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ltalya.ile Yusıoslavyaarasında yeni bir hadise 
~ ~ vekili Saracoğlu 
~lia· Y tarafından Millet 
ı:... ıne .1 ""1lh.ıı ve!ı en bareqı 
~acınPek buyük bir mali 
~'Yt kad mahsulüdür. Şim· 
~crı ar devlet bütçe. 
'urı:aaş alan muhtelif 
~ ~ arasında makul 
libi Zlhi ınevcut olmadığı 

:Yiyecek pahalılığı karşısında 

Havayici zaruriye fiat-
ların da ihtikar 
var mı, yok mu? cı.ı.tı olrnarken.. aynı sınıfa 

' lazımgelen me· 
~sında maaoları 
'dtlct d ndan hiçbir mu· 
~ ~ Yoktu. Sonra bir 
~eti b·er sene paramızın 
~at ır miktar düştüğü, 
.1.- f Pahalılı~ b'l"k" 

V a.r• F asulya ( 80-100 ) kuruşa, ıiierclıİıek 
• ( 60 )a satılıyor .... 

Rum simsarların fasulye Ü.Zerinde 
'"'il atla .. ~' ı a ıs on-
~Clrıurt.rı Yükseldiği halde 
~tiyaç mızın maaşlarına 
~I :~ zaruretlerine te
~ ~rn ~cek derecede 
~et .. Yapılamaması lı 
tıı.. )Çın d . .. b ,, llltnb aımı ir ıztı-

~ .:rı teşkil ediyordu. 'lif cın layihası hem 
'llıa ~evlet memurla-

""' sonra adilane 
~l dth~Yırmak, herbir 
~ "'•raa ne kadar mc-

~:ı;oı...;,ı;;;;;....._........-, 

Kralla Nadir h . 
Birleşirlerse 

Ef(lan· 
kurtulur 

-~----

oynadıkları oyunlar ••• 
Son günler- ---------------. .. 

· de havayici za- Geçen. 5ene 6 au .,; ~ 
ruriye fiatla -
rında her kesi 
alakadar eden 
bir tereffu mü
şahede edil • 
mektedir. 

Bunu nazarı 
itibara alan t-.l;;;&İ:lllİl•••--~·--'-.1 

d&ir mensup olduk
~ e ne olursa olsun 
~ lll'1adlrı8larında müsavat 
~ de e et temin etmek, 
llı6tkı \' umumi surette 
llıı... e asker· b" .. 

Kabilden gelen bir 
Türk -gördüklerini 

anlatıyor 

Dahiliye Veka
leti havayici 
zaruriye fiat -
larının gittikçe 
yükselmesi kar
şısında tedbir-

Merc:;İme K 

Ef eanda bizden 
kimse kalmadı 

ler almak lüzu- Wliiii••------.~-•m.ıiilıl 
.... ~ ı utun me-

llt l· rnrele · · lllrcr rının maaşlan-
"'-lt rna llıiktar zam yap
~ bksadile hazırlan-
tot. Uoij ı_.. • d " ~· 6 nKu vazıyete 
~~e ıren kırk sekiz, elli 
~ )'Ü 'Ytılan, fakat ha
) ~ z, YÜZ elli derece
~~c ~eınur sınıfları on 
~it . ındirilmiştir; ve 
oır sınıf .. 
k.~ckiı· •çın herhangi 
''tti ın flh .. k 
""'· tilcın sı ararile de-
-1taı bireYecek şekilde mu-

llttıır ltlaaş tahsis olun-

Ilı~; 
ile "'-it 01:ri~at bütçemiz 
oıa~rnu,ı:dı,yani bu sc
.ı ~ .. ra nıaaş zammı 
~ Uzre on sekiz, on 

~ hitllıilyon lira kadar 
~n b Para vermek bir 
ııı_ h..,

11111 
ul~nsaydı barem 

h ttıf 01-.ı rneınurları ikdara 
~le a l gayesi tamamen 
~l e llliş olacakb 

&\ı)u eSef b • 
ı.~ l\e .... u gayenin hu
'()liil "'1add ~ı· Cttıe . eten imkan 

ııtı· ıtıışti M t~ 1~ kab·l r. aliye ve -
b~ c baş ı olan her ça- ' 
~ Sene 1 _Vurarak nihayet 

tııı Çın 
'it a ~ın ınemur maaş-
'ta;i ltııly0n °:~nmak üzere 

~at buı ~ra kadar bir 
"' ~ıı.. abılrni .. tir 
"I -.erıaı ~ . 
~~hale oıa%h bu sene ilk 
ti~ l'ıııa eld k ınemur ma-

at f e d'l tıi3t a~ıa e ı ecek va-
"'ti sının .. 

~t fide nıusaadesi 
~t. Zamlar yapıla-
~ ter t 
ta/eler lca~:ftan muhtelif 
la... "t!f Yol) olarından la -
"<:9 arı 

'ııtetı serıesj arayaclardır, 
bil~ e her d . ıarf ında bu 
'eııe ~klerj ta aırenin yapa -
()L sı iç· sarruflar 1930 
b ~tak ıra rne l 
"'r "'eril mu ara zam-
ltıer 'ttı lca ccektir; bu da 
193hıııca'ı nununun iki . 

l .11. 1. ncı 

b.. Se ~e ır ki b d 
lltçe nesind u a 

Ef gani:;tana giden askeri 
heyetimizden iki znbit:c st -
kiz ailenin Rc\it Yapurile 
Jskenderyedcn şehrimize gel
diklerin; dün ) nıtttr tık. 

Gelenlerden üğrcndiğimize 
göre, heyetle birJiktc giden 

aileler l lindbtan ile Ef ganb· 
tan hududu :ırasında bulu
nan KuYettc de kalmHlar \'C 

' orada iki buçuk ay otur-
muşlardır. 

Bir ay C\'\'cl de Bombay 
tarikile lskenderycdcn t~can 
bula ~clchilmi\lcrdir. 

Asker1 heyetimizden diğer 

yedi zatla kazım paşada bu 
hafta içinde gene ayni yol 
dan şehrimize geleceklerdir. 

[ Alttarah 4 üncü sayıf runızdctdir] 

munu hissetmiştir. 
iki gün evvel de Emanet 

İktisat Müdürü Kemal 
Ömer Bey havayici zaruriye 
fiatları hakkında izahat 
vermek üzere Ankaraya 
ç~ırılmıştır. 

Havayici zaruriye fiatla
rında görülen yülcseklik, en 
ziyade fasulya, mercimek, 
et ve patateste nazari dik
kati celbetmektedir. 

Geçen sene bu mevsimde 
20-21 kuruşa satılan küçük 
Trabzon fasulyaları 50 ku
ruşa, 30 kuruşa sablan 
horus fasulyası bu sene 60 
kuruşa, 35-40 kuruşa satı

lan Selanik 90-100 kuruşa 
satılmaktadır. 

Mercimeğe gelince, bu da 
çok pahalıdır. Geçen sene 

, ..... 
Genç ressamlar 

Ankara--

Sergiyi açan Maarif vekili ıenç ressamlar arasında 
Saldan ııra lle - Mulı6ttln Sehnti, Maarif mueteıan kemal Zaim, v~kıJ 
Cemal Hüenü. Ruten E,ref Fa.~ıJ Ahmet. mehmet Emin, Şeref, Refik ve 

Nurullah CenıaJ Beyler. 

Ankara, 15 ( A.A) - Avrupada tahsil eden genç 
san'atkarlarımızm eserlerini ihtiva eden sergi bu gün 
saat on altıda etnoğrafi müzesinde Maarif Vekili Cmal 
Hüsnü Bey tarafından açılmıştır. Sergide dördü Hanım 
olmak üzre on bir san'atkarın eseri teşhir edilmiştir. 
Resme ait eserler 60 parçadır. Ayrıca beş tane de hey
kelciliğe ait eser vardır. 

V akıt - Sergiye dair te~h!r edilen eıerler hakındakı yazı

mız yarinki nushemızdadır. 
lc~ı. kanun en itibaren 
ile tt >'eni U~a ilave edi _ takım garip ve zararlı usul- yormuş gibi yeni masraflar 

~a" ı Varıdat f 1 lerdir. Mesela halktan vergi ihtiyarını icap eden bu usul-
Lı " 1 acak az aları 

Ilı 11ali haı br. suretinde alınan paralar ler de gene Saracoğlu Şükrü 

"ıi~Ut hut 
1
tda binde b" memurlar.:ı maaş olarak beyin himmetile bertaraf 

bu ~nı ~nınaıkj maaşın:~ verilirken birer miktarının edilecektir. Bundan sonra 
~ l:lıtn &eL tnaınile bils· • muhtelif namlarla kesilerek her memur maaşının hakiki 
~ea· QCbi · ın, h-J.: ~ • ka d d'l ~ 11'ldc ... t •ınpcratorluk iU.&neye arat ~ e 1 me- miktarını bilecek maliye tGn ·• evar\i Binden ibaret olap ve zaten 
~ ' kadar s ~ttltimiz hazinede olan ~alarm bieinurlan~ın hesap ve kitap 

b ıslahına· bir kısmını muhıdw etmek i;leii~deAcolaylaşacaktır. 
ll'-~--=~~ ... ~__:.:;::_Jl-=::::....!~~~~~~~~_L...:_~~~ 

32-35 kuruşa sahlan mer
cimek 60 kuruştur. 

Bu yüzden birçok bak
kalarda mercemek bul~n
mamaktadır. Hatta bu se· 
hepten son günlerde top
tancılardan bazılar-1J,m mer
cemeğin okkasına 80 
kuruş istedikleri görülmüş
tür. 

Fasulye ve mercemeğin 
bu kadar pahalı satılmasın-
da şehrimizdeki Rum bak~ \ 
kalların çok tesiri olmuştur .• 

Bu sene en çolc fasulye 
istihsal eden Bulgaristan, 
Romanya ve sair m'üstahsil 
Avrupa memleketlerinden 
hiç birisinde fasulye mah
sulü olmamıştır. 
(Alttarafı 4 üncll aayıf•sııııdadır) 

._.__,..__.,..._~-

Hamdi B. 
Viyana sefirimiz 
ıehrimize Qeldi 
Viyana sefirimiz J lamdi B. 

dünkii ekspresle şehrimize 
gelmiştir. Hamdi Beyin bu 
seyahatı bir kaç glin evvel 
vefat eden .kri.melerinirı ce
nazesinin l:ıtanbula getirilme
si dolayısiledir 

Hamdi Bey, ista::,iyonda 
Vali YC Şehremini ~ Iulıittin 
bey, i.içüncü kolordu kuman
danı Şükrü Naili Paşa ve 
diğer dostları tarafından kar
şılanmış ve polis, zabıtei be
lediye mcmurl.arile askeri bir 
kı'ta tarafından selamlanmış ır. 

Cenaze dünkü cksprsten 
çıkmamıştır. Ya bugün veya 
yarın gelecek, ağlebi ihtimal 
Beylerbeyindeki aile kabris
tanına defnedilecektir. 

Hamdi bey 
oteline inmiştir. 

Yok: 
Şehremini B. diyor ki: 

•• Binaenaleyh 
ette ihtiker 

yoldur ••• 
Şehremini :.\lühittin B. ha

yat pahalılığı 11akkında, ken
. disile görtişcn bir muharriri

mizc demiştir ki: 
- Emanet hayat pahnlılı

ğile mücadele için yeni bir 
teşebbüste bulunmamıştır. Ke
mal Ömer be' in ~ı\nkara 
( Alttarah 4 iincil 

0

eayıfamısdadll' ] 

BeHtlı~ vergisi 
Mııı~ıtımız 

-14-
Dr. Şükrü HA

. zım B. diyor ki: 

"Bekarlık vergisin1 
ben, muvafık gören
lerdenim. Vakıa vergi 
ile bekarlığın önüne 
geçilebilec~ği çok 
şüpheli bir tedbirdir. 
Fakat evlenme yaşına 
geldiği halde evlen-

1 

miyenler hiç olmazsa 
bu borçlarının kefa
retini ödemelidirler. 
[Alt tarafı 4 inci sayıfamıt.d:ıl 

Musabakamızın 
~ekli nedir? 

Bir belı.lrlık nrsbl m\ieabakaeı 
açtık. Bundan makeat Y ozıat meb' 
ueu Süleyman S11T1 Beyin MWet 
Mecllelne .erdltl telcllfl kanuni 
üzerine mllnakata edilen belclrlık 
.e..,tıl hakluncla muhtelif flklrlerl 
lcıeaca kaydetmek •• bu ftkirler
den bansfetnla psctemlz karileri 
arumcla daha fazla taraftar bu
Juadafımu te•~ ~meldir. MU
eabakaam ,.u ,...lur. Gazetemiz 
her cGa pdGflinliz ,tbı muhtelif 
meeleldere meneup ·ve maruf :ı:e
.,,.ttan bırlabı beklrlik •err!ıl 

halckmdakl nolı:tal nazarını birl<aç 
eatırla ya:ı:acal&t.... Ayni ıünde c•
:ı:etemlzln bir köıeılnde bir de 
kupon neırolunacaktU". Karilerlmb 
ıuetede •u-ulle ver,ınln lehinde 
yahut aleyhinde olarak çıkacak 

. noktal na:ı:arlarm Ye bunlarm ee
babc m11dff•laln baasi•lae taraf. 
tar olurlarea o fikrin lnttpr ettlfl 
ca:ı:ete n6ehumdald kuponun. Gze
rlae ....ıeriDI •• lmaalarmı ko-

' Jaıak cllfer ~a birlikte 
madNıamma .Werecelderdlr. Mat
baammcla toplanacak kupanlann 
llıdn edeceil ...,ter Wllhare ._ 
nlf .ı...c.Jrur. Neticede en ·aıyade 

· ~ ...... , APe "7 •er--., 
olular aruıncla bir lı.va çeldlectlı 

• 
iş hayatın.da-\!• 
\------kadıa 

fnıanhfın yaniım, cinsiyet itibari1r. 
Wo;u:1,P e\ bekçbi yapmak abestir ı 

o~tor Şe· ___ _ -· -
m;r~ifi1s E~~m 
Hf ., ta~si\lerin1 
Almanı~'/ ya
pmıflard_ır. s~ 
güri FakGJtede 
ve Etfal bA..s· 
tanesinde fahri 
asistanlıkla Ç&• 

)ışmakta ve 
öğleden SOllJ'I 

zevci Dr.Ekrcm 
Behçet Beye· 
fendi ile T~ 

pebaşmdaki mu" 
ayenehanele • 
rinde mtşgul 
olmaktadırlar • 

Anketin. bil· 
hassa kadınlı~ 
alem inde çok 
müfit olduğunu 
işaret ederek Doktor Seınkramle İ:lcrem rl t. 

bu mesai hakkında lutuf- [Schvabinger-Krankenha\. \ ı:. 
kir takdiratta bulunuyorlar Kinder - Poliklinik]te çalış-
ve ilk suale cevaben diyor- tim. Bu gün de Fakültede 
lar ki: ve Etfal hastanesinde fahri 

- Tıb tahsilini baştan asistanlık ediyorum. İş ha-
başa Almanyada, Münihte yatı dediğiniz bu olacak 
yapbktan sonra, 926 da [ Alttarafı 2 inci sayıfamm!Jd r ] 

istenoğrafi ile yeni türkçe 
Ankarada yapılan tecrübel~r 

muvaffakiyetli neticeler verdi 
Millet meclisimizin tqrinisani 
içffmaınde miizak~ret bteno~ • ;- ~· 

uıulil~ zaptedilec~kfu 

B. M. M. Zybıt 
katiplerinden 

Vecihi 8. 
Arnkarada yeni 

lürkçe ile istenoğ
raf usulilnün tat
biki hakkında ya
pılan tedrisat ve 

tecrübeler ilk se
merelerini vermit
tir. Avram Be
naroya efendi ta-
rafından tedris 

ehilmekte olan 
talebeler kısmen 

yetiştirildi. Malam 
olduğu üzre yeni 
harf kanununun 
kabulünden sonra 

Büyült Millet Mec-
lisi katibi umumisi 
Veysel bey ile 

kavanin kalemi mü

dürü Muzaffer 
bey Parise git
mişler. orada is

tenoğraft usulü
nün tatbikini tet

kik otınli.lerdii • 
. ~vaetlerinHe ma-

B. M. M. katibi 
umumisi 

Veysel 8. 

!stenoÇafi muallimi 

Benaroya Ef. 

, 



VAKiT Nisap 

• 
Memurlar 

Şarkta mecburi hizmet 
görecekler 

iş ha yatında kadın 
Kır nf nr ue ~i~nyel~ 

Yazan 
ve 

AYHAN 

Süleyman paşa Geliboluyu 
goffirfi/uyordu 

Yat•er nıiralaylık vadını işidince Rauf 

1 paşayı bir kere daha etekledi \!e ayakla
ruıa doğru kapaklandı ... 

Yeni ıon kanunda memur • 
!arın nakli, tahvil, terfi veya her 
hangi suretle olursa olsun He· 
yeti vekilece tashit edilecek 
Şark vtllyetlerınde ifayı vıizife 

edeceklerine dair bir kayıt 
mevcut bulunmaktadır . 5 gün 
zarfında vazifeyi nbul ederek 
şarka gitmlyenler mürtafa adde
dileccklerdir. 

-40- Memurlar birinci dereceden 
6 ınrı dereceye kadar (A), ye
dinciden 1 O uncuya kadar (B), 
11 elden 17 ye lcadar ( C) se
risine ayrılmıılardır. 

İbaresi yazılı idi. YaYer 
J,mail Beye uzatıp dedi ki: 

- lsmail Bey oğlum. Bu 
zarfı al. Süleyman Paşanın 
J{alei sultaniye sevki emri
dir. Sureta te\kif mahiye
tinde değildir. Güya siz 
hndisinin rafakatinde Ça
nakkakye gideceksiniz. An
lıyor musun oğlum? 

Hakikatte nezaret edecek
siniz. Orada derhal hapse
dilecektir. Göreyim seni .. 

Ben sadakatine eminim. 
Bunu bilfiil Efendimize de 
ispat etmelisin. 

fnşaallah ııvdctte Miralay 
o!ur~unuz. 

Ah bu insanlardaki hırs ... 
Yaver Miralaylık vadını İşi

dince Rauf Paşayı bir kere 
······---·-·-·····-·······---···· 
carcı melı:tebinde bir istenoA
rali kunu açılllllfb. Bu lr.un 
hAll devam ctmclr.tedir. Şimdi

ye kadar buradan beı elendi 
mc 'zun olmuıtur ki bunlar Bü
yük Mıllcı Meclisine zabıt kAtibl 
olarak alınm11lardır. 

Benaroya efendi aynca millet 
meclisinde çalıımalcta olan zabıt 
katiplerini yetiıtirmek lçln mual
lim tayin edilmiı ve mecliste 
bir kurs açılmıgtı. 

Meclis zabıt katipleri, ahiren 
birinci lstenoğrafi imtihanını 

vermifler , 18 zabıt katibinden 
16sı muvaffak olmuıtur. ŞtmcLlr.ı 
halde zabıtlar arap harllerile 
tutulmakla beraber ayrıca iste • 
noğrafi usulilc tecrııbeler ya • 
pılmaltadır. Ônümüzdeki teırini· 
sani içtimaında isteooğrafl usulü 
doğrudan doğruya tatbik edilme
ğe b31lanacaktır. 

Meclı.ı~kı zabıt katipleri 
arasında lslenoğrafı teklinde en 
trri zabıt tutmağa muvaffak olan 
zabıt katiplerinden Vecihi beydir 
kı dakikada 200 der- fazla hece 
7.aptelmektedir. 

B31111uharririmiz Mehmet 
Asım Bey, istenoArafi usulünün 
taıbi.kinde elde edilen muvalla
kiyeti yakından görmek için 
V ccihi beye gazetemizden bir 
parça yauyı ıür'atle okumuı ve 
Vecihi bey okuma sürati lııkıtaa 
ı'~ramııhıun okunan parçayı 
istencğrafi şekillerile zaptetmeğe 

muvaffak olmıijtur . 
Bu hususta bir fikir vermek 

için okunan yazı ile bunun 
\' ecilıi bey tarafından zaptedilen 
i,tcnoğrafik ocklinl derccdiyoruz. 

etekleyip ayaklarına doğru 
kapaklandı: 

- Sayei şahanede Paşa 
Efendimizin sayelerinde .. 

Diye kekeleyip pepcledi. 
Bu iş de olup bitmiş sayılırdı. 
Asıl hengamenin Geiiboluda 
kopacağına ~üplıe edilemezdi. 

Süleyman Paşa tabiatında 
bir adam öyle kolay kolay 
yakayı ele Yermiyc katlana
cak mıydı? 

Scraskerle b;ılıriyc nazırı 
son talimatı da \'erdiler. 
Zırhlıyı terkcttiler. 

Mukaddimeilıayır sefinci 
hümayunu yavaş yavaş hare; 
kete gelip Sarayburnundan 
sıyrıldı gitti ... 

Bakalım şu « denan ay
nası » dedikleri nesne egilip 
içine bakanların suratlarını 
ekşice mi tatlıca mı göstere
cek ti? 

Gemi surnrisi çok korku
yordu. Süleyman Paşa tanı
dığı bir z.:ıt de~ildi? Fakat 
onun yedi_ iklim dört bucağa 
nam salan önünü çok yerler
den kulaklar dolusu işitmişti. 

ŞÜ devleti aliy~de kırk ya
şı da taze denecek çağda 
Müşir olup başkumandanlık 
etmenin öyle allahın her 
yiğit kuluna nasip olmıyan 
devlet olıluğunu biliyordu. 

Böylesine bir büyük Ye 
zorlu adamın üstüne gitmek 
te olduklanııa da vakıftı. 

Bunda kuzum, zırhlıyı 
kaptırıp eli kolu bağlı geldiği 
yere döndürülmek de \'ardı . 

Mukaddemei Hayır zırhlısı 
ancak ertesi gün öğleden 
evvel saat üç sularında Gc -
libolu knra subrıııa nrabil -
mişti. 

Süvari Bey bir türlü lirıa
na girmiyc cesaret edemi -
yorılu . Gemiyi açıkta istim 
üzerinde tut;ıcaktı . 

Rauf paşanın başya\·eri ı 

İsmail Bey SÜ\'arinin yanın
dan ayrılmıyordu. Öteki 
yaver kolağa5ı Alıınet Bey 
adlı biri idi . bu zat kayma -
kam İsmail Beyin m.ıiyetinde 
i,li. Bu sebepten birşeye ka
rışmıyordu. 

Şarkta ifayl vazife ettikten 
sonra lüzumu halinde tekrar 
şarka tayin edilerek gitıniyenler 
daha üst serideki dereceye terfi 
edemiyecelr.lerdir. 
-········--·········--··············-···· bile sürmemişti. 

E\·et, filika indirilmişti. 
Herşeyler hazırdı. Fakat Ge-
J,boluya kim gidecekti? 

Giden adam elini kolunu 
sallıyarakta « o canım Geli
bolu şehrini » seyrana gitnıi
yecekti. 

Vaziyetin şakaya gelip da
yanır tarafı yoktu: 

Suleyman paşayı alıp ge -
miye getirerek muhafaza 
altında Çanakkaleye gotür -
meye memur idiler. 

Sü,·ari zırhlının iskelesi 
üzerinden aşağıda limon ka
buğu gibi çalkalanıp oynaşan 
filikayı göstererek İsmail 
Beye: 

- Buyurun kaymakam 
Bey, bendeniz demirleme -
mek mecburiyetindeyim . 
Liman açığında seyir halinde 
bulunacağım . 

Dedi. Kaymakam İsmail 
Bey Sü\'arİ Efendinin söyle
diklerinden pek te birşeyler 
anlıyamamıştı . 

Açıkca şüphelenmişti. ya 
kendi Gelibolu<layken şu sü
vari dedikleri adam zırhlıyı 

Süleyman paşaya teslim edi
verirse!.. 

İsmail Beyin şüpelenmesi 
boşuna değildi. Bakılsaydı ya, 
limanda manda leşlerine 
benziyen iki İngiliz gemisi 
yatıp duruyordu. 

İsmail Bey: 
- Aman birader Efendi, 

zatınız gelmezseniz nasıl 
olur? Bir dafa paşa emniyet 
edip gelmez . 

- ney Efendi, bendeniz 
gemimi nasıl bırakıp ta ğele
biliriııı. Ben nakle nıemu . 
mm. Zatı ,·alaları tevkife ... 

- Fakat ben buyurunuz 
Efendim zırhlıya dediğim 
zaman sizi gösterip : 

Işte zatı dcdttlerini nakle 
memur sefine slırnrisi ... di
yrb!lmeliyim'. 

- Ya bahriye nazırı paşa 
hazretlerinin ihtimal verdik
leri gibi gemiyi zaptctmcğe 
teşebbüs ederlerse ... 

(Bitmedi) 

Gelibolu önünde zırhlı 
ya\'aşlanııştı. Sü\'arı bir filika 
inılirmelerini emretti. Ne 
olacak fililrnnın gemiden 
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[&!taralı birinci sayıfaııuzdadır) 
Bu hayata arzum ve aile

min teşvik ve telkini neti • 
ceJi olarak girdim. 

- iş hayatından mem • 
nun musunuz Hf. ? 

- İşimiz ıztrapları azalt
mak, acılan durdurmak, 
sıhhat temin etmiye çalış
maktır . Benim her gün 
muntazaman devam ettiğim 
bu hayatta maddi zerre 
kadar bir alakam yoktur. 
Hiç bir maddi alaka 1. 

Bu halde beni her sabah 
ilk trenle, mesela yazın 
Erenköyünden dört beş 
nakil vaşıtası değiştirmek 
suretile Etfal hastanesine 
götüren, koğuşlarda hasta 
yavrularla halleşmiye, poli
kilinik günleri 30-40 hasta 
ile uğraşmıya kim mecbur 
eder? Bu yalnız manevi 
zevk, yalnız meslek aşkıdır. 

Meslek aşkındaki ulviye
tin bu güzel ifadesini mü
teakip bahsimiz, kadını iş 
hayatına atan zaruretlere 
dahil oluyor. Semiramis 
Hf. bu cevaba gülerek 
başlıyor: 

- Kadınlar kedi değil
dir! mangal başında ve ya 
ocak önünde ömür törpü
lemek için doğmamışlardır. 
Her gün ihtiyaçlar artıyor 

ve tenevvu ediyor. işe ge
lirken ve giderken dünya 
yüzünde bir güneş olduğu
nu görür ve temiz hava 
alır. Yuvaya ve istiklaline 
yardım eder. Nefsine iti
mad: artar. Her müterakki 
millelte olan bizde de 
olacaktır. Mademki efrat 
arasında olan istidatlar mü
savi değildir. O halde in
sanlığın bütün bir yarısını 
cinsiyet itibarile ayırıp ev 
bekçisi addetmek abestir. 
Çocuğuna bakmak kadın 

için eıı büyük bir iştir; 
Yoksa her ananın bunda 
ihtisas sahibi olmasını bek
lemek ve filan yaşına kadar 
behemhal anneden fayda 
ummak şayanı nazardır. 

Kanunu tabiat hükmünü 
icra edecektir. Hüner diğer 
milletlerin verdikleri örnek
lerden doğru intibalar ala
rak zaruri olan aksamaların, 
bocalamaların mümkün 
mer ebe hazfedilmesini te • 
minden ibarettir. 

Kum çöllerinde kaybolan 
nihayetsiz ırmaklar gibi, ka
dınlardan nice büyük isti
datlar çorak ve kapalı va
dilerde boğulup gitmekte i 
refahlarını, inkişaflarını bu
lamamaktadırlar. 

- istediğiniz istikbal? 
- Kadınlarda istediğim 

müstakil , fa' al, feyzli ve 
nurlu bir istikbaldir. Erkek-

-
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Ni1muslu 
kokotl r 

dereyim. Sonra sen de 

1 

saııa hak 'eriyoruında 
beni gebertirsin. inkar sen bcninı salahiyeti 
edemem.. Çok munsif aşkımı niçin inkt\r e

- . . ' ~ " ),- ~ 

Afttlıarrt1·i: lliiseyin Raloni 
)Jaıhım l'lvi B. Ilo

guk iııiltile ~öyle ses • • 
'<'rebildi: 

- Dinliyorum. 
- Ha dinle •. iyi din-• 

J ·.. Hurrenı Lt"ıttiyi 
lıt>n öldiireceğim .• Bu 
ı-alahiJet şimdi bana 
le\ceiilı edivor .. Cün· • • 
idi karın artık beni 

onunla aldahyo~.ne~ 
yan çiznıeğe başladı. 
Davetleriıne gelmiyor. 
Telefonlarıma cevap 
'ermiyor .. bir kocanın 
sabrı siiküt gösterdiği
ne ben bir aman te
lıammül edemiyorum. 
Ben Hürrenı LOtfinin 
canını cehenneıne gön-

bir adenıım. Deni öl
dürmek de senin hak
t!ır. Çüııkli güzel ka
rınla çok yatıp kalktım. 
Sana lazmı gelen dersi 
yerdim. HaYdi bakalını 

• 
Bcyfcndi sen çekil 
şimdi telef ona karını 

gönder .. 
Mazlum 

ı.iril tiril 
ses:e: 

lJvi Bey 
• 

isitnıalı bir 

- Bu nasıl teklif?.. 
- Bu teklif değil e-

mir.. Perranın sana 
yüz defa tercih olunan 
bir kocası da benim. ben 

diyorsun? haydi b::ık::ı
yıın karını yani karı
nıı, Müşterek maşuka

mızı, telefona gönder .. 
Mazlum [Jvi Bey bö-

• 
giirerek: 

- Deli ıııisin? akıllı 
nıısın helıey edepsiz, 
her teca\üzün Je hir 
haddi vardır. 

- Benimki teea,·iiz 
değil hakikat.. biiyük 
bir göniil tapusile ka
rının bir nıutasarrıfı 
da beıı olduğuma lıı\la 
inann11yor mısın~ git .. 
onı şimdi - çırıl çıplak 

!erden ayrı olmıyacak bir 
İstikbal 1.. 

Şahsi istidatlar herkese 
kendilerine mukarrer olan 
yeri gösterir. Hayat şartları
nın değişmesi bugünkü va
zifelerde bazı teahülleri de 
icap ettirecektir. 

- Ya hukuki müsavat 
ve siyasi haklar? 

- Bu· bahiste derim ki, 
lif ile kaybedilecek vakit 
voktur. Kadın maddi refaha 
menfat verici yollara girme
lidir. 

- Muharriri : E.,r•/ _. 

Eşref, lznıir havalisinde bir hae 
alnuştı. Bağ bozuldu, Eşref ;;arar 
etti, bıı işten \!az geşti, fakat bu ~~ 
rarı bir tı'irlii unutamadı. Bir akşarıe 
zi.züın suyu içilen bir ınecliste gefl 
bağ bahsi açılır açılnıaz Eşref şıı 
beyti söyledi : 

Kıt'a İktisadi refaha vardığı 
gün o kendi haklarını ken-
di alır. Teşkilati esasiye Diktiğim gilndenberl kan 11ğLtrıttıj 
kanunu yalnız erkekler ta- JJağ deme vallahi k/Jlkar bağlarını 
rafın dan ya pılm ı ş tı r. l li~'!!!!!~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 

Yanlarında kadınlan gör- -,.. Çar.-1::.=,-b·.ı VAKi T ..-.. M.ıı .. h··~ 
mediklerinden orada hü- - f M ıııv-~ 
küm1cri öyle vermişlerdir. l,1!_~~:.:.J L!,::~ .. ~~:_ 

Yarın nezakette, terbiye
de, ihatada, vukufta, kuv • 
vette, mali kudrette bütün 
bir yansını kendisi derece
sinde ve yanıbaşında gör· 
düğü zaman ne diyebilir .. 
Ve ne derneğe hakki olur ?I 

İş hayatına intikal eden 
kadınların çirkinleşeceği 
hakkındaki iddiaya sıra 
geliyor. 

Muhterem doktora bu 
suali sorarken kadınlar bir
liği reisinin ayni suale karşı 
"bunu doktorlarımıza sor • 
malı. şeklindeki cevabın! 
işaret ediyorum. 

Semiramis Hf. evvela gü
lümsiyorlar. sonra diyor • 
lar ki : 

- iş insana dertlerini 
unutturmayı mucip biricik 
çaredir. 

iş insanı maddeten ve 
ma'nen güzelleştirir. Güzel
lik telakkileri artık değişi· 
yor, yeni gü:iellik daha 
canlı güzelliktir.Bunun için, 
bu iddiayı kuvvetlı bulur 
musunuz? Sualinize karşı, 
sadece, hayır, diyebilirim! 

A. Sırrı 

----------------·ı Varım asır evelkl 

VAKiT 
11 Nİ3all 1871) 

Istanbul gazetesi -
nin haşmetlu Rusya 
İmparatoru aley -
hinde vuku bulan 
suikast manasebe
tile neşrettiği bir 
bendinde müşarün
ileyh h11kkında b~ 
zı fabirafı nalayıha 

istimal eylemiş ol
duğundan Matbuat 

) 2Jalülde: :Jladçte: . 
) ıOo Şehremin. Muhittin ıOo Bir ltalyan gaıe~ 
~ B. hayat pahr.lıl1ği!e sun'i Yugoslavyada, ltalya ~ 
~ surette mücadele edilmi- hinde tahriklerden bıııı' 
~ yeceğini, ette ihtikar olma· etmiş, Yugoslavya 
~ dtğını söylemiştir. tekzip eylemiştir. . 

1 
kf' 

İ ıOo Bir zümrüt yüzük ıOo Tahdidi teslıba ı,ı 
= d 1 · • derilen ?; satışın a suiistimal yapı • mısyonuna gon ~ 
~ dığı iddia edildiğinden muhtırada tayyare b ıol 
~ mezat idaresinde tahkikata !erinin vahşice 0 

ff başlanılmıştr· söylendi. ·ıi/ı~ 
~ ıOo Karlı havada tren ıOo im alona ihtı_ !D~'r 
~ kara saplanınca muhake • bir hakeme havalesı 
ff meye yetişemiyen avukatla- temeldir. 
~ ıın tazminat talebine karşı, 1------·-".".M:=•~ 
~ Şark demiryolları şirketi, ihbarda bulunank. iflİ" 
~ nizamnamesine istinat ede- Eliza aleyhinde 1 blf' 
~ rek ret cevabı vermiştir. davasının rü'yetiOe 
ff ıOo Kadriye H. tahkika- lanmıştır. . . ~ 
~ tında dün mabeyincı Faik ıOo Viyana Sefırı ırJ · 
~ B. le Madam Saraçyan B. dün Viyanadan . 
~ şehadet etmişlerdir. miştir. . hrf°~ 
ff ıOo Erzurum polis mü- ıOo Seyrisefaııı. iıti' 
~ dürü Faik B. in hakkında dün Marsilyaya gıt:,... 
~111ıııı11ıuıunııı11 11111 ııııı·ııuuıııınıı 1111 ııııı11111111ıın11uıuııııııliMuı111111ı.11•ııuııu11ıııııııı111111 

Matbamızı gezeO 
talebe 

idarei behiyesi ta- , ~ iÇ 

rafından dört mah Evelki gün Yunus Emre ihtifaline iştirak et~ıJı~ I 
miiddetle tatil olun- muallimleri Sıdkı Beyle beraber şehre inen tlııı'ııı1, 
muş olduğunu ke - 1113 ııı• 
mali ieessiifle işit- ortamektebi üçüncü sınıf talebesi dönerken gcı 
tflc • da uğramış ve idarehanemizin muhtelif aks<ııtl~:ı •------------'! malumat almışlardır. Bir resimlerini decediyor. ·,;,, lı' 

---- - - -- -·· ~ Jlll 
soy .. h\tif yücuduııun mil değildi. Ahizeyi detle bir sarstı· ~.;r ~ır 
en nıahrem yerlerin- çengeline hemen aslı hiş sözlrriıı tek 1.:ır~P 
drki çiiriikleriıı ııok- İki dakika cvvclisini laklarında ki ::ık 1 • :.ılı') 
tası ııoktasıııa saııa bir 
haritasını cizeyim .. • • 
ciink.ii O, ııis::melcri • • 

şimdi sana hikır<lı söy- . 
liyen bu dudaklarını 
yapmıştır. 

- J>ck ileri 'arıyor-• 
sun kerata ... 

- Çok geri bile kah
yorun1 pezevenk 
Zayalhların zavallısı 

Mazlun1 [lvi Iley bu 
garip nıütaarrızla git
,tikçe kızışan böyle bir 
tempoda nıuhavereye 

de't'am edemezdi. Bu
na sinirleı·i nıii.ıehatn-

unutan bir ·sersem, bir aradı.. Pcrr::ııı 11 1~~ . ·ıı·ıı r serhos. lıaliııi almıştı. hindeki ıtll '..,,Jı 
f JJ''r 

O bir tıınarlıane ile mi bazıları etra 111• ·et çıı 
konuştu't yoksa kendi- ğunda birer iki~ 1.1 ır 

e'' i' si mi ~ıldırdı? ladı. Bir az ıer~i~ 
O zehirli sözler lıaııgi lefonon telilc . ~pır 

d .. , d l .. ı. )JJI' ııl' 
arışşı anın ıvar arın- sız, ınsaı:,ız ı''·-~ 

d 1· k l ki ı k)arııı[I r· an aşaraıi. u a arını dan 'kn a ' 11jıı 
l d ~ b · · k. ' rı•ı1JJC ~( yara a ı. eynını ya· tı, nan itlilıarıı ' 

1
. 11:ı'. , dl 1 ·JI• bitirdi. cok kısmı ı e ı · 

D. v 1 b. ·1 b' ku,,._·eıuı ııı·~ ı ma~ını n ıer za- r ' 
u 1 1 ~~ ~ı 

nıanki vuzulıuııu hul- Şimdiye ı..:~ur1111rrt~ 
ınak için iki elile ceke- ilınıal ettıg.ı b~~; 
tinin yakasından sım- Lutfiden bır ~'-

• d' kar:ı ~ sıkı tutarak «ken ıııe intikam çı tl 
1 
'") 

gel Mazhını» hıtabile söylüyordu. L f' 
keııdi kendisini şid-



• ' 1 

sı saat 

O re.;mi g-iınıncc dl'diın ki 

clalcmiıı '-açhrmın taranm:ı-

<.ını diliPc dol:ıynn hu z:ıc. 

],endi açı•u hiç mi rm-.ııu· -

yor... \. : . .,, Blı mcktr1p a

hihinc CC\'UP 'ermek l>an:ı 

tlu-;tı) <)r. 

Anin urum ki ... '1;yy:ıhın sı· 

çına ınJ,ılm:ıl..la •:t.ülftt yara~ 

dokunmıı.,urnl fakat zar:m 

ycıl,! nihayet. kcndı:-i dostum

dur, açlarımın clap;mıklı~ı. 

onların çok dc[a bana tabi 
olm·ız. 

\:ııan d.ı tar:ık lmHannuJ,. 

can mu:ıf cıla.n do,wm <.ey
yahı tal lit etmek içtn t<ırnk 

kull:mmadıgım olur. 

Bundan dola~ ı beni ayıp

lnm:ımnlı. 

Bir :ı:aman lngi1iz cri,ek· 

lcri f,nı!içc \ il.tor) ayı ta~

lit i in bı} ıklmıım l..ıı~ımıJar 

\'C hir çok Lonc.lrniıfor I ,ord 

Bayron gibi gı) innıi~kr<li~ .. 
Çirkinlik müsabakası! 

kendi de 
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Alman donanması kendi kendisini ı .HAS6R.LE~ 
Muharrin' AmiralFon ~~:ı:! bahrdı? Mütercimi' M. Gayur i ' 

--~~--........ -----~ cı-ı - .. -------............... Encümenler 
Ernden kruvazôrüne nakil 

lfaoş hh·ihas111t tef
kikr> brışladılar 

---~~-·------L'skirl<>ll krıır·rı:::Ür kunıa11dr1111 oldııp;ıun 
cilı<>tfc bir lıafıf knıva:::or ıl:::,erinde l>ıı/1111-

,,ırı[p l<>rcilı <'l ·I edif;i11ıi il eri sii.rerek 
L'ınrlene o·r•cti111 ,.., J 

---------

Ankara, 16 ( Vakıt ) -

Yeni layihanın maaş kısmı 
Bütçe, barem kısmı Mali

ye encümenine verildi.Tet

kikata başlandı. Layihanın 

bu devrede kanuniyet ka

zanması muhakkaktır. 

Bu intihap bir kaç hafta 
!'<ıtıra yapıldı. () vııkta kadar 
yeni amiral <cfiııcnıin a,kcr 
~tlftl:'I, ti.Ji H:'-kCr Sllf<l:-'1 \eza· 

ifini bahriyeye ;-adık ve c:a· 
yet zeki hir ktiçiik zahitc 
tC\ <li etti. lııcihap olunan 
a..;kcr ~ura-.t e\' vclki ~ura) :ı 

nbbctle çok iyi idi. Azaları

nın ek.eri bahriyeye sadık 

kalmı~tı 'c hıi<nli hizmet 
etmek emelini besliyordu. 
Fakat a>kcr ~urn<ıııın 'azik'i 
hahu<us filo kumandanlı!:;ına 

kar~ı p;dmek oldu~undan, 

l iıe rn: kadar temayul cdu»c 
ihtilı\lcilcriıı rnıniyetini o 
derece k:ıylıcdiyon.lu. 

1 lalbuki zabitana 'adık 

olııp tın <iydcrini dinli yen ef

rada a<l,er <ı!r:tsı lazım dı.:

i!;ildi. Yeni ~ura bu prcn>ip 
ııddıyctini halledemedi. \zala
rından iki>i c-ki metoda ıl\

dcc ettiler. fakat ı eni dine
nin ate~çı .nurcctebatı tara· 
fından öyle bir muka\ cnıct 
p;<Jrdülcr ki bilmcdrnriyc >:t· 
hayı tcrkederck :\Jm;ınvaya 

m det takdimle bulundular. 
Bahriyeye >adıl-; kalan digcr 
:ı1.a kendiliklerinden çekildiler 
,·cya ıııul:telif 'cbeplerlc ça
gırıldılar. 

Biıylccc mcYkufiyetin ;on 
~unlcrinden mııl-;addcnıki kü
çiik zabit tekrar meclisin Ye
zaHi ilı! tan'.if edildi. :hkcr 
:ıli şurasının hu µ;cçirdil(i in
kılap sonraları uzifcıni pd .. 
J..olayhıjtırdı; .ıyni zamanda 
,\iğa seliııcler lizcrindcki 
xabıcaııııı mc\ kiinin ı.hlzelmc
>ini temin etti. 

---·-
Dördüncü bap 

Amiral gemisinin tebdili-Mü
rettebatın tekrar tenkisi. 

.\ ,kcr ~li :'ıra<mdan ya-
J,a) ı >ıyırın a k.\nunu"ıııi 

ı,aye,iııdcnhcri bcklcdil(im 
'<lın<ının g;clı.liginc karar 'er
dim. 1 lcr \akc,ı kadar fikir
lerin v;n~inlic;indcn dolayı 

ı <tpaııı:ıdıgıın bir şey yapa
r.ık amiral ı;cnıi,in; tebdil 
ettim. llu tebdil 2.'i martttı 

'ukua !(eldi. Buna en mli· 
na-.ip gelen ı::mdcn hafi[ 
krm azünınu tercih ettim. ~\z 
zamandanheri bu geminin 
idan:'i \ ·on 1 :ızcy~ 'crilıııir 
ti. ı·:lze azimUr n ıi-.uliı 

i l,ın·yc 'ıikıf lıir ~ıdanıdı. 
\llırl'ttc-lıatı t;ınıamen -.adıl.. 

l,alım:hn!ı n -ırada kunı;ındn
nıııdan en >ıın taif<:>ine ka
<hr in tiin lıir gemi mlirct
td,~tınııı p;emilerini amiral 
J!.Cnı·-..i ulm;1 ... 1n1 i)zlt!111ı·lc.:ri 

Jo:ı,1 i ~>ı heni gayet mutı.·· 
ıı;ı- .. i" etti. 
), rcfu lıay,iye\in 'ik1ye>i içın 

Jıtiyük bır \'apura ilıliyacıııı 

>JrJı. 

lııFiliı amirali el altından yap

\ıgı ıalıhi~atı ıie n~ için bir 
~ıri lı Y<I i:ıe bir hafif knı\'~zi>rü 

t• rciiı cttiğ;mi anlamak istemişti 
l~ki Uir krı1v.'.lz,1r fdo~u kuınan' 

,,.1111 ,.ifalı ile bir kruvazôr 
iızcfr.de daha rahat e!liğiıni 

Ö\·Jediııı. trk:iııı lıarbiyeııı ve 
lıizz~I l rı bu kruvazöriı intihap 
ettiğııııd~n dolayı asla müteessif 
ı.frıadık. Kumandan, zabitler, 
kiiçıi~ zabiller ve taifeler bize 
1 aı atı şer.1iti mevcndeııin 

ıııiinıHın kıldıj!ı derecede hoş 

ı:e~irllıkr. 

Aıııiral s~ncıığıııı f.mdeıı 

f.zı-riııe naklettiğimi atiJeki 
•aıııiın ile bildirdim: 

• Amiral gcıııişiııin ttbdıli 

. 

hakkında bir çok riva)cl intişar 
etti. Bu rivayetleri tekzip içiıı 

alideki noktaları tespite lüzum 
görüyorum : 

f'ridrih der Urosıın mürette-
batının bir kısımı uzun müddetten 
beri hakkımda lfzıııı gelen en 
basit hürmet vazifesini bile 
göstermemişti. Bir çok ddalar 
tmirlerime itaat edilınemkte is
rar olundu. Bunun için mezkur 
sefine üzerinde yaşayış benim 
için çok güç oldu. Yapmış ol
duğum bütün ilıtai·Jar boşa 

gitti. 
Bitmedi) ---

Herottun ~un~e~ura 
Yardım geliyor? 

k'rıde Rus dam; 
var? 

Peşaverden bildirildiğine 

göre uzun zamanlardanberi 
devam eden hareketsizlik 
ve para buhranı yüzünden 
memur maaşlarında tenki
hat yapılmış, bu yüzden de 

Türk-Yunan 

Hariciyemizle te~ 
maslar başladı 
Ankara, 16 ( Vakıt ) -

Muhtelit Mübadele Yunan 

başmurahhası ile müşaviri 

çuraya geldiler. Başmurah

has yeni talimatnameyi 

hamil bulunuyor. Yunan 

sefiri ile başmurahhas Ha

riciye Vekaletinde Saracoğ

lu Şükrü Beyi ziyaret etti . 

Yeni müzakeratın ümit ve

rici mahiyet taşıyacağı te -

mın olunmaktadır. 

Mühtediler 
Jfii(t1ide11 ('esikrı 

ala ra ki ar 
memnuniyetsizlik başgöster- Ankara, 16 ( Vakıt ) 
miştir. Bundan dolayı, as - ihtida işleri için yapılan 
kerlere söz geçiremiyen bir talimatname tamim edilmek 

kumandanla halk arasında üzredir.Mühtediler müftüler
tahrikat yapan bir molla den müslümanlık vesikası 
Kralın emri ile idam edil- alacaklar, yeni ismlerini de 
mişlerdir. Kral Amanullh, dinlerile beraber nufusa 
arlık zayi edilecek zaman tascil ettireceklerdir. Bu 
olmadığına kani olduğun - sureti mahkemeye müra-
dan Herat vilayetinden "caata lüzum Kalmamaktadır. 
takviye kuvvetleri istemiştir. 
Bu talep üzerine, içlerinde 
birçok ta Rus bulunan ıyı 

techiz edilmiş 3 bin kişilik 
bir kuvvet yola çıkarılmıştır. 

Nadir ve kasım hanlar 
vaziyetlerini tayin etmedik
lerinden bu nokta da A
manullahın vaziyetini güç· 
leştirmektedir. 

Diğer taraftan İngiliz mü
rakabesine tabi kabileler 
arasında poropaganda yapan 
Efgan memurları hakkında 

ciddi tedbirler alınacağını 
Hint hühumeti Efganlılara 

tebliğ etmiştir. 

~e~irh~ uerıisi 
Müsa~akaınız 

Dr. Şükrü Ha
zım B. diyor ki: 
l t t.trJrı ı inci J.\\l.ımızd.ı.1 
Geniş hudutları 

içinde dünyanın en 
kanaatkar ve en fazi
letli kadınlarını taşı

yan memleketiınizde 
evlenmemek, nüfusun 
artmasına çalışmamak 
bir hatadır. Memleke
tin refahı, çalışacak 
l:.;lların artmasile k<ı

bil olacaktır. Evlen
miyenlerin senede ve
receği birkaç lira ile 
de hükumet çocuk 
evleri gibi yardım 
müessiseleri açarak 
bir noksanı ikmale 
çalışır. 

Bence bu vergiyi 
aile sahiplerine değil, 
bu gibi müesseselere 
tahsisi daha müsmir 
olur, Yalnız vergı 

tarhedilirken sıhlıi ve 
içtimai bazı haklı ma-

• :ıeretler nazarı dik&.a-
tc alınmalıdır. , , 

Zirai itibar 
Yeni bir kanun yapı

lıyor 
Ankara, 16 ( A.A. ) 

341 tarihli itibarı zıraı 
birlikleri hakkındaki kanu
nun daha basit ve istifadeli 
esaslara ircaı içın yapılmak
ta olan proje yakında icra 
vekilleri heyetine verilecek
tir. 

Irak ıef areti ne 
diyoı 

Ankara, 16 ( A.A. ) -
Şehirimizdeki Irak sefareti 
(Vakıt) gazetesinin 9 nisan 
tarihli nüshasındaki baş
makaleye mevzu olan cenup 
hududumuzdaki aşiretlerden 
bir ordu teşkil edildiğine 

dair bulunan Mısırda mün
teşir Ehram gazetesi muha
birinin beyanatının hiç bir 
esasa istinat etmedigini bil
dirmektedir. 

• Vakıt - 9 nisan tarihli 
(Vakıt) ta böyle bir başmakale 
olmadığından telgrafta ge -
çen başmakale tabiri yerin
de kullanılmamış demektir. 
lngilizlerin Irakta bir ordu 
vücude getirmek niyet ve 
hareketlerinden bahseden 
bu yazıyı biz Kahirede 
çıkan (El Ahram) gazete • 
sinden nakletmiştik. 

Samsunda Yunus 
Emre guna 

Samsun, 16 ( A.A. ) -
Yunus Emreyi anma günü 
Ocakta coşkun nutuklarla 
yı;şatılmıştır. -- ----

Ferah Siııamada 
2 filim 

Kutup facia'ı: Paul V egnc
rin jah e~ri, ayrıca: Scrgü
zc;tlcr pc~inde. 

VAKiT Nisa111 

1 
L. 

DAHİLDE ] 
Zümrüt yüzük 

6000 lira kıymetinde olduğu 
halde :ıooo liraya satılmış .. 

Efnanet mezat idaresinde tahkikat yapıyor 

Emanetin Saııdalbedcsta-

ııındaki mezat idaresinde bir 
>tıibtimal nıku hıılduğtı 

haber vcrilıtti'i-o t::manet he
yeti tcfthiycsi tahkikata ha~
lanıı\tır. \k<dc ~udur: 

.hukııt l layri B. bıııindc bir 
zat gc\·cn ıı;tin ztımriit ) ıizuk 
::atmak lizcre mezat itlarcsinc 

ı:,itnıi\tir. ) tizııgun yiik-..:k 
kı1 nıcci 1-.ar~ı,ıııda oradaki 
memt.;rlar bir hile i<:ra>ını 

ı.lli~liınnti~lcr 'c yııziik sahibi 
.\. J 1_ ri Beye, bunu mezada 
çıkardıkları takdirde esnafın 

ittifak ederek yıızligli ucuzca 
kapatacaklarını, halbuki clal
tından <atıhr.;a da:ıa iyi ola
ca.ırnı >iİ\" knıislcrdir. llund:ııı 

~ .. , 
,oııra yuztiıl;lin (2000) liraya 
satıldı~ıı>ı >ii_ liyerek panıyı 

l layri Beye Yerınijknlir. 

\radan hirkaç ~tin p;cçnıi~, 

llayri B. aldıj);ı bazı ıırnlumac 

Muhittin B. 
Münakaşaya karışmak 

istemiyor 
Dün akşam refiklerimizden 

biri Elllllnette itlerin iyi yi'.·üme
diğtnden bah•ederek bazı misal
ler zikretmektedir. Bu misallere 
göre Viyanalı bir zat 927 
ııcnesinde ıehirde seyyah taşımak 
için Emanetten müsaade istemiş 
bu mür,caaıa hl.la cevap veril-

. . 
memış r. 

Makarna ihtikarı iddiası üze

rine Elllilnet keyfiyeti Ticaret 
müdüriyetine bir makarna trüstü 
olduğu ıeklinde bildirmiş, Fakat 
Dahiliye '!eki.leline ihtikar mevcut 
olmadığını söylemiştir. 

Bundan başka esnafa verilen 
cezalar takip edilmemekte ve 
müruru :tamana u~ratılmekıadır. 

Gazi köprüsü için resim almmağa 
başlanılmış, fakat hala inşasına 

başlanJmamıştır. 

Bu iclıiia ve misaller hakkında 
cevap almak üzre dün bir mu· 
harrimiz tehremini Muh ilin beyle 
görüşmüpür. Muhittin bey, ga• 
zeleyi henüz okemadığını söy
liyerek bir gazete getirtmiş ve 
okumuştur. Müteakiben mu
harrimize demiştir ki: 

- Resml bir memur olmak 
sıfatile gazetelerle herhangi bir 
münakaşcye girecek mevkide 
değilim. Fakat yalnız şurasını 
söyleyeyim ki, bu iddiaların ce
vapları da gene kendilerindedir. 
Mesela, Viyaııalıya seyyah taşı
mak için müsaade vermedikse, 
seyyahlara yeni bir belayı mu
sallat etmek istemediğimizdendir. 
Bu husu•ta söyliyecek başka bir 
sözüm j'Ohtur. • 

Seyrisefain heyeti gitti 
Y apur mubayaa edecek olan 

scyriselain heyeti, muavin Tahir 
Beyin riyasetinde olarak dün 
sabah Marsilyaya müteveccihen 
hareket ·etmitlerdir. 

Hakkı Şinasi paşa 
Ankaradc bulunan fırka mü

fettişi Hakkı Şinasi pqa dün 
şerimize avdet etmiştir. 

iıUkli.l liıesinde konferans 
Şelızadeb:ışpıda İsliklfü lise

sinde bugün saat yirmide 
muallim Mehmet servet Be;· 
tarafından ( tarihin ınaııası ,-c 
elıcınmlycl ) mevzuna dair bir 
ı.onfrrans vcrilecehtir. Herkes 
ı;cıcl.lılir. 

üzerine ~:ııı~ncte nılıracaat 

ederek ztıınrlıt yuzuk satı

~ında bir sııibtiııı.ıl yapıldı

ğıııı iddia etmiıtir. 

İddia ~u merkezdedir: 
Yiızlıl.. memurun bııb;t>ı 

ııaıııına 2 bin Jiraı a .;acın a · 
hnnıı,, fakat bilı\harc fıOOO 

liraya bir ba~kasıııa satılmı~

tır. htc .ıooo liralık bir <ui 
btimal yapılmı~tır. 

Bu iddia uzcrinc ı•:manct 

nııifcttİi Cemil hed mezat 
idarc,inde tahkikata memur 

ctıııi~tir. ~lnhamıııin YC nııı

dur hakkında t;ıhkikat yapıl

maktadır. \luhamnıin nasıl 

( l st ta1ra.fı birinci ~.ıvr:ımızda J 

Avni tarikle Efo 'aıı p;e-
Jcn İlir yolcu kendi le gü
rii~cn ınuhnrririınizc ı~iır:tn1n 

hu glinkii vaziyeti 'c ara
d;ıki riirklcrin nakli ctrafınd:ı. 
hcrvcçhl ati m<ıllınıatı YCr
mi~tir: 

K<lbilclcn Rus tayyareleri 
ile çıktık .\skerl heyetimiz
de Rus tayyareleri ile ayrı

lıyorlardı. 

kı\lıil ile Rus hmludu ara
'ıııda ki arazı daj1;lık olduj1;u 
için tayyareler muntazaman 
Kabile gelemiyorlar. 1 lafrada 
azami 2-J tayyare "debiliyor 

Bunlar da iki~er kişiliktir. 

Rthlar kısmen kendi telıalan
nı kısmen ele bizim heyeti
mizi alıyorlardı. 

Bu ,;uretlc bizden bir sc -
ferde azami 3-4 ki~i µ;cciri
yorlıırdı . 

Tayyarelerle ~loskO\·aya 
nakledilenler arn>ında C\Vcl. 

den bulunan zahitlerimiz de 
Yardır. Rusyaya )!;ec;cn zabit
lcrdc hemen Turkiycye U\ det 
ettikleri için kısım kı>ım geli
yorlar. 

K,\zım pa~a tertibatında ken
disini iki zabitle en <ona bı

rakmı~tır. Buµ;lın haber aldı · 
r;ıııııxa giirc bizdL'll Kabilde 
kimse kalıııamııtır. l lcpsi 
yoldadırlar. 

K;\zım pa~ımııı Ode'a tarikilc 
gclcccp;i muhakkaktır. Takip 
edilen tarik Kabil - Taıkeııt 

.\ lcı>km a - Odasadır. 

13uı\linkii ~:fgan vaziyetine 
geline<:, biz K<lhilı.lcn ayrılalı 
2;; p;lin oluyor. Ornda iken 
'aziyct şu idi: 

l·:fganbtanda muhtelif ka
bileler \ardır. Bu kabilelerin 
birinin bugıin ,\manullah 
tarafına iltihak ettijti, ertesi 
~ÜP c;•,.,ı,ı l::rı si)ylcniyor· 
clu. 

Zaten mesele i•;den bo
zulmuıtur. l\ıralııı nrniyetindc
kilcr bile kendi-ine ihanet 
etmişlerdir. 

Asl..erl heyetimi;. Efganis
tana gittiği ;.-.aman .\ıııanııll:ıh 

hanla ancak be~ gün ),adar 
bcrııbcr kalahilmi~tir. 

.'iadir han için biz orada 
iken Anıanull:th han ile 
teıriki mesai ederse mese
leyi çalıuk lıııllulcrlcr diye 
>Ü) li) orl,ırdı. uııı;iınkü v aıl-
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Halbuki buna mukabil 
memleketimizde bu sene 
şimdiye kadar hiç kayde
dilmemiş miktarda fazla 
fasulye istihlakati olmuştur. 
Rum simsarlar fasulye işle

rile meşgul olan tüccarla
nmızı kıskıvrak bağlamışlar 

ve memleketimizde istihlak 
edilecek miktarı bile 20 
kuruş kadar çok az bir ücretle 
taahhüt altına almışlardır. 
Bu suretle lstanbulda sarfe
dilmek üzere Anadoludan 
gelen fasulyeler harice gön
derilmiş ve buyüzden bugün 
bir okka fasulye 80-100 
kuruşa çıkmıştır. 

Bu sene etin geçen se -
neye nazaran 50-60 kuruş 
fırlaması halkı daha fazla 
fasulyeye sardırmıştır. 

Bu sene diğer senelere 
nisbeten en çok sarfiyat 
fasulyededir. 

Fasulyenin pahalı satıl -
ması semt itibarile de az 
çok değişmektedir. 

Mesela Sirkecide 7 5 ku
ruşa satılan fasulye, Pan -
galtıda 100 kuruşa alın -
maktadır. 

Sağyağ, yumurta, zeytin 
yağlarında bu sene geçen 
seneye nazaran bariz bir 
fazlalık mevcut değildir. . .............................................. . 
yet<: ~u Yeya budur dcne
ınt:z. 

( Beçci >aka) ya gelince, 
orada iiylc mc~hur bir kabi
leye men>up dcgildir. 

Bahası ~aka inıi~. ı·::o'a~cn ı 

ismi de Sakanın oglıı de
mektir. \lclı\dc bir Kuhi ·. 
tım lıtlır. 

Okuma>ı yazmı1>ı yoktur. 
E>a~en iitcdcn beri c~kiyalık 

yaparını~. \"aktife JOO ki~ilik 
bir çcte<i Yarnıı~. K:lbilc !(i
rince padi~ahlıj1;ını il<ln etti. 
Kıralın sarııylarını i~p;al etti. 
J..ıral kfüili terkedcrkcn bir 
çok cşya>ıııı dcraber giiturc
nıctli .. 

Beçci 'akııııın Seyit l liisc
yin i>nıbnde hir harbiye na
:mı yar. Kendi kafa>ına güre 
tc~kih\ıa ba~hıdı, zorla a,kcr 
copladı. 

\nha hiç hir kim'e btc
jl,i ile a ker olmuyor. 

Huıı;ün bu ada.mı ];imse 
'e\ ıııiyor onun ıçın onıdıı 
nıcunıııa,ıııa imkan ·oktur. 
Yakında para>ıt. da kıılacak
tır. 

J·:fganbtanda sıh\hı olnııyan 
fert yoktm. \"t ~u ı.la ıııu

haUal.. ki lıalkııı tlin k:ır
dc~iyi.ı Jiı c lıiribirile harbct-

O ı·ncl' f .tarafı 1 ı.•I 
ıaı~ 

>ey ahan ha) '_11 1 ~e 
kadar dcğilı.lır. e~ . \ 

B l'nı-ıııcıın . 1, • ., • ~ I"' ıı. 

dindeki batı ' 
edecektir. · lılıP e 

l la yat pah•\:cııı• 
tin ıııucadek ~ 
hıını:,i bir r ;ı \ "'~aıti 
ıı;ın.ı ~ah,,ın ıtı 
J lnYat pahalılı ,ı 

· 1 1ı.ıa 
yalnız ı,rnn ıtı .~1ı,U 

h . d<" yeye ma sll, · ı11 

diinva lıund~11. . ı •tııtı 
Bu itibarla '1 

11e 
hirkr alnıhınııt. 1 . 1 l 

1.1,1 ı. b 
fayda hasıl c< <. ı 
ikide bir, tıır 
bah,cderJcr, _,p 

Et ! 80 kut' .::ı ıJi' 
Bu dop;rıı d~ı:1 rıl' lıi 
malısıısada ııhırluf~ıt' 

ıur d hay nm hırı n _, 
ı JO-J .+0 1;urı•,ı1~r' 
Bu da beni alı\~~ ·k 

·ffllC ~ 
en "iizcl et l • ..ın " 1 , ıe .. ~· ıı 
de olan ll-'• ııof 
Jcri dü~ünnıc11\ı · 
ra 80 kurtı;'1 ~ ~eıı"' 
yiyebiliyor. la.:· !(iıtin 
fidir. Beni l-'

11
' ı-11' 

tk"il fu1;:tra11111 ,M ' 
h ., ,·.: " 

h\kadar eder ı1;ıuf· 
Ette ihtii;.ır Y'ı.ıa ı P 

.,··ıı. 1 
bozulan ınc ' tııı ~ 

pılma:-. :ruccM a~.:ııJi' ~ 
yadı ıhtıkı\r ı1l .J11$~ J 
daha f;ızla ahkıl) .... ..-:i 
kar . ., ,,. ..... ~ ........ J' 1 ................ ı · c . 

· · "htinı;l I •I 
ıııesının ı ·r h'" 

l l:ı!kın \~dı t 
>Ü' lcniı·ordıı. . ıiı·ııı. • .ı 

J · \ ,1 • .IJI'" 
lııgilizlcrın , ıııU''..r 

.. .1 z eli• ·hfı• µ;oru mc ~ ·cci J1.1L' 
elektrik ktl\' .. f\lıı11e1' 
>edilir fakat ""ı, ~o ~ 

<-·ı•~ -4 Bcçci i"a,... 113, ı 

ara>ıııda J\ı\tı~ugıı Jıl 
'a"utrn hulıı~ı~'1ıı ııl'ı 
J..i haberler ~ <tıilC " 

I liç tcınas 1 
~. 

mıitır. •tiki ': r '' 
. bkcri he) c .. ş•ıl• 

k tın•' 'c ı11ı1 mahsur a · dB ı 1 

d ını.ırı ·~· ııı ızı c ı . ıısrt 
edecek hiç tıır 

1
, ı 

mamı~hırdır.. eıha"' rıl 
lleı·ct ,clıır anlı 

. 1 1,ııfll ..ııf· 
mu~ 'e ,oı ·akılJlll' ,_J 
hJ ,erbcst , 1.'ıı ).r ,.ııı il" 

l\abildc 1 :1
'. "a"Jıf· ~ 

rak .ıo,;;o kı:ı ıı ıi.ıll",~ 
l . kı'ıı ..• 1r Jıırdıın )tr ·e ~ 
! k tor ' ' kısmı c ll ,01 ıırl1 

hlikcımet 111 " .,...11 
çalıi'l"ırJar~ı. ;1..ıe ;ı . .ı 

Fakat J\~h .. J;~lıfl"' 
. · ıııl• ., ' 

bir fcrı.hını/. eke' ' . 
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.,... • · 11ıtır • fi'" .. 
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11· h anlıı~ı . ııaııfl 
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halledilir. . e< )'<>~ 
mal bir ~aıı> 
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Faik B. dinlenildi 1,!~~i~i tn'l'ıh~t Ma a ey __ ınc_ı --

111.'Cl ISO HU Kadriye H. tahkikatında dün bu zatten başka 
tı~r--r;=-- d h d '.et tnii urk ve Sov- Mrdam Saraçyan a şe a et etmiştir 

1ıner; ... 1.aheref ile tele-
.• , tekrar oku- Kadriye H. tahkikatının dün· 
YliCiJklar kü safhasında mabeyinci F aık 

e\ r~ 1 5 ( Beyle Madam Saraçyan şahit 
atı .... ' . A.A.)- l la- 1 d B Ağır cezada, Romanya veya 
"~ ,lllldiri)or: Tnhdidi sıfatile dinlenilmiı er ir. u 

. kında salı günl·ı· madam, manifatura tacirlerinden Bulgaristandan motorla 2'izlice 
~ S Ef d· ı ·d· geldiği zannoluııan Ifamparsom 'e.:lk . arçyan en ın n zevcesı ır. 

tta lı tnuzakt!rntın Dün ıahulerin maznunlardan diğer ismile Hüseyin isminde 
kted A~UCağt zanııedil- bazılarile muvacehelcri de ya- milbtedi bir Ermeninin Bo~az 

l an murahha hın 
• Ilı• t:ıh}ı '.'il pılmışbr. Lfizum görUldükçe civarında dir müddet kalmasına 

Boğazdaki vak.' a 

Birası çıkmıştır 
;u Her yeide satılır 

Kütahya H. hdklmlillnden : 
Kütahyamn Bulatbey mahalle
sinden Ispartalı zade Nuri bey 

• nd~n :ı~ı •\ · 1 .oudon 
~a' tanlinı edilmış O· 

'e bı programının aley-
ulunrn k . r a niyctınde· 

r rk 'e s 
ı ın ovyec murahhas-

maznunlar terker teker isticvap 
olunduklan gibi birbirlerile 
muvccehe de edilmektedirler 

Önümüzdeki hafta içinde 
daha ziyade maznunlann tekrar 
isticvabı devam edecektif. Yeni 

ve yakalandıktan sonra kaçma-
sına sebebiyetle m:ızııunen bazı 
kimselerin muhakemesi görül-
müştür. 

Usulü dairesinde cürüm sabit 

ile servi mahallesinden Eesçi 
zade Riiftü efendi meyanderinde 

mntekevvln izalei uyu davasının 

cereyan eden mahkemea\nde 

müddetaley Roıtli elendi namına 

yazılan gıyap karan varakasında 
hayat ve memab meçhul olduğu 

mCfl11hatile bılltehljğ iade kılın

mı~ olduğu cih~tle illnen tebligat 

icrası karargir olarak mumailey~ 

hln 26 mayıs 929 pazar günü 

saat onda mahkemede hazır 

bulunması lüzumu gıyap kararı SATİE 
ııı , Zahcretile Alman -

'l a, clenarnc . . . 
i he· proıcsının tahkikat neticelerine göre muhtelif 

sualler tesbit olumuştur. Maz -t.ı' 1 defa olarak kıra-
t ' Ctmel~ri muhte- nunlardan bunlara tör~ izahat 

!lıe~ · ~lecburı askerlik 
~- L •'l f f• 1 ııey ti . e ı hakkında 

nın muh 
:tı. CJld tıra ~eklinde 
tıp Cıl llltu teklif ha yrcti 
~laa,,, lll~tur. 

t 'IJ fih 
r: l 0 h murahhasııların 

!el! f1er '. ayet l\L Loudonun 
1 ırın k 

r Oded· ahtıl cdilccNl-i 
ır r '"b' 

~ ar · rnsa ile mütte-
tııe a ında tam bir iti-

n, ' '" t oı ı •lcdj c tığu kaydedil-, r. • 
' 

'~!'~selesi 

istenileceklir. 

Bu günlerde kadıköy ve cıva

nnda mukim baz.ı şahit1er deha 
cclbedilecek. ifadeleri alınacaktır. 

Faik 8, 
Tarafından açılan iftira 
davasının rü'yetine 

başlandı 
ı'olis ikinci şube müdürlü

ğünden Erzurum polis müdür
lüğüne tayin olunan faik B. 
tarafından E.liza isminde bir h,\>A• «lkcıne mi 

"'-C diJ madam aleyhine iftira davası 

1 ~jra, ?--~ ecek7 açtldığını yazmıştık. 
d lııı Va . (A. A.) - Deyli Du muhakemeye lstanbul 

~ r: -'Şın2ton nıuhabiri bil- birinci ceza mahkemesinde baş-
"llıe ·• 

1, ~ tsi t rı,:ının lın Alone lanmıştır. Mahkemeye Faik B. 
"' ~. .ahın,: k. . d k ·"' \er . "a ı l(:ı.nada no- namına avukat Ramı, ava 

~a tartrıış oUuğu ce,·ap, edilen namma da ESat B. ler 

lir dt ha~~~n 1924 tarihli gelmişlerdir. 
d ~ ba t:ı~a ynpılan tef- Müddei vekili: ınatl:ımın m: 

r. ı1ctAll1l başka bir malıi~cttc- barı yüzünden hakkında tahkt-
uı; en· 

1L t t 111 bir l•akem malı- kat y:ıpıldığını, muhakeme cdil-

'Qt ~,. -..Vdi edilmesi muh- diğini, fakat neticede rüşvet 
\J ~" istemek sı:rctile \'azifesiııi sui 

' un o 1 istimalden beraet ettiğini söyle-
~ s avyada miş, muhakeme neticesine ka-
n~~ dar bir buçuk sene açıkta ka-

"Q~li t ,, ·~f lan müekkiliniıı madama ceza 
lıaı ~!t_ 1 a taybinden başka 10,000 lira da 
h Yada büy'·k b" tazminat istediğini kayt ve ma-
eyecan ~ ~r damın han, apatıınan sahibi, 

~ loııdr , 
16 

tevlıt elti &ayet zengin olduğunu ilave 
ı dan i t' (A.A,) ... Ro;-ter etmiştir. 
t lıa ntııcıaıh~a~ ediyor: Or- Madamın vekili, ihbardan 

t . 1 kk~~zlı b:r .Vugosl5.v dolayı, iddia olunan -şey sabit 
l t 111iıı İf da hır It:ılyan olmayınca muhbirin tecziyesine 
~ : 1 ~e ia:ııtı lt~l}ada biı- gidilemiyeceğini bu takdirde 
1 ı t c:ın te\·Jıt etmiştir. . . . ' . . . 
t ilr1<>1 tın bilhas ı·t 1 kıınsenın bır hadıseye daır ıh-

"'l 1 sa a ya ve ~ _ . 
ı1ya11~ a ~arşı gizli ve tah- barda bulunaınıyacagını soylı-

b ırı hazı~ r faalintıe harbe yerek - müdafaada bulunmuş, 
!!> J t~ta laınak istediği ve 1 a:Esasen lzmitte verilen bcraet 
tı- ~ her,t !:kert ıncınurlardan 1 kararını miiddeiumumt temyiz 

1\ e.ı· ... ordn~- "jd. d"I 
• "it, ... u 1 ıa c 1 • ı etmiş, hukuku umumiye namı-

m~{~ ııa alakadar olmuştur. Temyiz 

:~i 1Y ııı ~i~ ftıneri~H"H fiıh:ki~a bcraet kararın~ tasd~k 
1 '})-~~- 1 etmıştır. fakat, bu netıce mu-
~~ ~~:ılcni bir seyahat ekldleme bir cürüm tahmil 

~ ~tı .. ~s., 15 (A./~'Y~rlnr_ edemez:.» demiştir. 
l~ıAb 1 tau .) Ekselsıyor 1 Mahkeme lzmitle cereyan ' \>t. sY•tecı A • 
t ın nah . . ~olant ile c1en ınuhakemere ait dos:)<min 

ek · . rıınulııtı atıasiyi 
1 lı t ıçııı hazırı d k celbini karnrlaştırımştır. 

tcj 1iYare . a ı ·Iarı tek ld I I 
t1• e .~Ctnre ~ı bugün lngilte- Y O a ka an ar 
ı...r ısincıe C~Jerini \'c nisanın Kışın şiddetli zamanında, iki 
~ 1~/lracı:ın t e~·rorka gitmek a:ukat, biıi Kırklarelin~, .di~e.ri 

lıııcıir ..... aınreye binecek- Luleburgaza d:ıva takıbı ıçın 
'111Şlerd· .lf (i .. ır. giderlerken, tren kara saplan-

~1 .....f!ik haberler mış. Bu )'Üzdeden muhakeme 

G ~a.hj: ~tedifonsfyest celsesine yetişemiyen \'C alacak-
lr failli ' 5 (A. A.)- Yüzd lan parayı ka}·beden avukatlar 

td f Ve "k e . 
r.• 

1 On~h· 1 rarniyeli Mıs bir memurun hatası sebebıle 
iti ı ' • J e taı . ır 

,._,, lcşid . l\'ılatının bu mutazarrır olduklarım ileri 
t. ı S(j esındc : sürerek, Şark demir)·ollar şir-

3n--. Senesiııd e 

olmadığından maznunlar beraet 
etmişlerdir. 

makamına kaim olmak 

keyfiyet ilAn olun\ır, 
MOTORLARI VE TEZGAHLARI 

HUMMAYI MURZAGİ - ISITMA 
KANSIZLIK -Zafiyet ve I< uvvets1zllk halattnda 

Veresiye size takdim eder. 
Beyoilu Tünel meydanı Metro Han - İstanbul Ankara caddeal No 60 

KINYUM LABARAK 
l•m bazım. aafU humma " kuvvet şarablnı lsllmal .edtnlZ. 

~emekten evvel ve ya s~ra bir Ukör kadetH. 

Eczane1Md• NtRlr: Malson LsFRERE et. v.ıuant Çje>• 
t9, Rue Jacob. PARll 

Sipahi ocağından: 
Binicilik mektebinin karuzcl "Atlı eğlence!',, günü olan 

26 nisan 929 cuma günli ocak tarafından biri i 7.abitana, 
diğer sivillere mahsus olmak iizcrc iki konkorhipik c:: .Atlı 

mani atlama,, müsabakası yapılacaktır. Ilu mii~Jlhaknya işti
rak edeceklerin tafsilat almak için ocağa mijraeaatlarL 

:m::m:m:::::m:::m::sm::::: :mmammm::::r.a:·mem:::· 
11 r ·····-········2··· ... r.--····················· .. ··· ... ···-· .. ···········~···~ 

:ii= Banko di Roma ı~~~ 

müracaat eylemeleri. 

OPt:RATÖR 

. Halil Sezai 
nAsrn ftJE~IELEHI :=H . ::u 

i~H _200,000,0~0 Liret ~crmayeli ano~im ~irketi m~ Fistlil ~ e sıracalarJ nıne-
füi ihtiyat akçesı: 45,000,000 liret ; füa liy:ıtlı ameliyatsız elektrikle 

P.il i\Ierkezi Roma-1talyada ye ecnebi memleketlerde Sfü tedavi ve bilcümle amcJiyatı 
İ~ şubeleri ve blitün şehirlerde ımıhabirlcri \ aı1:ır. Banka im icra eder. Öğleden sonra Oi
:fü şubeleri: Fran-ada Banko di Roma·lspanya a Banko :m van ,.olu Acı ha.marn No. 20 
:::ı t E. :::: ı 

YERLi OLARAK MUADİLİ, 
MÜMASiLi MEVCUT iKEN 
MİLLİ ŞERVe TİN ANAH
TARINI VABANCI ELLERE 
VERMEYELiM. BU CİDAL
DE MUVAFFAK OL AK 
iÇf N UGRAŞAN E LE
KETİN FEDAKAR VE MÜ
NEVVER KISMINA: 

Mamulatımızın herkesçe malüm olan ~.samislnl 
bir kerre daha zikrediyoruz: 

1 - RERTEV ŞURUBU 10 -PERTEV ( DOVER ) 

2 - KREM PERTEV KOMPRiMELERİ: Ö'.<-

3 - PETEV ÇOCUK PO(); 

RASi 
4 - PERTEV KARBONAT 

KOr\PRİMESI 

siirük için 

l 1 - PERTEV BRİY ANTİNI 

12- PERTEV TUVALET 

PODRASI 
5 - PERTEV DİŞMACUNU 13- PERTEV 

6 - PERTEV KOLONV A ciı.Ası 

SUL-ARI 14 - PERTE\" LOSYON-

7 - PERTEV KiNİN. KOM

PRİMELERi 

8 - PERTEV DIŞTOZU 

9 - PERTEV ESANSLARI 

LART 
15 - SUDORt'-:0 PERTI:. .. V 

( Kollu~ -altındaki teri 

• 

~ v<:,539. 19 Çtkarılmı~ ketinden 4,000 küsiir lira ta:z-
g r lınıs ' 03 senec:inde minat istemişlerdi. 
ı. ı ıııcı; olan 533,772,· ~1911 

m di Roma-Banko talo ızzyano. im .._ __ --------• 
Temsil hlarchancl~~ Beril~ lnndra,Kevyo~ , ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= :a Türkiye şubeleri: lstanbul-lzmir Türkiycnin ve rncmaliki :m 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı ~ı 'l Çıkarıı Haber aljığımıza göre, şirket 
ı0o <>/() ını~ olan 375 şu cavabı vermiştir: 

t.t lr bin ı~~lıaratı tah\'iller ıı: işletme nizamnamesinin 2S. 
Cttt'll t._ kazanmışlardır. inci maddesi mucibine bu gibi 

tt il<:ır:ıci~:'~ilerı Kara.elde hallerden dolayı şirketçe mcs'u-
• 

8
:tl)j · AJ- TayYa- liyet kabul edilmez. » 

~ J\tıah bve Heiinensi bu ak-
' a attan 1( • Protestoya verilen bu cevap 

rtl:r. arac:ı~·e gel- etrafında mu!ıakeme cereyan 

etmektedir. 

.~I ecnebiyenin başlıca viJAyııu jçin bono, çek vç itib:ır mektupları ım 
ı::ı ita-Esham ve ya çek te,·diatı muk:ıbllinde hesabı cari küşnt- im 
rJi borsa emirleri- infaz- Türkiye ve memalikl ecnebiye için m 

lii koponlar ve çekler tahsil muamelesini icra-Demir kasalar icar ~m 
•i: ,·e tas:ırrı~f sandığı hes:ıbı carisi küşat edilir. r.:: 

1 
•••• q İ.stanbul şubeleri: l\lüdüriyt:ti umumiyesi stanbol Sultan iEii 

:L~ hamamı Kutluk Zade llıın. tel. I 501 -J 502-1506· ~5Q7. 1 !fii 
!:;ı Galatad:ı Nordmrn Han, Beyoğlu Sent Antu ·~n binası. m: 
ı ·.e!~.!!.~r~!~': :?.?.:~~!.:~!!!: ...•......................... , ............ .. ................ 1...................... . ...................................... . ....................................... ····················-················· ··-·································· .......................... , .... ~····· ... • 

Semti Matıallesf Sokağı No. Nevi Hazineye ait 2-3 hissenin bedeli ınuhammeni 
Galata Venicami ~mikapa '2-1 l<argir mağaza . 6000 1ira sekiz taksitte 

MüştemilAtı : iki kattan ibaret ve fevkinde iki oda ve bir hal!sı vardır. 
Balada evs:ıfı muharrer )nağ'azanın kapalı :zarf usulile mGlkiyeti müzayedeye vazedilerek 

1-5-929 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 te ıteklif zarflannın kü~dı mukarrerdir. 
Talip!erin teminat akçelerile emvali metruke satış komisyonuna müracaatları • 



ı Gazet-ızde çıkan yan ff 
/EUW~ ŞARTllRI: ,esimlerin bOtün baldan mahfuzdur 

H lisan 
1929 

= HER GON ÇIUR 'I'ORK GAztTESI -- 1'1lrk meldeplerlle faydalı eaerlln 
fl&nlannda o/o 20 temiUt yapılır 

' 

IL AI TARiFi 
!••" ~ 

6·8 ıncl ,,yıııll S 
4 • : tııl 4 • ..., 

Türk iyede Hariçte 

Kuruı Kuruş 

Gazeteye «önderilM:et mettup1ann tizerlne 
idare içinse (idare), yazıyı aitse ( Yaıı) · 

l~aretl konulmalıdır 
Büyük n ya bir çol< defa için veril~n lltnlarla 

ı A) ıı~ı ıso ooo 
8 • 400 800 

16 • ?SO ı4SO 
2 • 1400 2700 

Ba11bntyan. mektuplann ladeıindea, kıym.ntı. 

mukadde.re•lz mektuplara konulma, pal'alarm 
kaybolmaımclan ff IJln.larm mündericatmdan 

'Borsalar 
ı 
ı 

1\ ukut 
Jn~iliz liı;ııı:ı 
Dolar 

20 'ıınan dıralııııl 
1 R•yl,,mark 
1 Al·uFtıırya şilini 

20 I.ey Romanya 
20 Lna Bulgar 
1 Felemenk florin\ 

Franııız frangı 

Jtalyan lireti 
k-;.ıron Ç('kO. Slo,·akya 
Çen·onetı « ~oviyet :1 

Zcloli • Lrhistan • 

20 
20 
20 
ı 

1 
20 Dinar « Yogosıavya • 
W Eeltika frangı 
ı f'czeta l•panya 

20 Jı,·içre frangı 

1 Mcci<liye 

Çek 
Londra üzerine bir lnglllz lirası kuruş 

?\eı:york 1 Ttir!-. liraet dolar 
rari8 • frank 
~lilano • • • liret 
llerl!n 
sorya 
Bı·ilksel 

• 
• 
• 

Amiıterdam• 

Cinevre • 
Prag • 
\·iyana • 
Madrit • 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

mark 
leva 

helka 
• florin 
• frank 
• kuron 
• ıilln 
• peıeta 
• zelotı 
• dirabmi 

Varşova 

Atina 
Btkreı 
Bclgırat 

20 ley 
TUrk lirası 

kruı 
dinar 

Tahviller 
l•likraz dahil! c vadeli • 
Düyunu muvalıide 
ikramiyeli demiryo!u 

ı.tınbui tramvay •lrketl 
Rıhtım Dok ve Antırepo 
lıtanbul anonim ıu şirketi 

Hisse senetleri 
Jı tankı. ı 
Osmanlı bankası 

ldare meıul delildir. 

16 Nisan 

99'1 25 
202 00 00 

U 37 &O 
48 12 50 
28 50 00 
24 12 !O 
2"1 co 50 
80 00 

158 
213 
1 ı8 

75 00 
00 
50 

0000 
22 
71 

so 
110 

112 ı;, 00 
29 &O 

839 00 

986 2s 
049 00 25 

12 !8110 
8 395) 
2 08 25 

68 12 50 
9 11400 
1 22,50 
2 55 ,,, 

18 80,00 
9 50.00 
3 30110 
4 38,00 

ae ()1) 

24 87,50 
n 97 50 

es oooo 
206 711~0 

r • 45 
211 

Kapandı 

990 50 
202 ooco 

52 37 !l l 
50,00 

ı;o· 

1250 
211 00 50 
80 00 

1500 
00 
50 

48 
28 
24 

ısa 
213 
119 

0000 
22 
11 
112 

50 
50 
50 

29 50 
899 00 

&86 50 
0,49 25,00 

12 S950 
8 39110 
2 ( 8 ~5 

81 12 50 
3 114,211 
1 22.110 
2 55,110 

18 80,00 
9 110,00 
3 30,•0 
4 31,00 

111 00 
24 87,50 
27 81,50 

00 00 00 
210 00 00 
o 00 

14 25 14 ııs 
118 00 00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
fiatlar Ticaret horr.;,gı klUbumumtligi tarafından \'flril.roiatlr. 

Okkaıı 

Azami t.ıgarl 
K. P. 'k. P. 

Buğday% Çavdarlı 

\umurak 00 00 
Kızılca 00 ... 22 
SUnter 05-C6 
>ert 6-08 
nı ~m• oo.oo 
Sel't mahlut 0-CS 

0000 
oo.oo ... , 
1800 
0000 
0000 

oo.oo 
00,00 
18.80 
17 85 
00.00 
0000 

-ZAHiRELER-
ÇOYd3' 
1Arpa 
\1ııır 

Yular 
Faı':.ll)'e 

1805 
14 10 
1430 

10,111 
39,2!> 

-HUBUBAT-
.;u~anı 

·K!o!.y('mi 

16,00 
ıau 

15311 
10,15 
8820 

-UN-
Çunlı kilosu 
Ek!otra eklolra 00 
Ekjgtra • 
Birinci yumu•ık 00 
Birinci ıerı • 

1500 
1400 
1'175 
1350 

ık inci 0900 

TlfTIK -
Ankara 105,l)O 

Akıebir 000,00 000,00 
Yapagı Guz yunu 100,00 ıoo, I 

-AV DERiSİ- \ 
Zerdeva çirtı 0000,00 0000,~ 
Sansar 0000,00 0000,~j 
Tilki • 0000,00 0000,00

1 Kunduz • 0000,000 000,00I 

-FINDIK-

1 
ç fındık ıoa ao ır ı 30 
Badem 06!\ oo osıı,o::ı 

17.I iş erl 

Emniyet Sandığı 
müdürlüğünden 

Müzayede İkraz merhunatın medyunun 
bedeli numarası cinsi ismi 
115 10099 Beylerbeyinde I Jayuzbaşı sokağında 

(12-40), (12-51), (12-52) numaralı 
natamam bir bap hanenin tamamı. 

Fatma iffet Il. 

225 13513 Bakırköyünde Kartal tepe l\Iahallesinde 
Karyeüstü sokağında 3, 4, 5 numaralı 

bir hanenin tamamı. Ziyaettin, l\Iah.mut 
l\lustafa Ragıp Bt>ylerle l\lürüvvet 11 

565 13636 liakırköyünde Kartaltepe mahallesinde 
:.\Iektupçu sokağında 8, 1 O numaralı 
bahçeli bir hanenin tamamı. Ilatice Nazire H. 

145 !3908 Bakırköyünde Osmaniye mahallesinde 
Camii şerif sokağında 32, 34 numa-
ralı iki hanenin tamamı. Şakir Ağa. 

255 14295 Üsküdarda IIamzafıkıh mahallesinde 
Aziz l\lahmut Efendi sokağında eski 
1 ve yeni 5, 7 numaralı bahçeli bir 
hanenin tamamı Adil B. Zeliha Nigar H. 

21 O 1452 l Zcytunburnunda Sultan l\Iehmet ma
hallesinde Temmuz sokağında eski 
ı 79, yeni 229 numaralı dükkan ile 
bir hanenin tamamı. Hüseyin B. ve Fatma Il. 

40 I 4661 Cibalide Seferilwz mahallesinde Kü
çükmustafapaşa yent sokak eski 20 
mükerrer ve yeni 1 O - l numaralı 
bahçeli bir hanenin tamamL 

Ethem Ağa, lzzet II. 

115 14968 Üsküdarda Tuııusbağında Eıninpaşa 
sokağında 15 numaralı bir hanenin 

60 

355 

165 

335 

tamamL Şaziye II. 

15139 Süleymaniyede l\lektep sokağında eski 
ı l ve yeni 15 numaralı bahçeli bir 
hanenin tamamı. l\Ilinir B. 

15427 Bcylerbeymde Küplice mahallesinde 
Şemsi B. Birinci yeni sokakta eski 8 
mükerrer yeni 2 numaralı bir köş-
kün tamami. Ali Zühtli B. 

16051 Samatyada l\Iırahor llyas B. mahallesin
de Camiişerif sokağında bir hanenin 
tamamL Ali Ef. ve Şerife .H. 

16 ı 90 Beşiktaşta Abbassağa mahallesinde ITa
sanpaşa deresi sokağında eski 1 O ve 
yeni 31 numaralı bir hanenin tama-

nu. J\Ielımet İrfan B. 

osta kutusu: 41· 

husnsl ıilıh!yettek! lltnların ücreti 
idare ile kamlııtınlır. 
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Satılık apariıma~ 
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1 - lstanbulda Beyoğulunda f.ieırutiyet rıahallesinde Mehtap sokağın 8 

0 .JA 
ıf ld a arııınanı 

apartımanı namiyle merul olup bankamızın ba tapu mutasarr o uğtı P 

müzayedey~ konmuıtur. • iİ ~ 
2 - Müzayede kapalı zarf usulü iledir. 1hale l 3 mayıs 1929 pazartesi .1un 

idare meclisi huzurunda icra olunacalttır. 130 ıtıfl 
3 - Satın almak isteyenler (8400) liralık teminat vermeye mecburdurlar. ıniidrfıil' 

mektubu teklif mektuplarile beraber ihale gününe yetiımek üzere bizzat Umuın 
verilir. Ve yahut taahhütlü olarak postayla gönderilir. ..lı 

4 - ihale bedeli ihaleyi müteakip pqindir. or' 
1 b 1 ·· dürliiğt .J. ...Jı 5 - T alıp olanların lstanbul veya zmir ıu e erimize ve yahut umum mu ukabill" 

mufassal ıartnamemizl mütalaa etmeleri ve müzayedeye ittirak halinde bir lira ın 
bir nushasını alıp teklif mektubuna rapteylemeleri icap eder. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

idaremize IOzumu olan yüz bin ton maden kömürünün mü
nakasası 6 mayıs 929 pazartesi günü saat ( 16 ) da Ankarada 
umumi idare binesında icra edilecektir. 

Müuakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatı 
muvakkatelerini yemi mezkiırda saat ( 15,30 ) a kadar umumi 
idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri laLımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ( 250 ) kuruş mukabilinde 
Ankarada malzeme dairesinden Haydarpaşada mübayaat komisyo
nundan tedarik edebilirler. 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
4. CÜ KEŞiDE: 11 MAYISTADIR 

İKRAiUİYE : 45,000 

AYRICA: 20,000, !5,000, 12,000, 10,000 LİRALIK 

IKRAJ\IIYELER \'E I0,000 LiRALIK BİR MÜKAFAT 

Bu keıldede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

Niset.':' .flaıJ 
Zıl l.ade 7 BurÇ· b' • 

o: M'n 
yın doAuıu mm ] 19825 Topkapıda l\ferkczefendi mahallesinde mahallesinde 

Çırpıcı sokağında eski 16, 16, 16, mü- deruni sokağında eski 1 ıı.ı 28, 21, 

2~3 

10

Carşarrıf?! 
-•. ıııır• ..... 

kerrer ve yeni l 6, 17, 1 8 numaralı 
23, 23, mükerrer ve yeni 33, 35, 37, 

hahçeli iki köşkiin tamamı. l\Iehmct :.\Iazhar B. 
39 numaralı baklacı Hanı namile ma-

19930 Samatyada Bayazıtı cedit mahcllesin- ruf bir han deruninde 1 numaralı 
de Samatya caddesinde eski 122 mii

165 

odanın tamaınile 2 !la 28 numaralı 

1 1 kerrer ve yeni 136 numaralı bir ha-
şehremanetİ 'ı an arı d 1 ı 21 23 23 ··k n~nin tamanu Cemile JJ. o a ara , , mu ·errer numa-
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=ş;h~emanetinden: Rü~vet maddesinden dolayı Beyoğlu sabık ralı üç bap dükkanın nısıf hisscsL 
nezafet mu··sıahdı·mıni hakkında Encümeni emanetçe verilen 215 19978 Üsküdarda Alturıizade mahallesinde 

l\Iuhterem Edip B. 
lüzumu muhakeme kararı alakadarlara tebliğ edilmiş ise de l\'işantaşı caddesinde eski l, 1 mükcr-
nezafeı amelesinden Koçhisarlı lsmail bin Ali ile Abdullah rer ve yeni 3, 3 numaralı bahçeli bir Yukarda ikraz numaralan yazılı emlak vadesi hitamında 
bin Hüseyin ikaıne~ahlan bulunmadığından tebliğat makamına hanenin tamamı Salih Ef. ~azmiye lI. tcdiyd deyn edilmemesi hasebilc (altmış bir) gün müddetle 
kal·m olmak üzre mczkllr lcarann sureti Emanet divanhanesine v satılığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilat almak niivcyda Il. 
yapıştırılmıı olmakla itirazları varsa bır ay zarfında müracaat isteyenlerin sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri 
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Bilakis, lort olmasının ol -
dukça mühim ve cazip bir 
şey olduğunu, hatta zııfı 
dolayısı ile elindekini, avu
cundakini sarleden bir lor
dun bile şayanı hürmet bir 
mevkide bulunduğuna 

hükmediyordu. 
Yalnız bir kadeh ş:ım -

panya içti; fakat bu kadar· 
cık içki, bu kanaati fikrin
de yerleştirmek için kafi 
geldi. 

Yemek sürdükçe hızmet· 
çilerin orada durması bile 
artık canını sıkmıyordu; 
hatta bundan hoşlanmağa 
bile başlamıştı. Hızmetçiler 
vazifesini tamamile bilen ve 
in ti zamla icra eden kimse· 
!erdi. Efendilerinin her ha-

reketinc dikkat ediyorlar, 
herhangi bir arzusunu he
men ifaya ceht gösteriyor
lardı. 

Eğer dün ayni yerde 
oturmuş olsaydı rahatsız 
olur, asabileşir adeta hır
çınlanırdı. Hatta bu sabah 
bile öyleydi. Fakat geçen 
birkaç saat üzerinde tesi· 
rini göstermişti. Şimdi kaç-

. ınak, bu kayitli vasatı ter· 
ketmek hatırına bile gelmi

yordu. 
Acaba ne gibi bir tesir 

onu bu hale sokmuş, bu

lunduğu müşüvveş ;yaziyet
ten hoşlanmasını mucip ol· 
muştu? şüphesiz ki bu ha
li, ~volesw c olan galebe
sine medyundu. 

Kahvesini cıgara salo
nuna getirdiler. Orada yal
nız idi; bir koltuğa yerleşti. 
Cıgarasını yaktı. İlk defa 
olarak biraz vüzuh ile is
tikbal palanını kurmağa 
başladı. Fikrine birçok hal 
çareleri geliyordu. Müca
dele sahasını bırakarak 
çıkıp gitmek elinde değildi. 
Vapurun birisine atlar. A
merikaya varır; Nevyorkta 
eski şahsiyetini tekrar ikti
sap ederdi: tıpkı Lort Ro
çester ismi ile denize da
larak su sathına "Cones. 
ismi ile avdet eden bir 
dalgıç gibi ... 

Sekiz bin lirayı alakoy
mak hakkı mı idi ? değil
mi idi? Bu nokta kendi-

• 

sine biraz muğlak gözükü
yordu. Bunu sonra hallet
meğe karar verdi. 

Asıl mesele para mese· 
lesi değildi. Onu düşündü
ren nokta şu idi: Bundan 
sonra " Viktor Cones ., mi 
olacağım yoksa yirmi bir 
batındanberi Lort olan 

"Roçester" mi? Çekilip gi· 
decek :miyim? yoksa mev
kiimi siper arkasında mu
hafaza mı edeceğim? Şu 
batmış geminin enkazını 

kurtarmıya çalışacak mıyım? 
yoksa korkakçasına tabanı 
kaldırarak, şu dünyada gö
rülmemiş garip vak'adan 
elleri boş mu çıkacağım? 

" Roçester " kaltabanlık 
etmiş, oyundan kaçmıştı. 

• 

Kaybetmekten korkmuştu. 

" Cones " vaktile bir 
hikaye okumuştu; orada 
adamın birisi bir korkağa 
diyordu ki : " Kaybetmek 
korkusu ile oyundan ka
çanlara Allah muin olmaz .• 
Bu sözler delikanlının ka
fasında yer etmişti. " Ro
çester " hakkındaki noktai 
nazarını bu sözler temsil 
ediyordu. "Cones .. oyundan 
kaçan bir kimseyi oyunda 
hile yapan kimse ile bir 
tutuyordu.! 

Her ne olursa' olsun. 
olduğu yerde kalmak he
vesinin içini kapladığı şu 
sırada, oyundan kaçmak 
arzusu da gönlünde mühim 
bir yer tutuyordu . 

Yolu üzerinde açık bir 
tuzak vardı. Şurası da 
muhakkaktı ki hemen karar 
vermeğe mecbur değildi. 

Sıkıştığı ande elindeki 
iskemleleri atarak oyundan 
çıkması mümkündü. Fakat 
ileride birtakım güçlüklerle 
karşılaşacağını hissediyor
du. "Roçester" işlerini öyle 
karışık bir hale sokmuştu 
ki bunlardan kurtulmasına 

imkan yoktu. 
işin garibi "Cones.,i ka!

mağa asıl teşvik eden nok
tada bu nokta idi. 

Birdenbire evin sükununu 
ihlal eden bağrışma sada
larının avlu tarafında yük
selmesi delikanlıyı dalgın· 
lığından aydı. Kapı wrul-

. irt' 
· · et' g 

du; bir hizmetçı ıÇ 

rek dedi ki: Spiçer ~ 
- Sör " Hugs ııo~ 

k u Ştark • . . 0ı· 
ve aptan. .. ek istı) 
hazretlerim gorın 

lar. 1 rak ce' 
"Cones. doğru a 

vap verdi: 
1 

. f•t· · 
sırı 0 -~· - Buraya ge bit IJ 

Hizmeto;i çıktı ve k şlı ~'.· 
1 ba ı ib'' za sonra da gın . h e 

sıya 3~ 
sa boylu, uzun a. y.ır . 

seli, boyu aya~l~rırbit dt:'.: 
"bej., pardesul~ BıJ de 

1 

kanlıyı ithal ettı. di~ef 
k ndarı 8' 

kanlının ar ası aıı ş 
bir şahıs geliyordu· l-rırd9 

11" yaş~ ~ 
hıs takriben e 1 sııç19 

h heınerı 1• ,.e 
başı eme~ elbise ı ·) 
mahrum, sıyah ( ;;;..,,..ı; 


