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·~=~~- . Sayısı S Kurut 

anlarda bir harp mi ateşleniyor? 

ZOGO 

Bulgarlarla Yunanlılar arasında bir hudut hadisesi 
Gizli istekler açığa vuruluyor: Bulgarlara Türkler 

. şerit, Yunanlılar da 
Atinadan bildiriliyor: Bulgar f 

- Yunan h~dudunda· tüyler ür • 

Dedeağaçtan bir . mahreç 

pertici bir ·hadieı olmuıtur: J 
Bulgar zulmünden kurtulmak ı 

için aileleri, malları ve sürülerile 
beraber memleketlerini terkeden 
kalabahk bir Pomak k~filesi, Bul-
gar hudut muhaf ızlarma görün · 

..;- · .. meden Yunan topragına sıgınma-
ğa muvaffak olmuılardır. 

Bunların kaçtıklarını duyan 
hudut muhafızları, bir takım aı • 
ker ile takiplerine koyulmuf, Xu· 
nan toprağı içinde dokuz kilomet· 
re mesafede kendlerine yetiterek 
üzrlerine 11kı bir. alet açmıf!ır. 
Dvletler hukuku nizamını ayaklar 
altına alan, bir baıka devletin top- ~ 
raklannda atef etmek hakkını 
kendinde bulan Bulgar aıkerleri, 
Pomakların müdafauına rajmen, 
bet kit iyi öldürmüt, kadın ve ço
cuklar dahil olduğu halde birçok
.larını yaralamışlardır. 

Bulgarlar, bundan ıonra ölü · 
leri bırakmışlar, ötekileri sürüleri 
ve ·eıyalar"ı ile birlikte geriıin ge· 
m IS~~~ 

llllı ~iıilM .. rlll'l .. Pl~ 
yar•lr bir. Po•ak lidtarfar çelri • 
lince 93 üncü kilometredeki en ya· 
kın Yunan karakoluoa giderek hl
diıeyi anlatmııtır. 

Karakol askerleri, yaralının kı
lavuzluğu ile hi.diıe yerine gide • 
rek cesetleri görmütler, cinayetin 
3 üncü ile 9 uncu kilometre ar~ • 
srnda vuku bulduğunu teıpit et • 
mitlerdir. Bunu anladıktan aonra 
mesele bir taraftan yakın kara • 
kollara, diğer taraftan da Drama
da bulunan dördüncü kolordu ku· 
mandanlığma bildirilmit, hemen 
yetiıen askerlerle Bulıarlarm ta • 
kibine baı1amnıtlır. Fakat Bul~ar· 
lar artık kendi topraklarına gır • 

~ 

Yun•n hudetduna k•~an Pomaklar1n 61dUrUldU§U yerler 

Kırklar elinden 
vermeliymiş! 

bir 

-~- - - -· 
ltalgada 

Askeri sansür 
konuluyor 

Romadan Paria &ueteı.ine WJdi. 
rilditine ıöre J talya hiik6mllti .ı . 
buat üzerine askeri aamör lrnnulnw. 
ıı hakkında bir kamın küul etmit • 
tir. ............... 
·~-· .. ··~ .. ...r6mab ••V-ı 
A.ır.n.IU.ı.. dair, aWılllr 

retlerce wıriJmemit, her türll -
lerin neıri memnudur. Karm , • .,..... 

neıri memnu haberler töJI• •1 · 
yor: 

l - SuHı zamanında Ol danan " 
dOllllJll1llUUD JıarelcetJerine dair Jaa • 
berler. 

Ş.ogatlı 
Alanlar· 

lara ait ol.duğunu aarahatle gös • / fa~~aların .bir d~ha tekiar e~i~e
termektedır. · cegıne daır temınat almaıı ,ıçı11, 

Yakadan haberdar olan Yunan ciddi bir surette teteb~üıte bulun. 

Soyadı alan 
oku· yucu Janmı: 
zın iıimlerini 
bugün' de 'yazı -
yoruz: Harp ve iç Bakanları, Batbakan · masını biJdirmittir. 

M. Çaldarise izahat vermitlerdir. Devamt 4 cü sayıfanın ı tııct ııtıtununa. 

Bunun üzerine Sofyadaki YJIJlan !===~========== 

ciıı&tada · A • 
siküraıiyonu ce= 
~erzİ.İı harundb 
a~ukat Ahmed 

elçiıine, Yunan hakimiyetine ta -
arruz ettiği için Buf gar hükôıne • 
tinden tarziye istemesi ve böyle 

Leningradtla öldürülen 
KiROF kimdir? 

Yold•t Kirof 
(Y1,ıriı 7. inci sayıfada) 

Raif Uyıal, sağ
lıkyurdu sahibi 
~per~tör Dr. F e- Dr. Ferit İbrahim 

rit lb;ahim Yurtsan, Galata Poı· 
ta ve telgraf m"üd~rü Fevzi Arif 

Atama.o, Emniyet altıncı tube 
memurlarından Sait Gönül, Tiı:a· 
ret odası teflerinden Sırrı Halil 

ve Deniz liıeıi mualilmlerinden 
Şecaattin Önenemre, Ş~hir mec • 
lisi azaımda~ Etem Akifle kard~ 
ti Silihtarağa fi tek f abrika11 

Hamdi Akif, of • 
tababeti ·mektebi da

hiliye müdür muavini Ke • 
naa Akif Battal Gazi, Kara • 
göz gazetesi yazıcılarından Be.ha 

(Devamı 4 cü sayıfarun l ci sütununda), 



Prens Pol'un Pa:ris koıiuŞmaları ·. 
Suikast, dostluğu sık

· laştırmış bulunu1Jor 
M.1 itüleskoya göre, Avrupa devlet adam
ları barışı devam ettirmek azmindedirler 

Gizli · tahsisat 
Fransız mebusan ,mec

Jisinde gürültüler 
Paris, 2 (A.A.) - Havas A .. 

jan.sı bildiriyor: 

Mebu.san meclisinde iç işleri 

A·f!navutluk, Yunan Jııı~ 
dudundaki karakolla~ 
rını kuvvetlendirmiş/ 

ktedit· 
bazı neşriyalttın ileri gefıne geleli 

Paris 2 (A.A.) - Yugoslavya 1 müzakere meselesinin çok büyük bakanlığı bütçesi konuşulurken 
Kral naibi pre~ Paul, gazet~'le- siyasal ehemmiyeti vardır. baıkanlığm gizli tahsisatı ıçın 
rin, Fransız Başkanı ve Dış işler! Uluslar kiırumuna baş vurarak Fransız hükGmeti güven 'mesele-

Atina, 2 (Kurun) - Korfudan 
bildirildiğine göre, oraya Ama • 
vutluktan gelen yolcular, Arna .. 
vutluk hükUmetinin, Yunan hudu
dundaki karakollarını takviye et· 
tiğini teyit ediyorlar. 

Diğer taraftan Yanyadaııhudıı · 
telyazılarına göre, Yunan tli b~ 
dunu geçmek istiyen ku~; t Jl)O' 

Arnavut çetesile Yunan ~~e~Ji b~ 
bakanı . iJe birlikte reisicümlıur M. bazı Macar makamlarmrıi' m~u;;, sini .ileri .sürmeğe m~cbur olmuş· 
Lebrun ile neler konuştuğu hak - liyetlerini açıkça ortaya atması tur. 
limdaki sorgularına karşı siyasal üzerine Yugos1avyanm da hu iş Emniyeti. umumiye işİerindeki 
nezaketin devlet başkanı ile ne .. için çabuk bir karar verilmesini son skandalları ele alan sosyalist-

B\t hal, Yunan~çetelerinin Ar -
navutluğa geçecekleri hakkındaki 

hafızları arasında tıd 
çarpıtma olmuştur. 

ler konuştuğu hakkında hiç bir jstediği sanılmaktadır. ler ve komünistler bu tahsisatın 
söz söylemesine müsait olmadı • M. TitUlesko'nun aleyhinde bulunarak idarenin 

Gençlik teşkiJitı için yeni yıl biitçesiııe 
ğmı bildirmiştir. sÖyledıkleri tam bir surette 'armmasını ve hu 

Siyasa\ mehafilde Marsilya su- Bükreş, 2 (A.A.) _Romanya paranın fakirlere yardım işlerine 

konuyor 
Jeti 

Ankara; 2 (Kurun) - Duydu • bu yıl yalnız iki vilayet ge 

tahsisat 

ikastinin Fransız •. Yugoslav dost dıt işleri bakanı M. Titüleıko, ver verilmesini istemişlerdir . . Diğer 
luğunu sıklaştırdığı söylenmek • diği l>ildirimde şu sözleri ıöyle _ bazı mebuslaroa gizli tahsisatın 
tedir.. miştir: . ':Cümhuriyette yeri olmadığını 

ğuma göre 'önümüzdeki seneden teşkilatlandırılacaktır. . gefi 
ba,lıyarak, yapılacak gençlik tef• Yabancı memleketlerdekl teı ff 
kilatı için yeni aene bütçesine tah- lik te~kilatı tetkik edilın~ 'I 
sİılat konulması kararlaşmıştır. Bü- çok gniş, !Ümullü bir proır·ıadl Prens Polun Cümhurreisi M. "D.iyebilirim ki, bugün Avnı • söylemişlerdir. 

Lebnın ve BaşbaI(an M. F~enden pa devlet adamları iıtlınasız, ba- B1;1nun üzer!ne bat bakan M. zlr'lanmaktadır. Bu yıl tetk1 JI 
ve Dııişleri Bakanı Lahal ile yap- rışı devam ettirmek azmindedir .. Flanden şu sözleri söylemiştir; 
tığı uzun konuşmalarından bu ler. '·' - Ben dıtta olduğu kadar 
an!am çıkarılmaktadır. Cenevre v~ .Paris konuşmaları- içte de, barışı ist_iyoruın. S~ylenen 

Konuşmalarda genel siyasal nrv. varımından çok memnu~. . sözler bundan evvelki hükUmet • 

tün. ıııem:leket geneliğinin birden d 1 k 'k' ·ı.. t' h • .,gi ~,..t - ırı aca ı ı vı aye ın -· dİJP'-
teşkilatlanaırılması büyük para yetler olduğu henüz tespite 
harcanmasını icap ettirdiğinden 1 m!ştir. 

durumun ve hele bunlar arasında Gelecek hafta başında Roman - lere aittir. Eğer önce bazı yolsuz - Sıhhi olmıyan· kurumların sınıf Jatl 
hemen münakaşa iştiyen Mac&ır yanın faydaları gibi Yugoslavya'.' · rarlanmamaıına çalışacağım. ' ı.~ff 
nota•mın görU~üldüiüne oran ve· nm menfaatlerini de kuvvetle mü· inin azalblmauiu onaylayamam. Ankara, 2 (Kurun)_ Umumi! makine inşaat atelyeleri, b~11 

• ..1 

rilme~rtedir. C_ ünkü uluslar kuru - dafaa etmek üzere yeniden Ce - Fakat, hükÔmetin ·aala-hiyetle- h f ıhha 1__ Ök it il"' ı zıss A4nununa göre, o • et tuzlama mahalleri, pe:f11~ 
munun karar vereceği bu hemen nevreve g:deceiHm.,', · rinin azaltılmasını nvanlayamam.· · Bak ı ... d" ·· l · 

-~ nomı an ıgmın uıunce en a· li.thane1eri yağ imalath '"~ 

S• ı h f b b k HükUmette bulunduğumuzca lmarak Sağlık Bakanlığı tarafın • lastik imal~thaneleri ikiıı~·' 
1 a a rikaları,silahları . ırakma on- bir biriniz, bu s;lihı demiyece - d hh" 1 k ı , 

;ı- an sı ı o mayan urum arın .. 1. f b 'k I fl. 
f k 1 

.... faık t b t b km ... .. yun ve emsa ı a rı a arı, 
eraDSJDI . Ör ef~eğe Uğ18ŞlyOrmUŞ ::~. a u vası ayı ıra az - ·bsı.nıflilardan •.ayıld~cal ~ın! gBoıtl~ren mumları, balmumu c!ökiiıtı~ 

• . " • ır · ıte teşpıt e ı m1§tir. ıı ıs~- • b' f b 'k 
~"" """' ~ ... -::-----:-:::-----.:---~--------- · K :; ...!i.,:;,;ıı.ı.1.ı.ı .111.;;.;.-...~1"' "'tf •• • . rı, ıra a rı ası, çama_şır 
v • (AA) D " b'tl b. taki 'lah fabrika! örtupm~ arı · ... -~...,AA mana • VP aor':. ~~zbalia.lıu:=har.aalduuu.- Kann avurma tötr <1:ap1'~~ 
~.a ın~on, 2 · • - ogru f 1 

er, ır nı 81 11 ~ srz4ır. Çüii]iµ· bugün h,unu istemi· ler, selluloıtmpolarr, hava :,ga_ı.1 d k'" . ' ::s d '( 
haber alan derneklere go"re, ıı'la'"'h rmın uluslar arası konferan•ları o un om:t... par:-. .... ·a 

·- yenler kendiler~nden oıan bir hü- fabrikaları, dabağhaneler, çimen- . , v uı-, ;ı-- · • • ·I~ 
alım, satımı işlerinin içyüzünÜ a ;. ' ve bu arada silahları bırakma kUmet iş başında iken .ayni gizli to ve kireç fabrikaları birinci 81 _ zev~ "lyag, filrlı çanak, ıspı it" 
ra!ttıran iyan komitesi, gel~cek konferansım körletmeğe çalıştık- k'I · ı·th 1 · 1 ı 7 

Y tahsisa:tı liabul etmişlerdir.,, nıf, ayna sırlam<'. atelyeleri, büyük. .• er ıma t\ .... ane erı,. a ç .. 
hafta işini bitirdikte, ye°nid~n bir larinı ortaya koyacaklardır. · d l b p 

· · Ba!l.b-,-an b.u sözlerden sonra mikyasta halı dövme mahallerı, ç.ımento egırmen en o1 
takım !fBtılacak hakikatler ortaya Bazı derneklerde, bu şahitlerin y ilA 

· ·· gu··ven meselesı"nı· ilerı' su··rmüş ve ham me!':.•1~ ..,,.~ ·~ --:- ,.ı~-; deoosu. iicüncü smıf sav•lmr!'trr. .lı 
çıkacağı umut ediliyor. · diyecekleri .§eyler üzerine, uluı • ~ .. 

Bu haki'katler, her ıhalde ev - larm ıilah alını satımı konfrol 120 reye karşı 457 reyle güven K d ~t.uf 
b 

,_ 1 k b 1 L\ kazanmıştır. Rizede fırtına Mecıise uıultay .~.ıl"",. rensel ~r tesir yapaC(l!K.br. p anını a u e yana~aca"K aTı u • - tıv ~ 

ı b k l b 
' 

:tı_1111111111İ111111uııınuınıru ıı11mıtt1ıııı11111ııı11ııı ırı11~ Rize, 2 (A.A.) - Dündenberi Ankara, - Büyük M1• ı.ıı , Deni diğin~ a ı ırsa, azı şa- mu uyor. V' .k l }ta/yada askeri ! şiddetli bir fırtına ile sağnak ha· lisine Kurultay denileceıt;1,-P"' 
Möskovada, Yoldaş Kirofun öldü

rülüşünden , doğan tasa 
) sansür. ko.nuluyor ~= Hnde başhyan yağmur gece dolu- min yalmz Meclis için kıl 

ya çevrilmi,tir. cağı söyleniyor. ~~ 
\-- (Ba~ tarah ı inci sayıfada) ~ Şehrin her tarafı sular için- Maliye bakanlıf• 

1 
3 - Mühim' kazalar veya askeri~ ._fıf' 

teıekküllerle alakadu hadiseler. . ~ de kalmıJ, dereler tatmıştır. üç tamimi "iP' 
Moskova, 2 (A.A.) - Tas A- dir. Beyannameler, Kirofun Bol - 4 _Deniz programları, bahri İn·~ Gece etraftaki dağJara kar yağ • Ankau, 2 (Kurun)/~ ıe 

janaın.ın yaptığı bir hükUmet teb- şevizmin en canlı yapıların.. 1aat projeleri enafmda malUınat, ~ mrştrr. Yağıı ve denizdeki fırtına Bakanlığının teıebbUJ; t• 3e 
liğinde, komünist partisi Lenin • dan bulunduğunu ve komü • İ harp tayyareleri hakkında te~errüata ~ devam ediyor. memleketimizden çıkar1l•~e~, 
grad merkez komitesi yazgam 've nizmin bu günkü yenmelerin - j müteallik ınalumat · ~ MetrUk mallar.n taksit- ve tuzlu balıklarm, gwı' ,.,, d 

1 
, 

soıyalist Sovyet Cümhuriyetleri de çok büyük bil' yapı olduğunu = 5 - Devlet makamları veya liu • a lerinin affı muayeneye t~bi tutuJnııı~..,.,iP',. 
b. l' ' k ~ · k · · anlatmaktadır.. İ susi le~ekküller tarafından yapılan~ Ankara, 2 (Kurun) - Manisa let kadrosunda ralıtan ~I f .uff'1 A ır ığı mer ezı ıcra omıtesı üye- .. . ..... . İ harp· ıiıalzemesi ithialat ve ihraeahna ~ :s- ı 1~r'" ıi Kirofun, dün alqam saat 16.30 Ulusal mudafaa ıkomıserhgm- ! müteallik haberler. E mebusları tarafından, satılan met· rin hiç bir aurette parar- ıt'"r 1"1\ 
d ı.: · d S ı· b' d d k d t " b = : '"'k il - k 'tl · · bl meleri ·, kefaJ .... ~e bag""b "'·ele .le • a enıngra ovye ı ınasm a e ırmızı or uya yap ıgı eyen·, 3 6 - Radyo ve'ya diğer fenni mev· § ru ma arın ta ıı erının uza - , --~ ıf f"' r• 
öldürüldüğünü bUairinektedir, . namede, iç sava§larda Kızılor • ! zular üzerinde askerlik noktai naza • ~· maıına , birJnammın alf ına dair kefalete bağlı olmayan Jel P- ıJ' 

Tebliğ, öldürenin işçi sınıfı dunun kazandığı yenmeler:n en ~ rından yapılan tecrübelere dair ha • ~ veriHp fırka grµpunca tetkiki için lamldıkları zaman kef~ 1011• • 

diltmanlarmin adamı olduğunu, büyük kıldacısı (amili) olan Ki • ~herler , 
1 

. ~ bir komisyon tetkiline karar veri- sının tören~n göstercli~;Jıl'"i ti 
hemen yakalanan katilin kim ol • rofun öldüğünü ve Kirofun ünlü ~ 7 - Hava tecrübeleri • ~ len takririn, dafiılmaımdan önce kesilmesine deva.nı e 
'd .. nl k · · '"dd · d' 'l'"' · K 1 d "Ik · ! 6 ...:.. Harpta ltullanılabilecek §U "~ m•clı'ste tetkı'k edı'lerek kabul edı' • · d'l · t' ,.., ugunu a ama ıçın mu eı u - ırı ıgının rzı or uya u enın .= , h-'-'-· d 1 t .. bel d = .,, mım e ı mır ır. .ıtlJ~ 

• .. : a;ar cuuun a yapı an ecru ere a· = p~.. - di~ 
mumiliğin işe el attığını söyle· korunması yolunda hır orken ol-. § ir haberler % leceği kuvvetle eöylen.mektedir. Mardin mekfll rJ" , - ) ........ , 
meıkledir. · ması dileğinde bulunmuştur. ~ _ g _..Demir yollarına dair malu • ~ Akay idaresinin bUtfie•i Ankara, 2 (Kur&Jlldıı ıııe1'f1J 

Komünist partisi merkez ko- Sqsyalist Sovyet Cümhuriyet • ~ lumat . . ~ Ankara. 2 (Kurun) _Maliye, kt ı v oor · 11 - = , me upçu uguna 1 tit· ·Al' 
mileıi ve komiteler meclisi be - leri birliği merkez icra komitesi ~ 10 - Hidro elektrik müesae • ! Ökonomi, Büt~e muhtel't encüme· çuıu Sırrı nakledibSI f i1cl1Jrfl!~ 
yannameler çıkararak Sovyet Kirofa ayın altısında Moskava - g selerı hakkındaki haberler. ~ ni bu sabah toplandı. Akay ida. t fi' ~ııl'' 
R k · t' · · K' d K l 1 d A ~ 11 - Seferberliğe dair haberler ğ Kütahya Sıhfl• ) - r a.~· usya omünıst par :sının ıro - a ızı a an a resmı cenaze me- = ::: • • b··ı · · t tk'k e kabul ., J11Sl ...ı1.w 

k 1 
F 12 - Asker toplaması hakkında- ~ res1nın l~ çesmı . e 1 v Ankara, 2 c~ .. 01 r· ... dell l': . .ı~( 

funle büyük ve yerine konmaz rasımı yapmayı arar aştırmı .. - s k' h 'I.. .. 1 = ettı•. d re •· ta" 
~ a_ ı a~r ~r == eski sağlık mü ıı Sıhhat P1 bir kaybe uğradığım biJdirmiş1er- tır. i b 

Almanya . uluslar arası barış 
işi~e yanaşmazsa! .• 

'Paris, 2 (A.A.) .- Sosyalist kimseye karşı olmayıp kamuya a· 
partisi reisi M. Leon Blum, Mebu- çık bulunduğunu bildirdi. 
san meclisinde demiıtir ki: 

M. Laval, Almanyanın uluslar 
arası bahtı i~ine çağrılacağınl ve 

Dışişleri Bakanına bu denlu 

açık bir sorguda bulunmak belki 

hatta çağnldığmı ıöyledi ve karşı- doğru değildir, amma eğer Al -
Jr:klı yardım anla,maıınm · hiç manya ve Lehiıtan buna yanaş • 

~ 13. - Orı;hı teşkilatına dair ın~ • ~ Soyadı alan fk me u•_·· tin Celal, Kütah.Y"'. tı·r. .. 
~ lumat ~ A ka (K ) M d tını~ J,, - · - n ra, 2 urun - anısa lüğüne tayin e ı ııl'"', 
~ 14 - Beynelmilel ~aahedelerin ~ mebusu Turgut (Erentürk), Sinop j p Uddrıerl arş t-stt''1 
§_ ...-i·di ı kıımnlan üzerinde hükUmetin ~ osta m ) ..,..,. ~ 

mebusu Lütfi (Oruç) soyadlarını , (~··Y1ln " _ırıt 
~ fikri ve aldığı ~ziyet etrafında ha - ~ 1 Ank 2 ~.. rlV' e 
- - aldılar. ara, .... l"JC.iiJle etitl 
~herler, ., • E b :ınudur ıııt- un "j , 
.fıııtllllıtıuııııııı11111nıııııı11 ıııtllllltııırıirnnıuııı•ııııı~ -·--11-----··-"""""1" posta at • oJ1 ufet 
mazsa ne yapacaksınız?,, "Bunu biliyorum. F:akat, ayni baş müdürü N••ır;:iım bat fi' dil' 

M: Laval, bu sorguya ŞU kar • zamanda hükumetin karşılık ver· baı müfettiı ~br~ayri tayil'l i ~f 
§ılığı vermİ§t:r: mek yükümünde (mecburiyetin • tişliğe müfettıt 05ta telıı~• e '' 

"Bu k 1 }- - ·:... 1- d ç·· · · S"ley:ınıuı P sıırıP O' -.orgu artı ıkıız ka 11.QLK• de) olduğunu a sanıyorum. un- mıstır. ı• katet • ti' 
tır,,. · kü, açık sözlülük, ya1mz ıiyasal müdürü Env-~ ~i,taııbaı1. ~ 

Bunun üzerine M. Leon blum b:r ustalığı değil, avni zamanda lmmıstı~· ~~rın:ıedi1J11İfur· 
§unları aöylemi§tİr: · ·· \ 1 ' gücü .de anlatır. dürü Huınu na 
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" l&ıtER 
1ab --
a· ancı rozetler 

6i, ., liıa 6i 

Konuşmalar ( 
Ne diyorsun 
arkadaş? "~~ rık , mektepte lıarfrma S ·· A pta n ·· une mahallesı· ""--6i, ro~ tı. Çoeuğun göğftin· urp go . um 

~ 6i,. d Vardı. Bu rozet ya- ---..----------- - Bizim eknklerimizJen birl 
... ~, evletin Ve yabancı bir Belediye Sürp Agopl vorg ,, Je, lıayvan/an Jüfiinmeyiıimü. 
-.... le111do1·· ·c1· Vilaneti dava ~. an ırsızı dir. Ha-1anları Loruma -~ıı L!r 
1:_ •Olaii,.cle ıı ı r. Çocuğa bu· ~ · " -- " acı vı 
, r __ - 11 ,,,, •• ı O b. 1• arsasını parça parça 1nmım var. Bu lnıram tla tıp/ıı 
~: l'VCll/e Yİizü~:rn,,cı;,~~. -::;;; Mahmut Saim 2 ın ıra satacak ~al~~y~rmuş; yere düş- ktulınlar birliği wibi bir ıey. Dost-

..._ a tazminat jstiyor tu~-: ıçın kaJd I al v • t ·· .. J• _J L -.. Sürp Aıop mezarbiının bele. ~u ırıyormuş ar lf erlf e gormn urye aracıa 

'

...,. tr1.._ er. .. }' abancı mektebin • Muhtelif kim•eleri dolandır . diyeye ait olduğuna dair mahke· Mehmed isminde biri, evvelki bir toplantı yapıyorlar. lı göre-
. --ura. Or-J b maktan ı•H"IU olarak muhakeme ııırii K r d s celı verile biribirlen'nr" .,J;.rüp ııı.. • lq wcıa unu bize ver- -~ mece verilen karar üzerine, bele- •-0 apa 1 çarıı a yorıancı •· " •- , • 

.,..:,., 'OZet b · lı ı. ed!lmekte olan Mahmud Saim, id Efend' · d.'kki .... d ne var .. ftnvorlar. Hem ı.av.taw .. •'411İ) enım ço nOfU • diye arsanın deVl'i için kanuni .nın u nı onun en .r-· 93' " " .,,--·· 

r _ -~ 0,, ,._o•'rdÜDCÜ hukuk mahkemetİDC,. b" aJ k k • k l L- "b' 1. -IJ • 0 

ıL.. ""rfır yollara D'aÜracaat etmiıtir. ır yorıar. ç ıp açma ııter en an 1n1ruma • 1 1 DG1'. arın lflft • 
"O odtıtlan clı§arı çıkar • vilayet aleyhine yirmi bin lirabk Sürp Agop mezarlıiı parça, J&kalanmıttır. Jen ,olr belediyenin ifillir. Ba • 
~ ~n mektebin iti ba. bir dava açmıt ve davaya dü17 parça kuımlara ayrılarak satıh • Mehmed önce kaçmak istemiı, lıar•ınız ,oculılar bir ket/inin 
"-. llnanlarla lıonUflum· batlanmııtır. Mahmud mahkeme• ia çıkarılaca~ır. Burada yapıla· fakat bekçinin yanına yaklaıtı • ltuyruiuna teneke ballamqlar ""r. ı tınlayan aJamlar Ja de davasını fÖyle anlatmııtır: cak mahalle lıtanhulun nümune irnı ıörünce, duraklamıtlır. canını yalııyorlar. Görür.anü bir 
~~adamlardan bir iki ta • " - Dairem üç def• vi17et mahallesi olacaktır. Kendilini yakalamaia ıelen arabacı, kemilrleri pW tdr 6q.. hi' IJt ~OCuğun göğ.ünllelıi tarafından kapatıldı. Bir:nci e • I bekçiye Mehmed fÖyle demittir: girin ~elılifi arabaına 6in lıilo 
'-'Cbtıı arrnaftnı t'lfıyan rozeti fa, (Galatasaray • Fenerbahçe) Avrupaya gidecek - Ben hınız mıyım ki beni ya- yülılemif yo~ tımtaıw#ın70P. 

f' _ ~~ııcaiırnı aöyleJi. iıimili bir mecmua çıkarıyordum. kalamak iıtiyorsun?.. Bunlara alJır11 Jen olma. 
~" d • Jd talebeler l.~ lttek ~'Yorum tekrar ya . Netriyabmrn müıaa eıız o u • - Peki bu yorıan ne!?. ŞimJi Je almk baılıa pfİf lilr 

,, 'eıı ';bıne Jöndü ve /6 tan· ğu söylenerek kırk bet ıün dai • Bu yıl Avrupayaokumaya ıön- - Yere düpnüıtü, kaldrrryo. iflıenc. görülür oldu. Tavalı, lao-
tloı e erce göğriinlleki ro • l'em kapatıldı. Sonra açtılar. derilecek yirmi Uç talebeden Al • dum. roz, laindi iflıencai. 

crıtr durdu. lk:nci defa Oniverıite anıiklo- ma~aya ıidecek olan üçü dün Poliıten, evrakiyle Sultanah • Bir pqene larm, on lltOIİfa, 
, ~ • • • pediıi iıimli bir kitap çıkanyor • aktam yola çıkmıftır. met birinci ıulh ceza mahkeme • ilti lünJiyi •)'GIJarıntlan 6lrl6i ... 
~1,,Yıl.latanbulJa bir adam dum. Bu da gazeted:r diye dairem Franaaya ve lıviçreye ıldecek ıine ıölürülen Mehmed burada rine bağlayıp sırtına va,,,.,.. 
"'" llıtler rozetini Türkle· kapatıldı. olan talebeler de önümüzdeki da ıu ifadeyi vermittir: Hayvancıltlar 'ırpınaralı Acl>iı· 

Q)~rciu. Bunun •atılıp 111· Oçüncü d~f a forma halinde - Dükkinrn önünden seçiyor· n,arlar, laaylnra haylnra banın 
(lı .___ • • ı· b' • Çarıunha •ünü yola .-ıkacaklar • J•• .. -' v lı .ı .ıcı •• G ' ~~tın alanların 1111n· kadm intikamı 111m ı ır aerı çı • • ~ dum. Ayaklarım bir iıkemleye a11f11YOnar. ı ası cıegu lnfr 1 • 

"-"'! 
1 
ıe~ırılip geçirüemiyece- karıyordum. Gene dair~m kapa • dır. çarptı. Meler iıkemlen'n üıtünde nalı delil mi? Belediye bu aeı• • 

·~ :.t Gfına bir iı olJu. Ve tıldı. fıte ben·m davam.,, F h 1 . -ıan varmıf. lıkemle ile bera • lı, çirlıin halin önüne weçema 
tt .. etf· .. · bul ı ati reşme erı o.ı ,,_. 
~ ~e ıg, gibi rozetleri .attı. Vilayetin and<atı unan r- ! her yorıan da düıtü. lıkemleyi mi? .. 

fiitı·· ı~en yıl buna güvene • fan Emin Bey, muhak~meyi teıa- gun SUSUZ lcaldmyordum, yorıanı tekrar ia- Arlttulaıımın bu .özlerini din-
~~4l q ~~lii, yabancı firmaları dtifen öirendiiini, kendiıine teb· Fatih mıntakaaındaki çefllle • kemlenin üıtüne koyarken bekçi l•dim dinleclim de, tlQYanama • 
iı.' :112

111 göğ•üne llilıen a • lilat yapılmamıt olduğunu, doa· lere verilen Halkalı suyunun ho • yakaladı.,, Jım. 
-~İ4l .'~Yer fıktı. Bunlann ne ya yanında bulunmadrimı .CSyle- ruları çok eıkidijinden deiittiri - Reiı tordu: - Ne t/i,ar•n arlıallaı1 de• 
~ ~ı kenJilerine •ormak mif, muhaJr.emenin bırakılmasını lecektir. _"Sabıkan var mı? Jim. Galiba, .abalaları köprü a. 

~filltidi. Çünkü onlann gö- illemittir. - Hem de iir a.---... -lıffen, kara lıa-lılar iırim/e in • " • · l · Bu yüzden Fatih 1emtine on İ· -~......... :r· .,. :r· 
e markalar hangı ü • Muhakeme irfan Emin Beyın _Nerede watıp kalkıyonun?. yıllan lnyıya •~enleri wörme • "4L flrdı _, k ki • • · b k ki gu"n Halkalı ıuyu verilemiye • J ..... 6 lluan Oflu arına a- doıyayı tetkik .etmeıı ıçın a, a _ Kimteıizler yurdunda.. elin. Koyanlar, orJan oraya llalaa 

elge itli k 1 t celdir. L-LmJı götürülür. Sanlıi İntan • .. , ~rlıalcrr b' ul güne a mıf ır. Mahkeme, Mehmedin tevkifi· ocun 
·--ı. .. ır uaun ca· Kaza yapan ,ottir serbest nıe karar vermittir. Muhakemesi lar tramvaylarda, ~ingenenin o -

•· y ...L:.. ı..,_..,,,,,uı tu - .,,.~"™'' Kok kömürü ihtikarı ma···ndaL.: ta·-lılarclan tlalaa ra-
---. ell-.ı ·-' •nkuf olarak ıörüleuktir. - " "'"" .....,. ~ .,....,. • .,.,, ....,..........,......, r •••N .__. • -3U MJs .a--'il-n 

ı. -•nai 1.. -1Jı ı__ L. .............. nwi SUfS.U' • ._ 'r' ,_. -- • 
•; .,,c:lrn.n,.,.,n:ar, .. Lsr•:z RP- lıtı laünde lrir- kaa ~fb, .•,_~ atlerinde ilıtilrar slriilckiffja.t... Dün Büyükadada bir ceMt bu· Netli~~, lü tlolttı, yol. 

D;,,1, • • -;:· gere"li. Yatında Suzan iaminae ır 'I' heJediye ikb.at müdürlüfü tara • Junmuıtur. inan elleri tlemir We~erle 
\.boı·:'i" ve ... ı. _ Tramvay tirketinin ikiknuml ara. ı fmdan tetkikata &aılandıiını ya.1 H&d=ıeye müddeiumumilik el wıulmut imanların seçı ime • 
'-.. ı,, 1..1 .,.Qutıncı ellerin ot-Lu"au" altmda kalua ö müftü, • • L- T Lı I..! ,. "Yal l ou m..ıı.bk. k hk'k b 1 11m ,.."" ıöriiyonu.. ava1aa mn· 
..._ l'olı.rJl[q it et etine kartı ka· vakadan sonra tevkif ed:len oto - ·T oymuf, ta ı ata •t anmıttır. diye gelenedelr .ı6ala olar/ 
~!lderıec ı.. ~fı cıkrnak erıeç b" förü Yun._, dün evrakı ile Öfrendilimize töre fttanhul Sarho9luldar •-ellml l•zet 
.,.., ı.. • e~tır K "l us ao Lk • y· t d b" t d ks: § K ka d t an '-- d • 
-..._ ~ 0 rrlifi ı. • u tiirii ve .;. b. ı·kt bir'nd ceza man emeaı - ıcare o ur, ır onma en u. um pı a o ur aun ura· 
~.,ı. 'fOrurnak · · ır 1 e d k d ·'- k k cı Serkiı, 1&rhft& olduiu halde ıo-ıce11 .l'Qba ıçın hanun I ne verilıniftir. mürün en ne a ar ao ömiirü -s 

\!~.ıelteri ncı •ernbollcri fafı· Yunus "fadeainde ıunları aöy • çılrtıimı t.:-tkik etmektedir. lcaklarda bajırıp çaiırmaia, et • 
~.,. 11 ele unutulm ,... . . raftakileri rahatıız etmeğe batla· 

•Qrııyoru am- lemıttır: 
~ rn. " - Taksiı:ıden Be•iktat• ae- Ramazan mıf, bir aralık, rene kunduracı 

cezeye kaldırılmıttrr. 
Beslr ya§ı p•rlantıf 

Yedikule Gazlı çeımede Refa· 
el Avram b:raderlerin deri fabri-

~~ ~;.dri Ert~m fer yapıyordum. Kazada hiç ıu • f-"--bul mu"ftu"Ju··ıu··nden.· Muradın evine taarruz etmittir. 

~ •rup --... Serkiı poli.,.e yakalanmıttır. kaımda kaynamakta olan bezir 
~ adan or f rum yoktur. Ço::uk. ansızın, tram· 1 ~ i 1 1 t db'rle 
'fi 15 c ma on 7 ..1 1 •. KinunueYVe in Sekizine mü • § Kuımpa-da oturan uıtura· ya ı par amıf, a ınan e 1 

ietirınek . . .,.. ... n terı taraf1naan at amıf, o • ..-- ö ü ·ım· t' 
ıst 1 J" t&dif Cumarteti ıünü Ramazanın cı Talat, aarhot bir halde Dibaıw· yanımın n ne ıeçı •t ır. 

leket·-·
1 

ıyor ar nüme çrkmıtb· ~ ... zde 1 t ka IAk F k t ibtiduı oldux..• il&n olunu... hane meydamnda Hal;lin kahve· Baca tutu9tu ''t. .. ll f b . a a uı p a Derhal fren yapmrıtım. a a ... .., T k d S 1 
~I elıt._~ 

1 
rık~lar faaliyetleri • çamurlui• çarpan çocuk, otobü • ıine ıelmit, eline reçirdiii bir a ıim e açup u apartıma • 

"lati..... t erdır dü ... 11; f Gelenler, gldenler 1 aandalya ile kahvenin camlarını nının kalori~er bacur tutU11Dut, 
' ·"llliıde1c· . ıün önüne ımu~-·,, • - kırmıftır. Tal&t vakalanmıttır. aöndürülmüttür. ~....._ 't Oda. 1 plak tüccarları Mahkeme, enaJma müddeıu • J 

,.llJ)'d•ıı 111~ lllüracaat ederek mumiliğe iadai ile Yunusun ser• § Huan Alı - Kültür .Balaın- § Sanyerde oturan kunduracı Palto haraısı 
\...İtteltıitJ Pla.lc ıetirmek içini. bett brrakılmaırna karar vermit. biı orta tedri1&t müdürü ff&Jan Abdullah rece saat ikide fazla Galatada Mumhane caddeıin-
~ t-•. - erdır Od .b müra Alf dün aktam Ankaraya ıitmek aarhot olduiu halde ,>İyua cad • de Mak'neci Nikolakimn dükkl-

-..'llilc t . a u • t!r. . la -•- al 
ı.. ...:..., ınektedir. YatoY•, fa•k lcardefler üzere yo çıamııtır. det

0

nden rıhtımda bailı bulunan nında asılı P toıunu çalan Haı • 
l('lke . . dav••• §Harun Reıit - Kültür Ba _ rütumat motörüne ıirmit, tayfa· köylü Hriıto yakalnmıtbr. 

~.'ile~\' nın korosu Büyük kapotaj için kullanılma· kanhiı renel müfettitlerinden lara tecavüz etmek istemittir. Ab- Tabancah dervltl \:i" 'liaU::e tefkiı ed:Jecek ko- 11 lazım ıelen motörünü küçük Harun Reıit dün ıabah Anlr.,a • dullah, kendiıini yakalıyan poliı· Ramide oturan Derviıin, Edir-
, ~. C•at edenlerin ardı kapotajda kallanmaktan ıaçlu dan ıehrimize ıelmittir. lere de hakaret ettiiin.den. ayrıca nekapıdan geçerken üzeri aran • 
'"-adi)' Yaıuva ile laak kardetlerin du • bunun ;ç·n de yapılan tahkikat mıf, bir tabanca bulunmuttur. 

iL ._,..,~ ~dar müracaat eden- nıtmuma dün. öf leden eYvel ae- leri dinlenm:f, ıelmiyen bir fa • evrakı ile mahkemeye verilmit · Dervif ;akalanmıt. tabanca11 a • 

~' ~ı,t, lı İ bulmuıtur. kiz numaralı ihtiau malıkemetİD· hidin elli kurut cezama çarpb - tir. lınmıttır. 
~"~er hafta Halkmn • de denm edilmittir. Dün, Çanka· rılmaaı "zorla ıetirilm•i icara- § Galatada Arapoğlan ıoka · Sıgara h1raızd 

il~ luvar hocalan tara• ya vaprunan ta,falari1le umur rr ile muhakeme baıka süne bıra- irada oturan Salim, ıarhct olarak 1 Tavuk~azarında tütüncü Ab •· 
~ ı •erilecelrtir. yerinde cab,an antrepo memurla- kılmııtır. evine gelmif, odasında oturur • dürarhman, polise müracaat ~de-
t ,.,h... .......... k . d" ~ 1 .~a n d"mlenilmiftir. Şehzadebatındakl feci kaza en ııraraımr uıürmüı. oda • rek yanında çalıtan Pavli iımin-

~~ fitti 8 sokak ad'an Dunqma, çaitrddıiı halde Şelı.1adeb.,mda Nelli adında nm atet almasına sebep olmuıtur. deki çocuğun yetmit lira kıyme. 
~~ tel'-' L~kanlığmdan beledi· ıelmiyen p.lıitlerin, za1ntbı im • bir Jn.ı'liz seyyah kadınınm ölü • Odanın bir kısmı yandıktan son- tin:le tütün ve ıiğaraıını çalıp 
=-~~ -...ıı-i~e~irde Arapça ıo- zaıı bulunanların celbi için hu müne sebep olmaktan auçlu ola • ra .-t~ söıadüriilcb:Jmi!t'r. kaçtığını ıöyJemittir. P••li yaka. 
,._i. ~ lı ııınılerin.in bir Ji.- ayın on birinci talı pnüne bıra • ak --L'-- . d Atlar UrkUnce.. Janmıttır. 
~~.•ırrJa ... ·p -=n· ~-n'I • r aıırceaa ma:naemeıın e mu- Pan it d s··ı . . d ..... sv ~ kıl lfhr ... ga ı a u eyman 11m111 e Kapaya bı.-ak! 

~ •ttir m • hak d'I kt 1 f•• K b , ti._ .. tib· . .uıu bep olntalcta11 eme e ı me e o an fO or e- ınnın kull~ndıiı ara.banın atları Abanozda Nazlmın evinin kapı-
~ . ı -...__ •-- u nte •• ·ı T &· • h k aa:ltal ·~a. A"elimeler 3z • ı fOf8r sam 1 e vatman a ırrn mu a e· ürkmüı, B~kir iıminde birine çar- ama .bıçak ıokan lbrahim ismin. 
ti b;ft ete def"!l;riJecektir. Balıklı•:!: hutahaneai bat- melerine dün de de•am edilmif • parak yara,amıtbr. de biri yakalnmıttır. 

t~ ~den ölüm katib=nin ölümüne aebebiyet ver· tir. Sok•~• bıraklla~ ~aculc rramvaydan atlayan ihtiyar 
~~d a kodaman IOka. mekten ıuçlu toför Halilin muba· • Dünkü_celaede ~i~ler d~len- • ;aluAllL~~-F.m!~nu mahalle• Perika iıminde elli bet yqla. 
~ ._tictu .. :.~11' kız 3lm6ft6r. kemuine dün ikinci ceza mahke- mıf, ıelmıyen ph;tlerın ıetırll. aın""e yamar aoaafında on iki nada biri, Pannakkap d 
~- '41\i yerinde tedldr meainde bakılmıttır. meai için muhakeme baıka ltir numaralı evin 8nünde bir aylık vaydı:ın atlarken ere ~·· a .~aun-

Dünkii celtede müdafaa 1&1ıit- ıüae Jnrakdmıtbr. erkek çocuiu bulunmut. D•rüli. tından yaral 1 Ufmu,, ba. 
. anmııtır. 
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Kamil Gözüm, belediye iktısat ııımR- (Baş tarafı l lnci sayıtacıa, Haberferı ç müdürlüğü üçüncü kısım şefi T ev- ..,..... için, zabit bütün karakollara telefon e- ' reket edince hükumet bu müsaadeyi ve· ıçt!ll (} 
fk A I derek haber vermi§, bunlardan bir tane, recekti<.,, . § KONSERVATUVAR ~ 

1 vlubay, atanbul belediyeıi Son gelen haberler si, sabaha karşı, kaçanlarm izini bul • MÜTEHASSIS - KonservatuYa~ ıı • 
eıki makine §efi mak:ne mühen • • 

1 

Atina, 2 (Tane Ötera) _ Harp ve muştur. Bulgar ajansı da hadiseyi yabancı mütehauıs getirtıni§br· ) ~~· 
dislcrindcn Şefik Gökçe, Eski ma- Dıı bakanbldarma gelen resmi haber • Takibe girişmiş ve firariler tarafın • böyle anlahyor lardan M. KobJinger, (Josler obn;,ııiııılr 
arifçilerden Tahir Rüştü Eski E- ler, Yunan - Bulgar hududunda geçen dan, müfreze üzerine ateş açdmıgtır. Sofya, 2 (A.A.) - Bulgar ajansı allimi, M. Pöchk (Trambon) ~itılidir· 
dirne ~alisi Zekeriye Zihni, dı, ve beş Poma~n ölümüne, birçok kadın Bittabii, Bulgarlar da durmamış, ateş bildiriyor: M. Eidler Kudolf (Koro) nıua l öG • 
işleri hakanlığı §Ube müdürlerin • ~e çlolukçocugun y~r~anmasrna malolan açmıştır. 23 bfrinci te§rİn gecesi bir takım § ALAFRANGA MUSlK.lf cf' 

d T h 
. R '' t '" M 

1
. ·•f an 1 çarpıtmanın ogru olduğunu gös- Bu szrada fazla sis olduğu için, etraf p akl b. k RET .. tEK lÇlN _ Mu:ıikişina&fıır·'·• 

en a sın Uf u, a ıye mu et- teriyor. om · ar ırço hayvanı ele geçirerek n k ç .. Jl' . • • lh görüler.ıemiştir. Müfreze, Yunan hudu- y . • . . d' k dar a'atur a 1• 
tt§ muavını aan Rüştü, Ziraat Hadise hakkında alınan mütemmim duna bir buçuk kilometre kadar girdigyi- unanıstana doğru kaçmağa çahımrı • mıyetı . şım ıye a ~usikİ öğrc . 

h k 
·· f tt" · · • M h aı~ lard H J 1 d h sanatkarlara alafranga 40 f3 

. an aıı mu e ışı muav. nı u • m umat ve tafsilat, bunun ehemmiyet ni farkedememiştir. ır. ayvan ann ça ıntnasm an a • cktrt· ' R·· uk · ı· · be d d'I B 1 mek için hususi kurslnr aça . 'ııı ce' 
sın uştü ve av at Mecit Boç, ve genıı ığini azaltmamakta, Bu:garla- Neticede,kaçan erkeklerden beşi öl _ r ar e 1 en u gar askeri makamları tnıek 1~ natkar, kurslara devam c 
Halkevi reiıi Ali Riza Akal Ga· rın mesuliyeti ve Yunan toprağının Bu1 müş, ikisi de yaralı olarak Yunanlılara kaçanlann takibine koyulmutlardır. Bir · · ( ' k ı . miyete müracaat etmıştır. o~JJI' 
lataaa.ray edebiyat muallı·mı· Ra • gar as er erı tarafındn çiğnendiğini iltica etmiştir: Kadınlar ve l".OCUklar Bulgar hudut devriye kolu sis ve kara~- ooıOG 

d 
" .... § TiCARET MÜD " 'd_ •• f,ı~ 

f t A • T K b l' . . mey ana vurmaktadır yakalanarak geri alınmııttır. ık · · d ld .... e vnı urgay, a ata§ ısesı fı- · " ı ıçın e a anarak Yunan hudut hat- TOPLANTI _ Deniz yolları 1
1

1 j~iııdl 
.... ı'k muallı'mı· Ecved Gu'"rseı, tes • Bura efkarı umumiyesi, hadiseden Bugün, Bulgarlardan ve Yunan - tr b' k·ı t k d ek 935 yı ' ... d J d nı ır ı ome re a ar geçer 30 bi- vapurculuk ı:irketinin 1 ı, olaP 

o ayı, erin bir kızgınlık içindedir. A· lrlardan mürekkep iki heyet teşekkül " . edect" ıı 
mi ilanlar Türk Limited "":.rketı· · S rinci tetrin ıabahı saat altıda kaçanları "alı§ cakl h tlarr tayın ·:iıılT' 

:r ti.na ve e13.nik matbuatı, §İddetli yazı- etmi§tir. Herhalde, vaziyetin böyle ol • :r a arı a "diirliig~ memurlarından Nihad Yalçınka • )ar yazarak Yunan toprağına yapılan bu duğu tahakkuk edecektir. bulmut ve bunlar dur emrine silahla mu komisyon deniz ticaret rnu J(oıı1isı·ııDı 
va, Sadık Özen, Hüsnü Erdem, tecavüzden dolayı tam bir tarziye ve bn 

1 
Hadise, Trakya komitesi kabele ettik!erinden BuJear hudud mu- ilk toplantısını yapmı§tır. 1:ı·tirtJ' 

Bilecik mektupçusu Kadri Nihad kabil tecavüzlerin gerek Bulgar askerle· faaliyetlerinden biri m i? hafızları da atet açmııJar, bet Pomağı çalışmalarını bir hafta içinde 

1 

Terumtay, Fatihte çifte apartı. ri ve gerek Bulgar komitecileri tarafın- Elefteron Vina gazetesine Sofyadan öJdürmüılerdir. Diğer iki Pomak kaça- tir. · ~ V' 
manlarda oturan Kemaleddin dan tekrarlanmıyacağına dair teminat bir mektup yazılmıştır. Bu mühim mek- bilmiıtir. Pomakların kadınlan, yedi at § LlMAN VE RitltlM~ ti~r 
Bozkurt, İıtanbul paket posta • istemektediı-:er. tubu alıyoruz: ve 150 kuzudan ibaret olan hayvanları MUM MODORLOCO - Rıh itil 

H
A d' d o o h "kA alıru11'sı ft' 

hanesi harici mübadele anbarı ec· a ıse en $Onraki tafsilat tudur: "Bu1gpiıtanda Makedonya ihtilal da tutularak Bulgar topraklarına ıı?eti- tının u umetçe satın tfl'· 

nebi deniz postaları memuru M. . "Drama askeri kumandanLğı, çarpı§· komitesinden baıka, daha küçük mik • riJmi,tir. Yarın Yunan ve Bulgar zahit· esas itibarile mutabık kalrru11'' b~~ 
R 

manın vu'- b Jd - 'b· ı ı yasta bir Trakya komitesi de vardır.ki ferrüat üzerinde halli icap edeJ1 /.i 
ecai kurt, Kabataş liseai tarih ııı;~. u ugu yere z.a ıt ere Jeri <nasında bir toplantı yapılacaktır. k "'e ' 

Cog
vraf a m ll' . H d' N" doktor ve mutehasmlardan mürekkep aynı ihtilal ülküsünü takip etmektedir. ufak iş de yakında bitcce .. ııiifı 

Y ua ım1 am ı azım b' . . .. . . H ı d G · f k b" d Pomakların bu yeni kaçm:ı te§ebbü • 935 'k' · kA b" ı'nci gıı ır tahkık heyeh gondermııtır. Bu tah· er ne <a ar eorgıe a ıneai bunu a - ı ıncı anunun ır e.J;tir• 
ve Etyemezde tramvay durağın • 

1 
kik heyeti h lli d tıy t inhili.la uiratmı,.sa da ıuhelerine doku• sünün de gene bir takım yalan vaitlerJe itibaren devlet idaresine geçe.' :.d· 

h 
.. .. . , ma a n e yap gı ara§ ır • .,. .,. • 

rla akkal Şukru Sabrı, Babaları malar sonunda hüklimetc bir rapor gön- nulmamıftır. Bu ıubeleri, reiıJeri lvan Pomaklann Bulgaristandan hicretini is- Söylenil:liğine eörc, §ehr•~diirliif 
Mahmud :ve aileleri Ertek Harp denni~tir. Bu raporda cesetlerin bulun- Ormaciyef ,ile ikinci reideri Karakula • tihdaf eden propagandalardan ileri ırel- man ve rıhtımlar umum ı11~tect# 
Akademisi Franıızça hocası Esat duğu yerin, en yakın hudut karakolun. kof olan yüksek bir faal komite idare diği a~ikardır. \ namile bir müdürlük ihdas edı ~~ 
Lami Öztan, Ünivenite Kimya dan iki saat uzakta olduiu bildirilmek. etmektedir. Bu iki reis de Sofyada hü- 1 § tşstz KALAN oToBOSı...f,/ 

t
•t·· ,. t I b . d H .. d tedir. kumete merbut muallimlerdir. EVLENENLER ,- M d B 1•

1
11J11 

1 

'i ens ı usu a e esın en usame • o " ve ostancı trarn\'a de~ 
B h ı P 

._, y Trakya teıkilatı, Makedonya komite· · .. · b··sıer , 
din Çetin, Spor yazıcılarmdan u a • omnl{..;arın unan toprağı • ıu uzcrme işsiz kalan oto '1. ~11J11!, 
ı na giren Bulgar askerleri tarafından sinin başıııa gelenlerden korktuğu için Eminönü kazasında kısmı Fatih - Edirr:ekapı, bır ıi 
zzet Muhiddin annesi Bedriye, ld son zamanlarda ıeklini değiıtirmiı, Sof- .ı çı 

k k d 
. N vuru uğunu ve Bulgar askerlerinin G h f Em" Edirne kapı - Rami ara:;;n°

11 

ız ar e§ı esrin eski ıoyadlarr 
1 1 

d yada bir (Trakya fen enıtitüıü) a~•ı· eçen a ta mönü kaza • vuru an ar an pekaz uzakta, Kadıköyü ..-- ğa başlamı~lardrr. 
"'hn Cinoğlu yerine öztürkçe kar- civannda bulunduğunu gösteriyor. br. Burada hakiki ülkülerini daha ter• aında evlenenler tunlardır: / -------- ~~

Bfr kaçakçı dokL.lı şılığı olan Apak, Sipahi ocağı bi- Bulgar askerlerinin mesuliyetini bestçe konu§abilmektedirler. Bütün ko• Hüseyin kızı Hafce ile Süley. 
nicilik muallimi Behced Atagenr., gösteren diğer bir nokta daha ..çardır: mitecilerin baıında bulunan Sofya met. 

3" lid. t t f b · ·· ·· fah • man, Rüstem kızı Nakı"ye ı·ıe ma· 
İstanbul liman şirketi hesap i~leri Be§ cesetten yalnız birisinin kafasında repo 

1 
s e an u enstıtünun n re· 

memurlarından Afas Bozok, Ca -
öldürücü tek yara bulundugwu halde di • isliğine tayin edilmiıtir. kinist İrfan, Ali kızı Zeliha ile 
ğer dört ce11et, kurşunlarla delik de§ik Trakya te,kilatının en mühim aza • koltukçu ~bdülkadir, Mustafa 

hid Ersan, Firuz Ayman, Sıdkı Ya d'I · b. h ld b sından biri, kendiıile konu•urken bana 

O 
e ı mıı ır a e ulunmu,tur. :r kızı Fatma Belkıı ile tornacı Ah. 

af. aman Ayder, Faik Bekret, Bulgarlar, devletler "hukuku tea • dedi ki: 
· üsnü Can, Ali Bayroı, Bekir Or- ··ıı · ·· · 1. ,,_ Şeklen 1·nhiıa·ı ettı"n·ıen Trakya med Tevfik, Abdulalh kızı Ham-mu erı u;ı;erıne mesu ıyetleri araıtır • 
r:,m, Aydın müddei umumi mua - mak için Yunan ve Bulgar zabitlerin • lhtilM ı.-; .... ı.....u. ı.:a;; ... tr..-... ~1- 2- div ... a... lc.undın·~· SiiJ .. V"l>I" .... 

:nlerinden Şükrü Kaçmaz, Em • den mürekkep muhtelit bir komisyonun hşmakta, 260 1 bulan ıube]erinin 30000 Belkrs ile Canip, Mesture ile Mu
... iyet kaçakç~hk hüroıu komiser • teıkiline muvafakat eylemittir. Yunan azası bulunmaktadır. Bu ua her yıl &Ü· harrem, Şaziye ile Musa, Fatma 

1 
B ) b"tl · b ·· ··wı d nü gününe aidatını ödeyor, bu aidat ve 

erinden Bayram Aydm, Beşinci ve u gar za 1 en ugun °1 e en ev • Faika ile Hamdi, Makbule ı·le 
ı t b. d b ı ki d daha ba§ak membalardan alınana para 

Şube sivil üçüncü komiserlerin - ve saa on ır e u uşaca ar ır. Bununla beraber, mesuliyetleri mey· ile bugün huıuıi bir kan (Trakya ka • memur Mehmed İrfan evlenmiş • 
den Mehmed Ali Ercan, polis me• danda bulunduğundan Bulgarlar da bu sası) vücuda gelıniıtir ki sermayesi 4 ]erdir. 
muru Münir Ay, Kaçakçılık büro· tahkik komisyonuna i;ıtirak için bir milyon levayı geçiyor. Trakya davası 
eu komiserlerinden Hasan Öz • isteksizlik göze çarpmaktadır. için yapılan propagandalara bu para 
türk, Hamdi Bozyiğ't, Adliye bi· Dramadan gelen telgraflara göre, yardım ediyor. Trakya bizim için bir!••••••••• 

mefkuredir. Nihayet bir gün onu haki. y . Eserler rincı· Ceza kaAtı'bı" Sırrı Yasa Tıb dördüncü kolordu kumandanhgyı Yunan enı ' • kate vardırmak fikrile var kuvvetimizi 
bi adli Enver Karan, üçüncü ceza hudut karakollarını kuvvetJendiımiıtir. 
azaımdan Hikmet Gümüş, inhi _ Hudut karakollarına hududu gizlice 
sar idareai memurlarından Ah • geçmeğe te§ebbüs ede~eklere ateş et • 

meleri için emirleı- vrilmi§tir. . 
med Hulusi ve on birinci mektep Yunan hük~mtinin hudutta fevka • 
muallimi Baha Hulusi Önder, Su- Jade tedbh-ler alması, son günlerde Bul
mer Bank İstanbul şubesi tahsil • gar komitecilcrinde Yunan hududunu 

dari Galib Gündüz, Himmet za -

de ailesine mensup ilancılık kol • 

lektif şirketinden Mehmed Mec -

deddin, Belediye mezad idaresi 

müdür vekili Tahir, imalatı har -

biye eslih,. fabrikası top şu -

heıi uıtabatılarından Osman, 

Bahriye binbaşılığından müteka • 

id Cafer, belediye fen işleri me • 

murlanndan Muhiddin Himme -

tin öztürkçe karşılığı olan Cete, 

Kadıköy Sulh mahkemesi yaz • 

ganlarından Necmi Demir, bele • 
diye Mezarlık mutemedi Halid 

Tarı, belediye başhademesi Bekir 

Bal, mürakiplik odacılarından 
Ömer yılmaz, şoför :Ahmed Çeken 

kelimelerini soyadı olarak almış· 

lardır. 
Sıvas mebusu Remzi•nın 

soyadı 

İlk olarak aldığı "Ercin,, soy • 

adını gazetem~z yazmadan önce 

başka bir zatın da aldığını gören 

Sivas mebusu Bay Remzi o soy -

admı "Çiner,, adına çevirmiştir. 

Hafiz ailesi 
Tüccardan Adapazarlı Nafiz 

.. ,.,.. --~._,__ ··• d' N . N , .,.. ~""'·uuarı munen ıı urı a -

geçmek için faaliyet görülmesinden i!e· 
ri gelmektedir. 

Buradaki siyasi mehafil, bu hudud 
hadiseııinin siyasal neticeleri olacağı fik 
rindedir. 

Atina El~iliğimiz malOmat 
istedi 

Atina, 2 (Apoye ve Maten) - Tür· 
kiye elçiliği katibi, dün Yunan Dı§ Ba
kanlığından Bulgar hudut karakollan 
efradı tarafından Yunan toprağı içinde 
be:ı Pomağın öldürülmesi hakkında ma• 
lumat istemiıtir. 

Türk elçiliği katibine, Drama fırka • 
kumandanhğından gelen rapor göste • 
rilmi§tir. Yunan harp bakanlığı mesu· 
liyetlerin tespiti için tahkikat yapılma· 
srnı emretmiştir. Bura halkı, memleket· 
ferinden hicret eden Pomakların birkaç 
aydan beri Bulgarlar tarafından öldü • 
rülmekte olduğunu esefle söylüyorlar. 

Sofya, 2 - Bulgar harp bakanı bir 
tebliğ haZTrlamııtır. Bu tebliğin meali 
şudur: 

"Ayın yirmi dokuzunda Tospokt ce
nubunda Balaban köyünde oturan yedi 
erkek, ço:uklarr ve karı1arile beraber, 
Yunan hududuna geçınek üzere gccr. ~ 

leyin karanlıkta yola çıkınışladır. 
Trilgradda, Köstencik mevkiinin nö

betçi zabitine bu kaçt§ haber verildiği 
•ıırıııımu11rnıtttmnmn11ııuuuuıut11ı111vnı11ı111mn11ıtm1ırtıııt11ııttttttım111ttq1Ju111uıtıu• 

sarfederek çahııyoruz. 

Biz 1908 de Makedonya konütecile· 
rinden ayrıldık. O tarihe kadar ihtilal 
mücadelelerinde beraber çalı§ıyorduk. 

Fakat onlar bizi, 1903 iıyanma aürük· 
Jiyerek mahvettiler. Zaten ülkülerimiz 
ayrıdır. Biz Yugoslavya ile anlqmanın 
hararetli taraftarlanyız. Yugoslavya ile 
ittifak ederek ve onunla beraber ça111&· 
rak nihayet bir gün, Ege havzasına in • 
meği, orada bir mahreç kazanmaiı dü • 
şünüyoruz. lş.te 'bizim maksadımız bu • 
dur, Sofya hükumeti de 'buna ittirak et· 
mektedir. i 

Türkiye bize Kırklarelinden bir ~a· 
zi §eridi, Yunanlılar da Deıleağaçta bir 
mahreç verebilirlerdi; fakat iki hüku • 
met ve bunu reddettikten batka ülkü • 
müle de bir darbe indirmek için bir1eı· 
ti!er, 

Şimdi bizre Trakya muhacirleri ilet 
Bulgar efkarı umumiyesi üzerinde, ga
yemizi umumile§tirmek propagandaıım 

Şimdi biı:de Trakya muhacirleri ile, 
kongremizi yapmak için müsaade iıte • 
dik. Te~kilatrmız kanun dairesinde ha • 

Dün ve Yarın 
Teretlme klilllyat 

8&)'1: " 

Dr. Bernard Hart 
Dr. lzzeddi:l 

Deliliğin 
Psikolojisi 

latanbııJ - 19.'W 

Fiatı &O Kuru' 
Dağıtma yeri: Vakit Matbaaaı .. ................................... . 

Meşhur romanından daha kuvvetli, yalnız büyük artistler 

tarafından oyoanmıt 

Ekmek<;i Kadın 
Önümüzdeki Çarşambadan itibaren 

MELEK 

mahkOm old~ def 
Geçen ayın y:rmi birıtı 1' 

manyadan gelen AdnaJl 

ate§çil~rinden Talat, "a.P; , 
muhacırlerden aldığı ol 

jambonu kayıkçı Ziya ile b , 
5uun uı-. ı ç~ını ~ cı ı ıı:;•P ~·; 
Tophaneye çıkarırlarkeJ1 ~ ı~ 
faza memurları tarafınd,ıı 
lanmışlrdı. /, 

Talat ve kayık;ı ZiY,.ıı7 
kuf olarak yapılan dtJ(ll . .J 
lanmı!lı. ı·~ 

Talat dokuz ay hepse~~ / 
edilmiş, kayıkçı ZiyantJ'I ~/ 
rülmed:ği için ~eraeti11e 

rilmiştir. 

uııııııııııı111111ııııııııııı1ııınınııııııııı111uıııııııı 11 

Geçmiş K ururı!!J 11 
., --..v " 

3 Birinci Kt""I ııil 
MADRID POSTA J<O~ ı/ l' ~1 

• j}ı';,jaae 
Beynelmile] posta ıtt~;ı' 

olan devletlerin İ§tirnkile ~· 
ut· ~~-

posta konsresi toplanmıt ~ ~ ,( 

M d "dd b··t·· d~ıet ,,.,ıç' ·"l 
a n e u un ~· Jı.,. • 

haahm posta mn!arifindo11 pi t'' ,1
1 ğmdan bahı;etmi!lcrdir. '\':i. 60 'tiJI' ~· 

cibince bir mektup için el 10 ,,11 .~tll' 
. ·ıı 1"' 

bir gazete ve matbun ıÇ• ı11'' 
'J1 tın veya her memleket• .~ ~4 

muadili alınacaktır. \jıııl'ere) ~l 
• • • .,, . .iŞ 

Ma.drıd kongresınıtı ,,,ııtt" ~ 

yacağı mühim maddeler J'oıır.,ı/ 
rd•· ·i lf I 

res tand meıeleıi de v• b" 11e' .• f 
kızların ahlakını boıııf) f~ g'ôrdıJ·~;' 

hd"d d'' . . rnıı"ıı ....,!lll ta ı c ı.meıını trıı:: ,.. . 
. ·rı yr. • tıf• 

restand muamelcsın• .. ettf11f ~ 
k rrur d' 

ticariyeye hasrı te a ıııJ"' 
,.IPYe nıı. 

Kongrede 'f ii 
rdU• 

murahha5 bulurıt!>'0 5V 

KURUN oA~~t 
O 

,.., . ,,,1 
K U p ':."1111' 

ııe• P 
C"u kuponP. 9:J4 

3 .12 .. 

fiz, inh:sar muamelat şubesi mü· 
dür muavini Ferdi Nafiz, yeni 

Türkiye mektebi müdürü Seniha 

Nafiz (Hıza)) ı ıoyadı almışlar • 

dır. Mühendis Nuri Nafizin ço • 
cukları Ahmet Riza: Bilgin, Süha 

da: Girgin olmuşlarc\ır .. 

en bügiik muvaf f akigeti olacaktır. 
f ı 



$ - KURUN 3 İkinci kAnun 1934 

Türk kadınları KURUN'un Edebi Tefrikası No. 33 :=:::::=:::::::= 
Operaya çok elverişlidirler Baaadl 'I' aralı •• , 

Ankarada hazırlanmakta olan 
Karmen operasının ba1e kroksini ı----------

l'trıulCA hoı 104 YAZAN: iSHAK FERDi 

len zı~itlerime inanırım . . Onlar or~unun 
~ ~ ~Olru uzıo u~ramanıarı~ır 

yapmak üzere ıehrimize gelen 
Madmazel Loretle dün bir mu -
harririm\z görÜJIDÜflÜr. Madma • 

Nakleden: Selimi izzet iii 
Onları teıadüf, kader, cinayet J ğer böyle devam edene ben çıld1• 

birleıtirmitti. Artık ayrılamaz • racağım .• 
zel Loret demiıtir ki: 

"- Türkiyede büyük bir mü -
zik hamlesinin baıladığını öğren· 
dim. 

lardı. Biribirlerine bağlanmıılar· Bunu, nefiı, havyarlı bir sandö-
dı. Bağlı olmakta batka bir iıtek· viç ıaırarak töyledi .• 
leri yoktu. Be.tekir ona acıdı •• 

- Yollar kalabalıklaımaia 

, bitler· "Y . . b ğı 1 dı Semra-nı • aşasın Sarıs!,,dıye a rıyor ar • .. .. 11 Çeneleri tutulmuştu •• Çadırın önünde buyuk 

Kendisiyle tanıtbiım rejsör 
Münür Hayri,· bu itlerin naaıl ha -
zırlandığını, bale iılerindeki ihti • 
yaçlarmı anlattı. Bu çok heye • 
canlı müzik hareketinde ben de 
bir vazife göreceğim için mem • 

baıladı. 

Süheyla dütünüyor: 
- O sağ oldukça bizi kimse a· 

Fakat eınedi, kendinden baıka 
her neden konutulıa esnerdi, din· 
leyemezdi .. Hep kendinden bahse· 
dilıin iıterdi .. 

bir kargaşalık vardı 

dıı~' aevincinden çıldırıyor • J - Y aıasın Sariı .. . 
- Yaıaım Sariı .. . 

'-tı hlc - Sariı ölmiyecek .. · arııda gezen mafrur · · 
L.... -ı be _ Sahilin anahtarı Sarmn e • 
,·~ ın iki de biraz ıonra 
!..~:"' .. )ete relecekti. Kanı dökü· lindedir .• 
~ - Yaıasm Saris ... Y aıaıın Sa-

~~nd · rı'ı ~ etın aağı ıolu belli ol • ... • 
O r ... 

~ ~~rı en ıevdiği dostlarını 'd· -da VUrdurmaktan çekin • ı .. 
ş~d· 

'\ ~·- -
1 Semranın yerine bu mai· 

~~~dan mı aaılecaktı?. 
~?der, çadıı·ın önünde duran 

:Iere bağırdı: 
".\hn bu h · · rtö~ • amı .•. 
~ Sıler içeriye giridiği za • 
\;.~enç imparatorun rözleri 

liıtu·· N"b ·1 , , . ·· o etçı ere: 
bj 'llayın tunun kollarmı .. 

)eh k 
~Jce ay ırdı .. 
~ .... ler !&§ırmıtlardı .• 

~>iilt Makedonya ordulan ku· 
\) 'e llrnın kolları bu kadar ko • 
~llnacak mıydı?. 
"k~ der elindeki kamç11mı 
~~ordu: 
lw~:ı~llruYoraunuz? Sevdiğim 
~-...._ '1.J.~. anar koynumcıan 

ı_ '11 .. ~. 1tı1en bu adamı ge· 
'4) ~·111. li 
~ diyotu llYdi, kollarını bal· 

Sarj1 lco Ilı •İze ! .. 

Jıkender çadırm kapllm• çıktı: 
_ imparatorunuza ettiğinrz sa· 

dakat yeminini unutuyor musu -
nuz? Bana ihanet eden bir ~ • 
mandan da olıa, onu kendi elınız· 
le cezalandıraeağmızı siz söyle • 
memit miydiniz? Şimdi ned.~n 
bağrıyorıunuz? .. Onu neden mu -
dafaa ediyorsunuz?· 

Çadınn önüne iki zabit koıtu .. 
imparatoru hürmetle selamhya-

rak: 
_ Biz hakikati biliyoruz, hat • 

metmeap !.. dediler ... Saris ma • 
ıumdur .. Eier o ıece Semrayı di
reğe baflamamıf oI•aydı, bugün 
ıizi ölmüt görecektik! 

lskender fataladı: 
k . . z? - Ne deme ıstıyorsunu •. 

_ Hakikati söylüyoruz, haşmet 
, Semra bu gece •izi kendi 

nıeap. • • 
~ioP.#l vwurk!!Jı, S~rı~ ıe~ 
ti ... Ve tam .aktinde onu bıfefjn-
den yakaladı .. 
İmparator (Semra) nm yüzüne 

nunum. 
Dün üıtat Selim Sırrı ile bera

ber Münür Hayri, :yapbğım prova
da bale danılarımı gördüler. iıle:
rin tutuluıuna göre bu letebbüsün 
her hafide muvaffalriyetle bata • 
rılacağma bütün kalbimle emi • 
nim. 

Yaptıiım kııa tetkiklerle, Türk 
kadınlarının hem çok ıüzel hem 
de operaya çok kabiliyetli olduk
larını anladım. Kendilerile bu ıa
hada uğratılacak Türk kadınlarm
dan az zamanda büyük itler bek • 
lenebilir. 

Tahıili.mi ViyanaCla yaptım. 
Danı diplomamı da oradan aldım. 
Ondan sonra Marya Rozanelli 
enstitüsünde hocalık ettim. Büyük 
operanın bale ıenliğinde bulun • 
dwn.,, 

Matmazel [oret ile rejisör Mü-
nür Hayri dün akf&ID Ankaraya 
gitmiılerdir. 

Vahdet Nuri 
Viyanada opera tahsilinde l>u • 

Iunan bayan Vahdet Nuri, itittiği
mize göre, yakında ıehrimize ge -
lecek, Karmen operasında oyna • 
-~... . 

7 

Vaşka ovalan 

Kendisi basit bir kemancıdır. 
yıramaz .• 

Şefik dütünüyordu: 
- O adamı neye öldürdüm 1 ... 

Fakat Balkanlarda tafı, topal, 
kambur bir kardeti vardı. Onun
la anlatmıftı.. Biri beıteliyordu, 
öteki çalıyordu.. Hattı tatan1ar 
'fardır .. Onun ıibi oldukça kaha, 
oldukça terbiyeıiz bir adam, naaıl 

Çünkü bana, Süheyla 'lenin metre
ıin .. Bunu bütün aleme isbat ede. 
ceğim !.. dedi. 
Adamın rrrtlafına Hrılmııtı •• 

O da tabancasmı çıkarmııtr. Şefik 
onun kaf aıım duvara vurarak kır· 
mıfb .... Bu cinayeti, tahkir edilen 
Süheylayı müdafaa için itlemiıti . 
Fakat Süheyla bunu bHmiyecekti • 

- Haydi Süheyla, artık eve ıi
delim ... 
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Musiki 

- Yalnız ıizin için çalıyorum, 
hanımefendi ..• 

Bunu Selmaya ıöyliyen yeni 
tanıdıiı bir gençti. Keman çalıyor
du. Ça1dığı parçanm kimin oldu • 
ğunu tatlı bir tebetıümle ıizliyor00 

du. Demek, ki kendi eseriydi. 
Beyefendi .... Büyük üıtat?. 

- Bana arbdqım deyiniz, o • 
lur mu?. 

- Fevkalide keman çalıyorsu
nuz arkadaıım ... Beni bir rüya ale
mine götürdünüz.. Size borçlu
yum. Sizin 'layenizde başka yerle .. 
re gittim .. 

-~• eapseH: 
Bqka yerler •• 

- Seyahat etmek iıterdim. 
- Neden etmiyorııınuz?. 
- Batımıza ıelen felaketten 

oluyordu da, bu derece rakik, his
li ,mariz ıeyler beıteliyordu?. 

lıte Selmayı harekete ıetiren 
böyle bir adam oldu .. 

Onun hayah meydandaydı .. la
mi herkeıçe malumdu... Hayatı 
meydandaydı .. 

Adama aelince: Selma hiç te 
fena bir sönül eilencesi deiildi. 

Çok haaiıti. Rejim bahanesiyle 
peynir, ekmek yerdi. 

Davet edilmele bayılırdı. Yal • 
nız davet edenlerin, zenıin olma
ları tarttı .. Öyle her vere •İtmez • 
di. 

Selma C:lavet etti. 
Orada ilk ıözüne çarpan Süliey• 

la o1du. Fakat ona, fÖy)ece aellm 
verirdi. Pek az konuıurdu ..• 
Kemancınm o hali SüheylAnm 

da gözüne çarptı .. Kemaqcı ondan 
adeta kaçıyordu. Hof, Süheyla da 
ona yaklaımıyordu ya .• 

Geldiği geceler, misafirlerin ara
amdan usulca •IYJ!IYOrdu. Selma 
buna seviniyordu .. Fakat Süheyll 
ıidince Şefik de durmiy rdu .. 

~.._Orta. !:1nı .uzatb: 
~ ıtaı kolla lı bır kadın için, be-
~t, ca:;:;-1 

• bağlıyonunuz ! .. 
baktı: b' 

- Hangisine inanmalı? Za ıt· 

Tutan: Tacikiıtanda, araziıi 

mümbit olduiu halde auıuzluktan 
bir çöl haline ıirmit olan Vatka 
ovalarını V qka ırmaimdan ıula • 
mak meıeleıi aurlardanberi uzun 
bir uğrqma halinde devam edip 
gitmif, hiç bir netice elde edile • 
memitti. 

ıonra ... Tabii biliyoraunuz?. 

Kocaaını aramak 1i2ım ıeli • 
yordu .... 

- Şimdi buradaydı ... 

1ll! k )l l) ın kap111nı ancak 
t o lll'ırn 

\.ı"~eııd açacak .. 
Ne "e er ( Sariı) in ıözlerine 
k ~edi. Cellatlar evveli 

1 
• en doğru sözlü kah-

enm, 1 ağzın· 
ramanlarıdır. On arın 

d 
imdiye kadar bir tek yalan ve 

ant d' 
uydurma ıöz ititme ım.. "b. 
Semranın rengi balmumu gı ı 

Bu mümbit arazide 94000 hek-

- Herkes ribi, herkes kadar .• 
- Kocam artık bir yere gitmi • 

yor ••. 
- Sizi de zorla mı kımıldatmı

yor?. 

Selma bir rün Nermi.ne: 
-Süheylayı ona zorla veremi • 

yeceiiz, dedi. 
Nermin omuz ıilkti: 
- Zorlamaia mecbuT deliliz. '""il&!' t' lcollarıru bağladılar .. 

\d•lrJ .. il or kendi eliyle Semra· 
• l' ~tını .. d 
'... Çoz ü .. Direkten in • 

~~.!';~; nOden uyanİ!ırma· 

ıararc:lı.. k 
Ve birden çeneleri ki)itlenere 

önüne baktı: 

B . so"zlerime, kadın oldu· _ enım ? 
• . m·ı ı"nanmıyorıunuz . "um ıçın 

tarlık bir yeri ıulam&k li.znn ıe
Jiyorclu. Ruı Sovyet ŞOralar Cüm
huriyeti dört ıenedenberi ujarap
rak, yeni bir takım vesait ile ka • 
nallar yapmıf, elektrik tertibatı 
vücude getirerek bu çölün mühim 
bir k11mını kurtarmağa mumf alc 

- Vazifem dfiil mi? Eıkiden 
çalrıırdı.. Ben itsiz bir adam ıör
meje tahammül edemiyorum .• 

- Ben ya beıte yaparım, yahut 
pnde on aaat çalarım. 

Kemancının ıerefine artık ziya
fetleri veriliyordu. Fakat bu zi· 
yafetlerde Şefikle Süheyla bulun· 
miyordu .. 

' "•u ~ till~·un kirpiklerini kırprt-
l.'l ~ unııedi: 
~ı~~hoı olmuttunuz ! Za· 
~~ .. .\" 8• vakit te bulama -
~· nınıa nıendil tıkadı .. 

~'- er, ~--ın .. .. .. t 
, "~ ~ aozunu a • 

1
- llıeydan vermemit· 

t.~_(ia • .._ .. 
~ dı •0rıne.in bu haini .•• 
~ '-')~ ._nn ... 
b.:~ Sariıin v1;.·· ··th't 
,..~1 • .,-une mu ı 

~,,~d~rdi. 
\"':~ tüliiı7"~n.?e şakbyan bu 
~ ""t -.e öl~ıu Sariıi hiç. te sarı· 
~ \llnden yıldırmamıf • 

'ıı-ttat~t s . . z 

g (Devamı var) 

B akşamki konferans 
u ·ı ve temsı 
Halkevinden: • 

_ ( 3 • 12. 934 Pazartesı 
.. ~':at (20.30) da Alayköt • 

~unu) S 'h Bedri tara • 
kü de Bayan enı a 
f ~ konf eraıu verilecek, arka-
m aıı T ·ı •ubemiz tarafın • 
aındaıi emsı :y • • ) 

d (sakaryanın Tayyarecııı v_e 
an . ı · temııl 

(E k. Adetler) pıyeı erı 
ı 1 1 w •• .. ünden 

edilecektir. Yer az ıgı ~.. • -· 
. d'I davetiyelerı ıstegı 

tertıp e ? en . . 
olanlar Alaykötkü iç işlerı çevı • 

. t 17 den ıonra ala· 
remndesı saa ( ) d 
b'lirler. O gece kapı tam 20 e 

1 uk abnrnıyacaktır. 
açılacak ve çoc 

olmuıtur. 
Şimdi bu ıahada M111r pamuk • 

]an, fuu)ya mükemmel bir ıuret· 
te yetiıiyor, dikilen ıeftali ve elma 
ağaçları bol miktarda mahsul ve • 
riyor .. 

- Mükemmel •. Bir köıede olup 
dinlemek iıterdim. 

-Bundan kolay ne var? Bazı 
imanlar nrdır, yanlarmda donup 
kalırım. Bazı inıanlar vardır, 

yanlarında copnm .. Sizin yanı • 
nızda coıuyorum .. 

-Amma çılgınlık olur .. Kocam 
kendine bir meırale bulur diye Ü• 

mit ediyordum .. 
· Bu aene ıonunda bütün arazi ıu• 
lanacak, büyük bir çöl m\Mnbit bir 

· kti - Ata binsin .. Tenis oynum .. saha haline 8ırece r. 
- Hiç bir ıey yapm1yor .. Bot· 

Matbaamua •elen eHrln: luğa dalmıt oturuyor .. Durup du • 
Büyük gazete rurken fabrikayı, maiazayı ıath .. 

Süheyla ile Şeifk, baheçnin ni
hayetindekilerin kötkiine çıkıyor• 
lardı. Yemeklerini orada yiyorlar, 
ıonra bahçeye çıkıp dolaııyorlar· 
dı ..• 

Uzaktan kemanın ıeıi duyulu• 
yordu. 

Süheyla dinledi: 
- Bu herif büyücü .. Öyle ke • 

man ca1ıyor, ki çaldığı zaman in
san onun ne olduğunu unutuyor. 

-8-
Mektup 

Hizmetçi Süheyliya bir mektup 
getirdi. Oıtünde: "Sübeyliya, 
Mahremdir,, yazılıydı: 

Açtı ve okudu: 
(Devamı var) 

t\~h~d, •rııı Yakaladılar .. Ve 
~ Stlt n Sekerek ç.adırdan dı • 

__ ..,..._ 

Hililiahmer balosu. 

Büyük gazetenin altıncı aayıu pyet Bir zamanlar çok çalııkan, çok 
eüzel, renkli bir kapak içinde (24) aa· zeki, çok ıevimli bir adamdı .. Şim
yıfa olarak çıkınJ§tır. Her hafta daha di kapanıp oturuyor. beni de ka· 
mütekimil bir fCkilde çıkan Büyük ıa· pıyor. Bakınız, ıiz yağmurdan 
zete, her çeflt okuyucuyu alakalandı - daha can 11kıcı bir teY tasavvur 
raca.le yazılarla intipr etmektedir. Bu ••• 7 K. d :a:-.a:.--.. •• rm::aa::amı••11-

ıli.~l ~ı-, il( tdılar .. 
ı.-ı ~ti Sa · ) 
"it 1,._ tli l' rıa in arkuındao 
~di ... ~ )unıruldannı sıkmak • ...... b .,. nııyordu .. 
~d ... ,,. "" 

I~ ltll""- 'bır &iirült" k t • "· ~-.lld u op u. 
S.._. aıtnnıza ift:ra etmit· 

tıı~~· 
l. ..,.' ~ lr~U•rını l>ağb ıör • 
'~~ lll~J edemeyiz .• 

1~ )lu~ tane, bin tane 
0 •un •• 

H·ı~r :bmer Beyoilu 1ube11 ta· 
ı alla d'J k 

f d her ıene tertib e ı me • ra ın an ... 
1 balo bu aene de 20 Kanu· 

te o ani 1934 Perıembe günü ak-
nueTVe . 
f&Dll Perapalas salonlarında verı· 

Jecektir. . .. 
Mükemmeliyetini tem~n .•çın 

çalıtmakta olan bu baloya ı!tırak 
huyurularak bu hayirli cemıyete 
yardım edilmesi yüksek du:gulu 
liallumızdan beklenilmektedır • 

.. klı tef ·ıa altı mubte • eder mısınız.. öy e ohıruyoruz .. sayıda dort mera n , _ 
Jif milsabaka, kadın, moda, sinema, ti- Onun bayıldığı fey yağmur .. Yag· 
yatro aayıfalan, hikiye, dünya vukm - murlu havalan ıeviyor .. Batı açık 
tına dair meraklr yau Ye resimler nr • ı çıkıyor, 11raıklam reliyor .. [ye dı• 
dır. ıarmın hüznünü aokuyor. 

Varlık - Kendiıi de hep mahzun mu 7 
Ankarada on bq &ünde bir çıkan sa· - Evet .. Bir türlü unutamıyor. 

nat ve fikir mecmuası VARLIKm ı İlk Ona hak vermemizi istiyor. Amma 
kinun tarihli 34 cil sayısı çıkrtuıtır. Bu 0 artık istediği bayata kaYUftu. [. 
sayıda Yapr Nabtnln ~z tOrfcçe gllze! ===-=========== 
bir yansr ne :AbdOlhalr Şinaıi, Nasuhi 
Esad, Yakub Kadri, Sabahaddin Ali, 
Cemil Sena, Ziya Osman. Celil Sahir, 

Ahmed Kutsinin ve daha Mrçok fmn. 
lann mabJe, hikaye, ıHr ve tcrcUmele -
ri varclır. Tavsiye ederiz. 

"Arhk ,irdi,, diyebi/e • 1 
ceiimiz lnıın •oluluntltın 
ile bu aofulun getirdiği 

hcutalılrlardan yo/ua~ yurt• H 
IQflanmı.zı korumak hepi • 1 
müin boynumuza bor~tur. 

Bu borcu ödemif olmalı 
için lıullanamadığıma eılri ! 
Çamtl§lrlanmw, çoculılan • 
mwn e•lıileıini Himayei 
Etlal Cemiyetine verelim! 

== z ss•ı ._._mmnnn::ıu.ma;• 



Gaziantepte terziler 
bayramı kutlul~ndı 

Terzilik bu şehirde Türklerin eline ne zaman ve 
nasıl geçmişti ? - Ziyafet ve eğlence 

Gaziantep, (Husuıi) - Şeb· 
rimiz terziler cemiyeti, terzilik 
sanabmn Türklere geçmesi için 
a.f.!Jan ilk adımın 21 inci yıldö • 
nümünü kutluladı. 

15 Teıriniıani 913 tarihine ka· 
dar tehrimizde terzilik Ermeni • 
le:re mahsus bir sanattı; Ermeni· 
ler Türk terzi yetiımeain diye 
Türk çocuklarını çıraklığa kabul 
etmiyorlardı. Bu tarihte maki • 
nesini tamir ettirmek için Ante· 
be ıelen Besnili terzi Mehmet 
uıtaya memleketin ileri gelenle • 
rinden bazdan rica ederek mu -
maileybi Antepte kalmağa razı 
etmiıler, 15 Teırin 1913 günü 
kendisine bir dükkan lriralıya • 
rak oturtmuılardır. Mehmet us -
tanrn çıraklığına giren tahsil gör. 
ınüt gençler, ıanatın iptidai tek
lini bu zattan almıtlar, bilahare 
bqka yerlerde sanatlarını ilerle
terek şehrimizde. ıimdiki terzilik 
sanatının ensını kunnuılardır. 

Şehrimiz terzileri geçen per -
ıembe itte bu günü tesit ettiler. 
Cemiyet aaat 16 da ordu ve halk 
yurdu salonunda vali ve kuman
'dan beylerle rüesayl memurin, 
Halk fırkası, belediye ve· tica -
ret odast heyetlerile yerli tetek
küllere yetmit kişilik mükeJJef 
bir çay ziyafeti verdi. 

1 
birkaç mutavaasıt istedikleri gibi 
rol oynuyordu, meseli geçen ae -

1 ne kilosu 33 kuruta satılmakta i-

) 

ken bu seneki piyasa l 9 k\ıruı -
tan açılıyor. 

Bu kararsızlığı ortadan kal -
dırmak ve ıaht itini bir te§kilita 
raptetmek için Halk fırkası ve 
viiiyet bazı çareler tasavvur et • 
mit ve nihayet bir kooperatif 
le3iı~ · dütünülmüttur. Bilhana it 
l,ankaamın yüksek yardımlarile 

giritilen bu itle de muvaffak o • 
lunmut ve kooperatif faaliyete 
başlamııtır. 

Ekinci bu vaziyetten pek mem • 
nundur. Fiatların nerede ise yük. 
seleceği umulmaktadır. 

Samsunda tütün ekicisini 
aydınlatmak için 

Samsun, '(Hususi) - iktisat 
vek&leti Türliofiı tiltün raportö -
rü Mümtaz Kavalcı oilu on bet 
günden'beri 'Samıun mıntakaam. 
da yeni ıene tütünlerini tetkik 
etmek ve tütün çif tçiıine yeni tü
tün kanununu anlatmak üzere 
köy köy dolqmaktadır. Tütün .. 
cülilğümüzün ıslahı için Türko -
fiain aöatermit oldulu bu faali • 
yel ıettinçle kartılanmı§tır. Mü • 
tehassıs bir tütüncü olan Müm • 
taz beyi tütün mıntablarımıza 

Bu münasebetle söylenen nu· l göndererek tütün ekici erini ten • 
tuklar çok heyecan uyandırmı!, vir etmek, onlara tütüncülüğün 
11er hatip mütenıadiyen aikışlan · eaaslarını anlatmak, memleket 
mrftl1'. Y etmiı ki§ilik cemiyet a- tütüncülüğü için çok faideli neti· 
zası davetUlerini uğurladıktan celer verecektir. Dileriz ki Türk 
ıonra, kendi kendilerine kalmış- ofis diğer' ihracat maddelerimiz
lar, gece saat on ikiye kadar yi - zin tetkiklerini de mütehuııs 
yip İçerek eflenmişlt"rdir. kimselere tetkik ettirsin. Sam · 

Jazlantep t.UtUn m iiatahsil· ıun piyasasında tütün mµbayaa 
lerl kooperatif ,ırketi etmekte olan Amerikan tirketle-
Şehrimizin b&Jlıca ihracat rinin müdürleri de Mümtaz beyin 

mahsullerinden biriıi de tütündür. hem zürra', hem de alıcılar için 
Bu ıeneki rekoltesi 655 tona · aarfettiji ıayretlerden memnun
yak1ap.n mahsulümüzün, fiatla - durlar. Haber aldıiımıza göre 
n pek diitüktür. Bu da, kıymetli Türkofis lıtanbuld&ki tubeainde 
mahsulün timdiye kadar muta - bir tütün bürosu 'riicuda ıetir -
vauıt ellerden kurtarılmamaaı yü. mek fikrindedir. Büronun batma 
zi1nden ileri ıeliyordu. Çünkü, Mümtaz beyi getirerek tütüncü • 
aenevt if<i yüz bin liraya ya - lüiün merkezi olan lıtanbuldan 
kin btr para getiren tütüniin memleket tütüncülüiünü tetkik 
mü9terisi münhasıran Mısırdı, J ettirecektir. 

RURUN'un Mlllf Romanı: 30 _____ , ____ ........................................ . 

Burlian Cahit Köroğlu 

Geriye yolladığımız kafileler 
elden ele eski zaman postaları sibi 

biraz geç, fakat emniyetle mek -
tup götürüyorlar. Hatta bir sefer 
de ona çamafır bile yolladım. 

lzmir baskınından beri başımız· 
da. dolaıan uğursu2luklar dağıl • 
dı. Şimdi her gün tazelenen ve 

i.apa ümitlerimiz yüreğimiı:e fe
rahlı k getiriyor. Annem yamın • 
da ol~uğu için ev gaHui de üstüm· 
den gitti. Şimdi bütün varlığımı 

.. -................................. . .... 
(Meral) e verebili1orum. Onunla 
her gün denizde, kumlukta, porta • 
kal bahçelerinde oynuyorum. · 

O da benim ıı'bi, tam Akdeniz 
kızı olarak yetiıiyor. En büyük 
zevki deniz... Kumlukta daiıbp 

inceleten ırk dalgalar üstünden 

attıkça O kadar ~OfUDa aidiyor ki! 
Gilne9, deniz, kum ve portakal 

kokuları .. (Meral) in hayatını çer• 
çeveliyen ıeyler .• 

.(Bodrum) daki hayatımız çok 

• 
MIZD 

Otomobil 
• • 

Barlının elektrik ışı 
Uçur uma yuvar landı nasıl halledilecek? 
iki kiti öldU, bir kac; .. 
· kiti yaralandı Zonguldaktaki Ereğli şirketi elektrik mütehads~ 

Bitliı • Diyarbekiryolunda bir M.Tasankor tetkiklerini bitirip raporunu ver ' 
otomobil kazası olmu!, iki kişi öl- ~ 

K B. ı· 40 k"I B Ş h · · 1 k "k kA f" 1 b"l ·ı 'd kati olar müttür. a%a ıt 11ten ı o • artın - e rımız e e trı te- a ı ge ae ı e, ı erı e ;)1-. l bile 
metre uzakta Duhhan hanı ile siıatım tetkik etmek ve ınutalea· duyulacak olan bir genıf e~ 
Destumi aratında, B:tliı deresi vi· aını bildinnek üzere belediye ta • tiyacı karıısında suyun 
rajında vukua relmiıtir. rafından evvelki hafta Bartına yetmiyecek ve bunun için ~r::. 

Şoför küçük Hasanın idare el- davet edildiğini haber verdiğimiz kömürle ça.lı~n b:r aıakill .. 
tiği Şevrole markalı otomobil bu Zonguldakta Ereğli Şirke • tesisata lüzum hiııl olacakb'f )" 
mev1'ie gelince biraz yolun bo • ti elektrik mühendisi Mr. ise yeniden büyük bir rıı••~.:..lıl 
zukluiundan, biraz da !oförün Taaankor, hazırladığı raporu k B d n D9r 

1 • d • d k pıaı açaca tır. un a .. .-J/# 
dikkatsiz iğın en vırajı öner en belediyemize göndermİ!tir. Fr.an· santralın uzak olması yii~ 
yüz metre yükseklikten gayet ıızça yazılmt! olan bu rapor biz- yüzde 10 niıbetinde de ~ 
sarp ve yalçın kayalarla dolu de- zat kaymakam Nazım tarafından kaybolacaktır. _wı 
reye yu•arlanmııtır. Türkçeye çevrilmit ve b:ldirilen B 1ı ülibaP'~ 

O b·ı tt·· t ı k t' I • 'ki b u ma zur ve m •-' tomo ı a ua oma sure ı- esas ar üzermde tetkı ere at • ded .. h d" netice OJ6"" 
le yuvarlarunıı ve iki aarp kaya .. lanmııtır. 1 ıer en mu e~ ıs, . .1ad"'1_ 
nm arasına sıkı§ıp kalmıthr. 1 - rak, su kuvvebnden ııti I ,p 

Mühendis, raporunda, ıu ve de belediyeye pahalıya nı• 
çindekilerin her biri bir tarafa kömür kuvvetleriyle Kozludaki J 
yuvarlanmıtlır. Kömürit santralından istifade cağını kaydetm~ktedir. ~ 

Otomobilde Kevat malmüdilrli tılCJarını tetkik etmit ve mütale • Bunun için, raporda, ~ 
iken Ergani Oeıaniyesine tayin b ld • tık, yar;ıi kömürden istifade~ 

alarmı ayrı ayn i irm1tlir. 
edilen Memduh, karısı, dörd ve sunun en muvafık ol-.cajı _.- J6. 

Kozludaki Kömüriş elektrik )111""": iki Yatlarında iki çocuğu vardı. edilmekte, buna ait bütün ~.!Jil 
Otomobl'lı'n sahibi anför Urfalı ıantralından cereyan alınmaıı hu- ~ 

T- lar da, esaslı tetkikata ~ 
Abdurrahman da •oförün yanın • ıuaunu tetkik eden mühendiı, a- d' · 

~ ettirmek suretiyle bil ır f 
da bulunuyordu. rayerde baıka kasabalar bulun -

ması itibariyle, bunun ,.ok bü-:~I( tedir. Bu heıab& ıöre: .Jl 
Otomobilin daha ilk devrili • 3" '... ~ 

• l masrafa ihtiyaç gösterdig"ini kay- na ve makineler dahil oJıi 
tinde malmüdürünün refikaııy e - h ld ı · · · 'JJ ~ 

detmi• ve •imdilik bu nokta ü.,. a e saqtra tesısatı ıçın 
toför Hasan ölmütlerdir. Otomo- ır ır b k · • 20 

tu··-.ıe durmag"'a mahal görmemi•· ana te e e ıçın ~ bilin ıahibi Abdurrahman ağır "'° '!' • • hususi Jebeke ve saatler 
surette, diğerleri de nisbelen ha · tır. ı ı bin lira konulmuttur ki, 
fifçe yaralanmı9lardır. Bunlar in- Su kuvvetinden ist~fade husu· 

nu 61 bin liraya baliğ obn 
liyerek imdad beklemeğe ba,la · suna gelince: ilk masraf pek çok BJl_Daranın 11 bin liruı 
~.a... · 1--~· .._... ..,....---..1-t-:-o..J.'i.!ı abonelerden tahsil oluo* 

Bu ıırada Diyarıbekirden Bit· çin ağır masraflar yapılacağı ei • ıöre, belediyenin ilk tesis•~ 
liıe nitmekte olan •oför Urfalı bi, mevcut su kuvve_tinin ancak 

• "l' rafı olarak tarfedeceii 
Salibin otomobili kaza mahalli .. bugünün ihtiyacını belki temine ı.. 

YekUnu 50 bin lira deme,. 
fta ,·elince allJl.~dan gelen sesleri -nıtn Dl- Mllll!UI mıMO--Ullllnftılll~lllJl:ıant--
a-. :r-o· Bununla birlik, bu rak 
duymuı, hemen durmu.+ur. mevkiine gömülmü9tür. d 

s-.. takribi olduğu da rapor • 
Otomobilde mülkiye müfettİ!İ Otomobilde ancak bir kitilik 

L edilmittir. 
Şefik ve 11hhiye müfett.İfİ Ahmed yer olduğundan ağır yaralı Au • 

Her ne tekilde olur.-
Enver bulunuyordu. durrahman alınarak Bitliıe gö~ü • belediyemiz, elektrik iıirıİ 

Bunlar .nförle beraber sarp rülmü§, memleket hastahanesine f"ll 
"' 'X- cek yıl içinde kuVYeden ı 

derenin apiılarına kadar inerek yatırılmıtbr. 
mağa ve ıüzel Barlınınusl• 

malmüdürü Memduhla iki küçük Dig" er yolcular Bitliıten gön • ka disine hiç yakıımıyan. 
yavrusunu ve kanlar içinde yatan derı'len otomobillerle Bitlise. nak- -' kurtarmaia azmetmit bw 
!Oför Abdurrahmanı kucakların· ledilmi•ler ve onlar da hastaha • 

d hh• 'S' tadır. 
dayukarıya çıkarmı9lar ır. Sı ı- neye yatırılmıtlardır. ---------"'7.lr 
ye müfetti§i Ahmed Enver yanında İzmitte Bak üs he~~ 
bulunan ilaçlarla mümkün oldu • Mülkiye müfettiti Şefik, aıh - ~, 
ğu kadar yaralarını temizlemi9 biye müfettiti Ahmed Enverle lznik, - lstanbul .. ~ 

U\för Salih Vana gitmekte iken o h" cunda yere dittr.nıuf ve ıarmııtır. ·r ıe ır u -s 

Şoför Salih daha sarp yerlere ıeceyi Bitliste geçirmeğe mecbur küs heykeli vardır. ~ 
inerek malmüdürü Memduhun re- olmu9lardır. Bu heykelin or.adarı ,,,ti 
fikaaiyle ıoförün cesetleri~i bul .. Şoför Abdurrahman Bitliıten muı ve yeni kurulan t~ '
muf, bunlar yukarı çıkanlm~9tır. Diyarıbekire getirilmit ve nümu • ıaklama deposuna koJı1.1 

iki ceıed simdilik Deatumi ne hastahanesine yatırılmı!br. rarla!hrılmııt1r. / 

ıakin çok yum~tak ... Ankaradan J de akın ediyorlar. ı (Erıin) bununla ne~~ 
19len

1 

haberler d.e her 11ün ne,'emi- iyi insanlarla tanı~ıyo~uz .. Ma· yord.u. Acab~ izi.n a~ı:;-~ 1' 
zi tazeliyor. Babam millt hükU • nisada tanıttıiımıı bır alle de bu· cektı. Yoksa vazıfes~ .,..,-d• ~ 
metin lzmiri mutlaka kurtarac~ğı- raya gelidi. Manisa itıal edildik - çevrilecekti. J:ialbukı _.1 ' 

Dl büyük önderin bunu bafaraca. ten sonra ~nlar da (Mills) a ~ • mi, ün:formayla çahtOl ,,,J'' 
iJnı eöylÜyor. Her akıam sofra. dara gelmışler, oraya yerleımıf • yok. n bir ~1 
ya oturunca babam o gün aldığı ler. . . . . . Babam da bunda --~ 
haberleri anlatıyor. Cephe haberlerı ıyıleıt1kçe bı • madı. dedi..,, 

(E 
• ) • k f ·~· · t I zim hayatımız geniıliyor. Şimdi -Yazıp soraltoı, 'laf' 

rıın ın ef ettııı poı a yo u . . . . b"I 'lkt" ) i ,... 
d b 1 d 

. 1• F eıkııı gıbı gezmeler ı e yapıyo ~ larınr 11 1.. (C'rıiıt 
ı~a an, ozu ma atı 19 ıyor. a· k d (K F d ok ır:. ~ 

.. .. • . . . . ruz .. Bodrumun arııaın a o • - ay aıı Y : di . r 
k~t butun mektuplar ~ı~ınn.ın ret) denilen bir gezme yeri var. letmek kolay deiıl ~ıeoıdiO' 
efı .• Kısa ve ıert ... Ne bır o2leyı§, Oraya 11k sık yemeklerimizle gidi· Bu muammayı ~ ,d' ' 
ne bir arzu ... (.Meral) için ayırdı- H k . .. .. gu··ıu··yor ar· ktuplar da kesild•· _...ıı ~ 
ir bir tek ıatır da hiç deği9miyor • 

·Onun bot durduğunu umıniyo • 
rum. Kimbilir hatıralarını kaç def· 

t~re doldurmu9tur. Çünkü haya· 
trnm günlerini yazmalC adetidir. 

Bur~ya Milistan ve daha batka 
yerlerden çok misafil' geliyor. Tıp· 

kı lzmirden Çeımeye, F oçaya ait· 

tikleri ıibi büraya yakın yerlerden 

yoruz. er esın yuzu , me ld iıOI P--.,ııaJ r. 

tık... Onun yola ~at~e çoe11i sal 
(Ergin) den 101> hir mektup al· yordum.. ~r lacakll· 0ıtl 

dım. Bu da tıpkı ötekiler gibi beni özlemıt ld 
0 

bir ket'~ "''' 
kliıe halinde ..• Yalnız bir satır be- harpte bile yı •he %abide'' 
ni 9üphelendirdi. (Meral) için a· izin.le gelen ceP t)"'_( 
yırdtğı dört kelimelik sabrın altr- dı. ·• birıün anııZ~ b:r Is' 
aa ıunu ili ve etmiı !.. . . Bız onun kell ıııüth•~ ~ 

''Yakında o tarafta görütürüz, 1ec.eğioİ be: ctejirıdekı bıJ 
inıallah !,,, her Akden• 
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~ ....... lairtıen: Mukani. 669 - Godük: ~~if~. 
~ ...... S•irtiı N · eeo-Geaez: Mum~ 
lı\ ... -. tlıcin: R~mı,. 661 - Geğin: Şiddetlı. 
~ ~. uza r. ., G ld Ati 

ır... ...... qJeJı. F"J 662 - e ~: • 
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'1t......, Eteı: Horoz. 673 - Genefke: Metver . 

tı.,' !:ıtii: Servet ıahibi. · 674- Genez: ~iifavere. 
tıa ..._ Etik: Cevval. 675 - Geni~·. 

~ ....... Etike: Muallim Müreb. 676 -Geııet: bMti~· 
' 677 _ Geni••: ucıze. 

'1a ....._ E. 8 Geoim: Rakip. 
'- t&naii: Harikullde.. 61 - M" ·ı "1 ...... Etiz: Ali. . 679-Gerçeker: . urıı · 
'tı ...._ Etıü: Celil. 680 - Gerem: . CıheL 
~' Etleı: ş~,man. 681 - Gerez: Dıl~r. 
•~ ....... Etöz. Bed 682 - Geriem: HıcaP· 
" · en. · M'" dele \ ....... E•cil: Ehli. 683-Gerıt: ucakir . 
ita ..... !..,cim: Jn0zar. 684 - Gerea: Ba • 
....: ...._ !-· . fd 1• ~al:!_ Gep: Sohbet· 
~ "'"'m. are ı. vow . dd tl' 
-.:: l"Yeimik: Muktult. 686- Ger: ~:Ah:. ı. 
.. E..,eıü: Canip. 687 - Gerik· b 
llQ' E-.elek: PerYU•· 688-Gae.:.ı~e~ aire 

'E . Acel 689 - Gez~: es 
'1 '- 'Yı_ı: •· 690 - Gezelıe: Meıire. 
~ E .. n: Cnber. .. s yyah 
~'!:tir ı Tedbirli. 691 - Gezguç: e · 
'4' t:O Baht. 692-Gıcıb: H~eaklr .• 
lag ......_ t'Yl'en: Felek. 693 - Gadıt: Bır~der. 
'"' E"'aen: Hafif. 694- Gı1'.v: Tetvt~· 
~....._ E._itae: Helecan. 695 - Gıhi: Tab:at. 

~ il' .. ~._,,. lC.,.vi f\96- Gır~: Faa1. 
~~ Salih. . . •l _ Gi?Çt: Deljı. 
ifa_ 'it • : VGcat. 698---:- GıJm; Ga..._ 
&&ı -{;~: Rt1ali. . 699 - Gıdersi: Seferber· 
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Fıh~- FT Caf. Ca•, \,,a&U- ç ÇalataJ'· 

Dünkü sayımızda Sovyet mer • 
kezi idare komitesi batkanlık di • 
vanı azasından KirofuQ katledil • 
d:ğini Ajanı haber~ olarak yaz • 
mııtık. Tas Ajansı Sovyet hükU • 
metinin bu mühim rüknü hakkın
da fU malGmah veriyor: 

Kirof 1886 da doimuıtur. 
Hem bir gazeteci, hem de eski bir 

Boltevikti. 1904 tenber Sovyet 
Bolıevik kom ün· ıt f ırkaımda bu
lunuyordu. llıtilllden evvel 

Tomsk ıehrinde bir matbaa ida • 
"re ediyor ve bu tehrin fırka komi· 
teıi azahimı yapıyordu. 

1906 da ihtUal muharriklerin• 
den olmak suçu ile Çarlık hüldi

meti tarafından bet aene kale • 
bentliie mahkUm edilmiftİ, ha • 
piıten çıktıktan so~~· . !rk~k ile 
Vladivostokta gizlı ıhtılalcılık fa• 
aliyetine geçti. 

Dahili muharebeler -ve 1918 • 
1920 11ralarmda Kızdordu ku • 
manclaamda vazife aldı. Birinci 
derecede bir tetkilitçı olduiunu 

iıbat etti. 
1922 de SoT)'et ittihadı komü· 

nist Boltevik f {l'kasının ikinci İç • 
timaında merkezi komite azalrfl • 
na seçildi. Bundan ıonraki içti • 
malarm intihaplannda ıene ayni 
mevkii muhafaza etti. 

ı o ıene mütemadiyen f!çi me
.butlar, köylüler ye Kızdordu Sov-

yet merkezi faal komitesi azalı • 
imda bulundu. 1923 ten 1926 ya 
kadar Azerbeycan fJrkaaı merke· 

zi komitesi reisliğini ifa etmifti. 
ıo2; dan heri Lel'inerad havali&i 
'om111111 - _,..,.... ftıf ıııa Mtlil 
idi. 

Kirof bütün U. R. S. S. dahi -
fü>de tehirlerde ve kırlarda yafı • 
yan bütün halk kümelerinin mu· 
hab,,etini kazanmıflı. 

Yazan: Ahmed CevaJ 
Dil değiıimine qerk inanla aarı- 1 rakmamalıyız. Bu yöndemle ku · ' 

lanların, günden güne geleceğe j Jaklara tatlı gönüle yakın çevrim
güTenleri artıyor, çünkü öztürkçe ler elde edeceğimize inanmalıyız. 
ile yazı yazmanın, hem güzel, ca· Bu denemeler auvarelerimiz İ· 
na yakın yazı yazmanın kolaylı • çin1 hem eğlenceli1 hem aılamve· 
iıru begirtecek ömekcikler tim • rici dürütmeler olabilir; kendi -
diden doğabiliyor. Uluğ önder A· mızın seve aeve yaptığımız bu 
tatürk bütün ulutu yeni bir deii· türlü denemelerin bir örneğini 
tim çıeırına götürmeden ön • buna belkim ıize de erezlik Terir umu· 
inanmalıdır - kendi o çıaırda en diy)e qağıya ya.ııyorum. Bun.lan 
gerekli denemeleri yapmıf, ha • çetrefilliklerini bile hile yazıyo • 
tarma yolunu görmüt bulunur. Bu rum. Çiinkü amacım ıimdiden 
yılki açını söylevi, - ki yeni de • 

klasik erdeniler vermek dei' I, A.· 
ğifim için verdikleri ilk "ileri!,, 

tatürkün açtığı yeni dil pğırdırm
kumandaııdır. - kullanıldıkları 

da, kolaylıkla yürünebileceiini 
çalııma yönderini gözlere çarptı-

ıöıtennektir. ran en ıtınlı, yaltırımh belıedir. 
Şimdi, üstünden bir ay geçmeden Seçtiğimiz ömek Götenin vert• 
hepimiz görüp anlıyoruz ki, o lerindendir. 

aöylevde bize çqit sayır anlatı,· J Klasik yazılar:Verter'den · 
lar için ilk ıö:ıüye)eri, kuralları bir sep 
vorilm:ttir. Şimdiden bu ıereçle . . . 

1 1 b. d'l k b 1 İlkyazın, ıçımı açan, o tatlı el'-! u uaa ır ı yap111 a ımı af a • • . . 
B.. .. b ba... ı. tenlerıne benzer, tansık hir ennç 

mıthr: utun a11n gam n b" .. .. lü d _1_ •• •• 

( b "t l ) At t" k'" utun ron m e enııunıyor. mat uat su un an a ur un 
verdiii dil üyeleriyle yepyeni ol· Yalnızım, yaıamaktan aılam 
duğu eranda (niıbette) ongun alıyorum: Benimki ıibi gönüller 
(feyyaz) bir ıelecek adıyan bir için yaradılmıt olan bu ilevde. 

beniz aldı. Mutluyum, öğürüm; diniz bir 
Bu en biiyük değiı im çığınnda yaf&YlflD duyuıuna o denli dal • 

uluıun öadilini usa.bak bulabil- mıtım ki, \>undan irtemime yazık 
meıi için hepimize düten JWDUf oluyor. Buıün fırçamdan bir çiz
var, bu da tevıi ile, ıönülle öz - ği bile çıbınıyor, böyle iken bun-
dilde denemeler yN>Jll&)mr. dan ön kendimi ıimdiki ıibi bü • 

Hepimiz için bir1"rimble öz - yük bediaci duymQf deiifün. 
türkçe konutmalc aeYimli bir ya - Sevıili dereciiimin dumanlan 
nt olabiline ilk pelteklikten, ya- dört yandan yükselip, ıünef, yo .. 
dırganhktan çabuk kurtuluruz. lunun en üstünden, içine ıinilmez 
Hele yazı denemeleri pek aı1am· karalık ormanın doruklarma kor-
lıdır. Yalnız yazıya nerse bulmak larmı fır1altri1J tu -l<Utun yere -iıe a•üz• JePz- bir i;t.ir. H8P ... ca1r bir ~ 1eı .,lft eab9bt• .... 
i91Di~ ıefen d~larl q&t: rada; ıuyun çaflanr yakında ,_. 
mak denemeleri l>izi pek ileriye uzamp, kaba çimen içind tanı • 
•titünnez, çünkü yalnız bildiği • m1Ldığım binbir küçük otu götüp 
miz .Ssleri kullanarak itin için • bulduğum ırrada; gönlüm yerden · 
den çlkıveriyoruz, yeni .özlerle · bitenler araaında kaynatan fU kü~ 
alr1kmhf1mız oJamıyor. Bunun i- çük acunu, aayıuz böcek1er, tü
çin dilden dile çevirmelere bat türlü kurtçuklar yığınını daha ya· 
vurmak en elveritli bir yöndem • kından duyduğu sırada: Hepimi-

dir. zi kendi ıanııınca yaratanm da 
• 

1 ·~. • Culibl,Uaı (ka.), aça, 

Proletarya ihtilali kürıüsü -
nün bir ıırfı olan Kirof, itçi kü • 

melerini toplıyan mükemmel bir 
tetkilitçı idi. 

ı.... G eaa, . r..ı. ... TiıllnP'· ç.Pr. ç.. 
:'.fi ç.sritekin. ~-· ç.,.as. ÇaT· ---~· 

Oımanlıcadan kalan en iyi ya· d ki .ı 
varlığını, bizi üzel bir ta ı ar qe-

zr örneklerini Türkçelettinnek 1 
nizi içinde yüzdüren tanrııa sev• 

kolay kolay tükenmez yazı nene- d ~ ..._ Cacenerc Ca---...ı• 11ırça ç.n.n Çaın _T_..., eam, ea- (lca), çinto111n, çOkan, ~ı .. atar, pi · 
I..:' ..._ Galrn·. ff-..ıı! ,,. .. wuı. dur, ~ ~ ~ ~ .. cu1u, pan Cila> ~· leri verebilir bir kaynaktır. Avru· ginin de soluğunu uyarım. 
.:-. VU1Ye timuli cac:a. cacu...,. 
'tQ......, Cara11: T,-.. · • laJI' ~__._.:.ı. Cka), p1aa-s-ka'be1, · (D) · 
.. ........ r.. ... - . -an. ~ il'iJM-# -- tay-
'l ....._ -..ar: lıa.tinefea • ~ Çllam,ak, ~ ~ • Daladc, c1a,..., cMnlirl.p, dtıngiz, 
~....._~ak: Müaeyyen. ~bolar ça-nma aurıa. =~ dipbakuy, dofanlimur, clöpr • döker, 

pa dillennden ı,:rini bilenler için Öğürüm, aonıuzluk gözlerime 
daha zengin bir gizlenç anrktır. belirdiği, acun yanyöremde din • 
Özgtilükle, kllıik erdenilerden lendiği, gök b:r ıevgilinin 1&n111 
narçalar almalıdır. Birinci, ikinci gibi gönlümün i~ine saklandığı 
denememi~ biıi . kandrrmıyabilir, kurun, içimi çeker, haykırırım: 
ancak bu ilk becerikıizlik uıanç "Ah! Sende böyle sıcak, böyle 
verme111elidir. Uygun gelmiyen gür ya~ıyanları kağıdın üstüne 
ka11dığı deititirip daha iy'ıini a - bir solukla ıerebilseydin; örgü • 
ramalıyız. En uyıun tözü bulun - ı 

,. "-.,._ N ~ ~•-•ıt, caırftekill · dulun (ka), duran, durıun, duvdurga, ......_ C ,...ıu &fiz, caiz. a.., !r-- ppa, pırı 
\ ~tel: Na1· c.vtı, eiçln, caeun, cu,a lbar pna, darica (ka) c1a1e (ka), ~.de -

~"':::~~il: Mak~. lıey, ....... çoan çalorlıe:.: pıııi.. p• ria doluba,y, dona~ dö ...... , duluaölıa 
... par •n. çepD • ~ • ,..1..i. (ka), duratimur, dun, duyu -tuyu, da-

llll: MÜD&l~p r- '..- ~,, sm timal', r _r- • d • ~-- d ı 

~_, 2' ~it.: Güzergl); blk. '1111~~ -~ çur, ~dur, ntimur, dayıkaraca, enız, _,._, o -
~ L! pa.a, ~.., ~~ • OCJlr, ~1- ban, donnan, du)qdrr, dumrul, dur • 
, ~..:.:... 1qJ: Merıup. pa1a1ıç, ~ (b), çıma;.~ ~ 1 anan, duftlhan, düdGk 

~ ı.........,.... ·--çtaıı: MarııJ,. çaılan, çarptar. 
a.. ~ha pan, • • .. dürmeden J Ve artık haberler taıırtacak bir 
~d' ,., altüat etti. bu yanımın atq:n

1
•
1 
=zulmuı. u. akııla biribirini kovalıyordu. Düt· 

. ~ l Af:ronda dütmanı dütman adam.~ 1 bmire dojru man a-eçtiği yerlerdeki köyleri, ka· 
~ ,,_. 16 . p.ktaD da çekilmlf, 1&balan alete verirken lzmire 
~ı. t'ltıı ~~ &ktamı (Aydm) • kaçıyormuf·• etrafına toplam. dofru bçıyorclu. 

.. ır •ber huna tamam- Halk babamın I Be- Kaçıyordu -ve bizimkiler yıldı • 
\' iM~ yor. Ondan haber ıoruf yo~ ar, iler- rım aibi onlan kovalıyordu. Hat• 
't .. ~ ( .a. bam d ki muha ıı ıuvar . 1 d dü' ' ...,Yclm) dan da ka· yanm a (M ğl ) - ti yeti,tiklerı yer er e tman 

d !L' ta yapbrdı. u a ~- d L A k d' ~- . en .. , pot p ıta· zarar yapama an, natti en ı a • 
\..,' ._;:_:111l'cindençdclıracak •• ründe iki sefer yapbrıyor. o ğırlıklanm toparlayamadan kaçı. 
'--' ~ 1111 dai 11 böylelikle yoluna koydu. ord 
i"" ~ an "reliyle n .. ük) bu küçük liman bir Y u... . 

'c:lii' dokuyor •• Herkeı (Kull . •.. .. .. e ilit. (E~n) in yakında göriitürüz, 
·· &.. 1

• ~Yl'akla sokaja ,ddan berı ~~~ =en iti diye verdiği haberin mlnaıını 
' ~iik Akdeniz kua· meden ~e~ ~ '; • . rdu timdi anladım. 
~L~ t iç:nde donanıver- ıördiiiil ıçın •m;. ı ıevınıy~~ • Nihayet bizimkiler'n lzmire 

~ Bir kaç kere 'dmlan ~..:: ...... :ı... ıirdijini kartı adalardan ıelen bir 
birib · • • d d .. n torpı o an ıv• .......... ,. 

ı..;: ~ 111111 kovalıyor. il u!JDa limana balıkçı kayığı haber verdi. 
•• ~ .. a"e teçirdik. Gün doiar tü. Fakat bu.ı~ız, ~P;elenme • O şece ufacık (K&llük) sabaha 

bt t ile •ok-u d .. '2!1 -'e-ier yermemıt er, fUP .ı_ '~1 • • d d K d &~ qlb -.uara oau • ~ . . Ha1buki hafta ıeçmi • kauar JfJa ar ıç n e yan ı. ryı a 
~'~ ~r (Aydın) dan ıe1· wı!1erdı. d . "ye r.Anha• ,.iılan odunlara atq Yerilmitti • 

~d-ı- d k' bura an ıçen -:r L...: 
"1 - •en kasabava yor u 1 

• Gazb paçavrauula yapılan mq'a· 
ı:-,~nt ıı..:· M-.·lliden. ödemit- ne ,.er.me1Jn. b•Jd'i .• ·n •imdi leler çocu1darm ellerinde aallanı. 

°"t -~etle • • Halk hunu ı 1 ıçı ~ d. ,_ _ 'd r Yetıııyormut- h .
1 

b yram yapıyon:lu. yor, yapnn, ıye uaiınnaktan 
tn ıelen haberler var ızı 1 e a 

cava cle'?in r.ıdamtmt:ıı elden bı • (U1tfrn sayı/ayı çeviriniz ) 

sesler kmhyordu. ı re gireceği muhakkaktı. Buraya 
lzmirin naııl baıkına uğradıiı · gelecek olaa bile evvela l~ire 

ni gözlerimizle gördüğümüz iç;n ıitmeıi lazım. 

bu haber herkesten çok bizi çıl • Babamın buradaki iti bitmit-
dırttı.. ti. 

Milistan gelen ahbaplarımız 

Maniıaya u1aımak için hemen yo· 
la çıkmak istiyorlardı. 

Halbuk! dün gelen posta Ma· 
nisanın yandıb.nı haber veriyor· 
du. Bıı haber onlan daha çok me· 
raklandırdı. Ne olursa olsun düt· 
mandan kurtulmut yurtlarının ta
ı.ınr, toprağını görmek arzusunu 
yen~mediler. Erteıi gün erken
den yola ~ıktılar. 

Biz de lzuıire ıidecektik. "Ka· 
pıaını çekip,, çıktıimuz evimiz 
kimbilir ne halde idi. 

Babam: 
- !:rgin idmfzl lcaybetmesln. 

Burada beklesem! diyordu. Hal
buki onun ordu ile beraber fzmi-

İkinci gün biz de yola çıktık. 
Mahmureler karadan gitmit • 

lerdi. ffalbuki bizim çıkacağı -
mız gün körfezlerde iıliyen bir 
küçük vapur limana uğradı. He · 
men atladık. 

(Meral) için çabucak kırmızı 
beyaz bir batlık yapmıttım. U • 
zun kurdeleleri yanından urkı • 
yordu. 

Vapur da donanmıftı. 
lzmire ilk defa denizdeıı 

giriyordum. Gençliğimin en taze 
n~ıelerini iç.inde duyduğuııı bu 
güz,.l Türk tehrini bir buçuk yıl 
evvel bayafı renkler, hayalı se,. 
ler lÇİnde bırakmıfıtm. 

(Devamı var) 
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' • B~zkır şenleniyor 
fteş Yıllık sanayi proğramı kaça mal 
:ıaeak, bize neler kazandıracak ? 

e tİlt ~hran. . d Şimdiki ithalatımızın yüzde 50 ıid.ir. 
çJ a.ları d ' gır iği yerlerde fab • Bu suretle devlet, tababet, zı -

l
ltr1 f ... 1 .• 

1
urduruyor, dirlikli ulus- d f b 

· ""Jr eıt.t· · raat, sanayi ve mil1i mü a aa. a-. tli11 -r ırıyor, ham madde - k 
~ı . •atıf} lnmlarmdan zaruri bulunan ım -llıuniit arı ve fiatları cok düş-
~ · Stok} h - ya sanayiinin temelerini atıyor · 
t da h ar arcanamıyor. A- Son altı yıl içinde yabancda.ra 
"'ltı, .ı efnı ham madde satan, I 
I~ '4"' ,. ı. .k l k ''k .. rt . 'n 1 848 000 ıra " "Qt • l l ya nız u u ıç.ı , • ''ad' 1 a ış eten millet er 
illete ıl:Yatı acıkh bir çöküşle çök- verdik. ku"ku"rt 

oaş} Halbuki Türkiyedeki ~e bu ıyor. Fakat yeni Tür ki- k 
h· &atsı t d madenleri buduna yetece ve ~a-
ltlerı n 1 an göze çarpar ted· 

~ e nı " k hancılara satılacak kadar zen~ın· 
b()rııt\tn um ün olduğu kadar dı'r. Bunları icleteceğiz ve yaba -
Q()~kı ayi bilmiştir. Yürüyoruz: Y 

1 J r § l nın kükürdüne artık metelik ver· 1 arı d en eniyor. Köylüye dağı • 
lrı anı I k miyecegv iz.. Ergani )>akırına g~ "33 t ız r boğaların sayısı 
1 e 519 ıı·nce bu maden dünyanın en zen· 
lt .t:ıı. .. u ve damızlık ayğır - ' k .. .. 
~ijt~ı du bulmuştur. 1922 de gin cevheridir. Yolsuzlu. yuzun· 
h ıt l'ed den bu madeni iıletemıyorduk. 
ah e hastalıktan 29 bin k] 

~- an ··ı Demir yollarımız Erganiye ya aş-~t )' 
0 ürken, 1933 yılına ka -

ij~ ilı:>dan d.d. b v 
~ti ı ışme ve oguşma 

~h tıe artık hu yılda vebadan 
an "I ~~eraq 0 lllüyor. Köylü kredi ko-

~~ ili 1 
lerinin sayı.sı 1934 te 659 

tat~ aflllış, sermayesi 3070660 li
' "Ctk Q • lllrştır. 
11._ il.gün 7 " .. "k "'\ f'd agaç ve 7 huyu as • 
~ i,

1
l <tnlrğınuz var. 7 tohum JS • 

li asYonumuz en uyğun, en ve-
'en .. 1 l a.r sag am tohum arı ayırı • 

'~ d : :Yerleştiriyorlar ve köylü -
~eı:g~tıroriar. Yurdun muhtelif 
b,far, tın de büyük s ·_ıolar kuruldu. 
~t k··Ya buğday satıyoruz. Silo -
~ı~ı 0l-'liinün bugv dayını eler, te -

~t ·ı 
~··' 1 açlar, cinslerini ayırır. 
~ h0Ylüyij deiirgin ve bizar e • 
i~~ a!arat ve hastalıklarla bo • 
~İti:1 °tıu. 10 yılda öldürülen çe· 
t· er 3 Ç '1tt~ 65 bin tonu buldu. e • 
~ 11\ l;n temizlenen toprak 251 

t- ~tarı g • . k ~\~ ~mıştır. 
eı,d. '•ıl b\l d . b. . k _ı • " ıhı· evır 1 ıznn enaı '46 tze ~e~·ı· 

j t\nc.ı \ll•· ·1 
1 tşimiz devridir. 

•hd· "sar 
~ . trern,d' vo a. satarak değer -
trı 12 ı •gırn· h 1 \J · 6 1eend· . ız am madde e • 

ıı. I T·· 
B. k" ··r memleketi o an urır omu .. 

kiye, kok ihtiyacının yüzde 70 mı 
yabancılardan alır. Bu yıl Zon
guldakta yarım kok fabrikasının 
temelleri atıldı. Gelecek ~~l ~.u 
f b 'k . 72 000 ton maden komua n a, · 
rü işliyecek, bundan: 60.000 to~ 

k k 500 ton tayyare benzı· 
pnm o, k· 

. 3000 ton yol katranı çıkaca 
nı, 

tır. b 1 d 
V . d' e kadar so a arın a e flm ıy , k 

1 kan Türkıye, artı orman arı ya . 
.. k'" ürünü yakacaktır. Demır oz om .. 

·· mı'Jl·ı ı'ktısadın ve milli mu-ıanayu .. 
dafaanın temeli bulunduğunu bılı· 

Demir sanayii için bütün yoruz. . ] 
ham maddeler, hem de fazlasıy e 

yurdumuzda vardır. O ha~de de
mir ıanayiimizi de kuracagız. 

10 yılda yabancılara demir ma• 

ıatı için verdiğimiz para 
mu l . k 
166.520.000 liradır. Dev etm u. 

·· yılda 125 racağı denıir sanayıı, . rk yapacaktır . 
bin ton demır ve çe ı .. d 75 • 
Bugünkü ihtiyacımızın yuz e 
. . karşdıyacaktır. 

lr11r1ııJa. 1 
l§lerimizle kendi pa-

1~1-ıla. de: .kendi fabrikala
'!ı" gerlend· ·ı · . · \ ,,ol'\tz, .Q ırı mış devrını 

ınıT .. kiyenin garp ve cenup kıyı· 
ur l pekı_..,. __ ._~.;..__.._..,.._..__.~ .... ~----111111111~--~~--~~"""""'~~~~~~~~~~~=::::~~~ ·· orman arı i . 

larında sTu~g~rsüngerleri cihan pi· ilk memlekettir. "Lozandan önce 1 ' Devlet Demir yolları ilanları 1 
~~\)İi J>l ~ .eş Yıllık bir devlet 
~f arııyle ·ııA 

çoktur. ur ve Lozandan sonraki Türkiye,, sa- ı.,_ -------------~---~----=-~-"::":'-
yasalar?d~·~?:e:::~::~imizi kıy • lonu, bütün hususiyetlerile, yazı • 40000 ton EreğJi kömürünün Derince, Mersin, lzmir ve Hay· \ı ltıa, h h nıı ı sanayiin in· 

'ı. \l rana v 
ı:ıır h ragmen en yük· Denı~ 1 ~. Son 10 yılda ka- lan, resimleri, grafikleri, foto daıpaşa limanlarına nakJiye11nia pazarlığı 6 -12 • 934 Perşembe 
I' ız Yer'[ · ~ aPç 1 mış oluyor. Türk l'· tsrnın m .. 1 .. 

\ lir]ti • ag up olmaz az -
l ~ ~'llrta.Yeyı buhranın pençesin· 
~. l'lllış " 1•lita.b~ . . e 0 na, umumi ci-
''•d • ıçınde .. " I b' )~ 1 irık· f goru memiş ır 
' ışa Yerıniş bulunu • 

, ~etıd· 
~tı 1 nıaJ 
~ ltıı~da. d ~mızı kendi iç pazar-
~ 1~ıl\ • egerl d · 

11 ılk .. . en ırme savaşı -
Q~ Yuru .. 

~· ~~ ~ne). k Yuş noktası olan 
1 ~~ı\o~ilrr l Plan" hedefleri ve 

ı~~~I ~tltr} oıan saonunun büyük 
q . acak k d 

S s ~ .. ,)le .. ı.sm~n a en canıl 
~t-;~ll(( Rosterılmıştir. 
l\ SANA Yt PROGRAMI 

tı A.cA M 
6so~llkı~ AL OLACAK? 
o.oo~Ooo, k ı s.s3a.ooo , y ün ipliği 
it . ·Ooo endi r ı .100 ooo d · Ss • y • , emır 

ıı 1g0 O.ooo, ar~~ kok ı.000.000, ba-
~L ·Ooo kukürt 300 oo. ~ ~ 

ıı t.ı ~ 19 • S~H ·· ı . O, kagıt 
~ > tliiı~ 0.000, u ~z 1 .02s.ooo. suni i-

~~~ tı. ao § tşe ve cam ı 250 ooo 
'! s il: o.ooo . . . , 

s~N 43.453 • kımya 2.360.000, 
rf ~I~ tll(( .Ooo Türk lirası. 

*'tıııı~t Ntl~ SANAYi PROGRAMI 
liıı i '1.tt loo o R l<A.ZANDIRCAK? 

Plı~· • Do oo ~ ~ . İt 1 ı , 00 · O metre 35.000.000, 
~l ~ ı ~6~0oo to: ·DOo k ilo 2.500.000, 

ı1 ı ... ~ 60 ·Ooo 2·500.000, demir ve 

metlendırecegız. 43 000.000 lira montajları, rakamları, çizgileriyle günü 1aat 10,30 da Hıydarpaşa işletme mfifettitliii binasında 
g"rt için yabancıya · · t lan bu yenı· devletin siyasi iktısadi ve y:ıpılacakhr. Fazla tafsil.it Ankarada ·malzeme dairesinde Ye ff•y· . 1 ·u temellerı a ı 
ödedik. zmı e 1 kA" t milli her bakımından doğuşu, ku- darpaıada Haydarpaşa mağazasında mevcut şartnamelerde ya· 

· f brikamız, gelecek yı agı (8245) 
yenı a .. de 50 sini vere· ruluşu, yürüyÜ§Ü ve tarih alanın - ııhdrr. 
ihtiyacımızın yuz .. 1.. ku - daki eşsiz mevkiine yerleşmesini 

k 
. On yılda yun u b . 

ce tır. .. . )iği için yabancıya ve temelleşmesini en arız, en 
maş ve yun ıp 120.ooo.OOO ispatlı ve en inandırıcı bir bela • 

d. .... iz paralar, d 
ver ıgım Koyunlarımızın gatla haykırmakta ır. 
lirayı . aşmış~r. kalındır. Kendi Bu büyük ve gereçkten çok 
yünlerı seri v d dokuduğumuz yüksek bir değeri bulunan ve şef-
fabrikalarımız. ~ "'n ipliğini dı· lerı'miz tarafından bilhasaa beğe-
. kumaşlar ıçın yu 
ınce ·ı 0··vülen bu salonun hazırlan-

d alıyoruz. . nı en, . . 
,arı an b' · ce yün ıp- m"•ında emeg"i geçen gençlerımı· 

1 t Bursada ır ın ... 
Dev e brikası kuru - z'ıni adlarını burada anmak bir 

li .... i "Kamgarn,, fa 000 000 
g f brika yılda 1. · . değer bilicilik olacaktır: 

yor. Bu a k Bugün ın- d 'f 1 nl · I'k verece · llmi çalışma a vazı e a a ar: 
kilo .~n~~ ~~rinos koyunlarımız Rahmi Bey (İzmir meb'usu) ' 
celdyun25u 000 kilo yün ver!yor. Doktor Vedat Nedim Bey (Mat.· 
yı a · ) f abrıkası d ) 1 1 

k . (Kaıngarn b ·t Umum Mü ürü , ımaı 
Halbu ı . . apağı istiyor. m ua ' T k'k 
2 500 000 kılo ınce Y .

1 
Hüsrev Bey, (Sümerbank et ı 

· .: d koyunculuğumuz 1 er· Bu"rosu c.eflerinden) ve doktor 
Buyuz en 'klAI' · de ka- ~ 
liyecek ve yünlü istı a ını Valder (plan ve san'at mütehas.sı· 
Zanacağız. . dı' atı ) Ressam Refik Fazıl, Mualhm 

h ktısa Y sı ' · T b' E Fakat artrk cİ an 1 
.. .. Şinasi Beylerle Gazı er ıye mı-

. d d v •ı bir donum d b. bir buhran içın e egı , . . tı'tüıü talebelerin en ır grup 
E k. sanayıcı R O 

noktasındadır : 5 1 bi;likte çalışmışlar, agıp s -

Beşiktaş lcra Daiı'esinden: l tLAN 
Mahpus olup paraya çevrilme- Beyoğlunda Telgraf sokağında 

si kararlaştmlan bir adet baskül oturmakta olduğum 68 numaralı 
ile motoru sağlam lastikleri mev • evde bulunan ve benim malım o. 
cut olmayan bir adet Overlant lan ve cins ve sayısı Beyoğlu bi • 
markalı otomobilin delJaliye ve rinci Noterinden tasdik edilen 28 
ihale pul resimleri mi;şterisine ait ikinci teırin 934 tarihli ve 22740 
olmak üzere 15.12.934 tarihine numarlr senette yazılı olan ev et. 
tesadüf eden cumartesi günü saat yasını tamamen elime geçen para 
ondan 12 ye kadar Beşiktaşta aka- mukabilinde Y orgi kızı Ebyeniya
retlerde 15 No. Iu dükkan önün - ya satıp teslim etmiş olduğumdan 
de satılacağından talip olanların yasa mucibince il~n ederim. 
o mahalde hazır bulunacak olan ı~tef an Sarandi 
memuruna müracaatları ilan olu -
nur. (3925) 

ZAYi - Haydarpaşa gümrü • 
günden aldığım 18 - 7 - 934 günlü 
35544 No.Jı 2548 lira 22 kuruşluk 
ve 6 - 6 - 934 günlü 35241 No.h 
~H2 Fra 65 kuruşluk makbuzları 
zayi ettim. Hükmü yoktur. (3935) 

YENl ÇIKTI 

Gorio Baba 
F iatı 100 kurut 

Tevzi yeri - V AKIT Matbaası 

YENi ÇIKTI 

ilk bahar Selleri 
-.ııı ·Ooo ton 12 
1Q lJ t on 

1 
.000.000, yarım 

~ 0.o00 •
0oo.000 •000.000, bakır 24.000 

emleketlerde bacalar sönerken ' man, Foto Rasim, Mücellit H . Bre· 
~raatçi memleketlerde yeni baca· ı'fteld Beyler i~in tekniğini, Nec -
z ı · .. hace • 
Iar türeyor .. Makine erın mu . mi ve Niyazi Beyler yazılarını, 
eti sanayi memleketlerinden zıra· M~rat, Ali, İsmail Beyler bu tarihi :t memleketlerine doğru akmak - salonun marangozluk işlerini ha -

Z. AsJanyan 
§ Liman cüzdanımı zayi et • 

tim. Yen isini çıkaracağımdan es
kisin~n hükmü yoktur. (3938) 

Rizeli Yusuf Osman .. 

Fiatı 75 kurut 

Dağıtma yeri - Vakit Matbaası 
l iı:ı; kSğıt' kük ürt 5.000 ton 

§ 1927 SeneainJe almış oldu -ao0 it a00 ıo.ooo ton 5.ooo.ooo. 
ıl ~ ~So totı a50 ton soo.ooo, şişe ve 
ı .__-.oo0 ·

0oo, ·0?o. porsölen 750.000 
tadır. . 

Artık yarının cihan .sana~ı .. ve 
şarmışlardır. ğum Üsküdar 35 inci ilk mektep YENl ÇIKTI 

~~ • 'il nsıt .. l f ' ı '~ S Pt!rf' su ırik 3.500 ton 
~t·Ooô Oo torı o~~at 3.000 ton 400 .000, 

·~ ~0tı. 6Q .,.,uv.ooo. idrec kayma-
, 

1 ~, 0
·000• Yekun: 14.000.000 

. t memleketi diye ikıye bolun· 
zıraa 

.. "' bir dün.yası olmıyacaktır. 
mu~ . ı 

Türkiye cihanın bu y~nı o. u -

b. devlet pros· ramı ıle ııren 
fUP& ır 

Milli lktısat ve Tasarruf Cemi· 
yeti bu değerli sanatkarları ö -
vünçle kutlulamak lazımdır. 

Ankara: KADRİ KEMAL 

şahadetnamesini zayi ettim. Ye • Engerek Düğümü 
nisini alacağımdan eskisinin hük- Fiatı 60 kurut 
mü yoktu1 . T 

1 evzi yeri - V AKIT Matbaası 
nkılap lisesinden Avni -------------..: 
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Liıkapların, ···ünvanla~~n geçmişe '1 

karıştığı Meclisin unutulmaz celsesı 
~ -4-

Ziya Gevher (Çanakkale) -
Efendim, bu madde hakkında 
bir ıöz söyliyeceğim. ' Mühim 
bir noktaya taalluk ediyo~.·· · · 

Reis -· Madde hakkında bir · 
takririniz yoktur. Madde müza
kere edilmit, timdi reye arzedi- . 
lecektir. Sizin faydalı gördüğü .. 
nüz her hangi bir teklifi yapma
nıza birinci maddenin kabulü 
mani değildir. Bir takrir yazar
sınız ve bundan sonra bir madde 
olarak kabulünü istersiniz: Reye 
konulur, kabul de edilebilir. 
Teklifinizi yapabilirsiniz. 

O halde birinci maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul ' edenler .. et
miyenler... kabul edilmiıtir. 

lki~ci madde - Sivil rütbe ve 
resmi nİ§anlar ve madaJ~ 
kaldırilmışbr ve bu nİ§an, ma -

dalyalann kullamJman yasak-
tır. Harp madalya(an bundan 
müstes~adır. Türkler yabancı 
dev.Jet nitanlan da tqıyamazlar. 

Reis - Tank Usun bir takri
ri varClır. 

- ıahıtların bütününü yazıyoruz - ". 
mirallerin derecelerini gösteren dim, maddenin okunan ıekli, Ge
unvanlar da deniz mütürleri un.. nerallara da amiral denilebilece- · 
vanlarınm ve diğer askeri rütbe- ii suretinde bir mana veriyor. Bu 
lerin kar§ılıklan Ali Askeri ŞG- m•na çıkmamak için ferik ve'." 
rası kararı ve icra .Vekilleri lie- 1• liva olanlara denizde bulu -
yetinin tasdiki ile konulur. nurlan& amiral denileb~lir, tar-

~ei~ - Müatlea v~ mı efen- · zında bir teJ" olsun. 

dim. Kizmı (Diyarbekir) - Efen-
T ahsin (Aydın) - Maddede dim bizim encümene veriniz de 

amirallar hakkında bir fey yok.. hemen ,imdi çıkaralım. 
tur. Dahiliye Encümeni M. M.~ 

(Ali Ş1ira tayin edecek se• Şükrü (Çanakkale) - Madde -
leri.) · nin tahrir tarzı mabadı temin 

Abdülhalik (Erzincan) - eder. Birinci ve ikinci f erikle • · 
Kanunda, Ali Şiiraya bırakıla • re, livalara General ve bunlar

cak kıınn miralaydan hatlar Ami· dan deniz ıınıfına mensup olan 
ral iÇin maddeye ayn bir fe)l' ıenerallara Amiral denir, Mü-
koymak lazımdır. türe mukabil maretal denir. 

Dahiliye Encümeni M. M. Şük· Müdaf aai milliye Encümeni 
rü (Çanakkale) - Miralaydan mazbata Muharriri Kizım (Di
baılayan kara ve deniz askeri yarbekir) _ Bu maddeyi müda. 
rütbeleri hakkında Şurayi Aske- faa encümenine istiyoruz. 

· ri karar verecektir. 
Rf'iı - Madde Dahiliye En -

Salihattin (Kocaeli) Efen • cümenine gİrmİf olduğu için o 
dim, niadde denk değildir. De. encümen müdafaa ediyor. Dahi-
niz kuVvetine mensup olan ami .. liye Encümeni föyle teabit et-
ral hakkında maddc,,e sarahat miı: 

Y
, b Bqkanlıia yok. Hava ve kara erkim için Madde tekrar okundu. 
a ancı niıanlanmn alınma- . wahat vardır. Bunun· bir ıiok- .. 

u yasak olduğunun maddeye ' (Deniz ımıfma mensup gene-
kestimıe olarak yazdmaamı dile- san olduğunu mazbata muharri: 'rallara amiral denilir.) 

.. 

ri arkadatımız kabul etseler de 
rim. , Tank Us 

bir tek kelime kanuna girse. Aa-
Tank Us '(Giresun) - Obür 

arkadqmm teklifi ile aramız • keri ŞUranın vereceği karar ~
ralaydan mülazime kadar olan 

Dahiliye Encümeni mazliata 
mluharriri Şükrü (Çanakkale) 

- Bu üçüncü fıkra olarak kona
caktır. 

Yeni Çıktı 
••Dun ve ıar1n,, tercUnte kUlllyahnın 17 inci ,fi' 

da hir fark vardır. O (taşıya • askeri dereceleri göstermektedir. Reis - Madde lnıdur. 
Abdülhak (Erzincan) - U

fak bir t•Y söylemek lizmı ge • 

• • • 
mazlar) diyor, ben (alamazlar) Amiral da bunda dahildir. 
diyorum. 

iSTATiSTiK 
Hasan Fehmi '(Cümüıliane) Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Efendim, bu noktanın tenvirini (Muğla) - Amiral ya livadır, 
ya feriktir. Bugün kendisine pa- liyor. Deniz sınıfına mensup o-

rica edeceğim. Hariciye memur· lan liva ve feriklere amiral denir 
farına ait te§kilit kanunu 0 me- !& denilmektediT. Burada birin- , 

· ·k· · d fer·kl v r demek Iazımchr. Burada gene • 

Yazan : Andra Lige• 
Türkçeye çeviren : Suphi Nuri 

Fbrab ao kuruı - D•latma 11•1 H\IAKIT" -·~ 

murlara bir takmı unvanlar ver- cı ve ı mcı erece ı er a • 
mittir. Sivil rütbeler ~urada lağ- dır. Fırkaya kumanda eden li- ral yoktur. 

lıtanbul - Anbra Caddoai 

vediliyor. Esasen mevcut degı"'·ı. vanm derecesi batkadır, kuman- Şükrü '(Devamla) - Zaten 
d 

· · d • 1..--kad kara kuvvetlerindeki liva ve fe. :ıakeresi cereyan etmektedir. Di .. 
dir . . Tetkilitı esuiye sinesine a etmıyenın erecesı ~ ır. almadığı- için ubiatiyle lfiıküm- Tıpkı Amiral da ·ba,.ledir. Ali ..nklere general unvanım bu ka- ğer encümenlere gitmesi bir takım 
süzdü.. Bu ikinci madde ile ha· Şiirayı Bi~jnc;i Feriklere, mira - . nunla izafe ediyoruz. Denizde kayıt ve tartlara tabidir. 
riciye memurlarmm rübteleriniu laylara, kaymakamlara, müla .. de liva ve ferik varsa bunlar da Ha~ Fehmi (Gümüthane) -
lağvı da kastediliyor mu? zimlere derece tayin ve hüktimet amiral unvamnı alacaklardır. Meıleie teaUuk eden bir hükiim-

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya · ele tasdik eder. Mesele hallolur. Maksadmuz budur. (Deniz gene- dür. . . 
:<Muğla) - Hariciye memurla_ Yalnız deniz kısmında deiİJebi- ralı denir mi, sesleri) Ben aaker Süleyman Sırrı '(Yozgat)...:. E· 
rma verilen unmanlar memuri • )ir dereçeyi korken buna amiral 'olmadığım için askeri tabirleri fendim uaul hakkmda. ' Bir kanun 
yet unvantmdır. Mebusİuk ·gi- denilir. Şimdi ayrıca ahkam ko- bilmiyorum. hakkinda verilen müıtaceliyet ka· 
bi, katiplik gibi, !eflik gibi rüt- yacak olursak Ali ŞGranm aali.. Ali Rıza (Kastamonu) - E- ran bir defa müzakereye tabi tu• 
belerdir. Bizim kaldırdığımız hiyetini"tahdit ebni§ olacağız. fendim, deniz zabitleri: Müli • tulmaıı demektir. Bu o demek de-
Ula ·evveli, uli aanisi vezirlik Salih Cimcoz (l~tanbul) _ zim, yüzbqı, binbap, binba· ğildir ki, baflca encüntene verile. 
gibi sivil meD)uriyet paye ve riit- Efendim, bu kanun ~iı gün . ııya korvet kaptanı, kaymakama mez. Müdafaa encümeni istiyor, 
helendir,. ne kadar bahriye liva ve feriki fırbteyn kaptanı, miralaya kal- gitsin ıe1m. 

Hasan Fellnıi (Gümüıhane) varsa bunlann hepsine general yon kaptanı denir. R~iı - Bunun için heyeti u -
- Hariciye memurları filen o demek mecburi olacaktır. Bura- Liva ve feriie de amiral denir. mumiye karar verebilb:. Ben doi· 
lllemllriyette bulunmadıktan za- da amiral kelimesini de kullan. Madem ki encümen: Askeri rudan doğruya tekrar ed:yonun, 
IDllD da o unvaıu taşını~ İıakla- mak icap eder. Akai takdirde ŞUr& generallarm derecesini ta• gönderemem. Bu Jlyiha Dahiliye 
nı haizdirler,. · Bu da doğrudan , karı•ıklik olur. yin edecektir, diyor. Amiral • CI ~ bed' ç s- • encümeninde tetkik ediluıjt ve o-

oa . ... ya rüt ır. ünkü o zat Reis ...:.... Buraya bir fıkra ko- lann da derecMiıli onlar tayin 
sefir olmadığı halde ıefir ve kon.. edecektir. radan ıelmittir. Ve o encümen~n 

nabilir. Deniz menıuplan için kl f 
solos olmadığı halde orat elçi General yerine Amiral tabiri ko• Nasıl liva ve ferikleriıl derece- te i İ müzakere edilmektedir. 
rütbesini haizdir. Binaena1ey'1 b·ı· ıi Askeri Şuraca tayin edilecek .. D:.er hir encümen de tetkik;nı 
kanun nakıstır. · na 1 ır. 

h 1 E 
· M M ıe, bunlarm dereceleri de A..keri · iıtiyorsa, heyeti umumiyenin re • 

Dahilı"ye Vekilı" ş::ı..:.:: KaVsıı Da i iye ncümenı . • . d ~ 
UAl'U ·~- Şük (Ç akk ı ) E t Ştirada tayin edilecektir. yıne·'arze erız; karar verirse gÖn· 

(Mafla) - Bu kanunun onlara .. rü an a e - ve e - derilir. 
taalluku yoktur. Onlar fahri fendim. Birinci Feriıe gene generaldi-

R 
· M dd " 1 1 yoruz. Madem ki, bunlarİn rütbe. Reiı .- Evveli encümene Ye • 

unvanlardır. eıs - a e ·foy e o uyor: 
O. ·· ·· dd Asken· ru''t lerı· Askeri Şurada tavin edilecek· ·rilmesini iıtiyen tekl:fi reye koya. 

Reis - Hakkı Tarıkm Nişan- çuncu ma e - • ~ ~ 
larm kabul edilmemesi hakkıiı- belerden adm baıma gelmek ü- tir, Am!rallann ki, de yani bahri.. cağım. 
dakı teklifini reye arzedeceğim. zere Kara ve havada müşürlere yelilerin unvanı da orada tayin. Recep '(Kütahya) - Encüme. 

Teklifi uçarı dikkate alan • (Mareşal), Birinci Ferik, Ferik edilir. General ve saire gibi keli. nin cabuk ıetirmeaini r!ca ederiz. 
lar ... Alnuyanlar... Teklif nazarı ve lival:ıra (General), denizde melerin kullanılmuında mana Reiı - Encümen üçüw:ü·mad. 
dikkate alınmamıştır. birinci ferik ve livalara amiral yoktur. . ' deyi i-ıtiyor. Kt.bul edenler .. etmİ• 

Maddeyi aynen reyinize arz denir. Cenerallerin ve amiralle- Yusuf (Denizli) - Miidafaai yenler .. kabul ed~lmittir .. Oçün .. 
ediyorum. Kaôul edenler .. Et .. I rin derecele.rini gösteren unvan- M'lliye encümenine gitsin ve tet· cü maddevi M:lli müdafaa encü .. 
miyenler.. Madde aynen ·kabul 

1 

larda deniz müıürleri unvanları- kik edilip gelsin. men;ne yeriyoruz. 
edilmi~ir. nın ve dığer askeri rütbelerin Reis - Al Riza B!ly, bir takrir · Recep (Kütahya) _ Bugün 

üçüncü madde_ Askeri rüt-
1 
kıuşılıklan Ali Askeri Şôriıaı ka~ verin'z, .-eye koyalım. get=ri'meaini rica ed'yorum. 

belerden adın hMına gel1J1e~ ·Ü· ı rarı ve icra Vekilleri Heyetinin Hasan 1-ehmi (Gümüthane) - Reiı - Müzakereye devam e-
:ı:ere Kara ve hava mütürlerine tasdiki ile kcnulur. Efendim, encümene gitsin, aür- diyoruz. · 
(Mantai), Birinci Ferik, Ferik. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya atle tetkik edilir, bet dakika son- , Bundan son:ra. Milli müdafaa 

911 tm!ara (Ceneral), Denizde (Muğla) - Ceneral '\.e amiral • ra gel'.r. enclimen;ne g"dip tekrar heyeti 
Birinci Ferik, Ferik ve Livalara la•. R l D h'l' · • es - a ı ıye encümenın - umumlyeye gelen llcüncü madde 
.(Amiral) denir. General ve A- Tank Us (Giresun) - Efen- den geçmittir. Şimdi bunun mü. müzakere ve kabul edilmittir. 

İstanbul asliye ma 
üncü hukuk dairesinden: 

Milli Müdafaa Ba 
rafından Beyojlunda 'tı 
108 No. lu hanede Bo 
kerlik ıubeıi memuru sa 
kait yüzbatı Mehmet o"' 
ve Oaküdar~a Rumi Me 
mahallesi Doğancılar c'-" 
43 numaralı hanede 1'!'t 
vazmı mektebinde yüz 

Hakkı aleyhine ziyad 
verdikleri 1287 lira sS 
~haili iıtegiyle açılall
nunıaratı davadan ötütii , 
Joyhlere daYeliyenin il ~~ 
mıı olduğu halde tah T~' 
ıinde gelmedilderindflll.Af 
veki'li 11yaplarında ~ i'r~ 
rasına ve ,.anımdan ~~ 
ettikleri hesap varak.,S ~ 7-,. 
de bir suretini b~ro~ J} 'il, ~ 
koyduklarını ve baP"'" ~ ~ I ' 
bı ıubutiyeleri olnıad ıı-~ ~ 
lardan bahıile v~ ~ ~ 
mit addile muameleli .- , j, ~ 
rının tebliğ:ni iıteısJ\,1J,tetİ' 'I 
hakimliğince müdd,a ~· 
yaplarında tabki~ 111' - ~ 
ııyap kararmnı i::; ~iıa' t 
ve tahkikatın 3.t. ~ii ;~ 
sadüf eden pert•ll'be rifdllt 4, 
de talikine karar :~le ~ 
tundan karar veÇ üdd_.l•f 
simleri yazılı 111 u
aynı gÜll ye ayni _.. add.ti . 

l . .,.. ... . 
ye gelmedik •" . a bır 
. • diklerı .,,, . · :..tc 
ıtıraz etme diiıJerı '; 
kanuni ıönderlll;.u. aeıc1ı1Jt 
vakıaları kabul ela f"',,.~tl 
kikatnı ,.,_,Jarlll 1 "''"' 
ve mah1'ell'ef8 1;:.~ 0hıııot'·) 
cakları ilanen te ·• (3931 
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·.ıo.<ıp;rpAq nanlnpto (q.<:.ı§ rou 
-!..\~snH) ~pup:.ıs:> (~~pq~rı duıv ~• 
'tlil..L pıoıpn..<ez:ı:» u:ııox ı:ı.<pqeo ?0

..\ 

.1ze.< nun~npro ried se.<ıı U!q U!ı{.-ısnH 
muried U!A:l9t!H nq lUOWW'IU!) (Z) 

·ıuoMınl!) (l) 

~- .~ "- >'tr bed ~--==";...::ı:==;::::.:===-=-=--==-==-
tı.. o a:a,___ eılanı da ket başsız kaldı. Zeydanın Ahmetten 

ba§ka Abdülmalik, Velit, Mehmet teyh 
adlı üç oğlu daha vardı:. Bunların .ilk 
ikisi biribiri ardmca hükômete geçtJler 

•!lt-J ~'"ltı 0 1~ &ablınuma mani 
\..:'

1lrd1 ına at-ı ·· ·· , "lfltı • (1) .E ~· goturüp Salede sa· 
~~ llıii,"tlan «er SaleliJerde Faı ıııl· 

ilrr röt·· a~tına uğrarlarsa aJdıkla· 
urup Ce . 

~ 
zayırde satıyorlar· 

ale l"e. 
b.. it 1sferi C . 
··ı\L ltıailte ezayır korsanlariyle bir· 

-.rd ı-e •ahil' · '>., ı, {2) •erıne akınlar ya· 

~.~a~~~kte Zeydilb iy· k"" .. b. .d 
>"~~ Qu uınet d , ı otu ır 1 are 

s:\ıod~ llıı daha k e erken şimalde Fas 
. ile h''kA anşıktı. İspanyolların 

\ •ııt u urnete 
~ llıenfuru geçen Meemun 

~~ deı Çete] • olduğundan cihadı 
Sta)tı {S R ennden biriyle döğü-
t~~. te Öldij.ecep l022 • 21 Ağustos 
~"- filkilt Ah Yerine oğlu AbduJJ;.:.1 
~ı~ '<ttll f dullah dah ·1d •-· ~."''ad n-ıat b ı eau karışık· 
. ld1 

1• C.e ulup ta hariçle me§gul 
it~ • ,., ne F •• h . 
1 )""' ~Ylernıeı . :ıe nne kapandı 
~ ·q l r tetin h 
~~ 11l ~ .. ~ iltlalini •

1
A er tarafında her 

11t \l"l'lliirı ·· 1 an ediyordu. Abdul· >t... teçi u Fas h .. 
-·1ıı, ~l'lled !e nnın eski kısmına 
~ t-. 0 tlu A::ii~JOJ~-1622) de ölerek 

~ "~~- hakinı ına!ık geldi, Fakat o 
li, V htt k olaınadr. (1036-16Z6) 

~l ~~~~İıi y:~~etsiz hükümdarı götür-
1 ~idi. ı,tlıeti l u. Zeyd::ırun oğlu Ah
tt, ~ t ıtkıtt ~ c .~eçinnek için koşup 

,_. •ırada ı e..ı bunu tutup hapsetti· 
)ı(I) öıc eydan da ölerek memle· 

fa, ( Ust J{ -
q'iılt~gtd 1"a8 ha~~· ~'Iünşattüs selateyn 

• ll ı- tarı.: l ınune namei humayun 
ı.ı l'aıı. evendJ . . tı .. Sı~ıa d er emır hilafına ola-

·ıı ı:ı:ıt" r <tn e 
1 ~~r·ı· llrup t mred oğlanların esir 
~ 1 111 <ıtafı h . 

tı t>ra.q te ltork §~ anemden emır 
~ ıtı~t· il. Satt up esırleri Fasa gönde-
t>. ıtıitı trı Yor l 
~ "'l'lrı· İtlak armış. Bi.itün Fransız 

h. ıı.. . ına em . . ~ d 
~~ "t1% •tın or rımız oldugun an 
a, ıı l't Yıp \' ~Ya getireceg·i üserayı 
"' caıı e bıır·ı ~.~~ili ta tia • 11 ot diyarda mc\.·cut 

11~ıı ~il.hı t l ~sını da itlak edüp Fran· 
, \ııı • arıın d 
'~) ilht n an varan adamı ile 

ı~ r· ıne . 

ve ikiıi de öldürüldüler. 
Şeyh Mehmet 15 ramazan ( 1045) 

(22 Şubat 1636) da ıultan olduğu vakit 
hükmü Merake§ ıebriyJe mezkur eyale~e 

"nhasrr kalınııtı. Suı mıntakaaı bır 
mu "d. r-~ 
takım mürabıtların eJinde ı ı. .__... t' 
mıntakasında(Faı) ve (Hibet) müsteına 
olmak üzere Elayaşi hakimdi. Tadla ~e 
Atlas d~ları mürabıt Ebubekir (Delaı) 
nin oğlunun elinde idi • 

Tafilatda Sicilmue terifleri vardı. 
h -ebnıet evvela El'ayafiye darbe 

Şey ın I . . k 
k istediyse de Türk enn ıte arış· 

vurmadan korktu Delailere döndü; fa· 
anasın • · M 1 d4 mağlup olarak geldı. cra· 
kat on ara Er . nüfuzu· 
ke kapanıp oturdu. ayaıı .. .. .. 

ıeb.. "'Itu"yordu Salcdeki Enduluılu· 
nu uyu • d ~ k 
terle bozuıtu ve onları darma . agmı 

1 
.1• J r Sale korsanlanyle ve 

etti. ngı ız e • . l d . • . . eçinınek ıstiyor ar ı . 
Cezayırhlerle ıyı g . . aledeki Endü-
5· naleyh El'ayaf• ıle S 
ınae . l , . ba ..... hrmaia ç.alr~tılar. 

lüı mubacır erını ·~ . 
1 ilizler 20 Zilkada 1047 (5 Nısan 
ng • •1 b' mukavelename 

1637) de El'aya§ı ı e ır . .. 
, ukaveh:nmlede lngılter-

yaptı.ar. Bu m b d tutul . · merte e e • 
kralı ile El'ayaşı aynı 

muıtu. 1. d k ' 
1 •- anlarının e ın e ı 

El'ayaşi Sa e »orı w hh "t 
İngiliz esirlerini geri vennege taad' u. 

·~· ' b" mukavelcnamcnin ye ıncı 
E"tügı gı ı · d k · 1 ngi· 
maddesinde Tunuı ve Cezayır e. •.. . 

. • d b' al iadclJ uzerıne Jjz eıirlerını a ı satın ıp 'ki .• 
almıttı· Fakat konanlu rnütte~ı eıl~n1 

. l . rmed1Jer. n· 
feda etmediler ve esir en ve . k" 

·· .. bmanda 1 

gilizler nisanın onuncu gunu 
· · • batırmağa mec· birl;3Ç lıonan gemıunı • 

bur oldu)ar. Merakeıten gdmıt ol~n es• 

•ıf;ı l 4a}'dod ırsaı cdcsiz. 
6~ <in naklen Ökiist Ktır 

Vi k~idlerden biri meseleyi hallettı.l C~· 
• irde ıatılmış olanlardan maada ngJ· 
~y • • • • d olundu. J ngi'izlerle ola:ı 
lız esırıerı ıa .. e . Jdr Fakat El'a· 
r.ıukavcle munfesıh sayı. • . . d. 

. • artttt konııınlarlR ıyı geçmeme · , .. şı . 

(•tı 1rl'1"Cl 

..nu ıtr ~ııAae ı ~fi" UJ(ll}I ı:ı.<pqeo) 
J:!Cl:llf t:ıtA:ım ıı:ı.tmA Td 

.l!Wftu I!~q pzeq QlôlUIW<llJ 

•t:ıWJl:ı {it Jt:ı :ıA UfeqJ:;J itA 11q:ı9 wy 
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Saleliler d.ı:ı Delailerle birleterek EJ'aya. 
!İyi öldürdüler. ( J) 

Bundan sonn Sa!e Endülüslüleri çek 
kuvvetlendiler. Türk korsanlariyJe 
hüsnü münasebetleri ve dütman bıruti

yan gemilerinin takibinden kurtulmak 
için Türklerle biribirlerinin bayraklannı 
kullanmaları onlan en iyi Türk ajanı ya
pıyordu. 

El'ayaıi öldükten sonı-a Delai!er 
(Fas) ta hakim oldular. Fakat daha 
(1048 - 1638) denberi Hutbe Osmanlı 

padi§8hr namına okunuyordu. (2) Me
rakeşte ıeyh Mehmet Merake§ ıehriyle 
civanna hakimdi. Müı-nbıtlar ve :r.avi
yclerle pek zorlukla çarpı9ıyordu. Şeyh 

Mehmet muhaberahnda diyor ki (Riya, 
hiyanet ve ihbaras menbalan zaTİyeler, 

rü~atlM, fonduklardır) Şeyh Mehmet 
(1664 • 1643) te ölerek yerine oğlu Ebül 
Abbaı 1reçti İte de vasisi olan Abdulke
rim muamileyhi öldüı·terek hükümeti 
kendisi aldı. ( 1070 - 1659) 

Abdülkerin1 Şüre!adan değildi. Bir 
ıülalei hükümdan kuramadı, Saadi tenf· 
Teri sülaJeıi de söndü. 

Fası hakim olan (De!ii) mürabıtları 
mııgrip eyalctinde nüfuzlarını genitletti
Jer. Fakat bu ııırada Sicilmasedc yeni 

biı· kuvvet doğuyordu. Bu karışıklık 
sırasınJa Türkleı- Fası pek kolay zapte • 
debilirlerdi. Fakat Cez:ıyjr de anar§İ 

içindeydi. Fası kurtaran bu anarşidir. 

1 s tanhul pac:!itahlan buralara pek uzak 

olduklarından darbelerine kafi derecede 
vuzuh veremedi~er. Cezayirlilerin te!

vik ettikleri İsyanlar cenupta, ıükut et

mİ~ti. Fakat tafilitta ve Atlas dağların

da ve ıimal mıntakaıında bütün ,iddetiy. 

( 1) Öküst Kur. 

(2) Oğust Kur, Türk hükümdarları 

namına hutbe okunduğu tarihi (1048) 
olarak gösteriyorsa da daha çok evelden 
heri Fas hükümdarları Türk tabiiyetini 
sbul etmiş oldukları cvelce yaedmı~tır. 

?49 

le berdevam iJi. TurkJerin bu hueki
tm aluü)ameline uğrıya.rak Sicilmaıe 
ıcrifleriyle uiiraıacaklan zaman uzak 
de;ildi. (3) 
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PAŞALAR DEVRi (Mabat) 

Yuıuf pa§ıı - 1041 Kibili isyanı -
Tunuıla bozuıma - Hüseyin P•ta -
Frantızlarlıı - Müzakereler - Sanaon 
Napolyonu ıergüzeşti - Olüsü - Kor
sanlığın en yüksek·devri - Kul oğulla

rının isyanı - Perdanrn eıir almağa ee
li~i - Susuf paıa - Fransızlarla müzıt
kerelerio kesilmesi - Koraanlann yap
tığı Ali P•ta - Fransızlarla düıtmanlık 
Baıtiyonun tahribi - Avlonya felaketi 
- Kabile iıyanlan - Baatiyonun tekrar 
kurulması Hüseyin pa,a (2 defa) Ebu 
Cemal Yuıuf paf8 - Fransa .muahedeyi 
tasdik etmedi - Kabile İsyanları söndü 
- Bursalı Mehmet paıa - Ali Recinin 
yaptıklan - Ahmet Ali pa,a - Papaı 
Tunuslular. 

Yuıuf paşa geldiği vakit (Kabili) Jer 
gene iıyan etmi,terdi. Hudut meıeJe -
lesinden dolayı Tunusla Cezayir arasın
dn çıkan niza bu ülke!erde ilk karde, 
kanı akılıyordu. Yusuf pata bu kavga
dnki fecaati takdir ederek meıe)eyi iyi 
bir surette halletti. (4) Reisl:-r daimi ıu
rette ispanya, ltalya, Portekiz layılartnı 
vuruyorlar akınlarmı lılindn ve İngilte
re ıahillerine kadar uzatıyorlardı. (5) 

Framız konıoloıu Blanıar hediyele· 
riyle Yunuı pa9aya yaranmııtı. Fakat 
konsolosun paf8ya dayamnasr reislerin, 
yeniçerilerin onun aleyhinde bulunmas1-

nı mucip oJmuttu. Divanda konsolos 

hakarete uğradığı halde pata onun lehin-

(3) Oguıt kur. 

< 4) Tunus bahsine bakınız. 

(5) Türklerin dı~ denizlerdeki akın
ları bahsine bakınız. 
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de ufak bir harakette bile bulunmadı. 
Blqtar bu hakaret tamir olunmadıkça 
vuifeajne devam etmiyeceğini IÖyleyİn· 
ce demire vurdular; fakat yinni dört ıa
at ıonra serbest bıraktılar. Vazifesini 
görmeğe devam etti. Bu sırada Yunus 
Pll§a tebdil edilerek gene eski beylerbeyi 
Hüseyin pa§a geldi. ( l) 

Cezayir divanı esir clüıerek Fransız 
galerine konulmut olan TürkJerin geri 
ıönderilmesini iatemekten vazgeçmiyor-ı 
du. 

Bu arzulanmn kabul olunmadığmı 
ıörünce Fransız ınallanna haciz ve Fran
sız tebaasına ambargo koydular. San
ıon Napollon krala, Rİ§liyöye esirlerin 
geri gönderilmesini yazıp duruyordu. 
Fakat esirlerin geri verilmesi güç İ!tİ. 

Galer sahipleri her eıire yüz egü istiyor
Jardt; kimse bu parayı vemıeğe yanat
mıv.udu. Esirlerin İçinde be! altı tane 
rle mühtedi vardı; bunlan iıe hiç ver· 
mek iıtemiyorlardı. Hiristiyanların 

mühtedilere çok fena muameleler ede· 
ceklerini bilen Cezayirliler bunları geri 

almak i,in çok İnat gösteriyorlardı. Ce· 
zayir}j!er tarafından tevkif olunan Fran
aıı tüc:ear ve aemieileri de çok fena va
ziyette idiler. Eıir sayılmadıklanndan 

kimıe kendilerini beslemiyor ve ser· 

beıt olmadıklarından çalı~amıyorlar, ve 
adeta dileniyorlardı. Konsolos Blanıar 

bunların bir kaçını kaçırdı. Cezayirliler 
derhal konıoloıu kürek zindanına attılar. 
O zamana kadar yalnız ıehir dahilinde 
nezaret altında tutulan Fransı:dara da 
demir vurdular, ve ıüç İ§lere koydular. 

(3) Hüseyin paşanın 1937 ve 1039 
tarihleri yazılı kitabeleri vardır. Bundan 
.;onra Hüseyin beyin ismi yazılı kitabe
nin tarihi (1042) dir. Binaenaleyh Yu
nus paşanın beylerbeyliği 1041 ve 1042 
seneleri arasında ve yahut o seneler için
dedir. Gabriyel Kolin Hüseyin paşar.m 
kısa bir !aırladan ıonra tekrar beylerbey
liğine tayinini yazıyor. 
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Cezayirliler esirlerin verilmemesini mu· 
ahedelerin mamülünbih olmadığına hük
mederek bütün Fransız gemilerini ve 
tayfalarını ganimet saydılar. Korsanlar 
Provenı sahiline saldırarak esir almağa 
ba!Iadılar. On iki kadar Fransızm ka
çınlması iki bin kişinin esirliğe düşmesi· 
ne sebep oldu. Blan~ar bunlan kendi 
münasebetsizliği neticesi olduğunu anlı
yacaiına Sanson Napolyonu itham edi· 
yordu. Sanson ise hem efkarı yah,tır. 

mıya çahpyor ve hem de esirlerin geri 
verilmeıini Fransaya tekiden yazıyordu; 
Kral cıirJerin verileceğini ve (Bin altı 
yÜz yirmi sekiz) muahedesinin tadili la
zım gelen maddeleri hakkında mahrem 
talimat almak üzere Franaaya gelmesini 
yazmı!h• Fakat iki sebepten dolayl 
Sanıonun hareketi gecikiyordu. Evvela 
'imdiki gergin vaziyetin muahedede ta
dilat yapmağa müsait olmadığını takdir 
ediyor; saniyen: Hayli zaman gaybube
tini İcap eden bu seyahatten evel tabar· 
kadaki Cinevelilerjn Franuz müessesele
rine vermeğo çahıtıkları z:ararlan orta
dan kaldırmak istiyordu. Zarann izalesi 
için çare olarak bir bulanla bu adayı 
almağı kurmuıtu. Lomellini ailesinin 
imtiyazlı arazisini müdafaa etmekte olan 
istihkamda ekmekçilik eden bir Ceneveli 
ile Sa~son uyuşmuıtu. Bu ekmekçi para 
mukabilinde istihkamın kapısını Fran • 

sızlara açacaktı. Sanson Bastiyondan 
ve (Laka)) dan Tabarka istihkimında 
bulunan muhafızlar kadar asker topladı. 

BaGtiyonun idaresini muavini (Françoiı 

D'arvieüx) ye vererek askerlerini gemi· 
ye bindirdi. Karanlık bir gecede adaya 
geçti. Ekmekçi ile kararlaştırdıkları i,a. 
reti verdi. (2) Ve kendisi de askerleriyle 

beraber istihkama doğru yürüdü. Hen
değe geldikleri vakit ekmekçinin ihanet 
etmit olduğunu anladılar. Çünkü müt
hif bir ateıle karıılandılar. Sağlar ve ya• 
rahlar gemiye döndüler. Sanson başın-

(2) Grammont. 

\ 
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l:auldıı. lki foyh biribirine saldırdılar. 
Ebum.ıt•Ui matlup oldu ve öldü. Ta
raftar-lan dafıldr. Yahya Merakeşe gi
rerek Ziclan ıene hükumeti eline aldı. 
(1022-1613) (1) 

Endülüıten ıon İllimların çıkanldı
iından bir kıınn ahali gelip (Sale) cihe
tiııd• yerl•ınıiı ve kendilerini mahveden 
lıpa.nyoll.ra lr.arıı çok tiddetli korıanh
i• 'baıJJnUılarclr. ( Hl10) ela miktarları 
epeyce ~oialmııtr. Faı hükümdanmn 
nı•ısqliyetlerinclen istifade ederek kale
yi aapt vo iıtildallerini ilin ile Türklerin 
teıkilitını takliden 'bir divanla idare o
lunmağa 'batladılar. 

Zidaıı ltunJarla l.\iraımak istemiye • 
relc bndilerine idarece muhtariyet ver
di. SaJeliler ele pervasızca korsanlığa 
koyıddıdar. Sale muhtariyetini kuran 
Şeyh ölünce aha!i (El'ayaıı) isminde bi
rinin tayinini Zidandan rica ettile:-. 
O dt. ını.rv.ıt.fsk buldu. Fakat hiriıtiyan
Jap El'ayaıiyi istemiyorlardı. Zidan ü
••rinde tesirat yaptılar. Zidan EJ'aya
ıiyi t-.tt .. nnak için (Aei\,i) iımincle biri-
sini s.ı.,.. kumandan yapıp gönderdi. 
Bu sırada .hiriıtiyanlar Sebu nahrinin 
depize döküldüğü yerde (El Hak) mev
kiini ellerine 11esinniılordi. Salaliler 
(Acib) in (El Hak) daki hiriıtiyanlara 
yarClım ettiğini bahane tutarak onu öl
dürdüler. (El hak) a hücum ettiler. 
Hiriıtiyanlan tepelediler. Birçok esir
ler alcbla.- ve reislerini Cezayir paıaıına 
yolladdar. Bu hal El'aya,inin Cezayirli
lerle münasebettar oldujunu gösterdi. 
Bu vaka Ef,uımhalli ile Yahyaıun dö
iüıtüiü zamana tesadüf etmişti. (Aya

ıi) nin (Garp) nuntakaıındaki ahali ara-
11nda büyük töhreti vardı. (Taza) dan 
(Temeına) ya kadar bütün din uluları 

iktid..- mevküne geçmesini Ayqiye tek· 
lif ediyorlardı. Faıın (Şazlı) tarikati 

ıeyhi de ayııi teklife ittirak etıniıti. 
(Tamaınıt) zaviyesi teybi (Seydi Meh· 

(1) Öküst Kur. 

met Binnaıur) onıı (M~grıP % 
adım venniıti. (Elayaıi) d• 
ıultan ilan etti. Türk!er &11il' 
değillerdi; çünkü magrıbı ılı" J. 
darları sözlerini hiç tutın~Jj 
vanı humayun bunların her {-J 
göndererek teyidi tabiiy•t~ 
istediği halde terifJer bu !11~ 
etmişlerdi. Magrıp hwküııl,İl { 
iııeler J stanbu)a hediyeler, ~ ~ 
rerek arzı ububiyet ediyor!~.~ 
vet bulunca hiç bir §ey yol ~/ 

Zidan divanı humaY1'-' )!" ~~ 
dara etmek mecburiyetinde Z ~ 
(1026 • 1617) de katibi A"l.,';ı', 
biyi gayet kıymettar Icu~ Jl'd 
lar ve ıaireden mürekk•~ ,.11 ~ 
on kantar altınla Jatanll""' ır tf 
( 1) Bu zaman Zidanın h-' "~ (} 
ra!hiı srralar idi. Türlcl~1ıllji 
arasrndcı. münasebat çok jıO ı11 
yirlilerle Sale korsanJar:;:.J~ b'~ 
mÜ§terek bulunması t~13ı1·ıeı' 
la§trrryordu. Cuayir lı .. 11 geıı1

1 
j 

·ıı . . . k blit" 1 ..; mı eh esırgemıyere illet e•~ol 
tıyorlardı. Eğer baz• tı' e ııoıı 
. . ,. v ııı' 
ıçın muahedeleri var 'tf1et 

mevcudiyeti alrnan ı.a1 ı63 fıl 
yıfS )~ 

(1) Öküst Kur. sa ·:aı1l tJ9 pi 
tüs Selaiyn 245. s~drıae1'tııP ~tı' 
dan Fas hakimin~ bır ~tıJP şıJf:eıı' 
tan da Araps;a bı~ ııı (1026) d r 
Her ikisinin ta~İ~1 d~eali şıJ ~t 
ferinin nihayetıdır. . n ilci ıtl~ r~ 
A bdüJazizle gönderıle slitıai ı11 11 ~ 
tühaf ve hedaya ve,. epadişah8 
· k . . 'b gelereı- L:ııl a mışeı zı a . deı• ..,. ı.j · ıerın raı.ı 
du ... Basra canıP "ffar ve 8 f 

ve bukada eırarı ~. dirıtt v;"ı 
dar desti taaddilerın:aı eYı.e ~ııl 

. .. ı· ·ne aı;. ,st 
maı mus unı yardrll'I 111111 

. tıarına grr 
defı mazarra . JJiJ<atI a . il' 
El . . ve nıutea dı·cabl 

çınız ei pa ·r 
Iatlenüp ccvapnanı 
rilmiştir.) 
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~ •eceı~ ........ ______ .............. ---...... --------
~... ( ~~ll'Uaa eviu ıinrek bol· hGlriimdarlum daima keneli tabiiyetleri 
8Ge), ~iilevveı 1011 .T..-ıuz altında llulunmalanna itina ediyorlardı· 

""' ~1111.1. Fu hiikfimdarlan bf~ defalar Oı· 
·~ "~ a..ı..ı r.ı.._un lapaya· maah hUkiintdarlan~ miiracaatla yar· 

"'-tti•ıe'tı.: .. Lltr.11 Jıpanyoll .... yer- dmı iatemlı ye almııl..-dı. r•t bu ıul· 
ıL <# n.... -n t--'-- a.-Lta eritince yahut diifJD8Dlan?· 

A..ı ~. 1 -.. ... n .. u FiUptta yudmı vadi ...._.. uw eti 
~di. ~~1•U...1a ltonaber (Badiı) e elan kurtulup, yerlerini lcuvv enmaı 
~dıı... 1 k•diıini ....... uıti,.tle aörfin~Uh7.;::;10:!:J.pa:: 

ltdi ~e (• F lfaUa) etrafına tephym-ak lan tav ye • 1 dı 
l aa • ...:...ı• vavııı vanaımaiı diitUniiyor F • . 

( 'Dan~o ...... " ,,- " nraki Ceza pa 

'

l.._ """") .L "--.u..· o. lan ••dlal ___ ., iein Kıbç AH papdan '° :fJI' • 
~ -a T-....- ,, k F taanııZ edecek qvvette 

aa.ı._. ili _...... leri el .. , flllar• artı ... d · 
' .._q (Marki •• n en r'" •--ddd•rın41an Fat ve Merakeı e nı· 
d.,,- 4Jı.ı1• L lell Jennen) e tetliın o...- •---' yaparak ~ .... hald -L 1 faklar karqıldıkJar, AIYlll'f'lar 
>..:""• lfer •n ,_ milteettir o • d'İ . • aııüdafaa ediyorlardı. 
~lft iM& ~. h~ bqladı. ken ı ermı .eli 1 Jıac;ıların Ceza· 
_ ..... ..._ .a •• heı:~tiıun teriate 11111vafık Mekkeye 81 P ıe en 
•-'-' lil---u- ulemadan fetn ütedi. · dahilinden seçmekte olmaları Ceza• 
~ ~ .... ._ .,. QuıvahJsat ettiler - L..--ı-- ~rlil • Fa• dalıilind• vuıta kullanmak· 
~ ...-"'., .. ı.._ .... .,....... • yır en pli seçen mü· 

"
it.~ ... ~.....,tılar. Bu ·---'- •-L-da· •-• bile uad• kJlıyor ve P 
t . ....-., -.... n1111 ,._ • ·ı • aksadı .. • varı• 
~!· nı·· L •-- r-•yırb enn m - " ~~ ... la • u.~~111ıt..,.a, ıeyb).,. far· rabıtlar --:'. aı~lıiı yapıyorlardı. 

~ Ilı fliri ~·• nüfqzuau ıenlıletmiıti. yan her tii~Ju da f:y•n eden (Ebunıa• 
~ ' "-ıl 1cu:tiy~~ ı.twm 111eade· Fatın cenıı un Eklıtbba• Ahmet bin 

"" töıter..ı!vetuı lcimlerin elind• oldıı· halli) 11in ~ı. adJSıS•-·tede doimıııtu. 
ı._ .. · _ '". • Dag~lard-1...! Lu·· • ..::a, ve bel llab) ıdi ~ "il_ tariJca a&1 ., ,._ A u • • ') denilen zaviyede 
~' 1cq • t •e zaviyelerin .pyhleri Ecdadı (Kadı ••~:ret* defa Meldıe7e ıe
lti hilc~1~ ellerine alımıJardı, ~- fpjyh icliler. B":ı..m SiciJ.-ude 
~t ti ~çak &unların anlannda· lip ıibniıti. EJMı "rmiyerek aileaini •· 

~'t'- lafik~Y••uıde tutu11ı1biliyorclu. kendini enıai1ette ıo eldi ı.ı.ınrn ah· 
~~hl t u_nıdan bir ınuahede il• Is- lıp vadii (Saüraya). 1. ·•· ehliiini ilin 
ı..~t'- -~ olduiuıtdan ıimali faıtaki Wa111 iılah ve test~ ıçd• • 1 

Mebdiliiini 
'411' .... h . 1 806ter ı. 

Ilı.~:"'"'· (I) j•Y. ler bq hükômete JPU• •tlİ· .MucaP :acı. Laraıın ltpanyollara 
it~ ·~ •rikatlann çetelerine Jlu- aöyledı. Bu 1 bilerek Jıeınen 
.-._ d .. L -- te olup (Mukdim) dcailen tealinai* en büyük fırsat ) Etrafına 

.-....... Fa b"k -~· · ..: (1019 .J610 ' . T ı u. umetiai b'eç .,uı• cihat ılb et- . • • SiciJnıateYe yü· 
~'it •lvarıda kor1Anlık yeniden topladığı (400) kif~.ile kuvvet c1eb,etli 
t~ ~t~ '· F ıaıın cenup kısmında ise rüdü. Bu kadar az • ır valinin kaç· 
~ ~~~:di~ ki, Tiirklerin teıviki ile ve ınübalisab havadııler~unıaballi Sicil· 
"'ftl. nıinde bir feyb 1ayam et- ınaaını mucip oldu ve E afi 

o..__ • di. (1020. USU) Bu ~:. .. ..-
tıı-. .~ Padi L-..: ınaaeye F afta nüfuzunu ,..~_.t• 
~ :"'Ur.ı tablan yüz ıenedenvcıu Juyet onun her t~. Be i Ratlt tıabilj!oO 
~~dı. haaudane uurlarla tetkik ti. TJeınten ahali•ı. ve n ettiler. Ebu· 
~~ (a) F .. taki bükümdann .; bir be,,.t rönderıp tebrik tızerine yürü· 
~~ 11;,_ ~·... lfalifellk iddia etmeleri ---'Lalli buradan Meraket Ebu• 
-q-~·~Q J11DU (•-a) ye kaçb ve 

al .... ~. \lıtıaaı iı••-- L--ı ve ıner· c1·· Zeydan ~· Z'd .. .._.Ilı uunın ,._, U· • ald Fakat ı an 
(1 • ınanı ıördilklerinden bu Mahalli Meraket~ , ı. e h Yahyayı 

• 
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ll9Af(J "IJJl'Ulll en aın•n•wı 111111.np9C>p 
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·UCQ( IJA ·ıp ...... •ıaow•p naJ!I PU!ZPI 
... U!JM81Wft~ DA!Q •np.ıolDf.lfl nu 

•qfılpp> d9ct" uıfwdn aoeaıws eaıif nq 
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4ml'U.:J ..........,.. uwııtop UJll!olet"!' 
.. Mı aıd •r. ınwuwuop maaı,:1 

·qtıuın.< nppprıtuq •M" 
..-.> •ı•.-ıetJ nq vm!?a ·!PJP185 Jf'.I 
·•58 ....-A. •ıpwaıımr wpuıuwcog ınpın~ 

·~ !&!5,.-.ıt 11 118.<!1S!-1!1f leq l!W 
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•-'wı ü lnuqnı Jt!1119I .&'!'na:> Pi! "P.pp,!A 
-'9Pfn8 11"'!1 nıuwmn .l'!'wa:> (znıoı 

""'D) ~ •ppAenununı (ı) 
• JUi' 84 Jl~faİZl?A 

a~• l91w uapuJIJP"!PlN JUflaH.ıDP 
·r,? l.llW(*MIN.:I vnıgq ııpaptı1ı wactoı 'it! 
M0(91UOJf 1!A Zl9U1t.1.:J lWlfVJ !!llpWJ!'f 

dan vurularak ölmiiftü. Sanaçını ölü· 
müaclen tonnki ...ı. C..Jir tarihi
nin • daJs~ " lranpk ve korJMlıiın 
• ~ clenWtr. Jliç bir d~ kor
aul..- ha kadar mitearnz " Caa7ir bu 
derece .....-in obıvı"llfb· (PerdQ) hi • 
kl79 ediyor leh (1621t) dan (1634) • ka· 
dar C..firliler Fnuwa ticaretine dört 
ınilyoo yedi JQz elli iki bin lirabk zarar 
wrmitl• ve (52) ai s.Jarimubit limanla· 
nna mmaup ~ üzere teksen gemi al
llUflar (133J) tayfa ve yolcu eılr etmiı· 

lerdi. 
BanlanlaD bqka fqiliz, Felemenk, 

lıpan,..dan alman ıaıümetltrle Akdeniz 
Jrıyılarut&lan toplaNn eairler ve mallar 
aöz önDne aetirllirte ~ayirin zenıin· 
liJfıdıı dereceıi aapbr. 

Reisler ve ahali hQİneler yıfınalda be· 
,..- te1"r daima ibtilil halinde idi. 
(1633. 1843) ele bntıkbk son denc:eye 
ıelmitti• Diftlh b.ziıtenin iclareeini 
hP ,......n elinden aldı ve hem de atke· 
riıı alufeainin verilftletiıü papya yijklet· 
ti. Hfise,.U. pap )Mı teklifi kabul etti. 
Fakat pAtahfa mahıuı bazı baılarm seli· 
rl atufe7• redtnü1ordu. Yeniçeriler ka· 
zaa lra)dırddar. Papyı tutup hapiı ve 
),azı fena muamelelerden sonra tabliye 
ettDer. 

(S1.11L1.ıt RP ıtno) ·uomaıw.ıo (E) 

-a5 •.ıuo• lnP(Dltftt ltCfo} •pepp!f 
!la-'!N 11Ji95 ıfw.l'wq d.nq 1Z111L1D1 
'q5• ump.< tnpınımn}I "1lp.IC)ı.C ... ...m 

a5Jt!RJI u•H ıpwwwwa• ctwA83 -n.ca 
•q wan 61 "!"'!U•!Q!.lhı "!P.lfPIN a.< 
·wd ~ıa• "!5!a fwdn llOIWWS • 
·ı•• •p uııvww .ıgpmmo)I w.ıuos ıın.s ! 
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bukuun Yerditi ıerM1Dlik •eçİn~ yeni 
ç.u.r tehir b.pılannı bpadılar. V 
a.U... ılddetle hlcmn etlerek yu 
flhN dofru ttlrdiler. Kul ofullan d 
mtlilerinl müdafaa •bılek .. •urun clı 
tanaına ~ahllm- isin iç lr.ele1• aaldır
...... Bu esnada '-nıt malıs..U at'f al 
eh. Kalenin bir lcı11111 Qe bet 7ÜZ tvi ha 
V.ya uçarda. Altı Wa IPfl lldD. Ku 
efallımndan pek uı eat kahmttı· On 
lan da ıobkta, nlerde yablıyttrak öl 
dürdil... 8Jr kllllll lraçaWlcH. ICalNli 
ler IMaalan tek iyi WMd ettiler. (1) Ku 
oğullannm lanlmuı )'911İçeril•le reisle 
araımda mu ...... ~ lmnetm kal 
IMIDlll netiC*İal veNL Kanet nlıl 
seçti. Reialerin en W1'ifG tle Ali Bici 
idi. Ali rele .. dnplarm lnunan 
olup tayfalara n reitlere hülmıll StPJ'O 
du. D..U. kenumdıa )"abıı :rulran 
hlrde mutantan konalı Ye heaapıız ıer 
veti 't'U'Clr. Gemilerinde phpn, lrCl 
çeken, tarlalanncla, W.f8)erfade kul 
lamlanlanlan bqlca ............ ... yü 
e•iri t.ulunlU'du. ZiNlaNB 7UUada bü 
yük bir cami yaptmnııtı. Elladelıi siz 
ve qikir kuvvetlerle Ceıayirqa • 
idi. Fakat memleketi naıaea de elin 
almak iıtiyordu. Oamuh paditahmı 
boyundanaiuntlan kurtulmalr, yeaiteri 
leri temizlemek ve '9qb kama lıülribn 
dar olmafa kadar tuanurlara Ulmı 
ve yerliden taraftar &abuk için Ku 

Kul oiullan yeniçerilerfn ltu a,.klan· 
maamı lmat aa,...ak hanlan mahY ile 
,...ı.n..e ppniye karar vennitlenli. ( ı) 
TellllllU (16.l3) te Kql oi11llan fellib 
lcıpfetinde ve küçük küçük gnıplar ha
linde, ailihlan .aklı olarak tehre airdi
ler. Yeniçerilerin üzerine aalclırarak ba· 
zı karakollan tuttular. Şehir ahalisinin 
yardmlma pftlPIÜflerdi; fakat ahali 
kortmlctı. Kul oiullan plip ıebe1di o 
uman onlara tanftar olacaldanlı. ltk 

reiıinin lcqı ile eYlenmiıti. 

(1) Bu vaka ekıeriya fena bikiye o
lunmuttur. En doğrusu yazdıpsnu gi· 
bidir. (1633) te Gazet Döfranı aayıfa 
454 te Cezayirden ıelip neırolunan bir 
mektuptan atınmııtrr. 

Bu aırada Frama hikameti u yapa 
cafım ptmmfh. Kral 1DllClilinin bi 
kınnı Cezayirle amatım harbe airiıt 
donanmaıım; İttihkimlamu ateı Ye de 
mirle mabvetmefi ve aonralan da kor 

(2) Gramont Alinin lakabinın Bitch 
nin olduğu ve milhtcdi bulunduğunu ya 
zıyoraa da Alinin (Blcln) den ve Tür 
olması daha tabltdir. Bu zatm 1630 da 
1646 ya kadar C.ayirde yaptığı i§le 
konsolosların, esirlerin Redantoriılcri 
mcktuplariyle ubittlT. 
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tanların kuvvetlenememe.i için Claimi do· 
nanma rıezdirmeği teklif ediyor, diğer 
bir lamu ise daha mantıki dü§ünerek do
rumma gezdirmenin sebep ola~ğı büyük 
masrafı, donaıımayı beslemenin zorlu
ğunu, Franta başka bir miJJetJe harbe 
girerek Ber~ye sahillerinden donan
nıaiım çekmesi halinde o zaman Franıa 

gemilerinin dü§eceği tehlikeli vaziyeti 
göıteriyor ve lıöyle bir mı.:ade!eye giri
şilirse netic~si evelden tahmin ·olunamııt 
yıp belki bazı sahilleri İJgal mecburiyeti 

haııl olarak Osmanlı hükumetinin de 
düımanhğı celbolunacağını 

ediyordu. 
derıneyan 

Bu müzakereler neticesinde ıulh ta
raftarlan kazandı. Yeni bir uzlaşmaya 

karar verildi. Sanson Napolyon yeı·i

ne Bastiyon müdürlüğüne (Samso11 Lö· 
paj) tayin edilmi~ti. Löpaj Cezayire 
gidip Fransız esirlerini isteyecek ve 
1628 muahedi!sİnin b:ızr mııddelerinin 

değiştirilmesini teklif ~decekti; fakat 
Franıa hükumeti. Cezayirlilerin öyle be· 

davadan esir vermiyeceğinc kani oldu
ğtjndan papaı (Perdan) ı da esirleri sa
tan almak için külliyetli para ile Löpaja 

terfik etmiı:ti. ( 1) Bu heyet 11 Temmuz 
1634 te Cezayire geldi. Reis!er evvela 
geminin direğine :Fransız bayrağ1 çekil
mi~ olmasına kızarak hn·çınlığa l::a,ladJ· 
lar; fakat lstanbulda da usulün böyle ol

duğu anlablarak susturuldular. Heyet 
divarun toplandığı cumartesi günü kara· 

ya çıktı. Divan kendilerini çağırdı; zi
yaretinin sebebini dinledi. Esirlerin ge

ri verileceği vadı divanda iyi tesir yaptı. 
Elçiye ve maiyetine kim taarruz ederse 
öldürüleceği ilan olundu. 

Güç i lere kon~lan Fransız esirleri bu 

hizmetlerden geri 8hndı. Fakat esaslı 

bir karar verilmedi. Çünkü Hüseyin 

paıa azlolunarak yerine başka bir bey~cr· 
= =--=-· • 

(1) Ferdan bu.•.yahatinb mufassal 
bir hikyesini vazmısttr. 
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beyi tayin edilmit ve ıelmek üzere bu· 
lunmuıtu. 

Filhakika ild gü naonra Yusuf paıa 

geldi. (2) Sarayına yerleıti. Sonra el
çiyi kabul · etti. Fakat ahval" ve vaxiyeti 

. anhyarak ona göre karar vermek üzere 
itizar eyledi. Böylece mesele üç hafta 
süründü. Bu müdet içinde pa~a Fransa 
elçisiyle kendisi görüşüp muahede . y~p
mak için divanın müsaadesini aldı. Yu-

suf pa~ tamahkar ve hi!ekardı. Beyler
beyi olm~k için \'erdiği yarayı az zaman
da toplayıp ve üstüne biraz daha lcat
ınaktan batka bir düşüncesi yoktu. 

Fransızlarla müzakerede de kazanç 
gördü. Fransızlar en evel dütmanlığa 

haşlruruş olduklarından onlardan alman 
fcnıiler ve esirler ganimet olup pazarda 
satılnuş bulund\lklanndan sahip!erinden 
parasız almak mümkün olmadığına dair 
divana Karar verdirdi. Böyle karar ve -
rileceği zaten beklenilmekte ofduğı,ından 
Perdan esirleri salın almağa hile ba~la
mıştr. Samson Löpaj Manilyadaki 

(68) Türk esiri ile.Cezayirde Ambargo 
konulmuş olan (342) Fransızın değİ§ti-

rilmeıini teldif etti. Bunu divanın kabu
lü çok muhtemeldi. Fakat paşa buna da 
itiraz buldu; Türk eıirleri (68) den çok 

fazla olup bir kısmnun Maltada '~tılmı! 
olduğu ıayiasını çıkardı. El albndan 
mürettep bir kıyam hazırladı. Türk e-

sirlerini "kurtarır.ak iç.in en. iyi çare Ceza

yirdeki bütün Fransızları satmak oldu· 

ğundan divandan buna müsa'!'de istedi; 
fakat divan buna inanmamıJh. 

Pa§a bu defa Marsilyadan gelecek 

(2) Yusuf paşa için tarihlerde çok 
yanlı!tlar olmuştur. Evvela · tayini tarihi 
yanlış kaydolunmu§ ve sonra da başka 

Yusuf paşalarla karıştırılmıştır. 1640 ta 
beylerbeyi olan Yusuf Ebu Cemal ve 
(Kabili) üzerine sefer eden (Kait Yu
suf) ile bu zat ayni kimse olduğu zanne-
dilmiştir. (Grammon) 

• 
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Zidan ve Ebu Faris kendi nımtakala- 1606 Kanunuevel) Zidan )4 'ıİ. 

nnda hükQmetle iktifa etmediler; biri geldi ve Meemunun oilunun ~~ f~ 
diğerini izaleye çalı§tı. Ebu Faris (Fas) ı rüdü. Sale yolu üzerinde ('fır' r 
alıp kardetini kovmak için oğlunun vadisinde olan muharebede zi~lı ~ 
kunıanda11nda bir ordu gönderdi. Fu lup oldu. {Dem) dağLınna ~ 1,ı 
turlan altında olan muharebede Zida· Abdullah ise Merake§i ~ ~ 
nın taraftarlan kendisini bıraktıklann- vali bl1'aktıktan ıonra çekildi l'tlJ" _, 
dan mağlup oldu ve Cc.zayir eyaleti ida- Jreı boş kalmıt gibiydi. ZidJll /J 
reıinde bulunan (Ucda) ya kaçtı. Türk- Merakeş üzerine geldi. Türfı :,. ff 
lere iltica ve müdahale :rica etti. nin ve yerlilerin yardmu ile t~ 

M~lay' Ahmedin vefahndan dört ay - rek hükümeti eline aldı. Zi~ 
aonra memleket işleri yoluna girdi. Mu- kumandanı Muıtafa paşa f at IJ"I / 
halif tarafında lıpanya yardımını iste• rüdü. (Buregı:eg) nehri ke"';""/,,.ıt· 
mesi uzak değildi. Ebu Fariı orduau- dullahrn orduıunu bozarak bil• ~\O 
nun Fasta Zidana galebesi Meemunun met Fasa girdi. (J) ElterindtP 1-~o 

• 'j t 

gayretiyle olmuttu. Halbuki Ebu Farı· leri alınan Meem~nla Ebu f-"!~ '11'_' 
sin taraftarları Meemunu ortadan kal· ı: ilah ., .. ,fi' ..J Aodu birle§mİşleTdi. ~ r ~~ 
<lırmak istiyorlardı. Meemun bunu an- b l 1 f' ıııı" b' 
lt\dı ve kendisi Fasta saltanatını ilin ett- u unuyor ardı. Muıtafa p~ ~ 

nin hiç beklemediği mezkii ... ı1tll·.,,r't· 
ti. (1012 Şaban • 1604 Kanunusani) • d · • ""' . v ( cumu göze al ı ve heptınJ 8,ııı t. 

Zidan lıtanbula bir • :a göndererek du!lahla babası Ebu Faris (eti""" f~ 
himaye edilmesini istedi. Bunun hü· ıen) yaylasına çekildiler. pAf•"f" 
kümdar olması halindeki vaziyet hak- vela 

0

Lara1a sonra J •P'" ı1 
kında bir muahede yapıldı. Divant hu· (1017-1609) . ·ııci d~~( 
mayundan Cezayir beylerbeyliğine emir· •Zidan Fasa gelerek j)Od\1· P"~I 
ler verildi. Fakat artık pa~ların elinde rak hükümdarlığı iJiin 0Jı.rP. ~t'e ,ı 
kuvvet yoktu. Yeniçeriler, kul oğullan • • ıJıal •111et ~· 
biribirlerine ginnİ§lerdi. Cezayirden ları olan kardeııyle ye~e rı ııii1'~,. b~ 
mühim biı· ordu çıkarmak hem mütltü1 den rahatça ve müstıılı• e aıılt'Y''- ~I' 
ve fıem de oradaki anarşiyi ziyıı.deleştire.. mek mümkün olmadığını ~şd•I' ,ıt'' 

ı ıı d .. •• kal _ı-0cıY8 çı~_.Jıf 
ceğinden tehJikeli idi • ann V&ııCU unu m•• ta "' • 

Maamafih ZiJan Türklt den gönüllü lamağa karar vermit ve 
10 tıı~ ;ı.bd~ 

olarak hayli cenkçi topladı. Mustafa pa· Fakat bu sırada Merakett~ottıJ· jıt1 
iunu haber alarak oraY• ..... tt$11 ~ 

•a isminde bir zat da kumandanlığı de- ... bı.J"" ) ,.~ 
"' lah bin Meemun bu ga,, ( f't'• ruhte etti. ( Mami Uluç) da bunlara · J dı ve o 

de ederek aıker top • c1an A ~ 
l<&nfb. Hepsi birden cenuha doğru yü- )C'l.ıı1'ıatı iJe r 6~ rüdüler, Sus mıntakasına girdiler. Zi- çum etti. (Faı) ta l'•f8 ~JI 

Muıtafa pqa kaJınrtt•· 1ııra-r'. 1i1; 
dan ve ordusu Susta iken ıultan Murat- da f aı .. tdiir"' 
tan elçi olarak bölük başı Mustafa Sul- lahm ordusu =••'~a p1-.- f :s 1e~ 
hi ağa geldi. Zidan .hünkarı bir çok de kavgada us . tekrar ()69 
hediyelerle elçiyi iade etti. Bu srrada Abdullah?a Ebu fa;,~üJev"el 1 -~ 

girdiler. (1018 R &A_,...,\11', tt1.J 
Meemunla Ebu Faris döğütüP dunıyor- b" P•Ç<i' ... iJt ,!' 

lardı. Meemunun oğlu Aptullah r'·u muz). AbduTiah uı ·ritrııesi ıÇ ,ı 
Ebu Faritin taht& g~çı .. u haber 

Farise galebe ederek Merake§e girdi, fa· akt 0Jduğd•• 
kat o kadar zulum yaptı ki ahali Zida-. btat yapılm a __ __.,._ 

(1) Ökü&t gur. ru imdatlanna çağırdılar. (1015 Şaban 



11 - KURUN 3 İkinci Unun 1934 

, A ~öıı Kuınınııaıııt ~naımı KliSJnno ılônları Doğrama Mobilya 
Ve 

Tokat Valiliğinden ; 
edek'tltob "ril depoıu için Ki· 

1 t 1 ul 

d~f)()I\ [) 
s ~atıl\ une.ıı nUmıınele?e 

25,000 k:lo patateı 8 • Birinci 
Kanun • 934 Cu,ınarteti günü saat 

Karosöri 

i nı G Ut~ DO esi 
Tokat Vilayetinin Zile, Erbaa, Niksar, Re,adiye kaza

lan ~erke~~de intaıı tekarrür. eden ( 19646) lira (23) kuruıar 
bedelı keşıfh dört mektebin inşaatı kapıılı zarf usuliyle müna-

Jı;· aa, ·ı e kok kö~ürii alent 
f 'airi-.. l. ~ •lınacaktır. lhale • 

15 te .• 
4,000 kilo Beyaz Peynir. 8 Bi • 

kasaya konularak 13 - 12 - 1934 tarihine müıadif per b .. .. b tem e 

rinci Kanun • 934 Cumartesi gü • 
gunu saat on e§te ihalei katiyeıi icra kılınacağından talip olan· 

ti•~ •4C:l ~s. 
·~u • ._ nun • 934 Perıeın· 

.. "tın,~ ~5,~o dac!ır. Taliple 
~llldıkJ J gormek üzere her 

.. , ·· x a. Satınalma Komi,. 

nü saat ıs,30.. Mehmet Şevket ve 
1200 kilo salça 8 Birinci Ki· Ali Ulvi 

nun 934 Cumartesi saat 16.. Beyoğlu Taksim Panorama 

larm tartnameıiyle evrakı ke,fiyeaini görmek üzere Tokat Vi· 
!ayetine müracaatları ve bu baptaki kanun dairesinde vuku bu
lacak te\difnamelerini o gün Tokat Vilayeti Encümeni D · .. 
Ri t" · 

1 
aımı 

-..ı.:.r 
yaae ıne ırsa ve tevdi eylemeleri ilan ounur. (8076) 

tdece~~~lal"ı v~ ihaleye İ§ .. 
~dl h erın vaktinde Ko • 

(.;,t.ır hulunmalarr. 
?) . (7681) 

Kumandanlık kıtaatı iht:yacı bahçesi geçidinde 
için namı hesaba 6638 kilo makar- Telefon : 49280 
na pazarlıkla ıatm alınacaktır. İ· .. .. 
halesi 8 ·Birinci Kanun· 934 Cu· rü açık münakasaya konmuttur. 
martesi günü •aa:t 16,30 dadır. Ta· Jhaleai 24.12.1934 pazartesi gü
}jp)eırin ıartnameıini görmek Ü • nü saat 15 tedir. İsteklilerin tart· 
~ere her gün Fındıklıdaki satm • namesini görmek üzere her gün 
alma Komisyonuna müracaatları ınünakaaaıma gireceklerin belli 
ve işti:rak edeceklerin de terninat· gün ve ıe.atte komisyona gelme
]ariyle birlikte vaktinden evvel leri "357" "8229" 

Nafia Vekaletinden: 
fi t-ı.1 •• ~ 

ct iç~ Mevkii Müstahkem ih
) t0" Pakalr zarfa konan 

q törij~~~ .. teklif edilen fiat 
lıftı.tr İhUgünden pazarlığa 

Haydarpa§ada teslim edilmek üzere muhammen bedeli' 
8000 lira olan iki adet kamyon pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık 8 Bir:nci kanun 1934 Cumartesi günü ıaal 16 da Ve· 

h,' .. al~si 5. 12 • 934 
ilerin Sunu aaat 14,30 dadır. 

'L !a..-tnamesin; •önnek 
lltl' ili ~ o 

Q ~ili .. n, P&.zal'hğa girecek-

Komisyonda hazır bulunmalan. "' "' "' 
(353) (8225) Kumandanlık kıtaatı için iha· 

le olunan 24,000 kilo kuru faıul• 
Kumandanlık kıtaatı ihtiyacı 

_ ki.~et Müıte§arhk makamında yapılacakbr. Taliplerin Ticaret 
Odası ves:kası ve 400 liralık muvakkat teminatlarının Mal san· 
dığına yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun 

B.~nka kefl\let mek~ubu .~'Çek kabul edilmez,, ile birlikte aynı 
gun ve saatte Komısyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu 
husustaki §artnameleri parasız olarak Ankarada Vekalet Mal-

hl'-'eı,g?n ve saatte komisyo· 
1 

ya makamca pahalı görüldüğün· zeme Müdii.rlüğünden alabilirler. (8079) 
tı. (356) 

,. ' ~ :(. fi. (8228) 

·ı..~1'ti F 

için (13) ton benzin ıabn a ına-
caktır. Jha1e~i 8 • Birinci Tetrin • den ihalesi 5 birinci kanun 934 
934 Cumartesi günü saat 14 tedir. çarşamba günü saat 15 tedir. Ta
Taliplerin şartnamesini görmek Ü· )iplerin tartnameaini görmek Ü· 

2
ere her gün fındıkhdaki ıantın· zere her gün Fındıklıdaki Satın 

alma Komisyonuna müracaatl~rı, alma komisyonuna müracaatla • . 
ittirak edeceklerin de teminatla- ~ ve iıtirak edeceklerin de temi .. 
riyle birlikte vaktinden evvel ko• natlarile birlikte vaktinden ev • 
misyonda hazir bulunmaları. .;el komisyonda hazır bulunma • 

· İstanbul Milli· Emlak Müdürlüğünden 
1·ııi). nka kıtaatı hayvana- Muhammen bede 
' •Cı • • . Lfra 
~ t,ı: ıçın (310) ton yu-
~'İ S P çıkmadığından i· •Üsküdar: Yenimahallede Nubkuvosu so•<a· !O Peşin par 

~ ~ - Birinci Klnun -
"\ "" tt•1'ıha •.. .. •• •t 14 
' 1•)• oUDU -
' ı.&t lJ>~erinı ~artnameıini gör 
,~ ~ e~ gün Fındıklıda Sa .. 
~q~~ ih 0trıısyonuna müracaat .. 
,~4e ~~Y~ ittirı-k edeceklerin 

•1-.1' <>tnıayonda hazrr bu • 
l, (360) 

(8232) 
~·~~ ~ ~ . 
~ l'tıa?!d "ht• ~ 'k• · anlık kıtaatı ı ıyacr 

<354) (
8226

) ları. "358" ''8230,, 
• • • 

Birinci fırka kıtaatı ihtiyacı 
"33,, ton pilavlık pirinç ile "31,, 
ton çorbalık pirin~ kapalı zarf· 
ta biç bir talip çıkmadJğından pa· 
zarhkla ahnace.ktll'. ihalesine 4 
birinci kanun 934 salı gi.inü saat 

15.30 dadır. Taliplerin p.rtna • 

ğJllda eıki 150 ve yeni l 38 No. b 30 metre ile 
muıabbaındaki arsanın tamamı. 

Os~<üdar: Yenimaballede Nubkuyusu soka· 
ğmda eski 269 ve yeni 321 No. Jı "baaenio ta· 
mamı. 

. KadıldSy: Osmanağa m•halleıiain uki Ki· 
ğıtçıbaşı ve yeni Kazasker ıokağında eski 9 ve 
yeni 13 No. h baoenin yan bitıeıi. 

Bahkpazarı: Çelebioğlu Aliettin mahallesinin 
Sabuncu Han caddesinde eıki •e yeni 41 No. lı 
dükkinın tamamı. 

Topkapı: Takyeci maballeıinin Davutpa9a 

2500 

550 
" 

4800 .. 

,, 

" 

,, 
~ı.. ~t~ i~da cins ve miktarları ya· 
~· al tla~arlıkla -satın alına • 
trtıı~~ .. alıplerin 9artnames~ni 
'~ı lic:el'e h .. 

~'ıh1 k er arun Fmdıklıda-

Fırka kıtaatı ihtiyacı içiıı 
4,000 kilo saayağı pazarlıkla satın 
alınacaktır. ihalesi 8 • Birinci Ka
nun· 934 Cumartesi günü saat 14, 
30 dadır. Taliplerin §artnamesini 
görmek üzere her gün Fındıklı· 
daki Satına1ma komisyonuna mü
racaatleri ve İ§tirak edeceklerin 
de teminatlariyle birlikte vaktin· 
den evvel komisyonda hazır bu • 
lunmalan. (355) (8227) 

meyi görmek üzere her gün F m· 
dıkhda satın alına komisyonum~ 
müracaatları ve iha\~ye iştirak ~ 
dece?derin do vakUnde k°'91t. • 
yonda hazır bulunmaluı u359,, 

cadde•inde eski 22 Ye yeni 43 No h hanenin 
beşte bjr hisseıi. 1 '20 ,, ,, 

1>.· nta, Otrı' 
'"111. ı . •syonıma müra-
~ ·~ıı §ttt'~ el kl · ~~ı etiyle b ~ ece erin de te- • • 

/.._ k.omiay
0 

;likte vaktinden 
l't, ~ ~ hazır hulun .. Çatalca müstahkem mevkii i • 

· "82 ton Tüvenan kömü • ~ (8?.24) çın ,, 
-----~ 

-......... Öz Türkçe 1Carı11ıklar 
7·~a~v~z---k------~~,:.:~:..::.:.!:=:.:.:~--------:G~o~·z-:ö~n:ün~d:e kalanuı,~nıa , 8. Tutmak, 9. Ya.. Derpiş (etmek), 

tutmak. . . 
Derece 1 B ak 2 Ç Derrak, 1 . . Anlayrşlr, 2. Bılgc ' 

3. Cer e , . aşam ' . ap, 
be, rnf ~ Cerke, 4. trgek (Merte • 3. ~:;:~ı~ .. Boşkut, (Talim, tedris 
6, l\erte '7ın~sıp man.) 5. Kat, man.) 2. Öğrence, s. öğretme, 4. 
Peres , · or, 8. Kıu·, 9. Oran, l} 
:Yal e, ll. Tartı, 12. Ustayak, 18. Uspayr (Us= akı · 

O nn, 14, Yukarı ayak. _ v•rnıek, 1. Nomlamak, ( Va· 
ereke 1 Al azetınek "dini ıstıJah,,) ~· Oku.t • 

tayak. , . t basamak, 2. As • ınak, 3. öretmek, (Tedns, tahm 

'(B Derıa.b, l. Bakıcı yer 2 Bosağ etmek man.) · 
. C>Şag"a. "k ' • Dert, 1. Acr, 2. (Hastalık nann-
kapu 

4 
M--- eş:ı ı asit.an,. 3. kapr, ' · uyannık. a.çltk ınan.) 3. Çor, 4 . .. Dayh, ~; 

ça~~h)al, 1. Andak, 2. Bat, (Tez Göynük 6. GUyen, 7. tg, Ik, Yıg 
Sabu•· • 8, çam;4. çabucak, ı>. çal" (hastalı~ uıaıı-) s. lkiflik, 9. Iğmı, 
§a, 

9 
~. 6• Çtiı;ele, 7. Derev, 8, Kak· ıo. J{aygıı, 11· Maçça 

12
· Mun, 

Osu~ Kenete, 10. K~neteleği, ıı. 13. Obuçin, 14. Sağış, 15. Sakmç, 
14 g, 12. Şıppadak, 13. Şıpşak , ly. Sıkmtl, !ç sıkıntısı, 17

· Ta~. 
· Şohık ı5 1. ı Alg1n 2. Bunlu, 3. Buk-

17. Ti . ' · Terk, 16. 'l'czcek, - ı, · '. ·ı 7 lı~. ının, 18. Tip, 19. Turuk, 20. Iü, 4. Çorlu, 5. lçı yanık, 6· tğ'ı ' · 
lğrmlr, 8. Kaygı.1lu, 9. Tasalı, tasa-

t>erL A 
. t'\, nlama fll;; ~tınek .. 1 .. A;1cW.ma)\, 2. Anla· 
!)~· 3· Engitmek, . · 
-. r;an, l. Em, 2. İme, ?· Ot. 

l<aılh e, ı. Durmuş, 2. Diişkün, 3. 
•ıırş. • 

...._ 
tnan arı, 1. Argın (Yorgun, bitap 
S. '{)~) 2· Bitelik, 8. Bit1'in, 4. Dang 

-... t&lın. 6. trgm. 
2. s

12
111 hl?'akmak, ı. örselemek, 
gırntak, yoıınak. 

- il ık t'ııkıu. ~ t , 1. Aı:gmlık,, 2. Kıı -

Dttnı. ~e)t n ıvan (etmek). Araya sür .. 
"

1 eli sftmıek orta~ snrmek. '-'ern ' ·1 '"' 
Şiş, 

4 
lr 1. Barjik, 2. Kabarcık, 3. 

'-ai r. 
~ 

sı çok. 10. Yangaz. 
. Deruhte, (etmek), 1. Boyn.~ma 
almak, 2. üstüne almak. 3. Yuk. 

]enınek. 
Derı:ın, ı. tç, ~· Yürelt. 
-t 1. İçin, (için için :ı.ğianıak) 

2. !çten. . 
Derviş, ı. Arzı (Münze,rı, • za • 

hit ınan.) 2. Ayrıkşı, Aytık:8, Ay
ruk, Ayruksu, (Münzevi, kim.se:-,:.e 
benzemiyen, uymiyan, y~hanı go· 
.. n tuhaf mbi muhtelıf ınrorn · rune , ~· 1 ~ Iarla kullanılıyor.) 3. Kuduş, ' · ..,ı-

mk. (b"' .. k 
Derva. 1. c~v. 2. Dahv. 111~1 

,, 'I'\ : 4 f)flf P (J<İl • 
rrfil nı~n.) l}. 1 r0l1 z. . 
r.ük nehir man. Bu söz Farsçnda 

Yukardaki ma1lar hiıalarındaki kıymetler Uzerinden 11·12 - 934 
t•rıhiade •çık arttırma suretile satılacalchr. isteklilerin muham• 
men bedelin yüzde yedi buçuk nisbetindeki pey akçelerile mü .. 

"8231 '' racaatlar1. "M,. 17875 
------- ---

()'z türkçe l<arşıhklar 

kiriamak (hesapta) 7. Vurmak 
- hane, ı. Kesimevi, 2. Yar -

mak tokığu sa.rayı, 3. Yarmnkkil
dusaray 

Dasıtan, (destan), 1. Çav, 2, 
Deyiş, S. Ertcğ~ ertek, erteki (hi
kaye, eski söz man.) tJ. Ko~ak, 
(tarihe ait manzume man.) 5. Sür. 
ç~k, 6. Ozan, uzan (destanlarda 
kullanrlan mani tarzında, bir na • 
zım man.) 

D'-va, 1. Çam, çanm, 2. Şav, 
3 Sorav, 4. Tarık, Ş. Töre, (öbür 
lehçelerde: kaide, kanun, adet, 
örf, mahkeme ve hakim man.) 6. 
Yargıt, (bumda itham man. :ısıl 
m~nası': hüküm, fasl, adalet), 7. 
Yarg'UÇ (mahkeme ve zindan ma
nalarına da ~lir) 8. Yaııı~ık 

- cı, Tah,tsı 
._..etmek, 1. Çakınak (Anado· 

Juda isrıat ve i~ira etmek ı11an.) 
2. Çamlnmak, 3. İstemek (hakkını 
İ$tcmek), 4. Tas]amnk (haksız id
dia man. (Kabadayılık taslamak) 

......Jıı.şmak, Törcleşmek 

- h, Çekne~ikli 
- vekili, Ko~tnn 
Davet, J, Çağırma, 2. Çav, 3. 

Kli!ırcluk, 4. Krğınna, 5. Konuluk, 
6. Oku, 7. Okunak, 8. Okuk, 9. o~ 
kuş, 1 O. Savun, (biı· :meclise, cemi
yete daYet, (invitation, convoca -
tion.maij.) 11. Şalu-u, 12. Taıiırx 
(hiikümdann daveti,. tebliği man) 
l3 nndev 

- ci, 1. Hinrl{rrren. 2. J~rlikri 
S. Okucn, 4. Okuyucu, 5. Şakrucu, 

6. Tartığcı, (hükümdar tarafından 
gönderilen davetçi) , 7, Undevci 

- etmek, 1. Çağırmak, çrğır -
mak, 2. Çarlamak, 3. Çıllpnmak, 
4. lndemek, indünnek, 5. In1aınak, 
6. fateınek, 7, Kığınnak, 8. Kıy • 
gırmak, 9. Okumak, 10. UndemeK 
11. Üneınek, · 

· - iye, 1. Çığnil, 2. Oku. 3. O· 
kuntu, 

Daye, Dadr. 
Dayin, 1. Alacaklr, 9. Alnncı, 3. 

Alımlı, 4. Alımlığ, 5. Berinıçi, Bi • 
rimçi, G. Borç veren. 

Oebağat, Sepi. 
- etmek, ı. Acıklamak, 2. E .. 

l'iik1eınek, 3. Eylemek, iyilemek, 4. 
Sepilemek, 5. Seplemek, 6. Sipile
mek, 7. Talknnak. 

- eden, Oe'bbaft, 1. tylekçi, 2. 
Sepici. 

Debdebe, 1. Alaz 2. Dübültü, 3. 
Olam, ulam, 4. Patırdı, ki.itürdü, 
5. Sontur, 6. Siiy,gün, 7. Yorcttı.m, 

8. Yartalak, Zartalak. 
-li, 1. Hökelek, 2. Kuvançlı. 
D~fa, 1. Ağız (llk ağız= Birin· 

ci defa) 2. Boğ, 3. Doğur, 4. Çaln, 
5. Dönüm, 6. Dürkiin, 7. Gedük, 8. 
Gercz, 9 . . Gez, 10. Kat, 11. Kata. 
12. Katla, 13. Keleı, 14. ketim, 15. 
Kez, 16. Korla 17. Kurla 18. Öğün 
övün, (Yemek gibi meYkl1t isler 
hakkında) , 19. Oti.ik, 20. Sundu , 
21. Tapkrr, Tapkur, i2. Tav, 23. 
Yol. 

- ten, 1. irden, 2. Birgurdan, 
-49-
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= HERKESiN BEGENDiGi VE HERKESiN ARADJG/ == 

1 MUHTIRALI ~ 
1 TAKViMi RAGIP 1 

İ 1935 Yılına 12 Yaşında giriyor. ! 
I~ Geçen yıllarda olduğu ·gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takvim ve · i 

heyet bilgilerinden başka herkese gereği olan genel bilgileri de = 
.i"1 içinde bulundurur. Ay başlangıçları ve sayılı ulusal günler : 
I · İstanbul ıas<othanesinden alınmıştır. ı · 
=· Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 kuru~tur. : 
~ ~ 

;; KANAAT KüTüPHANESi 1 
s~ııHnıııııwmııııııımııııııııııııııımıımıııııııııııımıııııııııııııımımııı111ııııımıııımmmııı111ııııımııwıııııı~ıım~ııııııııııııııımıııı~ınnıııımııı111ııııııııııımııııııııı1111111111~mııımmm~11mıımımmı1111111111mmmmım 

J edi~· ~ 
· reu. 1ül ,~ 

Türk Maarif Cemiyetinin 
Büyük Eşya Piyangosu 

cır11PuL~~~~erde 
0

~ ~ ı 
1, verert pııtLerın.t ~: 

Deniz:yolları l\ı tŞf'. rrı cırıt ı / 'il) 
tı µ.Lıosra u \ı 

iŞLETMESi ~l~ ~ 
~ 

Çek it tarihi 14 /Kiounuevve' I 1934 bir bilet bir Ura 

ikramiye kıymeti 23000 Liradır. 

Acentelerı !<aralıöy . Köprübaşı 
1 c: l. 42362 - Sirlı:eo Mübürdarzıde I•-• H:ın J"eleton 22740 

lskenderiye yolu 
Metinlerle muasır Türk edebifl'~ ~ 

1 adet 3000 liralık 10 
1 

" 2000 
" 

20 
1 ,, 1000 ·" 50 
2 

" 750 " 
100 

2 ,, 500 11 1000 
4 

" 200 " 4700 
Biletler her yerde satılmaktadır 

isten bul Belediyesi 

adet 10-0 liralık 
,, 50 

" ,, 20 " ,, 10 
" ,, 5 ,, 

,, 1 " 
(5644) 

ilanları 

1 1 

l 

f ZMlR vapuru 4 Birinci Ki· 
nun SALI günü aaat 11 de Is· 
kenderiye'ye kadar. (8195) 

Karadeniz Yolu 
ANKARA vapuru 4 Birinci 

Kanun SALI günü saat 20 de 
Rizeye kadar "8214,, 

TARiHi ıııı ~1 

Lise ve Muallim Mekteplerinin son sınıflarında ok11t; bİ ~ 
~ olan Mustafa Nihat Beyin "Metinlerle muasır Türk e e ,..ı 
tr tarihi,, iki cilt bir arada olmak üzere Devlet rdatb~ 
ca yeniden basılımıtır. Fiatı 3 li:radır. , 

dde5'' Umumi satış yeri: VAKiT Matbaası. Ankara ca I 

............................ , ......... ı.st~ 
inhisc:ırlar U. Müdürlü~ 

Çubukluda yapılacak Gaz Tankları 
3/12/934 tarihinde ihalesinin icra k1hnacağı ev

ve!ce ilan olunan Çubuklu Gaz Depoları Tank-
ı 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankırra caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir •• 

A - . 3430 kilo 57 X 8l eb'adıoda Delmanya bir tar•f~
Beyaz Kuşe f 

B - 2330 kilo 68X100 eb'adanda Del manya bir tara 
1 

• Beyaz Kuşe/ 
Saba ahnacak mezkur lcAğıtları vermek isteyenlerin 

•• t•rlnameleri g:3rdt1Lt.lea aoara paıral'lag.a i9liralc .4~;/ 
lan inşaatı şimdilik münakasadan kaldırılmış ol· ı-rl"'.,.,.. __ .,_ 6Mıi1tf• A•- Ue~,~...--.-"'-

<tuğu ilin olunur. (8251) 
1 Neıriyat müdürü: RE:FIK AHMET 

. VAKiT Matbauı - lıtanhul 

% 7,S teminat akçeleriyle benber 22 · 12 • 934 Cu'.Ilarl 
saat 15 te Cib&\ide Levanm mübayaa şubesine müracaatlar 

Öz Türkçe ](ar,ılıklar 

(Bir uğurdan) 3. Bir uğul'dan, 4. 
· itekiz, 5. kırt, 6. Oğurtan. 

- Bu 1. Boyez (Bugez), 2. böz, 
• 3. bu yol. 

Def (Defi), 1. Atma, 2. ltme, 
Öteye itme, 3. Kakma, 4. Koğma, 

- kovma, 5. Ortadan kaldrrma, 6. 
Savma, 7. Savuşturma. 

- etmek, 1. Atmak, 2. Geçi5tir
mek, 3. Güdelemek, kütelemek, 
4. İtmek, 5. lratmak, 6. Irıt etmek, 
7. !rmak, 8. Kataklamak, 9. Kav. 
lamak, 10. Kaytarnıak, 11. Keder
mek, ketermek, 12 koğlnak, 13 or
tadan kaldırrmak, 14. Savmak, 15. 
Savuşturmak, 16. Sekitmek, 17. 
Sıbıtmak, Sıpıtmak, 18. Südre • 
mek, (ltmek, kakmak ınan.) 19. 
Tirgemek, 20 Yığmak, 21. Yol 
vermek,. 

- · edilmi~, 1: İtincü, 2. Kovul · 
fnuş. 

- i hacet etmek, 1. Ayakyoluna 
gitmek, 2. Drşarr çıkmak, 3. Su 
dökmel.), 4. Yazrlaınak. 

- ol!, 1. ttlin ! Yıkrl !. 
- olmak, 1. ltilmek1 2. !ramak. 

3 Inlmak, 4. Yıkılmak. 
Define, 1. Gizlenci, 2. Gömme, 

3. Gömü, kömü, 4. Kömüç, kömü
cü. 

Defn, (defin), 1: Astrav. 2. 
Gömme, 3. Toprağa koyma. · 

- etmek, 1. Basrnnak, 2. Göm • 
mek, 3. Komdonmak (merasimle 
defnetmek man.) 4. Kuyulamak, 
!5. Küliınek, 6. Sindirmek, (Sin = 
mezar). · 
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Defter, 1. Betlek, 2. Biti. (Biti 
=yazı) 

Deha, 1. Ekelik, 2. Oğelik, 3. 
Zeyreklik. 

Dehalet, (etmek), 1. İçikmek, 2. 
kılıcma düşmek, 3. Pusumak, 4. 
Sığınmak, 5. Tasalamak, 6. Ya • 
karmak. 

Dehan, Ağrz, Ağz. 
Dehliz, 1. Aktan, 2. Aralık, 3. 

Dalan (!çkapı, Antichaın bre 
man.) 4. Gezenek, 5. kat, 6. Sarak, 
(ceza olarak tmücrimlerin teşhi • 
rine mahsus direk "Pilori,, man.) 
7. Sazak. 

Dehr, (Dehir), 1. Öt. 2. Yıl. 
Dehşet, 1. Algasavlık, 2. Belin. 

3. Çoçrm ( Çoçnnak = tedehhüş 

etmek, 4. Kaltravuk, 5. Ko.rku, 6. 
Süre, 7. Si.iren, 8. Süretti. 9. Ş~ıp 
kalma, 10. Talhak, 11. Talkasa, 
12. Talvasa, 13. Tangış, 14. Urk, 
15. Ürkme, 16. Urkünç. · 

-Ji, 1. Eğe. 2. Korkunç, 3. Ür • 
kütücü, 4. Yayın, 5. Y eyen. 

- içinde kalmak, ( tedehhüş et
mek), Algasaınak, 2. Belinglc -
mek, Belinlemek. 3. Çoçnnak, 4. 
Gezelemek, 5. Kalakalmak, 6. 
Korkmak, 7. Şa._,~lamak, 8. Ürk -
mek, 9. Yılmak. 

- vermek, 1. Eğelenmek, 2. 
Korkutmak, 3. Titretmek, 4. Ur -
kütmek, 5. Yıldırmak. 

Dejenere (olmak), 1. Yoymak, 
2. Yozmak 

Delalet, 1. Belli etme, 2. Gö .. 

....-: 

'öz Türliçe l{arıılıklaT ~ 

----------------------------------mek (kökınek = Yardımı) 3. Gös
ternıe, 4. Kılavuzluk, 5. Salık, 6. 
Yol gösterme. 

- etmek, l. Kulağuzlamak, 2. 
Kurumsamak, 3. Yol göstemıek. 

Delil, 1. Anmk (Alamet man.). 
2. Başçı, (Rehber, Reis man.) 3. 
Belet. 4. Belge (Alamet, lspat 
man.) 5. Belgi, Belgü, 6. Bendaşr, 
7. illik) 8. tlgen, 9. tltir, 10. !pucu, 
11. Kılağuz, kulağuz, 12. Kıvcr, 
Gıvcr, 13. Ökçe, 14. Öngüç, 15. 
Pelek, 16. Srltav, 17. Tanık, Ta • 
nuk, (Şahit man.) 18. Tutamak 
'(bahane, isnat man.) 19. Ucar, 20. 
Yol gösteı•ici, 21 Yorcu. 

Delke, (etmek) 1. Avkalamak, 
2. ışknnak, Işkunıak (!şkr - bü • 
yük ı·ende) 3. Oğmak, oğuştur • 
mak. 4. Siftilemek, 5, Sürtn1ek, 
6. Sürüştürmek. 

- ü temas, 1. Sürtüştürme, 2. 

2. Sürüştürme. 
Dellak, 1. Oğaç, 2. Oğuç, 3. Yu

nueu, (Kadın deUak için kullam -
lrr.) 

Dellil, l. Carcı, 2. Çavçı, 3. Kr
ğrrıkçı, 4. Koştan, (Kcştan, koş • 
ton = dava vekili,) 5. Ündücü. 

pem. (Kan man.), Kan. 
- .(~efes man,), 1. Soluk, 2. 

Tm (Ruh, hayat man.) 3. Tin. 
Demet, 1. Bağ (Birlikte bağ"lan

nuş çiçek v. ~. man.) 2. Bey lem, 
(bağlam) 3. Buta, ~.Elçin, 5. ~ • 
ğ'en (Ekin 'demeti). 6. Kayırga~ , 
(Paket. Ekin demeti man.) 7. 
Kobu, 8. Külte, 9. Pulaş, (Paket, 

Ekin demeti man. ) 10. Tutaıll· ~· 
Denaet, 1. Alçaklık, 2. A.fı2~ 

lık. p.,I' 
- kirhane, 1. Alçakça, z. 

çaklıkla. 'fi 
Dendan, 1. Di~, 2. Kntış, 3. c~· 
Deni, 1. Alçak, ~ . Aş..ı.ğı, 3·

1
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bak, 4. Emgin, 5. lksik, 6. 

lak. 1ıf> 
Depozito, 1. Bünek, 2. 0 1 

çak. f 
Deraguş, (etmek), 1. 13~, ~· 

~I" basmak, 2. Koçinak, kuçın',, ~. 
r J 1 )'ll'' Koygamak, ı1. h.uca < an ' 

Saıınak, sanlnıak. ,1r~1 

Derakap, 1. Ardmca, ::ırdl 'p.J • 
2. Ardıından, Arkasından .3· 0ıe ' 
kası sıra, 4. l zince, 5. İzin! ffıcri • 
terek, İzine ba~arak~ 6. ızş01~· 9. 
ne, tz üstüne, 7. Şpşak, 8. 
Timin, 10. Una. 'forılil~: 

Berbar, 1. Kapı, Kaptı· 1303rd<1 
•? ~ 

Derbeder, 1. Alamakı ~· ıl\ '' 
B 4 J)agn ' S· 

baş, 3. oşgezen, . . trioı. r ~. 
Hayta, 6. İşsiz, 7. trınç, 1o. J,ıl::ı 
llgı:z, 9. Kapı kapı gezen; 13. Sô!" 
kı, 11. Kazak, 12. Sa1P9

;' Siittii~ ' 
Pük (Gevşek ınan.) 1 · g, 
15. Şapşal. . , J3oğaZı 

Derbent, 1. Argıt, 2· 

D~r geçit, 4. Geçik. ·nYD- sı~~·: 
Dere (etmek), 1. ')J.D' 'e...coiı111e 

3 Y'r J{" 
mak, 2. Colgaınak, · al.:: 6. So 
4. K~.şlamak, 5. J{oyn1 ' ıte 
ınak. etmcl.::, ı. ı"-

Derdest, 1. Elde k 4. 1lke ' 
.., Eliktirrı1e , ~J.;:' gecirmek ...,. -' 1ravı"[lt11 

k 6. ' mck, 5. l{arvruırn ' - sı ,......, 


