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Pastırma 

Tacirlerinin Istan
buldaki lerden 

şikayeti 

Y anlıŞ ve haksız kararlar 
Loitcorç diyor ki : "Vaktile tenkitlerde bulunanlar ,imdi 
eğer Avrupa harpten evelki hudutlarım muhafaza . 

etseydi daha r:··.:s'ut olurdu; fikrindedirler.,, 

ıYanh~ muahedeleri yapanlar: Sabık ınglliz ba,veklll M.Loltcorç 
ile ölen Fransız başvekili Klemansonu11 o vakıtki reslmlert 
1919 SC'ncsindc Aııl'upanın şekil ve 

m ziyetini tanzim ve tcsbit eden ı·e ln
giltcre lıükümetinin de tasvibini taşı
yan Verxay muahed<•si hakkında 

Pandi Kironikel gazetesi tarafından 

neşredilen bfr makalesinde sabık ln
giliz başvekili Loyid Corc diyor ki: 

"Harp her türlü noktadan her 
ne kadar teessüf edile.cek bir ha
dise ise de pek o kadar da fayda
sız değildir. lngilterenin harbe 
İftirak etmesinin sebebi Belçika· 
nın tecavüze uğaramaaıdır. Belçi-

(ıDevanıı 8 inci &alJlfad"). 

Pek acıklı bir mesele •........................................................................... 

Emniyet sandığı400 evi 
barkı satılığa çıka ıyor 
Yeni icra kanunu eski mukaveleleri 

hükümsüz bıraktığı için •.. 
~fuddeti 

Gayrimenkul 4000 sabhk var, kim bilir 
menk•dler ne kadar olacakt1r ? 

Emniyet sandıgma rehin bıraka
rak para alanlarla sandığın ara
sında evvelce aktedilmiş muka
vele şartları ne olacak? 

Emniyet sandığımn bütün 
borçlulara verdiği borç cüz~an• 
larında yazılı olduğu gibi nizam
namesinin ikinci fıkrasında "va
desi hitam bulup ta borcunu 
vermemiş veya tecdit etmemiş 
borçlulara borcuoır\iermesi VAJ& 
tecdit etmesi için 3 ay müddetli 
bir ihbarname gönderilir, Bu 
müddet bitince 91 gün müddetle 
müzayedeye konulur,, deye pek 
sarih bir ruhsat ve mühlet var· 
dır. Borçlar kanununun 19 uncu 
maddesıne göre de iki taraf a· 
rasındaki mukaveleler muteber 
olmak lazım gelir. 

lstanbuıun nem çok hayırlı, 
hem çok acildı mUessese'si 

Emniyet sandığı ile borçlu 
arasında akdolnnan ikraz ve is
tikraz mukavelesi o tarihteki 

Emniyet sandı§ı 
nu ıu 11111uı111 ummumn 111 u ıııt.111111.11 ııuu ı 

Doğrusu Bul 
······················-···· 

Ken111a11 1.lanun 
/:;11ıi1 ldeı 

ve 

kanunlara göre nasıl mer'i ve 
b · b 1 DUnya ı;Uzeli Keriman Halis Hanım 

mute er ıse ona mert ut şart a- lzmirlilcrin daveti Uzcnne tstanbuldan ha· 

rın da iki tarafça tanınması ta- r ck'et etti. Türkün fıtrı mcziyetıettnden.o • 

biidir. Netekim medeni kanunun lan güzelliği; dUnynya tanıtnıış bir ı;cnç 
tatbikatına dair olan birinci İstanbul kızının bu suretle lzmirlıler trırn -

fmdan ntitnuı mazhar e:lflmiş olmasına 
maddesinde kanunu medeninin memnun oluyoruz. Yalnız gonill ister ki 

mer'i olmıya başladığı tarihten İzmirlilerin TUrk güzelliği h:ıkkında gostcr
evvelki hadiselerin hukuki hü- dikleri bu hassasiyetin şimdiye kadar ilim 

ve fennin her hang i bır şubesinde yüksek 
kümleri o tarihteki ahkama ta· kabiliyet gösteren hiçbir Tllrk genci hak • 

bidir denilmesi bu mevzuu açık· kında hczledllmcmış olduğtınu da hatırla f 
maktan kendimizi alamıyoruz. 

ça teyit etmektedir. Binaenaleyh ,X c vn~ıt ki bir dilnya güzeli için goste-
" üç aylık ihbar ve 91 günlük rllen bu heyecanlı nUtka diğer klsbi mczl -

yctıcr i~n göstcrilırsc ancak · o ZlU!lan 
müzayede ,, yanınca istanbul mcmıckeumız ııakıkı terakki yoluna gttc • 

halkından binlerce ailede yan- bilir. Bunun için vnkt'fü• (Muallim Naci) 
maktadır. merhum çok doğ"ru söylemiştir: 

B .:\larifı•t 111 1fata ta bidir, 
undan başka yeni icra kanu- Jluştcrısiz. meta 7.a~ idlr. 

(Devamı 8 inci sayıfada) :r. Akif 

8llllUllH .. _IMlll!lımıııııııı. ~ııı111nawr.nuınıımmıl'11HHınUH1ınw 11HH11mıımırnı!llllllfflllff ııııwiilllllll 

- Yağmur kemiklerime işlemiye başladı, Tramvaya 
. binelim •• 

- Vazıeç ... Y ankeawcilere çarpılırız. 
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i V AKIT'ın son haberleri 1 

-oü;y;·····güz·~ır··"izmi~d·; .. , 
hararetle karşılandı 

Keriman H. dün ziyaretlerde bulundu 
1ZM1R, 16 (Hu Mu) - Dün -

ya güzellik kraliçesi Keriman Ha 
)is hanım bu sabah saat 8 buçuk
ta İzmir vapuru ile şehrimize gel· 
miş ve vaktin çok erken olması • 
na rağmen Kordon boyunda yüz
lerce kişi tarafından karşılan • 
mıftır. 

Dünya güzeli, halkın alkışları 
arasında, misafir edildiği İzmir 
palas oteline gitmiştir. Kraliçeyi 
takip eden kalabalık otelin önün· 
C:le toplanmış ve: 

- Dünya güzelini isteriz .. Ya
.§asın kraliçe.. diye tezahüratta 
bulunmuştur. 

Halkın sürekli alkıılarına kar· 
!I Keriman hanım balkona çıka -
rak görünmekle ve onları selam
lamakla mukabele etmiştir. 

Güzellik kraliçesi otelde bir 
müddet istirahatten sonra vilaye· 
ti, belediyeyi, fırkayı, gazete ida-

rehanelerini ziyaretle gösterilen 
hüsnü kabule teşekkür etmiştir. 

Keriman hanım İzmir gazete
cilerine çok beğendiği şehrimizi 
ilk görüşte sevdiğini söylemiş ve: 

- İzmir hanımları arasında 
dünya güzellik tacını giyebilecek 
kadar güzeller var .. Bunlara ba
zı tavsiyelerde bulunmak isterim 
demiştir. 

Muzip bir gazeteci tarafınaan 
sorulan bir suale cevap verme -
mekle mukabele etmiş sadece ba
bası: 

- Kızımın daha beş sene ev -
lenmiye niyeti yok .. demiştir. 

Yarın akşam f zmirpalas sa -
lonlarında kraliçe şerefine büyük 
bir balo, cuma gecesi de bir çay· 
lı dans tertip edilmiştir. Keriman 
Hanımın buradan Mısır, ve sonra 
Amerikaya gitmesi çok muhte -
meldir. 

ismet paşa Hz. terinin bugün mecliste 
beyanatta bulunmaları muhtemeldir 
.. ~nkara, 16 ( H. M.) - Büyük millet meclisinin yarınki (bu· 

gunku) ruznamesinde Samsun meb'usu aziz Bey ile ziraat encü· 
meni azasından Fuat Şahin Bey (Aydın) ID istifalarına ait 
tezkerelerin okunması vardır. 

Başvekil ismet paşanın da yarın ( bugün ) mecliste beyanatta 
bulunmaları çok muhtemeldir. 

Nümune alıkonulabilecek eşya 
gümrüklere tamim edildi 

Ankara, 16 (Husuıi) - Gümrüğe gelerek haizi kıymet olmı· 
yan eşya ile bir adetten ibaret bulunan eşya ve mcvadın, orijinal 
ambalajlı eczayı tıbbiye ve esanslarm müfettişlikçe lüzum görüldü
ğü takdirde mal gümrükten çıkmadan evvel nümune eşya alıkonu
labileceği umum müdürlük tarafından gümrüklere tamim edilmiştir. 

931 senesinden alacakli mühendislere 
verilecek tazminat 

Ankara, 16 (Telefonla) - 1931 mali senesi zarfında amanaj-
man ve teşcir işleri d - hd · 1 b , 0 e musta em olup ta tazmınahnı a mamış 
b ~.unanla~ ha~kJDda ziraat vekaleti tarafından serdedilen teklif 

utçe encum~nınde tetkik edilmiştir. 
.. 931 .senesand~n alacağı olanlardan başmühendislere 350, baş 

muhendıs muavınlerine 300 mu"b d' 1 250 k d kt" J 200 k . . ' en ıs ere , on o or ere 
ruş yevmıye hesabıle tazminat verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Akhisarda 
TlltUn piyasası açıldı 

AKHiSAR, 16 (Hu. Mu) Tü
lün inhisarı 125 kuruıı.tan t"t" 

• :r u un 
pıyasasını açtı. 

Yeni kontenjan 
listesi 

Dün vekillet' heyetinde 
müzakere edildi 

ANKARA, 16 (Hu. Mu) 
Wekiller heyeti hu gün öğleden 
ıonra saat dört buçukta toplana • 
rak yeni kontenjan listesini tet -
kik ve müzakere etti. İçtima geç 
vakte kadar devam etti. 

61ilmle neticelenen 
bir araba kazası 
lZMIR, 16 (Hu. Mu) - Bu 

-gün çarşı boyunda feci bir araba 
kazası olmuştur. 

Kaza neticesinde tüccarları -

mı!dan Karaku1ak Hasan efendi 

yaralanmıı ve biraz sonra ölmüt· 
w. 

Cezası affedil~n 
bir mahpus 

ANKARA, 16 (Hu. Mu) 
Vekiller heyeti, İstanbul hapis -

hanesinde mahpus Hüseyin oğlu 
Osmanm on beı senelik mahku -
miyetinden kalanını affetmiştir. 

C. H. Fırkası 
idare heyeti 

.. A~~ARA, 16 (Hu. Mu) Bu
gun Cumhuriyet Halk Fırkası 1 -
dare heyeti toplanarak .. k muza e -
rede bulunmu,tur. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::·····• ......... . ............ ········ 
Bir sene yeri~·;····· 
işinden de oluyor 
Müzede hademe Salih efendi , 

bir müddat evvel adliyedeki 
ihtisas mahkemesince Fatihteki 
evinde kaçak rakı yaptığı kay
dile, bir sene hapse mahkum 
edilmişti. 

Temyiz, bu kararı aleyhine 
olarak bozmuş ve bozmaya uyu
larak, üstelik memurluktan da 
bUıbütUn mahrum kalmaaına 
karar Yerilmittir. 

VAKI1 17 Teınntsanl ~ 
.... -... --·-]· r-.... ~ ............ T .. 8ij-r·a·1·········-···aa11·e-r1e·r~ .......... ~ 
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Afganistanda 

isyan çıkarmak 
istiyenler idam 

edildiler 
ANKARA, 16 (A. A.) - Ef

gan Büyük Elçiliğinden bildiril -
mittir: 

Guiam Nebi Hanın Cedran 
mıntakasındaki Deri Khil kav -

Frugi Han Hz. 
Adanadan Kazım.ve ismet Paşalarf~ 
Tevfik Rüştü Beye telgraf gönderdı 

ANKARA, 16 (A. A.) - İran 
hariciye veziri Frugi Han Haz • 

retleri memleketimizi terkeder • 

ken Adanadan B. M. Meclisi Re • 

sında bize karıı ibraz buyurıoot 
l indell 

olduğunuz dostluk niıane er ·ıoi• 
dolayı en samimi teıekkürlel'l 

de~' zin kabul buyrulmasını zatı 

isi ve Başvekil paşalar hazeratı _ Jetlerinden rica ederim. bl 
mini tahrik ve igva için gönderdi· na ve hariciye vekili Tevfik Rüş· Asil Türk milleti taraf.ında;.,. 
ği üç kişi bu husustaki vesaikle tü Beyefendiye şu telgrafnamele· ze karşı her yerde gösterılen 
birlikte tevkif olunmuş ve ayan, ri göndermişlerdir: deıçe dostluk tezahürleri kalple. 
millet ve ulema meclisleri buzu - rimizden silinmiyecektir. , 

Başvekil ismet paşa lıazrctlerine: . . tü 81 
runda muhakemeleri icra edile - Hariciye vekili Teııfik Ritş 

rek cürümlerini ikrar eylemiş - Türkiyenin misafirperver top· yefendi lıazretlerinc: 

lerdir. Neticede bu üç ki§İ ile rağını terkederken bize memleke· "Çok lütufkar bir misafirpel': 

Gulam Nebi han, mü~arün.ileyhim tinizde büyük bir samimiyetle verlik göstermiş olan meuılek~ 
meclisler taraf mdan idama mah· gösterilen kardeşçe kabulden do- nizi terkederken mazhar oldııi" 
kUm edilmişlerdir. Dünkü gün layı zatı devletlerine en hararet • muz unutulmaz hüsnü kabııld~ 
Alahazreti Gazinin emrile Men - li teşekkürlerimi arza müsaraat dolayı en samimi teşekkürlerid' 
gel, Caci, Cedran ve Ahmet Za • ederim. Ayni zamanda cümhuri • arza müsaraat eder ve güıel h•tr' 
ilerden müteşekkil askeri kıt'alar yetin büyük ve şanlı reisi nez • ralarla gerek sizin bahtiyarlıi~~ 
dört taraftan asilere hücum ede- dinde en derin minnettarlığıma gerek asil zatanınızın refahı ~d" 
rek yurtlarını istila ve Deri Khil ve en yüksek tazimlerime terce - ,ahsi temennilerimi kabul bııJd 
kavmini kamilen esir ve silahla - man olmalarını zatı devletlerin - man;zı rica eder, ayni za.uı•11 ~ 
rından tecrit etmişlerdir. den rica ederim.,, en samimi duygularımızı muhl'. 

Gulam Nebinin Deri Khil kav- Büyük JI. bleclisi Reisi Kazım pa· rem rüfekanıza ve bilhassa Z~ 
mi içinde açmış olduğu fitne ve şa lıazretlerine: ve Celal beyefendiler Hazretle 
fesat hamdolsun bastırılmıştır. "Cümhuriyetin güzel merke _ ne liltfen iblağ buyurmanızı fi" 

zinde geçirdiğir ünler esna • edebilir miyim?.,, ~ 

T. D. T. cemiyeti uııımııı ıı:cnıınnııımırııııııınıırlillll' ' ıımııuuııımnwm llllllU;HlnllUBIUWlllUll!HllllWllllllHlllUIDlllllllllnll____...d, f 
1.,ürk-Bulgar dostluğu tehliked·~ mi ıt 

Çalışmalarına devam 
ediyor 

ANKARA, 16 (A. A.) - T. 
D. T. Cemiyetinden: 

T. D. T. Cemiyeti merkez he -
yeti bu gün saat 14 te umumi ka· 
tip Ruşen Eşref Beyin Reisliği al· 
tında toplanmıştır. 

Derleme def terinin şekli ve 
baş tarafına yazılacak talimat 
kısmı, fiş haneleri tetkik ve ikmal 
olunmuştur. Derleme defteri he -
men baskıya verilecektir. 

Cemiyetin altı çalı!ma ko -
lundan vazife alacak ve yardım· 

(Ba1tmakalemlzden devam) 1 manlarda yapılan abide Bal~ 
i muharebesinde ölen askerler t> lara kıırşı her hangi bir memleket tnrafın· 6-_ 

dan infial glhrtt!rlllyor mu? Bununla IM'ra- mma dikilmiş değildir. Edirne • 
her Sofya abidesinin nmırna. DM>rnslmlndo .. d "1 ·· l k ler:"" ııl. .. . nun • o mut o :lD o.. er u.•·;.;a 
Bulgar ıı kerlı>rini td>eU lı:ln 1107. IW.) ıl'm f$ • • • • aJY. 
olan Bulgar rlc:ılt TUrk ordtfgnnun udlr nıına tahsıs edılmııtır. B ı 
\"llsıflıınıu ve sccant ve bcsaıctıı•rlnl de muharebesinde vazifeleri uj~/ 
zikretmeli unutmamışlardır.,. da ölen Bulgar askerleri ı•dd~ 

(llABBR) gazck'si gibi sansa11yonel I " 
havadis vermek ınerakmda olan bazı ga - Edirne önünde mi öLmüf e~ 
zetelerln Tllrktcre karı-ı Hıılgarlıırın gizli Diğer cephelerde, diğer nıe ~ 
maksat takip ettiği hakkındııki n<'şrlyatım 1 d k l d 1 ··9 I"" 
luıh t'tmek kolaydır. Fnkut (\'AKIT) gibi er e ve mmta a ar a Ö mu r ıJ 
<'iılıli bir gıızl'tcnln l.ıöylc b!r tuuığa kol:ıy· gar askeri yok mudur? O bYt 
en kendi ini knptırmı, olma ı ıınyıuıı ha3 ret- d d 1 b b'd Jrııf ne en o ayı u a ı e ya ".ı' 
~ ~-dirne önünde ölmüş as~ cJt 

(La Bulgarie) bundan sonra uıof r 
Türk - Bulgar dostluğunun Bal • hasredilmiştir? Daha um iP _,j 

maksat için bir abide yapr 
kanlardaki kıymet ve ehemmiye· 

daha doğru değil midir? JI 
ları rica olunacak zatların isim - tinden, Türkiye ile Bulgaristan a· ıe t"" 

Fakat abidenin bu suret _1J 
leri üzerindeki tetkikler de bit - rasında hiçbir ihtilaflı mesele ol· ı Ed e ~ sisen inşa edilmek e irn ( 
miştir. Bu isimleri yakında gaze· 
telerle neşrolunacaktır. 

Merkez heyeti neşrine başlıya· 
cağı bültenin birinci sayısına ko -
nulacak maddeleri hazırlamıştır. 

Merkez heyeti yarın saat 15 te 
toplanacaktır. 

Sabık kral F erdinan 
dın Bulgaristana 
avdeti meselesi 
SOFYA, 16 (A. A.) - Sabık 

Bulgaristan kralı Ferdinandın 

Bulgaristana avdet edeceği hak -
kmdaki şayialara ayni zamanda 

kralın yaverinin Sofyaya gelme -
si münasebetile sosyalist meb'us 

Postuhov tarafından mecliate hü
kumete bir 'ual sorulmuştur. 

Ba,vekil M. Muşanof buna ce· 
vap vererek demiştir ki: "Bu me· 

selenin ortaya atılmasını memle· 
ketin menfaatine mugayir buldu· 
ğumuzu, bu şayialar çıkar çık -
maz matbuata söylemiştim. Kra • 
im yaveri sırf hususi işleri için 
Bulgaristana geldiğini ve gerek 
hükumet gerekse hiçbir kimse 
nezdinde her hangi bir teşebbüs
te bulunmadığını aöyliyerek biz· 
zat bu ıalialan tekzip etmiıtir. 

matlığından, Türk ve Bulgar va • hinde her hangi bir mak.-t fi, 
tanperverlerinin vazifesi bu iyili- mel ifşa edilmiş olmıyacai;::JI 
ği takviye etmiye matuf olmak kabul edelim. Abidenin ıJ' 
lazımgeldiğinden bahsediyor ve merasiminde (Bulgar asker . .,,
bu dostluğu ve iyiliği çekemiyen nin bir gün gene bu gaye iç~~ 
bazı tahrikatçılarm fa&.liyetlerİ reket etmiye hazır oldukları ,ı;,1; 
üzerine de nazarı dikkati celbe ~ linde resmi ağızlardan ır-,Y' 
derek bu faaliyetlere karşı müte· söylendiğini doğrudan :et~ 
yakkız olmak lüzumunu ileriye Bulgaristanda çıkan 1 ,JeP 
sürüyor. . 
Biz ne görüyoruz 
ve ne düşünüyoruz 

(La Bulgarie) refikimizin bi • 
zim neşriyatımız hakkındaki fi · 
kirlerini ve mütalealarını hulasa 

ettik. Mühim gördüğümüz fıkra • 
ları da aynen aldık. O yazıların 

yazmıılardır. Dünkü nıalı ettİ ' 
de işaret ettiğimiz gibi blld~iı"e 

d dl k
. e , 

yat ne en o ayı te zıp bıJSl 

miştir. Tekzip edilmeyin~ ,dil 
ların Türkiye lehinde tefıır 

d 
., . 

mesine imkan var mı ır • ıerıt' 
:ıete 

Daha sonra Türk ga )ıit e 
bu yoldaki neşriyatın• te~ 
den muhterem ınesle r.elı' 

ı "un1l ,. 
Türk - Bulgar dost ug ,Jd 

muhterem muh<A:·ririni şahsan miyenlerin tahrikatınad ,Jıell 
. t e e 

yakından tanıyoruz. Türk - mak lüzumuna ışare ceJllİfl 
Bulgar dostlug"' unun hararet - den dolayı (Trakya 911 

T"rk.. .,. 
li bir taraftarı olduğunu gibi açıktan açığa u riyal r 

ı h. d net pek ıyı biliyoruz. Onun için dostluğu a ey ın e i1 
fk A uın"Jll1,o sözlerindeki samimiyete ina - pan, Bulgar e arı ,, 

· ı ere~ iif nıyoruz. Yalnız (VAKiT) hak - Yugoslavlarla bır et b'oe ~ .. I 
kında gösterilen teveccühe tefek- ye ve Yunanistan a.leYe~eıı I"'.' 
kür ettikten sonra biz de kendi terek harekete .te.tvık bıJ t~ 
noktai nazarımızdan saımimi fi- gar teşekküllerının ve set 
kirlerimizi ve düşüncelerimizi söy 
lemek isteriz. 

Muhterem meılektatmıız da 
itiraf ediyor ki Sofyada son za • 

küllere vasıta olan sa-"" . .. ııı...-

tahrikitlarını hıç gor 
ıeliyor? 

)lehm.et 
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Sp·or haberleri 1 
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eni tütün ı :2~!.~'!.-~~f.'!~~!!..~1!.~'!. .. '!!..l!..~~.q,'!!:.~~!.1 1 Bir kıskan-
ltıa h su l ü Cebinden altın çıkan cın akıbeti 
~haberler iyidir,bir 

Yerlerde satış vardır 
Yeni Ttıt·· . l k • . un pıyasası mem e e-

ll b" llh ır çok yerluinde açılmıı 
ttiıı lldan her tarafta tütün 
•l~ hararetli alım faaliyeti 
~ dır. 
tııııek t" . . . . . . e •mızın tiıti.ın yetıştı-

. ~lbuhtelif mıntakalarmdaki 
b\'aziyeti hakkında en son 

~ •berler şunludır: 
kesir - Tüccarlar yeni 
1 u.. • d ıerın e tetkikat yap· 

• l/t r. Bu seneki mahsul çok 
IO k Pttabsulun bu sene 90 ile 

·ı llru, arasında satılacağı 
ı. tdiliyor. 
"l-11· 

1 
ıaa - Amerikan kumpan-
tOtün almak üzere faafi

ltçrnişlerdir. Piyasa açılır •t ... h ı·· .. d t . <qa su un yuz e ye mı-
. •atılacağı tahmin edilmek-

ll\b 
ton - 931 senesi mah-

•, 'ıerinde satış hararetle de
tlırıektedir. Yeni mabıul 

0~'~n~ye nazaran yüzde 45 
llgu için piyasa açılınca 

tan yüıde 20 yükselmesi 
t'dilrnektedir. Anbarlarda 

\.Gtun kalmamıştır. 
tla - Mahsul iyidir. Piya
~20 - 130 kuruş üzerinden 
~ nıubtemeldir~. ~........__~_,___,_,, 
. \' e. - Eski mahsul satıh-
. ~ı maheut hastahksız ve 

~ --------
'-tenjan ve tica-
~lldasının cevabı 

dt •eluiletinin kontenjan 

~' .. tica~et odasıodan sor
~i~gu suallere dün cevap 
\ 1 Yazmıştık. 

~t~lldiğirniıe göre lstanbul 
Odası ihracat emteasmın 

~ i~ etldirilmesi için yapılacak 
1 
~-c~t~rnmn vaziyeti, miiş

\ \ılik 'b~lı ve harici sebepler 
l"ti t~ ıbracatın nasıl inkişaf 
~ "'" •kkında da bir rapor 
ı:\ 1ttir. 

~ ~•Pordaki fikirler ticaret 

t~~ ~Ullli heyeti tarafından 
~ Uı •bul edildiği için tüc
dk,b:~cat. hususunda b~ esa

' . -~, edılmesini ve propa· 
1~\ iat fazıa ehemmiyet veril

'lllektedirler. 
' ~... ---~.._... __ 

b- >-._ 
llQ l•ıı baflangıcı 
~ '-bah 
~e c,dd ~eyoğlunda Mah-
~~e kg

111 
esınde eskici Meh-

~dtrı, ~cü Sadettinin dük
~ he., .~illan çıktığı gö-

'd~~'-"•k 1• 
1 dükkanın kapı

'llirı, dQ •Çeriye iirilmiş ve 
:~•il kkınında bırakılan 

L ""' t 81Çrı ~tılt., •ht 1 Yan kıvılcımların 
'"- •k d~ arını tutuşturduğu 
~~ ~'lld !'ille tahtalara ta
~i '-'tta•gı halde yangın 
~ r. 

"' biti ~., " c•dd;. Y enişehirde 
• ~~ cltıka sınde Turıucu 
~"ltklll t~tadan Yansım çık
t, .. , lll...L lbanı 

-.,:qtbi en yanmıştır. 
anlaşılama maş-

tren şefi 
Bu Fransızın bütün inkarları suya 
düştü. Altı ay hapse mahkum oldu 
Avrupaya bin Türk altını ka- Bu vaziyet karşısınd.a, şef, bu 

çırmıya teşebbüs etmekle maz- parayı kendisine Parise götür-
nun şark ekspresi şefi Fransız mek üzere Rafael isminde bir 
tebaasından M. Marsel Pillo Yahudinin verdiğini anlatmış, 

hakkındaki karar, dün öğleden fakat iş Rafa el efendiye sorulmuş, 
sonra İstanbul üçüncü ceza mab- o, şefi kal'ıyen tanımadığını söy-
kemesince bildirilmiştir. !emiştir. Maznun, sonradan bu 

Re·s Sabri, aza Kemal Bey- altınları ancak Edirneye kadar 
lerle Muazzez Hanım tarafından götürmek istediğini, huC:ut ha-
söz!erin birliğile verilen lcararda, ricine çıkarmak niyetinde olma-
evvela hadisenin nasıl olduğu, dığını söylemişsede, evelki ita-
alhn kaçırmağa teşebbüs o'.un· <lesine uymıyan l::u müdafaa, 
duğunun meydana çıkarıldığı mahkemece kabul olunmamıştır. 
hülasa edilmiştir. Netice itibarile, memf eket ha-

Bu hülasaya göre, ekspresin ricine altın çıkarmak gibi çıkar· 
hareketinden on dakika evvel mıya teşebbüste cezaya tabi ol-
istasyonda komiserliğe teşebbüs duğundan, altın kaçakçılığının 
haber verilmiş, M. Marsel Pillo, meni hakkındaki kanunun birinci 
komiserlik odasına çağmlmış, maddesinin birinci fıkrasına uy-

komiser Cemal Bey tarafından sor- gun göriilen hareketten dolayı 
guya çekilmiş, üzerinde altın ceza verilmesi lazım gelmif, ale-
bulunduğunu kat'iyetle inkar et- tinin çokluğu, kaçakçı pantalonu 
mişlir. inkar edince, üzeri aran- giyilmesi ve bu işi yapanın bir 
mış, aranma sırasında tavrı de- ekspres şefi olması, cezayı şid-
ğişen, teliş göstermeğe başlıyan detlendirecek sebep olarak gö-
ekispres şefinin pantolonunun rülmüştUr. 
iç tarafında, pantolon içine açı- Bu esastan, mevkuf bulunan 
lan gizli ceplerde beş yüz altın M. Marsel Pillo, altı ay hapsa 
ele g~çmiştir. Kaçakçılar tara- mahkum olmuştur. Kaçırılmak 
fından 2iyilen _iİzli cepli pan- istenilen bin Türk altınının mü-
talondaki beş yüz lira ortaya saderesi ve maznundan ayrıca 
d&kDldDkten sonra, şefin kom- bin TUrk altım para cezası alın-

parhmanı aranmış, orada da beş ması da kararlaştırılmıştır. 
yüz altın bulunmuştur. Karar, temyiz edilebilecektir. 
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Muhtelit 
mahkemeler 

Türk· Fransız ve Türk · Belçi
ka mahkemelerinin reisi Mösyö 
Aserden dün mahkemeler umu
mi ajanlığına bir telgraf gelmiş 

ve bunda kendisinin T eşrinisa
ninin nihayetine doğru lstanbu
la geleceğini ve 5, 6, 7 Kanu
nuevvel tarihlerinden mahkeme
nin mürafaalara başlayacağını 
bildirmiştir. 

Üç gün zarfında 27 davaya 
bakılacak, bunlardan 19 u hak
kında iptal karan verilecektir. 
Bu 19 davanın müddeilerinden 
bazıları davalarını takipten vaz
geçmiş olduklarından, bazıları 
da istenen mahkeme masrafla
rını vermediklerinden davaları 

hakkında iptal kararı bu cihet
ten verilecektir. 

Diğer sekiz davanın da mü
rataası yapılacaktır. Bunlar ara
sında Fransız mühimmatı harbi
ye ıirketiniu, Odisten Narman 
şirketinin, Vandövr ve Lesep 
isminde iki kişinin Adanadaki 
Çukurova davaları ve Ali Cena· 
ni Beyin Antep'te Fransızlar ta
rafından işgal ve tahrip edilen 
çiftliği ylbünden Fransa hükfı· 
meti aleyhine açtığı dava var
dır. 

iki aydan beri tatil yapmakta 
olan Türk -Yunan mahkemesinin 
tatil mUddeti evvelki gün bitmiş, 
mahkeme faaliyete başlamıştır. 
Yalnız reis M. Dök henüz gel
mediği için davalara bakılama

maktadır. 

Adliye intihap en
cümeni ve tayinler 

Adliye intihap encümeninin, 
bu ay içinde Ankarada toplana
rak, adliye tayinleri işile meşgul 

olacağı yazılmıştı. Alınan bir ha
bere göre, encümenin toplanması 
şubat ayma kalmıştır. 

Adliyedeki münhal yerlerin ha-
zirana kadar vekaleten idare 
edileceğini, haziranda istinaf 
mahkemeleri leş"il o'.unduğu sı· 
rada, vaziyet esaslı surette göz
den geçirilerek, tayinler işinin o 
zaman hallolunacağı zannedil
mektedir. Bununla beraber, ta
yinlerden bir kısmının, haziran
dan evvelki toplantıda yapılması 
da muhtemeldir. 

Beledi bilgiler 
Vilayet mektupcusu Osman 

Nuri Bey "Beledi bilgiler,, isimli 
bir eser yaımış ve eser beledi
yece bastm!mıştır. lstanbul be
lediyesi haklunda kıymetli malu
matı içinde toplayan eserde garp 
belediyeleri hakkında da faideli 
roalümat vardır. Eserden büten 
Türkiye belediyelerinin istifade 
etmeleri çaresi düşünülme!<tedir. 

Bir katilin yeniden 
muhakemesi 

Samatyada bir fırında Arnavut 
Behçeti öldürmekle maznun ola· 
rak muhakemesi neticesinde 
hapse mahküm olan Minanın 
kararını temyiz bozmuş, dün ye· 
niden muhakemeye başlanmıştır. 
Bozmaya uyularak yapılan mu· 
hakeme, başka iÜue kalmıştır. 

Tanıdığı Hanımı çivi ile 
öldürmenin cezası : 15 

sene hapis 

Geçen Mayısta, Cihangirde 
Remzi B. aparhmanmda, tanış
tığı Saadet hanımı kıskançlık 
tesirile vücudüne çivi saplıyarak 
öldürmekten suçlu Salih ismin
deki gencin muhakemesi, İstan

bul Ağırceza mahkemesinde dün 
neticelenmiştir. 

Aziz Beyin riyasetindeki mah
keme heyeti tarafından, müddei 
umumi muavini Kişif B. hazır 
bulunduğu halde bildirilen ka
rarda. suçlunun istekli ve açık 

ikrarJ, ıahitlerin görgülü şahit

liklerile meydana çıktığı ve ce
zayı azaltacak sebep görülmedi
ği yazılıdır. Netice oJarak, Sali· 
hin ilk alakonulduğu Mayıs ayın
dan itibaren onbeş sene hapis 
ve evvelce ikinci cezadan bir ay 
otuz liralık bir mahkumiyeti bu
Junduğund;ın, bu hapsin de üçte 
birine indirilerek, ikisi bir arada 
onbeş ıene on gün hapsi sözle
rin birliğile kararlaştırır mış ve 
yüze karşı bildirilmiştir. 

Kahve tacirleri 
dün toplandılar 

B;r şirket teşkili lazım 

ge!ecek. Fakat karar yok 
lktısat vekaletinin kahve, te· 

ker hakkındaki yeni vaziyeti 
üzerine Istanbuldaki kahve ta-
cirleri dün öğleden evvel Istan· 
bul Ticaret müdllriyetinde fev-
kalade bir içtima aktetmişlerdir. 
içtimada lktısat vekaleti mümes
sili sıfatile lstanbul ticaret mü
dürü Muhsin B. de hazır bulun
mu,tur. 

içtimada kahve tacirleri yeni 
vaziyeti müzakere ederek mu
hakkak surette bir şirket teşkili 
l.~zım geldiğini ileri sürmüşlerdir. 
Uç saattan fazla devam eden 
heyecanlı müzakereden sonra 
müsbet bir karar vermek imkioı 
hasıl olamamıştır. 

öğrendiğimize göre kahve ta· 
cirlerioden bir kısmı vekaletin 
yeni noktai nazarının şeker ve 
~ahve işinin bir elden idaresi 
olduğunu iJui sürerek bu içti
mada şekercilerin de hazır bu
lunmasını teklif etmişlerdir. Bu 
teklıf kabul edildiğınden kahve 
tacirleri bugün saat on buçukta 
ticaret müdüriyetinde tekra( bir 
toplantı yapacaklardır. Bu top· 
lantıra istanbuldaki şeker tacir
leri ve şeker fabrikaları mümes
silleri de davet edilmiştir. 

Eugünkü içtimada şirket teş

kilile yeni vaziyetler hakkında 
kahve ve şeker tacirler:nin nok
tai nazarları kat'i şekilde tesbit 
edilecektir. Mamafih şeker ve 
kahve tacirleri bugünkü içtima
da Ankaraya beş kişilik bir 
heyet göndermiye de karar ve
recektir. 

Eu karardan sonra seçilecek 
azalar bu akşamki trenle derhal 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Dün bu hususta temas ettiği· 
miz kahvt tacirlerile İstanbul ti· 
caret müdüriyetindeki alakadar 
zevat henüz vaziyet anlaşılmadı
ğından ve muayyen bir karstr 
verilmediğinden bahsederek hiç 
birşey söylememişlerdir. 

..................................................... -..... 
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Bursada Ka1ae·öz1'in 
v 

nıezan 

Bursa bcfrdiyesi nihay(•t lforagöz 
1 

için yeni bir mezar yaptırmağa karar 

ı·erdi. Fikrinıizçe çok isabet etti. Fa

kat bu isabd lıiikmü ile Karagözün 
ya~amış bir ~alısiy<•t olup olmanıaaı 

meselesi arasında bir münasebet yok

tur .• Yaşcımı§ oları bütiin insanlann 
bıraktıkları şey bu kubbede nihayet 
lıoşça bir sada olduğuna göre bu\ 
dii.nya kubbesinde - şalısı nıu/ıayyel 

bile olsa- Karagöz kadar lıoş bir 

sada bırakmı~ kim ı·ardır? .. Balıusus 

Karagöz için yapılacak yeni mezar 
esasen memleketimizin turizm nokta. 
sından en kıymetli bir ~ehri olan 
llursaya fazla bir kıymet de t'erecek
tir. /leynelmild şühr<'fi olan KaragQ

zün /Jursada görülecek mezarı bu gü
=cl Tiirk şc/ıri için bir lııısusiyct teş
kil edecektir. 
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Ankara - lstanbul 
seferlerini yapa
cak tayyareler 
Ankara - Istanbul seferlerini 

yapmak üzere Amerikadan ge
tirilen iki tayyare bugün vapur• 
dan çıkarılacaktır. Tayyareler 
henüz sandıklar içinde parça 
halindedir. Vapurdan çıkarıldık· 
tan sonra tayyareler Yeşilköye 

götürülecek ve orada kurulacak• 
tar. 

Tayyarelerle birlikte gelen şir
ket direktörü M. Hals bugün 
Ankaraya giderek alikadar ma
kam!arla temas edecekt:r. Tay
yarelerin kurulmasına direktör 
Ankaradan döndükten sonra 
bat !anacak tar . 

istanbul r~lıbert 
Belediye seyyahlar şubesi lau 

rafından hazırlanan İstanbul 
:rehberinin hazırlanması bitmiş

tir. Gelecek hafta zarfında ba
sılmasına başlanacaktır. Bu reh
berde iıtanbul hakkında seyyah
lara yarayacak malümat ile is· 
tanbu!un en güzel manzaralarına 
ait resimler vardır. Rehber bü
tün Avrupa şehirlerine gönderi
lecektir. 

Muvaffak olmuş ve 
açıkta kalmış mu
allimlerin tnylnl 
Ecnebi ve gayri müslim mek· 

teplerdeki muallimlerden bazıları 
açıkta kalmıştı. Maarif vekale
tinden gelen emir üzerine İstan
bul maarif müdüriyeti açıkta ka· 
lan ve en az 5 senelik muallim
lik yapan bu esnada meslc1'te 
muvaffak olduğu anlaşılan mual· 
)imleri tekrar vazifeye tayine 
başlamıştır. Ancak İstanbul 

maarif müdüriyeti münhal olan 
yerlere bu muallimlui inha et
mektedir. Vekaletçe tasdik mu· 
amelesi yapıldıktan sonra bu 
muallimler derslerine asaleten 
devam edebileceklerdir. 

Bir operet v~ ilk 
reklam 

Ekrem Reşit Beyin yazdığı ve 
Cemal Reşit Beyin b~stelediği 
Üç Saaat operetinin bu akşam
dan itibaren oynanmasına başla
nacakhr. Bugün tayyare ile bu 
operetin reklamlaarı şehrin her 
tarafına atılacaktır. Tayyare iJe 
operet reklamı şehrimizde ilk 
defa ıörillmektedir. 



Sayıfa 4 

4000 bakkalın ce~iyeti 
ne iş görebiliyor ? 

Kanşık yağ satanlar - Belediye ceza
ları - Bakkalların azalblması fikri 

VAKiT 
. t952 

Teşrinisanı 

eu akşam : M A J i K' te 

K A L p T E N K A L B E ~~::!yor. 
GEORGE ALEXANDER - llARTHA. E~<:tE~t~~a bir 

Bütün Istanbul'un beklediği, baştan başa zevk, neşe ve geoçhk fılmı. Mus 
eser. Güzel ve emsalsiz operet. 

llAveten : R. K. O. dUnya havadisleri. • ••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
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B• h Baytar umum Bu akşa 

Esnafa faydalı olmak için ça- rın mühim kısmı haklı olarak ce
Jışan cemiyetlerden birisi de bak
kallar cemiyetidir. Son faaliyetle-

za görüyorlar ki biz kendilerini 
elimizden geldiği kadar irıada 
çalı,ıyoruz. Memleketmizde ve· 
jetaline kadar her türlü yağ çıkı
yor ve yapılıyor. Bu vaziyet göz 
önünde tutulursa mahlut yağ sat
mak için hiç bir sebep ve lüzum 
olmadığı derhal meydana çıkar ... 
Belediyeyi mahlut yağa müsaade 
etmemekte çok haklı görüyoruz . 
Gösterilen ihtimamın yakında bu 
karıftırma hevesinden esnafı la· 
mamile vaz geçireceğini muhak· 
kak telakki ediyorum. Bu arada 
belediye kimyahanesinden çok 
memnun olduğumuzu da iıaret e· 
deyim. Alınan nümuneler büyük 
bir itina ile tahlil ediliyor. Bil
hassa bu nümuneler, çift alındığı 
vakit en küçük bir yanlı,lığa ve 
hataya bile imkan verilmemi! o
luyor. 

ır gece ırsızı mUdüril Artistik'te 
Çaldığı kumbarayı kırarken 

yakayı ele verdi! 
Ziraat vekileti Zootekni ve 

baytar işleri umum müdürlüğü
ne tayin o~uoan Yüksek baytar 
mektebi müderrislerinden Sabri 
Bey dün akşamki trenle Anka· 
raya hareket etmiştir. 

MADV 

/ rj üzerinde dün kendilerile ko
nuştuk. En küçük işler üzerinde 
bile dikkat ve itina ile çalışan, 
cemiyet umumi katibi Ekerm Re
şat Bey bize şunları söyledi: 
"- Şimdi bütün gayretimiz 

cemiyeti kudretli bir hale getir
mektir. Eski hesapları ve vaziyet
leri tasfiye ile meşgul oluyoruz. 
Bilhassa meşgul olduğumuz mü
him işlerden birisi de dirhem me· 
selesidir. Senebaşından itibaren 
okka kiloya, dirhem de grama 
tahvil edileceği iç.in bütün esnaf 
yeni tarh ölçüleri edinmek zaru
retindedir. Bu ölçülerin tedariki 
iç.in bir kaç fabrika ile görüşmiye 
başladık. Bunlardan hangisi mü
sait §artlar gösterirse onunla uyu
§acağız. Ve yeni ölçüleri esnafa 
müsait şartlarla vermiye çalrşaca
gız .. 

Cemiyet, kıymetli mürakabe 
heyetinin himaye ve yardimile a
zasına tamamile müfit bir vazi" 
yete girmek için uğraşmaktadır. 
Bir sene zarfında dört bine ya
kın arzuhal ve sairenin takibi ve 
intacı ile meşgul olduk • Bir hu
kuk müşavirimiz vardır. Hukuki 
dertlerimizle parasız meşgul olur. 

- Esnafa maddi yardımlar ya
pabiliyor musunuz?. 

- Bütün bakallar cemiyete da
hil midirler?. 

- Maalesef, henüz bütün ba
kallar cemiyetimize dahil değil
dirler. Maahaza dört bine yakın 
azamız vardır. Bütün bakallar 
4300 kadar tahmin edildiğinden 
cemiyete ginnemit bulunanlar 

- Mühim gayelerimizden bi
risi de budur. Bir ihtiyat akçesi 
temni için meşgul oluyoruz. E4J· 
naf aidatını muntazam verdiği 

takdirde bu ihtiyat akçesinin te
mini için uzun müddet beklenme
mif olacaktır. Esnaf m cemyetle 
daha yakından, daha 11kı alaka
dar olmasına, bize bütün dertleri
ni bildirmenin vereceği faydaları 
anlamasına çalıııyoruz. lnıaalah 
çok yakında ihtiyacı olan, mü~

kül vaziyete dü§en esnafa da 
maddi yardımlarda bulunmıya 
imkan bulacağız. 

pek az demektir. 

- Bakalların çokluğundan ve 
bu çakluğun halk ile beraber biz
zat bakkalların da aleyhinde ol
duğundan, adetlerinin tahdidi la
zım geldiğinden bahsedenler var? 

- Şahsi düşüncem olarak ıöy
)iyeyim ki bakalların tahdidi doğ
ru olamaz. Bu, evveli. sermayenin 
tahdidi demek olur. Diier taraf
tan gözü açık, iyi ve temiz mal 
satan, müşteriye iyi muamele ya
pan bakkalların ziyan etmelerine, 
müşterisiz kalmalarına imkan gö
remiyorum. Bakkallar en büyük 
zaran veresiye muameleleri yü
zünden görmektedirler. 

- Bazı bakkallar ihtikara sap· 
mıyorlar mı?. 

- Hayır, bu fikir kat'iyyen 
yanlıttır. Bakkallarda ihtikar yok 
tur. Çünkü evveli. bakkalın elin· 
de ihtikar yapacak madde yok
tur. Sonra rakabet buna belli 
başlı bir manidir. içlerinde belki 
bir malı diğerine nispetle pahalı
ca satanlar bulunabilir. Fakat 
bunlara da en çok mahalle bak
kallarında rast gelinir. Bunların 
sermayeleri mahduttur. Toplu 
mal ala.mazlar ve ellerindekinin 
yarısından fazlasını da veresiye 
verirler. Piyasa olan yerlerde ise 
rekabet bütün kuvvet ile caridir ... 

- Belediye cezalarından tika
yet edenler var mı?. 

- Bulunuyor. Fakat nefis eı· 
ya satanlar, mahlut yağ salmı
yanlar, mallarının üzerine etiket 
koyanlar hulasa belediye emirle
rine riayet edenler arasında ceza· 
landırdanlar yoktur. Ceza alanla· 

Tehlike yok 
Mısır çarşısı ve 

Yenicami 
Evkaf Fen heyetinin yaptığı 

tetkikat neticesi 

Evkaf fen heyeti mühendisle· 
rinden üçü dün bir kaç gün ev
vel lizerinden iki taş düıen Mı
ıır çarıııı kapısında ve çarşının 
her tarafında uz-.n boylu tetki· 
kat yapmışlardır. Mühendisler 
bu tetkik etrafında bir rapor 
hazırlayacaklardır. Bu tetkik et
rafında dlin fen heyeti reisi şun
lara söylemiştir : 

- Mısır çarıııında yaptığımız 
tetkik neticesinde çarııda slSylen
diği gibi büyiik bir tehlike gör
medik üzerinden taşlar düıen 
kapıda da ani yıkılma tehlikesi 
mevcut değildir. Bununla beraber 
kapının üzeri ve çarşının muh
telif yerleri tamire muhtaç bir 
haldedir. Bu tamir seneler geç· 
meden yapılmak lazımdır. 

Bundan baıka bir gazete Mı
sır çarsısı çöktnğü ve yıkıldığı 
taktirde Yenicamiin de çökece
gıaı, çünkü cami ve çarşının 

bataklık üzerine yapılmıt olma· 
sının bunda büyük rol oynaya
caiını yazmııtır. Böyle bir iddia 
varit olamaz, çarşı ve cami ayrı 
ayrı temeller üzerine yapılmıştır. 
Hem sonra böyle bir iddiada 
bulunmak için mütehasaıı olmak, 
buralarda ıundaj yapmıı bulun
mak lizımdır. 

Bakırköyde yaman bir gece 
hırsızı yakalanmıştır. Bakırköyde 
oturan Mestafa isminde bir sa" 
bıkah istasyon caddesinde Ar
şak efendinin lokantasına girmek 
istemiş, kapıyı anahtarla açama· 
yınca lokantanın arksındaki pen· 
cereye tırmanmış, camı kırarak 
içeri girmiştir. Mustafa çekme
ceyi kırmış, 19 lirayı cebine at· 
mış, yerde bulduğu bir çift ıs· 
karpini, büfede eline geçirdiği 
iki şişe yüzer dirhemlik rakı ile 
bir iş bankası kumbarasını da 

almış, gene girdiği yerden çık
mıtlır. Mustafa çaldığı şeyleri 
ceplerine doldurmuş, yavaş, ya
vaş ilerlerken yürüyüıü polis~erin 
nazarı dikkatini ceJbetmiş, takip 
edilmiştir. Mustafa tarlalara doğ· 
ru açılınca çömelmiş, büyük bir' 
taşla lwmbarayı kırmaya uğra· 

şırken yakalanmıştır. 

Konservatuvarda 
mütehassıs 

Geçen hafta Istanbula gelen 
konservatuvar mütahassısı M. 
Marks bergün konservatuvara 
giderek meşgul olmakta, mual· 
limlerle görüşmektedir. 

Mütahassıs dün Şehzadeba
ııoda konservatuvar binasının 

yapılacağı yeri tetkik etmiştir. 

Mütahassrs şerefine önümüzdeki 
hafta zarfında bir akşam ziyafeti 

verilecektir. Ziyafette belediye 
erkanından bazıları, · konservatu
var mütabassıs!arı, Darüll:edayi 

san'atkirlarından bazıları bulu
nacaktır. Mütahassısın tetkikatı 
daha onbeş ~ün 1.-:adar siirecektir. 

Eski ispanya elçisi için •• 

Geçenleıde ö:en eski ispanya 
elçisi M. Juan Y Vest için cıı
ma sabahı Beyoğ!unda Sen An
tuvan kilisesinde ruhani bir iyin 
yapılacaktır. 

Ayine Papa mümessili riyaset 
edecek, merasimde bütün sefir· 
ler ve hükumet namına bir zat 
bulunacaktır 

Kadın murabha•ı ıerefine 

Bir müddetlenberi memleketi
mizde bu!uoan beynelmilel Kadın 
birliği murahhası şerefine Pera· 
palasta bir çay ziyafeti vermiş· 
tir. Ziyafette Kadın birliği ba· 
ları bulunmuş1aıdır. 

iki otomobil kazası 
Beıiktaşta Abbasağa mahal

lesinde oturan Oskiyamn kullan-

dığı 3300 numaralı kamyon dün 
Beşiktaş tramvay caddesinde 
Abdi isminde birisine çarpmış 
ve sol ayağını kırmıştır. Abdi 

bacağı kırılınca bayılmış, bir 
otomobille Cerrabpaşa hastane· 
sine götürülmüıtür. Şoför yaka
lanmıştır. 

§ T akıimde oturan Hüsnü 
tramvay basamağında Karaköy· 
den geçerken şoför Kemal'in 
idaresindeki otomobil karnına 
çarparak yaralamıştır. Şoför ya· 
kalaomııtu. 

Sabri Bey ;stasyonda baytar 
mektebi müderrisleri, talebeleri 
ve bir çok baytarlar tarafandao 
teşyi edilmiştir. 

Romaııyadan yüz 
evlik bir muhacir 

kafilesi geldi 
Memleketimize muhtelif yer

lerden muhacir gelmekte devam 
etmektedir. Evvelki akşam da 
Romaoyadan yüz evlik bir kafile 
gelmiş ve Elazize gönderilmiş· 
)erdir. Haber aldığımıza g5re 
Elazizde bilhasu muhacirlerin 
yerleştirilmesi ve ev sahibi edil
meleri için gen!ş mikyasta te_d
birler alınmıştır. Gelen mubacır· 
ler gördükleri tesbilittan çok 
memnun kalmaktadırlar. 

Mekteplerde kızıl 
ve aşı 

Istanbul mekteplerinde kızıl 
hastahğı olduğu tesbit edildiğin
den bilhassa Beyoğlu civarındaki 
mekteplerde serum tatbikine ka· 
rar verilmiıtir. 

Bu karar ilzerine dOnden iti. 

baren Beyoğ:u civarındaki ilk 
mekteplerdeki talebeye aşı yap· 
mı ya başlanmı~tır. 

oınm 

Komisyoncu Halit ve milli mü" 
ze mimarı Macit Beylerin vali· 
desi Hanımefendi müptela oldu
ğu hastalıktan kurtulamıyarak 
vefat etmiş, Edirnekapısındaki 
aile kabristanına defnolunmuştur. 
Allah rahmet eylesin. 

8 o R s A 
16 T. sanı 1932 
Nukut (Satı,) 

Kuruı Kuruı 

20 r. Fransız 17l • Şilin Av. 28-

ı Sterlln iOS- ı Pezeta 17-

1 Dolar 212, 
ı Mark 50-

1 ZoloU 24·-
20 Liret 21~.-

1 Pengö 32-
20 t. Belçlka 117- 20 Ley 25-
20 DrahmJ 27,-

.ıo Dinar 67-
20 lsvtc;re 823-

ı Çervone<; 
20 Leva 28.- 1 A.ltm Q22,-

1 Florin 85- 1 Mecidiye 37.SO 

20 Kuron Çek ı2~- ı Banknot 238-

-ç8k flatlar1 (kap. ••· 16) 

• '1ankuı g,75 1' :koa 28-
An& 23,!IO Çimento M . 7,95 
Reji 4,8!5 Unyoo Dey. 2190 
"''"· Heyriye 14SO Şa: · Dey. 
Tramvay 8 ıo ltalya 

250 
2-

U. Sigorta l2 2 J Şark m. ceza 2.3!5 
montı 2340 J Telefon 

istikrazlar Tehvlller 
lb ... dahm 95,50 Elektrik 
Şark O.yollan !i,3, .'ram vay 49 
·>.Muvabhlde 58.75 Tünel ıs,5 

GU.rnrUkler !'i,60 Rıhtım 19, 

Saydi nınhl 4.20 ııadolu ı 36,!IO 

Bağdat 4,50 "11Adolu ıı 36 !50 

Askeriye A MUmestıti• 39, 2 

Chriatian• 

lstanbul HeledlYeo" 
DarUlbedayi Şehir Tif•tt 

Temsilleri : 

BugUn akşam ISTAHBUL 1 
saat 21,30 da 

(üç saat) 
Opereti 

~ij~ 
3perde27tablo 

Yazan: 
Ekrem Re.it B. 

Bestellyen : 
Cemal Re.it B. 

Umuma 

Perttembe 
17 T.sanl 
17 Recep 

GllD dotuf'J 
GUn batışı 
Sabab namazı 
Oğle na.mazı 

ikindi namazı 
Ak§am na.mazı 
Yatsı namazı 

lmaak 
Yılın ge~cn 

günleri 

Yılm kalan 

6,50 
16,49 
6,11 

11.59 
14,3-l 

16.49 
18.25 
5,07 

306 

Radyoda: 
.................... 1',f. 
İSTANBUL - 18 den l8.45 eı•·'° 

(Vedia ~ıza Hanım), 18.•5 ten ~ıl 
dar orkastra, 19,20 den ı9.•5 e j9•4 4#1 
sızça dcr3 (İlerlemiş oıanııı.r)~0 ş ıı' , 
ye kadar orkestra. 20 den 20• tılt {lf 
rUlbedayi artistleri tara!mı:rf 1)411 
2,30 dan 21,30 a kadar talll 

22 
~ ~ 

ve arkadaşları, 20,30 d~ 30 #,_,.ı ) 
(Saniye Hanını)' 22 den • rıeri• 
mo!on, Ajans ve borsa ıuıt>e 

1 " • Matbaamız• 9 8 e 

,,, 

Ç 
, .. ,,, 

''Şen oc 0ıe1 " 
. · · en iJ roC 

Memleketımız·n ••Şel1 ",.,ıt 
cuk mecmuası olan da çılıbı1 
un 11 inci sayısı l< edd,11' 
içinde dünya ço~: yiik • fi 
şiirler, masallar •. k t nrler, ' 
nn bayatı, karı a saire fi• 
bilgisi, bilmece e :~le bab• 
Çocuklarımız.a 'I 

tavsiye ederız. . t'9JI 
_ _:_~.=---::::::ıkte b• d' 
Miihendi• 111ü.-u ~e bi 
•İD n te,ekk d. IJJekte 

Yüksek oıl\ben 11 

lebe cemiyetinden.: . ,, 49 ,,_, 
1 - Mektebimııı~ le, 1' 
1 dö .. mü dolayısıy ~ 

yı nu ol•'' J 
sözle bizi kutlu aya deriı-17' r) 
açıkça ti~~~~üJ~ir p~rşeı:,,rı 

2 - 1 rıııtlZI WI f'j 
nü liseli arkadaş a ıııeıı.te"· 
zi gezmek Ozere 
rırız. 



't;z 17 Te.,rinisani 1932 

[Sfenks konuştu! 1 

Maurice de Cobra'nın Son Romanı : 26 
T ürkçeye çeviren: fehamettin Arvay 
._........;...;........~~--~---~~~-- ........ 

Bata Ali, bu Nizamın bütün umumi harpte Somme ve İpres de 
~bnlarile Pençabın hazinelerine çapraz endahtları görmediniz! 
eter. Efganlının gözleri parlı - Yeniden dört obüs, daha ya • 

Yor. Roberta onun ruhuna itliye - kında patlıyor. Daha sonra baş • 
~k aözleri ıöyledi. Deveci, lngi- kaları blokhavzın iç avlusuna dü
::_ nıitralyozlarmın taradıiı fÜyor. Bombardıman yirmi daki • 
~ kümeleri görüyor; kar - ka devam ediyor. Otuz yaralı 
... İlli katledenlerin cesetlerini var. Duvar kısmen yıkılmıftır. 
~iden öteye beriye dağılmıf, Tahrip batladı. Gün balarken 

lrargalann gagalarile delik de blokhavzın bir kıımı harap ol • r &örüyor. Kararını verdi. Git- mutlu. " "' • 

- Bana güvenebilirsin, yüzba
' Hepıi kokmut letler gibi 
•eberıin de kalplerini domuzlar 
Yeaba •• zarfı ver. 

12 
Harp batladı .. Hindistan or -

'-unun takviye kıtaatı yolda. Şi 
"-Ii ıarbt kolordusu tam mevcu
~la hazırlanmıt. Seferber La -
"lllte ve Meerut fırkaları da yavaf 
h.l'q Novıhera, Peshaver, ve Zu 
'ltaya doiru yürüyorlar. 

l.ikin 4 numaralı istihkam te..
'ile çevrilmit ve 9 numaralı 
\Iokhavz her taraftan ıarılmıf -
lıı-. Robertıin mevcudu 160 a in
•i. Bir kıı.mı blokhavz duvarlan 

· ıinde ihtiyatta, bir kısmı bom 
dıman ihtimaline kartı acele, 
~ çatma yapılmıt ıiperlerde. 
~ian Medical Serviceden genç 
4oktor yüzbatı yaralıları yakıcı 
IGaıeıten Ye kurtunlardan m!Lh -
~-bir izbede mümkün olduğu 
-.Uar tedavi ediyor. 

Robertale Nikolson uzıyan sa
;:uarile deniz kazazedeleriµe 

"'İvo•l•r• Y~nmalc için- hile 
~ İaraf edilmiyor. Once yaralı -
~, sonra da içecek suyu dUşün -
lllek lazım. iki haıım §İmdi biri
~e çatınıyorlar. Acı kinayeler, 
tt. kunaldı tarizler ortadan kalk-

kinleri iıtim altında. Garbe 
~. teyler artık sayılmaz oldu. 
~lllla dünkü kavgalar şimdi on -

a öteki dünya hikayeleri gibi 
tli1or. Gözlerini kan bürümüş 
J.e.. ltabilelere kartı can kaygısı 

teyden önce geliyor. Neye 
~1 olursa olsun, sancak ıeref i -

' dayanmak lazım. Bazan, kur
=:-lar Robertsin kulağında vızıl
f )'ip geçtikçe vah§i bir düşünce, 
~le ıibi aklından geçiyor: 

•r VUrulsa !,, 

).,,_~en aktam Nikolsonun kol 
--.,;111 delen bir kurşun duvara 
~ aJıdı. Mülazım haki ceketi -
~eliğini yokladı ve o anda 
~ .. rtain sözü, acı bir vuzuhla, 

l•nda çınladı: 

·~ 'r ebriklerim ! .. Benim metre-
alacakıınız ! 

)' ~~nada, iradesi bir mucize
~ır olabilıeydi, Nikolson 
~ u. Ro.bertain kafasına çe -
.. lctı. Bırkaç dakika o akfam· 
'~it sözleri hatırladı: "Na -
~· tle~giliniz, sizden evvel be-! 1 Sıze benim artığım düt -.. ,, 

Siitp 
.._ ilerd riz: .. Siperlerinden 50 met-
~ e dort obüs patladı. Pat -
~~tattılar. Bata Alinin 
'91t latlc ~ etmiı olduğu iki za-

' ~•rmadılar. 
~ rtı dürbünü elinde, 'a NUcolıona yan bakarak: 

" lef er, iıimiz tamamdır! 

~~~, batını döndürmeden 
'dı: 
.. 

1
'"'1lar ateıi tanzim ede • 

Başa Ali, ittihkim kumanda -
nının emrini gelirdi. Talimat ~ra
sında tu da var: 

"Ayın sekizinci gecesi, saba -
hın üçüne doğru, bir havai fi,enk 
atıldığını görür görmez, mülazım 
Nikolson kumandasında bir hu -
ruç hareketi yaptıracakaıruz. He • 
def: 1 - Bizi muhasara eden ve 
mevcudunuzu bilmiyen kabilele • 
ri telaşa düşv-mek. 2 - 1ıtihka -
mın ıimali garbi cepheıindeki 
müdafaa tertibatını alelacele bi
tirmek için o tarafta düşmanın 
lelişından istifade etmeme fırsat 
vermek. Bu on iki saatlik huruç 
hareketi şimdilik bana yetişir. 

Mülazım Nikolson, vazifesini bi -
tirince, blokhavza çekilecektir. 
Bu hurucun tesirli olması için, 
mevkiinizin müdafaasını tehlike
ye dütürmeden, icap eden tedbir
leri alırsınız.,, 

Ayın sekizinde ıababın üçüne 
doiru, dütman ıruptan beri aleti 
kesmişken, Nikolson, alışkın ol
dukları çete muharebesine giriş -
mek· için ıeve ıeve dağa tırman • 
mı.YıltihMv, i'?~ R~ 60 Patham
la llllU&l'.Y•D İ,....eİ lıaeldİJ'orclu. İe
t ihkJ.ma çıkan tekmil keçi yolla • 
rını bilen Robertsle Subadar, mu
haaırlara görünmeden geçmek ve 
bu tehlikeli iti mümkün olduğu 
kadar az zayiatla yapmak için o
na yol göstermişlerdi. 

Koyu karanlık müııaitti. Bir -
denbire, istihkam tarafında gök -
yüzü aydınlandı. 

- Havai fitenk, dedi Roberts, 
yola çıkabilirsiniz. 

Nikolson biribiri arkasından 
giden adamlarının batında, bir 
kelime, söylemeden yürüdü. 

lki saat sonra Roberts, Suba • 
dar tarafından uyandırıldı. 

(Devamı var) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Tütün üzerine 
bazı memleketlerle 
takas yapacağız? 

Ankarada iktısat vekaletile 
muhtelif ecnebi elçilikler ticaret 
ataşeleri ve ticaret mümessilleri 
arasında bir müddet evvel baş· 
hyan müzakereler devam etmek
tedir. Bu müzakereler neticesinde 
Avusturya, Po~onya, Çekoılovak
ya ile hükflmetimiz arasında tü
tün üzerine takas yapılması hak
kında anlaşılmıştır. Bu itiliflarla 
bu memleketlere ihraç edeceği
miz Uitün mukabilinde alacağımız 
mamu'it ve mahırıulitın nevi ve 
miktarları tubit edilmiştir. Bu 
mukavelelerin kat'i surette ha
zarlanmaaı esnaamda hazır bulun
ması içın Karadeniz vilayetlerin
de teftiş seyahati yapan inhisar
lar umum müdürü HUsnil bey 
Ankaraya çağrılmııtır. 

Hnsnn bey don Sinoptan To
kada hareket etmiştir. iki glln 
aoara Tokattan Sivaaa geçecek 
ve oradan Ankaraya ıidecektir. 

VAKiT 

Şimdiye kadar .............................. 
4000 firarinin 

emlaki 
meydana çıkanldn 

Firari Rumlara ait bu:uuln is
tanbuldaki emlikin meydana çı· 
karılması faaliyetine devam edil
mektedir. 

10 Haziran 930 tarihli Anka· 
ra mukavelesinin yirmi beşinci 

maddesi mucibince Türk ve Yu· 
nan hükiimetleri muhtelit müba
dele komisyonu liğ vedildikten 
sonra meydana çıka11lan firari 
em:akine vaı'ıyet edemiyecek
lerdir. Ankara mukavelesinin 
meriyet mevkiine girdiğinden 

şimdiye kadar hilkflmetimiz ta• 
rafından istanbulda 4 bin parça 
firari emllki meydana çıkarılmış 
ve vaz'ıyet edilmiştir. 

Hük iimet bunları ayrıca muh
telit komisyona haber vermek
tedir. Mübadele komisyonu bu 
hususta alikadarlar tarafından 
yapılan itirazları tetkik eylemek
tedir. Eunun için de bu emlike 
sahip olanların hakikaten firari 
o'.up olmadıkları araştırılmakta 
Türkiyeyi muntazam vesikalarla 
terkedip etmedikleri tetkik olun· 
maktadır. 

ölümden kurtulan 
bir adam 

Yeşil köy nahiyesinin Kalitarya 
kariyesinde Hasan oğlu Şefik 
Efendi Filyos çiftliği civarında 

çahşmaaını bitirdikten sonra evi
ne dönmek için yola çıkmıştır. 
Bu esnada ayni köyden aabıkah 

• İsmail ogfü KAmil ile kayın bi
raderi Davut oğlu- Ali ellerinde 
bir ta banca ve bıcakfa &aUae 
çıkmışlar, Ali Şefiğin gırtlağına 
sanlarak bir çukura sürüklemiş
tir. Çok korkan ve bir 6lüm 
tebhkui geçirdiğini anlayan Şe
fik avazı çıktığı kadar bağıra· 
rak imdat istemiş ve civar tar
lada çalışan yaşar oğlu Salih 
tarafından kurtarılmıştır. 

Taarruz edenler yakılanmıt· 
lardır. 

Amerlkadao mDhlm 
bir ticaret mOesse
sesloln mUracaatı 
Amerlkadaa mOhim bir mOea· 

sese lstanbul Ticaret Odaaıaa 
müracaat etmitlir. Bu mileueae 
Türkiyeden mühim miktarda in
cir, üz.üm, keçi deriai, bağırsak 
sahn alacağını ve bunu kendi 
vasıtalarile Amerikada satacağı
nı bildirmektedir. 

MOeaseae lstanbulda miihim 
iki bankayı referans olarak ver
diği için kendisine derhal bu 
ticaret maddeleri hakkında ma-
16mat verilmiştir. 

1 İşi iyen 
Milli Roman -11-
- Maamafih Turanı o kaydedil

miş olması konuşmamıza mani 
değildir. Demin onu söyliyecek
tim, ben Turanı koleje yazdırır
ken her şeyden önce başladığı 
bir li11nı kaybetmemesini, ileri
letme1ini düıOndllm. Ben ona iki 
senedenberi ingizlice dera veri
yorum ve timdi inrilizceyi bayla 
ilerletmit bulunuyor. 

- Fakat Nihal hanım, bir ço• 
cupn iıtikbali, yetittirilmesi dü
ıOnOIOrken nazarı itibara alına
cak olan yalnız lisan mıdır? 
Onun yanında öğreneceği daha 
o kadar ehemmiyetli ıeyler var 
ki... Hem bu mekteplerin çocuk
larımıza müıbet olarak temin 
edebildiği yalnız ıöyle böyle bir 
lisandır aanmm. Memleketimiz· 
deki ecnebi mekteplerinden ye
titenler bilibara kendilerini kur· 
taramaılarsa bir tercümandan, 
bir ıirket memurundan, hasalı 
ne bileyim bir yarım adamdan 
baıka bir şey olmıyorlar. Bu ka
zandıkları lisanın yanında kayb
ettikleri öyle şeyler var kil 

K111yle hararetli Jiıe miidOrü
nlln konuşmasını ciddiyetle takip 
eder görOnen lbaan bey söze 
karıttı: 

- Peki ama Nimet Bey ot-
lum, bugün biz mütemadiyen 
garplılaşmak iddiasında bulunu
yoruz Garba yaklaşmama, gar· 
bı tanımanlD en kısa yolu onla
rın lisanlarını öğrenmek değil 
midir? Pekili görüyoı uz ki bu 
bizim mektelerimızde liyıl<ı veç· 
hiJe bir türlü temin edilemiyor. 

- Müsaade buyurun beyefen
di ona da cevap vereyim: Ben 
iddia ediyorum ki bu mUessese
ler de çocuklarımızı ellerine tes· 
lim ettiğimiz adamlar garbı tem· 
sil etmek binaenaleyh garbı ta
nıt:J!ak, garpla bizim aramızda 
vasıta olmak kabiliyetini haiz 
değildirler. Siz garp memleket
Jerinde ömrünüzün bunca ıenele· 
rini geçirdiniz, istirham ederim 
ı6yleyiniı, bu uzun siyah cübbeli, 
beli zUnnarb adamlara, yahut pa
p,zbktan 1alnız kıyafeti itibarile 
ayralmlf olan miıyonerlere bu 
sGnkll ıarp Aleminin milmessili 
dermiıiniz ? Gezdiğiniz memle
ketlerde, bilhassa mektep kür
sillerinde bu çeşitten kaç adama 
tesadüf ettiniz? 

Buiun bizim içinde yuğruldu
ğumuz bir inkılap ve bu inkı

lipla yaratmeğa çalıştığımız bir 
yeni "fürk cemiyeti var. Memle
keti mes'ut edecek ve memle
kette mes'ut olacak böyle bir 
cemiyeti bizden ziyade yeni 
nesil teşkil edecek. Biz bu yeni 
nesli yet ıştirmek için milli ve 
liyik bir terbiye, bir ablak sis
temi kabul ettik. Çocularımızın 

tedriı ve terbiyesini eskiden ol-
duğu gibi berbat etmemek için 

Kanlı bir dUğUn alayı tevhidi tedrisat kanununu çıkar

BOylik Çekmecenin Anarşa 
kOyünde kanla bir hadise olmuş
tur,Bu k6ye gelin getirm~k üz.e
re gide'l ala1da Nalbant Hn
ıe)·in oğlu Mustafa ile Kara Ali 
oğlu Ali yo.da kavga etmitler, 
Mustafa yerden bir taı alarak 
Alinin kafasına vurmuı. · baş1D· 
dan kanlar akan Ali de bıçağını 
çekerek Mustafayı dört yerinden 
bıçaklamıştır. Bu işi gördükten 
sonra savuıan katil Dç saat son
ra bizHt relerek teslim OhllUf• 

tur. Muıtıfanın hayab tehlike· 
dedir. 

dık, medreseleri yıktık, kendi 
softalarımızın bile çocuklarımızın 
kafasına ve ruhuna karı,masını 

c!o~ru bulmadık. Fahat hali 
ahden kaldırmadığımız papas 
mOmeasillerini rağbetimizle teş· 
vik etmiye ne JDzum var? 

Bugün biz henüz bir ihtilal 
ve intikal devresindeyiz. Eski 
inandığımız birçok şeyler yıkı'ı
yor; onların yerine Y"ni mefku
reler koymak mevkiindeyiz. Böy
le ruhlarm buhranla zamananda, 
bilhassa çocuklarımız için çok 
dikkatb olmamız zaruri değil 
mıdir? 
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Yazan: Necmettin Halil 

Parası biz.den çok olan o hu• 
susi müesseselerin tedris vasıta
ları biz.den zengin olabilir. Hatta 
terbiye usullerinin de bize faik 
olduğunu bir an için kabul ede
lim; fakat demin arzettiğim gibi 
böyle bir buhran devrinde ruh
ları toplu bulunduracak, onlara 
gidilecek en do~ru iıtikameti 
gösterecek olan mOesseaeler an
cak kendi mekteplerimizdir. 

O papaz mekt'!pleri ise, biltihı 
faaliyet tarzlariyle, dersleriyle, 
sporlariyle, terbiyeleriyle çocuk
larımızı bizden, bizim cemiyeti
miz.den ayırıyorlar; baıka bir ce
miyete çeviriyorlar; yabancı mef
kureler peşinde koıturuyorlar. 
Y abut hiçbir cemiyete mensup 
olmıyan, hiçbir cemiyette ruhuna 
huzur bulamıyan seciyesiz, koz
mopolit birer adam yapıyorlar. 

Bizim milli tipimiıin en birin
ci, en iyi muhafızlan hiç şüphe 
yok ki resmi mekteplerimizdir. 
Bu resmi mekteplerimiz mem• 
leketimizde bugilnkll ve yarınki 
umum1 terbiyenin de nanmıdır
lar. Bu terbiyenin eaaı vuıfla• 
rından biri olan llyikliği o ec
nebi mlleueselerini idare eden
lerin anlıyabildiklerine, anladık· 
farını farzetsek bile samimiyetle 
kabul ve takip edeceklerine ka
ni misiniz? 

Nihal bu meseleyi hiçbir za
man bu kadar ehemmiyetli ve 
ıümullü olarak dütünmemjşti ve 
şimdi bile bu karşısındaki gt'DÇ 
adamın heyecanının nereden ile
rile geldiğini keşfetmiye, kana• 
mıya düşünüş kabiliyeti müsait 
dejiJdi. Sonra kendi de böyle 
bir kolejde okumuştu ve bili o 
hayatın, kendine göre, birçok 
güzel hatıralımnı muhafaza edi· 
yordu. 

- Fakat Nimet B., dedi. 
Siz meseleyi faz.la büyütüyor• 

sunuz sanmm. Sörlerin ve frer• 
ferin, sizin anlattığınız gibi, ço
cuklarımızı iyi yetiştirmediklerini 
ben de kabul edebilirim; fakat •• 

Ateşli mildür, karıısındaki ka· 
dının sözünü kesmekte mahzur 
görmiyerek cevap Yerdi: 

- Bunun fakati var mı Nihal 
hanım? Mesele kıI.kta, kıyafette 
değil ruhtad1r. Filin misyonerin 
giyinişi isterse benim fibi olma, 
ruhu bana benzemedikten ıonra 
neye yarar? Bizim bugllnkli ter
biyemiz, dinlerin istinat ettikleri 
prensiplerden hiçbir şey almıyan, 
yalnız akli ve ameli usullere is
tinat eden bir terbiyedir. Hili 
insanlara lsanın görüş zaviyesin
den bakan adamlar nasıl bugl
nün ve bugünkü Türle çocuğu
nun mürebbisi olur? Onların ga• 
yeleri çocuk larımızı okutmak 
değil, İJanın dinine yeni bir sa• 
lik kazandırma~tır. Siz Ankara• 
da id iniz, belki işitmediniz Nihal 
hanım, işgal esnasında, yaui da
ha birkaç sene evvel oı·adaki 
Tiirk çocukları da her sabahki 
dini ayinlerde kil ;sede bulunmı· 
ya ve ders olarak lncil okumıya 
mecbur tutuluyorlardı. Bir mek· 
tepte bu hareketin manası nedir 
Hanımefendi? Daha dün bu zib· 
niyeti sakınmaksmn izhar eden 
insanların bugün değiştiklerine 
kani olabilir misiniz? 

- Lakin Nımet B. , bugün o 
müesseseler de kontrol altında 

bulunuyor. Saniyen benim çocu
ğuma itimadım vardır. 

{ Deoamı Dar.l 
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Hiç ayrılamazlar sanıyorduk, 
az kalsın ayrılıy "'rlardı ! 

yade, Amerika için, ve Amerika 
ıjfhalkının orta tabakau için yapar. 

!
Bununla beraber, memleketimiz· 
de Janet Gaynor ile Şarl Farrel'i 
tanımıyan sinema meraklısı yok 
gibidir. 

Filhakika bu iki artist, sinema 
. !hayatına atıldıkları gündenberi 
§İmdiye kadar oynadıkları yüze 
yakın filmde hep beraber oyna
mışlar, ve daima aşık, maşuk rol
leri yapmışlardır. 

• e • e 

Melek Sinemasında .......................................... ·--······· 
59 

Palyaço - Quio k 
L1L1AN' HARVEY - JULES BERR.Y 

Lillaıı Harw.) in ~ol~ ı;üı.rl bir filmi: 

Bundan üç ay kadar evvel, , 
Foka şirketi yeni bir film yapmak 
iİatemiş, bu filmde erkek rolünü 
Şarl Farrel'e varmiş fakat kadın 
rolünü, Janet Gaynor' a değil de 
bir başka kadına oynatmak iste• 
pmiştir. 

! Bu havadis, pek tabii sinema 

i
azeteleri ve mecmuaları ile ilan 
dilince, !İrket, Amerikanın dört 
ir taraf mdan binlerce mektup 
lmağa batlamıfhr. Bu mektup• 

E
da, niçin Janet Gaynor • 
Şarl F arrel ile beraber oyna-

madığı soruluyor ,bunun yapıl· 
aması isteniyordu. 

Janet Gaynol' ile Şarl Farrel 
Birisinin İsmını işittiği -

Şirket, bu kadar büyük bir ala· 
ka karşısında verdiği karardan 
geri dönmüf, iki artisti biribirle· 
rinden ayırmamağa karar ver
miştir. 

miz filmde, ötekini muhakkak 
bulurduk.. Şarl F arrel ile Janet 
Gaynor biribirlerinden hiç aş.rıl .. 
mazlardı. 

Bu iki artist F oks şirlCetinin en 

mühim ar!İstlerindendir. • lstan
bulda, bu şirketin filmlerini, bü
yük sinemalar pek az gösteriyor
lar .. 

Çünkü bu müessese, Amerilia
lıdır, ve filmlerini Avrupadan zi-

Bu suretle Janet Gaynor ile 
Şarl F arrel Amerika halkı tara· 
fmdan en çok istenilen ve sevilen 
çift oldukları anlatdmıt oluyor • 

Rus Re,jisörlerinden 
Sinema harikası 

biri bir 
yarattı 

Sovyetlerin, ve dünyanın en 
büyük rejisörlerinden birisi ve 
hvvetli bir ihtimalle en birincisi 
aüphenz S. M. Eisenstein'dir. ' 

Evvela, Eisenstein, sadece Mr 
s:oejisör değil, bir !air, bir ediptir. 
Sonra, musil<t ve resimde yüksek 
bir ıelahiyet ıahibidiw. Bütün ve 
tam manasile miikemmel bir ar .. 
tisttir. 

Eisenstein'i Avrupalı ve Ameri
lialı sinemacılar, münakkitler, bü
büyük bir rejisör olarak kabul et
melde beraber, onu, "Sovyet iblu .. 
hu,, filmlerden başka çeşit film .. 
)erde muvaffak olamıyacağını 
söyleyip duruyorlardı. Eisenste .. 

in, bu iddialara küçük, küçücek, 
üç beş yüz metrelik bir film yap· 
makla cevap verdi, kendisinin 
yalnız "Sovyet üslubu,, nun değil 
"burjua,, hislerinin de en mükem· 
mel rejisörü olabileceğini ispat et. 
ti. 

Eisenstein'in yaptığı bu filmin 
ismi, (Romance Sentimentale) 
yani (Hissi romans) tır. 

Bu küçük filmde, mevzu tat
min edilmemiş bir aşkın sonbahar 
ile ilkbahar hatıralarıdır. Filmde 

unsur olarak kullanılan şey tabi
at vemuıikidir. Aktörler ise bir 

kadın, bir köpek ve me§hur hey· 
keltraş "Rodin,, in heykelleri! •. 

{Hissi Romans) bir tek ro
manstan ibaret değildir. F evkala

de klasik olmuş, her gün işide 
i!ide kulaklarımıza hiç yabancı 

olmıyan bir çok musiki ve Rus 
çigan romanslarmdan mürekkep 

Fllmln baıhca unsurlarından "Tabla•,, tan bir manzara 

bir " kül,, lük sonbahar fırtınala- etmek istediği eski bir aık hatıra
rı ile, ilkbahar çiçeklerine, harı- sının inkisarlarına tercüman olan 

kulade Davudi bir .... bir kadın tabiat manzaraları ve hadiseleri

değil de, bir hünsa ıeıinin ifade nin evlenmeıinden doğan bir tiir-

.DUnden itibaren ME.t'F:R stncmasm<f!I göstÖnimc~ başlanan (Palyaç~ 
mmıncıcn. bir sahne.. 

F evkalide modem bir sana- ve kadın geceyi Palyaç, 
toryom, hastalan rahat ve sakin kollarında geçiriypr. ~ 
hastalıklan mubayyeL Güzel Kuick Palyaço kıyafetin~e ~ 
Madam Davson da bu inziva- ka7andığı bu muvaffakıy I 
gihın misafiridir. Maksim Ma- pek memnun değildir, bet IJ 
dam Davson'un ümitsiz aşıkıdn-. bahasına olursa olsun k• il 
Fakat her gece Madam Davson Palyaçodan soğutmak lizıdl~ 
bu ıavallı aşıkı oyalar ve Apol- Oyun arkadaşlanndan b ..... 11' 
lo tiyatrosunda oynayan ve her sarhot bir halde kendi ~ 
ııece dolu ve kalabalık bir halk tine sokuyor ve kadına m k,ı_' 
tarafından alkıılanan Palyaço ediyor ve kadımn teessllril ; 
Kuick'in seyrine giderdi. şısında Palyaçonun k_end~ 

Palyaço'nun bu sarışın kadın 4'•8'-•• •• bv -bDenın 1 
üzerindeki tesiri nedir ki her tep olduğunu itiraf ediyor,. 
gece tiyatronun aynı locasını kadın inanmıyor. . iti' 

Madam Davson müteessif ..Jf işgal ediyor. k · · ti ,..-. 
Bil' gece Madam Davson sa- kiki Kuick'i görme ıçın Y ~ 

natoryomda verilecek bir müsa- ya gidiyor. Kuick locasında b,,. 
mere için görüşmek vesilesile mz oturan Madam Davso~ 
Palyaçonun Jacasına gider, fa. kesin gözü önün~e • ku 'I 
kat kapmın önünde şehir kıya· ahp tiyatronnn kolıslerı?e ~ ;' 
fetinde duran Kuick'i tanımaz. kaçıyor, müşteriler yem bır lıt" 
Palyaço kendisini tiyatro direk- mara zannederek alkışlanı• 

\ törü Henkel diye takdim eder dırlar. ~ 
~ ve beraber yemeğe giderler. Kapab perdenin ark ;ıJ 
· Kuick her gün Madam Davso· müıteriler zevkle şu muha• 
nu ziyaret etmektedir, zira aşık dinlemektedirler: ·d' 
olmuştur. Maksim kıskançlık et· - Kuick ile beraber gı 
mek isterse de rejim harici misin ? .. 

ki - Hay1r ... 
Palyaçonun getirdiği yeme er _ Henkel'le beraber ? ... 
onu tatmin eder. Fakat bir ra- - Hayır... . 

01 
4' 

kip daha var o da Palyaço Ve yüzünden makyaJ1 

kendisidir. Kadın Heiıkel'den maskesini çıkararak: 
haşlanıyor fakat Palyaçoyu se- - Ya benimle .•• 
viyor. Cevap bir busedir... ,1, 

Sanatoryomda verilen müsa· Fakat bu sırada perde bd"' 
merede Palyaço ve Madam mış alduğundan halkta ot• 
Davson beraber yemek yiyorlar ıahit olup şiddetle alkışlı~ 

.. ·········:::il ................................. · ........• 1::=11:=:=:: :: : ::::::::::::::::: :::: ::: ::::: ::::::::: •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dir. 

' 

Eisenstein bu f~lmind~ ~~lakla· 
.rımızı en müheyyıç musıkı ıle dol 
r dururken, bu heyecanı fevkalade 

teyit eden resim parçaları, daha 

doğrusu lavhalarla da gözlerimizi 

alakadar ediyor ve bu birleşme-

" Melo ,, yu 
1 

ıet 
katletın ş ># 

e••elı j Bundan bir müddet eıet 
, 111ethaır baf ri Bernestayn m ~ 

1 . 1 ndıgııı ı 
(Melo) nun filme a 1 ldıi•Jll 
rada yazmıştık. Haber ak 11a;ıi~ .. b f'l serin e A..ıtl za gore., u ı m e t~ ı-· 

den o kadar yüksek bir san' at benzemiyormut· Hat ~, çılı-' 
. t yen• hissi ile doluyoruz ki, oracıkta, 

bu film bitmeden, bizi elinde tu· 

tan sihirli tesir sönmeden onun 

tadını hayatımızda bir daha tala-

mıyacağımıza emin olduğumuz • 

dan hemencecik ölüvermeği bile 
düşünüyoruz. 

Eiaenatein, bu küçük filmi ile, 

Bernestayn Parıs e de: 
haftalık bir edebi gaze~~l ııot1il ' degJ 1 di I 

- Bu eser benıın h ·f e 
ta rı ' bir Alman piyesinden . ııo1 

ı . . d üzerıne 
miı:.tir. smımı e l 

:r d" or ar· ~ 
muşlar istismar e •Y "'"'' 

kale ya ·tt' Diye bir de 111a ·rJıet• 

bu filmi yapan Na tan b '1~~ 
•iddetli bi..- hücumda u büyük şaheserini yaratmış olu- :r 

yor. tadır. 

fa. Ne yazık! 
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.,.zevç - Yeter artık, bana daima eski kocandan bahse· 
•rorsun ... 

b Zevce - Demek mUstakbel kocamdan bahsedersem bUs· 
U tUn kızacaksın ha ı .. 
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Düello şartları 
~ İk~ Fransız, ikisi de hiribirini pışmanızı teklif ettik. O, bunu 
hkır edilmi§ addederek düello· kat'iyyen :r.eddetti. Ne teklif edi
~ karar vermişler. İki taraf §a- yor biliyor musunuz? Otuz adım
.lllerini göstermiş. Bunlardan bi- dan ..••• • 
1 lcendisine çok emin olduğu için - Demek ki ken<lisine güveni-

İtlerine: yor. Otuz adımdan kurşununu i· 
- Düşmanım hangi silahı ve sabet ettirebileceğini ümit edi
:~gi .şartları teklif ederse kabul 
ltıiz ! 

flemiş. Sabitler hasım tarafın 
İtlerile karşılaştıktan sonra e· 

. )ce ınahzun ve meyus geri gel
•tler. Kendisinden emin olan zat 
llnuş: 

......... Ne var, neden meyus görü
lı}'oraunuz? 

yor. 
- Hayır, kurşunla değil, otuz 

adımdan meçle düello edecek ... 
- Öyleyse kendisine söyleyi· 

niz, ben Marsilyaya gidiyorum. 
Oradan düello edeceğim. Çünkü 
kılıçla ancak beş yüz kilometre
den düelloyu kabul edebilirim. 

Mechul ........ Düşmanınızı itidale davet 
ltı k ı Ço çalıştık. Fakat muvaffak Mahallenin pek itibarı olmıyan 
~:ltıa.dık. Son derece ağır şartlar erkanından biri ölmüş, iki komşu 
-~ t'tteyan etti. Düelloda muvaf- onun cenazesini takip ederlerken 

olmanız imkansız gibidir. biri ötekine sormuş: 
' Neden? - Neden ölmüş acaba?. 
-........ Çünkü evvela kendisine ta- - Neden yaşadığı malum mu 
t\ ile ve yirmi adımdan çar· ki neden öldüğü bilinsin!. 

llllllllilHmııODllllUJlllilll!UlllJll!Jlll l lı r. diılUlllil!! •• il 1 1 ı' 1111!' IQ lr !lll!Ulllll'llllJl!ll!lllll!l!I ll!UllilUUllilJliilll!!ll!ll!!Il!l!!llll!l!D 

Sarhoşun avdeti 

........ ,,~....._...,,.,... ............... , ......... - ... , '"""'''''''''"6 

~~- ~~== ~ '•ı: beni bekleme yat, belki ben geç gelirimdemiştlm. 
Oluyor, daha ne kadar yatayım a Beyefendi ? 

~ . . 
_..t :: . ' 

ıııııımwıııın mrııı 
Rutubetten hoşlan
mıyan bir adam 
Srtkı Efendi yıkıla kakıla ma• 

hallesine geldiği zaman civarda 
dehşetli bir kalabalık gördü. Ona 
buna: 

- Ne var, ne toplanmışlar? 
Diye sorduğu zaman "yangın,, 

cevabını aldığını sanıyordu. Tam 
evinin önüne gelince haktı ki bir 
takım taslı adamlar hortumlarla 
kendi evini suluyorlar. 

Dayanamadı, hemen ileriye 
atıldı ve şiddetle bağırmaya ba§• 
ladı: 

- Hey, yahu, ne yapıyorau• 
nuz? Bir kere evin sahibine sor· 
mak yok mu? Belki ben rutubet• 
ten hoşlanmam. 

iltifat 
K. Hasan Efendi merhumun 

artistlerinden Recep Efendiye ge· 
çenlerde bir arkadaşı sormuş: 

- Yahu vaktile siz Direkler a• 
rasında oynarken ahali şanoya 
çürük yumurta, limon kabuğu, do
mates falan atarmıf, doğru mu?. 

- Doğru amma çoğunu Hasan 
merhum kapardı. Bize bir şey kal 
mazdı kiı! •• 

oınnnınııımıııın :ıııııurııııııııııumıııuıııııınıımnüliililillidillın11111111rw 

Dalgınlık ve alışkınlık 

Ebe - Bir o§lunuz dUnyaya 
geldi Efendim •• 

Kasap - Yahu, burada yüz 
dirhenı et yok be ... 

Sarho,- Allah,Allah .•• Gene 
beni bu demir parmakhğın 
arkasına ne diye llktrnız a 
insafsızlar ... 

uımııııuıııımııııuıııınumnııııııııunınr.uııınuııııuııınuıınırıııuııııilluııııuııınıııırıııııı 

Yok, yok ••• 
Bir ticaret işi için Avrupada bir 

hayli dolaşan Nadir Beyle karısı 
küçük bir kasabada yerleştiler ... 
Orada bir kaç ay kalacaklardı. 

Bir gün Nadir Bey kansına ka
sabanın garabetinden bahsedi • 
yordu: 

- Zannederim ki bu kasabada 
kocasını aldatmıyan bir tek ka
dın var. Herkes aldatıyor .. 

- Ben de dikkat ettim, halti
katen hepsi ihanet ediyor. Fakat 
bu bir tek kadın kim?. Onu bil
mıyorum .. 

- Canım bilirsin, düşnsene .. 
- Çok düşündüm, hiç kims~-

yi hatırlayamıyorum •• 

ımı1111ıımıımı ıııııı 

- Baba, ben bUyUrsem senin anneni alacağım .. 
- O nasll lakerdı öyle, terbiyesiz f,, 
- Ne kızıyorsun, sen de benim annemi al,.,ışs111 ya •• 
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Azrail işitmesin! 
Zaro ağa Amerikada iken ken· 

diainden elli yaş küçük, yani an
cak yüz yaşında bir delikanlı tak
dim etmişler. Zaro ağa bu asırdi
de küçüğü ile görüştüğünden pek 
memnun olduğunu tercüman va
sıtasile anlattıktan sonra: 

- Azrail bizi unuttu! 
Demiş. Zaronun mülahazası A· 

merikalıya tercüme edilince bu 
zat birdenbire telaşa düşmüş ve 
şahadet parmağını dudaklarına 
götürerek: 

- Sus, işitmesin! Demiş .• 

Unutkanlık 
Hüsnü Efendi hasisliği ile meş· Bir gün elinde kürdanla koşa 

hurdu. Onu mahallede, caddede, koşa bir lokantaya girdi. Bir gar
alış veriı ettiği dükkanlarda cim- sonu buldu. T ela~la: 

riliği ile tammıyan yoktu. Yal- - Garson, dedi, ben demin ye
nız kendisi böyle bir huyu oldu- mek yedimdi. Bir şey unutmuş 

ğundan bihaberdi. Kostümün en muyum?. 
adisini, gömleğin en aşağısını, ye· Genç garson Hüsnü Efendiyi i· 
meğin en kötüsünü intihap et- yi tanıdığı için güldü: 
meyi zevkine daha uygun buldu- ı - Evet, dedi, gene bahşişimi u· 
ğu kanaatinde idi. nuttunuz .. 
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- Adil Bey burada mı Efendim ? 
- Hangi Adil Bey, burada iki Adil var, birisi Ahmet Adll, 

di§eri Mehmet Adil. ikisi de kardet;tir. 

- Efendim, iz mirde bir hem,ıresi olan AdllBeyi a r1yorum. 
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İzdivacın, kadınla erkek arasındaki 
kopmak bilmiyen bağın sebepleri 
Aşk, sebatsız ve mütelevvin ı dır. Ailenin mukaddes kanunla -

midir? Vazife,ona sebat ve istik· rına ve yeminlerle müekket ta -
rar verir; kendini beğenen ve ahhütlerine rağmen, hayatını 
kendini düşünen bir şey midir? kendininkine bağlıyan bir kadı -
Onu, ihlas ve teslimiyete sevke • nın haklarına hürmet etmiyen bir 
der; kirli ve kibirli midir? Onu erkek - karşılıklı zevklerini tat· 
afif ve hürmetkar kılar. min etmekten başka - araların -

Kalbin haklarından ve ebedi da hiçbir taahhüt olmıyan ve 
taahhütlerin imkansızlığından bağlı kalmak için başkaca hiçbir , 
bahsederler: Evet, tasdik ederiz sebep bulunmıyan diğer bir ka • · 
ki kalbin bir takım hakları var· dmın haklarını muhterem tuta • ı 
dır. Fakat bu haklar; karılık, ko- bilir mi? 

calık rabıtalarını kuvvetlendir - Evet, aile bilakis, kadmm ha- , 
mek için kuvvetlenebilir, bu ra • misi olan bir ocak, şeref ve hay -
bıtaları kırıp koparmak için de • siyetinin mahfuz kalacağı bir o -
ğil.. Şu halde "Kalbin hürriyeti,, caktır. İlahi kabiliyetlerinin pak 
yerine, "Kalbin sadakati,, pren - ve nezih kalacağı, insanlığın de • 
sipini ikame etmek lazımdır; böy vam ve beka vasıtası olan vücu • 
le yapmakla, kalbe daha güzel dunun daima tathir ve takdis cdi
bir pay, daha temiz bir şeref ay· lcceği yegane mabet bura5ı~ır. A
rılmıı ve bilhassa, kendini tesa - ilenin dışında kalan bir kadın, 
düflere kaptırarak mütemadiyen hele kendini feda etmiş bulunur· 
hedef değiıtirmekten korunması· sa, bir alet veya bir oyuncaktan , 
na hizmet etmiş olur. Hali:; ve başka bir şey değildir. Her kim 
manevi bir his olmak haysiyetile ki aile bahsinde bir halaskar gi
aala misal ve hakikati olmadığını bi boy gösterirse, her ki.m l~i ka -
iddia ederek bu "sadakat le is- dına, serkeşliği ve sapıklığı bir . ,, 
tıhza edenler var; fakat biz, hu halas ve necat vasıtası diye tel • 
~adakatin kolay bir şey olduğunu kin ederse, tilki postuna bürün • 
ıleri sürmedik. Biz, doğruluk ve müş bir kurt gibi her şeyi istiyen, 
iyilik namına - en bayağı ve en fakat buna mukabil hiçbir şey 
yüksek duygulardan hangisinin vermiyen riyaldir bir z".lim ve 
ölçü olarak alınması lazımgele - hakarete layık bir muhtekirdir. 

VAKiT 

Alınan yada ............................ 

a 
Fırkalar tarafından 

sıkıştırılıyor 
Berlin, 16 ( A.A ) - Sosyal 

demokratlar şimdiki Alman baş 
vekili ile müzakeratta bulunmak
tan istinkaf etmektedirler. Sos· 
yalist fırkası, M. Von Papen'in 
davetine icabet etmemeğe karar 
vermiştir. Fırka. yeni bir temer
küz hükumeti teşkili müzakera
tma girişmek istemiyor. Bu kü
rarın verilmesine sebep olan 
noktalar oluyor. Bunlar: Başve
kilin sosyal demokratlara karşı 
gösterdiği hu~unet, Münih'le 
söylediği bir nutukta sosyalist
leri millet düşmanı diye tavaif 
etmesi ve sosyalistlerin kanaatin
ce fırlcalarla müzakerenin başve· 
kile değil Hindenburga ait oldu· 
ğu kanaatinde bu~u:ımalarıdır. 

Diğer cihetten hali hazırda 
Munib'te bu!unarı Hitler M. Von 
Papen ile müzakerata girişme· 
mel< haklundaki kararında ısrar 
ediyormuş. 

Tahripç lere ceza 

Berlin, t6' ( A.A) - F evka
Jade mahkeme, tramvay ve oto
büsciJer grevi esnasında tahribat 
yapan iki kişiden birinin 6 diğe. 
r;nin 8 ay hapis edilmelerine 
karar vermiştir. 

ceğini sorarak - "sadakat,, in İzdivacı, yani kadın ve erkek Fon Papen Berlinde 
mecburi olmasını istiyoruz. Kal • arasında kopmak bilmez bir bağ· Eer.in, 16 (A A) - Başvekil 
bin temayüllerine - her türlü he" lan.mayı icap ettiren ikinci sebep, Fon Papen, bugün Berline avdet 
vesleri birer irade hükmünde o • çocukların emniyet ve mahzuzi • etmiştir. 
lan müstebit bir hükümdara itaat yetidir demiştik. Çocuklar, bakıl· l't.umaileyhin siyasi fır1'alar 
eder. gibi - tabi olmak lüzumu - mıya, hem de el birliğiyle ve fa- ı , •1 .. ·· k 1 

rüesası ı e yapacagı muza ere er 
nu iddia edenler, "ihtiras,, ın ta- sılasızca bakılmıya muhtaçtırlar. yarın başlıyacak ve ihtimal bü· 
rihini pek az biliyorlar. Takdir et- (Devamı ı·ar) 

tün gün devam edecektir. 
miyorlar ki, bu temayüllerin baş- __ ·-- __ _ --
I Başvekil perşembe altşamı ce· 
ıca menbaları "hayal,, den iba • M. Hoover '\e M. Roo~e\•elt nubi Almanyaya hareket edece-

rettir; bu ise, bizi "hiç,, e tapın- arasında te~riki mesai 
dıran yalancı bir "hassa,, dır. Şu ğinden Reis:cümhura raporu an· 
h ld k nl Nevyork, 16 1A.A) - M. Ro- cak pazartesi gtinü talcdim ede. a e ıaı ı ığın ve sapıklığın 
k l l osevelt, hnrp borçları g:bi mii- bileceg~ i söyleıımektedir. ı avuzu <> an bu yalancı hassa -

b. · him meselelerin rı...ünakaşasında mn ızı sevk ve idare etmesine 
1 M. Hoover ile lşriki mesaiy~ razı o abilir miyiz? Bu mahiyette 

b . k karar vermesi üzerine bu lıare-ır ılavuzun emirlerine körü kö-
.. k ketini tasv;p eden yüzleıce tel-

rune apılmakla •ahsiyetimizden f ı M R h 
'S gra a mıştır. ı. oosevelt, e-

tBama.mb en sıyrılmıı olmaz mıyız? niiz rahatsız olduğundan reisi-
iz, u sözleri yalnız ve yalnız 

'h · , cümhurla görüşeceği saati tayin 
ı tırasın arı~lığı ve gev§ekliği edememişt.r. 
hakkında bırkaç necip düşüncesi 
olan kimselere söylüyoruz. Haz 
ve zevkten baıka kanun tanımı -
yanlara, me§ru kılavuz diye cılız 
ve ıefil duygulara kapılanlara 
söyliyecek hiç bir sözümüz yok • 
tur. 

itiraf ederiz ki kalbin, hiç çö
zülmez bağlarla bağlanması için 
ciddi ve esaslı sebeplere lüzum 
vardır. Biz, hu hususta ehemmi -
yeti inkar edilemiyecek iki mü • 
him sebep dii!Ünüyoruz: ı _ Ka
dının feref ve haysiyeti. 2 _ Ço
cukların menfaati. 

Cenubi Amerika da 

Santiago de Cbli, 16 (A.A\ -
La Pazdan bildiriliyor: Son iş'a-
rata göre San Vedia ve Boke
ron harpleri amansız o'.muştur. 
Paraguaylılar 200 telef, mecruh 
ve esir vcrdi!er. E'o l:vyalılar 500 
tüfek ve 40 mitralyöz iğtinam 
ettiler. Arse mıntalcasında Bo-
livya tayy<ıreleri Paraguay kuv
vetlerini bombardıman etmişler
dir. 

Ingtl'z veliahtı 
Bclfast, 16 (A A) - Prens de 

Galles, } eni parlamentonun kü
şat resmini icra etmek iizere 
buraya glmiştir. 

Prens, hararetli bir surette 
karşılanmıştır. 

Biri kavi, diğeri zayıf olan iki 
varlık arasında, eğer birini diğe
rine karşı himaye edecek hiçbir 
rabıta, hiçbir kanun, hiçbir vazi
fe duygusu mevcut değilse hiç 
şüphe yoktur ki zayıf olan taraf, 
kavinin zulüm ve kahrı altında e· 
zilir. Aile müessesenin yıkılması Graf Zeppe inin son 
mukadderse bu, ancak kadının e- tecrübesi 
zilmesini intaç edecektir. F riedrichafien, 16 { A. A.) -

Bazı kimseler aileyi kadının 1 Graf! Zeppelin balonu bu sene
esaretine ve erk~ğin istibdat ve 1 ye aıt son tecriil:-esini yapmıştır. 
ceberutuna bir sebep gibi göster - IBaikasının malını satarken •• 
mek isterler. Halbuki aile bilakis 1 Galatnd a· h L v d ... a ıra ane soı:rngın a 
erkeğin gemi ve dizginidir: Aile, oturnn Elcninin dostu Vahram 
erkeğin zalim hodbinliğine, _istih· evden aldığı yatak yorgan ile 

~a~ar gururuna, do:'11?ak bıl~ez iki duvar halısını satılığa çıkar· 
ıftıhalarma, heveslerının hnfıf • mlş, Elcninin şikayeti üzerine 
liklerine kartı koyan bir nizam • yakalanmışlar. 

/
1 ı ansı~ p I ti. n ı .............................. 

Teslihat 
Meselesinde Fran. .. 
sız, lngiliz fikirleri 

Cenevre, 16 ( A A.) - Ter· 
ki teslihat konferansındaki sala-

hiyet sahibi İngiliz mehafilinde, 
.Sir Jo'm Sirr.on'un ancak per· 
şcmbe gi.:nü mlidahalc ederek 
ingiHz noktai nazarını izaha dün· 
den karar ~:ermiş oldu~u söy· 
lenmektedir. 

s:r John Siıron'un bu kararı, 
Fransız p'anmın neşrinden sonra 
Berlin mebafılince ittihaz o!unan 
hattı hnrel~etle kat'i alakadar 
değildir. Esıısen bu hatti hare
ket, ingilız hariciye nazırı üze· 
rinde büyük bir sui tes;r yap
mıştır. 

l!erlince, Fransız planına kar
şı sarfedılcn haksız ve mevs'm· 
s'z tenkitler hakkında sureti u· 
mumiyede iğb:rar göc;lerilmektc· 
dir. 

Ne S:r Jobn Simon, nede İn
giltere hükumeti Fracsız teklif
lerinin heyeti umumiyesine mü
sait O!an noktai nazarlarım tadil 
etmiyeceklercir. İngiliz matbuatı 
tarafından bu p'a'la ltarşı gös· 
terilen hemen samimi kabul tar· 
zı, hariciye nazırını hattı hare· 
kelini değiştirmemiye scvket
mektedir~ 

Yanlış ve haksız kararlar 
( IJaş tarafı l inci sayıfamızda) 

kn haksız bir tecavüze uğrama
r.uş olsaydı İngiltere silaha sarıl· 
mıyacak ve senelerce harbe de
vam etımiyecekti. İngiltere Belçi 
kaya muavenet etmekle şerefini 
muhafaza etmiş ve gözetilmesi la
zım gelen beynelmilel bir adaleti 
müdafaa etmiştir. Ayni zamanda 
büyüklerin tazyikile bunalmış u· 
fak milletlerin serbest yaşamala
rını temin için çarpışmıştır. Harp 
neticesinde yeni teşekkül eden 
devletlerin hudutları layıkile tes· 
bit edilemiyerek adalet tam ma· 
nasile tevzi edilmemiştir. 

Çünkü herkes bilir ki müttefik
lerimizin her birisi sulh konf er an· 
smda masa başına geldikleri za· 
man ayrı ayrı düşünceler taşıyor
lardı. Başka başka gayeler güdü
yorlardı. Bu hususta sulha hizmet 
edecek mutediliine fikirlerimi ka· 
bul ettirmek için çok uğraştım .. 
Onlar elde ettikleri muvaffakı· 

yellerden zahmetsizçe neticeler 
almak istiyorlardı . 

idi
çok işe yarayac~ğı zihabında 
ler. k· 

A vrupanın Balkanlaşınaıı h• ı.ı 
kında tenkidatta bulunanlar lıİ 
saatte Avrupa h~rbinden eY'led 
hudutlarını muhafaza etseydi "' 

A"" ha mes'ut olurdu diyorlar. 
b . d adale· 

rupada devletler eynın e . Jet 
te hürmet edilmesi için Mıllet 
cemiyeti teşekkül etti. . 

d·1 ed•• Haklarının müdafaa e ı nı . 
ğini gören milletler beklediklerr' 
ni bu cemiyette de bulanıaynıc:I 
inkisarı hayale uğradılar. Bunuıı· 
la beraber bu cemiyet daha he
nüz rrenctir. Müsmir neticeler .,e-r 
mesi"' içi~ daha beklemek la~ 
dır. Diyebilirim ki badema Ce~S
yeti Akvam 1914 Temmuzun 
gayri şuuri ve feci bir !ekilde ~ 
ku bulan bir harbe bir daha 
saade etmiyecektir. Bu hizi,Tll İ 
kıymeti çok yüksek olan bir 
zançtır. Silahların azaltıl mat• 
doğru atılan metin hatveler ~e 
meselenin ilerlemesi hunun h• 
olmayıp bir hakikat oldui1J11 

gösteriyor. 

Onlar mutedilane fikirlerin tat- Beıeriyetin bir daha çarpıt tir 
bikinden ziyade kendi arzularına ması için şimdiye kadar g~ıte 
göre hudutların çizilmesi daha len gayretler botuna değil:-
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Pek Acıklı Bir 
Mese\e 
M -=e 

(IJaş tarafı 1 inci sayıfada) 

nuna göre satılan mallard<ın yüz· 
de beş tahsil harcı ve yüzde üç 
ücr~ti veka1et alınması icap edi
yor. Halbuki Emniyet sandığının 
satış yaptığı tarihler..ie bu harç· 
Jar yoklu. Ne para veren san· 
dık, ne de para alanlar bu 
nu bilmiyordu. Yalnız yüzde 
on iki faiz ve yüzde üç komis· 
yon ile istikraz a:<tini yapmış 
bu'unuyorlardı. 

Şimdi böyle büyük bir külfet 
ve masraf daha il~ve edilince 
borçlunun yükii belini büküyor 
ve ağırlaşı} or. Yani fa:z ve bu 
masraflar bin·nce yüzoe 23 ü bul
maktadır . 

Emniyet ~c.adığınm icra daire
sine verme'< fz;!re hazırladığı 
listeye göre bu kabilden o:up 
müzayedeye çıkan:ması ıstene· 

cek gayri menku lerin şimdilik 
ycltii:ıu 4000 dört bini l:u'uyor· 
muş menkullerin d.:ha fazla o'.a· 
cağ. şüphcs"zdir. Bu kadar ço c 
mal miizayedeye çı'<arılırsa bit· 
tabi kıymetleri düşec~k ve pel.c 
acıklı bir ırat ve em'.ak <lö~<iimij 

ve ev, bark yıkımı olacaktır .. 
Nazarı dikkati celbetmt:k bizim 
boıcu11uı, tuna bri çare bulmak 

Yunan emlaliinin 
satışı 

firari Yunan em akinin satış 
işlerini tespı t için kurulan ko · 
m"sro ı ikinci top'anmasını cu· 
martcsi günü Z•raat bankasında 
yapacaktır. 

Ankarada maç 

Ankara futbol heyetinden: Cu· 
md gJnü Oinanacak lik maçları 
aşağıya yazılmıştır. 

Altınorclu · l\fohafız Gücü ık"n· 
ci takımlr.rı saat 13,30 da Altın· 

ordu· Muhafız Gi:cü birinci ta· 
kımlan s'at l 4.45 hakem Nüz· 
het bev. 

B r infilal: 

londra, 16 (A.A.) - Glasgov 
da vukua gelen bir inHla'< neti
cesinde maden ameles nden 4 
l<işi ölmüş, 11 kişi ağır surette 
yaralanmıştır. 

Limanda iki vapııt 
çarpıştı 

( lJaş tarafı 1 inci sayıf od0f~i 
ma vapuru ile karşılatmıttır· ıı· 
vapur birdenbire karşılaştıklat',~ 
dan müsademenin önüne geÇOI , 

·~ ıçın yapılan manevralar netı ,,sıı 
siz kalmış, Güzel Bandırll'~ıeıı 
önünde bulunan baston deJI , 
sivri direk Şirketihayriye 'l•P" , 

runun güvertesindeki yolcu ~ 
marasmın pencerelerini ~ }il 
içeri girmiştir. Kamarada hif 
şeyden habersiz oturmakt• ~ 
yolcular arasında cam ve pe ~ • 
relerin kırılmasile hasıl ol•tl,...,.,, 
rültü büyük bir telaş uyaııd• 

1
• 

herkes vapurun battığını z_,,ıt ,J: 
derek güverteye dağılmıtlat~ 
cular hep bir tarafa toplaııd .ı;: 
için bir aralık vapurun de'l~~-1" 
si hile baş göstermiştir. )'Jı dil' 

k
. e 

yolcuların heyecanı tes ııı ;/ 
miş, vapur yarım saat teebbJ"' 
köprü iskelesine yanaşınıttıt·/ 
gaşahk arasında yolcular ~ ' 
da bir hanım telaş ve heY 
dan bayılmıştır. . ~ 

Şirketihayriye işletıne :.,,,. 
kazanın mes'uliyetini cuzekt'dit' 
dır.ma vapul'una atf etaıe ,JO ' 

'l il dS D Sirket tarafından verı e tJt' 
~ata göre, 51 numaralı ."•P;aıret 

h. bır ~ ' 
sırada kalkan ve ıç I aaıt 

G"ze ır ' 
vermeden ilerliyen ~t ıııı"''·~ 
dırrna vapuru çarpınış, eti~1 

ranın düdük çalnıaııı 11 

kalmıştır. ~ 

JaponY3 

'd faali" Mançuri e k 
yete geçe:eJ•P.~ 

To'<yo, 16 <AA) . 11iter1 t 
askeri rüesası, Mançur.ı e 1'111 

Ç ıJJIY 
karşı harekete ge , 

. .. ·· ktedir. fi 
vcrmış goıunme . \jefJ ıJ' 

. . · · Supıntı .,0ıı 
Asılerın reısı al• .. J' 

rafı"Jdnn fidye o'.~rak. ")İti f -'• 
1 s·'I• . '"' Jaıı 250 Japo:ıya 1 ~ ~ beofl~1j o'nıası göze aldırılacag ~1• 

C L • hovd•11 
T o'< yo ve amc · 
kar'a takv:ye kuvvetler• 

rilm'ştir. 



"diyede : Vasıf Ahsen 

••itik mUsabaka.nız bitti, 
... realmlerl a1raaı ile 
.... ıroruz. 

birbirini alllyorler .. 

1 Kartpostal mUbedeleal 1 

Arkadaş arıyorlar 
§ Kartpostal mübadele ediyo

rum. lstanbulda Vakıt gazetesi 
vasıtasile D. K. 

§ lzmirde bmirin kartlarım, 
manzaralarını, bina resimlerini 
gönderecek bir arkadaş arıyo· 
riım. Vakıt : Z. Z. 

§ Bilhassa Ankara, lzmir, Sı
vas, Samsun, Adananın kartla
rile lstanbul manzaralarını ve 
istenilen fotoğrafları mübadele 
ediyorum. Yakıt: R. M. 

§ Türkiyenin her tarafının 
manzaraları ite lstanbul manza · 
ralarını mübadele ediyorum. 

Yakıt: R. K. 
~ Memleketin dört bir köşe· 

sinin fotoğraflarından bir kollek
siyon yapıyorum. Her fotoğraf 

•gönderene iıtediği şekilde foto· 
ğraf gönderiyorum. 

Vakıt: Y. N. ... ...., __ 
:ı:.-:::::::::::::::::::::::::: :: ::: :: ::: : :: : :: :1::::1::: ::: :::::::::::: ::::::: :::::: :: : :: : :: :: : :: : ::: : 

VAKiT 

.................................................. : : : Büyük Adamlar : . . . . .................................................. 
Nobel mükafatını 

koyan Nobel 
Bu hafta Nobel mükafatı 
verildi. Bu ne demek? Bu 
mükafatı koyan kimdir? 

Isveç sanayi mektebi alisi 
muallimlerinden No!Jel'in bir 
oğlu dünyaya geldi. 

- Alfret Nohel. 
Büyüdükçe sanayi adamı ol- ' 

mak için çalışan Alfred, 17 ya· 
şında Amerikada deniz inşaat 
tezgahlarında çalşmayagitti. 20 
yaşında memleketine döndüğü 

zaman mesleiinin mütehassısı 
idi. 

O sene, lngliz, Fransız ve 
Türklerle Ruslar harp ediyordu. 
Nobel hemen bir mevaddı infili· 
kıye fabrikası açtı, Ruslara mü· 
him miktarda mevaddı infilikıye 
sattı, ço para kazandı. Fakat 
harpten sonra işler bozuldu. Çok 
geçmeden lstokholm civarında 
açılacak tren yolları için Nitre 
gliserine ihtiyaç hasıl oldu. No
bel tekrar faaliyete geçti, yavaş 
yavaş başka memleketlere de 
nitre gliserin sevkine ba,ladı. 
Cok lazım olan bu madde teh
likeli idi. En ufak bir sebepten 
patlıyor, her tarafı altüst edi
yordu. Bir çok memleketler bu
nun ticaretini mennettiler. Nobel 
de her memlekette ayrı ayrı 
fabrika açmaya başladı. Alfred 
Nobel milJiyet bilm~z, her za
man : - Ben beynelmilel bir 
adamım.. Çalıştığım yer vata
nımdır. Derdi. 

1896 ıenesinde vefat ettiği za
man mevaddı infilakiyeden 129-
uncusunu bulmuştu. 

Alfred Nobel'in hayatını şöyle 
ayırırlar. 

Alfred 30 ya~ında muhteri, 
40 yaşında beynelmilel bir adam, 
öldüğü zaman milyonerdi. 

* Alfred Nobel ihtiyarladıkça 

BiLMECE: ~ ! dan kazandığı milyonları, insan· 

50 ların refahı için sulh taminine 

ve zenginl~ştikçe fakirlere yar
dım etti. Dinamit fabrikaların· 

kariimize hediye veriyoruz. hasretti. 31 buçuk milyona ba-
17 )iğ' olan servetinin senelik faizini 

11 numaralı bilmecede kazananların isimlerini 21 teşrinisa- o sene içinde çalışan en büyük 
ni pazartesi günkü gazetemiıde okuyunuz. bir adama verilmesini tavsiye 

Q etti. Bunda miJliyet farkı aran· 
k u, .. haftaki bilmecemiz yepyeni bir şekildedir. Çok di~k.at mıyacaktı. 
• •zınıdır. Aşağıda her numarada bir isim vardır. Bu ısım .. Ş d. k d ·ı ·· 
"~•k. yerde şimdiki baJde bir,.ok heceler vardır. Bu hece· * im ıye a ar verı en mu· 

ık "' kafatlar şunlardır: 
• ~t .•ncisi kelimenin esas hecesidir. Yani hece değişmiyecek- 1 _ Fizik mükafatı: X ışığı 
tli:kı heceler diğer numaralarda bulunmaktadır. Bu heceleri mubterii Rontken. 
lthit _koyarak isimleri bulunuz. eu on kelime lise bulunan 2 _ Kımya mükafatı: Alman 
' .r ısrnidir .· k. V H f 

ı ımyager on e . 
... . ' - la t 6 A t ' il - 1• - n - sun - a. 3 - Doktorluk mükafatı: Dif-
' but - tan - zon. 7 - mo - da - sa. teri surumu kaşifi Behring. 
, k - mır - ra. 8 - nu - dı - ray. 4 _Edebiyat mükafatı: Fran· 
' A..la - ka - köy. 9 - sam - zu - na. sız edibi Sulli Predem. 
b~i - ta - Er. 10 - ga - rab - rum. 5 - Sulh mükafatı: Cenevre 
t ~i:\l halledenler arasında bir kişiye bir kol saati, beş ki- salibi ahmer müessisi Han. 

j)•ktt lhürekkepli kalem, 20 kişiye birer kitap, 25 kişiye bi- 11 Nobel mükafatı,, namında-
'tti, St çikolata, 20 kişiye bisküvi, 25 kişiye birer muhtıra ki bu mükafatlar. her s:ne İsveç 

liaı S kitiye de birer kartpostal hediye edcct:ğiz. akademisindeki bır komısyon ta-
'"''''••• ~Cltakalarına isimlerinizi ve adreslerinizi güzelce yazınız. rafından verilir. 
{·~ ""·· ,."""' ..................................................................................................................... . 

•ı: ıı.k .... 
~ qı aye: 

E\bi Efendinin Maceralarından : 

Hacı Mehmet Efendinin diıini avladığının re•midir. 

Hakiki Hikiye : ...... _ ... _____ _ 
iz/anda balıkçılarının sadık 

arkadaşı : Bari 

Glaçesterde bahkçılar namına 
dikilen abide. Bu abidenin 
arka tarafında ( Bari ) nln 

ismi de yazıhdır 

Bari.. Bu İsmi belki Türkiye· 
de kimse bilmez. Fakat şimal 
buz denizinde gezen bütün ba
lıkçılar onun lııkıdır. 

Bari adi bir sokak köpeğidi. 
GJaçster kasabasında sokak ara· 
larında gezer, fırsat buldukça 
dükkanlara girerek yalanır du· 
rurdu. Hemen herkesin peşine 
düşerek gezen Barinin çok sadık 
bir hali vardı. Fakat biç kimse 
bunun farkında değildi. 

Lizzi ismindeki bir balıkçı ge
misinin kaptanı bir gün Glaçster 
kasabasında ufak bir dükkanda 
yemek yiyordu. 

Oo beı gUnlOk .eyyabattan 
sonra yorgun ve hiç bir şey ka
zanamadığından müteessir olduğu 
için boğazından hiç bir lokma 
geçmiyordu. 

Nasıl olmuşsa olmuş.. Bari 
dükkandan içeri girmişti. Doğru 
kaptanın yanına gitti. Kaptan bu 
pis tüylü köpekten iğrenmedi. 
Ona biraz ekmek attı. Fakat 
köpek ekmek yiyemiyordu. Et 
parçası attı. Hayır •• Köpek eti de 
yiyemiyordu. Kaptan kızdı. Ce
binden bir bakır para çıkardı ve 
attı.. Köpek buna da bakmadı. 
Kaptan hiddetlendi. Bir altın çı
kardı ve köpeğin önüm.: fırlattı. 
Hayret.. Köpek altını aldı ve 
ortadan kayboldu. 

Lizzi gemisinin kaptanı bu ga· 
rip köpeği derhal unuttu .• 

.. .y. .y. 

Aradan günler geçmiıti. Lizzi 
şimal buz denizinin dalgaları 
arasında çarpıştıktan sonra tek· 
rar Glaçster kasabasının bu· 
lunduğu limana gelmiş, demirle
mişti, Kaptan karaya çıkar çık
maz bir köpekle kartılaştı. 

Köpek hemen kaptanın dizle· 
rine doğru sürünmeğe başladı. 
Kaptanın yüzüne doğru tuhaf 
tuhaf baktı. 

Kaptan köpeğe ehemmiyet 
vermedi: - Hoşt... dedi .• ve ka
sabanın yo!unu tuttu. Lakin kö
pek kaptanın peşinden ayrılmı
yordu. Kaptan dikkatla bakınca 
altını alıp kaçan köpek olduğu
nu anladı. Yanındaki arkadaşla· 
rına hikayeyi anlattı. 

Bütün gemiciler hemen tecrü· 
be yapmak sevdasına düştüler. 
Hep birer altın fırlattılar. Gü· 
müş, bakır para attılar.. Kapta
nın sözleri doğru idi. Köpek ba· 
kır, hattagümüş paralara ehem· 
miyet vermiyordu. Altınları top· 
lıyordu. 

Köpeğin bu garid adeti kasa· 
ba içinde bir günd~ yayıldı. Ço
cuklar, büyükler ona bir de isim 
koydular •• 

- Bari.. 

Bari, arbk kasabanın sevgilisi 
oldu. Et pek az yer.. Buna mu• 
kabil hep altın paraları toplardı. 
Fakat bu paraları nereye gotü
rür, ne yapar hiç kimse bilmez· 
di. 

.. .y. .y. 

Lizzi gemisi mevsim avına çı· 
kacaktı. Bu av en az 25-30 gün 
devam ederdi. Bari gemicilerin 
peşını bırakmıyordu. 

Lizzi demir alırken denizde 
Bari hiç kimsenin haberi olma• 
dan gemiye atladı. Ambara sak· 
landı. Gemi açıldıktan ıonra 

r meydana çıktı. 

Denizde gemicilere eğlence 
Jaı:ımdır. Barinin gelmesinden 
çok memnun oldular. Onunla 
oynadılar. Eğlendiler. 

Bir ay sonra ambarlar güver· 
teler balık dolu olduğu halde 
avdet ettiler. Bu Barinin uğuru
dur dediler. 

ikinci seyahatte Bariyi yine 
aldılar. Bu sefer gemi iter bir· 
tikte hareket eden diğer iki ge· 
mi de müthiş balık yükü ile döÔ
d üler, seneler böyle geçti. Artık 
Bari, uğur kelimesi ile bir tulu· 
luyordu. Kaptanlardan itibaren 
bütün gemiciler ona en güzel 
muamele yapıyorlar. En iyi yerde 
yatırıyorlardı. Çünkü Bari de ge· 
minin bir tayfası olmuştu. 

* * ~ Bora, fırtına.. Kasırga •• Li:ızi· 
nin çürük teknesi bu kadar fe· 
lakete tahammül edemiyordu. 

Son bir gayret.. Son bir ıe• 
bat.. O da boşa gitti.. Gemici• 
Jer son dakikaya kadar çalııh• 
lar .. Fakat Lizzinin artık takatı 
kalmamıştı. Birdenbire delindi •• 
Su müthiş bir tufan halinde cı
lız geminin teknesine girmeğe 
başladı. Gemiciler son gayretle· 
rini de yaptılar. Fakat her şey 
boştu .. Koca gemi yavaş yavat 
şimal buz denizinin dalgaları ara• 
sında kayboluyordu. 

Gemiciler büyük kayığa dol· 
dular. Gece, gündüz demeden 
lzlanda yolunu tuttular. Hafta
larca açlıktan sonra Glaçister 
göründü .• 

O zamana kadar kayığın bat 
altından kafasını kaldırmayan 
Bari hemen sıçradı. Kaptana, 

Beri bakır para almazdı, o 
en az bir albn isterdi 

gemicilere yaltaklanmıya baıladı. 
Kaptan çok müteessirdi. Gemi 

batmıştı. P~rası yoktu. Bariyi 
görmüyordu. Lakin Bari o kadar 
çok yaltaklandı ki.. Kaptan o
nun tüylerini oktadı .• Bari tekrar 
yaltaklanmağa, kaptanın yüzüne 
garip garip bakmağa başladı .• 

:{. :{. :{. 

Karaya çıkınca Bari kaptanın 
eteğini ısırdı. Onu sürüklemiye 
başladı. Kaptan köpeği koğmak 
istiyor, fakat köpek onu bırak· 
mı yordu. 

Nihayet kapta!l sabredemedi. 
Köpeğin çektiği tarafa gitmiye 
başladı. Glacester yollarından 
yürüdüler. Dağa doğru ilerledi
ler .• ilerlediler .• Kaptan ve gemi 

( LtUfea -••fe•• çeviriniz ) 
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Hiklye Kirpikler Çeviren 
fa. 

~---- -At Yclrışl-aii-fü -ı 
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Kıta doğru lstanbulun yağ • 
murları hiç durur mu? Arasıra du 
rur değil mi? Fakat Semihanın 
göz ya§ları hiç durmazdı. 

Semiha, yirmi iki yatlarında, 
pek cici, simsiyah badem gözlü, 
küçüçük bebek ağızlı bir kadınca· 
ğızdır. Zaten kocası, ona bayılır. 
Fakat, ~edik ya, ufak bir §ey ol
sa, Semıhanm göz Yatları, terkos 
müdürünün kendi evindeki mus • 
luklar gibi şarıl şarıl akar. 

. Yo • yo su mu kayboldu? Se • 
miha ağlar. Bir arkadası söz ver
di de gelmedi mi? Se~iha artık 
herkes taraf mdan terkedild. ~. 
h''k ıgıne 

u meder ve boşanır? Kocası 
geç gelse onu hıçkırıklar içinde 
bulur ve bir yeni tuvalet bahsi 
geçse de Ferit derhal: 

- Sana da alalım cicim! 
Demese, Semihanın gözlerinde 

ya~lar birikir. 

Ferit, yirmi sekiz yaşındadır. 
Genç olduğunu söylemiye lüzum 
yok değil mi? Fakat Ferit ayni 
z~manda zengindir de. Hem zen· 
gm, hem de güzel. Başlarında 
(bere) leri çapkınca atılmıf genç 
kızların pek de hoşuna gider. Bu
nunla beraber, Ferit, Semihayı 
herkesten fazla •ever b''t•· 
d

. ., , u un en • 
ı 111 esi onun g·· ı .. l · . :r uzc goz erını ya§ • 

larla perdelenmiş görmemektir, 
buna, bütün gayretini bütün 
benı·~· · ' ıgını sarf eder. Yalnız, .. insa· 
nın her şey elinde olsa, dünya 
hakikaten cennet olurdu. lşte u • 
mumi buhrana karşı koymak da 
F eridin elinde değildi. Son gün • 
lcrde, İngiltere gibi Amcrik:l da 
gümrük tarifelerini yükseltmis 
halı ihracatı ile me§gul olan Feri: 
din elindeki halılnr da, depola • 
rında bekçilere, şimdilik, rahat ' 
r~~at uyumalc için yatak v&ızif esi 
gor~ekle meşguldüler. Ferit, bu 
~~~ıseleri Semihaya anlatmıya çe 
~~ıyord~, çekiniyordu ama, o 

gun Seınuha: 

- _Ferit, Calibe hanım Par;a • 
ten bır model et" • 
Şö 1 b. .. g ırmıı görmt• ! .. 

Y e ır ugradım d .. . 
d" b" h . a gosterıvcr • 

ı, ır arıka .. Hem d b e an:ı u • 
cdukzca vere.cek.. Ne de olsa tanı • 

ı ·• 275 lıraya bırak .. .. 
l d. f k A acagını soy-
e ı, ev alade bir eıar . b' 1_ P•, asaor • 

lı ır :Kemeri var .. 

Deyince, artık Ferit d ayana. 
madı ve: 

- Ruhum, dedi, Calibe hanı
ma selam söyle, modelini sakla • 
sın, ve yahut, eıarp ile kemerini 
perakende olarak satarsa, keme
ri alırım. Zira, bugünlerde birer 

ıınııımaıım:m:ııumuınuınmıııımııınıııır.ıııll!lııımııınıııımıııınıııuıuıoınıı1111 

a.rkadaılarından iki kişi bu ga· 
rıp maceranın sonunu bekliyor· 
lardı. Nihayet bir dağıo dik 
yamacma varınca.. köpek l<oşa 
koşa kayalıkların arasına girdi. 
Kaptan da onu takip etti. 

. B.ir de ne görsünler.. taşın 
gızh kalmış kovuğunda bir taş 
var .• Taşın altmda!l altınlar gö· 
züküyor.. Kaptan hemen altın. 
lara atıldı. Saymıya başladı. 

l8500 altın •. Bu felaketli gün· 
de böyle büyük bir servete ka· 
vuşan kaptan deli gibi oldu 
Bariye sarıldı, onu şapır şapı; 
öptü. 

Hep. birlikte Glaçstere doğ
ru gehrken arkadaşlarından bi
risi ş6yle diyordu : 

- Ak akçe kara gün içindir. 
Sakla samanı gelir zamanı .• Pa
ra biriktirmenin iyiliği işte bu-
dur... (Masalcı) 

kemer tedarik edip, arada bir sı· 
kı sıkıvermek mecburiyetindcyiı:. 

Ferit, daha son cümleyi bitir -
meden, Semiha iki gözü iki çeş • 
me başladı. Bu sefer, hu sağanak, 
gök gürültülerine benzer feryat -
lar ve bir sinir buhranı ile karı • 
tıktı, öyle ki komşular, apartı • 
manda kıyamet kopuyor zannet -
tiler. 

Sipahi ocağı Mükii/atı _ 
ğür ve dirsek zaviyelerinin "

0
., 

du at üstünde alçalımıya yarı)~ 
kapanıtı gayet esnek bir susta 
dar' yumufak ve islektir. . 

Ferit, söylediğine söyliyeceği • 
ne piıman olarak Semihaya, göz
lerinin sebeplerini anlatmıya ça • 
lıttıkça, o: 

- Anlıyorum, diyordu, artık 
beni ıevmiyoraun ! Kendimi öldii
receğim .. İntihar edeceğim .. 

Ferit, onu kendi haline bıraka· 
rak çekilip gitmekten ba,ka çare 
bulamadı, ve odadan çıktı, biti • 
tik odaya geçerek, giyinmiye baş
ladı. 

Semihanın göz yatları, o gün· 
lük biteceği ıırada, kapı çalına • 
rak Semra ıeldi. Birkaç dakika 
içinde, sağanak bitmiş, hava ge -
ne bir güneş gibi açmıştı. Semiha 
en tatlı gülütü ile Semraya: 

- Aman bugün ne güzelsin 
Semra, diyordu, sende bir başka
ltk var, nedir bu? 

Semra güle;·ek arkadaşına ba
kıyordu: 

- Bil bakalım! 
Semiha dikkatle bakıyordu: 

- Buldum, gözlüklerini çıkar· 
mıtsın! 

- Sade o kadar mı? 
Semra, bunu söylerken gö:.r.le

rini yere doğru iğmişti. Semih:ı, 

onun kirpiklerinin harikulade gü 

zel ve uzun olduğunu gördü: 

- Ayol bunları nereden al • 
dm? 

- Demin Marıelden geçiyor -
dum, bu takma kirpikler yeni 
gelmi§. Pariste moda.. Yalnız 

pahalı ve ancak üç hafta kadar 
dayl!-nıyor. O da hiç ıslatmamak 
ıartile .. 

Gecen haftanın başlıca müsa· 
baka;ı olan bu hoşu çok merakh 
oldu. Hakiki müsabaka atlarını 
bu müsabakada gördük. Proğram 
su suretle cizilmişti: Müsabaka 
;tlarile ilkbahar müsabakaların • 
da tasnife girmiş atlara mahsus 
marifet deneme koşusu: en fazla 
yükseklik 1,40 metredir.. Her at 
iki defa koıacaktır. Her iki koşu· 
nun hata yekununa göre derece 
tayin eder. Engeller: 1 çit, 1 be • 
yaz parmaklık, 1 ehram, üstüne 
sırık atılmış bir duvar, 1 tezgah, 
1 set, 1 spa üçüzü, bir bahçe ka • 
pısı, altışar metre ara ile sıralan· 
mış üç panmaklık, arkaıı sırıklı 
büyük çit, odundan yapılmış ha
fif bir engel. 

Bu engelleri hatasız aşmak çok 
güçtü. Bilhassa, çalının arkasına 
gizlenilmit değnekli birinci çit, 
spa üçüzü, odun engel, beyaz sı· 

rıkh büyük çit ve üçüz parmaklık 
kolay kolay atlanır şeyler değildi. 
Bundan başka bazı engeller o su· 
retle dizilmişti ki hayvanın sağa 

ve sola dönüşlerini çok git;~e~tiri· 
yordu. At nalı, virgül gibi kıvrım· 
lar üzerinde dönebilmek için, a· 
tın gayet hassas, ve her iki yanı 
da ayni derecede işlek olması i· 
cabediyordu. 

Müsabakaya dokuz at girdi •. 
Bunlar meyanında Daniella, 
Bahir, Duracuir için bahçe kapısı 
ile spa üçüzü 10 santim; Akın ile 
Kısmet için ayni engellerden ma· 
ada tezgah da 10 santim yüksel· 
tilmişti. 

Koşuyu, ikinci koşusunda hata· 
sız olarak yalnız Daniella yaptı • 
Binicisi, birinci mülazim Cevat 
Beye Sipahi ocağı mükafatını ka
zandırdı. Mülizim Saim Beyin bi
nişile Kısmet ikinci, yüzba~ı Ce· 
vat Beyin binişile de Akın üçüncü 
oldular. 

Müsabaka atları nasıldı 

Daniella: Müsabakayı, ikinci 
- Sekiz lira imiş galiba oma .• 

Bilmem? Biziımki verdi. sefer koşusun:la hatasız yapmıya 
muvaffak olarak birinciliği kaza· 

- Kaça! 

Semiha içini çekti: nan Fransız yetiştirmesi İngiliz 
- Ah, dedi, bizim Ferit kabil _ Norm"h cinsine mensup bu 

değil bana bunu yaptırmaz .. A • hayvan, gü::cl eşkalli, oldükça 
man ne hasis şey, bilsen! kudretli ufarak bir kısraktır. Bi-

F erit, bititik odadan, istemi • raz tembeldir. Fakat atlama ka· 
Yerek onları duyuyordu. Semiha· biliyeti tembelliğini affettiriyor •• 
nın bu :>on sözlerini de işitmi!t:. ı Engel önünde çok dikkatlidir. 
F~.at aldırmadı. Derhal çıkıp Yükselşi kusursuzdur. Ayaklarını 
gıttı. . . l f . h 

f 
Y
1 
arıın ıaat sonra, Ferit, tele • 

ona S 'h cını ayı arıyor ve: 
- Canı d' 

k 
ın, ıyordu, demin sa -

na artı b .... k b . F uyu ir haksızlık et • 
tım. akat Mar l ~ . ıe e ugraımıştım 
yem takma kirpikler getirtm' ' 
T b'h . ış .. en ı ettım ne zanı . 

ı ' an ıstersen 
ge , sana da yapacak H 

ı ·· em me-
rak etme.. stediğin kad K . ar. aç 
tane ısteraen .. 

• • • 
O gündenberi, Semihanın tak. 

ma kirpikleri aşıklarının - ho, 
bu aşıklar botuna yoruluyorlar • 
dı, zira Semiha kocaıınt sever _ 
kalplerinde daha derin yaralar 
açmaktadır. 

F eridin bunda kazancı §u ol • 
mutlur. Ne zaman Semiha ağla . 
mıya kalkıtacak olsa: 

- Aman! Semiha, diye feryat 
eder, dikkat et kirpiklerin ıslana
cak. 

Ve Semihanm gözleri o anda 
kurur. 

ıyı top ıyor ve mesa eyı atasız 

kestiriyor. Bu sayede en ufak bir 
temasla devrilebilecek engelleri 
hiç dokunmadan atlıyabiliyor. 

Kendi sınıfındaki hayvanlarla 
mücadele edebilecek kudrette 
cesur ve iyi huylu bir hayvandır . 

Kmnet: Müsabaka günü çok 
kısmetsiz olan bu hayvan, Türk 
yetiştirmesi Karacabey cinsinden 
iyi bir kısraktır. Son defa Niste 
yapılan beynelmilel müsabakala· 
ra i§tirak etmiş ve Saim Beyin bi
nişile bir ikincilik kazımmıştır. 

Y etittirdiği hu hayvanla Karaca· 
bey iftihar edebilir. Kısır.etin gös
terdiği kabiliyet, ana ve babasına 
hususi bir ehemmiyet verilmek 
lazım geldiğini ihtar eden bir 
keyfiyettir. . 

Bunları kendi aralarında çifl
lettirmekte devam ederek L~cl'übe 
çoğaltılmalıdır. lngilteredeki at· 
la!ı~ı at aileleri bu suretle yetiş
mıttır. 

Akın: Müsabakanın üçi:.ncüsü 
olan bu beygir Fransız yetitlirme· 

si İngiliz - Norman'dır. Geçen 
aenedenberi çok terakki etmittir. 
Daniella'nın evsafı bunda <la mev 
cuttur. Fazla olarak cndan daha 
büyük ve kudretlidir. 

Öteki atlar, uf ak tef ek farklar· 
la, biribirinin ayarıdır. Bunlar 
meyanında yalnız bir tane var ki 
müsabakadan çıkarılmıt olmasına 
rağmen ondan bahsetmeden ge· 
çemiyeceğim. Duracnir iımini ta· 
şıyan bu yarım kan Franıız hay· 
vanı, benim kadar bütün ıeyirci· 
leri de müteheyyiç etti. O atlar· 
ken, hakem heyetinden muallim 
Mösyö Baton da dahil olmak tar· 
tile hemen herkeı bili. ihtiyar ıı· 
hk çalıyordu. Atlayıfı o kadar 
kudretli ve hayretbeh,tı. 

Gayet adaleli müheykel bir ya
pılışa malik olan bu beygir ıon 
derece güzel, çok cesur, yalnız 

fazlaca ıert ve delitmendir. Bun· 
dan dolayı mesafeyi iyi kestire • 
mediği için bir çok hatalar yapı· 
yor. Her iki koşuda da, altıtar 
metre ara ile bir sıraya dizilmiş 
üç parmaklığın aralarındaki me • 
safeyi keıtiremiyerek birincisini 
atlarken, ikincisine çok yakın' gel 

dği için, ne onu ne de üçüncüsü· 
nü aşamadığından müsabakadan 
çıkarıldı. Buna mukabil, Spa üçü
zü gibi basit, fakat geniılik ve 
yüksekliğine yapılmı' olan koca 
engelleri adeta uçarcasına atlı

yor. Zamanla, terbiye ile biraz 
usalndırılabildiği takdirde çok 
kıymetli bir atlayıcı olacağı mu· 
hakkaktır. 

Bilhassa, kudret deneme kotu· 
larında muvaffak olacaktır. Her 
halde Duracmir kendisile meşgul 
olunmağa değer ümitli bir hay· 
vandır. 

Evsaf ve meziyetlerini tahlile 
çalıştığım bu atlar, beynelmilel 
gibi ciddi müsabakalarda muvaf· 
fak olabileceklerini ümit ettire -
cek kudrette değildirler. Hepsi 
orta derecede hayvanlardır. Bun· 
lar arasında seçilip Nis müıaba· 
kalarına gönderilen atlanmızı 
gördükleri zaman, Franuz mü· 
nekkitler ayni mülahazada bulun· 
muı ve demiılerdi ki: "Türk za· 
bitleri iyi biniyorlar. Yalnız hay· 
vanları fenadır. Türkler, atlarını 
Faransadan satın almTşlardır. Bi
naenaleyh Fransa yetişliricileri· 

nin bundan sonra Türk müsteri· 
lerine iyi hayvan vemıeğe dikkat 
etmeleri lazımdır.,, 

Bin:ci :ıabitlerimiz 

Birinci mülazim Cevat Bey: 
Biribirine zıt tabiatlı, Daniella ile 
Duracmir' e binerek bir birincilik 
kazanan bu binici, Daniellarun 
tenbelliğini gidermek, Duracmi
rin var kuvvetile geme asılarak 

engellere delice saldırı§ını zapet· 
meğe çalışmak mecburiyetinde 
kaldı. Bilhassa idaresi çok güç o· 
lan Duracmir'i her binicinin mu· 
vaffak olamıyacağı tarzda iyi i
dare etti. 

Yüzabşı Kılıç Tevfik Bey: Yıl
mazlar mükafatını kaz.l'lan bu 
binicinin üslubu, Berlin, Pariı, 
Streza gibi büyük at merkezlerin· 
de görmeğe alıttığımız töhret sa· 
hibi bincilerinki ile kıyas edile· 
bilecek derecede güzeldir. Engel 
üzerine yükselen atın ardını hafif 
letnıek için önüe doğru iyiliti ve 
engeli a,arken uçar vaziyette hu· 
lunduiu esnada, topuk, diz, bö • 

. ~ . .. stİJll 
Saım Bey: Kıametın u l 

Nis beynelmilel müsabaka 
da güzel bir muvaffakıyet . b' 
nan bu tirin binicimiz iyi ~ır it 
ciye hu olan bütün ınezıyet, 
maliktir. Soğuk kanlıdır. s~, 
ni hakkile idrak etmiş olall 
has bir vekarı vardır. d' 

Boyunun uzunca olufU ke; 
göre büyük hayvanları tere• 
mesini istilzam ettirmektedir·~ 
ima binmeğe ahttığı Kısıııet 
di i~in biraz ufaraktır. ~ 
Binbatı Avni Bey: Mük. f 

bir spor erinin mütahhas bit 
munesidir. San'atinin bilhak ;, 
dir. Müsabakada, ne mahlll; 
de kamçıdan müteessir o ı 
cak derecede hisaisz bir ~' 
hayvanına bindiği için takdir J 
olduğumuz bini~ini göste~Jll ~ 
Çok yi bir binici olan Avnı .. ~ 
bizde henüz nadir bulunan ıf Jl' 
terbiyecidir. lleride kendİ111~· 
bahsettirmeğe ya•·ıyacak fıt-' 
rın çıkacağını umarım. • 

Sipahi ocagw ı mükafatı ,ııii"~ .. , 
bakasında gördüğümüz biilil f~ 
niciler, Türk biniciliğini, h~bl' 
de muvaffakıyetle temisl . ıe~' 
lecek kabiliyettedirler. zab.·~,; 
mizde ne manevi ne de ''~jJd'' 
evsaftan hiç bir ekıik dd d,Jı~ 
Sadece daha iyi atlara 91e ib''' 
çok beynelmilel temaslar-
yaçları vardır. b~ 

»!..ıi• 
Vücutlarile iftihar etti.~e1'1' 

güzide binicileri yetit .. - ., I 
gösterdikleri muvaff akıYett'~ 
layı binicilik mektebinİll ; 
h t . . b. ah . ıl;d' eye ını ve ıtt ııı muaı-

T aton' u tebrk ederiz. 11 

Galata•-''~ 
........................................ •::::::= ,-
··M·; ;d ı;;;d;; .. · :1 ii;;·, eıı 

bir ihtiyar dJ' 
Beyoğluoda Meşrutiyet ':., ~ 

sinde piyango bayiliği Y'Pd~~ 
yaşında Rafa il evinde rlJef i' I 
den inerken düşmüş, ~O:,O 1" 
üzeri de ölmüştür. Zabıt•.b~1'' 
tığı tahkikat neticesiode ~ ti!• 
CSlümil şilpheli görOhııerlJlf 

~:ı 
tı.tanbul ikinci ıcra ~mor1~!°~ıılj 
Bir borçtan dolayı :rnahCllZ ' d~ "'-J 

rllmeai mukarrer yazıhane, rı- '-',!_ 
koltuk ve saire Gala.tada sıgo,_ıı J 
6 ıncı katta. 6 ve 9 numllr ~rt;(• 
21-11- 9J2 tarihine mUsadi! p ı<tıf. 1 
nU saat 10 dan itibaren satıla~.,ısı ~ 
ma ikincidir. Talip olanların ;01ıııı,.c ~ 
mezkiırda. maha.llinle 11azır :ıııJJl1 
murumU7.a 1932 - 151 dosya 
mUraeaııtıarx illln olunur. J 

b,ııııı . 
G Ç. ·ı· btırlJ IJ~I ala tada ını ı rı. de IJl b 

Kömür ticarethanesıD ıııe' 
. . t ahlar• . 
ıken halen ıkarne g 'br•bıdl 
bulunan Yusuf ve 

1 

beylere. eıııurl&I ~ 
lstanbul 7 ci icra ?' esioİl1 

dan : Istanbul be!edı~uhıo•0t, 
metinizde matlu~u t1tkiP ~ 
yüz elli lira için ıcr~ebliki "r 
binde bulu&ımut ve Ui il''"'~ 

· pıaba te~ı1 
tezi icra emrı ~ dall İ' 

h l 1du000 ·o nizin meç u 0 0 rlJri01 • t 
edilememiş ve icra everil~:,I. 
nen tebliğine k~~~r d•P ;tı "' 
doğundan tarih• ılaD d• 9'Z~1' 
otuz sekiz gün ıarfıo ·ıeıı ~ ~ıf 

badl
1 ~- ..1 'oıya numarası . •tir•• ,,..,-~ 

gelerek kanuni bı~ dı tf'~J 
t kdır e ~' Junmadığınız 8 • ;f• 6J 

da muamelei icraıye ,541 
cauı tP.blia o:uour-



rı 

Yarın Çukur bostanda heyecanlı 
maçlar yapılacaktır 

Mıntaka kongres de yarın to laoıyor 

k Bu haftanın en mühim ve dik· 
atle takibe deg-er futbol fa

aı· l'ıyeti Çukurbostan sahasındadır. 
eşki:nta dahil olmıyan kulüpler 

arasında tertip edilen turnuva 
lllaçları yarın en hararetlı ve 

lll~him safhasına girme!:tedir. 
ıtalyanlarla NecmFstiklal, Pe

~alıJarla da Kurtu:u~ gençleri 
arşılaşacaklardır. 

lızuvlarının mühim bir kısmı 
İtalyan olan italytın talnmı mcm
leketim:zde arasıra gördüğümüz 
~asat ecnebi takımları ayarında 
Uvvetli bir takımdır. Galatasa

tay ve F er.erbahçe ile yaptığı 
lnaçlarda aldığı dereceler ı.. uv· 
\'etine iyi misal.er vermişt i r. 

1
, ''Necmi - istiklal" takımı is e 
)tanbu!un bir köşesinde büyük 

bir tevazula kendi kendine çalı. 
Şan bir kulüptür. Atletik kabili· 
Yetteri itib:ırilc en göze çarpan 
~akımlardan biri o:duğıı için 
talyanlarla yapacağı maçı bir 

Çok sporcular merak ve heye· 
~anla beklemektedirler. 

Günün en mühim maçı, lurnu
Vaı11n da en mühim maçı sayı!ı
ror. eu maç Perahlar:n Kuttu· 
Uşlu' arı karşılaştıracaktır. Pera 
Yaptığı muhtelif maçlarla karşı 
~arafın en kuvvetli takımı oldu· 
i.unu göstermiştir. Faket l:endi
sırıin en mühim rakibi lıomşusu 
blan Kurtuluş takımıdır. Her 
aldt yarı.1 aralanndaki kazan
~a mücade:esi çok zevklı ve 
evec::n!ı o:acaldır. 

l'urrıuva maçlarını yakından 
~~ bilhassa takip edenler yarın
ı' nıaçlarda ltalyanlar '.n Pera!ı· 
arın kazanacaklarını ve bunla· 
tın r k' 1 . . ' k" u~ a ıp erıaın ı ınc ı tnramaya 
grayacaklarını tahm n elmekte-

~İtlcr, ki bu takdirde turr.uva-
"''tı B y son maçları ulgarlarla ltal· 
l~ırılar, Peralılarln Karagümrük

takt· arasında yapılac:ıl~tır. Bıı 
1 dıtde federe o'mayan kulüp· 
er ş . 
Seı ~nıpıyonu olan ve geçende 
b anık mubtelitini 2-3 yenmiş 
l.lfunan K ·· ·· kı··1 b '"f araguınru u er u 
"trk· 
~er 1 turnuvanın sonlarında ~n 
de ın hasımlarla irnrşılaşacak 
ta;ektir. Haydi di}'elim lu Ka
latıtırnrüklüler cu defa Bu'gar· 
!:'aka ltalyanları da allalsınlar; 
tab:\ Peralı'.arın karşısında n
hıtı . &ene bu turnuvanın da 
1 P"'ont ' k et rı:/ u :e up ı: sını alabılecek· 
thı ı? e . . K .. 

1.1 ut . unun ıçın oragum-
~~eretKn çok çalışmaları lazımdır. 
de B aragiimrüklüler bu sefer 
bera~lgatlar ve ltalyanlarlarla 
rar h~t .Peralıları da yenip tek
~''-ik Pıyon o"urlarsl lstanbulun 
0lduk~ten en kuvvetli bir taktmı 
''" ~tını b' h b" t ed ır kere da a 
~ cu ecelclerdir. Bu itibarla 

l11t tna v . f lltda e ondan sonrakı ha • 
lllaçlllt Çukurbostsndn ynpılacn1r 
tıı,çllltı ınevsimin en heyecanlı 
~ed olacaktır. 

<it er~ 1 
b llsırıd 

0 mıyan bu lmlüpıer 
llb ak· 

f 'ed kı turnuva maçlarından 
td et e 

're ol rı unutmıyahmki gene 
~ "''Y•n on sekiz kulüp de 

kendi birlıkleri dahilinde hususi 
ça/ıiınalarına ve maçlarına de
vam etmektedirler. Birliğe dahil 
o'an bu on sekiz kulüp da ya· 
kında ve gene kendi aralarında 
yeni bir kupa maçına başlıya· 
caklardır. 

Yeni ve güzel bir saha 

Bır!ik kulüplerinin oynadığı 

Otakçılar sahası gelecek bahara 
güıel bir stod haline konacak
tır, Eunun için sahanın şimdild 

sahibi olan Eoz'rnrt '. u"ar çayırın 

asıl sahi.bile görü~mel<te ve pro· 
jelerini hazırlamaktadırlar. 

· Mıntaka kongresi 
Aylardanberi top'anamıyan İs 

tanbul rrır t akası l.cnptsi de ya
ı ın topfaı. caktır. intibal::at ya· 
pılacak ve yeni heyet seçilecek· 

t ;r. Lik maçları bu kongreye 
talik edıldiği için hemen bütün 
ku:üpler lrnngreyi hararetle bek
liyor!ardı. 

............................................................ . ........................................................... . 
ll a !1:abines· 

Ayanda iki fırkacı 
arasında şiddetli 

ıir münalia~a 
Atına, l 6 / H usu~i) - Başvekil m rA ~ .. , ,...,, 

M. \-aldarıs, dün Aynn meclisi 

huzurunda lrnbinenin programrnı 
tasvip etmiştir. Müzakere esna· 

smda, hükümet taıaf arı ayan

dan Kocamatis ile Venizelist 
aynndan Ye S:ltidiı:ı arasında şid
detli bir münalişa cereyan et<niş· 

t"r. Yasoticlis, başvekili muha
c·r!ere verd ği •·adü it:eri tut· 

mamakla ittihnm etmiş ve baş
vekilin müdahalesi iizerine ha· 
dise lrnpanmı~tır. 

Atina, 16 (Eususi) - Eaşvekil, 
l:u akşam siyasi fırkalar rüesa· 
sun umumi ve bilhassa mali 

vaziret ni birlikte müzakere için 
içtimaa davet etmiştır. Müzal<e
ren'n pek hararetli olaca~ ı tah· 
min edilmektedir. 

Bükre~te bir hücum 

Atma, 16 (Hususi) - Eülc· 
reştcn gelen telgrafr.amlNe göre 

oradaki Yuııan sefaretbanesine 
bir tecavüz vaki o'muştur. Yu· 

nan Makeconyasından Ruman
yay:ı hicret eden Ulahlarcn:ı bir 

grup, dün Yunan sefarethanesi
ne gelerek düşmanca nümayiş· 

lerdc bu'unmu7lar, hatta içlerin· 

dea bazıları tecavüzde bo:unmak 
is'eı.nişlerdir. Zabıta müdaha!e 
ederek mütecavizieri dagıtmıştır. 

Yunan sefiri, bu tecavüzden 
dolayı, Rumanya hülcümeti nez· 
dinde şiddetli bir protestoda 
bulunmuştur. Rumanya sefiri, 

Yunnn hariciye nazırını ziyaret 
ederek bu hadiseden c!olayı hü· 
lcümclinin tesscrünü bildirmiştir. 

Yunan hül<fımeti tam bir tarziye 
verilmesi hususunda ısrar ede
cekti. 

• 
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Türkiye iş 
Bankasından: 

15 T. Sani 1932 tarihinde Do· 
nanma Cemiyeti tahvilatının icra 
edilen 50 nci keşides;nde ikra· 
miye ve Amorti isabet eden tah
vilat tertip ve sıra No. ları gös
terir celveldir. 

Tahvi!at tertip r.umeroları 

777, 5545, 3386, 6115, 7526, 
7862, 8272, 9005, 
ikramiye isabet eden numerolar 

lkramiye TL. 
1000 
300 
100 
ıoo 

50 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Tertip No: 
7862 
8272 
3386 
777 

3;86 
6115 
8272 
33d6 
3386 
6115 

777 
7862 
9005 
3386 
5545 
7526 
9005 
786'2 
55d5 

8:t72 
8272 

Sıra No: 
63 
57 
77 
47 
17 
31 
57 
81 
94 
96 
6 
8 

58 
28 
5 

37 
77 

7 
88 
70 
27 

Baladaki tertiplerin hizalarm· 
da gösterilen sıra numero!arın
d an nütebaki, .:yni tertiplerin 
diğer sıra numerolarına kamilen 
amorti isabet dm"ştir. · 

iluamiye ve Amorti bedeli 22 
T. Sani 1932 tarihinden itibaren 
tediye edilecektir. Amorti bedeli 

beher tahvil için (Bir Türk lirası 
On) kuruştur. 

Be~iktaş icra dairesinden: Bev
o~lunda Balkan ~okağmda mat
mazel Tcodornya ciheti karzdan 
faiz hariç olmal• üzere 170 lira 
borc:u olduğundan babsile Bey
oğluoda Hücreci yokuşunda Ter
cüman sokağında 20 numarada 
Sa!amon Gali Pulidi namıoa çı
karılan ödeme emri arkasına 

v~tilen meşrubatta nıurr.ailcyh 
mezldir yere.len çıkması halen 
nerede olduğu meçbul bu'undu· 
ğu yazı'.ı idığınden bu mücibi 
talep ilanen tebHğat icrasına 

karar verildiğind~n işbu tarihten 
itibaren borcun ma:.ıraf ve Slire 
ile beraber yirmi gün içinde 
verilmesi ve bir itirazı varsa on 
gün zarfında şifahen veya tah
riren ve yahut lrnrıuni bir vekil 
ile beyan o 'unması aksi takcir2e 
kanuni yollara girişileçeAi i:an 
o!unur. 15477 ı 

Kira!ık hane 
Beşiktaş Hasfmn Kazanasazm 
sokak 9. Ucuz, kuHanış:ı. (5330) 

3UncUKolorduSallnalma 1 
Komisyonu illin13rı 

1 - Askeri lise ve Orta mek
te blere birkaç muallim alm::ıcak
tır. Münhaller ve ne kadar ücret 
verilEceği aşağıda hiza!arınd.l 
yazılmıştır. 

2 - Eu muallimHkleri isteye· 
cekler için aranılacak şartlar. 

A - 25: 55 yaşları arasında 
bulunacak. Nuallinıliğe yenı ın· 
tisap edeceklerin yaşı 45 den 
fazla olmayacaktır. 

B - Türk olacak ve umumi 
haklara malik bulunacak. 

C - Ucreti kar~ı:ığı olaralc 
yirmi saat kadar ders almak. 

D - Maarif Veki!etinin mü
seccel muallim olması ve yahut 
Lise ve Orta mekteplerde mua:
limlik yapmak salahiyetini haiz 
olduğunun Maarif Ve~aletini::ı 
tastik etmesi liıımdır. 

3 - Bu şartlan haiz olupta 
mu1llimlik isteyenlerin azami on 
gün içinde resmi tastikli ve fo. 
tograflı fişleri ve pullu istidala
rile beraber derhal Ankara'da 
M.M. V. Askeri Liseler Müfettiş· 
liğine müracaat etmeleri. (1034) 

(6091) 
Kuleli Lisesi : 1 fizik muallim· 

liği Ücreti 98 lira. Bursa Usesi: 
1 fizik muallimliği l!creti 108 lira. 
Bursa Lisesi: 1 Tabiiyat mual· 
limliği ücreti 1C8 lira. Bursa Li
sesi: 1 Tarih muallimliği ücreti 
108 lira. Bursa Li~sesi : 1 Kimya 
muallimliği ücreti 108; 126 lira. 

Alh yüz ton kok kömürü ka
palı zarf usuli!e munakasaya 
konulmuştur. ihalesi 1 O Kanıı· 
nuevvel 932 Cumartesi günü 
saat on beştedir. Şartnamesini 

görmek üzere Fındıklıda Üçüncü 
Ko'.ordu Satı:ınlma lcomlsyonuna 
ve vaktinde teminat ve tcldif 
mekt uplarmı m:dcbuz mukabilin· 
de Anknra Merkez Kumandan-

lığı Satın!ilma komisyonu riya· 
setine verme'eri. ( 1. 36) (6090) 

Yerli fabrikalar mumulatından 
100 000 metro boz lcaputlu',: 
kumaş lrnpah zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 10· 12-932 
Cumartesi günü saat 14 te icra 
edilecektir. Şartnamesini görmek 
i.Jzere her gün Ankara M. 1\1. V. 
satma'ma lrnmisyonuna müracaat 
ve münakasaya iştirak edecekle
rin o gün ve saatten evvel te
minat ve tetdif mektuplarını 
mnl<buz mukabilir.de mezkur 
komisyona tevdi ey!emeleri. 

(10321 (6089) 

iş arıyorum 
idareye r::uktcdir, çok tecrü

bekar, yeni, eski Türkçe, Fran
sızca, Almanca, İngilizce, İtal

yanca, beynelmi el ticaret, nak
liyat, kom"syoncu:u~, sigarta, 
daktilo v. s. iş'eri bilen, ciddi 
ve faal bir zat iş aramaktadır. 

Adres: Binbanasto kabristan 
12 Beyoğlu (5328) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu J.:e .. idede l'üyük ikramive 

5 o. o o o Lırad11 
Piyango ş inıdiye kadar binlerce kişiyı zengin etmiştir. 

Savıfa 11 

Ooldor 

Ara Nişanyan 
Muayenehanesini Beyoğlunda ToknUlyan 
oteli yanmda Mektep sokağında 35 nu

ınarad1. yeniden kU;,at etmiştir. 
Hnstaıarını her gUn sabııhtnn ak~ama 

l.r.dnr kabul eder. 
Telefon: <!0843 

.Jiş doktoru 

Arşak Sürenyan 
Ueyoğlıı IstlkllU cnddesl numara 303 
Mısır aparUmanı. MUracnat: Cuma pa
zardan maııdn her gUn 9 - l3 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Doktor 

A. Kutiel 
I~nrnköy, r::,rekçl fırını sırasında No. 34 

O ok tor 

Ca\1a N. Zekai 
Sinir mütehassısı 

Cuma ve p:ı:::ardan maada günlerde saat 
3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

Mııayenc!l .. ne lnl Babıali knr§ısmda An
Karn cadde:ıl No. 47 ye tevsian naklet -

mıştır. Telefon muayene: 23469, 
1knmetgdh: 60740 

Doktor 

Emin Şükrü 
Dahlll hnstnlıklar mUtehnssısı 

Istnnbul Sııltnnmnhmut türbesi, Babı· 
!\il caddesi, No. ıo. Tele!on muaycneba· 

ne: 22622 - Tcle!on ey: 4.3125 
"Her ı;tın öğleden sonra saat 14--18., 

u·rolog - Operatör doktor 

l?uat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hnstalıltları m O tchıı.ssısı 
Muayenehane: 'l"Urbe, MahmudJye cad· 

dest. No. ıo. Tele!on 22622 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar l ollıırr hmıtıılıM:ın mütehassısı 

Eminönü ($.'lbık Karaka§) hanına 

nnltletmtııtır. Cnmadan maada her gün 
hastalnnnı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe \"e lmdın bastalıklan mUtchassISI 
Beyoğlu !suı:ıa.ı caddesi Rus sctnrctı 
yıı.nınd:ı No. 451: Tel B. O. ZOO:i. 

Her gtın öğleden sonra 

Doktor - Operatör 

Nuri Mahmut 
.:>oğum ve kadın hııstaııklıın mUlcbasSISl 

!\lnçkaib: SllA.hane caddesi J3cma a
partımanı, No. ı. Telefon 43562 (4934) 

lstanbnl Mıntaka 

San'at mektebi 
M ·· dürlüğilnden 
Al<şam mektebinde derslere 

brşlanmıştır. ikiociteşrin 19 cu• 
martesine kadar devama başla· 
mıyanların kayıtları silinecektir. 
Yeniden kaydedilmek istiyenler 
cuRlartcsi, pazartesi günleri saat 
l 7 den 19 kadar gelsinler (6035) 

istanbul altıncı icra memurlu· 
frundan: ı::orçtan dolayı mahcuz 
ve p~ raya çevrilmesi mukarrer 
SJndalya masa ve saire açık ar
tırmn suretile s:ıtılaca~ında:ı lt1· 
lip olanların 22· 1 l-932 tarihine 
mi!sadif !:l:ıla günü sa<lt 9 dan 
11 ~ l:adar Taksimde Taç kış!a 
kaı şısındu l!cllüv.sta gazinosunda 
satı'ucnğıııdan mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaat-
ları ilan olunur. {5475) 

Ist2nbul 3 rı eti icra memur
luğundan: Satılmasına karar ve
ri:en manifatura eşyası 21- 11-932 
tarihine mi"sJCiif pazartesi günü 
saat o dan ıt bnren Yeni posta
hane crtkasır.da Aşir efendi kü
tüphaneı;i .. o'rn;ında Katırcıoğlu 

F1Tsatı K hanının av usunda birinci arthr-açzr ma,1znzz 
.J ' ma i!e sntı!ııcağından talip olan-

İştirak ların n uayycn o an v:lktında ma
lıallın:'e lı, zır l u!unmahm iları 

~~~~~~~~~~~~' o'unur. 15473 

()t"eçyanı orına Ba ık Yağının Baş HHSHlv 
EClA DEPoSU 



Sayıfa t! 
VAKiT 

eni '' Y '·' modeli k Uk. 

otomobili 

Taltsim'de Otomotör For.d acentesinin 

salonunda teşhir edilmektedir. 

Küçuk ve hafif otomobil inşaasında büyük muvaffakıyet : 

\'ayvan ve geniş karoser.l; Gayet,,rahat. 4 kişilik oturacak 'yer - Şasidenı 

lastikle tecrit edilmis 4 silindirJi motor~Sessiz ikinci vites.• 100 kilometrede Y3:1nız . . 
sekiz litre benzin ... 

Büyük kardeşlerinin bütün güzellik ve mezi'yetlerlni kendinde toplayan bu 

kücük Ford'u her halde bir ke·re görünüz. 

FORD MOTOR COMf?ANYı EXPORTS INC~ ·JSTANBUL 

•• 
•••A•••··········••••D•e ···········8··~···· ~&••············································ ···••D•c••··~······· J 2 istanbul. ikinci _icra m~~u." .ıu-

KARY OLA' c madenieş)a 121/ ı· LAkc ..,.

1 
ğundan: Sır aJacagm temını ıçın 

. fabrikası 2 ıra ya karyola mabcuz olup paraya cevrilmsi tek-
Sırkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 arrür eden ve tamamına 12000 

~o;uk. Kesme, Kemerli, Amerikan siscemi çelik yayJı, beya7. liıke ve muhtelif renk 1 on iki bin Jira kıymet takdir edilen 
;~r .. e. ka?olal~r h~stane ameliy:ıt odaları ın:ılzemclcri ucuz fiatl::ı ~atılır. lJer türlü Galat.ada Kemankeş mahallesin-

il. çu~e gore sıparış dahi kabul edilir. F:ıbıikada ve Eminunü, SeUinik Bon• de Topçular cadde sinde atik 82, 
- marııpı ve Yerli Mallar Pazarında do ovn• n,,ın ''"hr. • 84 cedit_ 72 No.lu .~'.'.bap d~k: 

kanın mulk ve gedıgmın ve bıla 
~edik muayyen mülk üç hisse 
itibarile bir hissesinin birinci 
açık artırması 22-12· 932 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede icra 
kılınacaktır. Artırmaya iştirak 

etmek istiyenlerin mezkur gayri 
menkulün kıymeti muhammeneıi 
olan 12000 liranın yüzde yedi 

:::::::::::::::=::::::.-:::::::············· ...........•........ ······················•···············• ···············===:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

. 1 AYYARE YILBAŞI P1Y ANGOSU i!ıl 
Büyük mükafat 1.000.000 Liradır m~ 
Büyük ikramiye 500.000 Liradır mı 
Keşide Yılbaşı gecesi yapıllac~ktıra m~ 

; Taliinb:i deneyiniz .. A«:ele ediniz •• !!!! 
::::::::::::::::::::::·················- ~ ..................... ··············-·-···········-----·-········································· ................. :::······-···=··=····························································· 

Den iz L;;~;;;=:::s·;t;·~";j·;;·====· 
Komisyonundan : 

Deniz Levazım Depo . . 300 k.. . ... 
19 1 93 . . su •çın ton lavemarin omuru 

-1 · 2 tarıhınde carnart · .. .. 
14 esı gunu saat te pazarlıkla satın 

alınacağından evsafı ve h ·ı w • 

. . ç ı e vermege talıp olanların muvakkat 
temınat makbuzlarıle birlikte K d 

asımpaşa a Deniz levazım satın
alma komisyonuna müracaatları. (6078) 

1---- 1 LiRAYA • 
Yüzü ile kuş tüyü yastık 

Jstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacalarda kuş tüyü fabrikasın· 
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 
ı 2 liradır. Kuş tüyünden salon yashkları ve kuş tüyü kumaşı 

bulunur. Ankarada satış mağazası : Saib Franko 

11elefon: 28027 

buçuk nisbetine teminat akçası 
vermelri lazımdır. Hakları tapu 
'.Jicillerile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklılarla diğer alakadarlarm 
irtifak hakı· sahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve masra
fa dair olan iddialarını ilin ta
rihindf!n itibaren yirmi gün zar-
fında evrakı müsbitelerile birlik
te daireye bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu si
cillerile sabit olmıyanlar satış 
bt:delinin paylaşmasmdan hariç 
kalırlar. Müterakim vergi ile be-
lediye rusumları ve vakıf icaresi 
müşteriye aittir. Daha fazla ma
lumat almak istiyen1erin 19· 11-932 
tarihinden itibaren daire divan
hanesinde asılı ve açık buluciıi'=""' 
rulacak olan artırma şartnamesi
le 930 - 4323 No. lu dosyasına 
müracaatla mezkur ve mahallin 
evıaf ve mesahasmı havi vaz'ıyet 
ve takdiri kıymet raporunu gö
rüp anhyabilecekleri ilin olunur. 

(5472) 

17 Teşrinisani 1937 ~ 
- _:;;;;$ r1 

Her Hanım .. 
' Çamaşır dairesinde 

Kendi arzusuna muvafık 

Her nevi 
iç çamaşırı , pij1Jm1J , 
J1Jbahlık ve saire 
nin en zarifini en 
ucuz bir fiyatla 
yaptırabilir. 

Devlet Demiryollar1 ilAnları J 
430 kalem viJaçe Tıbbi malzemenin kapalı zarfJa Umnaka"' 

sası 29 ikinci Teşrin 932 Sah günü saat 15 te idare binasıod• 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezneleriııd' 
beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5938) 

120 Ton petrol, 10 ton piz gaz, 10 ton benzin, 400 ton re~d~ 
ve 50 ton sürşoför yağının kapalı zarfla münakasası 7 Birıoel 
Kanun 932 Çarşamba güuü saat 14,30 da idare binasında yapı' 
lacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde bet" 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6045) 

Umumi tarifelere tevfikan nakliyat yapılmak üzere, in.,,ı 
işletmesine açık bulundurulan Uulukışla· Niğde hattı üzerinde ~ 
ve perşembe günleri UJukışladan çarıamba ve cuma giiııJ,,. 
Niğdeden birer muhtelit katarın tahrik edildiği ve bu k~ 
üzerindeki Kareler, Bor ve Niğde istasyonlarile şebekenin ,.ı 
istasyo~larile lzmir- Kasaba ve Adana-Nusaybin şebekeleri ist~ 
yonları arasında yapılacak yolcu, bagaj, mesajeri kolileri ve et 

Nakliyatına 21-11-932 tarihinden itibaren, şeraitine tev~~ 
tenzilli hususi tarifelerjn de tatbik edileceği ilin olunur. lbtP"'' 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için 

~1-------- yurduna müracaat • 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 
Madam Olga ile Anastaş ve An
geli Efendilerle Madam Elisavi
nin şayian ve mtiştereken muta
sarrif bulundukları Büyük Ada
da Eski Yalı mahallesinde Ba-
lıkçıl sokağında cedit 70· 72 No. 
ile murakkam kargir depo ve 
bahçenin gayri kabili taksim bu-
lunduğundan açık artırma ile 
satılarak şuyuunun izalesine ka
rar verilmiştir. Mezkur depo 6, 
7, 9, 10, 11, 12, 13 No. lu hane 
ve dükkanlarla mahtut ve kir
gir olarak inşa edilen dükkan 
ile muttasili bir ahşap depodan 
ibaret ve bir kuyu ile yüz elli 
altı buçuk metro murabba bah
çeyi şamil olup 500 lira kıymeti 
muhammenesindedir. Birinci ar-
tırması 18-12· 932 ~alı günü saat 
14 te İcra olunacağından talip 
olanların yevm ve vakti mezkur· 
da yüzde on nisbetinde pey ak
çasile Adalar Sulh Mahkemesine 
müracaatları ilin olunur. (5470) 

Hukuk talebesi cemiyetinden 

Cemiyetimizin senelik umumi 
kongresi 18-11-932 tarihinde sa
at 14 te İstanbul Halkevinde 
aktedileceğinden iza arkadaşla
rın teşrifi rıca olunur. (4538; 

VAK 1 f 
Günedellk, Siya81 Gazete tfl!"' 

Istanbul Ankara Caddesi, vJJ4(rr 

Telefon Numaralat1 
Yazı işleri telefonu: HS,. 

ldare telefonu : US'JO 

Telgraf adresi: Iatanbul -

Posta kutusu No. d 

.,, 
Abone bedelleri: lıl 

ı:cne 

Senelik 

6 aylık 

3 aylık 

ı aylık 

Türkiye -- Jfll• 
1400 I{r. 2100 

750 • 1~ -
soe • 400 • 

sOO -1!50 .. 

ilin Ucretlerl : --·• 
ıo ~~

Rcsmı ilanların bir satırı 
5 

" 
Ticari lltlnlarm bir satırı :ız, c 

Tfcart UA.ntarm bir santiJn) 25 

KUçUk il~.!.:. ,,_ fi 
-- ~ 50 oo ,.-. ..4 
Bir defası 30 lkJ defası i)O ~ 

dört defası 75 ve on defası !set.-~ 
ııç aylık uan verenlerin bil' ~ 
nendir. Dört satın geçen U edlli'· 

k •nn bes&P satırları beŞ unış ...... 

~ .................... ts·T-.>~~;.Sf.11' 
VAh.J.T ıt.&.TBAASI - sJJ' ·""" 

SAHİBİ: MEHMET ;..,,sı Jr 
Umumi Negriyat MUdUrU: 


