
~ım t~~li' esi v~r mı 1 
Birkaç - d 

b,rlik &'Un en beri sefer-
çıka ya~ılacağı hakkında 
ııı hn . şayıa!ar salahiyettar 

a afılden t kz' . . 
vaziyett e ıp edıldı ; 
dur ki bn anla?ığımız şu
bir u Şayıalar Atineli 
nıa;ıa~~zctenin gü.lünç ve 
nıünaselı bazı neşnyatı ile 

!:). ettardır. 
. ı;er bu <>a t . 
rıyatı h 1. h" ze enın r.cş-
tan1n ~k . azırda Yunanis· 
bulun 1 tıdar mevkiinde an V · 1 etli~ . cnıze osun takip 
levaf kıyasetin İstikametin 
ceye ukadetseydi bir derc
etıııeğ ar ehemmiyet atf-

halbukie b' mahal .. olabilirdi ; 
anlayışı~~ıb ~orüşümüz ve 

Fi\h k'kz oyle değildir. 
başına a 1 ~ Venizelos iş 
sıra\ardYenıden avdet ettiği 

a he -caiiını t . nuz ne yapa· 
küldü· b ;Yın etmek müş
~azisi h has~ bu adamın 
Şuphe erkesın kalbinde 
ilk ~.Yandırıyordu; daha 
uıııuıııf~nlerden itibaren 
t~p ed ır s_~Ih. poletikası 
~~ne. ra~egını ilan etme
~Pheler ı;n kalplerdeki 
bulanı hır türlü sükun 

F' a' IYUrdu. 
azçokd ~~ günkü vaziyet 
los b· egışrniştir; Venize
diğer ır taraftan ltalya, 
!Jllihalifi taraftan İtalyanın 
ıle b'ır olan Yuğoslavya y er ·rı·f 

una11 b 1 ı.a aktetmiştir; 
1 tine ?Şvekilinin birbir-
1ki ııı sıyasetçe zıt olan 
ihtilaiı eııı\eket ile birden 
edeb;İ~e ~eselelerini hall
Vc Siika 51 Balkanlarda sulh 
nu &iist 11 

• taraftarı olduğu-
lluııdaerır. 

ile "'~ ıı başka T .. k' , ••ıalli ur ıye 
tc~ itan arasında ce-
ne ~d~ müzakere her 
eda~ ··1· )..,.· .
1 

'tek sınır en ta ırıK 
1 'rleııı k §e~ildc betaetle 
Ycttar e te ıse de salahi • 
e:ıı;n burahafj\ neticeden 

Onun u?~aktad;r. 
llıaıı~ ıçın Balkanların ,,.. rasınd 
6~'llıek v a.. karışıklık 
Y~nlerı0 e gostermek isti· 
Şundii!tı ~a çok yanlış dü. 
llıaksad~rıne, yahut bir 
ettiklerı· tnahsusla hareket 
&el ne h·'k 

1~ekıed· u metmek lazım 
IVl<ıq 1r, 

;iırıd·1 llıafih B 
si ı ik Sulh alkanlarda 
sane 'Tıukab. havası esme-
lın~I nıuha/ bir ~!"erika 
ka an b .. 1.zk gemısı tara
ırı ~kç. vuyu bir lngiliz 

k.ası dün apurunun batınl
ıııı l Ya p l' 'k Seb o an 'k· 0 ıtı asına ha-
L~lın1 ,1/ ı devlet müna

ciCarbi ~rginleştirmiştir. 
ko a:ı sıı)\ı tnu~iden evvel 
si Yaıı iki buıı~ tehlikeye 
b Yaseı .. UYuk ve rakip 

!'il tn(j,,rndulcadelesi vardı · 
ng·ı '"" e e • 

h blere r k Almanya ve 
ı\ı~ ı u~u a~eti idi. Şimdi 
A, arıya O:ıden evvelki 
ı llıerik Yerıne M-tt h'd . 
cu 'k <1 ka· u e ı eı 
tih ı i tnenıl ıtn olmuştur ; 
k anııı bah :ketten herbiri a;1kdisi alnı~ . ha~emiyetini 
h•r . d_enizıer ıddı~~ındadır; 
sipı ıkı tn Polıtıkasında 
ııılkrj biri~ 1~ketin pren-

J tadır. ırı ile çarpış-
Ş\e b" 

Çiııd 0 Yle b· 
_, e ik· •r vaziyet i-
"a b· ı tne l 
kd. Ugün tn eket arasın-
•ıq 1 Vah· b· Se tn im bir 
ı ır A, eydan 
nıilj tnerikan a çı~ıştır; 

e\tifz &etnis· . gemısı bir 

1 
tevk,j~llden şU~h kaçakçılık 
ııg;ı etrnek . . e ederek 
Üze ı~ lternisi d ıstı yor; fakat 
b tırıe urmıy b 
atırı lop ateş· ·1 or; unun 

A, Yor. li .ı ı e gemiyi 
gir(rikalıla adısenin şekli 
dirıil e~in niifu tarafından ln-

13;f•ş bir d:~b~ad~arşı en
lı ~ "'llıtn in ·1 ır. 

,e ''h &ı tere b d 
liıirt· ? "' aınrn 1 u ar-
t irıı ır · .~etic;s~ i~~eb.ilecck 
ı•ı'<ifk~'>rünen b ı arıle va. 
bul arane b' u meseleye 

llnabilecek ır .hd~l Çaresi 
IJ mı ır? 

ı elı11ıet t .,{ sun 

-

r-·ç·ocuk .. ha-ası ı 
Bütün memlekette çocuk 

mevzuu üzerinde çalışılacak 
------
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İmAlonenintahribi Kadınlar meting yapmıyacak 
Hnlotıl~ıiı oi~i ise 
Londra mehafilinde 
lngilterenin şiddetli 

teşebbüsatta bu!u:1aca~ı 
söyleniyor 

Amerika hazine nazırı 
da bir kaçakçı gemi

sinin bairrılmasında bfr 
fevkaladelik görmüyoı 

Nuyork, ZS ( A. A. ) - 1 
Jm Alone" mürettebatından 1 

bir F ransızın geminin tah· 
ribi esnasında boğulmuş 
olduğu istihbar edilmiştir. 

lngiliz ve Fransız kon

solosları mes'ele hakkında ~----------~,;;;""öl 
görüşmüşlerdir. 

Londranın salahiyettar 
mehafili, tahrip hadisesi 
mağruk geminin raporunda 
anlattığı şekilde cereyan 
etmiş ise, İngilterenin Va
~ington hükumetinin nez
dinde şiddetli teşebbüs

lerde bulunacağı mütalaa
sını serdeylemektedir. 

Amerika h&zlne nazırı 
M. r.1ellon 

neşretmiş olduğu bir muh
tırada" İm alona. gemisinin 
yalnız amerikaın değil aynı 

zamanda lngiliz memurları
nın da başına iş çıkarmak
la mamur bir kaçakçı ge- , 
misi olduğunu beyan et
mektedir. Muhtırada "lm
Alone. nin dur emri veril
diği zaman Louisiane sa
hiline 12 milden az bir 
mesafede bulunduğu ve 
takibinin hukuku beynelmi
lde muvafık olduğu ilave 
edilmektedir. 

Muhillirı B. 

Bazı kimseler hakkında 
tahkikat yaptı. 

Hariçten w.ele~ bir mektupta 

~ 

Sıhhiye vekili 
Bugün ıehrimizde 

Ankara, 26 ( Vakıt) 
Sıhhiye vekili İstanbula ha
reket etti. 15 nisanda A-
merikaya tetkik seyahatine 
çıkacaktır. 

NevinH. 
İlk kadın mübaşir, bu 
işi niçin tercih etmiş? 

Merhum muharrir Ahmet 

Samim beyin kızı Nevin hanım, 

adliye memurin encümenince 

namzet müba irhkle tavzif 

olunmuştur. 

T astik muamelesi bittikten 

sonra vazifeye b3Ş1ayacaktır. 

Kadın miibaşir, koyu bir man

ıo giyecek, mubaşirliğe mah

sus işaretler bunun üzerine 

beyaz sırma ile işlenecektir. 

Nevin hanım, •on zaman

larda erkeklerin yaptıklan bazı 

vazifeler alan kadınların bu 

sahayı ihmal elliklerini, ken· 

disinin kadınlar tarafından boı 

bırakılan bu sahada mevki 

elde elmeği arzu elliğini, mu· 

vallak olacağından emin bulun· 

duğunu •öylemiştir. • 

Vaşington, 25 (A.A.) -
Hazine nazırı M. Mellon bu 
akşam Jm Alone" namın
daki İngiliz gemisinin Ame
rikan sahil muhafazaları 
tarafından tahrip edilmesi 
hadisesine müteallik rapor
ları almış olduğunu bildir· 
miş ve muhafızların kanuni 
surette hateket etmiş ol
duklarını, binaenaleyh ha
reketlerinin muhik olduğunu 
beyan etmiştir. 

Vaşington. 26 (A.A) -
Hı:zine ;-.Jzırı M. Mellon 

Londra, (A.A) - Ame
rikalılar tarafından yapılan 
tahkikat neticesinde İm Alo· . 
nenin Kanadada mukayyet ) 
olduğu ve ora kanunlarına ı 

tabi. ~ulunduğu tebeyyün 1 

etmıştır. 

neler yazılı imiş? A 1111 J O tıııı 
Bursa, 26 (V(lkıt)- Burada Polis yeni fllJI' d d y ffi 

'' Graf Zeplin 1 

''e 111iilıi11ı bir nıesfle11in tahkikatını bitir- . R } Z hl ·ı d idi 
111/Ş bıılıınnıaktadır . .ılfesele burada! ,ı a ey ır ısı 1 e ~e 

'' 1 

bir hafi::, efendiy-e lıarir;ten gelen bir 
1 

Selimiyeden toplar 
nıektubun ele geçnıesile nıeydana çdnnış 1 atılarak karşılandı " . 

ti.ısır üzerinden de geçerek yo:unu uzattığı için 
Şehrimiz afakından ancak bu sabah 

geçmesine intizar ediliyor 

Zeplinin Amerika seferinde olduğu gibi bu defaki 
seferinde de yegane kadın yolcusu 

Leydi Drümont Hey kumandan Her Ekenerle beraber 

Kont zeplin balonunun 
dün akşam üzeri şehrimiz 
afakından geçmesi beklen· 
mekte idi. Balonun .takip 
ettiği seyahat hattını tespit 
eden telgrafları dercediyo· 
ruz. Bu telgraflardan alınan 
neticeye giire Zeplin dün 
Mısır, Filistin ve Suriye 
hattını takip ederek dün 
gece Anadolu afakına da
hil olması icap etmektedir. 

Binaenaleyh Zeplin bu 
sabah 7 ile 9 arasında ls
tanbul semasında görüle
cektir 

Zeplinin seyahatine dair 
aldığımız telgraflar berveç
hi atidir: 

tur. Yollar, taraçalar ve 
balkonlar halk ile dolu idi. 
Her taraftan beyanı hoş 
amediyi mutazammın ava
zeler yükseliyordu. 

Zeplin bir kaç tayyare 
tarafından takip edildiği 
halde Napoli istikametinde 
uzaklaşmıştır. Saat on ye
diye doğru mezkür şehre 
geleceği tahmin olunmak
tadır. 

Napoli, 25, ( A.A ) -
Graf Zeplin saat on yedi
de şehir üstünde. uçmuş, 
sonra Mesina istikametinde 
iolerlemiŞtir. 

Berlin: 26 (A.A)- Kont 

1 

,.e talıki'.ı:a.t derirdeştirilirıce (!İfı.i nıesel~- j 

1 l<:rle :::dıuı l.anştırnıak ıstı)·en bır' 
İ(aç kişinin hılviJ"eti keşfolıu111ıuştıır. 1 i 

1llekt11p lıa_fı;; Kenıal efendi isrninde 
1 

i 

bir zata l 1erlepede 1111~(tt'ilz'ik yapan da- · 
1 yısından gelnıiştir. Bunda, 11ıenılek<'ti-
l 1ni::.dq ra111a::anın pa::artesinden başla-
, nuısuızn dof;ru lnıadığı ;·a:::ılnıaktrulzr. • i 

, Dıg<'r taraftan buraada bir inıanıuı 
'• da arife ~ı'inı'i akşa11ıı teraı·i 11a11uı::,ı kıl-,' 

< 1 

rlznlt/f;ı ruılafıl11uştır. ı 

1 . 'l'alıkikatlıı isimleri p;er;<'n şalı~slar 

t
. lı11ılardır:[ luraı~ıi w11:::,İ L'r;:,.un11n~u ~~:ııa i 
; il 1 fakl.-ı,lıa{ı::, Jbralır111Jıalıp lıajı:::. 1 ev- ' 

i 1

1 

/ik ı·e lplı'il kadir <'fendi/ er . T'alıkikat 
dos.y<'l ~ri__Pilr1 }"<'te_ l'<'rimli.ş_t_ i r. 

Gazetelerden: Bir adam 
karısını öldürdü Mes'uller 

Meydana çıkh 
Muhtelit encümen 

dünde çaılth 
Ankara, 26 (Yakıt) - B. 

M. meclisinde muhtelit en
cümen Seyrisefain umum 
müdürü Sadullah Beyle eski 
idare meclisi azasından Os
man Kemal,'. mütekait bin
b~ı Hilmi, muhasebeden 
Sadettin ve Divanı muha· 
sebattan Hasan ·Zeki Bey
leri dinledi. 

Roma, 25 (A.A) - Kor
sika adasından gelen Graf 
Zeplin balonu saat on be
şe dogru Roma afakında 
ilerlemiş ve bir çeyrek saat 
kadar şehir üstünde uçmuş-

Zeplin balonu akdeniz et- _ Görüyorsunuz ya bu se ~ 
rafında bir cevelan yapmış talak davaları geçen seneye 
Fransa ve ltalya afakında nazaran çok azaldı 1 

Anlaşıldığına göre Seyri
scfainc 6 vapur sipariş 

edilmiş, parası da Maliye 
nazırı Nail beyin kefaletile 
ve Mahmut Muhbr paşanın . 
ita mektubile şirketlere 

uçtuktan sonra Mısıra git- - Öyle ama ıilih ıatıılan 
miştir: • da fevkalade çoğaldı." 

Rar•Y f(ruvazôrıi oe amiral Daylin 

,\merikanın •hnıpa su
ları iilı»t1 kunıanılanı vis 
amiral Con. l 1 Deytin, dun 
filonun amiral gemisi olan 
Ralcy krun:zürile şehrimize 
gelmiştir. 

Amerika kruvazörü saat 
3 tc Ak<lcniz<lcn limanımıza 

muvasalat emıiş ve Sclimiye 
kı;lasından toplarla sclamlan· 
mış, mukabelede bulunmu~tur. 
Ralcy kruvazörü Dolmabahçc 
öniindc dcmirlcmi~, Amerika 
sc!iri :.\!ister Şov namına sc· 
forct bcşkatibi ve ateşe mili· 
ter gemiye giderek amirale ................................................ 
1911 de verilmiştir. Şirket
ten kefalet alınmadan veri
len bu para için imza koyan 
Nazırın mes'uliyeti mutlak 
olduğu gibi Bahriye nazı
rının Seyrisefaine karşı 
vaziyeti yalnız teftişten iba
ret addolunmadığı takdirde 
de bu mes'uliyet evleviyetle 
varittir. 

Mahmut Muhtar Paşa 20 

beyanı hoşamcdi ctml~lcrdir. 
\"b:ınıiral Dcytin ~~at dort

te kru\1lzönlcn çıkarak sefiri 
zivarct etmiş Ye saat be · 
te yaverleri refakatinde 'ila· 
yet konağına gelerek vali ve
kili :\Iulıittin lley tara!ımlnn 

kabul olıınmu,tıır. 
[Alttarafı 4 üncü sayıfamızdadır] 

nisanda dinlenilecektir. { Amiral vıl4yel konağmJan rıkcırken 





Ruya gibi! .. 

Kadınlann intihap 
hakları kabul edil-

.. diğine dair evelki 
t~nkü gazetelerde epi keyifli 
A ır haber vardı. Kadınlık 
~l.~ı~ini haklı heyecanlara 
uşuren bu haber, ne ya-

zık ki ş· d" . . f 
b
. ım ı,· yermı ena 
ır • k" ın ·ısara bırakıp sırrol· 

muştur. Bilsemki anlar da 
beninı gib" d·· .. .. 1 . . ı uşunuyor ar, 
ışı şakaya vurur ve kendi
lerinin teselliye bile muhtaç 

~l~~dıklarmı en ğür sesim-
e ılan ederdim . 

.. Fakat buna imkan yok, 
~unkü gene gazetelerin yaz· 
.. ıklarına göre, bu mesele 
uzerin h ) l e anım arımız, ara· 
a~nda hey' etler intihap et
nuşler ve kararı veren fır· 
kaya le kk·· · · l LT şe ·ure gıtmış er. 
ney' t . h d e mti abı, yeni kazan· 

• 
1klan hakkı kullanmak, 

s~taj Yapmak gibi bir tem
tın ve tecrübe fikrinden de 

~~krnuş olabilir, ama işin 
ıçınde tslaş ve aceleye kulp 
takmak vazifesini yüklen· 
ınek hayh tehlikelidir • 

... Bir başka gazetenin de· 
~·~ine bakılırsa, bir gün 
ıçınde iki zıt renkte görü
nen hu haber, kadınlarımı· 
ıı r-ok .. .. 

y uzmuş. 

Ben buna - üzülecek bir 
şey bulamadığım için- sa
dece şaştım. 

Hem seçmek, hem seçil
~lek hakkı ... Camın bunları 
ınsanlara fırkalar vermez. 

Bunlar tabii haklardandır. 

1 
Belki, bazıları, bu vcsi

~den ilham alarak hanım· 
!~~· aleminin tatlı bjr ruya 
&ordüklerini, fakat lezzeti-

·t·ne doymadan uyandırıldık· 
.ırını, falan da söyliyecekler. 
~.arsınlar söylesinler, hiç 
ır hakikat kuru lakırdı 

ile buğulamaz. Onların .. .. 
nıuntehibi evvelleri,, ça· 

111ur taşıyan melekler, mÜn· 
tehibi sanileri"de bizzat 
cenahı haktır. 

.. Çünkii hilkatin biitün 
~ınası~t .. anlara hasrettiğini 
ep goruyoruz. Hatta e<rer 

<tllahı . t d"' .. .. k 
1 • n asıs ·anını uşunme 

l)ır "şirk,, bir küfür sayıl
ıı:asa. idi, erkeklerin bu a
~ıstanın niahsulü olduğuna: 
~nanacakttm. Çoğ·umuzun 
)enliğiııdcki bin türlü nok
san bana hep bu şüpheyi 
Verth· · <11!Şhr. •• 

fuslu olan Tiugçufu 
Eaptetmiştir. 

şehritıi 

~~~~---·-----~~~ 

Moskova sefirimiz 
İovyet ricalini ziyaret etti 

l\lcıskn,·a 25 - Ti.irlJye 
sefiri Ragtp Bl!y l\1. Lit\'iııc.ıfu 

Karnham n.: lıaridye koıni

serlip;i crkı.\nından Rol~ta!'H 

YC ı\ lo \'yal-.u f u ziyaret ctmi~
ti r. 
------

Foşun cenazesi 
Büyük merasimle karşllandı 

Parls, i>G (ı\..\.)- l\Jarc~al 

Foşun ccntlzc::-i bu gün bü
yük merasimle lrnldırılınışrır . 
Reisi r.:unıhur lılikı.'ıınet crka-
nı harbı umumide l';a.n~amn 

n1Littdikleri olan lılikli metler
den gelen hcy'ctkr ve aske
d kıt'alar, sefirler nıcrnsimdc 
hazır bulunmu~tur. l\liitenf
fanın rnl~l im abdese defne
dilmi:~ti r. 

Ç/JrRIKLAR 
hURUNC.ll 

biz 

Yazan: Sadrl Etrm S<ınkı . - 30 -
i:nd engırıde kaybolan halelen ne çıktı.. Diye sordu: 

:ıtsız hir rz • . 
id ~emının kurbanları 

ı. Kendilerini .. 1 
ı oy ece sontı 

!!<:.nıeı b· .. . . • 
. ır umıt~ızliğe salıvcr-

ır.ı~lerdi, 

Haaanın kapı .. .. 
ir,.

1 
• • surgusüıüi çekip 

~. 1 Rtrdiğ' · 
olınadılnr, •tun bile farkında 

Hasan: 

- Ne haber, Id ne o u, arzu-

İhtiyar anlattı: 
- Bizi koğdular .•• 

Köylünün 

cevap veren 
tekrar etti: 

biri, kendilerine 

mümeyiıin sözünü 

- Ddvletı aljre tiftik gibi 

adi iılerle mi uğrqrr., Burası 

Bab1ali ... » 

Üçüncü, baımı Sidlıyar._ 

Amcrikada son 
kazalar 

Nevyork, 25 (A.A) - Bir 
tayyare Montgretna <' Pensil
vamie :> de bir ağaça çarmıştır. 

4 kişi ölmü~tür. 

Bir muallim pilotla bir talebe 

iki tayyare atasında Floridada 
kain Pensakola hi.ikCımet tayyare 

karargahında ,·ukua gelen bir 
müsademede telef olmuşlardır. 

Dört rakibi olan bir tayyare 

Cuma gününden beri meydan
du yoktur. Nevyjersey ile Vir· 

ginie arasmda yaplan araşhrma
lar semeresiz kalmıştır. 

c -Dahası var ... kollarımızdan ahenkle tekrar etti: 

şöyle bir tutup fırlattılar ki.. - Ya bizi öldürecekler , ya 

Alimallah soluğu ta~ merdiven- biz onları ölefureceğiz. Vaktile 

lerin dibinde aldık ... Az daha birleşip fabrika yapsaydık mal-

kalsak kanımızı içivercceklerdl. 

Hasan: 

- Ey.. Şimdi ne olacak .. 

Bu gidişle köyü yerinde bu~ 

lamı yacağız.. Ben haber a\dım 

daha bir çok köyler böyle 

imiş... Çıkrıklara haciz 

yormuş! 

- Ne.. Ne dedin? 

konu-

- Çıkrık1ara haciz konuyor. 

Sıddıkıade bir defa elindeki 

çıkrıklarl da aldı mı eh artık 

köyde ne kız kalır ne oğlan •• 

Hepsi onun olur •• H~ köyün 

de yerind~ yeller eser yal .• 

- Allah bilir ... 
Hasanın içindeki ses gene 

1 gürledi, se'i saklamadı 

lanna, malla karş\ koyardık, ama 

artık iş işten geçti, bıçak ke

miğe dayandı boğuşmak gerek, 

Başka çıkar yol varsa s9yleyin .• 

Bu söz üzerine köylüler hep 

birden sustular. 

Hasan elraf ındaki boşluğa , 

anlatmamasına rağmen Sıddık· 

zadeye karşı bir cephe kurmayı 

kü.zel, cazlp bir emel edindi ve 

bir tÜrlil ondan caymadı. 

Henüz görünürde b\r yar~!.m

cı yolstu, ol•a ole, Esma bacı 
bu ite girerdi. Fakat o da her• 

me yeril malı glyile~k diyor-, 

bu kadarla ka1ıyordu, heniz hı· 

geçmiyordu. 

Hasamn etrafı da bombo*tu, 

kar§ısında birbirinden uza~. 

düğlim:;ÜZ, rabıtasız, Lir kitle 

vardı. 
Bu kitle "bütün f elikeline, 

derdine, acısına rağmen her

şeyi levekkelle kar§ılıyor, her
şeye boyun eğiyor, hatla kime 

kimiıı zehir kasesi taşıdığını, ki

min derman getirdiğini bilmi

yor. 

Hatta arkadaşları onun .söz-

lerini saçma, sapan ve çok 

çocukca buluyorlardı. 

Hasan Sıddıkzadenin aleyhinde 

bahsettikçe dostları hep bir 

ağızdan: 

- lstedjğini kendin yap bizi 

.kanşhrmal diyorlardı. 
Hasan onlara bu bahsi tek

rar etli, ao{ıtb~ 

d:m~t etWıııck f·zne 

JllC}i faJİk c-İlİ . 

Oelccc:k celfde 

:mı~ıakt-

Ş'lhit de 

<.i inlc11ilccckli r. Bıııılar ~r:ı:;ıııd:ı 

Dr. l\ları:ııa \'ardır. 

faniyiz, bu gün Yam. yarın 

yokuz.. Dünya . durdukça, Sıd

d1kzade!er ile Hasanlar karşı· 
ka:-şıya kalacak.. Adı Sıc;dık 

olmıyacak da Yusuf olacak, 
· Kenan olacak, Kenan olmıya

cak ela Ahmet olacak, bundan 
ne çıkar? Sıddıkıadc ülür, ye-

rine bir Kıddıkzade gelir ve kıır

şısında faiz alınacak köyle, re· 

hine koydurulacak iççama~ırları, 

haciz edilecek hayvanlar, tez

gahlar bulur. Köylin kızı, o~laru 

onun olur. Bana gelince, bu 
i§ler vızdır vız .. 

Köylüler Hasanın yanık ge

len sözlerini dinledikçe, hatta 
gözleri yaşarır fakat alıimadık-

lan mantık kendiJerini cevap 
vermekten menederdi. 

Pek çok defa söz catalla,

h mı? Dudunun kocatı kölüler: 

- Haydi nbdeJt lazdeyiıı 

dive se~enir. Kö·~lüif'r t ·n:-k .~ . . 
ibriHaini elleri'l<' alarnk o·bd ı.ı 
dı1arı çıkıvcrirladi. 

Hasan l5ı.anbuld1 ne 7.aıt aı1 

aklındakinden bah-setfüe kö:,. lü· 

lcr birer belıırne buldular, .: 
Ha~anın sö7.lcrinc cernp \'er
mediter. 

Yeni bir fikirle kar~ıla,ıra.:
tan korkuyorlı1rdı, 

Bu korku onlcınıı bede-rılni 

Basanın sözleri önünde diken 

diken _ediyor ve Ha :anın dii

§Üncell!ri oıılarm vücuduna alc;·

den bir gömlek gibi gc·çi} or 

yakıyor, mütemadiyen kavuru
yordu. 

Hasan gün geçtikçe arkadaıı

larile kendi arasındaki f aı kı 
daha iyi anlıyor, uçurumun de

rinleıtiğini daha deh~etle görü
yordu. 

(Bitmedi) 



_Fr~nsız kadJnı f !"~ı:;~e~I 
intihap hakkını aJamıyacak mı? Yeni mahkemeler 

r( ~t fJ!'.lfı blr:r.cl < a~ıfamı;ı:dadır] 

eserler yazmışlardır. Böyle 
olmakla beraber kadınlara 
siyasi hukuk bahşeden ka
nun meb'usan meclisinden 
bile müşkülatla geçti. 

Meclisi meb'usan sene· 
!erce taallülden sonra ka
nunu kabul ederek ayana 
gönderdi. Fakat ayan inti
hapçı kadınlar karşısında 
aşılmaz bir Kafdağı gibi 
yükseldi. 

Şurası şayanı dikkattir 
ki M. Puankare ve bir çok 
münevverler kadınların hiç 
olmazsa belediye intihaba
tına ve nahiye idarelerine 
taraftar oldukları halde a
yanın kısmı azamı kadınlara 
ait bir kanunun mecliste 
mevzuu bahsolmasını bile 
istemiyorlar. 

Ayanın bubapta göster· 
diği israra karşı, femimizm 
aleyhtarı ayanın kanun mü
zakere edildiği takdirde 
aleyhtarlıklarını haklı gös • 
terme!. için esbap bulama
maktan ihtiraz ettikleri 
iddia edim ektedir. Fransız 
efkarı umuıniyesini fevkala
de alakadar eden bir me • 
seleyi müzakereye bile lü • 
zum görmiyen meclise karşı 
muhtelif meslekteki Fransız 
gazeteleri hücumdan hali 

kalmıyorlar. 
"Tan, gazetesi gibi ağır· 

baş ve muhafazakar bir 
gazete bile yazdığı bir 

makalede diyor ki: 

HnıirHI ~HYliD 
[(\naralı binnd ••}ılamızdadır] 

\mira!, Yali Beyle yarım 

~aat kadar ı;örii~müş ve ken
lİi,inc çay \ e pa:<ta ikram 

cılunmu~tur. 

:\mir~! lıilah:ırc kolordu 
kunıamlam Şükrü ~aili Pa~a 

)1 \·c bahriye kumandanını 

ziyaret etıııhtir. Bugün saat 
11 de Yali, kolordu ve bah· 
riyc kumandanları knwazöre 
ı;idcrek iatlci ziyrette bulu

nacaklardır. 

llahriye binba~ısı Ertuğrul 
hey amirale mihmandar tayin 

cdilıni~tir. 

ı\miral Deytin Yc !ilo er
Uııı harbiyesi zabitanı To· 
kıltlıyan oteline misafir edil· 

nıiılerdir. Krurnzür Jimaııı· 

mmia dört ni;ana kadar 

k:ılacaktır. 

Am~riJ..a sefaretinde amiral 
~crPnc bir ;tiya!ct ,-c resmi 
bir hain vcrikcegi gibi Ralcy 

kriiı ;ı?ür<iııde ye '.\leddiycdc 
mııhabil ziya[etlcr ycril~cck· 

tir. 

:\mira! kcııdisilc giirli~en bir 
muharririıııize ş,ı beyaıınatta 

bu: u 11111 ıı ~tur: 

I~ıanbııl a bir de
j~ı f')('J senesinde 
~·ı•l 111iş l iı n. .5e lırini;:;i 
ı·ok S<'l'<'rİnı, roklan J , 

b<'rİ t('krar 15·el111<'k 
istı)·orrl1111ı. Bu iti. 
lıfl rl o ;:;i ya ret inulen 
p<'k /llCllllllllll/111. 

Raley kruvazörü 

Rakv J..nırnzünı 9000 ton 
h~~nııııda 'c son si>Ccm bir 
harp ı;tıııisidir. Zabitanla 
hcr:ılıtr 500 miircttehatı 

"Vanlır. t;cınide staİ\cr .\me
riknıı zabitleri r.le bulunuyor. 
Ceminin tuhi 556 bdcm, 
ili kesimi 19 kademedir. 

ı,ı..endcriyc \•e r layfa ta· 
rikilc linıanımıza gelen Raley 
krm aziirii lstanbuldan sonra 
di~er .~ kdeniz limanlarını da 
:ôyarct ctlccektir. 

"Fransız kadınlarının yü
züne karşı böyle şiddetle 
kapısını kapamak doğrusu 

zarifane bir hareket değil
dir. 

Kanunun yakında müza· 
kere edileceği hakkında bir 
vaatte bulunmak ayan 
meclisi azasını bir kayt 
altına sokmazdı. Böyle bir 
vaat edilmiş diye hemen bu 
Mayısta kadınların eline İn· 
tihap puslası sıkışlırılmıya
caktı.. Muhalifler müzakere 
için zamanın fena intihap 
edilmiş olduğunu ileri sü
rüyorlar. Acaba sözleri 
doğru mu ? Mesele pek 
nazik bile olsa nezaketini 
ileri sürerek ebediyen ta
liki cihetine gidilmesi mu· 
vafık mı? 

Bilmeyiz "Tan" ın mü
talaaları Fransız ayanı üze· 
rinde ne kadar tesir göste
recektir. Her halde şurası 
muhakkaktır ki, son ayan 
kararında kadınlar lehine 
temayül çoğalmıştır. Eğer 

Ankara, 26 ( Yakıt ) 
Burada hazirandan itibaren 
yeniden bir ceza,bir de hu
kuk mahkemesi teşkil olu
nacaktır. 

Emanet davayi kaybetti 
Ankara, 26 (Yakıt) -

Hükumetin lstanbul Telefon 
şirketinden aldığı menfeat 
hissesinin Emanete ait ol
duğu ve şimdiye kadar alı
nan 600 bin liranın Şehre· 

manetine verilmesi lazım 

geldiği iddiasile Emanet 
tarafından Devlet Şurasın· 
da açılan davayı Emanet 
kaybetmiştir. 

Viliiyetlerin idaresi 
Ankara, 26 (A.A.)· Vi

layetlerin idaresi kanunu 
haftaya meclisten çıkacak
tır. Kanun valilere genış 
salahiyetler vermektedir. 

Birletmiyecek 
Ankara, 26 ( Yakıt ) -

Vilayetinizle Emanetin bir
leştirilmesinden tamamen 
vaz geçilmiştir. 

69 muhalif rey de yavaş 1 1 
k d 1 f . Kari Mektupları 

yavaş a ın ar tara ına ıma- .. __________ • 

le edilebilirse iş kanunun 
müzakere ve kabulüne kala
lacaklır. Feministlerin id
diasına bakılırsa ayan ka
nunun müzakeresini bir 
def' a esas itibarile kabul 
ederse muhalifleri kandıra
rak kanunu meclisten ge
çirmek ve kadınlara hiç ol
mazsa beledi haklarını ver· 
mek fevkalade kolaylaşa
caktır. 

1 Memleket haberleri 1 
İzmirde garib bir iskan 

sui istimali oldu 
lzmir polisince oldukça ıııl!

lıiııı bir bkan sui istimali iızc

riııde tahkikata başlaııııı15!ır. 

Kemalpaşa kazasıııııı l(ızılcai

ba!S karyesinde otuwı fiiibeli 
Nuri oğlu Recep Efendi naınm· 
da bir zat, emvali metrukeden 
birine talip olmuş ve işlerini 

takipte mü~külat çektiği için 
Karantina civarında otııraıı mü
tekait yüzbaşılardan Ooıııan 

Elendi ile bu iş itin görüşmüş.. 

tür. Osman Efendi, işin takibini 
ııhtesinc alınış ve Recep Efen
di de 1050 lira verıı~yi kabul 
etmiştir. Recep Efe:ıdi Owıan 

Efendinin sözü üzerine isk5n 
dairesine bir istida vermiş ve 
sonra avdet etmiştir. Aradan 

geçen zaman zarfında o~ıııan 

Efendi, kendisinden bir defa 

100, bir defa 120, diğer bir 
defa da 400 lira olıııak fizere 
epeyce para almıştır.l\lütealııbcn 
aldığı meblağla bu para 800 
lirayı bıılınııştur. 

Nihayet bir gün Osman 

Efendi kendisine bir haber \ 
gilndererek evi keşfe gelecek
lerini bilılirıniştir. O da"'ımıaıııe-\ 

lesinin bitmek fıurc bulıındıığu-
1 ııu z:umederek sevinmiştir. 

Nihayet fayin olunan giııı 

gelmiş ı·c lzıııirden köye gelen 

bir otomo1'il keşif heyetini 
getirmiştir. Bu heyet, 1'eudisin 1 
iskt:n amiri sıfatile takdim 
eden iskan muakkiplfl'indeıı 

İsmail Efendi ile mühendis ol
duğunu iddia eden Hıkmet 

Efendiden müteşekkildir. ! !eyet 
o geceyi, geçirmiş sabah olmuş 
ve heyet mi:nazaalı bulıındn 

eve giderek sözde keşlini yap

mıştır. 

Osman Efendi bu münasebetle 
kendisinden 200 lira daha 

koparmıştır. Recep ağa işin 

biteceği sevinci ile heyeti teşyi 

elıııiştir. Aradan diraz zaman 
geçmiş. bir yün ev davasıııda 
ka}bettlfl \'C vilayati şarkiyeye 
gitmesi icap ettiği, evin mu~
rızıııa vcrildii!i kendisine tebliğ 
olunmuştur. Recep Efendi ne 

oldu,Kuııu bilmiyerck derhal 

Bck4rhk vergisi 

İktisa di vaziyet cebren evlen
dirilmeyi meneder 

Yozgat meb'usu muhteremi 
Süleyman Sırrı B. Efendinin 
bekarlık vergisi hakkında mec· 
lise bir takrir verdiğini okudum. 

Meb'usu muhteremin içtihatla-
rına hürmet eylemekle beraber 
bu fikri hiç de musip görmedim. 
Süleyman Sırrı B. Efendiye 
sorarım : 

1 - lktisaden, ilnıeıı ve ir· 
fanen bizden yüksek derecede 
bulunan diğer ıııillellerin teksiri 
nüfus hakkındaki siyasetlerini 
takip etmişler midir ? 

2 - E'.tlniş iseler misal ola
rak Fransa ve ltalyanın bugün

kü vaz'iyete gelmeleri ıçın 
takip eyledikleri ve vücuda 
getirdikleri çocuk bakımı disip
lininin ne surette meydana 
geldiğini derhatır etmişler 

midir?. 
3 - Memleketimizdeki umu

mi hayat bahahhğını nazarı 

dikkate almıyarak Sübjektif bir 
noktaya mı istinat etmişlerdir?. 

4 - Sokaklarda, her köşe 

başlarında henüz konuşmasını 

yeni öğrenen zavallıların sabah
tan gece yarılarına kadar yalın 
ayak, aç ve biilaç dolaşmalarına 
ne sııretle mani olunabileceğini 
düşiinnıüşler midir? 

5 - Bakınısızlıktaan beniz

lerindc kan olmayan mektep
lerdeki binlerce yavruların hali 
göz önüne getirmişler midir? 

Tepeba~ı 
Tiyatro • 
ounda bu 
ı~ıam saat 
21,30 da 

Arnavııtköy: 
Sel&batti.• 

11111111 
Bekarlar 

Komcdi3 perde 

soluğu izıııirde almış şikayet 
etmiştir. 

Osman Efendi ile lsmail 
Hakkı Bey tevkif edil:ııişler ve 
isticvap olunmuşlardır. lsmail 
Hakkı Efendi kefaletle tahliye 
olumuştur. Hikmet Efendinin 
de tevkif edilmesi beklenmekte· 
<lir. 
Ralık.esirde şayanı 
dikkat bir hadise 

Bahhsirde Vicdaniye mahal

lesinden küçük lsnıail namında 
biri leci surette sarhoş olarak 
elinde tabanca ile müteaddit 
kimselere hücum etmiş bilAlıare 
kendisini derdest eden iki polis 

memurunu da çakı ile yarala· 
mıştır. 

VAKiT '.\fart 

f nıniyet son ı iı em n~ m~zoye es 
Müzayede• 
bedeli 

180 

Kat'! karar ilanı 
muhammen. 
kıymeti 

433 7240 

ikraz nterhunatın cins \·e ne\ "if• 
:"\o nıe\ ki ,.e ıuü5tcnıilau 

:.\levleYihanc kapısında Katip• 
murat mahallc;;indc Katip Mu
rat canıü şerifi sokağında eski 
14 mükerrer ye yeni 37 nu. 
maralı yüz arşın arsa üzerine 
mebni ahşap iki kattan ibaret 
dört oda, bir sofa, bir mutfak 
ı;c altı yiiı yetmiş dört arşın 
bahçeyi havi harapça bir ha· 

Mrçlanuo 
lıınl 

nenin tamamı. Cemi E. ve Zehra lT. 
5020 11205 10939 Ercııköyünde Sarayicedit ma

hallesinde bta>yon sokağında 
biri i\i yiiz yetmiş yedi arşın 
arsa üzerinde bir katı kargir 
diğerleri ahşap olmak lizrc iiç 
buçuk kattan ibaret on altı oda 
iki sora, bir mutfak diğeri 
yüz elli beş arşın arsa lizerinde 
ahşap bir kattan dört oda, bir 
kuyu ve iki yüz arşın arsa 
üzerinde kagir birer kattan 
ibaret iiç dükkanı ve yedi 
dönüm yiiz altmış sekiz arşın 
bahçeyi haYi iki hanenin 

135 307 

310 585 

130 858 

295 589 

645 1209 

tamamı fsmet II. 
10940 Beykozda Karnkdere cadde-

sinde eski ı 12 ve yeni ı 04 
No. doksan ar~ııı arsa lizerin· 
de ahşap iiç kattan iiç oda, 
iki rofa, bir mutfak \'e yetmiş 
:ırşın bahçeyi havi harap bir 
hanenin tamamı Bodos EF. 

13085 Beşikta~ca Abbasağa mahalle
sinde Yelic!eııdi sokağında es
ki 9 mükerrer ,-e yeni 3 No. 
doksan arşın arsa üzerinde 
kArgir iki kattan ib:ıret ve 
iistlinde odayı havi ahırın 
tamamı Naciye lJ. 

13570 Kasımpasada Camiikebir ıııa
lıallöinde Tabakhane kapısı 

caddesinde c~ki ve yeııi 6 
No. dok~an ar~ın arsa iizeriıı· 
de ııhşap iki kattan ibaret 
altıdu, bir so[a, bir mutlak 
ve yü:t alcmı~ iiç arşın bah
çeyi havi eskice bir hanenin 
tamJmı Re~idc H. \ c Hayrettin Ef. 

14274 llasköydc Kiremitçi Ahmet 
çelebi Parmakkapı sokai(ında 

.. eski 4 ııılikcrrer ve yeni r O 

No. doksan ar}ın arnı iLıcrin-
de karkir üç kattan ibaret 

iiç oda, bir ,of;ı, bir mutfak 

ve elli arşın h:ıhçeyi havi 
bir hanenin t:ınıanıı 

Salih Ef. ·ve Adviye IJ. 
14514 Çgalo~lunda Cczrikasım pa~a 

mahallesinde '\lolla feneri so
kajı;ıııda eski 6 nıilkerrer ve 
yeni 28 ~o. bir kısmı dok5an 
arşın ar<a (izerinde alı~ap iiç 
kattan ibaret üç oda, iki sora 
bir mutfak ve dijter kisnıı 

kılq~ir iiç buçuk kattan ibaret 
iiç oda, iki <;ofa, bir kuyu 
\'C hir sarnıcı ha\ i iki kısma 
mlinkasim ve otuz sekiz arşın 
bahçeyi havi bir hanenin 
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Darülbedayide: • Melekte: 1 1 

Kör ve G6rücii Buhran 

O Elhapırada: Majikteı CJ 
1 

' 

, Gelin duva~ Mavi Tuna güzeli 

1 
1 

Operadaı Asrtde: 
Ka:ıeklar Esaret zincirinde 

O OD U O 
• c:--!IC49::IC ::t~= ::J~C oceo~S 
1 Yarın akşam Asri Sinemada 1 
M edilen meşhur ve dilber Hint dansözünün şayanı f W hayret maceralarını büyük bir hakikat ve realizm 

1 Mata Ha~i~ C~~Üs dansöz~ 
Filmin iraesine başlanacaktır. ~ f Bu emsalsiz şaheserin herkesçe görülmesi elzem· 1 

dir. Meccani tombola • Büyük varyete proğramı. ~ 
c .a:Jc-.::şc est:--::1C!Jc..--,c~::wc..-.~~ 

kcrrer ve yeni 44 No. dok-

130 

160 

6700 

san iki arşın arsa iizerindc 
altı k4rglr iistü ahşap olmak 
üzre bir buçuk kattan ibaret 
üç oda, bir sandık odası, iki 
sola, bir mutlak be? yiiz yet-
miş be~ arşın bahçeyi lıa\'i 
harapça bir hanenin tamamı 

Vasliye il. V. Ahmet A~a 
248 1!5271 Ayyansarayda Hocaali ma-

hallesinde l lamam sokağında 
eski 54, 54 miikerrer ınakltıp 

ve yeni 54 No. altmış yedi 
arşın ar;a iiıerindc kilrgir iki 
kactan ibaret iiç oda, iki kii· 
çlik sofa \'C on üç arşın bah· 
çcyi haYi bir hanenin tamamı 

Ayşe Tıllı 11. 
560 15704 Galatada Yo!cuzade mahalle-

16065 

sinde Kartopu çıkmazında 

eski 7 Ye yeni 7,7-1 Numa 
ralı yiiz arşın ar'a üzerinde 
ahşap iki kattan ibaret üç 
oda. bir sofa bir mutlak ve 
yirmi ar~ııı lrndar bahçeyi 
ha\ i harapça bir hncnin ta-
mamı 1 lıi,C) iıı ı :~ . 

ı 687 J Bey oğlunda Kanmrhatun nıa-

hallcşinde Eııliyokuş n ~·u· 

kur sok:ıkta e>ld 22, 20 ıııli

kerrer ye 22 nıiikerrer ve 
yeni 26, 55-57 :'ilo. yiiz elli 
iiı; ıırşııı arsa üzerinde enli· 
yoJ..uş, cihetinden kargir beş 

'e çukur ,oknk.tan altı kat· 
tan ibaret \'C altında iki 
dlikkilıu müşteıııil Ye birind 
daire dört ve 2, 3, .J. daire· 
!er beşer oda ve birer rnlayı 
ve 5 duire iiç oda ye bir 
c;ııııaşırhğı \'C bir koriı.lor 

ve birer mutfağı ye beş da
ireyi ve elektrik YC tcrkrıs 

tuıibatını ve mliştcnıilatı •a· 
ircyi lınvi bir apamnıanııı 
tanııınıı Fatma 1 1 

t;ınıamı. Eıııtne Faika il. 9180 31813 1~051 i\kliı:lard:ı l lace 1 le na ha-

145 280 

360 900 

75 35:S 

ııs 297 

f4645 

14669 

Cnk:ıpaııında Yavıız ersinan 
mahallesinde Leblebici <oka-
j(ında e,ki 10 \'C yeni ı 2 No. 
elli :ırşııı ar;a lizerinde karı.'İr 
iki kattan ibaret liç othı, bir 
<ofa. bir mutfak altında dük
kanı \ c virmi sekiz arşın 
bahçeyi ha\i bir hanenin 
tamamı lbarahim Ef. 
Balamı Koca Ali mahallesin· 
de Demirci sokağında e>ki 26 
ve yeni 30 X altını~ ar~ın 

ar;a tizcrinde nıaa hotlnım 

kar!(ir iki buçuk kattan iba
ret dürt oda, bir rn[a, mut
fak, bir kunı \·e kırk ar~ııı 

bahçeyi haYi bir hanenin ta-
mamı. l layrettin F:f. ve Safinaz 1 ı. 

14930 Kandillide Ayazma sokaj!;ında 
eski 'c yeni 7 X yiiz al tnıış 
ar~ııı arsa lizeriııdc alı~ap iki 
kattan ibaret be~ oda, lıir so
fa, bır mutlak, bir kıl\ ıı \C 

sekiz yliz kırk ar~ın bahçeyi 
h:n i bir hanenin t:mıanıı 
Bo~os Y aldı;-:cıyan ve Selim 

efendilerle .\stine IJ. 
15243 Balatta Hacı J,a maballe,inde 

Hacı '\!usa çıkmazı sokagııı
da .+ ~. yüz on sekiz ar~ın 

ar'a üzerinde ahşap liç kattan 
ibaret altı oda, bir ;;ofa, bir 
mutfak Ye sehcn bir ar~ın 
bahçeyi ha\"i bir hanenin ta· 
nıamı, · Şahver J J. 

1 :S252 Anadoluhi::anııda Göldi ıııa-

hallesinde eski Göksü ye 
K• l·u sokaj',1nda e>ki 7 mü-

655 

tun mahallesinde P:ı~aliınanı 
caddesinde e,ki ı 28, 131, 'e 
yeni 49, -19 • 1 42 numaralı 
üç bin altı yliz doban ar~ııı 

arsa üzerinde iki adet lulrgir 
birer katlı depo ile iiç yiiz 
yirmi arşın üzerinde ahşap 

depo \"C on altı :ır~ın lizerinde 
kıirµ;ir bir odayı \'e yedi yfö: 
ar;ın bahçeli liç bin iki yüz 
kırk dokuz :ır~ından ibaret 
dajt mahaliııin tmııamı bıııct -:,ı,liı c 

Zekiye ıc l l:ıcice 11. ve lbrahiııı 1 ialil l · 

3574 ISJ-1:' Kadıköyiindc Rasinıpa~a nıa-

lrnllct.indc c>ki 1 laydarpa~ 
) eni L'zun hafız >okajtıııda 

c:;ki GO mlikerrcr n yeni .+8 
numaralı yliz yirmi ar~ııı ar
sa lizcrindc ldrp;ir liç buçuk 
kattan ibaret yedi otla, Uç 
rn!a, bir mutfak, bir mtiştc· 
rek kuyu \"C haııuıııı yliz on 
iiç ar~ın bahçeyi ha'i bir ha-
nenin tamamı '.\lcdıilıc 1 1. 

Yukarda cins ye ııev'ile mevki 'e mli~tcmil:\tı yazılı cnıl<i' 
hizalarında gö,;terilcn bedellerle talipleri lizcrindc olup ·1 

nban 929 tarihine rniisadif çar~anıha gliııli saat on bıı~ukc ::·• 
itibamı ımiıa) edeye miiba~eret olunarak 'aat on beş buçııHa 
( kiymeti muhamnıenderini tecaviiz eyledigi takdirde ) ı..aıi 
kararının ke~idesi mukarrer bulunduğundan talip ohıııl;•rJI' 
mczkt\r giiııde :;aat on beş buçujta kadar Sandık idarc,iııc 
nıliracuat eylemeleri ve on beş buçuktan sonra nıku bt:lac:,1; 

mliracaatların kabul edilnıiyeccği Ye nıezkt\r emlake C\ Hk" 

-t.1Bp olanlsrın katl kanır c>n:t>ında hazır bulunnıadıl,ları ,·c 

b;ışka talip zuhur eylediği takdirde e\ clki taliplerin kdfiyct 

etmiş addolunacakları liizıımıı ilan olunur. 



-•i Saım . 

CUnıagünüyaPllacak Kıikoşusur 

s,,or 

-·-
~u 

t" ' 
1

" ha\ ı:ırm k roğulc j bslıyacak ve hr!çtc (3500> 
l • 1 ınen ro,.ııl 'l l··r metre kadar bir m~afo üze· 

Pence yapan. makine 
-- -Bir dr~-~ada oh:.ı eski ayakkftbıyı 

ycpye ı._ı ı;:::;~?~i;:::~rJ 
ya pt yor liit-lr .A'.>J'-Y~ııt! 

Son iııgiliz 
Jn('('OlUaltl -
rınıla ycııi • 
bi ı· maki ııe-' .. 
ııiıı resmi ,., 
buna ait ha-

UUNU 
Bir pençere 30 ingiliz lirasına 
Oslodaki dü~ün alayını seyretmek için 

bu parayı 
veren ol
muş 

'Noncı~ \C-
• 

lialıtı pı·cııs 

rı::ır ile is
,·('c kralının 

• 
tı.ıarı 1 ·• l 

a Ze &ıksık ıııl~tiımdtıı rind d:v~m ftltiktcn r~nrn gcıı.e 
lı k:ed. . 

f' 1 " Ş.:ndiye bdar mektep rahasın<la yapuacak son 
ll~ı:ı c l 

ilk dört k~ucunun nıensup 

olduğu takım birinci addedile • 

cek ve bir kupa kazanacaktır 
zı ıııallııııat A )Tıca fut it.barile de birinci kızı IH'Pıı~c~ 

~farıanııı iz

diYa~lan :ı-

b rıl: I ' a.a• sara} ın , Ro. Lir tur'a ikmal ı:d.l~ctltir. 
0 

Jin lerup · . .. b ı 
"" ~ ' mu, a axa 

1 •nı k 
kıyın t' L· <>iuları bu sahada 

.ı .r •a .. 
c!Ju'-. yu gayret mevcut 

•"% .. 
ll ı;osteriyor. 

u tümled 
ko!ej . en olarall Robert· 
v '-ta!ındaıı trrtip edilen 
e 'Orı haf..al 

r.1üı;:ıbaka Rol.e-rıkolej, De-

ş'.kıoş, Harbiye, ve Tatavla, 

Taksim, Yeni yıldız) takınılan-

nın tntip etlikleri muhtelif ta-

kımlar ar&ında cereyan edecektir. 

Koşuya her takımdan aırgari 

ikinci, üçüncü ve beşinciye birer 

madalye vedecektir. 

Atletlere güzel ve muvaffak 

Lir koıu temenni ederiz. 

Eskrim antrenörü 
Eskrim antrenörümüz M . 

Grodeaki dört , beş gün evvel 
l;y<1in arın hummalı faa- beŞ ve azami se!..iı. atlet iştlı-ak. 
b e '<"bep 1 k k ede-ektı"r. eskrim şampiyonumuz Enver u c o an ır oşusu ~ 

uma sabaJı 
1v\. ı yapılacaktır. iştira!.. edenler arasında ilk 
· ll!abıka d 

o~da D aabahleyin sı:at dört k°'ucunun a!aca~ı erecc 
''-0bertk 1 · b d H k 

beyle antrenman yaparken ayağı 

incllmek ıuretile rahats12.lnnm17tır. 

Muallimin ool ayağı elyevm "atındak· 0 eı mektebi el· muto er ir. er ·oşucu muvasa-

Koıu ı 
1 
tırlarda yapılacaktır. !at derecesine nazaran puvanolan alçıdadır . Kendisine geçmiş 

llır••tobı 
· n spor ıah1sında alacak ve neticede en az puvan olsun deriz. 

İstqnb l ı· k "d. · t• ·ı,. t u emva ı metru e mu ırıye ı ı ana ı 
ltıııu 

ll.,:~lıı mahallesi rnkağı numaraaı kıymetl muhammeneıi 
\j. . Hase}ina!la T alcsinı attk 37 cedit 39 6000 lira sekiz ıahııte 
ıı,z~ııııL\b : Ümin katile 4 hı ve targır olup 6 oda bir mutpah ve iki haliat vardır. . . 

llıiilcı •elcıı sene ve müsavi ıabıtte tediye edil.mck üzere balada evsafı muharrer klirgır hanenın 
ll.J.::; 600o lıra l:ıymeıı muha.ınmeııe ile ve kapalı zarf usulıle müzayedeye çıkarıldı. Tc!'!'f zarflar 
ı.,. 1onhiDe müıadıl pnar gilnil saat 15 te tü~at ve bil"istizan hazineden alıııacak emre göre ,mullJl!de 
hııııt,~" buluaclu uadtn talıplsın yü:lde yed1'luçulditıabll<!I · fiO lira. teminat akçeleri vcy.a muteber . 
S llıe~h,-1. " l oL 1 ... • "' H J ' •rıı~ . ..,...,...., )'e•m .. e saati ın-..zkiir~ Emvııli nırır<ıkc ıatış <omiıyonuna mW"acaal ey cmeıeri. 

Mahallesi Sokağı No Nevi Kıymet bedeli muhammenesi4000 
llo.. . . lira mdsuh bedeli ihaleat 

~ı Yeni mahalle Atik pazarb~ı 84-86maklup maa dükkan 7600 
~1llftt . . cedit mektep c,dit 1 h:ıııe 
ı\i nıılaıı: 

\~.~·. ilı ııruthak, 4 hala sarıııç ve bir ~iktar bahç,yi havi 
929 ~ cvaafı muharrer hanenin lıedeli sekiz senede mukassaten tediye edilmek üzre 2-4-
llıııha~ılıine müıadif salı glinü ıaat 1 5 te pazarlıkla müzayedesi mukarrerdir taliplerin bedeli 
•ıııvll!; llıcııentn yüzde 7 ,50 heo:abile 300 lira pey akçeleri ve yı muteber banka me!..tuplarJe 

llıelruk Batı komisvonuna müracaat eylemeleri. 
. . . ·- . ... . , ~ .. . 

Acıaıat ve marsallarda hissedilen 

hat &ğrilar romatizmanin ilk alA· 
l'lıetı11r·d· ı ır . 

Spirozal 
ııı mahlulü 

tın zemandanberi tecrübe ile sabit olduğu 
1 üzere alıriıldüğü yere güzel bir 

1'~l:"Jıt aültunet verir . 

~ 
cı:. Akşarn san' at mektebi açı'ıyor 

~· •le~ t 
·';:ınd· a rnekteb;nde 1 nisandan itib;r,n d-r~lere 

•tı ı 1T1 • 
U•aneı taleJenin nıi:racaatlan. 

başl2.· 

~~~MA y• M URZAGİ - f SITMA 
LllC - Zafiyet ve ıc uvvetslzllk hataıınd~ 

~~NYUM LABARAK 
zı111, Gafil hum~,. huat şırıbtnı tallın.al tdlDll. 

Yeııı.kte 
n •Y'f6' •• n •onra o•~ uı. ~· tııdel\I. 

Ec~n•'-"<k 
tatltır ı •- ı.. Fl'tlll & y~ & CtlJ 

' ' Jtu• ~ •AN.I 

Mis kolonyaları 

Kolonyaların en iytaidıclır. B.r ıec-

rübe kôlidir. Her yerden arayuıız. 

OPE:RATÖR 

Halil Sezai 
RASl R ~l'EMELERl 

Fistül ve sıracalan ame
liyatlı ameliyatsız elcktrildc 

tcclaYi ve bilcümle ameliyatı 

icra eder. Öğleden sonra Di

van yolu Acı hanının No. 20 

KaJı/eôy ik'nd sulh hukuk 
lıd](mlı'ğinden: lran tabasındar 

Kadılı.öyünde Bahariye cadde
sinde 96 N. da mukim Ali efen

dinin hacrile lcendisine ayni 
hanede sakin Şevket. hanımın 

vasi tay:O olunduğu ilan olunur. 

V ELU1" A SABUNU 

'ar. 
Bu otuz 

:ıyaJ.:k:ıbıvı 
JJfrdcıı 'i1ir 
d akkuda 
peııc;el eyi-p 
YCl'Cll şaya-

-lıi rr n Oslo 

şclıı·iıı<lc t<·s
it ol~ııınıus-• 

_A_l_m_a_n_p_o~li_s_i _y_e...,.n'"'!'i ..... v_e_m~ü-e-s-si!""r-. tur. 

ı bir silihla teçhiz edildi izdi,uç ıııcı .. lsiiııi pek 

111 lı;ıyı·ct. hit'icıh:r lır. 
• 

Kücük bir cocuk ta-. . 
rafmdan idare edilen 

hu peıı~e makinesi soıı 

zamaııhırda İ ııgi 1 tere

de deı·akap taaıuıııüın 

etmi~ ve ayakkabı 

taıııircileriı c is kalma-

' parlak olnnı~ ye halk cad-

1 delcr<lcıı gec;en düğün 

1 alayını seyretmek ic:n 
1 l. .. • 

/ radde üzcı·inde his~ bir 

• 
ııııştır. Çünkü bu ınaki
ıı~ pençe yaparken 

a.yni zamanda ayakka

bıınn sök.iik.leriııi dike

rek yepyeni bir hale 
gelirıııektedir. 

1 1 yeri boş bırakrnanu~
~ lır. Jlatıa İngiliz ıııec

rnualarıııın y:ızdığıııa 

•• 
P.llman polisi• g6rülen lüzum üzeriııe yeni ve çok müessir 

bir sılahıa te<;hlx •ıt"ı Bıı dört polisi her h8*gl' bi~ vak'a 
mahalline aıüde götüren kuvvetli bir motosikletir. Polisler uzun 
menzilli ağır , tabancalarla ve bombalarla milcehezdir. 

Dişleri muhafaza etmek hayatı kurtarm4kiır 
Seyrisef ain Otuz senedenberi 

.arzı istihzarındaki ne· 11-----------11 
faset ve kudreti fenni- Trabzo~ i'<in~i posla>ı 
yesinden naşi her ke- (CUMHURİYET)vapuru28Mart 
sin memnuniyetle isti- Perşembe aiı:taım Calaıa nhtımın-

ma\ ettiğiPerfev dan hareketle Zonguldak, İnebolu, 
• op, Samsun, Ünye, F alsa, Ordu, 

''•; Diş macunu Cireaun, Trabzon, Riıe, Hopaya 

veya p erlCV gidecek ve dönüşte Pazar isltcle
ı~e Rize, Of, Sürmene, Trab-

DİŞ fOZU zoo, Polaı.ban•, Cürele, Cıre· 
Bu maksadı temine kafidir. 1110, Ordu, Faısa, Samsun, Sınnp 

lneboluya uğrayarak gclecekhr 

ı lsta.nbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 
İzmir sürıaı postası 

1 
Satılık vapur - llaliçtc Ay<ıkapı önıinde demirli, 

R mat muhala1.a idaresine ait l\lo! l muhammen !xldcli 

ı 0,400 lira, ihalesi 17 nisan 1929 tarihinde pazarlık sure· 

(CÜLCEMAL) •apuru 2'J Mart 
Cuma 14.30 de Galata rıhıımın

dan hareketle Cum•rteıi .. bahı 
bure gıdecel: ve P ozar 14 ,30 
da lzmirden lıoreketlc P •zarıesı 
gclecd:ıır. 

tile btanbul deftenl:ırlığında yapıl:ıcaktır. 

+ Kiralık 'DtildcAn - Tophanede kışla, altı üzerinde 

salonu vardır No. 361, kira~ı 300 lira, müzayede 17 nban 

1929 da Defterdarlıkta yapılacaktır. 

Vapurda müke_,,i bir Or. 
kestra ve Cazbant mevcuttur 

Zayi - lst<ınlıul iıhahir 

gümrllğündcn aldığım dok"ın 

göre, eaddc üzerinde 

durularak lıir yer ve

ya prııcerc otuz İııgi

\;z lirasıııa satılmı~tır. 

/!;:inci Ticaret mclıkemesindm 
l"ncu Yahya Kcmnl ,-ekili 

tarafından mliddd aleyhler 

Calat:ıda Kemer Altında ek· 
meçi fırınmda Yakup Ye bi
raderleri , ülcyman .-c :\lus
tafa dcnclikr aleyhinde ika
me olunan davadan dolayı 

tcblıl\" olunan lılyiha tebliğ· 

namckrinc ,·c-rilcn mc~rııhat· 

ta mumailcyhimin clyCYnı 

ikametgahkırı meçhul olduğu 
~lTh ,.c ta,dik kılınmış ve 
t<ıhkikat hakimliğince de mu
nıaikyhimc bir ay muddctle 
i),\ncn tdıliR"at icra,ınıı karar 
verilmiş ve ycvmu tahkikat 
olar<1k 30 nisan 929 salı 

günü aat 14 te tılik kılın· 

mıs ye olhaptaki dıı,·cth·e ' . 
Ye rnıiddı:inin Jllyilııı:;ı sun:ti 
mahkeme divanlıan~ine ta
ltk cdilmi~ olm;ıkla kl"yfiyet 
hukuk m<ıhkcmckri kaııuııu-

nıın nıaddd mahsusllıı:ı tcY· 
lik3n il<\n olunnr. 

beş lirnlık 3.+G 1J4 numara 
~ Safrlıh y4pur - llaliçtc Ayakapı Dııünde demir- ve 6 m<ırt 929 t<ırihli mak- :::ı BO~I01 'Ti fahrik<ısı r n 

ıı,· rüsumat muhafaza idarc;:ine ait N. 3, muhammen bedeli H D O p p E L =:l.,l hu7.u zayi edip kayıt sureti H :ı 
13960 lira, ihaksi 17 nban 1929 tarihinde pazarlık sureti- :ıJacagımJan hükmü olmadığı Ü Birası (•tkıııı•lır fi 
le lstanbul dcic.rdarlıgında yapılacaktır. ilan olunur. l layim D<1non g:::::: Her yerde Mhlır :::m~ 

ıQt SiJtılıh 4l'S4 - t'nkapanı Köprii>li ittl,;alindc lfl,r,;;~'::::~$~f;~9~~~ 
Ya\U7. Ersinan mahallcsiııcle atik mahmudiye cedit llatap T • k" ş b k , __.]~ 
i:;kelcsi caddesinde 1261,40 rn'ctro miirabbaında 20 - 22 1 ur ıye 1 an asJ \ 
No. ve 185-17 lira muhammen bedelli iratlı arsa bedeli 8 Sermayesi tediye edilmiş 4ooocc o 

liradır Umumi müdürlük 
senede ye sekiz taksitte verilmek şartilc ve kapalı zarf 

usuıiıe satılıktır, c.ıliplcr bedeli nıuhammenin yüzde 7,s te- Ankara 
minat makbuzlarıyl::ı 1 teklifnamelcriııi 6 nisan 1949 tarihine ~ ŞU beler İ • 
mii,;.ıdil pazartesi giinii saat 15 e kadar lst.ınbııl defterdar- ~ A ]\' K. \ iL\ AD:\ X .\ ;\ YY.\LıK 

1\.\ YSEllİ 
~IEHSI~ 

lıjtında miitşd;kil kıımi>rona nrcccklerdir. ~ JST.\ ~ Bl"L TIL\ BZOX 
----

1 
İZ)JIR GlHESON 

• b•f di~ vo ~er türlü t§rıİare k••tU 
(11N S.\llSU~ EORf.]JtT Bl'BS.\. 

OOl<TORLARA SORUNllı 
sAF TRı><A1..SJN 
l'llM! ""~E.~oz VE GRAHÜLI 

··,•:.ae 3 adel yehot 3 lcdfll• 
oculclar11 nısıF. 

~ Tt\LİKf:SlH ZO. 'Gl'LH.\K 
\a. . , M.üs.ait muamelat, .kum~ara1ar kan'ır 
~~~mı~·~~=_u=~-~ 
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Çanakkale nafta baş mühen
disliğinden: 

Müıı:lk:ı.~a~ :ı. çıJ.::-rıimış olan b:tlıkcsir, Çanakkale tarikiııin 

c rıdan itib. ren Çaııakkalcye doğrıı } iz bin lira bedeli mu! ammi

n lı on beş kıla ınetroluk in,aatm lı:ıspelllızuın ihalesinden 

:27 lf art 1929 tefrikası : 7 

Oda uşağı;ıın tavrı, 

"Coner"in ilk tahminirıi 

haklı ç.karıyordu. Hızmet
çiler birşeyden haberdar 
değil:lile:-, bl•rası muhak-

kaktı. B:r lahza "Cones,,in 
içini şedit l-!r arzu kapladı. 
Mazi~inin şu asarını teşhir 

eden ad:..ma diyecek oldu 
ki: 

"Ne söylüyorsunuz!.. Na
sı! siz Lort değilseniz ben 
<lG Lort değilim. Bana Fi
ladclfi yaıı Viktor Cones , 
derler. Şu elbiseleri bana 
veriniz. liiyeyim de çıkıp 

gideyi.11. Kimseye olanı bi
teni söylemeyiniz ; fit ola-

l 1111 •n 

F..:kat "polis" ve "şika
yet,, kelimeleri onu böyle 

bi su. ede hareketten me

netti. Çünkü şurası muhak
k<!ktır ki , hali hazırriaki 
vazıycti ile "Cones,. ~o-

landırıcının biri idi. Filha· 
kika şükür ki bunda taksi
ratı yoktu; ama ne olursa 
olsun gene öyle sayılırdı 
ya!.. 

Eğer " Roçester ,, ın 
avdetinden mukaddem haki-

kati söylcmiye mecbur ka
lırsa ne olacaktı? Netice 

neye varırsa varsın bir 
müddet çok zahmet çeke -
ceği aşikardı. 

Hem de söylemekte ne 
mana vardıl Bir defa nşağı 
inince evden çı' • is'<"rl -

ğini yapmakta serbest ol -
mıyacak mı idi?.. Mahpus 
değildi yn! .. 

Bu sebepten dolayı : 
"Ben Filadelfiya!ı v· 
Consim ,, diyeceği y rd 
"Şunları kaldırın!,, dedi \ 
yalnız kalınca du ünmiye 
başladı. 

"Roçester. onun ceple-

TOrk mekteplerile faydalı eserltn • ı t AN Tl ff f f ES : 
illnlannda o/o 20 tenzilat yapılır S:ıt n 

Bıirilk \'C ra bir çok defa için \"erilen ilanlarla 
husust mahiyetteki llAoların ucreU 

6-8 inci s:ı fadJ 
5 " . 
4 • 

ld re ile kararlaştırılır. 2 .. 
1 • • 

Cazetembr.3 hıuuıt dlıa kabul edeıı 7er: ı-s inci :ırıfa:h 
re mi ilotn!Jr H. S. H. dln1t acenteıl. 
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BIUEll tiRAIHR 

Eşya piyangosu 
Türkocakları merkez heyetinin { 50,,000) liralık ikramiyeyi ihtiva 

eden piyanQosunda çok nadide ve kıymettar eıyalar vardır 
Hn..,ılatı, inşaatı bitmek üzere olan Tlirkocakları merkez heyeti binasının mef rnŞ1.lt 

ve le i atına sarfcdilınek üzere, bn ene de zcngiıı bir e._~a piyangosu tertip edilmiştir. 
Bu pi) angoda ikrmııiycye 50 hin liı·a talı is cdilmi~tir. Un seneki ikramiyeler geçen 
scııekinden <;ok daha kıymeluwdır. Merkez Jıeyeli bil ha sa yerli eşyamızın revacım 
temin için ikramiyeleı·in kısmı ftzamım en ıiefis ycı·Ii ınamulftlm<lan intihap etrni:tir. 
~\l'ada Jüks otomobiller ,e beheri 2000-2500 lira kıymetinde pırlanta pantantif ve kiipc
ler, beheri biııcr lira kıyınetiııde hii) iik snlon halıları, phHin erkek ve kadın saatleri, 
alon takımları, elmas yüzükler, ipek sccca<lclcr, 80 par~a nadide hah C<'cadr., 400 

lira kıymetinde miııyatür re imli par~naııalar, )l(\reke battaııiy(\lcri, Ilerckeniıı ipek 
ya tıkları, yerli f alırikalarınuzm ınaınulatındmı ztu·if bavullar, evrak ~an taları, Esirge
me derncğile Jlilalialııner an'at e\inin en zarif ve en nadide el i~lcı·iıulPn iki yliz par
Çil eşya \ardır. jkraıniyelerin mecmu ıniktarı bindir. 

lJerkcz hcy'elinin bu ))İyangosu .)ındiye kadar Tiirkiycde terliı, edilıni~ eşya piyan
~olarımn en zenginidir. 

Devlet deırı~yolları ve liınaıı
lrırt ıtnııtıııl idaı~esiııllen: 
iki adet demir köprü münakasası 5 mayıs 929 pazar f?Ü~Ü 

saat (15) de Arıkarad;ı umumi idare binasında icra edılecektır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklıf mektuplarını ve (2650) lira
lık temin tı ınuvakkatelerini yevmi mezkörda sa:lt (14,30)ı kadar 
umumi jJare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lazımdır. Talip
ler münakasa şartnamelerini (500) kuruş mukabilinde Ankarada 
malzeme dairesinden Haydarpaşada ınubayaat komisyonundan 
tedarık cclebilırler. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşidel her ayın 
11 indedir 

3 incj keşide 11 Nisan 1929 

BOVOK iKRAMiYE 
40,000 liradır 

Devlet Demiryolları ve Li
manları umumi idaresinden: 

Mersin Limanında Devlet demiryolları ve Limanları Umumi 
idaresine ait olan iskeleden inip çıkacak yolcularla geçirilecek 
alelumum eşya, hayvanat ve edevatı mütelıarrike:len alınacak 
iskele \'e viııç ücretlerine dair 349 rıuınara tahtında muvakkat 
fevkalB.de bir t:ırife ihdas edildiği ve l nisan 1929 tarihinden 
itibaren tatbika konulacağı ilan olunur. 

fazla maliımat almak veya m ezkfır tarifeden tedarik etmek 
i teyenler istasiyonlar ve ambarlar müdfırlüklerine \C Mersınde 
Devlet denıiryolları tahmil tahliye amirliğine müracaat etmeli-
dirler. Umumi Jdare 

... l .......... llİlll ................ . 

lstanbul Şehremaneti ilanları ,. 
Ş,.lntrıanetinden : Sdimpaşa ahırında bulunan sokak oda , 

y~ lr.pdaril~ncere c.amekln, .kalas, t.ht~ potrel gibi muhtelif 
~ a a iftıfal ~ kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Tal iplerin 

ıartname almak için hergün levazım müdürlüğüne gelmeleri 
ve teklif mektuplarını da 1hale günü olan 17 nisan 929 günü 
saat on beşe kadar mezkQr müdürlüğe vermeleri. 

ÇTKARII.IR 

Devlet matbaası 

Üsküdar sulh hukuk hdk 
fiğinden: Hasan Ragıp efendin 
Kısıklıda camii ıerif karşı 

imam cf endinin 14 No. h 
sinde mukim askeri kaym 
larından merhum Mehmet 
bey haremi Zehra hanım aley 
ikame edildiği yüz lira davas 
gıyaben devam etmekte ol 
muhakemesinde müddei ,e 
zap davası müeddesının te 
ile beraber ispat müdc! 
sadedinde ibraz eylediği 2 

teşrinevvel 927 tarihli yüz lir• 
havi Mehmet Sabri imzalı br 
kıt'a senet zir indeki imzaJllll 
medan tatbik evrakım ibraz. 
müteveffanın veresesinin kımle 
ibaret bulunduğu hakkında ilınl" 
haber iı.1ihsali ve mahkemeye l._ 
edeceğini bilbeyan adiyen gı}ııP 
kararını tebliğ ettirilmesi tale' 
binde bulunmasına ve müddei 
ale} hanın ikametgahı meçbııl 
olmak itibariJe bir mah müddet" 
le illnen \eblıgat icrasına kart' 
verilmi§ ve muhakeme de 2maY1' 
929 perJembe günü saat on bit' 
çuğa talik edilmit -0lmasına bY 
naen yevm ve vaktı muayyeıal 
mezktirde müddei aleyha Zc.hr' 
hanımın mahkemeye icabetı i1' 
cvel emirde giyap masarif iol 
tesviye eyledifi takdirde hukıııil 
giyabinin keenlemyektin Ye akil 
halde olbaptaki karari giyabini' 

muteber addedıleceği ilan olur:;!; 

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

Bakırköy şubei idariyesi müdüriyeiinden:Bedeli keşfi 623 lira 
69 kuruştan ibaret olan Bakırköyde Kartaltepe mahallesinin 
Hekimbaşı sokağı şos~sının inp.sı 26-3-929 tarihiden itibaren 
kapalızarf usulile münakasaya vazedilmit olmakla nisanın 14üncü 
pazar günü saat 15tc ihalei lcat'iyesi mukarrer bulundu~undan 

k 
1

1 ~voal 15 Bürç: Harr.d taliplerin ehliyetname ve teminat a çelerile teklif zarflannı .. 
ı\yın dcı~uşu '"ilfl1 ,\) ın hatır 

hamilen yevm ve vaktı mezküra kadar daire encümenine tevdi 1 19,06 L:IL!J 6,43 

Lirahk ikramiyeler ve 
10,000 

Lirahk bir mükafat 
ur KE IDEDE CE:\I' AN 3,900 
numara kazanacaktır 

rini karıştırmıştı. Eşyasını 
çalmak için mi? Şüphesiz 
hayır! Maksadı ancak "Co-

nes" in "Roçester,, olma
yıp " Cones ,, olduğunu 
ispat edecek delilleri imha 
etmekti. 

Bu emel açıkça görülü
yordu. Fakat bunu kabul 
edince şakanın lüzumundan 

fazla ciddi bir mahiyette 
olduğunu tasdik ınecburi-

y ti hasıl olurdu. "Cones" 
bu reticeye varınca fazlaca 
d"s'ir.dü. · 

l\ıihayet o kadar düşün
mekten bir netice hasıl 

olmıyacağı mütalaasında 
bulundu. Saat dokuz. buçuk 

lmuştu. "Cones,, in kamı 
. ac sile acıkmıştı. Bir 

d fa "Savoy,, oteline gitse 
karnını doyuracaktı. 

"Concs,, , "Roçester. in 

vürudundan evvel hakikat 
meydana çıkarsa üste pa -
zarlık hırsızlıkla ittiham 

edilmemek için saatle zen
ciri o!duklan yere bıraktı. 

Dehlize çıktı. Dehlizin ucun
da bir merdiven vardı. 
Merdiven o kadar genişti 

ki kademelerinde bir araba 
dolaştırılabilirdi. Burası bir 
ev değil bir saraydı. Çok 
eski oldukları anlaşılan 

cesim tablolar vardı. Nü -
sellah adam tasvirleri, süslü 

kadın tasvirleri.. Herbirisi 
milyonlarca dolar etmesi 

lazım gelen bu tablolar bu 
muhteşem merdiven boyun
ca asılı idiler. 

" Cones ,, trabzandan 
eğildi : Nazarları ile büyük 
avluyu tetkikten sonra, in -
meğe başladı. 

Avluda bir fapka bula-

... e.yl.em·«;,·le·n-illn_o.lu·n·ur •. -----------·· Ça rşam da 
• • • •••• Fotonraf amatörlerine 'c .cyyar fotojtrafçılara 

AHlmimit fotoJ.trarıarım1z için her halde • il • MİNUTEROS 
Kod4k karipoıtallarını kullanınız 

bilirse hemen başına giye
rek dışarı fırlamıya, hürri
yetini tekrar elde etmeye 
"Savoy,, a dönerek başka 

bir elbise giymeye ve eski 
haline avdet eder etmez 

" Roçester " i araştırmıya 
karar vermişti . 

Fakat bu avlu diğer av
luları andırmıyordu. Burada 
şapkalık, şemsiyelik yoktu. 

Bu avlı zırh giyinmiş şöval
ye heykelleri , ve altı ka
dem boyunda, kırmızı ka-

dife pantalonlu, koca bal
dırlı bir uşak tarafından 

muhafaza edilmekte idi. 
Eğer vaziyet miisait olaydı 
"Cones,, bunu görünce kah
kaha ile gülecekti. 

Uşak Efendisini görünce 
bir kapıya doğru yürüdü. 

Kapıyı açb ve "C..,nes,, in 
girmesi için geri çekildi. 

Filhakika uşağın bu hare
ketini aldırmamak müm
kündü. Fakat dev cüsseli 
adamın amırane sükunu 

delikanlı üzerinde öyle bir 
tesir yaptı ki böyle bir 
harekette (bulunmak hatırı
na bile gelmedi. 

Çok garip şey... 1radesi 
adeta zayıflamıştı. Muhit 

üzerinde tesirini gösteriyor
du. Hadiselere sanki bo-

yun eğmiş ve şimdilik ol
sun olan bitene riza gös
termek lüzumunu hisset
mişti. 

Küçük bir yemek oda
sında idi. Oda gayet hoş 
döşenmiş aydınlık bir yer
di. Orta yerdeki masa 

üstünde koca bir gümüş 
çay takımı duruyurdu. Kırk 
yaşlarında,zayıf yüzlü, uzun 

burunlu, aristokrat tavurlu 
bir kadın, masaya oturmuş 

Namaz valutlan 
aba!. Öile lıundı Akt•m Yaba Ln..11 
552 12,19 15,50 18,~9 20.01 410 

Bu ıün doğanlara iıim: 
ükelc: Kı: 

Yunus Semirat11f$ 

Günün nasihati: 

kahve altı ediyordu. 
Kadın hem yıyor heııt 

bir mektup okuyordu 
"Cones,, in içeri girdiğilll 
görür görmez ayağa kalk" 
tı; masanın üstünde duradll 

. 1 J bir kaç mektubu top a 
ve kasvet verecek ve 'f'. 
mühim bir tehlike do~ 
cak bir şeyden kaçarınıf 
gibi, :sür'atla dışarı çıktl
"Cones,. in yanından ge
çerken öyle bir nazar fıt" 
lattı ki "Avustralya,, h şıJIT" 
diye kadar emsalini ga~ 

. . B d kiP' memıştı. u nazar a. d t 
andıran büyük bir hıd e 
mündemiçti. ,. 

k la" 
"Cones,, bir an fcv 8 

de korktu. Her şeyin ırıt~ 
dana çıktı<Yı ve P0 1 

1• o l ğıl1 
heınan haber verı ce 

sandı. ad•· 
Sonra yanıldığını nn . 

Bir şey keşfedi'.memiştı:CS.> 
Bl&IP 


