
C. il. F. müfelliş l lakkı Şinasi Paşa 

A1eclise gönderilen ve oradan ben de gazetelerde oku-
Dahiliye encümenine harale dum ve hayret ettim. Çün-

edilen Yeni Belediye kanunu kü son tadilatı yapılarak 

layihasında erkekler gibi kadın- Şurayi devletten çıkan Be-

lara da hem seçmek, hem de lediyeler kanunu layihasını 

seçilmek hakkı verildiği yazıl- görmüş ve (18) y3şını ge

mıştı. Bu haber kadınlarda çen her erkek Türkün in

olduğu kadar erkeklerde de tihap etmek, (25) yaşını 

büyük, bir alal;:a uyandırmıştır. geçen her erkek Türkün de 

Memleketimizde mesai haya- intihap edilmek hakkına 

tının hemen her şubesine giren, malik olacaklarım aynen 

memur, aL'ukat, tüccar, muhar- okumuştum. Layihada bil-

rir olan kadın, diğer bazı mem- ahare "erkek,, kaydının çı-

lek,etlerden farklı olarak yalnız kartılmış olduğunu hiç zan-

siyasi hal(.larınr kullanmağa he- netmiyorum. Meclis ıse 
nüz imkan bulamamıştır. Bu layihayı dün Dahiliye en-

hakkın yavaş yaı:aş tanınmak cümenine havale etmiştir. 
istenilmesi, ha~lı olaral~ herkesi Encümenin derhal tetkikata 

alakadar etmiştir. başlıyarak bu tadili yap-
Dün bir muharririmlz fırka mağa vakit bulmuş oldu-

müfeltişi Hakkı Şinasi Paşayı ğuna pek ihtimal veremi-
ziyaret ederek bu mesele etra-

fında mütaldalarınr öğrenmek, 

istemiştir. Haİ~kı Şinasi Paşa 
demiştir ki: 

" - Kadınlara belediye 
intihabında seçmek ve se
çilmek hakkı verileceğini 

yorum. 
Mahaza kadınlar bu söz

lerimden hiç de müteessir 
olmasınlar. Belediye kanu
nu bakalım meclisten ne 
şekilde çıkacaktır ... 
[ Al:tarafı 3 tindi sayı! amızdııdir] 

Darülbedayide dün gece 

~ 
--~·~ 

San'atkfır Ahmet Fehim Efendinin sahneye intisabının 

(53) üncü yıl dönümü münasebelile Türk tiyatro ailesi 

tarafından tertip edilen müsamere dün gece yapılmış ve 

çok parlak olmuştur. Darülbedayi san'atkarları tarafından 
Teyze Hanım, i;Jaşit Bey ve arkadaşları tarafından Obur 
imam komedileri oynanmıştır. 

Resmimiz, bU müsamereye iştirak eden tiyatro aile
sinden bir kısmını gösteriyor. 

teşmili intihap terazisini 

altüst etmiştir. Gelecek in-

giliz parlamentosunun mu

kadderatı 12,500,00Qierkek 

ve 14,500,000 kadına mev-

rekes:nd en 
ayrıJını~t:r. 

Malum el. 
duğu iizre; 

Zeplin fraıı-

Zeplinin ıuvariıi sa, İtalya, 
Ekener Vunaııist an 

fü:erindcn Suriycye ı:,eçecek ve 
Anadoluyu btedccek, İstanbul 
afakıııdan geçip Balkanlar Ye 
orta A \'nıpa tarik ile fısüllıare
kesine a\•del cyliyeceidir. 

B.ı itibarla Graf Zeplin 
balonunun bugün şahrimiz üze
rinden geçmesine ir:tizar olun-

r ÇöCuk haftası l 
Biitiin meml~ette çocuk 

1 
i mevzuu üzerinde çalışılacak ı 
. 1 
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dudur. Dairei intihabiyele

rin altısı şimdiye kadar 
bir kadın ekseriyeti elinde 
idi. 

Y eni olacak intih;ıbatta 
' maktadır. H:ıva muhalifet ct

ise dairei intihahiyelerin 

yüzde yetraişi kadınların 

nüfuzuna girmiş oluyor. 

İngiliz kadınları uzun 

müddettcnberi hukul...-u me-

deniyelerini İstimal ediyor
lar. 1875 te kadınların ma
arif meclisleri ile muavene-

ti içtimaiye heyetlerine iş

tirakleri kabul edild~ 1888 
de köylerdeki kadl"llarm 

ve 1895 te şehirlilerin be
lediye azalarına rey verme-

leri , 1894 te köylülerin 
ve 1907 de şehirlilerin be
lediye azası olmaları ka
rarlaştı. · 
] Alttarafı 3 üncü s:ıyıfamızd:ıdır ] --------
Mahmut Muhtar 

P4fa meselesi 
-·-

Sadullah B. Seyri 
sefainin eski meclisi 
idare azaları ile bir
likte, vaki olan davet 
uzerine Ankaraya gitti. I 

Seyrisefain müdürü Sa
dullah B. 
dün Mah-

mut Muh-
tar Paşa 

meselesi 

hakkında 
tahkikat 
yapan Mcc- ~~~~it~ 
lis muhte-

ı..araya da Sadullah ll. 

vet edilmiştir. 

Sadululah Beyden idare
nın hukuk müşaviri 

Emin Ali B. ile o zamanki 

idare meclisi azalarının da 

beraber getirilmesi isten
miştir. Halen berhayat 

bulunan Osman K~mal, 

oahriye müteakitlcrinden 

Hilmi ve Sadettin B~yler 

Sadüllah B. ile birlikte dün 

akşam Ankaraya hareket 

etmişlerdir. Muhtelit encü

men bugün bu zevatı din
liyecektir. · 

idarenin muamelati zatiye 

müdürü Hilmi ve muha-. 
sebe müdürü Etem Bey-

ler de bu mesele için &
karada bulunmaktadır!&:-. 

mcıse Zeplin :>.k~:ını üıcri Js
t:m bul uH:umLı görüne ektir. 
Balon şehı;iıı üzerine geldiği 

zaman alçalarak geniş bir tur 
yapacaUır. Zeplinden şelırir1 

üz~rinc posta paketi atılacaktır. 

1 Alttarafı 3 üncü ıayif amızdadır] Boğazından bıçakla öldürülen Margarita, Katil Nazmi ve 
bu kanlı vak'aya sahne olan ev 

Donanmamız hakkında 
dir haber 

lngilizce Deyli Ekspres 
gazetesi Ankara muhabi -
rinden a!~ığı bir telgrafa 
atfen şu malUmatı veriyor: 

" Ankara, İngiliz, Fran
sız, İtalyan ve Felemenk
liler arasında vuku bulan 
ticcari bir mücadeleye sah
ne olmaktadır. Bu ticcari 
mücadelenin hedefi, Tür -
kiye hükumeti namı~a ya
pılacak 3,000,000 lngiliz 
lirası kıymetindeki muhrip 
ve tahtelbahirler mukave -
lesini almaktır. 

Bahri inşaat kumpanya
larının müdürleri Ankara
<la hummalı bir faaliyete 
girişmişlerdit. İngilizlerin 
muvaffak olacakları anla-
şılıyor.,, 

En·lki gece Dol:ıpdcrccle 

çok feci bir cinayet olmuş 
bir tr:ımyay biletçisi genç 
karı~ım bıçakla öldLirmüştür. 

Dolapderedc Sazlı dere 

mcvkiindc k:ıhn~ci Şiikriinün 
kahvesi iizcrindcki odada 
oruran mınway hiJctçilcrindcn 

ı~azıın dürt ay CYtbi tanı~ıp 

c\ lcndiğ\ l\I:ırgrita ismindeki 
bir Sırp kadını ile beraber 
yaşamaktadır. 

fiu· yeni C\ lilcrin birfüir
lerine kar~ı olan münasebet
leri ne "ckildcdir bunu bil-
miyoru7- Yalmz 18-20 yaş

larında. bulunan bu genç ka
dın dün sabah evinde boğa
zından bıçakla öl<lüriilmii~ 

bir halde bulunmuşrur. 

Zabıta bunun üzerine tah-
I~ikata başlamış ve l\fargori
tanın kocası Kazım uırnfm-

Ba.tıurıılan ğemi 
---------------

İneiıtere ile Amerika
nın arasını mı acacak? 

:# 

İngilterenin An1erika sefiri hadisenin vahim 
neticeler tevlit edebileceğinden bahsediyor 
Londra, 24 ( A.A ) -

" Daily Mail ,, in Nuyork 
muhabiri bildiriyor: 

" İm A!one ,, nam:ndaki 
205 tonluk lngiliz gemisinin 
Amerikan sahil muhafız-

·ı fon tarafından top atcşııe 
tahrip edilmesi keyfiyeti 
burada hakiki bir heyecan 
tevlit etmiştir. Memnuni
yet kanununun meriyet 
mcvkiine vaz'ı tarihinden 
beri bir İngiliz gemisinin 
bir Amerikan gemisi tara
fından batırlması ilk dafa 
olarak vaki olmuştur. Res
mi mchafil 1928 senesi 
martında Florida sularında 
isle of Yuve namındaki İn
giliz gemisinin teknesinde 
bir top tatafmdan açılmış 
bir rahne olduğu halde 
t~vkif edilmiş olduğu 

lnıfJtercn!ıı Amcrlkn aefirf 

M. Hovart 

zaman İngiltere ile zuhur 
etmiş olan müşküller zu
huruna intizar etmektedir. 
f ngiliz ~cfiri M. Hovart 
hariciye nezaretine ha~ise 
gazetelerin yazdıkları gıbi 
cereyan etmiş ise vahim 
neticeler tevlit edebilece-
ğini beyan etmiştir. 

JAlttara!ı 3 üncü ser!amızd:ıılır] 

dan öldürükiüğiinü rc~pıc 

etmiştir. 

Zabıta evde tahkikatla 
mc:~gul iken Kazım hiç bir 
~eyden haberdar d~ğilmi5 

gibi sall:ına s:ıllana e\·c gd-

miş fakat yakayı ele Ycrmi~
tir. !\"azım Yak ':ıdıın haberdar 
olmadığını !"ilylcmcktc \'C 

cinayeti ta~1:ımcn inkt\r et
mektedir. 

Aleti cürm olan biçak d:ı 

bulunamamıştır. Kadının onır

dug·u yer çok pis bir yer 
olduğu gibi odanın içinde 
p1s bir yatakla pis yorgan
dan başka eşya yoknır. 

Vak':ıy:ı adliye de vaziyet 
etmiş tahkikata ba,lanmı':'rır. 

1\sl(cri Sura 
j 

Ankar, 25 (Vakıt) - Ha
ber aldığtma göre Şurayı 
askeri bugün fevkalade bir 
içtima akdetmiştir. 

Şehremaneti eri 
kaldırılıyor 

Ankara, 25 (Vakıt) -

Haber aldığıma nazaran, 
yeni belediyeler kanunu 
layıhasına göre Şehrema
netleri kalkmaktadır. 
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,Yaktın=, 
= A' uk:atı 2 

l J 
( ~:~~e;!11~k f 
~ Vakt ın avukatı tek-J 
1 rar faaliyete geçiyor ] 
~karilerimizin hertürlü~ 
{ adli, hukuki sualleri-~ 
~ne eskiden olduğu ~ 
) gibi sür' at ve dik - \ 
~ katle cevap vere - ! 
~ cektir. ~ 
J Mektuplarınızın zarf·\ 
~ lan üstüne "Vaktın g 
~ avukatı ,, adresini ~ g -
'§ yazınız. _ 
~llltiiılllllllıı 11ııııınııu.ııııııııııuuııı •• ııııııııııı.? 
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'' H "ka nın davası ) ( 
Müddeiumuminin mütaleası kabul edilerek, 

ceza mahkemesinden ağır cezaya verildi 

rom '.!.. ~ f 
{ De y ! i E kis pres:' • 1mueı ıeıeton ,1rke11ac1 .. po8ta J 

Lügat 

Türklüğü tahkir madde
sinden hakkında takibat 
yapılan Rumca "Hronika" 
gazetesinin muhakemesine 
dün sabah İstanbul birinci 
ceza mahkemesinde devam 
o!unmuştur. 

men ağır cezaya ait gö
rüldüğü ve asgari üç sene
den bahsedilmesine göre 
bunun azamisi yirmi sene 
oldu&ru istidlal edilmesine 

binaen, davanın ağır ce
zaya havalesi kararl~tırıl
dığı bildirildi. 

= « . 0 .,. te11ra1 1duea1nın Piti• par•1• = Hangi kelimeleri ! ~ 13·a=..elest 3,0C<J,CC ıahtp çılanııtı. Şurayt devlet hunu~ 1 

~ sterlin kıy·nıetinde reddetmlttlr. ~ ihtiva edecek ? 
\ harp sefineleri si- * Graf zeplin ba-( Ankanı, 27 (Vakıt) ~Dil 
- · d ..., · · · · - encümeni ltlgat meselesine 
\ parış C ecegunz::,ı !onu bu akşauı Is- i devam etmektedir. Enciimcn 

~ J ·azıyor. tan bul scrnasuula 1 muntazaman p:ı7.ar, salı, çar- 1 

E U Amcrlkanm AYrUp• autarı • ~ şamba günleri toplıı.nmrıkta· 
~ füoau anrtnl pmlal olan ltaleltb geçecektır. i dır. Fi~lcr i iç grup tarafından 
= kauvazörii bu giln llmanlmtza ~clı· = hazırlanm:ıkl,·ıdır. Enciimen :: vı · al D lml • Dan f~a fırt.aya mtnaup 'i = ycw. •amır •J'\OD m..-na e k I "d 1. k J 
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Eşref, a.::.iz dostlanndan lbnileo~i~ı 
Af al1111ut Kcuıal JJeye b;r fotoğrafısı
ni lıediyAe et111işti. )tha_(İ) ·e olarak şu 
k1t'aJ·ı ra=dı: 

Kit'a 
Ey eden tasvirime affı nigahı illif at, 
Fikrimin alam badiyi perişanisidir. 

Dünkü muhakeme esna
sında da mehkeme salonu 
tnmamile do~muştu. Sami
ler arasında Rumlar ekse
riyeti teşkil ediyordu. 
Muhakemeyi takip için Rum 
gazeteciler de gelmişlerdi. 
Dünkü celsede evvela mü
ddeiumumi Rağıp Bey mü
taleasını serdedecekli. Mu
maileyh, şunları söyledi: 

Evrak, dün akşam müd
deiumumiliğe gönderilmiş

tir. Müddeiumumilik, bugün 
evrakı müstantıklığa havale 
edecektir. 

~ kutılanaw!D". avukatlar toııllarıaralt bııro ıdare E yem ı:n 'lJ.'.lZı ·arar ar ver-
ff *Dün gece saat 9 da Türk. heyeti nAP~llerlııl 9e~t!erdln l mi, tir. 13u kararlar muc.ibin-

~ oca~ında ocağın yıl Jünümü * Mış;r hükümetinin ye-~ ce türk halk c<lc·biyatında 

Bak ne h11le koydu kırk yıllık cefayı ruzig8r, 
E~refin i~ie şu son bir nush11i sanl$idfr!. 

!il .. - -~ 

- Madam Eleninin mu· 
hakcmesini mucip olan 
cürüm, neşriyat vasıtasile 

Ağır cezaya gönderilecek 
davalann evvela istintak 
dairesinden geçmesi, oraca 
lüzumu muhakeme kararı 
verilmesi icap etmektedir. 

Şal1itlcr 

Türklüğü tahkirdir. Kadriye H. tahkikatı 
Buna nazaran, hareketina Kadriye hanım ve arkada~-

temas eden madde, ceza kanu- lan hakkındaki tahkikatın dünkü 
nunun 158 inci maddesidir. Bu 

safhasında da bazı şahitler din
lenilmiştir. Bu phitler, mühim 
değildir. Kendilerinden esas 

tahkikatın teferruatından olan 
bazı hususat hakkında malürnat 
alm~hr. 

~ tasil edilmiştir. ni tabiiyet k,anunu, Türk E mevcut kelimeler h)g:ıtc U-
= E milcn gir~cektir. 
S • Oiin &kek ınualllm melctebln· tebasının 1 • fi · u· ~ ıu·[ ~ = ı.azıye nı m i'I. • = ' T ı~ ·ı · t ;: de Sadrettln Celil bey tarafmdan ~ 1 unus '~mrc gı n mu a-
E r toplu tedrbat J ı.ımıı bir konfuan• le1lirmi1fir. ~ Sa\' \'İf halk ~airlcrinin eser-
§ nrlldl. w. .ıı.r.llbr rleln ko ! ]eri d halk edebiyatına dahil i_ • Jtl.rkrı nııl letti:r.:i "'T Jr.u ,ı ,, l - ~ 

V ' r - olduğundan bu eserlerdeki 
~ llaklcı Şinasi pasa 11ıisronun1111 nakli l Tiirkçclcşmiş Arapça ve A-
J 1 !. .. . . c 
~ Şurariclc<1letten çı- teerı ıur et111e111ıştır.~ ccmce kelimeler d_c IUgate 

1 kan be!e~iye ka- 3lat:ü;t,e: J •lınacal.1:1~~ • • v. 

ı nun layıhasuıda ~ 1\ Ia arı f eııı ıı1lı o-ı 
::: 1 ·ı 1 Yi h .. :o b iscçe.çeıı' CJe seçı ece.ıt- ı:nan ar.ıcıye nazı~ s_~-::. 
s ~ _ Ankara, 25 (Vakıt) -
§ f e rı n k fi dı il O la b t- Sırp-Yunan mısa~mı imza E Meb' ns namzetliği takarrür 
-,- / .., • 1 1 1 f l . lamak üzere Belgrada var· ~ d d h I l :: eccgl ııaııılllU a n r § e en Behçet Bey en in i a 

:. ı t, [ / '"' mışfır. = eden İstanbul maarif emin-i ıta),. o 11u1c ıgı, nıa.. m A ·ı. h'll . , bı ~ 
f ra merıf(a 30 1 erınae r E liğine Mülkiye mektebi mü-~_§ =.a kanunun ıncc- İngiliz gemisinin müha'aza ~-

v• dürü Hamit Beyin tayin 
~ hsten çrknıasına gemileri tarafından top atqile j edileceği şayidir. 
I intizar ct111ck lt1::.znı balırilması İngilterede pek, bü- ~ reyeti vaki\a kararlan 

maddede neşriyat vasıtasile 
doğrudan doğruya Türk
lüğü tahkir filinin cezası, 
üç seneden aşağı olma
mak üzre ağır hapis ola
rak tespit edilmiştir. Bina
enaleyh, bunun haddı aza
misi yimıi seneye kadar 
çıkabilir. Halbuki mahku
miyet vukuunda ceza mah
kemesi beş seneden fazla 
ağır hapis cezası veremez. 
Bu itibarla da davanın rü -
yeti mahkemenin salahi
yeti haricindedir. Bu da
vanın ağır cezaya havalesi 
lazımgelir. 

j B·eldiğini sölenıiflİr. yük_ bir le'& yapmıştır. ' Ankara, 25 ( Vakıt) -
Şahit dinlenilmesi bittilc.ten ve i il ÜHaronlka~ ~zcte•I aleyhin· t g Haber aldığıma göre He-

bazı lstltımlara cevap .geldikten j deki Tarkıaıa tehlı:tr duuı, ceza lngilteremn Amerika sefiri, i yeti vekile, sabık Erdehan 
iI ııı.hkemeaJaden ap cezaya Tarll- h d l 1 · dğ· •b• = 

sonra başlayaçak olan maznun· i mı,ur. a ise gazc e.erın yaz 1 1 gı 1 ~ valisi Hurşit Beyin taşfiyesine 
lann isticvabı sür'acle ikmal 1 lf. Eve/ki gece Dolapdc- cereyan dlise meselenin va· ~ karar vermiş, Karaman çif-
edilecektir. ) rede bir ~nc~~I olmuş bir him nelayiç verece!( bir ehem- \ ci bankasının esas mukave-

Tekrar isticvap olunacak mu- i tramvay bıletçısı karısını ho· miyeli haiz olduğunu söyle- : lesinde bazı tadilatı tasvip 
E ğazlamıştır. Katil ciirmünü ~ etmiştir. 

Reis Hazan Lutii Bey, 
Madam Eleniyc ne diyece
ğini sordu. Tercüman 
Konstantin Efendi vası
tasile talebi öğrenen Ma
dam Eteni, şu cevabı verdi: 

- " Agriyotera " tabiri 
• Vahşi ,, manasına !elmez. 
Böyle bir şey yazmak, deli 
olmakla birdir. Ben Türk
lüğe hakaret etmek iste
medim. 

- Madam, esas hakkında 
müdafaaya giriyor. Bu ci
heti tetkike başlarsak, da
vayı kabul etmiş oluruz. 
Salahiyet meselesine ne 
ôiyor? 

Madam Elcni, davaya 
ceza mahkemesinin bak
masını tercih ediyor, ağır 
cezaya gitmek istemiyordu. 

Reis Hasan Lutfi, aza 
Kazım ve Adil Beyler mü
zakereye çekildiler. 

yanın .saat süren bir 
müzakereden sonra, 158 
ve 159 uncu maddelerin 

• tatbiki kısmen ceza, kıs-
E= 

nunlar arasında Kadriye hanımla 

Nasır, Faik, Vefik beylerin ve 
doktor Arapyan efendinin uzun 

uı.adıya tstic .. ·ap cdile~eldcri 

tahmin olunmaktadır. Nisanın 
urtasına d<>Wu tahikatın bitmesi 
muhtemeldir. 

Tahkikattan bahsolunurL::en 

ismi geçen Edvart Bolker is
mindelci fngilizin son zamanlara 
kadar Soİyada bulunduğu ve 
oradan ıehrimize gelecek ik~n 

vazgeçerek Londraya gittiği 
kaydedilmetedir. 

--,·---
imza taklit etmişler 
Üçüncü müstantik l lasan 

Fehmi Bey, müddei umumt 
muavinlerinden 1 Jayrettin Şa
kir Beyin iınz.ısını taklitle 
maznuncn iki arzuhalcı hak
kında tnhkikat y:ıpmakcndır. 

Bunlar, bir mnhkı)m nlcy
hindı:ki fülrnın tcnfizini tehir 
için imznyı taklit ederek yaz
dıkları tezkereyi bir merkeze 
göndermi\lcr, fakat çok geç
meden isin farkına varılmış-· 

tır. Esasen imza a; lındnn ba· 
ri7. şekilde farklı olarak tak
lit cdilcbilmi..,tir. 

Piyanko davası 
lstunlıul birinci ecza mah

keme. inde dün " ltimat ,, 
piyanko bayileri Burhan ve 

{ \';: kt) in 26 nıart 192~ tefrikası : 114 
~-......~-.., . ,...._ 

Namuslu 
kokotlilr 

Muharrıri: llüsetJin llalnni 
]
., . 

- '.ımme. 

- Y:\, l)erran hinti 
Emine ! <;ık şu küflü 
arzd,ıu yeni zemiue ! 
lloğtf u~uu ftlemin cis
mani, kirli scYdasın
dan söklerin nezih, 
nı usaffa askına ucahııı! . ~ 

Perran kokain hak-
'"ll!da hirr.ok hikttveler 

~ ~ 

dinlemiş Ye şampanya
ya kadar diğer uıü .. 
keyifötın sarhoşJukla
rım denemişti. Fakat 
bu beyaz toz buı·una 
cekiliııce insan salonun • 
tavanım delerek gök-
lere nasıl süzülebili-
yor? içinde kaynıyan 
bu nıcrakla Sakıp Ce-

~ tnkar etmektedir. mişür. • ~ fluhteHt encüiTIEn 
ğ • IC&drl,-e u. t.hktkatıoc1a düıade • lf cnrı .Ford ~ 
~ pltJt d&ıılenilnılfUr. tabklbtın .ıaı.aıı A { I g 
~ ortumd• bıtmc•t mWıtemeldır. Vrupara ge 111Cı-l- ~ 

( 'f .Af alırnut 11111htar tedir. Bu sey·alıa- F 
= = 
{ paş nıeselesi rçin tinde A~Tupa oto- i 
j seJrrisefain rnıldj"irii rnobil fabrika/an-\ 
1 Sadullak B. ve di- ua da vu::.'iyet e- ( 
{ ğer idare ıneclisi derele biitıin dıln- l 
~ azaları AnkrırrıJra ra otornobil pi)'·a- J 
~ davet cdil111işler ''e sasına haki11ı ol- ~ 
\ .rritın1şlerdir. nıa k n~ vetindcdir. ( 
J.;.;. 1ııırııı111111ııııtt11ıııırıııı14 1 11ırııııı11111 ırııııııu1ııtıııııı 11111 111ıııuı11111ıı.ıııııı1111ııııuııu11ıııııı11J111nmııı.. 

Asılsız şa yıalar 
Dünkü rüf ekamızdan birinin 

Gülcemal gidiyor 
Gülcemel bu cuma sefe-

kaydettiğine göre birkaç gün- rine başlayacaktır. Evvelce 
den beri nereden çıktığı belli 

tam zevalSle hareket eden 
olm1yan, akıl \'C mantılctan ari bir 

İzmir postası badema hem p~ ifidilmektedir. Bu garip 
şayia c:bir seferberlik rivayeti> buradan hemde lzmirden 

~klinde hülba edilebilir. 

Bu rivayetin aslı esut yoktur. 

-···-········································ 
Nad beylerin muhakemesine 
devam olunmuştur. 

Bu davndd, bazı kimseler, 
hi · edar oldukJan bilete ikra-

miye çıkınca biletin bayiler 
tarafından benimsendiğini iddb 
etmektedirler. 

Dün birçok şahit dinle-

malin alehlcayıp söz
leri ona bir tclki:ı ye
rine geçti.. Asri bir 
kadm olup da koka
nnn kcraınctlerin<len 
hilıalıer kalmak kendi 
monden hayatı için bir 
eksiklik olabilirdi. Hi
za gösterir bir boyun 
eğişle durdu. 
Sakı p Cemal - ilk 

çekiyorsunuz değil ıui't 
- E'et ... 
- Rakınız hen cok-.. 

tandır çekiyorunı da 
ölmiiyorum .. 
Ahın yüksüğü . ya

rımdan az doldurdu 
ınukavva tüpü kendi 
elile kanımın burnuna 

cuma günleri 2,30 da kalka-

caktır. ................................................ 
nilmi~ muhakeme b:ışkn bazı 

şahitlerin celbine kalmışur. 

Adliyde bir tayin 

bnır ceza reisi Sabri bey, 

lstanbul hukuk azalığına tayin 

olunmuıur. 

tuttu. Pcrrau siizgün 
hafif titı·eyjşJe Ç('k~i 
Soura hrısım :ımnm-. 
mn onı\ıztrna dayaya-
rak: 

- Of ... 
- Ne oluyorsun? 
- Uir~eylcr oluyo-

~ . .. 
rum? 
- f yi nıi? fcııa mı? • 
- "" iyi, ne fena .. 
Diribiriuin kolları a

rasıua dli~crek bir 
nıüd<let ağız ağıza gel
diler.. koklaştılar. Ui
ribir.inin nefsini İCf~İce 

• • 
bayğınhklara düştii-
ler ... 

Perran, birdenbire 
sevğilisiniu kolları a-

Ankara, 25 ( Vakıt) -
Muhtelit encümen içtimaı 

yanna kalmıştır. 

Maarif V. teftı$ hıysti riyasgti 
Ankara , 25 ( Vakıt ) -

Maarif vekaletinde teftiş 
heyeti riyaseti tekrar tesis 

olunmuş ve riyasete sabık 
reis, talim ve terbiye aza
sından Rıdvan Nafiz B. 
getirilmiştir. 

B. M. ~ledLindc 
Ankara, 25 ( A.A) -

B.M. Meclisi bu gün l'eis 
vele.ili Nurettin Ali Beyin 
riyasetinde toplanmıştır . 
Muhtelif vekiletlerden 1928 
senesi butçelerinin fasıl ve 
maddeleri arasında muna
kaleler icrası ve munzam 
tahsisat itası hakkındaki 

kanun layıhaları butçe, 
Tapu idarelerine ait mua
melat harçları hakkındaki 

kanun layıhası Maliye, Ad
liye ve butçe Türkiye cum-
huriyeti ile Macaristan kı
rallığı arasın da akdolunan 
bitaraflık uzlaşma ve ha
kem muahedesinin tasdikine 
ait kanun layıhası hariciye 
encümenlerine verilmişfir. 

ı·as11:dan 

carak: 
silkinip ka-

v 

- Aman kacnm ge
Iivor .. heni öhHirecck .. • 

- Nere<le '! 
- İşte .. işte elinde 

rüvcln'r .. 
- Ucn göı·emiyo

rum .. 
- Şimdi şu kanc

pcmn arkasına sak
landı .. 

- Korkma, Per.ran
cığım hen şimdi onu 
yakalar tabancasını 
başında paralarım. 
Sakıp kauapcye doğ-

ru yürüyerek : 
- Burada yok •. 
- Ha işte .. işte ora-

Baro intihabatı 
Avukatlar fırk;da toplandılar 

Her avukat 30 isi~ tespit etti. En ~ok 
). ey alanlar namzet olacaklar 

Avukatlar dünkü içtimafannda 
Baroya mükayyet ve fır- Rey varekalan bu gün taS' 

kaya mensup avokatlar dün nif edilecek, en çok re~ 
.. . . . alan (12) isin namzet olars 

mufettış Hakkı Şınası Pa- .1A d'l k · N etle-" 
ı an e ı ece tır. amz 

şanın riyasetinde fırkada 

toplanmışlardır. lçtimaa 150 

kadar avukat iştirak etmiş, 

fırkanın içtima salonu is~ia.p 

etmediğinden salonun ka
pısı açılmış, sofaya iskem-

leler ~·onularak bir kısım 

zevat müzakeratı buradan 

takip etmişlerdir . 

Dünkü toplantıda istifa 

eden baro idare heyeti 

yerine intihap edilecek ye

ni aza namzetleri meselesi 

konuşulmuş, birçok avukat

lar söz almışlar, bunlar 

arasında Emin Ali, Sela

hattin Neşet, Rami, Ali 

Haydar Beyler beyanatta 

bulunmuşlardır. Müzakere 

neticesinde her avukatın 

(30) isim tespit etmesi ta

karrür etmiştir. . 
Bunun üzerine toplantıya 

iştirak edenlere birer kağıt 

dağıtılmış, avokatlar bu 

kağıtlara otuzar isim yaz

mışlar ve bu rey veraka

larını riyasete vermişlerdir. 

dan cıktı m;isuım al--tııı:l k:ı<~tı .. 
Sakıp"nıasaııin altma 

saldırırkru Perran 
kahkahalarla kıvrana
rak : 

- Sakıp askohmn .. 
sanrı. 

- .. ""c oldu'! 
- Kocamı kork ut-

tun... bana dişler ~ni 
gıcırdatarak Jlencerc
den sıvıştı gitti .. 

- Eh geçmiş olsun 
korkma artık.. seni 
kollarımın arasrndan 
kimse alamaz .. 

- Fakat Sakıp öyle 
diş lıiliyerek gitti ki 
ak.şanı ben onunla 
evde ne yapacağım 2 

rin (1 O) u aza, biri reis, 
digeri reis vekili olacaktır. 

Dünkü toplantı saat (4)t8 

başlamış ve (6) ya kdar de
vam etmiştir. 

Yarm asırcvel ti 
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Şlrkei/ hayriye va· 
pur kaptanlarlle i~· 
çilerinin miU111J.fına 
hala kayime ile te'· 
viye ehnekie oldu,. 
ğundan }'4 maa~l/J" 
nnın siklcei halise 
ile tediye edilnıe" 

sini ve yahut terki. 
hizmet edecekler/rıı 
kaptanlar ve i1çilet 
şirketi mezkllre i ,. 
dare meclisine be,. 
yan etmi~ler be de 
bunların istJdalatı· 
nü itibar olunma-
mı1 olmakl11 bir ta· 
kım işçfler terki 
hfzmet etmiş olduk· 
/arını karşı gazef ~ 
leri rivayet ediyot· 
lar. 

-~ 

kac zamandır eı:ııd0 

rii~cln'l' hcui ~o:ıayıı~ 
duruvoı· .. hcıai S(''·cııı 
öl<liir:nıevc vcmin cıti·· 
l(' h li keyi. ·s·~u ıa lı:ı l><'' 
vercvim dP.. ~ 
-· 'f pJılike mi ? · " 

·· ı . '· OJ ıtJ~1JJ rPan gu evım. v PH 11, · · o ııe 11iciu korkavwı~ 
• ' ıO deu korl\~mn .. sen oıı• 

clc"ilsin... heııiın~iıı··· ;""} . ,,, c 
ben giillimü kııns · 

ı ıw· koklatmnm .. hele " 
dan soııra iciııi ~ekC' 

.. r fl 
ı·ek sana yılışık, ,cı ~ 
bir nazarla baksın··· 

•. r,l' - Aıuan Sa~1 P~ 
..... b . d·ıı• kur" gun enı on '" ~ 

tar... nefesi bulaş• 
·ı.. kok3r·· cukuru gıJJı ..... > • <• ...... . 



• 

On sene inat ! 

A merı~ada bir mü
hendıs, karısına 
kızmış ve tam on 

sene b k . ~na ır tek dünya 
elııııcsı söylememiş. ,,. 

"-<lvganm sebebi hiç ol
du· h 
kingu _ald~, bu kadar kes-

bır mal galiba ilk 

~efa duyubyor. Hadise 
ınerikada t"•· · · geç ıgı ıçm o 

kadar y d a ırganııya değmez. 
Orada k 11 çı an her ,eyde 
«Cay· l"k ' ıp ' damgası vardır. 

Bir ka 1 d • I rı ~oca arasın a 
1e ki ··ı·· 

. 0 unceye kadar çi: • 
<'1\ın· ıyecek kördüğümlere 
ıasgdinir. r akat bunların 
Laşlıbaşına her ömrü zehir
lıyecek b" 
vardır. 

ır takım sebepleri 

Amerikalılık, hiçten bu
nlu ~ıkarabilmektcdir. Mes· 
e cnın "k" . 
b
. . ı mcı çetrefilliği, 
ızım · . . ıçın pek miinasebet-

Bız b" 
s·d. ır zamana rasgelmc· 

ı ır. 

il' Tam, bekarlara haı p 
~in edildiği, bekarlık ver

gı . 

d
. t:rıne dair takrirler veril· 
ıği g"" 

'İi~tü un, evlilik hayatının 
• ndeki perde ayrılıyor 

ve "D ante. nin "Cehen-
nem . d 
al t ı~ en bir manzara, 
rn~v 1 hır dekorla gözleri· 

1~ Yanıyor. 
· elli, pullu hatta hazan 
ınc· , 

\ 
1 kakmalı bir duvak 

'' tında biz bunları mı 
seyredecektik? 

le!~~ haberi Avnıpa gaze-
tınden bulup çıkaran 

tnes\ kt s e aştan allah razı ol-
Un! zat ·• ·d 

d en uzun suren sı • cu· k . 
.. ı ış, bir çoğumuzun 

&Ozij ~ [ il' nu yı d ırmış ve bu acı 
, :cı İçıneğe hazırlanır gibi 
.:oz\criınizi kapamış, ag7.ı· 
~121 açmıştık'. Yüzümüzün 
Utıışnıaslila bakmamak la-

1~nıd1. 

Verginin, daha doO-rusu v . b 

1~ı ilıtinııılirıin ortaya 
ı;ı"lll . 
l:ı" ası , sınırl~rdc başka 

it 'ı . l .. d b · · -ı urpcrıne er ıı;ın e 

1 
ıraLtı. Her tc\ıdit gi i 

'~ cl.ı "'aksülamel., le klr· 

tı;ışt,. Dün yumuşıyanlar, 
d:~(i her zamandan dana 

ı. ıaşlılığa bas\;ıdılar. 

<l Belki bunun bir sebebi 
e h. l . . k . 

,, • ''Y gun rının artı · epı 
.,erıc l 

·~~ ;almasıdır. 
K· 

ını nederse desin, bu 
on 
k sene a~·zını karısna 
a . " 

,,. t~ı bir kale bpısı 
.,ıbı k. 
b apalı lutan adamın, 

k en, <;ok canı yanmış bir 

oca olduğuı1a kaniim. Za-
Vijllı ada k" b" ı· l ııı ım ı ır ne er 
ç~ktiktcn soıı;·a dudaklarını 
Yı\\aıınıış b" .. k. t 
nı""h .. ır su ·utun unç 

11 ruyle kilitlemişti ! ... 

~ :::----_ 

Bir y~lışlık-
ını var? 

· ı· 
l t fı l 

B · ayırdruız<l,ıt.!ır[ 

P.n sah k <ın i t"h san adınlarımı-
nı an 1 ap hakkı olmaları-

ı zu ede . . k 
t rım ve adınla-
ımızııı d'• -

leke•\ . ıger medeni mem-
. 'erın k d 

Y;ih '\ . a ın\arı gibi 
•• e nıış ld k\ den ° u arına bunu 
ı a<ldcderim 

Bu ·· . 
nıın\ gun bazı maruf ha-
banaarte gere.~ fırkama ve 
S •• l şckkur ettiler A · oz er· \ • ynı 

F kı on ara da söyledim. 
ır amızd 1ı· 

aza yokt a ıç bir kadın 
hap ur, Kadınlara inti· 

etmek 
hakkı ve .

1
. ve edilmek 

rı ırse . . 

musaıncre 

Diiıı ~1,şarn Tiırk ocar,ıııcb 

<>Cil~ın ~ ıl dtintınıu n1iı11ase

bctik clnıı,lı bir ıııt."ııncrc 

'.:rilnıı~ Ye" ak~ ınıııı l) ııml ı 

ba~I ) mık <.ılxilıa k~clar d -

,·anı c.:tnıi~llr. 

\ ılıııt. da ,lilcriıı i~tipk 

cttigi bu ~cnlil.n! lıir ~'ı!, oc'\ık

hlar haıJr iıulunnıl!1 '.ır \T 

.«unhıi hir ı;c.:c J!. ·ı·irnıi~kr

cl i r. 

Borsada işsizlik 
Esh:ım borsasındaki işsiz

lik devam etnıektedir. Diin 
borsada lıiı;. olmamış dene
cek dereced<' az iş olmuş· 
tur. Gerek lngi\iz ve gerek 
İstikrazı Dahili de muamele 
görmemiş, yalnız Duyunu 
Muvahhide tahvill~ri 228,25 
te açılmış ve 228,50 de 
kapanmıştır. 

Feribot 
Aı nıpa ck,prc,iııin lıtı'tı'l 

'apurla 1 iaydarp:ı~:ıya nakli 
ı e hu >ur<.:tlı.: iki hat ara,;ın

claki irtib:ıtııı tcnıini dhctinin 
takarnır t·ni~i nıalcınıdıır Bıı. 
hu,;ıısl:ı ıııc~~ııl ııl:ın 1 \:ribot] 
komi-vonıı :O.irk d demir yol
ları idare-imle tııplanmı~ ye 
,;dcrlcrin Sirkcı:ide yalı 

kij~l,iiııden 1 lnydarpa1a zahire 

i..;kclc:-;i ar.:ı:<ında il'r.1~1 c:->as

hm etrahncl:ı l,\•inhiilnııı~ıır. 

Knmi,yoıı kafi karnr için 
tetkikat yapaca!,tır. llıı hin 
1 ,.'i milyona nı:ıl olına;ı ye 
hususi y:ıpurların ( 100) met
re hoı ındn oltn:l'l muhte
meldir. 

Pııı w-i-Jtın pek <;n\; ikti
'acli Tayda,ı olacııp;ı cih~tle 
aliıkad~r deı air ele \n, lıu;ıı,ta 
nokt:ıi naıarhırını ,;·,. '.iye.:ck· 
!erdir. 

İstikraz teklifi 
l lul;\ndalı \ıaıı srnnaye· 

darlanıı lıiıkı'ımctinıizc nıli

racaat cckrck ~ milyon ınµ;i

Jiz liral k bir i'tikrnz tekli
tindc \ıulıımh•gu y:ıyılını~tı. 

Ec,,clıi ı;azclckriıı malt\ınatı

nıı •fü teklifte lııılun:ın . en
dil;a f lol:lndaiı, İ•alyan ,\l

mnn, J ,, i~rdi <crmaYcdarlar
dan nıürckk,ntör \C i-tikraz 

11afL1 i~1t.:rinc ~a~·fettilnick Lz~ 

re tl lif edilmi,tir. 

Sıhhiye vekilinin 
seyahatı 

. ı ıhiF ı-ckiliınizin rnkın
da l laınbıırg; tariki ile ~imali 
Aı:1cril.arn hir scplıat yap:ı· 

ca~ı ! , i; lcnmd,tcdır. 

Polis Cemil Efendi 
:\lııtarckcck tcı kil ,.c Gii

yan mcnln,ına 1-\iindcrileıı po· 
Ih Cemil efendi 'crbest \ıı

rakılıııı~tır. Cemil dendi el
ycvm Parbtcdir. 'ı akında ge

lecektir. 

Memnu mıntaka 
hududu 

Kaydedildiltinc g;iirc .\na
dolu dhdincl,i memnu mın

taka hududu görülen llizıım 

üzerine te,,i cdilnıitir. 

Hu mıııtakaya l'cndijtin 
\ıazı yerleri de dahildir: Bu
rularda otman \ unan taba

'ıntlaıı bahçırnnlık p,ibi ba
zı i~lcrlc me~y;ul bazı Rum
lara tdıliğat yapıl mı~ 'c bun
l:ır ~~lıiriınizc ııaklcclilmi~lcr

dir. 

Bız sözleri söy ... 

liyea bir falcı de ... 
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ğil, nıarızf bir san' 

at ada1111 , bir hev
R.e.sme bakınız : So/Jan yui(ardai(i eller kuL'C<ili bır seciyeyi ij<" 

<der. Fakat bu el !!Qhıbi nıura//oi(iycl>izlige uğrarw lıaiadoıı /eurlulnıaz. 

keltzraştzr. 

A~da~iler bir kadının çocukça eUerıdir. Bu kadııı zc~asrndan faz/o 

füsunile . _mu_va/(°'f olur. Ortadaki icadının elleri seciye Jcurcdini, ze.\:a 
k.abtlry~ltnı go.,/er;y.JI'. 

Bazı kadınlar. hayatla her hangi bir iş ve meslek p"'inde koimadan evvel erkekleri 
ayaklarının d;bindc bulurlar. Bazıları da bütün hayatlarını tek başlarına geçirmek mecburiyetinde 
kaltrlar erkekler gibi memur, tayyareci, muallim olurlar. Bütün bu haller yalnız sözle, yalnız bakışla, 
değil ellerın ve parmakların gayri tuuri bir hareketi veya şcklile de anlaşılır. Bu erkekler için de böyl,dir. 

Bir çok methur adamların ellerini ve parmaklarım tetkik eden bir heyke\ıra~m mutaleası bu 
merkezdedir, Bu mutsham Şopen, İzador, Dunkan \"e daha çok aktörlerin, hekimlerin ve bir çok 
mücrimlerin ellerini, parrrıaklarını teıkik etmiştir. Onun nokıai nazarına göre eller insanların 
seciyesini en çok il~a eden ,·asııadır. Bir kadın islerse gözlerini yumsun, dudaklarım kiliılesin, 
fakat onun elleri her şeyi, onun saklamak istediği her şeyi söyler. Hatla onun e!1eri, kendisinin 

bile bilmedi~i sırlarını meydana döker. 
Elden maksat avucun içindeki cizgiler değildir. \[abat elin umumi şekli parmakların biçimi, 

elin inceligi veya kalınlığı, harele.etleridir. l\.1e•ela baş parmağı naz.arı dikkate alalım. Baş parmagın 
nihayetindeki rnafsalile diğer mal•al arasında kısa bir mesala var.a bü ıekil dar hfalılığa, ~,·halete 
ve his<i mağlubiyeti ifade eder. Bu parmak sahibi hayatında yalnız bir arkadaşa, ıllc•ela bir 
zevceye merbut olur fakat diğer insanlara kar~t zahm veya hissizdir. 

Baı parmağın ikinci ınalsalıda çok mühimdir. Müte\8Ziıı bir adamın baş parmağının ikinci 
maf.alı birincişinden daha dardır, değilse cehaleti, daha genişse hotgamlığı ifade eder. 

Küçıik parmak ha.sasiyeı ve terbiyeye işaret eder. 
13u parmaklar küçük ve kıvrık ise terbiyenin noksanına delaleı eder. Terbiyeli ve icc iManlarm 

küçük parmakları do•doğru durur. 
Yuvarlak ve dolgun kadm elleri mizacın mutehavvil cıldugunu gösterir. 
Ev kadının eli, alu enli olan ve yavaş, yavaş incelen c\dır. 
Elha.;ıl her el ve parmak insanın seciyesini göstermeğe •on derce yardım ed~ .. 

Dünkü konferansın samileri 

Dün saat 4te. erkek mu- dafaa eylemiştir. 
allim mektebinde terbiye Bu noktai nazara göre 
muallimi Sadrcttin Celal çocuk toplu tedrisat alemi 
bey tarafından (Toplu ve içinde kendi şahsiyetine 
Faal Tedrisat) ünvan\ı bir müteveccih bir tenbih kar-
konfcrans verilmiştir. 

Talebe, mua\\i•n ve Ma
arif erkanınJan bir ;züm

renin hazır bulnnduğu bu 
konferansta Sadrettiıı Celal 
Bey toplu tedrisatın gaye 

ve semerelerini tahlıl etmiş, 
lop\u tedrisatın, çucuğun 
dimağına mücerret malu

mat teksif etmek maksadı 
ile değil bilakis çocukta 

seciye ve zeka hassala
rını tenmiye edecek bir 
yol takip etmek fikrile 

şısında kalacak ve malumat 
elde etmek fikri bu suretle 

bir arzu halinde çocukta 
kendi kendine uyanacaktır. 

Bu suretle çocuk kendi 
iradesile umumi malumatını 
tevsie yürüyecektir. 

Sadrettin Celal Beyin 
bu konferansı iki seriden 

ibaret olup 1 diğeri önümüz

deki halta pazartesi günü 

verilecek ve hatip onda 
toplu tedrisatın eşkal ve 

tatbikatından bahsede • yapıldığını, yapılacağını 
söylemiş bu mütaleayı mü- cektir. 

Marsilya üstünde uçmuş l'e 
şar:.:a dogtu yo'una dt\'rtnı 

etnıi~tir. 

Havalarda 
iki lspanyol tayyarec!si 

Cenubi Ameıikaya uçtular 

Seı·i!le, 25 (A.A.)- Tası 1-

rcci Ziınenez ile İglesias dG, 

snat sekize on bla « v,sus tici 
gran fodeu laı·p!"l'sile cc·mbi 
aıııcrikara gitmek i•ırc haı·alan
mışl~rdır. Tayynreciler y~ııla

rına 4125 litre benzin ve 326 
litre yağ almışlardır. 

= 

ingiliy ka~ı Mcm'Jl 
ı l -t , ... ı. ıı!r"••' _,,ı. .... ,,. ı, Ahır ete sefar ! 

Maamafih kadınlar daha 

çok evvelden, 1832denb«ri 

hukuku siyasiyeleriııi tal<'p 

etmişlerdi. Ancak filo~of 

Stüart Milin miidafaasııı,1 

ve başvekil Dizraelinin hiın

mctine rağmen 1867ve1884 

intihap kanunlarında ka

dınlar mevzuu balısolına
ınışlı. 

1903te Mistr?s Pankhiirsl 

ilk kadın miidafai hukuk 

leşl.:ilatım vücuda getirdi. 

Bundan sonra İngiliz "süf

rajet., kadmlar ııııikınadi 

nümayişler yaplılar, istidalar 

verildi, ki\isekr<le ve islas· 

yonlarda yaı1gın ı;ıkarıldı, 

zabite ile ınüsademeler ol

du. Yalnız harbı umuıı1 ide 
bu niimayişlere nihcıyet ve· 
rildi. 

1918 de lıükfıınct 30 

yaşından itibarc;ı intihalı:ıta 

iştirak hakkında bir kamın 

kabul etmisti. Bu ilk mu • 

vaffakiyete rağmen, s<"rbest 

mesleklere, darülfünuna, 

memuriyete ve Avam ka • 

nıarası azasına intih:tp edi

lcbilmcyi l..afi görıııiyaek 
crktklı:-riıı bütiin :ıukuku 
siyasiy"oine m.:ı.lik olmağ"a 

çalı~ıyodardı. 19:.!8 kmıuııu 
İngiliz kadınına crk~klerin 

büLtin ~iyas'i haklımııı bahş· 

clınişlir. Böyl.:cc yeni ıııün

lchipkr li~tr;in<l<· erk<-klen 
fazla !:.ıJııı ı.ınt buluna • 

c~k\ır. 

;?lirasını söyleııı~k 12ızıın 

g·:lir "-i kadmlarnı kısmı 

ciLanu vt• 1).:ıhusus o- nı·ler 
·' y 

siyasiyat ik pek alakadar 

değildirler. Yal.1ız alaLı

dar olanlar o kadar kllv

vdlc çalışıyorlar l-i, y ·ııı 

n:ıınzL•tlt .. rİn onların rt>yini 

istihsal için elcten geleni 

yapmağa ugra . .ıcaldarı ıu· 

bakkaklır. Bani! tlü-;tincıı 

siya5i fırkalar bir tnl: rn 

propagandaya airi>miye 

ba~lad!\ar. Mı schı bir iii.n 

tahtası üzerine bir çıft 
ı;orap, bir çift cldiwn, 

bir makas ;ı:;,iıyor. 

Bu e~yanırı k.ar'ı taraf

fartııa ~ıındil:i fiat\an ile 

snbcsl nülıad, le hükumeti 

zanıanınlhık: fi:ıtları gös

teriliyor, ve alinıa: "Liberal 

na'lızelkrc rey ·iriniz . ., ke

limeleri yazılıyor. 

Acaba İ:ıgiliz k:ıdınları 

intihabat mes' ,·lesiııdc ace· 

milik güst~ı cccklcr mi"? Bu

nıın ha!,kuıda bir hükllııı 

v-ruıck için atideki rakkam

ları gözden gcçinnck ka
fidir. 

Rey verecek 14,500,000 

kadından 1,806,000 ni otuz 

yaşından fazla bir yaşta 

olup şimdiye kadar intiha-

Cenazesi bugiin kal
kacak olırn Mar<"· 
şal (Fo~) un öliiıııü, 

bir iki giiııdür Avı-up1 
ajaııs\arilc gazetc\,·ri'1iıı İ.Jelli 

başlı mevzularından biri· 
dir. 

Bütün Avrupa bu iilüniön 
matemini tutar bir halci ... 
Müteveffa eğ<"r be~eriyc!İ•ı 
derdine deva bu\ınaga ç;ı
lışnıı~ bir feıı veva iiını , 
adamı olmuş olsaydı, bı~ 
de: 

- Yalı, vah! dl"rdik. 
Fak at ceneral F oş, bütün 
şöhretini cihıuı lıarbıııJ<t, 

müttefiklerimizin kanını dök
ıııe\?"e borçlu. Onun ıçi!l 

biz hiç bir şey yaznrn•; ~ 
niyeiimiz yok. 

Yalnız, F o~tan bir i\..ı 
giin sonra ajanslar C<"nera\ 
Sarayın da ö!ümünii halıl·r 
verdiler. Şu haide Faran
sadan alıirete askeri bir 
sefer var demektir. Orada 
ela harp çıkar mı, ne 
dersiniz."? .. 

Ediplerin huiu3iyaı:.. 

B ir İngiliz gazete
sinde gayet mühim 
bir telgrni okudum· 

" Şimdiye kadar saçlannı 
arkaya doğru tarayan meş
hur edip .. Amo!l Senet • 
artık iki tarafa ayırmak 
>urelile laramağa başlaıııı~
tır. ., 

Bakınız b~.şka nı~u\e

ket\crde ediplerin hususı
yet\crile herkes nekadar 
alakadardır. Halbuki bizd,• 
oylc midir? Mesela biLd · 
muharrir Hakkı Siilı:\ 

(Seyyah) ın saçlarını :ırk:ıya 
t 

• , 
nu, yana ını arJ<ıt'l''nı 

bi!ıııt:zsiniz. Romancı malı
nıut Y csarinin gözleri l'e 
rc'nkted:r, hatır\nyamaz_ını'.. 

Şair Ahmet H:ısim Bc}ı ı 
yana.1.darı es~ner nıı, l~ırınl71 
ıııı derhal >oyliyen.ez.m> '· 

Soı ra, hele, r >>a•n Sa 
mi Eeyin bıyıt.;.i-rn uwP. 
mu. kı~a mı lıiç bil rı 
yol:!nr. 

Bir keııdinıizc, bir de 
oniarıı bakalım d ı ı Jr t 
:ılalırn .... 

-
lVlugalata ! 

Bir Yunan gazetesi 
"\~ unan cml<lkine ·.;az'ıyet 

mecele~irıden -;-iki yetil 

Mesajc Daten diyor ki; 
lstanbu\dan gdeıı son ha

berlere göre Tiirk ır.enıu
rini Te..-fik Rü.ştü Beyin 
vaatlerınin hil~fına rılarak 
Istanbul::laki 'tun an tınla
kine vaziyet etmeğe c\ev~m 
eyliyorlar. 

Akva\ ve cf' nl arasında 
bu suretle mübayenet gi:ı
rölın.,si ilk defa değildir. 
Bu harck tler Yun:w hii
kuınetinin gayri mubadi\\rr 
emlakin~ iade i<;in .-arfeltiği 
fevkalade gayrdb zıt teş

kil ediyor. 
İade olunan cml~kin bir 

Batırılan genıi 
................................................. 

listesini neşrctrııiştik, bıın· 
lar mühim bir yekun teşr 
kıl eder. Halbuki ıııukabi
\i~dc Türk hükl:meli ycP.i 
ve gayrı kanuni haci?.\erdc 

YC im _\\oneyc tc>lim olması 
yeniden ihtar ctlilnıbtir. in-. . 

bulunıy..ır. 

·k;d;~j;; .... i;;k~~;··d~---d~hii" 
( .. c tarafı \lirinci s.ı.~ ıfJmlıdaı.lır: 

\ra:;hincton, 25 (A. A.) -
! lariciye nezareti memurları 

mlbkirat kaçakçılığı yapu
ğından ~t.phc edilerek batı
rılan İngiliz bandıralı (im 
,\lonc) p;cınbiniıı .\merikan 
sahil mulıııfızlıırı tara!ınclan 

ıı;arkı hadis~>ini nıiihiın addct
mcktcclir. Batan ı;cminiıı kn 
nadalı kaptanının i!acicsiııc 
nal.aran (im .\lonc) Amerika 

hulunclu~1ı "rada 'ahi! ınu
ha [az:NıHI ıncnıur lıir .\ mc
rikan gcmbi kcndbinc re,liın 
olına'ı emrini nrmi~ ı·e ret 
cc' abı alnıa~t uzcrinc ate~ 

aı;mı~ur. Bunun iizcrinc (im 
.\loııc) cenuba tcyccdıh ct
mhtir. 

~iliz ~enıi>i hu ihtarı da retle 

kar:;ılamHır Ye yoluna de-
ı am :ıtmi~tir. Orlc:ıııa 

bata iştirak etmişlerdir. 21 

ila 30 yaşındaki kadınlar
dan 1,702,000 ini evlidir. 

1,477,000 ini çalışarak ek

meğini kazanır; ışsız ve 

bekarların miktarı ıse 

500,000 ini bulmamaktadır. 

Türkler bu suretle hare
ketlerine mukabele hi\ınir.i\ 
ismını veriyorlar. Nenin 
mukabele bilmis1i? Yunan 
kükumctinin mukayeliıta se
dakatiniıı mukabelesi mi? 

olacaklardır ve kadınların 
belediye intihabına karış
maları yakında onların 
meb'us intihap etmek ve 
edilmek hakkını da haiz 
ok.cak\arına bir işarettir. 

Fakat her şeyden evvel 
belediye kanununun mec
listen çıkmasını beklemek 

Kendisini tal,ip eden .\mc-
ribn gcıııigi eı ı·ch\ topunu 
sonra da ıııitralyozlarını kul

Bu C>llatla ikinci 
·emisl crclmi. 

mil uza~a ı;eldiı;i ;wnı:ııı iizc
riııc yuz kadar nıernıi atıl

mı~ur. \' uku bul;ın i;a\ıctlcrin 

rc:;irilc µ;cm! \ıinı~ >0nra bat
mış ye ıniirctt~\ıau ımıhafaıa 

p;cmilcri tarahııclan kurtarıla

rak zidre vııruldui';u halde 

l'\ouYelle - Orlcaııa getirilmiş· 

tit. 

Şu halde rey verecekle

rin ekseriyeti hayat kayg11· 

suna atılmış ve çalışan 

kimselerdir. Verecekleri 

reyleri düşünerek verecek· 

!erine şimdiden intizar olu

nabillt ı 

Fakat, eğer hatamız yok· 
sa, Yunan hiıklım,.ti mu· 
kabc\e bi\ınisi!den bahset
meli ve iade ettiği müslü· 
man emlakini istirdad ey 

lcmelidir." 
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Etirya cemiyeti hafiyesi ile salahiyetini iiç saat kadar Futbol turnuvasına mayısın O O Ou----------Il,·.,c t·ı ı'ıı "t'ı'lcıı \'cıl ın" t,·ır·•ftar ol.ını)·•n nılirettelıat 14 u"nde ba•lanacak ıılll 
" '! ' ' . ' "' " " Fener patrikansil'lin '.\lake- muhafaza ettikten sonra arka- • · i'~ 

,-hli lıir ıı>·ntabdaıı ı;cçi- tarnfındaıı biraz gcli;i ı;Lizcl donqı nıiimessillerindcn olan da~larının azlı11-, ı ha<cbile itizar Üçbeş senedenberi mevzuu· ÔllDll il b 1 eı~ 
ır 1 · ' ., " ld b ı nümüzdeki perşembe akşamından iti aren yrırmı. munm,muzdan az g•;tiırulliyor ye >a ı ıarp r.ı- Alarnnya sabık meb'usu Bu- eden Bu~o Yunaniotmıcla cari bahs edildiği ha e lr türü İi'I 

rın:ın en·l tıırakJaı;rııı~ Ye z;ınıına tamamen rüıyd celi- ~onun bir ameliyat netice- olan bir usule göre >abık yapılamıyan Balkan turnuvası bu Asr"'ı sıdl nemada a 
ı "' · · """ı·ı l•ı'Jı·ı ·ı· ı'çı·ıı ·am·ın kmi\_·onlu. :.llaalc;d !ıattı sene yapıl•c•'- gı·bı· "" ,. ce ,,c, e • c' ~· ' . >İnde nfat Utiğini dlin ya- baş Yekiller ara>ına geçmiş 0 wt< " fil! 
(1 11 .. 1 ]-ıı· '·c ıııııııc[LI \l·ı·ıın·ıfih harı,) bozularak sıkh,ıklık h:ı- Son posta ı'le gelen opor ga- M H ı (t o ) i,, • · ~ ' ı · · • · · zılnn bir telgrafta okudum. bulunuyordu. Bununla beraber ı " liıı 
\. ~o ttorpito>u bir nıu)tıa sıl ol<lu; buzı gemiler yoklan Kanlı Sultan deninde :\.la- ne 1922 ilıtih\Ji kahraman- zeteleri bize bu hususta malGmat o 8 arı osus onsoı ! 
ç:ıqxır:ık hattı. iki l.;i~i telef ayrıldılar. Demir yerine gel- kidonyaya girip çıkan Yu- lan (~) ne bu kahramanların getirdi. ~ 

• ' - nanlı ve yerli Rum çete eri meydana çıkardı~ı rical, ne oldu iiç ki-i yaralandı. :.llü- meden biraz evvel lngiliz 1 Buna nazaran Orta Avrupanın Muazzam, emsalsiz ve merakaver filmin iraesine B 
rcuclı:ıt di~cr corpitnlara gemileri kemli amiral sefine- ile el ele verip uzun mü<lclet a>keri hiikLıınctler, ne de futbol diktatörü Her Hügo başlanıyor. Bu sehhar dansözün harbi umumi esna· 
ahnLlı. inµ,ilizkr bir sui tcsa- kri iiıui.ıtll n geçtiler \'C mü- Yunan amal ye e!karını ta· daima köprü vazife i güren Mayzel spor turnuvasının futbol sın da oynadığı siyasi rolu casusluğu ve fevkalade gii· : 
dtıf eseri olarak .naln ol:ııı rettcbat iiç JTurra ile amiral mim için çalı~an ve muhi· bitaraf hükumetler kendisine kısmının tertibini üstüne almış zelliğine ve büyük muvaffakıyetlerine rağmen (Kırat· ~ 
lıu >dine yerine di~cr bir Reatiyı scliımladı. Saat 15 ~e tinde daima meseleler ihdas ehemmiyet nrnıi~lcrdi. ve bu hususta bazı esaslar da lann mahbubesi idi) pek genç yaşında iken husraııı ft 
tc.rı)itn i<tctiikr. T:?'cııleri dn~nı filo kendine tahsis olu- · h ,, 1 lf tesbit etmi•lir. ebediye mahkum olarak idam edildiğini tasvir ve ~ 
.\iman m,,tarckc konıi>ı0nu nan mahalle demir attı. De- l Müsabakalara Balkan millet· irae etmekte olan bu müstesna filmi mutlaka 

" ctmı~ olan Bu~o, iirriyetin ni ıayct ecel mlitcYe a • il'! 
ilanını miiteakıp meb\ıs in- başYekil stcfan Dragomisin 

t:ırafımlan Lıbul edildi. mir atma muamelesi hiç bir · 1 ı. • !eri-, yani Türkiye, Bulgaristan, P)ll görmeğe gidiniz. . i"1 tihap edılnıi~ Ye ınec istc~ı l\lakidonyalı nımlar arJsın- q ı..ı 
20 t< ;r'nb::ıni ı;ı'ııiide hadi.'.: vukua gclmetkn icra hare katile ııazuri dikkati cd- daki me,kiiııi alarak Yuna- Yunanistan, Romanya ve Yu- 131. • mi ' . mfli!'JlllJ!m · ElDlllmlli'.!11! . iifm ' S, 

gtii'.<:l f:ıktit biraz ~i~lı iLti. olundu. be tnlitti. ni .... t:ıııa b~sY ckı'l ol ıııak hır- goslavyanın i§lirakile Belgratta ~ııı 111 1ııııunııı11 111 111ıııı11 1111 11ıııı11 1111 11ıııı1 111111 ııııııınuııııııııııı111ıııııı 111lııııııı 1111lı'"'llınıuııııuııııııı• 11111~1~! 
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~ıdccek ıııckcııJ'lar bir 'dine ~rafı aldık: "Alman bandıra'ı ihthıs eden Balkan deYletleri- gitti. !ara bu hsusta müracaatta bu- =_! ___ } .ı."\. . . • 1 ....ı 1 ~-~-~\ 
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J)i~.;r lıiı: hafi! kntYUZiir lıarehtlcr<l.:n ho~lamr. lngil- da ki bir kısım arazinin Yu- ış macunu Ayrıca 'atletik müsabakaları i.i.!ı·i_ .. Eğ··~~-~~:s;-EYİ,0 
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~ nanbtana terkini taYsiye ede- Demek . ., Zımrara kağıcu • • 
• l\i:ln _ c !" fakat etmek iiz- tere bir emirle hiit[in için de program haztlanmaktadır i,i.:.ı. Yrın akşanı :,?,i, . rck \" cnizelos namın.a ın[iza- deıııe'· d·g-ı'ldı'r O Dı'şlerı· k · 
re anıldı. Uizumu halinde cihana kar~ı ,\iman donan- " ' • ... Aynı gazeteler müsaba alara m: • ~;! 

kereye giri~en bu 'abık ÜS· temizler ve ağızı mikroptan R ::•: Alh na "İ 

(i. 

:\ilı:·Yet -Hrz of Forz_ a • • .J _.-, 

gi,nıck1i~iıni7. mukarrer olan 
~ 1 tvTini•aPi giinli Jo~du. Bu 
g-Ln de g-ıiııe;li fakat fazla 'i.<li 
i<'i. Si<in hizi tamamen 'ak
lry:ıcapnı (~mit ediyorduk. 
:\laak,cf bu ümidimiz bO:j<l 
çıl.u. Yalııız dti~nıaıı nıanza-

r:ının uh 'yetini tııınamcn 

ihata c<lcmcdi. ~aat tam •ekizdc 
lıizi sc[lcr ara,ından ''Firz of 
Forz .. a g;iitlirccek olan lngiliz 
kı"·' etleri ile birlcşm[:tik. Bir 
İn!!iliz hafi[ kriivazürii harp 
knıYazürlcri ve zırhlıların 

iıniiınc geçti, ve siir'atını 

ziya<lelc~tirerck "Firz ol Forz_ 
üzerine rura yerdi. Arkamız
daki ,;isli mıntaka<lan bir 
ı:ıkırn lngiliz ,-e mlitclif ge
mileri çıkarak ünümüze ve 
ccn:ıhlarımıza yerlc~tilcr. 

I !atta hir Fransız harp 
ı:;cnıisi:ıi bile gördiik. Bahrı 

~imalide Fransı?. gemisi görlil
nıc-i bir lıarıkadır. Kabili \ 
~c' k balonlar ve tayyareler İ 
iizrimizde d1Jla~ıyorthı. Blitün 
'n~iliz gemileri harp mevzi
inde idiler. 1 
. Dii;ın:ın, Skajarak, gaHp~crinin I 
r:hanı ııtrLlnıı~ olan hu .ı; ?k <le

r z [i!, ,qmun hakikaten silahsıı 
kaltlıı!,ına inanamıyor, vc,iJe
ılcn i;tifadc eJrck kal'qçc
~.;re ln~iliz filcı,mıa taarruz 
rt~ıe inden çekiniyordu. J lal
huki aattc ı 1 milıkn fazla 
, ,ıf hile alanın an [i]ıımuztla . . 
"';.; LL böyle bir mak;at ve 
fikir ~·nktıı. 

ltdı:~ar 

( 1 ~r-a ! ' 
hizc lngi'izlcrin 
•ayhalarını ~ctiri-

~ordu. Bu >aıiıaların bir nevi 
Lc .. p hb iı:i ürtınck içiıı 

çıi-.arıltl!gını hi,scdcr gibi 
olııyrnduk. Evct Skajarakta 
l:ıl!;iltcruıiıı :manaYi ıahakkii
r.-ou balıri>ini parçalıynn bu 
filoyu ma~lup cdı.:medcn kar
~.Jamak hicap ye hayası. 

ln~ilizlcr .\iman mürettc-
1 atının yaziyetindeıı ve ge
nıilcrin harid göriinii~lcrinden 
fena bir surette bahsediyorlar. 

İnsan, tlii~maıı şerefine 
mlirctthatımızı çaııal-Jıklara 

dizecq;imizi ve teslim edile
cek ~emikri boyayaca~ımızı 

tnsa' Ytır <.:tmt:k i<'in ingiliz 
bfr.,ıııda olmalı. ' ' 

nıa>ılla ;;alebe çaldı~1111 ih\n iştiraki kabul eden omanya, :iii n1ra sıneması !i:ı 
m:ınlı mebusunun faaliyeti vikaye eder. Parlatmak ise... y ı y · · jl!i :i!• etmek i.<ti,.ordu. ugos avya ve unanıstan şım· •l•• 1 •: ' herkesin mallınmdtır. Ancak aşındırmakla kabildir. di ı b ı ) d !:!! gidip dilber ::,: l Jukuku beynclmi!cl ııok- 'den ça ışmıya aş amıı ar ır. ı::; :::ı 

Bu;o, il:\nı hiirriyetten 'on- o halde istimal edeceğiniz ına· Müsabakaların birincileri Balkan ıiii JlETTY BALFUR un !!!! 
tai naz:mndan bandırasınııı 1 1 1 ı · k ı dded 1 k ::ı. :::: rn ''lınan ı ar c ııııc o "ilt ar cunların yalııız balftdaki evsaf amp·ıyonu a ·ı ece lir .... " 
· <l ·ı · "I ·ı · ' f • ·,,·ı.:. Şahtenısı'lı' ":··.··.··ı ıt\ in mc~ı " nıan p;emı erı k 

çalıştığı halde, nıcmlc ·etinin ve şeraiti fcnnlycyi lıavj olması Fransız takımı gene galip ı' i! :Hı 
iizcrindcki hukuku hiiküın- k'f'd' r• ŞAMPANYA •" Yunanistana iltih:ıkındaıı sonra ·a ı ır, Paris, 24 (A.A) - Bir futbol !:!l ı:ij 
raninıizi asla ihh\l eykmezdi. p d d F t ı p t k' ı·::: •:: istedi~i meYkii alanıanıı~, ertev iş macunu: Tamr.- maçm a raıısız a omı or e ız .m itU 
nu hakimi) et bizde kalıyor- k 1 . . . . t k f k 'k' ·ı :::: .... 

\"enizclosun ·cm i>mi ı,tıs- meıı fenni ve sılılıi şeraiti camı a ınıını sı ırn arşı 1 1 ı c ji!i Filmini seyrediniz. Hiç tc tcssüf etıniyect>ksiniz. gJ 
du; çiinkii kumandanlık al:\- kalinclen rnnra ı·,.c tanıanıilc olıııak!a ıııu"t"'nay'zdir ınag-liıtJ ctmi•tir. ~·1• ............... ı·•..,, .••••.•• .,. ...... ı··~·-·ın···ı::·•n:••ıt··--·-··-·········~:ıFı;ıl 

.. ' ı.:• • J • " :::::::;::ı::::.r::;ı:::=::ı::ı:r.:::ı:t!:.1:::ı:~:: .:::.:;1·: •• :::.::;ın:ı:•1:~:::r.:::1·:·:::!" 
menfi bir \-:ıziyct alnıı~tı. 1• u -P -=-· metlerimiz a'ılı duruyordu. --------------------- -··············-·-"·-·-· .. ·-·""'· ...... --··· ··-·····-"' ••••••..• c ·~· 

.\miral pa\ iyonu Ye l;u- Bu~o mesaisinin mlikı\!ntı Pek yakıuda esoti nale tiyatro- .__ ŞEHREMANE:Ti 
mandanlık flama~! imlirilnıe- M d k. T'' rkler J 'l1• d·r BAl;ADDR 
mi:ti. ,\nla~ılan lnııilizlcr ku- oıarak :\l;ıkidonya i;lcri i~in ısır a 1 . u sunaa 1 't c,a TTiey~elrboa•ı_ ~~ 'l'ı' Fı'jı·. 

tc,!iil edikcek bir nezaret Süreyya arııalör heyeti larafından ' mandanlıkalt\nıetlcriııin ipb;ı ' 
ile terk ettikleri hnkul,n ba~ına geçmek istcnıij ,-e - -- -+ Kadıköy Kuşdili l lilfü tiyatrsıındaı' tunda bu 

nıilcri battıktan wııra lnı;iliz- ziiııtlcn lk Yrnizclo,un mu- M J Komik şölıretşi.ır Naşit, Şevki, 21,30 da • 
ih.ııa edem~dilcr. ,\ıınan ..:c- noktai n:ızarıııııı reddi yii- yeni tabiiyet kanunu Türkleri 21 mart çarşamba rünrı akşamı alc:ıaın ••• ı 1 ıı· 1 ~ 
Jcrin ırirb,til.Jcri tahkikatla bu !ıalirlLri ara"ıı.1 ;;cçmi~ti. ısır J yapıyor Be ! ( z·ı . . yalnız mu- iilİ 

,, Cevdet )'er. ı af gıcesı ) !imlerle ıa-dikka!'izlik ha) retle me\ zuu \" un:ıııbtantla l 9 f .J, senc~i - - _. 
bah;olınu~ttır. yapılan iııtilıab:ıt;ı kadar >e>i, Prens Seyf ettinin tabiiyeti ? yahut ( Münazaalı izdivaç ). cboye mah- ıııııııı ı 1 • 

Bandıra indirmemiz haUın- Duhuliye 45 kuruş sus sed:ısı çıknııyan Bu~o, o sene 
da vukua gelen nıiilıılebcyc meclise Kozana mebu;u ola-
kar.~ı tahriren ve ~ifohen 

itiraz ettik; makoat filonun 
şerclini 'ika ye l:tnıek idi. 
Bundan b:ı~k:ı lıundan en clld 
harplerde ve nıc,el;\ Ru,-Japoıı 

seferinde tc\ki[ edilen vapur
ların haıı<lırala rı ııı indirme
ırıi~lcrdi. . 

nu protestonnı;:da yckdı-

ı;eriııe kar~ı hiirınet be-liycıı 
rakipler ararnı<la cari olması · 
ıa ~ım gelen hissiyatı <bİl<ine
den de bah,cttik. CeY:ıbı red 
aldık. Almanya ile lııgiltcre 
ara;ımla hali harbin hcniiz 
cari oldu~u Ye,ilc olarak ileri 
,nliriiliiyordıı. llıı iddiayı cer
\ıiçin l:>a~kı:tınıanthınlı~a bir 
mektup daha gönderildi. 

81ln1ecll) 

11\llHTERE~\ Ji,\IKI
MJ7ll\\ NAZARI 

DlKKATl>IA 
Darlılcytam ve dalıa memle

ketin tanınmış yüksek sanatkar
larından 1 lafız l(eınal, H,ıfız 

Sadettin, ! lafız Burhan gibi 
miılıiın hanendelerin sesleri ve 
eserleri dünyanın en meşhur 

gramofon ve plak fabrikası 

olan I<OLUlllBİA tarafından 
plaka alınmıştır. Bunu halkımıza 
ilan ederek Darülelhaııııı yeni 
plaka alınan halk şarkılarile 

klasik eserlerinin ve diğer meş
hur parçaların Lorıdradan gel· 
mekte oldugııııu arzederiz. 

Toptan salış mahalli lstanhıl· 
da Katırcı oğlu lıaııında Dlu
meııtal biraderler mağazası olup 
fabrikanın markası şudur: 

KOLUMBİA nııı son sistem 
makineleri c!e dünyanın her tara
fıııda hayret ve takdir uyandır
dı){ını ayrıca kardedelim. 

rak girnıi~ ,.e en kiiçiik lır

saıl:ırla \' cnizclo'a hikunı 

e<lerck hariıı umumiye iltihak 
arzu,;ile çırpınan liberaller 
rebinin nıe,·kiini 'aromağa 

çalı~mışnr. Ancak bu hare· 
ketleri yliziiııden Y enizchNııı 
~itltktli mukabclclcrinc maruz 
kalnıı; ye ceYap nremediği 

için mcyk•ini bü>biitıin sar;

mı~tı. 

J kr;cyl bildiği zaıımda 

ve n:ızırlıgı idare edebilece
ği kanaatinde bulunan Bu;o 
hiç l'ir nazırlk makamını 

i~g~1l cden1cn1i~tir. 

llih\kis mulı:ılcfcti yiiyiin
dcn libcrnllcriıı ıal,ibindcn 

yaka-mı kurtaranıanıı~tır. 

llarbı umunıiılc, \-cni1.c
losuıı Scli\nikıc ih\n etti~i 
mm·akkat hiikcımet ltil;\f 
de\letkrinc ıstımt e<lcrck 
Ko;taııtiııi ,\tinadan çıkarttıi1;ı 

güniin • crte>i giin Bıışo tc\·· 
kil olunar:tk ndycdilmi~ ve 
yaptıra bin<lirilirken kemik
leri kırılıncaya kadar dögül· 
n1i.i~tlir. 

l IJ20 senesinde tekrar Ko
zana mebusu olan Bu~o, ge
ne bir ;\lakidonya nezareti 
ihdas ve işgal etmek istemiş 
ise de bu sefer de Gunarisiıı 

muhalefetine uğramı~u. 
O zaman Buşo, on on iki 

kişiJik bir grupun ba~ına 

geçen bu adam, kendisini 
başYekil namzetleri arasında 

gürmeğc başlamıştır, 

:\11,ır<la oturan Ttirklerin 
yaziyeti, kral tarafından iki
ha[ta evvel ııcşre<lilcn tabii
yet kanunıından sonra yeni
den mii~klih\t kc>petmi~tir. 

Bu kamına güre :\!ısır J..nıl 

hanedanı bil<\i;ti;ııa '.\fısır 

tcbamiır. Binacnııley h pren; 
Seykttiıı de l!ı ;ır teb:M ad
deilıııcktedir. 

Saniyen 91.J. e<ne>i tcjriııi 

sanbinde :.11ısmla bulunan 
\·e kanunun neşrine kadar 
:.llı,;mla J,al:ın o,manlı dc\'
lcti teha'ı k:lnıilcn :'.hm 
trba'l addediliyor. Bunlara altı 
aylık lıir hakkı hıyar \·erili
yor, Türk vcp Tüı-1.iycdcn 
ayrılan menılckctlcr tabiiye
tini ihtiy:ır etknlcr hıı altı 

ay zarfında dahiliye nazırı

nın gi»terccc~i Hizum iizeri
ne mallarını tasfiye ederek 
hudut har~i<lilebilcccklcr 

\'c beş ouıc ımiddctlc :\l1'ır:t 

a\'llct cckmiycccklcrdir. 

l lalbuki b.ı kanım Lözan 
muahedc,iııin bir madde,iııe 
m [ina filli r. 19 14- senesinde 
Osnımılı tabiiyetini haiz olan
ların yaziyetlcrinin iki hü
kumet arasıııda halli icap 
etmektedir. ~\ldı ~ııııız malu-

marn güre .\nkara• la bulunan 
Mısır se:firi lbrahim Ratıp 

Beyle hiikumctinıiz arasında 

bu hususta yenickn nı[izake· 

rat cereyan edecektir. 
••ı:········ı···ı·ıı··:········· ............... : 
ıı eakteriviıioi öö:·lhsan"Sa·nın1 

ii Baktüiıoloji labur:ıturarı. 1 
~ Pek dakik kan tahlilatı. 
!! (\'a<crman teamülü) kürey\'at 
Jj tadadı, rifo Ye 1:-ıtn1a hasra .. 

ii lık!arı ıcşhbi, idrar, balgam, 
~ cerahat t:ıhlih\tı, Ülıra mikros
!l kuhi ne fren~i taharri;i, kan 
İİ çıbanları Ye ergenlik için 
i! hu>u'l a~ılar. ıı 
i! (,'hanı olunda Sultan;\l~hınut I 
!5 türbcsikarşısında tekfon Is. 9811 
:: ::::::: ::: ::: :: :::: :::::&::::::::::::::::::~ 

KADIN ve ERKEK r:ıwt:ıı:Jı::Jı::J • • 
• SON MODA İNGİLİZ KUMAŞLARI • • 
• Galateda Karaköytle Bebek tramvayları tevekkuf ıııalıalliııde 

53 mıınarnlı • 
: Ta~man İngiliz kumaş : 
• ticarethanesinde kat'iyyeıı ına1'tu ve her yı:rden ucuz fiaUarıJ~ 
• • • • • • • • • • bulacaksınız a;ı;ı:.:ı.u-:-11.n~fGtt'.J 

• 
Darütlaliın salonunda 
Her pazar günü akşamı 

MEDDAH SURURİ 
Her sah günü akşamı 

ORTA OYUNU 
Her perşembe akşamı ve 

cuma gOııü gecesi 

Beyoğlu sulh icrasından : 

FERAH SiNEMADA 

Vo/ga- Volga. 14 kısım aynca 

Kör 
Oranı 3 pcrdc 

ve 

Görücü 
Komedi 1 perde dünyanın 

Melidi« 

en meşhur lıokkabazı 

Mnline 14 .') 1 fı 5 Muh•rrl,.1 ~ vP<i'l.t f-J,..film __ .. ~.... . -

L·T·PIVER 
PARIS 

il 14 de te' si:, ıi 
edilmiştir. • 

Pooin-iinn~ 1 

ı~r:rıı ıı 1 11wı:~1:ı::m~ırrmıııl 
O~:~N ı 1 

1 1 . 
~~~T l lıı~ı ı ~lf 

l 1 , t'= _.. Kotonya S~yu 
1

, _-- _: LÔS'rON 
POMPEYA 

j -- FLOR~\Mİ 
1 

1 1 ı ; il : ;I ~ 1 1 t ~ R~~'.ı,. . . E =.=--- . KiNiN • 
1 - ~ffi 1 

Porfumöri L T. ı- ı 'v E i{ ,., , ., ıstanbul Şubeoi j 
Şiıli Ahmet Bey sokak No. 56 Tel. &yojtlu: 3044 ___.l 

Devlet Demiryolları ve li
manları umumi İdaresinden:_ 

Haydarpaşa liman idaresinin « J-laydarpaşa » Rrınorl Cı ıı 
münakasa sureti!c ve ye\'ınİ ihaleden 30 giıu zarfında tanı.r 
ettirilecektir. Tamirat şartnamesi Haydarpa5a liman baş ınüfe!ıı~
liğindeıı alınabilir ve Roınorkör, arzu edenler tarnfıııdan Hıydar· 
paşa limaıınında görülebilir. Tamirata talip olanlar 200 Iıı ı 
tamirat akçesile birlikte tekliflerini 17-+-929 tarihine ıııiısa.~ı; 
salı gününe kadar zarf dahiiimle 1 laydarpaşada katibi unıuıııılı.~ 
tevdi etmı:leri l:lzıındır. -

Dizel motoru makinistlik kursu 
ikinci devre dersleri 6 Nisan 929 da başlar. 

· · ı · ( 'alata Y •"" izahat almak \C kanlolmımak ısııyen erın • · 
• ·ıe 

( ;cmiler zabitanın son dc
m.:c ;;ayrcti il" csa;m itaate 

. KOLUl\IBIA GRAMOFON 
1 Co L TD. Londra ve Nuyork. 

.l,damcağızın bu hulyası, 

1921 senesinde, parlemento 
adetlerine teYfikan Atratostan 
sonra saraya davet edilerek 

-- iNCE SAZ--

Bir borçtan dolayı mehcuz 
ve flirııhtu mukarrer bir adet 
mü>tamel otomobil şehrihalin 
31 inci pazar giinli saat l 2de 

Topanedc Tabakanc sokağın
::'nunıaralı Veysct ef. garajın
da satılacağından talip olan
ların memunına nıliraccat ey
lemeleri il<l.n olunur. 

voda caddesinde Bağdat hanında üçiineü katta kurs ıdare>ll 
nıiiracaatleri. 



[ı::-:---lHI _;rriç-te-=~] -Odamızı nıukoyyet tocirleriı i~enı- DOKSA 
für~fuôDn misH~I Sayım ffi!lyon!ar tabibi adam nıiyeıte nozan ~ikkollanın E~:~;ı~::~:: 

Sa 'ıfa VAKiT f) l\lart 

Yunan hariciye nazın enrı ford istanbul Ticaret ve Sailayi 
Belgratta HureDHYD ~areket itti odasından: ı 

Misak h f t . Oda ücretlerinin ~ma.nı iahsili olmak itibarile bazı ~irme.Ierin . a 8 i C İ fl d 8 Orada otomobil piyasa.smı Oda n:ımına ve telefonla erbabı ticarete müracaat ettikleri \'e 
ım ı alan 8 c a K fethetmek isterken kimlerle telefonun akabinde snhte bir makbuz ile par.a ta:hsil ettikleri \'C 

Atına 
25

- karııla:acalt?. hzeıı de aynı ı.·eçhilc Oja ımccmu:ı.sı namında a.bune :topladıklnn 
\'u~ • ( Aııel sartitos) _ haber alınmıştır. 
~: h::rıcl)c n:>zın M. K:ırıı- OJamn telefonla para tahsil ıısulii yoktur. Ve Oda tahsilfıtı 

0 
1 ugün Belgrada vasıl ya fotoğraflı Jıüvir~t \'arakasmı h:ırnil Oda tahsil ınemurlannca 

ı:ş ve v.eya reşıııen Oda ı·ezııcsince ifa edilir. Binaenaleyh bu ·yolda 
'r11 -110 t Parlak bir ~urette 1 vaki olacak nıüracatlarda daima Odaca musaddak foto&rrafh \"CSika 

ayarlı sa-.. 
attir. 

Dakika §at

maz~ tem natlı 
ve ehven ifiat
larla utı1malc.ta
dır. 

Il.'.ij lı ca s:ı at dükkinlnnnd:ın 

nr:ıyınız. Toptan satıw; 

RIKARDO LEVJ VE BİRADERİ 
İstanbul Havuzlu hıın 9·14 Ytuıar ... s1~~ 

1~ tıM~ K:ırapar.os ı talep edilmesini ''e ufak bir şupt:e hasıl olunc.A Ooa muhnsebe 
tesıs es ııguııuıı tekrnr Jnüdüri)·etine telefonla sonılm:ısı ,.e sahtekftrlann polise tevdi cdil-Ve ı:.y· , . tMJ119''lt>'!'!!" Her cins s:ıat deposu 
}(.r . . ' 5•1 dan doları bahtı- J mesi al5kad:!rların nıcııaf ıi namına :kemali ehemmiyetle rica ohnıur. ____________ ,, 
Sil' l ı n~i(Jc tin J> •• lk."ııl "rd,., .. ~::::::::::~:=··::::::·:::::::•:·:··:·······::·:::::::::::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::m 

~n tak . . ............................................................................................... - ••• ,. 

Sadık za e biraderler vapurıarı 
Karadeniz 

l\tuntaz:ım ve Liiks postası 

Sakarya~;:~:~ 
tur~Hın~H ~~~Ü ~~::n~:~ 

hareketle Zonguldak , lnebolu. 
Samsun, Ordu, Cireson, Trab
zon. Sürmene ve Rize iskelele
rine a1.imct ve m·det edecektir. 
Taf silılt i~in Sirkecide Mes'adet 
hııru alunda nccnt:ılığına mü-
rnca:ıt. ·reıcfon: lstnnbul 2341 ~ ı. J .ı ~ı. ..ı n ' L:J!••••••••••••a:: .............. :.:.::.~:::::: •• :••••••oı••••••••• ... •••.-.••••••••••••••••••••••• • 

r.!'.ı b , _ \ 1}'csı•ıc çalışacaJ.:la- fü! BEXDOIU' 1\IADl~NLEIU ~:.g e ·n t ı ı • ::::::1::::::::=::::::::1::::1::::::::::::::::::: 
rıa '" ( tni,ıt.r. iki ı·:ıriciye . 

1 m: FABRİKASI m~ ==::.= Yelkencı· ===··=:. 

~~~C~· ~t kı ikma.1 i\in d~rha1 '·-=- -~. -~ ~m !!DTHUR uoupp H ~ iHE 
~b.- . 1 başlanıışlnrclır. Mrı- ~m UH 1 ı\R . \1. m~ ~~ v A p UR L l R J ~ 
tıııJ~:~'~ Jki f,Ünden f· zla ~ür- Henrl Ford m~~Himcssili lstnnbulda Eski Reji ~m :: =- ı 
i\I d gı Ve nıis:ıkı ı tu hafta Londra. 24 (A.A) Nc\'ror. tan m~hanında JORJ l IlLBl~PT lil- m~ Ei Karadeniz lüks ,.e ıür'a! Po5tasıii 

e l'.11.z::l:ınacağı bek!enİ}'vr. Daily f\~aile telgrafla bildrrifi- ~m r:ıfınd:ın tebliğ olunan ~m li Anadolu ~~ 
ı. * ror: Amerikada sayısız milyonlar mı M u s ABA K A jHi ii Ynpuro ç b f~ 

~ ra ~rcp, 24 ( A. A. ) - M. salıibj adam ıı:ımile yadcdi:en füi ffü --....--m:amli-m11Dı111Bıdl ia27 Mnrt arşam ilU 
~il Parcs p risten hareketin- flenri ForJ Avnıpa~·a ıııütcvccd- m~ • • ~m Kokulıırı izale eden S~günü nkş:ımı Sirkeci rıhtımınd:ıniE 
1 c IC\'V{f bir gazete muhabiri- hen \'apurn b;ıuniştir. Mumaile~·h ~~il NETiCESi mr En mükemmel muzadı i.= •• ~ h:ırckctlc doğru ('Zonguldak, b.= 

llenııe~...ı· . •••• aff a- 1 ,. 
rr. qı lle \'ugoslavya b:r knç yüz milyon jıı~iliz m: l\azananlann isimleri bcr- ~fü ta ün ur :: neholu, Samsun, Ordu, :: 

... ın.-ı ıf· ··•• •••• S k 1 d 1 •• •• · ~ •• ı tn ' d ı· ı l .. ·ı .... ···· . ıhhatine iriıı:ı ·Ar \n ın a- ··c :: •e d" . .u.ıa enet misakının ırası serpmek sıırcti c o ~ 1mouı :::: Yechi midir: :::: :: ireson, Trabzon, Sürmene w:: 
ıs:ııitı B •••• • ••• •• •• 

esıı~ cJgr.ıtta ik:?mcti piy::~sıııı f, tlırdcrck ( s'd tlfın- ~m I inci lKR.\:\llYt:: Bl:R~DORF murka alpa~adan m~ rın samimi dostudur. ~ Riıc ) iskelelerine gidecektir. H 
~-4 J ı~a iıııza cdHmesinın ıru- rap Jınkiııı olıııaia karar \'Cr- ffü nı:ısa t:ıkımmı ınuhtcd bir kutu. !fü Zehirli değildir. Başlıc.-ı cc- .;.; Tafsfüt için Sirkecide Yel- !! 

ak Oldu"' :::: ···· ı d 1 r·ı 1 r .. •• - !!Unu beyan etmiştir. miştir. Maamafilı FL rJ nıiitlıiş füi D.ar~·o Fch.t~tayn cfcnd~ İstanbul Po~ta kutusu 253. ~m zn cpo :ı 1 
(! eczane c \'C g kcnci kınında kain ncentasına n 

M 
- bir r:thip ile ç:ırpJ~ıııak rnccou- :m 2 inci 1Kll.\l\11YE: B~:ıu\DORF marka alpaıs.admı :m ımy:ıt m:ıgualarında satılır. .. •• Rn~~o~ b' -~ -~. .... o· ••·• itlmmmmmm••mmıımı :i mürnc:ut Tel fsraobul 1515 U 

Seyrisef ain 
Trabzon i1cinci pnstası 

(CUMHURİYET)vapuru28Mart 
Per~ akıamı Gııl ta nhumm

dan hareketle Zongulda1', lnebo!u. 
Sinop, Samsun, Ünye, F ııtsıı, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek \'C danüşte Pazar lskele

sıle Rize, Of, Sfirmene, T rah

zon, Polathane,, GöreleJ Gire
sun, Ordu, Fatsa, Sa:nsun, Sinop 
lneboluya uğrayarak sdecektir. 

Ayvalı~ sür'at po >tası 
( MERSL'I) \·apuru 26 Mar:t 

Salı 17 de Sirkeci nhtımmdan 

harel.ctle Gelibolu, Çamıliale 

Küçükkqyu, Edremit. Burhaniye, 

Ayvalığa gidecek ,.e dönü~te 

mezkür iskelelerle birlikte Altın
oluğa uğnıyaralı:: gelecektir. 

Gelibolu için yalınız yolcu 
nhmr yük nlınmaz. 

lzmir sür'at postas1 
(GÜLCEMAL) \'apuru 29 Mart 
Cum:ı 14,30 de Galnta rıhtımın
dan hareketle Cumartesi fakhı 
İzmirc gidecek \'e Pazar 14.30 
da lı.mirden hareketle lPazartesi 
gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir Or
kestra ı.·e Cazbant meYcultur. 

ouuı uft ulr sı ısn riydiııdcdir. Cu ralJp de kcııd.si im masal takımını mulıte\ i bir kum. k. ·1 •u ~m KAN s• ZLI K Eh:::::::::::::::-.:::::r.:::::::::::::::::::::g 
Prc... --- _u IJ gihi ıri:.;:-n.!ı r o'..aıı ayni m~hsaJı ;fü stnnbulda Fratclli Yaran .. foğnz3s1 ·atı )i ~l\tbert gg i 

- ~L h . - . . . t::: s ın-cs er ·n ı· r.:: lstanbul iaa dairesinden: Arna- ____________ ... 
1~Y ine Qümayiş yapan- beslı}en ve en ınul.ımını :ır.,;- :::: ....,, ~ c l 1 :::: l: b z dairesinden: 
i4lt :::: 3 ·· ·· lKR \'lt\·ı· l)Ell"~OORF arka J k- d :::: NÖra~tenı ıı afiyet ve • Chlnrose • \'lıtkô'.'ünde A) :ıııcfri mahalle- stan a icra "-'- ı zabıta. dağıttı ~;ıntian di[er 80 rn.ly:m.ler m: uncu ·' '... ) '.. .~ 1 

• m a paba an m: \. 
Aı ·•ıoııtekario, 24 ( A. A. I _ siirükliycn amerik:ılı ( Afferd gg ma:ıa takımını mubtc\'İ bir kutu. illi t>erılzs17llk ıcın ve~~ dev_. kani $inde Aranofri so~.ıığmda kain Ye,•kine kadın ha1i ha~·atmda 
tlt ~tko Prensinin sarayma doğ- Slovn) dur. Bu setsen mily~·Jer r~i f::;tanbulda ~Iıst:ıfa Ş•ımlı Mahdumu mües e,atl katibi UH ihya eden (EmogloblnU ceşlyenı eski 44 ıııfıkerrer: ~·eni 6 ~:e 8 Yahram efendi \•eledi l\for-

erı ..... ı ;.::... Mehmet Ali Bcı.-. .:-••• ::. 11 ı·rostan ı'stı·ı·r.,·· ,,.,.ıedı· xı· t' "ıç 
~ı·t,.1• ""•C< i ti•·en bir nfima- d 1 · d' 1 /\1 d '· •• ı J 1 • kka ·k· b "1 ~ "''· "'· tı v, grı. . ~ a ıa şırn men manya :ıKı i5:~·· 4 i.ıncü İKR.\:\llYI~: BlmNDORF m:ırka nlµalfadan fm :urııb•ıd11r_ En m•tntahlı> etıbba :num.'.:ra :ır :ı ınur:ı ın ı ·ı ap 
ı ""l'>U ıle Mo k ı· · o ı - ı · · t ·:· 5 •••• ıı J" bin Jirn,·a mukabil Ycfocn eri na o po ıs- cesım rre nıuess<.'SC erını e e ı::. mas:ı takımını muhtevi bir kutu. :m tarafından tertip edllm1\tlr "ıanc ın üçte l:ir hiffiesi Madam J 

"Uku ~S!nd:ı bir mü.sade~ r,eçirmişler ve bir çok büyük mi lstanbulda banker l3char Saborca \'C Şiirckıbında ~m ------------ Eleııiııiıı l·orcumfan doları otuz ferağ eylediği Bakır köyünde 
bir 1_ ınuştur.Zab1tamn lıa\'ayn Avrupı zto:r.obil mücs~esrler:ini m

1
: i\löis Buzila, .. EL :m l Sakız nğacmd:ı, fstnnbul cadde 

'\il~ 1 :.: J :::: sfanbul icra dairesinden: Kan- gün müddetle ilı:ılei cvveliye 
~ı:nıa,;... ~ rilah atm:-sı iiLeri:ıe Je ele geçirm~k üzre ~uluıımu~ iiL s inci lKRA1\Jl)rE; fü:RNDORF m:ırka alp:ığadan ~fü ,1 ..... d ... :ıtı'Jc Yenı· mah ... lle cedı"t ve sok:ıgında kı\in 100 rnkka-

'"-"ıl ı. d • 1 ..... " " müz.a~·edcsirıc \'azolunmaktadır. 
rl:15 ~~ er d:ığılmıştır. Bir ,;ır ır. füı 6 k:ıhvc knşığt Ye bir !:Cker m~asım muhtevi bir kutu g~ ' mi cbvnblt maa bahçe varis-

}·ar ı .. :ı .... Mihriabat sokagv ında atik 119 u • • t ı d 8 d"t 
? ---. <:::nmıştır. ı 'il ~ • ı·~ ~ 1 ::g istanbuld~ ScHlnik B:ınkac:ında l l. S:ıcit B. :::: ıncuur ıane er en ce ı nu- lcri tarafından borcun Yeril-J-Ai ınnı ern e 1 n 1 ~ ~ f::~.·.=.·~:U .• i: 6 ıııcı JKRAl.\11rt~ BERNEORF mnrb alpağadan 6 t:.·:a::·.E·.~.·. müken-cr cedit 32,34 No. lı ırruırnlı Iıancnin mesah:ısı kırk memesinden dol:ıyı ihaleyi 

ı g..ç salıcla Y ~.- U U .... kahve knşııtı ve bir ~eker ma~sını muhtevi bir kuttt t .. hadeni:ı Hamdi Eien::!inin bor- tir metre on santim olup, bo- cn·cliycJnin icrası kin otuz 

ıt, Mıdıafozaknrlnr kazanamıya- füf f:>tanbuJda Astarcipn hanında l\J. Pcsah l:F. !fü cundan dol:u·ı Emni, et s:ı.ndığına. curumda zemini çimento C\rahk gün müddeti~ mü?..aycdere 
,.... ny• ~~d:~~~si Madride caklarından enditc ediyorlar mi 7 inci lKRA'..\1lYE: BERNDbRF marka alpağadan 6 if:i ctuı ıSCkiz bin kurş mukabil:n:.1e· ıma·tız ocağı mutbAlı, bir mut- konulmu~tur. l Jududu; Cephesi 

rıı ~~:ırd, ~5 (A.. ~.) ·- Ro- Lon<lra, 24 (AA.)- DeyJi !~ lrnh,·.e 1-a,:-ığı ve :bir ~cS: maf16IOJ IJltthte'!t"İ h'ir: k tu. Lifj vafaerı ımefruğ ıbulanmı ınez~iir p.ılı, bir merdfren alh kö:nür tarik sağ t:ırnfı Ye ark:ısı 
t· ")a 1, 1. . .

1 
I> Meylin _şiy.ast muhabiri yazıyor: iii! Feri köyiiı::ıdc Fransız MczarJı!S-1 caddesi 87 num:mıda~.:.ı. 0 ... "rı mctlhu'.un 1.1:.. bedeJı· ,."-

ıı.aroı . ~ra ıçesı ' e rcns Muhafazakarlar, libemllann tek- ifü Aföcrt llicyoli dendL b. ifü t>''.• ~ .. - Ne o~un!uk, zemin kıtta kırmt7.1 l Iaçik nlt"a zcvcc:::ıi vercsc~i, 
l'lıişlcru~;%~oyu ziyaret et- rar kavınmakta olduklarını gôı· f:~ 8 inci lKRA:\if\'~:: BER~DORF marka alpağadan G m~ fayi tec:nrüz eylemek f:zre otuz çiı:i altta ufak bir sofa i:zerinde \'e kı men ekmekçi 'foma 
tite . . r.ıliçe \'arın i\lad- teren a\aimden ve bu fırka ite füi kahve k~~~ı ve bir şeker ma,a nı muhtc\·i bir kutu. lfü gfın muddetle ihalei ev\'eiiye :iki oda lıir hala, üst katta bir veresesi, sol tnrdfı el~ C\·m 
Bcı}~1dccektir. • 00:ı .... P · h l 1 1 ·ı 

'Çl amele En-kasının kasmt intihabat- mı İ.mı.nbulda kiiçiik Mnı.·ork:ıs hanında Keropc Kalo ,·an m: müuıyedcsine \'azolunarak altı kü,.ük sofa üzerinde iki oda üç ı:rım:mm ane ve )a ıçc erı c 
ıRA-y Jj l • • k .. JI J • •••• ._ 

l!ruı . • ..,. il 1 ennın arnn ı·· f ı· •••• hdur do .. rt '"iİZ on m ~t . l\f><!l tah bz.anma\arından biraz endi§C i!H C Cn(ll. gg yüz lira bedel re mii~krisi dol:ı.p bir tarası lıavi olup dahi- ma "" J • c ro 
;:ııu t nıo 121·4 (A.A) - Sos- ctmelctedirler. Bu hal kendile- if~. 9 inci lKRA~JlrI~: BERNDORF marka alpağadan 6 jfü .uhdesine olup ilıalci katiy: si len ,.c haricen \·ağlı bo\·ahJır. mürabbamda arrıziden tahminen 
•"l"~ ı.0 .a •_rnlcrin milli mcr- ••• ı. h k x- ı · k b · ı · k t .::: J J k " ,..,,. rini, hükOmeti prowamını müm- m ı\a ve ·aşıbı Ye m şe er maşa_ını mu tcvı m ·u u. :::: ytiz yirmi do ·uz metro ınu-
ı, n,.,. ·••ite: ı Brükscldc top- ~ •ili 1 d A 1 ç ı (' d 1. ı 3 :::: icra kılınmak ü.r.re \'e ~ı'.:-zde c·e~ik ve terkcs suyu urtib:-

·uış v 1\ kün olduğu kadar t;Ür·aılc neffe jm Bcyoıt un a rnar ı c~mCt'ıe :ı:ıran i SOı\.tığtm a 2 füi rabbru hane mütcbakbi bahÇt!· 
~tıtcrn c ··'loskonı ameleleri . davet eylem~ 6<Uk olmaktadır. fu~ nurruır.ada jnn, . l\amzas cfcndL m: beş z::nıJe mevkii müzayedeye tını havidir. Derununda Ş:ıbin dir. 
~tar ~Yonalından aynlmar;a Fakat M. Baldwin buna mu- i::ı 10 inci 1KRA.,11Yl~: BERNDORF marka alp:ığadan 6 im vazoluıımuştur. Kapudan içeriye Niza.myan ve lıi~se.dar ligor !\lüştemilatı; Çeplıesi demir 
1ttd;ı,.... ·ernıi~tir. Komite, Ams- :.'.!.il. kahve ka~ııı-ı ve bir seker masasını muhtevi bir J.."Ut\ı. i.:.= •• =!. giriljikte zemini menner döşeli ı::'-ıdı"ler ~ .. kı'ndı·r. 8 cedı"t nu- k h h d ·•ı ha]jftir, \'e istihbarahma nazaran • • b • • L.ı... - parmaklı lı a çe erunin-
eltfcl:tktir St>ndikasınn iltihak ilk p\anma tevfikan intihabatı :m BcyoJtlunda Lüleci hcndı.:k !:okağıncla knsaıcta apar- m~ lü avluya ,.girilir gene zemini maralı hanenin tnP~alıası, em de bir h.:ınc, üç küçük sofa, 
t~!- .. .:ı • im tmanın<la Alfred f\1. Zeliç dendi. füi d- ı· b. d · 

·Y...,.~ ı nisan nihayetinde Bristolda irat ··:· •••• mermer oşe t ır O a ve zemı- iki metre -sel.sen sı::ntim krbi1n- dört ha1 ;ı birisi bü,·ük kftr-
p" ntihabnt yapılıyor füa lkrnmi ye ka7.anan kartposrallar zirde ki maAazalar ig~ ..., J 

•\"illa,~ ( edectii btr nutuk ile açmak .... k i b k h" 1 , k k ıl ı;... ni çiınetodao <!öşeJi bir firenk de olup, hodurum katında gir b:ılkonlu dip:erinin yan 
~Unı .. h. 4. A.A) - ltaly:ın d d I h b im; c:ıme ·amma ir ·aç gün için te~ ır euhcçc - ·un ar i::i _ lt ~ k- _ ·---
llıtcJ~· !pJcrı büyük faşist niyetin e musir ir. ntl a atın m; iizcrine vazolunacaktır. :fü OC:tgl \'e a :n .... a ·omur,ugu zemini m:ıltıı OC1ğı mutpah, balıçe \'C rnedlınli bulunan 

j,irnı .. rı'ı ~arından mebusların icra.Gı tarihi M. Baklwin kırat fgİ m:roC:LUND .. \: 1 ıklat caddesinde llipıs K:ırako HH bulunan ınutbak .dı~ap merdi- bir hala odun ve kömürlük 'e bir ıkısmı üst katta zc-
"' ili h ile bu hususta anlaştiktan sonra fü! \·e Uİrdcrİ halefleri 52,H Yenden yukanya çıkıldtkfa kü- t!lİ!l)eri Çinko Ufdk balkonlu 

~tliit a ''i olarak tanzim d ı k zemin katımu çini antre \'e bir 
ı n li t tespit e i ece Ur. ..Ji .... :; lstikhU caddesinde 41 B -420 J. Pastellas (s:ıbık Li- = .... =.~=.= çük hir sofa üzerinde bir oda 'e biri"i -sandık ounsı o1mak 

tı.1, c:t eyi bu gün rnsdika -------- •• sofa üzerinde iki oda bir hala j 
~. C\lihni~tir. f"MIZ ı,omu··nı·sıerı· ıua moncu oğlu Ye ~astclfas) ticarethaneleri. ~m merdiven crtalanııda pençere- t 
'''eleg·k 1 UHU l j~i lSTfü\BlJI..DA: Bahçekııpıd:ı Oro7.dibak l.\1üesscsatı ~m ferden aydınlık mahalli vardır. bir dolap birinci katta bir sefa 

~'tk k 
1 

ada vaziyet Parı'ıte yent bir hadiseye :!~ Aiap:ırmak h•ınında Yuda Led biraderler ,.c !fü S •. 1. iizerirıde üç odn bir :ı.lafra:•ga \ · ı 0 a ( ) •••• hd •••• okaktan bahçeye gırı ır ayrıca 
·~"t" 

1 
, .:;J A.A. • l\111- L- ld 1 ·1::: m:ı umu. ı::: a • ..., .. se~p o u ar r: ı... b" '· - d H d A b'r h1lcı. bır dolap, itdııci kat çatı 

., a tıııd . l!f: ···························-··································-····························· ır r.a.pı ''ar ır. u u~u ı '· tt1n n ouJ Lınan l\1a- : ·······························,.··-········· .. ···:·················-.... •••••••••••••••• -
' llt·;c ~~.ht1riııdc mc,· :ut kuv- de ~=~;s~e~~~~ın-dıın -C:.iapch:. ::Ç:m:a::::n:::::...a···k::::k::::a::::l::e:.::::n:::::a:::-fi~:==-b-:::=:m::=üh:::::'"=-e·=·0··::~ t:ırafı ismail ı:fendi \'aristeri olup, bir sofa i:zerinde ı üı;ük 

~ ın d J ~ ~"f - müteveffa Art in ve sol taraflan bir o fa zemin\ ı;i:.ko t .!r:ısı l:a-
, tı!JrJ b an a eden Ccnernl lan bir içtima mahalline oir~ 
r u - k 0 dİ ı·g"' • d mezkür bostaıı cephesi ·d· D d ı · d ~1 l~·an •11C\• i cirnrmda CC- bl.ı _ .J b b s 1 ın en: \', .r. , eru:ınn a ı;sse :ır '' :ı-
t• Cd"n mete leşe üs coen eme i ir 
ıc "' rı1uh b ı ı · ç kk ı Veni ma!ı:ılle c~d:icsilc mahdut d A ı· "b ı c· .. ~ inde . ' arc c er ne- komünisti tevk.ıf etmek isteyen Mün~kasaya çı.karılrnış olan Ba ıkesır, .ana a e tar:ildniıı :ıın rııe ıa \ e ,/\ r:ı 1:1111 cn-

l.ılercı n ... ılcrin ileri mev- zabıta memurları komünistlerin c:mdan itib:ırcıı Ç.ıııakkalcye doğru yüz bin lıra bedeli :nu!~ammi- olup tahminen iki yüz elli aitı 
t, ı en Çek ·ı · J ·ı 1 · ., 'lz.ı,, ı nıı-: olduklarmı dd 1 b 1 r.eli on beş kilo mctroluk inşaatın i:\spellüzuın ı ıa csırıde!ı arsın olup l::ina ı lız '-·irrr.i :ır.ın ... M k -r şi et i ir ıücumuna maruz • ı J 

tir, c :koy<ı bUdirmi~- kalmış, fakat gönderllen takviye şimc!ilik sarfı nazar olunduğu ilan olunur. 

~ •• :-----.-..:__ efradının yardtmile bütün ko· 

A.ı ... \lf---t\}ıilSSIS)ar münistleri tevkif etmiştir. Bun-
·•• lardan 20 kadan hapsolmuştur. 
!Utyanın --
ltl\ı~i:tb"l teldifi etrafında Bir zabıta memuru yaralanmı~tır. 

1.cJI 1 
1 C<.cklcr mi ? 

Krezival 
f{ullanması kOltl} ve t.oSiri 

üzerine mebni o·up mütebaki 

bahçede binanın altı ııinı Hrgir 
üst kısmı a!ışa p ve derur.u 

tav:ml:ırı re ı a.pılan yağlı bo-

di sakiııJir, h:ırice ı e iliıhılcn 

y:ığlı bo;·alıdtr. Elektri!< \'e ter
kos t ... ntb:ıtı vt!rdır. Hududu 

bir tanfı A)·anorn caddeti, 
Uost:ın sol.:ıi:rı, f-.tı..!:ım R· lo 
v:ırisl.ri Doıına \'e sırafim 1 ane 
ve halıçe!eri \'e is:ıkid;s lıaııe-
lcıil-: mahduttur. Tenıaınımn 

ti t:ra 25 (A y ğ s)a d ten 1'11 , • A.)- Pa- U 0 Vya il kat'i,·en şaşmaz. Pek mfız'ı"ç ı· h · kıym,ı; ıııu!ırmmeııesi dört Un l. Ynıis J .dedir. Kıyıne ı mu ammencsı 

yatıdır ve bu kere k:ınlıcn 

Polis karakolunun tahtı işJalin· 

üzre bir kısmı küçük on 
oda jkj ytik ycr.ıin katı u
mumiye.le ınalta t:ı~ı dö~eli 

odunlukları bulunan ç:mıa..;ır 

hane ve bir mutfak Ye hti

)'ükçc bir J..iler, bahçede bir 

kuru \'e bir kııç mcp :ı u~a

cı Yardır. Bazı ciheti mtih

tııct tamir haricen kargir üç 

l>in hc,yu1. Hra kıymeti mu
hammenli h:ıncde 'eırcsdLr

dcn i\lilıimıd ve i\1adam Sc-

ropc . 3kindir. 

l'azla m[ .. Ufit J 'l2c -6'% J 
num:ıralı do y.ı md,ı muh:ır-

rerdir btivcnkr mtiraca:ıt .:lL.:-, . 
bilirler, m Lİ7.aycdc 1:-.t:ınhul tı)j} ur· l\ . gnzctesine bil- Ölduru·· -ıen7azet;d;in cenazeıı· ) •· k ~ - - - ı· d l3 bcsvüz liradır. T,,Jip ol3r1J"rııı tc · ltıtah .. o n.n o surugü keser . bin l>C'ş ruz mı ır. erveç!:i ·' - .... 

İ~in a...,sıslJr komi- hadiıcıiz keldırıldı icra d:ıirc~i mtiz:ı yede şt:h.:-
~<ırı. mc5>ııj i b·· ··ı,. A ) bala gayri mcnhul otul gün kıymeti mdıamrnencsiııiıı lıfose-

11nıiyl!t - ·. ~ uyu.. bir Celgrad, 24 (A. · - Zağ- Hava boruhırında biriken sinde 29-4-!J27 tarih:nd..: 
tı'ıü leci~ lÇınde deY:ım et- reptcu bildirilior: Novosti gaze- müddetle müzayedeye \·azolun- ye ıııusip yt:zJe oı u n:spf'tmde j saat on <ll>ntcn on altı\. a 
tlk,if C>) •• Alınaııya tarafından balgamlari söktürür. muş, talip olanl::n:ı ı · ıymeti pey akçesini :nmst::~·:abeıı 2<Jn:saıı 
ı . unan "k lesi müdürü Toni Slegeliıı cc- l\adar icra kılınacaktır. b,ti-
ltıcc:ı . nıı tnrm mes'ut · b 1 k ınuh:ımmencsiııin rüzJe onu 929 tırilıiııde, s:ı:ıt en dörtten 

n· er , er k naze merasimı ugün kalaba ı 1 1 1 .., r · ece • .L • t' d • · · 1 , ,, ı· t '"· ı · rasına ta ip olan ar ı-.iymc•i ,ılcb'J ve ııcmen bir halk kitlesinin iştiraldle ya- .,,..kk /a , nısıle ır. e pey U>Ç(sını mustah- on a tıra 1ıa;.ı:ır s an11u ıc.ra -
~ 1 ecck t · ·· -vı at! ""'QoP\., fubrikasi @ h · · d te k·ı >ır r.luzakcrcye pılmıştır. Hiç bir hadise olma- 8 :siben 15-5-929 tarihinde 9Z'/- d:iresi ıı.üz:ıyede şubesine 34- mu ammcnenın ) uz e onu 
ı· · ) 1 l'de~ek d . müstahzaratı lff.-L.._ .. " sb• · · A · · d · k · ~ 
• il I.%farın .1 . eıeccde m1ştır. Polis amele mahafili nez- 1 "'~ • Ba.ıı ıuı SAftll 4299 dosye ıııumarasile İsl::nbul 1362 nunı rnlı dcs~a meım:- nı pcan c f>C) rı Çt.Csıııı tı.; -

l l ı 1 erı sü ·· . ı. · E. · · · · 
t '<'rJ llliktnra . rmuş ol- dınde meteaddit tevkifat '.icra avıdir A icra dairesi müzarede şubesine 1u·ıa biu:ıt veya b.h-ckfıle m:- 1ınıı \'Cznc ctmckn 'l.!h·u:.ıt 
"!gu ta'1rnin d)ilaklaşrr.nkta etmiştir. Tahkikat şimdiye kadar bizzat ,·eya bih·ek:ile müraca· racartla frıla ınalftmr.t do~}a- yeya bih·ckalc m t.r:H..:.ı·:t 1.. :-

~ • c m ektedir ı · b" · 1 l • • • • • • • ~ ııç ır netıcc vermemiştir. atlan. sınci:'n ıta rdıl ı e•i ıl~n dtıı""". m··lı..:ri ilan nlıını r. 
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1929 

tc 1970 idare I~ eri ) 

Rüsumat muhafaza 
müdürlüğünden: 

Saray burnundakı muhafaza memurlarının yatakhanesi oltındalıi beton 
.kemerin tamiratı münalcaıai aleniye ile münakasaya konulmu1tur. 

Münakasa kanunundaki ıcraiti haiz olan taliplerin müdüriyetimizdeki 
keşif ve ı•rlnamcmıe itti!A huıulinden &0nra depozitO' akçalcrile münakasa 
günü olan 13/4/929 cumartesi günü ıaat on dörtte müdürlyetimiıdeki 
~omisyona müracaatları. 

Gümrükler umum müdürlü
günden: 

Gümrük idaresi açık Denizlerde sefere mütehammil motörler alacaktır. 

T ellinamelerini vermek ve bu hususla T ahilAt almak istiyenler 30 mart 

929 larıhine kadar Anlı.arada Gümrükler umum n • 'ılürlüğüne müracaat 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci ke~de ıı Nisan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

AYHICA: 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 . 

Lirahk ikramiyeler ve 
10,000 

Lirahk bir mükafat 
KEŞİDEDE CE~l' AN 3,900 

kazanacaktır 

Türle melc:teplertle faydalı eaerlin 
llinlannda o/o 20 temillt yapılır 

iLAN TARI FESİ: 
Satırı ıtvruı 

ı2.SO 
25 Büyük '"ya bir çok dela için verilen llmlarla 

husu3t rnıhiycuckl lldnların ücreti 

6-8 inci sayfada 
5 • • 
4 • • 40 

100 
200 

idare Ue k:ırarlaşttnlır. 2 • • 
1 • • 

Gazetemize bu.ıutf illa kabul e:dea yer: 1-8 inci s:ı.yıfıJı 
resmi i11nl1r 

}ı~ 
R S. H. llbat ac•ntell. 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokağı N. atik cedit Nevi tamamının kıymeti muhammencsi 

Beyoğlu Hü,.yin aga mektep bayram 12 29 kagir hane !ıra 7000 sekiz taksııtc 

Müsteınilaıı: Bodrum kah odunluk ve kömürlük ve mutpalı: zemin bunda: büyük ve küçük iki oda. 
birinci katında büyüle ve küçük iki oda bir hala ıkinci katında üç küçük oda bir hala 
dördüncü katında bir küçük oda ve bir ıondı~ odas~ bcıinci kat taraça ve kiremitlık olup 
elektrik ve terkos ıuyu tcsisab ve tertibatını havidir. 

Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek üzere balada evufı muharrer hanenin «700\b lira 
kıymeti muhammene ife ve kapalı zarf uıuWe mu!l<iyeti müzayedeye çıkarıldı. 8/4 929 tarihine müsadif 
pazarteıi günü ıaat 15 te teklif zarfları küıat ve bılıstizon hazineden alınacak emre göre muamele ifo~ 
mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi buçuk hesabıle 525 lıra teminaf akçalannı mal sandığıııa tc•lım ederek 
alacaldan makbuz veya muteber banko mekıuplarile yevmi mczkurda arnvoli metruke ıatıı komisyonun• 
müracaatları. __ =" 

Beyoğlunda Tımtı';;;' mahallesinde Ada sokağında kain 5-1 No. lu birahaııenin icara raptcJil: 
ınek iizre 26 - 3 - 929 tarihine müsadif sah günü saat 15 te müzayedesi mukarrerJir. Vcvını 
ınez'dirda mezkur birahınede mevçut eşyanın dıhi ayrıca birahane ile birlikte icara verileceği. 

De\Jlet deıniryollctr\Je li11ıctn
ları ıtmıtrni idaresiııdeıı: 

Muntazaman demm mecburiyeti olan mekteplere devam eden 
talebeye mahsus olır.ak ve halen tatbik edilmekte olan 2 numaralı 

yolcu tarifesinin yerine kaim olmak üzere 10 numaralı muvakkat 
fevkalade bir yolcu tarifesi ihtas edilmiş ve 1 mayıs 929 tarihi~

den itibaren tatpik e4ilmesi takarrür etmiştir. fazla mallı mat 
almak ve mczkfır tarifeden tedarik etmek isteyenler isbsyon veya 
ambarhr müdürlüklerine müracaat etmelidirler. 

Umumi idare 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

idaremize lüzumu olan beş adet devver köprünün münakaoası 25nisan 
929 pcrıembe günü saat 15,30 da Anl:arada umum! idare binasında 
icra edilecektir. Münakasaya iıtirak cdeccl:lerin teklıf mektuplannı ve 
bin beş yüz dol:ırlık teminatı muvillatelerini yevmi mezkOrda saat 1 S e 
kadar umumi idare yazı iılerl müdürlüğüne vermeleri lazındir. Talipler 
münalı:aıa ıartnamclerini SOO kuruı mukabilinde Anl:arada malzeme 
daireıinden Haydarpaşada mübayaat komiıyonundan tedarik eJebllırler. 

İstanbul Şehremaneti ilanları 
.Fatih yangın yerinde l\Iolla Hüsrev mahallesinde Kasa 

ba~ı -Çeşmesinde. 6 harita numaralı adada 322, 12 metre 
murabbaı sahasında 1 O harita numaralı arsanın metro mu-

lJAl·TALJK R~Sl:\JLI 
:\ll':C\IUA 

l.\IAARI<' n:ıc.\ı.ı:Tl TAK...\Fi1'1>·1' 

ÇIKARJLIR -

FL\.Tl : 3 KURCŞ 
Devlet matbaası -15 rene ıeminaıııl 

dal&a şaşma> 

SİXGEH 
saa~lerlni kullaıunıı 

Fenni gözlüklerin her nevi 
Deposu: lstanbul Köprü Baıınd• 
GRAMA TOPOLP Biraderler 

rabbaına 350 kuruş kıymet takdir olunarak sarılmak için ~milcrin purim yort~ 
kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname Namaz vo.kıtları 
almak için her glin levazım müdlirlliğüııc gelmeleri ve S.b•• Oaı. iı.ı.J Aı.,~ Y•"• im"' 

Gu 
.. mru·· kler u. M. lstanbul tcklıE mcknıplarını da ihale p;ünü olan 15 nisan 929 pa- ıl 5,54Buı2.~u"ııı~.d5oo_ğıt\8n,2laaral'l,51-.9;J;':J. 

zartesi güniı saat on beşe kadar mczkıJr müdlirlüı;c ver- b 

mübayaat kOmİSyOnUndan:ıa-me•lcr•i. -------------ı),,,-~_;İi_~' --na-sih-
3

ti:!ai_ 
1- 11 kalem evrak ve defıerlerin tab'i ve ıeclidi yeniden kapalı E\Jkaf miidiirlübo·z'lııdeıı: , so?.ü:~~. yemez I: 

zarf usuhle münakasaya konulmuıtur. Oulurs:ı kahulunu br.ıknı.ı:._ :'' 
2- ihale 6 nisan 929 cumartesi günü ıaat 14,30 içtima solonunda Fukara imaretlerine lüzum olan ( 2500 ) kilo fasulyanın icra 

Bu günkü hava 
yapılacaktır. edilen münakasasında talip zuhur etmediğinden martın otuzuııcu 

3- Şartnameyi görmek ve izahat almak için k5tipliğe, münakasaya cumartesi günü saat on beşt~ pazarlıklı ihalesi icra eJilccektir -
işlirak için 750 lıralık teminat mektubu ile ticaret odası vesikasını ve 

Talip olanların yevmi mezklırda idare encümenine müracaatları. 

Ruı.g;lr hafit b.t\'3 açıltır 

----
M.:s'W m:idJr: Ahm~t ŞJktj telr.W mektubunu havi kapalı zarfı haınılen JCislığe müracaat edilmesi. 

~~~ ....... ==,..._=-~==.......,====.,....,,,======"""""========,,,,;,,,,,========,,;;,,,,,====""""'=========="'='-"""""-=-"""""'""""'====""""'=========="""""==========~ 
• '' l'akt ., 111 2() ~fart 1929 tefrikası : 6 

bır:ısı " Roçcster .. in evi 
İ5e, e.);er " Rcçcstcr " onu 
çarşıdan alınmış mal gibi 
eve göndt:rıniş İsl', " Co -
:ıcs., in hane sahibınc son 
derece lıcnzl'mesi hiınıct -
çılcri ve bl'lki başkalarını 

da yanıltabılirdi. 

Dof,rusu bu şaka gciı ül
mcınış şeydi; bundan çok 
koınik vaziyetler lıoısıl ola

bilirdi. Fakat şunu da SÜ)

lcmek icap rderdi ki böy
le bir şaka nazik bir ada

r:ıın yapacağı şa!:a JL·ğildı. 

"Cones .. i. şöyle !;öyle 
lıatırır.da kaldığııı.ı göre 
"Roçester,, pe!, te h2ysiy.:
t. şahsiyL•sini s:ıkııı·r bir 
kimse değildi. r,,sadüfleri
ı:İn son safhalarında luzu
r,-,undan faı.la hvppd, hatta 
Liraz delilığc meyyal go
zCkmüştü. 

E:?er "Concs.,in başına 
gel~nler "Roçes~er., in bir 
şakasından ııeş'et ediyorsa 
bile, uşakların hakikate vii.
k.f olmadıkları muhakkaktı_ 

Her halde onlar " Co
nes., in "Roçester,, oldu
ğunu sanıyorladı. :Z..nla
rı.ıc~ "Roçester. sarhoş 

clmuş soyulmuş, ve başka-

sının elbiseleri ile eve 
gönderilmişti. 

Az sonra • Roçester" 
evine avdet edince gayet 
komik bir vaziyet karşısın
da kalınacaktı. Artık mu
amma lıallcdilmiş demekti. 
Mcs'ele pek basit idi. Şey
taııcasına oyunl:ır oynıynrak 

herkesin zararına bile 

olsa eğlı:ıımekten başka bir 
Ş<'Y düşünmiyen "Roçester "' 
"eş,, ine tcsadiif edince 
lıu tesadüften bir alay 
çıkarmak havcsine düşmüş
tü. işte "Cones" in başına 
gelen garip hadiselerin 
sebebi, ... 

vaziyetin vü
ctınesi, biraz 

Mamafih, 
zuh· peyda 
düşünülerek 

h:ıllolunnıası, 
muammanın 

bu oyuna 
kurban olan Avustralyalının 
vaziyetini ısbh etmiyordu. 
Ya "Roçcstcr., gelmeden 
evvel hizmetçiler mes' elenin 

farkına varırlarsa? .. ., "Co
ncs., in çirkin bir muamele 
görme$İ tabii değil mi idi?., 

Şu :halde ihtiyatlı dav
ranmak buradan hemen 

uzaklaşmak icap ediyordu. 
"Cones" daha sonra "Ro
çester.,i görür, onunla be-

sabını hallederdi. Hizmet
çiler "Roçester., in oyna
dığı oyunu bilmediklerinden 
"Cones., i efendileri imiş 
gibi karşılamışlardı. Sesin
den bile "Roçcster" olma
dığını farketmemişlerdi . 
"Cones.,buna kat'iyen emin 
~i. • 

Banyodan çıkarak kurun-
du ve rop dö şambri 
giydi. 

Sıcak su musluklu bir 
küvetin yanında ve camdan 
bir raf üzerinde diş macu
nu ve fırça duruyordu. 

İnsanın dimağı çok ga -
riptir. Bazı anlar olur ki 
başlıca hadisat fikirden 
silinerek, en manasız bir 
şey yerlerini işgal eder. O 
sırada " Cones ,. i bir tek 
düşünce kapladı : Kendine 
mahsus diş fırçası yoktu!.. 

Bunu görünce olanca 
azını ve hiddeti içinde 
kabardı kapıyı açtı. Uşak 
temiz bir gömleğe düğme 
takıyordu. 

" Cones • haşin bir ta
vırla dedi ki : 

- Haydi çabuc::~ bana 
yeni bir diş fırçası getiriniz. 

Muharriri : Vere Stakpul 

- Başüstüne may lort! .. 
Uşak gömleği elinden 

bırakarak sakin bir tavırla 
çıktı. Makine gibi hareket 
ediyordu. Çıkarken kapıyı 
yavaşça kapamıştı. 

" Cones " burada her
kesin muayyen bir program 
dahilinde makine gibi ça -
lıştığını anladı, içinden 
düşünüyordu: 

"Zannıma kalırsa bu he
rife " bir fil getir " desem 
gene böyle telaşs:zca hare
ket edecek. Acaba konakta 
bir cezacı mı var?" 

Anlaşılan her halde ih
tiyat fırçalar varmış! Uşak 

bir dakika "Lake. tepsi 
ile içeri girdi. Tepsinin 
ortasında yeni bir diş fır

çası vardı. 

Dünyada en can sıkacak 
şeylerden biri kendi 
kendine gıyınmiye alış-
mış bir adamın bir hem
cinsi tarafından donuna 
çorabına varıncıya kadar 
giydirilmesidir. insan bir 
ihtiyar veya bir çocuk 
gibi muamele gördüğünü 
sanır. 

"Cones. bu muameleye 

tabi olunca adeta sıkıldı. 
Kendisine pembe ipekten 
bir don giydirildi. Ömrün
de o güne kadar bu renk
te ve bu kıymette bir don 
iksa etmemişti_ Yepyeni 
gözüken koyu renk bir 
pantalonda ayni merasimle 
giydi. 

Yeni ipek çorapları ken
di elile ayağına geçirebil
di. Fakat uşak önünde diz 
çökerek, efendisi zannettiği 
adamın potinlerini kopça
ladı_ 

Uşak donun renginde bir 
ipek iç gömleği giydirdik
ten sonra "Cones" c önü 
kırmalı bir frenkgömleği 
uzattı. Kol düğmeleri altın 

zencirli idi, her birisinin 
ortasında bir siyah inci 
vardı. Daha sonra birer 
birer bir yaka bir koyu 
ipek kravat bir siyah yelek 
bir siyah caket takdim etti. 
Marka işlenmiş beyaz keten 
mendili eli ile alıp silke
rek "Cones" e uzattı. Son
ra ciddiliğine ve sükutuna 
halel vermeksizin bir masa 
üzerinden küçük bir tahta 
çekmece aldı, açtı; içinden 

bir saat ve bir köstek çı
karıp masanın üstüne koy
du. Bütün bu hareketleri 
makine gibi yapıyordu . 
Sanki şu oda uşağı kisvesi 
altında kurulmuş bir adam 
heykeli vardı. Vazifesini bu 
suretle bitirince, kim bilir 
kangi ananaya riayetle o
dayı yavaşça terkelti. 

"Concs., saati ve zenciri 
eline aldı. 

Saat bir gümüş si!:ke 
kalınlığında idi . !" ordon 
ise bir altın teli andırıyor
du. Fu, al ş1mları mer::s'm 
elbisesi ile kulbnıl::cak çok 
kıymettar bir şeydi. 

Saatın bu suretle rr.cy
dana konulması lıem "Co
nes" in "Roçcstcr ol:ır:ık 
tanındığını, hem de "Ro-

• l •.. ... ·1 çester u ııı aıgcr sca.ı..ı ı.e 

zencirinin "Conec 1,. in üze. 
rinde eve gelmediğini ı~pat 
ediyordu. 

"Cones. diğer bir mes 
ele halli i-;in oturdu. Kendi 
asıl eski sa<ıtile üzerindeki 
evrak acaba ne olmuştu? 

Bu noktayı hemen tav
zihe karar verdi, zili çaldı. 

Hizmetçi tekrar gö:ıü:dü. 
"Cones. sorduı 

- Dün gece kaçta av· 
det ettim?.. Cepleriınde 
başka şeyler varını idi? .• 

- Hayır maylort... C.:p· 
!er bomboştu.. Her ne var· 
~a almışlardı ... 

Saatim .. _ köstcğinı .. · 

- Yoktu maylort.. 

- Arkamdaki elbiseler 
nerede? .. On•arı bir tr.;:ıfa 
koydunuz m.; ? .. 

- Evet ın:ıy!o, t. .. 
- Gidip geti .. i . ıiz bak1• 

yım .. - .. 
Uşak hemen çık•ı. J}ıı 

d:ıkika sonra kolu üzeriııı!; 
birtakım elbise oldu~u tı:ıl· 
de avdet etti: 

., . t "Ç" l ~ - r..ıs er orÇ'" 
elbiseleri iyi nıulı:ıfaz;:ı r~: 
meıni tcı;bih etti. BrI!~ı 
kont hazretleri po!:sc şit..İ-

' . yet eder diye.. bun " 
köhne, lmrap şeyler ... 

ı
" Concs., elbiseleri a!,,r:ı • 

Q'IU<ıyenc etti. Evet buııl~r 
kcr.OI dün arkasında olan 

cakct ve yeleği idi. 
v "'·

1e"" Bu alışık oldug-u ş.) 
' • 1 

rin m:ınzarası i;i!lde c~ı.4{•~ 
• ... 1..ıtt 

gene tesadüf elmex, o.. . 
k .. , ·lJ~.ı 

kullaıım:ı c ... ~ gene 
alevledi. 


