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Sebzeci, bakkal, havayici gıdaiye 
satan yerler kontrol edilmelidir. 
Memlellette pahalılıktan evel ihtikir vardır. Beynel
ınllel ik6wli sebeplerden doğan buhranı halletmek 

sonrap kalam. Fakat ... 

Evvelli ihtikara ' mani olalım ! 

il[: Günün poltikuı il Sanayi birliğinde içtima 
Çiçe ler açarken... V . p 
Es~i rumi .ı Mayıs, ar~ ~~~i~- arılan netıce: ahalılık 

de bır şenlak, şataret günu ıdı. 

Arabalar çiçellerle donadılır, her kontrolsuzluktan dogv uyo ... 
kes zevk ve sefaya dalardı; yazın .a. • 
tetrifi anlaşıhrdı. 
leri~~~a~~ s:~~;k=a:!: Bi:.irn söylMiğimiz de bWJluı 
kıyor, yflrek çarpmbama uğratıyor. bı·r .eey de!uı·l .' 
8erlbı sokaklarında bir Ktt-el· ~ o 
Emare harbi oldu. Olen Olene, 
yaralanan yaralanana !. •• 

Eler Paris zahıtaaı pek fiddet
li tecf birler alaasa, petiaden 3400 
kifiyi &erin bir mabzeae tıkmasa, 
asker teferber olmasa, o muhte
oem belde, o muazzam imran ve 
irfan merkezi Babil harabesine 
dönecekti. Polis valisi M. Chiap
pe atik davrandı, asayiş bozu~adı. 

Komünistler, aklıkları ı§&ret 
Uzerine, o gün harbetmeğe kat'i 
kararlarını vermi§lerdi. Günden 
güne artan bu kuvvet karşısında 
FramıE ve İngiliz hük:Ometleri 
fazla dişünmeğe mecbur oluyor· 
lar. İtalya, bu ziyadeleten tehUike 
bl'fıSıDda O kadar çok düşlndü 
ki dnletinin teklini bile değiftirdi. 

Deme.it ki on, on bir eeneden· 
beri inaaolar, birer millet ve 
devlet olarak k&l'fı ka111ıya gelip 
barbetmiyorı., kendi anlarmda 
boluıoyorlar. Harp meydanı artık 
sobktır. Buna • ımıf mücadelesi • 
di10!'.Jar· 

l>Onyayı düoündüren bu gaile, 

~i bioclen uzak! ••• 

kirlık vergisi 
niçin reddedildi? 

Ankara, 8 (buauai) 
Maliye encijmeni bl!P:!:1c: 

timiUDcfi lie1carl .. vetti9I 
da Sıhhiye, llrtiaat, Maliye vekl
letlerinin noktai nuarlanoı da 
dinledikten sonra bayle bir ftl'Iİ 
tarhı için Yozıat meb'uau Süley· 
man Sım beyin yaptığı tekilifi 
reddetmiftir. Jstihbarabma göre 
alakadar veliletlerden yalmz 
Sıhhiye vekaleti bu vergiye taraf· 
tarhkl göstermit ma baza vergi· 
den büyük netaiç beklememkte 
oldutunu ilive etmiıtir. 

-·En'cümeD mazbata muharriri 
Gaziayıntap meb'uıu Remzi bey 
encümenin noktai nazannı .,_ 
şöyle anlatb : 
-•Encümen evleDmeyi Yerli ile 
teıvika icbar etmekte faide bul
madı. Evlenmenin tahmil ede

Sanayi birliği dan toplandı. •• 
Dün Sanayi birliiiode bir iç- vukua geldiği m6nakaıa edildi. 

tima aktedildi. Bu toplanmaya • Bu lıua~ta. söz alan aran büylll 
birlik heyeti umumiyesi temamm bar ebenyetı havayic fiabnıa 
ittirak etti. Dünkü toplanıtta mütemadi yükselmesinde ildiucf 
mevzuu babı edilen mesail içinde esbabın teıirini kabul etmekl• 
en milhimi Hayat pahalılığı idi. beraber bu gibi mevat alım ıatm( 

Bu mevzu uzun uzadıya tetkik üzerinde müessir bir kontrol 
ve münakaşa edildi. Bilhassa olmasmın gayri tabii neticeler 
bavayici za111riye fi4tJarının verdifini söylediler. 
akıl almayacak ıekilde yük- Birlik, bayat.pahalahtı muele
telmainia iktisadi eıbaptan sile daha yakandan meşgul olmak 
llll, yoba bir ihtikir neticesi mi lcararile içtimaa nihayet verdi. 

Türkiyenin en se- 1 ~-·K~;ll~'";,.i;; 
wimli ~u kim? iki· güzel tefnka
''Türkiye 
en yakışıkh 
erkeği kim· 
dir?" Müsa
baka mıza 
devam edi
yoruz. Yu
karda foto
grafların ı 
gördüğünüz 
bu güzel 
ve gürbüz 

yavrular Zü· 
leyha hanı· 
~a Şakir 
lkydir. 

ı sevimli çocu ya başladik 
2 inci &ayfada 

Kapalı od 
Arsen Lupenin yeni 

bir maeerası --Ars ne Lup ni ~u harlikü: 
iade zeka ı ile, J rıil ) alnaz 
Fransa, butUn düny zah ta~mı 
~a~ırtan Ct.mtilmen hır ız ıı me· 
rakh sergiiz t1 ri ı i h " tim me. 
deni dün} da 1'. may n ve 
d~rin bir aiaka gı terın yen 
kunse kalmadı clenilebilir. 

ceği yük, bi:ıim teliklcımize göre 
vergi tesirinden daha apdır. n.ı 
Bunun için Süleyman Sırn beyin 
teklifi reddedilmiştir. Bu teklifin 
çok çocuk sahibi ailelere yardı· 

Kar )erimiz müsahakaJarı -
bilb11sa türkiyenin en se· 

_ vimli çocu-
k. d" ? ğu ım ır.,, 

Fakat M ric Leblanc 

ı!!ı.f ~~cni'!..'1:.!nırı. 
da Ars n Lupenin altla 
v l.P.h v ren 'en c bir nıace
ra~ını daha naldedhor. 

ma mtltedıir olan ikinci teklife 
gelince, bilahare düşünülebilecek 
ehemmiyetli bir mevzu telilda 
ettik. Encümen, tetkıkab aeti
ceıinde Türkiyede çocutun çok 
oldutunu, daha ziyade bakım 
ihtiyacı bulundutunu ve bu iti
barla çocutu çok olanlara yar· 
dım için çareler aranm.. il' · 
muna kanaat getirdi •• 

müsabaka-
sına son 
günlerde 
büyük bir 
alaka p;ös· 
termiş bu
lunuyorlar. 

Her gün 
glizel \e 
bilhassa 

_ gürbüz 25, 

30ı;amk İe>WArafı alıyoruz.Bütün bu 

fOtotraflan sıra i)c neşre· deceğ"z. 

TOrklyenln en ••
~mll çoc:uOu kimdir 

llfJsAMli KUPONU 

ZV-32 

TOrklyenln en ya. •*'' erkeQI kimdı 
llOMBAl.A KUPONl 

N•32 

Bu yeni macerasında bize 
aba sevimli 'e hamhaşka bir 

:.ahsiyet olarak gori.ınmekte<lir. 
~u,rfın ikinei snyfada ilk 

i tefrıkaınna haşladı 'ımı~ bu 
r~man, esrnrengiz ve cen 
himen h r~ızın, şüphesiz ki 
en emsalsiz maCf'ralanndan 
hirıni te~ ıl etmckt~dir. 

Bu yeni tefrikadan bat
ka. yene bugün dörd6neG 
pfamızda · 

Ol nenrinln 
hat!'raıarı 

l nvanlı "~ dün batladı· 
A;ımız yeni h·r tefrikaya 
da devam ediyoruz 

Bü) ük sinema yıidıanın 
: maeeralannı ani ttığı ve 

1 
hayatına ait gi li bir nokt& 
hırakmadı"1 bu habraları 

i merakla takip etlf"ttk ve 
Polanegri ile me bur Va-
lintino arasındak" mtinase
betlerin bütOn etırarını bu 
yazıJardac ~eueeekelniz. 

rnwa••ıaa •n 1 1 IFllHll t 

Konser' at var konsf'r~ 

Şehir lconservatl varı tal br si 
senelik konserlerini mayısın l \ ııca 
Cuma günu saat on beşte T < pe 
ba,, kaşlık t atro. undu v rccek· 
l ı <i r. 
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;;e:i:,myahui Belediye reW (~~~~:~:~~~~:~~~~~~~~~k···~:~~~~ .. ~:~ .. ::::~.::::~.~.~.-.:~.J 
·~ ... Bir iti li)rıkı it. göıımek 

iqih o 1,i nvmek. Bir tebri i)'i 
idare etmek it;in, hem o ıehrl, 
hem de bizatihi idareyi sevmeli .... 

• Bir şehri sevmek ? Bu, oa 
kolay 1eydi11 tabiidir. 

•F'"lllmt bir oehri idare etmek 
bülbötüabavka bir ıeydir. Kaç 
b~ reisi rsa o kadu da 
idare tftB . Ve ne kadar insan 
vara o kadar idareyi tenkit ve 
ınulrıekeme etaaek usulleri mev
eutta. 

•imdi, bfiyilk bir şehirin emini, 
belediye reisi, her şeyden eve), 
halk &{bi düşünmelidiri onun 
iatedqiai istemelidir, temenni 
ettiti:bl aalamalıdır. 

"Bin na:eyh bir belediye ıt:
lai filclitinden yapılmış bir kulede 
oturamu. Dairede kapisı asla 
bpah olmamalıdır. Ayni neza-, 
ket, a,ai ehemmiyetle her ke•i 
kabul etmek ve her kim hakkında 

• ohlna olıun müsavat kaidesine 
halel getirmemek mecburiyetin
dedir. 

• Her merasimde, her ntima
Ji_tte pll1a11 bulunmalıdır. Bu va· 
zifelini h.iç bir vakit bir vekile 
btrabmaz. 

.. Her •etim dinleyecek ve 
bepaine cevap verecektir. 

., l, görmek için şikayetleri 
"beklemek, istid' alara intizar et
ıııek? Y oook, böyle şey olamaz! 
FHAn mahalle i mal ediliyormuf; 
mualaldtra su gelmiyormuş; tu
lumbalar işleyememiı, salhane· 
ler kaa kokuyormuş.... ha 19Ja
laata gi"rif mek için reis hazretleri 
ıiklyetleriD, arzihallerin tevaliıi
ai beklene. o, i1i bir reia bey 
detiJditı. 

• Reia, ahaliye • surpriıe - ler 
yapacaktır: meaeli halkan haberi 
olmadaa meydaalafl, caddeleri, 
yoHan açacak, genişletecek, aüs
leyeoea. 

Bir sabah her k~ uyamnca, 
hiç u.u\madllt yerlerde fıalaye
lerd~• ıular fışkırdıkı görilleuk; 
aari aletlerle sokaklar sulımacak, 
şüpriilecek, karlar, çamurlar kal
dırılacak, ve, " Bin bir gece ,. 
Jnasallarmc!~ olduğu gibi halk 
hu lceran e'lere hayran hayran 
b•bcelc. 

•Belediye meclisinden kuvvetli 
krediler- alıp amele evleri yap
dımcak, su, gaz, elektirik, kaldı
.,., ufalt işlerini yoluna koya· 
cala, J9Y8 lcaldmmlan yaptıracak, 
falrat ~gi verenleri mahvedecek 
d.,..de munzam kesirler iste· 
m.,..oel&. 

"Geoe - gündüı: hayat pahah
Jıja ile pençeleşecek. Bunun için, 
her g'lı;ı mü her gün başka yer
lerde öte berinin kaça satıldıkını 
öğrenecek; tüccarı, nafı etrafına 
toplayacak , onlara narhlar ve 
bvem'ler kabul ve daima Hatları 
ilh ettirecek .. 

"Şehremininin, belediye reisi
llİ9 pkası yoktur. İşciler kendi 
evlatlan, arkadaşlarıdır. Amele- r 
ye yardımlar edecek, cemiyetle
rine tahsisat verecek. istedikle
ri vakrt içtima salonlarını emir· 
lerine amade bulunduracak, hiç 

"lKDAM,, u1 Tefrikası :1 

Kapalı oda 
Naurice Leblanc 

-1-

Bir cinayet oldu . 
"Şu Fran<=:a topr ğında onunla 

bir zamanlar k şı kar§ıya geldiği
mi söyler-.em. , 

Elizabeth. bir genç gelin ef
kati ile, bir tek sözünü sihir gibi 
dinlediği Paul Drlrozea Laklı: 

- Siz ikinci Vilhelmi Fransa
da gördüntb: mü? 

-GözlerimJe gördüm, Hatta ona 
tesadüfümün teferrüatını bile 
unutmam, Epeyce zaman geçtiği 
halde .. 

Sanki bu uı.ak hatıra onda 
acı fikirler uyandırmış gibi bir
denbire ağırlaştı. 

Elizabeth dedi ki: 
- Paul, ne olur, anlat şunu! 
- Anlatırım. O tarihte vakıa 

çoctktum. Fakat hadıse oyle fe. 

bir surette zarar j'Örlaemeı..ini 
temift edec:r:la:. 

" Çoeuklara günl meldepler 
yaptıracak, sıhlı!, havadar, ferah 
mektepler... Haıtalara, ihtiyarl.
ra iham gelen müesseseleri VÜCU· 
da getirecek. 

"..... İtmi. fenni, san'ab t~
vik edecek. Oarillfünun Jehirleri, 
konservatvar, müze e~ence ve 
temaşa yerleri, gezinti mahalleri 
reia beyin himmetini bekler. 

"Ticareti ileri götürmek için 
panayır, kongre, bayram, balo, 
yaz ş.enlilderi• gibi teşebbüslerde 
bulunacak. 

"···· Ve sonra, her sene diyar 
diy r c' olaşıp şehrinin, ielıirlerin 
en güzeli, en zengini, en•can!ı•ı 
oldugunu, mahsulatmın pek nefiı, 
otellerinin pek rahatlıklı, ahalisi-
nin gayet kibar olduklarını ilan 
edecek. 

"Eğer böyle hareket eder1e, 
ihtimaldir ki şehirdaşları, günün 
birinde, filin reis, şehrimize bir 
miktar iyilik etti ... derler.,. 

*** Kavis içine aldığım bu satır-
lar benim değildir. Bunlan ya· 
zan, Fransada Dijon şehrinin 
belediye reisi ve ayni zamanda 
meb'usu M. Gaston-Gerard dır. 
Mösyö, belediye reisliğini i.şte 
böyle anlayor. 

Gazetenin biri bütün fran91z 
şehirlerinin belediye reislerine 
vazifelerini nasıl telakki ettikleri
ne dair bir takım suallet soruyor. 
Cevapları bir bir okuyorum. istih
sal ettiğim neticeye göre şehirle-
rin imarına sebep olan en büyük 
amil, şehre ve ahalisine olan mu-
habbet-tir. 

Lyon şehremini M. E. Herriot 
(sabık ba~veki!), cevabında bü-
yük ve umumi vatanla, küçük ve 
hususi vatanın farkını gözlerde 
~reMüm ettiriyor. İptida bir 
insanın husu!i vatanı, yani ehri 
ve ya köyü, oı,dan sonra bütün 
vatan, bütün millet. Umumi vatan 
bir çok küçlln vatanların mecmu 
hey' etidir. Hamiyet aşağıdan 
batla", yokarıya do~ru gıder ... 
Maddl biç bir menfaat mukabi-
lindt: olmayarak, senelerce, ge· 
ceh-gürıdüzlü, doğduğu, büyüdü-
ğü nahiyeye, fehre hayatını ve
ren kimseler var. f ~te bu gibi 
hamiyet erbabınm himmeti ile
dir ki garp şehirleri, hatta köy
leri günden güne imar ediliyor, 
tekamül ediyor, güzelleşiyor. 

M. Gerard'ın sö%lerini belediye 
reislerimiz birer vecize gibi ez
berlemelldirler. - Celal Nuri 

Alman sefiri Ank.arada 
Alman büyük elçisi her " Na

dolni ,, dün akıamki ekspresle 
Ankaraya gitmiştir. 

Alman sefiri Ankarada, esaı
ları Berlinde sah çekilmiş olan 
Türk • Alman hakemlik ve bita-
raflık misakını 
edecektir. 

merasimle imza 

ci şekilde hayatıma karıştı ki, 
size bütün teferrüatı ile anlata· 
bilirim. 

Vagondan indiler. Tren en son 
istasyon olan Korvinyi de, yani 
huduttan altı fersah mesafede 
durmuştu. 

istasyonda fevkalade bir kala· 
balık, bir harekat vardı. Çoğu 
asker ve zabit olmak üzre köylü, 
amele. burjuva, çeşit çe~it insan
lardan ibaret olan bu halk trenin 
hareketine intizar ediyordu. 

Temmuzun son per:;;enbesi .• 
Yani seferberliğin ilanına takad
düm eden ilk perşenbe .. 

Elizabet asker kaiabalığını gö· 
ıünce kocasına daha ziyade so· 
kuldu. Titreyerek: "Üb, Paul, de· 
di, bari muharebe olmasaydı,, 

- Muharebe mi? Haydi canım. 
- E. bu kadar a&ke:... Sonra 

§11 hudut oehrinden hicret eden 
bütfin ,u aileler.. harp olmasa 
insan yerini yurdu!lu bırakır mı? 

- Bf'n zannetmıyorum. 
- Demin gazetede sen okuyor· 

dun, ahval fena, diyordun. Alınan· 

Tevziat bayramd- Bir ltalyan hava Japon sergisi ya-
an eve) yapılacak. filosu geliyor kında açılıyor. 

Ga)'ri mübadiller cemiyeti ida
re heyeti tevziat işlerinin dataa 
mlispet ve seri bir şekilde yapı
labifmeei için tevziat komisyonu· 
nun bit- büro haline konmasana 
karar vermiştir. 

Bu büro mes'ul bir müdikle 
iki katiptea müteşekkil olacaktır. 
Tevziat komisyonu azalanrun al-
makta oldukları hakkı huıura 
mukabil büro memurlarına maaf 
verilecektir. Gayri mübadiller ce· 
miyeti idare heyetinden bir zat 
her hafta büronun mesaisini kon
lrol edecektir. Bu suretle tevziat 
işlerinin deha saHm mecraya gi
receği zannediliyor. 

Tevziata gelince, komisyon 
ikinci listeye ait tetkikatını ikmal 
etmiştir. ikinci listeye yüz ki~i 
ldhal edilmiştir. Bayramdan evci 
tevziata başlanacaktır. 

Emanette 
Deniz hamamları 

Bu sene de deniz hamamları .. 
nın betondan inşası kabil olmaya
caktır. G~çen seneden kalan ah
şap deniz hamamları eski yerle· 
lerinde ve eski şekillerile açıla· 
caktır. 

Adlivede 
Kadriye hanım mes'elesi 
Müstantik Hikmet ive Naum 

beyler Kadriye hanımm tahkıka· 
tına devam etmektedirler. 3 gün· 
dür Kadriye hanımın isticvabına 
devam olunuyor. Bugün Kadriye 
hamının ise cvabı bitt:tl takdirde 
mevkuflardan "Nasır., beyin isti· 
cvabına baılanacak, mumaileyh· 
ten sonra da Ali Riza bey dinle
neceklir. 

ikinci Hakuk relei 
ikinci hukuk mahkemeai re· 

isi Ra§'1p bey, adliye vekale
tinden tekaüte sevkini talep et-
mit ve bu talep kabul edilerek 
mumaileylı awkatlığa batlamış· 

tır. 1 
Bir sahtekir mahkemede 

Mihaliçeık ormanlarına sahte 
verasetname ile tesahup eylediki 
iddiasile hakkında tahkikat ya
pılan Nazmiye hanım 6 ıncı is
tintak daire.ince hakkında verilen 
lüzumu muhakeme kararile mah
kemeye sevkedilmittir. 

Himayei etfalin Bayram 
eeyyahatı 

Himayei Etfal lstanbul mües
sesatı menfeatına Kurban bayra
mında tertip olunan seyahat i~in 
tabettirilen biletler cemiyetin ls
tanbul merkezile lı bankası, Os-
manh ve Doyçe Bankalarında sa
tilmaktadır. Seyahate ittirak ed
ecekler nihayet Mayısın 12 inci 
pazar günü akşamına kadar bilet 

tedarik etmeğe mecburdurlar. 

ya hazırlanıyormu~.. Ah, Paul, ya 
senden ayrılırsan, ya sen yarala
nırsan, ya .. 

Paul kadının elini şıktı: 
-Korkma Elizabeth, dedi; bun

Jardan hiç Lıri olmaz. Muharebe 
olması için, birinin harbi ilan et· 
mesi lazım. Böyle müthiş bir 
karar verecek deJi kim olabilir? 

- Korkmıyorum. Hatta sen 
askere gitsen bile cesaret göste· 
receğim. Yalnız bu bizim için ol· 
duğu kadar başkaları için de pek 
zalimane olacak. Daha bu sabah 
evlendik Paul.. 

Kalabalığın içinde bir hare
ket oldu. Herkes çıkılacak yere 
doğru gidiyordu. Anlaşıldı. Bir 
ceneral, yüksek rütbeli iki zabitle 
İitasyonun avlısındaki otomobile 
doğru yürüyordu. Bir askeri ban
donun sesı duyuldu. lstasyon 
caddesinden bir piyade taburu 
geçiyordu. Az sonra da on altı 
beygire koşulmuş uzun menzilli 
bir top. 

Paul iki valizi iki elinde bek-

Yakında şehrimizi ltalyan tay· 
yareleriuden mürekkep bir filo 
ziyaret edecektir. italyan tayya
releri hava kuvvetlerimir:e men
sqp tayyareler tarafından k81'fı· 

lanacalc:, Y eşilköy hava istaısiyonuua 
ineceklerdir. İtalyan hava filosu 
şehrimizde bir gün kalacak, sonra 
garbi Aaya, Suriye, Filistin taraf· 
larında bir cevelan yaparak 
f talyaya avdet edecektir. 

Poliste 
Polis motosikletleri 

Polis müdüriyeti, zabıta ıçm 
yeniden 20 bisikletle 5 motosik-
let satın almayı kararlaştırmıştır. 
Polis alayına mensup guruplar
dan bazılarının da bir kaç güne 
kadar " Ankara ,, ya gönderil
meleri kararlaıtırılmı1br. 

+ Bir hınız kumpanyası -
Zabıta memurları lstanbulun 
müteaddit semtlerinde karman· 
yolacıhk eden Osman, Aziz ve 
Sabri isimlerinde üç kişiden iba
ret Lir kumpanyayı yakalamıştır. 
Haklarında tahkikat yapılmak
tadır. 

Hahlteml@rd 
-O- Kocasını aldatan kadın -

Posta idaresi erkanından bir zat 
tarafından zevcesile Corumlu bir . 
tacir aleyhine açılan davaya dün 
ikinci ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Müddei umumt muavi· 
ni bey müddei zabn zevcesile Ço
rumlu tacirin mücrümiyetleriae 
ve hadisede maznun diğer iki ka-• dmın beratını istemi~tir. Muhake· 
me karar için bıraktlmıştır. 

HUlelerrJlt 
Halil bey geldi. 

Alman Asarı atika "enstitüsü
nün 100 züncü senei devriyesi 
dolayısiyle berline giden Müze
ler müdürü Halil bey dün şehri
mize avdet etmiştir. Mumaileyh 
Rerlinde asarı atika hakkında 

bir nutuk irat etmiştir ve tilrk asarı 
atikasmdan bahseylemiştir. 

Mahpuslara yemek 
Dört aya yakın bir zaman

dan beri te•kifhane ve hapisane
deki mevkuflara yalnız kuru 
ekmek verilmektedir. Vaziyetin 
bu şokilde devamı Dahiliye ve· 
kiletince mahzurlu görülmüt ve 
temmuzdan itibaren yemek ve
rilmesi emrolunmuştnr. 

300 mahkum kurtuluyor 
Yeni af ve te' cil kanunu tat

bika başlandığı zaman, bu ka· 
nuodan yalnız: idamlarla 300 ka-
dar mevkuf ve mahpus istifade 
edecektir. Henüz hapisaneye gir-
memiı olanların mıktan daha 
fazladır. 

lerken, getirli ve kadife külotlu 

bir adam yaklaştı ve şapkasını 
çıkararak selamladı: 

- Müsyü Paul Delroze zatı 
aliniz mi? Ben şatonun bekcisiyim. 

Açık ve azimli bir çehresi, 
güneşten .kararmış bir yüzü vardı. 
Hülasa uzun zamanlar iıinde ve 
yerinde kalmıo ihtiyar bir emek
dar! Bu adam on yedi senedır 
Elizabc thin babaeı kont Dandvil 
için karvinyideki btiyilk malika
neyi idare ediyordu. Paul: 

- Ah, Jerom sen misin? dedi 
kontun mektubunu aldmız demek. 
Hizmetciler geldiler mi? 

- üçü de bu sabah geldiler 
efendim, karımla ben de yardım 
ettik, şatoya bir az intizam verdik. 

Jerom, Elizabethi de selamladı. 
- Beni tanıyabildin mi .Jerom? 

kaç sene var ki şatoya gelmemiştim. 
Matmazel Elizaheth o zaman 

dört yaşında idi. Kontesin ölü
münden dolayı ne kontun, nP.de 
sizin şatoya gelmek i~temediğinizi 
lığ~i;m1iğimiz zan.tuı içimize hüzün 

Galatada vağonli binas1Dda 
açılacak olan Japon sergisinde 
teşhir edilecek eşyalar Japonya
dan gelmiştir. Sergi mahalli ola
cak ıalonun tanzimine başlanmış
tır. Japon sergisi Haziran ibti
dasında açılacaktır. 

Kacalı llaberlfH. 
+ Çohacıyan hanı - Tamir 

görmeyen bazı eski hanlar, sa
hipleri tarafından tamir edilme
dikleri taktirde emanet tarafın
dan tahliye ettirilecektir. Çohacı· 
yan hanı sahibine de tamir içiu 
tebligat yapılmıştır. 

+ KöprU kulbeleri - Terfi 
ameliyesinden sonra, köprünün 
Karaköy cihetindeki dubalardan 
birinin tebdiline lüzum görülmüş· 
tiir. Bu duba dekiştikten ıonra, 
ufak tefek tamiratla beraber köp· 
rü kulbeleri de inşa edilecektir. 

+ Akalliyet mekteplerinde -
Akalliyet ve ecnebi mekteple
rinde tarih, yurt bilgisi ve cog
rafiya gibi derslerin de eylül
den itibaren Türlıcce olarak ted
risi takarrür etmiştir. 

+ Konsc:rvatvarın konserle
ri ,- Konservavtar talebesi ya 
kında iiç konser verecektir. Ya· 
rm verilec*"k ilk konserde Kon
servatvar korosu aı monize edil
miş AnadQ)u bavalarrnı taganni 
edecektir. 

-0- Dainler vekaleti - Pariste 
toplanacak düyunu umumiye 
meclisine Türk dainlerı sıfatı ile 
müskirat inhisar miidijrü Zekai 
bey, hükumet konıseri olarak 
maliye müstepn Ali Riza bey 
i~tirak edeceklerdir. 
+ Kurban bayramı - Buse

ne kurban bayramı mayısın 20-
ınct pazartesi gününe isabet 
ediyor. 

Vukuat 
+ Yaka!anan sarhoşlar - Sa

matyada oturan Nazif, lbrahim, 
Rasim ve Artin ismindeki şahıs
lar son derece sa! hoş olarak 
öteye beriye sarkıntılık ettikle
rinden polisçe yakalanmışlardır. 

+ Otomobil kazası - Şoför 
Ali efendinin idarasindeki 

otomobil, Kule dibinde oturan 
Süleyman efendiye çarparak 
yaralamıştır. 

-0- Hırsız hizmetçi - Lalelide 
apartmanlarda oturan "Ziyaettin,, 
beyin 500 lirasını çalan hizmetçi 
Müzeyyen yakalanarak tahkikata 
başlanmııtar. 

-O- Bir dolandırıcılık - Kapah 
çarşıda kuyumcu Ovadiıe beş 
lira deyerinde bir yüzüğü 50 lira
ya satmak sur~tiyle dolandıran 
iranh Haşim polisçe yakalanmıştır. 

çöktü. Kont bu sene de gelmiye
cekmi? 

- Hayır Jerom, zannetmiyo
rum. O kadar sene geçti, babam 
hala kederini unutamadı. 

J erom valizleri aldı ve kirala
dığı bir arabaya yerleştirdi, Bü
yük bagajları da çifliğin arabası 
ile gönderecekti. 

Hava güzeldi, arabanın körü
ğünü açtılar. 

Arabaya bindikleri zaman şa
tonun kahyası: "Yol uzak değil, 
dedi, dört fersah tutar, yalnız 
yokuş çoktur.,, 

Paul, sordu: 
- Şato bari oturulacak gibi mi? 
- Görecf'k::;iniz ya efendim, 

artık pek o kadar hayrı kalmadı. 
Karun efendilerimiz geliyor <liye 
o kadar memnun ki.. 

), ol dikleŞmi:;ıti. Araba Kor· 
vinyi tepelerini tırmanıvordu. 

Paul anlatma~a başladı: 
- Sana stıylediğim gıbi Eliza· 

betlı, o tnritttckı facia unutuJmaz. 
' Bili) (\l"<:Untız ki babanı vedeıhıl~ 

===~ 

a 
Çocuk bakımı 

-3-
Valide sfitlle beelenmenlo 

çocuk ve validesi içbı çok &i
deli olacağını dün yazmıştılll• 
Zengin ve kibar keçinen kN 
dınlar çocuklarını afit nineie' 
re teslim ederler, bu surede 
gerçi çoeuklanna tabii ıfit 
lçirirlerse de süt nine ile uğ
raşmak ta ~ok yorucu oldu• 
ğu gibi bir çok ta mahzurlal'I 
vardır. Süt nineden frengi ve 
verem gibi hastalıklar geçe
bileceği gibi bazı bünyevf '' 
seciyeye ait haller de geçebilit• 
Çocuk emzirınenin sihhat ye 
güzelliği bozacağına dair olao 
sözlere kıymet vermemek J.a· 
zımdır. Bilhassa hastalık bu· 
laşması tehlikesi karşısında 
süt nine meselesi hüebfttüıı 
ehemmiyet kazanır. Şu kadar 
ki eğer mutlaka süt nine kul• 
lanılacaksa onu seçerken çok 
dikkat etmek ve bilhassa ka• 
nana baktırmak ve ciğerleri• 
ni sıkı blr surette muayene 
ettirmek icap eder. Cahil ıilt 
nineler yüzünden sibhatlal'I 
Ömürlerinin eonuna kadar bo
zuk giden çocuklar çoktur. 

Lokman Haktrrı 

Tasrada 
9 Izmirdeki komünistler -

Tahkikat ikmal edilmiştir. Yakın
da muhakemelerine baılanacakttf • 

-0. Demiryollar kongreıi -
Umum demiryollar kongresi ge-

n pazartesi Aydı <iemiryollan 
ıdaresinin büyük sal uuda top
Janmıstır. Kongrede devlet demi~ 
yolları umum müdür muavini 
Rifat beyle Aydın ve Kasaba 
ve temdidi;; şark demtryolları, 
Adana • Mersin demiryolları mü• 
dür ve mümessilleri iştiralc et
mişlerdir. 

-0- incir istasyonu - Aydın· 
da açlıacak incir istasiyonu için 
iktisat vekaleti 0,000 lira ver• 
miştir. lAtasiyon Haziranda açıla• 
cakbr. 

-Gt Tirede elektrik - Tire be
le<Jiyesi şehrin elektrikle tenvi• 
rine karar vermiştir. 

+ 25 kuruşa y ogurt- Afıyon 
belediyesi koyun yogurduna 25 
kuruşa nark koymuştur. 

+ Cenupta gene şekavet -
Taşlı aşiretinden Çaglı ogulla· 
rından Sofu üç arkadaş ile Re· 
sulhanda bır pusu kurmnş ve 
ci:ıı:re karvanına taaruz etmiştir. 

Katırcılar mukavemet gösterdik• 
leri için şakiler bir şey yapamadaD 
firar etmitlerdir. Yalnız Fersuh 
isminde bir katırcı olmüştür. Ta• 
kip neticesinde şakıler saklandık· 
ları yerde bastırılmış, Sofu ağır 
surette yerde olarak arkadaşlara 
ile beraber yakalanmıştır. 

.:in en iyi bir dostu idi. O da 
faciayı gazetelerden öğrendi. Eğer 
size bir şey söylemedi ise, ben 
öyle istediğim içindir. Çünkü bu 
acıklı vakayii size ben anlatmak 
istedim. 

Eller birleşti. Paul söyleye· 
ceği her kelimenin dikkatle din· 
leneceğini biliyordu. Devam etti: 

- Babam öyle adamdı ki kim 
yanına gelse muhakkak muhabbe
tini celbederdi. Bir nevi hayat 
adamı. Yaşamaktan memnun, her 
zaman neşesinden kabına sığmaz. 

70 senesinde gönüllü asker 
yazıldı. Askerliğe öyle altştı ki, bir 
defa Tonkine, bir defa da Mada· 
g&!'ikaTa gitti. Oradan dönerken 
rütlıesi ) iizbaşı idi ve göksünde 
lejyon .donor nişanı vardı, evlendi, 
Fakat altı sene sonra dul kaldı. 
Annem öldüğü zaman ben ancak 
dört yaşında idim. Babam o za· 
mandan sonra beni pek canlı bir 
muhabbetle sevmeğe başladı. Bir-
zat t rbiyeme itina etti. Beni hi1· 
hassa cessur ve sağlam yetiştırmek 

[Bitmedi l 
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Af ve tecil kil· Berlinde tev· 100 misafir 
ııunu çıkıyor kif edilenler zehirlendi 

Cemiyeti belediye 
tl,(Jf& taplanaralc 

müzahere etti. 
Cemiyeti belediye dün birinci 

reis vekili Ferit beyin riyasetinde 
toplendL Encümenlerden gelen Ankara, 8 [huusl) 

,. Adliye encümeai bugün adli
h• v~kili Mahmut EUt beyin 
.,:-Unle kababet efalinin affı ve 

~· ceraim, takıbat ve hüldlmle
kının te'cili liyihaaanı miza· 
b trde ve adliye vekiliain iaha· 
n an 10nra liyiha aynen tu

tip edilmif, yalım ceza kanunu· 
~~,!~yihanın mebaiade rakmlar 

1.-...ı bap, fasıl, ve maddele· 
rhllll yanına aev'i ceraim itibarile 
:d:J'ları kanunu taVZlh için ilive 
._uıni~ir. Encümen mazbatası 
._.. a verilmittir. 

liudu-tta-şakıler 
Ankara, 8 [A.A] 

~ liliaten 1'ildirildiA'iae göre 4 
L~ ,.ceıi Suriyenin karıııında 
•unan 11ebu Asaf,, aşiretine =:p altmıı müallih şakı 
ı._:- u 199Uek 11Musip,, köyüni 
..,_llUf ve 243 koyun g~bederek 
~uba 1&9Ufmutlur. Köyden bir 
"'lfl yaralanmıştll'. 7 NiHD 929 
Jtce.i bucludu Deli O.man ci .. 

ti
~den ıeçen onbeı kitilik bir 

ye çetui 9 Niun gecesi Ce
L!!::-.. bereketi• •Hacı pebekli,, 
"""'Y'lni basarak bir çok para 
t!etaifler ve iki çocu!u kal
iatl ı~la~ır •• Köylülerle muka: 

eıı uzenne Çt'C11i&r gen 
:'_~ıfbr. Ayai çete iki yolcunun 
---~ ve bayvanlarlDI almıt ve 
~ Nilan gecesi Suriyeye ıeç
--,qr. 

Ak·-.,,,..., ..... 
Ceaevre, 7 {A:AI 

Akvam eem~ i~t 
~titari komitesi M. Theunilin 
"YaaetiDde toplanarak 1927 kon
fer.nıınan icra ettiği tesirler hak· 

müıakeratta bulunmuQ 
k nf hhuı M. Papo • 
1 o eraaı tarafuadan tavsiJe edi· 
dn hutuaatm zirai •uiyet GzeHn-
e P!k az teliı:_ _yap•t olcluta· :!' ~lemiftir. Macar murahh• 
~' Denicke ziraat ilelaindeki 
-.oran bakbnda tahkikat yapd-t:u'• istemiştir. Fransa mUrah· 
te ı M. Semayı iktisadi vaziyet• 
leL ı&rüleıa ıeri ve tersine giditin 
L~!Plerini arayarak sun'i suayii 
.....:111 ve iDdi olarak himaye et
~ ~libi zararlı bir adetia idame 
-uqitmi iıpat eylemiftir. 
litti'?:-~claear himaye u1Ulünün 
diltl'"iC tevessü ettiğini kaydeyle .. 
ı.~n IOllra Amerika rekabetine 
i:'ı koyabilmek için Avrupalı
,._~aında iktisadi bir teıldlit 
~~ getirilmesini taYıiye et
J:!U'· M. Loucheur müşldllib 
~anan izalesi iktisadi noktai 
~dan bir Avrupa hüktmeti 
~ehideai vücuda ,etirilmesile 
i.a~ldin olabilecelini ve bu tet
;r'- siyui aoktai nazar hila&na 
e.at"-" eaulı hiç bir mütkül mev-

olnaadıjını ilive eylemiştir. 

°(fep aynı nakarat 
Paris, 7 [A.A] 

Schacht muhbrası mütehas
~ heaüz tevdi edilmemiştir. 
ıaL~i IUl'ette cereyan eden mü· 
_--.atta M. Y oung ile M. Stamp 
!i!cledeceji thtirazi kayitlere 
tdi~h devletlerce müzakere 
li ~ete müsait bir ıekil verme
.~!_• M. Scbacht nezdinde 
~ne tepbbüalercle bul1111-
-.......uar. 
ı._ M Schachbn ihtirazt kayitleri 
".eıa llluhbraıına yarından itiba· 
~evdi edecefi ümit olunuyor. 
h anların lcleyec:eti taksitlerlt! 
'i "ıılann alacaklılar ar.-da t.ak

hakkında uzun ta&ilib havi 
Gang muhbruınm da ayna 
da verileceji zamıoluau· 

llıerikanm gflmrflk tarifesi 
Londra, 7 (A.A) 

i Wasbingtondan bildiriliyor: 
t mümeailler mediaine 
......... _ı __ edil celc olan yeni pmrük 

1 beklen'ldijinden fu1a 
-...... , .. ,.... aıakla beraber, Am~ 

b · r çok kimselerin mem· 
··••ı·v~11ı.-... ı:ğini celbedecektir. 

Berlin, 7 [A.A) 
Bir mayu güaü tevkif edile• 

hia kadar kiıiden ancak 117 si· 
nİD mevkufiyeti idame edilmiş, 
bunlardan da 72 si bugün sahve
rilmittir. 

Hambourg, 7 [A.A] 
Zabıta faaliyette bulunmuı 

menedilen komünist tqkilib 
merkezlerinde taharriyat yapıl-
mıtbr. 

Berlin, 7 [A.A) 
Saksonya, hükumeti komünist 

ubık muharipler cemiyetlerinin 
faaliyetini men' etmiftir. 

Berlia, 8 (A.A) 
Bir mayaı pal çıkan karga· 

plaklar emuuıda vefat edenlerin 
cenaze meruimi bugün yapıla .. 
caktır. Bir çok amele ve müatala
demiD uat 13-30 dan 14 te kadar 
çalqmayacakbr. Umumul nakliye 
vasıtaları 5 dakıka işlemeyecektir. 

Bir mayısta 6lenlerin akrabamdan 
hir çotu katil davası açmaşlardır. 
Sol cenah gazeteleri kordon alb· 
na alman mıntaka haricinde bu
lunaa bir çok kimselenn de aldü
tünü yahut yaralaadatını yamwk· 
tadar. Berliner Tagblat gazetesi 
iitifaf esnaaıncla n.ec1iJea za
bıta teblijiain bakikab tahrif ve 
taoir ettipi kaydetmekte ve 
ucak bir zabıta memurunun ya-
nlan•ıı olm•pNR •müsademeler,, 
halclaada ae diifünülmeıi lizım 
plcliliDi ıöaterdilini illve eyle
miftir. 

MantM, 8 (A.A) 
Bir dq;inde 100 davetliden 

80 ni zehirlenmiş, ıelinin babası 
llmiiftür. 

Beover memnun 
\Vuhiagton, 7 [A.A] 

M. Hoover, Cenevre konfera
ımda tahdidi tealihat sahasında 
elde edilen neticelerden ve bil
lluaa bathca bahri devletleria 
bahri teslibabn tenkisi için Ame
rikan hey' eti tarafındo yapılan 
teklifleri kabul etmiı olmalann· 
dan dolayı fevkal' ade memnun 
olduğwau beyan etmiftir. Her ne
kadar yeni bir bahri koaferana
ın içtimaa daveti için kat'i ve 
sarih tertibat almmamıı ise de 
M. Hoover bu sabada pek yakın 
bir istikbalde seri icraata giriıile· 
ceği mtltaliasında bulunmakta .. 
dır. 

Sui kast 
Kovao, 7 (A.A] 

M. Voldemaru ile refikau, 
yeğeni, yaveri ve emirber babiti 
dün saat yirmiyi yirmi geçe bir 
tiyatroya girecekleri eeaada tiyat· 
ronun bahçetiııden bir kaç el Rlih 
•bhmttır. Çıkan korşunlarua tesi
riyle yaver derhal ölmfl" emirber 
zabit ciğerinden, M. Voldemaruın 
Jeleni de bnundan alJr mreate 
yaralanllllfbr. M. Voldemaru ile 
refikama u.abet -taki olmamqtır. 
Mütearnzlarm bç Mti oldultı 
anlatılmamıftll'. 

Dombay, 6 [A.A] 

mazbatalar okunarak kabul edileli. 
Bu meyanda 340 dan evnl tah· 
sia edilen emanet mütekait ve 
eytamuıın 10 senelik maaşlarının 
pefiD olarak verilmesi, Cerahpaşa 
hutahanasine almacak elektro 
emanetin tahsisatının 929 büt
çesine naklile haziran ayında 
ıaübayaasa ve 928 mali aeneaiain 
bitamina kadar hutahanede ih
tiyacabna medar olmak üzere 
12000 lira tahsiaat kabul edildi. 

Bir uat sonra ikinci celse 
açıldı. Oıldldar, • Kıııldi hattınm 
daha 6 buçuk kilomettre temeli .. 
di. münasebetiyle k181kli tramvay
lan tirketi tarafından istenilen 
160 bin lira kabul edildi. 

l>Oakü et:lsede , Türkiye 
milli bankasiyla 909 harçları 

hakkında husule gelen itilif mü· 
zakere edilecektir. Eveli Muhit .. 
tin bey söz alarak dedi ki: 

Polie, yeai brqıkhklar çıkar
maRa çahfaD 300 tahrlkltcıyı tevkif 
etmİftir. 

Pençapta kolera 
.. ,_.ı.ı.~~- l.LAJ 

..... ~J; 

ICmpplıklann vuku buldafu 
-ı.ueterdeki tüccarlar tazminat 
iltemektedir. Rayhiıtar bltçe 
encümeninde M. Sa•ering 1 Mayaa 
iğtifqının komilniltleriD hattı 
ftı •ztmd• .~i·-.;·~,.illııl-~M~_.'* 
telaff, ubttaJa •••va w 
ebniftlr. etmft olan lofcıınam teveed ve 

iDtif91'1Da mani olmak içia lbım 
gelen tetbirleri almqlardır. 

- Bui tili&aamenin hey' etinizce 
müntahap encümen tarahadan 
ıür'atle müzakereaiDİ bizzat ben 
tale~ etmiştim. Bu itibarla kendi· 
leriae tetekkiir ederim. F abt 
enclmen mazbaı.tım daha bu
gün azalara datıtmaşbr. Herkes 
münderecabna daha timdi ~ 
oldu. Bu iölif mühim bir mes' e
ledir. Blltüa tehri alibdar eder. 
ArkaUfların kanaatlanm tam 
ve lcimil tekiıde izhar etmek li
zımdır. Bunun için de mea'elenin 
tamilci Ye bu bapta 10rulacak ıu
alleria tespiti lizımdır. itte bu
au için celsenia talikini isterim • 

Bu talep -bhll ıeleıek pa-
zar günü içtima edUmMi kuar
latarak celaeye nihayet verilmif
tir. 

1 

•Nuyork,, ta mali )tahran 
Londra, 7 [A.A) 

Nuyorktan Daily Mail e bildi· 
riliyor: F edeni Reae"e Bank 
müdürü M. Roy Young, San Fr
ancisko da irat etmiı oldutu bir 

NO mukaveleai 
Kahire, 7 (A.A) 

Nil ıulan baklanda lngiltere 
ile Mısu arasında akdolunan iti
lifname bugün imza edilmiftir. 

nutukta, milli taaarruflann ted
rici surette speküluyoıı pyesi· 
nde kullanıl- dola,Wle mem
leket kreGllİllİll büytik hir tehti· 

Taırada 

Bulgari~ gittiler 

" Türk maarif mi 
temamen tekamül 
etmiş buld'uk ,, 

keye maruz buluadutunu söyle
miştir. Mumaileyh, ba beyana-
bna ilaveten mevduabn yavaş 
yavat çekilmesinden haaule ge
len bofluklan doldurmak için, 
bankalann ya eshamı zaranaa 
utmak ve yahut yüksek faizle 
para istikraz etmek mecburiye
tinde kalmaktı olcluklannı ifade 
etmiftir. 

Bir bal 
Zagrep, 7 (A.A) 

Hususi bir müesaeaecle dina
mit ittiali neticeli oluak yedi 
amele ölmüş , iki ifci de atır 
surette yaralanmııbr. 

Jandirk gOnft 
Paris, 8 [A.A) 

M. Docmergue, M. Poincaıi 
ile r.azırlar ve ceneraller, • Jeanne 
d' Aarke,, şenl'lderinde fhazır bu· 
lunmak üue, Orleans a gibniş.. 
lerdir. 

S;vıı ae!"Iİei 
Madrid, 8 (A.A) 

Kıtal ve luraliçe Ue bük4met 
etkim, lıpaayol • Amerikan se
rgisinin ldlfat merasimini icra ı 
etmek içm •Seville. e gitmifler- I 
dir. 

laglllsipisl-i 
Lonclra, 7 (A.A) 

29 NiMD tarihinde lagilterecle 
ıpizlcıin mıktan 1,163.800 e ba
lit bulun-.kta idi. Bu miktar 
blr evelki haftaya nuarea 23,087 
ve pçen ~nenin aynı devreeine 
niıbutea 27,797 fazladır. 

Gui hazrfltlerinin validelerinin 
kabri - Reisicumhur hasreti rınin 
valideleri ban m n limirile Karşıya· 
kada Osman ıade mevkündeki camide 
bulUD1n kabri etrafına bir park ya· 
pılacaktır. 

• Yeni Adliye ta nl ri Adana 
sulh hakimliline Bartın Aza m llzı· 
mı ecati, Bartın Aza mülaziml"lnne 
Mektebi Hukuk meıunlarından Ahmet 
Medeni, C:a n un m d 1 i umumı mu· 
avinli6rine Rize a al l(ın n mustafa 
Htise~ in Hüsnu, Es ıtehir h imli· 
ğine Sındırdı müddeı umumisi R uf, 
Artıkova sulh hikımlt· oe Ta§ uprU 
m\iddei umumi ı Şevkı, M nav t 
hlkimliğine Hasan ulh hikimlii n· 
den Müstaf a Aptullah Kini, Eşme 
müddei umumilı~ine Sinop mtı<jiei 
umumi muavinliğinden Mustafa İsmail 
Ltıtti, Gaııal ıntap sulh hakımH u 
Bonyan ceza hakimi Mehmet T cvfik 
Samsun Aza mU1azimlıinne Rize ceza 
blkimı Ahmet ı'azi beyler inti ap 
ve ta~ in olumuşlardır. 

@ Ankara icra ri~ aaeb - Ankara 
icra Daıreei Riya tine 1 emviz Mah
kemesi Baş m ddei ıımumilık Mua
vinliğınde bulunmu olan Ahmet Ziya· 
ettin 8. tuin edilmi~tir. 

Bir müddettenberi şehrimizde 
misafir bulmaan Bulgar muallim .. 
lerinden mürekkep hey' et dünkü 
~nle Fihbeye avdet etmif Ye 
ıstasyonda muallimlerimizle ma· 
arif müfettişlerinden bazı ~evat 
tarafından teşyi edilmiştir. 
. Bulgar muallimleri kafilesine 

nyaset eden _pedagoji mütehu-
1111 M. lvan Tomof harek tmden 
evv~l • kc:ndısile gorüıen bir mu
bamnmıze şu sozlen aöylemiftir: 

-"Memleketinizde IOD sene
lerd~ yapılan ve biz Bulgarlann 
taktir ve. se~nçle takip ettiğimiz 
yuksek ınkıtaplan yakından gör .. 
mek ve tetkik etmek istiyorduk. 
Bu ziyaretimizle bu fırub elde 
ettik. Memleketinizi gördükten 
sonra daha iyi anladık ki kolDfU· 
muz türkler, bilditımizden daha 
çok terakki etmıperdir. latanlnı· 
lun gGzelliklerine doyamadık. 
Burada tGrk meılekdqlanmımı 
gösterdikleri misafir perverliti, 
samimiyeti hiç unutmayacatız. 
Jlize mekteplerinizi pzdirdıler. 
Türk maanfi t lcamül etmiftir. .... 

OPERA SINEMASINDA 
Büyük reii8ör G R l F F f T in eseri 

A~ERIKA 
Mümellilleri; cihan artiatleriııden 

LIO EL BABIHOB, KARL DESTEB 
2 kıeımhk kOme4,.I 

SEFERLER 
Haliç va~lan ıirketindem Had_... it jtlD!ine t.-.f emeline .,.... Kqdlaue ... 

lireliu ~-~Cama pi dalua fala olacatı ....... 
oldal• ~ ~ feijthanm ~-- •• ... 
ferlerin tezyit e.filmit oldup iliq Oluaur. 

Daha döae kadar 'f atavlacla bir 
.. Kınl Kostantin ,. caddesi ftl'dı. 

Bu caddede pek köhne, &eben 
yıllık bir ev. Her tanfı ullanan, 
çatısı çökük bir berhane. Mbue
betsill, çok pencereli bir oda. Mef· 
ru'8t bir el! ki ledirdea ve yirmi 
h8' aenq evel Bedeıtenden bir 
mecidiyeye almmq bir battal, kıbk· 
luı çıkmış koltuktan ibaret. 

Evin km, OD yedi yafJDda Ef· 
terpiça bu viran koltukta otarm•• 
gih tentene örüyor, gib komşudan 
aldığı Atinada çıkan bir eğlence 
gazetesini okuyor. YtizUnden belli, 
canı çok sıkılıyor: 

- ... e dost var, ne koca. ne 
pan! 

Tak, tak, tak t Kapınm tok• 
malJ vuruldu. İçeriye on aekis 
yquada, nur topu gibi, ıilalü. tık 
bir ollaıı girdi. 

Otlandan ziyade gelinlik bir 
bza benziyordu. 

Yuzu bir u · belirsizce · boyalı. 
Dudaklara da öyle. Elbiaesi son 
modL Pantalonu gUselce Utülenmit
labrpinleri dppe biçimi. TırDak· 
lan törpflJti, aJa boyanDUf. 

Yüzünde bir kd bile yok. 
Yanakları paluze gibi titriyor. 

Al mı aL. 
Fulaca livata ılrönmti,. 
Saçları ilİDa ile taramnı" ikiye 

aynlmq; o derece çok briyantin 
ıflraıüş ki ayna gibi parhyor. 

Hölisa pfiriiafls bir genç. Sine
ma aktrisleri gibi kırıtıyor, biltfbı 
uaaı oynuyor. 

Şen mi şen ... civelek. 
ÇocupuymiSokratidir, ail& 

linin uı da Y ohu otludar ( ba
nun eehebini aonra gtirecebinis ). 

Efterpiça. Sok.ratinin ıelmelİ 
üzerine yerinden laopladı. El itini, 
gazeteyi bir yana bırakb. Gencin 
boynuna unldı. Yirmi defa öpltL 
~ ile bir öpidlkle ....... elli. 

Sobiıô INattal koltala tonda. 
Yorpndu. 

Efterpiça da Sokntillİll dweri 
Userine teklifeis oturdu, yahut Jl"' 
IJlcb. Boynuna eanbyor ve genci 
arada sırada öpüyor ve nadiren de 
çimdikliyordu. 

Kıs durmamacasına söyleniyor; 
mahallenin bütun dedikodularım 
anlatıyor. 

Sokrari hep dinliyor; hiç söyle
miyor6 bazen bir • Evet 1 veya • H ... 
yır! la cevap veriyor. 

Efterpiça elini Sokntjoin ce~ 
cl1zdanına autu· ducfıklan da • ma
ıuman • g ncı dudaklarma do
kundu: 

- Pattı ... 
Sokrati kmn )ine vurdu 'ft 

cebini kan tırmalllft&lm emrrtti. 
Efıerpiça n Sokntinin da 

daklanm öp or: 
- Yapma kıs- dudaklanmı 

hovama. son bana ol'Ollpular gihi 1 
bo)a knllam or, derler ... 

- a ! Sen dudak boyan kol· 
lanmıyor mutnn? 

- MubrL 
Sen in ma kare. 

Gene üç dakıka d dikodu, bir 
öpizuk ve hafif t n bir çimdik. 

- Sokrati ! 
- Nevar? 
- Canım Sok.rati l 
- Çabuk yl<". 

Cicim aokrati 1 Bana bet lira 
er. 

- Yatma yok. 
- Öyle-ne beni Tepebaşına. 

yahut Sinemaya gltOr. 
- O kadar param yok. V enem 

Tersem sana yarım lira verebilirim. 
- u.n.. r.imri. çinge-ne ! 
- Param yok. 
- Knkard tinden bet liran 

eairpyonmı. .. Ananın bir, hııb.ıınıız 
bir, bafka kardc,imız de yok. Bi· 
ricik m. brdetinim. Ayıptır. Be· 
nim biç bir şeyim yok. Sen ku.a
myonan. 

- BMli onlan ... Kuanayorrnu-
pm ?-

- inkar etme, So'bati. 
- Metelik kuanmıyorum. 
- Yalancı l Dön g~ ihtiy11n11 

niade kalmadın mı? 
- Çok oluyonun. 
- Benden psleyemHSin Sobati. 
- Sea terbiyeaiuin. ~· 
- :Vay! Bunun Ji-1 ~adı. 

İhtiyar olma• idi .en wyie tık; 

böyle "limokondoroe olaı..nı- _.. 
id. ? " .UllU' -

1D. 

Bea bir berber k··-~ Beni .U aldauyona ! O 
çuılar. ~ oldu. E•• I ..._ 

ıdia; Wda • ~! &tlW . ...... .. 
• Seaın ıuratıuı eev-'- · ar. 

defÇİlim. ".7 .... 

-Sen bir maya1111ınm. EflerPitll 
- Bq lira. 
- İaavet ola. 
- Öyİe iae beni ........,. 

gödlr. 
- Vaktim de yok, ..,... lıl. 

Al ta yanm linyı, bir çikdlala ,.._ 
- Sen, Sokrati, hainlin. Beni• 

öyle bir ihtiymm oluyclı .._ ._ 
gfln bir hediye getirirclim. Ba al• 
bir knva~ yana bir fite koloa,., 
öbür gü• bir ipekli çorap. 

- (Sokrati bir İltaYrO& çabnr) 
Param yok eliyorum una! 

Efterpiça, brdetiain yaa·kle. 
nnı kuartuacaya kadar öptü ff 

m ütellltlcliyea kttfretti. 
Sobati: - Ben .... ~ 

um aluUD1D tsi ile km•,_.... 
- Abıuua ma? 
Sokrati mm. k6plıd6: - Pek 

lla, benim bir U.tiyuım nna -
de birini bul, kum. 

- Çiifft.. .. Ben boa; a.wttW• 
oyunlan giremem. 

(Arbu yanaki aa+ewecltl 

lnkilip mfbe&i 

Tesis edil,ecek milse 
kıymetli ve büyıllc 
bir eser olacaldır. 

Gazi lıaziedeiiaia ~ 
reçmeden evel ibmet t4tiklMi 
Şiflidelci nleriaia ialdlip mlwl 
haliDe ifrap brar~ • 
•iıır~ tıla9da ........ '-idi .,... .....,_ .... . 
liayredcfta Nedim 8. hmilJo
nun faa6~ hı..._.a 4a.a .... 
tıcWci izabab venaittir: 

- Tesis edec:ıeAim11 mlle kıy_.. 
ve b 'Yilk bir eaer olacaktu. Her 
memlekette bu gibi mUzeler .nLr 
Ye. bunlar bl1yllk fedatldaldar ildiJir 
edilerek vücuda getirilir. KomitJ• 
müzenin ıareti tefkili ı İll ıki 8111 
kararlqtırmıştır. Biril&: Devletimiım 
bir teceddüt devri vardır. Bu dnd 
ıbata edebılecek bir müıe telİI et• 
m ktir. B ta dırde ahim lte
ff'rrikanın hnmizde matbaa ... 
ettiii de ırden bqh arak mlitarekep 
kadar de am eden fakat pek tedıW 

r lyen ınkıllba ait asar ve ~ eal.ikl 
metmek. DıAen iae mütareke li

da etın en Hşl vank bllvtlk buf 
ınkıJib na kaderkı 10 seaelik bayQt 
ve tariht i kıl n uar ve vesikala
nnı c metme itir Bırıncilini yapmak 
amana milt ekkıftir. BinaeUleyb 

bu esu dahilind çalışmaya devam 
ederek pıtı ede Turk ınkillbı111D 
but n safahat nı arzetmek muka~r 
olmakla benber ljımdilik ıilr'• 
atla ıkinci iı,u me dana çı,karmab 
çal pca z. Bunun içi6 llz lll 

en \eri re mura atlarda bulunu). 
mu ve m zede te hir edilecek el) ._ 
esleba, aear ve vesil\alann topland· 
masına bqlanmı§tır. BtUUn kumua-
danlar, meb'ualarla sair ili leftt 
n dJerinde bulunan bu gibi_ terim 
baz 1 ndermeye h tladılar. Malaali 
' edıode m ıeve konacak bir p,JI 
olup ta b~un bedelini iı~ 
müze müdınyetince mUna i'O ıldk 
bir :para da verilece tir. Bi; a IOllla 
az çok toplanacak ayı .... 
e~erek mUzenin aç 1111811 muk......
dir. Bu itibarla gerek matbaatnl 
gerek ş ıheda leler• e t ._ ... 
hımmet ve muvenede bahmmallna l rica Pderim. ~---

\ GaNI _.'atı.r 

1 
Güzel ... ·a&r hiilili dla 

Alay kc;,kiDde tDPlaamM.br. la 
1 içtiıDacl, oaipiıdö'ki tatil devıe-
ıindea aoora bilhasa m'lilild, 
tiyatro ve ed~t ,.abelerı faa. 
liyetc seç- üzere bir proar .. 
tanzim ohınlautblr~· Y apılu ··pro. 
rr ........ ,.~ mıewlll• 
içia bilham tiyatro lrVID! .... 
... bir iakillp bazaa--lamn ..... 

CGiel .. 
..-.ıembe 
CdtUı. 



uz set"te<ıi't ağır ceza r~isi •. 
müth~ bir zandan 

haç katile cezasını ver· 
mi ı kopartmış, deyecek-
iniz. Be ,. öyle .. F kat Fransada 

on ikı hl ilik bir jüri heyeti vardır. 
Bu b et cttrümden ziyade cürmün 
n ıl vukua geldiğini, mücrimin 
h ti {Uhiy ini ttkik eder ve ona 
gôrc bük · ü verır. 

Fr n ad her et etmiş ııe çok 
katili r vardır. akat mahkum ol· 
mu~ ma um da yok mu? Olma<:ı 
azım! 

Bir avuk t ağır ceza reisine 
dedi ki: 

- Fransı:HJadan -

- Ya mahkum nç oluyor? 
- Bu adam menfasmı terket· 

mek istemedi. Orada hüsnü hali 
ile, haluk ve halim tabiatı ile ke· 
ndini her kese sevdirmiş. Hapis· 
hane hastane inde hasta bakıcılık 
ediyormuş. Demi ki: '· Artık iş 
i ten geçti. Hayatım mahvolmuş 
demektir.,, 

- Yani bu sozu ile cemiyete 
karşı olan kinini ifade etmiş olu
yor. 

- Cemiyete kini yok. Fakat 
Fra~saya dönerse böyle bir kinin 
kalbınde yer etmesinden korku· 
yor. 

- Mevki in ize hiç te gıptam ız 
~ okt ır. Bh~ avuk tlar lllflSUm ve 
abut mücrim kafaları hıüdafaa 
diyoruz, halbuki siz bu kafaları 

giyotine verip düşürü} orsunuz. 

" Eğer dönersem, muhakkak 
bir cinayet işlerim,, deye korkuyor. 

- Öyle ama, bir ağır cem 
rei 'nin me 'uliyeti mahduttur 
C:üı kti bir jüri heyeti var. 

- On iki olduklartna g re, 
onl rın da m 'uli)etleri on ikide 
bire in r. Peşiman olmuş ve yahut 
nef ~ini ı lah karar vermiş bir mii· 
erimi }'ene hap e atnrsınız ve hapis· 
han~de bu adımı büsbütün kay· 
bol ur. 

- Hakkın yok demem , size 
mah"m ettiğim bir adamın cürmü· 
ı ıi ani tayım. B nim mesleğim· 
de C' ·y de yıldığım )ey. maddi 
dcl~ildir. Bu "maddi delail,, man· 
tığı, zihni, insan muhak .;ne
.mı uı urur. '·Ortada maddi dc
ail" r., dediler mi, akan sular du-
rur, Bu az çok bizde olduğu gibi 
her memlekette böyledir. 

İhtiyar bir adamı bir gece çif· 
liginde öldürmüşlerdi. Çifliğin 
kc peği cinııyet gecesi havlama
ınamı~. Cinayet aleti olan bir 
h nç r, bu İ§i tahkika memur 
mü t nti · tarafından çiflik binası· 
nın ytiz metre gerisinde toprağa 
gomiılü olarak bulunmuş. 

Müstantik toprağın taze açıl· 
mış o duğunu görerek, §üphe 
üzerine orasını açtırmış ve üs· 
tünde mebzul kan lekesi görünen 
bir hançer meydana çıkmış. 

Konu komşu herkes bu hançe· 
rin çifliğe mücavir arsada oturan 
e çalışan bir adama ::ıit olduğu· 

nu s ylc) arlar. Kimse bu a iamın 
cinay t ge e i kulbcsinden dışa· 
rI} a çıkmadığını iddia edemiyor. 
Havlamayan kopeğe gelinee, talı· 
kıkat bu adamın, maktul çiflik 
ahibinin köpet-ine her gün et ve 

kemik verdiğini meydana çıka· 
rt}OI. Cinayetin saiki ne olabilir: 
İntikam! Hemhudut çifliklerin 
sahipleri ara"ındnki ezeli arazi 
ihtilafı.. Komşular arazi ihtilafın-

''Akrabam öjdü, do tum kalmadı, 
evim satıldı. Yirmi sene içinde 
her şey unutuldu, dönersem mu· 
hakkak elimden bir cinayet çıka
cak, yahut hır ız olurum,, deyor
muş .. 

Ağırccm reisi içini çekti: 
- Ah, hu dolaiJi maddiye! 
Sonra da şunu anlattı: 
- Daha bir kaç zaman evel, 

bir yerde ihtiyar bir kadına .. as
geldim.Bcn bu kadını tanıyacağım 
ama, nerden taıııyacağım deye 
dü ünüyordum. 

Fakat beni tanıdı. Yanıma öy
le bir geliş geldi ki, adeta ku
caklayacak zannettim. 

Elimi sıktı, hatırımı sordu. 
Ayrılıp gittiği zaman, altın ke
narlı gözlüğümün kaybolduğunu 
anladım. Kadın ertesi gün beni 
adliyedeki odamda ziyaret etti. 
Dedi ki: 

- Hayret, reis hey, sabahleyin 
yatakta kalkt1~ım zaman gozlü· 
ğünüzü yatağımda bulmayayım mı? 
Fakat camlar..ından biri kırılmı .. 
Giilü}or, Wilüyor. 'e ben de ka· 
dının ihtiyar bıle olsa, bu nevi 
çocukluklarına hayret ediyordum. 
Dedi ki: 

- El'i-er otuz ö 

cam bu gözlüğü 
saydı, ne kadar 
gene inanmazdı. 

Dedim ki: 

~ene eve], ko
yatağımda bul
masum olsam 

- Eğer o gece kocanızı biri· 
si öldürmüş. olsaydı, ben ağır 
ceza reisi sıfatile söyleyorum ki, 
bu maddi deli! ortada varken, 
dünyada hiç bir şey başımı gi· 
yotinden kurtaramazdı. 

Bu kam dan do ayı bu adamın maktul 
ile müteaddit defolar kavga et
mi olduğunu biliyorlar. Bti ka
dar all bir adamı mahkum 
etmeğe kafi mi? 

R'Sşit Beyde: Naşit B.Gramafon 
Alhamrada: Küçült. Prenses 
Oper da : Amerika 

- Dü§ünf rüm. Melekte : Al Beni 
.. ünebilirsin. Lakin gene 

hıiirsin ki adal t durmaz yürür. 
Majikte : Gıırur 

- H } ır, hakıkat durmaz, 
)Ürür. 

- Ôyle, zaten ben de unu 

Asri incmada: Kadın kıırbarıı 
Alemdarda : Sarı zanbal' 
Ferahda : Harp ve aşk Deniz 

i bnt edeceğim. Adamı muhakeme 
ettik. Hançerin kendisine ait oldu- , 
ğunu,, fakat kim bilir kimin çaldı· 
ğmı iddia etti ve kendisini öyle 
~iddetle müdafaa etli ki, bu bakı· 
katı haykırnn müdafaa.::ı sayesin· 
de ha nı gıyalind"'n kurtardı. 
Mahkeme maznunu muebbet kü
reğe mab um etti, adamcal>-ızı 
Guyana gönderdik. 

Yirmi ne onra maktul ih-
lyarm çifliğine tevarüs eden ye
,-eni ölüm ~eğu)(le bazı itirazat· 
ta bulunuyor. Mıra a konmak içm 
bir ce kimseye gortinmedcn 
çifr e gclerk, şüpheleri başka yere 
ÇC\i irmek için, komşunun hançe· 
rını lchğmı ve ihtiyarı oldürdük· 
t n 90nra hançt'ıi toprağa gömdü· 

ünü ve bu noktavı nazarı dikkati 
c h<> 1 r k surette ven· kazılmış 
b bır l'h r. 'e 

hr ı bır 

kaplanı 

Tiyatrolar: 
A ri Cumhuriyet Halk temsil 

he~ 'eti • KadroQunu tanııdm etmek· 
tcdir. Y akmda ha .. layncaktır. 

Şimdi) e kad r gonderilen dave
tiyeler il oyuna kabul edileceği 
illin olunur. 

1udlırİ) tti uıuunıi)e"İ: Gnlata 
Yaldız Hnn dairei mahsus:ı 

a ılı hane 
Boğazici•ıde Kanlıcada iskele

ye il·i da/,ıka mesafede olup nim 
yalı gi.bi ve nezareti .fevlwladeyi 
haiz gayet kullamşlı yeni boyalı 
hamam ve çifte tulumbası terkos 
teykilatı ve muşambah rmktan 
kafi çiçek bahçesini havi altı 
odalı. hane satılıktır. Taliplerin 
Balıl\pazannda Maksudiye Han 
No 35 t ahibı Derci~ beye mü· 
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o 
maz 

___,_,,n i,çin bulun
kociıdır !,, 

''Hayatımda bir 
Şarlo, bir gün 

an hile 
hana de • 

ı 

unutamayacağım 

ki: Pola, biricik 
eme im seni mes'ut et 

"Bazı kimseler Şarlo için 
"Hodbini" derler; onun nazarın
da hayat güya yalnız Şarlo de
mekmiş. 

Muharriri: Pola Neğri 

Onları anlattığı zaman siz de 
benimle beraber olsaydınız da 
işitseydiniz. Yan yana, baş başa 
~turdu~umuz kanepeden birden· 

Ne hata f Şarlonun en biaman ff!Cs:!lltt~l!IC::S>.:1m.::::m:mı~I!!!!~~'.'. 
münekkidi bizzat kendisidir;Stüd
yoda en ufak teferrüata varınca
ya kadar mükemmel olmak isler. 

Fakat Stiidyodan çıkınca tek
rar çocuklaşır, oyuncaklanndan 
bıkan, sevilmek, okşanmak, "kış
kış"lanarak uyutulmak isteyen 
küçük bir çocuk olur l 

Şarlo hiç hodbin değildir. Bil'· 
akis daima üstünüze titrer. San
dalyamza konulacak yastığı, be
ğendiğiniz kokuyu, sevdiğiniz çi
çeği, - daha ne bileyim ? - bir 
kadının yanındaki erkekten bek
lediği bin türlü teferrüatı kendi
ne iş güç edinir. Bunu yapabi
len kaç erkek vardır?. 

Erkeklerin kısmı azamı bir 
aynaya rasgeldiler mi saçları da-
ğınık, elbiseleri pot olmasın deye 1 . . ~· 
h · . . Polanegrmın bize iç yüzünü an/r "' 

emen aynaya gızlı hır göz atar- her ketJirı bahtiyar zannettip,. 
lar. Şarloda böyle şeyleri arama· Zavallı Şarlo ! 
yınl 

Ben bu sözleri Şarloya karşı bire sıçrar .. odada bir aş~ğı ~i~ 
• t•f k l d .. l yukarı gezınerek kara <?unlerını 
ıs ı ayı usur o sun eye soy e- anlabrdı. • 
miyorum. Böyle bir şey, ona, on- H 1 t' 

b .. ··ıd d ğ aya e . un ana can ve gonu en sun u u 
aıka karşı bir hakaret olur. O, fakrin, açlığın korkunç bir 

Size burada Çapleni tanıtmak h ~a~et . şeklinde görünüp .. tazip 
· d'ğ· Ş ı d v ·ıd· B ettiğı hır adamdır. Bana adeta 
ı~te ı ım .ar 0 egı. 1~· en öyle gelir ki Şarlo, bu güne ka-
sıze Çaplenı tanıtmak ıstıyorum, dftr, her sabah kimsenin kendine 
mölon şapkasından, paytak adım- bakmadığı bir sırada, mevcut 
larından tecrit edilimiş Şorloyu.. gibı görünen varlığının hakika-

lşte size bir insan ki gençliği- ten " var ,. olduğuna kanaat ge
ni korkunç bir betbahtlık i inde t~rmek için kendi kend.in.i elle-

. . ç • rıyle yoklar... işte onun ıçın per· 
geçırmış ... Şarlo bana o kara gü- de üzerinde 0 kadar mukni ve 
nlerin çok, pek çok menkibele- muvaffaktır. 
rini anlattı. Umulmadık bir zamanda önü-

Dikkat 

Şayan hayret güzelliği ancak KREM 
PERTEV ile idame ve temin kabildir. 
lstanbul Gümrükleri baş müdürlüğünden: 

lstanbul Gümrük Laboratoarı için 30 lira maaşı asli ile bilmU
sabaka bir kimyaker alınacaktır. Diploması ve kanuni evsafı haiz 
olanlar hüviyetlerini müspet evrakı hamilen Mayısın yirminci günü 
akşamına kadar müracaatları. 

HaJıınkôy mübayaat komisyonundan: 
Çatalcanın Hadımköytinde ki kıtaatın ihtiyacı için Pirinç \'e Nohut kapalı uırf la 

Makarna ile l edi kalem taze sebze aleni münakasaya konmugtur. lbııleleri 29 Mayıs 
229 tarihine müsadif ı;.arşanba gUnU aat 14, 15, 16 da sırasiyle Hadımköy mlibayaat 
komi >onunda ) apılıtcaktır. İta) a talip olanların ı.:nrtnıımelerini görmek için her gun 
'e mUnakıı a,a igtirak ideceklerin de muayyen gUnde feminatlarilc komis}onumuıı 
müracaatları ilin olunur. 

İttihazı elzem bir tedahiri sıhhi 
İlk sıcaklar basar basmaz mide bozuklukları vesair mide hasta· 

lıkları gittikçe artar. Avrupada memurini sıhhiye bakkalları, şeker
cileri, lokantacıları, ve sütçüleri, hastalıkların sirayetine en büyük 
amil olan sineklerin muhrip tesirlerinden yemekleri vikaye etmek 
için her gUn mağazalarını dezenfekte etmelerin", icbar eder. Amerika 
İngiltere, Fransa, ltalyada FLITOKS haşaratı öldürücü mayiin isti
mali mezkur müesseseler için hemen hemen mecburidir. 

FLİTOKS hem haşaratı öldürmek, hem de havayı dezenfekte 
etmek ve tazelemek gibi büyük fevaidi vardır. Mezkur sıhhi tedbir
lerin memleketimizde dahi tatbik edildiğini görmek cidden arzu 
edilir bir keyfi) ettir. 

t . ' e ır. ,, 

ne çıkan nefis bir yemek, yerde 
buldugu bir yarım lira, bir cıga
ra karşısında neye ukradığını 
anlamıyacak kadar şaşırması, şaş· 
kınluşması hep ondan, hep gör
düğüne inanmamazlıktandır. 

işte onun bana hayatını anlat· 
tığı bu anlarda, kalbim ona 
doğru gitti. O anlarda ellerini 
ellerimin içine alır, sım sıkı tutar, 
ve ona karşı içimde kabaran, 
taşan merhamet .hissinin tesiri 
altında tek bir söz söylemeğe 
bile muktedir olmazdım! 

Isırılan e ! 
Birbirimize "kur,, yaptığımız 

bu ilk günler esnasında - bu 
günleri böyle tavsif edeceğim ..• 
Şarlo kat'iyen hedgam değildi. 
Beni memnun etmek için ne ya
pacağım bilmezdi. Bana: 

- Pola, derdi, yegane emelim 
senin hoşuna giden şeyleri yap
maktır. Sen mes'ut olursan ben 
de ms'ut olurum. 

Cömertlik, ŞarJonun en büyük 
meziyetlerinden biri idi. Onun 
taşkın cömertliğine ve atiyele
rine dair size ne feci şeyler an· 
}atabilirim. Feci diyorum çünkü, 
onun elini uzattıkları insanlardır 
ki hemen daima dönüp o eli 
ısırırlardı. 

Şarlo çok kişiyi besledi. BU
tün biçareler, meyuslar, en son 
dakikada ona baş vururlardı. 

Şarloya mukavemet mümkün 
değildi. Onun lutufkarlığına da
yanılmazdı. Yalnızlık zamanında 
lutuf insana olduğundan çok 
fazla büyük görüniir. Beni kolları 
açık karşılayan Holivotta kendi· 
ni kaç defa yalnız, yapayalnız 
bulmuştum! 

(Arkası yarınki nushamı .. da) 

.h..ırmızı kordonlu 

ANKARA 
RAKI SIN 

Her yerde arGyınız 

. . -. . . - . 
ı ~·- • .. t,, .... · •.. • -· ':,ıµ .. "":.. .• 

ı~ ~:.~-~ • : ........ ... -. .. : .......... :..-, .. .. .r· 

O skUdar sulh hakimligindeıı: Hacı İB· 
mail Hakkı efendinin Nebi ç:ıvuıı 

zimmetinde bir kıt'a senet mucibince 
alara~ı olan 9005 k urU§UD ınaafaız tah· 
siline hukum itası hakkında ik:ıme eyle
diği davanın icra kılına:ı muhakemesi 
neticesinıle 9005 kuru~la mahkum edilmiv 
\C Nebi çınu~un ikametdhi meçhul bu· 
lunmue olduj?undan bir buçuk malı mUd· 
detle il nen tebligat icrası tensip kılınmış 
olmakla tarihi tcbligdeıı itibaren 8 ~Un 
zarfında tem~ izi dava evlemediği taktırde 
mumaileyh hakkındaki htikmli giyabidin 
kespi kat'iyet edeceıtine dair olnn temyiz 
ihbarnamesi ve keyfiyeti illln kendisine 
tcbli::t edilmek Uzre mahkeme dhan· 
hnnesiue tlllik kılınmış olduğu \C bir 

nushıundaa) m·a ilan olunur. 

1 stanbul icra dairesıııden: :'ltahkum bıh 
deyinden dola) ı mahcuz ve furuhtu 

mukarrer bir adet pırlanta ~ Uztık ile bir 
adet altın 16·5-929 tarihine ınUsadif p r· 
§cnbe gUnp saat 1 den itibaren Sandal 
bedesteninde bilmllza)OOC furuht oluna· 
ca~ındıın talip olanların nıiiracaat e) le
meleri illin olunur. 

Tayyare piyango müdürlüğünden 
Mevcut numuneleri '\eçihle ( 55650 ) 

adet hüyUk ve ( 127750 ) adet kUçUk 
zarf mUba}ia edileceğinden talip olac:ı· 
klnrın 12 1ıı)ıS Pazar gUnU saat 15 de 
pi~ ango mudurlııRUndoı mue~ekkil mUha· 
'iat konn vonuna pcv akçelerile lıırlikte 
n uracıı tlıırı ıl n o onur. 

8 Mayıs 929 
NAKiTLER 

l lngliz 
1 Dolar 

20 Fl-s.F. 
20 Lireti 
20 Drahmi 

1 Rayhtı m. 
l AYll t. SL 

20 LeyRnm. 

993. 20 Leva Bil!. 
204, l Florin 

160. 20 Kur.Çek. 

214. 2~ ~;;! 
ı:;g. _ 20 Frank Bel. 
49.2;, 1 p fOtıı 

f816 
so.25 
ıto~S 
ı:,15 
n.ıs 

ııs.15 

;~UJ 20 f, üveo. 

~.75 
733.50 

Lond. St. 

ÇbK 
996. 
0.48. 

12.46 
Y.29 
2.05 

66.25 

'w.Y, 
Pari frs. 
Milanolt. 
Berlin m. 
Sofialev 
Brük elb 
Ginevret: 

3.50. 
2.52. 

10"1 
27 hO. 

ISTI RAZL il 

ltik.d h. 49.50 
"' 

f 190'4 Tt'rtip l 
Düyunu. 202. ~ v.:; ı 

c: l ı ') ıpl Dr. Yolu 7.40 {.! 

ıro2 Gümrükler 
< c:: 1 " 

l 9 
1903 -aldimabl 1909 c:ıehrcıu 
1902 1 ~hlzııtl A k. 1913 

TAHVILA1 

AnadoJo Drm. l'nll. 
ı Tr.rtip fA.n.c.J 40 

ALLEGRO 
Jilet.. Apolo YO 
alr c1ns tıraş bı

çaklarını bileyen 
bu şayanı hayret 
küçük maklna sa
yesinde uretl da
lmode yeni bir bı· 
Qakla tıraş olmuş 
gibi bir zevk hlae
ettırır. 

Her pırde satıflr 
Unıurııl Acantalan : ~--· 
Bwthard Ganten sin 

.. 

rekd.sı lstanı;UZ.Qa/.alit 

( DERi VE BARSAK 

et 

MÜZA YEDESI ) 

şubeye mUracaatlnrı ı ii.n olunur. 

1 Hazira yaklaşıyor 
Bundan sonra l alnız leni azı ı..ul· 
1anılncaktır. Onun ıçin bir an evvel 

tedarik ediniz. 

, ADLER m kin 
A\Tupada iH imnl edılc::n )azt m i· 
nesidir. Tarihi im::ıli 1898 d • B tU 

dUıı) ada şimdi,> c ka r 38000 

ADLER m kinesi 
satılmı§tır. Harflerin muvazi rnru u 
bu m;ırka,>a mahı:ıus \e münh ırdı • 
Anadolu için SP.)) ar memur arı oruz. 
Turkiye için 'ekili unınmı R 1 ~ A R 
VOLE GıılıJtıı Vo\ voda b:ın 7. 10 
f;aıata posta kutusu iA7 

1 stnnb"\ icra Dairesinden: B r O ı n 
tr.:.wni için mahcuz H' furuhu m a r 

Yerli ve '1a ılva unları ve bir ad t 
bn. gır 12 M ı ı 929 pazar g nU 
on da Knsnnpllf!S Bahri)e cad e 
Nuri '<C Mehmet Fikri efendiler furunu • 
da mUzııyeue ile satıla "'ın t ı rın 

ycvın ve mahalli mezkfırcia h ır hı u ıı· 

cak memuruna mlıracaatları rıca e ılan 
olunur. 

SATJLIK I\.()~ 
Su ve h:ıva.,ınm 

Yakacıkta ııezaretı ~ 
ktlşl. escan m mir H 

Ilık bahçesı. l bırlikte 
fada taf::!ıllıt içm lıı 
kahraman Zade hanıııd l 
Mecdi be~ e miiracant 

• • • • • • • • • • • • •••••• 

Bir as 
çıkmıştır 

her yerde tılı t 

• • • • • 
• • : 

••• 



bB8hç kulübü dfin bir 
tebliğ gönderdi! 

l(adaköybde 
DarG~· Kasımp• IUt: 

1 t Hak m: lııet Bey,_ lat.nbut 
~or-Hi il Aat: 1~ de Necmi ltey, 
S.)'lerbeyi-Altmordu ••t 14,30 
Necmi Bey. 

Taktim Staclyo8mnda 

M. M. VeBleti 1

mfistakil 2 nuluralı öiiieii 
zabitan di+ani harbindm 

Harbi umamicle K. 3 SG.ari alay 35 kltlplıWeıa ... 111118 
datlı Mehmet Şükrfi otla Necip tfeM•• • a... 
Dolmabahpdeki-Dmlu HarWmize ..................... 
pyahen hüküm verlleceti illa olmaur. 

t :: : : (ı] 1 i 
~~ . 1 • 1 ;, , • 

Kı1IDltiMeh•mmlllli 
u.. 
500 pe;.,.. 



Y elkenCİ Vapurları 
IZMİR SURAT 

POSTASI 
LU'b ve seri ISME'f 

PAŞA vapuru 12 Mayıs 
Pazar günü tam saat 15 de 

Ga ata rıhtımından doğru 

lzmire hareket edecektir. 

Kamaralar ve servis son derec 
mfikemmel, fıatlar rnutedi1dir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acentası
na müracaat. Tel. Istanbul 15] 5 

Ve Galatada merkez rıhtım 
hanında Celipidi ve Stafilopati 
acentalığına müracaat. Tele· 
fon Beyoğlu 854. 

BARTIN lüks ve POSTASI 
surat • 

Elektrikle mUcehhez muntazam kamara 
)arı ve gfü-erte yolcularmn mahsus mUfer· 

vapuru 9 
Mayıs 

Pe'Nienhe ı;unü ~aatl7de Sirkeciden 
.. ~ hareketle (Erejtl~ Zon 

gldak,Bartın, Amasra, Kuruca şile, Cide) 
iskelelerine a7.imet \'e avdet edecektir. 

Faz.la tafsilAt için Eminönü Rıhtım han 
2nıımaraya mürııcaat. Telefon: ~ 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 

KARADENlZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POSTASI. 

INÖNÜ 
Vapuru 12 Mayıs 

p AZAR günıai;;:mı 

htımından hnreketle(Zon~u· 
ldak, lnebolu, Sinop Samsun, 
Ordu Gireson, Tırabzon Surıne
ne ve Rize iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sir1iecide Mes
ndet hanı altında. acantasına 
müracaat Triestino dairesi Te

lefon : lstanbul 2134· 

1 stanbul icra ri~nsetindcıı: Musa reis 
zade Abmot beyin fuctafa bey o~lu 

Hılseyin Nafi beyden bir kıt'a kütibiadil 
l!cnedi ile alacağı 30,000 lirnnın temini 
için med)un uhde inde olup da) in" mcr· 
hun \'e haoedilip furuhtuna karar ~erilen 
ve aıap kapı!ında eski se~Ti sefoin fabriı•a 
binasının chnnnda h:ığlı ve içinde bir 
kotra dümen men donaD"ın ,.e ~arım 
roda mUstamel 8 burgatalık halat 6 
kanepe 2 Jı) dınlık kaporta 2 isk,ll" tava , 
maa matafora snrmçlı 1 l.anepc 3 demir 

\inç itimli 1 irgat 2 bomba maa takım 
2 can kurtaran sandnl 8 filika nıataforası 
l ambar mu~ambası l imbik kapartası 4 
havnmakinesi makine elgrafı ve dumcn 
makine ile beraber kopril Ustıl dumen 
dolabı 2 pusula 1 ) azıhnne 2 dolap 2 
remze ı adi ı;aııdal 4 tahta fuçu \"t" mü
teaddit ambar kapakları ve bu in('i \ c 

ikinci ml1teaddit kamaraları ikisi başta 

biri i kıçta olınıık tizere kazandan itibaren 
kıça doğru kıç ~oH~rt ~i \'e altışar parçn 
zincirlerile 2 çaı a 'f' kamaralarda mute· 
addit ot minderi ı-i \e 128 nominal be7gir 
kuvetınde tek kazan ve ayrıca vinç kımını 
mevcut kampa\Ont makine ve 60 ton 

tatlı su alır Earmçlı 219 kadem tul 
302 arz ve 14,5 ambnr umkunds 819 
gayrı &afı 465 nısum toniliito-unun 'e 
takriben det ve)t 1000 hamule tonlukta 
rumeli '<apurunun ~arısı e .. ayayı sairesile 
mUw.ycde edilmekte ve 2000 lira. a talihi 
uhdesinde olup uçuncü mı.ı2aycıfcı:;i l\1ayı· 

iın ou sekizinci ccınartesı gunu saat ondan 

on iki) e kadar icın edilcce,.,iııden 
)evm \e v;ıktı mezkQrde '<apurda ha· 
ıır bulunacak m"'muru Hıılil Rifot he~ c 
800 lıra pey akçcsilc beraber m.ırııcaat 
etmeleri ılfin olunur. 

K adı koy Ddcdi) e dnır inden: Halın 
denız cephesindeki 7 dukkün ta'iıtk· 

çulara 'e sol cihetinden :> edı dukkiln 
balıkçııııra ııark cephe ındel.i dukkin ci· 
yercı ve i!iikeubeci ve iı:ıkcJc cepheaiı deki 

' iı; duk.J,iiıılar .ap ımullara avlu 
i hil ı ki saır J kkanlaraıın J..1 - 12 

h olmak UZCIC 

ıen ıne\addı gıdni}e 

• ı !>29 tnn .. ına"n ıtılıa-

ve Spor kost:ümleri 
liradan 
itibaren 

Meşhur .MANDEL BERG markalı 
mükemmel gabnrdindeıı 

n.oda 

çeşitlerde Treııçotlnr 

liradan 
itibaren 

genç kızlara 
ve her renkte 

muntehap çe~itlerde 

<> 
Trençkotlar 

liradan 
itibaren 

O LAR 
fanef aıardan 
liradan 
itibaren 

mahsus gayet 

çeşitlerde dayanıklı kostümler. 
Ölçü üzerine ısmarlama için hususi daire 

Ahylik ve aftalik ta sitlerıe 
muamele apilir. 

' • L 4 ' 
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Satılık arsa 
Şehremanetinden: Üsküdar 

da Çakırcı Hasan mahallesi· 
nin Yunus bağı caddesinde 
180 eski 8 yeni Emlak No es
ki mutasarrıflık binası arsası 
pazarlıkla satılacaktır. Talip· 
lerin 14 Mayıs ~29 Sah günü 
saat on beşe kadar Levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

DERi VE BARSAK 
1ÜZAYEDESİ 

Istaubul Tayyare Cemiyetinden: 
Kurban b:ı)ramında munhasıren teşki· 

lntımız tar:ıfmdan toplattırılacak deri ve b3r. 
s;ıklar, anı ayrı muzayedeye konmuştur. 
Mayısın 13 pıu:artesi gttnti saat ON BEŞ· 
TE derilerin ve saat ON ALTIDA bar· 
sakların ihalr.si yapılacaktır. Talıplerin 

şeraiti öğrenmek tizre Cagaloiılunda ki 
§Ubeminze müracaatları ilin olunur. 

KiRALIK KOŞK 
Çifte Havuzlarde Cemil Paşa 

köşkünün başındaki küşk ve de
niz kenarındaki se]amlık kiralık
tır. Talip olan Hacı Bekir zade 
hanında Hacı Bekir yazıhanesine 
müracaatları. 

Dokt:or 41m:m:::: •• • 
Haseki kadınlar hastanesi Cilt İ! 

ve Firengi Hekimi :: 
ı· 

v t er·nıii 
Türbe de Eski Rilali ahmer H 

•• binası. Tel: lstam. 2622 fi 
~ i .. ::::: :: :::: :: ::: ::: ::::: :::::: :::::::: ::~::::::: .. 

• •• 
erı muna-

ltasa ilBnlari: ~ 
f ....... F:;:ı:kı:d~.M~.M~:kiı:;t;;;;;~i:~ ..... 'l 
f t i konıisyonundan: i 
............................. ............................. ~ l zmiı, Adapamrı \e Tuzladaki kıtatın ilıti)a•·ı olan eıgır, koyun ve kuzn etlert 

kapalı ~fla munakaaaya konmuşlur ihalesi 11 Mayıı 929 Cumartesi günü saat 
14 tc İımıtıe nkeri satın alına komİ.l!lyonont.la yapılacalr.tır §&rtııamesi komisyonumuz· 
~8 rııevc~ttur okuınak iateJcnlerin komisyonumuza ve teklifnamelerini verme" 
ısteyenlerın lımitte mezkur komisyona murat'aatları. 

T eahbU~unu ifa edemeyen rnilteahhidi nam '<C hesabına pazarlıkla alınacak olaıı 
. 272 hın bii) Uk kopça ile 77 bin yaka kopçasına talip zuhur etmodiğinden ibal.e

sı 11 Mayıs 929 cumartesi gUnu saat 14 te yapılmak uue tehir edilmiştir. Talipleri.il 
§ıır_tnamesiııi \"e numunelerini konıizyonumuıda görmeleri ve ihale gttnUnde teminat· 
larıle gelmeleri. • 

M crkez ihtiyacı için on bin kilo e.ade yağı kapalı zarfla Ankarada M. M. ~· 
merkez satın alma komisyonu tarafından munakasaya konmuştur. Uıalrsi ~ 

Mayıs 929 tarihinde Cumart~ gunU saat 15 te yapılacaktır. Şartnamesi komisyonu
muzda mevcuttur okumak. isteyenlerin koınisyonumuu ve teklifnamelerini \'erıne"J 
istercnlerin Ankarada M. M. V. merkez satın alma komisyonuna mUracaatlan ılill 
olwıur. 

'
ord.~ hayvanatı için 96000geyim beyifir ve ester nalı mübayaası kapalı zarf u ulile 

_ınuııakasaya konulmuştur. İhalesi 27·Mayıs·929 tarihine ml1sadif pszartesi saat oıı 
dortbnçuktur . mUnakasaya ittirak. içinde yevm ve saat muayyenden evel teklif 'VC 

teminat mektuplarının makbuz mukadilinde Ankarada merkez satın alma komisyonu 
riyasetine tevdi eylemeleri. 

S a~sun gam~1.onundadi kıtaattn ihtiyacı için münakasaya konulan koyun etine ih le 
guntinde talıp çıkmadığından 26-5-929 pazar güuu saat 15 te ihalesi yapılmak Uzere 

tekrar kapalı zarfla münakasaya konuJmuıtur. Şartname almak ve teklifnameleriıtİ 
vermek isteyenlerin Samsunda askeri satın alma komiayonuna mllracaatlan. 
S arıkamışda ki Jutaatın ihtiyacı olan Sığır eti 30 Mayıs 929 pazar gUnU saat 15 te 

ihale edilmek. Uzre kapalı 1..arfla mUnakaaaya konmuştur şartname almak ve tek· 
lifname'erini vermek lizre taliplerin Sarıkunışdaki askeri satın alma komisyonuna ınll
racaatlan. 

7 Mayısta pazarlıkla ihale edile~~i ilan kılı_ruuı 800 il~ 1000 adcı kuru pile talip 
. çıkmadığından ll-.Mayıa·929 tanhine mlisadıf cumartesı günt1 saat 14 te pazarlııcl• 
ıhale edilmek Uzere tehir edildi~i ilin olunur. 
S amsundaki kıtaatın ihtiyacı olan Sı~ır etine kapalı zarfla ihale gUnUndc itar• 

talip çılınıııdı~ından 26 Mayıs 929 tarihine musadif pazar glinU saat 15 te ihn!• 
edilmek üzre tekrar kapalı ı.arfla mlinakasa.<a konmuştur şartnamesini okumak 'VC 

teklif namelt:rini vermek Uzre taliplerin Samsunda aakeri satın alma komisyonuna 
müracaatları. 

--------------------'-------------------------------------------------------~ ···!~·················································· · ... 

r 
Enıniyet sandığı müdürlüğünden: 
Sandı~ın uhdei tasarrufunda bulunan Goztcpcdc Merdiven tarik1 soka~ında atilt 

1, 3 \C cedit 35, 35 numaralı iki bap kö~k muştcmilütı ile bembr. tamamen veyahut 
a)n ayn kira)a verilece~inden talip olanlıınn l Mayıs 929 tarihinden itibaren ongun 
111.rfında pey ak<'elC'rİ ile beraber Sandık idaresine mUrııcruıt eylemeleri ilan olunur. 

Istaııbul ithalat gümrüğunden: 
Adedi Markası Kilo 

1 Sandık D C O 128 
1 ,, 1\1 ~1 E 151 
3 Ba11 AB 131 o 
1 Sandık BiJa 81 
1 ,, VF 23 
l ., AB 21 
1 DCIF 60 

Vernikli boya 
Gıramofon makinası 

Ağaç kasnak 
Çizgili yaz kağıdı 
Eşyaı zatiye 
Şapka 
Demir makina aksamı 

l Balya K Z SS 80 Kuru manda derisi 
1 Sandık AZ F 328 Pamuk mensucat 
2 ,, K O 278 Eşyayı zatiye 
l ., B ZF 189 Yün mensucat 
2 Balya A M 554 Pamuk tela 
1 ,, S J C ()635 Kunir anahtar zincırı 
1 ,, A O Dcmdura boyası 
1 ,, Z K F 203 Pamuk mensucat 
1 ,, 1'lV 169 ,, Sofra örtüsü 
1 ,, Adres 61 Demir yaka dümesi 

Ba1ada muharrer eşya 11-5-929 CLtmartesi gününden itibaren Is
tanbul ithalat gümrüğü satış anbarında bilmüzayede füruht edi]eceği 
itin olunur. 

Jandarma imalatlıanesi müdirliğinden: 
Kilo 

10000 ila .soooo 
]()() " 1000 
100 " 1500 
100 " 1000 
20 o o 

Adet 1\ utn 
O O Galt-aniz telefon teli. 
O Bağ teli 
O Kablo teli 
O Nışadır 

O O Mumlu Mıicerrlt 
3000 ilci 25000 O .Ma dPTnir izoletür 

20 O O Çavuş takımı 
40 O O " },fahmuzu 

1000 O O Oda !ı1Licerridi t 

20 O O Volt metre 
20 O O Palanga takımı 
O O 50 Katranlı şerit 

Kapalı zarf usulile mıibayaa edilecektir münakasa 19 ll1ayıs 929 
Ç11.-r§amba gli1m saat 14 te lstanbzılda Gedikpaşada Jandarma lma 
llitlımıesinde icra ed"lcc ktir şartname lmalatlıanede tevzi olunur tek-
i ame1 irı t :;ı a ı .amed mrmdcriçtir. 

Erkek vücudunu 
güzelleftlren 
Roussel 
Kemeri 

Bedeninizi in· 
celtlt. Otomatik 
bir mnsıtj teskilc 
zııiflatır Hususi 
tazyiki ve tnkOSU· 
nun elastiki yeti ga· 
yet mukavim ol
ması hasebiyle ar
zu olunduğu ka
dar u7.ayabllmesi 
sayesinde her iki 
uırııfıtemamen do· 
ğrultur. Sizi gençleştirir. Vücudunuzu 

yumuşatır ve ş1klaştınr. 
Bizzat teşnfini7.de- veya sipartş ver· 
diğinizde karnınızın kucru belınızin 

inifaını santimetro ile bildiriniz 

Veg3ne satış mahalli: 
Parıstekl 

3·~ 
lstanbul şubesi : Beyoğlunda 

Tünel mevkiinde , N• 12 
fiatı 6 Liradan itibaren. 

1 st.. As!iye Mahkemesi UçUncü hukuk 
daırcsınden : Madam rahelin kocası 

ikameti meçhul Jojef efendi ale> hine 
ikame e) ledijfi ho§anma da\'asımn icrayi 

muhakemesi için ta~in edilen gllnde 
gelmemiş olmnğla gıyabında muhakeme 
icrasına ve karan mezkurun tebliğine ve 

muhıık~menin 3-6-29 paı.artesi ~Unu ıaat 
13,30 talikına karar verilmi§ olmağla 
tarihi mezkurde gelmediği takdirde gıyap 
kararının muteber addolunaif1 ilan olunur. 

B e)o{;lu dordUncü sulh hukuk.mahkeme-
sinden: Akıl hnstalıktına mübtelü olduğu 

tahakkuk eden Şir.Iide K!ihtane caddesinde 
37 nunınrah hanede sakin Hikmet beyin 
kanunu medeninin 355,356 ıncı maddele 
ri mucibince hacrine ve kendisine umu· 

ru vesa) eti ifaya ehli) eti alelusul l&bit 
olan hemşir<'si Silreyya hanımrn kanunu 
mezkurun 361 inci maddesine te,fıklin 

,·asi nasp ve tayinine karar verilmiş ol
dugundnn ke~ fivet 371 inci mndde mu· 
c"bınce ı:iin olunur. 

f Uçüncü kolordu satınalma komisyonundan 
·~ ........................ ._ .............................. ._ ........................... ~ ................................. ... 

ihalenin 
i\likdıırı erzakın cinsi mUnalr.asıı gekli tarihi günil EaııU 
104000 ekmek kapalı 1 .5.929 Perşenbe 15 
46000 Babaesk.iye • 16·5-929 .. 15 
24000 sıgır eti • 18-5-929 Cumartesi ıs 

6000 Babaeskiye • aleni lS.5-929 .. ıs 
24000 koyun eti kapalı 18-5-929 .. ıs 

6000 Babaeskiye • aleni 18-5-929 .. ıs 
3000 sadeyagı • 26-5-929 Pazar 15 

180000 saman " 26-5-929 .. 15 
6000 k uru fasulya • 27·5-929 Pazartesi 15 
6000 mercimek .. 27-5-929 • 15 
6000 nohut .. 27-5-929 • ıs 

400000 arpa kapalı 28-5-929 Sah 15 
300000 ot • 2.8-5-929 • 15 

5000 bulgur aleni 29-5-929 Çarpmba 15 
5000 piriç • 29-5-929 .. ıs 
1000 makarna • 30-5-929 Perşenbe lS 
1500 k.uru üzüm • 30-5-929 • 15 
1500 ze)1un ya~ı • 1-6-929 Cumartesi ıs 

900000 odun kapalı 1-6-929 .. 15 

K ıtaat ihtiyacı için yirmi beş bin iki yUz kilo bulgur mubayaası kapalı zarf usu 
Jile münakasaya konmuştur. İhalesi 27-5-929 Pazartesi gUnU saat on dortd 

koınis~ onumuz münakasa salonunda yapılacaktır. Taliplerin gartname sureti m:i 
dakalarını komisyonumuzdan almaları (nUınunesini komisyonumuzda görilp temlı 
etmeleri) ve yevm ve saat ınuayyenei ihalede ıartnamede yazılı olan şekilde~ 
teminatlarile komis) on mlinakasa ı;alonun<la haıır bulunmaları ilin olunur. 
K ıtaat ihtiyacı için yirmi be~ bin iki yUz kilo fasulya kapalı 28rf usulile müna· 

kasa~ a konmuştur. İhalesi 28-Maps-929 Salı gUnü saat on dörtde komisyonu· 
muz mUnakasa salonunda yapılacaktır. Taliplerin aartname sure ti na saddakıılannı 
komisyonumu1.dan almal.:ırı \"e teklifnamelerini aartnamede muharrer olduğu tarzda iaılJ 
ve ihzar ile §artnamede yazılı bulunan şekildı.: Ye yevm ve saati muayyenei ihaleden 
mukaddem makbuz mukabilinde komisyon riyasetine vermeleri ve saati ihaledeJJ 
mukaddem komisyonda mevcut numuneyi imza ve temhir etmeleri ilin olunur. 

K ıtaat ihti\•acı için elli bin dört yUz kilo sadeyağı kapalı nrf usulile mUnakn!A\I 
konmuştur. ihalesi '19 ~1ayıs 929 Çarşamba günü saat on dörtde Komisyonu· 

muz mUnakasa salonunda yapılacaktır. Taliplerin p.rtuame sureti mUsaddakalannı 

komis\'onumuzdan almaları ve nümunesini görilp temhir etmeleri ve ) ı ·m \e ıı a ı 
mııayyenei ihalede şartnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile k.omısyon mUna· 
kasa salonum.la hazır bulunmaları ilin olunur. 

N akliye deposında mevcut (5) ton vakom yağının satılması pazarlıkla milzay tı}• 
konmuştur. İhalesi 11 Mayıs 929 tarihine m~sadif Cumartesi gUnU saat 14 de 

yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini görmeleri ve şartnamede yazılı olan ıekildekİ 
teminatlarile komisyonumuzda hazır bulunmaları illin olunur. 

1 Dördüncü kol ordu satmalma konüsyonundan: 
.................................................. ........ 

1 - Eskigehir kıtatı haynnııtı için (50000) kilo arpa (5) Mayıs 929 tarihindeıl 
itibaren talil günleri ve ba}Tam müstesna olmak artile (20) gün müddetle kapalı 
zarf usulile mUnaknsaya konulmu§tur. Talip olanların şeraitini görmek üzre her guıı 
ve pey sUrmek isteyenler yevmi ihale olan 29-Mayı•929 Çarganba gUnU saat (ı4) ıe 
kapalı urflarile komisyona gelmeleri. 

·> •> •> . 
2 - Darıca kıtaatının ihtiyacı için (240) kilo koyun et i •e (200) kilo kuzu etı 

5.~Jayıs·929 tarilıiııılen itibaren tatil gUnleri ve bairam müstesna olmak şartile (20) 
gUn müddetle münakasai aleniye ıuretile mUnakasaya konulmuştur. 'J'ıılip olanlar 
§eraitini gormek Uıre her gün ve pey eUmıck isteyenler )·cvmi ihale olan 29-Mayıs· 
929 Çarşanba gilnti saat (14) te teminat akçelerile komisyona gelmeleri. 
................................................. ....... 41 

J. ... ~~~~!i.~~:.s.~~~!.i.~.:~~ı~~~~~.~?!1:::!.~~~~~~~.J 
Ot Saman 
Kilo Kilo 

25000 20000 Harbi) e mektebi için 
40000 24000 Suvari 
25392 16928 Topçu ve nakliye mektebi için 

1000 Gulhane hastahaneıi için 
8000 5000 Baytar mektebi için 
1500 Haydarpa~u haeta~a.e~i için 

26280 25000 Topçu atıı mektebı ıçın 
26000 19000 Piyade atıı mektebi için 

3000 1800 Kuleli füeai içiu . 
Balada isimleri yanlı 9 mahalle ait hizalannda yazıl~ mikt~rl.arda k~ru ot-~: 

uman otlaı avrı ve sıu:naclar ııyn ''e keza her mahalle aıt her ıkı cıns ınıktarlaru 
ayrı a~ n şartnamelerde olmak Uzere ve aleni munak:a..qg uretile talın olınaCAldte 
11ıııleleri 16-Ma> ıs-929 Perşenbe gllnil otların saat 14 te ve ~ama~larmda saat 15 0 harbı)e mektebi yemekhaneleri ör.undeki munaka!a m:ıbal~ı~de ı~r~ kılınacağul~ .. 
tnliplerin şartnameleri için komis~ onumuza mUracaatları ve ıatıralı: ıçınde mmıak 
mahallinde hazır bulunmalıın illin olunur. 


