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Eşref saat 
G6ç, ç t) Ufpça alfabeden 

llcinesine intikal Türkiye cilmhu
riyetinin bir eseridir. 
: 1928 teşrini canis.inden evel 
~ işle çok uğraşan}~ oldu. Li· 

kin eşref saat gelmedikJnden 
lu1cu bulan bütün teklifler min· 
der altı edilmişti. 

Bu makalemde T1tnzimat ve 
~eşruti_yet devirleri arasında ufak 
6ir mukaye eye girişeceğim; ve 
göreceksiniz ki ıTanzimat, Meşru
tiyetten daha ziyade yeniliği se
vermiş. 

1863 senesinde lstenbula türk 
milletinden bir rus zabiti gelmiş: 
Ahunt zade mirza Feth Ali (doğ
maaı 1811, ölmesi 1878). Bu zat 
vaktin sadraz:Amı Keçeci zade 
Fuat paşaya harflerin değiştiril· 
mesi hakkında bir mühim layiha 
vermiş. Akçura oğlu Yusuf Beyin 
"Türk yılı" nde münderiç malu
mat göre Sadrazam layihayı 
asta ihmal etmeyip ( Cemıyeti 
ilmJyei O!maniye) ye havale etmiş. 
Deriıek oluyor ki layiha nazara 
almmıt; bunda bir fikir görülmüş. 

Bu cemiyetin neşriyat vasıtası 
olan •ffazinei fiinun,, un on dör
düncü nushaeına (sene 1864) 
göre binbaşı Ahundof bizzat 
müıakereye çağırılmış ve üç 
e586 üzerinden mes' ele tetkik 
edilmiş: 

1 - Şimdiki usul ıs~ah ve 
ikıoale muhtaç mıdır? 
~- .... ll c,s~ s kr.bul oknduğu 

halde Ahundof'un teklifi muva-
fık mıdır? 

ô - Bu makule ıslahatın itti
haz ve tamimi mümkün müdür? 

Ne dersiniz? Elli beş sene evel 
toplanan cemiyet birinci süale: 
Eveti cevabını veriyor... İkinci 
süale cevap. Ahundof' un teklifi 
baskı fennine ugyun değildir. 

Burada bilmediğimiz bir nokta 
var. Acaba Ahundof'un teklifi 
ne idi? Birinci cevabı ile bil 
kudret gösteren cemiyetin her 
projeyi ceffelkalem reddedeceği
ne ihtimal vermem. Pek zanne
diyorum ki Ahundof'un teklifi 
doğru değildi; nitekim ileriye 
sürülen tekliflerden bir haylısı 
matluba muvafık değildi. Mesela 
latin alfabesine uydurma şekiller 
ve yahut diğer alfabelerden 
alanına harfler ilave ediliyor ve 
çirkin ıekiller hasıl oluyordu. 

Üçüncü cevap : Bu ıslahat 
•Kemal derece umuri müşkile
del)" dir. 

Elli beş &ene evel, benüz pro· 
jeler tam değildi, hamdı. Cemi
yet pratik bir noktadan bakmış, 
güçlük görmüş. 

Her halde teklifin tetkik edil
mesi ve sahibinin celseye çağı
rılması bile bir hüsniniyete dela· 
Jet eder. Şöyle tasavvur ediyo
rum: Ahundof nam zat, her halde, 
türk olmakla beraber bizim ıive
mh:e alıflçın olamazdı. Onun için 
ıdahatı kendi §ivesine göre ta· 
sarlamış. Bundan dolayı da ce
miyet işte giiçlük görmüş. 

Dikkat buyurunuz: cemiyet 
projeyi reddetmiyor; ıslahata lü· 
.ium görmelcle beraber güçlüğü-
nü nar a alıyor. 

(IKDA~ l)ım tefrikaeı: 52 

(Namık Kemal merhum o sı
ralarda latin harfleri aleyhinde 
şiddetli neşriyatta bulunmuştu. 
Bu yazıların ilmi ve tenkidi bir 
mahiyetleri yoktur.) 

Meşrutiyetin ilanından bir az 
sonra, 1326 da (1910), yani bun
dan ondokuz ıeue evel Meh'us
lara matbu bir layiha dağtblmış. 
Unvanı : lslahi hurufa dair; müel· 
lifi : Doktor Musullu Davut. (Bu 
zati hayal meyal tanıyorum.) 

Bu risale hiç bir iz bırakma· 
mıştır. Son defa harf · nkilabına 
resmen karar verildikten sonra 
bile bu doktorun isminin geçtiği· 
ni hatırlamıyorum. 

Risaleyi tarih meraklrsı bir 
dostumun delaleti ile buldum. 

Doktor Bey mes' eleyi mü· 
kemmelen tetkik etmiş. Kapağın 
üzerinde şu sözler okunuyor: "Ta
miır..i maarif, ıslahi huruf ve lisa-

na müftekirdir "' 
Dikkat buyurunuz ki müellif 

yalnız harflerin değil! lisanın da 
ıslahını nazara alıyor. 

Alıcı gözü ile 55 sahifelik lA
yihayı okudum. Eski harflerin 
tenkit ve muahazesine dair olan 
kısım pek doğru, pek ilmi ve 
bu güne göre bile ter ve 
taze. Layiha şimdi neşredilse içi
nde bir çok yenilikler bulacağız. 

ikinci kısım, latin harflerini na· 
sıl ve ne şekilde alacağımıza da
irdir. Burada üç ,garibe nazara 
çarpıyor: 1·2 şimdiki (c) ·cim -
harfi ile (ş) - şin - harfini arna
vutçadan alıyor; 3) arapça hemze 
ve ayın yerine (x) harfini kabul 
etMektedir. 

Bu üç nokta bir tarafa bırakıl· 
mak üzre tasavvuru bu gün ka
bul olunan şekle büsbütün mu-

vafıktır. 
Tanzimatçılar Ahundof'un la

yihasını sıkı sıkı tetkik ettikleri 
halde Doktor Davut bey ve ya 
Efendinin layihası, ondan otuz altı 
sene sonra, hiç bir surette nazara 
alınmamış, tam manası ile min
der altı edilmiştir 1 

İki devri, liitfen, mukayese 
ediniz. 

36 seneden beri bir az gerile
mek var. 

Demek ki Abdül Aziz zamanı 
Abdül Hamit asrından daha uya
nıkmış. Otuz üç sene süren bu 
kabus dimağiarda hiç bir kuvvet 
bırakmamış. 

İşte, Abdül Hamit iıtipdadın
dan ikinci meşrutiyete böyle ge
çiyoruz. Fikirlerde hiç hazırlık 
yok. Elmasla sırçayı farketmiyo
ruz. Halbuki öyle inkılap günle-
rinde ilk düşüneceğimiz şey harf
ler olmak iktiza ederdi. 

Bu hikaye de gösteriyor ki 
ikinci AbdUl Hamidin pek urun 
süren istibdadı batta Abdül Aziz 
mutlakıyetine göre bile koyu 
bir irticadır. Avrupa ve Balkanlar 
alabildiğine ilerlerken t Ürk 
milleti geriledi. Osmanlı ta-
rihinde korkunç bir boşluk! 
Sanki Küreiarzdan, muhitimizden 
uzak bir yıldızda yaşıyoruz. 

Yıldız sarayı! 
Eşref saatın gelmesi için mille-

• 

Edgar w naca 

adam Frank Suttondır. Zabıtaca 
sinek ismile maruftur. 

Komscr hayretle Lewe baktı 
ve güldü: 

- Mösyö Lew, olur a, galiba 
dün akşam fazla kaçırdınız. 

- Hayır, Frankı dün gece 
parslar kulübünde öldürdüm. 

- Frank Nialec hastanesine 
kaldırı dı. Ben hastaneden &_eli
yorum. Asıl ısmi Stahl olan Fra
nk ölmüş değildir, hatta yaralı 
bile değildir. 

Lew kulaklarına inanamıyordp. 
Elini alnına gbtiırdü. Frank hala 
yaşıyor mu? 

- k.tiya mı görüyorum, eğer 
ku şu ı t etmedi ise, ne 
d' h e a ırdılar. 

s ı hıy si den .. Genç 
utr t~ ıçın hazırladığı 

kuvvetli bir milnevvimi yanlışlıkla 
kendisi içmiş. Eğer Millie Trent 
isminde bir kızın söylediklerinin 
yarısı doğru ise, Frank altı hafta 
sonra muhakkak idam edilir. 

-33-
Tahrir müdürü Field gazeteden 

ekseriya saat altıda çıkardı. 
Vakıa gazeteciler memurlar 

gibi muayyen zamanlarda evlerine 
dönemezler. Çünkü meslekleri 
icabı fevkalade bir hadise çıkm· 
ca gazetede kalmak mecburiye
tindedirler. 

Bu bir dereceye kadar muh
birler için böyledir. Lakin tahrir 
müdürleri işlerini gece nöbetci
sine terkederek evlerine giderler. 

Fa at sabahın saat biri oldu
ğu halde Field hala gazeteden 
ayrıih alnıştı. 
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Orman yangınlan 
hakkında vekale
tin vilayete tebliği. 

Viliyet orman yangınları hak
kında mülhakata yeni bir tamim 
göndermittir. 

Bunda havalar kut'ak gittiği 

için şimdiden orman yangınla
rının batladığı kaydedidikten 
sonra deniyor ki: 

Orman harik bekçi teşkila· 
tının ıiir' atla ikmali ve bu bek· 
çilerin hangi karyeleri tah~ı mu-
hafazaya alacatınm tespiti , 
bekçi ve muhafızların mütema· 
diyen teftişatta bulunarak, yangın 
vukuunda ehalinin yangının it
fası için harik mahalline derhal 
sevklerinin temini, kôylerde harik 
itfası için muktazi a!at ~e edevat 
bulundurulması bildirilmekte ve 
bundan sonra yangına sebebiyet 
vereceklerin derhal derdestleri 
ve şimdiye kadar yangın ika et
miş olanlar hakkında da tahki
kat icrası ilave edilmektedir. 

Orman amenejman hey' etleri 
vi~ayetlerde tetkikata çıkmışlar
dır. 

Emanette 
Cemiyeti belediye 

Türkiye milli bankasıyla ema· 
:net arasında tanzim ve imza edi· 
len itilafname, geçen hafta cemi
yeti belediye encümenlerinden 
mün~ahap muhtelit bir encümene 
verilmişti. Bu encümen tetkika· 
tını ikmal etmiştir. Bugün çemi· 
yeti belediye hey' eti umumiyesi 
toplanarak bu itilafnameyi müza· 
kere edecektir. 

Elektrik ve tramvay 
tarifeleri 

Elektrik şirketinin yeni üç ay
lık tarife::ıi tanzim edilmiş ve 
elektrıl ücreti 17 ,50 tam 17 
kuruş 10 paraya indirilmiştir. Bu 
tarife berayı tastik Nafia veka
letine gönderilmiştir. 

Tarife komisyonu bu hafta
dan itibaren tramvay tarifesini 
tespit için tetkikata başlayacak
tır. 

Halk şikayetçi 
Halk şoförlerin yeni taksi ta

rifesine riayet etmediğinden ba
hisle mütemadiyen seyrilsefere 
şikayette bulunmaktadır. Bu İşe 
acil bir çare bulunması seyrüse
fer tarafından emanetten rica 
edilmiştir. 

tin meşrutiyetten sonra tam on 
sene beklemesi mukadder imiş. 
Bu gün pek tabii gördügümUz 
ıslahat, Meşrutiyet devrinde bile 
telaffuzu bir küfür teşkil eden 
işlerdi. Henüz zemin hazırlanma
mıştı. Hüma kuşu konacak bir 
dal bulamıyordu. 

CELAL NURi 

Masasında Megaphcne gaze· 
tesinin daha mürekkebi kuru· 
'mamıt ilk nüshalarından biri 
vardı. Flld rakıp gazeteye göz 
gezdirirken memnunane güldü. 
karşısında, tahrir miidürünün 
maaaıı önünde Joshua cenapları 
oturuyordu. Önüne serdiği bir 
gazeteden jambonlu sanduvıçleri 
atıştırıyor, arada bir de koca bir 
kadeh biradan yudum yudum 
alarak lokmaların inişine yardım 
ediyordu. 

Tahrir m9dürü dedi ki: 
- hısari'Tarın hayatında hazan 

ço!: tatlı ve mes'ut zamanlar 
oluyor. Mesela size güzel bir kız 
temayül ediyor ve hoşunuza giden 
bir kız ... 

- Bana biç bir kızın temayül 
ettiği yok . 

- Misal diye söyliyorum. 
Diyelim ki senden güzel başka 
birine.. mes'ut dakıkalar değil 
mi? Sonra hasmını mağlup eden 
bir muharibin neşesıni dilşün .. Fa
kat bütün bunların fevkinde bir 
şey daha var. O da rakip gaze. 
teyi ele alıp ta bugünkü gibi 

S dullah Bey bu
gün Ankaraya 

gidecektir. 
Seyri sefain müdürü Sadullah 

bey bugün Ankaraya gidecektir. 
Sadullah bey, bütçe m(bakere
sinde hazır bulunmak üzere da
vet edilmiştir. Sadullah bey se
yahattan bilistifade idareye ait 
bazı işleri de halledecektir. 

'fkareı dasında -
Ekmek meselesi 

Her yerde yalnız bir nevi 
ekmek yapmak hakkında tetki
katta bulunan hey'et dün Zahire 
borsasında toplanmışbr. Bu hu
susta icra edilen tetkikatın henüz 
müsbet bir netice veremediği 

söylenmektedir. 

Odaların istatistiği 
Her sene neşredilen zırai, sı

nai, iktisadi istatistiklere esas 
olmak üzre her ticaret odasının 
kendi mıotakasında tetkikat ya· 
parak bir rapor vermesi vekalet
ten alakadarlara bildirilmiştir. 

Yardım faslı 
Şehremaneti 929 bütçdsi yar· 

dım faslına atideki maddeleri 
ilave etmiştir: 

Himayei etfale 4 bin, Daruş
şafakaya 5 bin, Halk fırkasına 10 
bin, Çalıştırma yurduna 5 bin, 
inkılap müzesine 4 bin, Konser
vatuvara 36 bin, Darülbedayie 
18 bin liradır. 

Emanet ve et fiatları 
Kasaplar şirketinin ihtikar yap

mak suretiyle gayri makul nis
bette bir kazanç temin ettiği ha
kkında yapılan neşriyat üzerine 
Şehremaneti Ticaret müdürlü
ğüne bir te:r:kere yazarak bu hu
susta izahat istemiştir. Bu tez
kereye nazaran Kasaplar şirke
tinin sermayesi, tespit edilen 
kazancın hakiki mikdarı ve bu 
karın etten mi yahut deriden mi 
temin olunduğu süal olunmakta
dır. Şirketin gayri meşru suret ve 
mikdarda kar temin ettiği taha
kkuk ederse meselenin mahke· 
meye intikal edeceği muhakkak 
sayılabilir. 

okumaktır. Fena atlattık. Bak, 
hiç bir şey yazamamışlar. 

- Atlatan benim, biz değil.. 
- Sen de bize mensup sun, 

eğer yakandan silkip te seni ar
kalarından saldlrmasa idim, ne 
olacaktı. Sineği herkeaten evel 
sen buldun. [Önündeki Megap· 
h:me gazete~ini göstererek] Bu 
lahana yaprağı, mesele için en 
iyi muhbirlerini haftalarca sağa 
sola saldırdı. 

Sen bunların ağzından ekmeği 
almaya muvaffak oldun. Senin 
en iyi.. söylenecek münasip bir 
kelime arıyordu. 

Joshua hatırlattı: 
- .. Zaferin mi, diyeceksin ? 
- Hayır, müvaffakıyetin, Si-

neğin elan berhayat olduğunu 
öğrenebilmekliğindir . Bu takdir 
edilmiyccek ~ey değil .. 

- Cazetecilikte şah esert 
Telefon çaldı. Field yorgun 

bir tavurla reseptöri' aldı: 
- Artık yatağımdan başka 

bir şt:y düşünıniyorum, dedi. 
Telefon eden aşağıdaki kapı-

cı idi. Konu u. Ln ,:idain çehresi 

Sinemalar 12 de 
tiyatrolar 13,30 da 

kapan caktır 

Çocuk bakımı 
2 

İlk çocukluk yaşında 
en ziyade dikkat edile· 
cek şey, beslenme mese· 
lesidir. Çünktt bu saba· 

•. ..lnemaların azami 12 de, tiyat- daki dikkatsizlik yfızün· 
rolaın ise 13,30 da behemal ka- J den bir çok çocuklar 
pntılması dun emanetten alaka· ~ mide ve barsak ufune· 

\ darlara bildirilm~tir. Bu saatları 1 tine uğramaktadır. Ev· 
tecavüz ettiren sinema ve tiyatro velce Av ·upa ve Ame· 
sahipleri şiddetle tecziye edile-

;ı,.· 'b' · ı ı2 d . riknda du~ı bu hasta· 
ce~ı gı ı sınema ar e tiyat-
ro4 13,30 dn polis marifetiyle 1 lıklardan öl tim çoktu~ 
derhal kapatılacaktır. J vaktaki hekimler ve hay• 

. İ rı seven insanlar ortaya 
Casusun muhakemesı ı çıktılar, müesseseler a .. 
Casuslu"1a maznun bulunan t l . . Ç 

11 Kasım Tevfik,. in muhakeme- , tı ar, oralara sut ve gı· 
sine dün ağır ceza mahkemesin- da dağıttılar, annelere 
de devam edilecekti. ~akat din- çocuga nasıl bakılacaO'ı• 
lenecck olnn zabıta memurlarının .. .. """ 
hiç birine henüz tebligat yapılma· nı ogrettder, bu suretle 
dığı anlaşıldığından hiç muha- Paris Ş hrinde bir çok 
keme .c~reya.n . etmeden 14 ma- çocukların hayatları kur· 
yısa talık edıldı. tarıldı, bit.de de Himayei 

ihtida etfalin açtığı süt damlası 
Yeni talimata tevfikan mua- çok hayırlı işler yaptı. 

melelerinin ikmal;~e ihtida edil- Çocuğa lalettayin bol 
meleri için bir çok kimseler ve fazla gıda vermekte 
vilayete müracaata başlamışlardır. j doğru değildir, 0 vakitte 

IC •• C •• k haberler sui hazma uğramaktadır· 
tflt Maaş dereceleri -Beram l~r. lUem.e v~rmek bir in

layıhasının yarın meclise verilme- ıt hzam daıresınde cereyan 
si ?1ühtemeldir. Encümen derece- J etmelidir. Bundan dolayı 
lenn 17 den 19 a çıkarmıştır. ı tabii süt i ••t 
Layıhada pahalılık kısmı legvedil- : verme, sun su 
miştir. Yalnız Ankara memurlarına • verme, karışık süt ver· 
mesken bedeli verilecetir. Encü- mc usullerinden ayrı ay-
menin tetkikai:ına göre, askeri 1•1 h h'°' d .. • 
mensubeyn hariçi 60,000 memur ...,e ecegız. 
olduğu f.?laşılu:ııştır. . U~n~'kniyet itibarile a-

* Celal Sahır bey evle~dı - : na sütu en muvafık ola· 
Mcb'u~ Celal Sahir .beyin iktisat i nıdır. Bu zanıanda süt 
vekaleti erkanından lsmail Hakkı . k d I .1 l 
beyin kerimesi Sevim hanım]a : verme o ayısı e anoe-
elnnme merasimi evelki gün An- 1 i de ay hali olmaz, rahim 
karada icra edilmiştir. i ve yumur alaraa istira· 

15 tacirin sınıfı - Oda hat eder. Bu usul hak· 
!dare heyeti, talepleri üzerine 15 kında . d h 
tacirin sı~ıflar~.nı t~nzil. etmişti~. ı . yarın a a uz~n 

Nafia mufettışlerı - Nafıa ı yazarız.-Lokman Hakiın 
müfettişlerinin teşkilatı memuri- ~-.--........... ~·~·· ... ... 
yeti mahalli ile vazif ve selahi- Azalar cuınaya gıdıyorlar 
yetleri, tefrişatın sureti icrnsı, t~- Türk-Yunan müzakerabmn ni
friş ve tahkikatta takip olunacak hai safhasına iştirak ederek, em· 
usullar hakkında Nafia veki.. lake ait umumi tasfiye işinde 
vekilliğince ihzar edilen talimat· hakemlik yapacak olan bitaraf 
name layıhası icra vekilleri heye- azalar Ankaraya haraketlerini 
tince tasvip ve tatbiki kabu1 C ·· .. t h' t · ı d. 
d·ı · t' uma gunune e ır e mış er ır. 

e ı mış ır. C .. . 
B t ı . t uma gunü bitaraf azalarla 

u a ıma nameye nazaran: b b .. . . . 
.. t ·ı k k'l d 't . era er mubadele ıkmcı murah-

gos erı ece mev ı er e ı ayı l N b'l b .. . 
vazife edecek olan müfettisler ıasımız e ı eyle muş ır 
Nafia devairini Nafiaya ait ka- 1 Mithat bey de Ankaraya gide· 
vanin, talimatname evamir ve ceklerdir. 

, , b'k h e,.;~:;;;E~~...-.;,;;~5"'~~=;o;;;ı~iiirl~!ill!A---
S8irenm suretı tet 1 • ususi mesai etti, kendisini sabık mah• 
idarelerin umum nafia hidematına, 
bu idare bütçesindeki Nafia kıs· kumlardan gösterdi. Çünkü herif 
mının icra ve tatbiki surstlerini sabık mahkumlardan birini isti• 
Nafiacılara mevdu bilcümle ve- yordu. Ap aşikare değil, fakat 
zaifin icrasını teftiş ve mürakabe etrafında o nevi adamların bu
edeceklerdir. Kadrosu: doğruca lunması daha ziyade hesabın• 
Nafia Vekilligine merbut bir baş geliyordu. Bu noktai nazardall 
müfettişir. tahtı riyasetinde lüzu- b Leliyi eğendi ve hizmetine 
mu kadar müfettişten mürekkep- aldı . 
tir. 

açıldı: 
- İsterse gelsin, dedi. 
Telefonu kapatırken Joshuaya: 
- Ahbaplarımızdan biri, seni 

tebrike geliyor. 
Joshua dostlarının tebrikatma 

pek ehemmiyet verenlerden de· 
ğildi. 

Kapı açıldı vo Tillman içeri 
girdi. Joshua,_~ıtkibini hüsnükabul 
etli. Çünkü ~illman ıUagaphone 
gazetesinin bu işin peşini takıp 
eden muhabiri idi ve senelerden 
beri Londranın en büyük bir 
adliye muhbiri olarak tanınmıştı. 

loshuanin elini sıktı: 
:.._ Tebrik ederim ihtiyar kurt, 

dedi, nevarsa sizin gazetede 
var. Biz ikinci bir tabı yapma
ya mecbur olduk. Orayada sizde 
ne varsa, onları alacağız. ÇünkH 
meselenin yazılmamış hiç bir ta· 
rafını bırakmamışsınız ki .. Ne di
yecektim. Leliyi gördünüz mü? 

Joshua saata baktı. 
- Evine dönmezden evv ' ha· 

na telefon edece 'ni vaat etnıışti. 
Bende om rı icin bekliyorum. 

r T c adrım btıı SincHe teşriki 

- E, peki, nasıl oldu da kara
kolda teşhis etmediler. 

- Nasıl ederler. Müfettiş 
Elford geldiği zaman kim oldu
ğunu söyledi, o da derhal keo· 
disini serbest bıraktı • 

- Kimdi bıı adam ? 
Bu sırada kapı açıldl ve Leli 

içeriye gi .. di . 
Joshuanın elini sıktı: 

- tebı ik ederim, dedi. 
Joshua geniş bir tebessümle 

tahrir müdürüne dönd~ 
- Mösyö Field, dedi, size 

Skotland yard zabıtai hafiyesi 
baş müfettişi dostum Baraball 
takdim ederim. 

iki el müdürün masaısı üıerirr 
den uzandı ve birbirini harareti• 
sıkı. 

Field: 
- Müşerref oldum efeadilOı 

dedi. 
Con Leli Barabal da cevaP 

verdi. 

ı dim. 
J 

Şeref bendenize ait efen• 

Bitti 



l>emiryollarıŞimdi de ölülerlrak hükiimeti 
kongresi lzmirde için nümayiş yap- ordusmıu dağıt-
küşat edildi. mak istiyorlar. mak istiyor. 

İmnir, 6 [A.-'J 
Deam,on... koapeıi b•gfkı 

4ydın clemiryolluı idaresinde ilk 
~lll-ı alnetmiştir. İçtimada 
~let denriryollan UlDUm mtkltir 
-llavini Rifaı. hareket reis muavi• 
ili Nuzhet. mUfettit Kemal ve 
~me reni Şaban beylerle Şark 

ıryoilan, Kauba, Menin ·Ada· 
~. demiryollan mümessilleri hazır 
UUIUDmtl41ardır. ---

Bir aygır 
hmir, 6 (A.AJ 

L... .Muhaaehei hususiye son koşu· 
~ muvaffakiyet kuanan "Hadit,, 
~~ndeki haliı .kanlı Arap aygırını 
~ırdeki aygır dapoıu için 1,250 

Ya aatın almıftır. 

Viyana sefirimiz 
lzmir, 7 [A.A] 

L . Viyana sefiri Hamdi bey 
'!'tün ltalya bandıralı Piyeri 
... ~kari vapuru ile ve Triyeste 
~kile mahalli memuriyetine 
b.~~ket etmiı ve erkinı vilayet 
~daa letyi edilmiftlr. 

Tahdidi teslihat 
Cenewe, 6 (A.A) 

M. Gibeon, Sato teklifine iftirak 
komiayoa bu teklifi bhal et· 
tir, Mlakeratm hitammda lıL 

." tis komiıyonDD tahakkuk ~ 
ı ~er~kkileri ehemmiyetle ~~Y: 

ı tır. Mumaileyh tahdidi 
. nıe lesinin ydmda b&, 
. sureti halle ~ ümit 

t recek: derecede .... hey9eder 
ındaa yapilaa mlaaadekirlık· 

dan dolayı beyana memnuniyet 
lemi9w. 

Berlin, 6 [A.A] 
• • &eslihat ihuri ~ 

U. L • • ·-~L!-! 
ı.pit ed .-. ıçtımaınm ......-

enıeden dalılmıttır. 
'Berlin, 6 [UJ 

K- ~oıkovadaıı bildiriliyor. Jlema
h!~tıaden nledilm!t oı..a Raı 
~üa10.ı.n lideri 'İ'Omaki Alman· 
... ,. cıdecekıir. 

istikraz 
BerHn, 6 [A.A) 

SOo milyonluk dahili iatikru 
~~ileri Mayu ayı sarfmda piya
~,. çabniacakm. Faisi '/e 7 dir. 

lfep aynı nakarat 
Paril, LJ.A..ll \ l ouag mohtıruiyle il. t 

~bu baıaeta eerdetdli iladral 
~ .... 1t- Üf&Dl old111& halde hentı• 
~-.ulan reımen teblil edil· 
._ tdr. Muhtırama mtltehauıılara 
~tam ve Alman ibıirui kayıt· 
"-a ıı yana ıabah verilmeei mah-

eldir. M. Mereau plmittir. 

lloktorlar kongresi 
Londra.· 6 (A.A] 

~elmilel uk~ri doktor n 
.,.~ k:oagreıi ö&leden sonra 
-.aa harbiye num M. Ennnn 
"etinde açılmıttır. 40 memleketi 
~ eden 750 murabba koagre-
~l bulunayarda. Ruznameye 

ı .. ~- ol.il maddeler araaında bu-· 
~ ve y.ralılann hava, deni• 

•ehir tarilderiyle nakliyesi ve 
' ~ıcak memleketlerde hüküm 

1
11 aumma ve ıltma haıtalıklan 
th
1 
hi işlerde bbiliyet dereceıi 
~leri vardır. 

llgilterede fırtına 

Guetele-
re BU&• 

ran kom
üni@tler 1 
Mayıs 
knrhanla
nnı Frie-
drichsfeld 
te müşte
rek hi r 
mezara 
defnetm· 
ek ruhsa· 
tını istih· 
aal iç in 

Berlin, 6 [A.Al 

htt çar~ . 
ye bq vurnıağa ve bu münaebetle 
büytı.k bir nUmayjf icraınıa cenase 
merasimi için umumi ~ir ~v 
ilin etmete bur vermışleidır, 
Polia komUniıt enternasyonalinin 
Alman ,ubeainin merkezi olan 
Kari Liebknechtin evinde taharri· 
yat icra ve bir çok vesikalar mtı· 
ladertı etmiştir. 

Müaich, 6 [A.A] 
Sa~ muh,aripJer komünist ce

mi}etinın feı'bi ve bu cemiyete 
ait emval ve emllkin mUNCleresi 
emredilmiştir. 

Mqdeburg, 6 (A.AJ 
"Tribune" aamındaki komUnist 

gazetenin illtiean meaedilmifdr. 
Leipzig. 6 [A.A] 

IComuniıde,t." 8 Ma7ısta bir JJl.O° 
testo greYi il6uaa karar VeılBlf" 
terdir. 

&erlin. 6 [A.Al 
W eddiu •• Neatoebı maı.IJe. 

leriade alkla ıeeMU• etmit oldu· 
la•dea Poliı mldlrtuıu örfi ida
reyi laldmaı9tır. Sabıi maltal'iple
rin bir kom\Uli•t fed•uyoaun\UI 
faaliyelilri meneden emirD81De hu 
sabah icra mevkiine konul1J1uştur. 
Bu teşkilata ait btitlin vesikalara, 
levazıma ve banka hieabatma 
vaz'iyet edilmiştir. 

Baldat, 6 [A.A] 
Röyter ajansı bildiriyor: HHkd· 

-net .,.,,._.-esinin mecliste 
Imnmaeı mttwbetiyle ba9vekil 

sös .ı..k lııak htlktlmetiııin dev· 
letiıa hiç te muhtaç olmadıgı bir 
ordu buluadannak için mı1him 
mebllllar tabeiainde dcnm ede
miyecelini byd~tmiştir. Kabine 
ord•aun yeniden tensild hııtkkında 
mecliae Teşriniunide bir layiha 
tevdi edecek&ic. 

Hava kongresi 
Paris, 6 [A.A] 

Beynelmilel bava işleri hukuk 
müteh8881ılan teknik: komitesinin 
d~rdöncu içtima devre i 31 dedet 
mümessillerinin huauriylc açıl· 

mlfbr. 

Schacbt'ın teklifi 
Parie, 7 (A.A] 

Petit Parisien gasete i yar.ıvor: 
Alman matbuan .M. Scbacbt'ın 
şartlaruım biriaini zikretmektedir. 
Bu oatu D8ll8Nll Romanya, Yup· 
la-yya, Lehiltan, Çekotlovakya ve 
Y.--..m mUttelikJere olan 
borçlan Alma&JaDID aynen yap
mKta oldutu teelimattan temil 
edilıceklir. lcıabmda ~u k:Uçfik 
MYJeder tbıermde aiyaef Dİr tazyik 
icnll ~ gidiyen böyle 
bir k __:___ mti1UDaha edil· 
m-. 

Diktatör emrediyor 
Loadra, 6 [A.A] 

Cordoue den bilcliriliyor: M. 
Primo de Rhera borada irat ~tmiş 
olcluğu bir numba İıpaoyada asa· 
yifia ihlllise mahlf t~bUılerden 
bahaederek Madriee avdetinde 

Bombaydakı• hadı·se ........ • w ..,. ...... ""Jdi1. 
lapa .. ,_. ı.p.i.yollar" Mkkmda 

Bommy, 6 [A.A) ıahiiye&iB .,... emnl •• emllkin 
Son arbedeler eaaannda abaıt mıeadıereei d>i t\ddedi ceulan 

olcloklan ceribalardan Z'1 kiti telef nauk bU e..-ameyi luralm ıu
obauttm. ti ~~beyan etmiftir. 

----------------~~ Fethi bey bir kacl 
güne kadar Parise 

dönüyor. 
Bir müddettenberi Ankarada 

bulunan Pari• sefirimiz Fethi B. 
laariciye vekilimiale Tllrk • FNn· 
111 müzakerab ve düyunu umu
miye meselesi etrafında görüte· 
rek cuma günü şellrunize avdet 
edecektir. 

Fethi 8. lnümüzdeki hafta 
içinde parise hareket edecek ve 
dtlyunu umumiye konferansında 
hükümetimiziD menafimi müdafaa 

edecektir. 

Fransız sefiri 
Paristen Yeni 

talimat aldı 
Fransız sefiri kont d& Şambrun 

ile devam eden Türk • framız 
müzakerata müsait bir safhada 
ilerlemektedir. 

, 

Türkiye· 
• 

nın en ya· 

kışıklı er· 
keği, kim· 

dir? 

- , 3 

Hayat pahalılığı ile 
mucadele 

!ı,,GO 
11' !G~CI 

Mühim bir dava 
Amerikada ihtiyar bir bdm 

genç olan kocaaına bir ~ 
kadmJa cürmü mqhut lwlitt41e 

paramızın iştira kudretinde değil. makinuı, ıuurlu ve mükemmel yakalayarak mubakemeJe .... 
istibllk ve tedavül sahalarında bir ıu.ette itlerniyor. caat etmiş. Hikim meseleyi -

1 inci Myfadan mabaat 

mevcuttur. Zabıtayı belediyenin vazifesi uzadıya tetkik ettikte• tobJla 

Toptan ve perakende fi· yaJ•ız otomebilleri çevirmek ve kocayı bu cürmünden dolaya 6 ., 
yatlar arasındaki ~rk ! aokak ortuındaki seyyar satıcı· hapse koymata karar vermİf .• 

Piy.i&ya Çıkı"p bir inca, lana mltemadiyen y_er değişcürt- M L'- • L--
mek detildtr. Dükkanın İ9- &aKemenın ~arma ~-r---• 

hayat pahalılığında esnafın yaptığı !-.- girip fayatları kontrol ~tmek, kadan hemen ayap blkm11 : 
ihtikAnn mühim bir amil olduğu· ıbtilcin cürmü mqhut halinde - .. Muhterem hikim efı • 
nu kabul etmek iazım gelir, Piya· ı:,kalayıp insafsızı ve halkm kitti demiş. Kocam hakkında ..... 
sada toptan fiyatlarla perakende yemutunu aşmınlan kanunun olduğunuz kararı bir şartla tedl 
fiyatlar arasındakı' mu··him fark, pençesine teslim etmek gerektir. t · • tal d" lt!r Bu .. k.. . d h d e memzı ep e ıyoru-. 
b h k d ı ı ı k

. gun u teraat a ilin e 
unun en üyti e i idir. Fi va ı, Ist b 1 kocam her sabah kalkar b)b~ 

an u balkının muhterem .._. 
toptan ile perakende fiyatlar ara· Muh· 1· b f d d her i ... •n ewel beni bir -Lfa .__ l ın eye en i en istedikleri ,... QC ._. 

smda bir fark olma&ı lazım e:elir ve bekledikleri evela bu~ur. caklayıp öpmeği kabil edna 
ve manti.kidir. Fakat bu güngü Emanetin hayat pabahhgı ile hapise konulmasından aarf·sn 
gaayri tabii nisbette d .. llri} ! temas ve munasebeti ve bu mu··. b "6 d 

1 
uyunınuz." 

[Bugün Asma altmda toptan ca e eye ait vazifeleri işte bu Hakim maznun kocava ..._ 
noktada baılayor. ı 

elli kuruşa satılan sabun, bakkal- Çünkü küçük esnafın bu ihti- müş : 
farda seksen kuruştur. Yene top- kari hayat pahalılığınm en geniş - Ne denin? Ya hapil, J& 
tan 85-90 kuruşa alman halis zey- kaynaklarından birini teşkil edi- bir puae, ikiaiDclen biri ... dellllf.> 
tinyağı, bakkaJde • ve mahlut ola- yor. Koca düıDnmÜf, tapnm•ı -
rakl - 120 kuruşa satılıyor. (Tetkik/erimize yann devam nehayet hikime dönerek clıaJlli 

Bu mallara piyasa mahallinden edeceğiz.] ki : 
Dukkina kadar n kliye, ham- Aii!i-D~ili!!il!--..... ------t -"6 ay hapis yatmayı her _. 

aliye masraflarını, dükkan kira- oğum f acıası bah fU muşmula kabutuaa ı,.. 
wna ve yüzde yirmi kan ilave et- hakkuıda ka~ar zeyea surab öpmete tercih 
aek, toptan malla perakende mal yorum. Siz lcarannazdan " ...... 
arasında ancak yüzde 25 bir fark verilivor. meyin." 
olmak lazım gelir. 'J · Herif: 

Halbuki bakkallar mala nak- Şişlide oturan "Limia" hanı- Ne Şamm tekeri 
liye masrafını, belediye cezayı mm vefatma sebebiyet vermekle Ne Araban yüz& 
aaktilerini, dükkan kirasını ilaYe maznun bulunan Dr. Kenan Ha- dediği gibi Ba Amerikd .. 

san, Atıf Cemal beylerle kabile ani 1 1- ela bd 
etti,_.._ sonra fiyata m az yu"zde aşı!AD &ansın n o ar 

K~11 Nebile hanımm muhakemeleri- ı le 
40-SO de kar am etmektedir. ne dün dewm edildi. Son şahit maş 0 aca ki hapise girmeli ~ 

itiraf etmek lüzımdırla, e81laf, olarak italyan hutahaneai şefi cib ediyor. 
bizde, hakikaten i~fsazdar ve Dr. "Monora. dinlendi. Netice. Mamafi Amerilcahya bak ..,_? 
zavalb halkın çarfı ve pazardaki de mamunlarm müdafaatta bu- mele: lazım. Düşününüz bir kere 1 

lun aları için muhakeme talik Tam sabahlevin ..;;..a..üzü 
manlU'Ul soyulan biçare vaziye· edildi. r •---- ÇP 
tinden farklı delildir. ta fÖyle bir tadı, tadı geriahtm 

em•ete yapılan bucumlar, Buz mukavelesi bir ~ok eller tarafından m..,.. 
bu noktada hiçte baksız adde- Dahiliye vekaleti emanetin buz ne ~ildikten sonra beteailme-
dilmez. Muhakkak ki, kontrol mukavele · nin mülkiye müfettiş- yer$ İfPOrlada bırakılan porta. 
makiaul, efYA fayatlan llzerind9- lerı tar.r.dan 'tetkibıa iti.mm kal gibi porawauı bir 
mahna degildir. g6riibnt"lftiir. Bu mlaasebetJe teb- lcarp brpya ıelecehiniz. &r 

Şelıremini Muhittin Beyin büs- rimizdeki müfettitlerden ikisi dün soara etleri sarkan bir çift kol iki 
nü .;,eti ne kadar çok oluna ol- kara ataca giderek tetkikata ahtapot bacata pbi sise dcıiru 
MID, emanetin zabitayı belediye başlamlfbı'. ilerliyecek. Derken köhne Wr 

vücut eski ir duvar pbi iinri-

Türkiye

Alman sefiri bir 
kaç güne kadar 
Berline gidiyor 

nize yıkılacak ve tam ba .. 
rada ankazan albndan kalkm ... 
çalatırlcen ihtiyar ve üstü boJa1a 
bir çift aülük dudaldanmza yapa
şacak 1. ... 

Eh ıimdi aiz söyleyin. Ba a
val la Amerikalanan bapiae girme
te hakkı yok mu? •• 

Alman sefiri Her Nadolni 
bir kaç gü e kadar Ankaraya 
gidecektir. Her Nado!ni Anka
nda hariciye vekilimizle eaulan .. , ... Vı...,u._k..,.uat~ ........... ~~~~-
Berlinde ihzar edilmiı olan Türk- ___ _ 
Alman hakemlik muahedesini 
imza edecektir. Misakın imzası 
nioasebetiyle Ankaradaki Alman 
sefarethanesinde bir resmi kabul 
yapılacak, bir de ziyafet veri· 
lecektir. 

Bu kaza d~ğQ 

nin en se· Güpe gündriz 
soyuldu 

bir 

•Kizim• namındaki adam muta 
sarrıf bulunduğu l · 393 numaralı 
otomobili Be,ikta!tan baraket ettiı
miş, fakat otomobil idare etmesial 
bimeditiııden, eveli tütün amel..m. 
den Oımana çarparak a~ır sureae 
yaralamıt. bundan sonra da piyac1 
Hakkının dUkkloına çarparak 
haura olntmıfbr. Mecruh hu1*ne
ye kaldır lmıı.. K.imn da yakrı.. 
mıot r. 

Ço-
cuğu ki· 

mdir? 

ev 

• Bir ftJlll - 'K'f• pwıda 
~ycab s ... , • .,.. ... 
milafenem ..... ". ·~ --~ eli. b. ıt.- ..... 

)'I, ,.. pederi BeWl1 - ... 
meıeluia:lea d.ııiap Cllmlı ~Jl'nif*. 
u..~ Wt!ribıt 1....-rlt -Y.!r aq. ~ dal.a - s.ı..s• Mr ...... .-Cet ..... ,.... 
IOtaltads ._Alet J -.... ,.. o .,_-

Londra, 6 (A.A) 
•kiki bir fırtına, pdderiyle 
kuvvetli bir rUzgir Londrada 
ara de.irmekte, kiremideri 

akta, çitleri ve tahtaperdeleri 
lttadır. Bir çok kimseler 

Şehrimizdeki Franaız mahafi
linde dün şayi olan bir habere 
~öre Fransız htılrumeti sefir kont 
dö Şambruna bir kariye ile yeni 
talimat göndermiftir. Dün Paris-

ten ıelen kariye e~mki ~klpre!le 
Ankaraya gitmiştir. Parıste mu
zakerat etrafında hük6metiae 
izahat vermekte ola• Fransız 
sefareti miiatef&Fl M. Brujer de 
bir kaç ldlae bdar şebrimıze ge
lerek Aalrnfa pdecektir. 

Yukarda fotoğraflarını gördügünüz ya-vrular 
sırayla: Necla, Selma, Handan hanımlardır. 
~idak.i ise k.arileriaıizden Ne· at İbrahim beydir. 

Dün Tevkifanei umumi bima 
arka•111da gardiyan Haca Mehmet 
efendiye ait bulunan bir w güpe 
Pndlz soyulurken nlbetçi jan
darma tarafındu priil..k lnr
llZ J11blıamqtır. Yuauf Abbas 
D-•ı tqıyan bu banal. ubda
fiJle beraber evin bitin ev
çalap~ el·~ 
ı.dir. Yuuf Ahbu Mlı'-la 
A,_.fya poU. awkellaıe ,..... 
1u talaklutea iMi .... -. 
~Wl .. ullU'ltathMWI 
oldıaiu ulatal-apr, 

•• *•il ~-JiıMI 
ll ..... oaı tiln..-. .... 
kt••• ....... ıiııılleli ...... .. ........ •ımra ıf 1 .. .... 
_.. ~ ... 13 ......... ~ .. .. 

nnııttır. Bent Avrupa ile 
lllünabliu muvakkaten ke
hr. 

lngiltere - Mısır 
il"-- Kahire, 6 [A.A] 
~ ~ru:r muhabirinin iaribbanna 

tan Mısır ile İngiltere arumda 
suları hakkında aktolunm 

hu ı~şam imza edilmiftir. 
1

1 
.f Nil üzerinde ricada 

trıı olan bazı setlere taalldk 
t Mı ır Sudan topraklarmm 

ı işlerine bakan memurlar 
. el}evm cari olan ııJu 

nı t it C) !emektedir. 

llwdat .. ·elellne ait bir iti· 
lif Wuaabildifi fft• Fraw 
wı••Mti aektU amanmızı lca
W ellili tMtirde mbakerat bir 
• ._... aetieeleacektir. 

..... Wr habere ~ora
da WH:at ildUfat ulWWcfa1ctea 
10Dra Frua • bir hakemlik ve 
lıituafhk tDiıMln akteclecetimi
ziq muhakkak olclula söylenme· 
~ir. 

Bir tayare kanısı 
Paria. T f A.A) 

Jounaal gazeteıi Buqet ~dari 
cinrmda Avord brarpiıı• 
talim ve ıecr"be yapmak.la olen 
bir bombardıman ıwyaremün yere 
d~ek ~aı, bu baının 
5 lıiifinia 6llmlbae iehep oldquıuı 
yamyor: 

Tenis maçı 
Bruellel. 6 ıA.A) 

Tenil biriaoiti~= vuo uaan 
Daseı bıpu11u nmak: Ozre 
yapılan seçme m bakalannda 
Belçika Romanyay alıp imi tir. 

TOrklyenln en .... 
ımn oocuQu kimdi 

HCSABAKA &:tJPMU 

N•31 

TOrklyenın en ya. 
k•••klı erkeQI kimdi 

MOSABAU IUJPONU 

lhıll•r muAlli•hf' 
Bir mlidd~ri .. ~ 

mı..llr lnahman ~t ..... 
ıen dia Btkek müaU\m .~ 
ziyaret etmiılenlih MiiıfW"6Miii: 
mektebi ıezmitlet'\ fe~~ 
verilen çay 2iyafetindj ham \N;. 
lmamuılanbn 

Bulgar muallimler bu günka 
tirenle memleketlenne aviet~ 
ceklerd·r. 

~J'laf :;n 
- Y-..• ........ - &sil 
~ D12•• tt ıe..a et..dteilıt 
~ .. ~ .... , ........... .. 
·"":C ........ - Eyipre cm-
-. t1crb'llliM: ~ kMın, Owm 
~ JlftJ ).... ..... iddlmJlııa 
lıBWMa .po-~tanm}ftll. 

• teblil&* !in *8n eaatı
-Adlite ~·~Mutafa ta. 
ym Adliye a&bilind'e yukesiailall 
.atım çalan Neemdib Wrinci -
mahkemeei tarafından 6 ay bapll 

k m dılmiftir. 
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Polis eri Longard bir gün d n i d saat evvel bu adamla be-
ni d rabar gÖTenler v rdı. 

navatımd çok şeyler gör- Ortada başka iç bir delil ol· 
d .. im, fekat biç unut- madığı halde, tesadüfen bu ada
m yacagı ; bir tanesi, Sirisin mı derdest ettim. Fakat karşım
tevkıfi otmu ... tur. Bu ad;- a Aro· d öyle kolay kolay yola gelecek 
r t mi bir k .. c ğ'ızı ö!dür- bir adam olmadığını da anladım. 
muştü. Ozamau bütün gnzeteler Suallerime lakaydana cevap ve· 

hkikab idare etmekteki meha- riyordu. "Siz be den haksız yere 
rctimd n tayifle bahsediyorlar· şüphe ediyorsunuz. Ben de bu 
dı. Kızm ce eC4ini cinayet mah - işi yapabilecek bır dam hali 
Hind i i y{iz kilometre uzakta. var mı?,, diyordu. Günler geç
bir dagda bulı uştum. itiraf ede- tlkce bende de asabıyet artıyor
r' m ki, bu muammayı şayani ha· du. Birden bire Bordiyeri ha
yret bir ufuzu nazarı olan dos- tırladım. Telefona acele gelme
tum Bordiyeni sayesinde hal- sini söyledim. Bordiyer akşama 
letmiştim. otomobille geldi. 

Longard "nen piposunu yak- Cinayetten haberi yoktu. Bu-
m k için ÖZÜnÜ kesti ve yakıp na memnun oldum. Isticvapla
bır iki n fes çektikten sonra rımdan bir netice çıkaramadığı· 
dev m etti: mı, şüpheli bir adamın maskesini 

- Bu Bordiye, senin, benim çıkarıp atmak mevzuubahis oldu
gibi alelade bir adamdı. Montpel- ğuııu söyledim. 
·er <!e bir az bp tahsil etmiş, 1 Brodiyer bunun için çağırıldı-

fekat lıağ, çobuk sahibi bir teyze- ğını anlay!nca evvela kızdı, bana 
inin fatı üzerine, tahsili birak- bu noktadaki mahzurları hatırla

mış, bir nevi yarı şehirli, yarı maklığır.ıı ihtar etti. Lakin ben 
köylüye dönmüştü. Bacağında böyle kıymetli bir muavini pek te 
kadifeden külot pantalon, omu· salıvermek taraftarı değildim. 
zı.ındc. bir çifte, teyzesinden k lan Tatlılıkla adamca.ğzı yumş ttım 
arazide hep böyle dol şıyordu. ve nihsyet ikna ettim. 
Çok iyi bir adamdı. Avdan sonra Bir kapıyı açın k Bordiyer ile 

n çok sevdiği şey dama oyunu Sirisin karşı karşıya gelmelerine 
ıdi. İlk defa kendisini o havalide kıfayet etti. Bordiyer oturdu ve 
pek r ğbet görmeyen bir deniz dikkatle Srrisin gözlerine baktı. 
b nyo unda gördüm. Kazinoya Öteki gene alakasız, hatta müs
mucavir kahvehanede bir masa- tehzi bir tavur almıştı. Epey müd-
ın ken rm o:ı3ırmuş, çok karı- det geçti. 

şık bir d a oyununu çıkarmağe Bordiyer ölü gibi sararmıştı. 
ça1ıfıyordu. Bird n ayağn kalktı ve yazıba-

Be d d may çok mel'aklı nenin üstündeki bir kaat par-
.olduğu:n için, pek mahrem dost çasmı aldı ve üstüne sür'atle 
olmadık•ada, artık ayrılmaz ol· bazı şcyier yazdı ve "Allaha 
,muştuk. ısmarladık,, demeden çıkıp gitti 

Bir gün hava çok berraktı. Dı- Hemen kaadı yakaladım ve 
rıya r koağa imkan yoktu, bil- okudu: : 
eeburiye otelde kaldık, Bor- '' ... Çakıl ta~lannda köpük-

diyer o za bann ilk defa da- /.enen su ... Bir kayadan ikiye bö· 
madaki maharetinden ve bir ne- lıincrek diila"ilen bir çaghyan, 
vi AH v rgisi gibi en karışık yam başında, yol kenanndaki 
vaziyet eri kurtardıfı :!an bı:.h- fabrikanın ustzmde bir çok harf 

t · s uzayınca insanları d len silinmi§ bir yazı var, yalnız 
dama oyunu kader tanıdığını id- ıiç harfi okunuyor: !\. A. N. 
din etti: Aranan §ey buradan garba doğru 

- Son. bir adam Öiıteriniz, iki vüz metrededir ve bir çuval 
dedi, iki dakıka tetki edeyim, içindedir .. ,, 
bilhassa gözlerine b kByım. Size Bordiyerin tarif ettiği yeri 
hangi muhitte yaşadığını, hatta bulmak için üç gün uğraştım. 

en itini tetkik ettiğim zaman Buldum, o zaman cani cinayetini 
eler düşündüğünü anlatayım. itiraf etti. 

ı; ı tu so ... <.ım"' gülers~niz. Me- Beş hafta sonra atil cemiyete 
s u pencerenin kenarında borcunu ödedi. Şunu da dinle
b' a ·ç n şişman herife be1'-ınl Bu yin, tam katilin başı düşeceği 
ad m... durun, dar bir sokakta, sırada, Bordiyerin bir av pusu
k ranhk'i>ir evde otunıyur. Hem sunda iken ihtinaktan öldüğünü 

lib evi in civarında bır de öğrendim. Hala içimde derin bir 
kıli ? azap ve ıztırap duyarım. 

şalla , dedim, istedi
v ;uiz ke ar söyleyin iz. Galiba bu 
şişman zatişcrifi tanıyorsunuz. 

Durun, dedi, elini oınzuma 
koydu dikk&tle gözlerime baktı, 
m truk ve her tarafım pas tutmuş ı 
bir pur, direyinde de rengi 

çmış bir bayrak sallanıyor. 
Şaşırdım: 
- Yeti.Jr, dedim, o anda 

zihnimden geçen eski bir hatıra
yı bir ayna gibi tekrar etmişti. 

- Bordiyer, dedim, öyle ise 
bir kaç g ıyi eğleneceğiz. Bu 
h s nde rken, hangi baba· 
yiğit s ni da da altedebilir? 

Birdenbire ayağa kalktı: 
- Fak t bu, dedi benim için 

bfr eA-lencedir sanmayın. Çünkü 
göze baktığım zaman çok yorulu- 1 
yor nevi bir yorgunluk! ' 
Galıba böyle yoruldukca haya
tı d n da kaybctiyorum. Sanki 
şahsiyetim, kı men olsun, benden 
ayrılıyor. En iyisi bu işle, bu tc
hlik ile ugrnşmamak
b11 

Derin bir merak içinde kal
dım, bir z da kızdım. T m böyle 
beni erak sardığı bir sırada 
bu tehlikeli işle uğra"'may cağını 
söylüyordu. 

Ertesi sabah Bordiyer bağ bo-
zumu zırlık y p c nı söy-
leyerek banyolaı ı e kert··. . .. 

Üç ay bir daha ~e .d ını ger-
medim. 

Bu esnalarda idi ki, Auroe is-
indeki kızcamzı old m 'şlerdi. 

Efl r.n umumiye bu c nay le son 
derec al kad.ır o du. 
t ik"ne de b n 
t t ilk d f f 

Si. 

15 sene teminatlı 

dakika şaşmaz 

SİNG-ER 
!;antlerini kullanınız 

Fenni g zluklerin her nev'i 
Deposu : lstanbul köprü başında 

GRA!\1ATOPOLO biraderler 

l stanbul ıcra dnıresındeıı: ) e'\ ı;.ıne kadın 
hali hayatında Vahram efendi -.eledi 

Mıırdiro tnn istıkraz C) lediği llç bin liraya 
mukabil ,efaen f ra~ e) ledi~i Ilakırkö) Un· 
d S kız ağacında, 1 tnnbul cadde ,.e so
kıı ın a k.liin 100 rakk mı ebvabı mıuı 
bahçe hane, vari ... Jeri tarJından borcun 
verilmem inden dolap in del m~uı) ede 

bin lıra h Jelle mı şterı il uhd inde ilıalei 
cvelİ) c ı hil icra, ihalri kat'i) esi için on 
beş gun m ıdd tlc mUr.a~cde) e konulmuş· 
tur. lfodudu, cephe i tarik, sa tarııfı ve 

arh.ı Ha ik nğıı z vcesi vere c i, ve 
kı~m<'n E nıckci Torna vere eı;, sol tarafı 
elyevm Pcrimamn hane Ye bahçeleriyle 
mahdut. dört y ız on metro murabbaında 
araziden tııhm ıcn yuz virmi dokuz metro 
murabbaı hane .mtttebaki i bahçedir.Mil§· 
teınilfitı: Ccphf' ı d mır parma ,lıklı l.nıhçe 
derun da i ha ede hır antire, uç kuçuk 
sora, d rt h a, bi l i buyuk kAgir bal· 
koıılu dı erinin aıı bahç ~ e methali bu· 
luıııın ,e bir k smı il t katta zeru nleri 
~ınlw ufak bnlkonlu 'e hı::-ısı l!:ındık odnın 
olmak Ut.ere bir kı ım kilçlık on oda, iki 
>lık, Zl'ının katı umumıyetle nınlta tn~ı 

li odı.nluklnrı bulunan çama§ır hııne 
, e bir mutfak ve bılyU kçe hır kiler, bah· 
ç d bir ku) u ve lıir kaç raeyva a~aCJ 

\ardır. B zı cıh ti muhtacı tamir bnriccn 
k ir \lç hin lx'§ yfiz lira l\ı~ meti muhunı· 
m neli hanede \er ~den Mıl!irlal '7e Se· 
ropc sal.indır. İştirnsma yUıde beş zamla 
t lıp olnnlar \'C daha ziyade mr.Hhruıt al· 
ın , i 'e)enler, kıymeti muhammenesinin 
, zd onu ~etinde pe} akçesini ve 
~ 6861 numara ını mb tıı.:ıhiben mtt· 

1 v de şube ıne mUrncnat etmeleri ve 
27.5,929 tanhınde snaı 14 ten 16}a kadar 
ı lm k t'i e i icrn kıl nac ndan, mU§· 

· ve v ı l ılv k le ha. ıı· hu· 
o ı ur. 

'C ~ 

atıraıar•• .i. 

Kadı arın 

nede 
ere ş ettiği şarloy 
varmadım? 

''Pabuçların a 
b e ha t a 

al e o 

enı 

• • r 

• 
ır 

garbı, 
••tosn 

an hi e 

iri şarkı gösteren 
yayı güld ·· ı~d .. ğ ·· 
üld .. remedi. 

Şarlo Çaplinle neden evlenmedim ? 
Sarlo Çaplin 1 
Siz ki onunla perde 'nde dost oldunuz, 

Biliyordum ki, benim için betbaht olmak, aşkı 
ebediyen arama~ ve hiç bir yerde bulamamak 
mukadderdir... Ü daima ümit 1 Bazen aşkı 

hakkında ne düşündüğü
nülü tahmin edebiliyorum. 

Ortasına bir tutam 
siyah bı}'lk konulmuş, 

beyaz, çekik yüzüyle ufak 
tefek, tuhaf bir adamca
ğız I Kendi kendine hür
meti olan bir serseriyi 
bile utandıracak t>ir kı• 
yafet ... Uçları biri Şarkı, 
biri Garbı gösteren, aya. 
ğ'ından bir karış bliytlk. 
bir çift partal potin ... 
işte sızm nazarmızds 
Şarla Çaplin J 

Fakat, bakın... Daha 
ismini işidir işitmez, du
daklarınızda bir tebes
süm peyda oldu ... Gülii
yorsunuz 1 Çünkü Şarlo 
sizin nazarınızda efsane
vi bir mahluktur, ciltle
rinin rengi beyaz olsun, 
esmer olsun, siyah veya 
sarı olsun, milyonlarca 
insanı kahkahadan kırıp 
geçiren adeta hayali bir 
mevcudiyet 1 

Fakat bir de bana so
runuz 1 Şarlo Çaplin be
nim için yalnız ve yalnız 
elemdir 1 

Ben onu iyi bilirim. 

pençem ıçıne aldığımı 
zannetmek... ve hemen 
akebinde elimde kavradı
ğım şeyin bir gölgeden 
ibaret olduğunu acı bir 
surette keşfetmek... işte 
benim nasibim l 

Şarlonun hayatı da be
nimkine muvazi idi. 

Şarlo beni bir kere 
bile güldürmedi. Tasavvur 
ediniz ki, büyük, bir 
artist dostunuz var, hal
kın karşısına çıkmağa 
mecbur bir aktör ... Onun, 
devasız bir dertle her 
gün için için eridiğini 
bildiğiniz halde nasıl 
tiyatroya gidip te ona 
"gülersiniz,.I... Onun şa
kalariyle elemini gizlcme
ğe çalıştığını bildiğiniz 
halde naı;ıl gülersiniz ? 

Milyonlarca insanı gül
düren Şarlonun beni biı 
kere olsun gülümsetme
mesının sebebini belki 
şimdi ani rsınız. 

işte Şarloyu be böy
le tanıdım, böyle şayanı 
perestiş, çocuk ruhlu uf -
cık bir adam olarak tanı
dım. 

Onu seviyor midim ? 
Evet, sevdim. Fakat, ben 
söylemedikçe sizin hiç 
bir zaman tahmin ede· 
meyeceğiniz bir ~ekilde 
sevdim. 

Onu herkesten iyi bili
rim ve diyebilirim ki ben
den evel ve benden son
ra onu hiç kimse benim 
kadar iyi anlamamıştır. 
Çünkli ben, Şarlonun ç. teklifini reddede· 
bilecek pek nadir kadmlardan biriyim 1 

Holivutta Şarlonun etrafı yüzlerce, binlerce 
kadınla muhattır. Bunlar onun masasında yemek 
yerler, y ptığı haflıklara gülerler ve • kimseyi 
kastetmiyorum · yavaş yavaş ağızlarına düşeceği
ni ümit ettikleri tatlı lokmaya bakan hayvanlar 
gibi ona hayran hayran bakarlar 1 

Bir arıne y ni doğmuş çocuğunu nasıl .severse 
ben de onu öyle sevdim. Şarlo bende annelik 
hissini uyandırdı. Cinsiyet arzusu kalbime hiç gir
medi. Ona o kadar acıyordum ki... Çünkü onun 
betbaht, tesellı kabül etmez surette betbaht ol· 
duğunu biliyordum. 

Onlar böyle bir teklifi acaba nasıl kabul 
ederlerdi? Fakat ben etmedim. Şayet Şarloya 
varmış olsaydım.... hayır, bu olamazdı. Sanki 
uzun, sakin bir gece içinde bir ses bunu bana 

Şarla, hayatı çok ciddi telakki ederdi. Bana 
bazan derdi ki: 

haykırmış gibi sarahatle biliyordum l 

- Pola 1 Ne istiyorum biliyor musun. Şimdi 
hayata beş parasız meçhul atılabilsem. Hiç tanın
masam... Acaba sinemadan başka bir işte mu
vaffak olabilir miyim? Bunu merak ediyorum 1 

Kuru bir firça üzerine konulacak 
KOLi NOS diş aralarinda kalan 

yemek artıklarmi çfkarır. 
Tehlikeli mikroplan imha eder, 

diş ağrilanna, dişlerin çurumesine 
diş etlçrinin hastalanmasına mani 
olur. lstimalinden sonra saatlerce 
ağızda leziz ve latif bir rayiha bıra· 
i<ıp ağzm serin olmasını temin eder. 
KoHnosu tecrübe ediniz, bu tecıilbc 
neticesi ola:-ak• ağzımın ne kadar te
miz olduğunu hissediyorumJ; deye• 
ceksiniz.. 

l tanbul icra dııireainden: Mahcuz ve 
furuhtu mukarrer bir adet Fiat mar

kalı Otomobil 11.5.929 tarihine mUsadif 
cumartesi gUnU Bcyo~lunda Hoca zade 
sokağında 20.l numaralı Garaj önUnde 
sz:nt ondan on bire kadar bilmllza) ede 
furuht olunacağından talip olanların yevm 
le vakh mezkürda m allinde hazır bu. 
lunmaları iliin olunur . 

Zayi terhis teskeresi: Su le> mnni) e ahzı 
asker şubesinden alını~ olduğum te:ı

k:eremi zayı ettim. Ycnısini alaca~ımdan 
eskMnin hUkmU yoktur. 

Sultan hamam Sadikıye ban 
Kahlecı HUse)iD 

J stanbul icnı daire indee: Kızıltoprakta 
ZtthtUp:ışa ınııhalleainin fence aıdde

sınde kti ?derinde mukim iken elyevm 
ikametgnhları meçhul merhum Ahmet 
Zuhe..-ir ~<ıcı kerimeleri Necibe ve Aide 
hanırİılarlu kalıınıı ta 37 numarada mıık.ım 
iken yine ik.ametgAhı meçl-.ul Muhain 
paşaya. 

A vaşe hanımın zimmetlerini?.de alııcajfı 
olıln mebliliğin temini istifası zımnında 
mahcuz KaoıköyUude Ko,.u yolu ondde· 
eindc 3 No tarla ıle 68 no . lb~ mahalli 
ve Cadde bostan:ndu 1 No. Rıhtım ma· 
halli ve Bul ı.ik adada Nizam aıddesinde 
14 No. Ana ile fabrika sok.ağında 60 
numaralı bir bap bnnede ki 24 te 21 his
seniz icra kılınan müuıyede) i alenh e 
neticcıindc y\izer lica bedelle tal"bl uh· 
desinde ıakarrUr ederek. ihalei kat 1ıyeleri 
icra ltılınmış olduğundan tarıhi il.Andan 
itibaren ile ı;un ıarnnda de~ nin!z! . defu· 
ten tesviye ve ya kanunen tohırı ıoray ı 
mU&telı.im itirıızıuız olduğu uıkdirde müd· 
dctı mezkiire 1.arfındıı dermeyan ve )8· 
but binim ıt&\I takrir etmediginiı 9uret· 
te mUruru müddetten eonra vaki olacak 
itiraz iaracn meıımu olmayarak riıa ve 
tııkririuiıe b:tl,mııkaııın mugteri uhd~ine 
nıııamclei fera~ıycnin ıcrası z.mnmda ta~ 
dıtircsıııe tchliğı ke·. fiyct k:lıııncağı aon 
defo olr.Jak uı.re .hb!ir olunur. 

ıse.cı 

ı 

Ş ehremanetinden : Zühre 
hastan ler ıçin lüzumu ol 

yirmi muhtelif kalem defte 
ve snire basılmak üzr kapal 
zarfla münakasaya konulmuş 
tur. İsteyenler u ele 
görmek ve ş raıti ogrenme 
için her gün levazım müdür 
lüğüne geJm leri ve tefüi 
mektuplarını vermek için iha 
le günü olan 29 Çar 
şamba günü sa:ıt 15 kada 
yene levazım mu<l · rhiğün 
gelmeleri ilan olun 

mü tı:cir n mu ımdır. 
balada muharrer ma 
çı' ıın kulu besi) bilmu 
leceğinden talip ola:ıl 
hammenenin U de o 
akçesi~ le birlikte 25 
gtlnü s:ınt dord kad 
olunur. 





Seyri sef ain 
Mrekez Acantesı : Galatıı 

Köprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube Acantası: Me "adet 

hanı altıuda Istanbul 2740 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

( GÜLCEMAL) vapuru 10 
Mayıs Cuma 14,30 da galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı İzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da İzmirden hare
ketle Pazartesi sabahı gelecek
tir. 

Vapurda mükemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

TRABZON IK1NCİ 
POSTASI 

( KARADEl'lıİZ J vapuru 9 
Mayıs Perşembe akşamı Ga
lata rıhtımından hareketle 
Zonkuldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giregon, Trabzon, füzeye gi: 
decek ve Of, Trabzon, Polat
hane, Gfreson, Ordu, Fatı;a. 

Samsun., Sinop, İneboluya uğ
rayarak gelecektir. 

Y elkenCİ Vapurları 
Karadeniz postası 

Vatan 
VAPURU 

MA~ıs Çarşamba 
Günü akşamı Sirkeci rıhtı

mından hareketle doğru Zon
guldak, İnebolu, Samsun, Or

du, Giresun, Trabzon, Sür
mene ve Rizeye gidecektir. 

IZ~IİR SÜRAT POS
TASI 

Lüks ve seri iSME r 
PAŞA vapuru 12 ~1ayıs 
Pazar gününden itibaren 

her hafta Pazar günleri ~a

at 15 de Galata rıhtımın

dan doğru{zmire hareket 

edecektir. 
Lüks, birer ikişer, yataklı 

hususi kamaralar vardır. Ser· 
vis son derece mükemmel, 
fıatlar her hususta ga;et mute
dildir. 
Taf~ilat için Sirkecide Y t>l

kenci Hanında kain acentası
na müracaat. Tel. ı~tanbul 15J ~ 

Ve Galatada merkez rıhtım 
hanında Celipidi ve Stafılopati 
acentalığına müracaat. 1ele
fon Beyo~lu 851. 

} stanbul 1cra daıre.3:ındeo: Beyoğlunda 

kıı ağacında cad<ledo cami karşısında 
Jubini apartimanınde ınukimun iktn 
e1} evm ikaıuetgiihlan meçhul bulunan 
wute .. ·effa Yorgi ı. "omikonun vereseleri 
.vc.,i Evantia bint lıiıal ve mahdumu 
(onstantino~ ve kerim i Zino,·iaya: 

Mi.ı'!yU Zorz Kon lautin Dimitriadinin 
muri. .. iniz müteveffa Yor!!l Nomiko efrndi 
aleyhine Mahkemci Asliıe htıencı Huhuk 
dairesiı-den altı bin İngiliz lirasının sek iz 
Era yelmİj :kuru§ ~zerinden tut.ırı elan 
elli iki bin iki yuz liranın tarihi s-:netten 
i ibaren ıned) unun vefatına degio guzC'ra.n 
t:den yirmi eyhf\. yedi bin sekiz yuz otuz 
ı-ri\ ff:1yizi nizami .. ıle ınann ltercke e:::ıva· 
tır.den olmak üzre m\Jtevefia) orgi '·onıİ· 
~.o vcreıesindeo biuahsil muddeiye itasına 
'e ha.c:i me,·zuun tasdikına ve me&arifi 
ınul akenıe ile meb1o~ı mahkuıuubihin 

tiıde biri nispetinde i.icretl vckfiletin 
k nlik tr-rcke emvalinclen olarak ,·erese
den tahsilin• mütcdoir i.;tih'8l eylcdigi 
~ l Msan 1926 tarih ve 110 numaralı 
ı 3n her&} ı infaz. dairemize tı ,·di kılınarak 
n:ıınlann~ıa yar.:lan ilfin ve ihbarname 
ikamctgilbınızın mc.;buliyeti hasebile teh. 
!iğ oluuamacııemdan gerek ilan ve gerek 
ihbarı an1cnin ilinen ıbli~ine karar veril· 
roi~tir. ·ıarihi ilılndnn ıtıhrıren nihayet 
h r m ~ :ı.:ı.-fır.da Q26-3618 huk ul< numıı· 
r .. ıl~ bıımura("'.a:ı tesvi) eı deyin etmedı-

1n1z \! a tehiri icrajt mı;cip bire bolu 
kan ıni ,. mevcut olduğu ha.i•Je dernıey3n 
e 1 n·ı t· ı ı c gl,ab. 1.Zt~~ i ra.' a. 

eç m el ca6 ı &-:ı v ·11h ı a t teb· 
li.i!ı ...... h cı ak Uıre ıl5nen 
ı 

KEŞİDE 
T ARİH1 30 
HAZiRAN 929 

1 le BiLETLER 
'f/8 IDIV8ft OSll 1 Liradır 

ürl( Ocakları Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği Böyül( Eşya piyankosu ikramiyeleri 

Cins 

' 929 modeli 27 katalog Nolu beş kişi Buik otom o bili 

" 929 " Şevrole otomobili 

Pırlanta pantantif 

küpe 

Büyük salon halısı 

" 

'ı. üziı'k 

" 
Pırlanta pantantif 

çift hıpaklı erkek saatı 

" Kadın kol saatı 

salon ]akımı 

!pek seccade 

Halı seccade 

Hereke Lattaniyesi 

" " 
" 
" " 
" " 

Herckenin fantazi ipekli yııstığı 

" " " " 
" " " " 
" " " " 

Hcreke kumaşından yastık 

" " " 
Herekenin ipekli mendili 

Beykoz Fabrikası mamulatından bavul 

" .. 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 

" " 
" mektep çantası 

" eğer takımı 

" evrak çantaaı .. " 
" .. " 

Adet 

1 

l 

1 

2 

1 

2 

1 

10 
10 

2 

20 

80 

50 

50 

30 

20 

10 
10 
10 
10 
5 

5 
5 

200 
20 

20 

50 
5 

5 
20 
50 

E,irgenıe Dernegile Hilalihamer Panat evınının Şömen dö tabi, 231 
ipekli bluz, yastık, çay takımı, masa örtüsü, ipekli konbinezon, 
e•arp. çama~ır takımı gibı nefis eşyaları 
Zarif bir oya l 

El işi bir obajur l 

Hurdebin 1 
İki parça reviz ~ıgara kııtusu,dokuz parça işlemeli fildişi hanım sıga- 22 

ra talıakasıle oıı Lir adet gümü~ mineli erkek ve kadın sigara tabakaları 
; 

İçerisi Türk tipi minyatürlerle işlemeli büyük paravana 1 

İki küçük pııravana 2 
Gayet mus:ınnn çerçeveli minyatür 2 

Hattat Nuri efendi ıarafıııdaıı bronzla yazılmış levha 1 

" " 
" " 
" " 

" " 

" " 
" " 

" " 

" " " " .. " " " 

" " " " 
" ,, ,, '' 

50 santim tulünde vazo 

50 

4-0 
60 

" 

" , 
" 

" kavanoz 

arzında tabak 

tulünde vazo 

" 
" 
,, 
.. 

1 

1 

1 

1 
6 

7 

10 
:ı 

1000 

Fiyat 

5000 

2500 

2200 

1850 

900 
600 

500 

400 

250 

200 

1000 
250 

100 
10 

15 
20 
25 

30 

10 

20 
25 
30 

25 
20 

3 

50 

30 

5 

100 

50 

20 

10 

10 

25 
25 

4-00 
200 
200 
50 

50 

50 
50 

25 
25 

10 

60 

Yekun 
LİRA K. 
5000 

2500 

2200 
3700 
1800 
600 

1000 
400 

2500 
2000 
2000 

5000 
8000 

500 
750 

600 

500 
300 
100 
200 
250 
150 
125 
'ı.00 

600 

1000 

600 

250 
500 
250 
4-00 
500 

3178 

20 
25 
25 

450 

400 

400 

4-00 
50 
50 
50 
50 
25 

150 

71 50 
100 
180 

50,000 

ml3.k. ve Eytam bankası Istanbul 1 

2~~esi "'~üdürliiğünde~:.. .. "'"" "'" ~··~ 
160 Bogaz iı;inde kain kalender kasrı ve 30 dönüm 

bostan ile ] 26 dönüm fundalık. 
lira 
1000. 

Emlak ve Eytam bankasına ait balada muhaı-rer emval birer senelik bedeli icarı şeraiti at y · müza· 
ysdeye çıkarılmıştır: 

1 - Müzı.ıvede müddeti 15 Mayıs 929 Çarşnnba gününe kadar oliıp ihale muamelesi yevmi mezkurda 
sarıt on altı da icra olunacaktır. 

2 - Rt!deli icar ilk taksiti ihaleyi müteakip verilmek üzere üçer aylık müsavi takasitte tediye 
ol.ınacaktır. 

3 - 1\!üzayedeye iştirak etmek arzusunda bulunanlar Bahçekapıda Emlak ve Eytam haııka~ı Istanhul 
lı sine müracaat et leleri. 

skeri mü a
ltasa ilanlari: 

l ....... ·F:~~kı::ı~. M: "M .. ~~k~i:~::.:::i::·~--f 
komisyonundan: J 

~ _, .......................... t;ı, .. ,,,,, ............................... ...... A ~ ı ılıti) acı i~in 1100 kilo çim t<ıhumu ra1.arhk !luretiıe ahcıa..:aktr· thAl~.!1 
8-5-929 Çarşamba gılnü saat 14 te komisyonumuzda vapılacaktır. Taliplerın 

§Brtn.ame suretini komisyondan n!maları ve ıartoameaeki tarzda ıJtinatlarile 
komıeyonumuza müracaatları, 
Ezine ve. Ba~·ramiçteki kıta.atın ihtiyacı olan ve kapalı zarfla muoaK.&el\ 11 koo~ıı 

sığır etme ıha le gününde taliplerin verdikleri fiat be halı gbrUldGğılııd.ıı ) onıd~n 
k.apalı zarfla munakasaya konmuıtur. ihalesi 21-Mayıs-929 !alı gbnU ..,ı on alun• 
Ezınede askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname almak vt tl!iditoame 
vermek isteyenlerin mezkUr komisyonuna müracaatları. 
H arbiye ~airesi. ihtiyacı için ca~ torbası için keten bezi aleni munakdeya konul· 

muştur ıhalesı 9 1\laJıS 929 Peıemhe gUnU saat 15 ıe koınisvonumızda yapıla-

tca,ktı.r. Taliplerin şartname sürctini komisyonumuzdan almaları ve -~artnalledeki tarıd 
e mınatlarile komisyona muracaatları. 
ff arbiye daire"'i ihtiJacı için ke~i kıJı :1leni milnsk&&aya konrnuştur itı.lesi 9 )Jı 

yıs ~ perşenbe gunu ~aat 15, 30 komiıynnmuzda yapılacaktır talilerin ~arın• 
me suretını komioyoncmuzdan almaları ve §&rtnamedcki tarzda teminatırile komi• 
yona müracaatları. 

K •palı zarfla münakaya konulan hea demir hangar talipierin verdiklti fiat babalı 
gorUldUğiinden 16 Mayıs 929 tarihinde perşembe günü saat !Ola Ankarada 

M. M. V. merkez satın alma komisyonunda pazarlıkla ihale edilecetir taliplerin 
mezkur komisyona müracaatları. 

6-5-929 tarihinde pazarlıkla ihale edileceği ilin edilen 214{) liralık kö,.1~ 
ve vaketeye Yerılen fiat bahalı gvrUlduğünden paırlıkla ihal 

8-\fayıs-929 Ça_r§&mha gıinU saat 15 e tehir edilmiıtir. Taliplerin temiııtlarile zeınani 
mezkO.rda komısyonumuza müracaatları. 

T eahhüdımU ifa edemeyen müteahhidi nam ve hesabına p112&rlıklı alınacak olaD 
. 272 hın buyuk kopça ile 77 bin yaka kopçasına talip zuhur etıııliğinden ihale· 

sı 11 Mayıs 929 cumartesi gUnU snat 14 te yapılmak uzre tehir ediln<tir. TalipleriD 
şnr.tnamesini ve numunelerini komizyonumuzda görmeleri ve ihale g•unde teminat• 
larile gelmeleri. 

y eni_ıehirde inıa edilmekte bulunan \!illi müdaffa vekileti binasın • Kalörifer • 
tesısatı kapalı zarf usulile mt.ınakasaya konulmuştur ihalesi 30-5""'9 tarihine mil· 

sadif perşenhe g,• ti saat 10 dadır. Şartname ve ~eraiti fenniye ve pjesini görmel< 
Uzre. h_er gün Ankaradıt. levazım satın alma komisyonvna gelmeleri; tinakasaya i~tİ• 
rak ıçıodc o gün vaktından evvel te'minatlarile beraber teklif mekt>lannı makbuı 
mukabilinde komisyonu mezkftr riyasetine vermeleri. 
9 hin adet haki renkteSar&ç makamsı aleni munakasa ile alınıı.ktır. lhales 29 

Mavıs 929 çar!j8nba gunli saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin şartı:ne suretini ko
misyonumuzdan almaları ve ntimunesini komisyonumuzda görmeleri e ihale gununde 
teruinatlarile komisyonumuı.a gelmeleri. 

f • • • ~:~:; ·~~;~~·~; -~~~; • ~~~;;~;;a:::~·: • ~~i:ı~::~~~: • • '•• 
J + lstambul satınalma komisyonundan: + 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
B ir_ çift araba hayvanı 29 Mayıs 929 tarihine milsadif Çar0ambgunu saat 10 da 

hılmUzayede satılacaktır. Talip olanların zikrolunan gUn v"8atta Fatihde al 
pazarında bulunacak hey'ete teminatlarile birlikte mUracaatlan iliiı0lunur. 
M uhafız bölüğünün Haziran, 929 ili 31 Mayıs 930 tarihine ıdar ihtiyacı olan 

6600 asğari 7800 _azami kilo Sı~ır Eti kapalı zarf usuli)·le tınakasaya kouul· 
muştur. lhalesı 2. Hazıran 929 pazar gUnU saat 14 le icra kılınat<tır. Şartnamesini 
görmek. isteyenl~rin he~ gtin komisyonumuza müracaatları. Ve Unakasaya iştirak 
etmek ısteyenlerın temınatlarını havi mtıhUr!U teklifnamelerini ozkflr gunde ihale 
saatından mukaddem komisyona tevdi eylemeleri. 

L.~:~:~~! .~~ı.~~~~ .s.~?.~~!~.~. ~~??~!~~~~~~~ ... 
A fiyon: ~-. 1. Satın .aı'."a komisyonunda~: 30.4-929 tarihinde •lacağı evvelce ilan 

edılen ıkıyUz yırmı uç kalem otomohıl malzemesi 309 kaler olduğu anlaşıldı· 
ğuıden 14-S.929 Salı gUnil ihalesi icra kılınmak üzere 254,929 ıl itibaren yeniden 
D!U~yedev~ vaz edilmiştir. Talipl~rin yevmi mezkilrde saat 15 t teminat akçelerile 
bırlık.te Af ıyonda satın alma komısyonuna müracaatları. 
A fyo~ satm alma komisyonundan: Şekil ve p!1"nlan komis:numuzda bulnnu 

ve ınşa <dılecek olan hınalar kapalı zarfla 254-929 dan itiben mUnak&1va ko
nulmu;tur ihalesi 14-S.929 saat 15te icra edilecektir -nUnakasaya ştirak edeceklerin 
yevmi mezkürde teminat akçeleri ve musaddak chlivetnamelerildıirlikte komisyona 
mUracaatları. · 

: Üçüncü kolordu f;atınalma komisonundan J 
:.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ·~····· K ıtaat ihtiıacı için ı·irmi beş hin iki yUz kilo nohut kapalı arf 119Ul'.le muna-

kasaya konmuştur. lhalesı 26 Mayıs 929 Pazar gUnU saat lde komısyonumuz 
müzayede salonunda yapılacaktır. Taliplerin şartname sureti mtıddakalarını yirmi 
kuruş mukabilinde komisyonumu.ıdflo almaları [numunesini bouyonwnuuia görUp 
temhir etmeleri] ve yevm ve saati muayyenei ihalede §&rtnamedtazılı olan !!l"kildeki 
teminatlarile kon1isyon münaka~ salonunda hazır bulunmaları il olunur. 
A masyada bulunan _Kıtat ihtiyacı için bir senel.~k_ te kapalı zarJsuHlle muna~sa_ya 

konmuştur. lhalesı 29 Ma)'" 929 Çar,anha gunu saat 14 de;ap•lacaktır. 1 alıP' 
lerin şartname!'ini Am·ısyadak.i satın alma komisyonunda görmelt ve teklifnamelerini 
meıktlr koıni!'lyon riya•etine bildirmeleri ıl§n olunur. 

N akliye deposında mevcut (5) ton vak.o~ yakının _1Stılma!! f:"rlıkla müzayedey<ı 
konmu;tıır. lhalesı 11 Mnyıs 929 tarıhine mUsadıf Cumarll gUnU uat 14 de 

yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini görmeleri ve !j8rtnamede azılı olan ıekildeki 
teminatlarile komisyonumuzda hazır bulunmaları ilin olunur. ...................................................................................................... - ....... ] 

I._ ............................. ~~:.~~~ .... ~~~~.~.~ ... ~.~~~: .................... ... 
Semti Mahallesi Sokağı No Nevi tamamının kıvmeti 

Lira muhamn:İeneıi 
Kadıkiıy Caiera~a lımir AtiklS Cedit33 maa bahçe kağir hıı0 4500 8 taklitte 

Müıtemiliitı: altı oda bir mutfak bir hali 
Yeşilköy Şe,·ketiye Istanbul caddesi 66 maa bahçe be 4000 • 

Muıtemillitı: RUyUk ve küçük on bir oda bir mutfak ve i lıalA 
Ballda enafı muharter emi!kin bedelleri eekiz takeitte ,Jiye edilmek üzere 

hizalarında muharrer kıymeti muhammene ile 25-5-929 ıarihineııUsedif cumartesi saat 
15 te aleni müzayede usıılile satılacaktır. Taliplerin bedeli nhamınenesioin ydzde 
yedi buçuğu lıesabile tbminat akçeldrinl ıem.,ali metruke satı~ >misyonuna müracaat• 
!arı. 

Balıkesir Encün1eni daimianden: 
Balya- Bayramıç yolu için atideki evsafı haiı ır Uıraktor ilf' hır 

yol kazma ve tesviye makinası kapalı zarf usuli), mubayaa edilece
ğinden talip olanların Mayısın i. 9 uzuncu Pazar gill saat 15 şe kadar 
Balikesir vilayet enciimeııine miiracaatl&rı iliin ollur. : 

1 - Tıraktör 50 ile 60 beygir kuvvetinde otoşertertibatını haiz v 
benzinle müteharrik olacaktır. 

2- Tesviye ve kazmak nıakinası 12 kalemlik klek tertibatile ınü 
celıhe7 ve kazma tertibatı 7 dişli olacaktır. 

3 _ Tesviye ve hafir makinası tek!"rlekleri epbilir tertibatlı v 
aynı zamanda hendek hafr: için lazımgelen tertiba11la<'aktır. 

Maarif emanetlnden 
Sultrııahmette Tt>rzilik mektebi dahilinde haımlar için terzilik 

moda, çanıa~ıı-. şapka ve saire derslerini ihtivıeden bir (A~şa 
san'at mektebi) açılmıştır. Talip olan hanımlarıdıergiin (4,31)) da 
(6) ya kadar mektebi mezkur miidürlüğüne müracıt eylemeleri ila 
olunur. - 7 7 - __,. -----

Mes'uiMüdiri ESAT ı tA: .M 


