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.arumda bir resmi 

Çocuk sayıf ası 

Yanndan itibaren ----,--· ··-·· 
Nl~ln içerler, niçin 
sarhoş olurlar ? 

Sarhotlaktaa beklenen keyf midir, 
eğlence midir, cesaret midir , uya· 
tukluk mudur, elemleri unutmak 
mıdır ? Muharrlrlı Osm•nC•••I 
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Fransa konferansta 
Yalnız mı kalacak? 

Son gelen Fransız gazetelerin· 
de logiltereye karşı Almaoyanın 
tealibat meselesinde aldığı vazi· 
Yetten dolaya muztarip ve müte
taair görftnen bir nqriyat bat· 
la1111şbr. Bu neşriyat gösteriyor ki 

~:•kev~: Şeker, çay/ 
Koyculuk fiatları yük
Dünkü içtima selmektedir 

SebirWerle köyl81er araamda 
r.evginln artbnlmuına 

Ahmet 
---······ ---R • • 

asımın ölümü,_' 

Yası~-· Matbuabmızm 
* .. * 

Ahmet ~asim 

çalıplacak -

Şeker, kahve ve çay ithala
tının meni haberi lstanbal piya
ıuında bir çok tacirleri daha 
timdiden ibtikAra sevketmiftir. 

Ellerinde fazla mal olan ıeker 
tacirleri derhal : 

- Şeker yok. Diyerek mev· 
cat mallan saklamaya batlam11-
lard1r. Bunun llzerine ıeker fi
yatları birden bire çuvah 36 
liradan 40 liraya yllkselmiftir. 

Mamafi bir çok ıeker tacirleri 
1 

bu vaziyetin doğru olmadığım 
g6rerek Ankaraya bir heyet 
göndermeye karar vermiılerdir. 

Alikadarlarsa : 

F raosa bükilmeti bugünlerde Ce
llevrede yapılmakta olan tahdidi ' 
tealihat içtimalarında lngiltere· 
den istediği kadar yardım bu
lamıyacaktır. Vakıa lngiltere hll· 
kameti benDz Almanyanın me
talibi karıısında kat'i bir karar 
İtlibaz etmit gibi görünmüyor. 
liakiki vaziyetini almak için Ce
ll~vre içtimalltrının inkişafını 

bekliyor. Bununla beraber bu 
lllemleketin temaylllihnı timdi
den ıu suretle ifade edebiliriz: 
lngiltere Almanyanın telihat hu· 
•asanda bukukçe mllsavi olduğu
rıu inkir edemiyor. Bir taraftan 
Almanyaya nazari olarak bak 
9'eriyor. Fakat diğer taraftan 
Versay muahedesini ortadan 
kaldırmak, yahut beynelmilel ye-

• ;~imadabulun•nlardan blrkısm . 

lstanbul Halkevinin k6yc6lük 
ıubesi de kurularak faaliyete 
geçmiıtir. 

- Bu sene Alpullu teker fab
rikası yalnız baıına 2000 vaıon 
Uşak fabrikası da 500 vagon 
şeker istihsal etmektedir. 
Şu bale nazaran 2500 vagon 

her sene ıarfedilen 6 bin vago
nun mOhim bir kısmını temin 
edebilecektir. lli bir siliblanma yarııına Alman

Yanın filen siliblaomasına yol 
açmak da istemiyor. Onun için 
Almanyayı tatmin edebilmek için 
Cenevre tahdidi teslibat konfe
ransında silahların tenkisi çare· 
•ini arıyor. 
Eğer lngiltere Cenevre tahdi

di tealihat içtimalarında bu tan
a bir siyaset tskip ederse hiç 

"6p~ca1.J :aI1JU4 ~lAi ., 
bl'fllaıacaktır. ÇOnkll Fransa 
her vakit olduğu gibi bey· 
nelmilel emniyet teş!<ilatı yapıl· 

lbadıkça silahlarını tenkis ede· 
lbiyeceğini söyliyecektir. Bu su
rette lngiltere ile Fransa arasın· 
da mevcut olan doıtane itilafa 
rağmen bir noktai nazar ihtilafı 
llleydana çıkacaktır. 

Halbuki ltalya hükumeti esa· 
len daha timdiden Almanyaoın 
t,Jeplerine müzaheret eder bir 
'°•ıiyet almııtır. Bizzat M. Mus
lolininin Cenevreye giderek Al
illan noktai nazarını mildafaa 
tdebileceği bile söylenmektedir. 

Diln öğleden sonra köycOlGk 
şubesine kaydedilen kadın ve 
erkek azalar Halkevinde toplan· 
mış!ardır. Halkevi reisi Himit 
Bey köycülük ıubesioin vazife
lerinden babsetmit ve idare he
yetinin seçilmesini teklif etmistir. 

intihap nelic!sinde Meliha 
Avni, Şilkiife Nihal Hanımlarla 

(Devanıı 4 üncü tagı/ada) 

Şimdiye kadar pek çok şeker 
ithal edildiğine göre yeniden te
ker ithali doğru değildir. 

Demektedirler. Şeker tacirleri 
ise ıöyle ıöylllyorlar: 

- Şeker ithal edilmeue ister 
istemez ıeker piyasası yftkaele
cektir. 
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Maaril .müdürü Ankaradan geldi • 

1800 Istanbul muallimin
den 345inin yeri değişti · 

Diin akalliyet mekteplerindeki 
muallimlerj_n kaclrolan bildirildi 

yarım asırdırı 

.yüzden fazla. 
eser yazmıştı 

* * .. 
Bugfln Heybelladada 

g6mBlecektlr 

Merhum Ahmet Rllsl111l11 reni ve eski resl111lerlnden birkaçı 
Tam kırk aekiz ıeneden beri r 

Türk irfanına roman, hiki>:e,.ma• 
kale, fıkra ve daha bir çok yazı. 
lar yazarak, yüzden fazla eaer , 
neırederek hizmet eden Ahmet 
Raaimin ölümünü dünkü nüıha • 
mızda yamııtbk. Ahmet Rasim 
evvelki .rece sabaha kartı Heybe
liadadaki evinde ölnrüflil. Onu 
bugün gene Heybeliada>:a göme
ceğiz. 

Gazi Hz. 
Merhumun ailesine 
bir teessUr telgrah 

gUnderdller 
~ Rei.icOmhur Hazretleri Ah
met Rııim Berin 6lllmll dola· 
yııile teeuUrlerioi, merhumun 
aileıi efradına fU telgrafla bil
dirmitlerdir. 
Dolma bahçe : 23-9· 932 

4\ 

Daha sonra Amerikalılann 
lealihat meselesindeki fikirleri 
llaalamdur. Bu yaz mevsiminde 
ltbdidi teslibat konferansı esna
"ııda Amerika reisicilmhuru M. 

Ooverin her devletin siliblarını 
'Çte bir nisbetinde tenzil etme
'İııi teklif eden meıhur plinı 
~bliz onutulmamııtır. Demek ki 

Ahmet Rasim gazetecilerin pi
ri idi. 67 Yatında öldü, tam on se
kiz yqmda gazeteciliie batla • 
mııtı. O zamandan beri Tarik, Ba· 
ıiret, Tercümanı Hakikat, ikdam, 

lstanbul .hualllmlerlnd~n bazdan Muammıer bfrnıı lçtlmaında Sabah, Vakıt'tan baılıyarak kır· 
' Ecnebi mekteplerdeki muallim· ı · ··Don de akalliyet mekteplerin· ka yakın gazetede çalıımıt; kırk 
lere ait kadroların mektep ida- deki muallimlerin kadroları mek· ıekiz ıenedenberi matbuata, do • 
relerine tebliğ edildiğini dDn tep idarelerine tebliğ edilmiıtir. layııile bütün memleket irfamna 

Merhum lttanhul aıeb'aaa 
Ahmet Rasim Beyin kızlan 
Rasime, Sadiye Hanımlara ve 
oğlu Şeyda ve Osman Beyle
re. Heybeliada.: 

'•nsız tezi bu defaki tahdidi 
~libat içtimaında Amerika nok· 
b~ nazarile de uyuşamıyacaktır. 
:-"ll&n bu sözlerle ıunu demek 
'ıliyoruz ki Almanyanın ıilihlan-

Mehmet Asım 
(Devamı 2 inci sayıfada) 

Varın 

"lt•tıa ve ;ü;;İ··;·;r Hlklye 

ftllya nasıl çıktı?,, 
Yazanı M. ş. ---•• ObOrgUn 

it: ··-···················· •"kalade herecanll bir 
•'Yonk•• hlklre•I: 

.. &le Vo Fa Zu 
~ık rapacak bir ,er rok,, 

Nakleden : fa. 

yazm11tık. (Devamı 4 üncü sagılada) nefsini vakfetmiıtir. Onun yeiıi 
r.mı11aaım1111111•ıe••ı··•· ı ı• ...... .._..._. ... ,..... biz gazetecilerin değil, bütün 

' memleketin yeiıidir. 
Bugün büyük üıtadın cenaze • 

ıinde Reiıiciimhur HazretleTi 
namına umumi katip Hikmet bey. 
bulunacaktır. Türk Dili Tetkik ce· 
miyeti namına da umumi katip 
Ruıen Eıref Bey cenazeye gele • 
cektir. 

• • • 
lıtanbul Matbuat Cemiyeti Re

isliğinden: 
Cemiyetimizin en eıkl azumdan Ahmet 

"Değerli babanızın 81Bmll 
bllyilk kayıptır, Çok acı duy· 
dam. 

Reiaicllmbar 
Gazi Muatafa Kemal 

Rulm Bey u.tadmumı ölOmOnQ )'Qrekten 
bir acı ve bir yela içinde haber nrlyorua. 
Uıtadm cenueai bugün - CUma - ötıe 
vaktl Heybell.adadald evinden k&ldmlacak, 
namazı Deniz lleul yanındaki camide Ju • 
lmdıktan eonra Heybellad& mezarlıgma gö-
mWecektfr. 

Matbuat cemiyetfnbı bCltun az•mım ve 
bUtün münevverlerin o.tada karaı eon bUr • 

(Devamı 4 indi •lllfada) 

Rasimin hayatı, eserleri 
- Artık dalrere iki 11Dnde bir 9el111lre ba•ladınız. G&zel 

- Ne yaparım 111UdUr Ser, her gUn evde otur111aktan 
canım aıkllıror • 
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ismet Pş.Hz. ~~.!:.~~:.~-!!:~~!!--.~~~~~! 
Müzakereler ümit verici değildir 

F ransakonferansi' 
Yalnız mı kalacak? 

DUn Ankara su men
balarını tetkik ettiler Almanlar konferansa girmedikçe 

fay dalı bir iş de görülemez 
Almanyaya dair münakaşa 
geçmedi, sebebi hiç bir işe 

(Ba,makalemlzden dev•fll) 

m11k meselesinde ortaya ~t~~ 
dava F ran11yı hakikaten mup"" 

bir vaziyete sokmuştur. 

Ankara, 22 (Hususi) - lımet 
Pı. Hz. bu ıabah refakatlerinde 
Dahiliye, lktıaat, Maliye, Milli 
mlldafaa, Nafia, Ziraat vekille 
rile Ankara valisi ve mUheodis
ler olduğu halde Elma dağına 
giderek ıu menbalannı tetkik 
ettiler. BaıYekilimiz ve refakat· 
lerindeki zatlar otomobiUerle yara mı yacağı kanaatidir • 

Kimyevi harplere,gaz muha
rebelerine mani olmak göz 

boyamaktan ibaret mi ? 

Franıız efkinoı neıredea btSI 
gazeteler bu vaziyeti Avrupao•11 

1914 senesinden evvelki balio• 
d6nmek suretinde tefıir ediyor' 
lar. Bo hadiseyi insanlık i9" 
yeni ve bOyOk feliket baılangtCS 
olarak g&steriyorlar. evveli Elma dağı eteğindeki 

Yakupaptal köyO civarına git- t 
mişler, oradan sonra atlarla yola 
devam ederek dağa çıkmışlar
d1r. ismet Pş. Hz. dağın en 
yUksek yeri olan 1850 rakımı• 
na kadar çıkmışlar ve refakat
lerindeki zatlarla birlikte köy 
bahçelerinde kır yemeği yemiı
lerdir. 

Başvekilimiz bu esnada köylü
lerle hasbuhal etmişler, arzula
rını, dileklerini dinlemişler, k6y· 
Jüler ismet Pı. Hz. le çoktan 
tanıdıkları bir arkada§ gibi dert· 
leşmişlerdir. Heyet saat onbeıte 
Ankaraya dönmOştUr, 

Başvekil HzJ 
Bu giln şark vllAyet

lerlne seyahate 
çıkıyorlar 

Ankara, 22 (Huıuıt) - Baı 
vekil ismet pıf8 Hz. Şark vUA
yetlerinde yapacakları aey.-hıte 
yaran baılıyacaklardır. 

ismet paıa Hı. rarın (bugUn) 
akşam saat yirmide kalkacak 
hususi frenle Ankaradan hare
ket ed~celder ve p•zar gUnU 
sabahı Fevzi paşa istasyonuna 
varmış bulunacaklardır. Başvekil 
Hz. bu seyahatlerinde Maraş, Gazi 
Antep, Urfa ve Diyarıbekire 
gidecekler, oradan Eliziz yolile 
Malatyaya geçerek Fırat neh
ri üzeı inde Kömürhan mevkiin
de'ki bUyük köprünün açılması 
meresimine riyaset edec,.klerdir. 

İhracatımız için 
yeni tetbirler 

Bazı devletlerle fktı· 
sadt mtlzakerelere 

girişilecek 
Ankara, 22 (Hususi) - Ve

killer heyeti, lktısat vekili Celal 
Beye bazı devletlerle iktısadi 
müzakerelere girişmesi için ıa
labiyet vermiştir. Bu müza
kerelerden maksat ihracat mal
larımıza yeni mahreçler temini 
ve satış miktarını artırmaktır. 

Bu mü:ıokerelcrde aramızdaki 
ticaret müvazenesi aleyhimize olan 
memlekclere bazı talepler serde
dilecektir. 

MeselA Japonya senede Tür
kiyeye beş milyon liralık ihracat 
yaptığı halde bizden aldığı mal 
bir kaç bin lirayı geçmemekte
dir. Bu gibi vaziyetlere nihayet 
vermek üzere kısa bir zamanda 
radikal tedbirler alınacaktır. 

l\tübadlllere verilecek 
bonolar 

Ankara, 22 (Hususi) - EmlAki 
etabll Rumlara verilen mllbadil
lere dağıtılacak bonoların sureti 
tenii hakkındaki talimatname 
bazırlanmı~tır. Talimatname di
vanı muhasebatın tetkikinden 
geçtikten sonra gelecek ay ba
ıında tatbikine başlanacaktır. 

tırm1111muıııı11nınıı,,.Devletler Cenevrede konuşa dur sunlar"""1ımı1ıııı111ıııı1111uııf 
= = f .Almanya kendi bildiği gibi silahlanmağa başladı ) 
E ~ 
~ Almanya 29 eylül tarihinde ıilahlaomak feransından çekilmcıl ıDpheıiz mühimdir. := e meselesi hakkıudaki notasını Frıosaya ver· Fakat bundan daha mDbim olan cihet Al- ( 
6 mitti. Fransa 10 eylülde buna Cf:vap verdi. man kabinesinin devletler tarafından verile· ~ 

Bu itin Almanya ile Franaa aratında hususi cek kararları beklemekıizio fiilen ailAblaa- ~ 
mUıakereler ile halledilecek bir mesel& ol· mağa baılamış olmasıdır. Filhakika Alman la 
madığmı, bu vazifenin Akvam cemiyetine kabinesi son teıebbüılerden aonra Alman· ~ 
ait butunduAunu ı6yledi. Bunun Uıerioe Al· yada blitiln gençlik tetkilltlarının ıilibl•n- ( 
man hariciye nazırı Von Neurath Cenene dırılmasına karar vermi,Ur. Dijer taraftan 'E 
tahdidi teslihat komitesine bir mektup yaza- gene Cenevre tahdidi teılibat koaferanııaın ( 
rak 21 eylllJde baıhyacak olan içtimalara kararını beklemeksizin 10,000 tonluk bir 
Almanyamn iıtirak edemiyeceğini bildirdi. zırhlı kruvazörünün in,ası için emir ver· ~ 
Atmanyanın bu ıuretle tahdidi teslihat kon- mi,tir 1 ~ 
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Cenevre, 22 (A.A) - SHihları tinde tahdidini tavsiye eylediği istibıaratım menetmek suretile, 

azaltma lconferanıı divanı, dOn takdirde Cenevrede bir Alman kökünden iıele edilmesine çalı-
aabah mUtekaddim hiçbir siy11i mümessilinin geleceğini dahi tılması llzım geldiğini sl>ylemiş-
meıeteye hatta Almanların içtl- ilave eylemiştir. tirKontrol meselesine ait müza-
mada haıır bulunmaları meıele- Bunun üzerine M. Benes, prog-
ıine temH etmemit olduğundan ramı müdafaa ettiğinden usule kerelere bu günkü celse tahsis 
fiğleden sonraki celıede mazba- dair uzun bir mtinakaşa başla- edilecektir. 
ta muharriri M. Benea•in tanzim mış ve bu mllnakaşa esnasında Almanların hazır bulunmaları 

Fransız mümessili M. Paul Bon- hususunun tahdidi teslihat kon-
etmiı olduğu rapor müzakerata cour, divanının kendi fikrince feransı divanında katiyen müna· 
mevıu ittihaz edllmiıtir. 

Program, konferınıın 22 Tem- rolü neden ibaret olduğunu tarif kaşa ve müzakere edilmemiş 
muı tarihli karar ıuretinde mev- eylemittir. olması şayanı dikkattir. 
zuu bahıolan mueleleri dörde Mumaileyh demiştir ki: Bütnn M. Heriot, akşama Parise av-
•"trmıkt•dar. nihai kararları, bizzat konferan- det edeceğinden pek yakan da 
~ sa saklamak icap eder. Sonra b .. ı b" ü k ) Evvel& ıivil ahaliye k•rtı tay- oy c •r m za ere ya ı maması 

umumi komisyon için sarih mc- muhtemeldlr. 
y relerle taarruzun kat'i ıurette tinler ve hal suretlerine ait tek- Bu zahiri alakasızlık kısmen 
memnuniyeti kimyevi .harplerin lifler hazırlamak lazımdır. • 
memnuniyeti ve kontrolu gibi MOnazillnfıh, meselelerin tek
evvelce haklarında itillf basıl nisyenlare havale edilmesini 
ulmuş noktalara ait metinlerin reddeden mumaileyh siyaset 
tanzimi. adamlarının timdi artık kat'i 

Saniyen, bütlln bava bombar- surette karar vermelerini talep 
dımanlarının ilgası, ağır toplara etmiştir. 
ait çapların tahdidi, tanklar için M. Paul Bo, cour'un bu tavsi· 

yesi bemeu kabul edilmit ve 
aznmt bir tonaj nisbeti tesbiti başlangıç olmak üzere kitibi 
gibi haklarında itilaf hasıl olma- umumt, evelce yapılmı1 olah 
rnış olup mil:ıakcre edilmeleri mesai ianesile kimyevi harp 
icap eden ve fakat prensipleri memnuiyeti meselesi llxerine ao· 
takarrür etmiş bulunan meae- rulmuı olaıı suallere icap eden 
leler. cevaplan hazırlamaya memur 

Salisen, ordu mevcutları, milli edilmiıtir. 
müdafaa masraflarınm tahdidi, 
ıiliih ticatet ve imali, milli eilih· 
lar müeyyideler gibi haklarında 
henüz ibtillf mevcut ol•n me· 
sel eler. 

Rabian, umumi ve siyasi me· 
sclelerdir ki bu meyana emnü 
selamet ve teslihat sah&1mda 
müsavat meseleleri dahildir. 
Oğleden biraz sonra hemen 

müzakerata başlanılmıştır. 

Kimyevi harp 

Bu münasebetle ispanya mu
rabbası M. Madariaga, kimyevi 
harp memmıiyetine karar ver
menin g~ı boyamaktan ibaret 
olacağını, fenahğm, sulh zama-

' nından itibaren kimyevt harp • 

Hariciye Vekili Ce
nevre yolunda 

devletlerin bath har~ketlerinin 
meıuliyetini Almanyaya bırak-
mak istemelerine kısmen de bu 
kabil bir m\izakerenin hiç bir 
feye yaramıyacağı kanaatine 
hamledilmelidir, 

Hakikatte Alman izzeti nefsi 
için açık ve buap edilmiş bir 
tevbibten daha ağır alan bu 
sQkfıte raimen meselenin yakm
da Cenevrede icra edilecek hu· 
susi mükalemelerde mevzuu bab
ıedilmeai mDbtemeldir. 

Muhtelif mebafilde ve bilb11sa 
lngiliz heyeti ile temıaı bulunan 
mabfellerde hlkim olan fikir, 
Almanyanın iıtirak etmemeai yll
ztındeo bldiı olan muelenin 
ancık burada balloluaabileceği 
merkezindedir. 

Diğer taraftan Almanya işti• 
rak etmedikçe faideli bir iş gö
rlllemiyeceği de bedihidir. 

inhisar vekllt bu 
giln Istanbulda 

Bir ltalyan gazetesi ise ş3yle 
demiştir: 

"Bir taraftan dünyanın en b0-
y6k ordusu Fransa, ve en b0" 
yük donanması logiltere vat• 
Diğer tarafta onlardan a§ağı b t 
seviyede kalmıya mecbur edil" 
mek istenilen memleketler var.,, 

Gene bu vaziyetin neticeti 
olarak lugünleıde ltalya ile Al
manya ve Rusyanın bir grı.ıP 
(ittifakı müaelleı), logiltere ile 
Fransa ve Lebiıtanmda diğer bit 
muhalif grup (ittifakı müıenna ) 
teıkil ettikleri tarzında 9ayialat 
çıkarılıyor. 

HüJaaa bütün bu karmakar1şık 
ıözler gösteriyor ki AlmanyaoıO 
ıilihlanmık dava11 bOtün bugilD'" 
kü Avrupaoın Adeta temellerioİ 
sarsmıştır. Beynelmilel siyaset 

Alemi hakikaten bir dönlim nok" 

tasına gelmiıtir. Bu dönüm nok" 

tası acaba hakikaten insanları 

1914 seoeıinden evvelki vaziye" 
te mi getirecektir ? ittifakı nıil" 
aelleıler, ittifakı müıennalar yeni" 

den meydana mı çıkacaktır? Al" 

manyanın iştirak etmiyeceği bit 
ahôiCfi lesliliat konferansı i(111 

umumi bir tahdidi tes\ibat neti" 
cesine varmak mümkün olmaya" 

cağına göre dağılmaktan başk• 
-yapacak bir şey var mıdır? f •" 
kat kooferanı bu ıekilde dai1'" 

lıraa bunun neticesi ne olacak" 

tır? Bu suallere bugünden kat't 
cevaplar vermek milmkUn de"" 
ğildir. 

Şu kadar var ki bugOnkü c~ 
ban buhranını atlatmak için efki' 

umumiye Almanyadao değil, lır 
giltereden ve fransadan bir şe( 
Jet bekliyor. Eğer Fransa eılıl 
siyasetinde iırar ederse lngilte'" 

renin Lozanda aktedilen itiltf• 

rağmen tahdidi teslihat koof~ 
ransında kendisini terkedert~ 
ltalya ve Amerika gibi devletl~ 
ile birleşerek hareket etroefl 
ibtimalJeri hatıra geliyor. 

Mehmet A••"' 
M. Litvinof, mazbata muhar

riri tarafından takip edilmesi lü
zumu ileri sürülmüş olan usulün 
aksed!.l~esini teklif etmiş ve da
ha muhını meselelerin takdimi 
talebinde bulunmuştur. Muma
ileyh, konferansın ilk safhasının 
pek le ümidibabş olmıyan bir 
takım neticeler •ermiş olduğunu 

Sofya, 22 (A.A) - Cenevre
ye gitmekte olan Hariciye Ve-

, 
Ankara 22 (Hususi) - inhi- } tJ 

Barlar vekili Rana Bey bu akşam Kontenjan liste e 
lstanbula hareket etti. Rana B. 

söylemiş ve bunları söylemek 
için M. Hendersonun geçenlerde 
intişar eden beyanatmdan cesa
ret almış olduğunu beyan eyle
mişlerdir. 

Bir teessUf 

Bundan sonra, gerek kendi 
namına ve gerek bütüo arkadaı
ları namına Alman murahhasla
rının gaybubetine teessüf ettik
ten lıiOnra Almanların tekrar 
konferansa gelmeleri temennisini 
izhar eylemiştir. 

Mumaileyh, konferans divana 
bütün silahların üçte bir nisbe· 

kili Tevfik ROttü Bey Sofyadan 
geçmiş ve istasyonda Başvekil 
M. Muşanof ile Türkiye elçisi 
Tevfik Kamil Be)' ve sefaret er
kanı tarafından sellmlanmııtır. 

SovyetMUtahassıslnrı 
Ankara, 22 (Husui) - Hüku

metimiz tarafından davet edilen 

Sovyet kendir mutahassısı ya
londa Kastamoni ve h•valisinde 
tetkikahna başlıyacaktır. 

Suudiye kırallığı 
Cidde, 22 (A.A} - Hicaz ve 

Necit krallıkları, bundan böyle 
"Suudiye,, krallığı ismile anıla
caktır. 

lstanbulda, yeni kararnamelerin 
tatbiki işlerine nezaret edecektir. 

MUbendls mektebi 
mildilrlUğll 

Ankara, 22 (Hususi) - Mü
hendis mektebi rektörluğüne 

mllderris Fikri Beyin tayini yilk· 
sek iradeye iktiran etmiştir. 

Macal9 kabinesi 
istifa etti 

Budapette, 22 'A.A} - Dahili 
siyasetin tevlit ettiği vniyet do
layısile kabine iıtifa etmiştir. 

Naibi hükumet kabinenin istifa· 
sını kabul etmittir. 

iki gün sonra 
neşredilecek J 

Ankara, 22 (Huıuıi) - '{ı 1 
kontenjan liıteleri basılrnıya "·~ 
--- t •'' rilmiştir. Kararnameler 8 

-

edildikten sonra aglebi ibtld'f' 
resmi gazetenin pazar ve e( 
pazartesi günkü sayısında 11 

redilecektir. 

Moskova elçlınl-" 
Ankarada bu!unao MoıJI~ 

büynk elçisi Hüseyin Rag•P ,( 
cuDartesi günü Aokaradıall V 
ralacak Ye bir haf ta kad~dı" 
tanbulda kalarak oradan k · 
tarikile Meıkoyaya gidec• 
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Ahmet Rasim. 
kaybettiğimiz 
büyük adam 
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E l ·· ı •h t İçtimalara devam 
:e~_-_==§-='!rııııııumııııııu 11111 ııııııııırııııuıııııı

1

r y U 1 f 8 C8 IID JZ "rııı111111ıııuııııııı111 111ııııııı"'-ıı;=_===-=_===-= ediliyor 
On beş günlük ihracatımız geçen aydan 3 milyon da ::kaı~1:~~:~~etc:!:~~=~:: 

Ahmet Auim, tamam elli sene - ıarı tez ve hltabclerin tetkikine dUn Dolma· 

~lldiaini adım adım takip eden --==-= 27 4,166 lira fazla dır ==-_E.=~ bahçe sarayında Reis!cUmhur Hazretlerlııln 
ldttlin, bir sabah aydınlığının reisliği ıı.ltmda toplanan heyet tara!mdan 
l>t devam ed!lmJştlr. İçtimada Millet :Mecllit 

tde, perde karanlığı parçalayı· : Gümrükler Umum Mildürlü- Kıymet ne göre ihracatımızin tezayüt ~ Reisi KO.Zım Paşa H z. de buıunmugıardır. 
tııı .. benziyen hakikatletmesi gü· ~==- ğü istatistik Müdüriyeti eylül Eşyanın cinsi ~ ettiği rakkamlar şunlardır : =-~ yeni Maarif vekili 
11iiııde gözlerini yumdu. Gün do - ·ık b ·· ·· f inek ve manda 233 887 Koyun ve k · "' stosun 
i.'rken, elli aenelik idealin güne· '== :ı:ını:üıhimo~br::a;u~:::~:~~ ~~~~~t=e keçi 191:464 ilk on be~ günüe~~in~~u 9.326 -~l I Pazara geliyor 
tı 0dasından ışıklarını salarken 288.833 liralık ihraç edildigv i halde ey- s f V ı. R G ı B 
Otı ı mızdan başlıca ihraç maddele- Ham deri 49 397 Maari eısili eşit a ip e-

un gözlerindeki dünya parı tı- ~ Av derileri · tülde 191.463 liralık ihracat ~ yin pazar günü lstanbula gele-ı.,.1 ·· d'' 5 rimizin ihraç vaziyetlerini tes· 15.240 ~ 
ıon u. - Yün 35.200 vuku bulmuştur. Yumurtada = ceği haber alınmıştır . 

. Ölülerin gözlerinde en çok sev \ bit etmiştir. Tiftik 25.625 63.968 liralık tezayüt görül- ~ Vekil Bey pazartesi günü öğ• 
dıklerinin hayali kalırmı~ der • ~ y 1 . t t• t" v Halı 62.912 H d h ~ leden sonra toplanacak olan ku· 
l~r. Eg"' er bu doğru ise Raaiı:ıin ı ~ apı an ıs a ıs ıge göre on Arpa 76.054 müştür. am eri i racatı (!5 rultayda hazır bulunacaktır. 
t' - beş gün zarfında ibracahmız 27.353, av derileri 14.863, yün 
l ôılerinde, son kal~n .. hay~~ler J 4 051 425 1. I k b I Üzüm · 1.400.889 17.

2761 
hah 26.979, arpa 2641 Muallim ve memurlar 

~l'ra.k_, güzel tertemız Turk cum· ~= · · ıra 1 ir nymet incir 69.261 -_§ Muallim ve memurlardan dil 
ıtl t kt d' A 'lk kabuksuz fındık 375.157., zey-ttıdır. 'E arze me e ır. ğustosun 1 Fındık (kabuklu) 9.352 kurultayında hazır bulunmak is• 

Rasim fikir ada:mıydı. Rasi.m ~ on beş günü zarfındaki ibra- Fındık (kabuksuz) 382.118 tinyağı 3·231• tütün 795.tOS, tiyenlere izin verilmesi alakadar• 
~\laiki adamıydı. Rasim tarihçiy· ~ cat 777.259 lira tutmakta ol· Zeytinyağı 19.665 palamut 21.887, palamut hü· lara bildirilmiştir. Anadoludan 
d~i. R. asim hoca. yd.ı. Ras!m edip.ti. =-_g d k h Tu"t_u··n 875.910 lasası 15.103, afyon 61.436 ve gelecek olanlara da mezuniyet _ masına göre eylül e i i raca- k 
t. ım gazetecıydı. Hulasa Rasım =--- Palamltt 57.052 maden 1'ömürü de 30.299 lira verilece tir. 
, hmız 3.274.166 lira fazla ol- K lt ) 
ır büyük insandı. ~ Palamut hülasası 36.761 fazlalık göstermektedir. uru ay 8Zll arı 

Ahmet Rasim, her büyük a • § muştur. Maden 1'ömürü 135.333 Buna mukabil tiftik ihraca- ~ İstanbul, 22 (A. A.) - T. D. 
~. gibi renk renk cepheleri 0 • ( Eylülün ilk on beş günlük Afyon 86.472 tında 66.470 liralık noksan g T. C. Katibi umumiliğinden: 
'~ ınsandır. § ihracatını aşağıda gösteriyoruz: Ağustosun ilk on beş günü· vardır. ~ 26 eylulde toplanacak olan Ku 

l1fuk zaviyeleri dar olanlar f.?j1ıtııııııı1111 ıtU!IHlllltıtıııııııınııııtııHuııııı:ııı:ıııııııııııııımıııııKHlllllllll!llıumııııcıttttt11ıııııı11ıııı ıııı 1ııımıııııttıtıııııı11nıııııımııı11111ııııt1ıııttıııııııııınıtıııııı11111ıııı~11t"'ıı11111ıııııınııı11111111ııııı111ııjjffi rultayda aza olmak arzusile mü• 

~tıun .bir tar~fını görmüt~er, ?nu Limanımızda ı· t kJ•t d Tiren kuzası racaat eden zevatın isimlerinin 
~k hır va~fıle tanımak ıstemı~ - .................................. _. mza a 1 e en ...................................... neşrine devam ediyoruz: 1 

el'dir. Zamanında bu büyük ada· lkı· vapur Fi_kri efendı·nı·n 5 Orhan Seyfi bey, Karagöz ga· 
~I anla.-:nadılar. Çünkü onu ölmi· vagon zetesi sahibi, Ethem Şinasi bey._ 
~en zekalar için devrin terkipsiz muhakemesi Galatasaray lisesi muallimlerin· 

~~tinlik fikri bir ankadan ba§ka çarpışması parçalandı den; Halim Dündar bey, Kabataş 
ır !ey değildi. Halbuki Ahmet Reisicümhur Gazi Hz. nin im- lisesi almanca muallimi; Methi 
~•inı muharrirliğini, müverrihli· zaları ile, kalemi mahsus müdü· Sait bey, avukat; H~met Fikret 
'tıi, romancılığını, bestekarlığı • H f f • • · ıd• rü Hasan Rıza beyin imzasını Bey, Pertevniyal lisesi almanca 
~. ıazetecliğini, mizahını tasav • a İ geÇIŞtlfl 1, taklit eden ve kendisine Reisi Çarpışmada gar dö muallimi; Safiye Hüseyin hanım, 
~~fi bir a§kla bir noktaya bağla· ) b • r d • cümhur Hz. nin yaveri Naşit bey f d ( d Belediye umumi meclisi azasın • 
~tı. Nafiz bir göz hangi taraf- vapur ar UÇa l lf 1 süsünü vererek öteye beriye gi- ren e yara an l dan ; Halit bey, muallim Ahmet 

!~baksa onun içini görebilirdi. Sovyet bandralı Çekardek va· den Hüseyin Fikri efendinin dün Halit kütüphanesi sahibi; Hilmi 
·1.Q..._ t R · · · · A• • • lstanbuldan Çorluya hareket 

•ue asımrn .,. purjJc Sadık zadelere ait lnönü A<Yırcezada muhakemesine mev- Naili bey, Sanayi komisyoncuıu; 'fltt 0 eden Marşandiz treni evvelki 
ı. vapurunun çarpışbğım, çarpışma kufen devam edilmiştir. Fuat Naili bey, lstanbul erkek mu 

l!u a~kın manası, Türk milleti· O ._ b k d h gün Çorluya üç kilometre me· 
~· neticesinde Rus vapurunu büyük ÜnKÜ mu a eme e şa itler- allim mektebi fransızca mualli • 
~okutmak, Türk kafasının uf • bir yara alarak batmamak için den bit kısmı daha dinlenmiştir. safede süratle ilerlerken vagon· mi; H. Mahir bey, Erenköy lisesi 

tıu genişletmekti. 1 k . 1 . d k Bu şahit diyor ki: )ardan birinin cer kancası kop· müdürü,· Rasim Reı:.it bey, İzmir 
r:ı.,..ı·m bu a~k ı·çı"n dog"'du, bu sa aca ön erın e araya olur· l M k .. t k k :r "'- ~ _ C 1 1 b b" .. muş ur. a ıms ancanın op- 11. • T 'tk duğunu yarzmıştık. Her iki vapu- - ema zzet e)' ır gun Çe§me mektebi batmua ımı; a• 
için yaşadı. Bu aşkın yolunda d b" k d' t v 1 t · d d · ~ run acenteleri kazanın mf'suliyetini bana pencere en ır ağıt ver ı . uguou an ayınca renı ur ur- lat Ali bey, Ticaret ve sanayı o • 

Ltı \'erdi. Rasimi kaybeden mil· b. 'b' · ki 1 d' l H Seni saraydan arıyorlarmış dedi. muş ise de kancanın kopmasile dası memurlarından,· Dr. Cemal Lt IÜpheıiz bir büyük adam kay· ırı ııme yü eme de ır er. er 
ııttti. iki vapur kumpanyası da biribi· Ben de saraya gittim. içeriye ayrılan Yedi vagonun öndeki Bey, Antalya meb'usu; Dr. Suat 

' 

Sadri Etem rini <'.ava etmiştir. girdim. Kısmı siyasi baş memu- vagonlara çarpmasına mani ola- Fuat bey, Anadolu Hisar; Dr, 
Hadise haklunda tetkı'kat ya- runa müracaat etmekligw im Jazım mamıştır. Çarpışma neticesinde Hamza Vahit bey Bostancı; Vasfi 

•ı1111111111ıırııııun111111111111..-~ 

Yurt bllğlst 
t~öıtepe Amerikan kolleji ile 
\~er iki liseden mezun olmak 
~·Yenlerin yurt bilğisi imtihanı 
~ tı muallim mektebinde yapıl· 
lttır. 

l'tcaret talebesi 
~ l İcaret lisesi son sınıf talebe
•, den olup iktısııt kısmına de· 
~~"1 etmek istiyen talebeni~ im
~ktıları Cumartesi günü yapıla-

hr. 

iki motösıklet 
~'lllail Hakkının bindiği mo· 
~ 1klette sobacı Dikramo mo· 
~~1kleti Taksim meydanında 
'ı~11>1tınışlardır. Her iki motö· 
lla; eti kullananlar yaralanmışlar-. 

~içki dikiş sergisi 
~~~~tnecilerdeki Türk kadınları 
~.: . dikiş mektebinin senelik 
~ltb'l dün açılmıştır. Mektep 
~ tlerinin bir sene zarfındaki 
~t~lba ~serleri gösterilmektedir. 
~kt bır hafta açık bulunduru-

ır. 

~. l>trınç flatları 
~~ iti,.,. f• .. 

ı>ek~ •atlarında son gunler-
~ ~tı çok düşüklük vardır 
~j, llrı en büyük sebebi kon· 'd"' fazla pirinç konmuş ol· -.. ır. 
... iti 

11~ son günlerde 28 kuruşa 
lllıniılir. 

pan alakadarlar kazanın çok geldiği söylenmişti. Orada öyle beş vagon parçalanmış, gardö· Aziz bey, avukat; Uluğ bey, T. T. 
feci bir netice ile bitmesi ibti· bir adam yoktu. fren Kani Efendi yaralanmış, T. C. katibi; Ali bey, Galataıaray; 
mali o!duğu halde nisbeten ha- Fakat Fikri efendi ile sonra- Tekirdağı hastanesine kaldırıl- muaJlimlerinden; Binbatı Eşref 
fif savuşturulduğunu söylemek· dan buluştuk. Bana Rıza bey mıştır. Bey, Harbiye mektebi alay baş 
tedirler lnönü vapuru benzin geliyor. Motörle gidelim dedi. baytarı; Ahmet Bedi bey, Harici• 
yüklü olan Rus vapuruna 2 nu- Bir motöre atladık. Fıkri dendi Mübadele baş ye vekaleti müdürlerinden; Kıy• 
maralı anbarı üzerinden bindir· zabit elbisesi giymişti. murahhası met hanım, tık tedrisat müfettit -
miştir. Alakadarlar lnönü Rus Konuştuk. Sonra beni divanı !erinden; B. O. Tahsin bey, An • 
vapuruna kazanları hizasından ali reisi diye bir efendiye tak- Tedavi için bir müddet evvel kara erkek lisesi edebiyat mualli· 
çarpmış olsaydı kazan patlıyacağı dim etti.,, Avrupa ya gitmiş olan Muhtelit mi; Halis bey, F eyziati liseıi türK 
için benzinl~rin ateş alacağını ve Hüseyin Fikri efer.di bu şa- Mübadele komisyonu Türk baş çe muallimi; Rasih Sait bey, İı • 
iki vapurdan da kimsenin kur- bitlerin sözlerine itiraz etti ve: murahhası Şevki Beyin birkaç tanbul hukuk faükltesi son aıru • 

tulamıyacağını söylemektedirler. - Şahitler Aptullah efendi güne kadar şehrimize dönmesi fmda ve muallim; Muhlis Ethem 
lokantasından otomobile binerek beklenilmektedir. bey, Darülfünun iktısat müderri .. 

Kadınlar birliğine 
Romanyadan soru

lan bir sual 
Romanya Kadınlar birliği, ka· 

dınlar birliğine bir mektup 
göndererek Türk kadınlığı hak
kında hazı malumat sormuştur. 

Gönderilecek cevaplar birlik 
azasından Efzayiş Suat hanım 
tarafından hazırlanmaktadır. Ya· 
kında gönderilecektir. 

Ürken hayvanlar 
Jsmaile ait araba hayvanları 

dün Ortaköyden gelirken ürk· 
müşler ve Beşiktaşa kadar koş. 
muşlardır. Yolda arabacı lsmail 
muvazenesini kaybederek düş
müş, başından yaralanmıştır. A
raba yolda Bayramın otomobili
ne de çarpmış, ön kısmını par
çalamıştır. Hayvanlar Beşiktaşta 
güç halle yakalanmıılardır. 

saraya gittiğimizi ve şoföre beş si muavini; Şefika hanım, lat. Kız 
lira verdiğimi söyliyorlar. Kara- Yüksek Muallim lisesi memurlarından; Yusuf Zi .. 
köyden sarara kadar beş lira mektebi müdürü ya bey, lst. Konservatuvarı müdü 
tutar mı, taksi var bu nasıl iş? rü; Memduh Şevket bey, Elaziz 
Diğer sözlerin de hepsi yanlış· Yüksek Muallim mektebi mü- meb'usu; Mehmet Faruk bey, mu 
tır. Muhal<eme talik edilmiştir. dürü Hamit B. meşguliyeti çok harrir; Suphi bey, askeri tıbbiye 

Maarif cemiyeti 
yeni mümessili 

Maarif cemiyeti yeni mlimessil 
Müzaffer Beyin riyaseti altında 
t~planarak yeni sene faaliyetini 
hazırJıyacaktı. Azalar işleri do
layısile gelemediklerinden içtima 
başka bir güne kalmıştır. 

Gizli esrar 
Yemişte sandalcı Cemalin üze

rinde 75 dirhem esrar ve Çem· 
berlitaşta bakkal F aikın dükka
nında 12 dirhem esrarla kaçak 
rakı bulunmuştur. Cemalle Faik 
yakalanmı tır. 

ld v • • k d 1 mektebi müzakereci doktoru; ' o ugu ıçıo me tep mü ür üğün-
den istifa etmiştir. Abdülkadir bey, edebiyat fakül • · 

lesi Türkiye enstitüsü asistanı; 
Hamit B. yalnız Darülfünun· kk" Tahsin Hamdi bey, Şişli tera ı 

daki derslerine devam edecektir. lisesi muallimlerinden; Nazım 
Erkek Muallim mektebi orta bey, İstanbul kız orta mektebi 

mektep kısım muallimleri dün h b 27 · · k müdürü; Bür an ey, ıncı me 
öğleden sonra içtima ederek in· tep muallimi; Dr. Ali Haydar bey 
zibat heyetini tesbit etmişlerdir. Hilaliahmer İstanbul merkezi 

reisi; Mustafa Hulki bey, Sabık 
Vam silerken düştü Siirt orta mektebi muallimi; Naci 

Hasan bey, Derince çiftlik mü • 
dürü; Hasan Re::nzi bey, Hukuk 
fakültesi mezunu; Nurettin Rüş -
tü bey, Antikacı; Cevdet Salih 
bey, Çatalca kaymakamı; T eolo • 
gos efendi Hukuk doktoru; Sai • 
me Faik hanım, Şişli Halk Fırka• 

Taksimde lspiliodit apartıma· 

nında oturan iş bankası baş mü· 
fettişi Suat Beyin hizmetçisi Yoz· 

gatlı Şerife cam silerken sokağa 
düşmüş, başından ağır surette 

yaralanarak hastahaneye kaldı-
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Norveçle T .. r iye ar -
sınd i münasebe er 

Buzlar memleketinin adamı güneş 
memleketinde yabancı değil .. 

Memleketimizle son zamanlar 
da ıiyasi münasebata baş!ıyan 

memleketlerden bir de Ayrupanın 
şimalinde üç milyon kadar nufu
su olan Norveç hükumetidir. 

Norveç hükiimelile hükümetimiz 
arasında siyasi münasebat baş
ladıktan sonra Norveç hükumeti 
altı ay kadar evvel fevkalade 
murahhası sıfatile M. Benb.in'i 
Türkiye elçisi tayin etmiş, M. 

Bentıin o zaman memleketimize 
gelerek vazifesine başlamıştır. 
Norveç elçisi bilhnssa iki mem· 

leket arasındak i tüccari ve ikh
di münasebatm inkişafı tedbir
leri etrafrnda tetkikat yapmıştır. 
On Teşrinievvelde tekrar dön
mek üzere dün Bulgaristana 
giden M. Benb:in hareketinden 
evvel şu beyanatta bulunmuştur: 
-Türkiyede memleketimi ilk de
fa olarak resmen temsil etmek· 
ten çok memnunum. Borada bir 

diplomatın vazifesi çok istifadeli 
ve zevklidir. Resmi mahafil son 

derece nazik olduğu gibi cemi
yet alemi de o nisbette naziktir. 

Buzlar memleketinin adamı o
lan ben güneş memleketinde 
kendimi asla yabancı hissetme· 
dim. 

Burada bin türlü şey insanın 
alakasını üzerine çekiyor. Tür
kiyede, Gazi Hz. gibi büyük ve 

duldan sonra iki memleket ara· 

sında harsi müoasebatın başlı

yacağı da tabiidir. Fllhakika iki · 
memleket arasında ço'c uzun 

mesafe vardır. Fak at bu asır da 

her iki ke;fin mesafeleri ve ma

niaları kısalttığını da hesaba kat-

mak lazımdır. 

Norveç· Türk münevverlerine 

tanıtmak için bazı tasavvurlarda 

bulunuyorum. 

Bunun için de Balkan ve Türk 

gazetecileri için Norveçe bir se· 

yabat tertip edilmesini hüküme
time teklif etmek istiyorum. 

Balkan memleketleri araların-

daki eski düşmanlıklarını unut-

muşlar ve birbirlerine dostluk 

rabıtalarile bağlanmışlardır. 

Ve ihtimal ki diğer hükumet-

lerden evvel aralarında, Avrupa 

müttehit devletleri idealine doğ

ru bir adım teş,ıil edecek olan, 

ikbsadi bir blok ve bir federas-

yon kuracaklardır. 

GRE1,A GARBO~ 
nun temsili muhteşemi 

SOLMUŞ 
GULLER 

yaratıcı bir şahsiyetin rehperli- Dün aktamdanberi 

iile iş gören muktedir dev- A S R l sinemada 
let adamları tarafından vücude 
getirilen inkılap eserlerini alaka parlak muvaff akiyetler 
ile takip ve tetkik ettim. \..,..._ ___ Kazanıyor. ___ _, 

TUrklcrin uranıkh~ı 

"Türkiye. NorvLç için artık 
bin bir gece masalları memle-

keti olmaktan çıkmıştır. Türkler, 
artık muhteşem bir iktidar ila u· 

yanarak güneş altındaki mevki
mi kazanan bir millettir. 

Hükumetim Türkiye ile müna
ıebat tesisine karar verdiği za
man gayet mantıki bir surette 

hareket ederek evvela ticari mil· 
nas::bat tesisine gayret etti. 

Filvaki daha evvel Norveçle 
Türkiye arasında eıya mübade
lesi vardı. Fakat Türkiyeden 

gelen eşya Norveçe nakledilir
ken Belçika, Almanya veya in· 
giltere limanlarında kalıyordu. 

Türkiye ile Norveç arasmda 
üç senedenberi işliyen Norveç 
gemileri yavaş yavaş bu müte
vassitleri ortadan kaldırmakta· 
dır. Bu vapurların işlemesi sa
yesinde Türkiye mallarının daha 

GLORYA 
Don jose Mojika'nzn 
SON AŞKill 

isimli büyük filmini muvaffaki
yetle göstermektedir. Bu f iJm 
herkese şunları söyletmektedir: 

Kııdrn ı Mağrur ve :ıreşli 

Erkek : Kanı kaynıyan bir delikanlı 
Netice : Onları ayırabilmek için hiç bir 

mania mevcut dc~ldir. llA ve ten: 
Sıh irli halı ile lstanbul'dan Bağdafa. 

Fox tarafından filme alı nmı~ bir seyahct 

Bugün 
Rollerini pek mahirane 

surette oynıyan 
bir 

Jenny Jugo ve Theo Sball'i 

1 Sevgili 
4 Delikanlı 

filminde görmek üzere 

MAJ 1 K 
sinemasına gidiniı. llAveten : 

, Komik \"e R.K.O. dün}·ıa havadisleri 
\, L."iatlar tenzil edilmiştir. --~ 

VAKiT 

Maarif müdürü 
(Baş tarafı I inci sayıfada) 

Yeni kadrolara göre dişci, 
doktor, baytar, .ziraatcı gibi 
serbest me.ilek sahiplerinden 
bir çokları vazifeden alınmıştır. 

Bu esnada bilhassa muallim· 
lerin kıdem meselesi ve teftiş 
raporlanda iyiden iyiye tetkik 
edilmiştir. 

Esasen muallimlerden açıkta 
kalanlara maarif idaresi tara. 
fmdan ne İçin vu.ifeden alındığı 
hakkında malumat verilmektedir. 
Yaptığımız tahkikata göre ser
best mes!ek erbabından olanlar· 
dan ancak 40 kişinin muallimlik 
vazifesine nihayet verilmiştir. 

lstanbul'daki ecnebi, akalliyet. 
meklep!erile ilk mektepierin 
1933 - 1933 ders senesindeki 
muallim kadrosunu tasdik ettir· 
mek üzere Ankaraya giden Mcı
arif müdürü Haydar Bey, dön 
A n!caradan şehrimize dönmüş· 
tür. 

Haydar Bey dün kendisi ile 
görüşen bir muharririmize de· 
miştir ki: 

- Bu sene bilhassa ilk mek
tep muallimleri arasında pek az 
değ;şiklik vardır. 1800 mualli 
min bulunduğu kadroda ancak 
345 muallimin sıhhi ve ailevi me
selelerden dolayı mektepleri de· 
ğiştirilmi,tir. 

Bundan ba~ka Anadolunun 
muhtelif vHayetlerinden naklet· 
miş olan 100 kedar muallim de 
sehir içine ve kazalara verilmiş
tir. 

Yalnız muhtelif sebeplerden 
dolayı 9 başmuallimin değişti
rilmesi münasip görülmüştür. 

Kadro,ar vekaletçe tasdik 

edildiği için bugün yazılıyor. 
Yarından sonra ilk mektep ida· 
relerin~ tebliğ edilecektir. 

Ecnebi mekteplerdekl 
muallimler 

"Ecnebi mekteplerde muallim
ler meselesine gelince bunlar da 
vekaletçe tesbit edilen bir tamim 
üzerine dişçi, eczacı. baytar, zi· 
raatçi doktorlar gibi serbest 
meslek erbabından, ehliyet· 
namesı ve menşei müsait 
olmıyanlardan 40 kadar mu· 
allim açığa çıkarılmıştır. 

Bunlar daha fazla teftiş rapor
larına istinat etmektedir. 

ilk mekteplerin açılması 

''ilk mektepler ay başında 
açılacağı için şimdiden hazırlık
lar ikmal edilmiştir. 

Muallimlerin kadroları mek
teplere derhal tebliğ edileceği 
için her muallim vaziyetini de 
anlamış olacaktır.,. · 

Halk evi mecmuası 
Halk evi tarafından neşredile· 

cek halk evi mecmuasımn hazır. 
hlcları bitmiştir. Mecmua ay ba· 
şında çıkacakhr. Her kesin 
okuya bilmesi için yedi forma· 
dan ibaret olacak mecmua beş 

az masraf la N orve çe gönderil- ıuııııınmmımnnııumıııımıuımmıımııuıııımnnmıı•ıı=-.. mmıamnnunnımmmmmıumı - ımımmımııııınmıımumııımuıauıııııı ... nımıımı•ııın .. 
mesi temin edilmiş, yol masrafı· 
nın azalması ve mütevassitlerin 
ortadan kalkması üzerine bu eş
yanın maliyet fiati hissolunur 

kuruşa satılacaktır. 

.#1 __ ... m:ı::_Bugün hangi sinemaya gidelim?--------.. 

MELEK EL HAMRA 
sinemasında 

derecede indiği için Türkiye Henry Garat 
emtiası Norveçte eskisınden fazla 

aranmıya başlamıştar. Ayni hal ve Meg Lemoonier 
Norveçten Türkiyeyc gönderilen b 

d k ı M b tarafından temsil edilen ü-eşya için e va ı o muştur. a -
sulabmız çok mütenevvi olduğa yük Fransız filmi 

sioemasmda 

Willy Fritsch 
Bllyilk U. F. A. 

opereti olan 

Çılgınlar Oteli 
için iki memleket arasındaki eşya Parisli Aşıklar 
mübadelesinde müvazene temini filminde, nefis şarkılarla, mu-
kabildir. Sizi iki saat güldürür siki ve danslarla size çok 

Ticari ve hersi mUnasebeUer ıl eğlendirir.. zevkli bir vakit geçirtir. 
Matineler saat t de başlar _____ _, 

'"Ticari mübadele kunet bu}. ~-------

Ahmet Rasimin 
ölümü 
m • 

(Btlf tarafı ı inci aayuada) 
m et borcunu yapmak için cenaze merası -
mlndo bulunmruıırmı rica ederiz. 

Köprüden oııu be, geçe Heybeliye doğru 
bir vapu? olduğu gibi onu otnz beş gı:.çe 

ldiprtlden kalkan vapur onu elli sekiz geçe 
Kadrköyüne de uğrar ve Heybeliadaya gt • 
der. 1stanbul tarafından merasime yetlşllc· 
bilir . Öğleden sonra Heybeliden on txıııl 
kırk sekiz geçe kalkacak ol311 vapı:rla b
tanbula dönllleblleccltlir. 

Cümhuriyet Halk F ırka.sı Is -
tanbul vilayet merkezinden: 

!.ııtan?r.ıl mcb'usu merhum Ahmet 'R.aalm 
be)'ln caıaze mcnstmtne btlr.:- etJh::K Uze
ro fırka arkadn;ıl ll.r.ız::.ozn. bu gün saat onu 
he§ ve•·• orr: ucaz beşte Köprü Adalar fa· 
kA!'!ltıı~en hareket e<lecelc \ '&purda luı%ır 

oulunmal!ı.rı rica olunur. 

• • • 
Darüşşaf aka mezunları kulü • 

bü umumi katipliğinden: 
Yuvamwn yetiııtirdlği kıymeUl edJp vo 

m uharrir , lstnnbul meb'usu Ahmet Rasim 
Beyefendlnln ölllınllnU teessllrie duyduk. 

BUyUk ağabeyimlzc son hürmet vıızife· 
ırlnl yapmak U.zero mezun kardeşlerimizin 

bugün sut 10,35 tc Heybclladaya gidecek 
olen vapura yetııımek üzere köprUnlln ada· 
lar lsltelesine toplanmaları rica olunur. 

Vekillerin taziyet 
telgrafları 

Ankara, 22 (Hususi) - Ah
met Rasim Beyin öliimü burada 

çok derin bir teessür uyandırdı. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Bey bu münasebetle lstanbul 
valisi Muhiddin Beye şu telgrafı 
gönderdi: 

.,Istanbu!un en eski, temiz, 
kıymetli yazı ve irfan adamı ve 
meb'usu Ahmet Rasim Beyin 

vefat ettiğini teessürle haber 
aldım. Cenazesinin kafi miktar
da po\ie, jaudarmanıa i t"-hil• 

kaldırı lmasmı merasimae namıma 
hazır bulunarak ailesi efradına 

taziyetlerimin iblağ buyurulma
sını rica ederim.'' 

Aynca Maarif vekili Reşit 

Galip Bey de merhumun oğul-

larına gönderdiği şu telgrafla 

taziyetlerini bildirmiştir: 

"Yanm asırlık fikir ve irfan 
hayatımızın kuvvetli ve mümtaz 

ışıklarından biri olan üstat Ah· 
met Rasimin ziyaım derin bir 

teessUrle duydum. Maarif ve 
irfan ailesi namina muhterem 
ailesine taziyetlerimi arzeylerim 
efendim." 

Merhumun burada bulunan 
oğlu Sırrı Hey cenaze merasi

minde bulunmak üzere ba ak
şam lstanbu!a hareket etti. 

···························· ................................ . 
Paşa bahçe 

DUn gece bir 
tehlike atlattı 

Dün gece P~abahçede bir yan 

gın olrouf, Müskirat inhiaarma 

ait ispirto fabrikası büyük bir leh 

like atlatmı§tır. 
Yangın fabrikanın !İ§e amba

rında §İ§elerin etrafına konulan 

lalatların ateı almasından çıkmıı. 

fabrika memurları ve bekçileri 

tarafından söndürülmesine te§eb

büs edilmiştir. 

Diğer taraftan itfaiyeye de ha· 

ber verilmif, lıtinye grupu yedi 

dakika ıonra yetiımittir. Neticede 

yangın ıite ambarının bir kıamı 
yandıktan ıonra aöndürülmüştür • 

Yangın çıkan ambarın etrafında 

ispirto depoları bulunduğu için 

dün gece Paşabahçe büyük bir 

tehlike atlatmııtır. 

23 Ev?üf J9~ 

Halk evinde 
(Baş taralı 1 inci aa,ıtJ/IJ 

Zeki Cemal, lsmaii Şevket .fi 
Nusret Beyler ilk idare heyetio' 
seçi lmişlerdir. ·~ 

idare heyeti dün geç vakıt 1 ~ 
içtimamı yaparak dahili t~ 
nameyi banrlamıya başlamı-r-

~ .'fi 4 

Köyc~lük şubesi Halkevi~ 
esas şubelerinden birini tet 
etmektedir. 

Bilhasıa köylerin sıhhi, ~dl' 
· ' ' • bedii inkişaf ve tekamüıaoOı 
köylü ile Şt". hirli arasında kaıf 
hkh s evgi ve tesanüt duy~larr 
nın kuvvet!enmesine çahş.,.a* 
bu vazitelerio ana hatlarını tef' 
kH etmektedir. 

Şubenin azalan c·vardaki k&r 
lere giderek köylü ile yakıod'' 
temas edecekler ve birçok paı•' 
yerlerinde yazıcı bu!undur•~ 
istidalarını yazdıracaklardır. 

Bundan maada köycülük t" 
besi, malu l ve bilhassa harp ~ 
liılü köylülerle şehit köylüleri' 
aile ve yetimlerini himaye ~ 
cek ve bunların şehirlerdeki ;r 
lerini takip edecektir. 

Köy muallimleri, köy şubeıiO'° 
tabii azası sayıldığından bilb~ 
sa muallimlerden çok istifa e 
edilecektir. 

uuııı uıı,nnnnrıı-ııtınınıtftUln.ntJ:IM'n~ 
Şu •• Bu •• .............. --. ..... 
Hiddet için llAç 

; 

Parisli bir kadın, Matin ı•. 

zctesinin fıkra muharriri ıoJ$ 
F ourest' e bir mektup yazarak ~ 
çocuğunun halinden... f İkiyet ~,; 
miş. Çünkü tiu lüzcagız ufacı1' , 

ıeyden hiddetlenir, evi altüst e. 
h·adetı dermiş. Vakıa çocuğun ı 

pek az bir zaman ıonra gelip f, 
ç.İyor&a da kırılan tabaklar, d. , 

·d• külen yemekler heder olup g• 

d
. .,.,. 

yormuı. Kadıncağızın der ı ~ 

Fakat acaba bu derde bir iliÇ I' . 
lunabilir mi? Hiddetli bir ç~d , 

1. d . k . k~ ı "" bu ha ın en geçırme ım an ( 

lunabilir mi? Bunu anlamak jıt 't 
h "'dP~1 

miş, Fransız mu arrırın e 
ıağlık vermesini rica ebmİf. ·./ 

Louis F ourest bu mukadd• . , 

den sonra hi~d~t. için bul~n~O ~ 
!açlardan en ıyısı on yedıncı Iİ' 

terbiyecilerinden Mime de Ge" ıJ 
b.k ·-· ııı&J ı'in bulduğu ve tat ı ettıgı f 

ld ... .. l'" M de Ge o uuunu soyuyor. me t' 

lisin uaulü şudur: Çabuk hidd~ 
lenen çocuklara asla söz ıöyle i 
meli, derhal bulunduğu od• ,t' 
diğer bir odaya geçmeli, bir b r 

··1', 
dak ıu alıp içeraine bir yüı~b/ 
malı, ıonra dokuz defa fU 1 

yi okumalı: ıJİ 
Pcint hpfriladclmicrıidarrıe 

:idorc. I 
Ondan sonra bu okunın\Jf 

yu içmeli. ./. 
Maliim ya, hiddet ruhi biti 

talıktır. Bunun ilacı dil ruhi ;' 
artalarla olur. Çocukların )>\J ·J 

1 .J·"· retle hiddetlenme haıta ıS f 
iyi olacaklarını inandımıaııııJ 
kikaten faydaaı olabilir. /. 

Fakat acaba çabuk hidd• ( 
"b" ~ • .ıt çocuklar için olduğu g~ ~ d' ,. 

hiddetlenen büyükler ıçuı 'rf. 
ilaç yok mudur? Biz de buod ~ 
har 0Sttnan beyden •orah~df > 
kü iktııadi buhran günler•";;.' 

det ilacına çocuklardan 

büyüklerin ihtiyacı var• 
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Ahsen daima ayni halde idi, fakat harareti adam 
akıllı düşmüştü, doktor tedarikli bulunuyordu .• 

Öf leden aonra Adil ve baba -
" .\ta bey bili katalepai halin
de )'atan Ahsen beyin bat ucun· 
' beklerlerken Ferit içeriye ıir
di: 

- Enver beyle batka bir bey 
hldi, aizi görmek utiyor. 

Adil sordu: 
- Sen ne ıöyledin? 
- Beyefendinin ıizlere ömür 

~at elliğini, ıizin pederinwe 
"ll'likte ıelip cenaze hazırbiı 1a· 
~mızı söyledim. 

- Peki, timdi gelir, ıörüriiım. 
~7 pktıktan ıonra Adil ba-

- Bunlar, avda bulunan Ah· 
"ııin arkadqlarıdır. Tabii Ahae
'-iıa •ef at ettiiini teyit edeyim de 
Ilı ıni? 

-Tabii •• 
Ve Adil aıafıdaki odada bek 

Uten iki ıen.ce içini çekerek kara 
"-ber hakkında malGmat Terdi. 
?ıııar kendilerinin yapacak bir 
'ti olup olmadıiını, dostlarının 
'on hizmetinde yardım etmiye ha 
~ • ., olduklarını taylediler. Adil: 

- Cenaze yarın kalkacak. Bu 
ttlrı bazı iptidai hazırlıklardan 
~b yapacak bir teY yok. Onu 
~ babamla ben yapıyoruz. Bana 
"\l itı. sek ~ a.tı7or. DtHyvr-• 
'lınuz ki, Ahıenle ben iki kardet 
ltıı daha yakındık. Hatta daha 
'l'velki ıün kardeşim olmüt, dün 
'llun cenazesinde hazır bulunmuı 
01duğum halde itiraf ederim ki, 
~&Ün daha muztaribim. Fakat 
ile yapalım; babamın verdiii te
~lli ile Ahsenin son hizmetlerini 
ıf• ediyorum. 
l' - O halde yarın ıabah ıele._. 

- Nasıl arzu ederseniz •• 
Aktam yaklaııyordu. Baba o -

hıı Ahıenin yanma kimseyi sok
~IYorlar biri dıtan çıkara diie
ti İçerid~ kalıyor ve onu yalnız 
~almıadıklan gibi baıka hiriai
~ll oduına girmesine de mini o
~orlardı. 

L... Bir taraftan da Ahsenin haki
:"len ölmüt olduiuna her tarafı 
~ırmak için uıaklara ~evta • 
~ nerede yıkanacağını bile ta • 
~ ediyorlar; bu meruim için 
~olan ,eyleri nereden alacak 
~ı anlatıyorlar, sonra lsmaili 
)-tikit için latanbula aönderi-
0.-lardı. 
~ bu ıuretle yalnız Ahıenin o • 
,.._ "- değil, kötkün bu katı tama
't '1l sakin ve uude kalıyordu Ye 
lif 'hir bey, nihayet vaziyetten iı
'1 ~e ederek Ahıenin uyanma • 
ılt lbtİllıali kartısında tedarikler • 

))ulunuyordu. 
~ 4dn babuına., bu muayeneler
~)'&rdım etti. Ahaen daima bay
~ .~e.lde idi. Harareti adamakıl-
dutaıüıtü. Doktor dedi ki: 
~ Her ıey yolunda gidiyor. 
~ biraz aonra onu uyandD'Dlı· 
~ .. klttmaktan bqka yapacak 
~1 Jok. Bütün ıerait mükem-

~ Al& •. Yalnız baba, sana töy 
~ unuttuium bir tef var
~ h ıeldilimiz zaman mua 

111tihıde kasanm anahtannı 
aen de bana ~J.:di 

kot kaaa açık mı kapalı mı? Bir 
kere bak,, demipin ya.. AtaiıYa 
gittiğim zaman kuada bana hi • 
taben yazılmıt bir mektup bul • 
dum. Burada okumak üzere mek 
tubu cebime koydum. Fakat o ıı
rada Ahaenin ölmediğni aöyledi' • 
ğin için mektubu cebimde unut -
tum. Demin mendilimi aramak i
çin elimi cebime atbiım zaman 
bu mektubu buldum. 

- Kim YUJJOr bu mektubu? 
- Ahsen, kendiai JIUllUf· Ka· 

aaya bırakmıt. Kuaclaki parayı 
bana Yerdifi İçin GJümü halinde 
ben parayı alırken bu mektubu 
bulacatımı dilfünmüf. 

- Ne yazıyor? 
- Diyor ki, irtihalini miltea • 

kip kaaadaki torbalan derhal e -
min bir 1ere nakletmeliymiıim. 
Sonra daha bir takım ıstede beri
de alacaklarını haber Yeriyor. Bu 
aenetlerin yerini bildiriyor. Senet 
leri alarak tahıil etmemi tiylü -
yor. Onları da bana bırakıyor. 
Zavallı .• Benden bqka kimıeıi 

olmadıiı için uıaklannın akibe • 
tini bana havale etmif. 

- Maa.mafih, madem ki Ah -
sen henüz ölmemittir, bütün bun· 
ların hiç bir ehemmiyeti yok de
mektir. 

- Tabii.. Bunlardan baıka 
Ahaen kendisinin Osküdarda lf.a 
racaahmede nakledilmesini, ora 
ya defnini istiyor. Annesi, baba-
11 orada medfun imif. Onlann ya 
nına defnedilmesini vuiyet etti
ği gibi ben öldüiüm zaman be • 
nim de orada defnolunmamı i.ati
yor. 

- Zavallı Ahıen.. Seni haki
katen kardeti ıibi aevdiiine bun 
dan büyük delil olur mu? 

- Ben de sana bunu göster • 
aıek İçin hemen bu mektuptan 
bahıe lüzum ıördüm. Sonra ben 
bu adamın nazarında henüz katil 
Ye hırsızım. Aman ne müthit İt • 
ham, ne müthit Yaziyet yarabbi!. 

- T elit etme, hepsi düzele • 
cek. 

(Devamı var) 

• 

M. 
ne en 

Troçkiyi Çekler 
kabul etmiyorlar? 

Prağdan bildiriliyor: Sabık 

Sovyet Harbiye Komiseri M. 
Troçki'oin yapılan bazı teşeb
bftslere Ye bazı vaatlere rağmen 
Çekoılovakyaya ıidemiyeceği 
anlatılmaktadır. 

Filhakika Çek milli fırkaSJ 
M. Troçlcinin Çelcoıtovakyaya 
gelmesine ıiddetle itiraz etmiı, 
ve naıırlar mecliıinin ıon top
lantısında dahiliye nazırı M. 
Slavik sabık harbiye komiseri· 
nin Çekoslovakyada buluuduğu 
mnddet zarfında mubafazua hu
ıuıunda mea'uliyet kabul ede
miyeceğini bildirmiştir. Bunun 

üzerine kabine M. Troçkioin 
pasaportunun vize edilmemesine 
karar vermiş, Istaobul Çek kon· 
moloaunan Troçkinin brnüz mil
letler cemiyeti tarafından verilen 
Nanaen pasaportu almadığını 
bildiren telırafı bu kararın ve
rilmeai llzeriode ayrıca mlluair 
olmuttur • 

Çek milli matbuah Troçki 
aleyhinde çok tiddetli nqriyat 
yapmakta Ye Sovyet inkıllbı 
euuaoda M. Troçki'nin Çek 
Lejiyonerl•rine karıı salimane 
harekette balundapau yazmak
tadır. 

Hint milliyetperveri 
Gandi neden aç kalıyor? 

Dombay, 22 (A.A) - Gaodi 
yalnız sıcak suda balledUmiı 

baldan başka bir fey yememek 

ıuretile yapacağı açlık grevine 
baıladığı sırada bir beyanname 
nepederek bu kararı ittihazına 
ıaik ne olduğunu izah etmiıtir. 

Gandi, bu beyannamesinde 
Cenabı hakka kadar yllkıelmek
te olan aeıinin Hindtıtaoın vic
danını canlandıracağı ve İngiliz 
vicdanım uyandıracağı zamana 
kadar yaıaryacajını Omit etmek· 
te olduğunu beyan etmektedir. 

Mumaileyh, Hindular 0 dokuoul
mazlar., mutlak hukuk milsavah 

daireainde aralarına kabul et· 
mekten imtina etbkleri takdirde 

nefıi.Di telef etmete karar ver
mif olduğanu ilaYe etmektedir. 

"Dokunulamaz1ar" la icra edi· 
lecek mOukeratm bir neticeye 

iktiran edeceği Honolunmakta• 
dır. Zira Paryalılarm reiıi olan 

Dr. Ambedkar daha ziyade iti· 
!ifa dananmaktadar. 

Bombay konferansı, konferans 
tarafından bulunmut olan itillf 
formülünü tasvibine arzetmek 
üzere Gandiye bir heyet gön
dermiştir. Bu formül, "Dokunu· 

lamaılar" a umumi surette inti
hap hakkı ve onlara tahsis edi-

lecek azahklara intihap edilmek 
hakkını bahşeylemektedir. 

Gazi mllkAfatı 
Gazi müklfah için Darülfn

nunda toplanmıı olan komisyon 
dlln Darülfllnun emanet.ine veri· 
len 9 eaeri tetkike baılamıftır. 
Komiıyon cumarteai ınno tek· 
rar toplanarak eserler hakkında 
tetkikata devam edecektir. 

dayıfa S 

Hi1istiyanlıktan Müslümanlığa •• ---... -··-·-·-----·--···-···········--············ .. ···· .... ·----· .... ___ _ • 
Bir lngiliz kadını niçin 

Müslüman olmuş ! 
SenSarvak ülkesini kıskanıyor musun? 

-12 -
Jan mektuplan keamiı, bir kaç lan üç neıil hayatlarını o ölkeye 

ay devam eden ıükUttan aonra, vermiılerdi. Borneo adaaının ti • 
onun bqka bir kadınla evlenmek mali garbi tarafında olan bu öl
üzere olduiunu haber almıttım . ke Brooklar ailesine aııl vatanı o 
Demek mukadderat, bana ihanet lan lngiltereyi unutturmut, ona 
etmitti. orada yeni bir tarih açtD'Dlıftı. 

Erteai (Ün, babam Ye annemle Sarvak Malayların diyarıdır ve 
birlikte racanın evine gittik. Ben 1 (500,000) malayın yurdudur. 
ebeveynimi evin kütüphane oda -
aında bekliyecektim. Bertram kü
tüphanede idi Ye köıedeki ocağın 
iinünde oturuyordu Racamn oğlu 
beni ıörünce hemen ayağa kalka
rak beni karfdamıt ye hiç bir mu
kaddemeye lüzum görmeden ıor· 
muıtu: 

- Bana Yanr mıaın ?. 
Ben de lifı uzatmaia lüzum 

görmeden bir kelime ile cevap 
verdim: 

- Varınm •• 
Meaele hallolunmuı Ye o gün 

düğün hazırlıklarına bqlanmıttı .. 
Hazırlıklar haftalarca devam et
miı ve nihayet Sarvak racasımn 
ikinci oilu benim kocam olmuş· 
tu ..• Bu ıırada ıazeteler ıu hava· 
diıi yazıyorlardı: 

"S&rTak racuının ikinci oğlu 

Bertram Brook ile Sir Walter 
Polmer'in yegane kızı evlenmek 
üzeredirler.,, 

Bir kaç ıün aoma her teY hazır· 
dı. Düğün son derece muhteıem 
olmuıtu. Davetlilerrin ardı arası 
keailmiyordu. 

W estmiater kiliaui, imanı bo
iacak derecede doJanuıtu. Papa· 
sm önünde ayakta duramıyacak, 

kocamı kartılamıyacak halde i 
dim ..• 

Zaten bir gece enel gözüme 
bir lihza uyku girmemitti. Bütün 
geceyi ıolmuf, kırıtmıt bir fotoğ· 
rafla &eçİrmit Ye iık qkmıla olan 
bütün münaaebete nihayet ver
mittim .• 

Beyaz racalann, Savak eyale
tini elde etmelerinin hikiyeai, 
çok maceralı ve çok meraklıdır. 
Savak racuımn oğlu Bertiam ile 
nlendikten ıonra racanın 
karnı ve benim kayınvaldem o • 
lan prenıes Margaretten bu hiki 
yeyi heyecanla dinledim. Kayın 
pederim, dünyanın yeıine beyaz 
ve Avrupalı raca11 idi. 

Bir ıün kayın Talidemln Lon
dradaki mükellef ve muhteıem e· 
vinde idik. Çay masuı önümüz -
deydi. Kayın valdem, bana bin • 
lerce mil mesafedeki halta aör -
memit olmanlardan, Sarvakm gü 
netli ıahillerinden ve orada ya -
fıyan &Tcı Dyak kabilelerinden 
bahsediyordu. Kayın valdem an -
labyorken, onun bu uzun boylu 
ve zarif kadının bütün tatlı aeaile 
ve hulyaperver gözü ile tekrar o
raya dönmiye müttak olduğunu 
sezdim. Kendisi, Londradaki 
muhtetem konağına bedel, Sar· 
vakın merkezi olan Kuçungdaki 
sarayı tercih ettiğini anladım. Ka 
yın valdem, orada senelerce raca 
olan kocasile birlikte çahımıf, 
Sarvakın İptidai kabilelerini me • 
denileıtirmiye, onları ilim ve 
fennin ihtiralarındau müstefit et 
miye, elhuıl halkın aeviyeaını 

yükseltmiye uğratmıfb. 
Sanak kayın valdemin bütün 

varlığını emmit gibiydi. Kocuı J 
olan racanm aileaine menaup o -

Brookea ailesi orada yerletmit, 
onun himmetleri ile bu ölke refa· 
hiyete kavuıarak zenginleımit • 
ti. Eıkiden Sarvak karmakarıtık 

bir yer, asayi9 emniyet ve umra• 
nı tatmamıt bir iilkeydi. Brook 
da senelerce çabtarak bütün ölke 
de emniyet ve uayiıi temin etti • 
ler. ~ .. 

Fakat Brookeslar Sarvakta ça• '1 

lııtıkları halde onların zevceleri 
Londrada kalıyor ve kocaları ha 
yatta oldu~u halde kendi ihtiyar .. 
larile dulluğa razı oluyorlardı. Jt., 1 

ilenin bütün erkekleri Sarvaktan 
baıka bir §ey düıünmüyor gibiy· 
diler. Hatta bir defa bu yüzden 
kocamla kaTga etmittik. Çünkü 
kocam, münhuıran o ölkeyi dil 
tünüyordu. Onun batka bir fey; 
dütündüğü yok gibiydi. Beni bi • 
le ihmal ediyor ve beni mes'ut et• 
meyi aklına bile ıetirmiyordu. Be 
nim bu tekildeki aitemlerim koca• 
mı hayretlere dlitürmekteydi. Ni· 
hayet bir gün bana ıunlan ıöylc· 
mitti: 

- Sen Sarvak ölkeaini kıska• 
nıyor musun? 

- Tabit kıskanıyorum. 
- Neden? 

- Çünkü hep oruım dütünü • 
yor, ve beni ihmal ediyorsun. 

- O halde beni dinle! Şayet 
seninle Sarvak arasında muhay • 
yer bırakılırsam, emin ol ki, seni 
feda ederim. Bütün ailemizin er
kekleri de böyle yaparlar l 

ı 

Kocamın bu yabancı ve uza.le 
memlekete bu derece merbut ol• 
muı beni hayrete dütürmüftil. 

Brook ailesinin Sarvak ölkeıi 
ile münuebeti, bir askerlik mace 
raaile hatlar. Bu ukerin adı Ja • 
meı Brook idi ve Hindistan kum• 
panyaaında çalııan bir hakimin 
oğlu idi. Hindistanın Burna öl • 
kesinde vukubulan bir muharebe
de ağırca yaralanan Jamea baba• 
11ndan küçük bir servet tevarüa et 
mit, serveti derhal nakte çevire • 
rek, (140) tonluk bir yat almq 
ve onunla Singapura ıitmiıti. ~ 

Hidiıe, 1831 ıeneainde .uku• 
buldu. Jameı Singapura vardık • 
tan sonra mühim haberlerle k&JY 

1 

(Devamı t'4r) ! -------------Kurultay için Halkeviade " 
radyo tertibab 

lstanbul Halkevi reisliğinden: 
26 Ey:üt 932 Pazartesi gllnll 

açılarak dört gün devam edecek 
olan Türk dili kurultayını halka 
dinletmek için Halke•inin Ca
ğafoğ'undaki merkezinin konfe
rans salonuna Tadyo tertibab 
yaptmlmışhr. Arzu edenler ku
rultayın davamı mOddetince her 
gDn bUUin nfabahnı ealanumuz• 
dan da takip edebilirler. Halke
vi herkese açıkbr. 
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TÜRK DİLİ HAKKINDA bir fikir 

Filimler 
Geçen günkü (V akıt) te muhte· 

rem doktor Reşit Galip Beyefen· 
dinin çok kıymetli makalelerini o· 
kuduktan sonra aynı ciheti göste· 
ren eski bir vesikayı neşre karar 
verdim. Bu çok kıymetli makale
ye hiç bir satır ilave etmek iste· 
mem. Çünkü o kıymetli tetkike 
bir ıey ilavesine imkan yoktur. 

Bu yazımda Hunlar hakkında 
pek mühim malumat veren meş· 

hur bir müverrihin bu dil hakkın
daki sözlerini kaydetmek isterim. 
Benim bildiğime göre Türk dili 
hakkında malumat veren en eski 
ecnebi müverrih budur. 

527 senelerinde yaşıyan ve 
Kont rütbesini ihraz eden Mar
celli Nus "Chronicon,, adlı yazmış 
olduğu çok kıymetli eserinde bu 
Türklerin diline dair de bazı ka
yıtlarda bulunmu§tur. Marcelli
nus lllyria'da doğmuş olup hü • 
kümdar Jüstinian'nın sarayında 
yaşamış bir alimdir. 

işte Türk diline dair en eski 
mütaleayı serdeden bu müverrih 
:;u sözleri kitabına yazmıştır: İpsi 
flexiloqui, eorumque sermo ple
nus metaphoris et obscurus erat.,, 
Bu cümledeki floxloquus kelime • 
sini IUgatler şu suretle tercüme et 
mektedirler: "qui se prete a plu
sıeurs sena.,, 

Ben F r. Noel' in lugatini kullan· 
dım .. O halde bu latince ibareyi 
fu suretle tercüme ed~biliriz: On
ların dilleri çok manaya delalet e· 
den ve istiarelerle dolu müphem 
bir dildir. 

Şurası da muhakkaktır ki Mar· 
cellinus Türkeçeye vakıf değildir. 
Fakat gerek eserinin delalet ettiği 
gibi ve gerek yüksek mevkii icabı 
bir cok Türklerle temas etmi,, 
bunİarın dili hakkında bir fikir 
edinebilmiştir. 

Türk dilinin ne kadar istiare ve 
mecazlarla dolu olduğunu gö&te· 
ren bu mühim vesihada yalnız şu· 
rasını da izah etmek icap ederki 
Türk dili Marcellinus'un söylediği 
gibi miiphem değildir .. 

Çok muhterem Samih Rif at 
beyefendinin söyledikleri gibi 
Türk dilinin her ne tarafına ba
kılırsa en ince teferrüatına kadar 
bir kaideye merbut olduğunu gö
rebiliriz: Misal olmak üzere aza 
isimlerini alalım. Türkcede aza 
isimlerinin büyük bir kı~mı Ak e 
datile nihayet bulur. Ayak, par • 
mak, tırnak, yanak, kursak, ba • 
ğırsak, kulak ve saire gibi .. Böyle 

bir kaidenin dünyada hiç bir dil 
de mevcut olmadığım söyledik . 
ten sonra bu kaideleri tetkik eden 
Prof. Nemth'in bundan çıkar -
dığı şu kıymetli neticeyi arzede • 
lim: Ayak kelimesindeki - di • 
ğer kelimelerde olduğu gibi -
kök Ay'dır. Binaenaleyh hu keli
me de adım atmak manasına ge· 
len Aymak kökünden gelir. Bi • 
zim kullandığımız adını da ay· 
ni köktendir. Tırnak kelimesinde 

ki ak edatını da atarsak kök olan 
Tırnamak filinin diğer Türk leh· 
çelerinde Tırmalamak manası • 
na geldiğini görürüz. Uygur, Koy 

bal, Şor ve saire Türk lehçelerin
de göz'ün karak ~eklinde kulla • 
nıldığını biliyoruz. Buradaki Ak 
edatını da atarnak K:ırmak yad 

görmek kökünü bulabiliriz. Bu 
birkaç misalden şu netice çıkabi
lir ki, türkçede Ak ile nihayetle • 
nen aza isimleri bir fiilden teşek 
kül etmiştir. Ayni kaideyi ele a-

larak diğer kelimeleri de araştı· 
rabiliriz. Fakat bunların bazıla • 
rında güçlüklere tesadüf etmek • 

Yeni 
1 alim ve terbiyeye ait bir Film 
···········-······ .. ····-···----·-·-····-----· ... --............. 

cuttur. • 13/2 Mektepli Genç Kızlar 

".:!zanı HUseyln Namık 

teyiz. Mesela kulak kelimesini e· 
le alırsak türkçede işitmek mana
sına gelen kulmak fiilinin mevcut 
olmadığını görüyoruz. Lakin bu 
kelime ayni manada Fincede mev l 

işte bu kıaa izahat türk dili • • t .,._. 
· k d . k . d 1 } Hiç bir erkeQln lttlrak etmedi il ve yalnız mektepli kızlar1n çevird!Oı bu bUyUk fllme al ,. 

bnın nled a ar ınce aı e ere mer· malOmab dUn yazmı,llk.Almanyanın bu me,hur filmine alt mevzuu da bugUn nefredlyorll 
ut o u"unu gösterdiği gibi al • .-ıı ~ 0 

• f Bir kız mektebinde multlerden biri oradr rllşte vasıl oluncıya kadar bu mahpeste kal- tayım .. Hiç bir noktasmda §8.§Il"IIlaklıı;~ 
tıncı asırda eser yazan Ma.rcellı • t mevcut bUtUn talebeleri maddi ve manevi mak mecburiyetini dUşUndUkçe aklım zıvana bil değil.. i 
nus'un da bunu aezmit olması dik bir tesiri hUrmetk!r ile idare etmektedir. smd&n çıkacak gibi oluyor... 21 TEŞRlEVVEL : Bilmem net~ 
k . Kızlar buna kar§ı masumane bir surette 5 - TEŞRİNİEVVEL : Yatakhanedeki du .. Bir iki aaattenberi bu berbat bas ıJ 

ate şayandır. Başka hır yazım • merbutturlar. HattA içlerinden öksüz ve arkadaşlarımın tell§lı bir muııaverelerine ku yata.tında yatmaktayım. Yanımda ki~. 
da Milattan evvelki Türk dili ya· yetim bir kızcağız, uğruna terki hayata bile lak misafiri oldum: Hepslnln ağzında mat- yok ... Her tarafta derin ve elim bir •;:;.ı 
d• A l d b h d ..... teşebbUB ediyor mazel (DOBRENBURG) ismi dolaşıp du- Ruzname defterimi üzerimde buldum. -·~ 
ıgar arın an a se ecegım. · imdi h tı 11yor~ amımmmmnıımımımıınııııaaımuımnnınnıııımınıııımıııumnnuıuııııunıımıııının Şimdi bir sinemacının bu kadar rakik ruyor. Matmazel (DOBRENBURÇ) un kim hatıratım perişan .. Evet ş a r tf 

SÖ Kit b ve gayri kabili ihsas ruhiyatı ne kadar mllş- olduğunu merak ettim. Meğer bütUn taıe- Oyun fevkalade muvaffakıyetle hitııııı• 'I 
....... ~ ........... ~ ... ~ kü!O.tla filme alınabileceğini elbette takdir besinin peresti§ etmekte bulunduğu bir genç di: Şlller'in lAyemut şiirleri beni alIJllf * 

Türk Dili 
Anadoluda kulla
nılan bazı kelimeler 

Türk dili tetkikleri yapılırken 

"Söz kitabı,, unvanı altında Anada -
luda kullanılan bazı kelimelerin top
landığını yazmıştık. Bu kitaptan di -
ğer bazı kelimeler naklediyoruz: 

ARTIKLAGI: Tefazill, fazla. Flll!n §e • 
ytn artıklağ:ısı.. Her §eyden a.rtıklağı bir 
de k5tU SÖZ işittik. 

ARUT: Marsık, Mazmk. 
KömUr a.rutlu çıktı. 

ARVA:-;A: Boz devenln dişisi. 

ARZUMAN (Osmancık Maksutlu köyü): 
Şiddetli lstek, umut. 

Şeker suya dalmasın 
Dilşmn.n mllrat n!mıı!llll 

Soyun da gir koynuma 
An:umanın kalmasın. 

ASAL (Burdur): Bilmece, emsaı. 
ASALAK (Sivas): 1 - Kasapların ete 

satarken ete il1'we ettikleri köt:.ı parçalar; 
2 - Tufeyli, davetlinin yanısıra davetsl.2 o
larak giden kimse, eğtl. 

ASAR'MAK (Malatya): Besleyip bUyüt
mek, takayyUt ve ihtimam etmek. 

ASI: Çok bUyUmUş. Bizim buğday çok 
ası, daha evvel yetişti. 

ASIDA.'lll" (Teke): Erişmiş, olgun. 
ASIM SU\"'U: Içersine bulgur yahut pi -

rfnç a.Wmak tçln a~şe konan tenceredeki 
su. 
Asım ııuyu ocakta. kaldı. 
ASKI OZÜMü (Denizli): H evenk. 
ASMAZ (Safranbolu) : Topal. 
ASMA (Teke): TaaccUp i!ado eder. Ay! 

gibi. 
AŞ (A.): 1 - Yemek, çorba. 2 - A§Ure 

(Ankara). 
AŞA.K (G. A. Naşa. köyü): Diz kapağı. 
AŞAM (Van): Hannan mahallinde açı -

lıp aaçılmış ekin sapları. 
AŞARI: Handen fazla. 
AŞARI gitti, &§an adam. 
AŞlRT: Sırt gerisi. Tepelerin, yamaçla -

rm arkıuıı. 

Bizim bağ ıu 8§ırtta.dır. 
AŞDAMI (İsparta, Teke): Mutfak. 
AŞilillAŞI (Kayseri): Atm arka lnclğin-

deki aşıkta. bulunan şişlik, aşığına endirml§ 
de denir. 
AŞIRI GİTMEK: 1 - Sırt UBtU gitmek, 

bayılmak (Niğde): 2 - Mec. İleri gitmek. 
Haddi tecavüz etmek. 
AŞIRLAJ.!A: Bir nevi a§ırılarak dikilen 

dikiş. 

AŞIRMA: Bakırdan yapılmı§, kuyudan 
su çckmlyc yarar bir kap. Kovanm kUçUğü 
(Kır§ehir). Bakraç. (Eğridir). A§ır1ı1a hel
ke. 
AŞIRTMAÇ: 1 - Semerli ve kUrtünlU 

hayvanlarda kuskunu tutmak için sağndan 
atılarak kuskuna bağlanan ip, tıtll, keçe 
ve saire. Hayvanın ll§II'ITlacı koptu .. 

2 - Dağın aşılacak yeri (Ankara). 
AŞKABACI: Sakızl<abağı, yemek yapı • 

lan kabak. 
AŞKAR (Niğde, Çorum, Avşar): l -

Şekil, suret, biçim, güzellik, huausı vasıf. 
Yitirdiğim atın tl§karmı haber vereyim 

de iki tarata ı;Uz kulak ol. 
AŞKIÇUsucu, AÇKIÇUBUCU (Rize): 

Oklava. 

AŞLAMAK (Yabanova): Yamalamak. 
AŞLIK (Çangırı): ı - Kışın yenilecek 

tarhana bulgur ve Bair hububattan yarı -
lan znhlreler: 

!? - Mutf ak. 

AŞUT (Çangm) : AŞIT (Afyon karahi -
sar) : Bak, a,ırt. 
AŞ Y1RME K' (Ankara): AŞ YERlMEK 

(Malatya): Kadınlar yUldU!Uk dolayıslle 
baZı yemekleri seçip bazı!o.nndo.n nefret et

mek. 
ATA (Cerit oymağı): Ecdat. Ata dede 

yollarına gitti mi? 
ATA SOFRASI, ANA ATA SOFRASI: 

Tcrb:ye, görg il yeri. Ana ata sofrasında 

bUyümedin mi? 
Oğlan atad3n iiğr<'nlr sofra açmayı 
Kız anadan uı;-renlr biçki biçmeyi. 

ATACAK, ATACA (Bolu): 1 - Hallaç
la.nn pamuk attığı tokmak. Atımcı tokma
ğı; 2 - Dağm tepesinden kntUklerl yu • 
varladıkları ye:-. 

ATAR: Cesaret, istek mıınalarma gelir. 
Amma atarsız ndamsm ha. Atan yok yü

reğinde. 

ATAŞ TAVASI (Ankara) Ate~ küreğl, 
köz tavası. 

edersiniz. muide lmlş... BütUn mUBtebit ve cefakAr • o:-.:ka Aleme nakletmişti. Derken punçlat li 
İşte bu filmde buna mUkemmelen muvat- meslfılttaşlarmm içinde yalnız bu kız mer - ğtidı.. Hatırıma. geliyor: Çok keskin b~. t 

fak olunmuş ve mektepli genç kızlar filmi hamet ve şefkat hi.Blerlle mütehalll ..• Bizler ki idi ... Bana ta.Uı bir baş dönmesi ver ·'(( 
birinci derecede bir filim olarak meydana gibi nUvazlş ve hUımU muamelelerden uzak çimden gelen bir ateş gayri kablll mukllf 

çıkarılmıştır .. 
Bize kalırsa bu hikmetin sırrı bir roman

cının işe başlamazdan evvel cep defterine 
alınmış notlar gibi gayet doğru ve derin tet 
klkatm zaptedilml§ olmasından ileri gelmek· 
tedir. Filhakika bu etütler ve tetkikler derin
ilk hususunda §imdiye kadar gördüğU.mUz 

filmlerin ekscrlsindeki psikolojiden ileri git
miştir. Bilhassa bir ka.dınm eseri olan bu 
müstesna filmi meydana. getiren Madam 
(Leonttn Sagam) m kudreti sayealnde gözü· 
müzUn önUnde bugünkü ahlAk asıl ve ha
klkatile kAmilen tecessUm ettikten başka 

munhasrran (Mektepli genç kızlar) filminin 
hususiyetini teşkil eden ruhlarına tahlili ve 
nefsi emmarcnin tetkik keyfiyeUerinln a
kıllara hayret verecek bir tarzda vUcude 
gelmiş olması şayanı kayıttır. 

Vazıı sahne, henUz tebellUr ve lnkl§&fa c.e 
saret bulamıyan genç talebelerin fikir ve 
niyetlerini henüz tersim eden asıl arzularını 
ve daha. dudaklannm te!Affuz etmediği ıtf. 

rafatı bize his ve idrak ettirmi§tlr. 

Denilebilir ki şimdiye kadar sinema. Ale
mi insan ruhunu bu kadar bariz bir tarzda 
açıp göstermemiştir. İ§te bu sebepten 
(Mektepli genç kızlar) bu senenin yalnız 

en güzel filimlerinden biri değll belki sahne 
vazılarınm §imdiye kadar meydana getire •1 
bilmiş olduğu en harikanUma sinema roman 
larmdan biridir ... 

Filmin mevzuuna esas olan eserin bazı 

sayfalarını aynen derçediyoruz: 
Manuela Fon Maytnhardlsln ruznamesin

den: 
3 - TEŞR1NtEVVEL : Olan oldu, Po

t.esda.m kız yatı mekteblnin agu- kapılan 

uzun seneler fçln arkamdan kapandı. Şimdi 
ho.lamdan ayrılırken edebi bir f! tlrakm dll· 
suz acılarını duydum ... 

Aman yarabbi bu mUeSBeBe ne aoğuk ne 
hazin bir yer .. İçinde ısyan ettirici çıplak 

;'ı!r teıı:ı!Zllk görü~en yatakhanelerlle ucu bu· 

138.§ rouı oynıyaD mektepli kI2ı 

cağı gelmlyen ve ancak kendi ayaklarınızın 
şamatasından başka hiç bir ses sada duyul
mıyan mecl!en Asa korldorlarlle ne haşyet 

verici bir mahal.. Bittabi Uk evvel mUdlre
ye takdim edildim, lstlhfafkAr ve mağrurane 
hUkUm ve nüfuzu beni UrkUttU .. 

Bir dll§man karŞtruıda bulunduğumu he
men hissettim. Ve bUtün vUcudum titreme
den ne odasına girebileceğimi ne de kori
dorlarda karşılaşabileceğlmi şimdiden anl&
dım.. 

4 - TEŞRİNİEVVEL : Benim bir ök
sUz zabit kızı olduğumu öğrenmelerinden mi
dir, yoksn muhteris ve korkak hallerimi gö
rünce buraya girdikleri zamanki hallerini 
hatırlıı.dıklarmdan mıdır nedir? Her halde 
kUçUk arkadaşlarım bana kar§ı çok nazik 
ve lütüfkAr bulundular .. 

Do~sunu söylemek lA.zım gellrse bUtUn 
tunlara rağmen bu g ece pek az uyudum. 
İçinde mehtabın sert ve uzun gölgeler ı;lzdl
ğf geniş yatakhanede gözlerim fal taşı gibi 
açık olduğu hııldo anneciğimi kaybettiğim 
gUne kadar geçen §en ve mea'ut çocuklu
ğumun r esmi geçitlerini ııcyrcttim.. Bu pan 
slyonun munis bir yer olmasına mo.ni olan 
bir ciheti de gUnUn her saatinde askeri bo
ruların velvele endaz olduğu bir kışlanın 

karşısında bulunması ve bizim hayatımızın 
bitmez, tükenmez hazin ve elim aa.atıerlnin 
guya bu boru scslerlle tahdit edilmiş gibi 
görünmesidir. Tamam altı sene yanll sinni 

kalan genç kızla.re. valide muamelesi eden met bir meyli ta.bil matmazele karşı otan •1• 
yegane rahim ve §elik Inaan.... deW muhabbet! haykırarak ııo.na... V• lil 

- ~J ""-
Mektebi ziyarete gelecekler{ istikbal lçln hazırlık upıltrkeıı 

6 - Ti:şa1NtEVVEı.; : • DUn ak§am fetml§ olduğu gömelğl ~ıkanp g&ıte~ 
Matmazel (DOBRENBURG) a bUyük mer- bent sevketU.. Hab:nma geliyor k1 o a1J 
divenin UstUnde rast geldim: Bilmem arka- bütUn gWu,m.eler ve konU§I?18lar birdeP~ 
daşlanmm bana kendisinden harareUe b&h· durdu ve zemlnl bastonlle döven mU~11 
11etmi1 olmalarından mıdır, lAyetenahl hllmU Hl't ve kahhar 80a1 ortıa.ığı çmlattıt 80"" 
tefk&tl• dolu n>avl s--· :w.r ~- ~- or~ nıua:JU:n ,,..,.... ..,,lfU\; >~t'·-·· uç 
mıyarak utangaçlıktan kıp kırmızı oldum.. 2t- TEŞRlNlEV.:VEL '! l§to tamaııı 
Ye hlcabunm önUne geçmek lstiyormu§ gibi gUn oluyor ki buradayım: HenUz hiç ~ 
mütebessim ve teşvikkAr nazarlarla bana yanıma gelmedL Yemek saatleri gelince IJl' 
baktığını görür görmez gözlerimi önüme in- biz.metçi kadın bir ta.bak yemek getirlP 
dlrdim... rakıyor ve bir kelime telA.ffuz etmedeıı ~ 

9 - TEŞRlNtEVVEL : Matmazelin tarı- killp gidiyor. Anladığıma. göre lhtllf.t ı-4' 
flnde arkadaşlarım çok haklı imi§ler .. LA.Uf, mennedllmi§lm.. Yanmıa gelmek ban& t• 
munis, mukni bir §ahslyet.. DUn bana elini kelime bile söylemek yasak olmu§ .. Ya. ıı.ı;, 
uzattı ..• A:r. ko.ldı ayaklarına kapanacaktım.. mazel?. O da asla görUnmedi! Acaba 
Hicap diye tavslf edeceğim manasız bir kor- : ne yaptım?. GUnahmı nedir ki. < 
ku buna. mani oldu. KendiBinl tanıyalı henüz 25 _ TEŞRİNİEVVEL : Artık ber ~ 
Uç gUn olduğu halde kılbimde ona karşı ni· I 'bitti. Bir mutettir, 
hayctslz bir sevgi. hlssedlyonım.. Şahamda 'tiyaretinden tBtı!•. 
kısmen zavallı anneciğimi bulmU§um gibi ae ederek hasta!l',P 
oluyorum.. Bilhassa akşamlan yata.ğmuza \eden kaçtım ve ıı 1 
yatarken karyola.mıza yaklaşıpta. tıpkı bir ilimi matmazeliJ1 
anne gibi alınlarımıza birer buael oetkat dasına. attım • ·' 
kondurduktan sonra sa.mit ve sakit bir ha- Fakat heyhat! 
ya.il ııetık gibi scss!zçe kapıyı kapayarak Tanıdığım 0 s# 
çıkıp gitmesi taril ve tavsife sığar §ey de- , ruhlu rahim ve f 
~ I 9~m~ 

ıı - TEŞRİNİEVVEL: Ben ne bahtlya- 1 el ' 
rnn.. Bu akşam mutat veçh!le matmazel bUsbütUn yaba!l ,.f 

gene geldi. Hepimiz karyolalarnnızm kena- 1 benden uzak, ~ 
nnda. durmUJ yanımıza yaklaşmasını bekli: \ • buz gibi soğU1' • 1 

yorduk .. Benim sıram geldiği vakit gözlerinı .mahluk bulduıxt 

bana dikmlJ olduğu halde gördUm.. Sonrs• beyhude yere ..kolla.rmm ~ 
yavq yavaş yanıma geldi ve başımı iki r t tılarak tkl ellerini göz yaşla ~· 
lln1n arasına. alarak alnıma medid bir bım ~ık buselerlmle kapladım.. yaıvıttd~1 
kondurdu. Bu busenin" altında eridiğimi his· yakardım. . Fakat anhyamıyorum, ne ~ ~· 
settim... mııtnn ki beni terk ve feda. etmemeslJI! o 

Evvel! rüya. görüyorum zanneyledim, fa- timasen bUtUn mevcudiyetimden kOP~,ıı 
kat arkadaşlarımın nazarlarını görünce ha- sayha! canhraşa mukabil sanki uza1' 1te' 
kikat olduğunu idrak etUm . .Matmazel ~..:.ı ve derinden gelen donuk ve soluk bir, ııd tf>ır 
hepsinden fazla. seviyor .. Amma bütUn ar- lime Ue beni süküna davetten başka bir ,ıi# 
kad&§larımdan .... Anladınız mı? Yarabbi ne k bel .. elim, Bana kendisine ;CeJl • 
bahtı a e gorme ... teP' 

yarım .. Sevincimden hem gillmek, hem ettiğimi söyledi.. .Acaba ne gibi blr rP 
oynamak, sıçramak istiyorum .. Ilem de ağ- lık? ! Rezaletten bahSetti. Acaba. ne gibi t:ı'll' 
lıyacağım geliyor.. rezalet·!. Sevilen bir kimseye izharı ınu "(fi 

12 - TEŞRİNİEVVEL : Bugün mat- bet eylemek bu derece bUyUk bir günııll <' 
mazel beni azarladı.. Anlaşılan müdiremiz dır ki. Kendisini zlyadesile sevdiğimi. ~;ı 
hakkımda kendisine ihtaratta. bulunmuş... ranı olduğumu haykırmak acaba. bir cifi .i 
Beni tembel buluyormuş .. SaaUerce çalıştı- midir?. Kalbimden nebcan eden hlsSi~ 
fım halde bana tembel diyorlar .. Ne yapa • masumaneyi meydana. verdiğim için ne ,ç 
yım, elimde değfl.. Dersimi su gibi ezber bil- ammeye mi mazhar oluyorum? .. vuşuııı».I 
diğim halde matmazelin karşısına. çıkınca rum, dUşUnUyorum da matmazel için ııe •" 
dilim tutuluyor, kelimeleri kaybediyorum.... be ten medarı havfü haşyet olduğUrılu 1 
Birdenbire hafızam duruyor! İşte o vakit ar~adaşlanm için neden geçtiğim yerdeJCf". 
hicap ve hidetlmden çatlıyacak ve nerede ise klngen nazarları ve sıkılmış ruhalarile ::A 
hıçkınklara gark olacak gibi oluyorum .. Mat şıtanacak §Upbcli bir kimse halini aıdlP" 
mazel halimi anladı ve bir sıkıntım olup ol- bir tur!U anlıyamıyorum ?. ~ 
madığını sordu. Ancak şu cevabı verebil- yaP·.J 
dim: "Sizin yanınızda oldukça. asla,, bu ce- · · · · Bir daha. soruyorum. Ben ne 1 l>":. 
vabm onu mUteellim etti o esnada odasında Niyaz ve istirham ederim, kabahatllll •''( 
bulunuyorduk. Çamaşırı~ yama içlnde oldu- söylesinler .. Zira daha. uzun mUddet ıc< C' 
ğundan gömleltlerlnden birini bana vererek daşlanmrn na.zarlarında. elemnnk ta:ıı{ 
yerime gönderdi. kuyacak ve matmazelin, ah evet. etfl" 

20 - TEŞRİNİEVVEL : BugUn mekte- matmazelin, ban:ı. asla tevcihi hi::P ~ti' 
bimi:ı'ln yortusu var .. Her sene bugUn talebe sizin her gün önUmden geçip git b~~ 
bir oyun verir ve arkasmdan bir içki dağı· ceksem bir an evvel bu gayri ka. rfaı-' 
lır im.iş. Bu sene Şiller'ln "Don Karlos.. u mül ahvale hitam vermeyi tercih 7:;cıldW'; 
oynanacak. Sevincim lAyetenaht.. Don Kar- vet, hitam vermeliyim.. Evet b ıe ~ 
los rolünU bana verdiler. Dar pantalonlle İ§te bu büyük ve nadide eser bÖ!oıu; 
şapkasını giyince pek pehdlrane blr hal alı- raklı ve heyecanlı fasıllarla eıs ~ 
yormu§Um.. RolUmU pek güzel blllyorum.. Sinemacılık Aleminde vUcuda getiril~ A 
İki hattadanberi ıtmdlye kadar meçhulüm le fevkalAde bir eseri lstanbula geU ~ 
olan bir gayret ve emniyeUe tekrarlamak- den dolayı Majik sinemaamı tebril' 
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'f~ sene yazı yazan bir kale11J sahibı 
Ahmet Rasim , H.ayatı, Eserleri 

Darüşşafakaya 
Yazılışı, mektep- 1

1 

ten çıkışı, muhar- ' 
rirJiği, içkisi, mu- : 

.k. k. 1 

sı ı zev ı 

İki gece, bir gün.. işte tam} 
kırl: sekiz saate yakındır ki, üsta~ 
.\hır..et Rasim, Heybelinin lot bir' 
Odasında sapsarı benzi ve artıı.i 
tbediyyen kapalı kalacak gözleri• 
it yatıyor. Ölüm, onun da kapısı•j 
Ilı çaldı ve bu günden sonra onui 
da artık bir toprak yığınının al· 
ltnda ve h~yalimizde göreceğiz .• 

"Ben matbuat de
nen bu uzun ko
medinin kaçıncı 

perdesine yetiş

tim bilemiyorum,, 

rünef akada okurken Zekii dede· 
den ilk musiki feyzini almıtb .• 
'Güftesini de bestesini de kendi 
yapardı. Bir çok tarkıları vardır. 

Bunlar arasında "Çare bulan ol· 
0

madı bu yareye, pek yazık oldu 
Clili biçareye!,, ile "Lebi renginine 
bir gül konsun, o gülün üstüne 
bülbül konsun,, ıarkılan seneler• 
ce bütün fstanbulun ağzında do· 
latmıttır. 1 

Bilhassa Kadıköylüler ·kendisi· 

Ahmet Rasim Bey on yaıında 
l>arünafakaya ginnit, 18 yatında 
hayata atılmıt ve onun bütün bu 
hayatı Babıali caddesi, yazı ve ki· 
lap doldurmuttur. Yatını hesap • 
1-..sak tam 48 sene yazdığını an· 
1-nz. Kırk sekiz sene yazan bir 
kalem ..• 

· ' ni tanırlar, "Beybaba,, derlerdi •• 
AhmetResllil, 11VAKl1bın aenei'~nrljülnde"•11 sene evveV• et 2•ma"kl "VAKiT,, alleslle blrllkte Hafızuı ıon derece kuvvetli idi .• 
cümlesine alııtım.. 'Bu Ptıllf.a ne olursa olsun terbiyei zih hlBBell(4J ..,zan eserlerin daima ccmlı Her duyduğu kelimeyi defterine 

niye~ yaidım etti.,, - ve hararetli olat!tlğır~ söyler, Ahmet de yazardı. 1 

924 te çıkan "Matbuat hatıra-
1-..rnda,, yazı alemine nasıl karı§ 
lığını kendisine has ve asla tak • 
lit edilemiyen üslubile anlatır. 

"Ben mat.'buat denilen bu uzun ko
lttedlnin kaçıncı perdesine yetiştim, 

bilemiyorum. Fakat yetiştiğimden be 
rf kırk sene geçtiğim miidrikim. Ne 
dersiniz? o zaman. bu zaman hôla 
rlevam ediyor. Gene ayni sahne, ayni 

~kor, ayni nuzıka. Y almz C§hasta 
bilzı ~var-• 

SCSzlerile baılıyan bu eseri, ay 
lli zar.nanda en güzel edebiyat ta· 
l'ihlerimizden birisidir. 

"Arif ağa mubcıasınmız. Nara e • 
fendi miülürümüz. Ziyade hQfanlık 

olrmyacak, derhal kil§ çatılıyor. Bu 
iyi, dayak yok. Hele o mektepten kur 
tuldum, gık desem koca aopa bafıma 

iniyordu, burada öyle şey yok.,. 

"Ben hdld akşam üzeri eve gide • 
ceğiz zannediyordum. Meğer kalacak
mzşun. Ak1am sular karardı. Arkada 
.şınuı dedim ki: 

- Sen eve gitmiyecek muin? 

- Hangi ev. 
- Kendi ftJlne. 

- Artık biz eve gidecek miyiz ya'!. 

- J' ay burada mı kalacağız ? 

Zavallı boynunu büktü, hazin bir e
da ile dedi ki: 

- Burada kalacağız 

Ay ... Bu müthiş. Ben annemi iste -
rim. Gündüzleri ne ise. Geceleri ben o 
mihrlbanı kadimin yanında bulun
malıyım.,, 

• lf. • 

Ahmet Rasim Beyin memurluk 
hayatı hiç yoktur denilebilir •. 
Mektepten çıktığı vakit telgraf 
ve posta fen kalemine memur e· 
dilmit fakat buradan pek çabuk 
aynlmııtır. Bir aralık da maarif 
nezareti encümeni teftiı ve mua· 
yeneıine iki defa aza tayin edil
diği halde her defasında çekiLmif, 
hakikat olan kalemini, hür dütü· 
nen başını bilhassa Hamit devri· 
nin kayıtlarına ve ıartlarına bağ· 
layamamıı, bağlamamııtı. 

Gazi Türkiyesi, hayatının son 
senelerini bile Türk diline son bir 
eser hediye etmiye hasreden, ha· 
zırlamıya çalıştığı lugatini unutul 
maz bir emek deryası içinde bi· 
tinniye uğratan üstadı, bütün e
meklerile en yakından tanıyan, 
gören ve bulan yegane devir ol· 
du. 

• • 

Rasim Beyin aynı kudı\:'!i .-"::!!uı/pza 

edişi ancak Fakenin bu fikrile izcıh e· 

düebüir.,, 

Türk teceddüt edebiyatı tarihi 
müellifi İsmail Habip Bey de Ah· 
met Rasim Beyi §Öyle anlatır: 

"işte tam manasüe bir TTUlharrir ki 
kırk senedir yazı yazıyor. Hiç kesü -
miycn bir menba suyu gibi kalemi 
cümle akıtıyor. Yazdı, yazdı .. Ne yaz. 

dı, neler yazdı?. Türk muharrirlerinin 

bu mulıterenı piri için saymak müm
kün değil .• Gam kitabeleri, htu1aas ne 
sirler, Andeliple beraber manzumeler, 
besteler, güfteler, şehir mektuplan, 

tutam tutam nükteler, telmihler.. O 

mizahın iğneli sahasında da gezdi.. 
Çocuklar irin de yazdı, Kırk senedir 
ne kadar yevmi gazete çıkmış ise hep 
sinde yazdı. Muharrirlik deyince bir 
limsal halinde tecessüm ediveren bir 
muharrir. O yalmz kendinin muharri
ridir. Kendi mektebini, kendi kurdu • 
Kendi kendisinin üstadı ve şakirdi ki 

Gene geçenlerde kaybettiğimiz 
arkadatımız Agah merhuma "çok 
içme,, diye ettiği nasihatlar hali 
unutulmamııtır. Rasim Bey içme• 
ğe genç yaşında b&.§lamıth. Balık· 
pazarına gidiyordu .. Bir gün an• 
nesi bu halinden karıılarına otu· 
ran bir hocaya tikiyette bulun· 
mu§. Hocaef endi Rasim Beyi ça· 
ğırmıf. Rasim Bey gitmif, kemali 
teessürle önünde durmuf. Hoca 
sormuş: 

- Evladım, sen rakı mı içiyor• 
sun?. 

- Haşa efendim!. 

- Yok yok doğru ıöyle .• 
- Teeddüp ederim efendim!. ' 
- Bana bak. Saklama.. insan 

içmeli amma benim gibi içmeli .• 
- Siz nasıl içersiniz efendim? 
- lçkimden kimse müteessir ol . 

maz.. içki kimseyi mutazarrır et• 
memeli, kendinde kalmalı .• Unut• 
ma emı .. 

Onu öğrenmek için neler yaz· 
dı diye değil neler yazmadı diye 
&onnak lazımdır. O tam bir mu • 
harrirdi. llk eserini "Fonograf ,,a 
İJcinci eserini "Elektrikiyeti sey • 
)&le,, ye tahsis eden muharrir an· 
'-k üçüncü kitabı "Edebiyatı gar 
hiyeden bir neoze,, sile tek olan 
tialubunu ve tahıiyetini takınmı
)- haıhyordu. llk yazıaı, Baba Ta 
hirin delil et ile girdiği Tercümanı 
lf a.kikat'te neırolunmuıtu. "Yol • 
t\l,, ismini taııyan bu yazı fran • 
••ıcadan ufak bir manzume ter • 
tiirneıiydi. 

"Ah •• O korktuğum gecelere sonra 
alıştım. Anler benim sürurumu, kede
rimi, gaynmı, kendi nefsime kaTfı· 

ısyanımı, şakaveti maneviyemi, reza
letimi, mihnetimi gördüler. Beni eğ

lendirirken ağlattılar. Fakat hiç bir 
zaman muhabbetimi dağıtmadılar. ,, 

Ahmet Rasim, nedir, ne yap· 
mııtır?. İtle tamam 18 ıene evvel 
Ahmet Mithat Efendi merhum o· 
nu Dairetülmaarif muharrirlerine 
"nevi ıahsına münhasır bir san'at 
kir "artist de genere,, diye tarif 
ettikten sonra: 

ne kim8eyi taklit etti, ne kiTnBe onun Ahmet Rasim Bey bu 
eserinde gidebUir .. Öyle bir 1TUJharrir Agaha anlatmıftı. 

fıkrayı 

" Mevzuatı muhtelifede kendisine 

ki maziyi bülbül yapar. Bütün yan
gınların silip süpürdüğü o sayısız ma
nıalleler yok mu, Ahmet Rasim yazdı
ğı vakit derhal o mahallelerin sağdan 

soldan eski yılankavi sokakları can

• 
.. d '·--- B k lanıp, kıvranır. Saçaklannı biribirine Tamam o-.uı gece.. en me - mahsus bir şivei kalem icat eylemek 

t bi kal d l ·r1 li dayamış evler, cumbalarının şişire-e n o ın uvar ı ı pencere maz iktidarile temayüz etmiştir. Hele bir 
Ahmet Rasimde bellibatlı üç rek mürakabeye dalar .. Kafesleri kı-

a..... but kovuıunda yalnız kaldım. Hemen tjeyin tasvirinde gösterdiği mehareti 
-.:ı•ginin içten ve ateıten · gelen mıldatan genç kız gölgeleri, pencere-~ her gece rüyada annemi görürdüm • kalemiye en büyük ressamlann fır • 
ıahürleri vardı: Aile ve anne B t ll '' did l be den pencereye söyleşirler. Bekçilerin 
~ u ece u ar velev hayali o sun çasına reşkiaver olacak derecededir. ,, 

l'gisi, vatan sevgisi, okuma yaz· sopası, narası, bayram yerleri, dön-
~ ni gene tesliye ederdi.,, Sözlerile takdim etmi•ti. 

Rasim Beyin eserleri yüzü geç• 

mittir Ceridei Havadis'te yazn:ı• 

ya b&.§lamı~, Tercüman, ikdam, Sa 
bah, Tarik, Saadet Malumat, Tas• 

firiefkar, Vakıt, Hak, bı:.şta olmak 

üzere hemen bütün gazete ve 
mecmualarda yazmııtır. 

Yaptığı iti, anlatmıya çalıtan 

fıkralardan birisi tudur: 

"Ben tekdmiildtı hazıra içinde aı:d il sevgisi. ,. me dolaplar .. Eminsin ki o mahalle 
Anne ve aile sevgisini 312 de "Ana .. Bu his pek yırtıcı, pek r;ahşi, Bu yazıların intiıarından 18 se· de geziyorsun .. Hüseyin Rahminirı ro- re bir tane gibi savrularak derecei ma 

~ıL d "G } · b l ki benı' eziyor, beni sevindiriyor.,, Al' Canı· B b h'' luAmat n"""U benden naag-ı kalnıış ,.._ qr ığı ece erım,, aş ı ı e· ne sonra 1 P ey u u· nıanlarile, Ahmet Rasimin makalele- ı ..... sa -Y v-

i~i.nde, Darüşşafakaya nasıl gir· kümleri §Öylece teyit etti: rini biran için ortadan kaldıralım. 0 lanları usulü lıazırai mcdeniyeden a-
.. 'tıni gösteren satırların içinde !'Sade ben mi? Hepimiz öyle "Ahmet Rasim usta bir yazıcıdır.. eski kalemle kağıtlann satırlanna gôh etmek mak&adUe ne büirsem, ne 
'i;tJ • 1 h · 1 idik. Bazan müzakerehane11in harice H z l k h' d' ·· ı1 · · t 0ı.i ederek l-. e ıçten ge en bir assasıyet e angi bahis o ursa o sun can sıkma ·. sinmiş eski lstanbul buhar olmuş bir ı.sse ıyorsanı cun esını e<r. r 
. !mı§ bulursunuz ki .. okurken İ· nazır penceresinden sokağa bakardım. sızın nasıl yazılmak icap ettiğini her- su gibi kaybolacaktır.,, bu zihni fersudeyi daima taharrii ha-
~.ni~ sızlar .. meseli bakınız itte Sokağın başında bir kadın durmuş, kesten iyi büir. Hafızası kuvvetli, ma kayik Ue ezi!J hırp!ılamışımdır. ,. 

•r'--ç parça•ı·. mektebe bakıyorsa herkese haber ve· lumatlı bı'r muharrir için kafi oldu- Hususi hayati . . d ~ 0 Hayat hakkındaki nazarıyesı e 
fi "Valide kapıda, ben içerde kal - rirdim. Hepimiz "benim anamdır,, di ğundan makalelerini alaka uyandıra- Ahmet Rasim Bey, bir müddet· tu idi: 

ll>ı A d'l ye o vücudu meçhulü benimserdik.. cak l l k l d ld b'l" H b l'd k d ,.,,_ · ""'rtık Darüşşafakaya kaydc ı - unsur ara ·o ayca o ura ı ır tir ey e ı e ızımn yanın a otu· f 
"'ff" Bir gün cümlen:iz birden ağlıyarak z t 00. 1 1 d d B' . l" . . "Gene geçen gün, müteve fa dok-tı-•• ı.tn. O dayak patırtısından sonra a en Y e o masa.y ı yarım asra ruyor u. ütün gayesı ugatını ta· hat 

1 
d 

-"' w ttUc tor "Kurusıkı,, yı ır a ım. Kendi-ı. ide beni mektebe götürerek ümü - mubassırı da hıçkırıklara ugra " yakın bir zamandanberi yazılannı a- mamlamaktı. Bunun içindir ki her 
'IQf) sile yirmi beş sene evvel mülakat et-
~ .. e,. aldık. /Jlalıalleden bikes oldu- "Leyal! Neden bu kadar munisi ha- rıyan bir ammeyi kolay ·kolay etrafı- sınıf halkla temas ediyor, kelime 
11,. miş "Hayat,, hakındaki nazariyesini 
,_ IJıa dair bir kağıt çıkartarak mek- yalimdir. Bunu ben de anlanuyorum. na toplıyabilir miydi?. Zamanımızın toplıyordu. Fakat iki senedir sıh· 
-e sormuştum. Hiç unutamam, bana de-
•il '1tİldürne verdik. Tamam ağu.'jto • Galiba anlatamıyorum da.. Her ikisi bütün renk ve ancitile, lstanbulun bati günden güne fenalatıyordu. mişti ki: 

11
1111 0n yedinci günü o terbiyetgôhı de doğru- Sinnim tarakki ettikçe ga- "pitorsek,, i Ahmet Rasim Beyin e - Son aylarda hara.kete pek kudreti 
ı,~dnede bC.'li de soydular. Bir göm- rip bir merak beynimde hasıl oldu.. serlerinde mahfuzdur. kalmamıştı. Üstadı yakından - Yaşamak, hasta yatmaktır, can 
ı~ • don, keten urba, kırmızı fes, bir Müstakil düşündüm. Sükun düşünce- Bir muharrir ki yazıları hem vakit tanıyanlar, meclisinde bulunanlar çekişmek, nekahat! Meğer ne büyük, 
~/Jçın verdiler. Giyindim, bC!lıçeye fır Zerimi pek ziyade parlattığından gece geçirmek, hem istifade etmek ve tet- onun ne kadar hoı sohbet olduğu· ne muvafık hal ve maslahat ne doğr:1 

'111. ye olan iştiyakım bundan mütevellit kik yapmak istiyenlerce aynı kuvı•ette nu anlata anlata bitiremiyorlar. Bözmiiı! .. Kendisi, nazariyesl mucibin 
'4i llt,. alay 90CUk oynuyorlar. Bm olmalı.. Yokaa ilcaatı asabiye mi beni bir merakla aranıyor ve okunuyor. 

1 
Ahmet Rasim Bey az içer, sürekli ce dliyet buldu gitti anuna, ben el'dn 

tı.,. rnıtgum, yanm saat içinde böyle karanlık taharrisine sevkediyor. AlMme Emil Fake halka ait nesi/ten 1 içerdi. MuıikiY.i çok severdi. Da· ( LUtfen AYıfawı çeviriniz ) 



Sayıfa 8 VAKiT 

Beyaz Kadın Ticaretti 0::.ı::a:.cr:~~:.-:..'::.' Kahra -1 
man, Aziz, Oıınnan, n Natrk beylerle 1 
Naile Kıymet, Faika, Mediha, Seniha, 
hantımlann müştereken mutasarnf 
oldukla.n Çakınak~larda büyük ye
ni handa kfırgir kapr ve pepcere ka· 
natlarr demir ve dahili duvarların 1 

tahta ve zemini tahta ve mermer taş
h ve duvar irfnde ıabfıt ka.sa bulu • 
mm 9. No.. lu oda fle zemini çimento 
klrgir 17 No. hı diğer oda ve Bqik • 
tq kılı~ ali mahallesi cami (lkma • 
ıımda &6.10. No. lıı ha'lleler iki bap 
o4a 8 o. 1 a dimM bpmndu giril • 
elikte ufak bir balıçe ala .P zemin ka
tı ıeminf men11u tq ve. bir sffa iki 
kömtirlik yine zemini mermer taş ku· 
yu n tuJ.ambayı havi mutbah bir e> 
da bir hela ikinci ka.t dört oda bir 
kunlh~ bir Jteb. iiçiiladi W da.iri 
.lkind katm ayni tarzı nrimarisiade 
deıabe ıaeza.nti ldmileyi haiz duvar • 
tar yafh boya n fümenin önünde 
genişçe bah~e deru•uııtda kuyu ve bir 
kaç eşçan m freyi hal'i etrafı d u • 
varlr 10 No. la hanenin irinde ve alt 
set üzerinde merdivmle a9hr etrafı 
duvar deıımwıtla ingiliz talambasını 
havi kuyu bir ceviz bir byıs ağa~la.. 
nm havi bahçe ve üst set iistiiDde 
mezktr tularmba ile su isal edile:n et 
rafı duvarla mllhat ve mezk6r lııaiçe 
kapı ile müfrez ve taş yalağı ve mu.it• 
telif eşçan miiımnireyi han ball~e ve 
işbu set fizerinde krsmen targfr ve 
kısmen ahş:tp (1) inci kat kaptdan gi 
rildikte zemini mermer taş g~ntş bir 
sofa kııywy11 havi bir ımrtba.b iki o- · 
da taksim suyu inalinde mahsus teç 
hizat , .e musluk bir kömürlük bir he 
ıa 2 inci kat yıldız posta caddesinde 

Yazanı? Tefrilta : 8 

Onu ço~ d<:~alar .çıplak gördüm, 
vucudu harıka idi ... 

Beı dakilia sonra mucize kabilin· 
den olarak hapishanenin esas def 
terinde silah taşımaktan tevkif 
kaydı tahkikat için tevkif §ekli • 
ne girdi. Zindan kapısı açıldı ve 
Bombi dıtarı çıktı. Böylece iş be
ceren Domingo her gün aabahtan 
akıama kadar bir çok kimselere 
iyilik eder. 

Bu adamın yanmda hokkabaz 
haltetmiıtir. İki yüz pezo İçin on 
dört yaıında bir kızı ıiiştünü is • 
pat etmi~ genç kadın tekline so
kar. Cezanın dereceaine göre az 
veya fazla para ile adliye dosya
larındaki zabıta raporlan: yerine 
bo§ kağıtlar koydurur. Lütufkar 
Domingo! .• O bir çok vak'alar bi
lir. Bunları tatlı ıesile anlatırke 
. d n 
ınsan a eta hayrette kalır. Anlat· 
tığı vak'alardan biri de budur: 

az konuıan kadının vücucla ade -
ta uğuıurdu Ye ber anıuunu iti
razaız yapardı. Velhaaıl o kolon
yayı galiba flytob gibi lmlJanı -
yor, koku ile kadm avlıyordu. Bil' 

kabahati daha vardı: imanına b-
dar kirli idi. MeharetiDe söre 

kendi kendine kartı teveccühü 

olmasım mazur ıörmeli. Arjaıı -
tine birinc:.i neviden oba kadm 
getirebilmiıti. Bunlardan beti 
onun hesabına Büenos A)'J'este 

çalıtıyordu. Dede •e Lubiyi setir 
diği zaman satacak sandılar. Bu 
iki kızın talibi çoktu. Zarif, kii • 
çük, saf bakıılı, aırma saçb feY • 

lerdi. Adeta se"etini haJında Ye 

yüzünde tqıyan iki peri idiler. 

Aleksi hodbin danandı. Onla 
n kendine mal etmiye kalkıştı. 

Bu, tabii canın çekeceği bir ıey -
di. Fakat çok tehlikeli idi. Alek-. 
si gibi . te('\'ilbeli bir adam böyle 
feylere giri§meıııeli idi. Öyle d~ 

ğil mi efendim. Enelden bet ka· 
rısı varken §mdi yedi kansı ol -

muıtu. En sağlam adaleli adam 
bu yedi pilici muhafaza edebilir 
mi? imkanı yok. Hele son zaman 

larda ileri sürülen kadmların iı • 
tiklali fikri yer ettikçe bu günden 
güne güçleşiyor. Hem meıhur dar 
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Kartal Malmildttr
JtığUoden: 

Maltepedc Gülsuyu mevkiinde 
yaram dönüm miktaranda 30 lira 

Befiktaş icra Dairesinden: 
Bedro!'l n Haim efendilerin 

mutasarnf oldukları Arııavutki 
de Ayazma caddesinde, sağ 
Şako Toka, ve Karaver haneleri. 
tarafı Uya arsaaife diler arsa, ve 
kal Ligor hanesi, arkası DubaCI 
cephesi Ayazma sokağı ile 
Ayazma caddesinde 59 ve 61 
ralı d itllkanı mtiştemil han-eye 
dikte, bir taşlık, merdivenden ~ 
dıkta, bir sofa, bir oda ve bir ma 
ve birinci katta iki oda bir solar 

nm yüzde onu nıispetiıDde pey 
nl müstuhiben Beşiktaş İC12 ...,. • 
sinin 32 - 1820 numaralı dos~ 
müracaatları ilan olunur. 

Meccanen sUnne\ 

- Beni en ziyade yoran da
ha doğrusu en çok zahmet: IO • 

kan Aleksidir. Aleksi güzel bir ço 
cuktur. Hem de zamanımızdaki 
gibi yüzü. güzel ve adalesi yıpran· 
mış güzellerden değil. Onu bir 
çok defalar çıplak gördüm. 
Vücudunun yapısı bir harika i . 
di. Bütün damarları cilt üzerine 
fırça ile resmedilmit gibi görü -
nürdü. Bu damarların hepsinin 
ismini bilir ve sayardı. Tahsil gör 
mü§ bir §eydi. Yalnız bir kusul'u 
vardı. Fazla lavanta sürünüyor • 
du. Evet onun bu domuzluğu var· 
dı. Onunla bir odada bir çeyrek 
kalınca insanın bütün gün hafı 
ağrırdı. Zannedersem kadınları 
bu usulle avlıyordu. Onunla bir 

bımeaeldir. Hani yedi karısı olan 
bir herif varmıg, o bile her karı· 
yı aldıkça evvelkini haklarmıf. 

9 No. 1u ile sokak kapusu ttfa:k bir 
aofa bir hela bir &alon üç oda bir 
balkon ufak bfr koridor bir hela 3 
üncii kat bir salon dört oda bir: bal
kon ve çatı arası ve balkon ve neza
reti kamileyi havi iki bap oda ve iki 
bap hane 26 Teşrinievel 932 tarihine 
müsadif çarşamba günfi ~at (15) de 
açık arttırma ile sat:lacağında.A talip 
olanların kıymeti muhammineltri o • 
lan ve bunlardan çakma.ksılarda yeııi 
büyük handaki 9 No. daki odanın 
(500) liranın ve 17 No. lu odanın (!">00) 

kıymeti mubammioeli tarla tem- Sirkecide Beşir Kemal 
liken sahlmak üzere mizay~~- hanesi lın ısında Sünnetçi 

(Devamı var) 

h~°i:y-;;;yorum. Siz, bu sözilrı ;;;d;-:· tab;·;;;;i;~;k-_;:--ı;-;;;;;-D-~~"ü;~-;.:· 
ki hüsnü tesirine bakın ki o zamandan f eka müdürü Ali Kami Beyin hi· 
beri (i/iyct bulmakta istemiyorum.'.,. tabesi takip edecektir. Belediye, 

Jira ve Beşiktaş kılıç a1ideki 9 No.lu 
hanenin 4500 liranın ve 8 No.Ju hane
nin de 3500 10 nu nispetinde pey ak
selerini müstashiben Beşiktaş i<ra 
dairesinin 931 - 2167 No. lu dosya • 
sile müracaatları ilan olunur. 

"' 11- Jf. Matbuat cemiyeti ve Darünefeka lıtanbul 7 inci icra menwrluiun • 
işte .. Ahmet Rasim merhum tarafından çelenkler hazırlatıl • dan: 

hakkmd d .. k b" k Bir borçtan dolayı ınahsuz ve pa-a agnı ır ço yazı· mıştır: 1 raya çevrilmesi mukarrer tahminen 
ar.. All Kimi Beyin lhtlsaslar1 200 lira kıymetinde sandık ve kereste 

Ahmet Rasim Bey bugün öğle Dün Darünefeka müdürü Ali 2;; _ 9 _ 932 pazar günü saat 9 dan 
Yakti Heybeliadadan kaldırılarak Kimi Beyle görüştük. ihtisaslarını itibaren tahta.kalede 17 N. lu maran
namazı kılınacak ve Heybeliada §Öyle anlattı: g«n fabrika."1nda açrk arttırma ~ure
mezarlığında hazırlanan medfe- "- Mektep ve Darünefeka a· tile saıtılacağmdan taliplerin yevmi 
nine bıralolacaktır. Bütün masraf ilesi Ahmet Rasime karşı çok de· mezkurda mahallin-de hazır buluna • 

cak memuruna müracaatları ilan o -
)arı belediye üzerine almıştır. Be- rin bir minnetle mütahaısistir. lUı11ur. 
iediye ileride bir mezar da yaptı· O Darüşşefeka ile iftihar eder· ..... mmı1111mınımrırrmııımn:ırırrrmrn 
racaktır. di, fakat Darü§§efeka da onunla onun için bu mekteple §ereflenen 
Cenaze merasiminde belediye reis iftihar ediyor. Onun bütün öz ev· ve mektebe ıeref yerenler içinde 

muavini Hamit, Matbuat ve bele- latları gibi o da mektebi en ziya· ağabeyim kadar Ahmet Rasimi 
diye erkanı, DarÜ§§efaka ve mer- de yükseltenlerden biri olmu,tur • de çok yakından taD.DlUf •e aev· 
bumun dostları bulunacaklardır • Ağabeyim de (lsmail Safa Bey) mitimdir.,, .": 
Matbuat cemiyeti namına bir hi· o mektebin mezunudur. Fakat ' A. S . 

• 
iki Gülüşlü Kadın! 

Araen Lilpenin yeni bir macerası - 53 

1/au.ı : .Afutis i.öptaH-- 1..icA~ ~ : fa.. 

Buraaı esasen boş bir 
hizmetçi odası idi. Kapıyı açınca, 
önlerine bir merdiven çıktı, ve, 
sanki bir arkadatlannı ziyaretten 
iniyorlarmı§ gibi inmiye baıladı • 
lar. Alt kata gelince Raul Klara· 
ya: 

- Canım, dedi, her evde ol • 
auğu gibi burada da muhakkak 
bir kapıcı vardır. Bizi beraber 
görmeıe daha iyidir. Sen önce 
çık. V olter rıhtımına amut bir baş 
ka sokağa çıkacaksın. Sol tarafı 
takip eder, sağdan üçüncü soka • 
ğa saparsın. Orada, beı numara· 
da küçük bir otel var. lımi Ja • 
ponya otelidir. Girer, beni bekle
me oduında belderain. İki daki· 

kaya kalmaz gelirim. 
Raul, Klarcıyı tuttu ve öperek: 

- Cesaret, dedi, cesaret. Bu 
kederli halini bırak. Biraz gül. 
Dü§Ün ki hayatımı kurtardın. E • 
vet yalan değil. Tabanca dolu i
di .. Vallahi dolu idi. Ben o za -
man mahsuı öyle söylemi§tim. 

Raul bu yalanı kat'iyetle ıöy· 
lemesine rağmen Klara deği§me· 
mişti. Başı önünde çıktı. Raul, o

nun sola saptığını gördü. Yüze 
kadar aaydı. Sonra, o da, §apkası• 
nı bir kaşrnm üstüne iğerek, la· 
kayit bir bal ile çıktı. Ve Klaraya 
tarif ettiği otele geldi, içeri girdi .. 

Bekleme odasında kimseler yok 
tu. Raul büyük bir endiıeye kapı· 

larak tekrar ıokağa çıkb. Sokağa 
baktı. Kimseler yoktu. Otele dön
dü. Biraz bekledi. Y arun saat 
bekledi. Yok .. Kimse yok! Ne ge· 
len var, ne giden. 

- Hayır olamaz.. Bekliyeee
ğim.. Bekliyeceğim •.• 

Bir saat kadar bekledi. Gen 
kimıe yok. .• 

Nihayet çıktı. Her halde Kla· 
ratarifini unutmuf, ve Otöy' de.ki 
eylerine dönmüt olacaktı. Raul 
derhal bir taksiye atladı ve eve 
ıeldi. Bahçede önce hizmetçiye 
sonra da Kurvile r-astladı .• 

- Klara?. 
- Burada değil .• 

Raul bitkin bir halde yığıldı .. . 
Nereye gidecek?. Ne yapacak? .. . 
Hiç bir §ey yapamamak ıstırabı, 
kalbindeki acıyı !iddetlendiri· 
yordu. Düşünüyor, aklına müthit 
§eyler geliyordu. Klara, kendisi
nin katil olduğunu görünce, yap· 

ye çıkarılmıştır. ihalesi 8-10·932 Halepli zade Ahmet Mem..,.":ı 
Bey pazarteai ve pertemt.I• 

tarihinde icra kıhnacakbr. Ta· maada günlerde fıkaraya m~ 
liplerin mafmüdürlüğtiue müra· nen silnnet ameliyeai yapma~l!!tt 
caatlan. (5000) Tel : 23755 (-.~•.w.. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--''--

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak 

vurduna müracaat. 

Büyük Tayyare ·Piyangosu 
· S. ftnctt keşide 

11 T eırinievvel 1932 dedir 

Boyo~ ikramiye 1~~,~H lirı~ır 
A.vrzca .· 25.000 15,000 10,000 LiralJl. 

Büyük ikramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Mükafat VardtT. 

tığı hareketin vahametini anbya
rak ya kendini öldürmüt, ya gi
dip teslim olmuı, yahut da ona 
görünmemek için ebediyen kaç· 
mı§tı .• 

Raul, Klarayı, ıece yaruı, Sen 
nehri kıyılarında dolaıırken ta· 
ıanur ediyor, nehrin kara .uları 
ai>zlerinde canlanıyor, sonra bir 
•Ücut ıuyun ıathmı yırtqıru du· 
yuyor gibi oluyordu .• 

Bütün gece Raul uyuyamadı ... 
Daldığı zamanlar humma l"erıcı 
§eyler görerek, ııçrıyarak uyanı· 
yordu. 

Kendi kendine bin bir kabahat 
buluyordu. Niçin onu önceden çı· 
karmıfh. Bu tedbinizlik değil 

miydi?. Hiç o vaziyette bir kadın 
yalnız brrakılır mıydı?. 

Nihayet sabaha doğru yorgun· 
luk galip gelerek biraz uyuyabil· 
di. Fakat günün ilk ı§ığı yüzüne 
vurur vurmaz, Raul Y.ataktan ııç· 

radı ve derhal hizmetçiY.i 
dı: 

- Klara geldi mi?. 
- Hayır efendim .• 
- Yeni bir havadis var ,,.f. 
- Bilmem efendim. Möıy6' 

rovil' e sorunuz. 
- Çağır bana ..• 
Kurvil gelince Raul ıorduS 

- Ne var?. 
- Hiç .• 
Raul Kurvilin yaliuına a 

rak saralı: 
- Yalan ıöylüyoraun, ya 

Kekeliyoraun! Ne var, ıöyle .. 
ni korkak bir adam mı zarı 
yorsun?. Söyle! Doğrusunu 

KW"vil cebinden bir saze 
kararak açtı ve Raula uzatt~• 
ul bir göz atar atmaz ınüthil 
küfür savurdu .. 

Gazetenin ilk ıayfuınd-:
harflerle ıu aatırlar yazılı id 

f Deotllf'I 



o 
llaktkt macera hlkAyesl -.......-.. ...................................................... . 

A-Yı 

, (Mehmet) in hatıra defterin
~ll: 

\ - Dün değirmen önünde otu
~ ken çobanlardan birisi ko!a ko 

haber verdi. Kaya boğazında 
rılr' budarları ile (Kastamonu 
~ltındaki lehçe, ayı y.-vrusu) o 

l.lyorlar.,, 
r llabam, ağabeyim mavzerle-
1 lldılar. Bana da: 

) - Haydi çabuk ufak filinta • 
~da (Süvari mavzeri) sen al. 
~-reklerle beraber bize yeti, .. de 
t~ı~"· Yıldırım gibi eve ko,tum. 
~tayı ilk defa kullanmıyor • 
) · Fakat ne de olsa içimde he 
~n vardı. Yüreğim çarpıyor, 

lln vücudum garip bir titreme 
ti geçiriyordu. 

l lla.hamla ağabeyim, Kaya bo· 
~~ındaki kayaların üstüne çık-
ıtları zaman ben de derenin içi· 
~ ~etitmittim. Köpeklerİ.'!Tl (Por
) k) ile (Alaca) .. Etrafı clolatı • 
,~l'lar bu korkunç kayalıklar a • 
~lllda beni yalnız bırakmamak 
•tı Yanıma geliyorlardı. 

~ "' J{. 

IQ .._ Sen kayanın üstündeki çi -
ı.,tt\de bekle .. Biz arkadan dola -
~iız. Ağabeyimin emrini can 
'-. iı ile dinledim. Derenin kc -
~?\dan kayalıklar üstünden 
\ ~arak tepeye çıktım. Burası 

Avı 
ya baıladılar. Ba,ımı sağa çevi • 
rince ne göreyim?,, 

Dehşet ve hayretten dona kal
dım. Elimdeki mavzerim ağır gel· 
di. Batım önüme düştü. Gczlerim 
karardı.. Kulaklarım uğuldadı. 

Karşımda müthiş bir ayı duruyor 
du. işte ikide bir budarı ile üze • 
rime doğru geliyorlar .. Köpekle • 
rim bu esnada hızır gibi yetişti
ler. Biri sağdan, diğeri soldan, a
yıların etrafını aldılar. Küçük bu
darlar henüz acemi oldukları için 
köpeklerden çok korktular. Fa
kat anaları .. Beni parçalıyacak -
mış gibi üzerime doğru geliyor -
du. Ben ise cansız, hareketsiz bu 
manzaranın deh§etİni seyrediyor• 
dum. Fakat .. Ayının açık ağzın • 
daki iki iri diş birdenbire heni 
uykudan uyandırdı. Mavzerimi 
doğrultarak ayının üzerine iki el 
ate§ ettim. 

Ayı homurdana homurdana ge 
riye döndü. Acı acı bağırdı. Y av
rularını da alarak gitti. 

Babamla ağabeyim benim 
münasebetsiz bir zamanda si -
lah atarak eğlence yaptığıımı zan 
nediyorlarmış. Çok kızmı,lar. Be 
nim yanıma geldiler. Babam sert 
bir sesle: 

- Ne var .. dedi. Ben hikayeyi 
anlatınca: 

- Ne •. J'le .. diyebildi. 'Hemen 
ayının gittiği tarafa kotlu. Ben 

de arkasından gittim. Biraz son 
ra ayıyı yavruları ile bir mağara
nın önünde yakaladık. Üç taraf· 
tan ba§hyan ateş zavallı anayı 
öldürdü. Yavrular korkularından 
mağaraya saklandı. Fakat ana 
ayı yediği kurşunların acısına 
dayanamıyarak yere yuvarlandı. 
Cansız yatıyordu. Lakin üçümüz 
de de ayının yanına gitmek için 
cesaret yoktu. 

Babam nihayet dayanamadı. 
Ayının yanına gidince ne görsün? 
Biçare ayı çoktan ölmü§tÜ. Y av • 
ruları da acı acı inleme üzerine 
annalerinin yanına gelmitler, o
na bakıyorlardı. Ölü ayının der • 
hal deriıini soyduk. Yavruları da 
önümüze katarak köye getirdik. 
Budarlar timdi köy araunda kö· 
peklerle oynatıp duruyorlar. 

"MASALCI,, 

1 So metre büyüklüğünde bir 
~iiktü. Bir tarafı rnüthit bir u· 
~ ltı. Diğer tarafı da kayalık. 
ij ltı~nleri yemye,il görünce fi
ı~'trıı kucağıma aldım. Otura
~ beklemiye batladım. Köpek -
~ "1 etrafı kokluyorlar bir şey • 
~ lt'ıyorlardı. Bilmem? Birden· 
~~ .llaaıl oldu? Alaca ile Porsuk 
~ttiler. Sert sert havlamı • 

~ereden, t~peden toplama: 
li~·;;·ı;~·~·;d·;··~·;··i·; ....... Bİ·;·ı"i";·sa h mı desinde 
Yapıyorsunuz bulunanlar 

~~O Yatına kadar ya,ıyan bir a· Afrikada Stanley Polden yüz 
\ hayatının devam ettiği za • kilometre meıafede bir timaah 

~~llt'da ne yapıyormut biliyor tulmu§tur. 11 metre uzunluğunda 
l.ll'luı? olan bu timsahın mideıi yarılınca 

it~ •ene uyur: 11 sene çalı§ır. ne çıkmıt biliyor musunuz? 
\;~ne 8 ay istirahat eder. 5 ıe- - Üç kadın koraeıi, bir çalar 

~'h ay yemek yer. 5 sene 1 O ay saat, bir keçi kaf ataıı kemiği, bir 

' lt eder. 2 ıene 11 ay tuva - alüminyom tencere, bir dit fırça
'~Par. Bir buçuk sene tembel sı, bir gramofon diyaframı, bronz 

VAKiT 

Doğru sözler ;ı 
§ Düşmanınız da o~sa hiç 

kimsenin aleyhinde bulunma
yınız. 

§ Kusurlarınızı kendiniz ara
yıp bulunuz. Fakat hiç kimse
ye scylemeyiniz. Çünkü kusu· 
runu söyliyen adam her zaman 
hoş görülmez. 

§ Çok konuşmayınız. Fazla 
söz çenenizi değil dimağınlZl 

yorar. Dinleyicilerinizi de siz· 
den soğutur. 

§ Kendinizi intizama çalış
tmnız. intizamla çalışan daha 
çabuk muvaffak o!ur. 

§ Bir şey satarken bir gö
zü, satın alırken iki gözünüzü 
birden faltaşı gibi açınız. 

Başka memleketlerde : 
•··········································· 

Güzel çocuk 
Ostand'da güzel ve gürbüz 

çocuk müsabakası yapıldı. Mü-
sabakaya yüzlerce . erk~k, kız ço· 
cuk iştırak et-
miş, hakemler 
bunların içinde· 
ki en güzel ve 
en gürbüz ço• 
cuğu seçmek 
için bir havlı 
uğraşmıştır. Çu. 
cuklar seçile se· 
çile reyler Lon
drah profesör 
Knight'in kız: 

üzerinde top · 
lanmış ve onun 
müsabakaya iştirak eden en gü
zel çocuk olduğu ilan olunmuştur. 

Birinciliği kazanan çocuğun 
adı Mis Mitadır. 

Resim dersi 

Bu resmi boy ayınız ........................................................... 
Kartpostal 

ve pul mübadele edenler 
Türkiyeoin ve dünyanın her 

tarafındaki kartpostal ve pul 
mübadele etmek istiyen kari
lerimize tavassut ediyoruz. Is· 
minizi, adresinizi gazetemize 
gönderiniz. Gazetemize yaza· 
cağız, yüzlerce ahbap bula
caksınız. 

Kartpostal ml1badelesi 
Ti.irkiyenin her tarafından man

zara fotograflarile lstanbul foto· 
ğrafJarını mübadele ediyorum. 

Vakıt: 1 11M. C.,, 
Kartpostal mUbadelesi 

lzmir fotoğraflarile lstanbul 
fotoğraflarını değiştiriyorum. 

Vakıt : 2 "A. Y.,, 
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o 
Güzel ve Gürbüz çocuk mü•abakasına iıtirak edenler 

Güzel ve Gürbüz 
çocuk müsabakası 

Anneler, babalar 

Hayatınızdan çok ıevdiğiniz 
yavrunuz; belki Türkiyenin en 
güzel ve en gürbüz çocuğudur. 

Fakat kimbilir? 

1 - Yavrunuzun fotoğrafını 

derhal gazetemize gönderiniz. 

2 - Adresinizi açık yaznuz, 

3 - Kupon ve saireye lüzum 
yoktur. 

- -- _ ... 

lstanbul • ~ar,ıkapı • Neaifn 
Şevki Ha•ım 9 ya,ında 

Bilmece • • 2 

150 kariimize hediye • 
verıyoruz 

Yeni bilmecemiz heceleri bir kariimize birer kart postal verece 
araya getirmektir. Atağıdaki he 

celeri toplarsanız bu günün en 

mühim bir iti ortaya çıkacaktır. 

Fakat dikkat ediniz. lki cümle 
vardır. 

Ga - du - zi - ol - ba -
yak-ba-a-mız- ön-

dili - çin - mizi - i - mek -
zelt - dü. 

Ku - yor - rul - lı - tay 

açı -da-te-Pa- ıi- zar. 

Doğru halledenler arasında çe 

keceğimiz kur'ada 150 kariimize 

§U hediyeleri verecezi. 

ğiz. ' c. 1 

Bilmecenin hal varalialan 8 
teırinievele kadar gönderilmeli • 
dir. ... . " 

Kazananların iıimleri 17 teı -
rinievel pazartesi günkü nüıha • 
mızda ilin edilecektir. 

Bilmeceleri gönderirken ga• 

zetenizi keMneyiniz. Kupona lü • 
zum yoktur. Bilmeceyi halledip 

bir kağıda yazınız. Açık zarfa 

koyunuz. Kırk paralık poata pu • 

lu ile gönderseniz en uzak mem· 

leketlerden bile gelir. 

Geçen haftaki bilmecemizin 
(1) inciye bir kol aaati, bet ka neticesi 10 teırinievel pazarteıi 

riimize mürekkepli kalem, 25 ka- günü neıredilecekken 8 teırini • 

riimize birer kutu tekerleme, 50 evel pazartesi diye yanlıt Y.Azıl • 
karimize birer kutu çikolata, 69 mı§tır. • ~ Cı 

1 Korkunç hokkabazlıklar. 

Havada uç~n kadın 

Hokkabaz·. 
bır kadının man' 
yatize edilerek 
derin bir uyku• 
ya dalacağını 
ve sonra hafif· 
liyerek destek-

siz bir halde havada kalacağını 
ve nihayet uçup gideceğini söy
Jer. Derhal işe başlar. iki san
dalye getirir. Üzerine bir tahta 

tahtanın etrafına 

siyah tlllleri ta· 
kar. Tahtanın et• 

rafını gezerken 
bu siyah tillll 

iyice örter. Uuzaktan bakanlar 
marifetin esasını anhyamazlar. 
Çünkü hokkabaz tahtanın hava· ~ 1 \'akit geçirir. 1 sene 6 ay tırat takımı, bir çift balo iskar • 

,~~ltlik eder. 1 sene 9 ay düşü- pini, bir de balo elbisesi. Acaba 

~>~Nihayet 4 ıene de vakit bu timsah ne yutmuş? Bunu ha - p 
~ti(· ~rıtıiı ! Bunu hesap eden ber veren gazete dütünüyor, dü -
~ı ıatatiıtikçisi: şünüyor nihayet diyor ki: 'le Aına ben de bunu hesap - Acaba bu timsah bir keçi, 

Dikkat 
Bu sahifeye ait yazılar, re

simler, müsabakalar, bilmece
ler için doğrudan doğruya 

, uzatır. Kadın bu tahtanın üzeri
ne yatar. Bu esnada sahne sim
siyah örtü ile kapalı ve iliiri 
karanlıktır. 

da durduğunu ispat için bir de 
çember geçirmiştir. Halbuki 
çemberin geçişi resimde görlll
düğü gibi ayrıce çakılmış bir 
çubuğun etrafında gezmekten 
ibarettir. Hokkabaz bu esnada 

'- ~tı öınrümün 8 saatini bo - bir ahçı ve bir de danıöz yutma

~~ \lııa ıeçirdim o da baıka.. aın? 
• Buna aiz ne derainiz 1 

"Çocuk sahifesi muharrirjne,, 

şifahen Yeya tahriren müra
c:ıat ediniz . 

Hokkabaz, kadını göya uyutur 
ve tahtanın altındaki sandalyeleri 
göya çeker. Hakikatte ise; aan
dayeleri çekmek için uiraıırken 

yatan kadının ayak ucunda dur• 
duğu için çemberi baştan iti-
baren dolaştırır sonra reae bat
tan çıkar. 



Savıfa 10 

Kanlı 

- Canım!. 
-Emret! .. 
- Bilsen .eni ne kadar aevi· 

Y.orum, ve üç ay ıonra artık ebe· 
aiyen birbirimizin olacağımızı dü 
§Ündükçe adeta çıldırıyorum . 
Hem aünfer ne de ağır geçiyor •• 

- Aman yavaı, yoksa bir ağa· 
~ çarpacağız ••• 

Süleyman, kendiıini otomobi
lin içinde kucaklamak iıtiyen ni· 
tanluı Mamduneyi hafifçe dirse -
gile itti, otomobili durdurdu 

' Hamduneyi kucaklıyarak öptü •• 
- lıte, dedi, meramın oldu ... 

Fakat böyle ııbık tekrar edersen 
Y,olda kalınz .. 

- Ne olur, hava güzel, üzeri· 
mize bir battaniye çeker, kırda 
Y.atarız ..• 

- Ya yemek?. 
- Sahi, kamım da acıkımağa 

ba§ladr .. Buralarda da bir l:öy fa· 
1an yok ki .• 

Süleyman cebinden harituını 
çıkararak baktı: 

- Var, dedi, hatta buraya on 
t!akikalık bir ye~·de Kurt köyü di
ye bir yer var .. Her halde bir han 
filin olacak.. istersen bir uğnya· 
lım •.• 

- Haydi. .. 

Hamdune ile Süleyman, latan· 
buldan Edirneye gidiyorlardı. Sü
leyman yeni aldığı otomobili ile 
uzun bir ıeyahat diifünmüıtü. O
nu yapıyorlardı ... 

- Biliyor musun, dedi, Ham
Clune, sende en çok neyi seviyo
rum?. 

- Hayır! Söyle ... 
- Neı'eni! 
SUleyman bir kahkaha attı. Son 

ra birdenbire durdu. Kaşlarım 
çatmııtı .• 

- Lakin, dedi, ben her zaman 
böyle neı' eli değilim.. Hatta ...... 
Hatti. küçükken, pek küçükken 
de değil delikanlılık zamanımda, 
garip garip dalar, günlerle kendi
mi unutur, ne yaptığımı bilmez
C:lim. Sonra. aklım baııma gelir, Te 
o zaman kendimi hiç tanımadı
ğım bir yerde bulur, §aşırırdım. 
Bir defa, bir vapura binip Trab
zona kadar gitmi§iın. Üstümde 
para da yoktu. Bereket versin ki 
kaptan ,iyi ad•mmq, beni geri ge
tirdi ve babam parasını verdi. 
Doktorlar bu butalığmıı bir tür· 
lü izah edemiyorlardı. Babam be
ni Viyanaya gönderdi. Orada, 0 

zaman meçhul bir doktor olan 
F reud beni muayene etti, hastalı
ğnm müddeiumumi Hallen ile 
lnciJtereııin methur karın deten 
~ak .diselerile mukayeseler etti, 
!aJ.İ7etÜnİD muYakkat bir müd
tiet için byholdujunu, soma tek· 
tar ,... seldiğini, büyüdükçe 
bu hutaJıimuıı geçeceğini söyle
Öl. FiJl .. kika mektepten çıkınca 
iyilqmeie bafladım. Ailem beni 
evlendirmeği düşün.mii§tü. Fabt 
ben on sene daha. beklemeği mü· 
nuip buldum. 

- Allahtan ki beklemipin, yok 
•a benim olamazdın! 

Süleyman, Hamduneye uzun u
zun baktı: 

- Sana bir ıey söyliyeyim mi, 
aedi, her halde bu p.luiyetimi 
kaybettiğim zamanlardan birisin· 
ae, serseri serseri dolqırken seni 
gördüm. Zira, ilk gördüğüm za
man seni ~oktandır seviyor ve ta· 
ruyor gibi olmuştum. 

- Ben de öyle canım. lıte a!k 
budar da ondan, her baldo yanılr
J.oraun ... 

Otomobil bir köşeyi dönünce, 
köyün ilk evleri göründü. Biraz 

Han 

sonra, han olduğu daha uzaktan 
belli olan bir bina önünde durdu· 
lar .... 

Hamdune otomobilden daha 
evvel atlamıı, hana doğru ilerle -
mişti. Tat binanın üzerinde kırmı
zı boya ve acemi bir yazı ile 
"Kanlı ban,, yazıyordu .. 

- Koş bak, $üleyman, kanlı 
handa yemek yiyeceğiz .. Ne olu· 
yorsun canım? .. 

Hamdune büyük bir endişe ile 
Süleymana bakıyordu. Süleyman 
hanı görüp ismini okuyunca sap 
sarı kesiLmi§tİ.. 

- Kanlı han. .. Kanlı han ... 
Diye mırıldanıyor ve zangır 

zangrr titriyordu. 
- Nen var?. Ne oldun?. Su ge· 

tireyİ.m mi?. fenalık mı geldi?. 
Hamdunenin hali acınacak bir 

vaziyette idi. Süleyman büyük bir 
gayret yaparak kendini topladı .. 

- Merak etme canım, bir §ey 
yok.. Birdenbire ... Hatırlar gibi 
oldum da •.• Ben.-. 

- Ey?. 
- EvTelce her halde buraya 

geldim .. Şimdi tamdım.. Bu köy 
ve bu han .... Bu isim ... 

Hamdune güldü: 
- Canım, evhama kapılma .. Ben 
de de böyle şeyler olur. Kaç de • 
fa başıma geldi. Hiç bilmediğim 
bir yere gittiğim zaman, ekseri· 
yetle, oraya evvelce de gitmişim 

gibi bir his duyarım .. 
Otomobil ıesini duyan hancı, 

dıtarı çıkını§: 
- Buyurunuz, efendim, diyor· 

du, kahve mi çay mı?. 
- Yiyecek bir teY yokmu?. 
- Yaptırırız efendim, taze ya· 

murta, tereyağı, peynir ayran var. 
İsterseniz bir de pili~ ha~Iarız ..... 
Üzüm, kavun, karpuz ... Meyva iı
tediğini:ı kadar bol. .. 

Süleyman, hanın içine girmit, 
oturacak münasip bir yer arıyor· 
du. Hamdune, dışarıdan seslendi: 

- Süleyman, bak ıurası ne gü 
zel ! .. 

Hamdunenin göıterdiği yer, ha
nın önünde iri bil çınar ağacınm 
altı idi. Çınarın dibinde bir de 
kaynak Yardr. Nihayet oraya bir 
sofra kurmağa karar verdiler. 
Hana önce iki sandalye getirerek 
onları oturttu, sonra, masayı getir 
di, düzeltmeğe batladı. 

Süleyman el'an sinirli idi. Bir 
aralık hancıya ıordu: 

- Niçin buraya Kanlı han der· 
ler .. 

- Vallahi bilmem, beyim. Ben 
burunu alalı iki sene oluyor, ga· 
liba, burada Yaktile kanlı bir ci
DaJet obauı ela... Benden evvel 
buruım kiracısı olan Sefer ağa 
anlatırdı .. 

Süley11aamn renai sap san ol -
mll§tu. Hancı, bir köylü kadını· 
nın -brm olacak - getirdiği 
bakraçtan, 1-rdaklara ayran dol
dururken devam etti: 

- Bir sün hana gmç bir kadın 
ile bir delikanb gelmiıler. O gece 
kalrnqlar. Ertesi saba~ hana, o
dada, genç kadını kan reTan için
de görmüş ••• Delikanlı ise orta
dan kaybolınuf.. O gündenberi 
buraya "Kanlı han11 derlermiJ ... 

Süleyman, tırtır titriyor, bütün 
gayretile bunu belli etmemeğe ça· 
lışıyordu: 

- Ya, dedi, demek delikanlıyı 
bulamamışlar, amma elbet bir gün 
gelir, yakalarlar .. Malum ya, böy
lelerini lcan tutar ... 
Hancı güldü: 
- Beyim, dedi, gcçmİ§e mazi, 

yenmİ§e kuzu derler.. Atı nlan 

~ 

VAKiT 

r 
TAKViM , 
Cuma Cumartesi 

23 EyJUI 24 EylUI 
22 Cema.evvel 23 Cema.evvel 

Gfin doğuşu 5,48 5,49 

Gfin bat.I§J 18,06 IB,<M 

Sabah namazı 5,36 5,S-l 

ôğle namazı 12,06 12,06 

İkindf namazı 15,31 15,30 

Akpm namazı 18,06 111,0. 

Yatsı namazı 19,39 19,37 

lmsak 4,09 •.ıo 

Yılm geçen } !SS 256 
gUnlert 

Yılın kalan l 110 109 
günlen J 

HAVA - Dfin sıcaklık rummt 26, asgari 
18 &rece olarak tc.Jb1t edJlmlştlr. BugUn 
rfizga.r mUtehnvvil sUratle c:;ecck ve hava 
elu:crlyetlc ac;ık olııcalttır. 

l.__R_A_o_v_o_I 
BugUn 

!STANBUL - 18 den 19,30 a kadar Be 
dla Rızıı ve Bclkfs hanımlnr, 19,30 druı 21 
e kadnr orltestra, 21 den 22 ye kadar İnci 
ve Anjd hanımlar, 22 den 23 e kadar cra· 
mo!on. 

VlYANA (517,2 m) - 12,30 konser, 13,40 
plft.k, 14,10 plft.k, 17,30 konser, 21,30 mual
kl, 23,11> çlga.'1 mu.sfkisl. 
BÜKREŞ (394,2 m) - 13 pldk, 18 caz

bant, ılJ,10 cazbant, 20,to plAk, 21,SO koro, 
22,15 kOD.ICl'. 

ROMA (441,2 m) - 13,30 pl!lk, 18,30 
konser, 21,46 senfonik konser. 
BUDAPEŞTE (550,5 m) - 10,l:S aenfo • 

!onik konser, 13,0S konser, ıs konser, 19,30 
çlgan musUdsl, 22,50 çlgan musikisi. 

MOS!{OVA (1304 m) - 15,30 musiki, 19, 
10 mll3ikl, 19,30 konser. 
VARŞOVA (1411 rn) - 13,-'5 plı\k, 18 

konser, 19,20 dana, 21 senfonik konser, 
23,50 dans. 

K0N1GVOSTER HAVZE.N' (1635 m.) -
7 jlmnaat1k. 15 konacr, 17,30 konser, 23 
orkestra konseri. 

P ARlS (1725 rn) - 20,25 mustıd, 21 
konser, 21,40 mllsahabe. 

Yartn 
VlYANA (517,2 m) - 12,30 konacr, 14 

•ıs pllk, 'l.7,45 konser, 20,acı oarkı. 21,o:ı 
mwıild, 23,20 koı:uıer. 

BÜKREŞ (394,2 rn) - 13 pldk, 14 pl!k, 
ıs musikl, 10,10 mtıslki, 20,40 pllk, 21,45 
konser. 

ROMA (441,2 m) - 13,30 pWc, 18,30 mu 
siki, 21,45 opern. 
BUOAPEŞTE (550,5 m) - 10,15 konser, 

13,05 kanser, 19 konser, 22 koıı.ıler, 23,30 
dans. 

OSLO (1071,4 m) - 23,15 orkestra, 24 
prkı, • 24,30 dans. 

MOSKOVA (1304 m) - 15,30 musiki, 17, 
55 koil.ICr, 19,10 musiki, 19,30 koruıcr. 

VARŞOVA (1411 m) - 16,10 plllk, 18 
konser, 19,20 dans, 21 koruı,er, 22,015 konser, 
23,05 Şopcn konser, 23,50 dans. 

KNN!GVOSTER HAVZEN (1635 m) -
7 jimnastik, 7.20 konser, 15 koilSCl', 17,30 
konser, 21 ha.ber. 

PAR.İS (1725 m) - 20 mUsahabc, 21,10 
mus:lkl, 21 edebi mtımıbabe, 21,•0 haber, 
21,45 tiyatro, 22,30 plak. 

Beşiktaş icra dairesinden : 
Borçtan do!ayı paraya çevrilme
sine karar verilmiş olan bir saat, 
bir adet konsol, bir yemek ma
sası, lamba, camlı dolap, aynalı 
gardolap, kanepe, seccade, si· 
yah karyolanın 24 • 9 - 932 tari
hine müsadif Cumartesi günü 
saat 15 de açık aıttırma sure
tile satılacağından talip .olanla
nn hazır bulunacak memuruna 
müracaatları Han olunur. (4376) 

lstanbul altıncı icra daires:n
den : Bir borctan dolayı merhun 
ve mahcuz olup paraya çevril· 
mesi tekarrur eden yağ iskele
sinde sovancılar caddesinde Cami 
altı No. 9 mağaıada mevcut 
eşyalar 24-9-932 tarihinde saat 
12 den 14 e kadar paraya çev
rileceğinden taliplerin mezkur 
günde mahallinde hazır bulun
maları ilan olunur. (4394) 

ı •ı ı ııuıı 11rtrnııu ı ı:nrı ı 11 ı ı rrtıımıl'P1tttunrrmn1 

Üsküdarı geçti .. Hem .... 
- Hem? ... 
- Ayrandan buyunana beyim, 

pmarm buz gibi suyile yaptım .... 
Ha. Ne diyordum, hem bu cinayet 
Kanuni Sultan Süleyman zama· 
nında olmuş .. O zamandan bu za
man ... Nasıl, beğendiniz mi?. 

Süleyman, hakikaten ömründe 
bu kadar lezzetli, soğuk ve ferah 
verici bir a an i memi ti. 

23 EvlOI 19~ 

Devlet Demlryolları ilBnları j 
Hattan Diliskelesi - Vezir ban kısmmm tamirata münasebetill 

ana bat yolcu ve muhtelif katarlarımızı~ ve rlo!~yıs.ile H. P~~ 
Banliyö katarJarımızdao bazılarının vakh hareketlermde ~ 
ic:ra edilmiıtir. 26 • 9 • 932 tarihinden itibaren tadilita UJl'•1-;-_ 
katarlarımızm takip edeceklr:ri vakti hareket seatleri aıa~ 
gösterilmiştir. 

Haydarpaşa - EskiŞehir kısmı 
2 No. la Anado'.u sür'at katan 1 No. h Anadolu sür'.~t kat•" 

her gün her kün 
Köprüde hareket 16 10 (vapur) Eskişehirden hareket 1 50 
H. Paşadan ,, 17 40 H. Paşaya muvasalat 10 25 ı 
Eskişebire muvasa!at 2 38 Köprüye ,, 10 55(vapd 

4 No. lı Toros sür't katan 3 No. h Toros sür'at kata~ 
Cumartesi, Çarşamba günleri Pazartesi, Perşembe günleri 
Köprüden hareket 9 35 (vapur) Eskişehir den hareketi 1 37 
H. Paıadao ,, 1 O 15 H. Paşaya muvasalat 19 20 uı) 

Eski,ehire muvasalat 18 24 Köprüye ,, 19 55(vıp 
8 No. la Adana muhte!it katarı 7 No. lı Adana muhtelit katat' 

Cuma, Pazar, Pazartesi Salı, Cuma, Cumartesi, Pazar, Sallı 
Perşembe gfinleri Çarşamba günleri 

Köprllden hareket 9 10 (vapur) Eskişehirde11 hareket 8 30 
H. Paşadan ,, 10 15 H. Paşaya muvasalat 18 55 ) 

Eskişehire muvasalat 21 17 Köprüye " 19 35(vaP0' 

_Adapazar - Arifiye kısmı 
119 111 111 121 113 123 12S 
her her her her Pazartesi her hel 
scün gün gün giln Perşembe gün ~ 

Adapazar hareket 
Arifiye muvasalat 

2,45 6,20 l 3,öo i4,i O 15,40 20,50 Z3,= 
3,05 6,40 13,20 14,30 16,00 21,10 24, 

110 120 122 114 118 124 ııı 
her her her her her Pazartesi bet 
gün gün gün gün g-ün Perşembe .e. 

Arifıye hareket 0,25 ::S,25 6,55 13,3l 14,50 16,18 21,~ 
Adapaz · r muv111alat 0,45 3,55 7,15 13,52 15,10 16,38 ıı, 

Haydarpaşa -Pendik kısmı 
·Köprü 
Haydarpaşa 

Haydarpaşa 
Kızıltoprak 

Feoeryo!u 
Göztepe 
Eren köy 
Suadiye 
Eostancı 
Knçülcyalı 
Maltepe 
Kartal 
Yunus 
Pendik 

Pendiv 
Yaııur . 
Kartal 
Maltepe 
Ktiçükyab 
Bostancı 
Suad iye 
Erenköy 
Göıtepe 
Feneryo!u 
Kmltoprak 
Haydarp~a 

Haydarpaşa 
Köprü 

H. 
M. 
H. 

M. 

'.l2 katar 34 katar 
10 00 17 30 
10 20 10 45 
10 ~5 17 45 
10 33 17 5.8 
10 37 18 02 
10 42 18 u7 
1G 47 18 12 
10 50 ıs ıs 
10 55 18 20 
10 5~ 18 23 
11 05 18 30 
11 14 18 39 
11 18 18 43 
11 21 18 46 

19 21 23 37 
H. 8 47 

8 50 
8 54 
9 03 
9 10 
9 13 
9 17 
9 22 
9 26 
9 29 
9 31 

10 04 
10 07 
10 11 
10 20 
,. ,, 

10 30 
10 34 
10 39 
10 43 
10 46 
10 48 

10 42 17 42 
10 45 17 45 
10 49 17 49 
10 58 17 58 
" ,, " " 11 08 18 08 

11 12 18 12 
11 17 18 17 
11 21 18 21 
11 24 18 24 
11 26 18 26 

M. 9 38 

H. 9 45 
M. 10 05 

10 55 

11 03 
11 20 

11 33 18 33 

11 38 18 38 
11 55 18 ~5 

39 
19 03 
19 06 
19 10 
19 20 
" ,, 

19 30 
19 35 
19 41 
19 -45 
19 48 
19 51 
19 58 

20 03 
20 20 

Değişiklik yalnız Haydarpaşa - Eskişehir kısmında olop d~ 
kısımlarda balen tatbik edilen vakh hareket tarifeleri 2~ .Er~ 
den sonra da aynen tatbik olunacaktır. Ana hat trenlerınıo f 
istasyonlardan vakb hareketleri istasyonların ilan tahtalrma 1 
zılmıştar. Keyfiyet muhterem halka ilan olunur. (4973) ~ 

Haydarpaşa geçitte bu!unan 182, 184, 185 dükkan'ar f 
müzayede ile icara verilecektir. Müzayede 9-10 9_32 tarilı~o~ -ef 
sadif Pazar günü saat o:ı beşte yapılac1khr. Talıplcr tarıhi oı11 
kurde Haydarpaşa I~letme Müfettişliğin~e hazır bulunma!ıdı~ 
Bu hususta fazla ma!ümat almak ist~yenler Haydarpaşa gar 'ıl 
dürlüğüne muracaatla buna mütealhk şartnamelere 15 k~ro~ 
pul yaınştmp ihzar elmetui ve iki yüz lira teminat akçesde Pi' 
zayede gününde işletme makamında hazar bulunmaları 
~~ ~~ , 

idaremiz için pazarlıka satın alınacak olan (78) kaleDI pe' ~ 
Demir, ege, zincir, sedye, bamm kibrit, tuıru.ıu bactanif';~ 
benzin ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarbğı 26~ ~ 
tarihine müsadif pazartesi günü mağazada icra kılanacai~ 
talip'.erin yevmi mez~urda saat 9 dan 11 e kadar isbatı e~ 
ederek tahriren fi at vermeleri bu baptaki malzemenin ıoftfl ~ 
lislesı mağaza dahilinde asılmış olup nümune gcfoi(aıeti ~ 
eden mal:ı.eme içiD pazaıhk günü numune:erinio beraber 
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VAKiT Savıfa f1 

ltfiyeti umumiye, iştiba
llldıl Ye kanetaizlik laa-
111..da bByllk faide •e 

tesiri görülen 
Fosfatlı ark Malt Hulisası 

Kullaa•a•z 

satılır. 

CünbÜ •••••Yerli ve Avrupa kumaılarından kusıuauz ••••• 

lstanbaı. Beyust Na.F--:.~--., • ., ISIBrllmB 8l~İSllBr 20 lirB~H ~1811r 
Ham parde.e ve elbi1eler fevkalide ucuzdur. 

L... latanbuı ikinci icra memurlu- I••••• EmioönO, Kazmirci Ali Riza müessesatı ••••• 
l'Qdan : Bir borçtan dolayi 
._hcuz ve açık artırma suretile Edirne VIU\yetl Encilnıenl Dalmislnden: 
llıtılması mukarrer Masa Vazo- Vilayet Mıntaka San'at mektebinde yapılacak 11855 lira 
" saire 27-9·932 tarihine mü· bedeli keşifli inıaat ve tamiratın kapalı zarf uıulile mUnakasasa 
'-lif Sala 111DB uat 9-10 ar.. q6rWen 1Dzua lizerine 28- 9 • 932 tarihine müsadif Çartamba 
"-da Asmah mescitte 67 numa- <,?ünOne temdit edilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek nzere 
llllla Rus Ada mağazasının 6n0n- Ankara ve lstanbulda San'at mektebi mildürlüklerine Edirne'de 
clt aablacağından tali}' olaoların Daimi Enc6mene m6racaatları, münakasaya İştirak etmek tizere 
llıılaayyen pa ve saatta mahal- de ylkıde yedi bu~ak aiıbetiade teminatı muvıkkate mektup 
'9.de l.azir bulunac"k me'muru- veya makbuzlariJe beraber teklifnamelerinin 28- 9 · 932 Çarşamba 
'- 111w.caatlan ilan ohmur. pi ıaat eu bete kadar Villyet daimi encümenine irsali. (5012) 

(4388) 
........__ _____ ...._____ Deniz Levazım Satınalma 

Şile asliye hukuk mabkeme-

llıaden. Şile kazasının hacı Ka- Komisyonundan: 
._ mahalle9'11dea ae:niz oğlw 
... et karısı müddiye bOsniye 
..... m tarafından mGddfii aleylı 
'-ası Şilenin bacı kasım ma
... eıiade• Hmiz abmet efendi 
... ybiae Şile asliye hukuk mah
l.a111elinde açtığı futai nd-lb 
.... HIDın icra kıl1nan mubake
.... aeticesinde abmet efendiye 
... mıb mDddetle illnen dave
~ tebHfatı yapddıfı Ye gıyap 
..,.,. da ilin edildiği halde 
w ediji ve vekil dalai göodu· 
......... .., • ., .. cari ........ 
~ede mliddei aleyh seferber
-.. .-ere plip ıellllftliı Ye 
"litiiia kendiıioe tahmil ettiji 
"-ıifelerden kaCIJla&I ve müdde
lı.iaı nafakasının dahi müteaziir 
"-lup p~adet Ye ilmübaberl~ 
'- .._ lraydıodaa aalaıılma~ 
' ualanaclalci nikibm feshine 
~li temyiz olmak üzere karar 
•erildllf .., ehaaw. 

latanbul Mahkemei Asliye be
titaei Halen Dairesinden : Hiris
lof or Hiristiforidi veresesi Susa
llt, Despina ve Selefkiyanm 
'tophanede uıun çarııda Tom· 
'OIİa mahallesinde Hiristoforidi 
'P•rtımanında oturan Kenan Bey 
'le,ki• ilnnne erlediti alacak 
~asından dolayı dava arzuhali 
"-•ti M11•eiLeyW. fWerilen 
~sine gl9dtvilmif i• de ken
~ •. ~ada a.lnaadığından bill 
~ i.de edilmiş Ye bermuelbi 
~ep iliaea tebliğat icruma b
"ıt Yerilmİf olduğundaa bir ay 
~nda ceYap vermek ve tebliğ 
"'--- kaim olmalı üzere 
~~ ..&al 111reti mahkeme 
~--- talik edildfti gil>i 
~ le ~illa oıa... ~3589) 

Hin 
.... ç.rtıkapıda KökçlHer soka· 
~da 9 numerab kavafiye dil· 
'-lııımı uttım. Mezkdr diıkkan 
~illa kimeye borcum olma· 
la ı Ye pyet bir g6na alaca-

'-lwıdu;mm iddia eöea~r 
~· en gla zarfında miraca
' et111eleri ilin olunur. - Mez· 
~le. cllkkın Ahibi Mehmet Sa-
~377) 

1-~nbul 3 Dncll icra memur· 
"htadan : Satılmasına karar ve
'fl. ~ Ye bir l<asa yaza makinesi 
~;-"en Koltuk Ye kanepe 
lt ,932 Ça,.enba gUnü saat 
~de Ômer Abit hanında mez
~ hanın zemia katı meyda
~ birinci açık arttırma IU· 

~ e bilmOuyede satJacaim· 
't talip olaalarm mtiracaat 
~ illn olunur. (4381) 

1057,500 kilo peksimet (Havası ahnmıt ku

~87,500 ., Et 
halu dalailiade.) 
(Pişmif konserve o
larak kutular da· 
bilinde.ı 

587,500 .. Sepze ( " " ,. ) 

Pazarlıkla mubayaası 
24 Eyliil 932 Cumar· 
tesi saat 14 de. 

5,875 ,. Kakao (kutular dalailinde) 
47.000 ., Reçel ( n ,. " ) 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 72 Eylul 932 de pazarlıkla mu
bayu edileceji Hin edilecek ikea Hbvea 22 Tetriaie••el 932 
1aribinde mubayaa edileceği ilin edilen yukardaki konservelerin 
pazarlıkla mubayaaları bizalarındaki gün ve saatte icra kıhnaca
jmdan nrmeje talip olacakların temiaat mekbuı arUe biılikte 
vakti muayyentnde Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma Ko-
misyonuna muracaaUarı. (4998t 

Deniz ilanı 
Tahlisiye Umum Mlidlrfflthden: 
l - Tahh•iye Umam MldOrllğtl terafmdaa mll ... alarcla 

icrayı fii! etmek üzue Kız im lesi, Saray burnu ve Fener bahçe fe
nerler mevkilerinde birer sis düdükleri tesis edilmiştir. ltbu dü
düklerin evsaf ve havau berveçhi ıirdir: 

"fi) - Kakuleai: Her otüz HDiyede blr B~ HDİ,e rmtrdadın
da ve iki mildea ifitilelliliw kaı. Wr •,rem dldOğG. 

(il) - Sarayt:urnu feneri : Her otuz saniyede bir her biri iki 
saniye imtidadıoda Ye 8ç milden i~itilir b;ribirini mlUeekip çift 
ıeda veren tifon • ıteminde bir düdük. 

{01) - Fenerbabçe: Her dakikada bir c!6rt saniye imtida
dmda ve dört milden iıitilir tifon sisteminde bir düdiik. 

Tenbih: işbu üç siı düdüğü tesisatı ıehir ceryanı ile ?crayı 
fiil etmekte olup ceryanaa inkıtaı haliade el ile iıJeWmek üzere 
yardımcı dtdOk tesisah mevcut ise de bunlar aynı evsafta ve 
fakat birer mikln ifitiAebiJecek ku••ettedirler. 

2 - Yine Tabliaiye Umum Mldklağü tuafmdan Karadeniz 
Boimm laariciade ve Rmaeli ve Anadolu ubilluiadeki Tabliliye 
iıtasyaal.vama yekdi;eriDdea tefriki içm Anadotu ıahiliade bu
lunulara i9t•yon bia.ı.,.,. denize aaıır cephelerine aiyab renk
te ve 2.90 metre irtifaa ye kırk aaatim arzda olmak Dzen 
Yomburnundan bilitibar i,3,5, iWa teker rakkam Te Rumeli sa
bitillde bulananlara dahi beyaz renkte ve •Jlll eb'atta olmak 
here Atlama mevkiinden itiberen 2,4,6 ilih çift nkkam vazedil
mi9tir. 

Karadenizin bu lnammda ıeyrüsefer eden gemiler için kolay
•ğl mucip olmak lzeıe Anedolu ve Rumeli sahilindeki istasyon
ların numaralarını ve isim ve mevkilerile teıkilit ve vesaitini 
ıasterir liste eıağıya dercedilmiıtir • 

3 - balı.t (A) Can kurtaran sandal mevküni; (E) Roket 
me•kiini; (P) melce iıta1yonu i6sterir. 

Numara 
l 

' s 
7 
9 

11 
13 

Numara 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 

tl) Anadolu sahilindeki istasyonlar: 
Tabliıiye mevkii ve iımi Teşkilit ve ve.aiti 

Yomburnu P , E 
Rıva P , E • A 
GelAgre P , E 
Adacaklar P , E 
Karabmau P , E 
Alacala P , E 
Şile P , E , A 

(il) Rumeli Alü&İ11delci i8tuyoalar: 
TahFıiye mevkii ve iımi TetkilAt Ye ftAİti 

Atlama P , E 
Kilyoa (Kumk6y) P , E , A 
Kısırkaya P , E 
Molozburnu P , E 
Akpınar P , E 
Kunduzdere P , E 
Karaburun P , E , A 
Darboğaz P • E 

(5005) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

50000 kilo sabun: Kapılı zarfla mOnıkasası: lS Teşrinie.vel 932 
Cumart~si günü saat 11 de 

50000 ., Pirinç: Kapah zarfla münakuası: 15 Teşrinievvel 932 
cumartesi günü saat 13,5 da 

12600 ,. Zeytinyağı: Kapalı zarfla rl'Ünakasası: 15 Teşrinievvel 
932 saat 15 le 

10000 ,, Eolgur: Açık mOnakasası: 16 Teşrinienel 932 pazar 
günü saat 11 de 

60000 ,, Kara fHalya: Kapılı ıarfla mOna.kae111. 16 Tetrinievvel 
931 pazar günü saat 13,5da 

42000 ,. Toz şeker: Kapalı zarfla mOnak~sası: 16 Ti!şrinievvel 
932 pazar ıüoQ aaat 15 te 

40000 ,, Nohut: Açık münakasası: 16 Teşrinievvel 932 pazar 
gOnO saat 16 da 

30000 ,, Makarna: Kapalı zarfla münakasası: 17 Teşrinievvel 
932 pazarte9İ günü saat 1 lde 

20000 ,, Koru ozıım: Açık mi.!nakasası: 17 Teşrinievvel 932 
pazartesi günü saat 14 te 

47000 ,, Zeytin: Kapalı zarfla mOnakasası: 17 Tetrinievvel 932 
pazartesi günü saat J 5 te. 

Marmara Uuo Bahri ve Kocaeli MB9lahkem Me•ki Kuman• 
danbğı efradı için lüzumu olan erzakm cins ve miktarb riJe ibate 
ıOnleri yallarda g&terilmittir. lfbu erzakıa şartnamelerini tör• 
mek iıtiyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların da mOna• 
kHa gOn ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 
Kasımpaıa'da Den·z Levazım Satınalma komisyonuna müracaat• 
Jarı. (4946) 

ı ıstanbul Beledlyesı UAnları f 
Divanyo\u üzerindeki Kara Mustafapa,a türbesinden itibaren 

Makascılar Ye Okçularbaşı caddelerile Bey. zıt meydanı ve Tak• 
vimhan caddelerinde yeni inta edilen kanalizasyona hane mecra• 
)arının raphna cıilsade edilmekte olduğundan rabıt ımeliyeıiae 
taJip ......,_ Sirkecide Sirkeci palas ikinci icatta Belediye me• 
c:m"i ı•bmi- muracaatlan. (5015) 

---·---- ------------------
Fatllı icra Jlmrurluğundan: 
l smail Hakkı bey ile Cemal beyin 

pyia~ m-..Uıf elduklan i'ati&ıte 
- '7.eyreftie şalı hObalı mallan..-.. 
e.ılı1 41 yeef '11 - 8t 4 - 2 ınwnarah 
Urgir iıldye •lnkuhn biri 5 diğeri 
4 odayı ve tahtın-da bir dükkanı ter
kos ve elektrik tertibatını havi ın 
arpıa bahçe,j müştemil hane mlei şü 
yu znnnrnda 27 teşrinievel çarşamba 
günii saat li ıia li'atiıh ina JH•ar • 
luğ• tuatmclaıa atılacaktır, Mtleee -
cel ve gayri mU9eectl hak sahipleri -
nin 2& riiın zarfmda ftSHtalarile mtl -
racaat ecfiıp hnlannı tesbit ettinM • 
dikleri tak•lrtte gayri mil8ettel hak 
sahipleri ..,-taşmadan hariç ı.ra -
kılacaklanhr. Talip olanlana kıyme
ti llNbamıninesi olaa bq bin Bekiz 
yüz liranm yüae onu ıUJıetiJMle pey 
akeleıiai mii&tashaben yevmi mea -
ktlrda hazÜ buhınmalan ve ihalei 
müteakip bedeli müzayede tamame.ı 

ve peşiınen teslim edil~iği takdir• 
de müzarede f"9lh edfleceğt ve farkı 
fiat fle zarar ve zfya.n bftA.hilkihn 
mlfterlden abaataktlr. AFthrma be 
deli muha-hte lı)"IMtinin yüzde 
yetlnif Mf'ni balmak lbon..tır. Akli 
takdirde en çok arttuuıa taahhüdil 
baki ka.lımaık iiıere gayri meakul on 
beş güa nihayetinde yui 12 tepinf-
1&ni cumartesi giinti saat 16 da 129 
uncu maddedeki ıteraite tevahk etti
ti takdirde en çok arttırana ihale e
dileet*tir. Keyfiyet llı\n olunur. 

lıtanbul Asliye mahkemesi 
ikinci hukuk daireıiıiden: Der
vit hanımın Kfiçük Ayasofyada 
mukim iL;en elye\'111 ikametgllu 
meçhul oldu§unclan Salih Zeki 
Bey zimm.etinde 7150 liranın 
maa maarifi muhakeme Te faiz 
ve 6creU velciletle tahsili tale
biyle Salih Zeki B. aleyhine ika· 
me olunan davanın muhakemesi 
24 1 etrinievyel Pazartesi gün6 
1&at 13,30 a tayin kılınarak ili
nea tebligat icra11D& lcarar ve
rildiğinclea mezk«no muhakeme 
güaiia de hutr bulanması nı 
yahut bir •ekil mmaddak balaa· 
mua H. U. M. K. 141 iaci mad
de.me teYfikan illa olunur. 

lstanbul d8rd8ncft icra memur
luğundan: T emamına yedi yliz 
otuz bet lira kıymet taktir edi· 
len Botaılçfnde Rumeli Kıva• 
iındı KaYak caddesinde yeni 
120,118 No. lu listünde hane Ye 

tahtındaki kayıkhanenin cephe 
kısmı ahşap tahta kepenkli ze
mini toprak beden davarları kA
fir arke divan kıamen yıkık 11rf 
mülk olan keyıkhanenin naııf 
hissesi açık arttrrma,a vazedil· 
mit olup 3 Teşrinievvel 932 ta
rihinde .prlnamesi divanhaneye 
talik edilerek 23 Tevinienel 932 
tarihine milsadif pazar günü sa
at 14 den 15 ya kadar latanbul 
dördüncü icra dairesinde açık 
arttarma suretiyle aahlacakbr. 
Arttırmaya iıtirak ~n yilzde 
yedi temİn!\t akçesi alınır, mil· 
terakim vergi, belediye; vakıf 
icarni müıteriye aittir. 929 ta
rihli icra Ye iffAs kanununun 119 
uncu madduiae tevfikan hakları 
tapu s·cilleriy!e sabit olmıyaa 

ipotekli alacaklılar ile diğer a!A
kadaranın ve irtifak hakkı 1&• 

hipluinia bu haklarını Ye buıu
aiyle faiz •e maArife dair olan 
iddialarına ilia tarihinden itiba· 
ren 20 güa i~U.de evrakı müs• 
biteleriyie bildirmeleri liumdtr. 
A ksi halde haklan tapa sicille
riyle sabit olmayanlar aabf be
delinin paylaşmasınden hariç ka· 
larlar. Allkadarlann işba mad
deyi kanuniye abklmına g6re 
tıvfiki bar~et etmeleri ve da
ha fazla ma ürrıat almak isteyen
lerin 931-199 dosya numarasiyle 
memuriyetimize mliracaatları ilin 
olunur. (4382) 

Fabrikası: 
Cünbüş 

Lstanbul. Be,·azu No.: 39 • 41 
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VAKiT . 

Ilkmektep Muallimlerine 

KIRAAT 
• 
1 

Beş kısmı da tamamen dört renk olan, memleketimizde ilk defa basılan mektep kitabı 

lsmall Hikmet Beyin şimdiye kadar bir eşi görülmemlş derecede mUkemmeJ,hayat bllgislne uygun, 

yanlışsız,son derecede nefls,cuzip bu eseri Tilrkiyenin her tarafında bilyiik bir muvaffaklyet kazandı. 

Bu eseri görmeden mektepleı:inize kitap intihap etmeyiniz. 1 af ebesini seven ve mahrumiyetini islemiyen 

bütün kıymetli muallimler, bu eseri almakta, ievkaladeleğini tasdik ve tebrik etmektedirler. 

Kıraat dersleri Avrupa kitaplarında ender görülen bir nefasete maliktir. 
Her taraftan tebrikler alınmaktadır. Beş kısım temamen çıktı. 

Sühulet Kütüpanesi ·Tarafından Çıkarılmıştır. 

• E 
iş Yurdu: 

lik a le EmlAk idaresi, emlAk satışı, emlA 
üzerine ipotek velhasıl emlAklnlz 
den ciddt bir surettf" istifade ettir 

menin yollarını irae edecek ve emlAklnlztn Iradı çoğaltmağı deruhte eden 
Yurduna bizzat milracaat ediniz. istişare meccanidlr. Bahçekapı Anadolu Han Numara 25 Telefon 2,896 

1 
1 Istanbul ve Traliya Şeker Fabrika;arı 

Doktor ar Türk Anonim Şirketinden: 
Doktor 

Arlstldi 
Muayenehanesi; 

EmlnönU: Eminönü han 3 üncU kat No.8 

Doktor 

A. Kutlel 
Cilt " zUhrevt haatalıklar tedavihaneııf 

Kan.köy börekçt fırını 8ll"a8lllda 3(. 

Pariıı Tıp Fakuıteaı mezunu 
Cilt ve zUhrevt hastalıklar mUtehaasısı 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Bablall caddesi Meserret oteli k&r§ısmda 

Avni Bey apartımanı 12:S Sabahtan 
Akp.ma kadar 

Doktor 
Balıkçı yan 

Muayenehanesi: Beyoğlu mektep eokak 
No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Orolol • Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıkları 

mUtehasSIBI 
Beyoğlu, lstlkl!l cnddesi Elhamra 

apartıman No. 3 Her gün öğleden sonra. 
Tel. Beyoğlu 2835 

Operatör Doktor 

Halil Sezai 
Divanyolu: Doktor Emin Paşa sokak 

numara 20 Muayene saati: 13 - 18 
Telefon 23390 

Doktor 
Horhoruni 

Muayenehanesi: En;ıinönU Valide klraa -
tanesi yanmda. Tel: 4303 İstanbul 

Urolol Doktor 

Hakkı Rilştil 
İdrar ve Tenasuı yollan birinci sınıf 
mUtehaaııuıı "PARlS,. den Dlplome 

lsUkl!I Caddesi Yıldız apartunan 
No. 322 

Doktor 
Mehmet Akif 

Ebe ve kadın hastalıktan mUtehauıııı 

Beyoğlu lsUkl!I caddesi Rua ee!arett 
yanında No. 451: Tel B. o. 2005 

Her gün öğleden sonra 

On bin adet şeker çuvalı mübayaa edileceginden talip o!anlarm 18 Eylfıl 932 
Çarşamba 2'Ününe kadar dördüncil Vakıf Hanında şirket merkezine müracaat eylemeleri 

3~ncU Kolordu Satınalmal 
Komisyonu llAnl3r1 

lzmir müstahkem mevki kıt'ah 
için 343480 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 8-10· 932 cumartesi saat 
16 dadır. ihaleye iştirak ede
ceklerin vakti muayyeninde iz
mir' de satınalma korQisyonuna 
müracaatları. (785) (4795) 

11- :(.. :(.. 

Ankara Merkez sabnalma ko· 
misyonuna lüzumu olan iki bin 
ton leva maden ve altı yüz bin 
kilo kok kömürü ayrı ayrı şart-
namelerle kapalı zarfla münaka· 
saya konmuştur. 

ihalesi 3-10-932 pazartesi saat 
15 tedir. Şartnameyi görmek is· 
tiyenle!in her gün komisyonu
muza ıhaleye iştirak edeceklerin 
vakti muayyeoinde Ankara mer· 
kez sabnalma komisyonuna mü
racaatları. (763) (4693) .... "' 

Izmir mfistabkem mevki kıta· 
atı için 43720 kilo gaz yağı ka-
palı zarf Ja m1inakasaya konmuş
tur. ihalesi 13 • 10 • 932 Perşem
be günü saat 16 dadır. ihaleye 
iştirak edeceklerin vakti muay
yeninde lzmir Sa. Al. komisyo
nuna mürac;oatları. (803) (4896) 

:(.. . . 
Izmir müstahkem mevki kıta

atı için 46360 kilo sade yağı 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 12 -10 • 932 Çar· 
şamba gilnü saat 16 dadır. Iha· 
leye iştirak edeceklerin vaktimu
ayyeninde lzmir ıatmalma ko· 
miayonuna müraa1atları. 

(6G4) (4897) 

ilan olunur. 

,,;,===== Kız ve Erkek· Leyli ve Nehari c=====~ 

ıstlklAI Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

BUtUn Sınlfları mevcuttur. 
Kayıt muamelesine devam olunmaktadır 

Her gUn saat 10 dan 18 e kadar mUracaat olunablllr. 

Şebzadebaşı Polis merkezi arkasında !' 
~======= Tttlefon 22534 •c======::;ıq 

J !lrnWllillmlllillllllllilllillID!lffililll~mlilinılllllilllllill Kız ve erkek ~~mllffi!llmlm~~IJlllW~OOW~lll' 

i Ameli Hayat -
; TiCARET LiSESi 
53 lstanbul, Cağaloğlu - Telefon 23630 

il Orta tısmına i~.~::ı~~~ lise llSHllDH 
0~1:::,~!? tft~Ul e~ılir. lll"IJ Kaya dmm ediyor. Derslere ıcşdnievvel bidaycıinde başlanacakor. lll~ı.I 

lstanbul altıncı icra memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı mah
cuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer A. E. G. marka bir bu
çuk beygir kuvvetinde motör ve 
makkap makinesi ve sair eşya 
açık artırma suretile sahlacağm
dan talip olanların 25-9·932 ta
rihine müsadif pazar günü sJat 
16 dan 18 e kadar Tophanede 

iskele caddesinde 25 numarada 
hazır bulunacak memuruna mü
racaatları ilan olunur. (4390) 

Istanbul 6 mcı icra dairesin
den: Bir deyni mabcuzünbihin 
temini tahsili ıçın Babıalide 
Amasiya otelinde tahtı hacza 
ahnan maa yatak ve yorgan 
dört karyolanın satalması mu· 
karrer olmağla 24 Eylül tarihine 
mfisadif Cumartesi günü saat 
3 den 6 ya kadar mahallinde 

bilmüzayede satılacağından gün 
ve mahalli mezkfırde memuruna 
müracaat edilmesi iJan olunur. 

(4393) 

AmelAI Hayat Ticaret Lisesi 
Müdiriyetinden 

istenoğrafi 

Merkezi idaresi Galata lı::öprülıaşı B 26~3 
Şulıe A, Slrlı::ecl Mühürdar zade Han 2264'! 

216 adet kazan borusu ve 
ı ~6 adet süper biter münakasa 

ile satm alınacaklar. 

' 
ihalesi 10-10-932 saat 16,30 

Teminat % 15 dir. 

ı-.............................................. 1 
i .................. ~~!!.~~~-----···-·-
Mührüm zayi olmuştur. Y 

niden milhür kazdırdım. Ki 
seye borcum yoktur ve es 
milhrümün hükmü yoktur. 

Defterdar Bababaydard' 
sakin Hayriye 

lf Tatbik mührümü zayet~ 
Hükmil yoktur. - Kadıköy il". 

sokak 5 numaralı hanede SadiY~ 

VAK 1 T 
GUndellk Slyast Gazete 

latan bul Ankara Caddesi, V AKIT yuf4d 
Telefon Numaralar1 
Yazı işleri telefonu: 243'79 

dare telefonu : 2-IS'?O 

Telgraf adresi: ~but - V AJCfJ 
Posta kutusu No. '6 -Abone bedelleri : 

Senelik 

6 aylık 

Türkiye 

1400 

750 

3 llylık f.00 

ı aylık 150 -
Ecnebi 
----:;~. 

2700 -
1450 

800 
-
-

llln Ucretleri : 
Resmi Ua.ntarm bir satın 10 Kut"' 

Ticarl lltlnlnrm bir satın 12,5 

Ticari ll!nlann bir santlml 215 -KUçUk lllnlar : i 
nır"defiW 30 iki defB.Bı 50 Uç defal' rl 

dört defası 75 ve on defası ıoo kU~ 
Uç aylık ll!n verenlerin bir defası rxı;;1 
nendir. Dört satın geçen UAnlarUJ 
satırlan be§ kuruştan hesap edilir. 

V AKIT MATBAASI - IST A?~s'ıf" ,1 
SAHlBl: MEHMET ASIJıl JY ~ 

Umum! Neşriyat MUdUrU: FIKRZ'l° 


