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Bunlar tashih nıi ? y .......................................... .. 
eni icra kanunun

dan evel Emniyet 
sandığından para 
alanların hakkı 

Mezbaha 
pis mi? 

Tevfik Sa im Paşaya Vali B. 
cevap verdi • Paşa bu 

cevaba da cevap veriyor 
O Evvelki gün şehir meclisi top
la zılara bir takım ağır şart- lantısmda, iktisat encümenının 
tın tahmili doğru değildir 1 raporu üzerine mezbaha hakkın • 
Yeni icra kanununun meriyete da müzakereler olmuş, azadan 

geçtiği günden, yani 4 Eylülden Tevfik Salim Paşa söz alarak 
tt~el Emniyet sandığına terhin mezbaha idaresini tenkit ve mez
~ılrniş olan mallar hakkındaki bahanın pis olduğunu iddia et • 
~akıt) ın neşriyatı alakadarlar mifti. 
dl rafından tashih edilmek isten il- Belediye reisi Muhittin bey bu 

· Fakat bu tashihler meselenin tenkitler hakkında §U beyanatta 
~ıına taalluk etmiyor. (Vakıt)ta bulunmuftur: 
1

1~taya verilmek üzere olan em· - Me-Llnı.lıa baltkında aerdcdllen tt'nklt

l~ aıiktarı çok fazla gösteril· leriu esaslan, riy&8Ct<'~ :.~::;:11ıt ..;;,:":,~; 
~lf imiş. Sonra Emniyet sandığı takım melM"lelerdi • 

.,.afıodan mühlete taalfık eden Bu ıtıbarla arka· tifl cla§larım, meclis A· 

d 
etlerde de eskiden olduğu sayı muhterenıesı • 

~recede olmamakla beraber nln kanaatlerini te-
"-L :mln edecek cevap 
l'uıı: kolayhklar gösteriliyormuş. ,.ennı,ıerdlr, 

Bütün bunlar dog-ru olabilir. Ancak, en bil -ta ylik lttlham mabl! 
asen ( Yakıt ) ın neşriyatında yetinde teııkitıer ya 

~. emniyet sandığana, ne de icra pan 7evflk Sa • 
'lır • k h h · b' · llm Pap, bir kere ıt... esme arşı er angı ır ie· "U oJsun mnbalıaya gf 

de bir şikayet maksadı yok- ~ vau Bey dip ,-a:ı.ıyetl görmedi 

lıtt-. Ortada Emniyet sandığına •i hıılcle mecliste f':ı.bcrden konu~muştur. --1 Ben, bu ll:ıleri pbr;en OO\"aptan mftltapl 
terhin eder~k para almış addcıterım. 

"-nlara ait bir kanuni hak me· Mezbaha yalnı:ı. matbuata değil, bütün 
~.i vardır. hemşehrilere, blltUn \"atan~lıara kapdarım 

atmıştır. t tlyen gidip göreblllr. 
Mehmet Asım Efkllrı umumlyeye bunu memnuniyetlo 

il~n ediyorum • ., 
(Alt tarafı 2 nci sayıfada) 

'1u.ıııııııw:ıuımıı Jlll!!ll!Qnnmı:: ı ıııı• ı !ll!!!I~ .. 
Dün Tevfik Salim Pataya mü· 

1 ---racaat e eı·ek vali beyin bu ıoz ,.. 
lerine ne cevap verecetini öfren

:~"---m~,._ek...., İstedik_ Bi:.t• tunlar.a..-öyle • 

di: 

lstanbul spor 
Qaıntak 

"'ttıı 
1 lstanhul spor mınt:ıkası rci~; 

'°'ııl'latı~RA1J1I\1 KE~1AL BE.\' 1 
~~~ ~ !Spor mıntakası kongresi dun 
~~ıı.~ ınnıtaka. reisliğine erkAnıharp 

llıı11takğtndan mütekait lbrah!m Ke 
~l:t<! a futbol heyeti reiBliğ'ine de 
~ en ZckJ Rıza Beyler seçUmlş • 

~ oıt11~Ye alt tafsUAtı spor sayıfa -
u2. I 

- .'Wezbalıa.IJı hakikaten Jıenüz gör
medim ve bunu meclisteki beyanatı • 
başlarken ilk söz 
olarak ,;öıl' ~-----... 
dim. ıllüta. .a. 
mm, iktısat en -
cümeni mazba • 
ta muharriri Ga
lip Balıtiyar t•c 
ondan sonra söz 
alan Cevdet Ke
rim Beylerin 
mezbaha hak -
kında verdikle -
ri tafsilata is
tinat ettirdim. 
Bu arkadaşları
mın bu işlerden Nıiiiıiıııiııiiii 
layıkile anlar rr<; 'f~vf"k Salim Pa ·a 

iyi görür insanlar olduğunu bildi -
ğim için söyledikleri sözleri esas tut
makta kendimi haklı görmekteyim. 

Nuri Rey ;ktısat encümeni mazba
tasında zikredilen eksikliklerin mev
cut olduğunu, fakat ikmal edilmekte 
bulunduğunu söylemekle iki arka -
daşımızırı beyanatını tasd;k etmiş ol· 
du. Söyliyeccklerim bundan ibarettir. 

Fransa ile muka
velelerin metinleri 

Suriye şimendiferleri ve em
lak meseleleri hakkında geçen
lerde Fransa ile hükumetimiz 
arasmda imzalanan mukavelelerin 
metinleri 9 uncu sayfamızdadır. - - - - - --- ., 
K 

I 

Bu .Hakim Deli mi 'l . 
~d-~t 

iatiyen bekir bir Hakimin mektepte rast ge,diği 
I' bir can baz kızile macerası 

ele Yakında V AKIT Neşre Baılıyacak 

·Bir taraftan silahların azaltılmasını konuşuvorıarl .._ .... __ ....................................................................................................................................................... _ .. 
Fransanın dev gibi 60 tayyarelik 

filoları lngiltere • 
yenı ve • •• 

Bu korkunç filolar karşısında müttefikleri lngilizler 
kara kara düşünüyor .Filoların ilgasını teklif ediyorlar .• 

Fransa hükümeti son sistem edecek bu dört filonun, Fran-

Fransanın yeni hen 
filosundan bir tana• 

renin azemetf~I 

şılanm11hr. 
dört tayyare filosu teşkilini ka- sanın hava k.avvetlerioe ilave 
rarlathrılmııbr, edilmemesi kararı, bilhassa in-

Altmış tayyareden teşekkül giJterede hüyük' alaka ile kar-
11mıınııır. ııının111111•w- nı ıııaııııııııı-••••••-••• ı_...11•m• 

Çünkü, dört tarafa deaisle 
kaplı olan ingiltere keacliaini 

(Alt tarafı 2 nci tafll/atla) 

u • 
Irakta il ukuk Talebe cemiyeti 

Yeni kabine beyan- ı•k k • 
namesini neşı-etti sene ı ongresı 
Bağdat. 18 (A.A) - Yeni ka

binenin dün ne.tı:edilea proara-
mının ihtiva ettiği ıslahat meya
nında ordunun takviyesine mün
cer olacak ve milli müdafaaya 
milletin iştirakini temin edecek 
yeni bir müdafaa siyaseti de 
vardır. Buna nazaran Irakta da 
fırka usulünün ihdas ediJeceği 
tahmin edilmektedir. 

Recep B. bugün 
geliyor. 

Bir müddetten beri Avrupada 
seyahat etmekte olan Cümhuri-
yet Halk fırkası umumi katibi 
ve Kütahya meb'usu Recep Bf. 
ev~elki gün Viyanadan şehrimi-
ze hareket etmiştir . . Recep Bf. 
bugünkü Semplon ekıpresile 

şehrimize gelecektir. 

Yugo•lavya afyon it:tif .. 
namesini tasdik etti 

Belgrat, 18 ( A. A.. ) - A
vala Ajanıı bildiriyor: Meclisi 
meb'usan Türkiye ile Yugoslavya 
arasında afyon ihracatı hakkında 
aktedilmiş olan itilifnameyi tas
dik eylemiştir. 

uıııu11ıru11ım11ıuı1111uuıuu111uınııfllt1nımı1111111ıuuınımm11mııım111mı111mııını11uım 

Doğruau Bul 

B~~···~~-~-;~;~;t bizi teselli 
edebilir 11ıi !' 

Son ııen<-1<-rde futbolde geriledik. Tt!<'rıi
bı'>lP.r bunu a~ık gÖ8tt•rdi. Onun için gazete
ciler Frnnballçe takımı kaptanı Z{·kl bc)tı 

bu gerilemenin sebı'>blni ı>ormuşlnr. Zekl 
bey: 

- Son srnelf'rde hf'r nwınlrkt>thı fut • 
bokllJük gerilemiştir. Eııki O)'lmcuların :ye
rine a~·ni kıy~ttc J·rnilt·ri konamıyor. 

Bulgarlarda da böyle. Uıııılarda da böylı>. 

Eekiden &'elenterle yı>nl gelenler ara. ınıla 
yapılan mukayese bunu gösteriyor. Bizdeki 
gerllltfn !lebebl &! budur . ., 

Dem.it. Aıilafrlan Zeki .Bt>y bizi ~!ll'lli
ye çalıı,ıyor. Fakat bu tt>ıtt•UJ içimizi tatmin 
edemiyor. Demek ki öteki memleketler fut
bolde gerih.'mİf! Eğer diğer aM>m&ekcUe.r 
ırerllerken bizimkiler biraz llerlı•miıı olsa 
bnlı gürt'Ste oldıığu gibi futbolde de ltlç 
.ımazıoıa .Bı&lkM flUDpiyoalup alabllı•cek -
lermlıı!. ' L Akif · 

Milli Türk talebe birliği dedikodulan, 
azanın bazı şikayetleri 

Halkevinde Hukuk talebesinin dünkü içtimalan 

Hukuk talebe cemiyeti dün Gaçen cuma günkü içtimada 
öğlecien sonra Halkevinde sene· ekseriyet olmadığı için tehir edi-
li k kongresini vapmıstır. (Alt taralı 2 nci sayıfada) 

nııııouı11Hııımıııımıınuıunıınıııl!Hlınmıımuıııınıı mmııımııııı mnımıı ııınıııınnııırınırnuııınuııııwınınıınun uıııuınınıu llllıIIIBlllllıııııııım••uı.um111 

Tasarruf, diyoruz, fakat tasarruf nedir? 

f il} 
·ı~ 1 
1 l 1 

- Baba tasarruf nedir, israf nedir? 
- Oğlum annenin kUrklU "'anto, ipekli çorap, kadife .. ,.. 

ka a~m~sı tasarruftur, benim senede bir i'portadan bJr knl"' 
vat almam israft1r ••• 



Sayıfa 2 

Hukuk talebe ce
miyeti senelik 

kongresi 
(Baf taralı ı ıncı sayıfamızda) 

1 kongrede dün pek çok ka-
en . h l 

labahk vardı. Ekserıyet ası 
olduğu anlaşılınca kongre diva~ı 
teşkil edilmiş ve ruz.na?1eye go
re eski idare heyetı azasından 
Muzaffer Bey idare heyeti rapo· 
runu okumıya başlamıştır. 

Bu raporda talebe cemiyetinin 
bir senelik faaliyeti anlatılıyordu. 

Rapordaki tasnife göre faali
yeti esasları müderrislerin not
larını basmak işi, talebeye veri
len çay ziyafeti ve milJi Türk 
talebe birliğindeki azaların ça
ı.,maları idi. 

Muzaffer B. bunları uzun uza
dıya izah ellikten sonra Kazım 
Nami Beyin darülfünuna hücum 
eden makalesine verilen cevap
ta, miUi ·ı Ork talebe birliğindeki 
dedikodulardan bahsetmiştir. Ve 
milli TiJrk talebe birliğindeki 
hukukçu murahhasların tıp mu
rahhasla11nın faaliyetine zahir 
oJduğundan tikiyet t:tmiştir. 

Bilhassa milli Tilrk talebe bir
liğinde reislik, umumi katiplik 
ve saire gibi yüksek makamların 
tıbbiyeliler tarafından alındıktan 
sonra hukukçulara yalnız harici 
kalemde bir vazife verilmesinden 
dolayı murahhasların vazifelerini 
iyi yapmadıklarını söylemiştir. 

Rapordan, ıoora teftiş heyeti 
raporu da okunmuş 20 den fazla 
aza raporda bahsediJeo milli 
Ttlrlc talebe birliğindeki dediko· 
dalardan ve nihayet Cümhuriyet 
bayramında darülfihnın bayrağı
nı taııyan hukukçulara teca•ü:ı 
edildiğinden, bayrağın püsküJü
nilıı koparıldığından şikiyet et· 
miılerdir. 

Geç vakite kadar devam eden 
16zlerde henüz rapora taalluk 
eden hiçbir fikir söyle nmediğin
den gelecek cuma devam edil· 
mele Uıere mOzakere,•e nihayet 
Yerilmiştir. 

Bit taraftan silah
ların azaltılmasını 
konuşuyorlar ! 

( Ba, tarafı l inci IGJ/lf ada) 

bvvetli donanmaaiyle muhafaza 
ediyordu. Artık bir hava hncu
ma karıısında o koca filo beı 
para etmiyecektir. 

Diğer taraftan, bu dört filo
luk altmıı büyük tayyareden 
her birinin, şimdiye kadar yapı
lan bombarduman tayyarelerinin 
hepsinden fazla tahrip edici 
müthiş kuvveti vardır. Her tay
yare dokuı mitralyozla teçhiz 
edilmiştir. 2,500 kilogram bom
ba taşıyabilmektedir. Tayyarele
rin teçhizatı, gece bombardıman
ları için daha ziyade müsaittir. 

Fransanan Bulooyi ve Şerburg 
harek,et istasyonlarından kalka· 
cak filoların lngiltere dzerinde 
tam bir tehdit ve tehlike vaziyeti 
ihdas edebilecekleri düşDnulmek· 
tedir. lngillerenin ıon zamanlar-

da bombardaman tayyarelerinden 
vaz geçilmeıi i'in devletlere yap
bğı teklifin sebebi bu ma16ma~ 
fan anla$ılıyor 

MllstaceJ bir seyahat 
Roma, 18 (A.A) - Almanya 

tefiri tayyare ile Berliue hare
ket eylemiftir. 

VAKiT r ..... ~-·--s-·o··-N ..... -.• -.. i .. ··a-E--·-··ı;-ı-·a-·--;-.. --
: .......................................................................................................... ---.........•...................................................... 

Cumaya rağmen dün 
iktısat vekili meşguldü 
Ankara, l 8 ( HusuJi ı __:. jktısat vekili Mah· 

mut CeJal Bey tatil j!'Üoü olmasına rağmen bugün 
de yeni kontenjan kararnamesi ve listesile meş· 
gul oldu. 

Bugünkü meclis içtimaında 
müzakere ruznamesi 

Ankara, l 8 ( Hususi ) - Büyük Millet Mec
lisi yarm toplanacakhr. 

Maarif vekili hasta 
Ankara, 18 ( Hususi) - Maarif vekili Reşit 

Galip Bey hafif bir soğuk algınlığından rahatsız 
bulunduğu için bir haftadaoberi evinden çıkma· 
maktadır. Pazartesi günü tekrar vazifesine baş
Jıyacaktır. 

Ruınamede Seyrisefain idaresi memurlarına 
ait barem, askerlık dersleri muallimlerinin maaş· 
lan hakkmdaki kanun müddetinin bir yıl daha 
uzatılması, nahiye müdürlerine verilen hayvan 
bedellerinin ilgası layıbaları vardır. 

Ankarada ekmek fiah 
Ankara, 18 (Hususi) - Hurada francalanm 

fiatı 13, Birinci nevi ekmek 8, ikinci nevi ekmek 
7 kuruş olarak tesbit edılmiştir. 

Almanyada kabirı e 
buhranı devam ediyor! 
Hindenburg fırka reislerile temas
tadır. Bu meyanda Hitler de vardır 

Bertin, ı8 (A.A.) - M. fon J 
Papen Reisicümhura istifasını 
vermiıtir. Fon Papen mühteJif 
fırkalar liderleri ile görUştilkten 
sonra Alman Halk fırkası ile 
Bayera Halk fırkasman vasi mik
yasta ve bir milli .emerküzlln 
hükGmetin mesaisini kolayJaıh
racağı kanaahnı göstermiş ol· 
duklarını fakat merkez fırkası 
liderlerinin şimdiki kabinenin 
idare ve teşekkülü ile matlup 
temerküzün temin edilmeyeceği 
fikrinde bnlunduklarını söyle
miıtir. 

Sosyal demokratlar mOzakera· 
ta giriımekten istinkih etmişler
dir. Milli teı"illtl!ıf~ gelince, 
tahrjri müzakerat~ giıişmeğe 
ha-ır o!duklarını, ancak bükü· 
metin iklısadi siyaset programı
nı müdafa1Jdan şimdiden istinkif 
ettiklerini bildirmişlerdir. 

latifadan aonra 

haftanın iptidasında reisicümbur 
fırka reislerinin teklifatına inti
zar edecektir. 

Vaktinden evvel iıaalarda bu
lunarak vaziyetin itki) edilme-
mesi için müzakereler hakkında 
biç bir tebliğatta bulunulmaması 
kararlaıtmlmışhr. 

Cümhur reisinin gelecek haf
ta zarfında riyaset kabinesi pren
sibini esas tutacak ve bu suret-
le gelecek kabine de bu mahi
yeti haiz olacaktır. 

Kabinenin değişmesi harici 
siyaset mesailinde bir değişikli
ği mucip olmıyacakhr. Esasen 
muamelede mUıavat hakkında 
Alman arzusu siyasi fırkalar me
selesine merbot deiildir. ve bü
tün Almfl,n .mılletinio arzusudur. 

Bu noktai nazardan M. Fon 
Papen'in kabineye hariciye nuıra: 
olarak ittiraki muhakkak g<Srü
lüyor. 

Berlin, 18 (A.A) - Reisicftm 
bur mareşal Hindenbourg, Fon 
Papeni mesaili cariyeyi tedvire 
memur etmi,tir. Hali hazır do
Jayısile mUstafa kabinenin İf ba
şında bir müddet daha kalması 
muhtemeldir. 

M. Musoıini gene 
yüksekten atıyor 

"Avrupanın felahı ancak ve 
ancak Roma dan gelecek f" 

Roma, 18 (A.A) - Meb'usan 
meclisinin tekrar açılışında M. 
Mussolini bir nutuk söyliyerek 
ezcümle demiştir ki: 

"Faıiat ihtilali, bu ilk on se
m lik devrenin nihayetinde her 
zaman olduğundan daha ziyade 

kuvvetli bulunmaktadır. 

Faşizm, ltalyaya büyDk ve 
parlak bir iılikbal hazırlamak 

üzere ıevk ve gayretle giriıtiği 
işe devama hazırdır. 

Büyük harbı görmllı ve Roma 
uzerine yürüyüşe iştirak etmiı 

olan nesil şu meclise girdiği gün
denberi mechs yeni bir hayati
yet kesbetmiştir. 

Milyonlarca insanlardan mü
teşekkil kesif ve korkunç bir 
kütle halinde yürüyen ltalyaa 
milleti jLeriye doğru kat'i ve 
aıimklr bir adım lttmıf ır. 6en 
ise, milletin duygularına sadık 

b' t~cilmaıı_ oldum. Slı h lr 
)ekliler ihtila!inin meydana çı-

kardığı umde!er, müesseseler ve 
eserler şimdi Avıupanın bütOn 

memleketlerinde büyük bir rağ· 
bete mazhar olmaktadır. Çünkll 

Avrupaoın felihı ve necatı an• 
cak ve ancak Romadan gelebi· 
lf'Cl'!ktir. 

19 Teşrinitani 19" 

Bunlar tashih ıni 
(ea,makalemlzden d•Y• 

Hak sahiplerinin binlerce 
şi olmayıp ta bir kaç kiti.".) 
hak meselesinin mabiyetıoı , 
ğiştiremez. Kaldı ki Eaını 
sandığına yeni icra kanunuo 
mcriyete geçmesinden e 
terhin edilmiş olan malların .. 
tan yedi binden fazla oldu 
göre bunlardan ne kadarı 
işini icraya sevketmek l 
geleceğini şimdiden tayin eldi 
de mümkün değildir. 

Meselenin esasına gelince, 
yet yeni icra kanunu ınerif 
geçmezden evvel Emniyet d 
dağından para almış olanlar 
baıılarımn mallarım satmak . 
ıımgelirse müstakrizler ale?b~ 
eskiden mevcut olmıyan bır 
kım ağır şartların tahmil e 
me.i doğru o~amıyacağıdır. 
niyet sandığından para iıti 
etmiı olanların mukavelelerı 
cibince deruhte etmeye ID 

oldukları fedaklrhk % 12 
% 3 komisyondan ibaret 
Bundan baıka bir masaf Y 
Halbuki ıimdi bu maUar 
icra kanunu ile sahlac•k 
aynca % S tahıil harcı ye " 
ücreti vekilet alınacaktır 

müstakrizlerin deruhte ed 
leri fedakarlığın mikt.rı % 
bulacakbr. fikrimizce aand 
evvelce para almıt ola 
biç hatırına gelmiyen bu fı 
masraf nasıl haklı görOlebil 

f ugün dllnyanın vaziyeti o 
kildedir ki her memlekette b 
Ju olanlara ko!ayhk göateril 
çareleri aranıyor. Ko aybk 
tern.ıek için elden birşey ı 
yorsa bari fazla zorluk çt ---1. 1&--,...ş-•--- -:? 

Hulasa yeni icra unu 
mer'ıyete geçmesinden • 
emul1ct ınmdıpa terhin 
emlakin akit tarihindeki 
uıullere 16re aablma11 a 
maslahat icabıdır. ŞaJet 
için kanuni bir tefıir 1 
liyoraa derhal allkadar • 
Jarın harekete geçmeleri 
zifedir. 

Mehmet 

Berlin, 18 (A.A) - Hiikdmetin 
istif•ıı hakkındaki reşmi tebli
gattan da anlaşıldığı veçhile Fon 
Papen kabinesinin istifası bilkfl
metin idaresi prensipi nin terko
Junduğuna asli delllet etmez. Bitler ne yapacak? a u ı u ı ı•ımııııııu111111111111111nanııaııuıııumıııııınıı111•••••t--• ·ı••--••-•., 

Eu prensip dahilinde olarak 
hilkflmetin kalem~ aldığı iıtira

namede mllhim anlarda ıabsi 
meselelerin tesir g6stermiyeceği 
kaydedilmekte ve itillfının rei· 
sicümhuru bOtün miUt kuvvetleri 
toplamak için y&kaek niifuzuou 
sarfa serbest bırakmak için ve
rildiği işaret edilmektedir. Bu 
suretJe Almanyanın atisi temin 
olunacaktır. Reisicümhur yarın
dan itibaren siyasi fırka reiıle
riyle müıakerata baaşlıyacakhr. 
Çünkü halihazırda mutavasııt 
vaziyetin mümkün olduitJ kadar 
çabuk nihayet bulması Alman 
iktısadjyanan nefinedir. Alman 
milli fırkasından Hükeiıberg mer
kez fırka11oda er Kass ve halk 
fırkasındandan er Dige!deyyarı
na davet edilmişler ve daveti 
kabul etmiılerdir. Hitler ve Şa· 
fer cumartesiye davet olunmuş
lardır. 

ihzari milkAlemeler 
Soıyal demokratlar bentlı da

vet edilmemiflerdir. COmhur rei
ıinin fırka reiaterile mlklleme· 
leri ihzari miikllemeler vazifesi
ni gGrecek ve iıtikbaldeki battı 
harekete mlUealltk ikhıadi ve 
siyasi mıaeleler mevzuu bahso
lacaktır. Bu miizakereden aonra 
fırka reiıleri ua11aıela mftzake
rat cere1• ...._..,,, Gelecek 

Rerlin, 18 (A.A.)- Reisicüm
hur Mareıal Hiodenburg muh
telif fırka liderlerile mUzakere
Jerine baılamııtır. 

Kendisi ezcümle miUiyetper· 
verler Reisi Hugeberg'i kabul 
eylemiılir. Hindenburg bu ak· 
ıam merkez fırkası reisi Kaas 
ve müteakiben baJk partisi şefi 
Dingildey ile g6rOşecektir. Mü
zakerelerin cereyan ve inkişafı 
hakkında hiçbir malümat veril· 
miyecektir. Malümat sahibi mah
fellerde; daha bugün mllıbet bir 
netice elde edilmesine ihtimal 
verilmektedir. 

Yarın Reil cümhur tarafından 
kabul edilecek olan Hltlerin bu 
mülikat esnas1oda takınacağı 
tavir bllyiik bir merak uyandır· 
maktadır. 

Kendis"nio başvekileti ele ge
çirmek hususundaki dileğinde 
ısrar edip etmiytceii ve Hinden· 
burg•n imiline uyup uymıyaca· 
ğı noktaları bOyllk bir aliaka 
doğurmak tadır. 

Tatil edilen gazeteler 

Berlin, 18 ( A.A.) - Matbuat 
hakkındaki Mart 1931 tarihli ilk 
kararnamenin neırinden beri 10 
Eylnl 932 tarihine kadar Prusya 
makamları tarafından 379 gazete 
muvakkaten tatil edimiıtir. 

Bu ı•zetelerin hemen ekaeriai 
mifrit ••i we '°' cenablanna 
meaeapt.,. 

Amerika borçları tehi 
etmek niyetinde değil 

Mebusan arasında 
verecek bir tek 
Vaşington, 18 (A A.)-Ame

ril<a meb'usanında demokrat fır
kası lideri halihazırdal< i mecliste 
yeni bir moratoryom lehine bir 
tek rey bile elde etmes'nin 
mUşkOl olacağını beyan etmiştir. 

Harp borçlarına taallt.k ede
cek bütOn tekliflerin tasvip için 
tevdi edileceği meclis, haricıye 

komisyonunun müstakbel reisi 
olması mubtem~I bulunan Mıster 
Reynold, kongrenin şimdıki uz
laşmalarda yapılacak hiçbir ta
dilltı kabul etmiyeceğini söy!e· 
miıtir. 

itillfın tadiline şiddetle mua· 
nz bulunan meb'uı Mak Talden, 
borçların tekrar tetkiki için M. 
Laval'e gizlice müsaa..ie veren 
M. Hoover, ve hariciye nezareti 
hakkındaki itham•armı tekit et· 
mittir. Meb'us, M. Hoover mo
ratoryomunun intihap sandıklara 
baıında millet tarafından takbih 
edilcliğini illve etmiı ve M. 
Hover'ın bir moıatorıom daha 

bu hususta 
kişi bulun 

teklif edemiyeceğini llJI 
Franıı:ı ve Belçika 

M. Stimson ile mDlla...tılll'1l!v. 
tun muşlardır. ; 

Ayrı ayrı te•vlY• 
bulmabl ,., 

S:ıltlake Citi, 18 (/.. 
Avan meclisi maliye ~ t 
Reiti Smoot burada ır• 
bir nutukta Amerik•J• .. 

"
·1ıat•,.. 

olan hükumetler ba 1 ·yett• 
d . k .... 

lannı ö eyemıyece • le • 
ler bunlardan herbir•:a 
bir tesviye suretilli s.mll 

tirmek lazım oldu.-
miıtir. 

ötedeaberi harp 
kaldmlmaaına aleybt~ flll 
olan Smoot bu bor~~ 
belinde Amerika mDk ıf1 
bOkimete karfl daha •C 
taabbtldata giritmek • ,_ 
tinde kalacaldanDI ::., 
ten sonra tediyata :.,. 
mak Avrupa i~ia. • 
na ilive e7le~· 
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il ....................................... . ................................................ ·----·· 
ış imparatorluğu ··-·----········-··························· ............................................. ----- - .. : 1 'eııi aııartı ıııaıılar 
\te fakir semtler ,mııı111111ııııı1111111ııııııı1111ıııııııı11111ııııı11111 11ııııı ıı 11111ııı111' z· ··ı h re bir balon ! 
y,... ~ Gümrükteki ~ Jraat mu e 8SSISJ hı Krnur, soğuk, çamur .. Bazan - = Bir müddet evı·el gazetelerde pa,ı · 

'İ'flJ. a.b, .hazan kıta benziyen mev - ~ Kahveler ~ ralarını nasıl kullanacaklarını bilmi-
ırdenbire kapandı. yen birçok kimselerin aparlıman yap-

" Hubub t pamuk tu··tu··n ve b \J ı mak hastalığına tutulduklarından §i· ...... 
l\C>Jnu"r ·· d "kkA l k ile~ • cu u an arının e • 

l'ıtetr Ierı rüzgara yağmura, baro -
~~~e .~akarak açıyorlar. 

d, 0ınurcülerin gözleri şimdi -
~, 11 

Ufukta. Gülmek icin, bulut 
f~~ğuk rüzgarları b~kliyorlar. 
d, a.r günde birkaç defa kımıl· 

llıYor. . "' "" 
1,r Muıanıba, palto satan dükkan· 
ı.: 111 Yitrinleri yaz günlerinin ıe· 
•ııı. k" 
~i 0!eleri kadar insanları çe -

}'or C kA l .. ·· d b c,k, : . ame an ar onun e azan 
~ tının yakası kalkmış bir ço • 
ıı_ ' ayağını yalın bir kadın 

~lli bir cenneti seyreder gibi 
~ ın kendinden ayırdığı bir 
Ilı teJik mesafeye bakıyor. Bu 
~''afe hir metre fakat kimbilir 

:olu kaç senede a~acak? 
~il a.kir çocuklar Turda Muıanın 
~ lha baktığı gibi paltolara, 
tıduralara bakıyorlar .. 

"" "" "" ~Soğuklar bastı, akşamın geç 
li. !erinde vapurlar tenhalaştı. 
'}'darpaşa ile Pendik arasında 
\ a.kşam dikkat ediyorum, ev • 
ç., Yanan lambaları parça par· 
~•iliyor. Yorgun karanlığa 
~ rını yaılıyan göşkler her 

biraz daha artıyor. 
'tt ltaranlıkta bu evler, bu köşk· 
~ lbevsim değiıince kış uyku • 
l"" Yatan hayvanlar gibi artık 

'~ldanmıyorlar. 

~lt... ı· ı ' . . . . k • c."' u •cın .n.un& 11 111111 C • 
ili k"J; • J • • , ı ınını aerıyor. Kımi ao-

,~ kuruyor. Kimi odun, kI.mi 
~Ur alıyor. Soba!ar llarm 
~ hllda bir bayram hediyesi gi -
~lıan bulanık, hazan koyu, 

n vıcık, vıcık yollardan salı· 
""lına öteye beriye akıp gi -
~Çanıurun verdiği korku, ça • 
\ k n Yerdiği dehşet içinde İn • 

"lı ~ndiaini çamuru süpüren bir 
> •. •upürgeıi, yahut çamur der • 
"''lld ~tı h a. akıntıya kapılmıı bir yel 
\ 'ohalıni alıyor. Bu dekor iç.in • 

a gülümıiyen bir şeydir. 
,.. .. "' 

~ t'~"kat aobaaızlar, geçen sene· 
~e hu ıene daha az değildir. 
\ ~ ru hulamıyanlar geçen yı· 
b~lran eksilmemiştir. Yarın 

· f ır"k~kın ordusunun süvarileri 
~' ; ır-lerin barakaları üstünde 
... ~, ola,tıracak, belki camın ar

•c il: 

~ti\ :-:- l\ar ne güzel yağıyor di -
111aı • • t' d 1 ınaanlar çıkacaktır ve 

• a h" 1
......._ 1\ ır aes mırıldanacak: 

''deı·ar Yağdı fakirlere yar • 
~ıı, f 1~· Kara kış bütün §İd • 

" ttra.kkırterc imparatorluğunu 
' ı len h . l ' ~il •<>~ıe . sonra amıyet ı zat· 

· C\kt rı belki de pek yanık 
· ''"İ ,•r. F' akat bu hararet fa · 
,j l\,,:•~ınıya kifayet etmiyecek 

""· lll'§t şimdiden tedbir a· 

~~ Sadrl Etem 
P.t' 'il s 1 l' f ımııınınıımııımı:ııııııuuıııınnmıımıııuııınnuo 

~)~''"d, Ş limited 
l~ çıkan Muhadenet ya

"-b~.kiye . 
~~il ~ tiilr~: bankası is~enderiye 
~~ 1.aır ~nda.n teşkil edilmiş 
~·--~" ın11

1' lırnited şirketinin 
~)-~"1' ·İ ınemnuniyetl mucip 
iti~~ bir ~:~~crnekte olduğunu 
bl~ ~t bug··ınçle haber aldık. 
)~ 'l 'Ü ol un en ziyade Tür· 
·~---\:· fı:dkk Trabzon tütü

'dtr 1 
, kereste t icareti 

• 

1 
a ' ' ag ar kiıyet ediliyordu. Evvelki günkü 

Ve Çay ar . . J k d (Akşam) refikimiz bunun tamamen 

==:-=

- kahve ve =-= IÇJO sigorta yapı aCa " iyor aksine bir havadis ver;yor. Bu lrava· dise göre apartıman yaptıranlann 
Iktısat Vekaleti çoğu iflas haline geliyorlarmış. Scbc-

t - 1 . k = Hayvanlar için de hastabg" a karsı sigorta yapılacak, bi de apartıman yaptırmak için ban-çay uccar arına şır et yap· ~ -s kal ardan (o/o 12) faizle para aldıkla· 
~ malarını teklif etti. Şayet bu ~ ziraat sigortası gibi bu da mecburi o!acak •• rı Jıalde şimdi apartıman kiralannın 
~ şirketi yaparlarsa (31) mayıs· ~ düşmesi ı·e ancak sermayelerinin 
- ı - Ziraat vekaleti müstahsilleri- at enstitüsünü ve mete oroloji (% 6) sı kadar lı\'ttidat getirmesi ~ tan evve siparış edilmiı olup § imi~. /Ju satırları yazan arkadaşımız 
~ gümrüklere gelmiş olan mal- ~ mizin hava felaketleri yüzünden enstitüsünü ziyaret ettim. apartwıanların ilk zamanlarda (o/rJ2) 
= J k b - ugv radıldarı zararları karştlam::k Meteoroloji enstitüsünde zirai derecesinde irat getirdiğini de ilave 
1§ arını çı ara iteceklerini bildir- ~ ediyor. = · ı· = için memleketimizde zirai malı· sigortalar hakkında bir de kon-E mış 1

• ff Acaba bu haı·adise inanalım mı? 
~ Kahve ve çay tüccarları top· ~ sullerin sigortası usulünü kur- ferans verdim. Zira buna inanmak için parası olmı· 
= J dl - mak üzeredir. Vekalet bu hu- Tetkikatımı tamamladıktan !/an bir takını adamlann ancak (o/o 
~ an ı ar ve dağıldılar. "iptida ~ 12 nispetinde l'aridat getirebilecek 
~ gümrüklerd~ki mallarımızı çı- ~ susta tetkikat yapmıya başlamış sonra tekrar Ankaraya giderek apartıman yaptırmak için bankalar • 
~ karahm. Ondan sonra şirket ~ ve Fransadan bir de mütehassıs ziraat vekaletine raporumu ve· dan <% 12) faiz ile para almış olma· 
;;:; = çağırmıştır. receğim. farını kabul etmek /azını geliyor!, 
~ yapalım,, diyorlar. ~ Sakın hu lıaı·adis apartıman yaptı .. 
ff Tahkikatımıza göre iktısat ~ Çağrı~ an miitchassıs Fransa Evvela memleketin bazı mm- t ıran zenginlerin lı er Jıangi bir mak· 
~- vekaleti 00 beş bin çuval kah· ff ziraat bank c: s i fen müşaviri ve takalarında toluya kuşı sigorta satla kendilerini züğürtlemiş göster• 

·· b · · k 1 k B mek için ururdukları bir balon ol • ~ ve getirtmiştir. Bunlar Türk ~ Unyon sigorta şirk eti müfettiş- mec urıyetı onu aca tır. u maı;ın? 
~ limanlarında beynelmilel fiat ~ lerind~n ziraat mühendisi M. mecburiyet daha ziyade zirai 
~ üzerine satılacaktır. Bundan § Armond Compenon'dur. Bir noktadan inkişaf etmiş olan 
~ sonra lürk limanlarında bey- ~ müddet evvel Ankaraya gitmiş mıntakalarda olacaktır. 
~ nelmil ~ l fiattan fazlaya kahve ~ olan M. Compenon orada Ziraat Sigorta için mecburiyet ko-
F ve çay satılmamasına çalışa- ~ vek6letile temas ederek bazı nulması lazımdır. 
~ caktır. Onun için bu gibi ~ tetkikat yaptıktan sonra dün Çünkü aksi takdirde bu işten 
~ malların CÖVİZ mukabilinde ÇI• ~ şehrimize gelmiştir. alınacak mali neticeler çok fe· 
= k k · "ld' · f ' = na olur. Bu iti deruhte eden E arılara ıstenı ığı ıattan sa- ~ Dün şehrimizdeki sigortacılar-
= ı ·· d t · k = şirketin zarar gören çiftçiJere ~ tı masına musaa e e mıyece - § dan bazıları M. Campenoo'un 
= • = vereceği tazminah elde etmesi 
E tır. : da iştirakıle Perapalas otelinde 
i. i cıümkün olamaz. 
~1111ııııııııı u11ııııııı u111111 ıııı111111ııııııuuıı ıııııı111111ıııııı11111 ı_. toplanmışlar ve bu meseleyi mü-

Fransada mecburi olmıyan 

Ev değil 
Silah deposu 

Lukanın el'inde asker elbi
se!eri, mavezr, tabanca 

ve fi,ekler bulundu •• 
Beyoğ:unda Tımtım mahalle· 

sinde Bostaniçi çıKmazın a aün 
Luka jsminde meçhul bir şahıs 
ya~ alanmıştır. 

Yugoslavya teb~ s ndan olan 

Luka'nm vaziyetinde son gün· 
)erde bir değişikl ı k olmuştur. 
Evine büyük paketlerle giriyor 
ve şüpheli vaziyetlerle çıkıyor
muş. 

Bu vaziyet zabıtanın da naza· 
rı dikkatini celbettiğinden dün 

Lukanm evinde araştırma yapıl
mış ve birçok askeri elbise ile 
bir Alman mavzeri, 6 muhtelif 

çapta tabanca ve muhtelif fişek· 
ler bulunmuştur. 

Luka derdest edilmiş ve eş· 
yalar da müsadere edilm iştir. 

Kaçarlıen yakalanan 
yankesici 

Cerrabp" .şa Hasta hanesindeki 
akrabalarından birisini ziyaret 
için hastahaneye giden soğan 
iskeles·nde hammal Derviş Ef. 
nin bir yankes:ci 50 lirasını 
çarpmıştır. 

Derviş Ef. nin bağırması üze· 
rıne orada bulunan polis Ef. 

koımuş Ye bu vaziyeti gören 
yankesici de cüzdanı atarak 
kaçmaya başlamıştır. Fakat yan· 

kesici derhal yakalanmıştır. Bu 
yankesicinin Mehmet isminde 
bir şahıs olduğu anlaşılmıştır. 

Bir Finlandiyalı muganniye 

Tanınmış Finlandiyalı mugan
niye Mm. Saga Leander ayın 

yirmi üçünde şehrimize gele
cektir. Finlandiyalı muganniye
nin şehrimizde hayır cemiyetleri 
menfaatine bir konser vermesi 
muhtemeldir. 

zakere etmişlerdir. 
usul tecrübe edilmiş ve fena 

Haber aldığımıza göre, zirai neticeler alınmıştır. 
sigorta için Ziraat ve iş banka- Sigorta; hububat, pamuk, tü-
Jarı müıtereken bir şirket kura· tün ve bağlar için olacakbr. 
caklardır. 

Hayvanlar için de bastahğa 
Bu şirket münhasıran zirai si- karşı sigorta yapılacaktır. Çok 

gorta jş:le meşgul olacaktır. . hayv11n yetiştiren ve bayvanlarm 
M. Cam penon dün Perapalas sıhhi vaziyetlerinin kontrolrı ka-

otelinde kendisHe görüşen bir bil olan Trakya gibi mıntaka· 
muharririmize bu hususta şu Jarda hayvan sigortası mecbu-
izaliati vermıştir : riyeti konulacaktır. 

- Ankarada zirai sigorta Raporumu bir haftaya kadar 
hakkında tetkikat yaptım. Zira· vereceğim. 

an:ıım ııııııml!llınıı:umınıınnııııll!llunnı: r.mınr.mnınınıı:ıınıunıııııımııı:n umım !llllllDlllllllııınııııııııuuııııııııııiB!lmı111111111B1D111eımııııııııııııım• 

K ach kii y1'i nde . ............................ . 
Bir ölü 

Katil kimdir, Laz 
Osman mı? 

Evvelki gün Kadıköyünde Ta· 
limbane meydanında feci bir 
cinayet olmuştur. Arnavut Hasan 
isminde b!r gardüfren ölü olarak 
bulunuştur. 

Po'is ve müddeiumumilik ta-
rafından iki gündenberi yapılan 
tahkikatta katilin kim olduğu 
anlaşl la mamıştJr. 

Yalnız o gün yara 'ı olarak 
polise müracaat eden Laz Os
man katil maznunu olarak tev'.<if 
edilmiştir. 

Fak at Laz O sman mütemadi
yen bu iddiayı reddettiğinden 

hadise iyice tespit edilememiştir. 
Laz Osman cinayet gecesi 

deniz kenarında yaralandığım, 
Talimhane meydanmııı ise or:ıya 
uzak oldu~unu söylemektedir. 
Maamafıh Laz Osmanın o gece 
arkadaşı Mimi ile birlikte orada 
dolaştığı anlaşılmıştır. 

Musevi Mimi de ayni suretle 
herşeyi reddetmektedir. Müddei 
umumilik tahltika ta devam et· 
mektedir 

Kumbara hırsızı 

Mustafa isminde bir:si evvelki 
gün Bakırl<öyünde istaıyon cad
desinde Arşak Ef. nin dükkanına 
girerek çekmecede bulunan ban
ka kumbarasile 19 lirasını aşır· 
mıı kaçarken yakalanmıştır. 

Çalınan 
mücevherler 

Komtu gencin aldığı fotoğ
raf makinasının parası r. 
Kadıköyünde dün garip bir 

hırsızlık olmuıtur. 

Kadıkövünde Kurbalı derede 
oturan Fevziye Hanım polise 
müracaat ederek J 500 lira kıy
metindeki mücevheratının çalın· 
dığını söylemiştir. 

Zabıta tahkikata başlamış ve 
Fevziye hanımın Istanbula iner· 
ken evinin anahtarını komşusu
na verdiğini öğrenmiştir. Bunun 
üıerine kom~u hakkında mallı· 
mat almmıı ve komşunun oğlu 
Mehmet Ef. nin 100 liralık ye
ni bir fotoğraf makinası satın 
aldığı görülmüştür. 

Memhmet Ef. bu makinanm 
arkadaşı Kemal Ef. ye ait ol
duğunu söylemiştir. Kemal Ef. 
bulunmuf, fakat makioanın ken
disine ait olmadığını söylemiş 
ve Mehmedin bir kaç gün evvel 
almı'.} olduğu bir çok mücevheri 
birlikte sattıklarını ve bu para 
ile makinayı aldıklarını ilave 
etmiştir. 

Z:ıbıta mücevherlerin satıldığı 
dükkanda müceehverleri geriye 
almıştır. 

Çocuk ile dükkancı hakkında 
takibat yapılmaktadır. 

Yazmacılar 

kooperatifi 
lstanbul yazmacıları kendi 

aralarında bir kooperatif teşkili 
için taaliyete başlamıtlardır. 

::::::: ::: :::::: =:::::::: :: :::::::.-:::::::=:::::::::::-.:ı 

Kahve ve kıraatha
nelerde 

Kuru meyvalardan paıta 

Milli Tasarruf ve iktısat cemiJ 1 
yeti üzüm, incir ve fındık sah"'.: ı 
şıoın fazla sürülmesini temin için 
bu kuru meyvalardan pasta yap• 
tmlmasın& karar vermiştir. 

Cemiyet bu pastaların bütiln 
kahve ve kıraathanelerde satıl· 
ması için teşebbüste bulunacak· 
tır. 

Şatranç şampiyo .. 
nu İngiliz öldü! 
Meşhur İngiliz ıatranç üstadı 

Yates, Londrada ölmüştür. 
ismi, iogiliz şatrançyoyuncuJa .. 

rının başında gelen Y ates, do. 
laıtığı bir çok memleketlerde de 
en mahir şatranç oyuncularını 
matetmiş, bilhassa 1910 senesin· 
de Hamburgta tertip olunan 
müsabakalarda oyL1ou fevkalide 
dikkat uyandırmıştır. Sonra 923 
senesinde, Karlsbattaki müsaba
kalara iştirak etmiş, orada da 
kayda değer muvaffakiyetler ka
zanmıştır. Tanınmıı şatranç üs
tatlarından Alyehini üatUste iki 
defe matetmiye muvaffak olması. 
en büyük muYaffakiyeti olara~ 
kaydedilmektedir. 

1926 senesinde Viyanadaki1 
beynelmilel şatranç müsabakala- ' 
rında kendini göstermiş olan in-1 
giJiz şatranç üstadı daha elli 
yaşında idi. Bir İngiliz gazetesi 
" üst adın, daha bir çok mahir 
şatrnç oyuncuıunu matedebile• 
cek yaşta iken ölüme mat olma
sı, acıklı bir haldir ,, diyor. 

··15···;~·i··;·;;;"ik·i···-v··A··i·1·T··1 
························································' 

- 19 Tetrinisani 1917 -

- Londra gaıefrlcrinin Pders .. · 
brırgdan aldığı lıabc•rlerc nazaran 
sosyalis t rüesası bir sosyalist lıükıl· 
metinin teşkili için ( Bolşeviki) ll!rle 
müzakeratta bulunuyor. Ru Jıüküme
tin programı süratlc sullıün iadesini, 
büiiin arazinin ziraat k omitesine ter• 
/.:ini , ml'clisi müessisanın içtimaa da
ı·e tini hal'i olacakmış. ( Bolşeviki) ler 
yeni lıükümete iştirak için müteaddit 
ı;;<·rail dcrrm•yan c•ylemişlerdir. 

K erenskinin kuvayı harbiyesi Pe
iersburg kurbünde talra~şüt eyle . 1 
nıişlerdir. l\iyef fr müsademat f evka.1 
lcidc tecessü c·ylemiştir. T arafeyn. ! 
yekdiğeri aleıılıine tayyareler dahi 
istimal eylemiştir . .Moskoı-ada bu gii11 
miitareke aldedilmiştir. 1 

/Jolşct'iki asakfri S enpiyer E P-Ol 
mektebi harbiyesi taltbesine bir ülti
matom verer<·k frslim olmalarını 
teklif ı·c aksi Jıaldt• birıanın top ate. 
şilt• talı rjp <'tlif<ıceğini be· yan c·ylemi1-
lerdir. 



Sayıfa 4 

Şiddetini artıran iktısadi 
buhranın sebepleri 

ihracat ofisinin fikrince: 1- İstihlakin 
azalması ; 2 - İstihsalatın artması 

ihracat Ofisinin tetkikatıoa caretin inhisar alhna ahnmaaı 
göre Umumi harpten sonra baş başhca tadat olunabilir. 
gösteren ve son senelerde tid· . ~muttıi harptenberi dünyayı 
detini artıran dünya iktısadi ıstda eden iktısadi buhranın son 
buhranmı husule getiren sebep- haddine vasıl olduğu ve hafifle· 
ler iki gurupta toplanabilir. meğe doğru temayül gösterme-

1) istihlikin gayri tabii suret- ğe baıladığı hakkında yapılan 
te azalması. tahminler pek çoktur. Ancak 

2) istihsalatm gayri tabii su- son aylarda buhranın tahaffüfü-
rette artması. ne işaret eden bazı emareler 

Bu suretle istihsal kabiliyetile belirmiş ve sınai sabada ufak 
iştira kudreti arasındaki açıklık inkişaf hareketleri görülmeğe 
tahassül etmiştir. başlamıştır. Almanyada mensu-

D.. k cat sanayiinde, Ho'andada mü· 
. nnya i lısadi buhranını te•-

d t d b v cevherat sanayiinde, Belçikada 
ı e en irinci gurup sebepler 

meyanında· Hemen büt• demir ve ~ömür sanayiinde, Is· 
J • un mem- viçrede saatçilik sanayiinde ve 
eketleri istila eden zirai buhran Fransada mensucat ve deri sa-
başl~ca memleketlerde işa'zliğin nayiinde inkişaf müşahede edil
tedrıcen tezayüdü esk' h miıtir. Diğer taraftan Amerika-
• d ' ı ma reç· 
~r e~ bazılarının kapanmaa: ve da borsa muamelelerinde de sa· 
sıynsı teşevvüş!ere maruz kalan lah husule gelmiştir. Ylln, pa· 
Uzak Şar'-la A muk, kauruk petrol, bakır ve " vrupa memleket- " 
leri arasında ticaretin azalması sair maaden piyasalarında aaR"-
sayılabilir. lamhk ve fiatlarda ufak tereffü 

S kaydedilmiştir. 
anayiin istihsal kudretini ve- Fakat bu iyilik temayüllerine 

ya adetlerini artıran ikinci gurup rağmen dünya ikbsadi buhraoı
ıebepler meyanında da yeni mil- nın bugünkü şiddetile daha ne 
li san " "hd d ayıın ı asım icap e en kadar devam etmesi ihtimali o'. 
yeni hudutlar, fennin şayanı hay- doğunu co~ru olarak kestirmek 
ret terakkisi, Rusyada harici ti- mümkün değildir. 

* * * 
Arpa ihracı 1 Pamuktan 
Nekadar tutuyor? Ne ihraç ettik? 

ihracat ofisi 932 senesi ilk 
dokuz ayı zarfmda muhtelif ec
?ebi memleketlere yapılan arpa 
ıbracahmızın miktar ve kıymet
lerini gösteren bir istatistik ha· 
zırlamışhr. Haz1rladığı istatistiğe 
nazaran bu senenin ilk dokuz 
ayı zarfındaki arpa ihracı
mız 3,107,142 lira kiymetinde 
~9,194,407kilodur. En fazla arpa 
ıbraç ettiğimiz memleketlerin 
~aşında BeJçika bulunmaktadır. 

u memleketten sonra sirasiyle 
fazla arpa ihraç ettiğimiz mem
leketler Fransa, Almanya, ltal
yadır. 9 ay zarfındaki arpa ib-
!aca!ı~ızın kıymetlerini gösteren 
ıstatıstık aşağıda gösterilmiştir. 

Memleketler 
Almanya 
Belçika 
Fransa 
lngiltere 
ltalya 
Yunanistan 
Filistin 
Suriye 
Mısır 
hpan}·a 
Holanda 
Rusya 
D.M. 

Kıymet Lira 

38,146 
943,102 
667,117 
214,215 
365,156 
153,262 
224,912 
181,912 

74,161 
359 

2,050 
1,118 

244,396 

ihracat ofisi 932 senesi ilk 
dokuz ayı zarfında muhtelif 
me!llleketlere yapılan pamuk ih
racatım teıbit etmiştir. Hazırla

dığı istatistiğe nazaran bu se
ne 2,507,787 lira kıymetinde 

8,363,528 ki!o pamuk ihraç edil
m:ıtir. En fazla ihracat yaptığımız 
memleketleriu başında ltalya ve 
sonra sırasile lnııiltere, Rusya, ı 
Fransa ve Almanya gelmektedir. 
Pamuk ihracatimızan kıymetlerini 
göıteren iıtat :stik şudur: 

Memleketler Kıymet lira 

Almanya 225, 139 
Bulgar· ıtan 153, 136 
F ranaa 233, 793 
Hollnda 4,/14 
lngillere 651 ,699 
ltalya 656,396 
Yunaniıtan 116,374 
Mısır 6,000 
BeJçika 62,877 
ispanya 3,627 
Rusya 36 ı ,420 
Fılistin 11 ,325 
Suriye 3,036 
Romanya 2,480 
D. memleketler 15.761 

:i, 107 142 :l,507,787 ........................ , 
....... :;···············=::ı.-::::::::::::::::.-::::::::::::n=:m:::::=c: ::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::: 

Bır .kaçakçı katil \Arifiyedeki bas_kın 
Mardıo, 16 Teşrinisani _ Bu . Arifiye istasyonunda tuccar 

r~da . Saraçlar çarşısında mlltbiı eıyasile dolu bir vagonu~n hay
bır cınayet yapıldı. Böhörki kö· dutlar tarafından basıldıgını ve 
yünden Davut oğlu Mehmet adlı içindeki eşyanın aşırıldığını ora
bir kaçakçı aynı köy abaliıinden daki muhabirimiz bildirmış .• dün
Tabiri tabanca ile kafasından ve kn ~ü~bamızda bu haberı dere 
göğsUnde k öld d etmııtık. 

n vurara Or il. Dün cuma olduiu için lstan-
Cinayetio ıebebi maktulnn bulda bunu tahkik edemedik. 

Mehmedin yaptığı kaçakçıhklar; Ancak bu hadise şunu gösteri
gümrüğe haber vermesidir. Buna vor lci bir tren basacak ve bir 
kızan Mehmet Tabiri öldOrerek ngon etyayı kaldıracak kuvvete 
intikamını almıştır. Katil cinaye- aaÇ:ip bir te~lci_li~ ~~r~ısı~~ayız. 
tini yaptıktan sonra tabancHın nkli bu bır ıkı kışının ışı ota-

k f. k .. k .. ~ maz. Böyle bir haydut teşkiiatı 
te rar ışe . s~rmüş ve endııını lcar1111nda çok mOteyakkız olmak 
yakalamak ıstıyen balkı tehdit icıp etti~ •lb t t kd' ' 

a• "' e a ır o.onur 
ederek kaçmıya muvaffak olmut· 'H böyle baıkınlara tekra • 

k "f 'dd 1 r mey tur, atı §ı et e aranıyor. dan •erilmez tlmidindeyiz. 

VAKiT 

Fransada 
kaynaşma 

Fırkalarla hükumet ara
sında - Sosyalidler ekse
riyeti terkedıyor ar-üç aynn 

ve bir mebus aleyhine 
tak bat 

PARIS, 13 (A. A.) - Hükii -
met, transatlantik umumi kum • 
panyasımn ıslahı için meclise bir 
proje tevdi etmiştir. 

Meclisteki radikal sosyalist 
gruplarının ziraat hakkmdaki mü 
nakaşaların kapatılması için müş
terek bir takrir vermek hakkın -
da uzlaşmışlardır. 

İhtilafın sebebi sosyalistlerin 
hububat üzerine rüsum konması • 
nı istemeleri idi. İhtilaf devam 
etse idi, sosyalistler hükumetin 
istinat ettiğ i ekseriyeti terkede -
ceklerdi. 

Sosyalistlerle radikaller ara -
amda yapılan uzlaşmalar netice -
sinde sosyalistler hükumete iti -
mat reyi vereceklerdir. 

İtilaf mucibince hükUmet nef
ine olarak kitle halinde bir ma -
nevra yapılacak ve hükumet he • 
men hububat piyasasına müdaha
le ederek hububat fiatınm tesbi -
tini temine muvaffak olacaktır. 

Esasen radikal sosyalistlerin 
kabul ettikleri müşterek itimat re 
yinde öğütme ve ekmek yapma 
fiatlarmm da tereffüü mevzuu 
bahistir. Müşterek takrir M. He
riot tarafından kabul edilmiştir. 

Takrirde bundan batka buğ
day fiatına göre ekmek fiatmın 
tesbiti ve milli bir hububat ofisi
nin teşkili vardır. 

3 ayan hakkında 
bir karar 

PARİS, 18 (A. A.) - Ayan 
reisi 3 ayan hakkında le!rİi ma • 
suniyetin ref'i talebi alr.ı:ş old'.1-
ğunu bildirmiştir. Bu talepler u • 
sulü veçhile te§el:ldl edecek o!an 
hususi k0:r.1isyonlaı·a sevkoluna • 
caklardır. 

Ayan mahfcllerinde masuni -
yeti kaldırılmak istenilenlerin a • 
yandan Belfor azası, Viyeyar; 
Hoken azası Jurden, Bü! dü bon 
azası Sramek olduğu ve bu ta -
lehin ihtikar meselesine taalluk 
ettiği söyleniyor. 

Bir de mebus aleyhinde 

P ARiS, 18 (A. A.) - Meb -
usan meclisi reisi bir meb'uı hak
kında takibat icrası müsaadesi • 
n in istenildiğini meclise bildir • 
mi§ tir. 

Meclis mahf ellerinde rivayet 
edildiğine göre bu meb'us Tardi
eu kabinesinde nezaret müstefarı 
idi. Kendisi Bale bankası mese • 
lesinde zimethal olmakla maz • 
nundur. 

Tahsilat azalıyor 
PARlS, 16 (A. A.) - Meb'u

ıan meclisi maliye encümeni ta • 
rafından dinlenilen maliye ve 
bütçe nazırlarının teşrinievelde -
ki vergi tahsilatında tr • n inden 
fazla bir noksanlık görüldüğünü 
bildirdikleri söylenmektedir. 

Eğer bu tenakus devam eder • 
ıe, netice tahmin edilen 12 milyar 
rakamını fazlasile atabilir. Gele
cek 12 ay sonunda yani 1933 ka
nunuevvelinde akli icap edecek 
istikraz 20 ile 29 milyar arasında 
bir rakamı bulabilecektir. 

Bu miktar devletin vilayetle -
rin, nahiyelerin ve müstemleke • 

Bir yaş meselesi 
··········----···········-··························· 

Yaşını karısının yaşınd 
büyülttüğünden .. 

Bu yalan karşısında mahkeme 
verilen bir genç beraet etti, 

fakat sebebi başka ... 
Robert Kormik isminde Nev

yorklu bir makine mühendisi, 
Avusturyada, pasaportundaki do. 
ğum tarihini değiştirmekten maz
nun olarak muhakeme edilmiştir. 

lşin tuhaf ciheti, bu mühen
disin, do~um tarihini yaşını kü
çük gösterecek tarzda değiştir
meyip, bilakis büyük gösterecek 
tarzda değiştirmesidir. Pasapor
tunda 1913 tarihinde doğduğu 

bunu yapmasının ıebebidir. 
bPp te şu : Genç mOb 
Macaristanda bir avukatıo 

ile evlenmiş. Kız, yaşça 

sinden büyükmüş. Nikib 

simi yapılarken, kızın bu ~· 
ten sıkılacağı düşiincesile. 
katide nazik ve hesaplı b 
eden genç, fedakarlık y•P 
gözetmiş, kendi doğum t 
tereddütsüz değiştirmif l 

Genç mühendisin avukata 
Offe, mahkemede m6ekki~ 
dafaa ederken, şöyle de~ 

- Bu ince düşünüş, tecl 
değil takdirlere Jayıktır. Bil 
bir mazerettirki kuıwsd 
berat esbabı mucibesi t 
eder. 

Bunun üzerine mahkeme 
Dr. Venger sormuıtur. 

- Yaş tarihi değiıtir 
Bu sebepJe olması, cezadall 
taracağmı kanunun hangi 
desinde gördünüz ? 

Avukat, hemen ıu cevabi 
miştir: 

- Hiç bir maddesinde 
cak, bunun böyle olma• 
eder. Kanunda bir madd• 
siktir l 

L~.~~~-~~t!~~==';J~~ı· rı v~rmidir_ Arna. bu m 
~ esasnıı doğru bula ak 
• Evlendlklerl zaman ••• 

ya-zıh iiitj. Ba1 3 r•'-'-'-- 8, 

1 raklcamını O şekline getirerek, 
1908 doğumlu olmuş. Senenin 
rakkamı ekıilmiş yaşı büymüş ! 

Fakat, işin asıl tuhaf c"heti, 

Zürihteki ltalyan 
konsolosaneslne 

suikast 
Zürih, 18 (A.A) - Teşriniev· 

11·e1in ikis:nde buradaki ltalyan 
konso'oıanesi nekarşı yapı lan su
ikastm failleri oldukları zanniyle 
evve'.ce tevkif edilen altı kişin n 
mücr imiyet.nı ıspat eden deliller 
elde edi 'mediğinden kaffesi tah
liye ve fakat ıhtiyath bir ted
bir almak üzere hudut haricine 

Beraet kararına esas, bir 
olan masnunun pa•apoı 

tarih değişikliğini Avustu 
dudu barı cinde, kızla ev1 
)eri Macaristanda yapmıı 
sıdırl 

3perde27tablo 

Yazan: 
Ekrem Re'it B. 

Besteliyen : 
Cemal Reşit B. 

tardedilmişlerdir. Umuma 
Bir delinin yaptıkları-------~~ 

TAKVI 
Cumarteel 
19 T.sanl 
19 Recep 

<;un dOglıŞ'J 6,52 
UUn bat.ı§ı 16,4'3 
Sııbab namazı 6, 14 
Oğle namazı 11,59 
lldndl namazı 14,52 
Akşam nıımazı 16.48 
Yatsı namazı ıs.N 
tmsak S,09 

Koeslin, "Pomeranya,, 18 (A.A) 
- Bir müddettenberi kendisin· 
de cinnet eserleri görülen Yen
dreski nammdalti sabık polis me· 
muru Pmeranya valisinin ikamet· 
gihıoa uğny~rak valiyi derdeste 
memur edildiğini söyleyip onu 
tevkife teşebbüs etmiş ise de 
valinin he . .ıen pol s memurunu 
yakalamıya kalkışması üzerine 
mecnun ke çmıştır. Deli bilahara 

h 
Ytlm ı;eı:en \I 508 

bulunmuş ve timar anaye gön· güntc:rı 

derilmiştir. Yılın kalan } 56 

mııeııııuıııınııunııııınımnııınııııınınmıuıııııınıııınııınııımnuınıııı nıııınııınıııımıııı 
1 
L~gUnJ-e•rı--~--~~:;l ,~ 

lerin ihtiyacını kapatabilecektir. HAVA _ Dlin stca.klJk ~ 
itimat reyi 5 derece idl. BugUn baV:.ı ib 

olucnlttır. Yağmur ya~ ~ 
P ARiS, 18 (A. A.) - Ziraat RUzgdr sanlyccıe 10 rnetre 

siyaseti hakkındaki müzakereler dan e11ecekUr. 

neticesinde meclis 190 reye kar§ı ~-~-~~~~! .. 1 
18 

4J 
370 reyle muhalefet takririni l STANBUL - 18 den ' 

reddetmit, ve M. Françoit Alber DarUttaUm, 18,45 den 
19

•
20 

ye 
He M. Leon Blum tarafından ita - tra, 19

'
20 den 

19
'(

5 
e kadal' -

(mUptcclllere m&JısUS, 19•65 

leme alınan itimat beyannamesi· orl(estra, 20 d• rı 21,30 a ıc.dfol' 
ni 212 reye karıı 377 reyle kabul rolim), 21,30 ııan 22,ao a 

etmittir. · Ajans ve Borsa hberlerl, 



....., 19 T efrinf•anl 1932 

[Sfenks konuştu! 1 
Maarlce de Cobra'nın Son Romanı ı 28 

- Yirmi kadar. 

Türkçeye çeviren: Fah•mettln Arvay 

yorsam bizimkilerden dönenler 
var ıaliba •• - Deli miıiniz? Bu vaziyette 

~dumuzun çok mu fazla ol 
"tunu zannediyorsunuz? Küçü· 
~ bir manga askeri muhakkak 
h~~ ölüme gönderip de, blokhavza 
"CUın edildiği zaman, ıiperlerde 

'd'hıırz, müdaf aa11z kalmamızı 
( İıtiyorsunuz? iki üç bine yalan 
.\bıagel) lere meydan okuyo • 

"1ıı. Bizi bir hamlede ezecekleri • 
~ Ulbuyorlar, uıl cephanelikle • 
~i hıüıtahkem mevkie yapacak· 
~ taarruzda kuUanmak niyet~le 
ltİbı için fazla gülle israf etmı • 

)Otlar; yoksa esirgediklerinden 
dttil. Hayır, onlar için hiç bir 
h) Yapacak vaziyette değiliz! 

(Robertı) in söyledikleri doğ· 
~ İdi. Beklemek lazımdı. Bu ge
~enin ıebebi her halde yara • 
~ autta taıınmaları da o • 
;bilirdi. Gece saat 11 e doğru 

11hadar ıefile beraber devriye o· 
~ dolaıırken bir mitralyoz ne· 
eli alelacele ıu haberi verdi: 
.._'Bir yaralı bize doğru sürüne 
~ne geliyor. Bizimkilerden bi
ti ot.cak! •• 

l lfemen ona yardıma koıtular. 
ri nakledip, yere yatırdılar. 
'brılır yatırılmaz binbaıı mu· 'i bu adamın bir bacağının kı
~t olduğunu gördü. Yaralı 
~lbaaına rağmen blokhavz 
~danını görmek istedi. Ro • 
i;1'le Subadar yanma yaklaıtı • 

• lkiıi de olan bitenden haber 
'ta.."1t istiyorlardı. 
L ~ Yüzbqım, kuJ'funlarmuzın 
~i O ıa.l~G.kların 11rtlarına yer 
~dik. Fakat dönmiye bqladı· 
'""4llız zaman bizi yavaş yavaş ku· 
~ıt olduklarım gardük. Bizim 
'çok fena idi. Mahmutla Mu • , 
"-i in yanıbqımda buradan bir 

l ötede vuruldular. 

d .. ,l-aralı uzun uzun nefes aldı ve 
'yavq bir ıeale devam etti: 

' Ben (lnekbqı) tepesinden 
~ lcen bu yarayı aldım. Y alruz 
~ ~~den korktum.. O .da bura· 
~~ar varamamak.. Tabii, bi· ,"uz, yaralılan ıai bırakmaz • .. 
'Patan) elile çok mana ifade 

bir harekette bulundu: 
~' E.bülheycamn adamları ça· 
~bilirler! •• 
~~berta ıuatu, dinledi, nihayet 

ildi: 

:::: ~üli.zım Nikolaon ne oldu? 
~~--t altıdanberi ıörmedim, 
\ı~ lllı. Biz Zankihan çavuıla 
~ lol tarafım muhafazaya 
~llrd1llc. Mülazımın ne oldu • 
~:: ~berim yok. 

~etin Yaraaım yıkarlarken, 
1 ~·t le Subadar çıktılar. Hint 

, ~ lııerak ediyordu: 

~,·~ ~ere de mülazım Ni • 
>d,ldurınüt olmaamlar bu 

' ~ lcoı bqılannı tanıya • 
'ti· . te)tan ıeylerdir. 
~111 öldürüldüğünü sam • 
~ ıc_~1 lf~r halde gidenlerin 
.,._. 'rile beraber bu ıece 
'ı "lr'· 

'lıtl~ ... 
--ıS1a11c1 daha ıeçti. Nabetçi • 

''1-t~ 1e~e karanlıiı ıö • 
~~. ~~iÇ kimıe gözük • 
~ ~ rta geldi. Gittikçe 

Subad&rc1an nöbeti 

·.;;;~ ... 
, 'la._ ••~ilenin yqıyan tek 

1&ralı mı acaba' "· . "Ui.nl...:_ 
--l.&a, yanrlmı • 

(Robeb) in itilmek haaıaıı 
pek kuvvetliydi. Filhakika arala • 
nnda yüzer metre fasıla ile yirmi 
kadar (Patan) blokhavzın du • 
varlarma doğru sürüne sürüne 
ilerliyorlardı. Yaralı değildiler. 
Bunların ara.11nda bir zabit ve • 
kili de vardı. Gelir gelmez hemen 
koıtu, raporunu verdi: 

- Yüzhaıım, ıize ıağ kalanla
n getirdim. Ric'atimiz eınaıında 
mahvolduk .• Bizim kurtulmamız 
da mucize kabilindendir •. Aktam 
ıaat ıekize doğru mülazım Nikol· 
ıonun da maalesef yaralandığım 
arzedeceğim. Göğsüne bir kurıun 
isabet etti. Bet yüz metre kadar 
taııyabildik. O sırada adamları • 
mızdan ikiıi daha vuruldu. Onu 
ıırtmıda götürmek iıtedim .• Ka • 
bul etmedi, orada bırakmamı, a • 
damları toplayıp, gecenin karan· 
lığından iıtif ade ederek dönmek· 
liğimi söyledi. Şayet vakit geçi • 
rip güneı doiduğu zaman daha 
iıtihkima ıirmemit olurıanız hiç 
birinizin kurtulmuına imkan yok 
tur, dedi. itaat etmek istemedim 
ama, mülazım emretti. 

Robertıle Subadar, patanın a· 
deta ağzının içerıine girecekler • 
di: 

- Ey .• Sonra? 
- Sonra tekrar yola koyulduk. 

Fakat (lnekbaıı) tepesinin timal 
cihetinden doğru dolaıarak yolu 
uzatmak mecburiyetinde kaldık .• 
ÇUnkü muhakkak hainlerin eline 
dütecektik ! yüzbapm ••• 

Patanın ıeıi titremiye ve al • 
çalmıya başladı; ilave etti: 

- Emretmeıine rajmen itaat 
etmeaeliydim .• Çünkü arkadaıım 
Buıtan karanlıkta uzaktan iki 
(Abzagel) in bir yaralıyı parçala 
dıklarım ıörür gibi oldu. Çığlık • 
larm geldiği tarafa doğru tahmi· 
ni birkaç el ateı ettik; fakat kor· 
kuyorum, mülazım Nikolıon için 
çok endite ediyorum. 

Zabit vekili ıuıtu. Üç adamın 
ruhlarına çöken kaıveti bu ıükGt 
bir kat daha arttırıyordu. 

SükOtu evveli Subadar bozdu: 
- Bunun ne demek olduğunu 

anlıyorsunuz değil mi yüz batım? 
Roberta ıinirli bir hareketle 

ve kabaca cevap verdi: 

- Sizin kadar ben de anhyo: 
rum! 

( DerJamı var) 
maun111nm:nmmrmn:ımm:ı:mr.rm1:::1::1: 

Bir ruhani Ayin 
Geçenlerde Madritte ölen Is· 

pınyanın eaki elçiıi M. Yuan 
Yveat için dün 1abab Panı'l· 
tadaki Saint· Ensprit kili•~ıinde 
ruhani bir Ayin yapılmııhr. Ayine 
Papanın TOrkiye mümeuili Mon· 
ıeoyor Margotti riyaaet etmiş, 
meraaimde tehrimizdeki bfitün 
ecnebi elçiler Ye lıpanyol Kolo
ni•i hazır bulunmuflardı. 

lzmlrden sabıkalı 
geliyor mu? 

Don aktamki bir ıaıetede 
lataobuldan birçok aabıkalıların 
bmire gönderildiği Ye lımirden 
iade edildiği yaıılmııta. 

Dün yaptıiımız tahkikata 2öre 
latanbuldan lzmire 16nderilmit 
ve iade edilmif hiçbir aabıkab 
yoktur. 

VAKiT 

E'/ f{anıslarzda •............................. 

Bir idam 
Sabık hariciye 
nazırı neden 

asıldı? 
Bir kaç gün evelki telgraflar 

efganistanın sabık harbiye nazırı 
Gulam Nebi hanın Kabilde idam 
olunduğunu haber veriyordu. 

Londradan son posta ile g.e· 
Jen gazeteJer Nebi hanın idamıoa 
saik olan sebt.pleri izah etmek· 
tedir. 

Amanullah ban devrinde Har· 
biye nazırlığım yapan Nebi han 
vatani biyanet ve efgan kabile
lerini Nadir şah aleyhmde tahrik 
etmek cürmile kurşuna dizilmiı· 
tir. Mumaileybin efgan kabile· 
lerioi timdiki hükumet aleyinde 
tahri~ ettiğine dair yazdığı mek
tupJar bulunmuş ve bu mektuplar 
yilziinden mahkum edilmiştir. 

Nebi ban, Loetirga, yani ef
gan Milli meclisi tarafından mu
hakeme olunmuş, yazdığı mektup· 
lar meclis karşısında okunmuş, 
nihayet meclis idam kararını ver· 
miştir. 

Nebi Han, Amanullah Han 
devrinde Harbiye nıızırlığı yap· 
tıklan sonra 1928 senesinde 
Efganiıtaoın Moskova sefirliğine 
tayin olunmuş, Amanullah Hanın 
Efganistandan çıkması üzerine 
Efganistanda türeyen lbrahim 
Bey namındaki ser~erdeye yar· 
dım ederek onun Kabilden elli 
altmış miJ mesafede olan bir 
viliyette hakim olmasına hizmet 
etmişti. 

Nadir Şahın 11Kabil,, i zaptet
meai üzerine Nebi Han Efga· 
niatandan çılcara&c: Almanyaya 
gitmiş ve orada kalmıştı. 

Fakat geçen ay, Nadir Hanın 
biraderi ve Efganistanın Londra 
sefiri Şah Veli Hana iltihak 
ederek onunla birlikte 11Kabil,, 
e giden Nebi Han, Efgan kabı· 
Jelerini tabrtk etmek suçile idam 
edılmiştir. 

Romanyada basılan 
esrar tarlası 

Romen emniyeti umumiye me· 
morlara Köstence sancağına tabi 
Ko'.<arca kazasında haşhaı eki!
dij'ini haber almışlardı. Hint 
keneviri denildn bu nebattan 
esrar çıkarılmaktadır. Avrupada 
ilk defa olarak ekilen bu çok 
tehlikeli ve zehirli nebatın ekil
diği saha dört hektarlık bir 
yerdir. 

Bunu eken Mioas Çolak oğlu 
namında Türkiye kaçaklarından 
bir Ermenidir. 

Bu Ermeni kendi milletdaşla
rından mürekkep bir gurupla 
Köstencede bir çete teşkiJ ede· 
rek Bükreşe vesair büyük kasa· 
halara mühim miktarda bu ze
hirden yollayormuş. Minasın 
memurlar tarafından araştırıldığı 
Ye yakayı ele vereceği anlaşılın· 
ca Pazarcık veyahut SıJistre 
Ermenileri delaletiyle Bulgaryc. 
ya kaçırıldığı anlaşılmıştır. 

Köıtencede birçok Ermeni 
evlerine, kahvelere baskın veril· 

mit ve tevkifat vapılmıştır. 

Hindi bolluğu 
Son günlerde lstanbulda bir 

hindi bolluğu vardır. lstanhu'.un 
muhtelif taraflarında sürülerle 
hindi gezdirilerek çifti l ve 4 
Jira1a aatılmaktacaır. 

Savıfa S 

1 İşliyen ara ] 
Milli Roman -13- Yazan: Necmettin Halil 

- Daha çok seveceksiniz. Ba· 
kınız burada ne iyi arkadaşlar 
var. Mektep te güzel ve rahat 
değil mi? Siz İngilizceyi anne· 
nizden öğrendiniz sanırım. 

- Evet efendim. 
- Annenizi tanıyorum; sizi 

buraya getirdiği gün tanıştık. 
Çok iyi bir hanım. Bizim iyi bir 
dostumuzdur. 

Saşı ve sonu belli o!mıyan bu 
muhavere Turanda iyi bir tesir 
bıraktı. Kimses'zliği içinde ha· 
tırını soran bu muallime, ilk de· 
fa o gün, içten bir sokulganlık 
hissi duydu. 

Misler Meyer onun yanından 
ayrılırken karşıdaki jimnastika· 
neden bağnşmalar yükselmiye 
başlamıştı. Bu bağrışmaları du· 
ya:-ak koşan birçok arkadaşları 
gibi Turan da jimnastikaneye 
gitti. Orada eski ve bllyük ta
lebeler basketbol oynuyorlardı. 

Turan henfiz bu oyun hakkında 
hiçbir fikir sahibi olmamakla 
beraber, topun heyecanlı koşuş· 
malarla elden ele gitmesi ve ni
hayet yukarıdaki çemberin için
den geçmesi alakasını harekete 
getirdi. O da fa~kıoda olmadan 
heyecanlanmıya ve her sayı olu
şunda bağırmıya başladı. Bu ca· 
zip oyun ruhunun bütün hüznünü 
dağıtaııya kafi gelmişti. 

ilk hafta sonunda eve çıkar
ken annesi onu trenden karşıla· 
dı. Yolda ve evde mektep hak
kında maruz kaldığı suallere kı· 
sa ve izahatsız cevaplar verdi; 
ne geceJeri duyduğu hüzünden, 
ne de orada gördüğü alaka ve
rici ıeylerden bahsetti ve cuma 
akıamı mektebe dönerken, ilk 
günlerde tahmin ettiği gibi, pek 
isteksiz değildi. 

Cumartesi akşamı mektepte 
sinema vardı. Salonda kendile
rile berab~r oturan genç bir mu· 
allim onlara ara sıra eğlenceli 
taklitler yapıyordu. Çocuklar bu
rada o muallimle bir akran, bir 
arkadaş gibiydiler; Turanın he
nüz arkadaşlarına yapmaya ce
saret edemediği şakaları arka
daşları muallimJerine yapıyor· 
tardı. 

Ertesi gün pazardı; haftanın 
ikinci bir tatil günü. Haftada 
böyle iki tatil günil oluşu diğer 
mekteplere nazaran negüzel bir 
tali işiydi. Gerçi o gün eve gi
dıJmiyordu; fakat mektebin ge· 
nİf avlusunda dışarısını hiç arat· 
mıyacak surette ağlenmiye im
kan vardı. 

O gün akşam yemeğinde, Mis· 
ter Meyerin on taJebeyi yemek
ten sonra evjne devet ettiği ilan 
edildi. Bu davet edi'enler ara
sında Turan da vardı. 

Mektepteki bekar muallimler 
leyli talebenin yattığı binada 
bu · un an hususi odalarda, aile 
sahibi o'anlar da mektebin civa· 
tındaki evlerde otururlardı. 

Turan diğer dokuz arkaşile 

beraber M·st.!r Meyerın evine 
giderken içlerinden biri lezzetli 
pastalardan ve yem'şlerden ba!ı· 
sediyordu. Muallimle zevcesi on
ları büyük bir muhabbetle kar· 
şıladılar ve hakikaten eğlenceli 

bir gece geçirdiler. M1ster Me· 
yer onlara birçok hikayeler an· 
!attı, gramofon çaldı ve M sis 
Meyer elile hazırladığı l<aymakh 
ve çukulatalı pastalardan ikram 
etti. 

Dönerlerken, herkesın adından 

ziyade " şişko ,, diye likabıoı 

söylediği Ali, Mister Meyeri 
bilhassa pastaları yüzünden sev· 
diğini itiraf ediyordu. 

~ 

ilk haftalar Turan ıçın mü
him bir tereddüt devresi oldu. 
Ruhu bu muhıte uyabilmek hu
susunda cezir ve metler geçiri
yordu. Bu mektep hayati bam-
başka birşeydi. Onun için çocuk 
bu günleri kendine göre müş~
hedeler ve mülahazalarla geçfrdı; 
Ankaradaki ilk mektep hayatile 
bunun arasında muka} eseler 
yaptı. ilk zamanlarda bu hayat 
şeraitini yadırgar gibi olduysa da 
daha sonra bunlara kendi ser
bestlik temayüllerine göre tefsire 
müsait buldu ve ruhu aldatıcı 
şeraite kapılarak mevsimsiz açı
lan bir çiçek gibi inkiıafa baı
Jadı. 

Ankaradaki ilk mektepte he
men daima genç olan muallim
Jeri de, -mesela Emine Hocanım, 
hatta baş muallim Sadi bey .. 
onların oyunJarına iştirak ederler, 
onlarla akradş gibi konuşurlardı. 
Dershanede ise küçük sıralan 
üstünde, en eğlenceli menu• 
ları bile, iptizam ve ciddiyetle 
dinlerJerdi. Bu intizam Ye cid
diy~ti bozacak ufacık bir hay
lazlık teşebbüsü .hemen mualli• 
min müdahalesile bastırılırdı. He
le son sınıfta kocaman birer deli• 
kanlı gibi ders dinlemiye al~ 
mışlardı. Dersin ve oyunun hu
dudunu ayırabiliyorlardı. 

Fakat burada Turan tekrar 
ilk mektebin ilk sınıflarına dön
müş gibiydi. Ders esnasında çok 
eğlenceli sahneler geçiyordu. 
HeJe yanlarında, o sinemada 
kendilerine taklitler yapan genç 
muallimin, Mister Perinin sınıfın
dan taşan kahkahalar onl~rı bile 
sebebini anlamadan güldürüyor
du. 

Misler Meyerin hasta olduğu 
bir gün iki sınıfı birleştirmişler-

di. Turan o gürı Mister Perinin 
sınıfının neden o kadar eğlenceli 
olduğunu anladı. Dersanede hür
riyet bir kasırga halinde esiyor
du. Nedense dersin sonuna ka• 
dar ayni sırada, ayni yerde otur-
mak adet değildi. Arka sıralar
da, teneffüs zamanından kalma 
ihtilaflar serbestçe halledilebili. 
yordu. Hele bazı komik çocuk
larao, ingili7.ce bau kelimeleri 
Türkçeye benzeterek, hatta çok 
defa münasebetsiz kelimeler şek
line sokarak okuması sınıfın key• 
fini arttırıyordu. Tuhafı şu ki, 
iyi ka'pli muaıJim de bu gibi 
hallerde sınıfın neşesini bozmıya 
kıyamıyordu. Gürültüniin en had 
bir devres.nde Mister Peri zarif 
bır kurnazlığa müracaat ediyor, 
Türkçe satıcı taklitleri yaparak 
umumi alacayı kendi üzerine 
top'ıyabilıyor, sonra derse de· 
vam ediyordu. 

O günden sonra Turan da, 
ders haricindeki zamanlarda bu 
şakncı ve güler yüzlü muallimin 
etrafına top.anan çocukların ara
sına hatılmıya başladı. 

Bu eğ.enceli hayat içinde Tu· 
ran yalnız Türkçe derslerini t:i
raz kuru bu 1uyordu. Türkçe der
sanesı Ko! ecın içinde ayrı ve 
yabancı bir ilem gibiydi. Mu· 
allim bey dışarıda ayrıca iş sa• 
hıbi o!an bir znttı; Galiba bir 
gazeteciydi. Onun için mektebe 
ancak derslerini vermek için ge• 
Jirdi ve de?'!te talebenin başka 
şeylerle meşqul olmasına müsa• 
maha gostermezdi. 

f Devamı var) 
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Orta Asya kemanlarını 
Musikili revü. 3 perde 27 

zarken "Bu temsili görüp dinle - -
tablo - garba gelişi .•• 

mekten bende ne kaldı?,, diye dü 
§Ünüyorum. Bunu tesbit etmek 
cidden güç olacak! Zira esen 
seyrederken, Uç saat eğlendik; 

yalnız üç saat .. Ondan sonra hiç. 
Bunu söylemekle "Eser mu -

vaffak olmadı,, demek istemiyo -
rum. Onun - kendi nev'i içinde 
- muvaffakıyeti büyüktür. Ben 
yukardaki sözlerimle eserin işte 
bu nev'ini tesbit etmiş oluyo -
rum. 

"Üç saat,, - adından da bel
, li - öyle büyük iddialar peşinde 

değildir. Muharrir bize şunları 
söylüyor: 

Cemal Reşit Bey 
Şehrin tek tiyatrosu Darülbe -

'Clayi, muhtelif zümrelerin sana't 
yolundaki değişik ihtiyaçlarına ce 
'!ap verebilmek için bütün tiyat
ro nevilerini bir bir .tecrübe edi -

'yo~. ~u arada bir za.mandanberi 
ilan 'edilen ve bu senenin en mü -
him San'at hadiselerinden biri O· 

lacağı umulan "Üç saat, isimli 
operet de evvelki geceden itiba • 
ren sahneye konuldu. 

Cemal Reşit gibi büyük bir 
muaiki şöhreti ve onun kadar ol -
mamakla beraber oldukça tanın • 
nııı bir imza olan kardeşi Ekrem 
Reıidin üınit veren ismi bir mik
natis tesiri yapıyor, sana't me -
raklılarını Tepe başı tiyatrosu • 
ııa çekiyordu. Cemal Reşidin bes
tekarlıktaki yüksek kudreti ope -
retin musikisi hakkında bir mu • 
vaffakıyet müjdecisi sayılıyor -
du. Eseri yazan Ekrem Reşit 
Bey, fran.aızca olarak yazdığı bh· 
iki romanını ecnebi memleketle -
rinde ha.ıtırını§, fakat dilimizde 
henüz bellibaşh hiçbir eseri çık
mamış bir muharrirdir. Musikisi 
11.akkında itminan, piyes tarafı i
Çtn merak.. Tiyatroya bu hisle 
girdim. 

* * ~ 

"Bin türlii sıkıcı düşüncesi olan 
bir ada.n, şöyle ba mı dinlendirmek, 
fikirlerini değiştirmek, bfr kaç saat 
- Üç Saat - mcşguli.1Jetinin doğur
duğu acı düşüııcelerini unutmak için 
tiyatroya gittiği zaman ... ,, 

J(. ;./. J(. 

"Üç saat,, klasik operet de • 
ğildir. Hatta musikili komedi de
ğildir. Daha çok musikili revü 
manzarası gösteriyor. "Üç saat,, 
İn kendi nev'i içinde muvaffakı
yeti büyüktür. Kendi goruşume 
göre bu muvaff akıyetteki hissele
ri ayırmak, herkesin hakkını ver
miye çah~mak istiyorum. 

1 - Piyes. 
Türki) e lıııdık, Uzüm, incirden ba-;ka A

merika' a film vıldızı ihnıç l"den bir nıem -
lekct hnllnl" gt'loı~tlr. Hollv,ıt'ta çcvrlll'{l('I( 
bir fllm için Bli)·Ukadadn bir )·ıldız rni\s:ı

baknsı yapılacak. Hndyo, bu haberi dünya
nın diirt bucağına ) a) ınıı:tır. ı\nıcrikadaıı 

bir rt'jl!liir, !randan v·c· Iraktan bir r wıı -
gin bu 1,ldızı kapıp kendi meınlekı·tlı•rlne 
giitllrnwk için lstanbula J;l'lıni ıe,·. Mıbnoo· 

ka yapılıyor, kaz.anan genç kız, bir gemici· 
yl 5Cvdlğl için ne film çcv·irmi:re, ne de İ· 
ran ve Irnk z.englnlcrllıı evlrnml)e ~itmiyor. 
Bir ıı ralık keııdl ini ihm:ıl etmiş ol:ln eski 
IK:\.gllisilc harı ıp e\.leııl)Or; o kadar )Oldan 
kalkıp lııtııııbula gc•lrni:ı olan yabancılar ıl:ı 

baı;ka kadııılnrlıı anla.51;ıorlar. Onlar crml' 
munıdPıa. biz çıkalım ... 

Muhe rrır, bu llU!.!ınl me,7.uunu alışık ol· 
duğumuz mahalli bir çc nl içinde anlatı:1 or. 
Efl<'r, nıcıld:ıh v·c• orta 0;1,ınundan alınmı 

yerli motifll"rle slislüdür. Sabık ıırapça 'I' 

acem<'e hocn!lın ın omuzunda !tüh ile s.<Jhılf'dtı 

tc·k ba,ına oturup uzun uzadıyu. &e~ irt•ilt•

rl' mıı•·erw.ıııı nnlatma">t m<'dd:ıhı hatırlııtı

~ or; eııt•rc Prmeni, mm, arııp, acem, frt•nk 
V"t' !18.İre tuklidi konulma ı orta o~ unu il -

1 • 
Üç saat bol bol güldük, eg-len· humlnrıdır. 

d k K Ekrem lteşit Bey, bu mevzu ,·o ı;esnl 1 
• amaşmış göz, dolmuş ve içinde bilerek veya bilmlycrek - cı·ml;p· • 

tatmin edilmiş kulak, hafiflemiş tınıi71ıı i>lr kısmınd:ıkl ~rı•ddi~i gösteriyor. 

ve günlük işlerin bıraktıg-ı .. .. ~londl'n hayut knrikatlırü kuvvetlidir. Kıı.ı-
•• •• UZUn • nın ~ ıldız musabakasında luızannın 1 V(' O 

tulu yorgunluktan sıyrılmış bir ~-Uzdc·rı ailenin §l'•"Cfı:. ,.ılırı'te para,·a t>fr·· 

ruh ve dimağla t.iyatroda.n k ~esi an.ıı ve tell\şllc ı;özli dü~~'"lı ·gömıl ~. 
tık. Faka · d" çı • l"t'll unııo, - koca ~nın bu ı,teki llUuıytli ı-

t ftm ı bu satırları ya - ni bir tlirlü atft'tmıyen ve gün ı;iirınuş •• 

f'1'11ıı.\l"""''"""""""..-....KJ'l-...."""'''"" ......... ," ..... ,_ ....... ,, ....... ,,,.ı •••••• ,,,,,,11.1,,,",1'"'''""'''''' 
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l "Uç saat,, deki şarkı ar ( 
~ i = T ~ ~ ango ı 

8 T~ngonun kalbidir piyano, \ 
~ Bıze : "Sev, deli ol !,, diyen o. ~ 
= Tangoda kemanlar ağlaşır == 

'E Her keman kırık bir kalp' taşır. j 

( Yemiş buğçesi i 
(_- Çözlerim parlak, İri bir { __ 
5 Uzüm tanesi gibidir. % 

~ Bir çift kiraz dudaklarm i 

-
j NŞeftkaliddir ybanakların. j 
- e a ar enzersin bilsen s 
) Bir yemiş bağçesine sen. J 
~ Gemiciler ~ 
= Sevgilimizin gözü mavidir \ 

Kalbin en tatlı sözü mavidir = 
Hür sarhoşluğun rengidir m;vi ~ 
Başıboıluğun rengidir mavi. ' ~ 

:: Mavidir gökler, mavidir Jeniz ~ 
Altın kanatlı bir ok gibi biz ' ) 
Mavilikleri geçenlerdeniz t ~ 
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Mişel Bröne diyor ki: "Pek es- du .. Türk sazları, kısmen nıilit 
ki zamanlardanberi uzak şarkta tan evvel, kısmen de miladi be 
tanınmış ve araplar tarafından ıs ~inci asırlarda Çin sarayları 
lah edilmİ§ olan keman yayı, Yu- girmişti. Bu devirlerde Çin sar•, 
nan - Latin medeniyetlerince meç- larma gelen Semerkant, Buhaf 
huldü.,, Bir Hitit kabartmasında Kaşkar, Korye ve Turfan ork~ 

. e" görülen yegane en eski yaylı traları hakkında (Ve neli' 
çalgı resmi dolayısile de yayın Çinde vukua gelen musiki tec~. 
Asyai menşeine hükmedilmekte - düt hareketlerine dair) Çin JIJ" 
dir: Şu halde, yayın mazisi ta - ! verrihleri pek çok malumat ~er 
rihten evvelki devirlere kadar çı · mişlerdir. Bu malumat sayeıi .. 
kar. henüz İslamiyetten evvel 1 

Çin musikisi hakkındaki eser- topraklarında ne kadar canlı .. 
lerin en mükemmelini yazmış o - musiki hareketi ve ne kadar JIJ11 

. lan profesör Moris Kuran, "Tel- tekamil bir "Türk musikisi,, .,,e 

Ekrem Reşit Bey 
Uyarı ınütemadiyt·n di<tikll~·eıı kadın -, 
btlbasını paylıyıın nı ı·n büyük derdi yüzU
rıUn renksiz görünmemesi olan genç kı:z, 

~~kin )·aşma ~ığmen t'n tuhaf ~e göze 
batan !Jeı..lllerde giyinınt'I• zevkini k:ıybet • 
rol3'1'n ziıppt' nm<'a. lıı gü!.: \'e kültür Habibi 
olnıama3'· •· annesinden çektiği p:ırayı raı;ge· 
lf• kndınlnra yeUlrme;\i şil!l" \'e ~rcf sayan 
genç ad:ım .. KilfUrbaz olma~, tabii olmak 
7.annedeıı genç hıınnnlnr ve 1-rkekler .. 

l 
leri mızrapla çalınan Çin çalgı • cut olduğuna dair en kıymetli 
ları gibi yaylı Çin çalgılarının da naatleri edinebilmekteyiz. , 
ecnebi memleketlerden Çine gel 15 İnci asır Türk müeJlifl 
diğini,, söylüyor. Bahsettiği on ise Asya Türklerinin sıra•'11 

Buglinl\Ü İı;tnnbul yllk!lek cıoııyetf'ı;Jnde • 
ki k'n:ddJ bu e erde - bllr.rel• wya bllml· 
ycrek - i;1i ~österllnıtı:tir, 

2- Musiki. 
Bu buhisk söz sö~·Jemek benim kompe

tı:nsıııı dahilinde değildir. Ama sırf l<ı•la -
ğının zf'!vldnl dii ünPn bir ac' . ın olarak al • 
dığrm intibaları ka~·ded<>ceğhn. C nh, hare· 
l,;etll, teıwvvillü bir eaz musikisi dinledim. 
Tl;\"atrodan çıkarl<Pll hafızamda dPvamh 
bir nnf~me ı,aımodı. uma kompozisyonun 
hı•_yl'tl ıınıunılycı.inhı \hc·ud& geti!dfğl ;.iJ•l U>· 
sır altındnyım. Ccm:ıl Re,ı Beyin yaptığı 

gUzı>I besteyi Hasan f'erlt Beyin muvaffa

kıyctıo idare ettıtı ,ehlr orkestra ı iyi çal

dı. 

3- Balet. 
Darülbedayi, bu se.ne Cf'lil &>y l imli 

kı,rmetıı bir 1 tidat kazandı. Almaıı;rada 

bedii durıs okuyan, gören, öğrenen \'C öğ -
rı·ten bu genç simdi tstanbııl Şt'hir tiyatro -
ıınd.-ı b:ıkt hoc·:ılığı ediyor. Balet s:ın'atklln 

olaok klmscln bu lşr (tt>k küçük ~aşta 

başlatılır. ona giıre ~l}tiştirllir. nı:ıım hcves
ldlrlarımız için bu iş pek :ı.·<•nidlr, haL1rlı~
mı:r. yoktur v•· lıöy·le kısa bir :wmunda c"a"llı 
bir Ş•',\' etlmrınıık pek 7.0rdıır. nuııa nı;t -
m en gc•ı·ck gf'nÇ !ıoeaııın hiınlll)ti, gl'rl"klSE' 
genç bıılct sıııı'utldirlarının ga;ı.·etı, "t}ç sa
ııt,. esııri için ınllhim bir zt•ngiııllk v·e <'azibe 
w~·ıla<'.ak olan bu günkü balPt heyl'linin \"Ü· 

cud~ gı•lmcslnl intnç etml«tir. 

4- Kostüm ve dekor. 
Elbiseler, harlku.Uid" güzı:ldir. Balctlt•rin 

kıynfetl('rf, hatta piyeste belllb:ı~b rol sa • 
hibl olnıı 5ahısların gl~ini teri e~rin nıhu
na U,)J;Ulldur. l\len.udaki hafiflik, e<ıc'rin bir 
açık tuwıı, t<-r.ıs, plfıj piyesi oluşu du'lllnUI
mlı , ltıyafrtlr.r, dclrnrl:ır ona göre uydu -
nılnıustur. Eserde gö7lin ze,·kJni kemal de· 
r~ ındc tııtuıin eden rt>nk lhtişamr, de • 
kor ve Koı;tümlıırin gilzelllğinden ~eliyor. 
Bu muv·nffııl>ı,\·ette d" Darülbedayiln genç 
ressamı \'edat Önıer Beyin mühim payı 
var. 

5- Temsil. 
Aııno NirP Nir, lıı7 Zehra, ~·ıldız F~rihn, 

oğul Muammer, huba Behzat, amca Galip, 
kendisine ü ık nrıy:m g~kin hanım Hali
de, rum dilber! Bedia, i~I tercümaııtığa dtik
mUş olan ıınbık arapça ft<'emce hO<'.ru;ı Vas
fi Hızıı, kurnıı Ş37Jye, li.!jık Hüseyin Ke
mal, ermeni Mahmut, u.ceın Hazım, arap 
Emin Beliğ, v\mr.rikalı Rejisör Sami, l~ i oy
ıındılar. Hazımla Emin Belijtln taklitleri, 
t:ıklltkkl nıuvnffakılete lnzımam eden san
ıı.tkfırnne o~ unları, \'ll!lfl Ut%anın, Galibin, 
Muammerin sevimli hnlleri tem"llin kı~ mı·
tinl ,\ ılkseltrn 5rbqılrrdi. Yaramazlıkları 
pek çok 5e'l'"ll<'n, alkışlanan bir kUçük ~"U • 

mıırc:ıl• bilhaı.sa ulkkatl celbt'ttl. Uç buçuk 
knnş boyunda bir mini mini yav·ru, ııabık 

anıbi, fıırhıi homsıııııı ogıu... DarültK>dayi 
ı.ıı.hnesinı• ilk dolu çıkan bu kı~ mf'tll J!!tldat 

hmirdP. orta tahsilini bitlnni' oları ve ti -
yatroya lııtisııp etmek lsteğlle tstanbula g('
l<'tl Ferih be;1·dir. Halkla ilk teması mu,·af· 
fııkıyctli oldu, tebrik cdı:rlm, istikbali için 
dr umltliyim. 

Tem'.'!lldeki umumi ahengi bllha sa kay
detrnl'k Ui:ı.ımdır. 

6- Sahneye konuluş. 
"0<; Saıı.t., tcm!llllnln bizim memlckctl

ml.ı: 14,'lıı mUhlm bir ııan'at blidisesl olm · ını, 
yani muvıı.ffakıyetln ynrısın.ıao fa:l'lıı-.ını te
min eden onun 118hneyn konu, ıeklldlr. Tem· 
slllnln, b:ılcsJnln, dckonınıın. koıttllmllnlln, 
uıuıılklsiııln, hülliııa hl•r 5eylnin blrlblrlrıe u~-

bir türlü yaylı Çin çalgısından tanburu bile yayla çaldrkla 
dokuz tanesinin Mogol ve Türk - "Gıcak,, "lklık,, "Rübab,, i•' 
lerden geldiğini bildiriyor. Çin yaylı çalgıları bulunduğunu h• 
kemanlarının başlıklarını süsli - her veriyorlar. Bugünkü A• 
yen hayvan ve ölü başı resimle - ırkdaşlarımız bunlardan Y 
rinden de onların şamani asılları· (Gıcak) ı muhafaza etmif bu)f 

nı anlamaktayız. nuyorlar; ayrıca bir de tek ı;' 

iki telli, gövdesi ağaçtan ma - ve yayla çalınan (Kopuz) d' 
mul ve orta kısmı bir pencere gİ· vardır. Gıcak kelimesi, bıça1',..At 
l:li önden arkaya doğru delik, İn· dak, kızak vezninde ve (Gıç•:;. 
ce saplı, ve "Hi khi11 , adlı Türk gıjlamak) gibi yayın tele ıütl~ 
kemanı, Çinin sara· orkestrala • nüşünü ifade eden taklidi v~ .J 
rında en evvel yer alan en mühim lis türkçe bir addır: "Gıj~, 
nevidir. lıte bu ~algı, Çin müver- şey,, manasına gelir. Ikbk ~~ 
rihi Çihen Y ang' ın kısaca y.,.zds -. •• :. .l-, Al...--" " .. t:ı. r-• •• .,.,-~~ 

ğına göre, (Hi) lerin l>ir kolu o • re, ıklamak mastarı ile alalı 'I, 
lan · Y.. n - pi le e alma imi§.. ve ıkıntılı sesler çıkaraiı ilet .. • 
:Siyen - pıler, ;:)lberyacıa naama gelen halis türkçe bir ,J, 
Tonguz ordularındandı: Bir kıs • Jimedir .. Bunlardan Gıcak ~, 
mı muhaceret ederek Kuk - nor mesi çok seyahat etmif, akl• 
kenarlarında yerleştiler. Mili. - miyen kılıklara girmİftİr. ~ 
dın ilk asırlarındaki harpleri ma· Farisi "Bürharu katı,, l ~ 
lumsa da en mühim rollerini al - 16 ıncı asırda kelimenin fU 'I 
tıncı asırda oynadılar. Bazı alim· le altı türlü telaffuz ve imli(} 
lem Hünlerden olduklarını, diğer li bulunduğunu yazmıştır:}. 
bazıları ise Barbarlardan olduk • cek, Gıcak, Şişek, Şi,ako, Ş / 
larını yazdılar; en yeni ve henüz Şarşek .. Prof. Sachs'a gör~i 
matbuata geçmiyen tetkikler bi • dört şekil, araplaşmış imlal d/ 
rincilerin hakkını teslim etmiştir. Tacikler Cigak veya Yigalı 1' ~ 
Çünkü, Siyenpilere ait olarak 'ele ler. Pamir yaylasında Girı~~ 
geçen bazı kelimelerin türkçe ol- Ghircek denir. Özbekler G•~~ 
duğu son aylar zarfında anlaşıla- Türkmenler ise Gıccek tel-/ 
rak mühim akademilerce malum ediyorlar. Türkistan Sartlıı:~ı; 
olmuştur. Siyenpilerin şarkıları dindeki okunuşu Rigah, Rı t4e 
bir ara bütün Çinde. meşhur ol - tır. A. Eichhorn elli sene . ~ıf'' 

·ııı r • 
muştu; at üzerinde çalınmıya Orta As yada yaptığı musı le: f'. 
mahsus çalgıları ve musiki takım- hatinde Rittşeek veya Rejee "J' 
ları da vardı. killerini bulmuıtu. Ça~at•:-jl : 

"F ong reu khong - heuu gibi Gırek ve Gijek imlalarıle ~el 
3' 1'&1'• 1' upuzun bir isim taşıyan diğer bir lır. Efganistanda Gha.,...- 1• 

yaylı çalgı da, gene Çihen Yang- niyor .. Sanskritçe~e yaY "Ç_,;~ 
ın kaydına göre, bilhassa Ceyhun çalgı manalarına gelen gf lc:~~.,ı 
vadisi ortalarındaki kadim Yüe Sarike, Garika ve Sarell .• IJP"

1
. 

cıı• .. ' 1 '·~< vilayeti ile Asyanın ta göbe - meleri vardır ki, sonu~ e "e . , 
ğindeki Turfan şehrind~ meşhur- lehçelerde Sarunji, S~rı;~ dtıı 

ıuınınuııunıınnı uımumııııımımıııımODllıımıııııııııııııımıııııınımııımu Saranji gibi hafif telaf 1150rı ,,, ·,I 
gıın olma ı, bunların arasmdnkl kunctıı t r ~ 
birlik R"jl,.ör Ertuğrul l\lulı!ıinln ı· nldir. şikliklerine uğramış 1 

• ··teJı 
d Ç. . . b oııJ 

Netice: lar a ıne gıren u -•ıı'1• 
· H. t I<e•... iJf 

Darülbedayi, bu eseri sahneye 
koymak için birkaç bin lira har
cadı; fakat eözünün, kulağının 

ve ruhunun sıkıntısını gidermek 
ve şöylece birkaç saat eğlenmek 

ihtiyacında olanlar bütün lstan -
bul ahaliıidir. Bu musikili revü • 
nün üst üste birço:~ defalar on • 
nanabileceği ve her temsilinde de 
seyircisiz kalmıyacağı görülü • 
yor. 

"Üç Saat,, masrafını çıkara -
cak ve Darülbedayie varidat ge • 
tirecek bir eserdir. 

Refik Ahmet 

ve nispeten yenı ın c;tiirıt' l 
mini de birlikte oraya g fil 1'1 

d ~ çetre 
tü: Çincede al ıgı 

(Sa - lang - tai) dir. k' O 
. eı ı ~.ı' 

Gıcak kelimesıne el• ,..., 
lı musiki edebiyatındak .. d•ıı 

6 
linmekle beraber, Tr• ~t•rd' 
liormana kadarki topr:_ billt I 
turan Türk halkınca Gı11' . .M 

eye ·aır, köylerde - keırnan ~ ..t1 j 
b rnalıg• · JI 

nir; Gıcakdan oz JJ1tteritt""/ 
dır. Bazı Anadolu se . bili" 

ö:ıler• -... 
Gıygı ve Gıvgıv 8 · l ,_,.. 

Köse Mih• ıl 
Mahınut R•tı 
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.\danada ve Samsunda lstanbul mınta ası kongresi toplandi 
Atletizm ilerlemiye başladı 

liaıep sp,)rcuları Ankurada, Mersinde 
Adaoada maç yapmak istiyorlar 

ve 

1 ... 
11

"'1llai Adana muhabirimiz yazı • 
•ur: 

ka Adana da sporun her şubesine 
n tşı büyük alikalar uyanmak 
~eted' S h k ı- b ·· -lerr •r. ey an spor u u unun 

Ilı ıp eylediği atletizim bayra
b •na iştirak edenlerin mikta rı 
&~ takikali tevit eylemektedir. 
~a afta koşuların sonu yapıld ı . 
h lananlara belediye reisı Tur-
d:~ Cemal Bey tarafından ma· 

1 
v.alar ve rildi. 

lic lı raf eylemek lazımdır k. ne· 
Ilı eter Türkiye relıo.unu bu'ma
,1ilır. Yalnız başlangıçta bu 
~ kaoan temin editişi ılerı için 
tdY

1
•rh bir a lamet olarak kabul 

ı eb·ı· ı ır. 

~~~O metrede Zıraat mekte
lI en Zekı Efendi 12. 1·2 He. 
~ lUn ntlamada : 5,73 atlıya 
g T oros spordan Hacı Ali '00 metrede; 2,20 ile f oros 

dan Cumali 
~ Cülle atmada: Birinciliği 10,97 
~litre ile Toros spordan Hacı 

Ilı Uç adımda: Birinciliği 11,19 
~iClte atlıyarak Ziraat mekte-
llden Cahit 

tJOo metrede : 25 4.5 ile To· 
•pordan Hacı Ati 

~Yüksek atlamada : 1 ,59 ile 
ana spordan Mahmut 

la400 metre koşusu 57,2 ile 
{ 0 • spordan Cumali 

'ıı. SOO metre mukavemet koşu· 
~~· S,8 ile Seyhan spordan 

'llal 
D· ~Ylıskte: Torosspordan O rhan 
e et kazanmışla rdır. 

giderek bir maç yapan Toros 
spor klübü Halep sporcularının 
b ı r mektubunu almıştır. Halep 
spor cuları Ankarada, Mersinde 
ve Adanada maç yapmak iste
diklerini yazmakla ve Türkiye 
futb ol heyeti müttehidesinin de 
adres ni sormaktadırlar. • 
Şunu ehemmiyetle kaydede

yim ki Halep takımı ihmal edi
lecek bir kuvvet değildir. içle-
rinde Suriyenio en mahir oyun
cula rı bu unmaktadır. Hatta bu
na Suri e · mu.ı teliti veya milli 
takımı dernek bile miimkündür. 
Ermeni, Fransız, lngıfiz oyuncu-
lariyle kuv 1Jetıi bir ekip halinde 
gelecek olan hu tak ımm iyi ne
tıccler alması biraz şüpheli ol
makla beraber bazır!anmağı da 
ihmal ettirmiyecek derecededir. 

Torosspor, Halepte sıfıra kar
şı iki sayı yaparak oyunu kazan
mıştı. Bu ga libiyeti kaçırmamak 
istediğini muntazaman yaptığı 
ekzersizle ispat etmektedir. 

Halep takımı ancak bu ayın 
sonlarına doğru gelebilecektir. 

Muhabereye başlanmıştır. 

Kupa maçları 
Pek yakında tehrimizin beı 

kulübü arasında bir kupa maçı 
yapılacaktır. Ş imdiden kimin ka
zanacağı hakkında tahminler ya
panlar, ileriyi görmiye çalışanlar 

' varmr. 
O yunun birazda şans ile kaza

nılacağını bilenlerin ihtiyatkar 
davranışlarını mantıki görmek 
lazımdır. 

~"L~Yrak yarışını Torosspordan 
L "'lı i dman yurdunun yıl dönümü ıı~~l' Orhan, Hacı Ali, Nuri 
~er kazanmışlardır. 
~ U\1au itibarile klüplerin dere-

.; •udur: 
~ { ;rosspor (51 ), Ziraat mekte
~d" l ), Seyhan spor ( 15 ), 
kı ... "a spor (11 ), Kublay spor 

'tlfaıep takımı geliyor 
eınınuz ayı zarfında Halebe 

Şehrimizin en kuvvetli bir te
şekkülü olan idman yurdu bir 
kaç gün evvel teşekkülünün se-
kizinci yıl dönümünü tesit etti. 
Bir çay ziyafeti verdi. Nutuklar 
söylendi. Her kulüp mümessilinin 
bulunduğu, bu ziyafet tatlı soh
betler arasında geçti. 

Eski oyuncu 

* * * 
Samsunda alınan neticeler 

il a aka uyandırıyor 
S~ıi Samsun mulıabirimizdcn: 

ttı,ti~sunda deniz sporları ile 
~Qlaınıtı doğmıya ve büyümiye 

q ~İt ış sayılabilir. 
t ~lli~cijrk ev\1el şehrimize gelen 
~ltl ~~· federasyonundan Ek
~ ta81 ~ü Beyle, su sporları 
t~ tb ·ı_ er Tugetbof'un ta lim 
~~ ""•ttl . 
~· Şeb .er~ çok faydalı olmuş• 
b·' au tıınrzdeki bütün sporcu
.. '~eııı ;~ 8Porl rı ve beden ter
•ıh. ~te · 
~ı,t rınde muhtelif konfe-
'dde t:~bi.ldiği gibi su üzerin- • 
~ "tt b ıkat yapılmış ve bun-

Jtlliiti aşka atletizm de teşvik 
Qlt r. 

~tic ttıij8 b k 
'~eler, a ~~ alardan alınan 
lıib ~ltla tabu fevkalade ol-
~ila~le . beraber başlangıç 
ı. _·~)t't 1Yidil" b"t'"n 
~. ~ e Y\ik • ve u u 
~~~ "!1lakta sek bir alika ile 
y~ ti~nı tı d~r. 
il "-tlt atı etıceleri şunlardır: 

ıt•kt\ 1'\~nı ~tnada Refik (1,50) 
t~ }'.lllt,~k a Abmet ı S,52), 

• l 'da atlamada Ahmet 
nı uzun atlamada 

' 
Su sporlar1 mualllml 

Her Tugethof 
Refik (11 ,54), 100 metrede Şe
rif (12,8), 200 metrede Hakkı 
{28,8}, 400 metrede Murat (64,8}, 

Mıntaka ıeisJiğine İbrahim Kemal , Futbol heyeti 
reisliğine Zeki Rıza Beyler seçildiler 

Abidin Daver Bey heyette vazi e almayı kabul etmedi, bunu, 
futbol heyetinin selameti itibarile da ha muvafık buluyor 

Aylardanberi toplanamıyan Is
tanbul spor mıntakası kongresi, 
nihayet dün sabah halk evinde 
topfanmııtır. Toplanmayı mmta
ka reisi Orhan Bey açarak kon
greye reis ve katip intihabı işini 
işaret etmiş ve Abdülkadir Bey 
reisliğe, Ekrem ve Emin beyler 
de lc atipliğe seçilmişlerdir. Bun
dan sonra mıntaka merkez he
yetleri tarafından hazırlanan ra
porlar okunarak tasvip edilmiş
tir. Biiyük reisimiz Gazi Hazret
lerine, meclis reisı Klzım Paşa 
Hz. ile Başvekil ismet Paşa Hz. 
ne telgratla kongrenin tazimle
rinin bildirilmesi teklifi alkışlar

la kabul edilmiştir. 
Viyanada tedavi altinda bu

lunan, federasyonun umumi ki· 
tibi Şeref Beye de sıhhat te
mennisi teklifi kabul edildikten 
sonra yeni heyetlerin seçilmesi 
itine geçilmiştir. 

Yeni heyetler 

lntibababn işari reyle yapıl-
' maaı kabul olunmuş ve m1ntaka 

merkez reisliğine Erkanı harp 
kaymakamlığından mütekait Ib
rabim Kemal B. (Süleymaniye 
kulübüDden ) , ikinci reiıliğine 
Fethi Tahsin, balıklara Muhtar 
(Süleymaniye) Naim Cemil (Ga· 
latasaray) Avni ( Istanbul spor) 
Beyler seçilmişlerdir. 

Futbol heyeti reisliğine Zeki 
( F enerbahçe ) izahklara Baıri 
(Beşiktaş) Nuri (Kasımpaşa) Mus· 
lih (Galatasaray) Emin (lstanbul
ıpur) Beyler seçilmışlerdir. 

Atletizm heyeti reisliğine ilhan 
(lıtanbul spor) i:ıalıklara Ali 
Riza ( Beıiktaş ) Sezai Muhtar 
{F enerbabçe) Vedat Abut {Ga
latasaray) Ekrem (Hilal) Beyler 
seçilmişlerdir. 

Güreş ve boks heyeti reisli-
ğine lsmail Hakkı (Vefa) azalık· 
lara Musa Kazım (Beşiktaş) Va .. 
mık (Galatasaray) Avni (Haliç) 
Saip (Auadolu) Beyler. 

Denizcilik heyeti reisliğine 
Kadri (Galatasaray) azahklara 
Arif (Fenerbabçe) Agah (Beyler
beyi) Şeref (Anadolu) Saffet 
(Beykoz) Beyler. 

Eskrim heyeti reisliğine Nuri 
Beşiktaş) eazalıklara Rıza (Kum
kapı) Mehmet {Beşiktaş) Beyler. 

Voleybol, basketbol ve tenis 
heyetleri reisliğine Sami (Vefa) 
azahklara Tahir (lstanbulspor) 
Sedat (F enerbahçe) Rıdvan (Hi-

800 metrede Muzaffer2 ,25,8}, 
1500 metrede Murat (6, 15,4), 
diskte Akif (20,95), gülle atma
da kadir (7,80) beyler birinci 
çıkm:ılardır. 

Bu sporlara karşı başlayan ala
ka ve heves çok geniş olduğu 
için bu kışı çalışmakla geçirecek 
olan Samsun gençliğinin gelecek 
mevsimde büyük muvaffakıyet
ler göstermesi beklenebilir. 

Dünkü kôngrede bulmıanlar 

Neşet lal) (Galatasaray) Beyler 
seçilmişlerdir. 

Kendilerini tebrik eder ve 
muvaffak olmalarını temenni ede-
riz. 

Cevdet Ker.1m Beyin nııtku 

· intihaptan sonra lstanbul farka 
reiai Cevdet Kerim B. kısa bir nu
tuk söyliyerek sporculara mu-
vaffakıyet temenni etmiştir. 

Cevdet Kerim bey sözlerine, 
rica ve tavassuta kıymet vererek 
toplanmalarından dolayı sporcu· 
lara teıekkürle başlamış, Türki
yede sporu kuran ilk mmtakanın 
lstanbul olduğunu, bu itibarla 
lstanbulun spor işluinde üstte 
bulunmasını hepimizin arzu etti-
ğimizi, sporcular arasında zaman 
zaman çıkan münakaşaların spo· 
run inkiıafı için lazım olmakla 
beraber haddinden fazlaya çık-

Y'-eni Futbol heyeti reisi 
Zeki B. 

masının da onu rahnedar eden 
sebeplerden birisi olduğunu söy
ledikten sonra hulaseten demiş
tir ki: 

- Münakaşalar bazı o kadar 
ileri g itti ki alikadarlar ne ya
pacak larını şaşırdılar. Y apaca
ğmız işlere inandıktan sonra ya
pacağımız yardımı ileri borçları
mızdan birisi olarak kabul edi
yoruz. Mücadelelerinizi yalnız sa
hada yapınız. 

Mınt;ıkamız senelerce himaye
siz kalmıştı. Seneler geçtikçe ve 

zaruretlerle spor işlerine temaı 
ettikçe eski acemiliğimizden da
ha ileri mertebelere çıkttk. 

Sporun inkişaf edememesinden 
sizin kadar ıstırap çektik. Bu 
günkü kongreyi el birliğile intaç 
ettiniz. El birliğile seçilenlere 
müzaheret edelim. Size muvaffa
kiyetler temenni ediyorum.,. 

Bir münaka,a 

Dünkü toplantıda, yalnız, de
nizcilik heyetinin olduğu kaydile 
okunan rapor hakkmda bcu.t mfl 

nakaşalar yapılmııhr. 
L;k maçlan ne vakit 

başlıyacak 

Habe1 aldığımıza göre yeni 
ıeçilen heyetler çarşamba iÜDÜ 

akşamı mıntakada toplanarak 
faaliyei programını tesbit ede· 
ceklerdir. 

U k maçlarının önümüzdeki cu-· 
ma olmasa bile öbür haftaya 
başlamasına muhakkak gözilo 
bakılmaktadır. 

Yeni futbol heyetinde 
Yeni futbol heyeti azalıjına 

kıymetli muharrir ve gazetecile
rimizden Abidin Daver B. de se• 
çilmişti. Fakat kendisi kongrede 
bulunauların bütün ısrarlarına 
rağmen kabul etmediğinden ye
rine Galatasaray kulübü baş 

kaptanı Muslih B. namzet gös
terilmiş ve seçilmişti r. 

Koo~reden sonra Abidin Da
ver Beyle konuşarak niçin kabul 
etmediğini sorduk, şunları söy
ledi: 

- Futbol heyetini mütecanis 
görmediğim için, fikirleri fik:r
lerime uymayan arkadaşlarla mü
tesanit bir şekilde çahşamıyaca
ğ?m kanaatile bu vazifeyi kabul 
etmedim. Maksat vahdet daire· 
sinde İstanbul futboluna hizmet 
olduğu için, ileride bu vahdeti 
bozacak noktai nazar ihtilafları· 
na meydan vermemek üzre şim· 
diden heyete girmemeyi futbol 
heyetinin selameti itibarjie daha 
muvafık buldum. 
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ıwww_, awwws - - ~ ,_ z:wwwı ~ -
Ailenin iki türlü istinatgahı : 

Aile ile Cemiyet 
Buradaki istisnaları değil, fa. 

kat esasları tetkik ettik. Kanun -
cular, beşeri zaaflara karşı han • 
gi nofotaya kadar müsamahalı 
davranmak icap edeceğini düşü • 
nüp istisnaları tetkik edebilirler. 
Münhasıran "kaide,, ile mukay • 
yet olan ahlak ise taahhütlerde 
ebediliği, en esaslı bir kaide tanı
maktan vazgeçemez; yanlış anla
şılmasın, beşere mukadder olan 
"ebedilik,, den bahsediyoruz: 
O "ebedilik,, ki daima tehlikeye 
maruzdur, ölümle nihayet bulur 
ve diri kalanları hazin bir hürri· 
yete mazhar eder. 

Yukarda ailenin iki türlü isti· 
natgahı olduğunu arzetmiftik: 
Allah ve cemiyet .. Zannedilebi • 
lir ki aile, kanunun mahsulüdür· 
çünkü, ona riyaset eden, onu ko: 
ruyan ve ona mesnetlik yapan ka 
nundur. Halbuki cemiyet, ailenin 
l~ı_n:Ji değil, ancak şahit ve ke • 
fıhdır. Vakıa cemiyet, mukavele
nameyi İmza eder, fakat bu mu
kavelename ilk ba§tan kalpte ya -
zılıdır. Gönülden gelen bu taah -
hütler - bütün şartları ve bütün 
Yiiklerile.. hayatın müsait ve 

• 1 

gayrı müsait bütün ihtimallerile .. 
ihtiyarlığın dermansızlıkları ve 
mahremiyeti,n gafletlerile .. tabi - . 
atların ihtilafları ve ayrılma im -
kanlarile .. analığın ve babalığın 
Yorgunlukları, endişeleri ve ıstı -
raplarile .. - dü!ünülmü!, karar
laştırılmı§ ve kabul edilmiştir; 
fakat hu rabıta, unutulabilen bir 
söze İstinat etmesin ve birle~en • 
1er mütemadi bir korkuya kapılıp 
da vazifelerinde dalgın ve dik
katsiz olmasın için yüksek bir ik -
tidarın müdahalesine ve karı ko
canın yeminlerini dinleyip tescil 
etmesine ihtiyaç vardır. Şu halde 
cemiyetin müdahalesi karı koca
nın menfnatine mebnidir. Maa -
ınafih bu müdaahlede cemiyetin 
istifadesi yok değildir. Aile, içti -
mai nizamın en muazzam esas -
larından birini teşkil ettiği cemi
yetin ferdi heveslere karşı ted • 
birli davranması pek mühimdir. 
Cemiyet, sevginin ilk hamlelerile 
edilen yeminleri kafi göremez, is 
ter ki umumi ve resmi bir şekilde 
Yemin edilsin ve sırası gelince te-e .. 

YYut ve takviye etmek üzere, bu 
nu bir Vesika halinde saklasın. 

içtimai istinatgahın fevkinde 
dini bir mesnet vardır. Dini ta -
ahh .. tJ · . u erın §ekli ne olursa olsun. 
bılmelid" k' · .. ır 1 zevcıyet rabıtasının 
yuc~ ~eyifli, bütün yeminlerin ulu 
şahıdı allahtır. O allah ki namü
tenahidir, ebedi ve ezelidir, ha • 
y.atı. ~aştan başa sarar ve kalple
rımızın esrarına vakıftır 

'f1/ azif e,, ye ve "sevgi ye da-
" " yanan, çocukların menfaati ve 

"k d " a mm şeref ve haysiyeti irin 
" l " ::r zarurı o an, "allah,, ın ve "cemi -

y~t,, i.n teminatile müeyyet olan 
~ılenın, bir müessese sıfatile ken 
d.ınden ba§ka hiçbir korkacak ye
rı yoktur. Aile, ahlak ile varlığı • 
nı muhafaze eder ve ahlaksızlık
la mahvolur, nazariyelerle ala • 
kası yoktur. 

Ailenin "şüphe,, zihniyetinden 
korkması değil, onunla mücadele 
etmesi ve bu hastalığı iyile§tİnni
ye çalışması lazımdır. Ahlaki ve 
dini nizama taarruz eden "§üp • 
he,, den bahsediyoruz. Şüphenin 
devası, kalbin temizliği ve ıade • 

liğidir; bunun da en tabii iltica • 
gahıdır. 

Asrımızı, ihtilaçlar icinde kıv
randıran ıstırapları .. sai;Ierimizin 
terennüm ettiği şu mÜphem ve an
laşılmaz bezginliği.. bazılarını 
İntihara sevkeden kara malihul • 
yaları .. her şeye taarruz eden, a· 
fif ve müstakim olan şeylere bile 
çatmaktan çekinmiyen bu acı 
şüpheyi .. Şu istikbale ait merak 
ve endişeyi .. Şu an'anelere karşı 
istiğnaları .. şu imkansız rüyaları .. 
Şu mebadi karıtıklığını.. hulasa, 
hiçbir şeyin kurtulamadığı bütün 
bu fenalıkları görüp tanıyan bir 
kimse tasavvur olun:.ır mu ki in -
zivadan veya umumi yerlerd<"n 
bir lahza kurtulup da ailenin aaf 
ve sakin muhitine girdiği z:ıman 
ruhunda huzur ve sükUnun yeni -
den doğduğunu hissetmesin? Sert 
ve titiz bir dimağ ile beslenen, 
hatmi mülahaza ve harici muara
zalarla beslenen, batıni ve harici 
muarazalarla desteklenen bu "ıa 
ra dumanlardan kim haya et • 
mez? Her tarafı, intizamla .. say 
ile sade ve temiz f aziJetlerle .. ha
lis ve samimi hürmetlerle çevril -
mi§ken, İ!:İnde karı~ık ınuhayye -
lelerden kopan gülünç iddialar ve 
anlaşılması mümhün olmıyan de
halar kaynaşan bir uçurumun ke~ 
narında bulunduğunu hisseden 
bir kimse nasıl olur da, hazin bir 
teessür duygusu ile ürpeı·mez? 

Cid.d.i ve ıamiıni olan "Şüphe,, 
nin büyüklüg~ ünü itiraf ederiz. 

J ' • • 

Fakat bir şartla ki şeref ve seci -
yeye taarruz etmesin. Halbulii 
bu, ilimle ameli ayırt eden hu • 
duttan daha nazik bir huduttur. 
Şüphe, beşeri tavrı hareketleri • 
mizin faal unsurlarını da sarmış 
bulunursa artık onu nazariyclerle 
tedavi etmek müşkül olur. Bu, n 
İçin göreneğe ve ne şekilde olur
sa olıun faziletin duyulmıyan ra
yihasına ihtiyaç vardır. Ancak 
bunlardır ki ruhun ismetini iade 
edebilirler ve faaliyet kabiliyetle
rini uyandırabilrler. 

Fikri ifratların mahsulü olan 
fenalıklardan bahsettik. Şehva -
ni ihtirasların kabalığından doğ -
mu§ olan fenalıklara da isaret e-
delim: • 

Aileye musallat olan musibet
ler arasında amiy~ne maddiyet 
perestlikler, sert ve kaba hodbin
likler, zarafetsiz fıskı fücurlar 

' incelmi§ ve son haddine götürül • 
mü§ sefihlikler vardır. Maamafih 
bilerek veya bilmiyerek, yüksek
ten atarak ve hoş görünerek 2.fif 
ve namuskar §eylerle istihza eden 
yüksek duygulara hakaretten çe • 
kinmiyen bütün bu fenalıklar, 

can çekişen bir ana yatağının ve 
ya masum bir çocuk beşiğinin 

huzurunda - pişmanlık duyma • 
salar bile - hiç olmazsa susmı • 
ya mahkilmdurlar. İyiliğin de fe
nalık gibi "sari,, olduğuna şiıphe 
yoktur. Bu itibarla aile ahlakının 
yükselmesile umumi ahlakın da 
yükseleceğine kaniiz. Ailede dir 
lik düzenlik, cemiyette dirlik dü
zenlik demektir. Cemiyetteki ka
rııııklıkların kökü ailedeki karı • 
§ıklıklardadır: Bazı kimseler, ce· 
miyeti deği§tirmenin lüzumun -
dan dem vururlar; bazılarına gö
re de, ferdin değişmesi lazımdır. 
Vakıa cemiyetin düzelmesi, fer • 
din düzelmesine bakar; fakat 

VAKiT 

Zehirli gazlar 
kaldırılacak mı ? 

Fabrikatörler aleyhine şid
detli tedbirler a!macakmı~I 

Cenevre, 18 (A.A) - Silah
lan azaltma konferansı fen ko· 
mitesi kimyevi bakteriyolojik 
harp hakkında kendisine silah
ları azaltma konferansı tarafm
dan verilen suallerin tetkikine 
başlamışhr. 

Harpta kullanılmak üzre yapı
lan zehirli maddeler fabrikatör
leri hakkında zecri tedbirler 
tatbiki lüzumuna dair Danimar
ka murahhas heyeti tarafından 
vaki olan teklif murahhaslar ek
serisinin muhalefetine uğramıştır. 

Tes!ihat meselesi ve Almanya 

Cenevre, 18 (A.A) - Sir Jhon 
Simon'un tavz 'hi ekseriyet naza-
arında Fransa ile Almanya ara
sında bir hakemlik teşebbüsü ve 
Almanyayı terki hslihat konfe· 
ransına ce!p için kat'i bir gayret 
mahiyetinde görülmektedir. 

Alman hükumetinin Cencvre
ye avdet için bu sabah müsait 
muhit içinde söylenilen sözlerle 
iktifa edip etmiyeceği meselesi 
başka bir keyfiyetf r. 

İngiliz-Rus ticareti 
esası 

Londra, 18 ( A. A. ) ingİ· 
liz - Sovyet ticaret münasebetle 
rini yeni esaslar üzerinde kur-
mak üzere iıül<umetçe bazı te· ' 
şebbüslere girişilip girişilmeci
ğine dair sorulan bir takım s:.ı· 
allere cevap olarak Router ajan· 
sı, ingili~·Sovyet ticaret muksve
Jcnamcsioin · feshindenbeıi Mos· 
kovadan henüz vhiç bir resmi 
haber gelmemiş olmasına binaen 
iki memleket arasındaki ticari 
münasebetleri tanzim mal{sadiy
Je ilk teşebbüsleri yapmak Sov· 
yet hükumetine ait olduğunu 
bildirmektedir. 

MezkiirAjans tarafından Sov
yet sefaretinden bu hususta ya· 
pılan bir tahkikatta mez .\Ôr se
faretçe meselenin elyevm tetkik 
edilmekte olduğunu ve henüz 
Moskovadan hiç bir haber gel
mediği beyan edilmiştir. 

Yahudiler aleyhinde 
yapılan nümayiş 

Breslau, 18 (A.A) - Yahudi
ter aleyhine yapılan bir nümayiş 
kargaşalıklan mucip olmuştur. 
Breslau hukuk fakültP.lerioin en 
kıdemli müderrisı istifa etm·ş ve 
Prusya maarif nazırının himaye
sini talep etmiştir. ............................................................ ...................................................... -·-·· 
ferdin, kendiliğinden düzelmesi 
imkansız olmasa bile, pek müş -
küldür. Bu İ!te, dayanacak bir 
istinat noktasına muhtacız. Bu 
nokta, ancak aile olabilir. Çünkü 
yalnız ya§ıyan ve şahsi kemaline 
hiç ehemmiyet vermiyen bir in • 
san, aile hayatına karııınca, ba -
balık, kocalık veya evlatlık va • 
zifelerinin ıevkile salah ve ke -
mal kazannııya çalışır. Cemiyetin 
kazancı, fertlerin bu çalışmada 

1 
mu;a_ffak olmalarındadır. Çünkü l 
en ıyı cemiyetin - afif ve hayır 4 

sever fertleri en cok miktarda \ 
sinea~nde toplıyabilen cemiyet 1 
oldugunda !Üphe yoktur. Binab.?· 1 
rin, aile ruhile kuvvetlenecek o - 1 
lan bu cemiyetin de sevgiyi ve 
saygıyı, inanmayı ve ümit etme -
yi, temiz duymayı ve temiz dü -
~ünmeyi yeni ba§lan elde edece -
ğine inanıyo · 

Bitti 
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Şark Musikisi ...................... ---.. .._ .. ._.__ 

Profesör Marks diyor ki 
Türk musikisinin büyük hususiyet 
vardır, bunlar muhafaza edilmelidi 
htanbut konservatuvarı hak

kında tetkikat yapması ve bir 
rapor ha21rlaması için belediye 
tarafından çağmlan Viyana yük
sek musiki mektebi müdürü ve 
musiki akademisi profesörlerin
den M. Marks tetkiklerine de· 
vam etmektedir. 

M. Marks birçok mübim mu
siki eserleri, orkestra için bes
telediği eserleri ve bilhassa şar
kıları bulunan tanınmış bir bes· 
tekardır. Pıyano ve org çalmak
ta büyüle bir şöhreti vardır. Kc
maıı ve viyo~onsel de çalmakta 
ise de son zamanlarda daha zi
yade piyano ile meıgul olmak
tadır. 

Profesörle memleketimize gel
digi gün görüşmüş ve intibalrmı 
kaydetmiştik. Konservatuvarda 
tetkikata başladıktan sonra mu· 
sikimiz ve konservatuvar hak
kında düşündüklerini öğrenmeyi 

'Profesör Marks 

fayda la bulduğumuz iç:n dün 
kendisini TokatJiyan otelinde 
tekrar ziyaret ettik. Profesör 
Marks bize şunları söyledi: 

- lstaobul kom ervatuvarında 
tetkikatımı lıenüz bitirmedim. 
Tetkikata devam ediyordum. 
daha burada on iÜn kadar ka
lacağım. Şimdiye kadar konser
vatrıvar sanıflarım gördüm. Ders
lerden hazır bulunarak mual
limler ve talebe!erle temas ettim. 

Konservatuvarda 200 talebe 
vardır. Talebenin bir kısmmı 

genç kızlar teşkil ediyor. Tale· 
l:enin seviyesi iyidir. içlerinde 
büyük büyük bir musiki istikba· 
line nem7.et istidatlar gördüm. 

Konservatuvarın müfredat ve 
ders programlarını tetkik ettim. 
Müfredat programlarında bazı 
değişiklikleri lüzum:u görüyorum. 
Haftalık dera cetvelleri de de· 
ğiştirilmelidir. T edr · s usullerini 
de değiştirmiye ihtiyaç görülü-
yor. 

Fakat konservatuvarın ıslahı 
ve müsait bir binaya ihtiyacı var
dır. Yapacağım çalışma ve ders 
programı müsait bir binamn vil· 
cudüne bağlıdır. Bu da bir mu
siki tekniği meselesinden zivade 
bir ıebir meselesidir. Belediye
nin yeni bir konservatuvar bina
sı inşasına karar verdiğini ve bu 
binanın yerini de tayin ettiğini 
öğrendim. Bu tabiatile çok gü
zel bir karardı~ 

'' Konservatuvar muallimleri 
iyidir. Fakat yeniden bazı mual· 

lımler alınması lizımdır. Konser-

vatuvarda her nevi muiki 
öğretilmelidir. Şimdi bazı aıe 
için hususi muallimler yok 
Bu Aletleri CSğretecek maalli 
re lüzum vardır. Muallimler 
sında ayrıca bir değifildik 
şimdilik bir karar yoktur. 

Şark musildal 

- Türk musikisi ve istik 
hak~ında ne düşünilyorsunoı? 

" - Tnrk musikisi btı,nk 
susiyetleri olan bir mulİ 
Türkiyede garp musikili te 
kabul edilmekle beraber bu 
siki de şark ve Tilrk muıik 
ait hususiyetler muhafaza 
melidir. 

Alman, Rus, İtalyan, Ft 
musikiıerinde teknik birdir. 

Fakat bu milletlerin m 
Jeri birbirlerine katiyyen b 
mez. Her yerinde o m' 
hususiyetleri, karakteri Y 

Türk musikisinde de tark 
1 

rakteri göze Çilrpmab, TOrk 
rakteri bulunmalıdır. 

Eunu temin için muıt• 

Türk beste~Ar ve muıikifi 
rmı yetiştirecek olan ko 
tuvarda şark musikiıinia, 
gamların ve şark muıikisi 
niğinin tedrisini Jiizumlu 
yorum. Fakat bu propam• 
ve edilen bir ders halinde 
malıdır. Ayrıca bir şark m 
şubesi açılmasına lüzum yok 
Bunun için belediyeye verec 
raporda konservatuvara 
muskisi için' bir muallim al 
sını da teklif edeceğim.,. 

Yeni Operet 

Profesör Markı evvelki 
konservatuvar muallimler1 
bazılarile birlikte Darillbecl 
giderek "Üç saat" opere 
ilk temsilini seyret mittir. 1' 
disine operet hakkında D• 
şündüğünü sorduk. 

Şöyle dedi: 
- Operet heyeti 

itibarile güzel ve etlenc • 
Arap ve iran tiplerioi, • 

• 1 
anlamamakla beraber, ıy 
dum. Komik sahneler de 
değildi. Fakat beni aııl • . 
dar eden muıiki kıımıoo 
eserde Fransız karakteri 
ğıma çarpıyor. 

Ben Türk musikiıind• 
ait hususiyetlerin mubaf~., 
taraftar bu!unduğum iç& 
eserde de bir ıarkhlık 
isterdim. Fakat operet~_. 
sıkııhrılmıı şark muıılu 
bir kaç parça mOıtea~ı, 
itibarile beynelmilel bar 

arzediyordu. ela 
Türklerde musiki iıtid•111 

, vetlidir. Bu istidadı tell~: ... , ... 
sık sık konserler verı ti 
ta musiki zevki kuvfe 

melidir. lı 
Konservatuvarın arada ı 

ler vermui bu noktdaf' 
f d 

h ,,,,. 
cihetinden cok av • 

»Uflls bankerlll ~ 
rlka)·a iade , 

Vaşin2'ton, 18 ( A.~~ 
Hoover Samuel lnıllll . 
nistan tarafından iıdfll 
daki talepnameyi İIDI 
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VAKiT 
s 

rraasa ile blkimetlmlz arasında l•z&laaaa 
e111ıa1c ve şl•endller mak.avelelerlala •etlalerl 

iy~~ARA, 18 (A. A.) - Tür 
c·· Uınhuriyeti reisi ile Fran· 

j S Urnhuriyeti reisi Türkiyede -
İirklltye emlakiyle Suriyedeki 

. emlaki rnesailinin heyeti u· 
1Yeı· · ~f' ını nısf etkarane bir suret 

• 
1Ye etmeyi arzu eyledikle • i:n hu bapta bir itilafname 

ıhkJıe karar vermi!lerdir. Ve kar 
İtt it nı.u~ahhasları olarak Tür· 
İli,, eıııcümhuru, hariciye ve • 
~lije İımir meh'usu Dr. Tevfik 
İy ?eyefendiyi, Fransa cüm • 

jy etınin Ankara büyük elçisi 
on d .. . k 

ıı d onor mşanını, uman • 
Ch oe rütbesini hamil M. Lou • 
la l~les Pineto~ de Çhambrun· 
~~ın etrnişlerdir. 

torluğundan ayrılan ve Fransız 
Cümhuriyeti idaresi altına vazo -
lunan arazide otuz teşrinievel 
1914 tarihinde verilmiş olup Lo
zan muahedenamesinin 30 uncu 
maddesi mucibince hu arazide 
mer'i tabiiyet iktisap etmi~ bu -
lunan her asıldan Türk tebaası • 
na ve Lozan muahedesinin mevkii 
Mer'iyete girdiği tarhiten en aşa· 
ğı bir senedenheri Suriye veya 
Lübnanda ikamet etmekte olup 
kendileri yahut pederleri bu 
memleketlerde mütevellit bulu-

U Utarünileyh r.ıurahhaslar u'e muvafık görülen salahi - mucibince iktbap eylemiş hulu
~ ltıelcrini biribirine tebliğ et- nan Türk tabaasına ve kezalik ay

ı:tı. •onra. atideki ahkamı ka - ni muahedenin 32 ve 34 üncü 
!lırtnıtlardır. maddelerinde istihdaf edilen op-

nan ve Osmanlı imparatorluğun
dan ayrılan ve Fransa cümhuriye
ti idaresi altına. vaz'edilmiş olan 
arazide mer'i tabiiyeti Lozan mu
ahedenamesinin 30 uncu maddesi 

& Biri 0 ci Fasıl tanlara nit b:.ılunan emlak üzerin-
·~~, de serbestçe tasarruf hakkında 

~& ve LUbnandaki TUrk tahdit zımnında Türkiyede mevzu 
~ emlftki tedahir i~bu itilafnamenin mevkii 

\l dde 1 - Türk tebaasına mer'iyete vaz'ından itibaren aşa
:~an rnuahedesinin 31 inci ğıdaki sekizinci maddenin birinci 
~sinde istihdaf edilen Türk fıkrasında muharrer müddetler 

. lrına ait gayri menkuller zarfında kaldırılacaktır. . :e Suriye ve Lübnandaki ha İşbu maddenin evvelki f ıkrasın 
evzu tahdidi tedbhler işbu c~a istihdaf edilen eşhas Türkiye

~ ~tnenin mcv~ii meı·'iyete de kain olup da Lozan muhadesi
i~;~an itibaren aşağıdaki se - nin mevkii mer'iyete konulması 

l'ttı llladdenin birinci fıkrasın- tarihinden sonra vaz'ı yet mua
~~ Uharrer müddet zarfında r.ıelesine uğramış olan emlak ve 
~~ıla.caktır. gayri menkullerin kezalik vaz'ı 
~~dde 2 - Suriye ve Lübnan- yet tarihinden itibaren bir ıınaka

\ ltt köylerde müsterekcn em- r.-:ı ı-csmi tarafından tahsil ediJ
\'hibi olup Loz~n muahede- miş icar bedellerine aynı tarihten 

33 üncü maddesine tevfi - itibaren tekrar tesahüp edilecek
ika.metgahlarmı Suriye ve tir. 

• tl hudutları haricine nak-
it bulunan Türk optanları 
'l'ın b a ser estçe tasarruf et • 
•at· h· kle a .1Yetlerini muhafaza e • 

, tdır. Ve bu karara bizzat 
·) ~tkilJer rnarif etiyle istimal 
~~ekierdir 
~~dde 3 -·Suriye ve Lübnan-
ın e l A 1 . ~ m o. ;: ve gayrı mcnlrnl 

t iıı•tıın esbabı müchireden do
,1 ettneyi ve ayni haklarını 

~ l'··eylenıeyi temin edememiş 
\ırk tebaa ve optanlarm 

\ ~ •ebep dolayısile metruk 
~khluı addedilmiş olan gay· 
'~ tul ernval ve haklarına 

ea .. h ·· ~ up edeceklerdir. 

1 
1kiocı Fasıl 

~()d 
~ e kltn Suriye emlAkl 
!· dde 4 

Madde 6 - Evvelki ahkam 
mucibince iadeleri icap eden gay
ri menkul emlak 4 üncü ve 5 inci 
maddelerde' tesbit edilen tarihler 
den sonra tasfiye edilmiş iseler 
veya onlar istimlak, emvali resmi
ye milliye veya belediye namına 

ithal edilmek yahut kıymetlerine 
tesir eden tahavvülat sehehile ia
de edilmezlerse hak sahipleri 
gayri menkulün satış kıymetinin 

halici alakadar hükumet taraf m
dan mülkün vaz'ı yet günündeki 
hali nazarı dikkate alınarak tes
pit edilecektir. Teklif edilen me
baliğ üzerinde ihtilaf çıktığı tak
dirde sah§ kıymetinin tahmini, 
mütekabilen hükfunetle alakadar 
taraf canibinden tayin olunacak 
iki ehli hibreye tevdi edilecektir. 
İtilaf hasıl olmazsa bunlara ken-1 .\rık -:-. 30 mayıs 1926 ta-

t... ara. ıtılafnamesi ahka- dileri tarafından müttefikan ta -
""f°k 'tılt .1 an hakkı hiyarlarmm yin olunacak veya anlaşamadık-

~ 11 'tnParatorluğundan ay· ları takdirde selıihiyettar mahke-
t~, t Fran" .. h · · · ·b· d ·· ·ı k l ı 'h .. ız cum urıyetı ı - me canı ın en gosterı ece ma • trd, bna,.vazedilmiş memle - hakimce makbul yeminli bir ehli 
d ttttıi er 1 tabiiyet lehine isti • hibre ilave olunacaktır. Bu tak
d~ ,, ... ~ eıhaıa ait emlak üze - dirde ehli hibrenin kararı ekseri
ıt ~'tn eatçe tasarruf hakkını yeti ara ile ittihaz olunacaktır • 
~'"~u llında halen Türkiye - lki taraf karara muhalif oldukla-

yedinde bulunan emlake tesahüp 
edecekler ve gayri menkulleri el
den çıkarılmış veya bir amme 
hizmetine tahsis edilmiş olduğu 

takdirde hazine kuyudatında 

namlarına işbu emlakin bedeli 
olarak yazılı bulunan meblağ •h
nacaktır. 

Madde 8 - iadeler ve keza-
lik iadesi mümkün olmıyan gayri 
menkullerin kıymetlerinin baliği
nin tespiti işbu itilafnamenin ala
kadar hükumetler taraf mdan mev 
idi mer'iyete vaz'ı tarihinden 
itibaren bir sene müddet zarfında 
icra edilecektir. 

Mezkur kıymetler ile işbu iti
lafnamcnin 6 mcı ve 7 inci mad
delerinin tatbiki neticesinde tedi
yesi mukte2i mebaliğ bu tarihten 
itibaren 18 ay zarfında tesviye e
dilecektir. 

Bu mebliiğla·r ya petin veya 
muka.ssat ve vadeli olarak yuka
rıda r.ıezkur müddet zarfında te
diye olunacaklardır. Ancak ala
kadarların hesabında mukayyet 
bulunan ve yukarıdaki 7 inci 
maddeyi tatbikan tesviyesi lazım 
gelen meblağlar gayri menkulün 
vadeli satışının bedeline tekabül 
eylediği takdirde alakadar vadesi 
gelen senevi taksitler bedelini pe
şinen ve bakiyesini satış senesin
de muayyen vadelerin hululünde 
alacaktır • 
Meğer ki vadesi henüz hulul et

miyen taksitler üzerinden bu tak
sitle.- baliğinin yüzde altısına te· 
kahül eden bir tenzilata razı ola. 

Ankaradaki Fransa büyük elçi· 
liği Suriye ve Lübnanlı müstedi
lerin liste ve dosyalarını Türkiye 
Hariciye Vekaletine tevdi ede
cektir. 

Türkiye hükumeti de kendi 
müstedilerinin liste ve dosyaları· 
nı lüzumu olduğu takdirde F ran· 
sa büyük elçiliğine tevdi etmek 
hakkını muhafaza etmektedir. 

Taleplerin takip ve iddialarını 
ispata medar olacak senedat, ku
yut, vesaik ve vesaiti alakadar 
hükumetlere ibraz hususunda 
müstedilere her türlü teshilat gös 
terilecektir. Alakadar hükumetle· 
terilecektir. Alakadar hükumet • 
]erden her biri verilen karaları 
diğer devlet hükumetine tebliğ 
edecektir. Talebin reddi halinde 
ret esbabını muhtevi hükumet ite 
müteallik bulunan dosya rapto· 
lunacaktır. Alakadar hükumetler
den her biri kararları kendi müs
teclilerinc tebliğ edecektir. müste
diler tebliğden itibaren mesafe 
müddetleri munzc:m olarak iki ay 
zarfında haklarının sukutuna 
meydan kalmamak üzere kendi
lerine tealluk eden kararı kabul 
ettiklerini veya bilakis ona itiraz 
eylediklerini hükumetlerine bil • 
diı-meklc mükellef bulunacaklar-

tl\· tedb· 1 o b • • ıA f ~ •11 h. ır er ış u ıtı a • rı takdirde onu alakadar maha - dır. 
" .. ıe"k .. ~· ' İtfa.. 11 rner'iyete vazın • 
'il ı. gıdak· k' . . d ,,,. ı>ıri.. . ı se ızır.cı ma • 
-q'• •ıcı f k 

llddett 1 rasında muhar -
~i •r. lıber Zarfında kaldırı· 
'-fıJır,11 u maddelerin yukar
~ı" )'~rki tıda istihdaf edilen 

"'l'l Yede k·. 1 . 1 lı.r, ar1n . aın o up ;ıa ' -
1\ '°'~•" 1 ıatimal tarihinden ()1 .ret tn 
tı.ı '" Ua«neleaine ugwra • 
.. 1'1ll •• tnUik · 
~ lkt,l) lerıne ve gayri • 

_.. t,n arına k •:°" lqjtıd ve ezalik va • 
"'•· en b . b' ll11. ~t',f erı resmi ır 

hı""'t\ • 1tıda "'U l~r b n tahsil edilmiş ':'det keldeUerine tekrar 
de S e e:-dir. 

--o amanlı impara -

keme nezdinde istinaf edebile- Madde 9 - İşbu itilafnamenin 
ceklerdir. Bu takdirde bilmüva- tatbikinden doğan bütün ihtilaf 
cehe ehli hibre tarafından yapı- ve itirazlar itilafnamenin mevkii 
lan tahmin neticesinde tazminat mer'yete vaz'mdan itibaren 18 
olarak kararlaştırılan meblağ da- aylıh bir müddetin hitamından 
vanın kat'i halline intizaren dev- 5onra 30 Mayıs 1926 tarihinde An
let bankasına yatırılacaktır. karada imza olunan dostluk ve 

Madde 7 - Dördüncü ve he - iyi komşuluk mukavelesinin ikin
şinci maddelerde mevzuu l:\ahso- 1 ci fıkrasında derpiş edilen komis
lup dahili kanunların tatbiki 1 yon tarafından orada derpİf edil
dolayisile 4 üncü ve beşinci mad- 1 miş olan usul ve merasim daire
delerde tespit edilen tarihlerden ı sinde kat'i surette itiraz hakkı 
evvel gayri menkulleri hacize da- r olmaksızın hükmedilecektir. Ko
ir veya tasfiye edilmiş bulunan rnisyon hükumetlerin her biri ta
şahıslar hidematı umumiyeye tah 1 rafından ihtilaflı meselelerden ve 
sis edilmiş olan ve halen hazine kendi müstedilerinin yapmıt ol-

dukları istinaf keyfiyetinden ha- \ alluku itibarile Türkiye Harici~e ' 
berdar edilecektir. Komisyon re· Vekili hu metnin kendisi tarafın
isi ittihaz olunan kararları hemen dan ancak memleketinde mer'i 
alakadar devletlerin hükumetle- kavanin ve kavaide muvafık ıu
rinden her birine tebliğ edecek ve rette tatbik edilmesi şartile kabul 
onlar da tebliğ tarihinden itiba- edil:liğini kaydetmek ister. Müta· 
ren bir ay ~"'.rfında itbu kararları rünileyh temyiz mahkemesinin 
mevkii tatbika Yaz'eyleyeckler- bir kararı ile de teyit edilmiş olan 
dir. mustakır bir içtihadı muhakime 

Madde 10 - Alakadar hüku- istinaden sehiplerinin henüz Türk 
metler işbu itilafnameye mevzu tebasından bulundul:ları bir za
tetkil eden emlakin diğer devlet manda terketmiş oldukları men
tebaasınca ya bizzat veya bir mü- kul malların iadesine müteallık 
messili marifetile idare edilebil- ikame edilen davaları Türk mah
mesi zımnında umumiyetle kendi kemelerinin gayri kabili kabul te
topraklarmda her türlü teshilat lakki ettiklerini beyan eylemeği 
ibrazı için kendi idareleri altında- bir farize addeder. 
ki maka.mlara lazım gelen talima- Bundan maada ayni maddenin 
tı vereceklerdir. üçüncü fıkrasına atfen hükumeti-

Bu maksatla hu gibi eşhasa nin 30 Mayıs 1926 da Ankarada 
mülklerinin arazisi üzerinde kain İmza edilmiş olan dostluk ve iyi 
bulunduğu hükumet tarafından komşuluk mukavelenamesinin 4-
inzibatı ammeye muhalif bulun - üncü maddesinin son fıkrasına is· 
madıkça ikamet müsaadeleri ve- tinaden kazai hususta Suriye ve 
rilecektir. Bu takdirde hükumet Lübnandaki Türk tebaası lehin'"e 
tarafından kabul olunan vekil la- talep eylemekte olduğu hukuk ve 
zım gelen müsaadeyi istihsal ede- ve imtiyazlardan işbu üçüncü fık .. 
bilecektir. ra ile feragat eylemediği asla 

Madde 11 - Şurası mukarrer- kastetmiş olduğunu beyan eyler. 
dir ki, 1, 2, 3, 4, ve 5 inci ma~de- Dr. Teı·fik Rüştü 

' Fransa bUyUk elçi•, Kont de ler tespit edilen e,has itbu mad
delerde derpif edilen tartlar dai
resinde eımlaklerine tesahüp ede
cekler ve menkul malların iadesi 
huıuıunda memleketin kanunla
rı ile muayyen turuku kanuniyeye 
tevessül hakkından müstefit ola· 
caklardır. Yukarıdaki fıkrada is
tihdaf edilen davalar ile alelu
mum itbu itilafnamenin mevzuna 
tealluk eden davalar ıskat hakka 
mahal kalmamak için itilifname
nin mevkii mer'iyete vaz'ı tari • 
hinden itibaren iki sene zarfında 
salahiyettar mahkemeler nezdin
de ikame edilmek lazım gelir. 

Bu davalar müteallik selihiyeti 
adliye husunda alakadar Türk te
baası Suriye ve Lübnandaki Fran 
sız tebaası gibi muamele görecek
lerdir. 

Madde 12 - Suriye ve Lüb
nandaki Türk optanları ile Tür
kiyede Suriyeli optanlara hakkı 

hıyarlarını tabiiyeti lehine istimal 
etmit oldukları devletin arazisine 
ikametgahlarını nakletmek üzere 
itbu itilafnamenin mevkii mer'i
yete vaz'ı tarihinden itibaren iki 
senelik bir müddet verilmittir. 

Madde 13 - lıbu itilafname · 
ahkamı Lozan muahedenamesine 
merbut 30 Kanunaani 923 tarihli 
Türk - Yunan ahalisi mübadele 
muk~velenamesinin akibetlerini 

· tayin ettiği ethaıın emlakine tat· 
bik olunamaz. 

Madde 14 - İşbu itilafname 
mümkün olduğu kadar ıür'atle 
tasdik edilecek ve tasdiknameler 
Ankarada teati olunacaktır. 

Madde 15 - Sonuncu tasdik 
tarihinden itibaren mevkii mer'i
yete girecek olan işbu itilafname
nin tasdik tarihini yüksek akit ta
raflarından her biri diğer tarafa 
geçiktirmeksizin tebliğ edecektir. 
Yukarıdaki ahkamı tasdik etmek 
üzere murahhaılar bu itilafname
yi imzalamışlar ve mühürlemiş -
lerdir. 

Ankarada 27 Teşrinievvel 1932 
tarihinde iki nüsha olaraka yapıl-
mıttır. 

Clıarleı de Clıamrun 
Dr. Teı•fik Rü~tü 

İmza protokolu: 
Türk ve Suriyeli emvaline dair 

olan itbu itilafnamenin 11 inci 
maddesinin birinci f ıkraıına te-

Chambrun cenaplarsna 
Büyük elçi Hazretleri, bugün 

imza edilen itiliıfnamenin tatbiki 
neticesinde emlaklerine tekrar te· 
sahüp edecek olan mal sahiplerin
den geçmiş seneler için bir güna 
vergi talep edilmemesi hususun· 
da Türk hükumetinin mutabık ol-
duğun zatı alilerine iş' ar ile şeref 
kesheylerim. Hükumetin mal sa
hiplerinin mülklerine tesahüp et· 
medikleri sene için verecekleri 
ver.rileri de istiınaen ancak senei 
maliye nihayetinde talep etmeğe 
mütemayil bulunmaktadır. 

İhtiramatı faikamm kabulünü 
rica ederim efendim .. 

J)r. Tel'fik Rüştü 

TUrkiye Hariciye veklll Dr. 
Tevfik Ru,tu Beyfendlye 

Vekil Beyefendi, bugün imza 
edilen itilafnamenin tatbiki nel· 
ticeıinden emlaklerine tekrar te· 
sahüp edecek olan mal sahiplerin
den geçmiş :ı~r.cler için bir giina 
vergi talep edilmemesi hususun
da Türk hükumetinin mutabık 
olduğunun zatı alileri bugünkü ta 
rihli bir mektupla bana bildirmek 
lutfunda bulundular. 

Türk hükUmeti, mal sahipleri- ' 
nin mülklerine tesahüp ettikleri 
sene için verecekleri vergileri de 
istisnaen ancak senei maliye ni· 
hayetinde talep et.meğe mütema
yil bulunmaktadır. 

Hükumetim namına senet itti
haz etmekle bahtiyar olduğum bu 
mektubun vüsulünü iş' ar ile keıbi 
şeref eylerim. lhtiramatı faika • 
mm kabulünü rica ederim efen· 
dim. 

Ca!ırles de Clıambrun 

TUrkiye Hariciye veklll Dr. 
Tevfik Ru,tu Beyfendlye 

Vekil Beyefendi, müzakere es
nasında Türk heyeti murahhasaaı · 
tarafınızdan izhar edilen arzuya 
ittibaen 8 inci madde derpiş e· 
dilen müddetler zarfında Suriye 
ve Lübnanda kain gayri menkul 
emvalin kanuni mirasçısı olan 
Türk vatandaşlarının tesçil sure
tile mezkur gayri menkullerin Ü• 

zerindeki mülkiyet haklarını ha
Jen Suriye ve Lübnanda Türk em
laki üzerinde mevzu ademi tasar• 

(LQtfen aerlf•r• çeviriniz) 
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ruf tedabiri dolayısile hiç bir 
müşkülata maruz kalmaksızın taı 
dik ettirebileceklerini hükUme -
tim namına zatı alilerine beyan 
ile kesbi ,eref eylerim. 

ŞU!'nsı mukarrerdir ki mezkUr 
tedı:ıbirin ref'ine kadar mülkiyet 
haklarının istimali bu tedbirlere 
tabi kalaenktır. 

lhtiramatı faikamın kabulünü 
rica ederim efendim. 

Cahrles de Chambrun 

Fransa bUyUk elçlsl Kont dtt 
Chambrun Hz.ne 

Büyük elçi Hazretleri, kanuni 
mira~ıların tescili hakkrndcı zatı 
alilerinin göndermek li'itfunda bu
lundukları bugünkü tarihli mek _ 
tubun vüsuH.inü iı'arile şeref kesp 
eylerim. 

Bu mektubun muhtevi olduğu 
ahkamı hükUmetirn namına senet 
ittihaz eylemekle bahtiyarım. 

1htiramatı faikamın kabuı·· .. . unu 
rıca ederim efendim. 

Dr. Tevfik Rüştü 

Fransa BUyUk Elçisi Kont do 
Chambrun Hz. ne 

Büyük elçi Hazretleri Türk ve s . , 
. u~ıye emlak itilafnamesinin 12-
ıncı maddesine ntf en T·· k' d 'k ur ıye e 
1 amet eden Suriye optanların 
ve Suriyedc ikamet eden Türk cp
tanlarının vnziycti üzerinde Türk 
hükum ~· · .. . . e.mın rnuzakereye gırış • 
mek ve mezlrur optan!ar hakkm
d~. mütekabiliyet !artiyle bir sene 
muddetle temdit etmek hususun
da mutabık olduğunu beyan ile 
§eref kcspeylerim. 

Bu munzmn müddet tarafey
nin ittifakiye tekrar temdit edile
bilecektir. Türk hükUmetinin 
memaliki ecnebiyedc mütemek • 
kin olup Lozan muahedename
sinde derpiş edilen Suriye lehine 
hakin luyarl:ırını kz.nuni müddet
ler zarfmdn. btimal ede.memit bu
lunan aslen Suriye ve Lüb:-ıanlı 
olanların vnziyetlerinin de yuka
rıda mevzuubahs müzakerat es
nasında tetkik edilmedni kab·.ıl 
e~!ediğini ilaveye müsaraat eyle
rıın. 

. lhtiraınatı faikamm kabulünü 
rıca ederim efendim. 

Dr. Tcı·fik Rüştü 

T:rklye Hariciye vekili Dr. 
evfik RUştU BeyefenfJiye 

T~rk ve S!lriye el!llaki itilafna
mesınin 12 in=i r.:atldesine atfen 
Osm 1 · an 1 ımparatorluğundan ay· 
rılan ve Fransa c.. h · · 'd . um urıye~ı ı a-
reaı altına ' l k' vaz 0 unan arazide sa-

m .Türk optanları ile Türkiyede 
sak~n Suriyeli opt~nlar meselesini 
yen~ müzakernt esnasında tekrar 
tetıkık etme:; h'"J ~ . b l 0 e u :uınetımin hazır 

uf ukndubğuğ'nu beyan etmekle ~e
re es eylerim. 

Salüfüzzikir 12 inci dd d 
d . cl'I ma e e 
erpış e ı en müddetlerin T .. k 

optanları lehine müttefikan t:~-
rar temdit edilebilmek .. d 
h . . uzere a-

k~ hır sene ıçin uzatılmasına hü-
unıetim müsaade ede~·. 

Ecnebi memleketlerde .. t mu e-
ınekkin olup ta Lozan muahede _ 
nnamesile tanınmış hiynt hakları
~· kanuni müddetler zarfında iı-
tıma.l edememit bulunan 1 S . 1. anası 
u~ı~e ı ve Lübnanlıların veziyet 

lerımn yukarıda mezkuA .. k r muza e-
rat esnnsnıda tetkik edilmesinde 
mutabık olduğuna dair Türk hü
kumetinin kendisine teminat ve
receğini hükumetim ümit etmek 
ister. 

1htiramatı faika.mın kabulünü 
rica ederim efendim. 

Clıarlcs de Chambrun 

DAKTiLO 
Sür'at 
Müsabakamız 

Her sene tanmmış bir he
yet huıurunda yaptığımız 
daktilo sürat müsabakasını 
çok yakın bir zamanda tek
rar edeceğiz. 

Bu müsabakaya hanım \'e 
erkek isteyen iştirak ede· 
hiltcektir. 

Muvaffak olanlara mükafat 
verilecek ve işleri yoksa 
kendilerine iş temin edile· 
cektir. 
Müsabakamııa girecekler 

is' m!erini idare hanemize bil· 
dirmelidir!er. 

Yunan kabinesi 
istifa mı ediyor? 

Atina, 18 (A.AJ - Gazete 

lere göre hü~umetle fnka reis

leri arasında dün yapılan müza

kere unasında mali meseleler 

hakkında kabine ile fukalar bey

ninde fikir ihtilafları mevcut ol· 

duğu anlaşılmıştır. Bugün top~a· 

nacak olan vükela heyeti vaziyeti 

tetkik edecektir. Kabinenin isti· 
fa ctrr.csioden ko r !<ulmaktadır. 

Kadın tayyareci [{a
pu vasıl oldu 

Cap, 18 (A.A) - Tayyareci 
Miss Amv Johnson bugün saat 
3,30 da buraya vasıl olmuş ve 
dehşetli bir kalabalık tarafından 
istikbal edilmiştir. 

MumaHeyh bu uçuşla ingiJte
re ·Kap rekorunu 11 saatle kır
mıştır. 

Kadm tayyareci bu uzun ve 
tehlikeli seyahat esnasında fcv· 
ka!ade bir cesaret ve harikulade 
fenni maharet gösterm:ştir. 

Tayyareci kadın ingiltereden 

bu a)'ID } 1 inde fafaktan biraz 

evvel hareket eylemiştir. Kendi

si M ollisonun ingilte!e· Kap re

korunu kırmak üzre giınde va

sati olarak 1400 mil uçmak az

mile yola çıkmış ve buna da mu
vaffak olmuştur. 

it3 lyadan çıkanlara ait 
h: .. kaıar 

Roma, 16 ( A,A.) - ltalya 

hükiimelinin müsaadesi olmaksı
zın g'zli surette harice gidenle· 

rin ltalyon tabiiyeticden ıs~atile 
firarilere ait emvalin müsadere
sine müteallik kanuo kralın bir 
emirnamesile iptal edilmiştir. 

Cemahlrl müttehide 
de bilt~e açığı 

Vaşington, 18 (A.A) - Res

men işar edildiğine göre bir 

temmuzda başlıyan mali s:nenin 

ilk 4 buçuk ayanda bütçe ilçığı 

79 milyon dolan bulmaktadır. 

Artist mektebi 
lstaobul musiki san'atkarlau 

cemiyeti Istanbu!da bir art;st 
mektebi açmıya karar vermiştir. 

Bu mektepte bilhası,:ı barlarda 
çalışmak için artist yetiştirilecek
tir. Ma!urn ya, arhk Avrupalı 
bar artistlerinin çahşması men· 
edilmiılir. 

VAKiT 19 Teşrinis=1ni 19 

· r Is a ya şehri ve lspanyol 
güzelleri, dansları, eğlenceleri 

Her türlü 
caddelerile 

manasite, büyük binaları, yolları , barla 
göbeğindeyiz ! 

/'ARiS, Teşrinisani (Hususi) -

Birçok yerleri gezdikten sonra Pa 
risc geldim. Bu meyanda biraz 
İspanyadan bahsetmeyi de fayda· 
dan hali bulımuyorum. ispanyada 
hiç beklemediğim sahnelerle kar
şılaştım. Bilhassa Barselonda .• 

Avrupanın 

Barselon limanı Marsilyadan 
sonra ikinciliği kazanacak büyük 
lüktedir. Şehir uzaktan gayet mü· 
sa it bir şehir hissini veriyor. lti
ruf edeyim ki, biz bu hissi şehri 
gezerken de duyduk ve ayrıldık
tan sonra ebediyyen de mu hafa -
za edeceğiz. Vapurumuz bu li -
manda ötekilerden claha çok dur
du. Türkiyenin muhtelif yerlerin
den, b ilhassa Samsun, Kütahya 
taraflarından lstan.bulda tahmil 
edilmiş olan 1300 san<lık yumur
tayı buraya çıkardı. Yumurtadan 
bahsederken aklıma gözümle 
gördü~üm bir hakikat geldi. Yu
murta sanc!ıkJarını tabutları vinç 
ten çözüp rılıtımda arabalara 
yükliyen İspanyol ameleleri ta -
butların aralıklnrmdan yumurta 
&§ırıyorlar. Merak ettim, Barse -
londa bir bakkal dükkanına gidip 
yumurtanın tanesinin fiatını 

sordum. 10 kuruş .. O zaman bu 
sirkatin esrarını anladım. 

Bir İspanyol ba.,.ının kapısı ... 

§İ hayvanın barındığı §ahane bir Hakiki yerli renkleri göster 
p:ırk .. Halk, bedava bu hayvanla- cuz eğlence yerleri boldur. 
rı seyrediyor, göz kamaştıran şe- sayayım mı? 

Her türlü vasıta ve eğlence .. 
Barselon Atina ve Paristen da 

ha güzel, Napoliden daha temiz -

lalenin önünde durarak serinli -
yor, yorulunca da mermerden 
yapılmış, ebediyyen çürümez ka
nape!crin iistünc oturuyor. 

İspanyol damdan ve bari 

Geceleyin, hakiki lspanyol 
danslarım, hakiki bir İspanyol 
muhitinde görmek için Eden - lo
irent isminde bir kaf e konsere 
gittik. Binanın içi bizim Gnrden
den dah:ı çirkindi, tezyinatı on -
dan daha fentı, snn'atsız yapıl -
mı~h. Sarfettiğ:m 2 türk lirasına 
mukabil tam 50 numara gördiim. 

Hunların içinde en aşağı 20 si kas 
taniyetli dansözlerindi. Salonda 
İspanyoldan çok e::nebiler var, 
biJhas~a Amerikalılar ~arısı son 

derece dekolte cuvare kıhğmdn, 
kocası gri ceket, golf pantalonlu, 
yün süveyterli Amerikan aileleri! 
Düşünmeden para sarf~diyorlar .. 
Bu manzara benim içimi sızlat • 
madı değil.. lstanbulda biz sey -
yah beklerken .. Barselon tıklım 

bklım .. Bu mucizenin 
1 şunlardır: İspanyollar 

sebepleri 
turistler 

Barselondan sonra M 
bize hafif bir mide bulantı 
medi değil. İspanyol 11e 
her adımda bir güzel kadı 
miye alışmıştık. Maalesef b 
bu fırsatı bulmak pek mü~k 

Fransız gümrük memurl 
panyolların akıine terbiye 
Seyyahlara çıkarmadrkları 
luk yoktur. Maamafih M 
limanı Barselondan çok b' 
tiir. Fabrika bacalarının ç 
ğundan hakikaten bir sana 
rinde olduğumuz belli ohıı 
dır. Caddeleri İstanbul cad 
ne benzer .. Birkaç büyük 
müstesna. 

Şehirde herkes koşuyor. 
da Atinamn parlak mavi • 
sım, Napolinin yemyeşil ağ 
rmı, Barselonun tabii ~iirirı 
mak kabil değildir. 

Marsilyada bir gece kah 
lesi gün erkenden Parise 
hareket ederken hala Bar 
nu düşünüyordum. Evet, B 
lon sahiden bizi kendine it 

için pasaport muamelesini çok mişti. 
kolaylaştırmışlardır, şehir temiz - Güzel Barselon ! 
dir, görülecek abideleri çoktur. A. fır 

1tD111mııınıınıınmnnn1Jl!llnmHmrnıınıııuıııı~ııııuııı ııın ııımımııı ıııımınııuıımınnııımmrruırnııınıımıınııımıımıılll!'l!llflt:ıillll!ı ıcnımımıım!ı ıı:ııı ını 

.. Tam yerli bir ispenyol ~ 
oUzel dansözU 

Fransa- aya hududun 
Fransız balıkçıları ve İspanY 

gemicileri arasında cinayet 
SAINT JEAN DE LUZ, 18 

(A. A.) - Dün gece baba oğul 
iki Fransız gemicisi Henday'da 

adalannda ve F onterabi İspanyol 
knryeleri bulunan civar karyelere 
tahsis olunmuş sularda bahk av
larken İspanyol bo:ılık muhafız 

dir. Şehirde hiç bir vasıtai nak -
liye eksik değil. Üç katlı omnibüs 
ler, elektrikli tramvay, şimendi • 
fer, otomobiller, yerin altında gi
den metropoliten, yüz metı·e ha
vada giden, §ehri limana en u -
znlc noktasına bağlıyan havai 
tren .. Hulasa her cins vesaiti nak-
liye. topçelcerinin 3 neferi tarafından 

Tiyatr-0lnr biraz eski, fakat üç 
film birden eö:ıtcrcn sinemalar, 
otom:ıtik barlar, kulakları uzun 
küpeli, l:apkara saçlı, esmer ten
li lspar..yol güzellerinin san' atla -
rını gösterdil:leri müzikholler 
her şey, her §ey var. • 

taarruza uğramışlardır. Baba ya
ralanmış ve oğul ölmüştür. 

Bordodan gelen malumatla 
lcsbit olunduğuna cöre, lspan -

yol gemicileri Henday sahiline 

çıkmışlar ve Abadi kayalıkları is 
tikametinde ilerle?nişlcrdir. O -

Barselonun caddeleri mükem-
ld' B racla balıkçı sandalları gürün::e 

mc ır. u caddelerin etrafını 
kaplıyan b:n~ların her biri bir bu tandalların üzerlt:!rine bir çok 
san' .. t "d· 1 el silah atmı~Iardır. Silah sesine .... eserı ır. nanmıyacaksını::: :>" 

ama l:u binaların eşini P~rite de ko§an Fran!lız gümrü}:çüleri Is • 
bulmak ·· ı ··ıd·· L'I' h pnnyolları tevkif etmislerdir. · ~ mu~ nı ur. r.1.emen er " 
meydanda başını semaya uzat • MADRIT, 18 {A. A.) -· lrön-
mış büyü}: ve art~ttik a~ideler 

1 

clAen gelen bir telgrafname şu rr.a
vardır. lçınde her cını, ehlı, vah. lumatı vermektedir. 

İspanyol topçekeri gec~I 
memnu olan mıntakada af: d 
tan bir Fransız balıkçı ••11

0ı 
tesadüf etmi~lerdir. lspanYd . ,, 
miciler, Frnnsızlar tarafın 
el revolver atıldıktan so11ra 
et.mislcrdir. 

• J" ııı-' Biariçten gelen ına u (1 

:: Fransız sahiline çık811 , Tlı" 
yol bahriyelileri 14 el 11 8 

lnrdır. I 
· eli Tevkif olunan bahrıY · 
'kter• her vermeden _ .. ,.: ettı .111 .. rJer• 

rar cb!li~ler, fakat uze .,ıe 
r • silah sıkıldığını söyierrı• ,.~ 

F ı;ıZ • lspanyolJarın ran 101 
n~ çık.-n~!arı bdxkçılarırı 

Lesmelc içinmiş. ltP. 
p AR!S, 18 (A. A.) -: ı 

h ·cı1e yol sefiri, Fran:;ız arı d:,;. 
rctine giderek HendaY b• 1t! 
,ı,. .... dolayı teessüflerini )1e 

mi:itir. 



~ Tetriııisani 1932 

Duelıo 'Davası - ...... ·---------·--
Mahkemeye müracaat 

Yerine silaha sarılmaktan .. 
Şakadan düello dıyorlar.F akat mühen

dis göğsünden ağır surette yaralı .. 
b' Son günlerde, Avusturya da 
ır diieUo davası görülmüıtür. 

~ Her hangi bir igbirar üz.erine 
aluıç ve tabancaya aarılmalc 
~lü, Avrupada arhk hoşa git· 
lbıyor. 

Birçok memleketlerde yasak 
~dilmiş bulunuyor. Medeni bir 
•ıııa v 

rıın, hakarete ugrayınca , 
~•hkemeye müracaat edebi lmesi 
1 lll kloı varken, silaha sarılması, 
'•'~ i telakkinin aksine olarak, 

~~kı41~ almayan bir hareket ma· 
'Yetinde müahaza ve,.. ve ka

tıuoı ceza ile karşı lanıyor. Fakat 

buna rağmen düello etmekten 
~cııgeçmiyenler, bu arada mü· 
lltvver kimseler de vardır. 
. AYusturyada, ceza mabkeme

b'lld.e rözden geçirilen düello 
l ad~sesi, mObcndiı Robert Tren· 

O\'ıçle mühendis Peter Drös~er 
•tasında geçmittir. Yüksek bir 

~ktep talebe5İ olan Petcr 
Ça Vsberg de bu gizli dü· 

:ooun tek şahidi o larak , 
~ 1 rnübendi5 bir ofmanda kıhç 
ılıca gelirken. hazır bu'un-

ltıuıtur. 

1:.>ucHoda mUhendis Drösler birisi 

~iır, ilcisi hafif üç yara almış 
qild .J , 

l ıse t.. uyu lmuf, düello edenler-
' • . . l va •l t ma ıkemeye Yerilmitler 

't lllah!.emcye dütünce her üç 

~aıoun t arafından da işin ciddi 
•r ına ı:· t' ' d .. "d f .ı ye ı oıma 11rı mu a aa 

'dj•,... 'r t ' 
•u 'I .r. 

itı ._ ~?k.a da:ı bir dilello o ldu. 
lb llu ıddıa ediyorsunuz. Fakat, 
,~hendia Dröı ler göğsünden 
ik~ır •urette yaralanmış. Ayrıca 
it .bafıf vara da almıJ. Siz söy

,:kniz, mühendis Trenkoiç, onu 
kk •da? mı yara ladınız? Böyle 

- o.ur mu? Ya ölseydi? 

'•~ Onun yaralanması bir te· 
~al Uf eseri! Bir kaza ncticc5İ ... 
t, ıç bası ' 1a göğsüne deydi bir 

... llçılc!ı. 

ı,t~ Ağır bir yara) Hafif yara· 
nçn 1 berab~r üç yara! D emek 
~tr de tesadüf eseri •• Kaza 

•cesi 1 
. ...... D .. 
·~ }'Q ogrusuou i5terseniı, işin 
b~ta:il budur. işte, yaralanan 
d, b· a: · O benim gibi, şahit 

t- •ıırn gibi Aöylüyor J 
1 Ç,,~li k 
•cıı. 1 vu uf, tetkikat yapmış, 
ı çarın 
'tılıc tam manasile düello 

l~'-d~~ benzemediği, farklı bu· 
tlJ011 ~ Ve bundan başka, dü-

ltk,,:~ döfUşenler birer göiüslllk 
diı. . Yapıldıgv ı kaydile bu ha· 

~il,._ ' 
"•1>0, dihllo sayılamayacağına 
ti"t •errnif tir. Bunun Uze· 
~t ' Cez: . k,~, a rnahkemeı:, tesadOf 
~1~ti eaıııodan maznunların 
Q~l •6rdo 
~ et1r1· ğtı müdafaayı ka· 
• '. dQ ~f, dllello etmekten 
~~,,~ t~ 10Ya şahit sıfatile 
't'-'iıtı, lllelcten beraat kararı 
't . 

"-h.~hııı l' renkv· · d 'kk · l'kl ''d"''lld le· ıçı ı ats ı z ı e 

ciddi mahiyette olmasa da, kı iıç 
kılıca gelmeği göze aldırmak 

ıuretile tehlikeli bir harekete 
girişerek tetbirsiılik g~ sterdiği 
noktasından bir gün hapse mab-

k üm olmuı, tabit Lisberg seyir
ci vaziyetinde kalmasına göre, 
b eraat etmittir. Fakat, müddei· 

umumilik bu kararı temyiz 
etmiş, temyiz. mabkemeıi, rapora 

ve maznunların müdafaasına rag· 
men, bu hadisenin tam manasile 
düeılo o tduğu şeklinde müddei 

amumilikçe ileri sürülen mütale· 
ayı yerinde bularak, ceza mah· 
kemesinin kararını bozmuştur. 
Kararı bozduktan sonra, düelloya 

çagırarak ve karşısındakini yara· 

layan olmak itibarile Trenakviçi 

üç ay bapiıe, düello etmeğe razı 

olduğundan dolayı Dıöslcri bir 

ay bapiıe , düellonun şahidi Lis· 
bergi de altı hafta bap"ae mahkum 
etmiştir. 

DlllDllDlllllDlillDDllllllaıııumııllllllJDUllBftIDllUJIIImnı lllllllllllllm 

Kızının ve ustasının 
katlll bir adam 

Meluo, 18 (A.A.) - "Fransa,, 
cinayet mahkemesi, hem kızını 
hem de sarhoşluğundan dolayı 
kendisini ı şten çıkaran ustasını 
ildüren Lehli J•n :J•nyalc'ı ida
ma mahküm etmiıtır. 

DP-vrl alem seyahati 
yapan tayyareci 

şerefine 
Berlin, 18 (A.A) - Berlinde

ki Japon maslahatgüzarı tayyare 
ile devri alem seyahati yapmış 
olan foo Gronau şerefine bir 
çay ziyafeti v~rmişt i r. 

Bu ziyafet esnasında masla· 
hatgüzar tayyarecinio meziyetle· 
rinden bahsetm:ştir. 

Sar Alman kalmak 
istiyor 

Berlin, 18 (A.A.) - Sar par
lamentosu, Sar arazis 'odeki ikh· 
sldi s ~faletle meşgul olmuştur. 

Sar'ıo 800 bin nufus:.ı olduğu 
halde 40 bin itsiz vardır . 

Müzakerat esnasında komü
nistler dahil o!mak üzere bütün 
hatiplerin son intihabatın m ili 
iradeyi gösterdiğini ve Sar'ın 

tekrar Almanyaya ilhak edilmek 
isteodifioi söylemei<tedirler. 

Hükumetin bahusus terki tes · 
libat mese)esinde ittihaz ettiği 
hareket tarzı efkArı umumiyeye 
o kadar mutabıktır ki, Cenevre
ye g~decek heyet biltün milletin 
arzusunu ifade etmiş olıt cakhr. 

K6prUden yuvarlanan 
otomobil 

Bertin, 18 (A.A) - Vestfal· 
yada içinde S kiti bulunan bir 
otomobil gece köprünün par· 
maklığına çarpmıı ve köprü al· 
tındaki ırmağa dilt müştür. 

Yolculardan biri ölmüş ve 4 
ki~i de ağır surette yaralanrnışhr. 

VAKiT 

6iLMECE: 4 f 
'fWW"t ' _.,. 

4 Numaralı Bilmece 

Bugünkü bilmec emiz heceler
den bir cümle teş'<i l etmektir. 

lar - mış • la • zır - ha · yon · mil· 
600 - lar - lu • ka - ri - me - A - ki
iç · s i • şe • şi 

Bu bilmeceyi hallettikten son· 
ra bundan evvelki 1 - 2 • 3 · nu· 
marah bal varakaları ile bir likte 
saklayınız. 

10 adetten ibare t o lacak bu 
bilmecelerden hergün birer tane 
neşredilmektedir. 

'Dıkkat 
Bundan evvelki 10 bilme• 

cenin ha! varakaların ı lsim le
r inlzl ve adre sle r fn l z J güzelc e 
yazıp d erhal ( b llmt:ce m e mur• 
lu~una) gönderiniz. 

mıınıııınuıııııl!D ur.ıı:nmıımııunıılllllll!llllllllllilllll1IllllllllIIIll 

\'eni ve eski Re isi 
cttmhurlar arasında 

Vashing ton, 18 (A .A.) - M. 
Roosvelt, M. Hoover'e bir tel
g raf göndererek Vasbington'a 
Sah g ünü öğleden sonra gelece
gım ve doğrudan doğruya 

UBeyaz ev"e g ide rek harp b orç· 
ları mes elesi hakkında müzake· 
rede bu:u nacağım bildirm işti r. 

Rakı masası başında 
Beyoğlunda Meşrutiyet cadde· 

sinde Rekor birahanesinde iç
me kte olan Firuzağada 1 numa· 
rah dükkanda s akin P a nayot la 
1 aksimde s nk. in dıvarcı Filip 
kavgaya başlamış'ardır. K a vga 
neticasinde hiddet lenen Panayot 
Filipin başından hafifçe yara
lamış_tır. 

Romanya Hfllıtl.metl 
idarel Bahriyesi 

Limanımızdan hareket edecek \'apurlar: 
Romanya vapuru ~2 T. sııni Salı 

saat I I ôe O<östencc) ye. 

Prençıpeza Maria vapuru ~2 T. 
S3ni Sal ı saat J6 da Se!Anig't:. 

Bu vanurl:ır A uupa için Köstenceden 
saat 7, 15 ıe hareket eden ve bütün 
A \'rup:ı için hareket eden trenlerle rai:ıı · 
tası bulunan sürat k:.tarile aktarma. 

Romanya hükömeıi vapurların ın 

l\ö5tenceye azimet ,.e avdet günlerinde 
Oryan Ekspres treninin Calais • Uuca 
rcsı Va~onli katım Köstence lirrıanına 

kadar gelir. Hom:ınyının başlıca isuıs · 

youlariJc merkczf ve cenubf A Hup:ı 
istasyonl:ın için şimendifer bileti ,·eri ir. 
Rom:ı:ı~·:ı ve Polony:ının bütün şehirleri 
konoşimcnto ile C"Şya sevkcdilir. 

F:ıı.Ia tafsilAt Galnıa merkez rıhtım 
lI:ınınd:ı k4in umumi acenıeli~ne mü 
rac:ı:ı t. Telefon 44828 lst.:nbul Sel:lnık 
seyahati 24 sa:ıuir. 

Savıfa 11 

Büyük Tayyare ·yangosu 
Bu keşidede üyük ikranıiye 

5 • O O L1radzr 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyı zeııgin etmiştir. 

FlTsatz 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Beyoğ.u Belediye Ş. Müdürlüğünden: PangaJtıda Mektebi 
Ha rbiye karşısında Merkez kıraathanesi yanında halen manav 
serg:si olarak kuHanılan yec bir sene için açık müzayede ile 
kiraya ver ilecektir. lstiyenlerin yüzde yedı buçuk teminat nkça
sını da ireden verilecek irsaliye ile Bankaya teslim ettikten sonra 
20 2 inci T e~rin 932 Pazar günü saat on beşte Beyoğ.u Bele diye 
Şubesi Encümenine gelmeleri. (5754) 

KARYOLA"e ~~~;~~s~Ş}:l k~:)~:ıa 1 
Sirkeci E büssuut caddesi Tel. 22652 

<;ocuk:, Kesme, Kemerli, Amerikan sistem çelik yaylı, beyaz l?ıke ve muhtelif renk· 
!erde kar~ olalar hastane amelıy:ıt od:ılnn malzemeleri ucuz finılıı satılır. 1 Icr türlü 
ölçiiye göre slp:ıriş dahi kabul edilir. Fııbrık~d:ı 'e Eminonü, Selanik Bo n· 

martŞesl v e Yerli Mallar Pazarında d:ı ııynı fiatl:ı satılır '8 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

idaremiz için pazar lık la "250,, ton Marinlave kömürü 18000 
kilo benzin alm?.cakhr. Talip!P.rin şartnamelerini almak üzere her 
g ün ve pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatı muvak
kate akçclerini ~amilen 26· 11·932 cumatesi günü saat 14 t e 
G ülatada mübayaa lcomisyonuna müracaatları. "6060,, 

3 üncU K olordu Sntınalma Kom~syonu iianlara 1 

1 - A skeri lise ve Orta mek
teb lere birkaç muall im alınacak
tır. Münhaller ve ne kadar ücret 
veı ilt.ceği aşa gıda hizalarında 

yazı lmı ştır. 

2 - eu muallimlikleri isteye· 
cekle r için aranı!acak _şartlar. 

A - 25 : 55 yaşları arasında 
bulunacak. Nuallimliğe yem ın· 
t isap edeceklerin yaşı 45 den 
fazla olmayacaktır. 

B - Türk olacak ve umumi 
h aklara ma lik bulunacak. 

C - Ucreti karş ı :ığı o'arak 
yirmi saa t kadar ders alma '<. 

D - Maarif Vekiietinin mü
seccel muallim olması ve yahut 
Lise ve O rta mektep'erde mual
lım lik yap mak salôhiyctini haiz 
olduğunun Maarif Ve1<fıletinin 
tastik etmes i Jdıı mdır. 

3 - Bu şartları haiz o:upta 
mua llı mJik isteyenlerin azami on 

gün içinde resmi lastikli ve fo· 
tografh fış!eri ve pullu istid ala· 
rile beraber derhal Ankara'da 
M.M. V. Askeri Liseler Müfettiş
liğine müracaat etmeleri. ( 1034) 

(6091) 
Ku 'eli Lisesi : 1 fizik muallim

liği Ücreti 98 lira. Bursa V sesi: 
l f z k muallımlıği l:creti 108 lira. 
Bursa Lisesi: 1 Tabiiyat mual
limliği iicreti lf 8 lira. Bursa Li
sesi: 1 Tarih muallimliği ücreti 
1G8 1 ra. Bursa Li sesi : 1 K mya 
n uallimliği ücreti 108 126 lira. 

I~ arıyorum 
idareye r.:uktcdir, çok t ecrü

bekfir, yeni, eski Türkçe, F ran
sızca, Almanca, İngilizce, İta l

yanca, beynelmi 'el ticaret, nak
liyat, lrnm'syoncutuk, siga r ta, 
dalHi'o v. s. iş'cri bilen, ciddi 
ve fonl bır zat ış aramaktadır. 

Adres: Binbanasto kabrista0 
12 Beyoğlu (5328) 

~iiı i~;: ~I •ğır ıurelle yara· 
(, lr hafta, Dr6ıler de 

C>t\?eçyanın Halis Morina Balık Yağının B s •• u HHSH!v 
ECZA DEPOS U 



Sayıfa 12 VAKiT 19 Teşrinisani 1932 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 r, J ' 
'--P-en_d_i_k--H-.-P-aş_a_a-ra_s_ın_d_a_İş-liy_e_n_l""."'3~N""."'o-.-.u-:B~a-n-li-yo-. -tr-en_i_m_.iz Doktor ar 
19.11. 932 tarih cumartesi gününden itibaren atideki tarife 
rinden ıeyrüsefer edecektir (6108) 

13 No. lı tren 
Pendik H. 
Yunus 

" Kartal 
" Maltepe 
" K. Yalı ,, 

Bostancı ,, 
Suadiye 

" Eren köy ,. 
Göztepe ,, 
FeneryoJu ,, 
Kızıl toprak 

" Haydarpaşa M. 

6,30 
6,34 
6,39 
6,49 
6,57 
7,01 
7,06 
7,12 
7,16 
7,19 
7,21 
7,28 

üze· 

120 Ton petrol, 10 ton piz gaz 10 t b · 400 .. ·d" 
50 .. .. , on enzm, , on rezı u 

ve ton surşofor yağının kapalı zarfla münakasası 7 Birinci 
Kanun 932 Çarşamba güuü saat J 4,30 da idare binasmda yapt· 
Jacaktır. FazJa tafsı'la"t A k H . 
• · D ara ve aydarpaşa veznelerınde beşer 

liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6045) 

. Umumi tarifelere tevfikan nakliyat yapılmak üzere, inşaat 
ışletmesine açık buJundurulan UuJukışla· Niğde hattı üzerinde salı 
ve per~embe günleri Utukışladan çarfamba ve cuma günleri 

~iğ~eden. birer ınubteJit katarın tahrik edildiği ve bu kısım 
~zerındekı Kareler, Bor ve Niğde istasyonlarile şebekenin sair 

ıstasyonlarile lzmir- Kasaba ve Adana· Nusaybin şebekeleri İstas· 
yonJarı arasmdı yapılacak yolcu, bagaj, mesajeri kolileri ve eşya 
NakJiyatına 21-11-932 tarihinden itibaren, şeraitine tevfikan 
tenzilJi hususi tarifelerin de tatbik edileceği ilin olunur. (6098) 

1225 adet bandajın kapah zarfla münakasası 29 Birinci Kl
nun 932 perşembe günü saat 15 te idare binasmda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer Ji. 
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6006) 

Eskişehir istasyonuna bir sene zarfında geJecek maden kö
mürlerinin tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasası 7 Bi
rİlJci kanun 932 çarşamba günü saat 15 te Ankarada idare 
merkezinde yapılacaktır. 

TafsiJit Ankara, Eskişehir ve Haydarpaşa vemeleriode birer 
liraya satılan ıartnamelerde yazılıdır. (6046) 

[ latanbul Evkaf Miidiirliiift ilinları J 
---~------

Kilo 
5000 Kuru fasulya 
4500 Pirinç 
2030 Nohut 
1200 Zeytin yağı 

1932 senesi zarfmda fıkara imaretleri için lüzumu olan yu
karda yazılı dört kalem erzak ayrı ayrı aleni münakasaya kon· 

muştur. Vermeğe talip olanJar şeraiti anlamak ve nümuoelerini 
görmek üzere her gün Levazım idaresine ve ihale günü olan 

T. saninin yirmi birinci pazartesi günü saat on dörtte idare 
encümenine müracaatları. (5719) 

Kaloriler Münakasası 
lstanbul Belediyesi Karaağaç 

Müessesatı MiidiirlUğüuden: 
M.üessesenin yeni memurin dairesi için yapılması lazım gelen 

kalorıfer yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Bedeli keşfi 8932 Jira 72 kuruştur. ihalesi, teklif olu
;an bedeller haddi kifayede görüldüğü takdirde 29 Teşrinisani 32 

sah günü saat 14 te müessesede yapılacaktır. Resimler ve 
ş:rtnameler "5., lira mukabilinde müesseseden alınabilir. Talip 
0 

a;1lar yevmi mezkurda saat 13 e kadar alelusul yapılacak teklif 
zar arını teklif olunan bedelin yüzde 7 1-2 teminat akçesile Mü
euese başkatipliğine teslim etmelidirler. (5895) 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ VAPURLARI 

Sakarya 
20 v1;.:ani p AZAR 
günü akpmı ıaat 18 de Sir
keci nhtımından hareketle 

AH! AMAN! 
••• ARKAM! 

Doktor 

Ara Nişanyan 
Muayenehanesini Bcyoğlunda. Tokatllyan 
oteli yanmda Mektep sokağında 35 nu

marada yeniden küşat etmi§tir. 
Hastalarmı her gün sabahtan ak§amıı 

kadar kabul eder. 
Telefon: 4.0843 

Diş doktoru 

Arşak Sürenyan 
Beyoğlu tatiklAl caddesi numara 303 
Mısır apartmıanı. MUracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - l3 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 4.0i2• 

Doktor 

A. Kutiel 
Karaköy, Börekçi fırmı eırasmda No. 34 

Doktor 

Cavat N. Zekai 
Slnlr mütehassım 

Cuma ve pazardan tnaada günlerde saat 
3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

Muaycnehaneslnl Babı4ll k&r§ımıda An· 
Kara caddesi No. 41 ye tevsian naklet -

ml§tır. Telefon muayene: 23169, 
lkaınetgdh; 60740 

Doktor 

Emin Şükril 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

tatanbul Sultanmahm.ut türbesi, Babı 
Ali caddesi, No. 10. Tolefon muayeneba· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.8125 

"Her gün öğleden sonra saat 14-18,. 

UroloA • Operatör lloktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalıkları mutehassısı 

Muayenehane: Türbe, :Mahmud.iye cad· 
dest. No. 10. Telefon 22622 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yullan hastalıklan wilrehaaım 
Eminönü (Sabık Karakaş) hanına 
nakletml§tlr. Cumadan maada her g1ln 

hastalarmI kabul ve tedavt lider. 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe vo kadm hastaWcları mUtehaasısı 

Beyoğlu !atiklll caddesi Rus sefareti 
yanmda No. 451: Tel B. O. 200S 

Her g1ln öğleden sonra 

Doktor - Operatör 

Nuri Mahmut 
Doğum ve kadm hastaltkları mUtehaıı.sıaı 
Maçkadıı.: Silft.hane caddesi Bernıı. a 
parbmanr, No. 1. Telefon 4.8562 ('1934) 

Kiralık hane 

Beşiktaş Hasfmn Kazanasazm 

sokak 9. Ucuz, kullanışh. (5330) 

/'?:!~~~~~ 
Her kes Sibi siı de 
bütün Avrupanın her akşamki musiki neşriyatını muntazam 
takip etmek ve kolaylıkla dinlemek isterseniz mutlaka 
Otomatik ıskala ile mücehhez T E L E F U N K E N 3 4 O 
modelini tercih etmelisiniz. icabında antensiz işleyebilen bu 
ahize sedayı aynen iadedeki sedakatle temayüz etmektedir. 

Oparlörü aym mahf ar.a ıçinde ve ya ayn olaıa 

Tele/un/ren 340 ahir.esini evinizde tecrübeye hann:. 

TELEFUNKEN 
B O U R L A B 1 R A O E R L E R ve $ sı ve S A T l E M A Ci A Z A LA fl I 

• 
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!M IAYYARE YILBAŞI PlYANGOSV 
··ı· 

Üll Büyük mükafat 1.000.000 Liradır 

l
~ıli Büyük ikramiye 500.000 Liradır 
Keşi~~ y !!h!ltı gecesi yapılacaktıt• 

. Taliinizi deneyiniz • Acele ediniz "' 
================--=====::::::::.-=::e:r:.=:::::-.::::::e::::::::::::::::===--:::::::::-.::::::::::::::::.-=:::::=:-.-· .. •••••••• .......... ••••••• •• •••• , 

Sihhat ve içtimai muavenet vekaleti 
Hudut ve sahiller sıhhat umum 

mildilrlUğttnden: 

Çanakkale .,abil sıhhiye merkezi binasına yaptırılacak kalo~ 
rin aleni münakasası Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında § 
tanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde müteıekkil komisyond• tf 

Kinunuev•el 932 tarihi~e müaadif P~z~rt~si gü~.ü saat 1 ~ 
icra edilecektir. Taliplerın şartnameler~nı .. g~~~ek ~zere An~,if 
da Hudut ve sabiJJer sıhhat umum mudurlugu aynıyat mub ti 
liği ile Çanakkale sahil sıhhiye merkezine ve istanbulda me;~ 
merkez levazım memurluğuna müracaatlan. (597 

1 LiRAYA VAK J 1 
Yüzü ile kuş tüyü yasbk 

lstanbulda Çakmakçdar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın· · 

da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 

12 liradır. Kuş tüyünden saJon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 

bulunur. Ankarada satış mağazası: Saltı Franko 

Telefon : 23027 

(ABUK! SANCI CiE(Tİ 
BiR ALKOK YAKISI 

Glinedellk, Siyasi Gazete ,-' 

tstanbuJ Ankara Caddesi, vAKTf 

Telefon Nurnaral•'' 
Yazı işleri telefonu: HS19 

tdare telefonu : us10 

Telgra1 adresi: tatanbul - V~ 
Posta kutusu No. ' 8 

Abone bedelleri : ~ 
s:cııe 

Senem; 

6 aylık 

8 aylık 

t aylık 

TUrkiye __. ııt· 

14.00 Kr. 2700 
1'50 .. 

750 .. 
sOO -tOO -
sOO -150 ft 

llAn Ucretleri ~ tııl 
.- ıo gu 

Resmf UAnların bir satırı ı 
tırı \2,5 

Ticari UAnlarm bir sa , 

Tiearl UAnlarm bir sant;iD'.11 ~ 

KUçUk Ulnla~ ..- ti 
~~- ~ ~deP"".4 
Bir detası 30 lkl defası 60 

00 
ıcııt""~ (Zoapldak, Iııebolu, Samıun, 

Ordu, Gireaon, ve Rize· 
ye azi•et ve avdet ede· 
cektir. 

Fada tafıillt için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen
talığına müracaat. Tel. 22134 

SiZi luvrandırao t>u belden •$af,ıkı lt;ld sancıyı oıçın 
d~fi 11.e ızale etmemeh ? Mcsam.ıtı çok al.\ · Alkole yakısı. 
s.zaa ıçıo emın ve muaur bir tcdbirı plıdır S.ınca te~· 
rıır gelmeden heıneıı bu yakıyı atnyao mah.ıı41c tatbôı. 
ediOlz. Avdctioı men'ctm15 olunan~. Daı~ eviııızdc bır 

veya ıki Alkole yakısı bulundurunuz. Vucudun her haogt 
bır sancısma kaflı hazır ve cmıo bır tcdbirdır. Bırduzııoc 
ıliçtan dab muusırdırler. Sız ışlnızlc mcsgul olarken o 
da kco<hı..v.tufcsıoı t.örur.~Hcr eczanede bulunur Fakat 
Alkole lsmını hatırınızda tııtunuz. Taklıllerındcn sakınııııı. 

dört detası 75 ve on defası 1 fail rl>.-.i 
rln bit de ty "ç aylık ııruı verenle ısrıı' 

nendir. Oort satırı geçen U°:ııı11 
ııatırları neş kuruştan bes&P 

............... ~~.d~ lirlliye U11tt1•i Acccnıalarh 
G. Is A. BAKIR Ltd 
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