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GONON 
Mektepler açzlzcken ... 

Muali'iml~-;i~ .... bi"; .... i~timaı 
tc.nebi mekteplerdeki muallimin bir 
8aatteki ücreti vergiler kesilince 

50 kuruşa geliyor 
dc~·Ctıebi ve akalliyet mektepler
~t~· t~rkçe, tarih, coğrafya, 
dt ılgısi muallimleri dün öğle
b 11 

sonra Halkevinde Abidin 
k~~er Beyin riyaseti attmda fev
di de bir kongre akdetmişler-t, 

~:~~illada muallimlerin bilhassa 

1 
ır kaide ve uıasa bağlanma-

'ft~·ı 0!an vaz.iyetlerine istikrar 
• '!besi lazım geldiğini ileri 
~) Üşlerdir. Eu bususta biç bir 
de dtıı mevcut olmaması yüı.ün
~G ll tnebaşı kadro' arında gelişi 

~ti Pek çok tebeddüller yapıt
l te. olduğunu söy!emişlerdir. 

lepıll ı:neyanda muallimlerin mek· 
'• ~rı değişt'ri!d iği gibi çok .iafa 
d~ 1 teftişlere İstinat ettirilme· 
~iıı· berayı tecrübe ders saatle
S hı haftada 10 - 15 saattan 

b' 6 htt 2 t "d' "'d'w • il . a a saa a ın mı ıgı ve 
tU· tki saat için mekteplere mu· 

'lll b'ıl .. d ·ıd · -· . ı t ~Jı l e gon erı ıgmı an a -
f atdır. 

ı. Bu İse bir ço~< muallim!erin 
"tıa v · 
~trd·- ."~ 1Yete düşmelerine sebep 

ıg1n1 b d k' \ll" l . • \l mektepler e ı mu· 
toı erın . 

,.; 'b, rear&i mektep muallım· tikf 1 Yeni ne i yet i tirm k 
d alc .hazırlamak vazifesinden 

~b· a bır c akaliy 
ıleri l'Urklüğe ısınclırrnnk ve 

\>atandaş unsurları kazandır· 

I~. gibi daha ıaühim b;r vaz;. 
~ 1 6zerlerine almış olduklarını 
~t~i~lerdir. 

~t' \l ıtıbarla akaliyet mektep· 
'ildeki Türk muailimlerine bu 

Boğazlar 
'-·komisyonu 

\'il Raılar 1 omisyonunda F ran
, Urabbası M. Poızie dün şeb
~\~ gelmiştir. 
~ Kazlar lcom=syonu yakında 
ttı:'tili biteceği için kışlık faa-

tıc haş!ıyacaktır. 

tadenizde toplu 
llrsan gemi.si 

~· var mı? 
'I ır l , dıt1 b~ndr.ıı telgrafı, Bükreşten 
b~ İıın· ır haber kaydile, Galile
.~ "a 1nde Felemenk bandralı 
~'4d, fUtun Karadenizin ortala
~ltıia· 0 Pla mücehhez bir kursan 
'd \ı~ ta.rafından durdurulduğu-

'llıl geminin maskeli bazı 
~~-~r .tarafından aranarak so· 
~~il h ıatendiğini bildiriyordu. 
~~hltjka:ber üı.eri~e şehrimizde 
b~t~ Calaptık. Öğrendiğimize 
~ 11dtaı1 ~:a isminde Felemenk 
~t Caı·ı ır vapur yoktur. Yal
~ 'lı b·1

1 
es isminde Alman ban-

tıı· r \' ~tı ~<lt apur Ağustosta Kara· 
~~ it~~~ ~elerek Alman liman
~~ (;'tlc llııştır. Ganimides ismin· 
~, ~68~enk bandral~ bir vapur 
\~ ıllıan nceden gelmış ve 4 Eylül-
~ ~İl~~ı~dan geçerek Kava

tt ~ ~Şhr. Bu vapurların iki
'~, tau, IU'adenizde bi:- kursan 
>a~~tcıcr· ~arşilaştaklarına dair 

llt. 1111
11 hiç bir malumatı 

bakıştan daha z.iyade ehemmiyet 
verilmesi lazım geldiği ileri sü
rülmüştür. 

Diğer taraftan bu mektepler
deki muallimlerin maaşları mu· 
allimler için az görülmüştür. 

Akalliyet ve ecnebi mektepleri 
kendi muallimlerine ders başına 
beşer lira ücret verdikleri halde 
Türk muallimlerine verilen üc
retin pek az olduğunu anlatmış
lardır. Bilhassa vergilerden son
ra bir muallime ancak ders ba
şına (50) kuruş bile isabet et
mediğini zikretmişlerdir. 

Muallimler kongredeki bütün 
talepleri tesbit ve bir temenni 
mahiyetinde, şehrimizde bulunan 
Maar f ve!<ili Esat Beye takdim 
etmek üıere, Abidin Daver, 
Yusuf Ziye, Zeki CemaJ, Tevfik 
Necat, Fuat, Ce'a1, Vasfi, Rasih 
Beylerdeın mürekkep bir komis
}On seçm'tı!erdir. 

Bu kom:syon bugün Halkevin
de toplanarak arzuları, temenni· 
leri tesbıt edecek yarm Maarif 
vekili Es:ıt Heyfendiyi ziyaret ile 
muallimlerin taleplerini bildire

cekf r. 
Maarif vekaletinin l:u mese· 

leyi ehemmiyetle telAkki eU:ği 
aöylcnmektedir. 

Dünkü lop!anh rnünasebetile 
büyük reisimiz Gazi Hazretleri
ne, başvekil ismet Paşa Hazret
lerine ve Maarif vekili Esat 
Beyfendiye tazim te'grafları ke
şide edilmiştir. 

Turing ve otomobil 
kulübü 

Türkiye Turing ve otomobil 
kuiübü idare heyeti dün Kocaeli 
meb'usu Reşit Saffet Beyin riya
setinde toplanmıştır. 

içtimada memleketimizde. Tu· 
rizmin inkişafı için alınması fay· 

dalı görülen tedbirler etrafında 
müzakereler cereyan etmiş ve 
neticede belediyeye ve hükürrıe• 
te bu hususta birer rapor gön
derilmesine karar verilmiştir. 

Takas muahedeleri 
Ziraat vekaleti müsteşarı Atıf 

ve harici ticaret ofisi müdürü 

Cemal Beylerden müteşekkil 
heyetin Avrupa seyahati esna
sında muhtelif hükümetlerle ta-

kas muahedeleri hazırlanmış, 
Çekos~ovakya hiikumetiyle de 

Klering esasına müstenit bir 
mukavelenamenin esasları tesbit 

edilmişti. 

Eu mukavelename her iki hü

kumetçe parafe edilmekle bera

ber henüz imza edilmemiştir. 
Haber verildiğine güre, Çekos-

lovakya hükumeti mukavelena
menın imzası ıçın kontenjan 

meseleleri hakkında hükumeti
mizin vereceği yeni katarları 
beklemektedir. 

Çanak kalede . ..................................• 

Şe 
Ziyaret edilecek, 

heyet gidiyor 
Çanakkale §ehitlerini ziyaret 

heyetlerini götürecek olan Gülce· 
mal vapuru bu akşam saat yedide 
Galata rıhtımından kalkacaktır. 
btanbul meh'uslarından bazıları 

ve Şehitlikleri imar cemiyeti aza· 
ları, Halk Fırkası erkanı ve bir 
çok kimse seyahate iştirak ede
cektir. 

Çanakkale ve Geliboludan da 
vapura heyetler ve bir çok halk a
lındıktan sonra vapur boğazı ya
kından takiben Akdenize çıkacak 
ve An2\fartalar hiza:nna gidildik
ten sonra tekrar dönülecektir. Ça 
nakkale boğazı geçilirken Cüm· 
huriyct Halk f ırkaaı erkanından 
Ali Rıza Bey tarafından Çanakka
le muharebesi hakkında bir kon
ferns verilecektir. 

Dönüşte Mevliit da okunacak -
tır. Vapurda muzika ve saz heyeti 
vardır. Gülcemal vapuru cumar· 
tesi günü sabahleyin dönecektir. 

Adliyede 
Dehşetli bir kavga 

o u, birini 
vurdular 

On bir ay evvel, Fatihte oturan 
Siirtli kabzımallar arasında bir 
kavga olmuş, Hallo ismindeki 
kabzımal, Şeyh Aliyi yaralamı! 
ve kasten katil teşebbüsünden a
ğır cezaya verilmiştir .. Dün öğle
den sonra ağırcezada Hallonun 
muhakemesine devam edilmiş, 
maznunun vekili, müekkilinin ke
falete rapten tahliyesini İstemiş -
tir. 

Mahkeme heyeti müzakereye 
çekilmiş ve Hallonun kefaletle 
tahliyesine karar vermiştir. 
Kefalet senedi evvelce hazırlandı
ğı için Hallo biraz sonra serbest 
bırakılmıştır. Fakat Şeyh Ali ve 
taraftarları H:ıllonun serbest bı
rakıLmasına fena halde kızdıkla
rrından peşini takibe başlamışlar 
ve Hallo ağırcezn önündeki kori
dorlarda dolaşırken birdenbire ü
zerine atılarak: 

- Sen nasıl olur da elini ko· 
lunu sallıya, sallıya gezersin di
yerek gırtlağına yapışmışlardır. 

Bu tecavüz üzerine Hallo, polis 
yeti~, öldürüyorlar diye bağırma
ğa başlayınca ortalık karışmış, 
koridorlarda dolaşanlar kaçmış -
lardır. Boğuşmaya polisler ve jan 
darmalar yetişmiş, Halloyu kurlar 
mışlardır. Hallom.m başı yarılmı!
tır. 

Adliye koridorlarında Halloya 
tecavüzde bulunan Şeyh Ali, Ab
dullah, Mecit, Sabahattin yaka
Ianmı§lar ,jandarmaya te:.lim e -
dilmi§lerdir. 

Ekmek fiatları 
Istanbul Belediyesinden : Eylu· 

lün on dördüncü çarşamba gü
niinden itibaren ekmek sekiz 
buçuk kuruşta ipka ve franca· 
laya on üç buçuk 1 uru§ azami 
fiat vazedilmişt!r. 

E 
Musiki ve raksznuz ........................................................ 

Musiki San' a a ları 
Dün toplandılar, bir m1 siki ve bale 

mektebi açılacak, dansör ve 
dansöz yetişecek .. 

İstanbul Musiki san'atkiirları 
cemiyeti senelik kongresi dün 
öğleden sonra Cümhuriyet Halk 
Fırkası Beyoğlu merkezinde 
toplanmıştır . 

idare heyetinin senelik faaliye
ti hakkında hazırladığı rapor o
kunup kabul edildikten sonra aza
dan Necati Bey muhtelif sebepler 
dolayisile işsiz kalan cemiyet a
zasnıa çalışan azanın kazançla
rından yüzde iki miktarında le· 
berrü ederek yardımda bulunma
larını teklif etmiştir. 

Kongrede bu teklif etrafında 
müzakere ve münakaıa cereyan 
etmiş, neticede bu meselenin gö· 
rüıülmeıi için önümüzdeki cumar 
teıi günü saat on üçte ayrıca bir 
kongre akdedilmesine karar veril
miştir. 

Cemiyetin önümüzdeki sene 
zarfındaki faaliyet sureti hakkın
da da §U kararlar verilmiştir : 

Cemiyet merkezi yakında yeni 
ve daha müsait bir binaya nakle
dilecek, burada her hafta pazar 
teıi ve perşembe günleri çaylı 

danslar tertip edilecektir. Bu top
lantılara yeniden ihdas edilen 

muhip azalar girebilecektir. Ay
rıca cemiyet salonlarında aza ta
raf mdan alafranga, alaturka kon· 
serler verilecektir. 

Son l<anunla ecnebilere menne
dilen san'atlardan cazbantçılık 
ve dansözlüğün Türkler arasında 
da tamimi için kudretli hocaların 
idaresi altında bir "musiki ve ba· 
le mektebi,, açılacak, burada 
ıan'atki.r yetiştirilmesine çalııı· 
lacaktır. 

Kongre aynca ehliyetnameaiz 
musikişinasların san'atten men• 
nedilmesi için gelecek sene Hazİ• 
ranında hükumete müracaate ka• 
rar vermiştir. 

Ruznamede bulunan maddele
rin müzakeresi tamamlandıktan 

sonra yeni idare heyeti ıeçilmesi· 
ne geçilmiş. seçim neticesinde a• 
laturkacı san'atkarlardan kemani 
Necati, udi Fahri, kemani Cevdet 
Beylerle alafrangacılardna Salih 
ve Yanko Beyler yeni idare hey• 
etine ayrılmışlardır. 

Eski idare heyetinden Mazhar, 
neyzen lhıan ve viyolonist Nahit 
Beyler idare heyetinde ipka edil· 
mişlerdir. 

Çay, kahve, şeker güm0 

rüğü ve f iatları 
Eski siparişler ve yeni siparişler 
gümrükte ayni muameleye tabi değil 

Dünkü Son Poıta gazetesinde ı Binaenaleyh gümrükten elyevm 
(Mühim bir kararname) başlığı çıkmakta olan mallar ya Temmu~ 

1 
altında bir yazı vnrdı. Bu yazıda za kadar gümrükte bulunmuı, ya-

1 
hükumetçe ahiren ne§redilen bir but 31 May11tan mukaddem ıipa .. 
kararnameden bahsedilerek ı riş edildiği Ticaret odası komis
Temmuzdan itibaren gelmi~ ve 
gelecek olan şeker, çay ve kahve-

nin gümrükten serbestçe çıkabile· 
ceği ve fiatların düşeceği yazıl-
mı!tır. 

Matbaamıza bildirildiğine gö
re bu kararname yeni değildir, 

(10) Temmuzda çıkmıştır ve güm
rükler bu kararname ile muamele 

yapmaktadır. Bu kararnamenin 
asıl ruhu saklanıyor ki o da 2054 
numaralı şeker, kahve ve çay hak
kındaki kanunun {2) inci mad-

desidir. Bu madde de mevzuu 
bahs e§ya 31 mayıs tarihine kadar 
yapılmı§ olan mukavelelere müs· 
leniden gelecek §eker, kahve ve 
çaydan ibarettir. 

yonlarının verdikleri resmi veaika• 
larla sabit bulunmuş olan mallar.-' 
dır. ( 
Şu halde bugün yeni bir muka• 

veleye istinaden mal siparİ! edi· 
lirse o suretle gümrükten çıkması• 
na imkan yoktur. 

Hakikat hilafına yapılan ne!• 
riyattan maksat piyasada şahısla• 
rı malum bazı kimselerin fiatları 

düşürerek ucuzca fiat ile mal top• 
lall)ak ve sonra. pahalıya satmab_ .. 
rıdır.Bilhassa resmi bir kararnamo 
yi kasten yanlış anlayıp yeniden 
mal sipariş etmek ve mal buraya 
~eldiği vakit nman §U malımın çr• 
karılmasımı müsaade ediniz diye 
hiikumelc müracaat için bir vesi• 
le hazırlamaktır. 

Gümrük ve inhlsarJar Balıkçılık mlitehas-
lçin mütehassıs sısı zmirde 

Verilen malumata göre hüku
met Gümrük ve inhisarlar için 
Avrupadan ınütehassıs getirmek 
hususunda bazı teşebbüsatta bu
lunmuştur. Bu mütehassıslar 
Gümrük ve inhisarlar için ayrı 
ayrı olecak ve çok kuvvetli bir 
tetkikten sonra yeni vaziyet için 
bir proje tesbit eltirilmeıi teklif 
o:unacaklır. 

hmir, 14 ( A A. ) - iktisat 
vekaleti balıkçı'ık müfettişi Şev
ket Beyle balıkçılık mütehassısı 
Mr. Simson, belıkçılık gemisile 
körfeı dahi.inde y2p:nakta ol• 
du1darı tetkikatı bitirmişlerdir. 

Bnlıl<çı!ık gem:si Çeşmeye git· 

miştir. Yabnda orada!l lstanbu• 

la hareket edecektir. 



Sayıfa 4 

Bayram 
Bulgarlarla hangi yarış
larda karşılaşıyoruz ?_ 
Dün ıehrimize geleceklerini 

haber verdiğimiz Bulgar atletleri İ 
bu sabah Konvcnsiyonel ile Sir· 
keciye varacaklar ve sporcuları
mız tarafından merasimle karıı· 
lanacaklardır. 

Bu beyneJmilel . temas sporcu· 
larımız arasında fevkalade b~r 
alaka ile karşılanmıştır. 

Müsabakalara yarın saat 14,30 
da büyük geçit resmi ile baıla
nacakhr. Müsabakaların yapıla· 
cağı yer Kadıl<öyünde Fenerbah· 
çe stadıdır. Federasyon tarahn· 
dan hazırlanan program geniş 1 

ve mütenevvidir. 

iki komşu memleketin sporcu· 
Juğu üzerinde çok müfit netice
ler vereceğini tahmin ettiğimiz 
bt1 güzel spor bayramın2 ,. .• 
programı aynen yazıyoruz: 

Saat 14,30 • geçit resmi 15 · 
küçükler arasında 100 metre 
(seçme) 15,10 • 800 metre (bey· 
nelmilel) 15,20 - güJle atma 15, 
30 • 100 metre, kü~üler arasında 

Yar1n 100 metreyı Kazanmasını 
bekledlllrnlz kıymetli atlet 

· (final) 15,40 - 100 metre (bey
nelmilel) 15,45 yüksek atlama 
(beynelmilel) 16,5 • 1500 metre 
(beynelmile)J 16, 15 - disk atma 
16,30 - 200 metre (beynelmilel) 
16,10 · tek ac!ım atJama 16,55 
cirit atma 17, 1 O • 5000 metre 
koşu, l 7.30 · 400 metre (küçük-

Semih 
Jer) l 7,35 • 400 metre (beynel
milel) 17,55 • 100X4 (küçükler) 
18 • t00X4 (beynelmilelı 

programın telkinden anlatıla
cağı niere yarın yedi tane bey
nelmilel müsabaka göreceğiz. 
Bn müubakalarda sürat kısım· 
larında atletlerimizin kazanma
Jan ihtimali daha fazladır. Mü
sabakaların çok heyecanlı ola
cağı muhakkaktır. 
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Maarif vekili şeh· 
rimize geldi 

Maarif vekili Esat B. dün sa· 
bahki trenle An~aıadan şehri
mize gelmiş, Haydarpaşada ma· 
arif mensuplara ve diğer zevat 
tarafından karşılanmıştır. 

Esat B. , lstanbula dil kurul
tayında bu!unmak i:zre geldiğini 
ve burada yirmi gün kadar ka
lacağım, he ve orta rn2ktep 
muallim kadroları takarrür etmiş 
bulunduğu için kadrolarda yeni
den bir değişiklik yapılmilsınm 

"mevzuu bahis olmadığını söyle
miştir. 

Bir lngiliz filosu 
geliyor 

Yarın sabah lngilterenin Ak 

deniz ( onanrr. asıaa meuup bir 

filo limanımıza gelecek ve akşa

ma Varnaya gidecektir. 
Fifoya ~umanda eden amiralıo 

zevceıi Leydi Toltenhan dün 

Prana vapuriJe şehrimize gelmiı 
tir. Leydi Tottenban yarın amiral 

gemisine geçerek Varn&ya gide· 

cektir. 

M. Troçki gidiyor Teşekkftr 
Büyükadada bulunmakta olan Refikama muvaffakıyetle ame· 

VAKiT 

Yollar ne halde? 
........... ·-····---······-····--····--
Otobüsler 

Y edikule - Sirkeci 
hattından şikayetçi 

YedikuleeSirkeci hatbnda ça· 
lııaa otobüaçillerden bazıları 
dün belediyeye müracaat ede
rek bazı itler hakkında tiklyet
te bulunmuılardır. OtobllıçUler, 
Samatyada dar bir yo!da bava
gazı ve tramvay şirketleri tara
fındaıı aynı zamanda çukurlar 
açdarak otobOılerine geçfcek 
yol bıralnlmadığından şiklvet 
ve Balnrköy yolunun bir an ev· 
vel yapılmasını rica etmiılerdir. 
OtobüsçOJerden bir zat dün bu 
hususta demiıtir ki : 

usamatya Kaıakoluna yakın 

bir yerde bir gün haHgaz.ı, te
ıisat için çukurlar kazdı. Bu 
çukurlar kapanmadan tramvay 
tirketi yeniden ray döıemiye 
baıladı. Çukurlar kazıldı. Oto
btiılere iae geçecek, gayet dar 
bir yer kaJdı. f u yer daima teh· 
likelidir. 

Netekim dün akşam Cemal 
efendinin otobüsU çukura dOştO. 
Fakat büyük bir kaza o!madı. 
Yollaran bu halini görecek ma· 
kam yok mucur? 

Belediye bizcen mrJbteJif ve
silelerle ceza keser, sesimizi çı· 

karmayız. Otobf slerde çalışan 
biletçilerin ellerinden mikrop 
geçmt'S·n diye biletlerin tOkllrfik. 
lü parmakla değil de ucu Jis
tikli kalemle kesilmesine mecbur 
ediliyoruz. Eunu anladık. Fakat 
Bakuk&ye ;derk- ..fail )'O\ 

tamir ıçin lcapalı bu :uncuğundan 
bozuk, kaldırımsız yerlerden ge· 
çiy o ruz. 

Eusırada bir araba veya oto
mobille karşılaşanca iş feci bir 
safhaya giriyor. Toz, toprak 
müıterilerin üstünü batıDI berbat 
ettiği gibi tozlardaki mikroplar 
da müşterilerin ağzına, burnuna 
giriyor. Fakat bu tozlar görill
meyorda neden baıka kusurlar 
görülüyor. Biz buna ıaşıyoruz. 
Kaç gllndenberi dolaşmadığımız 
yer kalmadı, Samatyadaki yolun 
vaziyetini düzelttiremedik.,. 

Poliate : 

sabık Sovyet harbiye komiseri M. liyat yapan tebabet alemimizin Otomobil kaza )arı 
Troçkinin Çekoslavakyaya gide- iftihar edeceği pek yüksek bir 

ceği yazılmışt. kıymet ve fazilet aabibi mu~te· iki otomobil çarpıştı' 
Dün İstanbul Çek konıoloslu- rem operatör Burbanettin Bey hl ~ dJ 

gu .... ndan aldrg"ımız malumata göre, L • • rl de bir çocul§ u ez 
efendiye alenen teıekkilr erımı 

M. Troçki pasaportunun vizesi arzederim. Dün tehrimizde iki otomobil 
için konsolosluğa müracaat etmit, Zonguldak gazetesi sahibi ve başmuharriri kazası olmuttur. 
Çekoslavakya hariciye nezareti Kıra Oğuz Kazanın biri saat 12 de Bey· 
tarafından da İstanbul konsolos- oğlunda lıtiklil caddesinde ol-
Juğuna bu hususta salahiyet veril- B k d ·rb muf, toför Nikonun idaresinde 
mittir. r u a ıam an ı ı aren bulunan 2649 numaralı otomobil-

Bu ite müteallık muamelenin A SR "ı le Mehmet Hakkının idare ettiği 
ikmalini müteakip M. Troçki Çe- b'l 

2581 numaralı otomo 1 çarpıt· 
koslavakyaya giderek orada bu- Sinemada 

mıılardır. 
lunan bir kaplıcada iki ay kala- Andre LUriUet Kaza neticesinde her iki oto-
cak, sonra tekrar memleketimize ~ 
aönecektir. Cesur Kaçakçı mobil de hasara uğramıf ve meı· 

Çekoslavakya hüki'imeti sabık Tamamen Fran11zca ı6zlu I 'uliyeti birbirlerinin üstüne atan 
komiserin pasaportunu iki ay için filminde. Şoförlerin ikisi de birbirlerini 
vize edecektir. l••••••••••••••I dövmütlerdir. Şoförler hakkında 

~------•Bu hafta-------· 

Elhamra sinemasında 
Ejderin. Kızı 

Büyilk ve heyecanlı bir ser
güzeşt Mümessilleri : 

Sessue Hayakava-Anna May 
Wong. Türkçe kısımlarda 
Zehra Hanım - Zihni Bey 

Melek ainemaaında 
Demir Kafes 

Hakiki bayat sahnelerinden 
ahomıf bllyOk bir film. 

MOmeasili: 
Silvia Sidney; Türkçeli kısım
larda Y •tn Ye Kemal Beyler. 

takibat yapılmaktadır • 
ikinci kaza Haydarpqada ol· 

muf, orada oturan Hatice Hanı
mın 6 yaıındaki oğlu Feri dun 
saat 11 de Haydarpqa rıhtımı 

caddesinden geçerken toför lhsa• 
run idare ettiği 616 numaralı o
tomobilin albnda kalarak YÜcu
dunun muhtelif yerlerinden hafif
çe yaralanmııtu. Şoför 7akalaa-
mıttır. 

A • 1 L E 
Yalnız büyüklük aşk ve 

mıdır acaba ? •• 
MDterclrnl : Zonguldak meb'u•U 
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Maamafih, icadına başka baş

ka mefkureler, baıka başka 
emeUer ve beıka baıka ufuklar 
g6sterenler de •ardır : Ona di
yorlar ki ıade ve asude bayat, 
ancak baynğı ruhlara yaluşar. 
Hür ve yüksek ruhtann tabi 
olacakları kanunlar, bambaıka 
kanunlardır. V aıife bir yakıthr
mı.. ca; fazilet, aJelide bir zaaf· 
tar: Mutedil zevkler, masum 
eğlenceler; aile mahremiyetinin 
vakur ve ıade glizellildcri, ciddi 
v~zifelu, gilıel fazilet!er birer 
birer tardedilerek bunların ye

rine baıka başka saadet rüya
Jarı aksettiriliyor. 

Punlera göre aşk ve ibtirH 
haricinde biç birşeyde büyüklük 
yoktur. Ruhlarda derin ve on
maz yaralar peyda eden ne 
meşum vaazlardır bunları Ai
leden rabıtayı koparanlar, bu 
vaazlara bakarak hareketlerini, 
hem de mağrurane bir surette 
mazur ve tabii görOrJer, henüz 
uçurumun kenarında bulunanlar, 
ıc>zlerini kama1br1p gendilerini 
meabur bırakan bu iğfalkir 

vaazlar karıııında f arlunda ol· 
mıyarak girdaba sOrDklenir gi· 
derler Hülha mesut o!an ve 
her ıeyden bi haber olan• sair 
uvalhlar bu masalların zalim 
teıirlerinden kurtulamıyarak iyi
lik için yerablmıı olan ruhlarına 
bir gDn ftrzlcnerek ıeblrl mah-
sul nreceli tohumlar serpilir. 
O zavalhlar ki y6reklerinde far
bnalar l<oparan bu uğursuz ışık· 
lar o!masaydı, aakin Ye masum 
bir bayatın abenkdar ceryanını 

takıp edecekleri muhakkaktı. 
Biı, bu ı&zlerle muharrirleri, 

ibtira11 tasvir etmekten menet· 
mck mi istiyoruz; bayır.. ihtirası 
istedikleri kadar tasvir etsinler, 
fakat onu, muhik, makul ve se-

vimli şekil ve renklerde gcster· 
mesinler. Şimdi soruyoruz: Bu 
zevatın uerlerinde ihtiras, daima 

makul ve sevimli değil midir? 
Büyllk, feyıiver, Te mukaddes 
olmak Oue yalnız ve yalnız ih
tiras ı&ıterilmiyor mu? Bu yazı 
Jara g&re, aşk ve ihtiras; bir 
melike, bir aaoem ve hatta biz· 

zat ulubiyyet değil midir? ihtiras 
olmıyın berıey; botpeaentlik, 
ıoğuk miltalea, yakıttırmaca , 
mllrailik diye Yazedilmiyor mu? 
Ne luhRftır ? Asırlar tevnli 
ettikç garabetler, yeni yeni sıa· 
rabetlere istihale ederler. 

On ıekizinci asırda baz takdis 
ediliyordu, oo dokuzuncu asırda 
ibtiraı,te'lih edildi; bu bir terak
ki midir? Zannetmiyoruz. ÇlinkO 

eğer hazza mllıtenit ahlik, ruh
ları ftıtor ve rehavete dUçar ede· 

rek ifsat ederae ihtirasa mOtenit 
ablAk onJan yakar, kurutur ve 
imha eder. 

ihtirası tanir için, biraz daha 
ıert değilse de fakat daha mu

tedil Ye hazmı mümkün sözler 
bul.bilirdik. Fakat bu tecrllbeye 

teıebbüı etmiyeceğiz. Çünkil 
mabk6m etmek için bile olaa, 
iht;r~t- daha canlı ve daha uda· 
katli kelhııtli:!le tasvir etmek 
onua intitarmna İıi&::net etmek 
demektir. Yalnız levhayı !icmal 
içia ıu kelimeleri zikretmeki~ 

iktifa edeceğiz: ilk zihne 
şey, basit bir dütilncedir. 

Sonra kuvYetli bir hayal. 
ha ıonra tam ve kat'i bir 
fakat!,, işte bu sözler, b• 
tasvir ediyor. Bunun ille• O 

(Başlongıçta uyanık buluD 
Yazık ki insanlar, uyanık 
mak lllzumunu baılangıçt• 
duyarlar: Pek tabii değil ,.i 
Bir tebessümden, bir tatb 
den ne çıkar ? .. Halbuki 
uyudukça uyuşur ve orada 
düştükçe dnşman, kuvvetiol 
brır . ., Düşmanın zaafında. 
disini mühimsememek ~ 
mazeret tasavvur eden d 
bilibare vaki olacak mat 
için, aynı mazereti onun 
tine isnat edebilir: 

Böylece iki safaata a 
mntereddit kalarak mağl6 
Biri (adam sen de ne e 
yeti var?), Diğeri (artık İf 
geçti.) Demekten ibaret 
bu iki safsata, cf'sareti-
arttırmalı, ne de azaltmab 

Ruhumuzun huzuru ve i 
zin şeref ve haysiyeti ujr 
tedbir ahp basiretli davraJI 
ta geç ve erken hesabı ol 

Ailede kadının vazifeain~ 
vazif edeki safJığı, gilzelliiİ 
büyüklüğü tasvir ve ihbr 
muktedir olduğumuz derece 
~il. fakat muhatapılMJ~-"!I 
ril haysiyetinin müsaade 
kadar mabkiim ederken 
hitap ediyoruz? 

Size ey muhterem 
Bilhassa size ey kı,metli 
evet, size.. ıizki bir anae1e. 
vaya bir kaç hemşireye 111 

oiz; ıizkt biı gün evlenece 
yarın veya bür glhı mu 
ratınıza bir kadınla birlettit 
talisizliklerinizin ve mOn11ib 
liklerinizin ağır ylikUnO otl 

paylaşacaksınıL Size erk~~ 
bunun necabet ve ualetJJ" 
iyi muhafaza eden duy 
birini hatırlatmak iıtiyoı"' • 
his, kad1Da börmet biui, 
hörmet ki kadının bu 
teref ve haysiyetini, ırs ~k 
musunu muhterem tul..,..
ibarettir. ,, 

üçilneü f aabn aood 
tlNIMlııt" _______ ,,... 

Bir beraet ~~ ~ 
Dimitri isminde biri11oill ~ 

kolda dayak yemesinde• b 1. 
tiği için Cümburiyet f'~ 
aleyhine açılan dava b•~':,. 
karar dün tefhim edilllllf ~ 

Cumhuriyet gazetelİlld:.;,ı 
lan yazı Dimitrinin ihbar• ~ 
yazıldığı Dimitriain ıe~., ı 
aabit oJduğundan refikioaP~ f 
riyat mUdOrO Kemal Sali 
beraet etmiıtir. 

Çen berlltattıl 
bir sergi ... 

Teşviki sanayi Han•1111'~ ~ 
ve dikit mektebi talebetl 

fından yapılan eterlerdell ~ 
kep ıergi Cuma g&al 
beıte Çc:>berlitafl• la 
mektep dahilinde •9 

Mektep idaresi b~=;;,. 
bir çay ziyafeti • 



VAKiT ..... 

ŞARKTA BİR SEYAHAT 

Mongol - Türk izleri 
Abaka nedir? - Cengiz Han zamanından beri Türk 
Mongollardan itibar gören ruhaniler - İlhanlık ve yasa 

>.! Mardin vilayetinin Savur ve 
) ~Yat kazaları a.raaında ve Med 
~~rı üç dört kilometre garbind.e 
~tl İsminde büyükçe hır 
lilıı "•rdır. Bu köy Kut.ıt ve H~ : 
~•lunan cjvarındak1ler ııbı 
lt •bli ve çıplak kaya yıiınları 

dtfin mağaralar arasında, ü • 
~ •e incir kütükleri içinde; u· 
-~I\ evliya bataldı1darın.a 

~uı manzarayı bUtün huıuıi • 
lerile arzedeT. 

~ırlardan beri sofuların sile 
~ dığı maiaraları, mutekifleri 
~ ~ra.ber ailıyan 11lak kayala • 
-...... lll&aicaddeı ıu ıızıntılarını, ma• 
~ları ve zaviyeleri orada da 
''llrıünüz. Orada da AJJahtan 
1)\ 'aaun sevdiklerinden bahteder 

)etjfl'ftit papaı tipleri var· 
, lanlardan bir ahretlik mağa· 
~ tarafını itaret ederek Meli • 
\. llıa bakar orada, Deyr 
\ ahöyun içindedir dedi. Bu 
• 1nı"1nundan parmak bize ıuıuz 
1 e l11.~lı derenin öbür yakasında, 
~ek sislerin içinde uyuklıyan 
~ Ült bir manastır gösteriyordu. 
~ "1aıtırnı iç.ine giremedik. f & • 

) t kapısında mrhf ye benzer bir 
'
1
11 "•zarı dikkat' mi:ıi ıiddetle 
be~ekten uzak kalmadı. 
PaP&a okutna11nı bilmediği bu 

q~~ a"-ı- akaanı ile latreneili 
anunı ve ..ıı· M I 

"r]·J . rıuıı, Evet bu Y•~• ongo 

11 eı·m Ar i attını almadan 
~ andrldarı Estroneelo yazış; 

-ak gerekli. Papaa bu manaatı .. 
n •c · · ' CH • • nra ınını ırıali· 

lrtlı,Cı) kabul eden mecuıi bir 
erııe ait olduğunu ve kapının 
ünde gördüğümüz yazının o 
~ C~silcr tar fmdan kul!anıldı -
\iıı ıla\·e edince Kdlıt köyünü 
~i tarih görünütilndcn tetkik 

~k lazım geliyordu. 

1~ Acaba papasın Aba:kar dediii 
t~, ~11.t Hulagu'nun hıriıtiyan oi· 

ttt Yaka llhanın namı idi. Ve 
-b... Çek bu küçük rnan~tırda mı 
-"!\Ulu 'd' 1 1 ı. 

p•P~ın Melikülarz dediğine 
it •lırıa, manastırın hir İlhana 
~ "ld\lfunda şüphe kalmaz. Bi· 

t\tleyh ya Aba.ka o mananhr • 
~~tfundur ya manastır Abaka 
\ı, '~dan yaphrılmıttır. Her iki 
'~ töre de Kdlıt köyü tiddetle 
~d,r olacağımız bir yerdi. 
~İ.i liulagQ'nun oğlu ·Abaka 

'fl 0 rta çağ tarihimizin milli 
. . e ıııldıyan yüce ve bilgiç bir 
't~ darı idi. Alim, fazıl ve mil· 
'ıı, r...erdi. Laik idare o,nun Zll 

~ '*". rtda kat'i zaf erjni kaunmıı 
İ!ti~h>a.larının en tathırnı ver • 

t O . kardeı i Niküda Ah -
~1tt?i dünyayı din mü· 

trıl'lin hükmü altına sok 

· k Çl!kinmişti. O za • 
} ..... )( bilfuzlu olan cami ve ki· "''ln.. . 

t lce d1.tt_1bdadma ve hatta biz~ 
l~~ 1•ınin hıriıtiyan dininde 

'''ııt ~•na. rağmen (Y aaamn 
tl.d, tlrlir ve hakjın) olduiunu 
~ ~ treddüt etmedi. 

·~~b,~ ı>apaıın tanıtmak iıtedi· 
t h\ı 0 Abaka mıydı? Ve ce· 
~~~arıaatıra nasıl ginniı ve 
~b~Uftij. 
~ ..... _aya. kadar Mongol Türk· 
~~tler· · . -~ it. •nı Yakarlardı ve bü· 
r \te bı-aaı vicdanlarda it • 

'-lclanırdı. Maddi ·habra 

Jar ya ı iteler içinde kül halinde 
ve yahut abideler üzerinde yazı 
ve reıiım teldinde ebedilettirilir .. 
di. Fakat Hulagu'nun hıriıtiyan 
otlu Abaka Ue müılüman oğlu 
Niküdarın birer kabri bulunmak 
tabiidir. 

Hula,O ve Abaka devrini ya. • 

fMnlf methur tari~i Criroryuı 
ebulferece ıöre (Abaka Anadolu 
ve Suriyeden ıonra Baidada ora· 
dan da Hemedana aitti. Bayramı 
hırittiyanlarla birlikte kutluladı 
ve bayramın ikinci ıünü f ariıf ır 
kından Behmam isminde bir tüc• 
carın ziyaf.tine ıitti. Orada haı· 
talanarak iki sün zarfında vefat 
etti. Hicri Ut. Bu malCtmata ıö· 
re eler nakledilmemitıe Abaka • 
nın ceıedi Hemeclanda olmak jk~ 
trza eder. Fakat bilhaMa tıp•• fe 
ldciyatta büyük ilimler yetittir .. 
miı olan o umanki Aramflerin 
bUyük hükümdarı kesif bulunduk 
ları memlekete nekletmek çarele· 
rini dü§üneçekleri de tabiidir. 

Çünkü Süryaniler; kiliıe)crinin 
Akdenizden Hindistana ve Aıya 
ortalarına kadar nüfuz peyda et· . . 
tiği o devirde en çok; Türk Mon· 
golları dinlerine çevirmiye mu -
vaff ak olmutlar ve her unturdan 
fezla onlara iıtinat etmitlerdi. 
Türk Moniol ariıtokruiıi içinde 
Süryanii kadim dinini kabul et • 
iro ~jr&ı:ı r~n 1 r Jrf pr.e~f • 
ler vardı. Cernriz Han ~aıun .. 
danberi bu dinin papa.lan ruha .. 
•il•ri TYJ-k Moaaollardaa j\ibar 
buluyor, aüler yüz görüyordu. Bir 
~ok prenıler Süryanii k4\dim ma
nastırına kapanmıı p~paa bilo ol· 
muıtu. Patriklik merkezi .olan 
Deyr zaf eranda da anlattıkl•rm• 
göre bu prenalerden bazıları pat• 
rik bile intihap eclilmiılerdi. Hula 
g'Unun zevcesi Tıkrç anneıi Kqt -
nu hatunlar Qfl Süryanii kadim dj 
ninde birer prenşeıtiler. 

Nihayet prens Abaka; Uhan 
bile olmuıtu. Şu halde cen•zeai ~ 
nin ruhani merkeze nakli hem di· 
ni hem milli bir mesele idi. 

Kılht'teki manaıtsrın iami 
Deyr marabaydw. Bıı iıim manu 
trr manuma gelen arapça da yer 
ve aziz manasına aelen Süryantce 
mar kelimelerile Bey manasına 
gelen türkçe baydan olmadır. Ve 
Kutlu Bey manastırı manaaınadrr. 
Buna göre ı•nç iken Abalcan.ın 
terbiye edildiji Yer olandı da b· 
bul edilebilir. Abaka lıakikaten 11• 

kı bir hıristiyan terbiyeti ıörmilt· 
tü. Çünkü: 

llhanhja ıesilirken yuanın 
tam ve mutlak hakimiyetini ilin 
etmeaine rağmen Aba.ka ~uklu· 
cuncl&n beri aevdiği hıriıtiyanb • 
ia. ölene kadar aad•k kalmııtı. 
Bunun içindir ki ıenç iken Sürya 
nilerçe aziz bir beydi ilhanhktan 
sonra veli derecesine sıkarsldı. 

Bugün bile ıiıe rehberlik eden 
babası evinden Pavluı'dan Me
tadadan bab1tder sribi haber v~
riyordu. 

Fakat burada batka Mopgoliı· 
leri aramadan evvel Abakadan, 
bu Türk büyUiilnden biraz daha 
bahsetmek sırasında bir it olur. 

Abakanın llhanlıia ilinı mü· 
him bir hadise Ye bir dönllm 
nokt111 teıkil eder. Türk M~o
szol imparatorlUj'uoun himi 

(Temel) ve dayalı olan Yasa bu 
inti hapla hökuın ve oüfuzundın 
bir miktarını kaybetmişti. 

Her ne kadar Abakayı da ya
say, uydurarak bir kurultay ..seç· 
miş ise de bu kurultay milsta· 
kil değildi. Holagllnlln zevcesi 
ve bıristiyanların azizesi impara· 
toriçe Tıkıç etrafında toplanan 
katolik Ermeni ve ıiiryanii ka· 
dim kiliseleri bu kurultay üze
rinde göze batar bir tesir y~pa· 
rak ya1&yı zaif dütürmüşlcrdi. 

Leon Cabun lntroduetion l 
L'bistor de l'asie sinde bu inli· 
haptan bahsederken der ki: 

[Ermeni ve aüryanii kadim kilise· 
leri müteYeffa imparatorun yerine 
Abak~nıo intihabı için impara• 
toriçeye müracaat buanaunda 
ittifak etmiılerdi.] 

(Abakanın ilk eseri bir beyan· 
name neıretmelc oldu o beyan· 
namede yasanın tamamiyetibi 
vilrayeyi . teabhnt ediyordu. Bu 
müslümanlığa karı• da bir darbe 
idi. ·Abaka ıile hıriatiyanlar ha· 
kim oldukluını ıannediyorlmrdı. 
Fakat ıaldanıyorJardı. Çilnl:ll 
Abakaya göre bir tek bakim 
Yardı oda yasa idi.) 

ister yalmz tabım içinde geç
mi' bulunsun ister cesedi top
raldarında gömlllil olsun Kıllıt 

köyü bu aziz tflitk ile sonüna 
bdar iftiha~ edelJilir 

Çünkll Abaka mllletlnln refah 
ve saadeti, milli kanunun masu
niyeti için kendi şabsinı feda 
edebilen kahramanlardandı. 

O devirde Türk Mongollann 
arasında müılümaohk da çok kuv· 
vetli idi. AIJlme toı fibi 'sahi· 
bnddivan gibi din uluları Türk 
mUılümınlıj'ıoa kuvvet aıamet 
Y<r°yordu. Camilerde nüfuz pek 
fazla idi mezhep müftüleri ordn 
kumandanları kadar kuvvetli idi. 

Abaka mana.stır~ara ve papas
Iara olduıu aibi bu mljşlüman 
tesiılere de mümatıt etmedi. 
Liyık ve milliyetperver "fUrk 

idaresioin üıtUne .toz kondurma· 
mık i~n bu ıııüfuzları, saltanatın 
bütün iıtinat noktalarını iıtibfaf 
etti. 

Onun içindir ki Kıllıt köyünün 
ıu kGçük mınaahrm da Aziz iımi 
anılan Abaka on yedi sene ıli· 
ren llhanbğı zamanında dini, 
meıbebt ve ırki ne 0Jur1a olaun 
imparatorluğun bütün te~aaaını 
Türk harsına ısındırmış ve on
ları ayrı ayn memnug edebilen 
bir medeniyetin devolopmanını 
temin etmlıti. 

Bu l<anaatlen sayesinde Aba
ka o kadar kuvvetli ve nafiz 
idi ki Pekinin banisi [Bodist Ka· 
an Kubilay bu kiliseler mahmi
sine tevcih beratı göndermekte 
istical etti. Leon Cahun) içinde 
milli tarihimizin çok şanJa bir yap
rağı okunabilen bu köyUn yerlisi 
hanki millettendı? Arap~a konuş
tukları halde Araplara biç ben· 
zemiyorlardı. 

Kafalarında ve gövdelerinde· 
ki çizıileri renkleri hep biz-

den ıörmiye ba,lamııhm. Evet 
bu hariıtiyaelar yakııı Kom• 
ıulan Müılimanlarla aynı . k6~·. 
ten idiler ve bonlar hiç fÜp· 
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Hi1istiyanlıktan Müslümanlığa •• .... .,. ...... ., ................................................................................... -. ....... .... 
• • • Bir lngiliz ka ı ·ı nıçın 

Müslüman olmuş ! 
Bu lngHiz l'"adınına göre harem hayatı: 
Abdülhamidin sarayındaki cariyeler 
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Şafak söktüğü zaman sarayın 
~i bir mahter ılbiydi. Kadınlar 
e,yalarını toplamq. ye aandıklara 
doldurmutlarcb. Saraydan çık • 
mak dakikuı hulGl ettili zaman 

NJçln MUslUman olduGunu . 
anlatan lngltlz Misi 

kı.dınlar o kadar y.orulmuı, o ka· 
dar yıpranmıılardı ki, hepsi de 
... ini çıkarmadan 1"8 itiraz etme
du çıkıp gittiler. 

Harem hayatının en mühim 
mueleai, daima aüzetliğini muha
faza etmektir. Onun için orada 
hayat, dedikodular, hamamlar. -yemekler, haremin di~er d ire1e· 
\of.W •bmet ~en deetıatra -+ulriı 
'bt.ılan ziyaretler içinde geçer. 

Ara11ra taraya bir takım ka • 
dınlar çeılt Çefİt kuma§lar getirir, 
mUcevherler taıırlar. Bunları gör 

mek ve içlerinden bir §ey beğe -
nip aattn almak, harem halkının 
en bellibaılı j§lerinden bil'idir. 

Haremle harici aleın arasında· 
ki vasıtalar, bir bu kadınlar, bir 

dt haremağalJ.rıdır. Kadınlar • ·• 
cak bu vaartalardan is ·fa de ede· 
rek dilediklerini aldırırlar ve an· 

cak pek müıteına terait içinde ao 
kaga çıkarlar. Çıktıkları zaman 

da ancak eski kapı yoldat larmı zi 
yaret ederler. 

Abdülhamiclin haremaialarİ° 
300 habetliden müteıekkil bir or 
du jdi. Bunlar ıırmah üniforma• 
lar ıiyerler ve sarayın ihtitamı • 
na renk katarlardı. 

Çocukluklannda etİT ediJereli 
ıarayda 7etiıen bu •lalar içinde 
büyük servetler edinenler pek çol< 
tur. Hatta bunların i~indo ıiye.si 
ııüfuz sahibi olanları da 'tardı. 

Ağaların hMında bulunan ı~ 
lın rütbe ıve elkabı Yardı. Hatta °"' 
na ''taadetJu,, dahi denilirdi. Kız-

larağası diye tanılan bu adunnı~ 
nüfuzu o rkadar geniıti ki, icabm. ı 
da bu nüfuzla hUkGmet üHrind• 
de tesir icra ederdi. ÇünkU ken • 
disi paditahın en yakın adamı 1 • 
di. Padi§ah da devletin en gizli 
ıırlarını bu adama tevdi etmekteıa 
çekinmezdi. ~ 

Harem hayatının bqrndaıı 
sonuna kadar entri'.ka isinde ,.üz• 
düiü ıüpheıizdir. Çilnkü her ka.• 
dının bütün hi gücü, paditahnı 
göıUne girmek ve rakibi olan ka.• 
dını onun &özünden düıürmck • 
ti. Bu çeıit kııkançlığı, en kor • 
kunç derecelere de varabilir ve 
bunlar kıskan~lık teairi altında 
en müthiı intikamlara Airi.ü'acaat 
ederler. 

Bir kaclınm diğer bir kadınla 
uğra§maaı ve onu dütUnnek için 

türlü türH.i hilelere müracaat et • 
mesi, harem hRyatının merak ve 
:zevkle temaJıı ettiği komeailer • 

dendi. Bu gibi hadiseler, günürı 
birinde paditahın güzel bir kızı 

beğenmcsile baılar. Padiıah, böy· 
1e bir kızr beiendi mi, birkaç sün 
eonra onu istetir ve bütiln harem 
bu aöze siren aüzeli huırlusı&IC 
için ayaklanır. 
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he yok ki Mongol Türkı.erdendi. 

Böyle bir hadise, bir oClalıiın 
hayatında en milhim dönüm nok• 

Birisine IOrdum : 
- Si~ n~ liaan kuJlanırstnıı ? 
- Hem Arapça konuıuruz 

bem Juraoice demez mi ? 
- Turanice mi konuıuyorsu· 

·nuz? 
- Evet Tu~anice. 
- Bu Turaoice :nasıl bir Jisan-

d,r. Ve nerelerde konuıuıur. 
- Bu bizim ,ocuklarımızla 

konuştuğumuz milli lisanımızı 

dar. Ve bGUin Sedyıt kazası· 
ıııa hıriıtiyanları bu diHc konu• 
şurlar dedi. 

- Kılht ne deoe"tir? dedim. 
Uııktıı ufku burgu1ayao )'O u::ı 
geçtiği dar bogazı göstererek! 

- Burası ıyoliı boğup lcitle• 
diğioden olmalc gcrekki buraya 
kılht iımini vermi,ler, dedi. 
Abakanın bu çocukları haya .. 

Jimi genişletmi,ılerdi. 
Daranan sarıklı, sakafü ve kaim 

elbiseli, ağır ordularile iakenderin 
tunç miğferli, hafif giyinrnif çevik 
ordularından baı'<a lnllıtttan ge
çen bu tarihi 'Yol üzerinde yü
rümüı ne kadar göç ve akm var 
ise hemen heps:nio asil ırkımıza 
mcuıup olduğunu hahrl dım. 

Hasan Reşit 
Muş meb'usu 

taııdır. Bütün gün kadınlar onun 
aaçlarını taramakla, onu ıilı1e .. 
mekle meıgul olurlar. CZbdenin 
vücudu yıkanır, oğulur, tırnakla .. 
rı açık luıranfil rengile boyAJlır, 
ve altın saçları fırçalanır. 

Süslenme ve giyinme iti ta • 
mamlandıktan ıonr~ odalık, kut 
tüyü yaatıklar araıında oturur vo 
bekler. 

Bir gün iene odalıklardan bi .. 
ri bu şekilde ıüalenınif, haıırlan-
mıı ve köJeye ıeçmitti. 

Fakat rakiplerinden birinin iç.i 
fıkır fıkır kaynıyor, ve rakibe, 
kendiıini unutturacak olnn bu ktı 
dını öldürmek için ç.are arıyordu. 

Odalr'k tam yerine oturduktan 
ve efendisini beklcrniye batladık
tan sonra hizmetçilerin biri ona 
bir tabak ~ker getirerek takdim 
eder. · 

Odalık bunu ayrı bir iltifat 
j zannederek yemiye 'ba§lar. Çok 

1 

cc~meden kız csrarcnaiz nğrılar • 
1a kıvranır ve bir iki ~aat ıonrıa 
netice pnditaha arzedilir: Padiıa 
hın ho~una ıidcn,, onun wafm ... 
dan sevilen ve istenilen odalık, 
ansızın ölmüttü. . 

(DeYaın edecek) 

• 



Sa 6 VAKiT 

Derin bir uyku içinde hezeyanlar, kabuslar ve ... Ahmet 
AdiJ~!l . ~a>:_ali göründü_;_ ~~J~~ğa_n ~~çük anahtarı aldı .. 

tı. Hezeyan bat gösteriyordu. Fa: 
kat bu hezeyan o derece inkita ha 
linde idi ki bir ara gözlerini açb• 
ğı, etrafına göz gezdirdiği halde 
geçen hadiselere ait hiç bir teY 
dütünemedi, biç bir teY hatırla· 
yamadı. 

Yeni Filim/er 
Şehrimizin maruf sinemalarındaki yeni filimler gÖsterilnıe~ 

baılanmadan evvel karilerimize resimlerini ve hülasalnrını bı 
dirmek üzere açtığımız bu sütuna bu hafta içinde dört sineoıad• 
gösterilecek yeni filmleri yazmıttık. Bugün de Glorya sinelll,. 
aında bu akıam baılıyacak "Demir Kapı,, filmini yazıyoruz :. .. . _. ... 

Glorya Sinemasında -·-·------------
Demir Kapı 

,Şarl Bua;ye - Kona Goya. Aııdro Eerle1, 

Haf ızuı karı tık bir halde ol
du için gündüzkü avın muhtelif 
aahnelerile daha evvelki bir av ı 

Ahsen Be, .b•rıın bir halde ratİlrken llez9'8nlar geçlrlyorchİ . eğlencesinin sahnelerini birbirine ı 
Nihayet, bır kadın münue- Ve bu ıuretle mecruh koca kanıtınyor, gündüzkü avı birse· 

~ti akıllarına geliyor. Acaba?.. kötkte, kendi bqlannm derdine ne evvel cereyan etmit gibi gözü- / 
Dıye. ıoruıturuyorlardu. . düten hizmetçi, uıak ve ahçıları nün önünde müphem bir ıurette ) 

Nihayet serkomiserle bir polis ile yalmz kalmııtı. Onlar bakir canlandırıyordu .• 
geldi. Mecruhu gördüler. O derin ve kimıeıiz olan efendileri öle- Ya kaza •• Ya cinayet? ••• Bunun \ 
b~r u.ykuda olduğu için etrafında· cek olursa ne olacaklarım dütünü- kurbanı kim idi?· 
kılerı, Ufakları ve misafirleri iı· yorlardı. Uykusu, rüyalan hafif bir gü· 1 
ticvap ettiler. Zabıt tuttular ve rültü ile inkitaa uğradı: Bir kapı- \ 
tahkikatın tamikine karar vererek * * * mn açıldığım duydu. Birdenbire } 
gittiler. Miıafirler gittikten pek az ıon· batım hafifçe çevirince kapının 

Aktam ,henüz güneı batmadan ra Ahsen uyandı, odası derin bir önündeki adaımı abajorun karan· -
evvel doktor Şevket Bey mecru- sükut içinde, yatağının yanı ba- lığına rağmen tamdı: Ahmet 
hu görmek için tekrar geldi. Fa· tındaki küçük maıarun üıtünde Adil gelmi,ti .•• 

Bu akpm Glorya stnemumda bqlıyacak otan "Dernlr Kapı., tumınden b!r safl1ll 

Amerika flllml ı ziyaretler tevali eder. Evle~ 
kat etrafında bekleten doıtlanna yanan limba ile hafif aydınlık idi. - Sen miıin Adil? 
daha fazla teminat vermeden: Kendisini morfinin teıiri altın· - Evet •. Beni çağırmıısın, gel-

- Şimdi uyuyor,, dedi. Eğer dan biraz daha fazla kurtulmuı dim •.• 
bu uyku tabii uykusu olsaydı fev- sanıyordu. Parmaklannı oynatabi- - Seni ne kadar sabırsızlıkla 
kalide mükemmel bir iıaret olur- liyor, yumruğunu ııkıyor, hatta bekledim .. 
du. Fakat bu uyku henüz morfi· kolunu kaldırabiliyordu. Bununla - Nasıl, biraz daha iyi miıin? 
nin tesirinden ileri geliyor. Diğer beraber müfekkiresi dalgalı bir - Hayır, ölmek üzereyim .. 
taraftan harereti de fazladır. De- halde, müphem, aayri kabili idare - Böyle ıeyler söyleme. 
mek ki ıvücut mücadele halinde - kat'~a 1'1~ idi. ~»~ ~ill'f! ~ 
dir. Acaba liarareti dütürebilecek Fakat bu zihni keımekeı onda ğunu ı&YJeai.~- · :Aiıl~ı1an ö iııne 
miyiz?. Size hayırlı teminat ver· bir hezeyan tevlit etmiyordu • mahkUmum .• Söylediklerini duy

(Deomnı var) 
meie muktedir değilim. Olabilir Lambanın pek yakında olduğu i- dum. 
ki birdenbire fenalaıır ve olabilir çin zıyaaı Ahseni rahatsız ediyor· 
ki bu hal bet altı gün devam eder. du. Elini oraya buraya uzatarak l==ı============= 
Her halde hayırlı haberlere bir nihayet masanın üstündeki zili Yunanlstanda 
haftadan evvel intizar etmemeli- b ld ld 
yiz .• 

Fakat Ahsen Bey morfinin tesi· 
rile kendinden ıeçmit bir halde 
olmakla beraber doktorun dediği 
gibi tamamile uyumıyordu. Hatta 
etrafında geçen feyleri müphem 
bir ıurette anlıyor, hararetin iki
de bir baygınlığa aevketmeıine 
rağmen arada bir söylenen ıözleri 
~uyuyordu. 

Setler bazan kulaima çok u
zaklardan geliyor gibi belirsiz 
akiıler yapıyor, hazan da bir te
neke gibi tahrit ederek çarpıyor· 
'du .• 

Doktor Şevket Beyin" ıize ba
yırlı teminat veremem,, sözlerini i
t İtti. Bundan kurtulmak ümidi ol
madığı neticeıini çıkardı .• 

Bu tethiı ile aıağı yukarı Cilü
me mahktlm olduğuna kanaat ge
tiren Ahsen acaba daha ne kadar 
Y&f•yacağını öğrenmek iıtiyor, 
derhal Ahmet Adilin yamna çai· 
nlmaamı istiyor, fakat bunlan 
ıöylemiye muktedir olamıyordu • 
Gözleri kapalı idi. Açılmıyordu •• 
Bq dönmeleri muhakemelerinde 
inkitalar yapıyor, birbirlerile rabı
tuau keıiyordu. Nihayet dokto
run tu sözlerini duydu : 

- Artık yapılacak hiç bir feY 
yoktur. Onu istirahatinde yalnız 
bırakalım .. Ne kadar çok uyurıa 
kendisi içiQ. o kadar hayırlıdır. 

Alqam aon trenle lıtanbulda o
turanlar lıtanbula döndüler. Ci· 
vardakiler de evlerine gittiler. Q. 

rada kalmak iıtiyen bir iki kiti 
'doktorun ,vücutlannın lüzumıuz 
oldufunu 13ylemeıi üzerine erteai 
ubab gelme1_'.İ tercih ettiler • . 

u u, ça ı .. 

Hemen odaya Ahıenin en ya· 
kın Ufağı Ferit girdi. Bu orta boy· 
~u ,zeki, orta yatlı, terbiyeli bir u· 
taktı. Ahsen Bey: 

- Ferit, lambayı ıöndür, rahat
sız ediyor. 

Dedi .• 
- Beyefendi, karanlıkta kalma 

ruz iyi olmaz. Umbarun üstünü 
kapatayım. 

· Bu ıöze Ahıen cevap verme· 
diği için Ferit limbamn abajo· 
runu koydu. Bu ıuretle oda koyu 
abajorun ancak üstünden tavana 
akseden ziya ile geleni ıideni gö
rebilecek kadar aydınlık kalmıtb• 

O ıırada yorulan Ahsen telUar 
gözünü kapanuıtı. 

Efendiıini uyumak üzere ıanan 
Ufak çıkmak üzere idi ki açtığı ka· 
pımn itiğinde durmaya mecbur 
oldu. Ahsen Bey : 

- Ferit, dedi, bu aktam hem.m 
bir çaresini bularak bana Ahmet 
Adili getireceksin •• 

- Peki efendim ••• 
Bu sözleri müteakip mecruh 

kapının kapandığını duydu. Göz
lerini açb. Ufak oda da değildi. 

Tekrar çaimnak lazım mı?. 
Ahıen kendisinde seslenmek için 
kuvvet bulamadı. Eaaaen neden ça 
ğıracaktı?. Ferit onu ititmiı, ne 
iıtediğini anlamııtı: Adil hemen 
çağnlacaktı. 

Bu dütünce Ahıeni tatmin et
ti. Bu itminan ile müf ekkireıi bir
den biç bir ıeyle meıgul olmıya· 
rak botabveren Ahsen tekrar dal
dı, uyudu ••• 

Ma•mafih o arada harareti 
birdeıabiro -t\ibelmeJe bqlamıt· 

.....-.. -.-. ..... -----·····-
Askeri cemiyet 

Venlzelos intihabat 
propagandası peşinde 

Atina, 14 ( Husuıi muhabiri
mizden ) - Son rabat11zlığmdan 
tamamile iyileıen M. Venizelos, 
buglln tekrar intihabat turnasana 
çıkmıştır. Mumaileyh evveli ko
rente gidecek ve orada siyasi 
bir nutuk irat edecektir. Halk 
kendisine parlak bir reımi istik
bal hazırlayor. 

Atina, 14 (Hususi muhabiri
mizden ) - Buraya gelen malü
mata göre merkezi Selinikte 
olmak üzere kOçilk zabitler ta
rafından ikinci bir askeri cemi· 
yet teıkil edilmittir. Bu cemiye
tin de gayesi ciimburiyeti koru· 
maktır. 

Yunan borçları 
Atina, 14 (Husui muhabirimiz

den) - Londradao gelen tel· 
grafnamelere göre Yunan hilku
meti ile Yunan düyunu lngiliz 
hamilleri arasındaki itilaf dün 
imzalaomıthr. Bu yeni itillfoa
meye göre bu borçların itfası 
için timdiye kadar verilen tak
sitlerin yüzde otuzu nisbetiode 
bir mebliğ tabıis edılecektir. Bu 
tart diğer borçlar için de mute
ber olacaktır. Bu sureti tesviye 
neticesinde beynelmilel muraka
be heyeti, Londradaki müzake
ratın neticesine intizaren kendi 
emri altında bankada tuttuğu 
1eki• yOz milyon Drahmiyi Ya· 
nan hlikimetine iade edecektir. 

Meıhur Sing Sing mahpuıha· ona teılim olamk ve beraber f)J' 

nesinin kalın, kargir duvarları a- bir adada namus dairesinde ~ 
rasından bir delikanlı iki gardi· fıp bir ev kurmak dütünürkeıtt 
yan nezareti altında geçiyordu.... Jiı Morganı rüyasından uyan~ 
Onu dairede isticvaptan sonra Kendisini bir kaç gündenberı 
kırbaçladılar, mahpus üniforma· lf kip eden bir taharri memurll 
aını giydirdiler. ve yanında yal- kadqlanna onu tutturur, g. 
nız hemtireıi Anna'nın fotoğra· ı ~ kız bundan f evkalide keder e 
fı ile bjr paket sia~a bıraktılar.. f'ı 
ismi ent' ir. rm·? uz a : M-ısan ...,ı..r- 1' .. ~lh'""-

Men'i müskirat kanununa kartı sırada Butch bir ısyan terti~ ....-ff 
gelmittir ve ıarhot halinde otoıno- mitti• Mor•- da teklif edjldl_:~ 
bilinin önünden geçen bir kimıe· de kendi kısa serbes liği eı~~ 
yi çiğnemittir. Cezası on senedir.. da aşk uğrunda namuslu o? 

Daracık bir höcrede üç yatak karar verdiğinden bu teklifi I 
üstüste .. En üstteki boştur. Onu deder, ve bitaraf kalmak da 1 .~ 
Kent'e verdiler. Burada Butch ve eder ... Hatta asileri ele •e~] 
Morgan'ı kendisine arkadaş ola- r~ 
rak buldu. Daha hafif cezalıdırlar. mükafat olarak kendisi ıe f 

bırakılacağına dair müdür , 
Biribirlerine ıui muamele eden bu 

tarafından verilen teminata 
iki mahpus yeni gelene dahi ezi· 

ehemmiyet vermez. 
yet vermeğe batladılar... ~ 

Bir gün Anna'nın fotoğrafı Nihayet ısyan vuku bul ~ 
Morgan'ın eline geçince hayran sırada mahpushane müdüriİ J 
olur ve sonra kardeıine ziyarete sui.kaste sebep olanları me~~ 
geldiğinde onu yanında görür ve çıkarır ve müsellah kuvvei ':ti 
beğenir ve hatta yakında çıkınca kiye vasıtasile ısyanın büyü~t;tr 
gidip bulmağa karar verir. fakat mini olur. SükUnet iade iti 1 
maalesef bir tesadüf buna mani Morganın müstakim hareketi ~Q' 
olur, terhisini tehir eder. ı· JWJ·. disini kurtarır. Tahlis edi ıt• ., 

Yemek esnasında Butch bir bı- d _wt1,v ür Bey ona namuslu ya§.....- •ti 
çak çalar ve masalar altından el- et1:1 

nasihat eder. Morgan söz f.AtJl. 
den ele kaçırılır ve nihayet Kent· (tP'j 
in eline gelir ki onu saklamak Nasıl ki Anna'ya da ıöz .~e ııe':. 
mecburiyetinde kalır • yemekten ve hemen sözünü ispat içuı b~ 

terhisini bekliyen Anna'Y• I J 
sonra höcrelerde yapılan yokla· i 1'".. 
madan kaçırmak için Kent acele- aıkını olanca kuvvetile b• 'İ 
den tatırır ve bıçağı Morgan'ın Nihayet hapishanede batbl~•:,1; 
yatağının üstüne atılmıt elbisele· atk serbest ve namuslu ır 
rin arasına saklar. Maalesef bıçak ile devam eder, gider ...• ,_,,/ 
orada bulunur ve Morgan'ı zın· ııııııırıııı m"n:ıırımuııııımnııııı• 

dana atarlar Morgan dayanamaz Ha Ik evi 
hastalanır ve hastahaneye nakle- konferanslar• -~ 
derler. Orada bir hasta mahpuı ~O" 

ölür, gece kendisi cesedin yerine 
girer ve ertesi gün cenaze otomo· 
bili onu götürür. 

Morgan böylelikle nihayet kaç 
mağa muvaffak olur. ilk iti bir 
kitapçı dükkanı sahibi olan Kent· 
in hemşiresi Anna'ya gitmek olur. 
Dükandan içeri girince Anna o
nu gazetelerde fotoğrafı netredi· 
len hapishane kaçkım olduğunu 

tarur iıe de kimseye söylemez ••• 
Mahpus karde,i için konuttukça 
ikiıinde de yekdiğerlerine kartı 

bir muhabbet Ul&mr ve böylece - . 

Bugün Halkevinde ınuta.t dl 
feranslarm yedincisi, Berlı:JI 
rülfünunu tarih şubesi tal:fıodl 
den Halil Şaban Bey tar 

verilecektir. "'J 
Mevzu : ( Alma.~~ada ~~,İ 

tahs ı l) dir. Gençlıgı ~e ici~ 
atiyen Avrupaya tabs ıle g b'-
gençlerle darülfünun t:::,,~ 
alakadar edecek bu ko ti_., 
kaçırılmam ~sı çok şayan• 
yedir. (t8) 1 

Konferans tam saat 

baılar. 
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Balık eti moda. 
~~a, zalim bir hükümdar 
~~,~'. Herglin aklına eseni ya-

• 1fıne geleni herkese kabul 

\'" zalim, satvetli bir hü· 
'• kdar! Bugüne kadar bu dün
~Ce •dıııları için en esasla moda 
s~~c! \e nahif görünmekti. Bu 
~tlii t? kadınlar kendilerini türlü 
~~~ •şkencelere uğrattılar. Aç· 
~~ .. tahammül ederek, susuzluğa 
-cua 

t•fı t gererek hep zayıflamaya 
bş ıler ve zayıf ladı!ar. 
Qll d" tthb un}'a kadınlarının bu işte 

erle · ı ~- rı, ıerkesten evvel, sine· 
~i d•rtislleri idiler. Günde bir 

onıatca b' 'k' 1 tnıut . ve ır ı ı e ma veya 
Hist1e:'Ye..~ek incelmiyc çalışan 
k ' dunya kadınlarına Ör· 
I teşkil ettiler ve nihayet ka· 
~ar layıfJadılar. 
akat moda, kararsız birşey
. Onun hükmü fanidir. Ince

e;..~oc!aaı cıa bu hükmün hari-
ı~ ö ' \ .~ kalamazdı. yle de olc.u. 
t~ ll"ud'un bütün r.rtistlerine 
~derd ' w. . .. 

' ıgı son tamıme gore 
-o dan l:öyJe bütün artistler 
llıb l A u o~acaklar. 

~ij \'t\ıpadan Holivud'a giden 'tt ~isUrsula Jeans bu yeni 
~tb~~tneyi alır almaz, tuttuğu 
~tk ıı hemen bırakmış ve 
\.~s gibi rahat rahat yemek 

~~ lıvud'u bu şekilde hareke· 
~----

te sevk eden amil şu : Tombul
luğun kadın vücudundaki tedev
vürleri ~aha tabii göstermesi 
ve gozun bu tabii hatlardan 
daha çok haz duyması. 
Kadın modalarının iki de bir 

de değişmesinin sebeplerine akıl 
erdiremiycn erkekler tombulluk 
modasının revaç bulmasından 
şikayet etmiyeceklerinde şüphe 
yoktur. Onların bu hadise kar
şısında düşilnecekleri bir şey 
varsa, bir gün tombulluk moda· 
sının da incelik modasırıın aki
betine uğnyacagıdır. 

KadınJarın bir kaç sene evvel 
niçin zayıflamaya koyulduklarını, 

şimdi de niçin lombullaşmayı 
tercih ettiklerini tahlile imkan 
yoktur. 

Bu gibi işleri, iç yU:ılerini ara
madan, hatta aramıya lüzum gör· 
meden kabul etmek daha doğ
rudur. 

Kürkler ucuz 
Bu sene kürklerin her yerde 

ucuz olacağı, belki şimdiye ka· 
dar görülmemiş bir surette 
ucuz'ıyacağı anlaşı1ayor. l:'ur.ua 
S:!bep'. eri fiatlarm düşmesidir. 
Londra piyasasında kürklerin 
fiati, <!ört sene evvelkine nis· 
betle üçte bir derecesinde düş
müştür. 

I<azamı idi, Hayır ... 
~. f&o .. 
~ı... , tarafı 1 inci sayıfada) 
d "'t ~d·1· 
'lt._ 1 trken cesedin yanında bir 
~~h. ~a bulunması bir cinayet 
~ "'ın· 
~~~İl) 1 uyandırmıştı. Bunun 
~it\} c la.khkikat bu noktadan 
\)tt~tirilnıi§ ve zabıta dün bu 
~ll't tf~ıtı faillerini yaka.lamağa 
'f ,t ak olmuştur. 

\t ~a.ıa. 
~ 'h, nanlar Japon Mehmet, 

~~ ~· ~a.kir ve Kadri isimlerin
~\d,1fıdir. 

~tlt,~' gecc&i deri fabrikası 
~ \',~~~en olan maktul Hüse· 

•ttcı kule deri fabrikası ame· 
'~~ trı b' . l· tltt Q" ırınin evinde yapılan 
t.~4 t .. · Uğününde bulunmu" dü-
ı • .. ,tıd %t 

~ 11~ b en Bekir, Sakir ve Kad· 
" trab ~ 
ijı.._()lı.ır er çıkarak Ağaçayırm· 
~İtle:~.Japon Mchmedin evine 
~~ ır. 

\ · tleı 
>ı~ 1tltr ~r burada da bir müddet 
~ ~~ Urada Kadri ile Hüse
\)\ d~ı •nda. bir kadın me21elesin-

~I) ~~1 bir kavga çıkmı~tır • 
u~ . 

ti 't erıne Japon Mehmet, 
t Şakir bir olarak Hüıe-

yini aürükliyerek evden dı,arı çı· 
karrnı§lardır. 

Kavga dı§arıda da daha şiddet· 
li devam etmiş, üç arkada§ Hüıc
yinin taşla kafasını yarmışlar ve 
boğazını 11karak bayılttıktan son· 
ra rayler üzerine bırakarak kaç· 
mışlardır. 

Hüseyin rayler üzerinde baygın 
yatarken biraz sonra üstünden 
tren geçmit ve zavallı ölmü~tür. 
Ykalananlar dün adliyeye veril
mişlerdir. 

Maliye canavarları 
Paris, 14 (A A) - lngiliz mü

hendislerinden olup Felemenk 
Guyane 'nmdaki altın madenleri 
Laffrte caddesinde kiin bir ban
kanın sahibi olan M. Asf-İnall 
dün, emniyeti suiistimal ve kar-
şılığı olmayan 40,000,000 kıyme
tinde çekler keşide etmiş olmak 
töbmetile isticvap edilmiştir. 

Bu mühendis aleyhine bir mil· 
yonluk bir mesele için öğleden 
sonra bir şiklyet daha vuku 
bulmuştur. 

VAKiT 

D 
1 Otomobil yarışla

rında kadınlar 
Bir kaç gün evvel lngilterede 

Broklantta kadınlar arasında bir 
otomobil yarışı yapılmıştır. Ya
rış, kadınlar arasında olduğu için 
hem kadınlar hem erkekleri ala
kadar etmiş ve muazzam bir ka
labalık tarafından temaşa edil
miştir. 

Yarışta Mister K. Petre birin· 
ci gelmiştir. 

Son Modalar 

Alman yada 
demir bir el 

( Ba!} tarafı 1 inci sayıfada) 

Papen, yeni işe başladığı sıra· 
larda mumaileyhi b:.iyük bir şe
taretJe seramlamış idi. 

Halihazırda hükumet ile par
Jamento arasındaki uçurum, her 
zamankinden daha ziyade de· 
rindir. 

M. von Peper., dün irat etmiş 
o'duğu nutukta kendisini ferda· 
dan emin gibi göstcrm:ştir. Ka
binenin va'Ziyetinin rasin olduğu 
şüpheden azadedir. 

Kab\ne, parlamentonun ağzını 
açmasına kabacasına mani ol
mak suretile Almanyada saha}ı 
temizlemiş olup şimdi Prusya 
polisini ele atarak Prusyada sa
hayı temizlemiye hazırlanmakta
dır. 

Hindenburga ve devlet rcis'ne 
adeta hükümdar saliıbiyetleri 
babıeden kanunu esasinin 48'nci 
maddesine istinat eden kabine, 
hiçbir mukabeleye maruz kal
maksızın icrayı faaliyet edebilir. 

Von Schleıcherin kuvvetli 
elinde bulunan 100,000 kişilik 
milli müd~faa ordusuna istinat 
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Kadife şapkalar 
Mevsimin en çok muvaffaki

yct ve rağbet kazanan şapka· 
ları kadifa taPkalardır. Her ka
dın bundan türlü türln şekille· 
rinden kendisine yakışanı seçe
rek kullanıyor. Soldan birinci 
şapka siyah istirağan ile bej 
rengi kadifedendir. Bununla bir· 
Jikle bej renginde bir boyun at
kısı da kullanılıyor. 

Ortadaki şapka siyah ve kır· 
mızı kadifedendir. Kenarlar kır
mızıdır. Şapkanın kurdelesi ön· 
den bağlanmıştır. 

Sağdakı şapkanın kurdelesi • 
kenardan bağlanmııtır. 

Yunan güzeli 
1930 senesinde Avrupa güzeli 

ilan olunan Yunan güzellik kıra

liçesi Mıltmazel Alice Diplara
kos'nın bir Fransız tayyarecisiJe 
evleneceği bir müddet mukad
dem şayi olmuştu. Son posta ile 
gelen Avrupa gazeteJeri, Yunan 
güzelinin kiminle evleneceğini 
anlatıyor. Bu malumata göre 
Matmazelin varacağı Fransız tay· 
yarecisi M. Pol Lovis WelHer'dir. 
Kendisi umumi harp esnasında 
~öbret kazanmıştı. ikisi bir dos· 
tun yatında verdiği ziyafette bu
luşmuşlar ve birbirlerini sevmiş
ler, bunun neticesi olarak nişan · 
lanmışlardır. 

Fransız tayyarecisi bugünlerde 
nişanlısına Pariste tayyare kul
lanmayı öı!'retmektedir. 

Mektepler 
(flaş tarafı 1 inci sayıl ada) 

edildi. Eursanm en güzel yerin· 
de ve güzide bir muallim heye· 
tile idare edilmekle olan Eur· 
sa kız lisemizin bu sene daha 
muvaffakiyetle çaJışacağım tah
min etmekteyiz. 

Ankarada Y enişehirdeki ilk 
mektebi bu sene ana sınıfile be
ı abP.r daha iyi bir şekilde açı
yoruz. Mevcut 2 sınıfın üzerine 
3 senryi de ilave edersek mek
tebi tam bir iık mektep haline 
getirmiş bulunuyoruz. Bu mektep 

......,.."~""~•MılttlHlttitl'~Utıttırıuıısmımıh 

eden kabinenin ~!inde bundan 
başka 80,000 kişilik Prusya po· 
lis kuvveti bulunacaktır. 

Nibayet 4 eyliil tarıhli karar· 
name, hükumete iktisadi ve iç-
timai sahada hemen, hemen 
mutlak bir salahiyetler vermekte 
olup l;u sa!abi)'etler, icabında 
yeni bir takım kararnamelerle 
ikmal edileceklerdir. 
Şu halde Almanya da maddi 

olarak kabineye mukavemet 
edecek hiç bir kuvvet yoktur. 
Fakat siyasi noktai nazardan 
vaziyet, kabineye daha az mü
saittir. 

Kadifeler niye 
moda oldu 

Moda, kadifelerin hem gilzel 
ve cazip, hem de tasarrufa ı mü
sait olduğunu keşfetti. Çfinkii 
kadife, elbisenin asıl kumaşını 
değil, fakat süsünü teşkil ediyor. 
Bunlar bilhassa yünlüler üzerin· 
de çok yakışıyor. Meseli yeıil 
yünlü bir kostüm üzerine küçü· 
cük bir kap gibi kullanılacak 
yeşil kadifeden bir omuz örtüsü 
çok güzel duruyor. 

Yahut gri kadifeden bir par• 
düsü gümüşü renkli kürkle süs· 
lenirse son derece ho? ve şık 
oluyor. 

Resimde bunların ikisi görül
mektedir. 

lngiliz başvekilinin 
kızı 

lngiltere başvekili mister Mak
donaJdın kızı bu ayın yirminci 
günü evlenecektir. Mister Mak
donaldın kızı mis Jan Makdooald, 
Loodra darülfünununda tıp tah
silini muv11ffakıyetle bitirmiş ve 
kıymetli bir gençtir. Kısa bir 
zaman mukaddem yani Jan, genç 
meslekdaşı ile doktor SJastair 
Makkimmn ile nişanlanmış ve 
bu ay içinde nikahlarıoan kıyıl
ması kararlaştırılmıştı. Hadise 
Londrada derin bir memnuniyet
le karşılanmış; milli bir kahra-
man derecesine yükselen mister 
Makdonaldın ailesini sevindiren 
bu hadisenin bütün logiltere ef
kaı ı umumiyesinde de Çok iyi 
hislerle karşılandığı görülmüştür. 

açılıyor • •• 
için tanınmış bir terbiyeci olan 
Mis Park erin de kıymetli mesai · 
ve tecrübelerinden istifade ede
ceğiz. 

Eskişehirde D. Demiryollarma 
ait leyli ilk mektep T. M. Ce
miyetine devrolunmuştu. Güzel 
bir binada lcıymetli rnuaJlimlerle 
idare edilmekte olan bu mekte
be cemiyet ücretle de leyli ta
lebe kabul etmektedir. 

Cemiyetin neşriyat işlerini Ali 
Ho.ydnr B. arkadaşımız tanzim 
etmektedir. Seyahatlar serisinden 
Ankara vilayeti çıktı. Bunu di
ğer \•ilayetlerimize ait kitaplar 
tak;p edecekt ir. 

Mekteplerim:zden başka tale
be yurdu va rdır. lstanbuldaki 
talebe yurd u b i sene yalnız yük
s ek mektEp.er talebesi ile darül
fünun t ; ]ebesini kabul edecek
tir. Izm:r , Adana, Bursa ve Ço• 
rumdaki talebe yurduna ise an· 
cak ortam eh h:p ve lise talebesi 
almıyor. 

Cemiyet bu müesseseleri idare 
etmekle !:~rnber bütçesi nisbe
tinde fakir tnlebeye de lüzumlu 
bazı yardımlar da bulunmakta• 
dır. 
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Ceberut efendi, gazetesini ka
patarak koltuğundan fırladı ve: 

- Y aşaıın Gandi, diye hay • 
kırdı, gördün mü adamı ! işte bu 
böyle olur. Tek ba§ına, topsuz tü 
f enksiz, sadece inatla, hiç bir ka 
nun ve yuak dinlemiyor, isyan 
bayrağını kaldırıyor. 

Karısı, dehtet ve korkudan bü 
yüyen gözlerle kocuının haline ba 
kıyordu. Acaba sıcaklann teıiri • 
le ceberut efendi delirmiı miy • 
d 

. ., 
ı. 

- Bey, nen var? 
Diyecek oldu, fakat Ceberut e

fendi büyük bir hıtımla dönerek 
onu tersledi: 

- Ne mi oldu? Artık ben de 
Gandi gibi bütün uıullere ve ka • 
nunlara isyan ediyorum. Ne imit 
efendim bu istibdat, bu tahak • 
küm? Şunu yapma, bunu etme, 
o yaıak, bu yasak .. Doğruıu çıl • 
dırmak itten bile değil. Y atam<ık 
mı bu? insan dediğin hür olma
lı, ne iıterae, aklına ne geline ya 

pabilmelidir. Hatbuki hayatımız 
mütemadiyen kanunlar, adabı 
muqeret usulleri, bilmem ne ica
babnm esareti altında geçip du -
ruyor. Bugünden tezi yok iıyan 
bayrağım ben de açıyorum. . 

Ceberut Bey bunları söyledik
ten aonra, firenk gömleğinin ya
kuını, boyun bağını çözüp atb, 
yeni aldığı, henüz ayağına alıt -
madığı için bir tarafım vuran kun 
duralannı da çıkardı, ıiyah, ya • 
rı relllll bir elbise glyinmit olma
sına rağmen beyaz teniı ayakka
bılannı giydi ve öylece, göğüs ba 
iır açık tıraş olmıya gitti. 

Apartımamn kapııından çı • 
karken, Ceberut efendi, elinde 
kırmızı bir kağıt tutan bir adam• 
la karşıla~mıştı. Bu, elektrik tah· 
ıildan idi: 

- Ceberut Efendi ıiz misiniz? 
- Evet, ne istiyorsunuz. 
Onun hıırmla verdiği cevaba 

aldırıt bile etmiyen memur, kır -
mızı kağıdı uzatarak: 

- On dokuz lira, seksen bet 
kuruı .. Dedi, eğer derhal vermez
seniz elektriğiniz keıilir. 

Ceberut efendiyi bu sözler büs 
bütün çileden çıkarmıtb. Boğula· 
cak gibi olarak haykırdı: 

- Vay efendim vay, bir de 
tehdit ha!.. Vermiyeceğim itte, 
ne yapacakıınız? Elektriği keıe • 
ceksiniz değil mi? Keıiniz efen • 
dim, kesiniz, bıktım bu usulleri • 
nizden, bu kanunlanruzdan. Si -
zin esiriniz değiliz ya.. Paruı 
ile değil mi bu? Canım iıter ya· 
karım, canım ister kestiririm. 

Elektrik tahsildan hiç seı 
çıkarmadan kırmızı kağıdı çan
tuına koyarak evden içeri girdi. 
Ceberut efendi de "Ne iıteraen 
yap,, diye omuzlarını ıilkerek 
merdivenleri ironiye baıladı. 

l'flpıcı daima temiz ve tıran • 
daz görmiye alıtbğı Ceberut efen 
diyi böyle derbeder halde görün· 
ce ağzı apaçık kalmıftı. Hele ber 
ber Bulgariıtanlı Muetaf anın hay 
reli, onu görünce daha büyük ol • 
muştu. Maamafih, suratının aark 
olduğunu gördüğü için, Ceberut 
efendiye bir ıey söylemedi, bili. 
kiı on& her zamankinden daha 
ziyade ihtimam ederek koltuğa 
oturttu ve habr sordu: 

- Nuılıınız beyefendi, iyiıi
niz intallah ! Bu gün daireye geç 
mi teırif edeceksiniz! 

Ceberut efendinin renıi mos
mor oluyordu. Öyle ya! .. Bu ber
bere tiındi cevap vermek mecbu
riyetinde idi. Daireye geç mi ıi-

clecekmit? Ona ne! ister gider, is 
ter ıitmez. Ters bir suratla: 

- Bana bak, dedi, buraya tı· 
raı olmıya gelmedim, saçlarımı 
keı de bitir. 

Berber, ürktü ve derhal m& • 1 
kaslarını ıakırdatmıya bqladı. 
Ceberut efendi de hiç lüzumu ol
madığı halde orada, sıcakta, ya· 
rım saat ter döktü, aaçlannın ke· 
ıilmeıini bekledi. Her zamanki 
adeti hilafına olarak sadece ber 
ber teklif etti diye, ne friksiyon 
yapbrttı, ne de saçlarını taratb. 
Hem zira, biru da bu dükkinda 
kalsa, boiulacaktı. Kendini, kar
ııki muhallebiciye dar attı. Canı 
soluk bir fey istiyordu. Fakat 
ne? 

Ceberut efendinin bir 9ey inli· 
hap etmekte tereddüt ettiğini gö
ren muhallebici Muharrem: 

- Paıam, dedi. Bu gün gayet 
ıüzel kayııı dondurmuı yaptım. 

Ceberut efendi kayııı dondurma • 
sına bayılırdı. La.kin, Muharrem 
söyledi diye: 

- Hayır, bir gazoz ver! 
Dedi. Muharrem, önüne "Ko· 

cala!,, gazozu getirip koydu, aç· 
tı, bardağa doldurdu. . 

Ceberut efendi büyük bir işti
ha ile bardağı dikerken, karııda, 
cluvarda, büyük bir ilin gördü. 
Bu ilanda "Y almz Kocataı gazo• 
zu ıçınız,, yazıyordu. Ceberut 
efendi, henüz yarısım içtiği ga • 
zozun üst tuaf ını yere dökerek 
p:ırasını verdi ve homurdana ho
murdana çıktı. Dııarda, en eıki 
arkadqlarından Mülayim efen
diye rasgeldi. Mülayim efendi, o· 
na bir Nasrettin Hoca fıkrası an -
lattı. Ceberut efendi sülmedi, a.r• 
kadatı ile kavga edere)( bozuttu· 
lar. 

Ceberut efendi, o akıaın yeni 
:ı;ılan Ef.mas ıinemuına gidecek 
ti. En ıevdiği artist Greta Garbo· 
nun bir filmi oynuyordu. Sinema 
mn önüne ıoldi, biletini almadan 
evvel ilanlara, reıimlere bir ıöz 

attı. ilanlardan birisinde "Mev • 
simin en güzel filmi, en yüksek 
taheaeri, ıinema san'abnın eııiz 
harikaıı,, diye bu film methedili· 
yordu. Ceberut efendi bunu gö -
rünce mülhit kızdı, girmedi, ıe • 
ri dönüp eve geldi. 

Evde elektrikler kesilmitti. 
Kar111 el lambalarını yakmıf b. 
Ceberut efendi homurdana homur 
dana odasına gitti, soyundu, ter • 
tiklerini ıiyımek üzere her zaman 
ki yerinde onları aradı. Fakat yok 
tu. Terlikler her zaman karyola -
nın ayak ucunda dururd~. Belki 
altına sürülmüttür diye iğildi, ka· 
fasını sivri bir köıeye çarparak a· 
cıttı. Yüzü koyun yere yatarak 
karyolanın albna baktı. Nihayet, 
onları, bat ucunda bularak doğ -
ruldu ve kansına bağırmıya bat· 
ladı: 

- Ne biçim kadınaın ıen a • 
yol! .• Hiç terlik inaanm bq ucu• 
na koyulur mu? Bu nerede ıörül
müt kepazeliktir. Benim bildiğim, 
babamdan, dedemden gördü • 
ğüm feY, bu cenabetler ayak u • 
cunda durur, kırk yıllık adeti ıen 
mi bozacakam? Hem bu evde ha
kim olan ben miyim, ıen misin? 
Ne günlere kaldık yarabbi! .. Bu 
böyle devam edemez ef enci im .• 

Ceberut efendi haykırmakta 
devanı ederken, karısı odadan 
çıkmıı, elinde, onun sabahleyin 
okumut olduğu gazete olduğu 

halde dönmüttü: 
- Efendi, dedi, hak Can· 

di Hindistanda . neler yapıyor • 
muı?ll-

15 ErlDI 16 EylUI 
14 Cema.evvel 15 Cema.evvel 

GQn dotufU :1,40 5,41 

GUn bat.1§1 18,21 ltı,lR 

Sabah namuı 4,43 4,43 

ötıe namazı 12,09 12,09 

tklndl namazı 15,40 15,40 

Akpm namazı 18,UI 18,18 

Yata namazı l9,S4 19,S2 

lmaak 3,ıı9 "'()() 
Yılm geçen } !47 !48 

g11nlert 

Yılm kal&D } (18 111 
&'ÜJllert 

HA VA - DUn sıcaklık azami 28, aııg'&l'1 

17 derece olarak teablt edilmiştir. Bugtliı 

rUzglr mUtehavvll aUr'atle ke§l§leme emecek 
hava açık olacaktır. 

RADYO 1 
BugUn 

tSTANBUL - 18 den 19,3 O& kadar Or· 
keatra - 19,30 dan 21 e kadar Makbule, 
Nihal, lnci Hanımlar ve Yesari Amm Beyin 
l§tikarile az - 21 den 22 ye kadar Orkea· 
tra - 22 den 28 e kadar gramaton. 

VİYANA (517,2 m.) - 12,30 Konııer -
13,(0 Pa1erevakfnln ~rlerl - H,10 ~ 
- 16,20 PIA.!< - 21,M Jazbant ve melodi -
22,,5 Kuo.rtet - 2(,05 Konııer. 

BÜI<REŞ (394,2 m.) - 18 PlAk - H 
I'lAk - 18 Konser - 19,10 Konser - 20,40 
Pllk - 21 Konser - 21,20 Senfoıılk kOD8er 
- 22,15 Konser. 

BUDAPEŞTE (560,5 m .) - 10,15 Kon8er 
- 13,05 Balalayks orkestraaı - 18,SO Çl· 
gan orkestrası - 21,15 Salon orke.ıııtruı -
2S Plyano kon.seri - 2-i Çigan orkeatruı. 

ROMA (4U,2 m .) - 13,30 PWt - 18,30 
Koruıer - 21,(5 Konaer - 23,M Haber. 

lıılOSKOVA. (18()( m.) - 15 Mwdkl -
17,10 Musiki - 18,10 lııluslk! - 20,10 llusi· 
ki - 21,10 llwdkl. 

VARŞOVA. (Hll m.) - 18,(IS PWt -
H.~ PlAk - 16,10 Pllk - 18 KOD.Mr -
19,20 Daruı - 21 Musiki - 23 Dana. 

KÖNİGVÜSTERHA.VZEN (1635 m .) 
21 ,30 Orkeatra koııaeri - 23 Berlinden ha
berler - 23,20 Konııer - 2•,M Dan•. 

P ARİS (1725 m.) - 17 Kon:ter - 20,20 
P\A.lc - 21 Tb'atro SS.-0 :U,....,ud._,...,.-.--

Yarın 

VİYA.NA (517,2 m.) - 12,30 KoDMr -
13,40 Pl!k - H,10 Pllk - 20,2tS Traviyata 
- 23,05 KOrıMr. 

BO'KREŞ (S9U m.) - 13 Pl&k - H 
PWc - 18 Orkeatra - 111,10 OrkNlra -
20,(0 Ayda opereU. 

ROKA (((1,2 m.) - 13,30 Ptlk - 18,80 
Konaer - 20,15 Pllk - 21,45 Komer. 

OSLC> (1071,( m.) - 22,15 Od& muıslkl.ııl 

- 23 Musahabe • 

MOSKOVA (180( m.) - 15 Mualkl -
17,10 Mu.siki - 18,10 Mwılki - 20,10 Musiki. 

VARŞOVA. (Hll m.) - 13,(5 Pllk -
14,85 PlAk - 18 Mu.siki - 19,20 Dau -
21 Senfonik konaer - 23 D&n8. 

KÖNİG'VÜSTERHAVZEN (1636 m .) -
22,15 Mu.siklll piyes - 23,15 Berlinden nakil 
- 2•,M Orkestra k0n.ter. 

PARİS (1725 m.) - 17 Koıuıer - 111,10 
Kitabiyat - 111,30 lıılllahabe - 20 Konter&D11 
- 21,25 Mu8ikl - 21,(0 Kronik - 21,(5 
Konaer. 

Osmanlı bankasından 
Zirde irae edilen MOeasesat 

veznelerinin açılma ve kapanma 
saatleri 16 mayıs ili IS eyl61 
1932 devresi için aıraaile saat 
9 112 ve 15 1/2 olarak tesbit 
edilmiı idi. 

Mukaddema olduğu vecbile, 
aynimüesseaat veznelerinin, 17 
eyliU cumartesi günOnden itiba
ren uat 1 O da açılacağı ve aaat 
16 da kapanacağı umumun ma• 
lftmu olmak Ozre ilin o!unur: 

American Expreıs Cy • Bance 
Komerciale ltaliana • Banco Di 
Roma· eanque Franco·Aaiatique
Banque Generale Pour Le Com
merce Et ranger • Cbristoveloni 
Bankası Credit Lyoooais • Deutı
che Bank Und Disconto CuelJs
cbaft - Dıutsche Orientbank • 
Emllk ve Eytam Bank111 • Fele
menk 13abrisefit BankaSI • Os
manlı Bankası • Sellnik Ban· 
kası· S. S. C. 1. Ticareti Hariciye 
Bankası • Şukıkarip Ticarat 
Bank&1ı • TOrkiya it Bank .... 
TOrkiye Ziraat Bankıaı. 

Feyziati Lisesi Müdürlüğünd 
ı 7 Eylül Cumartesi Kiinü umum sınıflarda derslere başlanacaktır. Ilk 

Te Lise talebesinin mezt6r günde mektepte bul unmalın. 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Mfihendls kısmı 

Sanayi kurları. 
Pazardan batka her glın 6ğleye kadar kayıt yapıhr.17Ev1DI 
••••••• denlere baılanacaktır. •••••11111 
Gireson Nafıa 
Başmühendisliğinde 

20 adet beter metro tul6ade alb kaıeli matkaplak çelik 
300 adet çelik kazma 600 adet çelik klirek 8 adet mahr11tl 
dana mObayaaıı açık mlnakaaaya konulmuttur. ihalesi 29 • 9 • 
tarihine tesadlif eden Pertembe gDnll uat on beşte En 
Yillyette yapıJacakllr. 

Taliplerin ma:zemenin enaf ve mOnakasa ıeraitini ani 
Oıere mektupla BaımObendisliğe ve mlinakaaaya ittirak 
için de 661 Numaralı müzayide mUnakasa ve ibalit kanuo 
ahklmı mahsusast mur.ibioce teklif edilec'!k bedelin yllzde 
buçuğu ois ':>etinde tem.nah muvakkatelerile mektupla veya b' 
E11cilmeni daimii villyete müracsat eylemeleri illo olunur. 

Tramvay Şirketi 
Müdüriyetinden: 
lstanbul Tramvay şirketi mü· 

diri yeti, J 5 Eylül 1932 tarihin· 
den itibaren ikinci mevki tram
vay arabalarında tenzilit ile se· 
yabat ba',kmı bahıcden mektepli 
kartlara veı mı::ye başlayacağını 

rn:ubterem ahaliye ilan ile kesbi 
ıeref eyler. 

Su kartlar, yOlcsek mektep· 
)erden gayrı melcAtip talebts:ne 
verilecek~ir. 

Mektepli kartları, ıeraiti atiye 

BORSA 
14 ErlUI 1932 

Nukut (Satıt) 

20 t. P'ranmZ 1:"0- l Şilln AY• 

l Sterlln 7 43- l Pezeta 

1 Dolar 213, - 1 Mark 

20 Liret 2ıs- 1 Zolotl 
1 Pengö 

20 t. Belçika 840- 2o Ley 

20 Drahmi 
20 lsvlçre 

30-
243-

20 Leva 27-

ı Florin 8S-

20 Diıı&r 
ı ÇervoneG 
1 Altm 

deiresinde GaJatada (Tilnel ar
kasında ) S&ğütlO ıokağ"ındaki 
Tramvay Şirketi Hareket daire· 
•de te~ 'ölUnliealftıtr. _ ___,.-~,, 

1 - Kart aJacak mektepli, on 
beş yafıDI geçirmit o~mamalıdır. 

20 Kuron Çek 124-

Çek flatları 

Parla 12.06 ....__.. 
·-~ 

1 Meddi,. 
1 Banknot 

(kap. ••· t 

Prağ 

~ 

2 - Mektepli, ilzerıne 15 ku-
ruıluk pul ve mektep mlldiriye
tiniu m6bril ile mühürlenmiı fo
tağrafiai yapıştırılmıı o'arak, ha
kikaten mezk6r mektebe devam 
ettiğine dair bir kıt'a tasdikname 
ibraz etmelidir. 

3 - Mektepli, nOfus varaka· 
stoı g6stermelid:r. 

4 - Mektepli, vesika eb'adnı· 
da ikinci bir fotografl getirme· 
lidir. 

· 5 - lstanbul Tram.ay Şirketi 
tarafından verilecek olan kert 
üzerine yapııtırılacak 15 kuruı
luk pul mektepliye aittir. 

6 - Evvelce kendiıioe bir kart 
verilmiı iae, mektepli evveli es· 
ki karh iade eder<k mukabilin· 
de yeniıini alacaktır. 

7 - karha tevdiinde 2 J /2 ku· 
ruı alınacaktır. 

8 - Mektepli kartları Tram· 
vay Şirketinin mezk 6r Hareket 
da•ruinde Cuma ve tatil gOn· 
lerinden maada her gün aaat 
8 1/2 tan 12 ye ve 13 1/2 
tan 17 ye Ye P nar gOnleri yal· 
nız ıaat 81/2 tan 12 ye kadar 
verilecektir. 

Muhterem halkın beyhude va· 
kıt kaybetmemesi için kart al· 
mak üzere mez\..ur dairemize 
ancak yukarda izah edilen ıerait 
daire1"ncle Ye tekmil evrakı mat
lubeyi ıctirerek müracaat etmesi 
rica olur.ur. 

la~anbul Tramvay Şirketi 
Müdüriyeti 

T•vzıb 

~vve!ce zayi olc1uğunu illıı 
ettiiim Kaaımpafa maliye ıube· 
aioden almakta olduğum maaıı· 
ma ait 5173 numaralı cOzdanım
Ja mllbrDmli bulduğumdan key
fiyeti tavzıb eylerim. (4219) 

Bahriye kıdemli yDzbaıı mil· 
tekaitlerinden Mahmut 

Ne~· York 04i27 Ma.drlt 
Millno o.mo Berliıı 

Brükael 3.4095 Varıov& 

Atin& 76 ()j Pette 
Cenevre 2.4487 Bllkr8f 
Sofy:ı 66.177 Belgrat 
• -·sterdam 1.1775 Moekon 

Esham 

h Bankam uo Terk o• 
Anadolu 19,80 Çimento J..r• 
Reji 4,50 tJnyon DeY· 
Şlr. Heyrlye 1450 Şark Dey. 
Tramvay 4550 · ·: lya 
U. Sigorta ıııı Şar!• 

... , monU 2U5 Telefon 

istikrazlar 

tıst. d&hill 96,25 Elektrik 
Şark O.yollan 4,30 Tramvay 
D.Kuvahhlde S4,75 Tünel 
GUmrükler :110 Rıhtım 

c ..... 

Saydi mahJ <l20 Anadolu 1 
Bağdat 450 Anadolu 11 
Mkerl19 A.. Kttmessll' 

Dahllt Hastahklar MUteh 

Cumadan maada her gtln öğted"' 
aat 2,30 dan 1) e kadar İstanbul~ 

yolunda 118 numaralı h\18U8! 

dah1ll b.utaııkları muayene ve ~ 
Telefon: tatanbul (2.22.398). 

' 
............................. __..:: -· .. ·o;:--M..A"kıı 

H Ebe ve kadın hasta••" 
ii mUtehassısı 
n . " :: lkyogıu lstikU.l caddcsı RuS L :·•nmd. No. 451 ' T<I e o 
• l ler gün ögledcn sonr: .............................. . . ... ···················•••U.•••··==·s:: 

lstanbul OçUncü icra 

Bir borcun temini için 
'I . ıoO~ ve paraya çevrı mesı 

mobilye ve saire 18-Eytol· 

ribinde saat 9 dan ıo,30 
Bakırköyünde muhasebe'~ 
80 No : lu hanede birlıı'' 
ma ile satılacaktır. 'f• 
mahallinde memuruna ıoOI 
Jarı ilin olunur. (4214) 



'15 !ylll 1932 

lllaler Kııaııror 
Eski tenvlratınızı ıslAh etmek 

için fazla beklemeyiniz 

MANTIKi TENVİRi\ T 
lecaerıya elektrlk faturasını t;oO.ltmacCan lkalftet9lhın 

K O f ON RU zlrade•ll• arttınr. 

SA11E 
- ... rhman, bUro, maıaza, 1nektep ve aha 2elaeln ılrln 
.Mantıki tenvJratını Veresiye yapar 

izahat ve ke.tltler bedavadır. 

t lstanbul Beledlyeaı ııAnları 1 
~ Erninlnü Kaymakamhğmdan: Beyazılta Cumhuriyet caddesin· 
e •e tramvay tevakkuf mahallinde 22 ve Koıkada Mimar Ke

~•ltttin mahallesinde Lileli caddesinde 56 No. h dllkkanlar 
itaya verileceğinden isticarına talip olanların 2.2-9-932 Perşembe 

IOı:ıG saat on beşte Daire Encümenine gelmeleri ilin olunur. (4830) 

Beykoz kaı:ftıı Cumhuriyet köy mektebi iuıaaı pazarlıkla ihale 
'diJecektir. Talip olanlar keşif evrakını görmek üzere Levazım 
~dürlDiüne pazarlığa girmek için de teklif edecekleri fiahn 

l
l'Gtde yedi buçuğu nisbetinde teminat makbyz veya mektubu 
9.9.932 pazartesi gijnü saat on beşe kadar Daimi encümeno 

· 1111iracaat etmelidirler. (4831) 
-~-Ke,if bedeli 2467 lira 17 kuruş olan Balat çöp iskelesinin 

ttaiden inşası kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip 
•lırılar ıartname almak ve keıif evrakinı ıörmek i~n her aOn 
}~v~ıım müdOrlliğünc müoak2saya g irmek için de 185,5 liralık 
t1nınat makbuı veya mektubu ile teklif mektuplarını 6-10-932 
~rıembc günü saat on beıe kadar Daimi Encümene vermeli
ırler. ( 4832) 

Tepebaşında Tozkoparan caddesinde Me~m•t •i• yokuıa He 
Akarca sokağı arasına müsadif Tozkoparan caddesinden yüz 
alaa ~5.53.51.49.47.45.43 No. lı hane ve aparhmanların önüne 
11181~d.\f Tozkoparan caddesinin bu kısmmdaki yolun haritası 

1 1~~cıbınce tadilAtı icap ettiğinden eshabına bu hususta tebligatı 
b z.ırnede i>uluuulmuş ise--'1e l>a~ A!~~iJc:\tır.fıll&Q. ~r~~~ zabttaca 
U .unaınadıfancl•n keyfiyet tebligat makamana kaim olwaatk Ozere 

ilan olunur. (4829) 

R=:===:> Kız ve Erkek· L6yll ve Neh•rt -·----

ıstık il Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

rr Bütün Sınıflare mevcuttur. 
{\ayıt muamelesine devam olunmakt:ıdır 

Her gUn saat 10 dan 18 • kader mUraceat olunabUlr, 

Şehzadebaşı Polis meı·kezl arkasında 
11 

~:::;=::=====-•Telefon ~2534 c;==ı:;;;::;===~ 

oc:aeli Vilayeti Daimi Encümeninden 
Vilayet sıhhat dairesi için ahnı:c1k 7 kUo kinin ile on beş 

~"liflletrelik ciıclerde ynz ,:şe MHurul ve d6rt ıkilik dört betlik 
0
rt onluk Rcl<or şmngası şartnaanesi mucibince 5 teşrinie••vel 

~ltşamba giinU ı .: at on beşte ihale edilmek üzere alenen müna· 
•ı1ya konulmu~tur. · 

"ı Talip olanların mezkur tarihte 60 Urabk muvakkat teminat 
ttı tk~tıbu veya banka makbuzu ile Kocaeli Villyeti daimi encü· 
ita en~ne ve şartnamesipi görmek istiyenlerin Kpcıcli Sıhhat 
Udıriyetine müracaatları. (4840) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
3. tlnctl keşide 

11 Teşrinievvel 1932 dedir 

Boyı~ itrnnıiYB 100,000 lira~ır 
~:Vrzca : 25.000 15,000 10,000 
8Uyük ikramiyeler ve 20.000 

Bir Mükafat Vardır. 

Liralık 
Liralık 

t, P. T. 'l'. Levazım MOdUrltlğtlnden: 
~Grt EylOI 932 tarihinde münakasası icra kılınan üç nevi 
..!> ton demir tel için talipler tarafından teklif edilmit olan 

del gali g6rülmüt olduğundan metk6rlllmikdar telin aynı 
~....., ~~name dahilinde pazarlıkla mubayaası takarrilr etmiıtir. 

. lllıplerin ıartnameyi görmek için şimdiden paıarhğa ittir4" 
'sla de 29 • 9 • 932 taribiqe mDıadif Perıembe gilnD saat 
1• de latanbul'da Yeni Postanede mubayaat komisyonuna 
lb\lfacaatları (4826) 

VAKiT . 

Uncu Kolqrdu Setınalme 
Koml•r~nu lll11lare 

Ankara yiyecek anbarıoa tes· 
lim edilmek şartile 15000 kilo 
sade yağı kapalı zarf uıulile mü· 
nakasaya konulmuştur. ihalesi 
26-Eylul-932 tarihine nıüsadif 
Pazarteai gilnll ıaat 15 tedir 
Şartnamesini görmek için komia· 
yonumuza, taliplerin Ankara Mer
kez sahn alma komisyonuna mil· 
racaatları. (739) (4511) 

Görülmemiş-
r.rıak bir muvaffakıyet 

4emi iktidara. bılgarısklilinı 
ve zafiyeti umumiyeye · 
karşı kat'i tesir gösteren 

filfl n o DK RHli n 

Sayıfa 11 

Dünya Güzeli Şeref~ne 
Bu al<şam saat 21 de 

Taksim Bahçe~inde 
Milsanıera 

Kraliçe Keriman Halis Hanım 
Bu müsamerede halka takdim edilecektir:. 

isteyenler ~hven bir tabldottan istifade edebilirler 

FevkatAde numaralar gösterilecektir 
Biletler Taksim {Tel. B. 1296 ve Tepebaşı (Tel. B. 1823) 

Bahçeleri giıel~rinde satılmaktadır. Şirketi ha~riy~ ve Sey• 
risefainin son vapurları saat birde, tramvay saat ikidedir. 

Devlet Denı iryolları ilanlara J 
Kay5erı • Sıvas battı üz:rinde 439, 48.!, 80() ve 512, SOO kil9· 

Mtşhur pror. Brown Sıqunt ve Stei· ı 
nach'ın keşfidir. Kadın v' crkak farkt metrelerde vaki ocaklardan verilme~ üzere 5000 M balaabn 
yoktur. Her kutu de r unurıdc türkçc kapalı ,arfia münakaS35J 3 Birinci T eşriıı 932 salı günü aaat 

olara" tarifcşi mcrcuttur. 15 te Anlrara'da idare merkeıinde yapılacaktır. 
Umum dcpo!u Jcc. Bahçekapı·da Tafıillt Haydarpa~a ve Ankara veznelerinde beheri beşer 

ZAMAN ceza deposudur. r-ı~ı ecııne liraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (4Şı 1) 
\'e ec1a depolaqnda bulunur. Kutusu 

200 kuruştur. Dolnor ~ylu• tesirini ••••• Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz •••• 

' '°:üh· lçi~.7:k:~:d~~~'.biH•d· bir lsmnrloıno el~iseler 2 O lirD~81 ~Hllr 
1 Askert Pabrlkelar lllnlar1 1 Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuz.dur. I••••• Emin6nü, Kazmirci Ali Riza müessesah ••••• 
Kı{ıkkalede hartuç imlahanesi 

inpab 
l 1601 lira 94 kuru, bedeli ke· 

tifli olan yukardaki İllfaatm ka
palı zarf surclile 8·10-932 tari· 
binde saat on betle jhale9i ya· 
•ılac:aktır. Talip!eıi11 Mrtuaae 
iıin ha gOn lğleden •onra; m8· 
nakasaya girmek için de o güa 
teminat ve teklifat ile müra· 
caatları. (4707) 

~ 11- • 

~500 ton lav~marin kömürü 
!00 .. kriple lcömürli 

Yukardaki malzemenin kapalı 
zarf suretile 12-10-932 tarihınde 
saat on dörtte ihalesi yapılacak
hr. Taliplerin şartname için her 
gijn öğleden sonra, mlinakas_aya 
g irmek için de o gün temmat 
ve teldifat ile müracaatı. (4706) 

• lf. ~ 

1,5 ton F erro lirom 
1 ,, Nikel 
1 ,, Ferro volfram 

250 Kilo Ferro vanadyum 
'SO '• Kabalt 
250 ,, F erro molib~en 
Yukırdaki malzemenin kapalı 

ıarf ıuretile 19· 11-9~ tarihinde 
aaat on bette ihaleıi yıpılacak-
hr. Talipl~ri ıartname için her 
ınn ljleden roora, mOnakaaaya 
girmek için de o 8'6a teminat ve 
tekl'fıt ile mUracaatlan. (4708) 

nmı:l?.IHlllAlllllllllBlllD:11:mmu11m11wl 
:ı OroloQ 

i Dr. Hakkı RUıtU .. 
! idrar •e TenHCI yolları birin· :: 
: ci ıınıf mfitebassısı 0 P ARiS,, f: 

den Dip!ome H 
iil.;tikltl Caddesi Yıldız apırtım~n Na 322İ 
m~ıpm::::t:aa::n1111:•:••ı:am:m:m:::m: 

Şehitlikleri imar cemiyetinden: 

Şehitlerimizin habrılarını taaiı 
malcsadile cemiyetimiz tarafın· 
dan mürettep Çanakkale seya· 
hatine tab•iı edilmiı olan GUI· 
cemal vapuru 15-Eylül·Perıembe 
ak,amı uat on dokuzda Galata 
nhbmından hareket ve cu"ar
teıi ıa.,ahı avdet edecektir. Bu 
seyyabat ve merasime iştirak 

edece"k zevatın vakti muayyende 
vapurda hazır bulunmalan rica 
olunur. 

r " Dr, Aristidi 
1'!11ayınehaat\l 1 

f:mlnaıın . Eminönü han 3 uııcii im !'llo. 8 

Ordu Belediyesinden: 
Ordu şehrine isale olunacak suyun celbine muktazi borular 

ile bunların ferşiyata ve malzemelerin inşası 7 Eylal 932 tarihin
.an iti~aren kapalı zarf uswile ve yirmi pn mtıddetle mllnaka
·~· v•ı olunmaştur. lnşaahn muhammen bedeli (59085) liradır. 
Şartname Ordu ve lstanbul Belediyelerinde beş lira mukabilin
de tedaı-ik olunabilir. Talip olanhmn nihayet 26 Eylul 932 tari· 
hine müsadif Pazartesi günü saat on beşe kadar Ordu Beledi· 
ycsine .müracaat etmelidirler. Paha :ziyade tafsilat almak istiyen .. 
lerin Ordu Belediyesine müt~caatları ilan olunur. (4751) 

~.111111 .. ••••••• Leyli ve Nehari ........... . 

Kız F eyziati Lisesi Erkek 

Bogaıiçi - AR~A VL"TKÔY - Çifte saraylarda 

~na sınıft • ilk kısım • Orta Ye Lise sınlflar1 

Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. 

; Telefon: Bebek 210 

Nafıa 
Başmüh.endisliğinden: 

.5irincimadde-:- Bedeli keşfi (21745) lire ve (3) kul'UflaD 
ibaret olan (Ankara • lstanbul yolundaki) (32) menfez inıaab 
mukavele tarihinden itibaren· (1:40 gün) zarfında ikmal edilmek 
üzere ve kapah zarf usulile (1 • 9 • 932) tarihinden (22 .. 9,. 932) 
tarihine kadnr {21) giin müddetle miloakasaya konul•11ttur. 

ikinci madde - Münakasaya iktidarı fepni ve itiban maillerim 
iıbat edenler kabul o!unur. J3unun için mUnakaaaya dahil ol•ık 
isteyenlerin : 

A - Bedeli keşfin yüzde yedi buçujv olan (1630) lir, (88) 
k11ru1 Vilayet idarei Hususiyesi l:csabma bankaya tev<li ettikle· 
rlne dair makbuz senedini veya milli bankalardan birinin teminat 
mektubunu yahut milli esham mukabili mubasebei bususiyeda 
alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri Jiıımdır. 

B - Tıcaret od2sınn mu~ayyet olduklanna ve itiban malile
rine ait bir vesika göstermeleri icabeder. 

C • Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi ihaledeo 
en az sekiz gün evvel V1fayet Başmühendisliğine g6ıtererek mil• 
nakaaaya datdl olabileceklerine dair ya bir eb{iyeti fenniye vesi• 
kası almalilrı ve yahut ellerindeki ye&ika1J•• ıirip• ıerq verdir· 
meleri iktiza eder. 

Bu üç tarlı tamamen haiz olmayanların münalcauya iıtirikleri 
şaym kabul .ı0lm1yacağmdan teklif prfJan a~ılmıyarak kendile,ine 
iade edilecektir. 

OçUactl madc::!e • Münakasa evrakı keşfiye ve ıeraiti mahsq• 
sasına tefilcan icra edilecektir. 

Dördüncü madde • Ta1ip!er 661 numaralı münakasa ve ihale 
kanununun onuncu maddesi DJUcibince ihzar edecekleri kapab 
ıarfı <22·9· 1932) tarih ve (Pertembe) günü saat (15) kadar Vi· 
liyet Daimt EncUmeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edf• 
celderdir. 

Bıtinci madde • Münakasa (22· 9° l 932) tarih ve (P.ertembe) 
günü Ankara Vilayeti Daimi Encümedinde yapılacaktır! 

Altıncı maclde - Evrakı ketfiye ve projeyi g6r111ek •eR dau 
liyade mal6mat almak iıteyenleris her hün Ankara Vi16yeti Na· 
fıa Başmühendi!~li~inc veya Enciimcni Daimi kalemine muracaatJan 
ilin olunur. (4649) 
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NAZARI DiKKATiNE ıtHAliSISVEÇÇEli~i1f 

Fabrika11: 
Istanbul, Beyazıt No: 39 • 41 

••-• Rirlncl sınıf mutahassıs --•1ıl 
BAKTERiYOLOG 

DOr. Ihsan Sami 
BAKTERlYOLOJl LABORATUVARI 

Umum kan tahlilAu. Frengi noktası ı HAKiKi RADIUM tıraı bıçaklarımızin küçük ve büyük kutularinı sarmak için şimdiye 
nazarından (Wasserman ve Kahn tea-
mülleri) kan küreyvau sayılması, tifo =: kadar ince beze müıabih kax-•tlar ve ahın yaldızlı etiketler kullanmakta idik. Her 
ve ısıtma hastalıkları teşhisi , idrar, il f5 

balgam, cerahat, kazurat \'e su tahlilıltı, l5ii hususta asrın terakkiyatından geri kalmamak makıadile işbu eski tertip bendiye)erimizİ 
Uitra mikroskopi, hususi aşılar istihzan 
Kanda üre şeker. Klorur, kollesterin Eylülün on yedisinden itibaren kaldırıp yerine ince transparan kağıtları kullanmağ8 
miktarlarının tayini. Oivanyolu'nda b Ç ) 
suıtan Mahmut türbesi No. 189. aşhyacağız. ünkü bu kağıtlarla sarılı kutu arın renkleri ve yazıJari gayet aç1k ve 

Telefon. 
20981 parlak surette görülmektedir.Muhterem ahalımizin bugüne kadar işbu HAKIKi RADiUM 

::::Pc~rı Is T~ph F
1
ahkUlteal mezunu:::: tıraş bıçakJarımıza gösterdiği rağbeti bundan böyle dahi diriğ etmeyeceklerine kani 

SS ,, t ve r.u re\' astalıklar mUtehamsı .. ~ Jd h 1 h b b b b ) !! Dr. Bahattin Şevki ff ii§ o uğumuzu arz ile işbu tebeddülati mu terem ha kımıza a er vermeği ir veci e i iriZ· 
ii Babıali caddesi Meserret oteli karşı· !i 1 
!! sında Avni Bey apartmanı 125 :: 
:aı::ıım:ı Sabahtan akşama kadar ::::::::::!! .. R ADiUM Ticarethanesi ::::::: ~:::~,.ı::::, . 
----··-·-- .ı ··--··----------------------------------------------------·---- ı Y W N • B K • En yüksek ailelerin rağbetlO 
agsız ecıp ey remı kazanmış yegAoe elit kremtdlt• 

Tilpler 20, vazolar 35 kuruşttJt; 

------·-·------··------------------------·--------·----------------------·' Ecnebi mekteplerinden naklen mektebimize kayıt için 
müracaat eden talebelerin nazan dikkatine 

Ecnebi mekteplerinden TDrk llselerlne nakledecek talebenln asit sınıflara ve bakalorya 
lmtihenlar1na retf,tlrllmeaı için mekteblmlzde lhzarl sınıflar açllmasına Maarif vekAletl 
celllesince mUaaade edllmı,ur. Allkadar talebenin ve taf sillt almak lstiyenlerin mektebe 
mUracaatlar1 tavsiye olunur. 

Arnavutköy Feyzlatl Lisesi müdürlüğü 
uuınııınıııııımınıııııuıııııııııliBlıııRııımrllıııınıııı•ıııım1111111nıuı111111t1111111HH11111111ıııw1111iiıııM!Mli!mi!li!ıliNiii!li!nnli!Ullli!nNl!ı!rnul!i!Ul!Hill©llill!iünWllDlllll!!!!1!1ıili!ll!m11!1ul!ilıl!11!1!!11!iliH!!illlli!llillli! 

lstaobul ikinci icra Memurlu
ğundan : Bir alacağm temini 
için mahcuz ve paraya çıwril
mesi mukarrer Şevrole markab 

1 En talihli kunıbara 
.sahipleri kinıledir? 

kamyoıiuh 18·9-932 tarihine mü· 1 
aadif Pazar günü saat l O ili 1 l İ 
de Ortaköyde tramvay tevekkuf 
mahalinde 16 ou· lu garaj deru· 
nunda açık arttırma auretile s :· 
tılacağından talip olanlarm mez-

1
~ 

kur gün ve saatte mahallinde 
hazır bu'uoacak memuruna mü- E 

racaatları ilin olunur. ( 4222) 1 
pmaammn-::::ııı::::::::ı::ı::::: ~ 

ii Sadıkzade Biraderler H 1 
H VapQrları ii 
İi KARADENiZ POSTASI l! 
fı Dumlıı Pınar 1 
li vapuru p b U i ıs Eyını erşem e 11 
.: lq 1 rı I! gllnll a am saat 8 de Sir- • 
Iİ keci nbtımından hareketle 1 
H (Zoaguldak, lnebolu, Samsun, i 
li Ordu, Giresoo, Trabzon, Rize il • . ı 

li ve Hope ) ye azimet ve avdet li 
1 edecektir. ·ı 

li Fazla tafsilat için Sirkeci : 
1 Meymenet hanı altında acen· ı 

;; talığına müracaat. Tele. 22134 
- ...... ::::::::::::=--:-ı.::.-:--=== 

lstanbul Asliye l\Jahkemesi Birinci 
Hukuk Dairesinden : 

lstanbulda Manhayım hanında Jak· 
bısat Biraderler şirketi; 

................. wwAwaweeuwo .... 
2500 Lira 
Mükafat 

. ..... 

1 Kişiye 7 50 lira 
1 " 250 " 

10 " 1000 " 
10 " 500 " ._ ..... _.. ................ .-...... ---.. .. ._. 

-.mıııtıımııurnw. ıuınııııt1111ıt1111Y 

Kur'a 

1 
7 eşrinievvt·l' de 

Çekiliyor 

Leyli - Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 

1 

1 
1 

1 

' 

---- Urologue __ .,.. 

Dr. FEYZi 
Böbrek, mesane, idrar Y, 

bastahkları mütehassısı 
Beyo~lu, lstik!Al caddesi ı-:ıh/ 
apartıman No. 3 riergün öğltden f 

ra. Tel. Beyoğlu 2885 ~ 

Meccanen sUnnet; 

Sirkecide Beşir Kemal e~ 
hanesi karşısında Sünnetçi tlf 
zade Ahmet Mehmet Bey d' 
zartesi ve perşembeden ına• e' 
günlerde fıkaraya mecca~d· 
sünnet ameliyesi yapmakta 5~ Tel: 23755 (40 
,111111ııı111111ıııııı111111ııırıı111111ııııı1111111ııı~ı1uuııııı111111 

ı Dr. Balıkçıyan 
~ k~ j Muayenehanesi: B~l~ın~ ;-, ., 

• . trorı c:-t.ıv...... 'f.I 
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Klrahk dl 
Sirkeci Şahiopaşa karşısı~.~ 

30 numaralı dokuz odalı "· i' 
Cihan oteli ev veya otel ıÇ~ 
kiralıktır. Taliplerin altın~ 
bastoncuya müracaatları. (4 

VAK 11 
Gllndellk Slya.st Gazete 

İstanbul Ankara Caddesl, V AKIT 

Telefon Numaraları 
Yazı f§lerl telefonu: 2-1S79 

: da.re telefonu : 2.l370 -Telgrat adrui: Istanbul - v.ı.# 
Posta kutusu No. '8 -Abone bedelleri : 

Türkiye Ecne~ 

~· Senelik 1400 2700 -6 aylık 750 1450 

-8 aylık 400 800 -1 aylık ııso -llAn Ucretlerl : 
Reııml ilMlıırm bir satın 10 ıcut"' 

" Ticari U!nlarm bir satırı 12,5 

Ticari il!nlarm bir santimi 2IS -KUçUk llAnlar: fi 
Blrde!a.sı 30 iki de!a.sı ıso nç de!~ 

dört defası 75 ve on defası ıoo !<~~ 
Uç aylık ıııuı verenlerin bir dela.51 ~ 
nendir. Dört satın geçen uanıarııı 
aatrrıan be§ kuruştan hesap edilir· 

VAKiT MATBAASI - Js'f.ı\ ,,; 
SAH1Bl: MEHMET A~ 

Umumt Ne~rlyat Müdürü: Ft1':ıf: 

~ 

Cüııbil 

Jsmail Edip ve Osman Edip beyler 
vekili Cevdet Ferit bey tarafından aley· 
hin ize ikame olunan davanın 6· 9-932 
t.ıribli celsesinde tebliğata rağmen gel
mediğinizden hakkınızda gıyap kararı 
verilerek devamı tahkikat 18 ·10·932 ta· 
ribine müsadif salı günü saat 14 de talik 
kılınmış olduğundan mezkOr gün ve 
saatte bizzat veya bilvekAle hazı r bulun
manızı natık H. U. l\1. K. nun 401 inci 
maddesi hükmüne tevfikan işbu gıyap 
karan tebliğ makamına kaim olmak üze- , 
re il!n olunur: 

MaarJf VekAleti celileslnln 5·4-932 tarih ve 18676 numaralı eı:nrile bütün mekteplere tamim edildiği üzere rrsmf J 
muadeleti tasdik edilmiş olan mektebimizde talebe kaydma başlanmıştır Ecnebt lisanlarına ilk sınırlardan itibar~n 

başlanır. Nehari talebe mektebin hususr otomobil ve otobüslerile nakledilir, Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt Fabrikası : 
Istanhul. Beyazıt 

ı:nuamelesi yapılmaktadır.Talep vukuunda posta ile tarifnamegönderllir. Tel. 20530 ı' 
-· t 

------------------------------------------------------··------------·-- tJ, ~~~iı:n HASAN KOLONYASI i 1 e NESRiN ıos:o~.~:lı:dan Tenzilat llA"S!\N~~v 
müstahzar buyuk depo• 


