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Orman baımiidürü 
Emin B. 

Dünkü akşam refikleri -
miz, sahillere ve şimendı -
fer hatlarına 50 kilometro 
mesafede bulunan orman -
!ardan 50 sene ~ müddetle 
!catiyat yapılması hakkında 
lktısat Vakaletinin bir ta -
mim gönderdiğini, bu iti -
barla Istanbulun odun ve 
kömürünü Kayseriden ge -
tirmek lazım geldiği, tamim 
ve keyfiyet emanete tebliğ 
edilmemekle beraber ema-
netin lstanbulda odun ve 
kömür buhranını tezyit 
edecek olan bu karara iti
raz edeceğini haber veri
yorlardı. 

Meseleyi vilayet orman 
başmüdürlüğünden sorduk, 
başmüdür Emin B. bu hu
susta şunları söyledi : 

" - Böyle bir tamimden. 
haberim yoktur. Biz usulü 
dairesinde her sene mun
tazaman katiyat yapıyoruz . 
Bunun için elimizde bir de 
kanun vardır . ., 

·- -----
Rus ticareti 

:\Jo,korn., 24 < ,\.:\) - ~o
vyct ittihadı ihracat konfc· 
ranHnda M. ;\likoyan ihraca
tın harpten cvYlki ınıktarın 
yüzde atmı~ını lıuldıı~unu 

,;öylcmi~tir. Uıığday ilıracıııır. 
tatili diger ihracatın tczayii
dünli mucip olmuş ve scnei
ınaliycnin beş ayı zarfında 

harici ticaret geçen senenin 
:ıyni deHc>indc .) 7 mil}'Oll 
ruble açıga mukabil 27 mil
yon aublc fazlalık gö;tcr-

Buıo (Oımanlı Üankatl 
kadar Oamanlı) i"en 

yaptır -
mıştı.O 
zaman· 

ki miza

hi ve 
ciddi ga

zete !er 

"Buşo., 
efendi -

den uzun 
uzun bah-
setmiş

lerdi: 

Mesela 
bu adam bir gün kürsüye 
çıkmış ve: 
[ Alt taralı 2 inci say1f.ım1zJadır ! 

. . 

A!mcn ,ı:/,ahtı atluile ıv/tk,J.e Dorxn da babasını ziyarete gidi~o, 
[ Yuvarlak ıçindckf Loyit Çorç ] 

Loyit Corç bir Amerika 
gazetesine yazdığı bir ma
kalede gün siy11sctinin çok 
mühim bir safhasına te
mas etmiştir. Almanyanın 
vaziyetini tahlil eden bu 
yazıda eski başvekıl diyor 
ki: 

"Doorn, asla tarihte Sent 
Helen tesiri v.:: · ksi yap
mıyacaktır; çünkü ikinci 
Vilhelm kat'iyyen Napolyon 
değildir. 

Sent Helen bir müddet 
için Avrupa semasında bir 
L Alıtarafr 2 inci ıayifanuzdaclır ] 

_Sipahi Oca "ında dünkü ·içtima 

- Dün saat 17 de Sipahi Ocağında hey'eti idare intihabatı yapılmıştır. Esk. 
hey'eti idareden üç zat ile reis, kiminin i tifası ve ' kiminin avrupaya gitmesi 
neticesi olarak hey' etten ayrılmış bulundnklarından yerlerine atideki zavat intihap 
edilmiştir. 

Riyasete Şeref Bey, azalıklara Beyoğlu halk fırkası mutemedi Ahmet Halim, 
Doktor Nihat Sezai ve Ali Haydar Beyler. 

Eksik kalan unsurlarını şu suretle itmam eden sipahi 
faaliyetine bilhassa atfı ehmmiyet edecek ve sık sık ictimalar 
mevsimi içinde eyi bir mevcJcliyet gc rtcrmeğc çalışacaktır. 

ocağı bundan sonraki 
yaparak yaz ve bahar 

Yeni idare hey' eti ilk içtima;,,cla bu hususta bazı · projeler hazırlıyacaktır. 
Resmimiz dünkü içtimada bulunanları gi.:stermektedir. 

Maarifte 
Y eııi tcsk:il~\t , 
Ankara, 24 - Yrni Maarif 

Vekili, maarif kşkfüitı hakkında 
yaptığı tetkikata dc\'anı etmek
tedir. İşleri pek az olan \'ıi h sek 
tedrisat ınüJiriyeti umunııyesiıfrı 
ilgası ile, yerine yalnız teknik 
işlerile uğraşacak bir teknik 
nıüJiriyeti unııııııiycsi teşkili 

düşiıııiıliıyor. Tekiııik işleri j 
umumi nıüdürliıgünc, Yüksek 
tedrisat ıniıdiırii Rüştü Beyin 
tayini söylenilmektedir. Maarif 
hayeti teftişiye riyasetinin iekrar 

Şehrimizdeki avcıhr dün ;ıat 3 tc ccıniy~tin Tepe ha~iıı · 
dtıki bin:Nmla içtima etmi~lt:r \c heyeti idarece ~crdcdilcn 
teklifleri \C ııizarnıııı~ıderinitr lıaz ı ıncyadı hakkında nı.ır,a . 

rçöcUkh-·-a··-i~ 
1 Bütün memlekette çocuk 
f mevzuu üzerinde çalışılacak 

1 1 23 Nisanda başlar 
~ ............................ li•••••··································· ......................... ~ 

tabiatile Türk kelimesinin 
mefhumu dahilinde olduk-

!arından yaşlarına göre, 
hem seçmeye, hem de seçil

meye hak kazanacaklardır. 

Belediye seçkisinde kadın· 

!ara hak vermenin meclisçe 

kabulü kuwetli görünmek-

tedir. 

Felaket!. 

Bu <·erilen kon(<'rruıs 
karlznlan çok (t!rika~ 

dar etti 

illin saat 7 de ~ı_-nyoıı 

ı:raıı>ez~ de "Doktor Kod~ 
isminde bir ,\Jman kadın 
hcdil \'lİCUt \'C U7.\'iyct ter
biyesi hakkında bir konfe
rans \'Crmi~, bu konferansın
da \iicut azasının bedii noktai 
nazarla terhiyL"si tı>ıılleriııdcn 
ve fenni zayıflama çarelerin
den bahsetmi~, ek,criycti k:ı
thmlardan ıniirckkcp bir '3-
miin kitlesi tarafından :ıh kn 
ile dinlcıınıi~tir. 

Amerika sefiri 
Pcl{ yak:ıı1da! Amerika kol-

. lejlerinin gaye-
Bir lngiliz maliye- leri hakkında 
cısıne göre bütün güzel bir nutuk 
dünya iflas edecek söyledi 

İngilterenin en meşhur Arnavutköy kız kollejinin 
maliyecilerinden (Sir Corç yıl dönümü münasetile bir 
Peyş) dünyanın· mali a
tisi hakkında çok betbinane 
beyanatta bulunmuştur. ( Sir 
Corç Peyş ) diyorki: 

"Bütün dünya müflistir. 

Dünyanın mali bir inhida

ma uğrıyacağı muhakkak
tır. Bunu tanı bir selahiyet

le söyliyorum. Dünyanın 
şimdiye kadar mislini gör

mediği bu felaketin sebebi 
dünya hükumetlerinin borç-

!arını verememesidir. Hali
hazırda gayet vahim bir 
buhran ils karşi karşıyayız. 

İngilterenin ve Amerika

nın en selahiyettar ricali bu 

mali felaketin önümüzdeki 
bahar esnasında başımıza 

geleceğini söyliyorlar. 

Himaye siyaseti takip 

olunmazsa buna karşı gel

meğe imkan yoktur. Bu fe

laketten me'sul olnalar har-
peten beri yanlış bir siyaset 

:akip eden siyasilerdir. Al

manyanın bu günkü işsizleri 
lngiltere ve Amerikanın iş

sizlerinden daha fazladır. 

Buralardaki İşsizlerin sa

yısı (3) milyondan fazladır. 

Halbuk bu işsizlik mese-

lesi buhranın sebeplerinden 
yalnız birini teşkil ediyor. 

Dünyanın iktısadi ıztırap -

!arından dolayı . borç alan 

borcunu veremiyor. Ticaret 

makinesinin tekerlekleri iş
lemiyor. İngilterede mah -

pus duran kaç milyon lira 
bulunduğunu bilmiyorum. 

Fakat yekun telehhüf ve
recek· bir haldedir. Hepi-

miz yiyoruz, içiyoruz ve 

yarın ölecek değil miyiz? 
diyoruz. Hiç birimiz bir 

çare aramıyor , hepimiz 

raksede ede felakete yü-
rıiyoruz. • 

müsamere verilmiştir . Bu 
müsamerede Amerika sefi
ri Mister Grov bir nutuk 
irat ederek Türkiyedeki 
Amerikan kollejleri için şu 
sözleri söylcmiştır: 

" - Türkiyedeki kollej
lerimizin ve ınektep mücs
sesatımızın ifa ettikleri feyizli 
mesaiden müftehirim. 

Bu müesseselerin takip 
ettiği gaye, hiç bir zaman 
gençliği milliyctcilikten ve 
memleketin ideallerinden 
uzaklaştırmak degildir. 

Bilakis onları memleket
lerine layık vatandaş yap
mak, fikri, manevi vasıf-
larını inkişaf ettirmek, 
memleketkrin tekamül· 
ünde müessir ve ihyakar 
bir rol yapmalarına kabi
liyetli kılmak, kendilerinde 
milletlerinin terakkiyatına 
kuwetli bir surette yardım 
edebilmek için vatani his
lerini takviye etmektedirler. 
Bu öyle bir proğramdır ki 
Mustafa Kemal Hz. nin nur
lu idaresi altında Türkiyeyi 
daha mütekamil bir inki
şafa mazhar etmeği istihdaf 
eden müterakkı velut tnkılap 
hareketlerile beraber müte
vazi yürümektedir. 
~nuı ı11 1111 uııııu 11111 ııııuı 111 uıııınıııuııııuıııııııj Ev kt i! \ a ın- i 
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ı~:~~;=ıi 
{ Vakt ın avukatı tek-J 
l rar faaliyete geçiyor \ 
~karilerimizin hertürlü{ 
\ adli, hukuki sualleri--l 
~ ne eskiden olduğu ~ 
J gibi sür' at ve dik - \ 
~ katle cevap vere - l 
= k• ~ i ce tır. ~ 
İ Mektuplarınızın zarf·~ 
~ lan üstüne "V aktın ~ 
) avukatı ,, adresini } 
\ yazınız. l 
~ •11 1ıı11111 11111111ıııuu•1Mııı11111 ıııııııil 
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Ziraat bankası 
Esas mukavelesinde yapılan 

degişiklik nelerdir? Cöndeı·ilrtıı)rr>ıı Cf]Jrııze ! 
Siile.rrrı~uı İ>aşrı ı-:ıauın san~sker Rauf 1 

Paşa ta rt~J 111d(l11 kastrn .rapt! thgı 11 ı anb;·ord u ı 
-20- 1. 

Ank:ırk, 2.. • 'akıt)- Zira
at bankası ııukavclesin

de yapılan tkgi;iklik şöyle

dir: l 7ind maddenin 3 üncü 
fıkrası, Banka zumun tedarik 
eykdıği hayvanat, tohumluk 

bilvasıta hizmet eden gayrı 
menkul emval mukabilinde 
beş seneyi tecavüz etmemek 
ıizere meclisi idarece tayin 
olunacak müddet ve taksitler 
dahilinde ikrazat yapar. 

[Üsıtııralı bırinci ıayıfamadadır J 
pırıltı yapmış olan bir ci
hangirliğin sonu idi ve 
Atlas okyanosunun ebedi 
karanlığı içinde gömüldü, 
kaldı. Doorn ise - bu kasaba 
Alman kayserinin şimdi 
oturduğu yerin adıdır -
Avrupada asırlarca sürmüş 

olan bir idare sisteminin 
artık nihayete erdiğini gös
teriyor. 

Deyi !l k~<;ır · şti . 
! la yrı E ;;ndı Jı,il.i )l!:ıhınul 

rJ ., ıın .ız'ıııi :ınlipm:ıınıştı. 

Sor-•ı gc ibolıv.ı gİckrktn 
yolda, ':ıpu•d:ı ôgrtnıııişti. 

Eı;ıe~i .ıkşaııı gcliboluya 
v.ı~lı. Sülcynun paŞ<l kcn · 
<li~ini bd,li yordu. 

! !ayrı Bey d.ınıat illahmut 
paş.ının nıcktubul'<I verdi. 
J tanbu!Jaıı getirdıği birka~ 
gazeteyi Jc Süleyman paşa· 
mn yap•,a bıraktı, çekilip 

gitti • 
Suleymaıı paşa •nalımut 

Celilctt;n ı .~anın mektubun
dan çok mut,c,;sir olmuştu. 

D.ııııııt rnşa mütareke ve 
sulh e<;a .inin birkaç gün 
C\'\'cl cdirncdc iınz:ı edilmi> 
oldugunu yazıyordu: 

<<Tabii makamı scraskcri
dcn ~uhu :ınıil<!rim: bildiril
miş o!JcağtndJn . ., .,, (ı 1 

Diyordu. !Lıııği bildirmek? 
Serasker paşa Sülevnıan pa
şanın nıiılıiııı tdg-raflarına 
bile ce,·3p ,·crnıiyordu. 

Damat \l.ılııııut pa~a iki
şer hirtdcn dört bin sandık 
fiştk hazır ;;ttirip serasker 
daire.sine te$lim ettiğini de 
bildiriyordu. · 

D .mek, bu ccpaııeyi ser
asker Ra"f p:ışa ka:o.tcn. gön
dcrmeıniştı ! Süleyman paşa 

mektubun nihayetine iliştiril
nıi~ ol.ııı iki satırdan çok 
sıkılmı,tı. 

Ep·alı ... !llalıınat paşa 
o: mukta7..ıyi kader » topJnc 
müşirligimkn azledildiğini 

bildiriyordu . 
Bu zatın topanc müşirli · 

ğindc bulunnıası her zaman 
için Süleyman Paşaya bir 
destek olıııuştu . 

Artık Juşmanlnrı Süleyman 
paşa ak) hine bildikleri gibi 
çalıp çalıp oynıyacaklardı. 

İstaıılıulda sülcyman pa. 
şayı nıfıJafaa edecclc tek 
do,tu kalmamıştı. 

Süleyman Paşa Rıkahm 

Rııuf p:~~a ne yazın iş? diye -
rck bilıüde arandı. Esa.'l{n 
Rauf pJ,adaıı mektup gelmiş 
dcgildi . 

Yaver 1 lani Beyi istedi: 
- og\ıııı I Lıyri Efendi, 

Scrn.~hr paşanın cc\·abını ne 
yaptın? 

Diye onlı... Hayri Be)': 
- Rauf pa~a hazr~tlcri 

şifalı~n selam söylememi 
emrettiler. l.ırhlılar yakında 

gönderilecek dediler, 
- ya .. rcki .. 
SL•lcyn1ın pasa fcn.ı l' ıklc 

ıııutı.:c ,ir oluµ <;,:ıcsln' )ti. 

hu ;ıdaınl.ır isk gô7. ı.,orc 
kendine lıak.ıret ctıııe\tcn 

çckııııııiyorl:mlı. 
Kim ol J şu kötü vazİVdt~ 

ça ·ş.ıl.ıı rdi . 
( Blrrncdl) 

[!] r 'as sulh ..ıe.1:il. J\la iım 

:ısıl müzakerat 
devanı etti. 

Ayastafan ısta 

. -----
Efgan da 

Amanullah hanla Ha
bibullah taraftarları 
arasında muharebe 

başlıyor 

Moskova: 23 (A.A)- Tas 
ajansı bildiriyor: Ternıez
den bildiriliyor: Kühistanın 
tagao eyaletinde Habibul
lah aleyhine kıyam başla

mıştır. Bahar gelmiş ve dağ 
geçitleri açılını~ olduğun
dan Kabilde askeri hare· 
katın başlamasına intizar 
edilmektedir. Taarruzun 
Gazne de Amanullah hana 
iltihak eden gruplarla La. 
har nehri vadisinde Ama
nullah hana sadık kalmış 
olan aşiretler ve Host ci
hetinden de Nadir han 
tarafından sevk ve idare 
edileceği tahmin edilmek
tedir. Nadir hanın Ama· 
nullah han hakkındaki hattı 
hareketi henüz tamamen 
teayyün etmemiş olmakla 
beraber mumaileyhin Ha
bibullah aleyhinde harekete 

· geçeceği aşikar bulunmak
tadır. Kendisinin Kabile 
gelmesi hakkında Habibul

lah tarafından vaki teklife 
Nadir han mumaileyhi Ka
bili terke ve kıymetli eşya 

ile silah ve parayı Kabil
de bırakmağa davet eden 
bir cevapla mukabele et
mişti. Bu cevaptan mün
fail olan Habibullah han 
Nadir hanın Kabildeki 
evini müsadere ve yağma 
ettirmiştir. Memen şehri 
valsı Meymenin yüz kilo 
metro şimalindeki Antkoy 
şehri valisinin Habibullah 
lehinde bir hiıkümct darcesi 
hazırlamata oldugunu gür
mesi üzerine Meyamene kü-

13t Ye krnzımı zcriye ve 
s:ıir ilıtiync:ıtı zirnyesine eşya 
ve ıncvat hedclı\tıııın tediye
sine kefalet eylediği p;ihi ara· 
zisini bizzat yahut ailesi cf. 
radıııdan biri va. ıtasilc i~lcten 

zurr"'ll bayiler namına tanzim 
~dcı.:cği senedatı ve zira! ko
opc•atıflcr ile sair zirai kredi 
mııc c-,;ıtınııı Cl!Zdan mev
eııt~arıııı işi ıı muesoes:ıtııı lıan-

ka nezdinde' i kredi-
lerinın nıt;,aad~ ·i nispe-
tinde i-konto yahut bu cnc
dat mukabilinde muhteviya
tının yüzde 7 5 ine kadar 
arnns küş.1t yahut bu gibi 
hayvanat ve malzemeyi [tiruh 
ile l~tiğal eden c~ha., miies
sesat koopcratiBerc meclisi 
idarece ıe.pit olunacak ;ekil 
ve 5urettc icap eden kredileri 
dahi ita eder. Dundan b~ka 
zlraatin tcrakkh•ine, inkişafma 
hadim tescbbıis.:ıtı tahh·e ve . . 
bu l\ibi teşebbiratta muktazi 
ındıali,·i hükumetin kdaletile 
idarci ıııahalliyclcre ikraz 
yahut bu rcşebbüsatın ita
sını deruhte eden ~has 
mlicsscsat ve şirketlerin 

ibraz edecekleri scnedatı is
konto yahut bu gibi e~has

mües,;esat şirketler lehine 
krediler kii~at eder. 

'.\.larüzzikir scnedatın, kre
dilerinin vade i ıuaml bir sene 
olmak üzere meclisi idarece 
ta yi.ıı. vt tıl'.ipi.ı.; ehifı ur. 1 7 in d 
maddeye ilave edilen yedinci 
fıkra Ziraat bankası imarü
isl-ıln ioka ve araziye, hayrn· 
natın teksirinc ve ıslahına 

matu[ te~cbbii>atın teshili 
inkişa[ını, büyiik ziraat alet
lerinin tedarikini temin mak· 
sadilc münhasıran, tarla, bağ, 
bahçe ve zeytinlik, çayır, 

mer'a gibi ziraatin icrasına 

do~rudan do~ruya yahut ............................ ·-·················· 
çük bir müfreze göndererek 
valiyi ve habibullahın me
murlarını tevkif ettirmiştiştir. 

Moskova: 23 (A.A) - Tas 
ajansı bildiriyor: Termez· 
den bildirildiğine göre He
rat eyaletinde hocaların tah
rikatı ehemmiyet kespet
tiğinden bu eyalet memu
rini bir takım askeri ted
birler ittihaz etmişler ve 
bunun neticesi olarak şe
hirde ahali ve asker ara
sında silkün nispeten iade 
edilmiştir. 
. ~ -

25 inci ıpaddcnin muaddel 
şekli d~vlct Ye bankıı mecli
si idarc,ine şayaııı itilıar 

Ye itimat görülen hankalarlıı 

tediye cdilmi~ sermayesi 

200 bin liradan a~a~ı olını

yan anonim ,irketkrilc ya
pılacak nı.aamcl:lt itibari ye 

hariç olarak baııkmıın yaptı

j:\'ı bütün krediler için ara· 
nılacak teminat bcrvcçhi atidir: 

Eve! emvali gayri mcnku· 
le sonraki fıkralar aynen lıı· 

rakılmı~tir 

3 f inci maddesinin Cım 

fıkrası ah ul:ltı ziraiyc mu
kabilinde yapılacak ikrazat 

banka cnraiıııdan müntclıap 

ehli hibreye tasdik ettirecek 

kıymetlerinin yüzde JOuııdan 
yüzde 85inc kadardır. -- ~---

Bütçede 
Tcvalfuı temin 

edildi 
Ankara, 24 ( Vakıt) 

Bütçe encümeni bütçeyi çı
karmağa başlamıştır. Mas· 
raha yapılan yüzde 4 ten

kihat ve tasarufattan sonra 
tevazün kazanılmıştır. Ye

kun 217 milyon 800 bin 
liradır. 

Afillı' eşyanın lziTna

yesi esas tutuluyor 
Ankara, 24 - Yeni güm

rük tarifesinin tetkikine de

vam edilmektedir. Müşterek 
encümen bu tetkikkatta milli 
eşyanın himayesini esas tut

maktadır. llükômetçc hariç· 
ten gelecek aygırlardan be

heri için 45 lira alınması 

tekili edilmişken, encümen 
bunu f 8 liraya indirmiştir. 

Kısraklardan sekiz, taylar
dan iki, katırlardan 18 lira 
kuzudan 120 kuruş, hariçten 

gelecek etlerin kilosundan 50, 
sucuk, pa>tırnıa, ~ütsülcnmiş 
kuzunun kilo>undan 100, jan-
1.ıon ve salamın kilosundan 
300, peynirden 60, tere ve 
sade yağlardan 108 kurıış 

giimrük resmi alınması teklif 
meyanındadır. 

1914 senesi 1 temmuzun· 
da kim tahmin edebilirdi
ki bir kaç sene sonra Av
rupanın büyük imparator
luklarından üçü ortadan 
kalkacak ve Alamanyanın 

bütüu hükümdarları menfa 
hayatına atılacaktır. 

Muharebeden sonraki 
Avrupa Cumhuriyetçidir ve 
böyle kalacağına dair de 
bütün deliller mevcuttur. 

Avrupadaki dört dikta
törlükten üç tanesi kırallık· 
tır ve dördüncüsü ki Lehis· 
tandır, asla demokratça 
serbestisini iktisap edeme
miş ve bundan dolayı ken
di kendisini idareye alışa
mamıştır. 

Ru~yada bu gün tam 
bir oligarşi hüküm sürüyor 
ve bu hal Napolyondan 
evelki Fransanın vaziyetini 
andırıyor. 

Avrupada hükümdarlığı 
terkeden hiç bir memleket 
bu veraset usulüne müste
nit idareyi tekrar ele al

mak arzusunda değildir. 
Son zamanlarda Kayserin 
ilticagahı olan Doom da 

ahiren yapılan merasim, 
Alman cumhuriyetini hi~ 
bir tehlikenin tehdit etme· 
diğini göstermiştir. 

Sabık Kayserin kendi 
aniverserini tebrike gelen-

lerin b\I kadar at olduğunu 
görünce ne dereceye kadar 
müteessir olduğu bilinemez. 

Bilmem hala Vilhelm, 
günün birinde memleketine 

dönüp alaman tahtına oturmak 

vehminde bulunur mu? Ha
la Alman milletinin kendi
sını istediği kanaatinde 

midir? Her halde bugün 
Vilhelmin eski maiyetleri 
ve rüesası, eski efendilerine 
pek tarahar görünmemek

tedirler. Hatta bugünkü 
monarşistler bile 2nci Vil
hemi tahta getirmek fik
rinde değildirler. Onlar, 
Vilhelmin nagehani bir cur
etle Holandaya kaçmak su· 
retile almanyada hüküm
darlık ve militarisme dava
sını iflas ettirdiğine kani
dirler. Eğer o da, Vaktile 
Napolyonun yaptığı gibi, 
inhilal eden ordularının ba
şında sonuna kadar kalsay
dı, o zaman bütün şoven-

t~frika~ı ~ 1 l~ \ lar. nl.ı kiiçük tilcmin- saklıyan kutuplara hü- ı dır. Oııu nazarımıza 

1 
içiııde se' işiyorlar , cuın ediyorlar hep bu yerleştirip :'ılenıi esra-

u yaYruluyor; hayattan ceveh\nlar hir karpuz ra bakınca bütiin le-

{~akt)iıı 25 )Jart 192!:1 
-~ ~ 

u S ıııeııınurıcn koş.~ıyorlar. üzerinde gezinen mik- clunııiyat öııiiınüzde cil-
lıısanlar ela boyle de- ropçukların meraklı sey- ,·elenir. ın 

otl 
11/ulıarl'ıl'i: //iiseyin Ralnni 

[ Tcırikmız<n diinkü nu~lıamızda münderiç kı>mında dür
d ·ıncu sü<unun onycdinci ~atırından itibaren bir yanlı~lık 

ııctu:c• inde romanın buradan a~ıp;ı>ı gaz1.>tede karışık olarak 
iııu-ar ctnıi~tir. Zikrcttiğiıni;r. atırdan sonra lıup;lınkü tcfrika
mv.ın takip edilme ini rica Ye itizar ederi/.: 

~akıp Ct>ıııal, <_:ekliği dolaşan ateşi renkli 
ıldi..;i , e. altın kakmalı malıhiklara bakınız .. 

antika lıir koituğa Pcr- onlar i<,:in hayat hududu 
rr..ııı otıırlarak: olan şu lJilh'ır ufuk 

- Giizeliııı sn bir dairesinin i\tesinde ne· 
k~1~ avuç su~·uı; içini.le ler olduğunu bilmiyor-

ğil mi? K:tinatııı viis' - ranlarıııa benzer .. Tay- Perran cok n1aal rı-
aliııe nazaran kiire- yarelerle havayı mu- kuramadığı bu aca)'.İp 
n1iziıı hayat hududu bitinin üst tabakalarına sözleri bir az ıstırapla 
işte hu darlıktadır .. k:\- uçmıya oğraşış, tıpkı dinlerken yen! amanı 
şifleı· aı·zın her tarafı- karpuz üzerindeki mik- gül ağacından mamul 
ın karış karış dolaştı- ropların birkaç ınili- ınusaıına bir kutu çı

lar.. n1etre yüksele bilme- kardı. Actı. Kutunun 
Ok.yanusları aşa, aşa 

,\ vrupadan Amerika
ya, Afrika'a saldırdı
lar, dıırdul;r. İşte bu
nun ötesi yok .. Şimdi, 
bu ana kadar hiitün 

• 
lcri kabilindedir Fakat içi bir kaç bölmeye 
seYgilim, bu kfıinatın miinkasemdi . Oradan 
ötesi ve berisi ne teles- aldığı kiiçiiciik altın 
k.oplarla görülür ne yi.iksiiğün içine par
mikroskoplarla.. ru- ınaklarının ucu ile be
lıumuzun gözüne ıa- yaz bir toz doldurdu. 

esrarını buzlar icinde kılacak bir gözlük var İnce nıukavvadan ya-

!er ve milliyetperverler ken
disini bir kahraman ve fe
dakar olarak tanırlardı. 

Vilhelmin tahtını terket
tikten sonra en fazla muz· 
tarıp olduğu şey, hiç şüp· 
hesiz, reis Ebertin vefatın
dan sonra kendisinin en 
sadık taraftarlarından ccne
ral "Hindenburg., un reisi
cumhur olurken kendisin· 
den müsaade istememesi 
olmuştur. 

İkinci Vilhelnıin iktidar 
mevkiine gelmesi bu suretle 
bertaraf olduktan sonra 
Hohenzollerıı ailesine men· 
sup başka birisinin de tah
ta geçmesi ihtimali pek 
v~rit değildir. 

Vakıa veliahtın bugünkü 
Monarçistler arasında bir 

çok taraharları ve takdir -
kar dostları vardır. Fakat 

kendisi siyasi işlerle ıneş · 
gul olmadığı için iktidarı 

eline almasına intizar edi 
lem ez. 

İhtimal ki Prosyada mik
tarları pekaz olan kraliyet
çiler veliahtin oğlu Prens 
Vilhelmi getirmeğe taraf -
tardırlar. 

Bütün bu ihtimalleri serd 
ettikten sonra şunu sÖy· 

liyeyi'll ki, şayet müttefik
ler bu gün devam eden 
Ren işgali şeklinde ve ya· 

hut başka suretlerle Ala
man milletini tazyik etmez· 
!er ve haşin bir vaziyet 
almazlarsa böyle bir irti
cadan endişeye mahal kal
maz. Fransa tarafından 
vaki olacak böyle gayri 
makul bir hareket vuku 
bulmadıkça Alamanyada 
kayserlik ve militarizm öl
müş sayılabilir. 

Loyit Corç, burada Bav- . 
yeralılarla Prusyalıların mez
hebi sebepler dolayisile 
Krallığın rücuuna nasıl mu
halefet edeceklerini anlat
makta, sonra bugün Bavi
yerada bir az Kırallık te· 

mayulatı kalmış bile olsa 
Prusyada anın siyaset ve 
hissiyat sahasında hem 
Cumhuriyetçi, hem sosya
list olduklarını nakl ile de
mektedir ki; 

"Eğer, Allah saklasın, 
Almanyada militarizm tek
rar dirilecek olursa bu mil
letin bir ihtilalle başından 
attığı hanedanın ıesirile 

değil, başka milletlerin milli 
husumetlerine karşı ola
caktır. 

Turşucu Cemal öıdü 
Ankara, 24(Vakıtl - Tur-

Yerli kunıaŞ ., 
ları yaynıa{tO 

karar verdi 
Talebe birlill;indc dtin htı 

fukiılte ,.c yük;ck ınektcpı~n 
iiçcr khi;ıin Hirakile bir ) ' u 
topl:ıntı yapılmı) ve ş 
kararlar verilmi~tir. 

1 -- Yerli kuma< kull~· 
111lına.<1 içirı Darülfli;ııın ,-c 

'riO yıiksck mektepler tnld csı 
prnpağanda yapma,; ı. ? 

2 - Tatil aylarında ı;ru 
• ci~r 

lıali~th: ,\na•loluda e\"•th3 
tertibi. 

0 
J .... \lağaza lcvh:ılarıııJ.ı bl 

ve <iııcnıa perdclcrimkn c~~· 
li;a·ılann kaltlırılnı~>ı ve l"111

• 

lı1. Tiırkçc ;le yazılm?-·I ·• 
Takl.ıc birlip;l im üç ın l 

denin t:ıt1 >İkı i<;in fa,, \' ' 
- • k n .. ı~r 

g~çnu~ \rl!' r~-rnı rr ~l D. • 

ml acant:ı ba>lamı,:ır. __.... 

Buşo öldü 
1 

' l t l<t ;ıfı birinci ~.ıyıta.mıırJ.adtt 
1 

- Efendiler, Osına011 

nlı bankası nekadar osnıa 

ise ben de o kadar o5• 

manlıyım! demek cür' etiodr 
bulunmuştu da kimse bil 
küstahı defetmemişti. 

Bir başka gün de nıer· 
hum Babanzade Hakkı 
Beyden bahsederek: 

- Yabanzade demiş ve 
merhumdan şu güzel cev:ı· 
bı almıştı: 

- Babandır! 
işte bu Buşo, nihayet 

Yunanistana gitmis ve ora; 
da mühimce mevkiler işga 
etmişti. • ı 
Dün aldığımız bir haber gor 
bu açıkgöz ve küstah ada· 
mm bir ameliyat neticc:sifl' 
de gözlerini macera dolıl 
hayatına kapamıştır. 

Haber şudur: • 
Atina-24 (Apo. • Matini) 

Sabık meb' uslardan kirye 
Buşo bir ameliyat netice" 
sinde vefat etmiştir. 

Yarın asırevel d 

VAKiT 
25 Mart ıs1? --

Putperest mezhe" 
binde bulunan "Pit· 
man,, hAkiminitı 
kendi miifeallika" 
tından bulunan pt" 
ensleri kafliAm et" 
tirmiş olması ha" 
kimi mumaileyh ile 
İngiltere beyninde 
bir mes'eleyi infaÇ 
edece!Ji telgraf/at" 
da ve ihbari saire" 
den anlaşılmakf8 
olup lngilfere "Pit" 
man,, hududuna as· 
ker sevkine başlan" 

şucu C·:mal nezfi dimaglden mışfır. 

öldü. ' '-----------
. - - ./ 

pılnıış bir tüpiin bir ııeLler ,·ar. Den bu l:i' 
ucunu yi.iksüğc diğerini lıuti Mrnlcre ııcarkC 11 

burnuna yerleştirip seni bu alçak tli;ııyatl•1 

cek.Li. Ve avni ameliye- nasıl yalnız bırakırıı11 "' 
~ J . e" 
nin icrasını Perraııa Haydi Çek ... Hele hiı· 1~ 1 , 1 d .. G. ('"111 
teklif etti. ıes a a gor .. ıırec r ·ı 

Sakıp Cemal, Hanı- yeni hayattan hir d<ıfı· 
ının tereddüdünü gö- bu n1iskin ömürc •1'' 
rüncc sordu: det etmek iste~1h·cer~' 

- Niçin c.ekinivor- sin. Du ilahi ~ksitiı~ 
" • v .. eııı sunuz '? scnı uçuracagı J ,11 

- Korkuyorum.. tahassurlerle ölünı ıll 
- Nedeı}? hayata geçdiğiııi ,r 
- Bu bilmedigvim imdiye kadar içinde 

d"fl' şeyden... bulunduğun bu tı 
- Bunda ölüm yok, yada ölii yaşamı 01' 

Bih\kis hayatın fevkin- duğunu anlıyacak::i111' 
de bir hayat var hiç Nicin diriln1ek isLiyoı·~ 
bir dinin tasvirine kud- sun? validenin adı ııe· 
retyap olmadığı cen- cs;ınıedO 



;:;~~-;:;:'.S~av~.ı~fa~:;;~~~~=-·--::--~---~---,~,,...,_ . ..,,..-:---..,--...... .,....--..,........,,..,.........._v~Kll ~!;~)~'~la~r~t--.....,...,.....--.,....------~------~-..,.....---,.--:-~--...,...,.._~-~~~ 

fli1Wlf:':ı:,1 İ gi iz er İsayı yeniden dünyaya getiriyorlar ... ~~ı'1l~ı; 
Köpek avı!.. .. "d -. Abide K ~J~k ~~I ~~;d~vk: HeyKgz UsKu~ur 

A1ihaha 

E vvcıki gcc, T~ık . 

v_azda k. dınt. rı. •: 
sırg 'le ceınıyetıPnı 

1 • Hatta aslan, kap- 1 - . -

~:n ı. zib_i korkanç pençc~i IGôksu de:resile 
><es kıp el. ;Ji vahşi hay - J • • 

'•arıların da ~ ... !andığını Şll- ,fahdııt edılecek; 
r<ıt.!a burcıda okuduk. 1

1 

1 ô ' · / -.; ·ı [ B<ıl ınUzesinin tsc-1 lerind<•fl genç Haıı.; noihoynın " lü l lirfalos .. tn~fosu 
k"ıvleıııl kct:mizde çok ~ii- 1 ~ 0((1 ca ı·e . 1 ('! l' -----------·--------------------

Aur vah~; hayvanlar yok. ı fid({11/t/ı/ıır {('SİS ı\I l l • ! ·ı· l • • 
ı'.v'.arındaki tatlı, heyecanlı 1 f'dilı·tı·I· ..J...,ı es .. 1111 .. t)) ı· 1 ll!!l ız IIlll ı~1ı·ı·11·1 
'ı_ıkiıyeL•rden mahrumuz, fa- ' LJ 
at b Dün \ i ~iyet u.•1ıııni ıı~rcli~i ı · 

·;ı·· !una bedel, çok kere beşinci iı1iııwıııı ;tl,dclıııi~lir. ı· el( ta edı· ~roı· 
c uın e biten kazaları kar -
Ş -. d R<•zıı:ııııcl'i tc~!dl cdrn meı·d j 
'·111 a da kalmıyoruz. a 

Anıa bana öyle geliyor ki, ;.z olJıı·~ıı· d.ııı ccl«. J;ısa srıı-. t IE il ıJll k d 
a•ğrae~ındaavınbdiratar.mıhei ra\'k,~Jrıslaarı, ıııii~ \"C ıçtimaı rnült'.1"lj' Cildi· 1 , ı ~ nn~ v ~ ;:a a.·ır 

.:. n ıneıılt'r to ılc n~r. l. :tk~1nı1 1,aUarl - ~~ ~ J ~ <Lll. .11. 
hu ·· d çalı~ını~.Jırdır Uınuttıi içtiıı :un 1 
1 
. gun eıı itibaren o tari-

110 ttaiiJ eti l';il[ı~ ;ısı ~ııd1 1 r: E yeni bir faslı başlıyor. 

1 
·Vet yeni bir faslı; çünkli 1 - Yc:ıi tc~:,;ı edil ·ıı L:cı·-
~ıtndiye kadar birı;.ok hay- koz kJ?asıyla L:sUid ırnı !•bii 1 
Vanların avlandığını duy- luıdııdıı Oüksıı c!ı:ıak liwııı İ 

~u?tu~. Zaten yer yüzünde- 1 gelirkrıı l u lııı lı:t (cıı"~'!:liyc 1 

ı ılk ınsan avcı ve ilk mes- 1 k.ıdar ıız-.dı).ıııdaıı ı·~ bıı şekil 
lek, avcılıktır. Dedelerimizin bazı hbııl ııımııııd:ılı ıe kan~ık
ayaklarında don ve sırtların
de kendi derilerinden ba~ka 1. 
ııç bir ş"y yokken omuz-

~arıııda gergin yaylar, taş 
altalar vı::rdı. 
Sık dallarından gökleı ,.,. .... 

.,orunmiycn esrarlı orman-

lıi!ı mtıcip oldtı~Llndm yeni 

bir l11rita taıııiıııi ı·c lııı,ltkillıı 

laslıiJ.i ite b:ızı körlerin l\arlala 

raplı Jd;kındakı kklii \ c 
tılıirat ı:.ülkiı c r:,riiıııc:ıiııe 

hııstı~i muhasebe bülı;,-siııiıı 

tanzimi ~ekliııt d;ıir vrkiılcliıı 
larda her şeyden evvel 

1 • telgrai: ı·e khli:,:i de ayııi 
'>nar, bir kuşun eti, bir h c-ncünıeııc lı.1rnle cdi!ıni~lir. 
ayvanın postu cezbet-

ıniştir. 

Açlık, soğuk, iki demir 
kırbaç gibi omuzları üstün

de .5akladıkça, ileri atılmış 
en korkunç canavariarın 
!'eşine diişıııüşlii. Uzun 

S07.e ne hacet avcılık beşe
rin ilk mt>sleğidir dedikya .. 

Fakat dün gördüğüm bir 

nıanzara, beni şaşkına çe • 
virdi. Avci insanın ili: ar • 

'

, BtıncLuı wıır azad l'l ~:ccınct

!iıı S:ılıiı· il. söz aln'ı< \·e lıfılçc 

ı cııcfııııeııiııiıı tcl!-:ihah lıaşk.dı-
1 ğ-ını \'r. ıneclisi:ı :\:ttltıncn 111~-
' : ~aisiııi 10 ııisaı:ıla tıilirmcsi 

ı 

1 

l.1zın1 gl·Jdjğindrn diğer (ll:ii

ınenleriıı Leııôilerine tevdi edi-

len işleri 3 nisana kadar i.ılaç 

etmclzri nı uri 

lemi~lir. 

kadaşı, ilk yardımcı~ı olan hakkında ınürac:•:ıt.ı har$ ızırnJt 
ki)pek. bugüıı av oldu. eııcüııırııiııiıı 111:.zbat'Sı <'ktııı· 

Son olarak fid.ııılıı; tesisi 

Sokaklarda çifteyle, şim- l mt!Ş ur. 
di onları avlıyorlar. Köpek 
avı ... işle avcılığın son mer-

b,J.,;ı... ~ 

---
Jicareı udasın~a 

istifalar -te;ali ediyor 
Ticaret oda~ı riyaset diı•aııı 

c"ıı sabah bir içtima aktetıniş
t r. Bu idiıııada islib edenlere 

· tilı~k ed•:n ticareti bahriye 

·br~oi n.f:tlürii ,\\elıınct Ali 
' "'fct n rin islil~sıııı kabul 
1-lıni;lir. 

[Jfııı;.ü lçt;ııfül.ı yapılacak 

'·eıi leşkiı:,t lı:ıkhıda da !!Ürii

'Ülınüşlür. /\ldıgııııız maliııııala 
;:·""re isLıl~:tik şub~si yeniden 
1 ... ·ı •"ı o!uııo.c~klır. ScrJiler ~u-
t· ~si mfaiürfı Celal faat D.yi!l 

ı.!e i liia ~dcc~ği t:ı.'.ı:ıkkuk et

~ ; <İl'. Ilıı sıırrtle i!llıil;ll eden üe 
: ıbc miidürJü;:tcrine Viınleriı; 
t•yin cdilece~lcri l!:niiz tak~rrfır 
lf!'lcıııi tir. 
~ ~ 

Lııcümeıı lıaııda, cnel ı·c 

:ıhır bıı müdtieiyalla btılıııı3ı:-

{ltıııtı fakat !ahsisa: \'tıil!;ıedı· 

jliııi, İktısal ıekjletiııiıı i~arllini 

şükranla karşıladığmı bildiriycır 

ve Rumeli cilıetiııdc Çatalcada 

( 30) Anadolu cilıcliııde Ş:lcdc 

( 20) dönfımlfık fidanlık tesisini, 

ziraat memuru olnııyan dört 

kazaya da meıımr tayinini lckiii 

ve bfıl~c;-c tahsisat ı·azını talep 

ediyordıı. İki fitlaıılığııı tesis 

ve taıızimi ( 35 ) biıı kfı;tır 

liraya baliğ olacaktır. l\lazbala 

bütçe cncüıneııiııe l'erilıli. 

---- - -- --
Belediye biitçeleri 
Dahiliye Vekfıltli \'ı!fırelten 

· lstaııbııl dahilimle lıütı;clcri 

10000 il5 200000 lirada.1 ıu'<a· 

rı otan lıclediydcriıı isimlerini 

sormıışttır. Vilfıyet nrd:ı}i ce· 

rnpb h!aıılıul cnı:ıııeli lıaricinde 

Çatalca, Şile, Üıııerli, Krl~I 
Jı:,zalarınm bütçelari I0-200 lıin 

liradan yukarı olduJ unu bil diril· 

ıııişlir. 

CIKRIKLAR 
DURUNCR 

llıı S J r - - , - :;--- - d' 
('S, ıasl1111n kulaklaruu a m1tt('111a L)'Cn 

1e1,.,. I d l "/, ı · . I ~ ar auz_ı ·or ı·e pcr e p('rl e ) 71 1,se Tl'OI'< 11 

- 29 - Yazan: Sadri Etem 
Şc-hrc giden bu akın menba· 

ındıın - b· h ld gur ır a e çıkan. 

fakat ··ı d ço orta:.ın a kaypolan 
ııhirl 'f 'b· d gı ı eri i, gözlerden 
•ilindi k 1 1 a an ar avare ve serseri 

d
oldular, Köylerden fehire ği· 
enlArin h•J· ı. d I 

· 4 1 ve ı<cn i erinde 
k·· 1 

oy ertnden ıehire gidecek kadar 

kuvvet bulamıyanlar ( B.bıl ) 
ctarctine gönderilen 1 

kavminden d•ha i~li, daha hazin 

akıbelli oldular. 

l,rail delıkaıılıları nehir ke· 

uarında o:urup tanbur çalarlar, 

ve toprakları için söylerler. ağ· 
laıırlardı. 

Halbuki bunlu, alacaklıı.lan 

ne kurtardılar ki au kenarında 
gcçm;ı ı:nnlerl hatır:ıyabilsinlerl 

~\f('sjlı dirilecek, ~ - 1J>ranaı1 lıırisıiyanlığL 
tr],rnr taz('leve('rk: ınis l .. ' 

Bu misal İngilizlerin manevi bir 
gösterme.7-

iflasa doğru 
mi? 

gittiklerini 

" Dcyli J·:J..,pre; .. ı;:w.:tc>i 

'011 derece clıcnımiycl \ cnli"i . " 
lıir mal,alc >ilsilc;iniıı nc~rin~ 

bıı~lamı,ur. Bu ınakaldcriıı 

scrlcı hıhı "1,a tekrar ~clccck· 
mi Y., dir, .\fakalclcrin ıntıhKr• 

riri ln~iltcrcnııı nıc~htır lıik:l
yccikrindcn olan "ilerc,fürt~

tur . .\\uharririn kanaatına µ,iinı 
l;ıı tekrar •·clccektir. ( 'tinkii " . 
1 liri,tiyanlık tcnıanıilc ~·ıpran· 
mı~ ıe hiç bir izi kalııııyacak 
dcm:cdc kun etini ka~ hCL· 

nıi~tir. Btınılaıı dolayı her kes 
ycııi hir \ alıy lıcklemcp;e, 

yeni il:ı hanı men lıaı ara 
ınaga ha~lanıı~tır. J liri~tiYan· 
lığın c~a~~tını :-ıui tı..:f·dr ve 
sui tcYil cdcııkr oııu iıı>an· 

Jıı;a rclıhcr olacak halden 

İngili:: muharriri Brillf>rl 
,,karmı~lar<l ır. Onun için h!

rhtiyanlar iinıinıii1.deki yarım 
a;ır zarfınd:ı yeni bir nıc;ih 

bı:kliyorlar. r 

O hııltlc hu yeni 

hım olacaktır? 

lııgiliz ımıharriri beklenen 

J;:ı hakkında ~lı :;özleri si"ıy· 
liiYm: 

-senim icikadııııa gtirc ls:ı 

~eni bir nılir~it ~cklind tek· 
rar zuhıır edecektir. kı bu 

~eni ıııiir.,idc hulul ederek 

hu a;ır hitam bulmadan e\ Hl 

ılliıı) aya pJirünccektir. \ -eni 

kının yapaGı)!;ı i~ iki bin 

~ene CY ı el tchlığ ctcip,i ak ide· 

leriıı dah:ı miitcUmilini tehliğ 

\.!tnıck.tir.~ 
İn!(iliz ınuh:ırririnin hıı ke

haneti, lııgilizlcrin mancl'i bir 

iflt1;a du~nı gittiklerini g1is

tcriyor. 

[ Adliyede ] --------
Rauf Beyin eniştesi 

-- -~ 

Kadriye Hanıın tahkikatında dün 
şahit sıf ati le dinlenildi 

Kadriye l lanını 

da;iarı lıakl.ındaki 

dün tc\ Li Lıııcdc 

ve arl\a· 
tahkikata 
sabahtan 

:1k~~un p:cç \ al\~l katlar clcYaın 
01t1 nmu~cur. 

Dıiıı yirmiye yakın ~ahit 

diıılcııilmi,cir. Bıııılar arn,ıııda 

~imdi .~' rııp:.dr. Lıuluııan 

salıık J,taııhul ıneh\ı:;u Rauf 

beyin cni~tc>i , 1\ı.i1,, l'enev 

pa:;anııı birad.:ri .\lahıımt 

Cdt\kttiıı, gliııırıık memurla· 

rıııdı•P Sabri lı.:\"in O!!:ltı Y cktıt 
beyler \ardır. · ' 

Aziz Bcı-, bir lııµili.ı: tahll· 

siye ~irektiııtk çalı~m:ıkt:ıdır. 

Kcııdi;;indcn Kadriy;: t lmıım 

mcsck>i etralımla l':t ~ı İ7. ı":ıt 
btcnilnıi;tir 1 ~ıcı: bı cpi sur

mti~tür. 

.\hızııun!arııı c,as!ı :;tırettc 

i<r!ı.:rnhıııa lı:nliz b.;, !anına· 
mı~ vlııı:ıkla bcr.ılıcr. Kadri

ye l l:ınım dlin l'ir aralık 

orada ooluk benizbinin aksini 

görmekten korktular Onlar o ka· 

dar kötü talili idilcrkı geçen 

günlerin hayalini bile yadede· 

miyecc:, kadar açltbr . Tam

bur çalan < sur için ağhyan 

lsrail kızı ne kadar bahtiyardı, 
O yalnız ağladı halbuki köylü 

kıılarının saçbını orta Anadolu· 

r.un çalılarından topladılar. E.•aret· 

teki yahudi dclikanl.sı ne kadar 

bahtiyardı ki giden gelmez 

yolunu ögrenmedi, Yemen 

çöllerinde belirsız bir yurdun 

hayalile can vermedi .. 

Hasan:n karıısında!<i ihtiyar 

bütün bunları, seziyor ve Ha

sana açık açık -anlatmak hli· 

yordu. 

E.aseıı it aclamları için ge· 

nit da9larıo surlarile örtülen 

i bu h11.ilı 

yukarıya çal\ırılmı;. k1:mlbiııe 

b:ızı su:ıllcr ten:ilı (l\tınıııu~ 

,.c ~ahitlerden bazılarilc nıu

Yacehe cdilnıi~tir. 

Bu haftıı ~ahit btiı.:vahına 

dcı anı etlilcccıti aııla~ılınak

tadır. Bım yerlerden rnki is

til:\ııılara d:ı ı:cnıp geldikten 

~oııra, nıazıııınlarııı c>aslı su· 

r~tte bticrnbına lıa~lamıcaktır. --
Nazif adliyede 

Kul) oııt:tı kolluıı;uııdaki ci

ııa yetin faili 1\azif, altıncı 

nı["t:ıntikli!!;c Yt!rilıııi-tir. ' . 
Keııdi:;i diin :ıklt ı aziycti· 

nin tetkiki iı;iıı Tıblıwdlid~ 
muayene edil nıi-tir. . . 
Türklüğü tahkir daYası 

fiirinci cq3tla lıu sab:ılı 

"J lronika,. gazctc;Jııin mııha

keıııc,inc d~ı anı nluııacal cır. 

Bugün nıuha!;,·nıt:ııiıı intacı 

ımıhtcmeltlir. 

bu, açlığın, sefaletin dalgalanı

~ını çıkrıklar üı~rine ba•arak, 

yürüyen ,.c gö\ desi lıergiin 

birkaç köy, bir kaç ovayı 

yutarak şişen hayvanın scyrını 

ıı:örmeınek mümkün doğildi. 

İ>tanbul dokumacıları bundan 

en ziyade zarar gQrt:rıfer ara, 

sında idi. 

Dokumacılar rehi Babalar 

artık evlerde bir hortlak gibi 

ıı:örülüyor. Bab,Jarın sırtındaki 

~-ki kuına~lar birer işkence aleti 

imiı giLi herkes kaçıyor , diye 

tekrar söze ba~ladı, perde pen1e 

hiddoıl•ndi ve liflıırına dernm 

elli. 

Fabrika 
1 
ucuzlu~ıı il .. hergün 

biraı daha il<rlıyor, ne yapılmalı? 

Hasan k~ndine çok yakın 

bir adam bulduğu için memnun 

ı.ı kulıldarml> su.tu. 

Hileli ttlas 
Ağır ceza mahkeme -

sine verildi 

Erwrum hanında ikraza! i ile 

mt!fflul iken birkaç ay cl'vel 

birinci hukuk mahkeme•inde 
illıiııına karar verilen Nuri beyin 

iflası hileli görülerek haklıııda 

cezai takibat icra,ına baılandıgını 

yazmıştık. 

AIJığımız mütemmim ınalil -

mata göre , ınumaileyhin mua • 

melatını usulü daire•inde tespit 

eden nıuoaddak defterlerinin 

mevcut bulunmama<t l'C müına ili 

bazı nobanlar , bu kaııaali 

getirmiş Ye telkikııt nel;cesinde 

hazırlanan raporda bu dıcıler 

tafsilatile tespit olunmtı)ltır. 

Ahmcı mustantık ~t,ıeyya 

bey tahkikatını bitirmiş, Nuri 

beyin muhakemesi için evrakı 

ag:ır ceza ınahkcn1e:-ine havale 
elmi~tir. 

Nisanda maznunun m~vkufcn 
muhakemesine ba~l:ınacaktır. 

- Ne ıster.;iniı ki yapalım? 

Bu iş böyle gitmez 

ölüme ölüın , açiıga , açlık ... 

Başka çare yok 1 Ya ölecek.in 

ya öldtirec~ks.in ... 

Bu söıl r Hasarım ruhuna 

bir mağaraya giren rüLgar 

gibi uğuldıyarak girdi ve içinde 

rutubetli duvarlara çarpmış gibi 

sonctız akislerle dağıldı. 

Ölmemek İçin öldüre· 

cebin ... 

Bu ses mütemadiyen kulak

larında tekrarlanıyor ve p,rde, 

perde yükselerek bir haykırma 

halini alıyordu. 

Kulakları oğultu ile dolu 

llııiyarın e\ini terkeııi. 

Sokaga çıl<lığı zaman, ayni 

•e• kulagında bir demir livhaya 

çarpan çekiç gibi !teskin, kes

kin inliyordıı. 

nasıl tomir e~i!e~e~ 1 

n1a-.ı 

tefrik 

\l:ılik 

Ye du;cltilıııöi i~in 

ctlilnıi~tir. \';ıkıııtla 

il. ,\I. \loııccri Ye ba;ı 

kınınıkcrkr toplanarak bitlc•ıiıı 
ne :--urı.:tl~ i.;tctliAini ınuhafaza 

etlclıikcc~iııi cc,pit edecekler

dir. !'ilikı ıtaj yııpılııı:ı'ı \ .-~ a 

kaideden lıir tabaka J.aldırıl· 

nrn;ı nnıhteıııcldir. 

Bu ciheti cloAnıtlaıı dı ıl);· 
ru ya mutaha'>ıs koııfr;~ uıı 

k:ırnrla~tı racak tır. 

verdig·i balo.fa ıllılıınchııı. 

Ne bunaltıcı bir La; ıbalı'-, 

ne <l~ pek yad!rganacak 
kadar tenh&lık var<lı 

Öteki baloların ço;·ur.rh 

ıııaıtıf tabirile " huzurları 
ıııutat.,olan h:ııııın V<' b .. y!~

rden bir çoğ-u, lıer neden
se, Kadınları esirgı~nıc der

derııcğiııin balo;uıı.ı g.~lıııd: 
himmetini esiıg~ıııis!•~ıJi: 

Bu baloda, gariptir' ta ih 
tek<'rrüı elti ve aı ada darıs

edı:ıılerdeıı çoğıı ıııamf Lir 

zcngınııı adııı:ı benzed.:~; 
için ıııiilemadiycn' A!ibab·ı, 

foks•rotumı dinlediler. 

* Kad!n birliği 

J stanoul faaliyeti irioı 
gayet dnr v~ ıwıhd:ıl 
bulduğu için baska 

vilayetlerde de ~tıbc ııçn•a
ğa karar v::rn1i~ .. 

Ar!ık s•yrcJin 

Kim bilir Nezih 
fa:ılıyeti. 

Muhittin 
Haıııııııı; kulaklan nckad;ır 
çınlar, dişleri nckad u g-ıçır
dar? 

l\aidcdcıı lııı~k:ı. lıcykellc· 

rin arka tnr:ırJarı bu~ hıra

kılıııı~tır. llurııd:ın y#mtır 

>tılan >ıznıakt:ıdır. Bu kı~ım 

da l,apatılac:ıktır. 
l "L ooooooomo 
I_ Mektupları 

ı ı:ıkkı :;>iııa,i P:ı~:ı hu ~r .. , 
fırk:ıda aı tıl::ıtl:ırııı il;tinr.ııııa 
riya,et edecek, miıtenkip 

o-üıılcnlc n-ni bcktliYc met:· 
~ . . 
fi,j azalarını ha-lıılıal için 

Bitnıiyen nıü~let 
Hizinı p:ın~altıd:ı ! 'atin efen· 

top! ı yacal., ondan sonra da 
nıcdi<in bütçe miiıakcr.ıtıııda 
btıl unnıak üzre • \ ııkar:ı ya 

~idccckcir. 

1 
tli ,okaj:';ı'ltla maili inhitl.ıın 

hir cı· ı ar. lkktli ye ut:ııd•ıı 

bir l.aç t;Lııı c,·d t'\ in "ıhip· 

kri.'c ~-t o,..ı:ıt ıııc,lıkt H1<li. 

leolin~en nıettuo 1 

Bulana müaı:afat var/ 
c:~lt·ccp;i yazıl:ın .\lıırnıı 

zeplini lıtıyiik hir ibtinıalk 
salı ,!!;tinli ak~unıt şı:hri•,ıiz 

ü1.criııdcıı geçecektir. llalııııtl:ı 
1 

'200 ynku, ııo t;ı.ı ra 1 ardır. 1 

Yokı;l:ır :ıra;ıntla . \lm :ın ga-

zetecileri ıııtınıc>-ili ık \ ;ırtlır. 

Bu zat lı:ılnııdan lıir nıcktl'p 

arncaktır. L zcriııck il. Fdtl

maııııı udre'i btılı"ıaca!' olan 

hu z:ırfı giiriip Tııkatlı r:ıı1 

otdintkki C:azetcc-i ~I. Felci-
m·ıııa kim giituriır-~ 

rıc!Uf:ıt ı erilecek lir' 

Hnıeri~on zır~ıısı 

cına 

Yarın :')ehrimize geliycr 
l .iınaııınııza ı;elcce~iııi e· 

\ d..:e y a1,tlı:ınıız, .\ıııcrikaıı 

zırlılı-iııııı yarııı ıııuıa;:ıl:\ti 

ıııtıhtcıııddir. lhı hıı>ıı;ta tluıı 

ı i:,\y.:te i,·acıtta lıuluııcl ııu;· 

tur. .\merik-'1 zırhlı,ı li .ıııı· 

ıııızcla 81 p.ı1 kadar 1 ı<la~aı;. 

cır. 

ilerledi ·ine aynı se" 

Ölm mek için öldürec~bin• 
Tenha >okaklardan geçli, ay· 

ni sc• içinden b<ığırdı. 

Ölmemek için öldürüre· 
cek•ün. 

Yo,uıılu mezarlar 

kapkara seldlcrin 
~eçti. 

ara,ından 

dıbind~n 

T a~sız ve nışaıı:,tZ ölül~ıin 

toprakları üstünden aılı. Etr> • 

fınd1ki taılar , ihlıyar sclvıler , 

nıı•mız kabarık ,.e ıslak lale 

mezarlar nna ayni sc>lr, fırlına 

o,{lılıu,ıle, çekiç \'e örs gürültüsü 

ile ba~ırdı : ölmemek tçin 
öldürec{ k ın! 

Fakir ve ı. ız evler ba~ırdı: 
•. 1 

- Olmrmek için öldürecek.in! j 

Çamurlu yollarda b:ı\ı ho~ 1 

dolayan ~ocuklarm yüzltrind,·ki 

dermansızlık bağırdı: 

- Ölmemek içio ö!diirecck
sin' 

Bu nı(i,lrlet z:ırfıııtl:ı ya t:ııııi

rc h:ıjl:ım:ılarını, ıal tıt •'·ı 

l:' i11 lv::dnı{ılun:tca. -ı·ıt tt:lı.i,~ 

l'tti. l~irı hur:n a İ..atl.ır ol:ıı1 

~tlı,ra h:ı~ll\"Or. Btı~un hu tt:h· 

lij<; yııpıl,Jı. lki f(lıııtkıı hzl:ı 
olt1) ır '2-t Sl:ıt !ı,lJ,\ lıittnLdi. 

Korku!ıırıml:ı sııkaı.::ı drt nıı-
yorl:t;- ne ':!kıc 
meral, etli~ ,rJar. 

('1.~;ır:t iç111i~ 1.:n ,.c cı_!! ra 

dunıanı ıd:ıP hc~l 1..,·111\ an ;,·,. 

:ıd:ıınım. C.c~·cıı ı•l°'l lir~ ı .

i\inc gideyim •kdiııı '.ıp ır

d:ıki lıüt ııı kap. 'ı 'c n•:ıhf,;1. 
yerler tlııııı:ın içinde i.Ji. <'~· 

r\,;~it. µ;li\ lrlt:dc c.hırd ın · . .: 

iıa-ıalrııd• ıı. ll~ı .,_,,ıl i '? \it 

kan1:ı:-:ı1arda cı::,r!t i~·i\:rıe ·l 

ıntııınui~ eti nl'·c le kaı>)'< 1 

- -Hariciye tayinleri 
ltrıma '.'-L ·ırcli nı .. le .-:ııı 

Y:ı, ıf il. \ ~r-· :1) ~. ltu 
ıııii,tc~;ı, lı~ıııa tla lı:ırid~ e 
ıııcll1Lırl:ırıııthn l\:ıtlri il. la· 

vii1 L·di'•ni~t:r_ 

Hcrşey bagırdı. V c hatıralar 

son.-uz hir ııtıra1 ı deniri olm 

kalasında çalkandı , uyııy;ın 
dalgalar gibi bağırdı : 

Ölınem•k için ö!diirecd,• .• 

Yürüdü, yürüdü .. 

Heyni bala zonl, zonk eJ;. 
• }OfctU. 

Nihayet tahkHuurunda damla, 

damla biriken L~hir paılad'. 

bu inlilaktJn onda vazıh, berrak 

bir fikir kaldı. 

Bu fikir açıkça mücadeley~ ' 

atıln-.aktan ba~ka bir ş~~· dtjlıldı. 

Hana geldiği zaman, ilç 

arbJşmı bitkin bir haki 

Luldu bir Juıünın -ğe Lil~ 

muktedir olmaJarı bamh~ka 

giiderl~ bön, bön lllluşıyorlardc. 

O kad:ır lcend;\eıindcn geç· 

mi~lerdı. 
(&taodl) 



Skapaflovda 
Alman donanması kendi kendisini 

nasıl batırdı? 
[ D h.ild e l - - - - - - - .... 

Muharriri: Amiral Fon Röyer 

·--~~;;;;;;;; ..... ...--. .. - 5 
Miitercimi: M. Gayur 
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!1113·iliz sıtlartııa doğrıı Kimler verecek, kimler 
vermiyecek ? toinltılHCH~ 1 1 

Darülbedayide: • Melekte: , , 
Üıtat Fehinı g«e•I Buhran 

-·-
Narhı idka edildi 

--- --------·---- Emanet dün ekmek naikıııı 

16 kuruş30 parada, lrancalayıda 

23, S kuruşta ipka etmiştir. 
Şehinıize timdilik en ziyade 

ekstra un gelmektedir. Franca-

D Elhamradaı Majikte: CJ -Lıiti /sonbahar gı'ineşinin gurup ışıkları 
ile bc::f'11e11 " f Ieligolan '' adasını kurlar

nırı k ;jf'refine kendiıni::.i dı'işoıana tf'slinı 
ediyorduk. 

Hasılatı gayri safiyeleri ilze

rinden kazanç vergisi verenler, 

kazanç vergisi kanununun 41 inci 

muvakkat madesi hükmünden 

istifade eclerek temettü vergi • 

sinden 3 misli ile teklif oluna

mı yacaklardı. Bu hususta def -

terdarlıkıan maliye şubelerine 

tebligat yapılmıştır. 

Hacı Mehmet beyin 
İskan mıntakalarını 
teftişi takarrür etti 

\" ck:llct iskan ve tefyiz ~ lanın daha bir mikdar ucuzlı· 
yacağı tahmin edilmektedir. 

1 1 
GeLn duvağı Mavi Tuna güzeli ı ı 
Operada: Asride: 
Kazaklar " Esaret zincirinde 

o 000 g ........ : .. •:: 
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Ayın !~inci p;unu 

crk:\111 hıırlıiycmlc 

"Fridrih der Cros" 

akşamı 

birlikte 

zırhlı,ı-

n:ı hindim. :'.ırhlı bizi gece 

csıı:ı<tııda "Şnliğ,.e jtütürdiı. 

l 'ilonun \ıir kı~ını orada bu

lıınurnrdıı, fakat lim:ın o ka

dar karı~ıktı ki ne gemilerin 

ismini t:ıyiıı etmek, ne de 

tali·1ıat ınucilıiııcc tc>lih:ıtt:ın 

ccı: rit edilmiş olup olmadık

ları•ıı iizcrlerinde liizumu 

n;ı! t:ır ııı:ıhnıkat Ye ıııckıl

l:\t olup olmadığını tahkik 

cduııck münıkiındii. Bu kar

k:ı-:ılıtt:ı mlidahcle inık;lıı,ız-
' 

ılı. l\ıittin ı:;enıikrin 19 te~-

riııi-ani >alıahı s:ıat 9 da ha 

rd;ctlcrini tcıııin etmek talic 

kalıııı~ bir ıne:-:cıe itli. Ayın 

ı <Jı:n..:u µ:tinli 'abahı bu hiis

nıi tali n<ı'1kt elde edildi. \'e 

filn topl;ınobildi. 

lllitiin ı:nıp rebkri ile 

Lll'ıı:ıııd:ııı!:ırı tnplıyarak filoyu 

ne <ıırctlc .~ütiireceıtimiz h:ık
kıııtla talimat ıcrdim. Kııınaıı

,hıı kalıul edişim mf"Ran~ 

da 1ıılindc intizam ye ı-ıikllnıı 

mııhdaza ccmek YC memleke

ti ı ha~ııı:ı bir gaile çıkar

mamak içiıJ<li. Filo zabitanı

nın b benim nılitalea:nda 

<ıldt·kl:ırıııı t:ıhnıin ediyordum. 

21 ind komite ile aktolnnan 

ır.:ıhtdi[ mııkı11·clattan da 

h:ılı:-Ltt'nı, \ c bahusus v;~ınilcrin 

'.ıfard kııniycsinin sırf bahriye 

:<;ılıit;;:ıına ıncnlu olduıtunn 

;ı<hr ~uralarının buna nıiida

hak C<ktııİ\'CCqdııi kat'İyyen 
mı',ıttım. 'ancak nıcs't:lesi 

hcıııiL ımıhtcldiinlilı idi. Hiç 

hr zahit kızıl ~mıcakl:ı yola 

•;ıknıa~:ı rıza ı;ü<ternıiyecekti. 

°:'" halde harp pa\ iyonu 

ı;c'.-lcc•;I: \C yalnız un direp;e 

hir f.ırıııızı ilama t~~ ıb::ık 

:.ın'ral p:1:ıııi>i tarafından \'eri

lrn c·ınrc ı:;orc indirilecekti. 

J-.ır,.'ıı "l'•r/. of Porz~ a 

':n!•U:ırıml;ı clbbclctini ve 

t:ır,.ı lı:ın:l,ctlcriııi tanzim ct

t!1L~. \ c lıiıin1lc 1nµJli1. nıc
ıı~tAriri -.ra.;.ıııda ola.t:ilk nıiin;ı

,ı:[ı; .. ı tc,:.it eylemek ı~ııı 

lnıirkr \Ttilccckli. lııgilizlc

rin t:ııııll': .k j,tcdihkri asl,cr 

<ur. h"'I hu i-lcrc ıntid.ıhdc ' . . 
t ı JrnıiJ Lcckti. Egcr tc'. kif 

n hktiııc~ zabitana imtiyaz-

1.ır halı edilmek btcııilirsc 

k ı· ı uı rLddl}lııııacaktı. Biıtiin 

!" ''l •td'at:ı ~ ~pil:ıc:ık taıııim

.ı, l "ıı.•ı li?ıı men .upl:ırınııı 

.\ , ı •. ·ı ıılı•ı:ıl ıf:ıı le lıı;;iliz

~<..r\; ~;!r~1 lıinıaJl.:111 ca.htında 

ı ı, ı !arı biklirilcc.:kıi. Surı..ti 

t. l\ı ,iycdı,: olarak zabitana, 

n ı,dı:ıı ile rc>nıi h:ırcl,ct 

tt ı l:·c,·i 'c nııL.trı y«•la gc..:tir-

tir.111.. J... ka) dı ile prnp:ıg-an-

t. .ı\ .ı :...• ı~nıelcri t:l\ ~iye 

ld· ,:i. ili)\ le \1ir prc .pagmıcla 

r .. k "rıııcz ı c bi!iti is mii

'L' ı ·de •ı dr:ıdı zabitan 

.ı\' hı ı~ t:ıhrik ct>ııcleri için 

ı i l .r H,ilc oltırdı>. 

F• kıH1rl ran .. tan ..,;(tnr:ı., ns
LL • ~ııral:ırı bir Lonfcr:ms 

al ''"t·rck dr~t ,ıırnyı fcvke
.:, ,,i ıi \C' a kemli dcclikkri 

, ll 1.,i't.. filo ~urasını intihap 
ett tr. Bir fcyl;aladc komiser 

ı c iki ınu:ı\ in ayrıldı. Feı·

k:ıı •. "l l.nmi<cr ~imdiye ka

l :ır ~emil c hinm~nıi~ bir 

:ttl:ımdı ... \"illıclmslıarcn~ ih

ti'"I nıc<a-ının dolapları ile 

kı:ııdo-ire \\·ıkdcniz filosu 

\..t1nı;ın,l:ınlıC;a namına uydu-

rulmuş bir emirname alını~tı 

Bu adamııı intihaptan soıır:ı 

crk,\nı harbiye reisine ;öyle· 
diıti sözler o ı akıtki :ısker 

~ura!arının ne ı:;ihi bir mlid-

dca lıcslcdikleriııi gösterir: Fi

l lonun kum;ındasını alnııj bu
hııım·onın>; siz de benim 

fen nıii~:l\ irinısiııız. 

---
8e~risetain~e 

Gülcemalin sür'at 
tecrübesi 

Evvelki gün Gülcemal vapu· Erk;\ııı harbiye reisi a,kcr 

el runun sür' at tecrübeleri yapılmak 
rnralarına kızıl sancak altııı a l I 

1 ' . . üzre vapur saba' eyin imanımız->ef cr etıııeııın ne nctıce \'ere-
ceğini anlattı. llu bandıra bir dan hareketle Rumeli sahilini 

kor:;an bandırası oldugundaıı takiben Tekirdağı civarına kadar 

açık denizde bu bandırayı gitmiş ve bu tecrübede umumi 

i~lerinin bir an evvd intacı 

hakkındaki son tamimi üzerine 

nıc\'cut tc!\'İZ komisyonlarına 

en:ık ye dosya ihzarilc ıııeş

ğul olan tetkiki yesaik ko· 

misyonlarının tezyidi takarrür 

etmiştir. 

i<lcrin si' atlc lııtacı için 
' 

İskan nmuıııı miidiirli llacı 

Mehmet beyin iskilıı nııııtaka-

!arını tcfti~i \'e i~lcrc nezareti 

ve bu seyahati c;na>ında 

kendisine umumi nıı[us n:ıii

diirii Sen er beyin ıck;llcti de 

çckuılcre taaruz edilecek ye müdür Sadullah bey, işletme kararla~tırılnıı~tıı·. 
gemiler batırılac:ıktı. Bu izahat müdürü Bürhanetıin ve makine 

nılircttehatın ~imal deni/.İllİ müdürü muavini KazimBeyler hazır I la(' l J\ le 11111 et B 
kızıl bandıra altında gczınc-i bulunmuılardir. tecrübe neticesi 

h:ıkl;ıııda lıcslediklcri arzuyu ~ayanı memuniyel görülmüştür. 
çok azalttı. Asker ;malan G l hl 
pc~inıan olarak daha ziy~de e en seyya ar 
emniyet gösteren harp bandı- E'Velki akşam Stellaboris va-

ra<ıııa anlet ettiler. \laamafih purile SO seyyah gelmişti. Bu 

ün direğe bir kırmw flama 

çekmekten ,·az geçmediler. 

Fakat bu da uzun slirıııedi; 
"YalLtan çıktıktan sonra artık 
kırmızı flanı:tyı aldıran olmadı. 

. . . . 
11Fu·z of Farz..,,a 
dplru seferler 
Filonun hareketi öğle vak

u nıkna gelecekti. i\foaınafih 

kru\'aF.ürlin biri va.kunda ka-

gun avl:et edeceklerdir. Osyana 

vapurile gelen seyyahlar ise 

mezkur vapurla dün gitmişlerdir. 

Ocrık siipı'i.riin'll eri 
Ocak ;üpürücülerden j!ene 

son günlerde ıikayetler baıladı. 
Emanet müavini Hamit B. bu 

hususta demiştir ki: 

Müskirat inhisarı mü
dürü mü olacak? 
Dain1er vekaletine 

cihetile inhilal eden 

intihabı 

Müskirat 

İnhisarı müdürü umumiliğine 

iskan umumi müdürü hacı 

Mehmet beyin tayin cdilceği 

söylenmektedir. 

Vali de tekzip ediyor 
Polisıııüdürii Şerif Beyin tebdil 

edileceği hakkındaki haberlerin 

aslı olmadığım yazmıştık. Vali 

/llıılıiddiıı Bey de bu mesele 

Jı~kkıııda atideki tekzibi gön-

i:··2· ............. •••• ~···.::· ··.:·· ·····~···-········· • •• ••• • •••• ••••••• i::: 
!ilj Onumuzdeki Perşembe akşamı i!?. 

Ekmek unu celbi için bazı 

(iiccarlar Amerikaya sipari§lerde 
fü! Majik sinemasında 11~ 
:::j . . :::; 

bulunmuşlardır. Ticaret muka-
:::. 2 filım - 2 şaheser :::; 

mı SEMA ATEŞ İÇİNDE !ili velesi yapılmıyan memleket 

emtealarından 16 misli gümrük 

alınmaktadır. Un ithalatının bu 

kaideden istisnası için İktisat 

vekaletine müracaat edilmiıtir. 

Bunun için ayrıca bir kanun 

çıkarılmasına lüzum görülme

mektedir, Heyeti vekile mes

eleyi müzakere ederek kararını 

verecektir. Ekmeklik un gelmeğe 

başladıktan sonra ekmek liat

!füMümessilleri: REYMON KEANE ve BARBARA KEN'fj~~ 
~ . . ~ 
mı Bahar neşıdelen ıı~ 
r- N~ il!! Mümessilleri: LORA LA Pl..ANTE, GELEN TRIYO !i!1 
::::•z:••••••••••••••••u••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••·-·-••••:::=:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-·•' 

ları ucuzlıyacaktır. 

FERAH SiNEMADA 
Volga- Volga. 14 kısmı ayrıca 

dünyanın en nı~hur hokkaba:tı 

!ı1elidis 

:::::::::::: :t::::::::::::::::::::ı: :::::::::::: 

ll GÜLEN ADAM Ü 
:: • .• . c: 
ii VIKTOR HUGO nuu şaheserı il 
:::::::::::ı ::::::::::1::::::::::::: c::::u::::: 

Polis dördüncü şube Kadıköy Kuşdili Hilıil tiyatrsuncia 

müdürü 27 mart çarşamba güııfı akşamı 

Komik şöhretşiar Naşi!, Şevki, Pof '~ dördüncü şu~e müdüri-
yetine tayin edilen Edirne polis Cevdet Beyler· ( Zifaf gicesi ) 

müdürü Sadettin bey düııden yahut ( Münazaalı izdivaç ). 

itibaren yeni vazifesine başla- Dııhuli,ye 45 kuruş 

mıştır. Pek yakıuda eski Hale tiyatro-

Rüsumat motor alıyor sunda ilk defa BAYADDR 
Umum gümrükler müdürlüğü Süreyya amatör heyeti tarafından 

açık denizler için yeniden ıııo- 1 ıstanbul as/111~ nıatke.nesi 
tor alacaktır. Bu motorlar açık ikinci ticaret dairesinden : Mü-

denizlerde kaçakcılık takibatında vekkili Atanaş A. Hala elen-

kullanilacaklardır. İzmir ve T ra- dinin biraderi mütevelfa Filip 

buzun baş müdüriyetlerİnin emir- A. Hala F. veresesinden Erini 

!erine verilecek olan bu motor- ve Evyeniya H. ve saire aleyh-

Tepebaıı 
Tiyatro -
ıunda bu 
akıam saat 
21,30 da 

ŞEHREMANETi 

m ~ ~ ıı 
111, I 

11111111 
Üstat Fehlm gecesi 

Darülbedayt Nllfit B. •• 
ıan'atklrları arkada,lan 

1 Teyze Hanım Obur imanı 
J\'.omedi J erde Kon1cdı J crdt' 

zanlarını kızdırmadı t;;ımlan 

iki saat tlaha beklemek icap 

etti. 

-- Ocak süplirücülerin hiz

metleri görülüyor. Fakat hiç 

kimse ocağını temizleteceksin 

diye cebredil mez. Cebir gö

renler polise müracaat et>inler. 

lar Karadeniz ve Akdeniz !erine 36SO liranın tahsili ve 
derıniştir 1 sahillerinde daimi suretle kaçak- b 1 d 

•Son güıılerJe bazı gazete· muma ıleyhin müsteciri u un uğu 

lstanbul asliye mahkeme<i 

ikinci ticaret dairesindrn: Mü • 

vekkili Denıusten A . Hala 

efendinin biraderi mütevcf ı a 
Filip Hale F • vere>esinden 

Erini ve Evyeniya H. ve saire 

aleyhlerine iki bin liranın 

tahsili ve mumaileyhin müsteciri 

bulunduğu Beyoğlunda Hidivir•l 

O. eşyasına mevzu hacz.:ı 

tastikı ıalebile avukat Cevdt t 

Ferit B. tarafından ikan,., 

olunan dava üzerine mumaile; · 

lıima Erini ve Evyeniya Av~ıı

tiya ve mihal F. namına meı· 

kur Hidivyal oteli adre<iie 

gönderilen arzıhal varakası üze· 

rine verilen meşruhattan mumJ· 

ileyhimin yunanlstanda oldukl:;.rı 

anlaşılmı" ve verilen karar 

üıerine ilanen tebligat tekrar 

edılerek 19-3- 1929 salı günü 

tahkikat hakimi huzuruna çağ -

rılmışlarsda yevmi mezkCırda d ı 

gelmemiş olmaları cihetih: mu -

maileyhin haklarında gıyap ka · 

rarı ittihaz edilerek Huku~ 
usulü muhakemeleri k. 141 v · 

405 maddelerine tevfikan ilanen 

tebligat İcrasına karar verilın:' 

olduğundan kanun 40S ine! 

maddesi mucibince yevmi mu· 

hakeme olarak tayin kılman 3!1 

nisan 1929 salı gOnü saat 141•: 
tahkikat hakimi huzurunda h1'· 

zır bulunarak bir güna itirazJ.ı 
bulunmadığı taktirde bir 

daha mahkemeye kabul edt. · 

miyerek gıyı.ben mulıakcır · 

intaccedileyeceği malumları o!
mak üz~re ilôn olunur. 

"\' eııi nıpur i~in 
cılık İakip edecelderdir. d H d J O 

!erde Poli~ıııüdürü Şerif Beyin ı .. -----------"!.lBeyoğlur. a i i•iya ·eşyasına 
~akin ,.c giinc~li bir rnıı 

bahar günü. llüyük scfinckr 

Ye torpitolar lı:ıttı te'jckklil 

etıniyc ba~l:ıdı. Ilq harp kru

v:ızürü: '·Setliç, .\loltke, 1 lin

dc:ılrnrg, D.;rflingcr, Fondcr· 

Ton., ba~a !:cçtikr. :\rkal;ırın

da•ı "'Frcdrih. der Cros.,u ta

kij) eden 4 iincii \'C 3iiııdi 

fılolar gdiyordu: l l:ırp c'ııa

sıııda nice ddafor oldugu 

y~~hilc ~İmal dc:ıi/.inc aza

nlLt ye ;iikıh ile girdiler. 

Seyrisefainin F ransadan roü

bayaa edeceği iki vapurun mu-

değişece~iııc dair bazı ııeşripta 

tesad ül edilmiştir. 

Sevrisef ain mevzu haczin lastik talabııe 
J Avukat Cevdet Ferit B. tara

:.\Ia~ksd bu defa millctleıfri 

ye \'atanlarıııı mü<l:ıfaaya git

miyorlardı. 

ayene ve tesellümü için Mar· ,\\umaileylıin hastalığı lınse-

silyn ya gidecek olan müdür bile biı' kaç gün evinden çıka-

muavini Tahir beyin çarşanba maması ~enişte ittihaz edilerek 

günü hareketi muhtemeldir. bu havadisin uydurulup i~aa oluıı-

İsken<lel'İ) c scfcl'leı·i duğu anlaşılınıştır. 
Seyrisefain idaresinin lıalyadan Böyle bir tebdil mevzuu 

mübayaa edeceği vapurlarla bahsolıııa<lı~mdan keyfiyet tekzip 

İskenderiyeye bir hat teıis olunur.• 
1-~~~~--.~~~~~-ıı 

~:~~ôA~I 
Dönlüncu ~onan 

Mersin sür'at postası 
( KONYA ) "apuru 2tı Mart 

Salı 12 de Galata nhtıınından 

hareketle İzmir, Antalya, Alüiye 

ersine gidecek ve T ~ucu ,Anamor, 

Al-· A ı l ·a lzmire u""aya-aıye, na) , •· 
rak gelecektir. 
·-- --

Ayvalık sürıat postası 
( MERSİN ) "apurn 26 Mart 

Salı 17 de Sirkeci nhtımından 

harekeıle Gelıbolu, Çanakkale 

Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 

Ayvalığa gidecek ve dönüşte 

mezkOr iıkclelerle birlıkıe Alıın-
"1 ldigulı ıı., ı ı;c~·diı:,imiz 

mada ada l:\tif bir mn bahar 

"'unıp ı~ıklrın ile hezenmi~ti 

tiirlu giizd renkler hu güzel 

yen: '"ıyılmı,tı. Hu 'eYahati· 

edeceği hakkında ri\'ayete ceva

ben idarenin henüz böyle bir 

tasavvurdan malnmatları olma • 

dığt , ilerde vapur kadrosu 

arttıkça böyle bir teşebbüsün de 

tatbikine ba,lanabilmesl muhte

mel olduğu söylenmiştir. 

İcra kaimeleri 
Asa aı atlarken öldü oıuga uğrayarak 8eıecektir. 

• o Gelibolu için yalınız yolcu 

~ - . . " 

nıiıiıı b~dcli ~ı lcliı!,n1'm., dc-

j;ilı.li? Soıır.ı 1 ;- tcıriııi ,,:ıni 

ıo 17 ,ahai harbintkn geçtik 

\'C !tı;.\ıltcr~yc do~ru yolu

muza dnaııı dtik. 
Bitmedi) 

1 Mcn-.Jeket haberleri 1 
Takdir edilenler 

icra nıiizaycdc kaimclri 

:\Tali ye yck;\lctincc k:uıunu 

medeni \'C lıorçlar kanunu 

alıkı\ıııı n:ıF.:ıı·ı itibara alına

rak rnbcllilmii Ye ddtcrdar

lı~a ı:;iinderilıııi~tir. 

Emlak milliye satışı 
EmJ;\ki nıilliycııin >atı~la

rıııa ehemmiyet Yerilıııi,tir. - ' 
J lalkın cnıl;il,i milliye il;\n-

larıııa al;\ka<:ıııı tt·zy it etmek 

]·.-in •"azctelcrc muayyen r;iin-
T :-, • 

Jerde il:\n wrilmc,;i defter-
\ntalı·ad.ı n,!'.!:ır ceza rci~i l ı ·· · u· " darlı ,ç:ı ta,arrur ctıııı~ r. 

~allık ,c nılhtamik ı !alil bey- Karay4 oturan 
lcr .\ı.iliyc Yckalctiııcc takdir-

name ile t;ıltH edilmi~lerdir. vapur 
Mersinde bir iflas ·'1' a1ıkta k:mıya otut-.uı 
:\ lcrsi!llk >alımı !abrikası sür"at \oGpuruııun tahlbi için 

,ahili Sadettin .lptiilgaıı i Ye sel:lıııd vapuru göııdcrilnıi~-
sıirckası miicssisl·<i 3~ bin lira tir. 

~çıkıa rn:ı, eımi~tir. Gümrükte satılan eşya 
~~.:.;;_~::.:_,.::.:.:.::.;.~;....---:::1 Gümrük anbar ve antrepo-

ıı" ı .. r_ \ ı.ı K ıu:sL\ ı ı.t 
.\H:C_\ll._\ 

l
\IA.~RIF V~:KA!.Lrl Tı\KAF! 

~'lMRtl.IR 

Fi.\ Ti : 3 KL'Rl Ş 
Devld matba&M 

larında senclerdenberi sahipleri 

tarafından alınmayarak kalan 

eşyaların sabşına başlamıştır. 
Anbarlarda bir, Antrepolarda 

üç sene kalan bu ctyaların 

kanunen üç ay zarfında satıl

maları mecburi olduğundan 

mayıs nihayetine kadar satıta 

devam edilecektir. 

Beyoğlınıda 1 lamalbaşı cad- alınır yük alınm•ı. 
de~iııde 13 numaralı apartman- 11--- --------1 

İzmit hattının lstaoıbu!dan Salı 
da c!örctrıııcfi katt:ı oturan 

İzmitten Çarıamba günleri hareket 
Madam /\\aryanın hizmetçisi 

4"> yaşıııda Jl\alınazcl l(oslanlin 

dün kendisini d·3rtlüııcii kattan 

sokağa ~lnıış dcrlr.ıl ölmiiştiir. 

• ı\\a lınazel in cvlcne:,ıemesindeıı 

ıni'ıteessir olarak bu suretle 

intihar elliği anlaşılmıştır. 

Rüşvet verecekmiş 
Pcpo isminde bir koııısiyoncu 

dün Ycnipostaııede iki meıııııra 

rüşvet teklif etıtıi'l olduğundan 

lıakkında zabıt varakası tanzim 

edilmiştir. 

Tabanca ile oyuarken 
Çeııgelköyüııde Kuleli ma

hallesinde oturan 15 yaşıııda 

Hayrullah dün babasının taban

cası ile oynarken kurşun sol 

koluna isabet ederek yaralan

mıştır. 

iki yangın 
l\lahıııutpa~a<la ~\lıut efen

di hanında halı tüccarı 1 lanı

di bC) in yazıhanesinden Ye 
Cnkapanında pideci lbrahi

min dlikk:lnından yangın 

çıkllU{sa"da siraret etmeden 

sönd ıirlilmii~tür. 

eden seferleri mülgadır. Oiger 

iki seferde vapur f•tanbulda iki

~er gün kalacakttr. 
------

Trabzon ikinci postası 
(CUMHURİYET)vapuru28Mart 

Perıembe a~ıamı Galata nhhmın

dan hareketle Zonguldak, İneho!u, 
ınop, Samsun, Üııye, Fatsa, Ordu, 

Cireııun, Trabzon, Riı.e. Hopaya 

gidecek Ye dönüıte Pazar iskele

!ile Rize, Of, Sürmene, Trab

zon, Polathanc, Görele, Gire

sun, Ordu, F at•a, Samsun, Sinop 

İneboluya uğrayarak gel•eektir. 

2S Mart pazartesi Karabiga 

poıta>ı yaptlmıyacaktır. 

İstanbul icrasından: Bir bor

cun temini için mahcuz bulu

nan yirmi iki bin adet delikli 

tuğlalar 28-3-929 tarihine mü. 

sadif pertcnıbe günü saat on

birden itibaren Eyupte Baha· 

riyede Hasan beyin fabrikası 
önünde müzayede ile ıatılaca
~ından talip olanların vai.tı 
mezkGrda mahallinde hazır bu

hınmamalwı ilin olunur. 

lından ikame olunan dava üze

rine muma ileyhim:ı Erina ve 

Evyenya Avantiya H. ve Mıha! 

F. namına mezkur Hidiviyal 

oteli adresile gönderilen arzuhal 

varaka<t üzerine \·erilen mrş· 

ruh~tıan mumaileyhimin Yu

nanistanda oldukları anlaşılmış 

ve verilen karar iizerine ilanen 

tebligat tekrar edilerek 19-3-929 

oalı günü tahkikat hokiıni hu

zuruna çağrı!wıılarsada yevmi 

mezkürdada gelmemiş olmaları 

cihetle muma ileyhim haklarıııda 

giyap kararı ittihaz edilerek 

hukuk usulü muhakemeleri K. 

141 ve 40S maddelerine tevfi· 

kan ilanen tebligat icrasına 

karar verilmiş olduğundan ka
nunun 40S inci maddesi muci

bince yeymi muhakeme olarak 

tayin kılınan 30 nisan 19 29 salı 

ğünü saat 14 te tahkikat hakimi 

huzurunda hazır bulunarak bir 

gOna itirazda bulunulmadığı tak

dirde bir daha mahkemeye 

kabul edilmiyHek giyaben mu

hakeme intaç edileceği malumları 

olmak üzere ilan olunur. 

HEMŞİRE HASTA BAKiCi 
J-laydarpaşada Validebağmcla 

« PREVENTORiUM " da iki 

« Hemşire hasta bakıcıya " 

ihtiyaç vardır. ibate ve iaşesi 
müesseseye ait ohrak üzre elli
ser liraya kadar ücret verile-
' cektir. Talip olaıılarııı vesaiki 

laziınelerile beraber müesseseye 

müracaatları. 

u•ıc::ı:s:ıı::ı:::::::::::::::~ı:::::::::::~:~~~. 

ilBakteriyolog Do. İhsan Saııi !'. 
::~: Hakt<'riıokıji lalıur;ıtı "rı i\ 

Pek dakik kan ınhlil;\1!. • 
•• ~j Ü E rascrınan tcaınüh.i) kül't..} \ a :• 

:; tadadı tifo ,.c ı!'ıtma h:ı~tn - ~ 
ı: ' :: 
!! Jıkları tcşhi>i, idrar, blı;nrrı :j 
a - . 11 
:: ccr•hn t;ıhlil;\tı, Ultra ınıkro,. : .. . 
- 1 • !5 kubi ile ln.:nı;i taharri:;;~, {an :J 
~! çıbanları \'C ergenlik j\'ir ~? 
İİ huı-uiii asılıı.r. ;ı 
!= Çh·any~lund• Sultan\lahmuı ii 
ıl . 90. :; 
:: türbcstkar~ı:-nıd:ı tc1cfon ı~ . '-"•:: 
u ....... :······· ::::::;:1::::11:::::.1:::::::::1,::: ....... ••••• 

Ticaret ve Sinayi Türk Anonim şir
ketinden: 

2-1-3-29 tarihinde içtima eden hey'eti umuıniyedc. ni~·ıl '. 

ekseriyet hasıl olmadığından 14 rıisan 929 tarihiıı'.k ~an• 
14 w Sirkecide Aksaraylılar lfaııında 15 nnmarnlla aktı ı~tıına 

c i i!ı\n ohıııuı 



• _v Sayıfa 
$! ---.-- ·== .. - - - -

Lehist;. diktatörü 
hasta ! 

• H 

1 

ıç e 1 ________ ...._ 

Bu da bir rivayet 
Be rlin, 23 ( A. A ) - Gazete-

leritı ıreşriyatıııa nazaran hüku

met. M. Trotçkiııin Almanyada 

l lırsız ](i111 ? 
Almanyada harp ge -

milerinin planlarını 
çaldılar 

UllNU 
llerJin '>3 ( A v ,, ' .A ) - Varşu-

a"' n bı ılir d' p 1 • ı.,ıne gore Mareşal 
1 uJı kı ın tc likeli st• rı • 

hastı odu

l!uıu llaır 
llltı iır ş _ 
h;rJ. ._ 

•ı ı r 
riva et v
r , t ' 
toJır ,, -. •>tı 

h' 1 • 1 ,_ 1 

m~vı ut ı 
il 

bu ra ı ' 
y İJı 

t \,41[ ... 

B -
Pu da mesele oldu 
arı 'l(/\ 

tcncbı , • A. ) - Bazı 

ikaıı::eti hakkında pazartesi günü 
bir karar verecektir. 

Dahiliye nazırı M. Troçkinin 

Alııunı·ada oturmasına aleyhtar 
olmadığından mumaileyhin ika

metuıe müsaade edilmesi muhte
md lir. 

Sofyadaki hadise 
s .. fya,23 (A.A)- Darülfünun 

tak :csi ııin tız:ı uratı hakkmda 

s<s"a'ıst ıneb'us M. Pastnkofun 

hlin'ıı üzerine başvekil M. 
L.ıy1pçef meselenin kurbansız 

k•r nmış olmasından memnun 
old· uru, hadıfenin darülfünun 

gençlerinin bir takım faaliyet-

feri ile alakadar bulundnğıınu 

be an etmi~tir. Staj meselesinin 

kendı ıneı:faatlarma göre hallet
mek istiyen bir taktm talebenin 

hare et v:ıkı:ı~ından dolayı talebe 

Berlin. 23 (A.A.)- Oazete

Jeriıı neşriyatıııa nazaran • Dus

seldorf • fab-

r ika sın dan 
yeni kruva

zörün top

larının sureti 

imaline ait 
mühim bir 

J,aç vesaik 
aşmlmıştır. 

l lırsızın fab

rika mülıen

dislerind en 

bıri olduğu ve tevkif eJiJd,ği ri\'•

yet olunuyor. Çalınan vesika ların 

ecnebi bir millete nri!Jıği, Ur 
gazeteye nazaran da lıiç bir 

tarafça istifade edilemeden gene ltr I' z t re: Çl•Jn haber
,7. 

1
' !il ol ara hiıt lunct 

.,p ' ' 
rap < l•on nur Fraıısa top-

birliği kendilerini alenen takbih 
etmiştir. fabrika tarafından elde edildiği 

mervidir. 
Sırbistanda neler oluyor ............................................... . ı ı z rın : .. 

Htııelie ~ l•tmasına musaad 
ınişt l~ ın t eyleme- Berfin, ( A.A) - Zagrepten 

ır . y., 
lonııa ' ıız r< ta i laresi ba- bildiriliyor: Polis vas!'bir ko-
atıfııı n aş: gııa ııosla çantası munist hey' eti fesadiyesi m"eyda-

:ısını rn _ . 
e f·tmı,tır . , n~ çıkarmıştır. Bunun başlıca 

mürettipleri hali firarda olup 
hükumet bunları ölü ve diri 
olarak yakalayacak olanlara 

mükafatı nakdiye vadetmiştir. 

Kutupta 
Oç kurban daha 

Bu ne pehriz, bu ne 

lahna turşusu? . · 
Kellok misakının mucitleri neler yapıyorlar? 

.\.lllP,l'ikalılar bir t:.ll'afıaıı Kellog misakı i~·iıı 

1 Kadınlar arasında 
/Tayare uçuf reko~ ~ 
ı_ 

propaganda yaparkrıı diğer taı·afıaıı lıalkı har- Misis Mak Pretriç ~ 
Kutpu cenubiyi keşfe gi- ] J F ransisko civarında Ok.c 

d k a d B d' .. he 'e askcrlii!c hazırlamak iı·iıı ırr tiir ii ıı:ule en um n an u ın uç ,., • tayyare parkında havada 
arkadaşı kutbun henüz J \' ı f k · \ 'k 22 saat 2-ı dakika 12 sa -
k f d ·ı · · · .. nıüı·acaat cdi.vor ar. Ul\.arH a · ı rcsım . ııırrı a v 
eş e 1 memış arazısı uze- niye durarak kadın tayya -

rinde tayyare i.le pir uçuş 1 . ,ı k il l ı r .. .. 
yaparken kaybolmuş! rdı. JlO~lane CrllluC ll l\lll Ull \e ICI' Zlll' 11) ll~llllll! reci\er arasında u:mr. u LŞ ............................................................................................. 

. ::::ın::::::...::::::::::::::::E:iiUii!555!!5!!!!!i:Si::i!illiiEiiiii:i?iEi:i~:::i: 1 rekorunu kazanmı.•tır . 
Bun ar yukandaııı aşağı re- basılan bir dam~nvı ~ibteı·iyor. 

Or !::":!=".!:_:

1
;. SiBeziyotğleuvndaek~tfiklealttircaedndesıb·ndire cPaoamtachaknae"n ::_'.~:.··~=·=.: simleri dercedilen Balhen, • • ._. • Ondan evvel Miss Tran• 

u Harold Gone ve mc hur Damgadaki yazı: « \'ataııdaş askel'İ talim- geçen· 12 şubatta 17 s..ıat 
.... k d :::: arziyat mütehas~isı "Gult., 5 dakika 37 saniye havada 

){ :m arıısın a 148 numaralı mı tur. ı g<\lılara 1'.o~!>ı Kelimelerini ilıti'a etmektedir. kalmıştı. 
eınhrı· "' ı· ! m~ BAzAR ÇEKOSLOVAK im--.,...._..,-~=-=----~,;......... ........... ...,.,;,,,,,,,"""""""_.......,......,..._.. __ ____,,~-..,.....-~=,,.,,.,..,..,~ ....... 

İn . -L6a ıp !m ticarethanesinin camek.anlarıdır. Teşhir füi 
1 E RMl.S EMNl.YET ARTAL 

}':•lteredcki kayık fül r<li!e_n _lıcylcre ~~ ço.cuklara ıualısus en !m - -
::- , liilt<~hit konscrn' falwikaları Türk aııoııim siı· t~ti rışı bu neticeyı· !:=:=:=: lnrıneı vf' en nıııkcmmel ~a-v.·et i'ık. ,-e ==== .. =======.:·==.·= k 

Verdi mr mutena bir surette mamul İdarrsi: Galaİa Perşeııılıepazar ııuınara 25 - serıı;a~ Psi:l 50,000 

Son 171U.<abal(aya hazırlık 

otndra, 23 ( A.A) -
fiin f~rt ve kemhiriç darül
b. uk uları arasında yapılan 
da~~. 11 .. Yarışında Kembriç 

~ununu galip gelmiştir. 
iÇ akıt - Oksfort ve 

etnbrj,. d "Jf" J sind y aru unun arı ara-
Yap ~ uzun senlerdenberi 

Pek 
1 a~ ~atışlar lngilterede 

ehem . u}'iik kıymet ve 
B lllıyeti haizdirler. 

arı' u suretle bunlar adeta 
aııevj b' ha. b· . ır şekil almış ve 

"' it • 
ııı ··h· ısı o mevsımın en 

u ını 
addol spor müsabakası 

~ unrııuştur. ______ .,.._. ____ _ 

l.=.;j~ kostümler, pantalonlar ve =====.'._==,:·===;'===:-_:.·.====:.; . T.. k 1. 'f 1 , J> -1 ·ı 7 ') •) · 1, ti · \ ur ıı·ası - c eıon ,e~ og 11 .:.ı _ ,, - ıına a ıancsı : . ~ 'aıısaray 
il!l ,pardesüler yüzde 20 (Halit_:) Tt•lrfon İstanbul 3254 DIKK.\ T: Koııscr,clrrirııiz diğer 
ıınmınmmıfü~~i~~~::~~;.ı;~-=~:::~~~füfüiiifüfüifüf ~~ · lıilııınum istilızaaruan kolayca tefrik edilmek i<.:iıı etiketlerinıiz iize-

ısıanbul ıcrasmılan: Mehmet terbiinde zemini toprak iki bit- ....... l'İnde ıne' Cll~ olan alaıueti. farika~ U dikkat buyur~ılması mel'<'Udur • 

~a~~ı:aı~iı:!e ~!~e · s~:~: · ~~~:l~e:~t~(~~~~~~~:· Emı·-a"k ve E" ytam bankasın.dan Devlet Demiryo_l_la_r_ı_v_e--L-,ı-·-
Mediha Hanım tarafından bihıe- kısmının fevkanisini teşkil eden 
kale Mehmet Sait Halet Beyin salaş bir koridor bir hal.1 ve Esas Bedeli icarı snevisi manlarz UfflUffll idaresinden: 
Hasan Tahsin Beyde_n istikraz 

ettikleri mebaliği maluma mu
kabil velaen ferağ ettikleri 

Kasımpaşada Veldeğirmeni mah
lesinin matlıah kapısı ve Paşa-

çeşme sokağının noktai iltisa
kında atik 7, cedit ı, 17, 19 

ahır kapılarının üzerinde 15, 17 

muharrerdir. İki bap ahırı müş
temile bir bap hane kırk beş 

gün müddetle bilmüzayede beş 

yüz lira bedelle talibi uhdesin
de ise de bedeli müzayede 

haddi ıayıkında olmadığından 

bir ay müddetle temdidi müza
yedeye karar verilmiştir Hudu

du: iki tarafı tarik sol taralı 

kireçane hanı arkası ismet hanı· 
mm lıanesile mahdut 275 arşın 

tepesinde aydınlık feneri bulu. 
nan ocak mahallini havi üç oda 

İsmail Ağanın tahtı isticarında 

olup yegan yegan icara veril
mektedir. 

iki bin lira kıymeti muhaııı
meneli peden duvarları tamamen 
kagir muhtacı tamir emlake 
fazla bedelle iştirasma talip 
olanlar ve daha ziyade malumat 
al:nak isteyenlerin kıymeti 
muhammenesinin yüzde on nis
petinde pey akçasını ve 928-

8337 dosya numarasını müstah
siben Istanbul icra dairesi 
müzayede şubesine müracaat 
etmeleri ye 4-4-929 tarihinde 

saııt 15 şe kadar tcmdiden son 
müzaydesi icra kılınacağından 
müşterilerin tarihi mezkiırda 
haztr bulunmaları illn olunur. 

AYYALıK 
KAYSERi 
~IERSIN 

. 
numarası Mevkii lira Mersin Limanında Dc\•let demiryolları ve LiıııaRları Uımımi 

16 Şişlide Büyükdere caddesinde 386 numaralı garaj 

55 İstanbulda J<etencilerde ~htakale caddesinde 2 

2100 İdaresine ait olan iskeleden inip çıkacak yolcularla geçirilecrk 
750 .1 

numaralı iratlı arsa ' 

75 Kandillide V aniköy caddesinde 1 numaralı hane 250 
94 Heybeliadada Vah sokağında 2 numaralı gazino 745 

95 Heybeliadada Yalı sokağında 4 uumaralı dükkan 120 

Emlak ve Eytam bankasına ait balada muharrer emlakin birer 
senelik bedeli icarı şeraiti atiye ile müzayedeye çıkarılmıştır: 

1 - Müzayede.müddeti 8 nisan 929 Pazartesi gününe kadar 
olup ihalt muaıutlcsi yevmi ınezkfırda saat on altıda icra 

olunacakhr. ' • l 
2 - BedeJi if.lr ilk ,.taksiti ihaleyi müteakıp verilmek üzre 

üçer aylık müsavi taksitte tediye olunacaktır. 

3 - Müzayıideye l~tirak arzusunda bulunnnler Bahçekepıda .,,. 
Emlak ve Eytam bankası lstanbul şubesine müracaat etmelidirler. 

• Türkiye ziraat bankası mü-
fettiş namzetleri müsabakası 

1- l\isan- 1929 tarihinde vapılacak olan imcahanla 15 
müfettiş namzedi alınacaktır. İıntahınlarda mu•·affak olanlar 
başlanı;ıçta 120 lira aylık ile seyahat ve teftişlerde ~-ol masra -
lından ayrı olarak S lira yevmiye ,-erilscektir. 

l\lüfcttiş namzetleri stajlarını bitirdikten sonra müfettişlik 

imt:ıhanı YCrerek müfettiş olacaklardır. İmt:ıhanlarda ve tc!ciş -
!erde fevkal:lde munffakiyet gösterenlerden ecnebi li~nı 

bilenler bir sene ,müddetle ı\vrupara ~ônderilcceklerdir. 
' ' • !"l 

Talip olanlar kabul şanlarını iiğrenmek için Ankarada 
j 

bankanın teftiş müdürlüğüne dulunbuklan yerdeki ziraat 

bankalarından alapkları bernnnameyi doldurarak 
veya hizzat vermek surctile müracaat 

Un ue celti~ ~iz~orkosu in~i~ril~i 
İstanbul Liman şirketinden: 

1 - 11 Mart I 1929 tarihinden itibaren unun tahliye 

üceti ( 2 ) günlük mavna uçreti şirkete ait olmak üzre 

tonu (220) kuruştan 125 kuruşa indirilmiştir. 
2 - Çuvallı çeltiklerin tahliye ücreti iki günlük mavna 

ücreti şirkete ait olmak üzre tonu (220) kuİ-\ıştan (150) 

kuruşa indirilmiştir. 

alelumum eşya, hayvanat ve edevatı müteharrike;;en alınacak-

iskele ve vinç ücretlcriı:e dair 349 rıumara tahtında muvakkat 
fevkalade bir tarife ihdas edildiği ve 1 nisan J9_9 tarilıiııdoı 

itibaren btbika konulacağı il:\n olunur. 
Fazla malumat almak veya mezkur tarifeden tedarik etmek 

isteyenler istasiyonlar ve ambarlar müdürfü;dcrine ve MersinJe 

Devlet demiryolian tahmil tahliye amirliğine müracaat etneli-
dirler. Umumi idare 

J''''ııALFA'''"ııi:AVAL""''"'''""''"'""""''"""""'i 
\ Kaymak makineleri \ 
~Halkalı Ziraat mektebi alisinin MÜKEMMEL ~ 
~ tabirini havi raporunu haizdir. § 
~ Yedek parçalan daima mevcuttur. ~ 

1
j Türkiye acentalığı: Galata, Mııhmudiye / 

~ caddesinde. No. 61 /': ~ 
~ Telgraf: Muradyan lstanbul Telefon: ~ ~ : .\ = 
~ Beyoğlu 4234 • • ~ 
~1ııı111ı 111111111 ııuıııı 11111 111ııı1 11111 1ıııı11 11111 11ııı 11 11111 ıııııın 111 ınnıııııuıflllUı1111ıı11111ııuıı111ıM1111ıııın11111ıııııııı11i; 

Tamirhanesi \e cdcbihli~i lııdt>nıaı; ._, 

Otomobillerin, Elektrik al:itıııııı, Deııiz ıı oliiı·ii 
ye sairenin tamiri için Boschin ııiirııuııe 

taınirhaııesi k.fı~allı 
Otomobillerin ve deniz motörü ile tıer nevi a!3tı elektrik Y s -

nin tamiri için bir nümune tanıirh:ınesicı küşat eyledıği~ızi ıı ı • 
addi! müşterilerimize ilan etmek şerefine nail oluyoruz. lı•r } ,_ 

diğimiz tamirhane, ınüvekkilımiz R. Bosch esham şirketınin g il• 

derdiği tetkik ve kontrol :ııat ve makineluite nıücelıl:ez ohıı. .ı 

fabrikanın gönderdiği mihaniki bir ınülahassıs elektirisiyen t.ır

f ından idare olunmaktadır. Tamirat yalnız fabrikamız t:ırıfı . n 

imal olunanlar için değil, sair fabrikadaıı gelen teçlı.zatım ...a 
tamir eder. 

AkümülMörlerin şarjı (imlası) ve tamiri için dahi ayrıc~ t~rzı 

cedit olarak, bir stasytm kiişaf eyledik. 

Ehven ücret ve teminatlı iş 
Galata Voyvad:ı caddesinde; D(\S~.ı A 

3 - Tek konşimento ile bin tondan fazla gelen buğ
daylarda gösterilen müsaade . muhtelif konşimentolarla 
geldiği takdirde de gösterilecektir. 

4 - · işbu mevat fevkalade muvakkat tarife şeklinde 1..,. •• ,,.-------. ------:---k--E::-k---
işarı ahara kadar meri ve muteberdir Umüm mudüriyet OksOrenlere Katranı Hak 1 rtJı 

. 
• 



• 

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

1 ' ABONl ŞARTLAR!' ' Gazetemizde çıkan yazı ve 
1 · ı: ' · .resimlerin bütün hakları mahfuzdur 

ı: -··---
:1· ı' Türk h·edc _llar•ftC ' C.ızc[e\·e gondcrilccck nteltupların ~zerıne 

K K idare içinse idare , ,·azı\i ı ıııbe ( \.azı ) 
ur•ı uruş ı : 1 J.rctı koÖulnıahdır 

1

, 1 Aı lı~ı 1$0 000 . k -1 - ı d- . d k ,. 
3 400 bOO Baıdmıyan me lup a.rm a e110 eıı, ıymn ı· 

16 : ;50 14::iO '. mukaddereıi.z mektuplara konulmuı paralarLn 

1 

2 1400 ~: 00 kaybolmasından ve ilinluın mündericatından 
• idare meıul deji.ldir. 

Borsalar 
Nukut 

t Jrgilız lir sı 
1 ndar 
20 Yunan tl!rahınl 
1 Rayluınıark 
1 A' sttırya ş inl 
20 Lry Romany 
20 ı e-. !lulpr 
1 Fclrnıenk f'orlnl 
20 l' r~n~ıı rllıgı 

21' llal)an 1 reh 
20 k" on ç k - s·ov •;yn 
1 ÇerYonc•s c soviy t • 
1 .%elut 1 c L h c;;hlH , 
20 Tııııar c\·(~ sla\)&J 
20 Pe ı,; a f'nngı 

ı Pezet Jıpanya 

20 lniç o fr.ı ı 
ı Mecııli) & 

Cck • 
tondra üzerine 1.ilr lngiliz lirası kuruş 

J\c>,·york ı Türk lirası dol.ır 

Paris .. • fraul< 
'JiJano 
ile 1 o 
Sof1a 
Briık•el 

• 
• 
• 

• 

• 
Amisterdam• • 
Clnevre 
Prag 
Viyana 
Madrlt 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Vnr~o~a • 
Atina .. 
BUkr<'ş 20 ley 

• 
• 

• 

liret 
mal'k 
le Ya 

belka 
• flori 1 

• fr1rık 

• kuron 
.. , Ln 

pcz ta 
• zt>loti 

• • dJrabmı 
krus 

Belg rat Tilrk lirası dinar 

Tahviller 
l'<t raz d:ıbill « vadclı • 
Jıhyunu nıu,·ahido 
lkraruiyeli demiryoln 

1Btanl ınl tramvay EirkPtl 
R:lıtını De.ık v"' Antfrl'JlO 
JEttınLul anouinı i!u şirketi 

Hisse senetleri 
r~ tanka~ l 
Osmanlı bankası 

24 Mart 

_ \cıld_! r Kap .rıdı -

990 r 50 • 9:9 !50 

2oa lso oo 203 )5o oo 
52 62 50 52 62 5' 
48 5000 48 5000 
28 lso oo ~8 so 
2• 12.~o 24 12,50 

:~ 25 ~~ :~ J25: 

159 00 00 159 0000 
212 50 212 50 1 

120 '.25 120 25 
0000 

22 25 

~ 
71 50 

113 00 00 
32 50 

782 00 

992 50 
048 8650 

12 51 cıo 
9 133 5) 
2 05 50 

67 62 50 
3 5200 
1 7200 
2 !"'375 

1614500 
s 47 5~ 
3 '.2100 

4 135 25 
37 91 
24 137 50 
21 10 00 

12 50 
0000 

85 

25 

0000 
22 25 
ıı ro 

JJ3 00 1 

32 50 
78'.2 00 1 

992 
048 

12 
9 
2 

67 
3 
1 
2 

50 
87,~0 

11"2 00 
33.50 
0675 
6'.2 llO 
52,00 
2200 
5375 

16 45,00 

3 477 
1 2100 

4 '35?.5 
3 

37 91 
24 137,50 
27 70,0U 

91 
228 
8 

87 so 
0000 

85 

1 • 14 lı;o 14 50 

~--= ~--~~ 

IS6 1 00 00 00 

Tical'el ve zahire borsası 
fiatlat Tic ret ~r•a 1 kattlıuıtıumil!g 

okkası 

AZ>ml A•garl 
K. !'. K. !'. 

Buğday% Çavdarlı 
,yumusak 00 oo 0000 
1' Z>l"'1 00-00 00,00 
' ntı>r 00-00 00 00 
crt 8·40 18 15 

'oı;nmo 00-00 00 00 
.~ rt ruc.!ılut 0-00 OJ 00 

-ZAHİRELER-
sıa 

13 10 
1320 

oo.oo 
5800 

-HUBUBAT-

0000 
0000 
0000 
18 10 
(\() 00 
0000 

1605 
1300 
1210 
0000 
4500 

.,uc::ını 

Knıııyemi 

oo.oo 0000 
0000 oo.oo 

Çovılı kılo•u 
I·.k!stı·.ı rkıstra oo 
Ekic:t a .. 
Hırirırı run)JSak 00 
JLri'J(·i E<·rt 
ıkincı • 
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Türk mekteplerile faydalı eserlin ·. iLAN TAflifES1: 
ilanlarında olo 20 tenzilat yapılır ' 1 saur: ı;uruı 

1 1 ! ~-uo:i url•d• 12.50 
Buyuk ı e ya bir çok dcla içiıı ı·erileo i[onlarla 1 5 • • 25 

husust ınahiycttckl i\Anların ucreti ' 4 ,, .. ~ 
idare ile ~ar3rlaştırılır. 2 ,, 11 .~ 

ı • .. -
Ga~etemiz:c hususi Ui.n kabul edeıı yer: 

1 1·8 inci oayı!•d• \ıo 
' resmi i!Jn)ar I 

ı Bu geceki ay 
İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde '·Vakd .. yurdu 

Sayısı H. S. H. illnat acente.ı. 

tcl1970 ıdare i-:;lcri ı 1971 yazı ı ... ıerl • r '..:T:ı.r· \' \' ·ıK pıhta kutu'iu 46· 

Çorlu Belediyesinden: Devlet deniir yolları ·ve liman
Ço~lız kasabasına getirilicek olan ları umumi idaresinden: 

107000 lira bedeli keşifli ıııcnba su~ 
Zanna 
miştir. 

ait proje ikmal ve tasdik edil~ 

Mezkur pro1e mucibince bir ay 

236 adeı vagon •ustau münakasa" 4 m>)1S 929 cumarteşi günü 

saat 16 da Ankarada Bolupalasta malzeme dairesinde icra edılecektir. 
Münakasaya i§lırak edeceklerin teklıf mektuplarını ve 550 lırahk teminalı 
muvakkaıelerini Y°'mi mezkürda oaat 15,30 a kadar umum! idare yazı 
iıleri müdürlüğüne vermelerı lazımdır. Talıpltr münakasa şartnamelerini ı 
200 kuruş mukabılmde Ankarada malzeme daireıinden, Haydarpaşada 

müddetle ıniinakasaya konulduğun~ mubayaa! komisyonundan tedarik edebılırler. 

dan taliplerin Istanbızl Şehren1anetin~ ı lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 
de bir sureti ınevcut projeyi tetkik ede~ ._ ____________ .ı 
rck şeraiti anlaınak iizere Çorlız beledi~ 11 Jt'i lıiııı bir scılış 
ye Riyasetine ıniiracaat eylemeleri. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide ıı Nisan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

.\ YRICA: 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 

Lirahk ikramiyeler ve 
1 o,ooo 

Lirahk bir mük" fat 
KE~İHEDE CEll' A:\ 3,900 

kazanacaktır 

Satıhk arsa 

Şijli ile :\Ja,lak arasında, asfalt ~o,c•ıin en ımistcsna bir mC\'
kıiııdc fc,·kabde ınüPıtar. şeraiti ha\ i arazi. ccplıe<i llüyt.kdcre 
caddesi, sağ tarafı umumi yol sol tarafı ( .\lmaııın gazino,u, 
namilc marn[ ) ,\lfcn! Giriııo emlaki, temaınilc arızasız Ye 

düz bir saha arzedcr. Cstunde kağır bir karakol binası ,-ardır. 

'\Jecınu mcsahast (ıtl89) metro murabbaı, son talibin teklif 
ettiği bedel (10000) lira kıymeti mulıammcncsi (390 ı) lira 
mü1.aycdc temdidcn 1 nisan 1929 tarihinde Defterdarlıkta 

yapılacaktır. l lertürlü tafsih\t için ddtcrdarhk emlak idaresine 
müracaat. 

oQI Kiralık Kadıköy[inde Osman Ağa mah;ı\· 

lc:<inde Ku~dili çayırından ayrılım~ bir diiııuın yer, üç >ene 
müddetle :;cııdik kira>t 120 lirn, müzayede pazarlık surctile 
14 nisan l 921) da defterdarlıkta 

oQI Satılık arsa - Csktidarda Sclımiyedc kı~la cad
desinde 97-57 • ' . bedeli dcfaten verilecektir, muhammen 
bedeli 240 lirn, müzayede pazarlık surctilc 1 nisan 1921) 
da defterdarlıkta yapılacaktır . 

oQI Kiralık Bostan - Silchtar ağa çHtli~i mLi~tcmila· 
undan .\Jibcy kariycsi ünlinda bir kıt'a Ye tiç sene müddetle 
senelik kirası 303 lira, mti:.:aycdc pazarlık suretilc 1 -l nisan 
J 929 da ddterdarlıkta. 

oQ1 Kiralık Tarla - Danıtpa~a kı~last cirnrında Beylik 
lırını itti$ılindc 40 dönüm üç >ene müddetle seneliği :i2 
lira, rrıiizayctlc pazarlık surctile i .+nisan 1929 da defterdarlıkta. 

oQ1 Kiralık tarla - K<\htancde l;alata dere ııamilc 

nıaruf 100 düııiiın tarla, kirası 37:" lira, iiç sene mtiddctlc 
ımizaycdc pazarlık sureti le 1 + nisan 1921) da ddtcrlıkta 

oC> Kiralık dükhan- Tnphancdc fcyziye mektebinin 
yanmamı~ kısmına mlısadi[ ve numara 400, ~cnclik kirası 

72 lira, müzayede pazarlık surctile ı 4 nisan 1929 da def. 
dcrdarlıkta. 

tın:ô~ ue f ytoın Bon~osın~on: 
Esas numara Mevkii Ml'Salwsı 

Teminat Evkaf müdürlüğünden: 
159 Beşiktaşta Siııanpaşayı atik /\1. ı urabbaı T. L. Darul[ünuıı kıı fakt.ltt ine alıracak aUtı dcrsiyt in icra 

mahallesinde Köprübaşı soka- 201 125 edilen mliııal,:ısa<ınd<i talip zuhur ctmcdi~intlcn martın yirır.i 
ğıııda atik 13 cedit 5, 7, 9 numaralı arsa ) edinci çar~aıııba ~ııııii saat on beşte pazarlıkla ihalesi icra 

Balada mevkii ve evsafı muharrer arsa ıo nisan 929 tarihine cdilcce~indcn talip olanların ~craiti anlamak lizrc her gliıı 
müsadii çarşamba günü bilnıüzaycde satılaca.,ındaıı taliplerin krnzım idaresine ve ihale glinli de idare cncllmcninc mllra-
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Mis kolonyalaı1 

Kolonyalann en iyi,ididır. Bir ıeC' 

rübe kafidir. Her yerden ara) 1.,S. 

. . .... ~ .. 

Şevval 13 Bürç: Hamil 
' .\yın d"~uşu ~1"51 Arnt !>atıı• 

00,00 ı.:.JL!!.J 0,00 

1 ı Pazartesi 
Bedri tam 

Namaz vakıtları 
s.bala Öi!o hmıd., Alqa~ Vahı f~~ 
5,56 ı~.:..'O 15.49 ıs.?. ı~. 8 4:!4 

Bu gün doğanlara isiın: 
Erk.ekı Ku.· 

İdris Revnak _.. 

Günün nıı•ihali: 
__ nıı.ı tutan, p.:ırmıı~ı~ '-:ı~ 

Bu günkü hava 
Rugi.in ri.iz· ;\r pnyrazı ha\":\ 

k.lpalıdıı 
------- ----·- ----
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Bu minnettarlığın zevkı 

içinde çayını içmeye hazır

landığı sırada biraz evvelki 
sözler hatırına geldi: 

" Bütün parasını almış -
!ar .. kendisini de başkasının 
elbisesile buraya günder -
mişler,. n 

- Başkasının elbisesile 
ha! acaba bu sözler ne 
demekti? 

Çayı fincana doldurarak 
içti. Bir tabakı içinde fran
cala ve tereyağı vardı. 

Fakat " Cones • in zihni 
o kadar mcşguldi ki bun
lardan yemeği hatırına bile 
getirmiyordu. O yalnız şu 
iki sualin cevabını bulmıya 
çalışıyordu: 

Parası ne olmuştu? Aca
ba kimi başkasının elbise· 
sile göndermişlerdi? 

Bu sözler kendisine mi 
aitti, yoksa "Roçester" emi? 
Eğer "Roçcster. soyulınıış
sa, bundan dolayı "Cones.i 
mes'ul saymıyacaklar mıydı? 

Bu düşüncenin verdiği 
ıztırap ve elbiselerini bul
mak arzusu delikanlının 
yataktan fırlamasını mucip 
oldu. Pencerelerden birine 
yaklaşarak dışarı baktı . 
Oda "Sen Cimisn parkına 

nazırdı. O güzel yaz saba
hının berrak göğü altında 

yayılan dekor mes'ut bir 
sihir, tarif olunmaz bir 
şuhluk serpiyordu. Fakat 
"Cones. endişesinden kur
tulmadan hiç bir zevk du
yamazdı. Pencereden çekil
di, odayı katederek hizmet
çinin çıkıp gitmiş olduğu 

kapıyı açtı. 
Zemini kalın halı ile 

örtülmüş bir dehliz gördü. 
Bu dehliz bir mabet gibi 
sakın, sessiz, muhteşemdi. 

İpek kordelelarla toplan
mış ışlemeli perdeler, gü
müşten perde topuzlarına 

tutturulmuştu. " Cones " 
çocukluğunda bin bir gece 
masallarını okumuştu. Ken
dini Alaettinin bahçesinde 
sanıyordu; içinde garip bir 
his uyanıyordu hissiyatı 
bulanıyor tabiatindeki pra
tiklığe halel geliyordu. 

Elbiselerini tekrar bul -
mak istiyordu. Bu süs, bu 
sükun kendisinde bir gün 
evvelki gibi giyinmiş olmak 
arzusunu şiddetle uyandırı
yor".lu. Her ihtimale karşı 
hazırlanmış olmağa lüzum 
görüyordu. Hafifçe sallanan 
gümüş avizeler, yumuşacık 

halılar, işlemeli perdeler, 
velhasıl etrafındaki şeylerin 
hepsi bir gün evvelki ma -
cerasının kendisini uzaklaş
brtığı sefalet muhitine av -
det emelini içinde kuvvet -
lendiriyordu. 

Odaya avdet etti. Bey -
nini hiddet kaplamıya baş
lamıştı. 

Gülünç olduğunu bilen, 
ayni zamanda kendisile 
eylendiklerini, şüpheli bir 

vaziyetin esaret zenciri al -
tında bulunduğunu hisseden 
bir adam halinde idi. 

Şöminenin yanında bir 
çan düğmesi görmüştü. Ü
zerine iki defa bastı .. Hem 
de gayet hızlı. Sonra oda

nın diğer kapısını itti. Bu
radan bir banyo salonuna 
giriliyordu. Ne muhteşem 

bir banyo.. Zemin mozayık
ten idi. Duvarlar ve tavan 
mermerden yapılmıştı. "Ban
yo. zemine gömülmüştü. 

Gümüş kakmalı sıcak sı
eak su boruları üzerinde 
havlular, süngerler, hamam 
takımları asılı idi . Som 
camdan bi~ tuvalet masası 

Muharriri : J ere Stakpul 
~-~~~~~~..:...-

üzerinde bir takım ustura
lar, manikür aletleri, fırça
lar, pomada kapları, elmas
traş bardaklar vardı. 

"Cones,, odaya girdi. 
Etrafını yabancı bir yemek
dolabına girmiş bir kedi 

gibi dikkatle gözden geçir
di; banyonun derinliğini 
tahmin etti, masanın üstün

deki aletlere uzun uzun 
baktı. Manikür aletlerinden 
birini tam eline aldığı sıra

da yatak odası tarafından 
gelen bir tıkırtı dydu, ve 
durakladı. 

Birisi içerki odada dola-
şıyor, etrafı tanzım ediyormuş 
gibi bir gürültü çıkarıyordu, 
Şüphesiz zili çalarak çağır

dığı garson olacak. - "Co
nes,, işi hallederek hemen 
kurtulmak arzusunda idi. 
Tam tafsilat almak istiyor
du. Dişçinin muayene oda
sına girmek için olanca ce
saretini toplıyan adam gibi 
bir tavırla banyo oda
sının kapısına kadar yürü
dü. 

Solgun yüzlü, müteharrik 
gözlü, siyah saçlı bir deli.-

kanlı gördü. Delikanlının 
üstünde kollu bir yelek 
vardı; sol kolunun; üstünde 
bir frenk gömleği, bir fa
nila, bir ipek don tutuyor 
ve ayni zamanda yerde ka
raca derisinden bir çift is
karpin tanzim ediyordu . 

Uşak tarafından getirilmiş 
olması lazım gelen gayet 
güzel bir rop döşambr ya
tağın üzerine yayılmıştı. 

"Cones,, söz söylemek 
için ağzını açacağı sırada 

hakikatt öğrenmek emelinin 

kendisinde kalmamış oldu
ğunu hayretle hissetti. An
cak garsona şaşkın bir eda 
ile: 

- Şey.. Mümkün mü a
caba?.. Elbiselerim gelse .. 

diye kekeledi ve şu ce
vabı aldı: 

- Başüstüne kont ce
napları .• şimdi getiririm ... 

"Kont cenapları,, ne 
demek? .. Bu uşak onunla 

alay mı ediyordu? "Cones" 
kızacak oldu, fakat şakr.nın 
"Roçcster,, tarafından ya
pılmış olduğunu düşünerek 
işi fazla uzatmadı. O vakıt 

hatırına birşey geldi. "Ro
çester,, ona bir oyun et
mek istemişti, o da "Ro
çester .e kendince bir kar
şılık yapacaktı. 

Bu evin "Roçester,,e ait 
olduğu muhakkaktı. Görür
sün "Roçester. !.. "Cones. 
sana adamakıllı bir oyun 
oynnsında herkesle alay 
etm • iyi şey mi anla ... 

" Cones " susmağa karar 
verdi; banyo odasına çeki
lerek masanın yanındaki 
kamış sandalya üstüne o
turdu. Ziyadesilc içerlemiş 

kopacak bir yay gibi bir 
vaziyet almıştı. Ayaldan 

toplanmış bir halde "Roçes
ter. den nasıl öç alacağını 
düşünürken uşak son dere
ce ciddi bir tavırla içeri 
girdi. Rop döşambr elinde 
idi. Ayakta rop döşambrı 
tutarak "Cones,, e giyinme
sini rica etti. "Cones. aya
ğa kalkarak, bu teklife te
baiyet etti. O muhteşem 
rop döşambrı giydi. 

Ondan sonra u ak ban
yoyu doldurdu, arasıra ter
mometre ile suyun derecei 

hararetine bakıyordu. Artık 
banyo hazırdı. Uşak suyun 

ıçıne biraz tuz attıktan soıı· 
ra dışarı çıktı vr. kapıyı 
kapadı. Odayı latif ve se· 
rin bir koku kaplamıştı. 
"Conesn banyoya girdi. El· 
!eri ile gümüş halkaları tu· 
tuyor vücudunu ılık suYll 
bırakıyordu. ayni zamanda 
düşünüyordu. "Roceşter .iıı 
oynadığı oyun her nek~· 
dar uzun sürüyorsa da bıt 
~ikayete hakkı yoktu. 

Suyun harareti asabın'. 
dinlendirmişti. Olanı biteııı 
daha sakin bir halde tatki
ka başladı. 

Eğer başına gelen şeylet 
ağlebi ihtimal olması )azı~ 
geldiği vcçhile "Roçeste~ •.'" 
bir dolabı ise acaba benfıtı 

.__, dı 
bunu yapmaktan ına"-""~ 

.d .... B. ...kııı ne ı ır ır oyun oyııarı, . 
iş bitmez. O oynuııuıı b'.t 

b
. bıt 

gayesı, ır manası, 

maksadı olmalı. 
iıı 

Acaba " Roçester • . 
başka bir düşüncesi ııkı'. 

da 'I vardı? Yoksa araların .. 
fevkalade müşabehctı ı;o • 
rüncc bir şaka etmek )ıe -
vesine mi düşmüştu? Eğer 
"Roçester,, lort ise, ezrr 

(8 '"' .dJ) 


