu 

intihap edilmiş olan Necmettin beyanatta bulunmuştur: 

~adık Beyofendi ;,ufa etmiş - lngiliz filosunun maz-
olduğundan intihabın tecdidi har olduğu gayet hı\r hüsnü 
l&zım gelmektedir. kabulden dolayı derin teşek-

25 Teşriııevvel 1929 cuma kürntımı lngiliz filosu na-
gUnü saat 14,30 da kulüp mma beyan ve izhar eyle-
binasında içlimaa dav<I edil•n ri nı. 

kongrenin ayni gUn ve saııte Gtmilcrimizin znbıtıın ve 
Galatasaray Lisesi konferans 

d;adı yalnız Türk mak-.m 
aalonunda toplanacağı llAn ve 

\'C nıcınurbrı tarnfından değil, 
azanın hüvlyeı varakalarını ha-

fakat ccsadlif ve şrc [ buhtiyarmllen te§rillerl rica olunur. 
Dc:::>cx=:::ıc::::::<ı::::::::::ıı:::::::ı~ Ih p;ııı a na il oldu ki arı her kes rn ra-

V atondaş rıııdan ııak ı ıırında gösterilen 
mbafir pcrverlik ve hayır-

29 te§rinevvel Cümhu-
lıahh ktarı dolayı memnun 

riyet yıl dönümüdür. O ve nıeo'uttıırlar. 
gün Himayei etfal ro· 
zeti alarak, aziz Cüm· Ankarı· d · ı Risicümhur Haz-
huriyetin temelini kuv- retleri rnrnfıııdan ve Hcy'-

MİLLET TİYATROStJ 
Şevk.i Bey ıemsil!eıi bu ak 

( Bahar bülbülleri ) operet k 
4 perde, komik kanıo, d;ııı1, \' 

KUMflft
Bftl 

5 perde 
1111 

11111111 
Cuma günleri matine "" 

15,30 da. Her cumMtesi J· 
şamları için fıatlMda tenıilil 
aptlmı§hr. 

ZA Yl - Yüksek licarcı ,;· 
ıebinden t 928 de almış oldur" 
ıehadeınameyi kaybeıtım. \"-:;. 
alacağımdan eıhoınin hülı:mU Y 

Yük•ek Ttcaret mektebi rrı~" 
larmdan 286 Mehmet All 

Bedava 
ilan 

OkuyucularımızıTI' 
başlıktaki kopo1'~ 
beı·aber g{JndetC' 
cekleri üç satırlı1' 
ilanlarını bedaJllJ 

neşı·edeşeğiz 

V AKIT ilan sahife° 
ıtnin bir kısmını karili" 

lerfnln emirlerine ı.ır 
ılı etmeye karar ver' 
mlıU.r 

Gündelik hayatııııı' 
içinde, bazı çok liizı.ıJll" 

lu ve mühim işleriıPjjl 
bile iki satırlık bi' 
kartla, iki dakikalık bir 
telefon mükalemeıil' 
görüverdiğimiz ve bıJ· 
lettlğim}z vakidir. 

V AKIT bu kolaylı'1 
di karilerlne karıı keıt 

aütunlarında da yapıtı•~ 
için bir bedava ılıt' 
kö§eal açmııtır. OkuY"' 
cularımızın gönderecel'" 

!eri ilç satırlık küçi!lı 
ilô.nlan bu aütunu01ıı$' 
da meccanen neırede' 
ceğiz. 

Bu 118.nlar it ve~ 
ı· aramıya, bir eıya ,,. 

ıs· mıya ve alnuya ait o 
bileceği gibi,aleni t~ıı· 
kür ve huauıi mubabeı' 
ıeklinded olabilir. JJ~ 
huawta hiçbir ka~'. 
koymuyoruz. Y alnuı • 
camız gönderilecek ıljll 

e' 
!arın üç satırı geçJll 

;ı!P 
meıi ve gazeteeııı J1 
ba§lığındaki koponuıı 

1 ·ııııe' ilanla beraber go 
rilmesidir. 

vetlendir. eti vekile nzası tarafından 

kabul edildiltimdcn dolayı 
ker ·ıimi derin surette bah- Teşrln.,vvel (!fi 

üzerinde yaldızlı makaralar 
takılı. Makaraların taraftar
lığını yapacak, her halde 
ben değilim. Mamafi ga
rip te gelse kat'iyyen çiı

kin bir manzara gösterme
diğini kabul etm~k lazım. 
Çarşafın boyu kısa, çok 
kısa, dize kadar. 

"' B , }.fit 

Erkekler arasında bizim 
gibi şapka giyenler, hanım· 
lar arasında bizim gibi çar
şafsız olanlar da var. Biz
deki içtimai inkılabın Mı
sıra geçmemesine imkan 
yok. Hem de pek kısa bir 
zamanda. 

Mehmet Fuat 

ti yıır addederim. Cemazf/evvel: 17 urÇ· 

Tlirkiycııin yeni hükilmet [!]IIJ • 
merI.:czı bedii manzurıısı ve Pazartesı 
mazhar olduğu inkişaf ve L t'Sırrıl 
tekemmül ile iizcrimdc ' bii- Ağaç -=esme rrıe / 

b ı 1'~----- -;ıerl •' yük ve gayet iyi ir tesir ,. Nama" yakı ~·'" ı .. • ~ 
bırakmı,,· tır" .. Otı. ıı.ı.ıı A•ı•• ııı.SJ .ı.3 

6 19 il 59 14,5~ 11.21 -
• . - .. ıolıtl' 

Türk Iilo~u erkanı ve za- Busiln dotanı,.ra 1'•" 
bıtanile tanı~manıdaıı ve iki !Zke'.c c··'erl o"J' . 
filo ara>ıncla citedeııberi Keskin - ,., 

--:ı· me,·cut olan dostluğun tec- Günün naıth•. ~//ıtf 
didindtn fe\ kalade memnurı Gün olur sohP•~ ı 
oldum. lsıaıılıuldan çok bile vicdanı !I_ 

güzel intibalarla ayrılıyo- · - · Jı•~• ~ı. 
Buıı:ünl<ii 

1 
,...-

rum. :\lüınkün ol<lu"'u kadar h""°ı 6 1\ugün ruzgAr .mütt 
sık sık gclcceı;imizi ümit hava açık olacaktır. 
ve ar;.u etmektoylz. 
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U Cn Teşrinevvel 

Pazartesi g~~~ ~şd~1 

Sir~eci nhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Oireson, Trabzon, Rize) 
le a zım et ve Görele, Ünye 
Ve Sinop iskelelerine uğrıya
rak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli : lstanbul 
Meymenet Hanı altındaki 
Ya..zıh2ne. Telefon lstanbul 11 

:111uımmıa:wa:ııımr..11W11at1ı1R 

Yelkenci 1 

Emniyet sandığı emlak 
• 

müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

Mhayede l\1uhımmen fk.ru M•rhunıtırı cins ı· e ncvile 
bcdell llrı kıyıııeU No. mevki \'e ınuıtcmllatı 

f 380 4096 9454 Erenköyünde Sahrarıcedit ma-
hallesinde Kayışdağı sokağında 
harita 7 mevki!nde eski 65, 65 
ve yeni 125, 125 ·numaralı iki 

yüz ılımış sekiz arşın arsa ü-
zerinde ahşap üç katta beş 

oda, bir sola ve elli ala arşın 
arsa üzerinde bir mutfak ,.e 

dört yüz elll arşın üzerinde 
diğer bir mutfak. hamam arl\· 
balık ve çamaşırlık v~ bin yüz 

yetmiş bir arşın bahçeyi hııvl 

8 orçh1nun 
l smı 

bir köşkün tamamı Bekir Kftml B. 

1 
~APURLARI i 1505 3693 

Fatma 1 !, 
10463 Beşlktaşta Sinanpaşaylatik ma-

Karadeniz Lüb ve Siirat Postası 1 
Vatan 

vapuru 23 Ç f 
Tetrinevvel arşamoa 

günü akşamı Sirkeci rıhnmından 

hareketle doğru ( Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene, ;.e 

Rize ) ye gidecekdr. 

Tafsilat için Sirkecide Yel· 
kenci hırund.t kain ıcen~ını 
mürıraaı Tel lsıambul 1515 

•• .... . =· 
Seyrisefain 

Merku ıceııt..ı: G.l.ıı K11pr0 

ı......ıa. BeyoQlu Z362 Şabe 
"-1111: Malı.mudiye HIDI albııda 

lıtıııbul 27 40 

A)Valık sürat posta>ı 
CMERSİN) .. pııru 22 T eırinevvel 
Salı 17 de Skkec:ı nhııııımdan 
hareketle Cebbolu, Çaukkale 
ICUçillluyu. Edı...ıı, 8ürlıaıı!ye, 
Ay,·alı~ gtdecelt .., danüıte 
lll~Qr lıkeleler!e bıriıbe Alba· 
ohıta .... ,.. ı l ktir. 

Gelıbol. 1ç1a ,..ı.n yolcu 
alınır yulı olıruau. 

Pake ve MesaJeri Maritim 

Kıımpanyalarımn Vapuru ile 
Güzel seyahatla 

Her halta ( Marsilya ) ı·a Jıa
r.-;,et eden vapurlar Pire ve 

N~poli limanlarına dahi uğrar
!a;. Tafsilat almak üzere Kara
kO/de Loren Röbul ve sürek.i
sın: rniıracaat olunması. Telefon 
Jk.. oluğ, 20.3-204·1704. 

' 

Yurt bil.tisi 

Refik Ahmel 

Resmi ve 

tün ilk 
hususi bü
mekteplerin 

dördüncü ve beşinci 

•ınıflannda okutulmak 

üzere r-Lıarif vekile· 

tince resmen kabul 

edilmiştir. 

Sdhukf ldllS.,,.nesl 

...... T• FıWU.c:.ı..!ea ...... alı 
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...... ,........ ._.. .... 14-19 

._._ Ttl•fo• . bt. 2622 

-E~ltR ARANtYÔR 
1 Mb.I orta tahailini ik

:.ı .. ebniı biianü. bana ma
}. UÇ .. e_ıra ibtiy~ var· 
....... ' 1 • a qina olanlar 

~ clalttilofral; biknler 
ltrc:ib edileCektir. l.wıbul
~ Baiıçek.pıda Celil Bey 
•ttzaclA diı ji ıcü notere 

111iir.cut eıılilmeai. · 

ı ;;o 397 

95 435 

75 400 

95 249 

370 725 

• 

145 1126 

700 20-15 

hallesinde esJ.ıt Köprübaşı ve 
yeni Hayrettin iskelesi soka
ğındı eski 21 ve yeni 11, '23, 
25 numaralı (mahallen 25 No. 
kapılır mahkeme çıkmazında

dır) bodrum katı kıirğlr dij);er
lerl ahşap olmak üzere iıç 
buçuk katta ve dört yüz kırk 
iki ırşın arsa üzerinde dahılcn 
barem ve se!Amlık kısımlarını 
hıvl onudan yirmi oda, l>cş 
sofı ve seksen dört arşın üze
rinde hamam ve mutfağı ve 

yetmiş 5ekiz arşın arsa üze
rinde seJamuk mutfağı ile ka

gir bir hamamı ve yetmiş ar
şın arsa üzerinde fevki iiç 

oda, bir sofayı ve iki kallı 

Rlı~p ahırı ve üç yüz iki ar
şın bahçeyi havi bir sahillıa-

nenin tamamı Ayşe ~:ıma.s ve Futnıa 

Seniye ve Çcşmield Jlanımlarla Ahmet 

Kadri ve 1 la san Basri Beyler' 
1 ~512 1\1:\'Ievihaııc Kapısında l\lelek

hatun mahallesinde Birincipaşa 
bakkal sokagmda eski 27 ve 

yeni 3 numaralı yüz kırk iki 

ar~ın arsa üıerinde bir katı:. 

kı;;men müceddet ahşap e 
kısmen dıvar ta~ından · inşa 
edilmiş k~rglr dört oda, bir 
avlu, bir sofa, bir kuyu ve 
aln yüz sekiz arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. 

Mehmet Sadi B. Hatice Medlhı H. 
13490 Kumkap.ıda Çadırcı Ahmet 

çelebi mahallesinde C.amil~erif 
sokağında eski ve yeni 3 
numaralı altmış dokuz a~ın 

ar~ üzerinde kArglr üç katta 
dört oda, bir sofa, bir mutfalc. 

bir kuyuyu havi bir hanenin 

tamaı:ıL ·ebahat Ye Fahrünnisa Hanımlar 
18787 Hashöyde Hacışaban mahal-

lesinde Kalaycıbahçe sokağında 
eski 94 ve yeni 1 14 numaralı 

seksen a~ın arsa ii?.erinde ah
şap üç katta dört oda iki SO· 

fa, bir mutfak, bir kuyuyu 
havi bir hanenin tamamı. 

Süleyman Ef. Melek H. 
14359 Aksarayda l\Juratpaşa mahal-

lesinde eski ve yeni Sofular 
caddesinde eski 65 ve yeni 79 
numaralı yetmiş arşın arsı 

üzerinde ab:ıap iiç kana biri 
sandık odası olmak: iizere beş 

oda, iki sofa, bir mutfak, bir 
kuyu ve iki yüz on sekiz arşın 
bahçeyi hnt bir hanenin 

tamamı. l?:ıtma Bedriye H. 

f 5272 Bebekte eski Küçiikbebek cad· 

desi ve yeni Yeni sokakta lıa

rlt11 1 mevkünde eski 30 mü· 
kerrer ve yeni 3 numarıılı yıiz 

on beş arşın arsa üzerinde :ıh . 

şap üç katta yedi oda, ik! so

fa, bir miitfağı havi bir hane· 

nln tamamı. Fatm:ı 1\Iünire ı ı. 

ı 5.ı,29 Kasımpaşada Tahtııkadı ma

hallesinde Çıkmazmığhane 

sokağında eski 6 ve yeni 8 
numaralı yetmiş ırşın ırsa 

iizerinde ahşap üç katta biri 

wıdılt odıısı olmak ü;1,ere üç 

oda, üç sofa, bir mutfak, bir 

kuyu ve on ild arşın arılığı 

bııvi bir hanenin tamamı. 
Muharrem fü. Asire 11. 

t 6169 Bayızı!ta • Sekbanbaşı Y ııkup 
ağa mahallesinde eski Kalay~-ı 
ve yeni Kalaycı ve Fırın sokıılc

Jannda eıkl 22 ve mükerrer tt 

YAKIT 21 llfdıteneJ S.yıfa 

755 1802 

755 2071 

3580 16673 

,.e yeni l ·24 numaralı biri 

yiiz altmı~ arşın arsa üzerinde 
kAgir üç katta altı oda, iki 
sola diğeri seksen sekiz arşın 
arsa uıerinde kJ.rgir iki katta 

beş oda ufsk bir sofa, bir mut 

fak, bir kuyu ve iki yiiz alt· 

Etföebı1inecelı: yegane ._ıoıı 

ı~rköJ iskele ozeriı~e~i 
l~okaııta Gazino ve Daııs 

Salonu 
mış iki arşın bahçeyi h,_vi iki Gazinomuz geçen sene olduğu gibi bu sene de 

hanenin tamamı Ali El. lstanbulun beş kişiden mürekkep en güzide cazbant 
,ı 62.ı6 Beylerbeyinde eski Orta Ye takımını büyük fedakarlıklar mukabilinde getirterek 

Arahacılar sokağında e;ki 1 ve kışlık programlarını tatbika başlamıştır. 
yeni 21 numaralı yüz Uç ar ın Salonumuz asri bir şekilde tezyin edilmiştir. ve 

arsa üzerinde ahşap .!ki katta teşrif edecek muhterem müşterilerimizin her suretle 

dôrt oda, iki sofa, bir mutfak: is~rıhatleri te • KadıkÖ'r iskele 
ve bir tulumbayı ve üç yüz mın olunmaktadır. -

· · b h h d 1 bütün ailelerin gelip eğle-yırmı eş arşın ba çeyl nvl aı1s sa 01111 nebilecekleri pek cazip bir 
bir hanenin tamamı Behçet B. 

16246 Beylerbeyinde eski Orta ve salondur. Cazbant her gün saat 18 den 24 de ka-

yeııi aralıacılar "sokağında eski dar Cuma günleri de 12 den 24 de kadar d~vam 
1 ve ytııl 2 1 numaralı yllç etmektedir. Salon Cumadan maada günlerde Nışan· 
yirmi dokuz ar~ın arsa üzerine lanma, Evlenme, Hususi merasimler için muayyen 

ahşap iki katla beş oda, bir bir saatla kiraya verilir. 

• Mu .. düriyet -mutfak, bir tulumbayı Ye elll 

iki arşın bahçeyi havi bir ha- Posta ve tel~af um um 
nenin tamamı Behçet D. 5ı. 

17tı32 Kadıköyündc Göztepede e>ki d 
1 

d 
.\libey ve yeni Rıdvanpaşıı m Ü Üf üğün en: . 
soka~da eski 20, 21, 22 ve idare telsizleri ihtiyacı için fi0,000 kilo gazoıl ve S,000 
yeni 1 ı, 1 ı numaralı altı yüz kilo mazot kapalı zarf usulilc münakasaya nızolunmuştur. 
on be< ar,,· ın arsa üzerinde 'I k · dil p•zır günu saat 1 .ı ' '' üna asa ı 0-1 1 -929 tarıhine müsa • 
bir katı kagir iki buçuk te icra kılınacağından taliplerin bu baptaki şHrtııame)i .gü~mek 
kaa ahşap olmak üzere Lir.ere her gün ve münakasaya iştirak edecek . t'.ılıplerın. ıh1.ar 
üç buçuk katta, yirmi dokuz eyliyecekleri kapalı ve mcmhur ,.,rlla;ıoı tcnlüçın ye_vmı mez. 
oda, üç salon, iki mutfak ve ı,, urda muayyen olan saat~ kadar l;tanbulda yenı po. tane 

iki yüz altmış ar~ın arsa üze· binasında levazım müı.hiriyetindc m[iteşekkil mubayaat ko · 

rlne kagir arabalık ve uşak misyonu riyasetine müracaatları. 
odaları ve yüz on arşın üze- ::::::::::.-::::::::::::~::ı::.-:::::::::::::::::::::ra=um:::~.:E··=!ifın:lfi::n 

·····----··::··::::=:::ı=···-··-·····::!!~ .. ··-· :::i 
rinde nhşap klimcsleri ve do- im--- i;ıa,ıbuİ 1c:,:-;~;~;··Ahmet Refik e. ın ir~;. 
kuz yüz :..e!,,sen be< arşın balı- :::: : • -·· y . --·· cnı ·-• çeyi h:ıvi bir köşkün tamamt :m m: 

Reşit Paşa iii! İcra ve iflas kanunu mı 
22S 923 17786 Üsküdarda Valdel aktlk mahal· i!il !i== 

lesinde Çavuşderesi sokağında mı Şerhi !hi 

6.+40 129.ı,3 

21!37 12600 

IOOO 2.J,68 

550 197ı 

~ ~ eski 60,62 ve yeni 74,76 :ı:: 2 r •llt i!!! 
numaralı altmış üç ıır~m arsa mı 'l..111 !!H 

db k r··· 1-n1··n üzerin e a şap iki atta ıiç :ili lıvi~Teııin büyük hukuk alimh!nin eıeı \eri ve blitün unn an· !! 
oda, bir sola ve seksen ar~ın mı mız nazara alınarak nazari ve nmelı ı#e=m ve ııı&ıımlu nümu. 1 

d b. h - Cih arsa üzerin e ah<ap ır a ır, .:: el h ı b h -·'d ı b lda Vob• · an ve • ' h:: n eri avi o. an u cıerin er cu 1 sten u " : 

bir oda bir mutfak \'~ yüz kırk ıın ikbal lcüı~hanelerind.e ( 150 ) kurut• ..ıılmaktadır. -••P--

' 

hanenin tamamL (ahır elyeym dör! arşın bahçeyi havi bir ==i!rar..::ı:D:J:a.mmmrü==:.ı:..l=-fü:e.-.==n· =--u·mmn·===em:Ta§finTiletinadaeteni=: 
, odunluk olarak kullanılmak.tadir). 'ıclye H 
18:H9 Erenköyünde Sahııyı cedit 

.mahallesinde mukaddema yalı· 
boyu t'lyevm Caddebostani 
iskle:J sokajtmda eski 44,44 
ve yen! 27,29 numaralı bin 

doksan . ekiz arşın arsıı üzerinde 

motör mahali ve lmal!thane 

ve yiiz elli altı arşın ars~ iizc· 

rinde marangozhane 'e dem: r! ı3ne 

ve bin yüz elli arşın üzertnde 

etrafı kapalı ardiyeler iki yüz 

sekiz ar~ın arsa üzerinde açık 
salaş ardiye kırk arşın arsa 

üzerinde yazıhane otuz iki 

ar~ın üzerinde hal~lar, altmış 
beş arşın üzerinde araba ima· 
latlıane~I ve iki dönüm iki 
yüz elli altı arşın arazinin 
tamamı. Bekir K;\ml B. 

185.ı,8 Galatada Yenicaml mahııllesln· 
de Ayazma ve Çeşme mka· 

ğında eski 8, 1 O ve 8 müker· 
rer ve 13 ve veni 10 12 13 J • , 

numaralı yuz altmış arşın arsa 
üzerinde kArglr üç katta on 

yedi odayı ve altında bir 

dükkanı müştemil bir hanenin 
dürt yüz hisse• itibarile üç 

YıiZ elli dokuz tam ve üç se
himinin yedi hisse itibarile 

be~ hisSl'Sl. l\lazalto Yada ve Simoil Yodıı 
1893.ı F.renköyünde Sahrayıcedit 

• mahallesinde feyzlye sokağın· 
dn 21, 21 mükerrer 21 mü
kerrer numaralı yiiz on beş 
u~ın ar;a üzerinde bir katı 

kargir bir katı ahşap olmak 
ü.1.ere dört odıı., bir sandık 

odası \'e yiiz yirmi sekiz arşın 
arsa üzerinde bir katta ahır Ye 
arabalık ,.e oda, bir kuyu iki 

dönüm üç evlek yüı elli 
yedi arşın bahçeyi havi bir 

, hanenin tamamı. eyup Sabri il. 
19 l 56 L\kiidarda lla~-ehasnıı hatun 

• 

l 

t 

mahalleşinde eski Servilik ma· 
hallc.>inde ve yeni Yeşil~ ı;o. 
kağıı>Ja cıJı.i 52 mükerrC1' ve 
yeni 2 numaralı yüz on iki 

arşın arsa üzerinde ah~ap iki buçuk 
katta yedi oda., iki l,,iiçlil.: sıı. 
fa ,.e otuz iki ar~ın ıır;a ii~.c
rinde bir mutfak , ·c iki yilz 

elli altı ar~ın bahçeyi lıavl . 

- Romatizma hasulı~e mütt vag ıll tabiplerden 
dol,;r r mösyö ( Ladislas Şmlt) tarafından 22 1 O 929 salı 
gtinu sa;ıt l 5 te llaydarpaşada tıp fakültesinde ( Roma
tizma ) ya. 

2 - Ye 2.ı 1 O 92'l perşembe günü sut f 5 te Bayazıtta 
,merkezi binada ( !\fülga 1 larbiye r\ezarcti binası) 1 numaralı 
dersa.nede ( Romatiımanın tedavlıl) ne dair 1kl konferans 

yerileccktir. 

l:mum f:tibhanın teşrillerL 

1 

H E P S -1 N O E N 1 
Zam yok ımw 

Meşhur 

Stardart 
OSTtlft 

1265-l 

lngWz 

Karyolaları 
Fllllarcla 1ıaı 'iJ'etl :um yabır. 

14 ve 16 liraya 
Beyoiı.u..la 370 -" 
Baker matazalanndan 

tedarik edelıdınım-
En ııı;ılı 1 byolalsdır. 

bir hanenin tamırr ı Haıice lclAI ve 
Safiye Münire Hanımlar 

1513 Büyüladada Sıvıcı sokağındı 
eski ve yeni 4, 8 numaralı ıh· 
şııp lıısmı yüz sekseri arşın 

arsa üzerinde yanm kan ~r 
1 ki ka ıı ahşap olmak üzere 

iki buçuk katl:ı sekiz oda. iki 
sola, bir mutfak, üç kuyu ve 

altmış ar ın lızerbıde bir sarnıç 

ve otu7. dokuz ıırşın arsa üzerin
de dört oda kırlı: arşın ar ·a 

üzerinde bir oda. üç kulübe 

ve dokuz b!n dört yüz dok
san bir arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Ali Rıza B. fııtine H. 

Yukarda cins ve neYile mevkü ve müştemiUU yaıılı 
eaıhlk lıi/.alannda gösterilen bedellerle ralipleri üzerindı 
olup 2 tC;'rin.illn! 929 toırihine müsadif c:umırıesl giinii saat 
on bu~ukııııı itibaren müzayedeye mübaşerec olunarak: sa~t 
on lıc~rc (muhammen kıvrBetlerinl geçtigl takdirde) kart 
kıırarlarıııın çekilınesi nıuk~rrer bulundugundan talip olaıılann 
mezk\\r giiude saııt on hese kadar Sandık idaresine miiraaıc 

· ' ku b tacalc müncut• 
r\'lemelerl ve 5?.at on beşten .sonra vu u el ı·p 
· UM ~IAlı:e nv ce ta ı 

lann kabul edilemiycceğl ,.e ,_ bıalunmr'ıldan ve 
olanların kart kar:rr e~nuıııda &azır ..:n.ı ... rı..ı ·Ul 

. h ettı..ı b!!Nk evvc:u.1 _....er 
ba~kn uılıp zıı ur c1I ... 111 B• ol 
mii7.aycdeden çekılmış addohıneemtlan lüzumu n unur. 

1 
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IHIE 
1iılhcde 

Kuru, 
, A' ıırı ıso 

l'I • 400 
6 • ;ro 

Gazetcmbcle ... JUi ft 
resimlerin büUin haklan mahfuzdu . 
Lzcınc ı:tnccrllecek n d:tuplann Uztrlne 

1 dJrt lçir.•c (idare, 'uıu aitse ( Yuı) 
i~arc.!!.121!u~r 

Fuı'rrıya:J 1r lkhıpluqı l•deılr.clen, lt11aıntt· 
mukac!dt!rulz ~el.hıplara 1-:onubnut ptıralaraı 

LE) l-olıraamlan \C illnlHın mllndcrcalaıdan 

21 TeşriJ19nl\ 
f!2J Türk mekteplerll9 faydab eeerlln 

tl&nlannda o/o 20 tenztllt yapıhr 

Bıiyuk \·e \":t bir çok deb içto ,·erile!\ lUnlarl.ı. 
1 hususi ınahiycttcltl l!illl:ırı, ilcr::tl 

~ idar~~ştır.!1 r. 

tllWTAR1FESi: 
S ı• rı 

6·R inci r.ıyl.ıd.ı 
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2 • 
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t· n.:ı s;ı•·ı~ı tı 

Kurıı 

l'l 5Q 

!~ 
41) 

ıın 
2IJ'> 

ı idare meaw deiUdfr. 

·~ 
12 J-400 

h geceki ıyj ı . ,. 1 s~ylsc 
.\ stanbul, Babıa~, Ankara caddesinde "Vokıt,, yurdu 
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Gauteml.ı:~ lııuNıl ilh bh:ı\ edn 1er 

H. S. H. ılln:ı~ acınhıl res nt ilin '' 
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BorsalarıoTcırincvvcı 1929 

Kambiyo 
Londra ı..zcrlnc ı lngı'i~ Jira(ı. kuru~ 

'\u\ otk 
P:ırı~ 
:\lll~ro 

Bru el 
Atın 

C'lnc\ re 
sorya 

" T I . ınukablli Dolar 
Frank 

" .. '" I.lrct 
" ., " 
... '' " 
.c " " 

Arı erdam " 
Praıt " 

H H . " 

Bc1~a 
Dnıbml 

Frank 
J.c\a 
Flrırin 

Kuron 
\•f\ ~na 
1\1.tdrıt 

IlcrJL.ı 

\'.ı •, a 
Pc te 
BJkr ~ 
Be grac 
Mo kt\"J 

r 1 :ntın 
ı n ı.ır 

.?O ı rank 
20 J.lrct 
20 rr:ını· 

20 Drahmi 
20 rrıınk 

20 J,c\'3 
ı Florin 

20 Kuron 

" " " Sıling 
•· Pc:t.cta 

:\l:ırk 

" .. Zloti 
" ~ " Penao 
"2ol.c\" Kuru~ 
" ı Turk lir.ısı Dinar 

M Çen oncç Kun:~ 

Nukut 
in 1 ~ 
Anıtrıka 

l·ransız 

lt.ıl) :ı 
Uclçlka 
Yunan 

1 ŞIUng 
P«zcca 
RJ)şmı:rlr 

ı l'.Joıl 

İs\ içre 
nulg.ır 

Felemenk 
çcı..o~lo\ak 
A\ usturya 
Jsp:ınya 

.Alm:ıı:y:ı 
Lehistan 
l\IacarlH:uı 

Romanya 
Yugoslavya 
Sc\ yet 

t Pengo 
20 Ley 
20 Dln:ır 

ı Çc' oneç 

Alun ı 
l\Iccldlye 
Banknot 

Borsa harici 

Tahviller 
1stltraz dahili • vadeli • 
l>iı} unu mu\•ablde 
lkraml)ell demlryolu 
1sıanbul tram\·ay şirketi 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
l(ıanbul anonim su ~lrtetl 

Hine aenetleri 
iş bankası 
O~manlı bankası 

1_2i!,l.-dı.._--i~..;.;.K;;;.ıa P:;.;•:.:.:;nd:.:,ı_ 
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0,47 45 
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3, 
~ 4 ,12 

65 Şo 

16 
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1 " 5t'l 
4 
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25 

2li 87, 
ıoıı.ı 

ıo:ıs 
2of) 75 
166 
219 So 
116 75 

54 62,Sı) 
81 (} 

30 125 
SJ rs 

123 75 
3o 25 
M 25 
50 25 
22 25 
36 25 
24 81,95 
(J 75 

9o3 
68 150 

241 So 

fl)O So 

2o5 
6 50 
4 50 

16 :rs 
27 

IJ Co 
128 

ıoın 5o 
o,47 ıs 

ıı 9 .so 
9 oo" 
J ~: ,!'i<> 

36 35 
~ ·U,l•O 

65 I 1..!,So 
1 17 

11i <J2 
3 a~.~o 

3 Jl,75 
1 IJ7,75 

4 ıe:,"o 

" 70 
25 ll?.5o 
26 7o 

lrı84 

1030 50 
211 25 
166 
219 :s 
116 

54175 
Slu 25 
3o So 
84 

124 
3o So 
31 So 
50 !'C 
22 So 
3<ı So 
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Ticaret ve zahire borıası 
• 

F iatlar Ticaret borHtı kitibiumumilifi tarafından verilmlttfr. 

Au.mt Aıprl 

K. P. K. P. 

Bu~ay 0 
0 Çavdarlı 

- Hububat -
Susam 
Kuşyemi 

3o 20 ~o 20 
.?G 20 26 20 

- Un -

tel idare i~lerı , 197ı yıır.ı işleri ) 

1929 
Hayvanatıehliye 

• • 
sergısı 

25 te~rinc' vel 929 cuma ~unli Dolmabahçedc e::ski hns 
nhırlarda ııçılncaktır. 

Knydıkabul 2 J. tc~rinev,·el pazartc!'i nkşamına kadar 

YEDİNCİ BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
üncü KEŞİDE: ıı TEŞRİ NİSANiDEDİR 

BCYCK iKUA~Iİ YE: 
45,000 LIRADIH 

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
Iirahk iknuuiyeler ve 10,000 liralık lıir 

mükafat. 

Hıy~orposı ile Hn~ırı orosm~o 
üçüncü ~ir yolcn ~otırı 

Ilaydarpa~n ile Ankara arasında yolcu münakaJatmın 
artmış olduğunu gören De\'lct demiryolları ve limanları 

Cınumi idaresi !1cr glin J Jaydarpaşadan saat 20 de harakrt 

eden 10 numnralı katarla J Jaydarpaşaya saat 8 de muva

salat eden 9 numaralı katarı 20. J O. '>2<J tarihinden itiba· 

ren Haydarpaşa· Ankara. J Iaydarpaşa arasmda işlecmeğe 

karar verml~cir. 
Posta Sür'at l\Juhtelif 

l:laydnrpaşadan hareket: 13- 19- 20-
Ankaraya nıuvnsalat: 7,25 9,05 ı 5,33 
Ankaradan hareket: 20,20 19- ı 1,35 
Haydarpaşaya muva alnt: 14,28 9- 8-

Posta katnrJarının teehhürsüz scyrii sef erlerJni temin için 
badema işbu katarlara fazla araba ihh e edilmeyeceğinden 
mevcut mevkilere göre bilet verilecektir. 

Edirne vilayetinden: 
- Edirne vilayetinin 'L"zunköprü kazasında bulunan ( 1360) 
metre tulnndekl Uzunköprünün döteme ve sair aksamı asfalta ve 
beton olarak (41291) lira (64) kurut bedeli kcıfi olup nhldl 
kıyaıl flat üzerinden tenzIIAt l~asile inşası (20) gün müddetle 
münakasaya lconulmuıtur. 

Yumuşa\: 17 27 
Kızılca 
Sert 
Dönme 

17 i 

- Zahireler -

15 17 

iti 15 

çu .. alı kilo u 
Ekstra ekstra 
Ekstra 
Birinci yumuşak 
Blrlncl sert 

14.10 
ı2;-c 

1340 
1245 

t çUncu Soo 
Tiftik -

1225 
1240 

Münakasa 5 Tel"inlsanl salı günü saat ] 5 te Nafia veklletl 
namına vilayet makamında müte~kkil komisyon tarafından lcra 

Jı!SQ kılınacağından talıplerln münakasa müzayede ve ihale kanunlle 
1 ~!~ 1 olbaptakl keoıfname ve şartname tarilatı dairesinde hazırlayacak

ları teklıfnameleri mezkor saatten evci viliyet makamına makbuz 

mukabilinde tevdi eylemeleri ve praitl öğrenmek üzere Edirne 
nafla baş mühendlıliğine müracaat etmeleri lizımdır. Münakasaya 

Çavdar 
Arpa 
:\1ısır 

Fasulya 

13 2'i 
10 30 
it) 

13 2o 
9 ıo 

10 
Ankara 
NallıJJıın 

Kır~chlr 

167 20 
167 20 

16:' 20 
177 2o 

, _______________________ ., l§tlrak edeceklerin asfalt lntaıh ile iıtıgal etmlf ehliyetli bir usta 

Maarif vekaletinden:-1suh_dam_ctm-elerl_me,_ruuu_r. ___ _ 

ı 035 l ~umaralı kanunun birinci maddesi ve buna mütt· 
ferri cıılimatnamenin mnddei muvakkace i mucibince ı. ı -930 
tarihinde 1stanbul Gtizel san'aclar akademisinde mimarlık 
ruhSlltn:ıme imtihanı yapılacaktır. Ona göre imtihan vermesi 
lazım gelenlerin veJknlnrile birlikte, 25 kilnuncvvel 929 
tarihine kadar Vekalete müracaatları ilan olunur. 

Cibali fabrikası ta
mir atı: 
Tüti.in iı1hisarı uı11u111 ı11ii
dürlüğüı1deıı: 

Ctbah fabrikasında yapılacak tamirat kapalı z.arfla münakasa· 
ya konmuıtur. Taliplerin her gün ıartnamcyi görmek üzere mCra
racaatları ~ tclthflcrl ile beraber Q 1 7,5 teminatı muvakkatelerlni 
28 I 1 o 929 puartesl gOnü ıaat 1 o.30 a kadar Galatada 
mubayaat komisyonuna tevdı etmel«I. 

Beyoğlu Mal Müdürlü
ğ·ünden: 

Yenlköyde Köyba~ı caddesinde 113 numaralı ıahılhanenln 
talik miiddetinln hitam bulmasına re veril<'n bedel h,ddı liyık 
görillmemesJne mebni 5 t~rinen·d 929 tarihnden itibaren bir 
ay zarfında pazarlık surelile satıima~ına karar \"erlldığinden talip 

olacakların Beyoğlu Mal Müdürlü~ünde müt~ekkil sattı komlıyo
nuna müracaat eylemeleri tlAn olunur. 

Devlet demiryollar ve 
limanları Umumi idare-
sinden: 

400 tahta kar kiireğl ve 300 cift keçe 
Çizme kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
i\Iünaknsa 7 2 ·el teşrin 29 per~embe günli saat f 6 da 

Ankarada Devlet demiryolhırı idaresinde yapılııcakur. 
l\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif nıckcupl:ıı m ve 

muvakkat teminatlarını ayni günde s:..ıc 15,30 a kınlar 
L'mumt müdiirHik kalemine vermeleri IAzımdır. 

Talipler nıiınakasn şartnamelerini iki lira muknbJiind\! 
Ankarada, malzeme daire~lndcn. lstanbulda 1 faydarpaşa ma
ğazasından tedarik edebilirler 

Eczacı ve dişçi mektep
leri müdürlüğünden: 

ı 929· r 930 senesi tedrisatına 2 ı teşrinievvel 929 pazar
tesi gilnü mubaşerct edileceği Eczacı ve dişçi mektepleri 

hcy'cti talimlyesi ile talcbe ... inin mnhımu olmak iızere il:\n 
olunur. 

Tütür. inhisarı lstanbul müdürlüğünden : 
1 T eşrinsanl 929 tarihinden itibaren tilccaranın Memaliki 

ecneblyeye veya di~cr memleketlere sevkedecegl tütünler idare· 
mizce veznolunncağından bu hususta icap eden lstidanın itasından 

mukaddem bq müdürlüğümüze müracaatla \eznettirilmesi lüzumu 
ilin olunur. 

Bahriyuna il/Jn 
rl,ahlisiye Lıı1uı11 ııılidür1L1ğiiı1deıı: 
Tamir:ıcı km edilerek t<.:krar mc' kiine konulduğu 19 ma~ ıs 9~9 tarihinde il<ln edil mi~ 

b · · ·ı '"·cnı olan Kar.ıdeniz. boğazı haricindeki fener i~aret gemisinin u kcrrc tn) ın cccırı en J 

nıc\·kfi coğr:ıfbinin 41, 24, 30, arzı ~imali. 
2CJ, 09, 30, (Grcnviç) tuli ~arkt de oldu~u 

MAARİF VEKALETİ NEŞRİY A Ti 
1.ıİSE KİT.\PL1HJNDAll NE~l\EDİl.JIİŞLER 

Birinci sınıf kitapları; ikinci amıf kitapları: 
Edebiyat (Alı Canip Bey) 135 kuruş Ruhı}at l Şckip Bey 80 kuru~ 
Nebaılar tetrihl (Hayri ,, ) 95 ,. Üçüncü ıını! kıtapları: 
Heode~e dersleri (Nazmi ve Hayri Beyler I 25 .. lçtımaı\ at (Jzzet bey) 7 5 
Umumi tarih (Ahmet Rehlt be~) 155 .. Cebir (cilt: 1 Halıt bey 145 

.. (Alı Reıat bey) 135 ,. Cebir ( ,, 2 ., ,, 150 
" 
•• 

• Umum.1 tanh Ali Rcıat bey 135 

OHTA ~~EK'rEP ve MrALLhl ~IEKTEBI kit.aı)tarından ııcşredileule 
Edebi kıraat nümuneleri ( Halıt Fahri Bey ) birinci alı 45 kuruş 

., .. .. c .. .. .. ) ikinci .. 55 ,, 
( il 

,, ,, ) Üçüncü., 7Ö " 
" " .. 

Pedegoıi tarihi ( Nafi Atuf " ) 85 " 
Mektep hı!:ımıhhuı ' D:. Celal Apti Bey 50 " 
Armoni ( Cevat ., 80 " 

İLK~IEKTEP KITAPLAIUND.\N ·E~UEDİLE~LER: 
Ç 1·1 d ) ( 7 -·kı· 0 -y ) 40 kun .. . ocuK ara teganni es en LJ: uc • 
ld~rci bcytiye defteri ( Hilmi ,, ) .40 

~ICH.\CAAT YERi: 

111at}Jaası 

Evkaf umum 
dürlüğünden: 

•• mu-

Evkaf matbaası için lüzumu olan Kagıt kapalı zarf 

usulile münakasaya vaz edilerek Teşrinievvelin otuzuncu 

çarşamba günü saat onbeşte ihalesi icra edileceğinden 
talip olanların şeraiti anlamak üzere her gün levazım 

idaresine ve ihale günü de idare cncümcqine müracaat-

ları. 

Posta ve Telgraf ali mek
tebinde hük ve makinist 
kursu: 

1 - Hük ve Simeıu memuru ile maklniat yetııtirılece
Qinden ataiıdaki taıtla talebe alınacaktır. 

2 - Bır mektep olmayıp yedt ay müddetle Huk ve slmena 

memurluğuna ve mcs!ekt maklnlıtllie muktezi ma!Omatı iktisap 
için açılacak bir kurstur. 

3 - T ahpler müsabaka ile aknır. Maklnlıthk lçln sanayi 
mektebi mezunu ve tesviyeci olmak tercih sebebidir. Makinistler 

ayn:a resmi sınat flzllt (bilhassa elt-ktirilc) ve kimyadan imtihana 
tabidirler. 

4 - Kursa kabul edilecekler kabullerini mllteaklp Noterhk

ten musaddalc bir taahut name vereceklerdir. T aahutname sureti 
idareden verilir. • 

5 - Kabul edilenler idareye lanknl 3 sene hizmet etmlye 
mecbur kalacaklardır. · 

6 - Muayyen olan müddet sonunda tekrar imtihan •Çllır 

muvaHak olanlara münhal yer varsa va2.ife verilir. İmtihanda mu

nffak olmıyanların hiç bir ~y istemlye hakları bulunmıyacaklır 
idare İsterse ikinci kursa kabul edebilir. 

l. - Kabul edileceklerin yaıı on sekizden aşağı ve yirmi 
Leşten yukarı olınıyaca'k ve askerlikle de alakaları bulunmıyacak-
tır. 

8 - 3 Adet fotugrnf ve ewakı lazimeyi hamilen yeni Poa. 
tanenin Ust katında bulunan kurs heyeti mUmeyylzeslne 25 te~rlnl· 
en-ele kadar mUracaat olunmalıdır. Ayın yirmi ıekızınde imtihanlar 
yapılacaktır, 

9 - Hük ve Simensçiler için ayda otuz. Makinistler lçln 
kırk lira verilece'ttlr. 

" 

• 

lmni~et son~mı ını~ır-
lnnu .. ndnn· Salih ~fendini~ 
Ug Ur; • 18621 ıkraz nu 
maralı deyn senedi muci· 
hince Emniyet SandığındaO 
istikraz eylediği meblii 
mukabilinde Sandık namı· 
na merhun bulunan Süle)'' 
maniycde katip Şemscttirı 
mahallesinde Hurrem soka• 
ğm da eski ve yeni 3 nll"' 
maralı ve 120 arşın ar~ 
üzerine mebni ahşap ik• 
buçuk kattan ibaret dokııı 
oda, iki sofa, bir mutf şkı 
bir kuyu, (10) arşın aralı~ 
ve müştemilatı saireyi ha~ 
bir hanenin tamamı vadesı 
hitamında borcun veriJınt
mesinden dolayı satılığ~ 
çıkarılarak 910 lira bed~. 
ile müşterisi namına kat 1 

kararı çekilmiş iken bu kt" 
re yüzde on zam ile bışk• 
bir müşteri çıkarak miiı•' 
yede bedelini l 001 JiraY' 
iblağ eylemiş olması cibr 
tile mezkur hanenin 23-1~ 
929 tarihine müsadif ÖP~ 
müzdcki çarşamba gü~" 
tekrar son müzayede~~ 
icrası ve muamelesinin 1 

mali mukarrer bulundu!"~ 
dan talip olanlann me;k 
günde nih~et saat on. ~ 
ıe kadar Sandık idareliO 

11 
hazır bulunmalan Jüd01 
ilin olunur. _;/ 

l.ian6ul Aslige malı~ 
üçüncü hu~uk JalrestnJt'I: 
Hüseyin Hüsnü efendi t• 

Jı•. 
rafından karısı Nai... ıı• 
nım aleyhine açılan bot'! bı 
ma davasında ikaıne.,.1'11 
meçhul bulunduğu a~=li .. 
ve Kasımpaşada Zi bilİ 
kuyuda Yalnızbakkald•k'rJle 
numaralı hanede nıu ~ıf1 
mumaileyha Naime ban• .., • 

.. teza ... 
hakkında daveti mu brt'tl 
min ilanen yapılan td ~11.1rı· 
rağmen gelmemiş ol ;:;,,rı 
dan hakkında gıya~ urıB 
'ittihaz olunnrak bır ıc! ııll 
muameleye bakılııl~ g~11ı.1 
tahkikat 5-11·29 58 IJll" 1• 
saat 14de bırakılııuş 0 btı • 
vaktı mezkurda ~a:;r ııııı • 
lunnrnsı aksi .takdır :ı9c9f' 

amelenin gıyaben ıyıtP ~ 
ilan olunur. ~ 

'ul _d.. • 4Reflk Meı mu ı.ır · 


