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ft~~isor - tütüncuıeri yunanlılarla Feyzidaim B. • 

lngilterede_ Ankarodan Qeldi 

Zaro ağa 
Amerikayo gidiyor 
Şartları kabul edilirse 
iki haftaya kadar ha· 
reket etmek niyetinde 

l;ıktarda d: inlediÔiniı s an'atkiirJar 

Dünkü " Yakıt • ta Ak
hisar tütüncülerinin bir Şİ· 
kayeti vardı; bu şikayetin 
huıasası şudur. " Tütün İn· 
hisar idaresi mahalli tütün
lerine arız olan bir nevi 
hastalık mikrobunu imha 
için mocadeleye başlamış· 
tır. Şüphe yok ki mücadale 
esas itibarile hayırlı bir 
iştir; ancak inhisar idaresi
nin mahsul kaldırıldığı za
man çiftçilerden istiyeceği 

ilaç parasının tütünün okka
sı başına elli kuruşa vara· 
cağı söylenmekte imiş. Bun
dan dolayı Akhisar tütün 
müstahsilleri ne yapacakla
rını şaşırmış bir hale gel

miş .• 
Akhisar ahalisinin bu şe· 

kilde telaşa düşmüş olma -
sının sebep ve hikmetini 
anlamak için buralarda tü
tün mahsulünün çiftçiye 
kaça mal olduğunu ve kaça 
satıldığını bilmek lazımdır. 
Esasen Akhisar Anadolu • 
nun en iyi tütün yetiştiren 

yerlerinden biridir. Onun 
için Akhisar tütünlerinin 
okkası evvelce piyasada 
(150), (200) kuruşa kadar 
satılırdı. Fakat bir iki se • 
nedenberi vaziyet değişmiş· 
tir. Bilhassa geçen sene 
zürra (50), (60) kuruşa mal 
olan tütünlerin bir kısmı 
(15), (20) kuruşa kadar an
cak satılabilmiştir. 

Tütün fiatlarının düşme
sinden gözleri korkan hal
kın bir takımı tütün ek · 
mekten vaz geçmiştir; bir 
takımı da zayıf bir ümit 
ile tekrar ekmişlerdir. 

Dediğimiz gibi bir okka 
tütün buralarda müstahsil
lere (50), (60) kuruşa mal 
olur ve en aşağı (70), (80) 
kuruşa satılırsa masrafını 
kurtarabilir. Eğer inhisar 
idaresi bu sene istihsal o
lunacak tütünlerin okkası 
başına (50) kuruş kadar 
hastalık mücadelesi masraf 
hissesi istiyecek olursa (50) 
(60) kuruş olan maliyet fi. 
atı (100), (11 O) kuruşa 
çıkacaktır. Bu takdirde tü· 
tünün okkası (120), (130~ 
kuruşa satılabilme!idir kı 
halk beş on para alabilsin. 

Halbuki ortalıkta böyle 
bir ümit verecek hiç bir 
alamet yoktur ve bunun 
içindir ki inhisar idaresinin 
mücadele masrafını tütün 
ekenlerden alacağı hakkında 
söylenen sözler çiftçiler 
arasında büyük bir telaş 
uyandırmıştır. 

Hakikatı halde tütün 
hastulıkları için yapılan bir 
mücadele birinci derecede 
ve doğrudan doğruya tü
tün mustahsillerinin men· 
faatınadır. Onun için mü
cadele masrafına kendile
rinin iştirak ettirilmesi icap 
eder. Şukadar var ki 
masrafa iştirak hissesi 
olarak istenilecek para 
satış fiatlarından maliyet 
masrafını bile çıkaramıyan 
müstahsiller için denildiği 
gibi ağır olursa tamam 
nakıs neticeler verir. Çift
çeilr fazla masraf altında 
ezilir. 

Binaenaleyh bir kere bu 
noktanın hükumetçe nazarı 
dikkate alınmasını isteriz. 
Diğer taraftan şayet hüku
metin fikri tütün zürraının 
korktukları bir şekilde de-

müzakere 
Bugün başlıyor 
Şehrimize gelip dun 

Ankaraya dönen M. Ri
vasın" Vakt.a beyanatı 

M. Rivas 
Muhtelit mübadele komisyonu 

reisi M. Rivas evvelki gün 
Ankaradan şehrimize gelmiş ve 
dün akşam ekspresle Ankaraya 
dönmüştür. 

M. Rivas Türk· Yunan müza
keratı hakkında dün bir mu
lı arririmize şui1ıeyanatta bu,,.. 
lunmuşturı 

Y~ni kanunlara ıdt ta- Taaddüdü zevcat· 
lımatnameler hazır-

lanmıştır tan şikayet 
Adliye vekili Mahmut d· l 

Esat B. le birlikte geçen- e ıyor al 
!erde An- Son posta ile gelen Deyll 
karaya gi· Meyi gazetesi İngiltcrede ta-
den lstan- addüdii zevcat hakkında bir 
bul mah- makale yazmakta vt bu fena 
kemei as- ftdetin önüne geçmek icap 
liye reısı ettiğini anlatmaktıı'!fır. Maica-
evveli F ey- lede beyan olunduğuna göre 
zidaim B. 1920 senesinden l 924 sene-

dünkü tren- sine kadar lngilterede her 

le şehrimi
ze gelmiş, 

öğleden 

sonra Ad- Foyzldalm B. 

!iye dairesinde müddei u
mumi Kenan B. le bir müd
d et görüşmüştür. 

F eyzidaim B. Ankarada 
yeni kanunlardan icra, iflas 
ticaret ve deniz ticareti ka
nunlarına ait talimatname· 
!erin hazırlanmasile meşgul 
olmuştur. Talimatnameler, 
yeni kanunların tatbikine 
aittir ve tatbikatı kolaylaş
tıracak ahkamı muhtevidir. 
Bu husustaki mesai bitmiş· 
tir. 

sene 500 den fazla iki zev-
celi adam görülm · ve bun
lar cezalandırılmışlardır. 

lngilterede bu fen" Adet bu 
derece revaç buld ~u halde 
Frımsada 1921 de ancak 8 
kişi iki zevce sahibi olmakla 
itham edilmi~lerdir. 

Yaz tatili 
Bazı mahkemelerUJlem
mıızda tatil yapacaklar 

Ankara, 1 ( Vakıt) -
Temmuzun yirmisinden iti· 
ren mahkemeler kısmen 
3 aylik yaz tatili yapacak
lardır. 

Cemiyeti belediye bpş· 
hademesi Zaro ağa dün 

Emanete 
1 gelerek ha-

ziran ma· 
al-aşını 

mıştır. Za· 
ro ağa dün 

kendi sile 
görüşen bir 

~~ muharriri· 
mize Ame· 

rikaya .la
vet edildi-

Zaro ağa ğini söy-

lemiştir. Bu seyahat tek
lifini yapanlar Zaro ağanın 
şartlarını kabul ederlerse 

kendisi 15 güne kadar 
Amerikaya hareket ede

cektir. 

Başvekilimizin ziyareti 
Ankara, 1 ( Vakıt) -

Başvekil ismet Paşa Hz. 
bugün Maarif vekaletine 
giderek vekil Beyi ziyaret 

etti. 

tf 

" Plağa ıöyliyen kadınlİrdan 
hiç birini beğen~e~ ''. 

. • , unları 11Ave edıyor ı 
(i{fzide Hanım söılerıne ş /Ağı yokfıır • 

Hatta evimde hiçbir kadının P 
Erkeklere gelince ... 

Alkazar sine
masının kapıcı· 

sına sordum : 
-Güzide Ha

nım burada mı Y 
-Evet. 
Lutfen haber 

verir misiniz. 
Bu kısı muba· 

vereden sonra, 
sinamanın kapı-

cısı: 

- Azıcık bek
leyin, efendim, 
dedi, şimdi ha· 
bcr veririm. 

~--. 

• Müzakeratın 
dan bilistifade 

tevakkufun-
bazı hususi 

işlerim için lstanbula geldim. 
Ankarada müzakerata yarın 

baslanacaktır. Yunan hükÜ· 
metinin bazı meseleler 
hakkındaki noktai nazrına ıttıla 

kcspetnıek için umumi bir 
içtima yapacağıı. Yarın - bu
gün • akşam yapılacak olan üu 
icıimaa ben de yetişeceğim. 

Rusyadan geri gönderilen deriler dün 
birer birer muayene edildi 

Ve perdeleri 
aralıyark içeri
ye girdi. 

Bekledim, !akar, çok değiL 
işte Güzide II. kapıdan çıktı. 
kendilerine doğru yürüdüm: 

(iuzide n. 
Güzide ıı. · ı cıra· 
- E\ iıniı uzak, ız ı·ııı 

k isteme< 1 • 
k d r ,orma ya a .ı ı . 1 zeı cınııı 

Biliyorsunuz ki M. diyamaıı

doplusın getirdiği talimat tabii 
bazı meselelere mütealliktir. 
Mübadele işlerini cezri bir şe

kilde halleden esasat üzerinde 
evelce mutabık kalınmıştır. Ili

naenaleh müzakeratın akamete 
uğraması için hiç bir sebep 
yoktur. 

Münaziüııfih teferruatın bir 
kaç celsede halledileceğini ve 
itilafın i)ek yakıııda imzalana-

Rusyadan JCr· 
li Türk malı 

olmadığı baha 
nesilc geri çev
rilen derilerin 
dün ruslimıı

tın ( !)numa
ralı anbarın

da muayene
leri yapılmış-
ur. 

Bu muaye
nede lktısat 
vekil.eti tica
reti hariciye 
müdürü Avni, ' 
ticaret müdü-

cağını ümit ediyorum.• r ü l\l u h sin Diınk.iı muayened< hazır bulunanlar 

Dün Hacı Emin zade 

Mustafa, lluseyin Mitar, Eş-

•!••••••••••1l• beylerle üç mütahassıs ha

Üç gün kaldı 
Romoın;.;ızdaki 

müsabaka 
Mektuplarınızı VA· 
KIT miisabaka me-
murluğuna genderi 

R
EŞAT NURi Be· 
yin YAPRAK 
DÖKÜMÜ roma· 

nının on beş günlük 
tefrikasında iiç iltizami 
yanlış bıraktık; bunlar 
hangileridir? Cevapları. 
nızı üç gün zarfında ga
zetemiz idarehanesinde 

.. sabaka meıtıurluğu 
mu d .. B 
adresine gön erınız. u 
üç iltizami yanlışı doğr_u 
olarak tesbit eden ka~ı

lerimiz arasında kura 
çekilecek ve ~za~anlara 
evelce ilan edılmış olan 
hediyeler verilecektir. 

ğilse bu cihetin bir an evvel 
alakadara bildirilmesi la

zım gelir. Çünkü tütüncüler 
arasında masraflarını çıka
ramamak ve hükumete 
borçlu kalmak korkusu ile 

mahsullerini tarlada hıra· 

kacaklar olduğu söylenmek
tedir. 

Mehmet Asını 

zır bulunmuşlardır. Ambarda 

iade edilen derilerin san

dıkları bu heyet hazuruoda 

açılmış, her sandık ayrı ayrı 

tetkik ve muayene edilmiştir. 

Bu heyet bir iki gün zar-

fında raporunu hazırlıya-

cakur. Cumadan sonra An

karaya dönecek olan Avni 

Bey bu raporu hükO.met 

merkezine götürecektir. Ra

porun tetkikinden sonra ve

kalet kararını verecektir. 

ref be~erin derileri 

ne edilmiştir. 

Avni Bey dün bir 

nıuaye-

muhar-

ririmize şunları so~emiştir. 

"Bir müddet evvel Rus

yaya deri sevkedcn tüccar

larımız, derilerinin yerli malı 

olmadığı ileri sürülerek iade 

edildiğinden vekAletl haber

dar ettiler. Buııuu üzerine 

vekı\let bu derilerin tekrar 

muayene ve tetkik edilme-

Mısır sonııiyonu "Uosyonol,, ~~ ıon 
sonra se~rinıize ıeliyor 

Galatasaray - Fener takımlarile oynıyacak 
l\lısır futbol şampiyenu Nasyonal takımının 20 g ·n sonra 

üç maç yapmak üzere şehrimize geleceği haber alınınışur. 
Bunun için icap eden konturat dün şehrmlzde aldkııdarlar 

arasında imzalanmıştır. 

Mısır şampiyonu ayın 21 inde şehrimizde bulu~acak ve 

ilk maçını 23 cuma günün Galatasaray veva Fener ıakımla

rından biri ile yapacakur. İkinci müsabaka paıar günü 
olacaktır. Öbür cuma da Nasyonal herzamankl gibi G. S. • 
F. B. muhtelltile oynıyacaktır. 

Mısır şampiyonu bizimle Amsterdamda ôyruyaıı :Mısır millt 
takımına yeni oyuncu veren kuvvetli bir takımdıf. Bu itibar 
la şehrimizde yapacağı musabakaların büyük bir ,alAka ile 

karşılanacağı şuphesizdir. Nasyonal buradan maç yapmak 
ü"ere merfezl Avrupaya gidecektir. 

rilmemcsi 

si::e karar ver
di. Bugün güm· 
rük anbarında 
mütahassıs Şa· 
kir ve Rasim 
beylerle tüc
carların ve bi-
zim muvace
hemizdc deri· 
!er muayene 
edildi Hazır· 

!anacak raporu 
gelecek hafta 
Ankaraya götü
receğim. Bu de
rilerin Rusya-
ya tekrar gön
derilip gönde

hakkında vekalet ka· 
rarını verecektir,,. 

Mülakat için bir hafta 
evvelden rendavu almışom · 
Onun için ziyaretimin 

bini biliyordu. 
Güzide II. 

scbc· 

- O halde geliniz' dedi, 
sakin bir küşe bulup konu· 

şalım. 

Beraber sinamaya girdik · 
iki buçuk matinesi başlamış

tı. Sinema salonu kupkaran· 
lıktı, ve perdede bir kaç 
hayal knnıldayıp dunızordu. 

Güzide Hanımı karanlıkta 
müşkülatla takip ettim. Son· 
ra, bir kapıdan çıkarak, a~
dınlığa kavu~tuk. Bir merdı· 
vene tırmandık, bir iki kar 
yükseldik, ve binanın tara•a· 

. ha-la< ı, 
diye soze • . unun 

d l~k'1 'ar. 
sinema n 11 

' <ma"ı mJ· 
t d ·ı konu, ' için ıura •. 

.. Jum 
yalık gor · d' ! ter· 

Çok iyi den ım. . 
~ h .. mcn sualkrC geçelım. 

scnız • 
_ Ila)· har-

nc za· 
_ ilk defa phlli-1 

n sö)·Icdiniıı 
ma f kat gıı-

G çen sene. 8 

- d !l, Bakınız 
rip bir tesa u c- 1ı· ·ndc 

(•.. ·ın ırı 
1 ta ım: .um 

an a , n biri •. 
arkadaşlarımda k fsce-.. leme _ ismini SO} 

.. ~ 
ınez misınız. 

Sa!ıriYC J1. 
- Eyct "efendim. ka 
- d ha,ar • 

N diyor uoı, J' 
- ' ~ . bana gel ı, 

da<ım Sabrıyc . ' ·"ıcmi~e 
' . ·arkı so, 

I{olumbıyay:.: de gel, 0cdi. 
gidcceğım, · c Jficrinlr, 

sında karar kıldık. G' 'k Sabriye. d a· ıttı · k var ı, 
Güzide II. aşağıya seslen ı: . b~Jıyan bir şar ı . ra 

Kanonl.ka - Bize iki iskemle getir- dıyc . ·Jemiyc başladı. onlc 
onu ~o) 'l -r ııcn t 

senizc.. . . a da ısrar etli c ' uıdadır l 
Gazi Hz. nin İzmirdeki lskemlelğr gcldı, kar~ılıklı b(;ıuarah 3 uncü ·~~~ı~ .... ıııııı::''A 
h k il . . d k oturduk. 111 1111111131111,1rnuı~~mı::1wı~llııuııı111 u '!& 

ey e erını e yapaca ft•ıı1111""'""111"""'"11ı•""""lll"'"":ıım:::~:::ııı:::: .. ,::ıı: .... ,, """""' : 
Jzmir, 1 (A.A) - Gazi "1•" ıuuıııı ııuuııı ıı1111111 ıuuıı gf 

bu~var~n~a yap'.lacak Gazi i~ B . . k . ı e r . . . ~ 
abıdesının şeklı son gün- ~= 1 z 1 m 1 
Ierde tema- ~~ _ Mukaddeıne -. 
men tekar• l · /, 

rür etmiş- 1 {} . • . ,•..,. deki! nıİ!fİ:, p<'' 
tir. Heyke- 1 ~~ Kırk kışı /Jll) I-,. 'b. >( sa)·11ın -.. .. == . bıı·er ırc . 
!in yüzu g' kestirenııyorulll; 1" ",..ef Hllll -
Akd . == • • 1,ı ""-enıze ~~ dun. Fakat enıtnım c- •. "·ı kon -
müteveccih :: , oV • b' , t şube~///lt 
olacaktır. ~§ atlar bırlıgı ede 1> a l •ın sayısın-
Etrafında == · de hazır bııl111ıaıı nı 

~ gresın . l , _,fır. 
büyük Türk = = l j az a) 1'"'' 

ı'nkılabının :: dan taş çat asa. l 'ster oluııyrı-
~'§ . lı .1. k' i ola 1111, ı . 

muhtelif g ister (///• ış . . Fı 1, t /ıer l11l-
"' v ' == · · · · ·,.. · bı'fırı:. fll•a safahatına m. r..anon:., ~~ [un; bınbırunı-t . . . _.~ sii}·fiı·c -

ait hatıralar cannandırıla- ,:= . .. [' btlı r 1111) /,..,. ' 
caktır. Planı elyevm lstan· ~'§ diğirnizı so Y ıye Jl /ah bilir · == . . P Orasını j .. I 
bulda bir heyet tarafından ;~ nıez ınıyız · .. [" yı'i:un< erı 
tetkik olunan abidenin bir ~J El cl.lernin hatırı gon ll fı·tırıııııdı -
müsabaka açılarak yaptın!- 5 J /, · b kla)'t <'l ' E" ~~ bile ağzınuzc acı a ' / ~·ta dair ! 
ması uzun zamana müh!· 
vakkıf olduğundan bundan 
sarfı nazar edilmiştir. 

ldarei ·hususiye bütçesi 
dahiliye vekaletine tasdik 

edilir edilmez M. Kanonika 
ile görüşülecek ve heykel 
ona yaptırılacaktır. Heyke· 
Jin, emsaline faik bir su· 
rett4' yapılması için azami 
mesai sarfolunacakbr. 

== .. .. e ıi'"' eçe l o. 
~'§ ğınızzı diişıazurs 1 .. , d) savn·ı/arln 
;~ kalenı çalarkeiz ne ka ar~ , c-
== v ~ a11 tarsı111,..,. ~i bağlarıacagınıı,..,ı biz Hndec<' " 
~~ Lakin ne olursa ollsıbalı b. ·i anin - ~ 
:: " l b dersek tanı e e ı) · 
=ıı e " ' tfii~el·ek/11" 
~ '· •v oktt>'lll'll santı ı ,~ 

O mail, e,/ ' çuv"•"'z 
i 11111 , 111 ıııtıı~lf'"'.Ü a ııtuuııı"'""""J' 11 illııııınff1 ıntU' ı111111ıı1111"'1111111uı• u ıııuıı•''' "'IW' 

"'llll'''nıu1111ııınıı11111'"'Hlııııı:''"''ıı::ıım1111111ıll' 1111111111 uuuıı JJI ııuıııt ıuuuı ıuuıll ıu11111 
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inıtıiliz emp~ıry alizıni aleyhiıi.de biır konğıre toplanıyor 

1 , . • ~ Hint, Irak, Mwr ve ceinıltf E'T.,mm--:U1 VAKiT fEn~h·-b"-rg - "Garp ~ephesınue Alriltamu!'ahh.as}an s.ı. .J ~~ı:.a:~-
Sü.kfınet akın akın Panse fıdıyorlar j :/Jalıilde.· 

Hı''k ,, r~e Jnadır ! Lonib·a, 1 (A.14.) - Paristen Dayil nıaile ' • u umJ. r: ,, bildiriliyor: Emperyali~ı aleylıdarı ikinci ~ Mubadclc komisyonu Fransada llOS)'•l!st ınob'- ~ 

- içinizde ' Kemcrlç,, t 

g n.:n \ar mı? 
ee, ap veriyorum: 
- "Sen jozef,, tedir. 
•1\ıtıller.,,., Kemeriç,, in kal-

çasından vurulduğunu işaret 

cdi) or. Bo) lece bir sllny:ı 

mazhar olarak ana Yat:ırunı 

gore bilecektir. 
Öğleden sonra onu ziya

ret . karar \'erdik. 
"'Krop,, cebinden bir mek

tup ç karı) or: 
- "Kantorek,, ten cum

Jcn e scl:lm nrl 
Culuyoruz "Muller,, cı.ga

ra ı atarak diyor ki: 
- /\hl Onun şimdi şura· 

da olın nl ne kadar ister
di ! • "Kantorek,, bizim ınekcep 
}io mızdı; kul rengi elbiseli 
d f resi kafalı bir adam_ 
B yu hemen hemen onba ı 
"Hımmclsros,, un boyu ka;o 
dar kuçukru. 

"Kantorck,, jimnastik ders
leri esnasında bize o kadar 
nutuklar söyledr k1 nihnyet 
butun sınıfımız onun idaresi 
alanda ahzı asker şubelerine 
gıdcrek, kaydedildi. 

I Mhl "Kantorek,, f görür 
gibı oluyorum. Kıvı1cım saçan 
g zlukleti arkasından bize 
bakarken nanka1ı blr sesle 
dıyordu ki: 

- Hepiniz gidiyorsunuz 

değil mi arkadaşlar? 
Şu mürebbiler dn!ma ye

leklerinin cebinde nauka ve 
telAkat taşırlar. Hem bunu 
her an ders bJçlmfJKlc olarak 
d Rttmaktan bezmezler. O 
"akicler biz bunun farkında 

değıldik kJ_ 
Bununla beraber JçlmfZden 
biri tereddüt ediyor, kafile
) e takılmak istemiyordu. Bu, 
Jozcf Sem isminde bir deli
lbmlı idi. Nihayet o da kandt 
Ştlnu da söyliyeylm ld eğer 
;ola gelmeseydi rahat c:dc
mf} ccekd. Belki onun gibi 
du unenJer de vardı; fakat • 
hiç kim~e knçınamaZdı; çUn-
ku bo} le btr harekette bUlu
nana ana ı babası bile; "Al
çak, korkak!,, derdi . Dogm. 
sunu sö} lemek lılzım gelirse 
en akıllıln~ fakir ve sade 
hayatlı kimselerdir. Onlar da
ha iptidadnn istila harbini 
bir fclAkct ııddettilcr; hnlbu 
ki burjuva tabakası neticede 
neler çekeceğini kestiremiyc
rek son derece memnun olu

y rdlL 

k t:e • • • J R · ~ rebl ~ Rlvaa dün Anlwaya us M. Blum borç1ar mesele- e 
ongre tntnuzı11ı yırnıısuu e arıste açı.. ~ gttmiıtır. Mubadele mozalcera- sinin kabinenin <lilfmesile ne- ~ 

lacaktır. /(ongttJ hali inik·atta bulundukça J tına bugün baılanaaıkhr. ucelencceğini söylemııtir. \ 
V ald in tefrikası : 4 

Garip değil mi? Harp mey
danında ilk dti nlerden bld 
"Bem,, oldu. Bir taarruz c -
nasında iki gözü arasına bir 
kurşun ycdL Ölti zannederek 
yerde bırakok. 

Sür'atle gerilemeye mecbur 
olduğumuzdan ec eclin1 gö tü· 
remedık. Öğleden sonra uize 
seslendiğini duyduk. 

Siperlerin ileri inde sürü
nüyordu. &yılmamışn. Fakat 
gözleri arnk görmediğinden 

ve çektiği elemler kendisini 
delirttiğinden vücudünü mu
hafüza edemedi, ve hiç biri
miz ı md:ıaına gidemeden öl

durilldiı. 

Şupheslz bundan dolayı 
"Kantorek,, mes'ul edilemez. 
Yoksa bunda bir mes'uliyet 
olduğUna hükmedilseydi, cihan 
ne olurdu? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Onlar hal~ söyhiyorlar \•e 

yazıyorlar. Bizt gelince 

hasta sedyeleri ve can çeki
şenler görüyoruz. Onların 

nazannda vatana hizmet çe
neden ibaret, biz ise bede
nen bu hizmeti ppıyoruz. 
Onların palavrası ile değil, 

fakat kendi hissi vatanper· 
veranemi.zle kaçmıımağa, isyan 
çıkarmama~~ ~elsimizl feda 

etmeye muvaffak olduk. Yal
nız blr şey oWu; onların bi
ze vaktile sayıp döktükleri 

nazariyelerin kofluğunu anJ:ı

dık; bizi lüzumu veçliile si-
JablandırmamışJardı; kendfmf

zl pek yalnız bulduk, öyle 

olmakla beraber vatana karşı 
'azlf emlzi başardık. 

tOJ 
"Kemertç,, \ ziyaret için 

yola çıkmadan cvn~l eşyası
nı pnkctlf yoru1.; belki yolda 
kendisine H\zım olur. 

Seyyar hastanede çok fa. 
aliyct var. Her v:ıkıtki gibi 
havası "fenol,, "çürük" ve 
ter kok"Uyor. Barakalarda bir 
çok şeylere alışuk, fakat bo
rada insanı bayıltacak bir 
koku var". 

"Kemet1r,, in nerede ol
duğunu soruyoruz. Onu bir 
salona yaurmışlar. Bizi gö
rünce sevinç gtSsterfyor, kı· 
mıldanmağa çalışıyor. Bayıl
dığı sırada saatini çalmışlar. 
"Müller,, başını Uadı: 

- Sana '"bö) le kıymetli 
bir saati yanında taşının,, 
demez mi idim? 

~unarrtrt: Etlh 

" 1üller,, biraz kahadır, 
inatfoşm:ığı sever, yöksa su- · 
sarôL • 

C111J'Jeryaltzm, alev1ıa<u-r:t t'Cl!zrilcatnı merkezi ~ -0- Fransız sefiri M Dö- ~ Bulgar medısı içi rind E 
olacaknr. Bu. t:hrikdf. bahusiıs- }Jindh;tan- l ıambrön Ankar:adan ıehrimize bazı sabık nazırların da bulun- ~ 

6 gdmiıtir. dutu 250 mahk.omu aff tmi9Ur.~ 
da, JiQ.kt.CLj 1ı ırda < e cenub'i Afrikadaki ~ +Dan ee.ynnıobadillerden 11::::::=::r.::===:::1:::=ı::::-.::::::~ 
hı.:nv.u .... hakirniyt ve nü"u::.unu istihdaf ede- F 45 1a,ıye ıevzıat yapılmı.ıtır. ~iki doktor arasında bır ~ 

~.. IJ • = + dı dava açılmııbr. Birinin diğeri ~ 
Cc'ktj·r. Bir çok Jl,··utlı·, Çı'ıılj·, Aran, lranlı ~ Japon sergWrıih L.üta -"Kemeriç,, Jn şu odadan dirl " " n • r i 1 ağustosa kalmıştır. aleyhinde <Delidir:- diye r~ ~ 

olarak çıkmrı)acagı ilk ba- ve zenci 'JJturahhslar I'arise 1nüteveccihe11 ~ • Rcial evvel Feyzi daim icabet ihtırasil propaganda § 
k ... 1 1 S t1 · k - B A-~ 1- d -1 M vnptııtt- iddia olunmaktadır. ~ ·ış.u nn aşı ıyor. :ıa nı ·ay- yola çı.km1.şla rdır. Bura da lceudilerine f., ., l"UlltllJ'a an ~<amiftir. U• J"' ıs• ~ 
betmiş etmemiş ne lnymeti k % maileyh, yeni kanunlann tat- O Vefik B. 1 öldilrcn ~ 
var</ Olsa olsa ailesine iade aranı karnarasz a=a.çından Jarnes .Ala ston ~ bikıne ait talımatnameyl ham· komiser. muavini Ahmet B. in ~ 
oluna bilirdi .... 

ll"I,~ .n.rop,, :soruyor: 

- Nıı ıl ın h:ıkalını Franç? 

"Kemeriç,, başını i~yor: 

- Şöyle .böyle .. Y almz 

ayaklarımda lanet olru ı bir 
acı Yar ki .. 

Karyolasına bakıyoruz. ba
cağı örme ccl alundadır. Yor

ganı telin iizerindc bir kubbe 

ile Coolc namıntla diğer bir İngiliz iltihak ~ lamıştır. muhatccmesınde bugnn Jo ~ 
edecektir. ~ + Kazanç vcrgtsl tahsılı kadar ıahit dinlcftf!celttır ~ 

~ esnasında ıul istimalle maznun • Ü.sködardan Beykoz ~ 
ğ_- iki maliye mem\U1Jnun muha- A d l f '·ııdar __ a 

ve na o u enerine K -
'§ kemeslnc baılıınmııtir. E. = tramvay Iılctmek imtyazı § 
~ + İngiliz lirası dun ] Ol 3 ıehremaneUne verilmi~tir. ~ 

d ~ kuruşa çıkmıştır. -
•• •• ffi U ). ~ 4°' Rusyadan iade edilen + Kontrato cezalan af ve ~-:== 
~ ş u y o r f deriler dün ticareti hariciye kcil edilmeyecektir. 

~ müdürü Avnl beyin ri asc- ~ Zaro ağa 15 güne ~ 
Sosyalistlere nazaren borçlar meselesi f tindeki heyet tarafından teb-ar kar Amcrikaya gjde~inl ı 

kabinesi 

? ·b k'}d b• k . § muayene edılmiştir. söylemiştir. ğ 
k " u şe ı e ıtece tır fı11nuıu11111ıflllffı111tlfllllt111111ıllllf1t1111ıımıı1111ıııırnn111ıt11nı111111lllfll111111•nııı111111ııuun.1111ııunınu11ıııınııı;: teş il cdh•or. ı\hil er,, in bal-

J A " N · 1 karsı mıntıka.ya 24 Hazıran 928 cc 
<lırına haffiçe vuruyorum , Paris, ( .A) - M:' Blum sosyalist fırkası binasının urnancıa " Y -a: .. bir Cin askeri nıüfrczcsiııi ıı git-

!1erif pat:watsızdır. Oi~ar<la küşat resmi münasebetile söylediği bir nutukta demiştir lamak için mesine müsaade etmiş 
1 
" ı kt 

öğrendiğimizi. yani "Kemeriç,, ki : " Borç\ara müteallik itilaflar hakkında başlıyacak M:ıdrit, 1 ( A.A ) - Cener:al bu sayede mczkQr kıt:ıya mer.-
in ayağını kopmuş olduğ_unu mücadele siyasi vz.ziyettc bir değişiklik husule getire- Primo dö Rivcra, ve diğer sup bir kaç asker mareşar n-
kalkar söylcyi yerir. ccktir. HülHimctin muvaffakiyet kazansa da kazanmasa bazı İspanyol ricali Nul11'lncia gsulini götüren k:ıtan dina-

Kopan ayağını bacngtnı k I tayyaresini bulmağa ve tayyar~ fı 
1 

kesmi)cr; yüzü hem san 

hem kül rengi; bu yliz Uze-

rfndc şimdiye kadar ylizlerce 

defa görerek bellediğimiz 

da yerinde ·a mıyacağmı şimdiden tahmin edebilecf?k cileri kurta.rınağa muvaffak mitle atmak rsaltn e e gcC'tr-
vaziyette bUJunduğunu zannediyorum. mişler ve Ş:ıngsulin bu l :ı.st:ı 

' olan c; Eagle » namındaki İngi-
Bosanson, 1 (A.A) - Radikal fırkanın mahalli kon- !iz tayyare gemisini sc!Amlamak kurban olmuştu. Rö,ter Aj:ın-

gresinde reis, M. Daladier şu beyanatta bulunmuştur: ü-zere Ccbelütbnğa hnreket sına göre, kabine bu' t:ını fa 

( F k Y ı .. ı:__ 1 h kk d k" "t"l'"f Kelloğ muahedesirıi iınzal:ımak ır amız, oung p anını ve oorç ar a ın a ı ı ı a • etmişlerdir. 

vabancı h:ıtJar var. llunJara F 1 · · l" b" fed k'" 1 k k"l münasip olup olmadı-t noktası 
J lan ransız ar ıçm ağır ve e 1m ır a ar ı teş ı Numancianın kurtarıldıfı ba-
hat demektense aUmct de- hakkında nazırlar arası ıda z.u-

ctmesine rağmen tasdik edecektir. Biz F ransanın Alman- beri teeyyüt eder etmez kabir e hur eden bir itilafın da t~ri 
meli. Cildin nlcında artık d 

ya an alacağından hatta on para fazla tediyatta Dv!un- fevbllöe surette içtima. ederek \'ardır. 
h.."lyııt kalmam~; ha-yat cismin 

hudutlarına kaçmıştır. Ölum 

uıvlyetiıt içini kemiriyor; 

gözlerde şimdiden hı1kim_ 

masını t~u\ etmiycceğiz. Biz beynelmilel bankanın l :ısa bir müzakereden sonra 
nizamnamesinde esaslı tadilat yapılmasını istiyoruz. Mali İngiltere sefiririne teşekkürııam~ 

işte daha hir knç glin ev
vel bizimle :ıt eti kızartan 

\'C siperde büzültn arkadaş 

bu hale gelmi,ti. Ilem o, 
hem o değil... lla)ali iki 

d~fa re im alınını~ bir foto
gnraf camı gibi mliphem ve 
brarsızdır. 

Scdıısında bile toprak 
tınneti 'ar~ 

Cepheye nasıl gitmiş ol
duğtımuzu dllŞUnUyonım. An
nesi şişman '\'C Yicdandanlı 

bir kadıncağızdı. Durmadan 
a~lıyordo. ): üzil şişmiş ve 

kabarcıklarla örtUim ii, tü. 

"Kemarıç. onun yunında 

olmasından adeta utanıyordlL 

Çünkü kadıncağızın duruşu 

pek garipti: İkide birde be--

nim koluma sarılıyor ve 

cephede "Françnı himaye 

ctmekllgi mi rica cdiyordlL 
"Hakıkatcn,, Kemcriç,,in yU· 
zü çocuk } üzünü andınyor

dlL 
(Bitmedi) 

kuvvetlerin Avrupa devletleri üzerinde tazyik icra etme- cöndermiştir. Tayyare 2emisi-
sıni tecviz eyliyemeyiz.) nin gCh·ertesine çık:ırıtan Nu-

BulgaT meclisi daeılırken manciya hemen lı cm e n hiç bir 
Sofya, 30 (A.A) _ Me b'usan mecJisi bütçeyi lcabul hasara uğramann~tır. Tayyarenin 

etmiş, devletin müdafaası kanununa tevfikan mahkfun mecburen d .nize inmesi mu1 ıa:" 
olan 250 kişi hakkında af kararı vermiştir. Eu karardan lıf rüzgarl:ırdıın, \'e bulutlar 

liberal fırkasına mensup nazırlarla Ştanbuliski kabinesin- arasında kalmamak ic;in ikide 
de maliye nazırlığı etmiş olan M. Torlakof ta istifade bir irtifaı deği ~irmesiııden do-
edecektir. Meclis içtima devresine nihayet vermiştir. layı benzininin tükenmiş olm:ı-

İranda Fransız dostluğu sından ileri getmişt!tr, 
Tahran, 1 (A.A) - Meclis, Fransa ile lran arasında Tapon yadaki kabine buh· 

akdolunan muahedeyi il6nci ve son kıraatinde kabul ranının sebebi nedir? 
etmiştir. Meclis, yeniden 12 Fransız muallimi celp ve Londra ı (A·A.) _ Tokyo-
istihdam edilmesini de tasvip etmiştir. dan gelen bir telgr:ıfnaıne~·e 

4,5 saate 605 kilometre nazaran, Japon askeri ve bahri 

Paris, 30 (A.A) - Maten gazetesi, pilot Williamsın mahafilinde baron Tanakaııııı 
Fransız kuiübü tarafından tertip edilen otomobil yanşı riy:ıseti altındaki kabinenin pek 
için vazolunan büyük mükafatı kazandığını yazıyor. yakında istifasına iııtiz:ır olunu-
Williams 4 saat 32 dakikada 605 kilometre mesafe yor. Buna sebtp olmak üzer;ı 
kat' etmiştir. Mançoridekl japon kuvvetleri , 

R • f hli • d w kum1ndam ceııeral Sailonuıı 
enın a yesıne ogru hattı hareketini tenl..it elmiş 

Londra, 1 (A.A) - Wisbadenden bildirildiğine göre olan baron Tana.kanın bu mu
lr.giliz işgal kıtaatının bu seneki manevrelerinin yapılma- ahezabnın ıneml ekette pek femı 
51 için emir verilmiştir; Bu hal Ren eyaletinin yakında bir tesir hasıl etmiş olması gös-
tahliye edilmiyece~ne bir delil telakki alunmaktadır. tcrilmeldcdır. Ceneral, Saito 

Nadir Han Kabile taarruz ediyor Mançori şüır.endüfdnirı güzer-
La Hore, 1 (A.A) - Afgan tahtı müddeilerinden olan galıına miisadif olop Japonların 

Nadir han, Kabile karşı taarruz harekatına başlamıştır. İşgali altında bulunan askcrii 

Yarım asır eve! \i 

VAKiT 
2 Temmuz ·871 

Ha vadisi medeniye 
Fransada insan 

pos/ası tabir olu -
nan bir nevi posta 
ihdasına çal.ı.şılıyor. 
Şöyle ki her şehir

den mesela hafta -
dl! bir kere adam
ları çıkarıla ah ve 
o adamlar meşhur 1 
şelı "rlerde mii.n 
sip müddetle ma -
halli hareket Zerin -
den herkesin sipa -
ri1lcrini ifa edecek
ler imi~. Bu slpa -
ri~liran bir adam 
Uırıaftnthn bilı~a 

la bir sur veya sa .. 
ir bir resimde da -
hi lıazır bulJ!nabl • 
lecekleı- imiş. 
Ey dlemi medc -

niJıet d~ha ne gibi 
ve5nlfü em.nü hı:zur 
bulacak ve lemini 
saLJdet eyliyeccksln. 

"Vakt,,ın 2 Temmuz 1929 
tefrikası : 23 Yaprı k DökümQ Yazan: Reşat Nuri 

anlayınca vazgeçti ve ar

tık kendini vak'alara bı

rakmaktan başka çare gör

medi. 

"" Cazbant durmadan ça· 

hyor, iki gün evci kafes· 
l.n sökülmüş pencerelerin 

arkasında bir alay insanın 

mütemadiyen sıçrayıp te

pindiği görünüyordu. 

Ali Rıza B. Hayriye Ha-
ırnı 

mutlaka aşaf,rıda, kör bir sini bitirmiş bir insan sii· 

lamba ışığında, kirli tabak kunetile bir köşeye otura-

yığınları arasında didiniyor. 

sarhoş mezesi hazırlamıya 

çahşıyor, olmalidi. Ali Rıza 

B. en müşkül zamanında 

kendisini yalnız bırakan bu 

kadina uzun zamandanberi 

darğındı. Fakat buna rağ

men bu iece ona acıyordu. 

Bu zayıf kadın bu beş 

çocuğu yetiştirinciye kadar 

cağı, rahat bir nefes alaca

ğı bir zamanda böyle nıut

ba kö.tclerin<ie didinip 

çırpınmaST, her gün bin sı

kıntı iç.inde kendini helak 
etmeai dotru mu idi? 

Bu olan şe~ muhale. 

kak ki o da hoş görmüyor

d•, göremezdi. 

ômrünl dört duvar ara:-

nodan başka insan yuıu 

görmemiş temiz bir ev 

kadını birdenbire değişe

mezmdi. Bu değişikliğin 

sebebirti belki de onun 

ou çoculClara olan fazla 
muhabbetinde aramak la
zım gelirdi. Ne de olsa 

düşüncesiz, saf bir kadındı. 

Fazla ilerisini görmiye ka

facıtı müsaade etmemiş, 

sırf hislcrile, çocuklann ne 

bahasına olursa olsun ağ-

cına hislerile hareket etmiş
ti. iğrendiği muhakkak 

olan birçok şeylere, sırf 
istiyor diye onları mes'ut 

etmek iç.in mutlaka lazım 

diye katlanıyor, bunca 

seaelik kocasını hırpala

maktan çekinmiyordu. Evet 

ikisi de çocuklarını ihtimal 

ayni kuwetle seviyorlardı, 

fakat ne yazık bu seviş 

tanlan başka idL 

Ali Rıza Bey içinden 

Fakat bu gece onu da af· 

fediyor ve bu çocuğa çıl -
dınrcasına acıdığını duyu • 

yordu. O gün birkaç defa 

karşılaşmışlardı. Pek dik • 

katli bakmamakla beraber 

oğlunu çok meyus ve şaş. 

kın görmüştü. Güzel ve 

zeki baıı siyah güveylik 

elbiselerinin üstünde bal • 

mumu gibi renksizdi. 

Bir aralık tenha bir kö

şede Ali Rıza beye yaklaş-

dinler misin ? " demişti. 

Fakat sesi birdenbire göz 

yaşlarilc dolmuş, yukardan 

birisinin "Şevket.. Şevket. . ., 

diye kendisini çağırmasını 

behane ederek kaçmıştı. 

Çocuk acaba ne söyle

mek istemişti ? Ali Rıza 

bey bunu bilmiyordu. Fakat 

öyle sanıyordu ki konuşmuş 
olsalardı şimdi bu saatte 

bu ayrı ayn yerlerde ilcisi 
de daha f erab ve daha az 



~~:im PlftklHma ılitlletili-' 
Telki~~.~~~ır"ı:~~~~'~'.'..ıe. IİZ IG' uttirlur D binde çıkun Yunan 

hayrn~ı dola~ bılc 

memlekette ~eriucn u~ anıl~
lıt;ı rahlilı.: çalı;:omı~cı m. Bu 
öyle bir da nıdır ki al. ~01. 

, ~ az yazı ile etrafı ku~ııcıla· 
mu7ff Belki uwnca bir z.ıın:ın 

ıçın memleketin hiıtıın ka

lemlerini, hunin hatiplerini, 
biitiin mekteplerini bu uğur
dıt ~crcrber etmek nçık ,.c 
:ıına1t!!IZ bir mLi1.:adelcyc \·ak
{ctmek hlzımdır. 

..;'airi, edibi, hntihi hatta 
vaizleri bu çetin cephede 
va7.ife almıya dnvct etmeli
yi;r. i\1ektcplcrdc okunan kı

raat kitapları. milli terbiyenin 
köklerini ulayan canlı ve 
sert e1:;erlerle dolmalı, kiiçlik
lerimizin hafızaları Yl\tan he
yecanlarının inhisarı altında 

bulunmalıdır. Böyle nziz tc:;-
kilılta ha lamak için hll 
günden daha uygun zamanı 
TLır.kiyr tarihinin hiç bir - ~ 
de,Tindc gürmcnıi:;;tir. 

Bir aralık Turan ruyasile 
hayli sar::;ılmı~. fakat iimmct 
zihniyetinden yeni -.ıyrılan 

knfolarımı7., bunu .ıneiık pek 
bulanık bir şekilde gürınii::td. 
J lalbuki a~ 11 i toprnklar Ü:i· 

tlindc aka ili ,·etler, alablldi
ğinc milliyet propağanda:;ilc 

yerinden oynuyor, kilLclcrdc 
ilfthi 'c duadan 7.İ) de heye
canlı nutuklar ı;üyleniyor, 

rnilH mar~lar okunuyordu. 
içimizdeki un:-urlıtr hu halde 

iken hile, lı:ll;i bir zümre 
milli ccn:Yanı ''a abiyct,, 
tclilkkei c<li)Or, <linlc te:ıruzu 

mı ileri Lir liyordu. t .ihayct, 
Yemen, IJicaz, Suriycde 
arnp, Anadoluda çerkcs, k[irt, 
Rumelide arnanıt j.:;yanları 
din bağhırınm ne çiiriik 
şeyler olduğunu güsterincc 
artık mollaların da muhalefet 
klir~ülcri yıkıldL Bugün öyle 
bir maniimiz yok. l lukCımet 
tam ,uurla millicilik yolunda
dır. O halde bu ıncs· elcyi 
benim emek, candan yiirek
cen kavramak için daha neyi, 
hangi mucizeyi bekliyoruz'? 

1 Iclkim ·unsur, sahip diye 
kollarımızı sallıyarak dola~
cıP;ımız şu ı tanbuldaki mev
kiimizi bir kere dti~lınmek, 

:nane\ iyetimizi kamçılamaktan 
ba,ka bilmem nedir. 

l ludutlanna göğ iımiizü 

gerdiğimiz, siperlerine kanı
mızı boşalmğımız bu ölkcde 
cefa bizim, rcf ah ,·e safa haş
kalarınndır. Bunun sebebini 
başka yerlerde aramağa hacet 
yok. Terbiye sbtcmlerimiz 
bozuktur. Onu asrın Ltediği 
şekle koymak mecburiyetin· 
deyi7... Herkes ayni yolda 
yiiriısiin hedefi yakalamak 
i~ten bile sayılmaz. 

~· 
- - ----------
Fransız sefiri 
Şehrimize geldi, vakın-

• 
da Parise ~itltlf•ck 
F ransanın Ankara scf iri M. 

Döıambrön dün Ankaradan 

şehrimize gelmiştir. Sefir yaz 

mevsimini T arabyadaki yazlık 

sefaret konağında geçirecektir. 
M. Dö~ambrön yakında Parlse 

gidecek ve Paris sefirimiz Fethi 

Beyle Fransız hükOmetı arasın· 
da ceryan edecek misak müza. 
keratına ifllrak edecektir. 

Adliye müateıarı 

Ankara, 1 ( Vakıt ) 
Devlet şurası deavi reisli
gi~e intihap edilen adliye 
musteşarı Fuat B. işe baş
ladı. 

Yeni müsteşar Ferit B. 
yarın bekleniyor. 

Üstarafı 1 inci sayıfamızdadır 1 
..,0 ) Jcdinı . ficğcııdiler, \'e 

benimle hir nnıkan:lc yap· 
nıııdıkç.a pc~imi bırnkmadılar. 

Ccçen ~ene Öksüz çoban, 

Adalarda gezer durur, Vusle

linle gcimıyap eltin beni, hir de 
~azcl: Görmemiş mislini ... 

Ük~iiz çobanın g;üf tesi de 
benimdir. 

- Na:;ıl efendim, söyler 
mi..;ini7H 

t;uzide H. çoban türkii
suniin p;iifte:;ini söyledi. 

Buraya bir kııç mı raım 

naklediyorum: 
Bir çoban ka:ını sördüm çay 

kenarında 

Bir kuru yaYrutu yardı hem 
kucafında 

- Çoban kmı •ar mı annen 
ırtdlp ı.teylnı 

- Ne annem Yar ne ltalMun 
ur, bea ibis kaldım. 

- Ben de öyleyim çoban 
kmı sel konUtalım 

- Bu sene neler !'öyliye-
cck iniz? 

- Bu kö.'I ıssız hir diyar. 

Münzeviler beldtsi, sonra Ak
şam son sesler dinler/r.en ..• 

Bunun da giifcesi benim, 
şöyle: 
f .......... larda •erc;cler 
Kalp türkUeU heceler 
luız ııı.ldı receler 
Çal kanlı köy c;oban1 

Bundan bıı,a: 
Dlrlnde ailatam biraz bu akıam 
Dünyaya ııeldlm de ne buldum anne .• 

Başka, Mestane nigcihı, ken
di gibi bir zalimi sevmiş, Leyld 
sen gördün mü denizi, Türkçe 

Çardaş ... Bu sene 20-~5 parca 
süyliycceğim. 

- t !er eser için kaç lir.ı 
alıyor.-unu;ı:? 

- ilk söylediklerim için 
elli~er lira almı,tım. Bu sene 
yaptığım muka\'elede, senede 

20 · 25 parca söylemek ~ar

tile, ayda ilk defa her ese
rim için aldığımın dört mis
lini alacağım. 

Sahi, size birşcy soraca
~ım, san'atkılrların a7. para 

adtkları için şikayet ettikleri 

doğru mu? 
- Görüştfığlim san'atkir

hırdan bir çoğu, bana az 
para aldıklarından bahsetti

ler, ye aldıkları paranın mik
tarını ö~renince de onlara 
hak verdim. 

- Doğru, plftk fabdkaları 
çok para kazanıyorlar. Fakat 

onların bir çok ma:-raflar 
yaptıklarını da unutmamalı. 

- Ne gibi masraflar efen
dim. · 

- Bir plağı tdoldurmak 
için her san'atk<lr bazı beşten 

ona kadar mum bozabilir. 
- rac:ıl şey bu mumlar? 

- Yani mum pl:lklar ... 
Şarkı evvclA bu mum plak-

lara çekilir. Küçük bir hata 
bir falso mum plağı bozar. 

Şarkıyı yeniden çekmek icap 
eder. Her mum plak 25 li
radan 100 liraya kadardır. 

Sonra hanende pl<lğa şarkı 
söylemiye gelirken tagannl 

san'atinden tamamen bihaber
dir. PlAk fabrikaları şarkının 

bestekarını da tutar, ye hanen
deye ~arkı söylemestnl öğre-
tirler. 

Yalnız teganni kafi değil 
Bir de saz heyeti lazım. Hun

lar için günde 50 den 100 
liraya kadar masraf olur. 

- Daha başka? 
- Şarkıyı plAğa çeken 

mühendi:'e giinde 300 lira
dan 700 liraya kadar iicret 

'eritir. Bütün bunlardan sonra 
SJra plAğa söyliyen san"atkara 
gelir ki, bu ilk defasında el
bette azdır. Fakat biH\hare 
attırılır. 

~AKIT 9 Temmm 

Çapadaki beden terbiye 
kursunu bitiren muallimler 

Dün Çapa- nü (Eeskişehir) 
daki beden Kamil ( Kas-
terbiyesi kur- taınonu)lsmail 
sun<la kursun Hakkı ( Ço-
hitamı ve rum ) Talat 
devam eden Mümtaz (Kas-
mualliınlerin tamonu) Halil 
beden terbi- (Erzuruın)Nuri 
ycsi mual- (Antalya) Faik 
limliği ehli- (Artvin) Ap-
yetnamesi al- tullah ( Siirt ) 
malan mü- Muammer(To-
na se betile kat) Saim(To-
bir veda ıne- kat) Hadi Fik-
rasımı ya- ret ( Adana ) 
pılınışlır. Mahmut(Trab-

Kurs mü- Kurstan ~hliyetname alan hocalar grup halinde zon ) Hüseyin 

dürü Niza mettin Rifat B. Bu sene kurstan 46 er· ( Ankara ) Hüseyin Avni 
mezun muallimlere hitaben kek ve 18 hanım mezun (Trabzon) Haydar (Ceyhan) 
bir nutuk söyli yerek şim olmuştur. ·Mezunların isim· Taha ( Ayintap) Tahsin 
diye kadar gösterilen leriniaşağıya kaydediyoruz: (Erzurum) Kemal Oğuz 
muvaffakiyetlerden dolayı Şadiye Mesut (lstanbul) ( Diyarbekir ) Halil ( iz. 
kendilerini tebrik etmiş, Nerime Atıf (İstanbul) Bel- mir ) Nesimi ( Denizli ) 
sözüne devam ederek de- kıs (İstanbul) Hamide Ve- Vedat (Yalvaç) Fehmi (Or· 
mıştir ki : cihi (İstanbul) Melek Cemal du) Kemal (Samsun) Refik 

" Aramızdaki rabıta bu· (istanbul) Sabiha Remzi (Is- (Niğde) Bahri (Edirne) Sü-
nunla hitam bulmayacak tan bul) Yaşar lbrahim (Is- leyman (Düzce) İsmail (Ban· 
ve ilerde terbiyei bedeniye tanbul) Emine Talat (Kas- dırma) Senai (Edirne) Se-
kongreleri şeklinde temadi tamonu) Hadiye (Ankara) nih (lstanbul) Ali Rıza (Is-
edecektir. Mualla (Ankara) Zehra (Er- tanbul Ali Rıza (Bursa) 

Hepinize ayrı ayrı mu· zurum) Remziye Saffet (Is- Abdülkadir (Bursa) Hamza 
vaffakiyetler temenni ede- tanbul) Mediha (lstanbul) (Bursa) İhsan (Trapzun) 
rım. ,, Sabire (lstanbul), Hatiçe Ihsan (İstanbul) Dündar 

Dün kursta samimi has- Mualla (lzmit) Nafiz (lstan- (Mersin) Arif (Amasya) 
buhaller yapılmış ve resim- bul) ismet Mahir (fstanbul) Selahattin (Urfa) lbrahim 
ler çekildikten sonra mera- Bedriye (lstanbul) hanımlar. Hakkı (İstanbul) Fevzi (Kon· 
sime nihayet verilmiştir. Vehap (Diyarbeğir) Hüs- ya) beyler. 

Dahilde 

Yeni imtiyaz 
Kadıköyc;len A.fene
rıne kadar tramvay' 

Cskiidar - Kadıköy dahil 
\'C haricile Beyk0z ,·e ana-

dolu fenerine kadar elektri
kli tramvay Jşletmek hak ve 
imtiyttzı ı;ehremanetine veril
mişcir. V ckiller IJeyeei cara-

fından ta::odik edilen imti\·a7. 
diin .,chrcm:ınecine ceblig c~lun-
mu,tur. Emanet bu hakkını 
hususi bir muka\·elc ile 
Csküdar tramvay şirkecinc 
devredecek ve hu hatlar 
~irkec carafından i~letilcccktir. - - --
45 gayri mQbadil 
Emh\kleri nispetinde 

para aldılar 
Gayrı mubadillere tevziat 

komisyonu, evvelki g[in ve 

dLin iiç[incü lbte mudbince 

istihkakları tespit edilenlere 
para cevzi ctmi~tir. 45 gayrı 

mub~dil emlAklcri nispetinde 
parn almışlardır. Komi!'yon 

dürdündi lbtenin tanzimi 
için tetkikata devam etmek
tedir. 

--·-·······················-········· ... ···· 
karlardan kimleri beğeniyor
sunuz? 

- Kadın artistlerden hiç 
kimseyi.. 1 Iatta evimde hiç 
bir kadın plilıtı yok.. Ben 

erkek plağından hazzediyo
rum. Erkeklerden beğendik

lerim, l\1ünür Nurettin, hafız 

Kemnl 'e Sadettin beyler .. 

- Babanız kimdir, nere
de tah il ettiniz'? Bunları da 
söyler mi iniz? 

- Babam Mecidiye kra\'ö
ziirtinde su,·ari Osman Bey. 
Fakat ben dayım Fahri Be
yin yanında hiiyiidüm. I lanı 
DanÔnçiyodan (ÖHinün %a
f eri) ni tcrciimc eden .. 

- Bir tramvay kaza~ı ne
ticeJnd~ öl mü, tii. 

- Evet, tamam kendisi .. 
Tah füme gelince~ Bczmı 

.Alemde Qkudum. Sonra bir 
aralık Kadıköyde Alman mek
tebine devam ettim. 

Kadıköy kız mektebinin 
yeni binası 

Şimdiye kadar Mühür
darda bir binaöa bulunan 
Kadıköy kız orta mektebi 
dünden itibaren Ihlamur 
caddesindeki Zühtü paşa 
konağına nakledilmiştir. 

9-F.""" 
Nihal Faruki H. 
Evvelki gün gazetemizde 

eczacı mektebinin yeni me
zunlarının isimleri yazılır • 
ken yeni eczacılarımızdan 
Nihal Faruki hanımın ismi 
Nihat Faruk olarak yazıl • 
mıştı. Tashih ve itizar 
ederiz. 

ı •:Ctt • 

•iiimriiktcki imtiha11lar 
Dlin glimriikte 14 komi-.

yoncunun imtihanı pıpılmı~

tır. f 5 teımnm:da 100 tüccar 
mlbtahdiminin daha imtihan
ları yapılıtcaktı r. _., .... 
İu~iliz · hir kuruş çıktı 

lngiliz lirası dün 1O12 ku
r utta açılmış l O 13 kurnta 
kapanmıştır. Bir aralık 1O14 
kurşa da çıkmıştır. 

Altın 880 kurufla kapan-
mıştır. ...... 

Fahri H. sehrimize uel<li 
~ lJ t:I 

Posca ve telgraf müdiri 
umumi i Fahri Bey dün An
knradan şehrimize gelmiştir. 

Fahri Bey ~ehrimizde on 
gün kadar kalaca'ktır. 

Japon sergisi 
Bir ay sonra açılacl< 
Kar~köyde temmuz ipti

dasından itibaren açılacak 
olan Japon ticaret sergisi
nin küşadı bazı emtianın 
Japonyadan henüz gelme· 
miş olması dolayısile bir 
ay tehir edilmiştir. Sergi 
l ağustosta açılacaktır. -Kanalizasyon 
istanbul tarafının in· 
şaatı bitiyor. Fakat 

kanalizasyon inşaatının 
lstanbul kısmı bu sene 
nihayetinde hitam bulacak
tır. Fakat bu sene kullanıl-
ması mümkün olmıyacaktır. 
Zira kanalizasyonun işletil
mesi için tanzim edilmiş 
ortada ne bir nizamname 
ne de tesisatın tuli boruları 
mevcut değildir. -------K o u ırat c.·ezaları tedl 

edilemez 
Kontrat ccl.alarıııın diğer 

belediye cazal:ırı gibi tecil 
edilip edilmiycceği hakkında 

Şehrcmanctince bir tered
diit hasıl olmu~tur. Kefiyet 
umuru hukukıycden sorul
mu~ ve alınan cavapta 
kontrat cezalarının ne af 
ve ne de tecil edilmircccği 

bildirnıi:;-cir. 

Dişçi mektebi mezunları 

Diş tababeti mektebi imtihanları bitmiş ve üçüncü sınıftan 
(2) hapımla (25) genç mezun olmuşlardır. ı\~ezurılar şuııl~rdır: 

Behire Omer' tt., Matmazel Katerin, Gam ~auf, Bas~ı~ falıl, 
Voda, ttaaa11, Beki(. Tarık, Ömer, Halit, Nurı, Kemal, Zıya, Dr. 
Mustafa, Ubeyit, T&lit, Zeki, Şevket, Sait, lstepan, Kiğork, 
btepanyan beyler. • . 

ResmimJz yeai mezunları hocalarife birfıkte eöstermektedır. 

Piyanko 
Kimler kazandı? --
Oıoınobil - salon 

ta/.·11n lan 
Türkocakları piyankosu· 

nun keşidesine dün deva~ 
edilmiş ve kazanan bahtı-
yarlar tenıamen anlaşılmış· 
tır. Evvelki gün ( 200) ka· 
dar numara çekihnisti. 
Dün bu adet bine çıkmış 
ve keşide de bitmiştir .. En 
fazla kıymeti haiz hedıye· 
ler ikinci güne kal~ığı i .. çin 
dünkü keşide haylı alaka 
ile takip edilmişti~: K~za
nan numaralar bugun Turk·. 
ocağı tarafından neşr.edile: 
cektir. Büyük ikrımıyelera 
şu numaralar kazanmışlardır: 

230831 
Bu numara "Buik" oto· 

mobilini kazanmıştır. Bu 
biletin sataş yeri Balikesir· 
dedir. 

2969 
Bu numara .. Şevrole,. 

otomobilini ,kazanmıştır • 
Satış yeri Ankaradır· 

1246 - 202454 
Nınnaralı biletler (900) 

lira kiymetinde salon halı· 
ları kazanmışlardır. 

83337 - 83575 
Numaralı biletlere (1000) 

er liralık salon takımları 
çıkmıştır. 

139119--149094-149309 
Bu numaraların ilkine 

400 liralık, ikincive üçün • 
cüsüne 200 er liralık para-
vanalar isabet etmiştir· 

190068 
numamara 2000 liralık 

bir pandantif, 
207968 

numara 1800 liralık bir 
pırlanta küpe, 

229794-109609 
numaralar 500 er liralık 

1 er yüzük, 
970208 198254 

numaralar 200 liralık 2 

minyatür kaz!nmışl~rdar. -

Pillli . 
ün itle İt.ınetiDi 

D doktor FahrettiD 
Kerimle beraber 

yedik. • y. 
Jçkinin en 18111İIDI ve 

kiki düşmanı olan dostum. 
·k· · tabak ola-arsonun ı ıncı . 

!ak teklif ettiği sebze 111m-
ı .. <)inledikten sonra: 
er)m d d' ban* 

- Aman, e 1
' • 

b' y getir• patlıcanlı hiç ır şe 

me, istemem. 

B dayanamadım, en _.ı:_ sen. 
- Doktor' deu11u, k 

. ki dü•manhttnı azıttı ça 
ıç y b tllcan· 
aııttın. Mutia pi d' e 

da . . meze olur ıy 
d~n 'Y1 

nefret ediyorsundur. 

• 
Bir tıllfll ıtrllll$i1 

• .efjkimİzİD ,.w. 

lk~fAli Naci Bey; e 
ni açılan Anbr (5) 

lefonile evvelki ~ 
dakika kadar k 5:=44S 
Şu halde: uo+ ıı 
kuruş ...,...1 etaıif. 
Ş halde Ahmet ffltill 

• u bid' kı"asisi ile illi tieyin va ı ı __.:a.& 

b. günde VCPI•• 
ineğin ır .. le o#. 
··t bedeli ve şoy 

su b' ~ 
bir muharrir~n ır 
yesi -katlar bar para .,...... 

demektir. . ---~ 
Halbuki etek• ~~ 

bu işi, bir inek sutu 
delile kapatmışlardı .•• 

• 
Şişetere pu ... • 

M
üskirat . idarellf 
bütün ıç~ı • 
1 . ·n uıenlltl 
eım• 

1 k Hililiahmflf 
birer kuruş u karar 
pulu yapıştırın~ya ay)'ltlar 
vermiş. Bu su.re ~dılar 

· ·bir zahir 
yenı . iıaliabmer, va-
deınektır. H . i kinin 
ridat artsın dıy_e . çcek .• 
f 1 satılmasını ıstıye • 
az!' b şifelere 

Alem de u 
lu yapıttıne 

l·randakı· ı·syan "Yeşilay" pu biril . k. düşananlannı 
ta, ıç ı daha minal'P 

_ yumuşatmak 

HsileriR lH~il e~il- 010182 midi?~ • 

mesi ~iteaiyar ---- -~ 
Ta)yareile geldiği k:ıydedi· Bursada 

len bir habere naznran lra~· 
da zuhur etti~ evvele~ bıl: hake 
ı . ·ı . 'a ·ı 'c stddetlı mu l ırı en 1 ... yan ~ 

k-ı . l n~ 1 ,,. ın .. '\iraz -bir ~c ı a mı:. · 'ı' . c -- IP»-
hıı.valisinde inki~af crmış ' G .. kba11-raA.fıtU# .. 

· · )\ }' hanın 0 I • ..J~n 
aşiret reıslermdcn u ı . . hak8lııeıuıt! ~· 
yakalanma:>ıyla alevlenın~tır. .;ildi 
"' k·· dokuz a.:irct asılerc de'1Alll 
,.._C iZ 'i •• _ ~)-

iltihak ctıni~tir. Bunların. ıca Barsa~. .. .. d • . ....ılld~ 
bında 40 · 50 bin ~u~·arı çı- bur- uç~ met t!flt• 
kara bilecekleri sö) lcnıyor. dilecı. ~bı bQPlhut Gfl 

1 Hikômec kurvetlcrinin ~ev· oıile ınaznuflı IP~kl ...... 
ki hemiz ikmal edilmediği sı- bayrakçı ~e devdi. 
!arada (Cehrun)dat huküınet ınuhakeınelenn:.,aıİD ,flİıllf 
km vetlerile ilk musade~c di. Çetkes ~ ~. 
asiler lehine neticelenmı;-. oldutun8 ~ ki1ıfii14'• 
ikinci müsademede iki cıraf kundu. Şah~ ~ 
da muhim 7.ayi.ıtu uğramış: lendi. Puı~ durfutu*• 
)ardır. Fc am mıntıka-.ındakı varları Sabrı • ve ~ 
harbi de asiler knr.<ınmı~lardır. tekit etti. ,Sabrıttil tfuba • 

·· · h k )met sici· b U redde er. L. Bunun uzerınc u l ' lar un 1 Sine :.us· 
• • j..; ~-... --dedi askeri lıarckdta gırı~m ' keme ,_. 

ve Tahrandaki oromobillcrc rakıldı. _ 

vaziyet edilerek a kcr C\i ki· y gaita 
yatına tııh is edilmiştir. QZ 

A ilerin ilk mendi b:ızı 
muvaffakt) etlerine r.ı 111 •

11 

·ı r hukunıct kuvYetlcrilc :t" 1: 

arasında kat"t netice 'crccc~ 
harp hcnıız olmamı~tır. Ası~ 
)erin ınatalibi arasında askcrı 
ku' "etlerin ccnupuın .kaldı
rılırnı sı, Pchlc\ i "crpu~unun 
iJga-. ı , ~:n Jcnıddelc ile l gln· 

ımn tahli) c i gibi m.ıcldt:l ... r 
\ardır. .

1 ::;aıahi) cmır mah::ıfil ~1 1 e-
rin ya\ında ı:!1 dnh ılct ) a
hut tenkil edilecekleri k;ına. 
atimkdir. Riw ~ hın d.ı skc.:r~ 
tefti:;; için Şireıa gidecc!tt 
şayidir. .Şiru1..n 6 ra\ ~nr~. 2 

tank, 2 zırhlı otQPlCJbıl gon· 
dcrimi~tir. 



( <Çorçil) in 
hatıratı 

\!ilsont1ı1 talıl{il\at teklifi 
-

Müttefikler, bu teklifin işi geciktirmekten başka 
bir işe yaramıyacağı fikrinde idiler 
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Buna mlimasil bir vaziyette 

geniş, berrak, ve her şeyden 
fazla seri kararfara ihtiyaç var

dır. Bağl m pek gevıek ve 

lştiale müheyya cemiyetler i~in 

bir günlük teehhür, tehlikeli 

bir §eydir. Esasen iki ay geçmiş 

bulunuyordu. Bir zamanlar eski 

servet ve medeniyetlerin mer

kezi olaıı, hali hazırda ekserisi 

müsellah ve müteassıp millet

terle dolu olan bu sahade her· 

ke,; birbirine soruyordu: • Ne 

oldu ve ne yapacağız? » Pııriste 

toplanan muzaffer ricali siya· 

siyenin bunlara verilecek bir 

cevabı yoktu. Bunlar birbirlerile 

didi~erek anla§acaklardı. Sonra 

bunlar Avrupada ne vuku bu

luyorsa onu Amerikaya anla

tacaklardı. Bunlar bir kerre as

kerleri Ren taraflanna kadar 

ilerledikten ~onra oradan dön

mek istemiyen Fransanın çok 

mühim metalibile karşılaşacaklar, 

g-ene bunlar Almanya namına 

hak ve madelet addettiklerini 

veçhlle ona da aidiyeti derkar ol

duğundan takip olunacak yegane 

hareket, bu havalide mukim 

milletlerin arzu~unu anlamaktır. ,>[ 1 J 

Bunun ıçın Reis Vilson 

Türkiyeye bir tahkik heyetinin 

izamını teklır ederek bu heyetin 

ne yapacağını izah etmişti. Ona 

göre bu tahkik heyetlerinin 
vazifesi şudur: 

« Bunların vazifesi mandater

lerin çalışacakları yerin ahalisi 

ile o yerin mahiyeti hakkında 
tahkikatta bulunmak, sonra tah

kikatın neticesini konferansa 

bildirme.k. · Bu suretle bütün 

dünya konferansın bir çarei hal 

bulmak için en ilmi esaslar 

dahilinde hareket ettiğine kani 

olacaktır.. Tahkik : heyeti ayni 

derecede lngiliı, Fransız, İtal
yan ve Amerikan mümessille

rinden müteşekkil olmalıdır. Bun· 

lar bir kart blanşla gönderilmeli 

ve gördüklerini selip anlatma

lıdırlar. » 

M. Barker diyor ki: Reis 

bırakacaklar ve istediklerini Vilson, bu fikri kabul etlirmiye 

tnf az içın ordularile bekliye

ceklerdi. Bunların etrafında 

teşevvüş seller! kabardıkça ka

oarıyordu. 

Reis Yilson ile · Amerika 

murahhasları ve heyetleri hafı 

muahedelerln tesiri altında idi-

ler, ve bu muahedelere iştirak 

etmedikleri için mütefevvilc fa· 

1 iletlerinl hissetmekte idiler. 

Orta şarkta yegane menf e-

4uar olmıyan devlet onlardı. 

Bu, bize çok yardımı dokuna

cak bir şeydi. Çünkü bu saye· 

de harp pençesinin tazyiki al

tında imzalanan hafi muahede· 

d kalkacaktı. Rels ler orta an 

Vilso:ı ile Amerikanın son de-. 

rece kıymetli olan ve hiç bir 

veçhile muhtel olmıyan nüfuzu 

vaziyeti ameli bir surette tetkJk 

etmek ve bir çarei h~lle dest· 

res olmak için lazım olan 

yeni unsurdu. Reis Vilsonun, 

harekete geçtiği zaman, haki

katleri daha sıkı bir elle yaka

lamaması bir facia idi. Vilson, 

klymetli hizmetler ifa etti, fakat 

kendisi kıymeti ölçülemiyecek 

derecede oüyük hizmetler ıf ası

na muktedirdi. 

Reis Vilson diyordu ki: 

• Amerikanın noktal nazarı, 

lngiltere ve Fransanın, bir ta· 

kım milletler üzerindeki iddia

larına kartı l.ikayt kalmaktır. 

Ancak bu milletler onları ister-

lerse io değişir. Amerikanın e

hemmiyetle kabul ettiği en esaslı 

umdelerden biri, mahkomlann 

rnuvafakatidlr. Bu esas Ameri

kanın müfekkiresinde yer etmlş-

Ur. 

Binaenaleyh, Amerika Suri· 

yelilerin Fransayı isteyip lste

medilderinl öğrenmek lıter. 

Aynı esas fnglltere hakkında da 

tatbik olun11calc: ve Irak ahalisi

nin onu isteyip istemedikleri 

tahkilc. edilecektir. &iki bu i~in 

bize aidiyeti yoktur. Fakat bu 
- - ·' • • 1 1 w 

son derece hahi~ker ve· onun 

lüzumuna tamamile kani !dl. 

Bu tekliften daha çok şayanı 

takdir bir teklif dermeyan edile

mezdi. Hepimiz biliyoruz ki 

dahili siyasette işler karışlı~l 

ve itirazlar başladı~ı zaman en 

mutat çare bir heyet ve ko

misyon tayin etmektir. 

Bu çare ekseriyetle müessir 

olur. Gerçi komisyon meseleyi 

halledemez, belki komisyon 

azası mes'ul nazırlar kadar eh

liyetli değildir, fakat bir çok 

mesailde uzun bir teehhür ve 

bir takım tahkikat icrası, mavi 
bir kitap neşri, meselenin bila-

hare daha başka, daha 

az buhranlı bir şekilde tetkikini 

temin eder. Onun için reis 

Vilsonun bu teklifi ileri sür

mesi çok tabii olduğu gibi SQn 

derece ihtilaf halinde olan 

devletlerin onu kabul etmeleri 

de gayri kabilJ içUnaptı. Bu 

yüzden bir kimsenin mualreze 

olunmıyacağı muhakkaktır. 
Fakat alakadar milletler, bu 

kadar z.ıman, kararsız kalamaz· 

lardı. Bu milletlerin ihliraslannı 
uyandıracak tedbir, Orta Şarkın 
barıt mahzenleri arasında, bir 

elınde not def teri, bir elinde 

tüten sigarasile dolaşacak seyyar 

bir tahkik komisyonunun haki

katleri anlamalc için dolaşması

dır. Herkes Reis Vılsonun ne 

kadar d~ru ve ne kadar iyi 

dilşündü~ünü ayni zamanda o

nun tarafından ileri sürülen ted

birin İngiltere veya Amerikada 

dahili bir meseleyi hal için ne 

kadar muvahk olduğunu takdir 

ediyordu. Fakat bu tedbirin bu 

ıerait ve bu hava içinde yapa

ca~ı, bir takım infilakları hazır

lamaktan tb:ıret olurdu. 

Buhran zamanında nazıralar, 
harp esnasında amirallar ve 

cenerallar gibi bilinmesi zaruri 

olan bir çok hakikatleri vaıl 

bir mikyastz. bilmeden meşum 

kararlar ittihaz ederler. Bunu 
___ ı_ _,,_L~l.l"- C'_ı__. ı __ 
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Gatafdsdray [ ADLİYEDE - : f Kari mektubu 

İzmirde Vergi alan iki memur kımdtr? İstanbul şampiyonu İzmir muhtelitini ( 1 ) ;-
karşı ( 5 ) sayı ile yenerken nasıl oynadı ? Çubuklu iskelesinde 

bir hadise 
İzmire giden Galatasaray birinci futbol takımımız orada üç 

muvaffakiyetli maç yaptıktan sonra dün lzmir vapurile şehrimize 
.. Polis mlldürü Beye - avdet etmiştir. Galatasaraylılar limanda arkadaşları ve dostlan 

" Bir muallim ,, imzasile 
aldığımız bir mektupta 
şöyle denilmektedir: 

"28 Haziran cuma akşa
mı Çubuklu iskelesinde. son 

vapuru bekliyenlerden biri 
yüksek sesle şiir okumıya 
başlamıştı. Bu zatın yanın· 
da bulunanlardan biri biraz 
sonra orada bulunan gen· 

cin yanma giderek: "Sen 
bizimle alay mı ediyorsun, 
yüzüme öyle dik dik ne ba
kıyorsun!.. diye çıkışmış, 
ve itidalini hiç bozmıyan 

gencin gömleğini yırtmış, 

uygunsuz lakırdılar söyle
miye başlamıştır. 

Bu tecavüz karşısında 
genç derhal polise müra -
caat elti. Lakin gelen po -
lisler tecavüz eden adamı 
tutacakları yerde, gene o 

efendinin bir işaretile teca
vüze uğnyan genci herkesin 
gözü önünde itip kakarak 
karakola götürdüler. 

Bu garip harekete hayret 
eden halic da karakolun 
önünde toplanarak neticeyi 
merakla beklemiye başladı. 

Saat 12 den sonra ser
best bırakılan genç, bu 

alakasından müteheyyiç o

larak herkese ayrı ayrı te

şekkürden sonra göz yaş

larile sandala binerek evine 
gitti. 

Hadiseyi anlattıktan son
ra şimdi öğrenmek istiyo-

ruz : Polisler niçin şikayetçi 
gencin sözlerine kulak as-

mayıp mütecavizin emrile 
hareket etmek suretile ka-
nunsuzluğa alet olmuşlar

dır? Mütecavizin kendisi bir 

tecavüze karşı koymak 
mevkiinde idi ise neden 

karagolda davacı olarak 

hazır bulunmamıştır? Ne
den onun adı geçmeyor? 
şurası muhakkak ki kara-

golda söylenenleri işitenler 

ve söylemekten çekinmeye
cekler vardır. 

Acaba hüviyetini bir 
türlü öğrenemediğimiz bu 
zat kimdir ? Muhterem 
Polis müdürümüz bu işe 
ne buyururlar ? " 

111••····-·····························-········· 
vermek hiç karar vermemekten 

evladır. T eşkiiatı bozulmuş, 

asabı gerginleşmiş milletler ara

sında dolaşark, onların ne dü

şündüğünü ve ne 1.stediğini 

sormak, ihtilal vücuda getirmek 

için en birinci vasıtadır. Birin

den anlamadığı ve pek az ala

kadar olduğu hadisat ile meş· 
gul olduğu zaman dimağa 

havai bir hal hakim olur. 

Onun için insan "karar ver

meden evvel \'aıiyete ait bütün 

hakaikı anlayalım. Ne yaptığı

mızı bilelim. Halkın arzularını 

tahkik edelim" der. Bunların 
hepsi insana çok makul ve 

çok doğru gelir. Halbuki niha

yette yalmz Amerikanın temsil 

olunduğu komisyon, tetebbu 

sahasınn üçte birini k~tetme

den alakadar olan milletlerin 

hemen hepsi silahlarını çekerek 

isyan etmişler, bütün müttefik 

askerlerse memleketlerine dön

müşlerdi. 

(Bitmedi) 
~-----
(J] Stannard Baker birici 

tarafından hararetle istikbal edilmişlerdir 
İstanbul şampiyonu İzmirde üç müsabakadan ilkini Altayla 

oynamış, iki ikiye bt'rabere kalmış, ikinci maçta Karşıy~ayı sıfıra 

karşı beşle, son yaptığı oyunda İzmir muhtelitini de bire karşı 
beş sayıla mağlup etmi§tir. Calatasarayı muvaffakiyctlerinden dolayı 

tebrik ederiz. 
Istanbul şapiyununun İzmirde yaptığı maçlar şehrimiz spor 

mahafilince de büyük bir alaka uyandırmıştır. Bundan dolayı 
ilk iki maçın tafsilatını İzmirli arkadaşlarımızdan alarak karilerilT\ize 
bildirmiştik. Bu gün de dünkü gelen postadan son muhtelit 
talcım maçınm sureli ceryanını alıyoruz. Anadolu r~fikimizin spor 
muharıriri maçı şu suretle anlatıyor: 

Cum1 günü Galatasaray ta- dakika sonra gol yaratan Vahap 

kımı Altay K. S. K. ınııhteliti İzmirliler için ekmei bir gol 
ile saat 17 buçuktil karşılaştı ve 
bire karşı 5 gol yaparak galip 
geldi. 

DJ büyük müsabakayı seyr

etmek için saat 15 den itibaren 
kalabaiılc bir halk kütlesi kapı

lardaıı içeriye akmağa başladı. 

Saat 17 buçukta beton arme 
stad ve parmaklık gerileri ta
mamile dolmuştu. 

işte böyle güzide bir halk 

!ıuzuruııda 17 ,30 da hal.em 
Şarno iJ!yin idaresi altında mü

sabakaya başlandı. 
M. ş_arno, büyilk müsabakayi 

idare . ~i~ fevkaHl.t:e tedbirler 
ittihaı etmişti. Bitaraf iki kale· 

hakemi i:e iki yan hattı hakemi 

bulup iş başrna geçirmişti· Mü
sabakayı çok güzel ve tamaınile 

bilaraf,;ne idare etti ve ehliye

tini ~csterdi. 
Takımlar şu suretle teşekkiil 

t . t' l e mış ı: 
Galatasaray : Rasim, Vahi' 

Burhan, Mitlıat, Nılıat, 

Rebii, ıLatif, Necdet, 
Mehmeli 

Suplıi, 

Şadi, 

Altay K. S. K. ınuhlelıti: 
Altınordu kalecisi, l !ilmi, 

Burhan, Baron, Vehbi, D.myal, 

Boreti, ismail Hakkı, Doıniııik, 

Vahap, Hoca Has:ın. 

Oyunun muhtasar bir surette 

neticeleri 
şudur: 

ve cc-ryan tarzı 

Nihııtt:uı gelen bir pası Ş 1di 

kalenin ta fü,t sağ köşe sinde.·? 

ve oyuna b::şlanrtıh taıı dört 

buçuk dakika sonra mükenııııel 

bir gole tahvil etti ve lzıııirli 
l 

G .1latasaraylı lıalk tar.ıfı!ldan 

alkışlandı.. Muhasım tarafın 

güzel bir oynnuııu alkışlaıııa'-\ 

gibi bir harekette bulÜnan 

seyirciler güzel bir spor terbi

yesine malik oldukların göste
riyorlardı. 

Muhtelit takını Jıer nekadar 
muhtelif zamanlarda Galatasa

ray kalesi:ıe doğru çok tclıliklli 
hücfımlar yaptise de kalet: :, 
muavin ve müdafi hatları bu 
akmları kırd:lar. 

Galatasarayın en işlek nok
tası sol cenah idi. Bu mevkii 

işgal eden Rebii sahada seri ko
şan en yüksek oyuncu olduğu

ndan pek tutulamıyor ve daima 

kale hattına kadar ilerileyf'rck 
merkez ve iç mııiıacim.~nnı 

mükemmel bir surette besliyor 
\'e arasıra şütler çekiyordu. 
Oyuna başlandıktan 22 dakika 
rnııra Galatasarayın şütçü Latifi 
ikinci golü yaptı. tiaftaymııı 

nilıayetiue ~adar da her iki ta
raf ııı müsa~i kuvvette oyunları 
ve ıııüteıı1aili akınları ile \'e 
sürekli hey~anla dolu bir hal
de geçti. 

Haftayım istiralıatı 15 dakika 
sürdü. Bu rnada 1İzıniriıı sıca
ğına alışkan.. olmayan Galata
saraylılar enselerine \'e başlarına 
buz sürerek ateşlerini tcskiııe 
çalışıyorlardı, İkinci haftayım 
çok güzel ve çok heyecanlı 

olarak ba~ladı. Muhtelit takım 
Galatasarayı şimdiye kadar 

görülmedik bir surette ve fena 
halde sıklŞtıfdı. Bombardıman 

yarattı ve alkış ve heyecandan 
ortalık bir kaç dakika çınladı. 

Gayrete gelen muhtelit takım 
bu golden soııra okadar atıl

mağa başladı ki bir kaç dakika 
için Oalatasarayın kaybedeceği 

muhakkak görülüyordu. Ahali de 

Muhteliti 

edi~·ordu ki 

o kadar iyi teşci 

Galatasaraylılara 

adeta nefes aldırmıyorlardı. 

fakat siıkunetle l1are!<et eden 
Galataı>araylılar bir anda istifa
de ile tekrar ileri atıldılar. 

Nihat bacterede topu kurtarıp 

atmadı, fakat ilerledi, sol açık 

Rebiive verdi, o da sol iç Latife 

pas attı, Latif 18 iııci daaikada 

topu kaleye ve soldan yıldırım 
sür'atile çaktı ve üçüncü golu 

hemen 20 metrodan yaptı. 

Bundan soııra Mu htelit tekrar 

canlandı, ilerledi, nıüt!ıiş şüller 

çekti, fakat Rasim hepsini J.:tır

tardı. Bunu müteakip Şadi 32-
inci dakikada ve Latif de 38inci 
dakikada tei\rar birer göl yapa
ralt bire karşı beş ile Galata
saray takımını zafere isal ettiler. 

Oyunun soıııına doğru muh

telit çok duraklamıştı. 

1 -5 çok fark görünür ise de 

oyunun son J 5 dakikasını bir 

fa.rafa bırakırsa;.; geri kalan kıs

mın her dakikası çok zevkli, 

çok heyecanlı ve ço:, tatlı geç· 

miş oldıığundan gelen zevarın 

ciimle~i seyr içirı sarfettikleri 

vakitten çok memnun kalmış

lardı. Her iki tarafın 11munı 

oyuncuları okadar ınükerıııncl 

oynmnışlardı, 

Müsabakaııın neticesiııe rağ

men İzmirde çok güzel, eyi, 

kuvvetli ve temiz oyııa r bir 
futbolculuğun mevcut olduğunu 
görmekle herkes memnun ol

muştur. 

izmirde, ıne\'siıııiııde yapılmak 

<-artile böyle büyük müsabaka-., , . 

lar icra edilirse şeiıriıniziıı 

sporculuğu çok terakki edecek· 

tir. 

izmirde iyi tesirler bırakıp 

güzc:I intibalarla ve gördükleri 

misarirperverlikten memnun ola
rak bu gün şehrimizden ayrılan 

Galatasaraylılara yolculuk sela

meti diler, gelecek sene kendi
lerini tekrar görmek teıııl!ııni-

sinde bulunur ve ı~er iki takır111 

hararetle tebrik ederiz. 

F ransada alkışlanan 
bir Türk genci 

Fransada Bordo darülfü

nununda felsefe tahsil eden 

Halim Tevfik Bey isminde 

bir Türk genci geçenlerde 

ilk devre imtihanlarında 

birincilikl~ muvaffak olmuş
tur. Numaralar olunduğu 

zaman mektepte bulunan 

birçok talebe velisi ve di

ğer talebeler Halim Tevfik 

Beyi takdirle ve: "Bravu 

Türk,. diye alkışlamışlardır. 

Çalışkan gencı tebrik . . 

----- ... 

Vazifeyi sui isrimalden muhakeme ediliyor 
Müddei umumi, birine ceza verilmesini isted 

lstanbul birinci ceza mah-
kemeslndc dl.in maliye tahsil 
memurlarından Y akup ve Ce~ 
mil Ef. ler aleyhindeki bir 
vazifeyi sui istimal davasmın 

rüyetine başlanmışhr. 

Dava, şudur: Beşik.taşta bazı 

dükkancılardan alınan kazanç 
vergilerine karşı makbuz ver· 
memek ve şu suretle paralan 
zimmete geçirmek. Şahitlerden 

Hüseyin Ef. " Ah, Efendim 
Ahi Ne siz. sorun, ne ben 
söyliyeyim,, demiş ve bu yliz
den kendisinden iki dafa para 
alındığını anlatmıştır.Saatçi Ar
min Ef. 0 0n beş lira kazanç 
vergisi alan Yakup Ef. mak

buzu ~ubede kesip getireceğini 
yeni usulun böyle olduğunu 

söyledi. Kendisine emniyet et
tim. Fakat makbuzsuz kaldık 
sonunda!• dedi. 

Berber Eyup Ef., •vergi ver
medin, diye dükkanıma haciz 

koydurdular. Halbuki onbeş 

kAğıdı deste deste Y akup ef.nin 
avucuna saymıştım!• 

Müddei umumi Rağıp B., 
Yakup ef.nin tecziyesini, Cemil 
ef.nin beraetini istedi. Maznunlar 
vekil tutacaklarını söylediler. 
muhakeme müdafaaya kaldı. 

İki doktor arasında 
İki doktor arasında dikkate 

şayan bir dava tahaddüs et· 
miştir. 

DAKİK ZİYA 
Mütahassıs doktorlar ; muhte· 

rem ailelerce senlerden beri tec
rübe ve mükemmeliyeti tasdik 1 

edilen yegane çocuk gıdasıdır. 

FARELER 
Vebayı tevlit ederler 

oıılıırı hiç koku neşret

meden kurutan 

Posto~sin 
İle imha ediniz. Pari~ 

Pas tör laboratuvarı mlis
tahzeratındandır. 

~------•.-.ıı:...,_,.._ .......... --: 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata 
batında. Beyo~u 2562 
acentesi: Mahmudiye Hanı 

1atanbul 27 40 

KöprU 

Şube 

ahında 

1.---............. ._ ..... ,_. ....... 
Ayvalık sür'at postası 

(MERSİN ) vapuru 2 Temmuz 
Sah 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvahga gidecek ve dönüşte 
mezk:llr iskelelerle birlikte Altın· 

olu~a uğrayarak gelecektir. 

Gelibolu için yalnız. yolcu 
alınır yük alınmaz. 

Trabzon ikinci ııostası 
( İZMİR ) vapw-u 4 Temmuı. 

Perşembe akşamı Galata nhtımın

dan hareketle Zonguldak, İne
bolu, Sinop, Samsun, Ünrc . , 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize, Hopaya gidecek Ye dönü§te 

Pazar iskelesıle Rize Of, Sürme
ne, Trabzon, Pmathane, Görele, 

Gireaun, Ordu, F atFa, Samsun. 

Sinop, tneboluya uğrayıırak ge
lecektir. 

Davacı olan doktor, müdd 
umumilığe verdiği istidasın< 

gece yansı diğer dokıo~ 
ayni zamanda çağınldıklıı; 

bir hastayı muayene ettiklt 
rinden, ertesi sabah meslek 
daşm hastaya«Bu doktor delid 
Sakın ona emniyet ve iUnı.9 

etmeyiniz. Benim reçeteııı 
yaptırınız, bir şeyiniz kalmazı 

diye haber günderdiğinden ba
hisle rekabet ihtirasile şahsi 

ve mesleki haysiyeti kesredil· 
diğl, ehliyet ve vukufu hak• 
kında şüphe uyandırılmak 
istenildiği ıçın 10,000 lira 
manevi zarar talep etmektedir. 

Şahitler 
Aliye H. Mm, Mannik 
ve M. Berger hakkın

da malumat verdiler 
Taban~ 

tahkikatına 
ile atıo hadisesi 

dün devam olun-
muş, bazı şahitler dinlenmiştir. 

Hadisenin nasıl vulma geldi
ği, Aliye H. la Mm, Manniğin 
ve M. Bergerin mütekabil va· 
ziyetleri hakkında yeni bazı 

malumat tesbit edilmiotir. 
Tahkikat, son safhasındadır. 

Bazı cihetler daha aydınlatıldık

tan sonra, evrak, mütalaası alın
mak üzere müddei umumili~e 

verilecektir. 

Teşekkür 

Geçenlerde vefat eden 
Temyiz mahkemesi esbak re
islerinden Hacı HulOsi Beyin 
cenaze merasiminde Bulunan
larla mektup ve telgrafla taziyet 

IO.tfünde buhunan zevata bütün 
aile efradı namına alenen te

şekkür ederim. 
Mahdumu şehremaneti nıemurin 

müdürü 
Sedat 

Efendiler sizin için 

~'.REAL,, 
hüsün müessesesi 

tarafından beyefendilere mah-
sus bir 

PEHtJK.\H S1LONU 
Tesis ve asri zarafet ve 
istirahati hususi ve mutena 
bir dekorla mezcedllmiıtlr. 

L[SiYEN F.\R.\CI 
Itriyat ticarethanesi 

Be~ oğlu Alhamra sineması 

karşısında 

İslanbul birinci ticaret mah
kemesinden: Kadıköyünde pazar 
yolunda manifatura ticareti ile 
meşgul iken mahkemece ilani 
iflasına karar verilmiş olan Vi
tali Siyon efendi tarafından 
teklif olunacak kongurdato 
müzakeresinde bulunmak üzre 

eshabı marlubun 9 - 7 • 29 
tar:hine mfüadil salı günü saat 
14 de mahkemede hazır bu

lunmaları ilan olunur. 

lstanbul Maarif emanetinden: 

Muhtelif vilayetlerdeki orta 
mekteplerde münhal bulunan 
Dikiş - Biçki ve ev idaresi mu-
allimliklerine tayin edilmek üzre 
imtihana talip olanların aşağıdaki 
şeraiti haiz oldukları takdirde 
1 ila 15/ temmuz / ~ng tari
hine kadar Çapadaki kız mu
allim mektebi müdür lüğü ne 
müracaatlerı lazımdır . İmtihan· 
lara 27 /7 /929 da başlanacaktır. 

1- T alipl~rin yaşlan 20den 
aşağı 40 dan yukarı olmıya

caktır . 
2- Orta mekteplerden veya 

bu derecedeki san' at mekteple-
rinden mezun olmak. 

3- !VluaHimliğe mc:.rü uzvi 
..o .. hh~ An'7,.hırı hıılıınmamAlı:. 



ldürdü 
aha kadar 

i 'k e sonra .. 
öı n lıiı- kachn, öldü
ren <le kuııduracı<lır 

Evelki gece HiiJ:rlyetıebdiye 
tepesinde kanlı bİJI cinayet 
olmu§lur. T ahktlcatınuza göre 
Beyazılta Çorlu medresesinde 
terlikçi Neclp usta ile kalfaları 
Mehmet, Aziz ve çırak L!Wt 
evelki ak;am dükklnda hava 
karannca rakı lçmlılcr, sonra 
otomohllle Bey~luna çlkarak 
Galatasaray civarında otW'an 
H~t ve Mürüvvet isminde 
ilet kadını da almıılar, doAru 
HürrieUd>cdı~ tepcslne git· 

m~ttdlr. 
KunduracJar burada fsplronun 

gazinosuna gltm1flcr, k&kntnk 
oluncaya kadar l~kten ıonra 

sabaha karıt kadınlarla ıarh01lar 
arattnda kav~a çıkaııı Necip 
kunduracı blça~lle Mürrllvetl 

sol ka9~ndan yaralamı§tır. 
Y'llralı kadın biru sonra öl

müıtür. Necip ve b!lcadqlan 
yakalanm~tır. 

Bir cinayet daha 
EveJkı gece bir cinayet daha 

olmıı tur: 

Alı isminde blr kayıkçı 
saat yirmi üçte Unkapanı köp· 
rüsil üzerinden gtçerken meçhul 

1 Memleket haberıerıl 

Kadriye. R 
davası başlıyor 

iddia makamını İzmir müd· 
del umumisi i go.l edecek 

"Yeni Asır,, refikimiz dün

kü posta ile gelen nüsha

sında Kadriye H. dava ı et

rafında şu malöman veriyor. 

Sui kast teşebbüsünde bu

lunmakla maznun Kadriye 

Hanım ve arkııd:,ı.şlnrına ati 
~'rakın ağır ceza mahkeme

since tasnifine başlanmıştır. 

Bu mahkemede bllmüvacehe 

dinlenilmesi Uzım gelen 

yirmi yedi şahit namına 

celpnameler y~lmış ve tebliğ 
edilmek üzre lst:ınbul müddei 
umwniliğlne ğönderllmişdr. 

Kadriye hanım ve arka-

d.nşfarının muhakemesinde 

iddia makamını bizzat mHddel 

umumi Hasan Saf yettin bey 
işgal edecektir. Mumaileyh, 

evrakın kısmı ıızamını müta

lea etmek üzere hanesine 

göndermiştir. 

Maznunlardan Kadriye ha
nımın zevci Faik beyin ve
kAletini avukat Ak Ömer 

Cevdet bey k:ıbul etmiştir. 
Mum:ıiley dün ağır ceza 

mahkemesine giderek sabah

tan akşama kadar evrakı 

tetkik ve mütalca etmiş ve 
bazı notlar almışar. 

hır adamın tccnüıüne uğrımıı "tT.azzhane naklı' 
blçolcla ~ böğrUnden yara· ı 4 

lamıştır. KOllNHILL 
Ah böğründen kanlar alta aka SiGORTA SiilKETİ 

Unkapanı polis merkezine git- • 
mi~, hadise}i anlatmıştır. Alı Yazıhaneleri lstanlmlda ye~ 
kaldırıldığı hastanede biraz ni Postane arkasın<la Eski 
sonra ölmOJtür. Zaptiye yokuşunda Baker 

Zabıta yaptığı tahkikat Hanına nakledilmi~tir. 

nelicesındc kanlın Hüseyin ZA \'I - Da \'Ut paşa liscsin-
refs isminde bir gemici oldu- den almış olduğum sekizinci 
~unu ve mi bir lcin yilzü11den 

sınıf şclıadetnamemi zayi ettim 
Aliyi yaraladı~nı tesblt etmi,.tlr. 

w yenisini çıkaraca~ırnd:ın eskisinih 

Bir yazı makinesi çalındı hükmil yoktur. 

Seyrisefain sevahilı müteca- Şehremininde No 4-6 

vire Set' memurluk odasındaki İdris 
dolaba anahtar uydurularak Ru
vayyal markalı yazı makinesi 
~alınmıştır. M~nenln numarası 
l 1 l 370 Ur. Polis 5 inci ıube 
hırsızı meydana çıkarmak için 

tahkikata başlamıştır. 

Çin harp gemisi 
ısmarlıyor 

Nırnkin. (A.A) - Çin do
nnnm:ısında zabitlik edecek 
olan genç çinlilerln 1ngiltcrc
dc talim ve terbiye edilme
lerine ve Çin donanmasının 
j-J~h Ve! tensiki için bir İn
giliz bahrl heyetinin Çine 
gönderilmesine dair olan 
Jngjliz- Çin itilMı imzalan
mı, tır. 

Gayet vasi bahri bir prcr 
&ram h:ızırlamış olan Nankin 
hükumeti fngiltereye blr kaç 
hnrp gemisi sip:ıriş etmek 
niyetindedir. 

Dr. İhsan Sami 
~ 

Bakteryolojlb:ıne aşılar pbcsl 
~abık motahastısı doktor Ihsan 
Samı B, tarafıQdan istihzar olun
muş ve hükumet tara!ındaıı da 
kontrol edilmiştir . BelsoCukluğu 

lhtllAtına karşı tesiri! ve taze a • 
ftdır. Deposu Dirnnyolunda Sul • 
tan Mahmut türbesi ı.:arŞt$tnda 
No. 189 

C!ı-----..nı Harnburgta Sclıulke ve Mayr 
fabrikasınca iı;tihzar olunan mü
selles markalı cLizob u su ile 
k.lrıştırdıkta ayak kokularını 
iz,1Ie için en rnuzadı taaffün ol
duğu gibi yaraları yıkamak ve 
dahili Iavajlar yapmak için en 
kuvvetli antiseptiktir. 

Türkiye için depozit etleri: 
fstanbuWa ( S. jaco~ı Mahtum-

Hntaro (Babıali) ~~~~esinde 

iralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
f steyenlerin (V akıt) idare Müdürlüğüne müra· 

caat)arı. 

um TemmnZ' 

Yeni otomobilinizin tekerleklerinde kullandığınız 
L stikl r her hangi . marka olursa olsun 

iht·yat ol*rak yalnız 

Lastiğini bulundu
rup kullanarak 
tecrüb ene 
ticesini muka
yese ediniz 
Fabrikanın umumi 
deposu: İstanbulda 
Yeni Postahane 
arkasında Baker 

Hanında dır 

Bütün hoıarahn dÜflllenı biamanı 

• 
(FLil'OK Ja 

• 
~~~~~I;;.;;;;;t.;;;imat 

FLITOKS mevcudiyetinizi 
zehirliyen ve müthiş hasta· 
lıkların sireyetine sebep 
olan sivrisinekleri öldürür. 

FLITOKS hayvanatı eh
liyeye ıztırap çektiren ufak 
sinekleri öldürür. 

"~ 
4 Q,r ~· 

"' '--/ I> 

edfn~ . 

FLfTOKS kanıaızı emen 
ve rah.atinizi bozan tahta 
kurularını ve pireleri öl • 
dürür. 

natınızı öldüren tufeyli ha
şeratı öldürür. 

Flitoks 
Leke yapmaz 
kokusu sıhhi 

ve latiftir 
Umumi acentel~ri : 

EHRE ŞTEİN ve 
TOLt:DO 

,&tanbul Altıparmak han birinci kat 

• lnki,aC devrelerinde Evkaf müdürlüğünden: 
Mıktan Cinsi 1" ~ÜJunaiı ' gen9 kızJarin 

- ııhh lW için r' 
lstanbul Şehremaneti ilanları 

Kilo 
500 Sade yağ 

2000 p· -F k • mnc. 
ı ara lmarctf tr.ihc IQzumu olan bal!da nwharrcr iki kalem 

rn~k ~l~t mÜl!akasaya vazediJ~ek temmuzun on'fiçüncü cumnr
tesı . ~unu saat onbqte ihalesi Jc:rc edflcto~Jnden talip olanlarırı 
~eraıti :uı~am~ C.Zcre her gün levazım ida.resfıte fhaİc ğ(lnQ. de 

. "' 
AffSENOFEltATOS 

ŞJir01nan~ttıukn:: Tephlrhanclcro yapılacak üç arabJ 
için lüı\lmu olan dingil ınnkrıs ispit parmak ve 61J1re 
malzeme kapalı zarlla mürmhı ·ıya konmu~r. Taliplerin 
şt\rtnnllfc 6Irrl~ 1çln_ her gun 1 vıızım n~~Hirlnıffine gcl· 
mclerJ tı-klif mewplttrını du jhaJc giinli olıın 22 temmuz 
!>29 paz.1r{esf g\inü 5aat oq bc~c kadar mczkOr müdür

inhis:ırı altındadır. b 1 ruılar bir ay 
· · · atmakta u uıı 

l - işbu mevadı inhısarıneyı s d'- inde bıılu a11 
zarfında y:uıi 9 temmuz 1929 akşamı 

na kadar )'C ıd 

çakmaklar ile çakmak taşlarını 

A - Adedini 

B - Cins ve nev'ini 

C - Satış Hatlarını nösterir rlr 
ahalli ayrı aJ rı b 

O - Bunlşrın bulundukları m . l v:ıpıştırarak \'e 
. . . . 15 kuru!:IUk bır pu J • i) 

beyanname t:ıOLımıle zırıne , ~ k Si kecide ııunc 
. . . . d · · d ilive edere r . 1 ticareth:ınelcrınm ısını ve a resını e 'd ·ne ,erme e . ıı · r ı aresı 

Vakıf handa kibrit ve çakmak ın ısa 

mükelleftirler. i J9?0 tarihi~ 
. • den ıo haz ran w 

2 _ Mebhus mevadı inhısarıye ~ 1929 akşa1t1ını . bul ılar 9 agustos 
den evvel sipar~ edilmış unaı . 'd resince mafü~ 

k rt ile inhısar ı a 
kadar Türk limanlarına gelme şa :ı • malı bu unlll 

j · ariş ed4o1mı~ 
fiyatpla satın alınır. Bu nev sıp 

tacirter bunların 
A - Adedini 
B _ Cis nevi ve markasını 

' · ı edildiğini c - Nereye hangi firmaya sıpar ş . 
. 't ·in gclcceğıııl o - Ne zaman ve hangı vası 3~ 

E - Maliyet fiatıoı kadar ini •sar 
. 9 t nınuz akşanıın:ı 

Kezalik bir beyanname ıle eı lan he}a nam0<-
I Yukarıda sayı 

idan;şine bildirmcğe mecburdur ar. f 1. ar kaııu"utıın 
1503 numqX,alı n 115 d !eri vaktinde vermiyenler ve :ı!Q n e\·aJ ı 

dlerinde bulunac 
sair alı)\f1rnma muhalefet edenler ye . tn beş lira \'C 

k b her çakmak '\ '- ka inhisariye m üs:ıdere oulunara e aJındıUan la, 
. . 25 kuruş p~ra eczası beher çakmak taşı ıçın . . t czi}e olunur. 

k. k n) mucıbmce e 
( karakçılığın men'i lµkkında ·ı ·anu . 'd""csi cıntia şub 

~ - · ıhısar ı ... 
Mütemim maH'tma,_t isteyenler htr gun ıı 

Kağıt ve karton 
münakasası .. 

rnıı
T-lltiln inhisarı umum 

-1JJrfu··g., .ıı den: -b au u k~pah ~ ıfla 1 

55 ooo kilo karton ve 275 plo Kağıt !eri ,e ş rt m 
' oJ lann ııı nıun 22 t rn edilecektir.. itaya talip an · ih le ol:uı 

fi atlan \'t >•cvmı ı:. d ı t ıı· 
almak üzere her gOH m raca te!;lif \ e 0 7,-1 3 

. - ü t 10 30 a kadar 
929 pazartesı gun ~a • di etmeleri. 
natı muvakkate mektuplarını tev 

.. .. I ccf'""DE. ~: 
ıı ·\H1T \ u~ıuM ~ıcncn ~ , · , } ı \C 

. ı Müdfirfiiğiiııe merbut 
ı - Aııkarad:ı Harita Umum b Jin:ıcal:tır. 

mecc:ınt Iiarita mektebine (20) tafe e tı 1 elen rn u ı olın ' 
d'I mektep er • . d n 

A ( Tam de\reli Lise ve mua ı de~retı lise der crı 
B ) Mezuni)'ctnaınesi olına)·anlar taın 

imtihanda ım.ıv:ı.ffak olmak. 
c ) .Muldezi \"esikaların ibrazı, .., 15 A ~ur.tosı k;'td ~ r. 

15 Tem111uz"':ln 2 _ Müracaat ııı.manı w klı \C ba ı~· e 
. 1 · ·ıe afacagı ş 

3 _ Mektebin ha lı ıaıırı • , • d nıaluın4t :ılm k ı 
· · tıerı tıa"km a 

neşet edeceklerın meıı~:ırıyfei ·ıa mektebi müdürliiğü ıe ııı 
lerJn Ankarada Cebecıde arı.,. 

etmeleri. 

: ~o ron~en· evkaf ~Ü k!n "!ub•rl• m:lCh rrik un 
Alf'1 ruırmak cadtlesında kine , c ı r ,ıl~t 
~ t- , ut oulunnn 11111 

dc"Jrmcni ve d rununde ınc\C ~ " n b p ~l ıhl.. u 
,J ·e tahUfhıtl u,. 

·e ed v:ıt ile ca~dcye nazır '\i c odunlu 'c 
. am le qairc ' 

h:ı\'1 hane ve dcyırmcn . l' brı'k n:ı arlık .. tcmılı1t 'a 1 -

bahçe d hll olduğ\I haldtl mıııı muş·ı . 1den ,affp ol nl ın 
urcrUe ı 3· 7-929 tılrihindc ihalQ cdı 6 1 

• d , di hu ugu 
s '.> 000 lirnnın l vz J 

b~dı.:.li muhammcnl ol:ın t • E kaf wuclurJogıme 
olan ( 2 .. SO) lirayı mü c hJu n Burs ' 

·Horsa 

• ıdnre .encumenıııe rnfirac<'tatları. 
JUgtfnc- vcrmt1erl 

Jiiııiımııiııılllliıımı1lllıllım•••mııııt•:aiim .. -------ıft müracaııtlıırı. 
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--· 2 Temmuz 
1929 

HER GÜN ÇIY~,R TORK GAZETF.SJ --
,Enl~l ( 'RTl'DI Gazetemizde çıkan yazı ve 
· l:llt \A All : reıimlerin bütün haklan mahfuzdur 

TiirkJyede lJırfçtt: İ Gazeteye ıörıderlltcck• mektupların Uz.erine 
Konış Kuruı , 1. idare için,. (İdare). ya7.1ya al"e ( Yw) 

1 Allılı ıso 000 , , işareti t~abdır 
3 • 4-00 @()() 1 Budnnyuı aıe~tuplanu ladcetııdea, kıymnU-

ft • 7SO 14!50 muk:addercılz mektup~• kon.ulmUJ paralann 
12 ,. 1400 2700 ka7bolm.umdan •• Uia.la.rm mllndericatmdan 

ıdare mc9'ııl detudlr. 

Borsalar Temmuz 

1-------~---~~'T"~'Ac',~ıd~ı~-r~ıc-:.~.n5d~ı~' ı 

Nukut 
1 ın~il ı !!rast 
1 Dolar 
20 Yunan dırabml 
1 Raylamark 
ı A vuoturya şilini 
:o J.ey Romanya 
~O Leva Bulgar 
ı Felrnıer.k florini 
20 Fran•ız frangı 
20 Jtılvon lireti 
~o kuron Çeko - Slovakya 
J Çtr-vonetı c So,·iyet • 
l Ztlotı • Lthi!'tan • 
20 Dinar • ·yoffOslnvya • 
~O JleJttka frang\ 
ı Pezcta Jıpanya 

20 l•viçre frangı 

1 Mecidiye 

Çek 
Londra Oıerlne bir ln~tllz lirası kuruı 

l\tvyork ı Türk lirası dolar 
PırJs • • • frank 
1'ftıano • • • ltret 
Fcrlln • • 
Sofya • • 
BrUksel • • 
Anılatertlım• • 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

• mark 
• leva. 
• belka 
• florin 
• frank 
• kuron 
• •ilin 

pezeta 
• ıelntt 

•dirahml 

Cinevre 
Praıı 

Viyana 
Mıdrit 

\"ar,ova 
Atına 

Fb~rtş 
llelgırat 

~o ley krwı 
TUrk lirası dinar 

Tahviller 

1012 00 
207 00 75 

E4 00 OV 
"9 00 2S 
~9 00 50 
24 00 15J 
29 oo 50 
82 60 

t63 00 150 
217 00 
1'2 &O 

0000 
22 50 
74 oo 

115 00 00 

29 211 
79!) 00 

1012 00 
047 698' 

12 2400 
9 600 
2 0100 

E6 12 50 
8 44 75 
' 19, 12 
2 4875 

16 12 so 
8 (07 
8 36 11'1 
4 27 00 

S6 95 
~4 00. 5 
27 • 7 .50 

1012 25 
2os o, ,oo 
~4 0000 
49 00,25 
29 50 
24 00,50 
29 00 50 
r 2 so 
t93 00 50 

217 00 
122 50 

0000 
22 so 
l4 00 

115 00 
29 25 

790 00 

1018 2~ 
0.47 93,75 

12 2 2 50 

9 ı ısoo 
7500 2 

68 
a 
1 

2 
18 
s 

12,SO 
4425 
1800 
48 51) 
12 so 
(O ıs 

8 ~ 15 50 
4 ~& 25 

S6 95 
24 · · o.75 

27 12 ,50 

Anadolu dcmiryolu ( 1. tertip A B. C.) • 42 

42 
49 

• • "2. • E. D. ) 
• (3,. F.J. ) 

l•tll.raı dahili • vadell • 
Dbyunu nıuvablde 

1.kramlı ell demlryolu 

lıtınbul tramvay Elrketı 
Rılı lım Dok ve An ti repo 
lıtaııLul anonim ıu ıirkeU 

Hisse senetleri 
r, ı.' a ı 

{•ııı:an .. ı bıınka.st 

94 00 00 
183 00 l5 
8 70 

215 

12 es 
128 00 

9" o 00 
183 00 75 

il 70 

12 ıs 

00 00 

Ticaret ve ıahire lıorsası 

Okk&11 
Auml A•garl 
K. P. K. P. 

EuAday % Çavdarlı 
runıuuk 00-00 rooo 0000 
Kıulca C0-00 00,00 00,00 
sun ter C0-00 00 00 00 00 
Sert 00-00 00 00 00,00 
D( nm• CC-00 oo.oo !IO,OO 
sert mahlut 0-00 00 00 oo oo 

çavdır 
,4.rpl 

.\!Jftr 
\'ulıf 
Fı•ulye 

-ZAHiRELER-
oo.oo 
0930 
t" 30 
0000 
00,00 

-HUBUBAT-

oo,oo 
ıo.oo 

14,30 
00.00 
00,00 

1a raf11 ı •lıın vPr11mtatir. 

-UN- 1 
Çunlı kilosu 
Ek!Etra ekiıtra oo ıııoo ı ıso 
Eklotra • 1350 1160. 
Birinci yumusak 00 1300 12 O 
Birinci ıert • ıs'ls ı 11cl 
ıklncı • 0995 c 93~ 

- TlFTlK - 1 
A1<kara ooc,oo 000,00 

Atşeblr 000,00 000,00 . 

Yapı&ı Guz yunu 000 00 000.00 

- AV DER.iSi -
Zerde1a 
Sansar 
Tilki 
Kunduı 

Çitti 0000,00 0000.~ 
0000,00 0000,00' 

• oc.ıoo,oo 0000,00 

:-u•am 
ıKu~ltJDI 

• C000,000 800 

-f!NDIK-
oo.oo 0000 it fınd•k r 00 00 000 Olı 
00 00 00 00 _ Badem 000 00 ~-- 000,00 

BA~DIHMA ~IAL MÜDÜHLÜGÜNDEN: 
(50000) Lira bedeli muhammenli Bandırmanın Man -1- -

. . d 't'b 5 yas go unun 
1 eylQI 929 tarılıın en ı ı ar_en senelik hasılUı saydiye ve 
mastariyesile sczve kamış nıs,u~u 11 temmuz 929 tarihinden 
itibaren müzayedeye vaz edılmıştır. 
Talip olanların mahalli mal müdürlüğüne veya lstanbuJ r'·-

- - t 1 1 . ...umu saydiye müJürlüğune muracaa ey eme erı. 

"Takt ,,ırz 2 Ternmuz 1929 tefrikası: 87 

şapkalar dolu idi. Filhaki· 

ka naklettiğimiz vak' anın 

olduğu sıralarda lngiltere

nin nehir kenarlarında ve 

sahil!erinde bütün gençler 

Panama şapka giymek has

talığına tutulmuşlardı. "Co
nes. , "Roçester" in uşağı 

tarafından giydirildiği ve 

• Roçester " in elbisesini 

giydiği zaman süslü bir 

bir "Londra.lı kılığında idi. 

Halbuki kendi haline 

terkedilince zarafetini bü

tün bütüne kaybediyordu. 

Ne giyilmesi münasip ola

cağını, ve nelerin giyilemi

yeceğini tayin etmekten 

acizdi. Pantolonunun pa

çaları kalkık olmıyan, ye

leği modadan fazla fantazi 

olan, kravatı hazır cinsin-

den olan ve redingotla me- l 
lon şapka giyen bir kim

senin ne kadar itibardan 

düşeceğini tayin edemezdi. 

• Filadelfya • lı bir terzi 

or,a elbiseler biçer, o da 

bu elbiseleri biçimine dik

kat etmeden giyerdi. Ni
hayet kendisi bile farkına 

varmadan • Londra • nın 

birinci makastarı "Filadelf

ya n lı terzinin yerine kaiµı 

olmuştu. • Cones • başında 
spor şapkası olduğu halde 

sokağa çıkmasının nekadar 

abes olduğunu bile şöyle 

böyle anlıyordu. Yalnız 

kuvvetle anladığı bir şey 

varsa o da tuvaletini teb

dile olan ihtiyacı kat'isi 

idi. Aksi takdirde kimse 

farkına varmadan Santburn 

T(lrk mekteplertle faydalı eserlin 
ilAnlannda o/o 20 teıızıı&t yapılır 

BUyilk n ya bir çok defa için verlltıı Utıılarla 
husu.st mahlyeiteld Utnıarın Ucrctl 

idare ile kararlaştınhı. 

iLAM TAR FESi: 
Şatırı 

6-8 lad sayfada 
5 • • 4 • • 
t • • 
1 • • 

Bu cece.tı • .rı1.~--:--~~------------...,.--------- Sayuı 
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İstanbul Darülfünun mü-
bayaat kom~syonundan: 

Tıp fakültesile Darülfünün idarei merkeziye ve diğer şubatı
nın 929 senei maliyesine ait bir senelik kuru erzak, odun ve 
mangal kömürile süt ve yoğurt ve diğer şuabatımn 929 senesi 
maliyesine ait bir senelik kuru erzak, odun ve mangal kömürü
yle süt ve yoğurt ve diğer mütetterrik levazımata ait teklif
lerin şeraite muvafık ve haddi layık görülmediğinden dolayı ilı

tiyacatı mezkilre bu kerre 17 temmuz 929 çarşamba günü saat 
on beşte ihale edilmek üzere kapalı zari usulile münakasaya 
vazedilmiştir. 

Talip olanlar her biri ayrı ayrı mevcut şartnımıe ve listeleri
ne göre l.ıu bapta malumat olmak üzere her gün öyleden son

ra müb3yaat komisyonu kitabeti3e müracaat etmeleri ve lomis
yonca teminat akçesi alınamayacağına binaen teminatların bchc
mal bir gün evvel muh;.sebe veznesine yatırılması ve alınacak 

makbuzun teklifnemelerle birlikte ihale için tayin edilen müddet
ten bir saat evvel komisyonumuza müracaat etmeleri ilfüı 

olunur. 

AL TiNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCI KEŞİDE: 11 TEMMUZDADIR 

BCYCK lKRA~IiYE: 
200,000 LİRADIR 

AYRICA: 50,000 , 40,000, 30,000 , 20,000 t 5,000 • 
10,000 LİRALIK lKRAl\lİYELER \'E 100,()()() 

LlRALIK MUKAFA T 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Huruooyu oön~erile~e~ tale~eye 
lstarıbul Maarif Emlrlliglnden :'.\laarli yckıl.leti namına Av

rupaya gönderilecek talebeden, Nurettin Kamil, Bahacttin 

Rasih, Muhittin, tllehmet, Şinasi Hakkı, Muzaffer, Şerif, 

Akdes Nimet, Ali Tevfik, Tahsin, Tarık Ilüscyin Nail, Rüştü, 

Ilamit, Tahsin Bekir, Münif Beylerin haziranın otuzuncu 

pazar vaya tammuzun birinci pazartesi günü saat ondan 

onbire kadar maarif eminine müracaat eylemeler!. 

Posta Telgraf ve levazım 
müdürlüğünden: 

ı - Bu kere idare için tabettirilccek posta pullarına 

muktazi resimler atideki mevzular dairesinde olucakur. 

A - Gazi Ilz. nin portreler!. 

B - Taksim föidesl. 

C - Lozan sulhu timsali. 
Ç - Ziraat timsali. 

D - Harf inkılabı timsali. 
2 - Gazi hazretlerinin en yeni ve sanatlı fotoğrafile

rile taksim abidesinin çerçiycleri için ellişer ve diğer üç 
resim için ikişer yüz 

3 - Müsabaka 

lira ücret verilecektir. 

müddeti ilan tarihinden itibaren bir 

aydır. 

sür Merden kaçmasına im

kan yoktu. 

Bunun için tuhafiye ma

ğazasına girdi. Altı şilin on 

bir penslik bir şapka ala

rak başına geçirdi ve kas

ketini paket yaptırdı. Son

ra dükkancının tavsiyesine 

bakarak on beş şiline gri 

fanileden bir kostüm aldı. 

Bu kostüm kendine tam 

geliyordu. 

Daha sonra üç şilin on 

bir pens vererek bir gece

lik satın aldı, ve satın al

dığı şeyleri yüklenerek yola 

çıktı. 
Tuhafiye mağazası yanın

daki eczacıdıın bir diş fır
çası satın aldı. Eczane ka

sası yanındaki aynada ken· 

dini seyretti. 

Yeni kılığının gayet şık 

old ığuna ve altı şilinlik 

panama şapkasının kendi

sine pek ziyade yakıştığına 

hükmetti. 

Bu müşahedesinden kuv

vet alarak eczaneden çıktı. 

Biraz ileride, sokağın kö

şesinde bir kahve gördü. 

• Hover " in ne suretle mu

hakeme yürüteceği hakkın

da bir kanaati vardı. 

Bu kanaatine göre •Ha

ver. onu hiç bir zaman 

bir kahvede aramıyacaktı. 

Bundan başka orada tıma
ranenin memurlarına da 

tesadüf ediletnezdi. Barın 
halka mahsus olan kısmına 

girdi, bir iskemle aldı, ve 

bir bira ile bir paket cı

gara ısmarladı. 

posta Juıtusu: 48~ 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokağı No Nev'i icarı 

Büyükada l(aranfil l(arakol 27 Hane 100 senevi 
Balıkpazar Hacı Mustafa Cadde 95 Kftııir dükkan 180 > 

Kadıköy Rasim paşa Sögütlüçeşme 197 > • 72 > 
l(üçükpazar· Sarıdemir Karagolhane 11 Magaza 180 > 

Balat Karabaş Balat caddesi 159 Dükkan 120 > 
Kınalıada Zeytinlik > 25-8 Hane 550 > 

Büyükada Nizam Nizam 20 > 200 > 
> > Vaııaros 3 Ahır 120 > 

> Meşrutlyel Cakomi 57 Hane 120 • 
Bogaziçl Boyacıköy Koru caddesi 3 lratlı arsa 5 Şehri 
Burgazada Karakol t 1-17 Hane 50 Senevi 
Beyoğlu Hüseyin ağa Arnavut 39 > 180 > 

> Kamer hatun Bilezik 67 > 240 > 
I<ınalıada Narlıyan 31 > 5 Şehir 
Bostanca Bağdat caddesi 496 Dükkan 4 > 

Balada evı.arı muharrer eml~kin icara rabtedilmek üzre 16-7-929 tarihine nıüsadif Salı gü-
15 de müzayedeleri mukarrerdir taliplerin emvali metruke icra komisyonuna mürac~· 

Mahalle.ı 
K&tip Mustafa 

çelebi 

Soka~ 
Cadde! kebir 

ve küçük par

mak kapı 

Atik 
83-1-3-5 

No 
Cedit 

1-3-5-91-
93-95 

Nevi 

Hazıneye ait nısıf hiueniA 
kıymeti muhammenesl 

Lira 
Yıldız namtle 25000 
marul sinema 38000 

Selciz takıitt• 

Mefsuh bedeli 

mukarrer! 

Müıtemil&tı K4gir ve ild katdan ibaret olup caddeye nazır olan kısmında ild odaaı vardır. 11 
locayı uzun ve genif ve müzeyyen sioama. ıalonunun ve aynca antireyi havidir ve 

iki halası vardır. 
Balada ev.ah muharrer ıinaınanın nısıf his..,inin 38000 lira mefsuh bedeli mukarrer ile 6, 7, 929 

tarihine müsadıl cumartesi günü saat 15 de pazarhlc suretile icrayı müzayedesi mulı:arrerdır. T alıpleıin 
eınioat makbuz ve ya muteber banka mektuplartle emvali metrulı:e ıatıı komiıyonuna müracaateylemeleri . 

İstanbul 
günden: 
Cinsi eşya 

ithalat gümrü-

Koltuk Sandalye Kanepe 

ade! 

Kısa arkalı 
sandalye 

adet 

Damasko yüzlü oda takımı 2 

o det 
14 

14 
04 
02 
02 
02 

02 

adet 
1 
l 

2 
1 

1 
l 

J 

00 

" " " 
Hazaran örme takım 

,, " ~ 

Üstü tahta takım 

,, " " 
Örme takım 
Döner koltuk 
Etajer 

2 

4 
2 
2 
2 
2 

24 

12 

24 

Sehpa 09 
Havluluk IO 
Şezlong 06 

Balada muharrer 7 sandık mobilya takımları çarşanba 
cumartesi pazartesi günleri saat ondan on iki ve on dörtten 
on yediye kadar lstanbul itha!At gümrüğü satış komisyonun
ca bilmüzayede füruht edileceği ilan olunur. 

Tayyare cemiyetinden: Nü

muncsi veçlıile (80,000) adet 

evlenme sıhhat raporunu alcnt 

pazarlık suretile l\Iünakası 

icra edileceğinden taba talip 

olacakların pey akçelerile 

birlikte I temmuz 929 pazar 

tesl saat ı 5 te piyango 

müdürlüğlindc 

tayyare mubayeat komisyo

nuna müracaatlarL 

l j Muharrem:24 Burç: ~relan' 
1 ·Ayın dotuıu f2' Ayın batışı 
. 0,41 L.:.J 14,28 

! Salı 
Namsz vakıtları 

Ualıı Ôft• ilmıll Aile•,. Yal..ı f-.a't 

4,33 12.IR ı6.18 19,45 !l,47 2.13 

Buııün doianlara üım: 
&Lı:a!tı Ku:; 

Vedi Afet 

Günün nasihati: 
Su uyur, düşnı:ın uyumaz. 

llll ---Buıü-tk'i hava 
' Riı7.;:Ar poyraz ha\·a bututludu 

Mes'ul müdür: Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stakpul 

Hava pek te pahalı ol

maması icap eden bir tü

tünün dumanı ile dolmuş

tu. Hizmetçi karı uzun 

boynu, kırmızı elleri, adi 

küpelerle bezenmiş kulak

ları ile bir köşede bır müş

teri ile konuşuyordu. Müş

teriyi bırakarak bira 

bardağını doldurdu. 

"Cones. in uzattığı para

nın üst tarafını verdi ve 

tekrar evvela konuştuğu 

süslü müşteriye döndü. 

Bar müşterilerini kendine 

layik görmediği aşikardı. 

"Cones.in oturduğu ye

rin )18kınında eski fotinli, 

yıpranmış hasır şapkalı, 

aşağısı geniş şalvar biçi

mi redingotlu, paçaları yıp

ranmış pantolonlu bir adam 

duruyordu. Kırmızı ve fena 

tıraş olmuş bir suratı vardı. 

Bir Londra gazetesi oku

yordu. 

Herif birdenbire hiddet

lenerek gazetesini yere fır

lattı ve lngiliz hükumeti 

aleyhine ağzına geleni söy

lemiye başladı. 

•Cones. in nazarlarını 

kendine celbetmiye çalışı -

yordu. Fakat • Cones " in 

aptal gibi bakışı, onun bü

yük bir kalabalığa hitap 

eden bir konferansçı gibi 

söylenmesini mucip oldu. 

Diyordu ki: 

- Kabahat kimin? Ra

dikallere çıkışmakta mana 

ne? Hiç fare peynirin için

de yuva yaptı diye ona 

hücum edilir mi? Kabahat 

hep bizde; biz muhafaza -

karlar mcs'ulüz. Radikalle

rin bir çok kıymetli adam

ları, güzel hatipleri var. 

Bizler başa geçirecek a

dam bulamıyoruz. Şu halde 

mücadele etmekten ne çı

kar, bilir misi•ıiz? Bu'1u 
dün akşam söyledim, bugün 
de tekrar ediyonım. iki 

kadeh biraya bed l fırkamı 

bırakarak muhalif tarafa 
geçmiye hazırdım. İş ~ize 
dediğim gibidir. Evet iki 
kadeh bira uğruna hepsini 

asmıya hazırım. 

Artık bardağı ile konuş

mıya başlamıştı. "C.ones. 

birdenbire sordu: 
- Siz buralarda ını otu· 

ruyorsunuz ? ... 

Diğeri cevap verdi: 
lılıtmodll 


