
Tayyare Piyangosu 
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!lç(bıc11 keofdeslne dlln baştanmt§t:Ir. Bu k&
fldenLıı en bUyQk lkram1yes1 olıuı l00,000 
Ura dlln çıkınaml§, bu güne kal!Ill§tır. MOO 
Ura 12400 numn.raya, 3000 Ura 49,734, 
81&18 numaralara çıkmıştır. Keoldeye bu 

bah dokuzda devam edilecelctlr. 
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Falih Rıfliı Beyin bu 
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Başvekil Dün Istanbula Geldi ım Tllfkier····Aıp····a·aa·m·ı .... 
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;::~ Ankara muhaLirim::zin ~t.'Ce geç valcit : ber öğreniJdiki bütün bunlar boş rivayeti~~- . mı lrkınu::.a dair ruofcsör 1l1artaya11'ırı 111/ihim beyanalt 

gdeo ve dünkii sayımıza geçen bir telgrafı • den ibarettir. Ortada kabine değişikliği degıl .i;,· .• !i 
lsmeı pdşa Hz.. nio Maıatyadarı acele ve kabine içinde bir değişildik bile konuşul· :::: .... 
doğrUCd lstanbula dönmesi lıaberlerİnİ ta• ıfoğu yoktur. , em 
mamlayıcı malumat verdikt k b" Pa~a Hz. nio lsta.nbuJa acele gelişle!• 1ı1=j:! en sonra, a ıne k d·-· -ı (Ö ) · · lı t .. J,gı : 
içiııde değişiklik olacağana clair bau riva- ço s~v '?ı og u mer ıoıo ra a Sh. lli;!ll=.· 

Yetler oldug· unu da kaydelm'ı t• M t t .. _ dolayısıledır. 
ş ı. u a uze . l . , I k 

r~ dG." &al>ah ~~k.an.~~şarn gazeteleri de ka- .a.~ r~vaye~ erm as.ı o ma~ığmı ya.zar e~ 
bınc ıçınde degı~ıklıgınri vayetioi adeta kabi· küçuk omerın de rahatsıthgmm lıafıf geç 'ıii· 
ne değişiklıği olacakmış şeklinde gösterdiler. • mekte olduğunu memnuniyetle öğrenmiş .fü 

Halbuk·lsrnet PaşaHz.nin gelmelerile bera· e bulunuyoruz. .J m: 
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e 'iPJ.?..':.~~!.<:.~ 
.:ek~ Monşer Beyle 

~!:~:~:~,hl~~iep~~ can 

ismet Pş. Hz. üç dört gün kalarak 
Ankaraya döneceklerdir 

.:.• er görüyorum. içtikleri au ay· 
itmiyor. Vapurda beraberler, · 
vayda yan yana oturuyorlar. 

---. ..--ntada kartı karfıya .. Bir fı • 
bir f mltı. Sizde f&§&raıruz, 

fİfte dostların yarenliklerine. 
ter) beyle kezalik efendiyi 

elce herkeı biribirinin kanma 
lf iki düıman ıanırlardı. 

•" zalik efendinin babası Mürte • 
12 ~efendi mon9erin babası Tanzi· 
eA.. paşanın adını evinde andır· 
:~ \\. 

:k O derdi fevkebneap, kudret· 
halifei ruyüzenıin ve zrl .. 

filarz efendiıniz hazretleri-
earayı melaikenialerinde icba

ane ile namaza kıyam ettik
bengamda hu kafiri din ıol 

Ba9weklllmlz dUn Heyde.,..pda k•rfılıyenlerla blrllkte .. 

••i eli üatüne kavuıturmuı ! 
bı kadiri mutlak kahr ismi

bhreyleain ! der, sonra enfiy~ 

en bir tutam alır, burnuna çe-

~.: 
,. - Hapıuuuuuuu ! 
,. - Hapıuuuuuuu ! 
- liaptuuuuuuu ! 
Hacı Yag"l d'I' • ı yazma men ı mı a-

Sedrl Etem 

Anadoluda bir tetkik seyaha
tine çıkan baıvekil lamet Pş. 
Hz. dün öğleden evvel şehrimi
ze gelmişlerdir. 

ismet Pı. Hz. evvelki gün on 
dörtte Adanadan ayrılmışlar, 
Konya da hı zırJanan bir trene 
geçerek dün saat on biri on 
geçe Haydarpaşaya varmıılardır. 

Başvekilimiz.i Haydarpaıa is
tasyonunda Büyük Millet Meclisi 
Reisi Kazım Pş. Hz. ile Maarif 
vekili Dr. Reşit Galip, Riyaseti 

cümhur umumi katibi Hikmet, 
Riyaseti cümhur baş yaveri Ce
Jil Beyler, Meclis reisi vekili 
Hasan, meb'uslardan Kılıç Ali, 

Esat, Cevat Abbas, Ruşen Eşref, 
Emin Fikri, Abdülmuttalip, Ha-

san Reşit, Hakkı Tarık, vali ve 
belediye reisi Muhiddi'l, Riyaseti 
cümhur hususi kalem müdürü 
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' SHAhları azaltma konferansı 

• 

- Yahu bu arabayı neden yürütemiyoruz acaba f .. 

ea,v&klllmlz •evglll çocuk· 
larlle blrllkte 

[Sağdaki blraz rahatsız bulunan ve hu· 
taıığmm hafinedlğinl mcmnuntycUe 6ğ
rendlğimlz Ömerdir.] 

Reisi cüm huru
muz Taşdelen 
membaında 

Taşdelen suyu şehre 
indirilecek •• 

Rel ıcllmhur il 17.rctlcrlnln cnelld gUn 

Usl<Udarn gettJğlııl, orııdnıı Şile.le kadar 

giderek gec geç \'Uklt SöğiitJU 116 dcnlı:

dcn dondllğUnU d..itıl<U lln;) ım11.dn hnber 

vemıl tile. 

Dlln üğrcndllfmluı güro Uazt Uctsl
mlz ı;;ııe;}c gıtnıcd<'n C\'\'l'l Alemda~uuı 

çıkıımk Tnıtd•·lcn IUl ıınıın mPınbaınn l<ıı

dıır gltml~lcr, su) un vuzlyt•tınl tetkik c:t· 

nılljlcrdlrw 

Rel lcUmhur Jlıı:ı:rctlı•ri ~U,) un btıgUn

kll \llZl)ettt'n kıırt.nrılmnııı \e ~hrc ka

dar indirilmesi anu ıınu gö•tcrml ler, 

kendllı>rlnl', Şilede .retı,en vıııı ,.c beledl

~·e reisi bl'JC bu '453\'\ ıırlanndım bııhlıı 

buyurmıı lnrdır. 

\'ali \ 'O OOJııdlJe rcl l Bf'y Ulum gelen 

tctklklcrJn yapılm:ısı itin hemen hattke

te geçmı,tır. 

Yahudilik, müslümanlık, Hiristiyanlık· 
la karışık olan bu mezheptekiler 

Irak hududuna girecek mi ? 
Irak ile Suriye hududunun ta· 

yini meselesi konuşulurken, mil
Jetler cemiyetinde Sincar dağı
nın Irak hududuna dahil olması 
istenilmiş ve bu suretle Y e.zidi4 

ler, yani şeytana tapan adamlar 
meselesi yeniden ortaya çıkmış~ 
tar. Çünkü Yezidilerde;° (36,000)r 
bu sahada ikaınet edıyorlar. 

Irakta bir sUrll tuhaf mezhep· 
ler vardır. Bunlarm en tuhafı 
Yezidilerdir. Şeytana tapanların 
menşei oldukça meçhuldür. Bun• 
larm bir kısmı Sincar dağında 
ve Musul.un cenup garbında ya: 
şarlar. Bır kısmı da çöldedirler. 
Fakat ekserisi Musulun şimalin· 
deki köylerdedirler. 

Yezidilik mecusilik Yahudilik 
Hiristiyanlık ve Müsİümanhktan 
t~.remiş bir mezheptir. Yezidilere 
gore şeytan, allahın iznile yer 
YÜ7.Üoe hakimdir. ibadetle adakla 
şeytanı memnun etmek icabeder. 
Y eıidiler şeytana o kadar hür
met ederler ki onun admı söyle-
mez, Hatta şeytana hürmetle· Şeytana tapan Yezltlerden 
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·········•·············································································· 
FaikAli ve Hüseyin Cahit Beyler 

Kurultayın daha başlangıcında 
edebiyatı cedide tamamen boz· 
gun bir ordu 
manzarasını gös
teriyordu. Ede· 
biyatı cedidenin 
genç şairi Celil 
Sahir Bey inkı· 
lapçılar ile bir
leşmiş, Is mail 
Müştak Bey ise 
beyaz bayrak çe
kerek teslim ol
muş, Cenap Şe
ha bettin Bey bir .,... .... ....,_ ..... ~ 
köşeye gizlene
rek · meydana 

Faik An Bey 
(kurultayda) 

çıkmak cesaretini gösterememiş, 
Nihayet Halit Ziya Bey genç 
inkılapçılara duagüluk yapmakla 
hiç olmaua vicdani bir hizmet 
yapmış olacağına karar vermi' 
bir vaziyette bulunuyordu. ~öyle 
bir vaziyette artık Faik Ali Be· 
yin inkılap ordusuna lcarşı aı;ık· 

tan açığa ynlın kılıç hücünı ha
reketine kalkması hayret edilecek 
bir şeydi. Çünkü bu tarzda bir 
hllcum hakikatte bir intihardan 
başka bir şey değildi. 

Fakat garip olan cihet şuki 
edebiyah cedidcnin gUlğün sc• 
haplarım, nucum afılesini, rengn• 

.f (l<ÜUl.'ıı ııaJ ıfıı) ı ~Cl hinlı.) 
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azaltmak için mukavelename Tabi~ en~ski.birmed~n~yeti olan 
lerın dıllerı en eskı lısan olaca 

Hukuk müsavab mese esi halledilecek, tabii bu pazarlıkta 
Almanya da bulunacak ki gene sonu boş çıkmasın •• 

Paris, 11 (A.A.) - Petit Pari· 
en gazetesinin Cenevre muhabiri 

' 
Fransız planının baılıca vasıfla-
rını izah ve te!rih etmekte ve bu 
plandaki ahkamın Lokarno itilaf
larını biraz hatırlatmakta ve müı· 
terek bir unvan altında hepsi de 
aynı gayeye yani sulhun tensiki 
gayesine müteveccih olan bir ta· 
kım itilaf projelerini bir araya ge· 
tirmekte olduğunu yazmaktadır • 

Fransız planında tunlar var· 
dır: 

1 - Teslllıatın tahdidine müteallik 
umumi bir mukavelename, 

2 - Umumi istişari bir misak, 
3 - Muavenet, emnüselamet ve 

kontrole müteallik nııntakavi bir 
misak, 

4 - Tedrici surette beynelmilel bir 
kuvvet vücude getirilmeıdne dair bir 
mis cık, 

6 - Hukuk müsavatı prensibinin 
tatbikine müteallik bir protokol. 

Beıinci fıkrada bu planı kabul 
edecek olan bütün devletlerin tes· 
lihatlarının timdiki halini göıte • 
ren diplomatik bir vesika vücude 
ıetirmesi teklif olunmaktadır. 

T eılihatının ne halde bulundu
ğu tayin edilecek olan devletler 
arasında bittabi Almanya da var· 
dır. Bahai geçen vesikada, bu tes· 
lihat esasına göre hukuk müsava· 
tı prensi pi kabul edilecektir. 

-·a~i~i~ü·;;h~; .... ·u;~~~ti~;i······e;ş;~kili 
evinde ziyaret ettiler 

RelllclJmhur Hazretleri dün saat Beylerle Jandarma Umum Kumanda- Biı11Uk Reialmlz, bir mlJ.ddet BQf-

on altıda refakatlerinde Sılılıat ve nı Kazım Paşa olduğu halde motörle vekillmlzle görilftiJkten ıonra kendlıi-

içtimai Muavenet l'ekili Doktor Re· Hegbeliadaya lımet Paşanın evine 

fik, Dahlliye Vekili Şükrü Kaya gitmişlerdir. 

nl de alarak ıaraga avdet buyurmuı· 
Zardır. Jımet P~a geç vakit Heybe· 
li11e dönma,tar. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
renk liraje!erini kchkeşanlarını M B ) KezaJı•k Efendı· 
mehkeşanlarını vatan parçasın· onşer ey e 
dan addediyor, bunlara karşı 

yapılacak en küçük bir taarru· 
zuu bizzat vatana kartı hareket 
demek old\lğunu iddia edi) ordu. 
bu suretla dil inkı!Aplarını adeta 
hiyaneti vataniye ile ittiham ede· 
cek kadar ileriye gidiyordu. 

Hakikat alemine karşı bu şekil

de g6zlerini kapayarak karan· 
Jıklara kuru sıkı çeken bir ke· 

lime ve ahenk şairinin muvaffak 
olmasına tabii en kllçük bir ih
timal yoktu. Onun için bu hayal 

adamı Ali Canip Beyin en kilçü 

bir fiskesi ile bay•l o'up gitti. 
Bir daha yerinden kalkıp kendi· 
ni müdafaa için bir tek kelime 
bile söyleyemedi. 

Nihayet dil inkılabına karşı 
vaziyet almak sırası Hilıeyin Ca
hil Beye geldi. Vaktile edebiyatı 
cedidenin hücum kolu kuman

danlarını yapmış olan Cabit Be
yin bu vaziyeti almazdan evvel 
bir kere etrafına bakması, eski 

arkadaşlarının halini görmesi 1i· 
zım gelirdi. Fakat her nedense 
Faik Ali Bey gibi açık bir cephe 

hareketi şeklinde değilse bile 
bir yan taaruzu halinde hücum 
tertibatı almıya kalktı. Fakat 

hücum hareketi yaparken daima 
hattı ricatini de temin etrniye 
çalııtı. Onun için Cabit Beyin 
sözleri bir ileri, bir geri şeklınde 
mütemadi bir (Evet!j ve (Hayır!) 
halitası olmaktan ibaret kaldı. 

Cahit Beye cevap veren Sa· 
mih Rifat Bey bu ciheti pek 
iyi anlattı : .. Cahit Bey bizim 
aldanacağımızı zannettiği vakit 
şapı gösteriyor, aldanmadığımızı 
anlayınca şekere işaret ediyor!., 
dedi. Bu teşbih kurultayda şid
detle alkışlandı. O kadar ki bu 
alkışlara Cabit Beyin oturduğu 
yerden iki ellerini yukarıya kal
dırarak iştirak ettiği görülüyor· 
du. Ba akışlarile Samih Rifat 
Beyin hakkını kendisi teslim et· 

mit oluyordu. * i' 

(Başmakalemlulen devam) 

çar, yüzünü, sakalını, burnunu ıi· 
ler, sözün arkaıını ke-~z. 

··- mrilabefl tavvat patanın 
huzuru kibriyada sol elini, sağ e • 
linin üstün.e koymak suretile işle
diği kebireden bihakkin mütessir 
olup, 

"- Paıa hazretleri ıol elinizi 
aıağı alın diye ikaz eder. 

Kafir habeıiye ne cevap eyler 
bilir misiniz? 

Hata, haşa ıümme hafa, ben 
onu tekrar edemem. 

Bir baıka sakallı söyler: 

"- Efendi hazretleri nakli kü
für, küfür değildir. 

· "- Efendim kafir habeıiye 
esnayı ibadette §Öyle cevap ver • 
mit! 

"-Pardon! 
l!te efendim mürteci efendi ile 

Tanzimat pa§anın arası o günden· 
heri açıktı. 

Mürteci efendi ona rugeldik • 
çe: 

"- Hamle et ya kafir diye a· 
vaz, avaz bağrıyor. 

T anzinıat pafa ona: 
" M - onaenyör silvuple bizim 

sarayın imamlığını kabul edin di
yordu. 

• 
Mürteci efendinin oğlu evvela 

gözlerinin sürmesini kazıdı. Şal • 
varını daralttı. Kalot kundurasını 
borcuna koydu. Miıvakını dit fır· 
çasile trampa etti. heybeyi valiz • 
le değiıti. Sakalını baltanın altma 
koydu. Suratım cateavlak meyda
na çıkardı. 

• • • 
Tanzimat paşanın oğlu tek 

\ 

gözlüklü, ince belli, manikürlü, 
pudralı, rujlu lavantalı, kremli 

1 

bir delikanlı oldu. 
Kezalik efendi ile Monıer bey 

bir mektepte okudular f akal ne 
monıer kezaliki, ne kezalik mon· 
şeri anlıyabiliyordu. Kezalik mon 
ıere: 

"- Givur. 

Monter Kezaliğe: 
"- Tarç.uızade diyordu. 

• ._ ~ .. ,_, ~ L:... -r~""" 

line kadar biriblHerine raıgeldik
leri zaman kafalarını aağa, aola 
çeviren Kezalikle Monıer bu gün 
biribirlerile pek dostturlar. 

Biri birlerine pek iltifat ediyor
lar. On gündür bu iki dostu dinle· 
mekten bıktım, uıandıım. 

• • • 
Aldı Kezalik efendi: 

"- Liıan mel' abei subyan ol· 
du. Sabah ıerifleriniz hayırlı ol • 
sun yerine (Kazıklarım) dene • 
cekmiş, feaüphanallah .. Ben bunu 
kendi kulaklarımla duydum, rad
yo ıtlak idilir femi elektrikten is
tim& ettim .• 

Aldı Monşer bey: 

"- Üstat, mil pardon sözünü
zü kestim.. Ben dün tünel almış· 
tım, Löbondan geliyordum. 

Bu Degutan sözleri pek entim 
bir dosttan i!ittim. · Bu zat pek 
mühim bir peraonalitedir. Rica e· 
derim iımini sormayınız. Realize 
edilecek lang hakkında size daha 
malumat vereyim, canım (direk -
tör) e it denecek. Şu bildiğimiz 

sitron yok mu monıer o bile ıulu
zırtlak olacak. Maparol donör 
doğru ıöylüyorum. 

• • 
Kezalik efendi, ve kezalik e • 

fendiler, Osman Tanzimat Pata· 
nın oğlu ve oğulları Osman mon • 
terler on gündür el ele verdiler. 
Baraaklarile düşünen babaları 
gibi barsaklarile düşünceye varıp 
barıaktan nükteler çıkarıyorlar. 

Bu geri kalanın, yeniliğe ve 
halka kartı maziyi geviş ıetire • 
nin, ıeçmiı ıünlere at erenin ıon 
ıilihıdır. irtica ıözde halka gülü
yor. Halkın diline yalanla, dolan· 
la babası gibi çatmak, güzel halk 
dilini dilinin ucundaki mide tor • 
tusu ile kirletmek iıtyor. Bu, pis 
dil kesilmelidir. 

Sadri Etem 

Profesör Marta yanın beyana· 
tını yazmadan evvel bu zatın ha
yatına dair biraz malumat vere • 
lim: 

Prof eıör Marta yan lstanbulda 
doğmuıtur. llk tahsilini Gedikpa· 
şadaki Amerikan mektebinde 
yapmııtır. Türkçeye de iptida bu· 
rada ba!lamııtır. Sonra Robert 
Kolleje gitmİ§tİr. Orada Tevfik 
Fikret Bey zamanında okumuş -
tur. Umumi harp esnasında ihti
yat zabiti olmuı, Kafkas ve Filis· 
tin cephelerinde bulunmuştur. 

Mektepteyken, daha on beş yat la
rında dil üzerinde tetkikata me • 
raklı imit. Mek'tepte türkçeden 
başka İngilizce, fransızca, alman· 
ca gibi dilleri tahsil ettiği gibi 
mektepten çıktıktan ıonra da eıki 
lisanlar tahsiline ehemmiyet ver • 
mit, bilha11a Filistin cephesinde 
bulunduiu iki sene zarfında ibra· 
nice, Arapça, Asurca ve hatta 
Kıbtice öğrenmittir. 

Sonra Sanskrit liıamnı da öğ
renmittir. Bundan ıonra muhtelif 
diller arasında mukayeıeler yap • 
mıya bqlamıf, bu tetkiklerine de· 
vam etmek için mütarekeden ıon· 
ra Avrupaya ıitmittir. Bu tetki • 
katı Türk dilinin Türk ırkı aibi 
en eski ana dillerden biri olduğu-
~u •'C U~A "" ,.un:ıııuQn 

münasebeti bulunduğuna kanaat 
getirmi§tir. Profesör Martayan 
bugünkü Avrupadaki beyaz in· 
sanları ilç büyük kısma ayırıyor: 

1 - Atıl Hint - Avrupailer 
(Homo Nordikos, yahut Nordik • 
ler): Bunlar mavi gözlü, uzun 
boylu, zayıfça ve uzun kaf ah ya· 
ni (dolikosefal) dir. Avrupanm 
ıimal tarafında bulunan insanlar 
hep böyledir. İskandinavyalılar, 
Danimarkalılar, Şimali Rusyalı
lar, Şimali Almanyalılar, lngiliz

ler gibi. 
Nordikler ormanlarda ya,ar • 

lardı. Avcılıkla geçinirlerdi. Gö • 
çebe (yörük) idiler. Onun için 
bu ırk medeniyet kuramamıştır. 

2 - Alp adamları (Homo Al • 
pinuı) Bunlar orta boylu, tıknaz, 
kumral, yuvarlak kafalı (Brakı • 
sefal) dir. Bütün Orta Avrupa in· 
ısanları bu 11"ktandır: Keltler, 
Fransızlar, lıviçreliler, Avuıtur • 
yalılar gibi. Bu ırk Avrupada en 
eıki ırkı teşkil eder. iptida Orta 
Aıyadan Himalaya dağlarından 
çıkmıf, lrandan, Anadoludan ge· 
çerek Marmara denizi vasıtaıile 
Avrupa kıt'asına gelmit, öylece 
her tarafa dağılmıştır. 

Avrupaya medeniyeti getiren 
bu ırktır. iptida demiri bulan 
Alpliler (Dağlılar), demir alat ve 
edevat yapan, ziraat eden bu ırk
tır. Türkler itte bu (Alp adamı) 
denilen kııım insanlardandır. Alp 
türkçe kahraman, Keltçe yüksek • 
lik demektir. Bir kısım Avrupa 
alimleri Türkleri Mongollardan 
saymışsa da bu, yanlıştır. Türkler 
Mongollar (Sarı ırk: Çinliler, Ti
betliler, Anamlılar) dan tama • 
men ayrı bir ırktır. Yalnız Mon • 
golların bir kısmı Türkleımittir. 

3 - Akdeniz adamları (Homo 
Mediterraneen) : Bunlar gene za· 
yıf, uzun boylu, kara gözlü, ten· 
leri koyu eamer renkte, Nordik • 

ler, yani Hint Avtıl 
uzun kaf ah ( dolikote 
lardır. ispanyalılar, .,'tJ 
lar, eski Berberiler, 
(Araplar ve Museviler) 
dandır. 

Üç kısma ayrılan 
sanları içinde en medeıd 
Alp adamları oldu 
damlarının en mühİıll 
Türkler bulunduğunll 

Profesör Martayall 
yı şu suretle izah ediyoı 
sırlılara, eıki Giritlilert 
yat yapıldığı vakit en 
kada Akdeniz ırkına 111 

sanların eserleri görül"' 
larda medeniyet eserleri 
yıftır. Bu tabakanın d 
de, yani ikinci tabakadt 

damlarının akın ya 
memleketlere gelmit 11e 

oldukları anlatılıyor. 

§ağı tabakadaki insa 
tasları dolikoıef al, yani 

duğu halde yukarı t 

baf ların Brakisefal, ya 

lak kafalı olduğu meyd 
yor ve en eski medeniye& 
rince bu hatların bulund 
kalara tesadüf olunuyor• 

~-····"'· ... ·-
ği bu suretle yapılan te 
ticeıinde artık şüphe g" 

cek şekilde ıabit olm 
en eıki medeniyeti olan 
dilleri de en eski bir 

caktır. Bunun baıka t" 
sına imkan yoktur. Bu 
dili ile ana diller aras 
lan mukayeseler de bu ..... rf 
mektedir. 

Dünyanın en eski 
Sümmercedir ki türkçe 
aebeti çok büyüktür. 
başka onunla münaıe 
ki lisanlar ıunlardır: 

Elamlar (Basra kö 
varında idiler), Kosali 
ta), Mitaniler (Halep 
Uraltular (Van havalİI 
tiler (Ankara civarınd•) 
lar, Lidyalılar, Kar 
ha vzaıında), Giritliler, 

(Eski Yunanlılar), E 
ki İtalyanlar), lberl.r , 
panyollar), Pikler (g,Jsi 
lılar). 

• 
Profesör 

sonra memleketimisdft 
mek emelindedir. So 

. ~i
larını göndermeler• , 

tır. On sekiz sandık ~., 
lisana ve milletlere •• 

kitaplar yakında bt 
cektir. 

Amele ar8 

ka~g• 
Ortaköyde Nıkoo:;. 

posunda amele ti.• 
daşı Nazif ile eli~ 
arasında kavı• V"'" 

Nuri ismind~ bir '. d• 
• 111111 

san da Ahmet 11 • 

leyi yaraladığınd•0 

kalaomııtar. 
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~,e Glnln Ba'berlerl o i 
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e ıalkan konferansında murahhas-
,..,.rımız .nelerden bahsedecekler? 

..-,.. akşam Son posta gazete
et i4 aynen şu yazı vardı: 
dıtf' ~r aldığımıza göre, Ticaret Q.. 
, ıı çok lı<;ırarctli bir ı'rlima ya-

90k gürültiilü münakaşalar 
• Hu toplantıda lstanbut fab 
nı temsil. ede,n Nazmi Nllri 

rtaya attıgı bır söz, şiddetli 
davet etmiş ı·e şiddetli bir 
fırtınası kopmuştur. Jstan. 

11i Birliğinin Umumi Katibi 
17!i Nuri Bey mC'mlekette 
11ıindC'n güne çoğalan fab • 
oöz önünde illlulmasrnı, 80 

lığımızın dalıa iyi idaresi i in 
Odasından ayrı bir de "S'cJ; 
'" teşl.ili lazım geldiği flkri~: 

ım Nuri !ley içtimada hu fikri-
. af aa ederkC'n s/jz gelişi olarak 
bir ciinıle sarfetmiştir: 
Sanayi Birliği bugiin rok mü

lumata salıiptir. llu malilnıat, 
ildi(ii takdirde nrtaya dökiilc-

Eıas~n bu malümat, son tebcd· 
lizcrinde rok müessir olmuş -

1 Nuri Beyin biraz da §İddet
iği bu ıöz, içtimada bu.luruın 

~eler üzerinde bir ncı·ı alın· 
lı~ule getirmiştir. Ilaber aldı 

~ llorc Ticaret Odası Umumi kfı· 
;:bi llcy bu telmihli sihlere şid· 

ıt 'l'kaz ctmiı ve demiştir ki: 
h 'are! Odası memleket sanayi· 
,,:r;,,ı~rlü malünıat ile mücclı 
tara; ·tadır. llu tı<ilrada Sanayi 
nuz ~~z;n ucrifocek malümata 
i B d ur.,, 

ltira:fa,~~ 8~!'1ra bazı kimtıcler 
lcaret Odı tt.oylemişl<>r re neti

flÖriUn f!Bı~n nokiai nazarı 
Uıştur 

ıanayiC'i/ . 
oırct Od er, Zıraat Odası gi -
"jltakU bi~sından tamamen ayrı 

nda ısrar fH!.a ietıisini istemek 
taraftan b ortermektedirlcr .. 

kimseıc:'d şlerlc aUikadar o
"IJP.p uen[ bire 1~~ . münasebet/ e 
r Üzerinde 

111 
.. 1 ·ır atmışlar ı·e 

arcür. unakaşalara baş-
tlara nazaran b h 

Uga edilmeli buounkü Ticaret 
•anayi, tc zi;aa~7un 11erinc ti. 

lzerc bir "lktı t şlerıtc uğraş-
P!ıJıdır. 80 Odası,, ic>şkil 
fikirde olanlar b 
iktısadi varlığ;nr u sayede rnenı-

~kUde idare ı e ko:t d11ıa . salim 
11i sürmekte ı·c h 1 ro cdıleccği-

edirler. u uısusta ısrar 
ter aldıgrnır ·· · za gore Tıcarct Od 
11apı/acak umu • b · . a
r ort mı ır ıçtimada 

·~ l aya at!lacak ve lıararctli 
lı1_şa ara vesılc ı·crccektir.,, 
~hbi B Y yok diyor 
D bu yazı hakkında fikir· 

-
lerini sormak için evvela ticaret 
odası umumi -
Batıoı Vehb& ~-==~~ 
Beye müracaat ' 
ettik. Vehbi B. 1 

dcdiki: 
- Eöyle bir 

ıey kat'iyycn j 
yoktur. Hani 
bazı şeyler var
dır da yok de
nir. Kat'iyyen .• 
bütün samimi- Vihbl Sey 
yetJc söyliyorum ki yoktur. Esa
sen Naz.mi Nuri Bey her zaman 
ticaret ve sanayi odaıımn kıy
c:ıetini an'ahr. 

Eu olsa o!.a o yazıyı yazan 
ıruharririn beyninde olmuıtur. 
Rica ederim bunu sureti katiye
de tekzip ediniz. Böyle fCY yok
tur deyiniz. 

Eundan sonra sanayi b:rliği 

umumi kilibi Nazmi Nuri Beye 
müracaat ettik. Fakat Na2mi 
Nuri Bey hasta olduğundan ve 
yatağından kalkamadığından do

layı kendisi ile görüşmek imkanı 
hasıl olmamışhr. 

Mamafih sanayi birliğinin ileri 

gelenleri l:.öyle bir şeyin kat'iyen 
olmadığım ve gazetemizde mu
hakkak surette tekzip edilmesini 

rica elmit!erdir. 

Ticaret ve sanayi 
odasının bir tekzibi 

Ticaret ve Sanayi odasmdan : 
11 Teırinievvel 932 tarihli Salı 
günki Son Posta gazetesinin bi· 
rinci sayıf asında : (Ticaret ve 
Sanayi Od2Sında aktedilen bir 
içtimada Odanın lağvile ayn 
ııyrı Ticaret ve Sanayi odaları 
ihdas edilmesi hakkında müza· 
kere ve münakaşa cereyan ey
lediğine) dair olarak Milli Sana· 
yi Birliği Umumi Katibi Nazmi 
Nuri Beye atfen vaki olan neş· 
riyat kat'iyyen hilafı hakikattır. 
Odamızda böyle bir mUzake-

Efzayiş Suat H. konferansında 
harıi yakmlaşma komisyonunda 
çocuk terbiyesinden bahsederek 
yeni nesle milletler aras1Dda kar· 
deşlik hisleri uyandıracak bir 
surette terbiye verilmesi lüzu· 
munu müdafaa edecek, Balkan 
kadın teşekkülleri arasında da
ha sıkı münasebetler tesisinin 
iyi neticeler vereceğini söyliye
cektir. 

Şoförlük bir meslek 
haJJoe konmak 

isteniyor 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Bey Dahiliye vekaletince baZ1r
lanmakta olan şoförllik kanunu 
hakkında dün bir muharririmize 
şunları söylemiştir: 

- Şoförlüğü bir meslek ha
line koymak isliyoıuz. Bunun 
için şoförlüğün vasıflar1m ve 
şartlarını tayin eder bir kanun 
layihası hazırlanmaktadır. Layiha 
hazırlanınca Büyük Millet Mec
lisine verilecektir. 

Kazım Pş. Hz. 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Khım Paşa Hazretleri, aldığı· 
mız haberlere göre, lstanbuldan 
Ankaraya ayın 24 üncU günü 
gideceklerdir. 

Felemenk elçisi 
Felemenk elçisi M. Yon Ket

viş c!ünkü Avrupa ekspresile 
lsviçreden şehrimize gelmiştir. 

'l'iltiln lnhisarındakl 
komisyon 

Tütün inh"sar idaresinde iki 
buçuk aydanberi Tilrk kanunun
daki tadi lati yapmak üzere tet
kikatta bu!unan komisyon vazi· 
fesini b:tirmiştir. 

:: : :::-.:::: = ::: : : :: : :::::::::: :: : : ::::::: :: : c: :::::: :::::: 
re ve münakaşa vaki olmamış· 
tır. 

Ticaret ve Sanayi odası, ka
nun en uhdesine düşen vazifele
rin ifası hususunda bilumum ti
caret ve Sanayi erbabının ve ik
tisadi teşekküllerin ve bu me
yanda Milli Sanayi Birliğinin rey 
ve mütalaalarını almaktadır. 
Kat'iyyen hakikate tevafuk et
miyen neşriyatı vakia tekzip 
o.unur efendim. 

Savıfa '3 

B11g11nkz1. Ermeniler ne halde r 
.................... ···········--··-· ... ·-- ---··· -

Beş on tane birbirini tanı
mı yan ermeni milleti var .• 

Okuyucular gülmesinler. Erme
ni milleti dağılmaştar. O eski 
birliğini l<aybetmişlir. Hali ha
ıırda beş on tane birbirini tam· 
mıyan Ermeni milleti vardır. 

1 - 41Ermenistan,, Ermenileri 
2 - "Taınaluutün,, ,, 
3 - ''Ramgavar,, ,, 
4 - "Hınçak,, ,, 
5 - "Parekorragar,, Ermeni

leri (Ermenilerin alians izraeliti) 
6 - "Taıoak., )ardan isyan 

eden Avrupa bürosu Ermenileri 
7 - "Grigoriyen,, yani Erme-

ni kilisesine bağh Ermeniler. 
8 - KatQlik,, ler. 
9 - Proteıtanlar ve saire. 
Bunların hıngisine "Ermeni 

mmeti,, kimdir diye sorulsa ve
rilen cevap hep tudur: 

- "Bizden başka "Ermeni mil
leti yoktur. Diğerleri fuzüli ve 
türedidir. ,, 

Söyledik, gülmemeli bir za
mandanberi taıra Ermeni organ· 
Jannı takip ediyoruı. Bundan 
başka neticeye varmak mümkün 
değildir. 

Bunu yumaktan makaada ge
lince: 

Türkiyeden bir 'yurt,, istiyen 
ve geçenlerde Cenevre milletler 
meclisinden kovulan Avadis Aha
ronyan ve hempalarına diyoruz ki: 

"Haydi cabadan size bir yurt 
verelim. Fakat kime? Hangisidir 
bunu teslim alacak grup. Bu bir. 

ikincisi. Haliniz meydanda, ken
di kendinizi idareden aciz iken, 
bir uyurtu idaresini kurmak de
lilik değH mi? 

Bunu bırakalım. ve başka cihe
te geçelim. 

Soruyoruz. 
Bir zamandanberi "Yakıt,, ga

ıetesine, bana, ve bizim ile hem
efkar olan yüksek simalarımıza 
atıp tuttunu:ı: Ne kazandınız. En 
son bilumum milletlerin nefreti-

ni uyandmp "kapı dışarı,, ol· 
maktan başka bir neticeye var .. 
dımz mı? 

Kendi sütunlarrnızda itirafa en 
nihayet mecbur kaldıiınız ki "Asri 
bir Türkiye" vardır. Ve 
"Gocnak,, gazetesinin dediği gi· 
bi "Türkiye eski Türkiye değil
dir. Esasatta değişiklik var ve 
zihniyet asrıdır,,. Bunu evvelden 
bilmiyor muydunuz ? 

Rezil olduktan sonra aklınız 
bir dereceye kadar batmaza gel
di d~iil mi? 

Otuz beş senedenberi iddiamız 
şudur: "Ermeni,, ler her hangi 
devlet tabiiyetinde bulunuyorlar
sa o devlete kalben sadık kal
m&lı ve iş güçlerile meşgul ol
malıdnlar. Aksi halin neticesi 
vahimdir. 

Bu söıler dinlenilmedi. Ve bu 
gün berşey meydana çıktı ve 
şimdiki gösterdiğiniz perişanlık· 

hr. 
Tekrar umum ermenilere bitap 

ediyoruz. Ermeniler ( siyaset ) 
kelimesini Jügat kitaplarından ve 
hafızalarından silmelidirler. 

Her ne sahada olursa olsun 
merbut oldukları ekseriyet aha· 
lisine ruhan bağlanıp ve yalmz: 
ve yalnız kilise ve mektep etra
fına toplanıp işlerine bakmalı· 

dırlar. uson pişmanlık para et
mez,, darbı meselini göz önünde 
bulundurmalıdırlar. 

Yoksa müslal<bel tarihcinin 

ermeniler için yazısı şu o'acak
tır: bir, bir daha iki eder gibi 
emin olmalı. "VakUnde ermeni 
denilen bir miJJet dahi vardı. 
Fakat akılsızlığından ve birbirini 
boğmak surctile mahvolup bit
miştir. Anlayana sivri sinek saz, 
anlamayana davul zurna az,, der
ler zannederim. 

S. Tumccan 
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Milletler arasında verem 
mücadelesi konferansı 

Veremin altın mürekkebatı ile 
tedavisi mevzuubahis oldu 

Beynelmilel verem .. d 1 b. 1.• . . muca e e 
ır ıgının k" · · se ızıncı konferansına 

i~tirak eden doktor Tevfik Sa
lım Paşa ile Sedat ve Rıza Abut 
Beyler, Avrupadan dönmüşlerdir. 

Tevfik Salim Paşa, dün ken
disini ziyaret eden mubarririmize, 
konferans hakkında şunları sör 
lemiştir: 

- Konferansta, birliğe girmiş 
bütün memleketler temsil edildi. 
Biz, henüz merkezi mücadele 
teşkilatını ikmal etmediğimizden 
birliğe girmiş değiliz. Bunun için 

yalnız lstanbul verem mücadele 
cemiyeti konferansa murabba• 
gönderdi ve cemiyeti doktor 
Sedat, Rıza Abut Beylerle ben 
teınsil ettik. 

Konferans ;ki 8Ün Lahide ve 
iki gün Amsterdamda toplandı. 
Başlıca verem ve alerji, vere nin 
altın mürekkebatile tedavisi, sa
natoriyom tedavisinden sonra 
alınacak tedbirler konuşuldu. Bu 
mevzular etrafında muhtelif mü
talealar dinlenildi. 

Konferans neticesinde, veril

miş her hangi bir karar yoktur 

ve esasen, bu konferaustan mak

sat işarer ettiğim mevzular 

etrafmda münakaşa, bu husus

taki fikirlerin tesbiti idi. 

TevfJk Sallm Pa•• 

Maksat da, bu suretle yerine 
geldi. 

Beynelmilel verem mücadele 

cemiyetinin dokuzuncu konfe
ransı, iki sene sonra toplana
caktır. 



Darülfii.nundan iiniv.ersif eye "' 
------··-··-·····-········-··········-················································ 
Türk üniversite i 
kafa yapacaktır! 

Şimdiki DarüJfünıın yarı bir medrese 
yarı bir Avrupa kopyesidir .. 

Falih Rıfkı Beyln bu husustakJ slizlerJ 
Darülfünwıun takviyesi ve baı

ka bir g6rüş1e yeniden irnru1-
IDUJ, memleketin ıJim ve irfan 
hayatını alakadar eden en ileri 
meaelelerdeo birisidir. 

Genç ye değerli Maarif Ve
kilimiz Reşit galip bey efendi
nin, Darülfünunu ziyaretlerinde 
jpret ettikleri gibi, önümüzde 
Darillfünunun l:u günkü memle
ket ve inkılabın ibtiyaç'arıoa da
ha iyi hizmet edebilecek şekilde 
talniye edilmesi gibi bir maksat ' 
vardır. 

özlü Vekil, Daıülfünunda şöy
le demişti: 

uDarüUünunua en iyi bir şe-
1'il alabilmesi içiri ne yapmak 
lizım geliyorsa bunlar hep be
raber düşünülecektir. 

Vahıt Bu, beraber dütün
meye ilk lrnlayhğı vermek için 
sayılı ve tauınmıı vatandaşlarla 

konu§arak düşündüklerini öğren· 
mek ve bunları neşrederek bu 
vadide küçük bir hizmet yap· 
mak istedi. 

Muharririmize, düşüncelerini 
söylemek cömertliğinde bulunan 
bu vatandaşların sözlerini bu 
günden başhyarak ok11yucuları
ımza bildiriyoruz. 

Falih Rıfkı Bey diyor ki 
- Birinci sualiniz nasıldı? 
- Darülfünunun ilgası ve ye-

rine üniTersite kurulması mev
zun bahsediliyor. Bu, Darülfünu
nun vazifesini yapamadığını gös
termez mi? 

- Peki. 
Dakikalar geçiyor odada hiç 

ıes yok. 
- ikinci.. üniversitenin inkılap 

karşısındaki vazifesi .• değilmi idi? 
-Bu, üçüncü idi efendim. ikin

ci sorgum, beynelmilel ilim sa· 
basındaki vazifesi idi. 

- Evet. 
Odada gene derin bir sessiz· 

lik baıhyor •• 
Falih Rıfkı Bey, konuımaktan 

gençler yetiçtitmek olduğuna hü
küm edersiniz. Darülfümmun bu 
zayıfJığı, bize mir.as olarak kaldı. 

Biz Darülfünunun haklarını 
sağ!amladık. Hak ne müderris, 
ne takbe, ne de derstir. 

Darülfünunrla ehJi bulunmadı-
ğı için boş kürsü olabilir. Fakat 
doldurma kürsü olamaz. Size 
sormak istiyorum: 

Şahsına hürmet ettiğim Ali 
Ekrem bey, bir Darülfünun bo
caaı mıdır? Ali Ekrem beyin 

Fallh Rlfkı B. 

müderris olduğu mektep, ancak, 
eski "menşei hitap,. ayarında 
bir müessese olabilir. 

Yapabildiğini yapmııtır. 

Darülfünun vazifesini yapabi
lird• ıraDmamaa~l ~·":ı 
diğini yapmıştır: Fakat bu yap· 
tığı vazife Darülfünunun değildir. 

Şunu söyJemek isterim ki Da
rülfünunda üniversite kürsüsüne 
çıkacak müderrislerimiz vardır. 
Bunlara da yalnız vazife vermek 
değil, karşılarına ~eviı'e oturt
mak lazım gelir! 

En güç şey 

Dünyada en güç şey nedir, 
birlirmisiniz ? Kafa yapmak ! 
üniversite kafa yapacaktır. 

Biz sırasile Türk toprağını, 
Türk yazısını, 
Türk tarihini, 
Türk dilini 

yaptık. 
Şimdi Tuck hatasını yapa

caR"ız. 
Bunun tezgahı yeni üniversite 

o!acaktır. Türk kafası tercüme 
bir kafa olmıyacaktır. En yeni 
ilim ve fen bilgisi, en son me
totlar içinde, Türk düşUnen, 
Türk yaratan bir kafa ... 

Bu kafa aynı zamanda ideal 
ve ablak kafası olacaktır. 

VAKIT 

Ka duılar arast7ıda ................................. ·-··-··· 

Romenler 
300kişilik bir kadın 
grupu şehrimize 

geliyor 
Amerika kadın birliği murah

haslarından madam Andree Ri
der bir kaç güoe kadar buraya 
gelerek "Halkev., inde "Hayat
ta kadın,, mevzulu bir konferans 
verecektir. 

Diğer taraftan iki, üç yüz ki
şilik bir Romen lrndm grupunun 
yakında lıtanbuta geleceği kadın 
birliğine ha~er verilmİ§tİr. Hey
et .azalarından bazıları da bura· 
da bir kaç konferans verecekler
dir. Kadin birliği bu hususla bir 
program haınlamaktadır. 

Tütün az 
istihsal mıntakalanndan gelen 

malumata göre 1933 tütün re
koltesinin evvelce tahmin edilen 
miktardan az olduğu anlqılmıı
tır. Bu azlık lzoıir, Manisa, Muğla, 
Aydın, Eskişehir iatihsalatında 
bilhassa göze çarpmaktadır. 

Umumi rekoltenin 20 milyon 
kilo raddesinde olacağl tahmin 
edilmektedir. Diğer mıntaka1arda 
alınacak malumatlar üzerine re
kolte haklnnda ayrıca tahmin 
yapılacaktır. 
~ Tütün satın alacak - Os

tru Türk tütün tirketi umum 
müdürü M. Horrek Avusturya 
tütün inhisarı namına hükfımeti
mizle Ankarada müzakeratta 
bu1unmuş olan M. Sekkel tütün 
miiba_yaa etmek üzere lımire 
grıttıfŞTCrbır. 

Bu zevat cuma günü Ankara-
ya giderek tütün mubayaası için 
hükümetimizle müzakerede bu· 
lunacaktır. 

Hamdullah Subhi B. 
Bukreş Elçimiz Hamdullah 

Supbi Bey dlin sabah Ankara
dan şehrimize gelmiştir. Ham
dullah Suphi Bey birkaç gUne 
kadar Bukreşe gidecektir. 

Deniz ortasından 
kurtulan tayyareciler 

Rangoon, 11 (A.A) - Tayya· 
reci Von Gronau ve 3 arkadaşı 
buraya gelmişlerdir. Hepsi de 
sağ ve salimdir'er. 

Cihan Jpeklllerl ve 
Japon ipeklileri 

Bu akpm MELEK ve ELHAMRA siae 
Diinya sinemacılığrnın en bfiyük eserinden biri 

lbtlras lırtın 
MELEK Elha 

ainemasM1da F ranstıcası. sinemasında . 
Mümessilleri.: Mümessillerl 

CHARLES BOYER El\'llL JANI 
Armand Bt .. rnard ANN A Sf 

Dik"at; Fılmlerin her ikis"ni görmek istiyenlere •e ıo, 
vardır. Filme i~ave: Paramount dünya havadisleri: Daf 
Cochet'nin Vines'e mağiubiyeti, Ameri~a'da dünyanıo 

• kadın Tikudn miis;,bakas1 vesdre. 

~-------,'r-
MaaUim Beylerin ve mektepli 

efendilerin dikkatine : 
Muhtere• Maarif Yeldl~mlz I 

20 r. Fransız 170 

Reşit Çaltp beyelendı 1 ı sterıın 1:u-

TU' D J4 'Dı·ıı• 1 Dolar 213,-.I 1 A.ı). 20 Uret 218-

hakkında ço~ ehemmiyetli ve 
kıymetli bir hitabesinin 

Ipekfllm sttldyosu 
uuafından fılme çe\Umtsioe müsaade 

etmişlerdir. 

Bu kıymetli fdm 
8a ıkşamdın itıbattn münhasırcn 

ELHAMRA 
SincmaS'lnttt }!;ÖSterilccelttir. 

Kederlerinizden kurtulmak ve 
dertlerinizi avutmak isterseniz? 

Bu akşamdan itibaren 

OPERA 
sinemasında 

iraesine başlaoacak olan 

Şeyhin 
D03TU 

Sözlü ve şarkılı komedisini gö· 
rünüL Mümessili : Geçen sene 
"Haydi Aıker" filminde gör-

dllğiiollı ve alkışladığ'ıruı 

Me,hur komik 

Leslie Fuller 
bfttfta kederlerinizi unutturnıayı 

' taahbOt ediyor. ---r 
r Yarın akşam 

GLORYA'da 
Müsteına bir temat• 

Mevsimin en şen. en gülUnçlil ye 
en etlenceli opereti: 

Pariskızı 
Patis bulvarlarında 3 aylık parlak 

muvıffıllyct 

GRAZIA DEL RIO ve 
LUCIEN GALLAS 

Şeytan1 bir cerbeze He d:ıns ve tagan· 
ni ediyorlar. Baş döndürücü şarkılar 

20 t. Belçika l 17-

20 Drahmi 
20 lsvlçre 

20 Leva 

l !Mor1D 

-
Parı.ı 

Londra 
Ne- York 
Mildııo 

ıır·11tseı 

Atına 

Cenevre 

820-

27.-

85-

7211 ;'5 
04';"30 

923 
3 fili 
78 ;-45 

2 4~79 
- .. t 
GUkret 

Sofy 66 31 ncı rat . ıterdam 1.1770 

t -· nanltaıı~ 9.:iO 
A.Dadolu !1,90 
Reji MS 
~ı-. Rcyrlye 1450 

Tramvay 
U. stgorta 
-·mont1 

GUmrükler 

Saydi mabJ 
Bağdat 

Aakcrtye 

47 

Çer,amba 
12 T.evvel 
11 Cema.ahlr 

!..iosl<O\-t' 

GUn dOğullJ 6, 13 
GUn batışı 1:',~8 

Sabah namazı 6,01 
öğle namazı 12,00 
lklndl namııZJ ı s,os 
Akıam namazı 

Yatsı namazı 

imsak 
Yılm gecen 

gilnleri 

Yılm kalaD 
günlen 

l:',30 
19,02 
4,33 

\ rl$ 
J 
~ 9! 
I 

HA VA - DUn sıcaklık 
19 derece olarak teıbll eclil 
rtızgt.r poyrazdan mntclıavvtl 
cek, ha.va ekaertyeUC açık 

BugUll 
lSTANBUL - ıs den J'IJ.-

ziyade yazmayı tercih etmişti. 
Sai kolunu masaya hafifçe da
Yallllf, muntazam ve rahat ya
zıyordu. Yüzünün geniıliğinde 
kıpırdıyan bir çizgi, buruşan bir 
k111m yoktu. Geniş beyaz ki
ğıtlann UstUnde satırlar, aynf 
hızla akıp gidiyordu. 

Medreaenin devamı ve kopye! 

Yapılan bir istatistiğe göre 
cihan ipekli mensucat sanayii 
Japon ıpeklileri karşısında müt· 
hiş bir buhran geçirm~ktedir. 

sllylUrorlar ''e ıcmaşaklı anı mcstedi· 
'orlar. Bu emsalsiz fdml mUteaı.lp 
Fox Jurnalin en son halihazır dün· \ 

tız Ahmet bey ve Muzat!et 
dan 21 e kadar orkestra, ~1 

4ar MUnir NurclUn boy 
1 VİYANA (1117,2 m) - l 

- Bitti efendim. Bir kere 
beraber okuyalım sizinle. Baka· 
lım am tatmin ediyor mu? 

Gizlice saatime baktım. Tam 
on yedi buç•k dakika olmuıtu. 
Gene gizlice içimden : 

- lfte bir rekor •• dedim. 

Darlllfanun nzHelendlrH· 
111e111l~r. 

Falih Rıfkı Beyin yazdıktan 
şunlardı: 

- Darllfftnuo Tazifesini yap
mamııtır, değil, darülfünun vazi· 
felendirilmemiştir demek daha 
dofıru olur. 

Darlllfünuna 
A - Nasıl talebe verildiiini, 
B - Nuıl müderris verildi-

jinf.> 
düfllnlhllı. Verilen vazifenin de 
şöyle böyle, bürokrata yakın 

Şimdiki D.uüliünun bizde yan 
yarıya medresenin devamı, yarı
yarıya da Avrupa üniversiteleri
nin kadro kopyesidir. Medresenin 
devamı derken, bugün, belki pek 
az medreselerde rast geldiğiniz 
kadar, kıııl taaaruplu bazı ho· 
calarımızıo kürsü sahibi olduk· 
lannı söylemek istiyorum. Avru
pa kopyesi derken de tercüme 
edilmiş bir programı, talebenin 
eline tercfime edilmiş bir kitap 
vererek, kendisi de bir iki Firenk 
mfteJlifine tercümanlık eden mü
derrisleri hatırlı~ orum. 

Yeni üniversite bizde 
Kafa ocağı 
ve dava ocağı, 
inkılap Türkiyesinin büyük 

davasının ocağı oJmahdır. Bunun 
nasıl kurulacağı bir ihtisas ve 
teknik meselesidir, ona karış· 
mam •• ,, 

A. Sırrı 

Bunun en büyük sebebi Japon 
ipeldilerinin çok ucuz mal olma
sı, diğer sanayicilerin bunlarla 
rekabet edememesidir. 

istatistikte deniliyor ki : Ja· 
pon ipeklilerinin ucuza mal ol· 
masının en büyük amili amele 
bolluğudur. Bundan başka üc-
retlerin azlığı, iş saatlerinin 
uzunluğu da buna ilave edilince 
Japonlar islihsatfıh en az bir 
masrafla elde etmektedir. 

i:!lnıııırııııı11111 ıınııııııı 1111 ıııııııı 11 ıııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııı~ 

~ - Bütün doktorlar hep bir ~ 
~ ağızdan "vitamin,, lerin sağ- ~ 
~ lık için lüzumundan bahsedi- % 
~ = 
~ yorlar. ~ 
§ -=- Vitamin nedir? ~ 
= v· · ü - ı · 1 
§ - ıtamın : zum, ncır, ~ 

~ Fındık demektir. ~ = i 

~ ( Milli iktisat ve Ta· ~ 
°§ sarruf Cemiyeti ) ğ 
f.i°ııııı11111ııııııııı1111111ıııııııı1111ıııırıııuıııııırıı11111ıııııı111111111ılllll1~ 

ya ha.,·ıdlsleri. Filmin tarkılaıı üze 
rine yapılın bir fantezi 

GLORYA CAZI 
tardından çalınacak ve bu IAtlf ycgA
ne operette parlak bir methal t:şk ıl 

edecektir. 

Ista o bul Belediyesi: 
DarDlbedayl Şehir Tiyatrosu 

Tem•lllerl ı 

Bu ak4am 

Suvare 

saat 21,30 da 

Pazartesi -
Pertembe 

Yazan: Musahip 

zade CelAl Bey 

Zabitan gecesi 

fll I 

llllllll 

10 konser, 16,20 pıyano ıco 
21,05 konser, 23,15 muılld· 

ROMA (441,2 m) - !?l 
ra, 22,30 musiki. ) ~ 

BUDAPEŞTE (fi5o.5 rrı"" 
tonik konaer, ıs koıtSCr• ll1 
trası, 23 çlgan orkestrası-

V ARŞOV A (1411 ııl) -
2s pttı.k, ıs plAk, ıa batıt 
dans. vzı:~ 

KÖNİGVOSTER JJJ\ 
7,16 jimnastik, 7,80 muai~,.: 
seri, ııs konser, 17,30. :kO 

23,30 haber, 24,60 d&Jl8. 
20 

PARİS (1725 ın) - " 1' 
musiki, 21,40 moda. 2ı.4u 

yun uz. 
ıençler 
melidir. 
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Maarif vekilinin dünkü 
ziyaretleri ve sözleri 

Neşriyat işleri, gazete'erin iyi tevzii 
ve en kuvvetli neşriyat vasıtası 

Adil Beye gelen iki mektubun ikisi de katilin 
Kadri ağa olduğunu bildiriyordu. Yazılar ayni •• 

-SO- libaki ıana bu kadar malOmat anlayınca Kadri ağanın bir ~üt· 
Memhet Ali Efendi onu ıörün· vermiı.. manından geldiğine hükmettım .. 
ıevindi: _ Pek de ıe•e•• delil ha.. O· Amma ikinci mektupta ıarip ba· 

- Otur bakalım, bir çay iç • • • nun emniyetini yalnız ihtl,ar ka· zı malumat vardı ki epey~ gözü • 
•var, ne 1ok?. Sabahleyin beni dınla Acili Be1, hani fU clokto • mil açtı.. Meseli Kadn ağam.n 

yce diltilndUrdUn, ldeta tereci· run ı•nç otlu kazanabilaitJer • • . çocukları varmıf .. Gayet güzel b~r 
de düttllm. Amma sonra ıene Baıka kbmelere atı• açtat yok .• kızı varmıt ki on sekiz Y~tı?da !. 

"yet ıelcli •• Ben Y•Plıitm itte Amma iıte onlar •urtulle bu kız. mit ve civardaki bir çiftçının og· 
danmam, belki de Feyzi Bey dan 8frendiiim pyler kızın ya- lu ile iti pitrmeğe baılamıı ~~at 

di itiraf etmiıtir. Bir kere 0 • nında çalııtıiı mahlaldar hakkın- oilan ortadan kaybolmuf. ımıt · 
da epeyce ı&zUmU açtı.. Kıza gelince kız da ne zamandan 

- Dur bele ben de ıana sen ıit· - Ne fayda?. beri gaip imi9 .. Anlatılan kız çift· 
en sonra ErenköyUnde yaptı. - Neden ne fayda?.. çinin oilu Neıete kaçmıf.. Daha 
tahkikatın neticesini ıöyliye· - O,le ya, Mil aımediyor mu- doiruıu beraber lstanbula savuı· 
de tonr~ ıeninkini konuturuz. ıun ki bu Kadri ata ile karnı muılar .• 

-Aalat akalım.. Feyai Beyla.-rlld dlrmU olaunlar. - Sen de bu masalların petin· 
- Sen gider gitmez ben Ahıen - Hele dinle: Fakat itin gari· den uğrqtın durdun nıu?. 

k~tk~. etrafındaki balları, bi, ben daha bu tahkikatı yapar· - yok ca~ım, ıade kaydettim. 
elerı, koıklerin etrafını ıanki ken Adil Bey Bursadan bir mek· Kadri alanın dijer evl&dına ıe • 

yabancı, bir ıeyyah gebi dolaı- tup aldı.. imzasız bir mektup . . lince bu bir oilan çoculu imit ••• 
• durdum .. Bilha11a sakinleri· Hem de beıbelli ki yazı değİftiri· Kızdan altı Y&f büyükmilf, gayet 

, uıaklarına, &tÇılarına, ıütçü • lerek yazılmıf •. Kimin yazdığı bel· fena terbiye edilmif, ahl&ksız, ter· 
n ekmekçiye kadar bütiln iman- li olmuın diye .. Mektupta Ahsen biyesiz bir mahlakmut .. lıtanbul· 
na kadar dikkat ettim, sonra Beye yapılan taarruzun failleri da Çarırkapıda bir kunduracı dilk· 

rte kızın yanında çalıtblı Kadri bu Kadri ala ailesi olduiu yazı. klnı açmıı, kötü bir karı alınıt ' 
ayı ve etrafını tetkike daldım, b .• Zaten Kadri ağa ErenkiSylüler dükkanın üstünde oturuyormut • · 

i fU küçük kız.. arasında fena huylu ve aksi bir a· ~ .... ' 

Şehrimizde tetkikatın& devam 
etmekte olan Maarif Vekili Reıit 
Galip Bey dün, yüksek muallim 
mektebini, Halk Fırkasını ve en 
son olarak da Halkevini ziyaret 
etmittir. 

Retıt Galip Bey, Halkevinde i· 
ki saatten fazla kalmıı ve orada 
çalııanlarla ayrı ayrı konuımut
tur. 

Kütüphanede okuyan gençler• 
le konuımuı Ye her biri hakkında 
mal6mat almııtır. 

Maarif Vekili bundan aonra 
HalkeYleri tefkilitı ve memleke • 
te fay daları için yürütülen milli· 
hazaları dinlemiftİr. 

Bu eınada Halkevi neıriyat tu· 
beıi reiıi Mehmet Emin Bey vekil 
beye Halkevleri netriyat tubesi • 
nin dileklerini izah etmittir. 

Bu cümleden olmak üzere mem
leketin her tarafında tiyatroların, 
mecmua ve ıazetelerin kolaylıkla 
ve çokça okunma11 için bayi tet • 
kilitının postabanelerce yaptırıl

ması fikri ileri ıUrillmilttür. 

- Anladım, hele bir o Ayıe dam olarak tanılıyor •• 
kıza Feyzi Beyi göstersek hemen - E, bu garip ... Amma anla-
taıııYacak mıdır?. tılan Kadri ağanın o civarda dü§· 

Otelciler kongresine 
murahhas bulamadık 

Vekil Bey buna çok taraftar oldu· 
tunu a8ylemit Ye icap ederse bü
yük mecliı nezdinde bu cihetin 
kanunen temini için teıebbüsler· 
de bulunacaimı vadetmittir. 

Memleket için fay dalı neıriyat· 
tan birinin de temsiller olduğunu 
izah etmif, ıon zamanlarda Anka 
rada temail edilen Faruk Nafiz 
Ye Aka Gündüz Beylerin eıerleri • 
nin tamam 66 bin kiti tarafından 
ıeyredildiiini aöylemittir. 

- Şimdi onu bırak da beni din- manı çok.. intikam almak için 
: Bu Kadri ağanın evi acayip bir böyle bir hile dütünmüı, herifi 

-·· r_ ,.._ "·.1·· 1
"

1 1
- a-;l"t - - 1P1'"''"'"""'Jr. ;ıtt~mislM. Cünkii ma· 

adri ai• ile kar111 ıanki dünya- dendd Feyzi Bey h&kikt mücrim· 
Jdialllilı aibi, kimıeye selim dir •• 

......U~·· EYierine, yani - Anladık, •mma ben de bot 

...... ~ airip sıJırnaaz duracak delilim J&, bele L"•Je im ya, aca7ıp mahlGJdar ' uo,, 
"Kad ••• bir mektup ıelince •• Fakat ite ba· 
• . ri ~~a dehtetli haaiı, c._. lan ki ubamdan bir inektup da· 

cımrıaı .• Çoçuk iken babası- ha. •• O ela Adil Be;,e ft onda da 
bırakıp kaçmıı.. Şimdi de ana- katilia Kadri ala olcluiu ;JU1lı •• 

Hluenlik, doksanlık bir ka- Bu mektup da Bana Y enifebrin· 
oldu~ halde batından atnuı. den aeli10r- Yuılar batka bat
dın Göztepede bir kuJu··bede tek L_ F-'--· b ..... ...t iman bira yazı ilmi • 

•tına yan aç, Yan tok yqıyor • ne q&h olana hemen Mı iki ,... 
mu9. O küçük Ay,e kız yok mu?. zmm api elden çıktıimı anlı7or. 
ıte o arada bir ıabah karanLfı - S• yuı ilmiaclea pkar 111.1· 

ilerin sütünden, tavuklann 111· am baba Raa?. 
urtasından biraz aıırıp ihtiyar - Epe,.ce ••• Biaim un'atta bu 
dına yetittiriyormut • da ıeçer ••• Neyse, ben bu iki mek· 
- Ayte kız, epeyce geveze ıa· tubun aJDi adamdan aeldiğini 

iki Gülüşlü Kadın! 
Araen Lllpenin yeni bir macerası - 7J 

11accua ı ..&d& föMıus-- 1ildfevc ~ : la.. 

Bu aralık kö .. k"I" . d at dö d . yun ı ısesın e ıa· 
in r ıc:.~rınuıtu. Marki ile An· 
• . qqıJar, ıatonun, yekpare 

•• ırı kapı11nın önu·· ne d .... .. 
tldiller. Mar . ogru yu • 

J kı kapıyı göstererek: 
- tte ded· b S ' 1 ur adan ıelecek ! 

onra aGlerek ilave etti: 
- Monte Kri 

Jmdan mu? Ha lto romanım o • 
hemen b brlryor nıuıun, o • 

emen •:vni zamanda 
yanın d6rt tarafınd d 

d B. a ran evu· 
Yar rr. ırkaç ay evvel . 

aber yemek · ' gehp 
. . Y•Yeceklerini va • 

tnuftır. Yolların kan ki .. . tı ıgına 
raimen de daıma soyledı" x.. 

1
. .. 151 saatte ae ır: Mesela saat bun 0 .k •• 

h
. . n ı ıyı 

wnuıca, ızmetçı, yemekte 0 
ıelmeaini bekliyenlere "K:: 
Monte Kriıto Hazretleri,, diye ha
ber verir Ye kont içeri ıirer. itte 
\iz de onu bekliyoruz. 

Filh•kika tam bu esnada kapı 

çalınmı9b. Hizmetçi gitti, kapıyı 
açtı: 

Fakat içeri ıiren Raul değil, 
Jorjöre idi. 

Antonin bu adamı ıörünce, 
süt babasına sokularak: 

- Aman, dedi, her ıeye rağ • 
men bu adamdan korkuyorum. 

- Neden yavrum? Kendin İ· 
çin mi? Benim için mi? Korka • 
cak bir feyİmiz yok ki ! 

Jorjöre, iriyarı, bayağı vücu • 
dile, dudaklarında zoraki bir ıü .. 
lümıeme, ilerledi: 

- Marki hazretleri dedi. Zatı· 
ilinizle ıarüımek istiyorum. 

- Neye dair? 
- Şu bizim ite dair. 
- Ne iti? Zannedersem artık 

konuf&C&k bir ıey kalmadı. Anto
nfn, Yerdiiim izahat üzerine ıer· 
beat bırakıldı. 

Teırinievvelin d6rdUnde Brük· 
selde 15 memleketten gelen 130 
murabbaaın iftirakile beynelmilel 
oteletter kongrnl tophmmıftır. 

Kongrede otelcileri allkadar 
eden bOtlla meaeleler l'ısrotDl· 
mOıtllr. TOrkfye namma da bir 
mlme•ll bul1111maaı içla e"elce 
Tlrkiye otelpJer cemiyetine bir 
tezkere ,anderilmipe de mu· 
rabbaa yollaamadığıadaa bu 
kongrede Torkiye namına bir 
murahhH bulunm•mııhr. 

Hiç bir neıir Yaaıtuımn bu ka· 
dar kunetli olmadılmı da bir kaç 
kelime ile ileri ıürdükten aoma 
Halkevlerinia ıençler için birer 
irfan muhiti ol.,_. ilAY• et· 

: .. :. •-s-• 
AhmetRasimin evi Bmnm IPa de tale~ yurdunda-

Do b 
. . eJ 

0
,_a.:1:- ld ,US oa bet talebenin ve yakın • 

D fe 11mıze 1 OD ~· da f---•- t•" 1 be ' 
kili. Ş•krO K B • acı ....- "" ta e yı tophya-

Ye u aya ey, pçen --•- 1 d riilf'" l 
Jerde llea O.tat Ahmet RaalmiD ....,. 0 an a. . unun ta ebe yurdu 
•fhjlnda oturdaju evlerden nan sençlennı de Halkevlerinin 
birlaia Aba alanarak ba eve bainna yulanmalarını temenni 
ODUD adıma Yerilmealai WAyete etmittir. 
emretmiıtir. Bu kıymetli h••b""h ld - u a en sonra 

- Hayır efendim. Daha konu· 
ıacaklarımız var. Hatta poliı 
müdürünün yanında gelip ıizi gö
receiimi de söylem it tim. Öğren • 
mek istediğim bazı feyler daha 
var. 

Marki, hizmetçiye dönerek: 

- Kapıyı kapat, dedi, kim ça
larsa açma ! Daha iyisi anahtarı 
bana getir. 

Antonin, markinin bu hareke
tini tuvip ediyordu. Kapı kapa • 
nınca, içerde, tatoda Jorjöre ile 
Raulün mücadelesi emin bir su • 
rette kabil olabilirdi. 

Hizmetçi kapıyı kapadı. Anah 
tarı getirip markiye verdi. 

Batmüfettit güldü: 

- Zannedersem, dedi, marki 
hazretleri benden baıka biriıinin 
ziyaretini bekliyordu, ve ben bu 
ite ket vurdum. Her halde buna 
mani olmak isterdiniz deiil mi? 

- Öyle bir haleti ruhiye için
deyim ki, kimin oluna olsun ziya· 
reti beni 11kıyor. 

En baıta ben delil mi? 
- En batta ıiz. Evet. Onun İ· 

çin derhal bu iti bitirelim. yazı • 
haneme gidelim de g·· .. 1• oru9e ım. 

Marki, arkaaında Antonin ile 
batmüf ettit oldufu halde ta toya 
doğru yürüdü. 

Fakat tatonun köte1ini daner 
dönmez, daraçaya ıeldikleri sa • 
man orada ıiıaruını içen biriıini 
görerek tatırdılar. 

Antonin ile marki o adamı 18-
rünce o kadar tatırdılar ki birden 
bire durdular. 

Jorjöre ıilldlnetİDİ muhafaza 
ediyordu. Acaba Raulün orada 
bulunacainU biliyor muydu? 

Filhakika. bu Rauldü. Ayaia 
k•Hr:tı, markiye dotru ilerliyerek 
neteli bir ,..ıe: 

- Marki hazretleri, dedi, ıize, 
randevuyu tam ıaat dörtte dara • 
çanm Cinünde vermittim. itte ıel· 
dim. 

Açık renkli bir ıeyaha kostü· 
mü ıiymif olan Raul, ıapkasmı 
çıkararak Antoninin kar1111nda i· 
iildi: 

- Matmazel, dedi, ıizden de 

vekil Bey oradaki zevatın dilek· 
lerini sormuı ve arzularma yar· 
dım edeceğini vadetmiıtir. 

Reıit Galip bey demiıtir ki: 

- İstanbul, bir çok ilim mü • 
e11eselerinin burada toplanmıt 
olması dolayısile müneYTerlerin 
merkezidir. İstanbul halkevi da • 
rülf ünun ve yüluek mektepler ta • 
lebeaini bağrına alarak teıriki me 
ıai etmeli, müamir neticeler mey • 
dana koymalıdır. lıtanbul halke • 
vinin meaaiıinden çok ümitliyim. 

lstanbul bir çok yUkaek mek • 
tepleri, darülfünunu ve mütead • 
dit liıeleri ihtiva etmeıi itibarile 
gerek bunlann muallmlerini ve 
gerekse ıerbeıt meılek erb&bm • 
dan olan bir çok müne"erleri ıi· 
nesinde bulundurmuı lıtanbul 
Halkevinin mesaisini kolaylqtı• 
racak ve feyizlendiNCek ıebep
lerin en kuvvetliıidir. Bu itibarla 
lıtanbul halkevinden bekledik • 
lerimiz çok ve büyüktür. 

Anadolunun her tarafından 
buraya gelen çocuklar buradan 
feyzalrp tekrar hayata ve memle
ketin muhtelif ıemtlerine dağılır• 
lar. Bu hayat geçidinin üzerinde 
mühim bir mevkii olan lıtanbul • 
da halkevinin bu elemanla da 
me11ul olarak bunlann yetit • 
meleri ile alikalanmuı lazımdır. 
Evin bütün gayeleri temin edece • 
ğinden eminiz.,, 

Reıit Galip bey baıvekil Is • 
met pafa huretlerile beraber An• 
karaya danec:ektir. 

Alman profesUrO 
Şehrimizde bulunan Alman 

profeıarn Her Brauer ıerefine 
talebeıi olan Tilrk doktorları 
tarafından dilo alqam Perapa• 
lsı otelinde verilecek olan ziya• 
fet profesörün b11talanmua Oze
rine geri bıralnlmııbr. Profeıl
rUn hastalığı bugOn de devam 
ettiği takdirde bu ıabab bp 
fakOlteıinde vermeai mukarrer 
olan konferanıı da bqka bir 
gOae barakdıcakhr. 

af talep ederim. Birkaç kalaa ua· 
mm akılaızbiı yilzünclea aln.tı • 
tom aabmetlere, iıtanı,.ek .. 
aebep oldum. Fakat bu markinin 
menfaati icababndan olmuaydı, 
her halde böyle bir 19ye müaaade 
etmezdim. 

Raul, Jorjöreye ehemmiyet bi· 
le vermedi. Sanki karı11ında mar
ki ile Antoninden baıka kimae 
yokmuı ıibi hareket ediyordu. 

Jorjöreye ıelince, buna, bu 
hakarete hiç aldırmıyordu. O 
da, bir taraftan, sanki gayet tabii 
bir vaziyet V&rmıf ıibi hareket 
ediyor ve bekliyordu. 

Marki ile Antonin de bekliyor
du. Hakikatte de, bu oynanan pi· 
yesin yeıine aktörü Rauldii. E • 
ıaıen o, böyle vaziyetlerden bot• 
lanırdı. 

Raul, elleri cebinde, bir ata • 
ğı, bir yukarı dola91yor, kendisi • 
ne çok hakim bir aktör vaziyeki 
takınarak ıülümsüyordu. Niha • 
yet durdu. ... 



Sa VAnf 

Sahte yaverin mudaf aası 
······--··-······ ... ·-·········--··-·-·······-···--·--·-···------

8 u sahtkirlığı bir çocuk saffetile 
yapmış, maksadı bundan ibaret •• 

"Yakında masum olduğum tahakkuk edecektir.Onlar hepsi 
bana iftira ettiler ,, O askerlik oyununa heves etmişti •• 

Kendisine yaver süsü vererek küçükken en çok ne oyununa he- bildiği noktasından muhakeme e
bazı kimseleri aldatmaktan, do • ves ederler? T aadik buyurursu • dilen Tarçın hamm fU ismi söyle· 
}andırmaktan suçlu Hüseyin Fik- nuz ki, askerlik oyununa.. lıte di: 
ri efendinin muhakemesine dün ben de yaverlik oyunu oynamak _ Mahmut bey! 
öğleden sonra İstanbul ağır ceza istedim. Sırf heves saikaaile, bel • _ Evet, Mahmut bey, bir de 
mahkemesinde devam olunmuı - ki çocukça, fakat tamamile masu- jandarmalar var. İsimlerini öğre· 
tur. mane bir hareket! neyim mi, reis beyefendi hazret· 

Geçen muhakemede, müdde • Suçlu, bundan sonra sahte hü· leri? 
iumumi Cemil Bey mütaleaıım viyet cüzdanı, terlikçi Aptullah e· _ Müdaf aan bitti mi? 
bildirmiş, ceza istemit, muhake • fendiyi dolandırmak işlerine dair _Hayır. 
me müdafaa için düne kalmııtı. söz söyledi. Şöyle dedi: Suçlu, Hüseyin kaptandan bin 
Fakat, celse açılınca, İsa efendi : - Cüzdanda kanuni manasi • liraya yakın para aldığı doğru ol
isminde birisinin mahkemeye bir ' le imza ve mühür taklidi yapıl • madığım, Osküdar müddeiumu. 
istida göndererek, Hüseyin Fikri manıııtır. Terlikçi Aptullah efen· miliğine müracaatı sırasında ya -
efendinin kendisini de aldattığı diye gelince, guya onu Çırpıcı ça· ver elbisesi giyinmit olmakla be· ~ 
yolunda bir iddia ileri sürdüğü ymnda bir gezinti tertibine icbar raber, Naıit bey olduğunu iddia 
anlatıldı. Ayni zamanda geçen etmitim. 600 kiıiden beter, onar etmediğini kaydederek, müdafa • 
celıede dinlenilen Hüseyin kap • kurut toplıyarak, 60 lira ıarfile asını §Öyle bitirdi: 
tanın, suçlu tarafından dolandı • Çırpıcıda eğlenti tertip etmİf. Bu _ Bütün iddialar, fınat düt • 
rıldığı, bin liraya yakın parası a· da doğru değildir. Bilakis, çayır· künlerinin kavli mücerretlerin • 
lmdığı §eklindeki iddiası da ko • da onu bazı ıahıalar takip ediyor- den ibarettir. Şu, bu bana iftira 
nuıuldu. Mahkeme heyeti, müza • lardı. Bana iltica etti. Ben de hi· ediyorlar. Hepıi de, bir kadeh ıu· 
kereye çekildi. maye ettim, mu~akkak bir feli· yun içinde Karadeniz icadı kabi • 

MUdafaer• hazır ketten kurtardım. Bunu tahitler • linden, hayalpereıtanedir. Ada • 
Salona dönüıte, reis Aziz bey, le ispat edebilirim. leti ili.hiyeye çok yakın olan idil 

suçluya ıordu: Reis Aziz bey, aordu: mahkemenizden idili.ne karar ni 
- Müdafaaya hazır mısın? - Şahitler mi? Kimler? yaz ve istirham ederim! 
- Evet. Müdafaamı yazdım. - Beraber gittiğimiz hanım - Reis, biraz ıonra İsa imzalı is· 

:Yazılı olarak veriyorum. Ancak, lar. Halime hamm .• sonra .. "Sey- tWlamn, icabı yapılmak üzere, 
ayrıca ağızdan da söylemek arzu risefain,, den biri vardı. Adı ne müddeiumumiliğe verilmesine, 
ediyorum! idi? Hüıeyin kaptanla. onun itine ait 

- Yazdığı kağıtları mahkeme Suçlu, döndü, solunda oturan tahitlerin ve ıuçlunun göıterece • 
ye veren Hüseyin Fikri efendi, Tarçın hanıma: ği müdafaa ıahitlerinin mahke • 

Yeni Filimle 
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ARIANE 
Qabl Morla,f - Yictor Francen 

önUmQ.zdekl Peqembe gUnQnden ltlbaren llA.JtK ldnemumda g·A.t••ı111'..,.; 

olan .AR!ANF. filminden blr aalıııe .• 

GünDn birinde meraklının biri 
asarlar imtidadınca aşk tabyala
rını tavsife kalkışan koca bir 
kiltOphane meydana getirdi : 
Don Juandan Kaıanovaya, Sa
fodan Kleopatraya, Büyük Ka
terinaya kadar yegane insan 
zaferi: başbaıa saadet için pa
yansız şekillere giren bütün bir 
bile ve desise silsilesi... Bunun 
biç arkası gelmiyecektir. Her 
devir, her nesil yenileyor ve 

bize böyle kıymetli bir 
cuda gotirdiklerinden dol 
rik etmdiyiz. Dımağ ve 
nesilkiin ruhu tahlil ecl 
eser yekdiğerini çaliJnca 
ven ve yekdiğerinin r 
derinliklerine bakan ve 
beraber anlaıamıyarak izt 
ken iki tahıs. eöyle bir 
cuda getirmek için seçile• 
tist. Gaby Morlay ve Vict 
ıen bir makine ÖJıilnde ceketinin düğmesini ilikledi, ha • - Söylesene, dedi. Sen bilir· meye çainlmalanna, bu suretle 

fif~ökaiirdii~ ıin ! ~2ftt.&I& .. , sten1tletitmet~ ka 
,,...... O ıi..,verdiiim müdafaa • <>min Kartalda oturdutu evin rar verildiğini bil'Birclt MUhlike • 

. daha :kuvY~Ue 9uliwor#Jt.!A..iailf! 
ile KoalaD\in liupn ba ebedi 

namenin ıuretini okuyacağım, de- sahibi olan ve sahte yaverliğini me, başka güne bırakıldı. 
di. bu elimdeki kağıtlarda notla- ::::m:::::m::::m::::r.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.:::::::::::-.:::::=::::::: 

rmı var. Bu, müsvedde! Şeytana tapan ismet Pş. geldi 
Suçlu, okumıya baıladı. Bazan 

ıesi titrek bir ifade alıyor, küçük 
hadiselerin büyütüldüğünden, ba 
zı ki.mseler tarafından kendisine 
muhayyel hadiıeler isnat olundu· 
ğundan, sadece alel&de ihbarlar 
karıısında bulunulduiundan bah
sediyor, bunları idil mahkeme -
nin elbette dütüneceiini söylü -
yordu. 

- Bugün ve fU dakikada te • 
celli eden vaziyete göre nihayet 
pek .• 

Suçlu, birdenbire yerine otur
Clu. Ailamıya baıladı. Kolu ile 
göa yaılarnu ıilerek, bir müddet 
hmç)mdı. Nihayet, gene ayağa 
kalktı ve cümlesini tekrarbyarak 
tamamladı: 

- Yakında masum 
tahakkuk edecektir. 

olduğum 

Yaver kordanu taktım 

Sonra, "Oldukça ehemmiyetli 
ve ağır olan,, kaydile iddia e1&1· 
lannı gözden geçirdi. Şunları söy
ledi: 

- Evet, yüzbaıı elbiseıi giy • 
dim, yaver kordonu taktım. Bun -
lan inkar etmiyorum. Ben, güne· 
ti balçıkla ııvayacak, körler fel • 
sefesi takip edecek ada..n deği -
lim. 

Peki, bunu niçin yaptım? Ni
çin yüzbatı elbiıesi giydim, yaver 
kordonu taktım? Sebebini anla -
tacağnn. Sebebi, iıte ıudur: Ben, 
Gazinin cihanıümul ıan ve terefi· 
ne itıkmı. Onun yaveri ııfatım, 

velev ki, resmi ve hakiki olma • 
dan, hususi, ıahsi olarak bir gün 
tqrmak istedim. Onun için yaver 

kıyafetine girdim. 
Reis bey; hazretleri, imanlar 

(Baş tarafı ı inci uyıfada) 

rinden dolayı (Ş) barfile başla
yan biç bir kelimeyi teleffnz 
etmezler. Ve şeytanı melek ta
vus diye anarlar, onu fenalığın 
değil iyiliğin menbaı tanırlar. 
Yezidilere göre şeytana yedi 
melek içinde allabın kendi elite 
yaratbğı yegAne melektir. Diğer 
melekler, gllnef, ay, yıldızlar, su
ve sairedir. Şeytan bir aralık al
laba isyan ettiği için cennetten 
atalmıf, fakat sonradan tevbe 
etmiş ve tevbesi kabul olunmuş, 
onun içindir ki yer yilzilnll 10,000 
sene müddetle ıeytana vermiştir. 
Bu mllddetin henDz 6000 senesi 
geçti. 

60 
Yezidiler her sene Muıuldan 

nail mesafede olan Güneş 
mabedinde beyaz bir &küz ke
serler. Fu adetin onlara eski 
Mecuı~~ten geçtiği anlafıhyor. 

Y ezıddetin mabudü de, tunç· 
tan yapılma bir tavustur. Fakat 
Yezldiler araanıda birlik yoktur. 
Aralarındaki ihtillfın başlıca se· 
beplerinden biri •abetlere tahsis 
olunan paraoın sarfı meselesidir. 

eu parayı sar! için bir ruhani 
meclis intihabı duşilnlllmDı ise de 
henOz bu iş başaralmamıfbr. 

Umumi harpten ev~l dUnya
dıki Yezidilerin adedı sayılmıı 
-ve bunların 150,000 e vardıkları 
tahmin olunmuştu. Halep civa
rmda ve Tiflisteki Yezidiler de 
bu sayıya dahildir. Fakat bugün 
Yezidilerin 40,000 den fazla ol
madıklara söyleniyor. 

f u suretle bu tuhaf mezhep 
sahiplerinin gilnden gOne azaldıkları 

ve müzmabil olmak ilzre o!c!ukları 
anlaşılıyor. Taymis bu mezhebin 
meoşeini, mezhep sahiplerinin ar
kı ve dni anlatılmadan mahvol
~alannm ~oğru olmıyacağını ile
rı silrerek alimlerin bunlara e· 
hemmiyet vermesini tavsiye edi
yor. 

(Ba' tarafı ı inci uyıfada) 

Hasan Riza, polis m\ldürü Feh· 
mi Beyler, darülfiinun mllderris· 
leri, doktor Ne,et Ômer .ve li· 
man şirketi müdürü Hamdı Bey· 
ler ve daha bir çok zatlar tara· 
fından karşılanmıılardır. 
Baıvekil paşa ile birlikte, se· 

yahatte refakatlerinde bulunan 
sıhhat ve içtimai muavenet ve· 
kili doktor Refik bey, uanum 
jandarma kumandanı Kazım pa· 
şa, başveki' et hususi kalem mn
dilril Vedit beylerle ve Ankara· 
dan gelerek Eskiıehirde kendi· 
lerine müllki olan Dahiliye ve
kili Şükrli Kaya, Siirt mebusu 
Mahmut, başvekilet milsteşara 
Kemal beyler de dnn ıebrimize 
gelmişlerdir. Eskişehire kadar 
gelen Maliye vekili Mustafa Ab· 
dülhalik bey oradan Ankaraya 
dönmüştür. 

Batvekil Hz. Haydarpaşadan 
yanlarmda Sıhhiye vekili doktor 
Refik ve milderris doktor Neşet 
Omer bey olduğu halde bir mo
törle doğruca Heybeliadaya git· 
miştir. 

• • • 
Başvekilimizin lstanbula gelişi 

tamamile hususi mahiyettedir, 
biraz rahatsız o!an büyük oğlu 
örrer beyi görmiye gelmişlerdir. 
Memnuniyetle öğrendiğimite gö
re esasen ömer beyin rahatsız
lığı hafif geçmektedir. 

Anado:u vilayetlerinde yaptık-
lara seyahatten çok memnun gö
rünen ismet pata H z. nin lstan
bulda üç, dört gün kaldıktan 
sonra doktor Refik ve Şllkrü 
Kaya beylerle birlikte Ankaraya 
dönecekleri tahmin olunmaktadır. 

ananeyi devam ettiriyorlar. Ta· 
rihi muharipler, koşucular gibi 
beşeriyete hakim gençlik ilahe
sinin meıalesini elden ele geçi· 

riyorlar. Ariane bir tek afk, 
Kostantin yalnız zevk peıinde ••• 
Genç kız g&nl&nG veriyor. Erkek 
keyfine bakıyor. O aıkt se~iyor, 
&teki aıktan kaçıyor. Erkek çok 
fazla görmüş geçirmiş. Güllerin 
dikenlerindeki zihiri biliyor. 
Genç kız ona karşı narin bir 
zambak gibi eğiliyor. Zambak 
bu ezeli aşk çiçeği : her şey 
onlan aymyor. Birbirlerinden 
kaçmahdırlar... Fakat ayrılamı
yorlar. Pek tatlı ve kuvvetli bir 
şey onların havasmda esiyor. iki 
tabya karşı karşıya... Bir ıafer 
ve bir mağlubiyet olacak.. Ka
der bu neticeyi gelecek hafta 
Majik sinemasında göreceks!niz. 

Bakınız Ariane hakkında: Pa
ris • Midi Gazetesinde meşhur 
Fraoıız muharriri Pierre Volf 
ne yazıyor: 

Lltlf bir ••k aawıtası 

Sinemada bir bikAye görmek 
istiyenler biç uğramasmlar. Bu· 
rada ne dansing var; ne de asri 
suareler, yalnaz canla iki şahsiyet. 
Burada lüzumsuz teferruat, sami
ayı zedeliyen bir ses yok: Ariane 
ince bisliler tarafından beğenile
cektir. Ve l:öyle kimseler de 
çoktur. Eser Claude Anet'nin 
çok litif eseri M. Andre Laog'ın 
iştirakile Pau\ Geimer tarafından 
muvaffakiyetle vaz'ı sahne edil
miştir. 

Mükaleme mükemmel ve ke· 
limeler yerindedir. Bir dram mü· 
ellifi kudretini tam yerinde gös
termiştir. Natan biraderleri, bu 
husustaki teıebbllslerinden ve 

medea için için iztir•P 
Fakat ytlzlerinde ba 
zükiiyor. Gaby Morlaynın 
besi : iki derin ve mahzun 
g&z. Tebe1a\1m eden k 
ağız : O yalnız baıh 
hassasiyettir. Victor 
Aşık ruhunu cidden te 
bilen yegane artistimi 
ederim: O bir kadı 
arasma almağı biliyor 
ittiği zaman l:adm kal 
yakınıt da bulunuyor. 
Victor Fransen ve Gabf 
bize bir aşk dersi ver 
lar. Mevzu sade olma1111 
bu şahsiyetler elinde 
bir ıekil almışbr. 

Sevişen fakat yekdii . 
vazaah bir tavır alaD 
yet karıısındayız. Vict 
(Don Juan) ı ve (Gab1 
mnstakil serbest bir 
lDnü temsil ediyor. 
( benim sekiz aşıknn 
bağırırken yalan .ayl 
dolayı utanmıı gibi bit 
Ve Don Juan bu kad 
Dudaklarında belireD l 
ile kıza bakıyor. Fak~ 
zın kendisi,ne kalbi~ 
ilk buses·ni ve beklr 
olduğunu fark edelllİ~ 
sinemasmda beyecad 
ett\m. Emsals'z bir 
mışbm. Ah. Hakikat. 
Hakikat. buluo111•Y811

" 

de luymet yoktur. 1' 
derin derin dOşOod 
ş:ird'!n ve aıktao 18 

bir sabifadır. 1/i 
Gaby Plorlay ve ,il 

sen taraf ındaa telll 
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Hararetli Futbol 
maçlarına doğru ! 

4' 

rAti~;da- Istanbuldaki Balkan 
!i T · · ı · mı·zı"n l güreş birincilikleri 
H enısçı en il 1 birmuvaffakıyeti j ikinci Teşrini~ 3ün~ü ~ü!1ü başlıyac~k, 
ıı Suatla Sedat Bul- f1 Yugoslav gureşçılerının derecelen 
İ garları yendiler jj Mıntaka kongresi elin topla· J 

!i AT1NA, 11 (A. A .) _ DDn Türk ve El namadı. Bu itibarla mevsimin 
I! BaJcar takm.••n arumcıa yapdan tenı. !! gelip geçmesine rağmen lik maç·• 
fi macıarmın nettcıeaen: ff ları da batlıyamamaktadır. Bu 
!J Suat (Ttlrldye). 811, 8/J ve 8/ S Alek· h gecikmt, geçen sene de maliim' 
f! kot (BuJprtatan) • yenmı,Ur. il hadiseler dolayısile tatmin edile-
11 SecJa& (Türkiye). uııo, ""'· 

811 
Soa· ııl memit bulunan spor seyircilerini 

f:= roucl,Jlett (BuJpıUtaıı) 1 yenmltllr· 
• cidden üzm~ktedir. H Bulprlarla Ttlrkltt aruındald ~ıtt er- fi 
ii kekler mtı.a1ı&kalan bu cin Japdacak • .: Bununla beraber önllmüzdeki 
if ttr. ii haftalar futbol meraklılarını do
İ: TENts - Romanyalı oyanealar, :ru • ii yuracak kadar zengin geçecek· 
iJ nan1ı oywıeu1an yenmı,ıenur. ii tir. Evveli iki gün sonra Çukur 
i"j Yu11an aazetelerl neler ii bostanda, ilk defa olarak bir 
! dlvorlar T ı'I k kt ı.-191111 Mr hah,. ı 111e111leketl111lzl zlpret eden ilk Ru• takımı H ' ı ecnebi ti ımı maç yapaca ır. 

. . . . . . , . il A11NA, ıı (A. A.) - ••sar.ete- i B k s J" 'kt J n BalkaD glireı banncıbklerınlD Ve 1932 Sene.~rı f8mpıyonudur. U le.r, Balkan oUm I tlarma UUID Ayıla· !i U ta im e anı en ge e 
"bi kat'iyc:tJe teabit edilmittir. Orta sıkletteki MarkoYiç fvan ji lar tabala ve bu =:ta m1&a1ealar ııert1tıt- İi bir Yunan muhtelitidir ve söyle-

G&reıler letrinisaninin 3 nncn Millnoda yapılan Avrupa birin- il m ekt-Odlrler. Bu p&etder, bD&ln taJcımJa. H nenlere bakıhraa feçen sene 
be akıamı Ye 5 cumarteai ciliğinde dördüncDlüğO alan Ar· ij ra ıöatertıen ~ kabulden ~yor· H gelen Sellnik muhtelitinden da-

a191ıpı M k . d 1 ·- k" :: lar. :: ha kuYvetJi, daha mDtecanistir: -tıll!......... a ıım e yapı acaahr. zense ı yenmi•tir. Yugoslav ta· i: E5 
,... k 1 b' Y •• Kathlm&lnl, diyor ki: .. Bu hadise iki noktadan ehemmi· ba a ara ızden batka Yu- hımının kuvvetli bir takım oldu- ff Necip bir rekabetle zaterl blrtblrtnln ji yetlidir. 

atan· Yugoslav ve Romanya ğunu tahmin ediyoruz. 1 e11nc1en almak tatı.ren at1eUerln ba kar ·fi 
d k M ~ tmek •• Birincisi Çukur bostanda bir ec-k e ece tir. üsabakalar Yugoslavlarla ancak bir dıf d r rı, bepım1ı.1n o kadar ana e • iS 'k' . 

20 d J k h · a, 0 8 H te oldutumuz Balkan mıneuut kardefll· :: nebi takımın oynaması, ı ıncısi 
t . . e yapı aca ve " se- 928 olimpiyadında karıılaımıthk. ff tt için iyi bir ıoarettır. !! de bu tarafta çalııan, tetkilita 
onı ıle açılacaktır. Saim hasmını kolaylıkla yenmiıti. ii Rola, diyor ki: fi dahil olmıyan kulDplerin bir ec-

Yugoslavya federasyonu bu Milli takımımız büyük bir gay- H MDJtettk bir 3"elnla o.erine ,ınre H nebi takımla maç yapacak de-
• ahim milsabakalara iştirak e• retle idmanlarına devam ediyor n salmakta Olan 5 mDU bayralt mO&ekabl· ii recede kuvvetlenmic olmalarıdır 

• • · • • Ö . - . · :: len tıe!Amlıyarak reçea " blrclenblre :: ,.. 
clecek olan güreşcılerm ısımlerı- nümuzdekı Cumaya son seçme ii •tadyomu dolduran bir hdaD clalguı ta- :: ve bizi de en çok memnun eden 

aldıkları dereceleri bildirmiş- yapılacakhr. Geçen cuma ıgünü ii :ratmclan aynı S11retı. alJullanan atlt-tlr.rtn !f bu ikinci noktadır. Kendi köşe· 
• Yugoslav gilretcileri şunlar- Türkiy~ 4irincill eri ~apıhrken ii gecUklr rlnt gllrl!Oğlirilllz pek bu u btrff :' ı leriode en samimi ve iyi bir niyet-

Çobanın güzel bir müsabakasını ii hisle mütııhaulı olduk. le çahpn bu TOrk çocuklarım 
BraakoYiç Jo•o seyrettik. Diğer güreıçilerimiz de 1. ı ı 11mm:ım1111111111mnmam.I takdir etmemiye imkln yoktur. 
Totb Draptia keadiferindea beklenilen dere- Ceva2Jar ı Bu gOzeJ hAdise gösteriyor ki 
Uzelac Vfada cede mu•affakiyetli neticeler al- ··-..-·-··- TOrk futbolOnOn siklet merkezini 
Markoviç lvan cidar. BakaLm tebrimizde ilk ı d diam da J Sf 3f pek yakında lstanbul tarafı ala· 
Metzner Jurij dafa yapılacak o an bu blyOk cakbr. 

Palkoviç Franjo beynelmılel mlisabakalarda Bal- ediyOfllm ! Sellnik mubteliti Çukurboı· 
,. Nagy Stevan kanların birincisi olabilecek miyiz? tanda Uç maç yapacaldır. Cuma 

Bunu ıimdiden lcuvvetle tabm"ın Zeki /filmi Beye Onl Kara-"mrGk birinci takı-tiu güreıcileria hepsi mubtelif d b"I ır •-
y e e ı irız. Ne tenis, ne atletizm ve 10 E11liU tarihli "V AKIT .. ta •he mile, pazar gOnO Pera ile, gele-elerin ugoılavya birı"acı"lerı·. d dl'..ıı- b bunaltı- t-ı l•.J-

ne. e futbolda elde edemediA-i- r.er. """' ceva ın ... ..... r. ..,,-.,.. cek cuma da Pera - Karagilmrfik 8 lardan aö.r a '-1 t Ot • tim ,,_k 11Uç kurtulduğunuza inalu· 
r. un •·. •• e m e- mız Balkan biricilijiai w&reıte nm. •FUhakUca nuuızzam bir boz11Un muhtelitile karıılaıacakhr. 
dit defalar t•mf1ıyon olmuttur. kazaaacatmmızı ka9Ytle Omit e· hallnd, tettlli eden (Birinci lniJd) ikinci muhim hadise Rus fut-

1928-1929 1930.1931 d · kofu•unun çok çlrlı:ln, çok mllnaeht-
anm ağu • erız. •h olduğunu iddia w bu idtllamı, l!Gl· bolcularının sporcularımıza iadei 

T eiii';t;Tıiğiiiii~~ ııamıaı ~~~~Ji~1~ :i:~;,!,.,'.~~ .~·~:0a:1';~!~ g~:~ 
detmek •uretUe tev•ik ve upat etmif- e er ve ııım arDlfünun ta· 

Fransızları Yendl•ıer tim. Binaenale11h bence maksat hasıl kımımızla gelecek curna Kadıkö

Londrada quennqclub 'de ka
l~ •abada beynelmilel Fransa 

ltere kulOplerinin aenelık 
çlan Y•palaıııtır. 
Gander Dover ( lngiltere), 

erlin (Franaa) n 6-3 6-1 yen· 
ti ' r. 

Gilbert (lngiltere), Ritcbie 

oldu demektir,. Yani ben gerek alçıla- yQnd~, pazara da Taksirn sta-
nn, gerekse halk ve kariin anlayışlı dında k il 

1 
Gaoder Dover (lngiltere), ue her şege nüfuz edebUen nazarında pacakla~d:; zere iki maç ya· 

haklı olduğumu upat etmiş bulunu-
Gentien (Fransa) yı yenmittir. gorum. Rus!arla malum olduğu üzere 

M 1. (F ) Coll' (I Bu hakkın bana bahşdtiği bügük b" k d f t ar ın ransa ' ını n- cesaretle gene iddia ediyor ve edue- ır aç e a cmasımıı vardır. 
giltere) yi yenmiştir. ğim ki (Birine lnönü) koşusu çok fe. Eğer yanılmıyorsak Ruslar ilri 

Eorotra (Fransa), Lee (lngil- na oldu ı•e hallı.ın llzerinde fena te•lr- defa memleketimize gelmiıler 
lcr bıraktı,· buna da, idarea; irin, bü. 

tere) yi yenmiıtir. yük fedakarlıklarla yüz binlerce lira ve iyi neticeler almıılardı. Spor-
lnıiltere, 6 muzafferiyete kar- sar:fl'dill'.n Karacabeg gibi çok parlak cularımızm Rusyaya yaptıkları 

Balkan gOre,ıerlnde kendl•lne 
gUveneceıımlz 9Ure9çllerlmlz• 
den çoban Meh111et pehlivan 

masana bağlı olmakla beraber, 

takımımızın geçen senelerden 
daha zayıf bir halde bulunma· 
sının bizi fazla Dmide g6tnrccek 

mahiyette olmadığını da iıaret 
ve itiraf etmek lizımdır • 

Boks 
Mancester, 11 (A.A) .,.... JngiJ.. 

teıe horoz siklet ıamfiiyonluğu 

ve meıhur Lord Lonsdale keme· 
ri için yapılan 10 ravuntluk boks 
maçmda Maaceater'Ji bokaör 
Jobnay King ile bu ıiklet ıarn· 
piyonu Dick Corbett korıılat· 
mııtır. 

Jobnny King, sayı hesabile 
galip gelmittir. 

TUrklye futbol 
birlnelllklerl 

lstanbul, 11 (A.A) - Futbol 
Federasyonundan: 

1 - TOrkiye futbol birinciliji 
milsabakalari ilk devresini teşkil 
eden S gurubun mDaabakalari 
intac edilmiı ve gurup birincile
ri belli olmuttur. 

Çukurova grup birincisi: Kon
ya idman yurdu. Eıkitehir grup 
birinc:ai: ükiıehir tayyare tabu
ru idman yurdu. lstanbul grup 
birinçiıi: lstanbulspor. lımir grup 

birinciai: lzmir Altınordu idma" 
yurdu. San:ıun grup birinc:si: 
Trabzon idman ocağı. 

ransa he .. bına oyn 1 . 
ıyan ngı· 

) i 6-4, 6-3 YCDIDifti 

Lee (lngiltere), Bou~us (Fran-
1 ya 3·6, 10-8 6.4 yenmittir. 
Borotra ( Fransa ) Mof , 

' roy u 
l-9, 6-4 mağlQp etmittir. 

bir ıöhret kazanmıı ve bütün bir ma. ıon seyahatt1tki maçlar da Ruı-şı 9 muıafferiyet kaıanmııtır. let atçılığının müme11ill meıabesinde 
bulunan bir müesseıegi idare edenle- ların lehine bitmiıti. Bu son ıe· 
rin ihtigataız davranmaları •ebep ol- yabatta Ruslar bizim takımın Davet edilen 

futbolcular 
m~!/::;nalegh, %arif 11e arifane tau- teknikinİ beyenmitler f•kat OD• 

aifiniz ı~hile ben (Raut - Parlcur). ların atletik varhklen bizi yen· 
cahU, tecrübe•iz, gülünç, rnelekeıiz, meye yetmiıti. 

2 - Birincilik yarım son ve 

son karıılatmaları 14, 16 Ye 21 
tetrinievvel tarihlerinde lzmirde 
yapılacaktır. Şampiyonlar lzmire 
hareket etmiıledrir. 

Gentien ( Franaa) R't h' 
• ' 1 c 10 'Jtere) yı 6-3, 4 6 L2 

tir. 
• u- yen-

Gravford (lngilter, ), Decuyes 
ransa) yı 6-2, 6-1 yenmiıtir 
Bouuus ye Marlin (F ran ... \ 

gory ve Cotlina'i UnaiJtere) 
, 6-3 ve 6-3 venmişlerdir. 

Tuckey ve Malfori (lnıiltere), 
rotra ve Gentirn (Fransa) yı 

l, 2-6, 6-' yenmiılerdir. 
Boauu ( F ranıa > , Malfroy 
...-.. ) Jİ yeamiftir. 

lıtanbul, 11 (A.A) - Halkevi, 
ıpor tubesi riyasetinden: lık maç 
yapmak üzere şehrimize gelecek 
olan Rus karıtık takımına kartı 
şubemiz takımını tesbit için aza
Jarımııda&a aşağıda isimleri yazıla 
olan Jutbolcuların 14 Teırıoiev· 
vel Cuma gOnll saat tS te Ka
dık6y Fenerbabçe •tadında bn
tDn levazimlerile beraber bu:un
maları ehemmiyetle rica olunur 
efendim. 

Ülvi, Avni, Nihat, Temk Bur
han, Supbi, Mehmet. Rebü. Nec-

vukul•uz olaam da olma.anı da bu Bu seferki karıılaımamız ne 
bögledir mlJtehauu beg! netice verecek? Bu her ıeyden 

Galataaararh evvel TOrk takımının iyi kurul-
:::::m==na:m:nam::m::.~:aawınaıımma•a:aaaawwuıııııı111aı::ı===1::m:::::a 

det (G.S) HOsamettin, Yaıar, ittifakına girmit olan spor ku· 
Muzaffer, Cevat, Fikret, Zeki, tüplerinin resmi selabiyeti haiz 

birer mUmeuillerinin resmi te
Niyazi, (F.B) HDanU, Şeref, Et- tekkDI iJmllbaberlerile birlikte 
ref, Hakkı, Nuri, (8) SUleymaa T etrinevvelin 24 DncO pazartesi 
(V.) Eaver (i.i.B). gllnO uat 16 da ıubeye mDra

lıtanbul 11 (A.A.) - Halk· caatları. 
eYİ spor tubesi ıiyaaetinden: 2 - Bu içtimaa mDme11il 

1 - Şehrimizde h61c6metin göndermeyen klOplerin bilahare 
reami mDsadeaiJe teıkil edilmiı vaki olacak mllracaatlara kabul 
Ye T&rkiye idman cemiyetleri olUDacaktu. 

Merhum aporcu Şerefin ba· 
baaının taziyettlere 

te,ekkilrll 

lıtanbul, 11 (A.A) - Merhum 
Sporcu Şerefin babasıtarafından 
ajanı ıu tel yazısını olmışhr. 

Oglum Şerefin beklenilmeyen 
bir sırada 61Dmn ile kanayan 
kalbimin acılarını uyuşturmak 
için telgraf ve mektuplarla te
selli1ct buyuran muhterem ıeva• 
ta ayrı ayrı tBkraolarımı takdi· 
me tevauut buyurulmaaaaa rica 
ederim e-enclim. 



Sayıfa 8 VAKn 

Beyaz Kadın ticareti Deniz dibinde MUtercımı: 

Zonguldak mebusu 
Halll 

AiLE 
150 sene evvel batan 

Zabıta bazı günler kumarhaneyi basar, altınlar çıkarılacak Mektebini bitiren ve 
ama ğünler de evvelden malômdur 

Yazan:? Tefrika : 24 

Jakolaroz beni aüzdü. Sonra ı tiyarsızca yeni gelini dütündüm 
gösterdiğim anlamamazlığa karşı O başlıyacağı iş ve rezalet ha -
şaşan bir adam tavrile dudak bü- yatını böyle §enlikler içinde karşı
küp omuz kaldırdı ve tu cevabı lıyordu. Elinde kotturduğu kırmı
verdi: zı fener onun istikbalde rehberi o-

- Çocuk musunuz? Manonun 
topladığı paranın bir santimi hi
le yapılan aarfiyata verilmez. O 
paranın yeri var. O, sırf polise a
ittir. 

Bu aef er ıatınnak ııruı bana 
geldi. Herifin bana yalan söyledi 
ği kanaatile güldüm. "imkanı 

yok! dedim o vakit dedi ki: 
- Canını dünyanın her tara -

fında olduğu gibi Büenoı Ayreate 
de kumarın yasak olduğunu bil -
miyor musunuz? Burada kumar o
yununa kartı tiddetli bir kanun 
vardır. Tavla, adi iskambil oy -
nanmaıı bile yasak... Bu memnu
iyet yalnız bir yerde yoktur. O 
da §U bulunduğumuz Rekreste .. 
Rekreo mümtaz bir yerdir. Bura -
yı hiçbir vakit zabıta basmaz .. 
Hem nasıl canım, bilir misiniz sa
atle kaç para baç veriyoruz. Tam 
yüz pezo. Hakikaten yüz pezo ya
bana atılacak bir para değil; ma
sanın etrafında durmadan çaba • 
]ayan mösyölerin hiçbirisi ver • 
diği baçtan ıikayet etmiyor. Çün
kü kumarhanenin basılması ih -
timali yok. Efendiler Montekar • 
loda, yahut Ankiyende imiş gibi 
serbest serbest oyun oynarlar. 

Jakonun verdiği tafsilatı hay -
retle dinlemi!lİm. Maamafih za -
bıtanın buraya hiç utramamaaı 

biraz garip olurdu. Bu ciheti an
lamak için: 

- Polisin buraya hiç bir za -
man uğramaması hükumetin na -
zarı dikkatini celbctmez mi? Na-

lacaktı. O. feneri hemen kazitaıı· 
nın kapısına assın. Bu mutantan 
ve tenlikli düğün gecesinden ona 
yalnız bu yadigar kalacak değil 
miydi? 

x 
Betb11htlar diyarında 

Ziyafet yerinden ayrılmıttık. 

Şenliğin muhtelif aafhaları hala 
gözümün önünde canlanıyol'du. 

Jaklaroz koluma girdi ve bir 
teklifte bulundu: 

- Meslekte muvaffak olanla -
l'ID ne suretle yaşadıklarını gör -
dünüz. isterseniz ıimdi sizinle 
meslekte muvaffak olamıyan -
larm barındıkları yeri ziyaret 
edelim. 

Jakonun bu ıö2leri beni büyük 
b: hayrete dii~fümüştü \tuhata -
lıımın ş:ımpanya 1P~irile saçma -
lamış olması hatırıma geldi. Ken
d.~ine diklrntle- b .. haı l\k sordum: 

- Ne d .. dıniz? Sızin yaptığı -
mz medekte bulunup da muvaf -
lak olamıyanlar var mı? Bu 
meslekte muvaffakıyet, muvaf • 
fakıyetsizlik ne demek? Bu söz -
lerim Jakoyu son derece asabi • 
leştirdi. Hakaret gÖrmüı bir a -
dam gibi dikeledi. Kat'i bir tavır
la şu cevabı verdi: 

- Azizim bizim me91elimlzle 
öteki meslekler arasında ne 
fark var? Tabiidir ki, başka mes
leklerde olduğu gibi bizim me:; -
lekte de mu,•affak olamıyar1lar 
vardır. 

sıl oluyor da zabıta müfettişleri Jakolaroı;un delaleti ile gidip 
de bu vaziyeti bilmiyorlar? de • k~dm taciri olduğu halde ıürü -
dim. nen sefille:-i de gördüm. Bunlar 

Zabıta burayı bazı günler ba - Lava} meyd:mmın civarında bir 
sar. Vazifesini yapmıya mecbur - "bar,, da toplanırlar. Betbahtla ~ 
dur. Yalnız Rekreonun basılaca • rın evi olmayınca en iyi ilt:ca 
ğı günler kapının üzerine kırmızı yerleri kahve köteıi değil midir? 
bir fener konur. Bu fener asılın - Maamafih bunların yarı ile Rek
ca kimse kumar oynamaz. Zabı • reo arasında hiç bir benzeyif nok
ta gelir araşbrır bir ıey bulamaz tası yoktur. Burada duvarlar ha • 
gider. Sonra kırmızı fener sön - danalı bile değildir. Duvarlarda 
dürülür. Herkes keyfine bakar de- tek süs dökülen sıvaların yerleri
di. ne kapamak için yapıftırılmıt o -

Bu usulün hem basit, hem de lan Amerikan levhalarıdır. 11 -
mükemmel olduğu inkar edile - kemleler masalar köhne ve harap
mezdi. Jakoyu ve arkada§larmı tır. Salon oldukça büyüktür. Dip
bu suretle işi halletmiş olmala • te bir tezgah vardır. Tezgahın ar
rmdan dolayı tebrike layık gör - kasında güler ıuratlı bir zenci 
düm. Maamafih bir nokta daha garson üzerinde bir parmak pis 
vardı. Acaba zabıta anıızm bas - yağ olan bir ıu içinde yıkanmak
tığı hiç vaki değil miydi? Bu sua- ]a me!guldü. Herif itini görürken 
lime karşı Jako kat'i bir tavırla: 0 kadar tabii bir vaziyeti vardı 

- Asla .. Ne vakit baskın ya - ki, ... Bu gazinoda ayna denilen 
pılacakıa evvelden gazino sahi • §eyden eser yoktu. Anlaşılan 
bine zabıta tarafından haber ve - müşteriler yüzlerinin halini gör
rilir. Bu cihetten son derece ra - memeyi tercih ediyorlar. içeri ıi· 
hatız. Zaten bedelini veriyoruz, rince yüzünüze pis kokulu bir ha• 
dedi. Ziyafet gece geç vakte ka - va çarpar, sefalet ve ihtiyaç ha • 
dar devam etti. Mütemadiyen vası .. Burada ııhhi kaideler filan 
şampanya açılıyordu. Oyunda kimsenin hatırına gelmez. Ter ve 
iflas eden edene idi. Maamaf ih pislik kokuları havayı tamamen 
herkes gülüyordu. Büyük salon • kaplamıştır. En pis gece kahvcle
da istiyenler danaediyorlardı. Bir· ri buraya nispetle biraz daha te -
denhire lokantanın kapısı açıldı. mizdir. 
Erkekler kadınlar ellerine renk Burası Pariıin Mop ıokağı ıi
renk fenerler alarak ağaçlıkların bi yerlerinde görülen piı ıefil 
altında şarkı söylemiye ve konuı- yataklarından birisi ile ölçüle • 
mıya başladılar. Yüzlerce renk bilir. Binlerce kilometre mesafe • 
renk fenerin gece karanlığı için- de açılmış bir şube .. işini yilrüte • 
de koşuşması çok güzel bir man- miyen "kadın tacirleri,, nin ıon 
zara teşkil ediyordu. Şimdi bir aığınacakları yer.. Ben girdiiim 
büyük köy düğününün zevki, ş~ - j zaman otuz kadar sefil ıörünü • 
tareti ortalığı kaplamıştı. Ben ıh- ı )'ordu. içlerinde genci de ihtiyarı 

Roma, 11 (A.A) - Egypt va
purunun ankazındaki altının çı
karalma11 tetebbüıünün muaaf
fakiyetle neticelenmesi dolayı· 
sile Artiglio vapuru kumandam 
Abukir limanında 1779 senesin
de batmış olan birinci Napo!e
onun filoıunu çıkarmak üzere 
Mısırlı bir imtiyaz sahibi ile mü
zakereye girifmi,tir. 

ayak basan çocuğun karşısın 

Ortaköyde bir kavga 
Ortaköyde Galatasaray lisesi 

şubesinin hademelerinden Mus
tafa ile kapıcı lbrer, kavga et
mişlerdir. lbrar, Mustafayı başın
dan yaraladığmdan yakalanmış

tır. 

Kibrit fabrikasında 
bir iştial 

BOyükderede Çayır başında 
kibrit fabrikasınm ameleaioden 
Elma dağında lzmirli Murat, f ab
rikada fosfor kutularını açarken 
iştial olmuf, el ve yüzünden yan
dıiı için hastaneye kaldırılmıştır. 

Berlln fahri 
konsolosu 

Almanyada Remiso sigara 
Tröstü müdürü ve Berlin fahri 
konsolosumuz M. Sehnu şehri
mize gelmiştir. 

Jstanbul :\lahkemcı asliye birinci ticaret 
dairesinden: 

Avukat Hamdi Halim Beyin Kadıl<!Syün· 
de Cevlzlikte Sokullu sokağında l No.lu 
hanede Muharrem Bey aleyhine 932 - :512 

do.ııya numııraane tkame eylediği aaoo ura 
alacak davasından dolayı ikametgfllu meç -

hul bulunan mtiddea&lcyh ilAnen icra kılı· 

nan tebligata rağmen tebcllUğu muktczl ev
..._ -~ '9dlp ...... ......... .... • ... 

ğhıden bittaıep hakkında gıyap kararı ve-

tılerek tebliğ makamına kaim olmak üzere 
gıyap karo.n mahkeme dlvanhnncsine talik 

kılmmııı olduğundan 15 - 11 • 032 tarihine 
mUsadlf salı gUnU saat 13.30 da mahkemeye 
gelmedlğl veya vekil göndermedlği talcdlr • 

de vakıaları kabul ve ikrar etrnııı adıme bir 
daha mahkemeye kabul olunmıyacağı llAn 
olunur, 

İstanbul aalJye mahkemesi birinci bu -
kuk dalreılnclen: 

7 haziran 032 tarlhlnde işbu mahkemece 
llAnı lnAaıncı karar verilen latanbul Sultan 
hamam havuzlu han altında 2 No. da göm
lekı;:t Ropen Husyan e!.nln yedi alacaklısl· 

le aktcylecUği konkurdntonun tasdiki mUta-
1eruımı havi evrakı mUteallikası yeni icra ve 
ınu kanununun 296 mcr madde~l mucibin
ce utAnbul ikinci ına.s memurluğundan 
mahkemeye tevdi cdllm~ ve bu bapta ka
rar 1tUha.zr 22/10/932 tarihine mUsndlf c11-
mattesl gUntı a:ı.at 14,30 muayyen bulunmll§ 
olduğundan mezkrır maddo hUkmüno tevfi
kan allk.adaranm ve konkordatoya itiraz
da bulunanlar mezkür gUn ve saatte Sul· 
tanahınette klin adliye ıtarayında UçUncU 
katında Lıtanbul asliye mahkemeıd blrlnct 
hukuk dairesinde hazır bulunmaları 11An 
olunur. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::ıı:ıııı 
Ja vardı. Gençlerin yüzleri su 
görmiye görmiye esmer me,in ha
lini almıftı. ihtiyarların ak ıa -
kalları ise toz tutmu§ örümcek a
ğını andırıyordu. Gençler elli 
yatlarında gözüküyorlar. lhti • 
yarlar öyle bir hal almışlar ki, 
kendilerine bir yaf vermiye im • 
kan yoktu. 

Biı·az çekinerek bir köteye o • 
turdum. Barın "müıteri,, lerin • 
den biri yanıma geldi. Bu ötekile
re nispetle en temiz en adama 
benziyen idi. Ara1ıra yüzüne us -
tura ıürdüğü anlatılıyordu. Yü .. 
zündeki kılların altında olduk .. 
ça aempatik bir yüz bulunduğu 

Tatil zamanları bitince, çocuk, 
yüreği sıkılarak, gıszleri sulana
rak mektebe döner. Anası ağ

Jar, yavrusunu evde tutmayı dü
şünür. Fakat, ey ıavalh ana, 
zanneder misin ki tabiat, sırf 

oğ:unun hatırı için k anunlaranı 
deği9tirsin ? Zanneder misin ki 
onu, tıpkı ıenin gibi severek, 
okıayarak her tOrlil f elik~tler
den korumak iıteıin? Zanneder 
misin ki oğlun, daima glll· 
lerle, çiçekJerle bezenmiı yollar .. 
dan geçecek, yolunun tııtOnde 
ne bir kaya, ne bir di'sen, ne 
de bir uçurum bulunacak ? Hu
lisa, :ıannedr.r mis'n ki, bUtOn 
hayatında kendisine rebberlık 
edecek, ıukuttardan koruyacak 
yardımcılar vııırdır ? Eğer bun
lara ıhtimal vermiyor1an, bırak 
çocuğun mektebe gitsin, ııtırap 
çeksin ve buna tahammül etmi
ye abşım. 

Şimdi de mektebini bitiren, 
delikanhhğa ayak basan çocu
ğun karşııındayız. Bu delikanh 
ne yapsın? Aileye mi dönsün, 
cemiyete mi karışsım? Bunun 
cevabı; vaziyete, servete ve te
sadüfe b~ğlıdır. O kadar karı· 
şık şartlar karşısınd• kahnır ki 
bunları bir esasa bağlamak mum. 
kün olamaı. Bu delil<anlıların 
kimi meslek mektebine girer, 
kimi zaruretin icbarile daha şim· 
diden ufak bir işe veya bir me· 
muriyete intisaf. eder~ ki'!!.L..de 
ıetvetlne gftvenerek hiç bir şey 
yapmamıya katar verir. Zaman 
geçtikçe şerait değişir; delikanh 
vasati olarak on sekizle yirmi 
yaf arasında cemiyette mevki 
tutmıya, vaziyetinde istikrar gô· 
rünmiye ba9lar. işle bu faııla 
eınasındad1r ki delikanh, farkıa• 
da olmayarak bir iıtibale geeirir, 
hayatında çeıit çefit tehavvUl 
safhalara belirir. Bu tehavvül 
nasıl bir kanuna tabidir, bu ci· 
heti tayin etmek pek müşküldir. 
Fakat, bunların zımnında, hepsi
ne hakim olan bir amil vardır ki 
:ıannamızca gençlik çağının en 
müessir amili de budur Delikan· 
lının ruhunda beş'ayan mücade
le! bu mücadelede, felsefenin tet
kikine liyık, ahlaki bir buhran 
sezifü. Bu buhran, diye biliriz ki 
bir faciadır, çünkü pek meş'um 
bir mukadderat ailsileainin ilk 
halkasına teşkil ede bilir. 

Delikanlıyı ailenin dışına sü
rükleyen sebepler ikidir : Biri 
istiklal hırsı, dığeri de hayatın 
merak ve tecessüsU uyandıran 
cazibesi! 

lst ldal husı, insanla beraber 
doğar. Çocuklukta bu temayü
lü mütemadiyen önlemek ve ek
seriya tatmin etmek zarureti 
hissedilir. Fakat gençlik çağında 
fakat vucudün tanıamile teşekkül 
ettiği, muhayyelenin ihtiraslarla 
el ele vererek uyandığı, mUfekki
renin kımıldamaya ve kendi kendi· 
ni denemeye batladığıdelikanlı\ık 
devrinde müstakillen haraket el-

anlatılıyordu. Elbiıeai çok garip· mek ihtiyacı, mukavemet edile
ti. Pantalonu dar paçalı idi. Ha- iyectk birtiddet kubeder. 

1 

vı dökülmüş yeşil pardöıüıU ü • Delikanlı, artık kendi nefsinin 
zerinde redin1rot va:ıifeıini görü • hakimi o!makiıter. Batkalarman 
yordu. Tavrı ciddi ve azametli i· hükümlerile emtUtenıip'erile hare
di. Adeta bir kunduracı düğünün- ket etmeğe pek güç tehammül eder. 
de kaim peder rolünü oynıyan bir Sevgilerini, fikirlerini, doıtane 
adamı andırıyordu. Yakla,tr. 1 münasebetlerini tayin ve tesbit 

(De\'IUW \'IU') etmek hakkının yalnız gendısıne 

ait olduğunu düşünDt 
mıhkdmiyet gemini • 
rerek kemirmeie b 
deJikanhnın ruhuod• 
hnalar, iıte berketl., 
akıllı, en ciddi ve en 
ıelerin geçirdikleri 
batımızdan geçenleri 
her ıeyin değiıebll 
netmemeliylı. Deli 
cuk gıbi idare edt 
onu tanımak, duy 
hesaplamak JAzımdır. 
yoruz ey genç khnı• 
tinizin ıon aylarındlt 
lerinde •e 
aç ve ıusuı 

mektep duvarlarını 
beatinln ilk kokular 
ıevk ile kokladıtı st 
duygularanız bunlard 
deği! miydi ? .• 

Delikanlıyı, aile 
uıaklaflaran ikinci t 
hayatin merak ve C 

yandıran cazibesidir. 
kere muayyen ve d 
işe bağlandı mı, bayat 
yeleyi alevlendirecek, 
tec~ssüıü tahrik edeC 
rafı kalmaz: hareketi 
hadiseler, ekseriya 

hislerin inkiıafı, dar 
münhasır; makaatlard• 
imkanlara mefkuttur. 
tan da yaş iJerledikç• 

yi mümkün kılacak 
azalır. Bu suretle, ia 

ğhy-an ~er-ha• TC 

ziyade itiyat, sevlcitab3 

vazifeden ibaret kalıt• 
çağına girerken, 
kAn olamaz. 

buo• 

B "d L• • _ _.,, 
u çag aKı ın,.....- t 

hayat öyle bir me~fıu a 
ki cazibelerine ve güı 
dayanılamaz. Bu, iste 

dar istifade edebilec 
reket, ihtiras, macer 
ce alemidir. Bu ele 
miz, bitmez tükenm 
ret içinde gezer toı 
nar; döner, colaşır .. 

varlık göstermek, içt 
büyük bareketlerind• 
mak, insanlarm men 
ihtiraslarına karışı\' 

ve badisahn ruhuıı• 

rek hayata dair .b 
edindiği ve fakat do 
dan şüphe ethfİ flkl 
sırf kc:ıdi tecrübetetl 
olan terütaze fikirl•'.' 
mak, bir delikanlı icf' 
şeylerdir! 

Delikan!ıyı aile "'"t' 
cine sürükliyen şef 
Şimdi de onu or•~' 

. tu 
şeylere bakahrn. ~-
sa bavet hatıraları, ' 

( 

Istanbul Halke•İ 
Fransızca dersleri 
(18) de başhyacaktıt· 
devam etmek {lıer• 
yaptırmış olanlarla el 
o'madıklan halde 
sunda bu!unanlarıll 
( 17) de Halke•11110 

k. koafıt• 
mtrke~inde ı ıaıt 
da hazır ~uJunlD• 

'dare tO olmayanların 1 I• 
kayılaranı ya~t~rlll: 
nur. Dersler ıÇID 
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. ~1111 
vur tatbık ediline grev yapacak-
larını bildirmişlerdir A l .. .. · n aşma 

oca bir geminin grev 

dermek maarafı kumpanyaya ait 
olmak üzere Solonda bırakarak 

tekrar Nevyorka dönmek üzere e· 
mir almı§ken evvelki gün yanında 
müsellah askerlerin gittiği küçük 
gemi de olduğu halde çıka geldi. 
İçinde yolcu yoktu. 

mumkun olunadıgwı içı'n "d . 
enız a-

melesi cemiyeti,, grev ilanına ka-
rar vermiş ve kararım telsiz ile 

zünden geri dönmesi 
de 1000 yolcu vardı. Avrupa ile 
erika arasında sefer yapıyordu 

ha~~adan beri Hollanda tel· hayet tunu öğrendiler: 
~uternadiyen "Roterdam ! - Burası Roterdam (Solon) la 
ın,, "R t d • d 

1 
j .. 0 er am ! Cevap (Sotampon) araıın ayız, tayfa 

e erını çekiyorlardı. grev yaptı. 
11rarlar eev a rağmen Roter • Bundan ıonra ıorulan bütün ıu· 

ap vernıe .. H ·k b" Y1tı ollanda- aller cevapıız kaldı ve bu bir kaç 
ır endite do w d erda gur u. Ko- gün devam etti. 
m ne olnıuıt ' h l (1000) u • Nev- Mesele ükümete bildiri di. 

IMı k yo~c::u ile hareket Küçük bir gemi bir bahriye zabi· 
oc::a gemı 

ile Am . ' nıuntazarnan tin kumandaıında otuz müsellah 
. erıka araaında po b h f 1 d l feııni görüyordu B .. •· a riye ne eri e "t'apura gön eri • 

lüks . . u bu • di. 

d 
g~mıye .ne olmuıtu? Hollanda kanunlarına aöre se. 

enberı telıızi ıu • . srnuıtu. ferde bulunan bir ıeminin tayfa· 
vermıyordu. Holland d 
b t 

.. a a ları her ne ıebeple olurıa olıun 
n a tıgına bile hukrneden-d grev yapamazlar, itlerini bıraka • 
n. u. Fakat kazalara gö- m3zlardı. Böyle hareket edenler 

rebılecek ehemmiyetteki bu en aiır maddelerle cezalandıulır· 
kolay kolay batacağına lardı. 
edilmiyordu. Gece ıün· Meselenin p•U•k verı,ı 

oterdamdan bir cevap ala. Roterdam Amerikadan aldığı 
İçin uiraıan telıizler, ni· yolculan ıidecekleri yerlere gön • 

Y olcularm bulunmamasının ve 
grev yapılmasının ıebebi ıudur: 

Roterdam transatlantiği 1000 
yo?cusu ve 300 mürettebatile Nev
yorktan ayrılmış Avrupaya doğru 
geliyordu. Bahri Muhiti Atlaside
ki seyahat müddetinin büyük k15• 

nnnı geçirmit olan gemi Avrupa· 
ya yaklaıtığı sıralarda Hollndada 
deniz amelesi tarafından bir g~ev 
ilan edilmitti. Bunu icap ettiren 
sebepler de her tarafta olduğu gi

bi Hollandada iktisadi buhranın 
lafgöstermiş olmasıdır. Gemi mü· 
cehhizleri vapurlarını muattal bır 
halde limanlarda bağlı tutmaktan 
ise bu vapurların masraflarını bi
raz kısarak ıef erlerine devam et· 
melerini dütünmü§ler ve bir karar 
ile gemilerde çalışan müretteba • 
tın maa~lnrının yüzde dokuzunu 
keımiılerdir. L Yapılan bu taıar • 
ruf vaziyeti kurtaramayınca, bir 
daha yüzde on keımeyi düıün· 
müıler, fakat iki aydan beri ma· 
&f alamıyan ıemiciler bu taaav • 

ıef erde bulunan Holland . . a gemı· 

lerıne de bildirmittir. 
B t l . "R u e aız oterdam,, gemiıin· 

den de alınmı! ve pek az müddet 
zarfında bütün gemiciler grevı 
öğrenmitlerae de itlerine ve yol· 
culara karşı mutat olan hüınü mu· 
amelelerine devam etmitlerdir. 

Roterdam kaptanı da yolcuları 
Solonda çıkararak Amerjk~y.ı 
dönme emrini bu arada almıtlır. 
Yolcu ıalonlarına bir ilin aıılmıt 
gemi Sotampondan Nevyorka dö
neceği için yolcuların Mant sahi· 
lindeki "Solon,, limanına çıkarı • 
lacakları ve kumpanyanın mas.· 
rafları deruhte ederek yolcuları 
istedikleri yere nakledeceği bildi· 

rilmiıtir. 
Yol dell,tl 1 

Gemi, Solonda yolcularını çı • 
karmıf ve Sotampton:ı harekete 
hazırlanımıf, Grev dolayısile Hol· 
Jandaya dönmek iıtiyen ateıçiler 
ve çarkçılar çalıtmamıılar, kap· 
tan Hollandaya gideceğine ıöz 

vermiı ve limandan çıkılmııtır. 
Bir müddet ıonra ıemi rotasını 
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değiştirmi§, kaptan köprüıünde 
çahıan gemiciler arkadaılarını 
keyfiyetten haberdar etmiıler. 
Kaptan verdiii ıözü tutmamakla 
ittiham olunarak iti terkedecekle• 
rini ıöylemitler ve iti biraz da 
tehdide dökmütlerdir. Kaptan ro• 
taaını deiittirmek lüzumunu duy• 
muf ve fakat fırsat bulur bulmaz 
ıene Sotampton yoluna dönmüt· 
tür. itin farkına varan ıemiciler 
ecnebi bir limandan tekrar Nev• 
york seferine çıkmaktanıa bulun· 
dukları yerde kalmak kararını 

vermitler. Makineler ıtaper edil· 
miş, elektrik dinamoları durdu • 
rulmuı ve gemi demir atmııtır. 
Kaptan taraftarı geminin telıiz 

memuru bir f ırıatını bularak key• 
fiyctlen Hollandaya haber ver • 
mişse de onun da daireıi i91al e· 
dilerek muhabere keıilmiıtir. 

Bir kaç gün deniz ortaıında 

bekliyen Roterdama bir gece Hol• 
landadan gönderilen otuz müıel• 
lah bahriye neferi çıkmıf. Zabitin 
ısrarı, efradın kuvvete müracaali 
para etmemit ve naçar, koca trans 
atlantik Amerikaya gideceği yer• 
de Holland~ya dönmüıtür. 

Grevciler kendilerini karıılıyan 
grevcilerle ailelerine kavuımuı • 
larclır. 



Sayıfa 10 

Amcası ..• 1Çeviren'1 
fa. 

3UncU Kolordu Set.nalm~ 
Komisyonu lllnl:arı J 

- Ahmet Bey evde mi?. 
- Hayır efendim .. 
- Ben amwıynn .. 
- Sizi tanıyorum efendim. 
- Ne zaman gelecek?. 
- Bilmiyon.un Efendim. 
Hizmetçi Ahmet Beyin yarım 

ıaat aonra geleceğini pekala bili-
1.«· Fakat, bey, ona, amcası gel
Cliii Yakit kendisini kabil olduğu 
ikaclar atlatmasını tenbih etmittir. 
Gayet muktesit olan Ahmet Bey 
amca11 Salih Beyin fazla cömert· 
lifinin neticesini çekmek istemi • 
yor. Tamamen bekar kalmıt olan 
Salih B, aervetini son meteliiine 
kadar ıarfettikten sonra hic de 
ç•lqmağı aklına bile getirm~miş· 
ti .. Arkadaılarını, ahpaplarını, ak
rabalarını pek ıamimi ve hoş bir 
tanda "TIJrarak,, geçiniyordu • 

Bu ameliyeye en çok muhatap 
olan, pek tabii akrabaları idi. Fa
kat De yazık ki bunlann sayısı pek 
azdı Ye Ahmet Bey, onun en ya
kın akrabası idi. Salih Bey, y<'ğe· 
ninba faaliyetine hayran oluyor "e 
oaa, laer görebildiii zaman : 

- Ahmet, diyordu, doğrusu se· 
niıile iftihar ediyorum. 

Ahmet, bir bankada mühim bir 
mem itaal ediyordu. yalnız, am
cuma, paradan ziyade nasihat 
vermeği münasip buluyordu. Ara 
tın. da, ona: 

Böyle temebellikten utan
mıyor musun amca? 

Der, ve ondan §U cevabı alır-

ılı: 
- Hayır yanum .. 
- Altmıt yqındaaın amma, 

Clinç bir adamsm ! • 
- Öyle, hakkın var .• 
- Çalıf111amak ıeni yormıyor 

mu?. 
- Hayır bili.kiı eğleniyorum • 

iYemeklerimi, ite gideceğim diye 
acele acele yemiyorum .. Sonra is· 
tediiim zaman sinemaya, maçlara 
•idiyor, kadınları, ca.mekinları 
seyrediyorum.. n stüm ha§ım te· 
miz oluyor, zira buna vaktim var .. 
Dikkat etmiyor musun, seninle 
aezdiiim zamanlar herkes "Ah
met Beyin amcası ne aüzel adam,, 
ai,yor!ar .• 

- Bundan bana ne?. 
- Sana mı .ne? İftihar et oj· 

lma. 
• • • 

O gün hizmetçinin cevabına rağ-
meıa, Salih Bey: 

- Zarar yok, dedi, girip ken
tliaiai bekll1eceğim .• 

- Siz bilirainiz?. 
Hi&metçi boymmu bükerek ıa· 

lila Beyi •alona aldı re bir de kah· 
:ve Miı'tli. 

Bamqnla beraber, Salila Beyin 
beklemekten hiç cie cam aılalmı -
ycmh... Alanedin ~eni aldığı bir 
bo,an Latı gözüne ilifti, hemen 
bo,ıwadakini çıkararak onu taktı. 
Salmdaki .UZel çiçe"klerden bir 
tane kopararak yakasına taktı, 
radyoya açtı, bir sigara yakarak 
bir kokuia gıömüldü. 

Biraz soma kapı açılarak içeri· 
ye Ahmet girdi. 

- Merhaba yeten, nasılım?. 
- iyiyim amma ama, derhal 

gitme11i rica ederim .. Birisini bek
liyorum. 

- Ya.. Anladım.. Anladmı ... 
te9ekkeli değil. Bu çiçekler fa • 
Bari güzel 1>ir parça mı? 

- Parça falan değil, niıanla • 
myonım. 

- Ya ... Memnun oldum .. Hem 
vaktin de geçiyor. Bari kim oldu
ğamı ağreaebilir miyiz?. 

- Bankamızın en bü>:ük hine· 

darlarından birisinin kızı, Leyla 
Şevket Hanım .. l!te onu bekliyo
rum. Evimi görmek istiyor. 

Salih Bey gözlerini kırparak: 
- Anladım, diyor, anladım .. 
- Hiç bir şey anlamadın, Ley· 

la gayet ciddi bir kızdır.. Esasen 
annesi ile beraber gelecekler. 

- Peki, peki! Gidiyorum, za· 
ten şöyle beı dakika için uğramıı· 
bm .. Cüzdanımı evde unutmuş· 
tum, senden on lira istiyecektim. 

Salih Bey Ahmedin hemen hay
kırarak reddedeceğini beklerken, 
bilakis gayet sakin bir tarzda, 
onun şu sualine muhatap kaldı: 

- Amca, herkes benim hasis ol· 
duğumu söyler, bu doğru mu?. 

- Yok .... Şey ... Şey ... Hasis de
ğilsen de yalnız, biraz elin ağır
dır .• 

- Niçin ismim böyle çıkmıt 

biJmem... İnsanlar böyledir, ya 

fazla cömert derler, yahut ta ha· 
sis! 

Ahmet Bey biraz düıündü .. 
- Amca?. 
-Ne var?. 
- Bana, ömründe bir defa iyi· 

lik edebilir misin? 
- Derhal! 
- Dinle ... Bilmem nereden, ni

ıanlımm ai!~ıine benim hasis oldu 
:ğuma dair bir şeyler söylemişler .. 
Halbuki hunun abini söylemek 
lazım ... Mesela heni gayet iyi ta· 
nıyan birisi ... Bunun için, hen ni
ıanlımla görüşürken, sen de kal 
da, annesini bir köıeye çek ve ona 
bunun doğru olmadığını anlat .. 
- Pek güzel, senin dünyanın en 
eli ~ık adamı olduğunu söyliye
ceiim ..• 

- O kadar da değil canım .. 
- Anladmı, anladım ... Sen me-

rak etme ... 
o'r :{o 

1 - 932 Tütün bey'iye ikra• 
miyesinden elde mevcut kalan 
paradan on seneliklerini alan 
malullerin ikramiyesi ait olduk
ları şubelere gönderilmiştir. Es· 
babı istihkakın şubelerine mu
racaatları. 

2 - Mütebaki para 931 ve 
son 932 tevziatına vaktinde 
ademi muracaatları hasabile it
hal edilmiyenlere ve derecesi 
farkı verilmiyenlere tevzi edile· 
cektir. Bu son tevıiattan sonra 
vaki olacak muracaat nazarı iti
bara ahnmıyacağından bu güne 
kadar askerlik şubelerinden 
bildirilen listelerde isimleri ya· 
zılı eşhastan başka esbabı istib· 
kakın askerlik şubelerinde isim
lerini cetveli mahsusuna 31 9i
rinci Teşrin 932 tarihine kadar 
kayt ettirmeleri ve şubelerin de 
Birinci Kanun 932 de Milli Mü
dafaa Vekaleti Tekaüt şubesio· 
de bulundurmak üzere bu cet· 
vellerini göndermeleri ilin olu
nur. {851} (5193) 

"' :f. • 

Kıt'at için yerli mamu'attan 
(500) adet eğer takımı l; apalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 20-10·932 Perşembe gii· 
nü saat (14,30) da yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümune· 
sini görmek istiyenlerin hergün, 
ihaleye iştirak edeceklerin vakti 
muayyeoinden evvel Ankara 
Meı kez Satınalma Komisyonuna 
muracaatları. (832) (5102) 
Kadıköy blrlncl BUlh Iıukuk mahkeme."li.Jl· 

den: 

'Galatada Ho.vyar hanında 12 No. mukim 
iken elyev.m ikametga.ııı ımcçhul Sava, :tsu
fan. Kozma, Kostnnun ve Andon c.fendllere. 

Nevber R:ıtlp H. tarafından aleyhinize 
Kafüköyllnde Cafer ağa mahallesinin Baha

riye caddesinde kAhı 88 No. hanenin iza.lel 

ııtıyuuna dalr llta.nıe eyle&ğl davanm l!Ancn 
tebligata rağmen muayyen gUnde mahkeme-

ye gelmemeniz ha.sebile hakkmwla gıyap 
kalan veriln\Ja ve wıulen tapu kayclinin 
oelbedllerek nıupm k~edttd!tinden n 

mevrut ehlivukuf raporunun tetkik oluna • 
rak davanın hUküm derecesine gelmiıı bu-

lunduğundan ve cclscl atıyede bu bapta it· 
t.llıazz karar edileceğinden bahisle gıyap 

Leyla ile annesi Samime Hanım · karan tebliği karar.gir olduğundan tarihi 

olduk~ kibar kimıelerdi.. Salih 
Bey İse kadınların hoşuna gitme· 
ii bildiği için derbal Samime Ha· 
nımın hoşuna gitmiıti. 

Salih Bey: 
- Ahmet, diyordu, o kadar iyi 

kalpli çocuktur ki .. Birisini fena 
vaziyette görse hemen yardımına 
koşar .. 

Samime Hamm onu hayretle 
dinliyordu: 

- Salıi mi? Ben aksini ititmit· 
tim .. Eli pek tutuk diyorlardı ••• 
Halbuki kızımın., böyle nekea a· 
damla evlenmesini hiç de iste· 
mem .. Merhum efendi, Allah rah
met eylesin, bize epeyce bir para 
bıraktı .. KızıJDJn biraz dünyayı 
görme.ini isterWı doirusu .. 

- Hakkınız :var hanımefendi, 
maamafih emin olunuz, A:hmedin, 
bana layık Oir yeğen olduğunu gö
receksiniz .• 

- Ne m'iikemmel adamımız, 
Salih Bey, doğrusu 'Sizinle tanıt· 
tıiıma pek memnwı oldum. 

- Aman hanımefendi, beni ne 
kadar minnettar ettiğinizi bilmez· 
siniz .. SeYgili Ahmet yeıine ak· 
ra.bamdır ve kendisine nem var, 
nem yok 'bn-akacağım .. 

-Ya?. 
- Amma kim bilir, belki de 

bu ya§a kadar rutJamadığım ka· 
dınla kartılaşırım da .. 

• 
On beş gün geçmi§ti. Leyli Ah

metle eYlenmiye henüz ka
rar vermemişti. Fakat Salih 
Beyle Samime Hanımın ni· 
tanlan resmen ilan edilmit· 
ti.. Salih Beyin, yeğeni bak • 
kında söylediği ıözltt, onun ne 
kadar iyi ve cömert bir ruba sa· 

UAndan iUbaren y1rm1 g1ln içinde muamelft.tı 
vakıaya itirazla yevmi muhıikeme olan 
14/11/932 pazartesi günü ıaat 14 te mah

kemede h8.Zlr bulu•manız ve bir e.y içinde 
itiraz etmez.scnlz ve gıyap masrafını mah
keme veznes1ne tevdi eylemezseniz muha· 

kemeye kabul olunmıyacağlnız ve haıımm 

dermeyan ettiği vakıalan ikrar ve kabul 
etmiş adc!olun:ıcağmız hu.swıu ve H. U. 'M. 

K. 402, 404, ıos, ve 408 lncl maddeleri hQ· 
kümlerfnin 'ihtar ve tebliği makamına kalm 
olmak üzere mezkur kanunun ımevaddı 

mahswıası muclblnce keyfiyet UAn olunur. 

Mukaddema Beyoğlunda Hüseyin ağa 

mahallc.'rlndo kUçük kırlangı~ soka_ğında 14 

No. lu hanede .mukim llten ,halen ikametgA.hı 

meçhul bulunan Mimar Veli bey bin İhsan 
beye. 

btanbdl lldacl lua memıırlutuaUn: 

Ubtei taaarnıtunuUia. olup, maaam 'Mlt
layemden lsUkrnz ctmlıı olduğunuz Uç bin 

Ura bedel mukabilinde alacaklı mumafleyhe 
birinci derecede ipotek lrae edilen Beyot -

lunda H!lseyin ağa mahnllesinde kUçtık 

Kırlangıç l!IOka~mda atik H No. lu bir bap 
haneye nit mezkur borcun verllmemesl ha· 

scblle alacaklı muınailcyha izafeten Ye ve· 

k!lcten müracaat eden vekil avukat Kalu· 
dls LUkarldls efendi tarafından maruzzi· 
kir ipotekli bulunan hanenin paraya çevril· 

mcslnl talep efülml§ olmakla ıUç cUn .zar
fında borcunuzu tesviye ~trnedlğfniz takdir· 
de mezkür gayrl mcnkulUn paraya çcvlr-

me muamelesi iptıdar kılınacağı malumu -
nuz bulunmak ve olbaptakl ııatıı ıihbe.r va-

rnkasmm da tebliği makamına kaim olmak 
Uzerc keyfiyet ilft.nen tebliğ ktlmdL 

ZAYi - Erzincan sancağından 3 - 12 • 

1389 tarihinde aldığım nUfuıı tezkeremi 

zaycttım. Yo:ıislnl çıkıwacağnndan hUlanU 

olmadığı nruı olunur. 

ArnavutıdSy Amerikan Koleji 'Bll~Usil 

Refahiye Ge.QCgöz köyünden 1Z13 tevcllll.UU 

Ciğal oğlu Ömer oğ1u Zamir. 
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göstermiıti. Bunun için onun ile 
evlenmeğe karar vermitti. 

Maamafih son aldığımız haber· 
lere gö1'e Leyla ile Ahmet de ev
lenmek üzeredirler. Zira, bu ka· 
dar eli açık bir çifte, aile içinde 
bir muktesit damat da lazımdır .. 

memleketi Başka 
buhranın neticel 

Hem ithalat azalıyor, hem de 
bunların nisbetlerini yazıY 

İhracat ofisi iktısadi buhran • 
dan ve yapılan ithalat ve döviz 

takyidatından dolayı ba,ka mem 

leketlerin ne derece müteessir ol· 
duğunu tetkik ebni,tir:. 

Bu tetkikata nazaran baılıca 
memleketlerin harici ticaretleri-

nin umumi kıymetleri 1929 sene
sine nispetle, 1931 ıeneainde it • 

halat 31,198 milyon dolardan 
18,228 milyon dolara ve ihracat 

da 18,487 milyon dolardan 16,221 

dolara dütmü§tür. Tenezzül far • 
kı ithalat için yüzde 41,05 ve ih • 
racat için yüzde 43,1 dir. 

ihracat ve ithalattaki bu tenez· 

zül 1.932 senesinde de devam et -
miı ve 1929 senesi kanunusanisine 
nispetle 1932 senesinde ithalitta
ki tenezzül yüzde 59,8 ve ihracat· 

ta ise yüzde 60,4 tür. Şubatta va· 
ziyette ufak bir aalab husule gel
miftir. 

Deniz ticaret kıymetlerinde gö 
rülen bu tenezzü1ün baılıca se • 
hepleri iktııadi buhrandan emtia 
fiatlarında görülen dütüklüktür. 
Diğer taraftan muhtelif memle • 
ketlerde itlıali.tın tahdidi husu • 
sunda alınan tedbirler de bu te • 
nezzülde mühim amil olmuttur. 
İthalatın tahdidi husu1Unda alı -
nan muhtelif tedbirler ber ne ka· 

da.r t•kiP. edilen .p.yeyi bir .clw.e
ceye kadar temia etmitae de ibra 
cat üzerinde teıir yaparak mühim 

miktarda azalmasına sebep ol • 

muştur. Kontenjan suretile itha -

litı tahdit eden f 
b bu tedbir neticeli 

senesinin ilk üç aytOI 

senesinde 8,388 :ııUI 
zalmıtsa da buna 
cat 8,541 milyon f 
tır. 

lıvjçre, Çekoslo 

memleketlerde de 
dir. 

1930 senesi ki 
zaran 1932 senesiılİll 
sinde muhtelif 
racat ve itlıalatlarıoı' 
derecesi tunlardır: 

ithalatta: ls~11 

bir, lsveç yüzde yitd' 
lurya yüzde 37, Ja 
otuz yedi, Orogut! 
Brit.anya 39 Br~ilf' ' , 
Amerika 47, Çek 
Belçika 50, Fransa S 
Arjantin 54, Ceaıahirİ 
58, Macaristan 59, 
60, Kanada 60, Ro 
panya 62, Lehistan 
66, Şili 83 tür .. 

ihracatta: Bresi11' 

mi bir, Arjantin 31, l 
çika 40, Romanya 42' 
Büyük Britanya 47, 
rika 48, Almanya 49, 
İsviçre 50, lıviçre 51, 

Ja.Ponya 54, Orogus1 
turya 54, Lehistan 

Çekoalovakya 61, Ce 

tehide 63, Yugoılavt' 
ya 70, Macaristan 70 

. 

inhisarlar Umum Müdürlüğ'' 
Müskirat iliaamlDa Ulzumu olan (45,000) çuval kap 

lile müaakasaya kouulmuılur. Münakasaya iıtirak 
şartnameyi görmek ~e almak üzere hergün ve müoa 
rak etmek i'zere % 7 1/2 teminat akçelerile birlikt 
nihayet 26· 10·932 çarşamba günü saat 15 e kad 
Mübayaa komisyonuna vermeleri. (5186) 

1 Devlet Demlryotıarı 
Eskişehir Waıyoou•a bir .eae zarnncla gelecek 

mürlerinin tahmil Te taiıüyesinin kapah %arfta tıl 

Biıinci Teşıin 932 pazar güııü ~aat 15 te Aııkara'd• 
kezinde yapılacaktw. Tafsilit Ankara ~e Haydarpaşa 
birer liraya satılan ıntnamelerde yazılı:ır. (5299) 

İnhisarlar Umum Müdürlüi 
Nevi Miktad 

Kromo Erzats kartoou 15 (MI 
Bir yüzü cililı kahve rengi ambalaj kağıdı 4S.00o 
ikinci hamur beya% kiğtt 10,otJO 
Beyaz Sellüloz kağıdı 65.°" 

Nevi ve miktarları yukarda yazılı eşya 13259 
rarname ahkamına tevfıkan .satın ahnacalchr. rar 
ve ıaıtnameleı·i gördükten sonra müııakasaya iJlir.aJı 
% 7,5 teminat akçelerjni banıi!eıı 15-10·932 cuuıa•"" 
15 te Galatada .Mibayaat komisyonun mifac.aatJal" 

Ankara caddeslnde 

Kiralık 
banında - Görmek ••--•11 ___ 'Yurduna m6racaat • 

Bursa 
EnstttUstl Mftdtlrlftğftnden 

Evvelce verilen şeraiti fennıye dairesinde tobu~ t' 
nm yalnıı tist kat üç odası tcbrit ofouacağındaD ıf 
lerin 31 T eşrinieyvel 1932 tarihine kadar En1titii 
müracaat etmeleri • (5342) 
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Leyli meccani imtihanlarında kazananlar Yeni Türk 
mecmuası latanbul Erkek Lisesi 

imtihana 
diği yer Şifre No. 

3 
4 

26 

Müdürlüğünden : 

Adı 

Recep Efendi ojlu Oaman Efendi 
llyas " •• Muıtafa 

" 

imtihana 
Girdiği yer 

,, 
,, 

" 

Şifre No. Adı 
17 Raif Ef. Kz. Seniha H. 
35 Abdullah " ,, Naciye " 29 Cevdet ,, ., Hilriye Müzehher " 
14 Mehmet ., O. Gani Ef. 

15 
16 

Hasan o " Ibrabim 
HafızNurl •• u Mehmet Nedi~ Ef. 

ÔmerLütfU,, ,, Sadettin 
Urfa 18 Ali ağa ,, Müslim 

34 Mütekait Tahsin ,, Oğttt " 

Yeni Türk mecmua11 Iıtan
bul'un kültür mecmuasıdır. ilk 
nllshasında Ahmet Şükrü, Falih 
Rıfı<ı, Faruk Nafiz, Hasan Ali, 
Nurullah Ata, BUrhın Ümit, 
Reşat Nuri, Ahmet Cevat, Nus• 
ret Kenıal, Mustafa Şekip, Salih 
Murat Beylerin mıkaJelerini din 
ve ahlakın kaynağına dair Berg• 
sonun meşhur eserin tercümesini 
behemihal okuyunuz. 

87 Ali u .. Mehmet Ali " 
91 
99 
33 
62 

104 
95 
41 

130 
6 

116 
100 
120 
69 
11 
12 
24 
14 
19 
6 
8 

3.5 
40 
49 
18 
51 
24 
11 
19 

135 
95 

404 
436 
447 
434 

3 
1 

5c; 
23 
21 
85 
13 
9 

94 
334 
456 
4S4 
2 8 
306 
362 
444 
636 
502 
518 
364 
548 
338 
610 
20 
12 

9 
58 
41 

105 
28 
23 
1 

22 
1 

43 
45 
10 
19 
4 

17 
44 

821 
814 
817 

4500 

Sadık " " Salihattin " 
Abdullah ,, .. Ali " 

Mehmet •• " Kadri " 
Mustafa " " Ahmet .. 
Om er " " ,. Oımın 
Tevfı'k " ., ,, Şemsettin ,, 
Ali ,, ,, Hamit ,, 
Osman .. ,, Hikmet ,, 
Ahmet ,. ,, Mehmet ,, 
Y. Necati ,, ,, Mustafa ,, 
Selim ,, ,, Hllseyin ,, 
MP.hnıet Kenan 

" " Abmet ., ,, Osman 
Hamdi Fuat 

" " llyaa ,, ,, 
Sadettin ,, ,. 

Abdülkerim" ,, 
Halil ,. " Haıan ,. •• 
Davut ,, •• 

Hızır 
Mehmet 
lbrahim 
Salim 
Şek ip 
Ahmet 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Mehmet Hilml ,. ,, Abdullah CevdetEf. 

Emin " .. .. 
lbrahim 
Hasan 
Elmas 

" ,, Ali 
Merhum Haşim 
Hafıı Mehmet 
Hacı Mehmet 
Merhum Cafer 

•• " HUaeyin Cabit ,. 
Oıman ., 
Hakkı ., 

.. 
" Zebra Müşerref H. KamiJ K. 

Mehmet Ali oğlu 
Mehmet ağa " 

Necdet Fahri Ef. 
Ki mil 

Kadri 
Ali 

., 
" ., .. Nüzhet 

Orhan 
Süleyman., ,, Nermin 
Recep ,, .. Hikmet 

M. Abidin ,, ,, k. Müzeyyen 
Yuıuf ,. ,. HHip 

,, 
" H. 
Ef. 
H. 
Ef. 

Carullah ,, ,. Ahmet o ,, 
1 
~r .. ,. K. LGtfiye H. 

M b • zik Efeacff otla Cemal Ef. 
e met f Y• " ,, Mutafa Zlbni ., 

Ahmet " .. Muatafa 
ZUbtO ,. ,, Niyaai " 
MMustafa ,, ., Muı;tafa Kemıl :: 

emdub,, .. Suat 
' " Mebmet " ., Mehmet 

Vahit " Fikret " 
M t f " " uı • • " ,. Necati 
Ahmet " u Mebmet Remaf " 
Y " unus " " KAmil 
lhaan ,, ,. Abdullah 

.. 
Salih ,, ,. z~ki " 

" Emin " .. Ali " 
Kadri ,, ,. Fikri ., 
Mehmet ,. ,. Mahmut Turgut ,, 

Mehmet Emin ,. ,, Hami ., 
Mahmut ,. " Mehmet Behçet ,. 
Mustafa ,. •• Tursun ., 

Ahmet Efendi ,, Mehmet 
lbrahim ,, ,, Mehmet 
Ramazan ,, •· Abdullah 
Fevzi ,, " Nurettin 
Mehmet ,, ,, Nuri 

lsmail Hakkı ., ., Ömer 
Mustafa " K. Sıdıka 
Halil " O. lbrahim 
Ali ,. K. Ayşe 
Ali Şefik ,, O. Selihattin 
Memık ,, " Ali 
Ali ,, " Behçet 
Ali ,. ,. Ziya 
Nuri Bey oğlu Cafer Tayyar 
Mustafa ,, ,. Ali 

•• 
" ,, 

" ., 
" H. 

Ef. 
H. 
Ef. 

" 
" 
" 
Ef. 

" 
lsmail K al ,, " em ,. 
As'an Çavuı " Mehmet Remzi ,, 
Mustafa Ef. " Süleyman ,, 

Abdürrabman ,. " Abdülkadir ,. 
Met~ Mehmet •• ,. lımail Hakin ,, 
Molla Omer " " Ömer ,. 

47 
9 
9 

Maraı O. M. me ,, 4f 7 No. b Ahmet 0 

zunlanndan. 
Hasan 
Himmet 

.. 
" 

,, lsmail 
,. Tabir 
,. Kemal 

" 
Merhum Ali Riza " 

" 

28 Merhum Fuat Ef. ,. Himmet 
26 lsmail ,, ,. Zeyyat Şehtullah ,. 

Adana 

" Kırklareli 

" ,, 

24 Yahya " " Celll 
405 MustafaAıım ,. ,, HU.eyin Necmettin " 
422 Mustafa " ,. Abdi 
425 HasanHUseyin,, ,. Ali 
437 Sadık ,, " Saffet 

38 Şükrll ,, " Muammer 
40 Memiı ,, ,, Mehmet 
44 lbrabim ,, " Yusuf 

]004 Derviı ,. KL Neıibe 
165 Ahmet Asım ,, ,, Kamran 
] 67 Sadettin ,, ,, Emide Nezahet 
249 MebmetŞakir ,, ,. Naile Sabahat 
225 Yusuf Zıya •• ., Cahide Tayyibe 

40 lsmıil " ,. V 11fi te 
176 Muıaffer ,, ,, Handan 
276 Methum Ali ,, " Semiha 
285 Seviııı 11 " Vebibe 
:ll Muttafa ,. O. Adil 

,, 
Bursa 

" ,, 
" Muğla 

" 
" Mersin 

Eren köy 

" Erenköy 

" .. 
" 
" 

Sivaa 

il 

,. 
" 
" 
" 
" 
" H. 

" ,, 

" .. 
" 
" 
" 
" 

Ef. 

" 
13 Mıbmut " " Necati 

Çınlnn 20 Abmet " " Mehmet " 15 Nefet " " Mehmet Mecit 
46 Hamdi ., ., Kemal " Kaıtamonu 

" 
n 

15 Ziya •• ,. Recai 
14 SUleymın ,, ,. Muharrem Vehbi 

.. 
Denizli 

,, 
" 1 S AU ,. " Bektaf 

17 lrf an " Ks. Muh ~ine Fikret 
.. 

Amasya 
" H. 

Yalnız 

KOCATAŞ 
Menba Suyu ve Gazozu 

IÇiNIZ. 
En yüksek kimy,.gerlerimizin raporlarmda b~brek, karaciğer 
mid , hastalıklarına karşı şayanı tavsiye olduğu göste· 
rUmittir. TUrkiyenin en 11f ve hafif, en Jeıit fevkalide 
temiz auyudur. Fabrika: BilyOktlere PJyaaa eaddeal ·ı el. 32.54 

Merkez depoıu: Galata, Fermeaeciler 102 Tel. 40713 
Beyoğlu depoıu ı BeyoğluKooperatlf bakkaliye matazaıı. 

I .. ____ Kalyoncu• Kulluk 13 • 15 Tel. 40338 ••••• 

lstanbul dördüncü icra memur• 
luğundan: Tamamına doksan se• 
kiz bin dört yüz elli lira kıymet 
takdir edilen Asmalı Mescitte 
KaJaf atci batı mabaUeaioin Met• 
rutiyet caddesinde ( Tepe başı 
bahçesine oazır tramvay tevak• 
kuf mahallinde) altında lokanta• 
sı bulunan yeni 29, 31 numarala 
ıpırtmanan altmi~ d6rtte Uç his· 
sesi ve yine tamamına seksen 
bet bin lira kıymet takdir edi• 
len Fındıklı Ka11ncab1111 mahal• 
Jeıi Mezarlık ve Hafız bey ıo• 

kağındı (Takıim Ayaspaşa sem• 
tinde) yeni 21, 22 Nu. lı apart• 
manan keza 3 - 64 hissesi açık 
arttırmaya vazedilmiş olup 5-11· 
932 tarihinde ayrı ayrı şartna• 

meler divanhaneye talik edilerek 
21·11·932 tarihine mlisadif pa· 
zarteai günü ıuat 14 ten 16 ya 
kadar açık arttırma suretile sa• 
tılacaktır. arttırmaya iıtlrak için 
kıymeti muhamminelerio yüzde 
yedi bnçuk nisbetleriode pey 
akçeleri ahnar. 929 tarihli icra 
kanununun l 19 uncu maddetlne 
gare hakları tapu sicillerile sabit 
olmayan İpotekJi alacaklılarla di· 
ğer alakadaranm ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ma1erifa dair olan 
ıddialarını ve ilin tarihinden iti· 
haren 20 gOn içinde evrakı müs· 
biteleriJe bildirmeleri IAzımdır. 
Akıi halde hakları tapu aiciJJe
rife sabit olmıyanlar satış bede· 
linin payla!Jmastndan hariç ka· 
hrJar. AIAkadarlarm iıbu mad· 
dei kanuniye ahklmınlı g8re ha· 
reket etmeleri ve daha fazla 
maliimat almak isteyenlerin 930 
375 dosya numaruiJe memuri· 
yetimize müracaat etmeleri IJAn 

Karacabey Harası müdürlüğünden: 
Bu aene koyublarımııdan abnan 4070 okka meriaoı yapa· 

jile 959 okka meriaoı yOnDı 3959 okka 1•11mku yapıtı; 1638 
okka kı•ıtcık yapajı; 1283 okka yanmlsaa lsuau Jllnile .C12 okka 
kıftrcılr yona. d8rt lt111mda tefffnlevvelin 20 inci perıembe günü 
Hat on bette alenr mOtayede He Harada ıatılacalctır. Taliplerin 
teminat akçelerile yevmD mezl&Orda Hara MDdlırlOiüne rnUr • 
caatlarr. (5274) a 

'----~::::ıe:;.ta::n~b::;u~l-:-;B~e;::-ıe:-d-l~y-e_s __ ı-:"ı~ıA~n~ı~a:r~ı:.._ ____ d_JI 
Arnavutköyünde 10. 21 No. hane. T . t 91. ' • emına ıra 

.. " 3-5 ,, " : 9 
" ,, 30 .. 63 it • .. 9 u 

Yukarda yazıla haneler kiraya v:;.1 • k !: '' 
d k ı l 1 me uzere açak mUzaye-

eye onu mut ur. Talip olanlar taf 'J.!t 1 k . • .. L ud- lü. Si il a ma ıçın her gun 
evazam m ur gllne mU1ayedeye gir k . . d . 

veya mektubu ile 3 - 11 • 932 p me .~ç~n e temınat makbuz 
D • E erşembe gunu saat on beıe kadar 
~arnt ncllmene mllracaat etmelidirler. (5391) 

Beyoğlu Kozası defterdarlığından: 
Mahall~si So'<ağı Kapi No. sı cinsi mubmmen icara Moddeti 
Kılıçalı paıa Topçular 343, 353 DükkAn 366 Bir senedir 

" " " 399, 409 .. 85 .. .. 
,, " " 439, 449 " 72 " .. 
" '• " 339, 349 .. 220 tf .. 

" " " 348, 2 ., 250 " " 
" " ., 38)' 391 " 90 " " 
" .. " 423 433 .. 96 " .. 
.. " " 395: 405 " 108 " ,. 

Hacı Ama Yeni kapı 24 .. 7'l " ,, 
" .. .. 20 18 .. 95 ,, ,, 
" .. " • 22 ,, ı 20 ., " 
" " Şehıuvar 3, 30 ., 125 " ,. 
" " Yenikıtp• 16, 14 .. 1C8 " ,, 

Hüseyina§'a Yeniçarıı 7 " 504 ,, ,. 
Kiğıthane Çobançeımeai 12 dlnOm tarla 36 •• ,, 

BalAda evaah muhaner emval paıırlak a.ıretile m(bayedeye 
konulmuştur. 15 Tetrinievvel 932 cumartul gOnO aaıt 16 da 
ibaleal fcra Julaaacıfıadıa taliplerin teminat akçelerHe Beyoğlu 
mal dairesinde milteıekkil komiayona mUracaatları. (5368) 

olunur. (4756) ·-------lstanbul Altıncı icra memur-
luğundan: Bir de1nin temini iı· 
tifası zımnında mabcus ve para• 
ya çevrilmesi mukarrer elli metre 
kahve rengt bırkahk yiln top 
16 • 10 .. 932 tarihine mUaadif 
Pazar gllnO aaat onda Mahmut· 
paşa yokuşunda 15 • 19 numa• 
rıh Trikotaj fabrikasında açık 
arttırma ile sahlıcatından talip 
olanların yevm ve vakti mezkur
da mahallinde hazır bulunacak 
memuruna mUracaatlar1 ilin olu· 
nur. (4767) ____ .,. 
1 ZAYiLER 1 ---1l·1703 numaralı liman cOz

danımı zayi ettim yenisini alıı· 
catımdan e5kisinin hllkmll yok• 
tur. (4753 

Silleyman * latınbul erkek lisesinin do
kuzuncu sınıfından aldığım tas· 
diknameyi kaybettim. Yeniıini ala 
cağımdan bllkmU yo'dur. (4754) 

942 Rtfık -Marangoz ve ln•••tcı 

Kapı, pencere, tavao, döıeme 
tamir ve im:ıli, mesakin plAn ve 
proje keşif ve şartname tanzimi 
İmal ve hıoirini kabul eyler. -
Kasımpaşa Kulaksızbatutçu 2 
uumara marangoı \le lnıaatp 

Aliellin. - (4664) 
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Kansızlık, Romatizma, Straca, Kemik, Sinir, U' -U-. t $ 
Damar,Ver~m hastalıklarına, yürümiyen, diş çı- 1.ıasan ııuvve ur 
karamıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara , 
Doktorlarımız 

Doktor - 0P.erat8r 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıklan mUteb•...., 

Muayene: 10-12 Ortaköy, Şita yurdu 
15-18 BeYoğlu, lstıklll caddesi No. 193 

(Opera slnemaın karpı) 
Tel 4,2221 - 4,1960 

Doktor 

Arlstldl 
Muayenehaneal: 

E:mlnCnU: EmlnönU han 3 OncU kat No.8 

Doktor 

A. Kutlel 
Cilt ve zUhrevt hastalıklar tedavlhaneat 

Karaköy börekçi fınm straamda 34. 

ıill' doktoru 

Arşak Sllrenyan 
BeYotlu lstlklA.l caddesi numara 803 
Mwr apartı1*anL MUracaat: Cuma pa· 
zardan maad4 her gtln 9 - 13 ve 15 - 17 

ye *dar. Telefon 40424 

Parla Tıp Fakfilteal mezunu 
Cilt ve zWırevt hastalıklar mUteba8Sla 

Doktor 

Bahattin Şevki 
BabıalJ caddeal Meaerret oteli karJimıda 

A vnJ Bey apartımanı 125 Sabahtan 
Akp.ma kadar 

Doktor 
Emin Şllkrtt 
Dahili hastalıklar mUtebasaw 

lstanbul Sultanmabmut tUrbeal, Babı
llJ caddeal, No. 10. Telefon muayeneha

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 

"Her gtln öğleden aonra saat 14-18,. 

Orolol • Doktor 

Feyzi 
Böbrek. meaane, ldrar yolu b&ltalıklan 

muteııa.aa 

BeJ'Otlu, lstlklll caddesi Elhamra 
apartımq N'ö. 3 Her gün öğleden aonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Uroloa • OperatBr doktor 

Fuat Hamit 
Burun, meeaııe ve idrar yolu 
hastalıklan mUtehaasw 

Muayenehane: Türbe, KahmudJye cad
desi. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

Fuat Fehim 
Cumartesi - Pazarteat - Çaıwamba ve 
Pet'§embe gUnleri öğleden llODra hasta
larını kabul eder. Çafalotlu, Zekt Bey 
(Sıhbl apartıman) No 5. Tel 201e. 

Doktor 

Feyzi Ahmet 
Cllt, ZWırevt ve tenasUI ha.stalrkları 

mUtehassıat 

BabıAli caddeal, köge ba§ı Feyzi Bey 
han numara: 43. Sabahtan akşama ka

dar basta kabul olunur. 

' 

Doktor 

Hasan Basri 
Moayenebane: Edlrnekapı Acıçqme ııo

kak No. (9) ''Her gtln saat 15-18 e 
kadar haata kabul olunur 

Operatör Doktor 

Halil Sezal 
Dlvanyolu: Doktor Emln Pil§& eokak 

numara 20 Muayene aaatl: 13 - 18 
Telefon 23390 

Urolol Doktor 

Hakkı Rllşttl 
idrar ve Tenasül yolları blrlncJ smıt 
mUteha.asısı "P ARİS,. den Dtplome 

tstlklll Caddesi Yıldız apartıman 
No. 322 

Doktor 

Horhorunl 
Muayenehanesi: EmlnönU Vallde kıraa • 

tanesi yanında Tel: 2,4131 İstanbul 

Doktor 

Ihsan Arll 
Cerahp&§& hastahalleai idrar yolları 

mUtehusısı operatör 
Muayenehane: Cağaloğlu eczahanesine 
bltlşlk. No. 30. Telefon 21614. "8aat 

15 - 18 hasta kabul olunur ... 

Doktor 

Kapik yan 
Muayenehanesl: Sirkeci KuradJye 

caddesi N o. 26 
Telefon : 2 1077 İstanbul 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe ve kadın hutalıklan mlltebasaw 

BeYotlu latiklt.ı caddesi Rus aefareU 
yanında No. 461: Tel B. O. 2005 

Her gUn öğleden aonra 

oı,. tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parla darllltUnunundan mezun 

Çatalotlu Halk Fırkaaı kartumıcla Sıhhi 
apartımuı No. ('1) 

Doktor 

Osman Serafeddin 
Muayenehane: Cağaloğlu, NuruosmanJye 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat Hllseyin 
Kulak, boğaZ ve burun haataııkları mu- ı 
tehaasun. Muayenehane: TUrbe K&hnıu

dJye caddesi, No. 10. Telefon: 22622 

Dl• Tabibi 

P. Şamlıyan 
BeYotlu, İstlklll caddeal No. (%8) 

(Kulenruj yanında 
Muayene saati: 9 - 12 ve 14 - 21 

Doktor 

Robert Behar 
Doğum, Kadın hastalıkları mUtehasınaı 

Beyoğlu, Altmcı Daire Saadet apartı

manı ' Telefon: 42526 

Dl• Tabibi 

Y ervant Arşak 
Beyoğlu, AğacamJ, İstlklll caddeıd il&· 

rlnopulo apartımam No. (98) 

Gireson Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

20 adet beşer metre tul ve 25 santim kutrunda mat~aplık 
alb kCSıeli çelik çubuk, Oçcr kiloluk 300 adet çelik kazma, birer 
kiloluk 600 adet çelik kllrek ve 8 adet mahruti çadırın müba
ya&11nın mDnakasa mllddeti 23 - 1 O • 932 tarihine tesadilf eden 
Pazar glinil saat on bqe kadar temdit edilmiştir. Taliplerin 
münakasa kanunu mucibince teklif edilecek bedelin % yedi ba
çuğu nisbetinde teminah muvakkatelerile Viliyeti Daimi EncU
menine ve ıartnameyi g6rmek istiyenlerin Gireson veya lstaobul 
Nafıa Batmilbendisliklerine mDracaat eylemeleri ilin olunur. (5382) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Mahallesi Sokağı Cinsi Muhammen kıymeti 

Galatada Soma hanında Matbaa makinesi 2590 lira 
Mal daireıinde Hurda makine 50 

" Yedi kuyulardaki 214 artın arsa 321 ,, 
Kara ağaçtaki 13 adet balon arabası 260 

" Balida evsafı muharrer emval pazarlık suretile mllzayedeye 
....ı..,ı.. 15 T.evvel 932 Cumartesi günil saat 16 da ihalesi 
icra kalınacağından taliplerin teminat akçalarile Beyoğlu Mal 
Dair~de mlltqekkil kollaiayona muracaaUan. (5390) 

r Görülmemiş 11ııwıııl 
Parlak bir muvarfakiyet 

1 Ademi iktıdara, balgHşakliline 
ta zafiyeti umumiyaye 
karşı kat'ı tesir gösteren 

Glandokratin 
Meşhur prof. Brown Secquart ve 

Steinach'ın keşHdir. Kadın ve erkek 

farkı yoktur. 1 ler kutu derunünde 

11 türkçe olarak tarif esi mevcuttur. 

1 Umum deposu Jst. Bahçekapı'da 

1 ZAMAN ecza deposudur. He eczane 

1 ve ecza dcpolannda bulunur Kutusu 

1 200 kuruştur. Doktor beylere tesirini 
a tecrübe için makbuz mukabilinde bir 

' 

kutu gönderilir. ı 
.amıınımıııınnmı1R1ıını ...,111111111111•11111111Mm11 

---• Dr. Ihsan Saıni ---• 
öksllrUk şurubu 

Öksürük ve nefes darlığı boğmaca 
\ 'C kızamık öksürükleri için pek te· 
sirli ilAçtır. Her eczanede ve ceza 

depolannda bulunur. 

lstanbul 6 ıncı icradan : Bir 
borçtan dolayi tahh hacze abn· 
mıı sahtı takarrür eden Galata
da Topçular caddesinde 70 nu• 
maralı dükkanda mevcut 12 çift 
erkek ayak iskarpini 16-10-932 
tarihinde Pazar gllnil saat 12 
den 14 de kadar paraya çevri
leceğinden taliplerin mezkur gün. 
de ve mahallinde bazın bulun
maları ilin olunur. (4752) 

SEYRISEF AIN 
Merkezi idaresi C.alata köprübll$ı 8 2623 

~ul t: A, !'lıl.ecl ~ıiıhiırdar zade Han 22 

Tra..._._... .... 
, Karadeniz 12 ~irinci 
, teırın çar· 
şamba 18 de. Galata rıhtı
mJDdan kalkar. 

DönOıte Tireboluya da uğ-
ramlacakhr. (5366 

idare muhasebesine mllıa
baka ile iki memur alınacak· 
tır. MOsabaka 16 • Tepiniev• 
vel-932 tarihinde yapılacaktır. 
Arzu edenler ıeraiti öğrenmek 
üzere ıimdiden muhasebe mü· 
dür muavinliğine müracaat
ları. (5314) 

120 metre mik'abı meıe 
kntüğü pazarhk suretile 15 -
10 • 932 tarihinde mllbayaa 
edilecektir. 

Depozito o/o 1 S tir. {5362) 

Sadıkzade . Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POSTASI 

Dumlu Pınar 
vapuru p Ş b 

13 Teı.evvel er em e 
gllnll akıam saat 18 de Sir
keci nhhmından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireıon, Trabzon, Rize 
ve tfopeye azimet ve avdet 
edecektir. 

Teni, herkesin hayretle taktir ettiği t . ., 
lik ve güzelliğe bugün artık malik dei1 

dir. Dünkü dütünceler ve geceki uyk~ 
suzluk o güzel çehrede şayanı dikk 
izler bırakmıştır. Hiç bir zarar iras etrY'~ 
den size sıhhat ve hayat verici bir uy~ 
bahşeden ve bu suretle güzelliğin•P' 
sadık bir bekçisi olan ADALiN tabletlr 
rini niçin kullanmayorsunuz? 
ADALiN tabletleri kullanırsanız sab 
leyin taze, canlı, neş'eli gül renkli ol• 
rak kalkarsanız! 

tabletleri. 

ECZANELERDEN RECl!Tf iLi a~I 

İstanbul Havagazı Şirk 

(-•·.--:·::/ 
.J 

Taktir edilmit KATRAN ( yol iJin ) • ZiFT - ASJf 
SATGAZOL ( karbolineum evsafını haizdir. ) BENZ 

ve tasfiye edilmiı ) • SOL VENT NAFTA • 

Toptan •e Perake 
-

sipariıler için Yedikule gazhanesile Beyoğlunda Met 
birinci katta mOıteriler dairesine mllracaat edil 

lstanbul ikinci ticaret mabke· 
mesinen: Dimitri Ef. nin Be yoğ· 
)unda Tarlabatında iki kuyulu 
sokakta 7 No. lu hanede mukim 
Yani Mavromati aleyhine ikame 
eylediği maa faiz 420 lira ala· 
cak davasının cari muhakeme
sinde mllddeialeyb merkumun 
mezkdr haneyi terkle bir semti 
meçhule gittiği milbaıir tarafın· 
dan yazılan ıerbten anlatılmakla 
bir ay müddetle ilioen tebligat 
ifasJDa ve muhakemenin 12-11-
932 Cumartesi gUnll saat on üç 
buçusra talikine karar verilmiş· 
olduğundan yevmi mezkiirda 
mahkemeye gelmediği takdirde 
hakkında muamelei gıyabiye ic
ra olunacağı ilin olunur. (4760) 

Yedinci icra memurluğundan: 
Paraya çevrilmesine karar veri-

Gllndellk SJyall 

İstanbul Ankara Cadcteııit 

Senelik 

e aylık 
a aylık 
1 ay~ ı50 ._. 
Hin Ucretterl 1 

.. ••••••••••••••I len Kumkapıda Polis karako:u 

B civarında çifte gelin caddesi 

Fazla tafıilit için Sirkeci 
Meymenet ham altında acen· 
tahğına milracaat. Tele. 22134 

• on o mektep yamnda 43 No. lu Kiri kor Efendinin hanesinde 1. adet 

1 
Her türlü bonolarla mazbata karar ayaklı singar X makinesi ıehri 
sureti ve deyin ilmuhabcri ve sair halin 17 • 1 O • 32 cİ gilnil saat 
vesikalar üzerine her şekilde işler 12de mahalli mezkdr.de hanenin 
y:ıpar. Balıkpazar Maksudiye han 8nftnde sahlacamndan hazır bu-
No 35 U~urlu zadeM. Derviş - o· 

T .. 1,.fnn · 23397. lunacak memurine müracaat o-
lwıma11 ilin olunur. _ (4758) 


