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Bey, Efendi, Ağa gerine 

tek söz için kanun 
- 2 inci •ayıt ada -

SA'l'IFA 
Şl111a1t Afrikada Türkler 

Yazı İşleri Telefonu: 24379 Pazartesi, 28 lkinciteşrin (11 inci ay) 1934 
İdare Telefonu: 24370 Sayısı S Kuru, 

1a .. 1 i . 
~I •Sayı: 6067·5 

ltalya· gene neler 
yapmak istiyor? 

e . 
run para ediyor 

. Son h f Ik et a talar içinde Anadoluda 
' ) len (:::: madde) artam (=: 
.. i.rı y'·k 1· el' . u ae ıyor. Bq artam 

~lik Ifınde en çok göze çarpan 
dtd

1
' ı>a.ınuk ve tiftik artamların· 
r. 

Ceçen 1 k. 
''dek dü Yı.. ıloau on sekiz kuru • 
lerde A. tmuş olan pamuk, bugün· I 

if dlt ~k dana.da kırk iki kuruşa ka
l. <le hı' 'k~elmıştir. Bunun gibi tiftik 
ı . rı 1 y l .. illıtıi • 1 once yirmi kuruşa dek 
Çı~ ıken işmdi yüz kuruşa 

f deıı ~~t~r. Demek ki bu iki ilk eten· 
tiaj ~rıncisi yüzde iki yüz, ikin· 
lllıatı ıdöe beş yüz ölçüsünde art· 

· r t k" ~l · e ı ilk etenlerin ar · 
Cl.rınc:ı d 't biJ a a bu kertede olma • 

a\tnd e gene bir yükseliş vardır. 
dolu an ~olayı hemen bütün Ana· 

;evınç içindedir. 
~İ~a ~nra şimdiyedeğin dış 
d,~ ~a. ar satılamıyan huğ • 
~r . ~ Yıl içinde yat alıcı • 
~ tçın en çok aranan bü • 
\tık (:::::mal) olmuştur. Ziraat 
~ ası köylüden topladığı bü • 
l\t~tok buğdayları iyi artamlarla 
~1 •ttır. Bankanın buğday ar • 
~ ~tı~ı tutmak için yaptığı stok • 

ı,r ek:~n~~n. hükum~~in milyon • 
' ıldıgın1 görecegı sanılırken 
~~l\ •. Ötıüne geçilmiştir. 

~ri ~ruliiyor ki ekim biçim verim -
ttın d .. ··1 b ~ı· artamların a goru en u 

~i" b1!• hem ulus, hem de devlet 
•• ır · ·1 a ıyı iktir. 

~lll aşka i.ilkeleı-de bütün iş a·dam· 
t:ı •n ök · ..,,ıtt]er· ononnk sıkıntıdan çek -
.r~ı acı 't "k kq ·11l~1 tı çe artarken Türk 

k' ~etin YÜıij g'T• ·1-o.--~ 
k'ı 'bu ökono 'ku UYor. TürkeJinde 
1 ı oluşun hu.~ı oluşla yatellerde· 

\ lınınas1 ötürüs~~te ayırdımh bu· 
~•tdırnın öt" .. uz olamaz. Bu a· 
teneı ··k urusünü ise hükumetin 
r o ono "k ~lıttüğij y" mı işleri görürken 
~ituluğ ondern)erin (=kaide) 
Şunu ;nda aramak gerektir. 

\tdu'" a Unutmıyalım ki ulusça 
lıi.c gurnu ... "k 'k lA •• •rUlın . ... o onom1 p anın yu• 
~ • esı d h . ·ı . . ~~ k a a bitırı memı.ttır. 
•i itl; ' Yün, tiftik gibi ilk etenle· 
bıJ\t:kecek fabrikaların hepsi ya· 

't\'ı çalışmağa başlaya • 
~ı 1!tır 

T arabulusgarptaki ve Somalıdaki 
hazırlıkların hedefi nedir? 

Muuolini, Ceneral Balboyu Amerika hava yolculuğundan 
dönüıünde böyle klll"§ılaniıtb• 

Son günlerde ltalya ile Habe-ı seyahatten yeni dönmüştür. ltal
tistan arasındaki münaseba rn yanlar bu seyahate büyük ehenı· 
gerğinleştiği malumdur. Bu ger • miyet verdiler. Adeta yeni bir 
ğinlik Gondardaki ltalyan kon • kıt'ayı fethe gider gibi bir nüma -

solosluğuna bir takım müsellah yiş manzarası gösterdiler. 
Habetliler taraf mdan tecavüz e • Bundan sonra Avrupa gazete· 

dildiii v • : 
Dtl tecavüz üzerıne 11" tuzı • 
ye istediği teklinde gelen haber • 
ler ile meydana çıkmıttır: 

Bu hadise diğer bazı haberler 
ve hadiseler ile ayni zamanda 
vuku bulduğu için işin içinde giz • 
li bir takım tertipler bulunması 
ihtimali zaruri olarak hatıra geli-

yor. 
Filhakika geçenlerde İtalya 

K~alı İtalyanın Somalı müstemle • 
kesine bir seyahat yapmiştı. Bu 

insül 

1!-lya Ba,vekili MuHoliniııin 
memleketinde fazla nüfuz kazan· 
masından çekinerek Tarablus • 
garba büyük memuriyetle gönder· 
diği Ceneral Balbonun Habeşis • 
tanı havadan fethetmek teşebbüs
lerine giriştiğinden, Musolininin 
nüfuzunun Ceneral Balbonun 
karşısında yavaş yavaş söndüğün .. 
den bahsolundu. 

(Devamı G inrı •n;pfnnın l inci eUtwıunda) 

B~M.M. 

ltalqa adliqesi suikast 
suçlularını • 

vermıgor 

Macarlara göre, Yugoslav notasıAvrupa 
barışını tehlikeye düşürmüş! 

Pariı, 25 (A.A.) -Tan gaze • r 
lesinin Cenevre muhabirin • 1 
den aldığı habere göre, Fran· 
ıa hükumeti zorbalıkların bas . 
tırılması için uluslar ara -
SI bir sözleşme yapılmasını teklif 
edecektir. Bu sözletme ile aığın • 
mak haklarında değişiklikler ya · 
pılacak, canilerin iadesi mecburi 
olacak ve polisler uluslar araıı ça
lışmalarda bulunacaklardır. 

Roma, 25 (A.A.) - İtalya adli
yesi, Marailya ıuikastinde alaka -
)art bulunan Paveliç ile Kovater • 
mikin geri verilmesinden vaz geç· 

miştir. 

Cenevre, 25 (A.A.) -Manil • 
ya cinayeti hakkında Uluslar bir -
liği umumi katipliğine verilen Ma· 
car notasında, cinayettenberi Ma· 
caristanın uğradığı mütemadi hü • 
cumlann yalnız bazı Avrupa dev· 
}etleri arasındaki normal münaıe
betler için değil, fakat dünya sul-
hu için de ciddi te~Iikelerle dolu 
bir hava yarattığr bildirilmekte ve 

bu gerginliğin Yugoslavya tara • 
fından, küçük ·anlaşmanın diğer i· 
ki devletinin de müzaharetiyle u • 
luslar birliğine verilen muhtıra ile 

olduğu bildi • 

Macar Btıfvekili. 

M. Gömböı 

murahah11 M. Ekharl umumi ka • 
tip M. Avenola bir not vererek 

Marsilya cinayeti itinin kon.aeyin 
gelecek fevkalade toplantısı ruz • 
namesine konulmasını iıtemiıtir. 
Konseyin bu toplantısı ilkin 21 i · 

kinci teırin olara~ teıpit edilmit 
ise de bunun 3 birinci kanuna hı • 
rakılması çok muhtemeHlir. Kon • 
sey bu işe h4lkıp bakmfo/acağmı o 

zaman karar la§tıracaktır' 

Bud
0

ape,te, 25 (A.A.) - Macar 

telıraf ajansı bildiriyor: 

(DeTamr 10 ncıu 111ıyıf:mm 2 f.ııef tıMantmda 

tt\la · Bir kez bu fab· 
~t d r da b" · ·ı· · d' eğin ıtırı ır, şım ı · 
~tı~1 Yalnız dış piyasalarda 

Müflis banker devlet intihabı reniieme kararını 
mahkemesinde ne vakıt verecek? 

Adliye bakanı Ş . Saraçoğlu Bey dün Ankaradan gelmiş; Vali ve Bele. 
diye Reisi Muhiddin, Belediye Reis Muavini Hamit, Müddei umumi Kenan, 
Emniyet Müdürü Fehmi Beyler ve başka kimseler tarafından. kaqılanmış .• 

~'il rnıı b . d de k l u etenler yurdumuz 1· 

\tı. g u lanılnuya başlarsa on • 
~ltla:nra i~lerimiz bir kat daha 
~e acaktrr. 

ftl tek k" 1 
ı rıit) l'I oy üleı·, gerek kent (= 
tr· t er · d' t &tk §un ıye değin çektik· 

ıntıiarr unutacaklardır. 
~ Asım US 

.Soqadları 
'~ b 
~l:lt~nhğının iste-

hır komisyon 
v kuruldu 
QtQ'l'ld 
~oYQc/r aşlar arasında 

b ~eçmede genel 
~~ l\11ka ,,. yarış .. 
.. l'ılı" ta., 25 (K ~~) tıtt1 • urun) - İç Ba-

k n ıste"' 1 '~ .. 1 ır k gıy e soy adları için 
J .. ~ • oın· 
11~ t nıtild· ısyonun kurulması 
t'lt ~l>la.na. ı. Komisyon hu günler• 

l)ıj~ ~hıa.~~~tır. Burada üye ola· 
rfj ~ ii ar arasında Dil ce • 

teml
.ze çıktı . Büyük Millet Meclisinin inti. 

babını· yenilef tinnek için verece-
Nevyork, 25 ği kararın ilk Kanunun birinci 

~ (A.A.) - · Müf • veya ikinci günkü toplantısında 

tır. 

Resmimiz, Ş . Saraçoğlu Beyi Haydarpaşadıt karşılıyanlar arasında gös· 
tcriyor. Adliye işlerinde yapılacak değişikliğe ait yazı üçüncü sayrfamızda· 

lis banker Sa· olmaısı ihtimali kuvvetlidir. d~ . 

r----------------------~------------·---------------~~ ı moel lnsül ve 
kardeşi, iki saat KURUN iSim babası Mutlu gün süren bir görüş
me sonunda dev· · 
}et mahkeme • 

~amoel lıısul sinde beraat et· 

miştir. lnsül ile. ortakl~rı, '?nsull 
Corporation Utilities,, şırketı ve 
§Ubelerinin iflasından ötürü halkı 
mühim surette dolandrrmış ol· 

makla suçluydular. 
lnsül hakkındaki takibat iki 

sene sürmüş v~ 100.000 dolara 
mal olmuıtur. Hükumet mahke· 
mede ıso şahjt dinletmiş ve 10 
vagon doldurabilecek vesika göı-
termiıtir. 

Samoel, Amerikanın en büyük 
iş adamlarından biriydi. 75 yaşın· 
da olan bu adam bir müddet 85 
idare meclisinde azalık etmiş ve 

Hergün 100 ad koyacağız Edirne, kurtuluşu-
nun 13üncü yılını 

Gazetemizin iıim babalığı 

çok beğenildi. 
Sekiz on gündür ikisi erkek, 

ikisi kız adı olarak gazetemize 
koyduğumuz sözlerin bir çok • 
ları yeni doğanlara küçük ad, 
soyadı almak istiyenlere soy • 
adı olarak alındı. Gazetemiz, 
bu yardımı ile ovunuyor; ya· 
rından bCJ§lamak üzere bu ad-

ların sayısını arttırıyor. O • 
kurlarımızdan bir çoklarının 
iştedikleri gibi bundan böyle 
günde 100 ad yazacağız. Bun
ları da allabe ıırasiyle koyaca· 

ğız. Bunlar, kıza, erkeğe veri
lecek ad diye ayırt edil • 
miyecek, İ§İn bu yanı okurları
mızın, adı alacakların kendine 
bırakılacaktır. 

Adlar, Ankarada dil irlerin
de derinle§mif bir arkad<J§ımı
zın ıeçtikleridir. Şimdiden biri
ni beğenip alanlara uğur dile . 
riz. 

Bugünlük dört ad: 
Erkek - Uluğ - Bağatır 

(Kahraman). 
Kız - Amıan (Arzu), Şak

rak .. - - - -

kutluladı 

Edirneliler dün büyük, 
çok sevinçli bir bayram 

yaptılar 

Edirne, 25 (Kurun} - Edirne
nin kurtulutunun 13 üncü yıldönü• 
mü bugün büyük heyecanla kutlu· 
landı. lstanbuldan ve civardan 
gelen binlerce halk, Edirneliler so
kaları doldurmuıtu. Şehir battan 
baş bayraklarla donanmı,, birçok 
yerde taklar kurulmuttu. 

(Devamı 10 ncu sayıfanm l lncl etıtununda), ~"~, ~ Yelerinden ve Ba • 
llt'} ııal'lfannı blrlncl ııütununda) (Devamı ıo ncu sayıfanın 1 ıncı sUtununda) - - - -



\ 

........ 

F ahrikatörler oyun oynuyor-! 
.Medenil}ef bir dama 1 ökonomi konseyi 

J b k Yunan grupu teşkil 
~qununuan aş a o~~ 

bir şeq delii/ ı. i~~:;;.~~i~~!·~.-rih~~:a;;~: ... 
' · edilmiı olan Balkan anlatması .1ta

ŞiıiJdiki sıyasası 
rika harbe 

sürecek olursa Ame· 
sürüklenecekmiş 

----~~~-·~~~~-

Nevyork, 25 (A.A.) - Ayan 1 M. Gerald demiıtir ki: "Önü -
üyeai~den ve ayan meclisinden si- müzdek~ iki yı~ _için~e. anlatıla • 
lihl&_r ~~kkında tahkikat yapma • I caktır kı medenıye~, hır · da~~ ~ -
ğa memur ettiği komiıyon reisi M. yunundan başka bır teY degıldır. 
Gerald 

0

dıt ıiyaıa iımindeki cemi- Ve bu oyunu harp hazırlıkların -
ydt,,'Amerikanm harice yapmak- dan istifade eden bir takım eşhas 

• • A oynamaktadır. Harp hazırlıkları 
ta oldyiu ıılih aatıtının Japonya- d . 1 • • • h'll · · · 

~ttı h k t . • h ki .. enız erımızın- ve sa ı erımızın nm are e ını a ı ıoıter- j · 
mekie oldujunu ve Japon elçiıi • himayesine haaredilmeli~ir. Dün-

. •• · . yayı silahlandırmaktan ıbaret o-
nın Amerıkanın uluıal müdafaa l .1.h f b 'k t" ı · t f · · · an ve sı a a rı a or erı ara ın-
yolunda~i çalıımalarr~ı, Ameri - dan oynanan oyuna . bir nihayet 
kanın . uzak şarkta tahrikat yap • verilmelidir. Şimd~ki siyasaya 
ma hazırlıkları teklinde anlatmak- devam edilecek olursa Amerika 
ta bulunduğunu söylemittir. 1 yeni bir harbe sürüklenecektir.,, 

Sol} adları 
. 

tülerinin birinci ve betinci 111adde
lerinde tasrih edilmit olan ökono -
mik konseyin Yunan grupu JU ıu • 
retle letkil edilmittir. 

M. Varvereuos (Eski Bakan • 
lardan Yunan Bankası Guvernör 
Muavini ve Üniversite profesörü.) 
M. Kanelopulos (Fabrikatör), M. 
Koroniı (Eıki Bakanlardan Dev • 
let demiryolları umum müdürü.) 
M. Zolotas (Üniversitede profe • 
sör), 

Bu ırup Romanya, Türkiye ve 
Yuıoılavya ırupları ile birlikte 
Balkan anlaımaıının ökonomik 
konıeyini vücuda ıetirecektir. Ay· 
nı vazifeye davet edilmit olan ea • 
ki Bakanlardan M. Koriziı, Dıt 
Bakanı M. Makıimosa ıönderciiii 
bir mektupta, itlerinin çokluiu 
dolayısile bu vazifeyi kabul ede • 
miyeceğinden dolayı pek ziyade 
müteessif olduğunu bildirmiştir . 

Bey,. Ef., yeriııe 
tek söz için .kanun 

Ankara, 25 (KU~UN) - Bey, dar Mediıe verileceği du:U1 

efendi, ağa gibi ünvan sıfatları - tur. ( 
.. ·· yerine nın kaldırılması, hepsinin yerine Kanunda paşa sozu 

tek bir ıözün kullanılması cere - neral), mütir . yerine ( 
yanı kanun halinde tespit edilmit- ünvanfarı bulunmaktadır· 
tir. Bu kanunun bir ka~ güne ka-

Maliye bakanlığına bir ihbar! 
Ankara, 25 (KURUN) - Ya· nen 100 bin lira fazla par•~ 

bancı vapur tirketleritıin, almak
ta oldukları ordino ve konçimen
to paralarının hariçten ayrı olan 
kıaımlarını defterlerine ıeçirerek 
memurlarına daiıttıkları Maliye 
Bakanlıima ihbar edilmittir. Her 
ordinonun aatıt değeri 35 kurut -
tan oldufUna ıöre senede tahmi -

r e P"" dığı anlatılmaktadır. Ma 1Y al 
kanlığı, meseleyi ara§tırJ11 
müfeu;,ıerine bildirmittir. . 

On iki yıldanb~ri sü~erı bel ,o' 
kanuni af müddeti çıktıktan 
ra be! yıldr:.nberi çıkarılan "' 
cezasiyle b;rlikte tahakkuk 
rilecek ve tahsil edilec.ektir· 

Trakyanın ökonomi kalkınması 
Ankara, 2Ş (KURUN) -Trak

yanın ökonomi l<Jılkınmuı için, 
ökonomi bakanlığı ıenit ve ehem
miyetli bir proje hazırlamaktadır. 
Proje ile ökonomi bakanı Celil 
Bayar Bey uiratmaktadır. Pro -

Ankara memurlar 
kooperatltl 

Ankara, 25 (KURUN) - An-

jenin yakında bitirilerek İt 
na konulacağı umulmaktadll'• 

Sanıldığına göre proje, 
den, biı: kere de bakanlar 
ne ıönderilecektir. 

ökonomı baıcanh §ı 
bllgln geth-lyor 

... (Baı tarafı. 1 inci ~yıfada) r tıramazl~r: BaıtıranJ.ar olursa ıor· 
kanlıklardan bırer kı§İ bu. guya çekılırler. 
Iunacaktır. Komisyonun ha· 
zırlıyaacğı soy adlarını gös -
terir bir bitik, çarçabuk bastırıla • 
rak ortalığa yaydırılacaktır. 

Bu "sıra adlar,, biliğinden son· 
ra bu adların ne demek olduğunu, 
adı tatıyanın kim idiğini, nerede 
yatadığın, neler yaptıiını göıterir 
büyikçe bir bitik daha çıkaealct11". 

Murahhaslar 
dönüyor 

kara memurlar kooperatifi yeni 
,.. bir programla ite batlamııtır. 

Ankara, 25 (KURUN) 
konomi bakanlığınca 

zasyon itlrini çevirmek ve 
daki bilgilerinden istifad• 
mek üzere Almanyadan ikİ: 
nin getirilmesi sözlqıirilmi 

SOJJ.141 ~e~mede Jlenel 
1)1; ,.,., •• 

Öz türkçeden soy adı seç ~ 
mede, • tanınmıı; tanınmamıt 
bütün vatandatfar arasm • 
da ıenel bir yarıf ~tlamıt 
bulunuyot. Kendilerine öz türkçe 
ıoy adı aeçen vatandatlarden, öğ • 
ı·enebildikl~rimizi de bugün ya • 
zıyoruz: 

lıtanbul mebusu Salahattin 
Cimcoz Bey ( Cimcoz), Darüna • 
faka liıeıi müdürü Ali Kimi Bey 
(Durmaz), lıtanbul umumi mec • 
liıi zabıt ve muamelat şubesi mü • 
dürü Ziıitü Bey (Çubukçu oğlu), 
okuJ11culanmızdan Pa§a bahçe is
pirto f abrikaımda rakı kıa

mı lmir : muavini Ziya Bey 
'( Özk•11 ) , okuyucularımızdan 
dan mütekait binbaşı Ali Cavit B. 
'(Nuraa), Ekonomi Bakanlığı De
niz itleri genel müdürü Sadullah 
Bey. (Güney), gümrük muhafaza 
Ba§müdürü Haıan Bey (Yılmaz), 
Sultanalimet ikinci ıulh ceza mah
kemeıi hakimi Salahattin Bey (A
iabeıii), temyiz mahkemesi reis· 
)erinden Fuat Huliiıi Beyin aldığı 
(Demirelli), aynı mahkeme katip
lerinden Fevziye hanım (Ergene· 
lion), Nadir Bey (Özel), Mehmet 
Ali Bey '(.Eroilu), mahkeme oda • 
cısı Vahide hanım ( Çağlıyan), mü 
ha,ir Haaan efendi (Erdoğan) ad· 
lannı soy adı olarak seçmitlerdir. 

" Sıra Adlar ,, hitiki 
Ankara 25 (A.A.) - iç işleri . , ,. 

bal<am Sayın Bay Şükrü Kayanın 
buyuruğu ile ıoy adlarını, ki.ti ad
lannı götte;ir bir ııra yazı koyma
ğa baflıyoruz. Bu adlar "Türk di • 
li arqtınna kurumunun büyük öze 
ği üyesinden Akaaray u.ylavı Bay 
ilalaym ik-=. ~ h--•l!'!IJl\kta o-
fan 'Türk adları,, adındaki biti • 
ğinden atınmıfbr. 

Bunun içeriıinden beyenenler, 
iıtiyenler, birer acı ıeçip alabilir • 
ler. Yalnız ayrıca bitik olarak baı· 

Aba bey; Abak, Akabay han, 
'.Abatay, Abay, Abdan, Abeşh-i • 
tun, - ka - , Ablak, Ablay, Ablay 
han, Abike bahşi Ahi, :Adam han, 
Adar, Adın, Adıyeke, Admıt, Ad
ıay, Adsız, Afraıyap, Aftin, Aia· 
biğüm, • ka - , Aga hatun, Ağal • 
day, Akbıyık, Akboboja, Akboğ • 
ra, Akbörü, Akbuıa, Akcaba, Ak
cakocl, Akçakoca, Akçura, Ak • 
demir, Akdemir bey, Akdolun, 
Abıç, Abık, Abıt, Abız, Abukan, 
Abul, Abutka, Aburıu, Acar, A • 
cay, Acehan bey, Acıbucu, Acu, 
Aça bey, Açabuga, Açık, Açıl, Aç· 
lan, Ağamak, Ağamolla, Ağat, A· 
ğıç, Ağaa, Ağıf, Ağlamıf, Airak, 
Ağrıtmıf, Ahnaı, Akabik • ka • , 
Akatay, Akay, Akbacı, Akbalık 
bey, Akbaba, Akbaı, Akbay, Ak 
hanım - ka - , Akıt, Akkanı§ 
- ka • , Akkıyal - ka • , Akkuş, Ak 
pulat, ..\ksin, Akıungur, Aktıt, Ak 
songar, Aktaı, Aktay, Aktimur, 
Ak tulun • ka • , Akuş, Akyapu, 
Akyol 

Not: Yanlarında • ka - yazılı 

adlar kadın adıdır. 
i1ocaların soy adlar1 

Şehrimizde bulunan bütün mek
tep hocalarının önümüzdeki ikinci 
kanunun ıonuna kadar birer soy 

Cenevre, 25 ~A.A.) .....- Fev -
kalade asamble için ve gerekse 
konseyi\\ f e lalAtW l'to-'antiam 
airmek için ~ya gf.bait • olan 
murahhasların bir çoğu Cenevre • 
den ayrılt:nıılardır. Küçük uzlat • 
ma dıt bakanları da bu akıam Ce
nevreden ayrılJLcaklardır. 

M. Titülesko, Monlreux'ye ıi • 
decektir. M. Benes ile .M. Y evtiç 
Prag ve B~lgrada döneceklerdir. 
M. Litvinof'a gelince, Moskovaya 
mı döneceği, yoksa Moskovaya 
gitmeden evvel Parise mi uğrıya -
cağı henüz belli değildir. 

Muzik yenileşmesi 
Ankara, 25 (A.A.) - Müzik 

yenileşmeıi itlerinde Ankara Hal
kevinde yapılan itler çok ilerle-

mittir. 

adı ıeçerek nüfus kütüklerindeki 
adlarını değittirmeleri Kültür Ba· tedir. 

kanlığınca mekteplere bildirilmit- 1-------------• .. 

Bu itte çalıp.n komite dün de 
Denizli mebuıu Necip Ali beyin 
reiıliği altında toplanarak yapı -
lan hazırlıkları gözden geçirdik • 
ten sonra 27 ilk kanunda ıemsil 
edilecek (Bayönder) (Ta§bebek) 
ve (Üülkü yolu) nun Ankara Hal
kevinde, 1 O ikinci kanunda lstan
bulda ve (Karmen) in de şubat 
içinde sahneye konulmaıına ka • 
rar vermiş ve bu çalıımanın ge • 
nel rejisörü Bay Münir Hayri bu 
işlerde alakaıı olanlara vazifeler 
dağıtmıttır. Dündenberi Halke • 
vinde canlı bir çalıtma görülmek • 

tir. 
Bir düzeltme 

Dünkü sayımızda Devlet 9üra • 
ıı reisi Reşat Beyin ıoy adı mimar 
manasına gelen (Tamcı) olacak 
yerde (Tancı), devlet şuraıı dea • 
vi dairesi reisi Saffet Beyin (Bay
rak) olacak yerde (Bayrakdar); 
!ki gün önceki sayımızda da Zon· 
guldak Mebusu Halil Beyin (Tav
sı) olacak yerde (Tam•ı),· Afyon 
mebusu Haydar Beyin (Çerçel-} 

olacak yerde (Cercel) çıkmıttrr. 
Düzeltiyoruz. 

Ahmet CevatB.in 
sıra yazılan 

Türk Dili Tetkik Cemiyetinin dili
mizde kullanılan Osmanlıca 11tılahlar 
yerine öz türkçe kartıhklannı bul • 
mak yolundaki çalıımaıı ilerlemekte
dir. En ilmi mevzular bile öz türkçe 
ıa:ret ap.k, UYSWJıt terim (tabir) lerle 
anlatılabilmektedir. Buna örnek ol • 
mak üzere Ahmet Cevat Beyin bir 11-

. ra yaz~ıım hirkaÇ ıüne kadar koyma -
ia haılryacaiız. .. d 

Kooperatif çevirgenliği, öteki 
idareden kalma tamamlanmamı§ 
işlerle uğratmaktad~r. Birinci ka -
nun ıonubda timdiye kadar yapı • 
lan itlerin lançosunu vapacak ve 
elde bufunan ser~ayesİni 11:esaph
yacaktır. Söylendiğine göre' ser:. 
maye epey azalmıştır. Kooperatif 
timdi elde bulunan ve yüksek fa
izle futulan mobilize edilrnit mal
larm 'bir ço.ğunu elinden çıkara

cak, asıl ahtverit ' itleriyle uğraıa
caktır. 

ne kadar bu~day satlf 
yaptık? 

Ankara, 25 (KURUN ) -· Ö -
konomi bakanlığı, buğday ıatıt • 
larının timdiyedek ne kadar ya • 
pıldığını Ziraat Banka11ndan sor • 
muştur. 

Buğday ıatıılarının bitirilme • 
ıinden ıonra ikinci derecede bu • 
lunan çıkar mallarımızın yapılan 
birçok istekler üzerine aı, m~m • 
leketlere çıkarılmasına yeni bir 
kombinezonla izin verilecektir. 

B~nltıtın ıel~~i!meleri İ 
naralar. h»,Sr;; ... ı.rdo ,.. ... •• 

tır. ~unlar, ökonomi baka 
da bir yıl kadar çalııtırıla 
dır. 

Nafıa bakanbiı 1 
M•myon al,yor 

Ankara, 25 (KURUN) 
fia bakanlığı Y enitehirdeki 
na gidip gel-:cek memurl 
iki kamyon alacaktır. 

Edirne - latan bul 
Ankara. 25 (KURUN) 

dirne - İstanbul yolu üz 
melli onerılma itleri Y 
yakında başlanacaktır. 

Adapazar1 Ticaret b / 
Ankara, 25 (KURU~) I 

dapazarı Ticaret Bank-:'~J 
merkezi ite ba§ladı. llk / 
kiden kalma itler ve de 
kaöıtlarla uğraıılacaklıt• ~ 

Japonya, evinde EleO 
olmak istiyor ~~ 

d• .. ~- #~ 
· Nevyork, 25 (A.A.) - Silih 
ticareti hakkında tahkikat yap • 
~akta olan ayan komisyonu reisi 
M. Nye, Japonyamn Vaıington 

büyük elçiıi M. Saito'nun cuma 
günü Fitadelfiyada söylediği nu • 

tuk hakkında demi9tir ki: 

"Japonya, Vatington antlat -
maıını feshetmek ve kendiıine 
beraberlik verilirse. diğerleriyle 
birlikte filoıunu yarı yarıya in • 
dirmek istemektedir. Evinde e -
fendi C)lmak isti yen · Japonya ya 
hak vermemek imI<insızdır. Eğer 
bu üç devlet hakikaten silahlarını 
azaltmak iıtiyorlarsa Amerika ile 
İngiltere Japonların istediği be • 
raberliği Yermelidil".,, 

Diğer taraftan Nevyork Herald' 
gazetesi diyor ki: 

"Vaıinıton antlaımayı Japon· 

ya tarafından feıhi tJ,r .• 
. d"-«l"" yarıtı aıyaıaıına oa-

tır. Japonyanm bu .,...JJj. 

kaldırmak kararı, bu~ .ıJe -' 
K'll"':~..

buhranı ve karıt1klıi1 ~ır i 
cak derin bir teeısürl• ,.,ıll~li 

d ''tJ~ eP'. bilir. Bu hareket u bit t 

çin doğrudan doğrur-
kedir. 

. ,ııı 
Şark nııs Oii" ti 

Paris, 25 (A.A·) .;.ji -1~ 
R . . h reı . · ıtJ 
eıaıcum urun ~lı''' 

toplanan Bakanlar 
1 

ıair . 
telif harici nıeaelelet e ,-rk ~· t! 
Meclie, Franaanııt ~e~di 

h. t•ll• 
hakkında Le 11 

. ·1tir· vabı taıvıp etlll1 
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Adliyede yapılacak değişiklikler - Maurice Beaterlinck'ten _ 

Hakfmlerkanunu ne şekilde tatbik edilecek?-Istanbulda 
Adliye Sarayının yapılmasına ilkbaharda başlanacaktır 

Geçmifimiz, uzun bir 6Örüm/e 
artlım~ yayılır. Ôtelertle, sİ• i • 
çine 6ıralrılnt1f bir lrenf ,ibi u • 
yur. Bir kaç tepe onun nnırıtlır, 
ona yülr•elrten baltar. lıleliltleri
mizin belli btqlı bir iltisi, irimi •• 
ne "ıltlı, iti.mi alır aiır unutaıun 
yülıü altında eğilmif, JlllTı bORılı 
lruleler ,lbi Yilefflir. AIOflar 
yapra/ıı Jölrer, tluvarltJT yer yer 

,ölıer, büyült 6öl6e alanları ••nif. 

AdJiye bakanı Saraçojlu Şük- yrrıyor. 

rü Beyı dün Ankaradan ıehrimize Avrupada tahsil rören, adtt • 
ıelmiıtir. "Perapalu" oteline İ· ıerler yazan, hikimlikt• ara.nan 
nen Şükrü Bey, dün muhtelif zi- tekmil vuıflarr haiz bulunan hi · 
yaretleri kabul etmiftİr. Buıün Jrimler, mümtaz sınıftanclır. Bun • 
adliye daireıine ıelmesi muhte • far, yükaeldikleri dereceler üze • 
meldir. rinden maat alacaklardır. 

Saraçoğlu Şükrü Beyle ltirlik- Terci han terfie hak kazanan • 
te, fstanbuJa relen Adliye ..,_ü. Jıu, kadronun müaadesi niıbetin
fettiti Ratit Bey, dün ınüfettiılik df" haiz bulundukları dereceleri 
dairesinde bir müddet mefiul ol- muhafaza ed~cekJer ve bu dere • 
muttur. Raıit Şeyin, bugün de celeri üzerinden maaı alacaklar
müfettiıJik dairesinde metıu1 ola- dır. Kadro müsait bulunmaua, 
cağı anlaıılmaktadır. kanunun tatbiki sıruuıda aldık -

Hi.kimler kanununun Kanu • ]arı maatın dereceıinde kalacak • 
nuevvelde tatbiki için lıazırlıklar lardrr. Mümtaz .ayılan hakimler, 
yapılıyor . .A.dliye tasfiye komisyo- bu kayıttan müsteınadır. 
nu ile intihap encümeni, tet • 
kiklerine devada ediyerlar. Hak.imler kanununun bütçeye 

H.ikimler bmınuman tatbiki t~ı ede~ ~ir bmı{lm, yeni b~t-
t . ı hik!-1-re der.Ulerine çenın tatbıkı zamanı olan Hazı • 

ıure ıy e, ~ d ı.:·k· 'im · 'h · ı .. ·•---ı..ir Bu kanun, ran a tatuı ıne geçı eaı, ı tuna rore m&af :ven~" • . . • . 
mümtaz o~ralc terlie halt kaza • dahıhndedır. Fakat, dıfer kııım-
nanlar, tercihan tetfie bak kaza. , ları, her halde Kanunuevvelde 
nanJar, terfie hak kazananlar ol- tatbik olunacaktır. Hakimlerin 
mak üzere hakimleri üç sınıfa a · tasfiyesi iıinin de Kinunuevvelde 

tatbik saha11na ıeçeceji tahmin e· 
diliyor. 

lstanbulda yapılacak Adliye 
urayı projesini hazırlıyan komis
yon, projeyi maliye bakanlıiına 

ıöndermiıtir. Yeni Adliye ıarayı, 
iki yüz odalı olacaktır. Binanın 
yapılması is:in bet yüz bin lira ha
zırdır. Yapılma itine: ilkbaharda 
batlanacak, buna profesör Egli 
nezaret edecektir. Mühendislik ve 
mimarlık tahsili gören talebeler, 
bu İnfaat sırasında, muayyen za
manlarda hazır bulunarak tatbi
kat ve staj göreceklerdir. 

Modern bir lıapiılıane yapıl • 
ması için, tetkikatta bulunulmak
tadır. Hapishanenin de ilkbahar 
da yapılmasına batlanahileceii 
zannediliyor. 

Hukuk ve ceza usullerinde ba
zı deiitiklikler yapılma11 ihtima
linden de bahıolunuyor. Bu deii· 
tikliklerin ne ıeklide olacağı, tim· 
diki halde katiyetle belli değil • 
dir. 

imtihanlar nasıl 
olacak? Vapurlar ~ Nüfus yazımı hazır

lığı ilerleyor 

ler. \. ' 

Bütün banlar ölü ıöriinür. A· 
nımızın yavtıf Y""°I '«lrl11ı, on • 
lara lıuruntuyla tlirilill verir, 1nm. 
tlan özge /ııımıltlanıfları yolıtar. 

Ancalt anp«nm1%1ft öliintiiıt • • 
tlen efreti alınan bu tlirililr ı1,,,,.. 
tla, laerfey tJTlılı ieprqell'liyee.,. 

benzer; bir tlalta ltunJtlll)'llllUJMl
calıtrr. Onu, balunııtl• •elecd. 
ten, hiç bir f•)'İn llf'll"ıYGCflfı lir. 
alrarsu ayırtmflır. 

Dojruyu iıterHn o Jirillir, lir 
çofunnı~ için, balufWf/a ,._.. 
len tlalta özlü, Jaha lll.,li Jirlilr. 
Dofruyu İder•en, o ölii lıMı teli 
övün ıuulıfın en iKen lıayıuaft • 
tlır. Kimi varını yofrınu o,,.,,,,_ · 
alır, Kimi varını yofuna o lıet1t. 
gömer. 

Sellml lnet 

Hoca Efendi 
izinsiz sarık mı sarmıı? 

Evvelce bildirdiğimiz ribi. kül- Dış seferler ya- 1935 yılında yapılacak olan 
tür Bakanlığı lise ve orta. mektep· kJ nüfus yazımı için hazırlıklara 
lerde sınıf geçme ve mektebi paca 31 ba,Ianmııtır. 
bitirme imtihanlarında değitiklik· S d Şimdiden nümerotaj itlerinde 

ıer yapmı,t.~ırii. n='"liıriiii~-~~--:·~u~l~Ja~h~B~c~y~in~r·e~iı~li~jir.;i ~l:=~~C': öriilmektedu • 

izinsiz sarık urc:lıfı ic:ldiuiyle 
dün polisçe yakalanan ve Sultan. 
ahmet birinci ıulb ceza mahke -
meaine ıönderilen bir hoca, ıor • 

"r"wı'ıtt y&pııan ~· •c ea memurlak, ...... 
fÖH, lise ye orta mekteplerde lkfıhtt Vekaleti de1tir itleri u- Nmlar, öl~ücüler ayrıhnııtrr. 

.. ya~cli. 

Sorpya ~ekilen lloca, elli do
kuz yqında oldutunu, evli ve 
dört çocuk babası buJundujunu, 
Kafkuyada dojduiunu 16yledi. 
lımi, Molla Mehmettir. Hüviyeti. 
ni bu ıuretle teahit ettikten sonra, 
Hikim Retit Bey, sordu: . 

birinci ve ikinci sınıflarda ilcisi 1 mu":' ~üdürü Sadullah Bey dün İstanbul ve civarında altı bi-
tahriri, biri tifahi olmak üzere üç I tehnmıze ıelmittir. ni geçen sokaklarında bulunan 
imtihan yapılacak ve bunların va· 1 Sadullah Bey bir kaç aüne ka- evlerin Yüzlerini, kapılarının bu • 
aatisi alınarak talebenin sınıf dar tehircilik mütehauıar M. Jan lundukları yerleri, yükseklikleri, 
ıeçme vaziyeti anlatılacaktır. Bu Royer ile YaloYaya ıidecektir. kirıir veya ah9ap oldukları, i • 
imtihanlarda iki dersten muayyen Dün İstanbul cl.niz ticaret mü- çindeki odalrı hakkında etraflı 
numaradan q:ıiı alan ta. dürlüiünde Sadullah Beyin riya- maltlmat alınacalcbr. 
lehe ikmale kalacak, üç dea • set etfifi bir toPlantı yapılniıt ve Bu itte yüz kırk yedi memur 
ten muayyen numaradan a • bet ıenelik ikt11adf planın deniz çalıpcaktrr. Bu memurlara veri • 
tair not alanlar ıınıfta ·ka. itlerini allkadar eden kısımları lecek ücret, ıeçende lstanbuJ 
lacaklardır. Tahriri imtihanlarda konutulmUJtur. Umumi meclisince kabul edilmit-

- lzinıiz .sarık 1&rdıfınn: i~ia 
buraya 1önderiJmi9siniz. Ne diye
ceksiniz? 

- Ben, Yalovanın Retadiye 
köyü imamı ve hatibiyim. Bu • 
dan bir aene evvel, Karam&rtel 
müftülüiünden izinname aldım. 

bir deraten zayıf alan talebe tifa • Bu konuımaların mevauunu ti. 
hide bet numaralık cevap verirse bilhuıa kabotaj nıeaeleıi tetkil _Ç ___ k ______ _ 
o derate muvaffak olmuı sayda - etmiftir. Ôjrendiiinıize aöre ec- ocu farın onurunu 
caktır. nebi ••pur bmpanyalarımn nak- korumak için 

Orta mekteplerden de mezuni· liye ücretlerini arttırmaları üze • Bundan sonra mekteplerde te-
. T k la mizlik muayeneleri bizzat mual-

yet imtihanı kaldırrlmıftır. Üçün • nne ür vapur. rının dıt aefer • 
1 1 b limler taraf andan yapılacakbr. 

CÜ 11r:fı yukarıki tekilde bitiren er yapma arı ır mecburiyet ha· 
talebe mektebi bitirmit oJacalctır. lini .almıttır. Muallimler talebelerini, talebe ya-

8 ff k. d nında tenkit etmiyecek, f e. 
Lı'se mezuniyet imtihanlarında . u muva .a ıyet lcartııın a 

d ti I d na itlerini ıördüiü talebeyi am 
da dl"r"'er ıınıflarda olduğu ıibi iki en.•z. yo arı 1§ etme i areai·n· in 

h f 1 T bir odaya çajırarak lazım relen 
L • • b' 'f &· ·mtihan yapıla arıcı ıe er er yapacajı ve u1' • 

taı:rırı ve ır f 1 a ı ı k' h" . d k . öjütleri verecektir. Sınıf ıözçü-
k r . rt olan talebe li- ıye sa ılerın e abotaı hakkını 

ca . vb~ ~a~ 1111 o kat vapurculuk tirketine bırakacağı leri tarafından yapılan temizlik 
seyı ıtıraııt o aca ır. 1 kt d muayenesi kaldırılmıfbr. Sınıf 

b
. . l "'k aanı ma a ır. 

Liseyi bu ıuretle ıtıren er yu · S d il h 8 b k I sözcüleri yalnız sınıf etyasımn te-b'l k. . ı,· a u a ey u onuıma ar-
aek tahsili takip ede ı .me. ıçn Jr dtm sonra Akay idaresine gitmit mizliğine bakacaklardır. 
olgunluk (bakalorya) ımtıhanı ıe· ve aktam geç vakte kadar orada 
çireceklerdir. kalrıuıtır. 

Hariçten olıunluk imtihanma Diğer taraftan; öğrendijimi • 

Vatani hizmet maa~ları 
ay sonlarında verilecek 

- Vesikanız nerede? 

- Evime hırsız ıirdi. Bir çoJi 
eıya araıında, bunu da aın·1111t • 
lar. Zaten lstanbula bu h.ınızblC 
meselesinden dolayı ıeldim. ça)1 .. 

nan ef yamın buraya ıetirildiiini 
duydum, derhal yola çıktım. Şeh
zadebaıında bir adamın evimde • 
ki eski çuvallarla papuçları sat • 
tığını gördüm. Polise haber vere
rek, yakalattım ! 

Molla Mehmet Ef'endi, bura • 
da "Retadiye" oteljnde oturdu • 
iunu söyledi. Hakim Reıit Bey, 
usulü dairesinde ikametıih ıös
terebildiği takdirde serbest bıra
kdmuına karar verdi. MoHa 
Mehmet Efendiyi, dosyasiyle bir
likte müddei umumiliğe gönder • 
di. 

airmek istiyenıler kendi YafJndaki· ze .ıör, gelecek ayın ilk ıünleri 
ferden bir sene sonra ve otuz ya • nrfında kabotaj umum müdürü 
~ından önce otıunluk imtihanına Ayetullah Beyin riyaıetinde de -
ıirebileceklerdir. Ancak bu fibiler niz yolları iıletmesi ve vapurcu. 
evveli liae, ıonra sınıf imtihanları- luk tirketi mümeuilleri toplana
ııt Jiıe talebeıile birlikte vermeğe cağr ve harici seferler yapmak i
mecburdurlar. çin lazım olan ıeyleri ve hareket 

Vatani hizmet mukabili tahsis 
edilen maq)arın pefinen verile
ceğine dair kanuni bir mesnet 0 ). 

madığından bu maaıların 1 K. ev
vel 1934 tarihinden itibaren ay 
nihıyetlerinde birer aylak olaı-ak 
malmüdürliiklerince tahakkuk ve 
teıviye edileceği İstanbul vilayeti 
muhasebeciliğinden bildirilmek • 

_...__., ... ııa:ı ı n ısa m as '""' 

Bu.aüo lise mezuniyet imtihan· ıün)erini konu.-caklerdır. 
larını da bitirmit olanlar eaki tali· 
matnameye ıöre imtihanlara de • 
vam edecelderdtr. Şifahi imtihan 
ıualleri vekaletten ıelecek ve su • 
aller talebeye kura ile çektirile • 
cektir. 

Ticaret odası meclis seçimi .. ~di1:._ ....... ,_. ____ ,_ ··----
lstanbul ticaret ve sanayi oc:luı içinde rey vereceklerdir. 

ceaıiyeti ualıiJ intihabı aelecek 1ktiaat Vekileti tara • 
ayın on yediainde bqlıy&e.ıt, bun fın~bn olmak üzere yetnıiı nam. 
dan tüccar Y anayiciler üç aün et gösterilecektir. 

UNUTMAYJZ 
Gazetemizin Kurun atfını al. 

ma11 üzerine ba.zı gazeteler bi • 
zim için tadı •Özler yoztlılar, bir 
~alı olıurlarımu da gii:derdiltleri. 
biti/erle bi:i lıutlalaJJar. Elt•ilı 
olmaaınlar; unutmayız. 

llııh11111ıtlflnıttı11ınıııttıııııı11HıııııııttıııH1ttıtıtııııffllft"-"" 



~ 4 - KURUN 26 İkinci te~rin 1934 -------------.-ı_.;. ____________ .;.. ___ llml __ ııım _________________ _.1 
Ôz Türkçe 
• ıı ı111uıııııı111nırııuııılftllll 

Dil dönenmesinde 
en büyük savaşımız 

Türk dili, ıu ıon yıllarda bütün seç . 
miıin gÖYdeıine yıidıiı ne kadar yaban· 
C1 Ye ~redi ıö:aler vana birer birer OD• 

ları ıilkip a~ ö:a varlıjııu buldu. 
Şimdi heraün biraz daha aenitliye . 

rek, oçılarak yayıldığı aibi, aenç çocuk
lanmızın bu güzel dilden ne çok kıvanç 
duyduklannı da görüyoru::ı. 

Dil aavaıına gönül birlijiyle siren 
her yazıcı ıu dönüm )"erinde biraz tar • 

11nb duymuı bile oba gene yolunda )'Ü· 

rümekle herıün biraz daha kendini ıa • 
ran ve durduran ıanıntıdan kurtuluyor. 
Ortaya çıkan yazılar, gittikçe kökcekle . 
fİyor. Güzelleıiyor ve daha tatlı olu • 
yor. Bu aüneclek yazılan öz türkçelerin 
senel çi:asilerinde hiç bir düıüldük, hiç 
bir anlaıılmamazlık ıörmüyorum. 

Ancak baıladıfımız yüce bir it, çetin 
bir ıavaı ve kıvanç veren bir çahıkan • 
lıktır ki mden beklediği aanınam diri· 
len Türk sözlerinin yazı ve konuıma di· 
linda köldqerek yayılma11dır. Yaksa: 
bir düıünce ve dun·uyu baıka baıka 

aözlerJe gene Türkçe olarak anlatmak 
yolu da yok değildir. 

Ancak Büyük Onderiın.izin bizden 
beklediği, bize çalıımak yolunda buyur • 
duju bu deiildir. Bir düıünce ve duy · 
guyu bildiren Türk ıözünün ~ksikıiz ve 
keıtirme yaıatılmaııdır. Gövdeli gÖY • 
ve 1cestİr.M yaıatılrnaııdır. GöYdeli gÖV· 
dftiz her ıeyin türkçeıi vardll". Bunla • 
rın, - bir 7ercle daha dediiim ıibi -
yiizde otuzu dilimizde naıılaa bırakıl • 
ımı, kalmıt ve yetmitinin yerini arapça 
·ye azını da farsça ıözler tubnu9tur. Şim· 
di (Sa) kökünden topladığım sözün yet
miı ikiıini Türk dilinden uzaklaıtınlmıı 
buldum. lıte bunun için, bizim yapaca • 
imu• it 1bu unutulan Türle aö:aleriıü bi · 
rer birer diriltmek alanına getirerek, gÜ· 
nqıİz kalan ıövdelerini, kullana kul!a • 
na 111tmak, diriltmektir. Sözlerimiz tü • 
ıemecle titremede ku1rlatmıt cleiildir. 
Türk uluıu ıibi diri ve çok yarabcıdır. 
Eter bu yolda bir ekıiklik vana güdü· 
lecek yolu iyice kestirmemek, yöndem· 
sizlik etmek yüzünden bu düıüldük Hze 
tiyisimdir. 

Bunun için yazılarmuzda bir var o · 
lanı anlatan Türk sözünü kuUanmak, 
dünü birkaç rün ıonra ıene bir yere 
ııiıtbrarak okuyana andırmak Türk IÖz· 
lerini bitinimizde yerleıtirecek en dirim
li vr. verimli yol olur sammn 

fŞeref Afkut 
Kıvanç - Zevk baz., 
Göyçck - Nefiı, latif, bedii 
Genel - Umumi -
Tiyi:;im - ait 

Konservatuvar binası 
Yeni yapılacak olan konserva

tuvar binaaı için alakadarlar ara· 
sında bir münakasa açılmıttır. 
Münakasa l>eı kinunuevvelde ya
pılacaktır. 

Musiki kongresi 1 

bugün toplanıyor 
Ankarada büyük bir musiki 

kongresi toplanacağım yazmıf • 
tırk. Kongre Maarif vekaleti 1&lo· 
nunda bugün toplanacak ve ulu
ıal musikimiz hakkında mühim 
kararlar verilecektir. 

Bu kongreye ittirak etmek Ü· 

zere tehrimizden Nimet Vahit 
Hanımla, Cemal Reıit, Hüsnü F e
rit Beyler dün akp.nı Ankaraya 

gitmitlerdir. 

Komisyonda görütülecek itle· 
rin ana yolları ıöyle çizilmiıtir: 

1 - Radyodan sonra plak va
aıtasiyle veya umumi mahallerde 
çalınan alaturka musikinin meni 
çareleri. 

2 - Aile ocaiında musiki ter
biyesi (aile muhiti için ıarkıla.r) 

3 - Ana, ilk ve orta mektep • 
lerde musiki tedrieatının organi • 
zasyonu ( ıarkılar, metot, bocala· 

rı yeti,tirme). 
4 - Liae sınıflarına muıiki ta· 

rihi deninin konulması ve liae 
bakaloryasının musiki tarahin • 
den de diğer ders grupları ıibi 
verilmesine müsaade. 

5 - ilk ve orta mektep hoca· 

larınm. 

6 - Muaiki derslerinin •mıf 
geçimine tesiri. 

7 - Musiki tedrisatının tef • 
titi (musiki müfettitliği ihdası). 

8 - Radyo nqriyatının musi
ki terbiyesi bakımmd.:n da kon • 
trol ve orıanizasyonu. 

9 - Kuro, orkeatra, oda muaİ· 
kisi konserleri.. Solo konserleri, , . 
operalar vasıtasiyle halkın musı· 
ki zevkini terbiye ve bunlarin or

ganizasyonu. 
t O - Operetleri muaiki, ahlak 

ve tiyatro bakımından da kontrol. 

11 - Halk muıiki dershanel• 

rinin organizasyonu .• 
Sanat bakımından ıöriifüle • 

cek olanlar da tunlardır: 
1 - Muaikide ihtisaa ihtiyaç • 

ları. 
2 - Konaervatuvar ihtiyacı 

opera ihtiyacı ... (Devi-et ve ,ehir) 
3 _ Türk besteklrlarma dü • 

,en vazife. 
4 _ Eserde musiki inkılabı. 

Yeni Eserler 

s _ Bestekarlara çahtmaları 
için kolaylıklar ve yolları. 

6 -Türk beıteki.rlannın eseT· 
lerinin yalnız temsile ait olanla • 

1 r:~1 da deiil, konser ve radyolar • 
-------------: daki ralınmalarında da telif hak· 

Dön ve yıınn 3' 

TercUme ktWlyatı kı getirebilmeleri. 
layı: u 7 _ Türk bestekarlarının e • 

F ransuva Moryak 

Peyami Safa 

Engerek Düğümü 

~~:~ı 
~- ·.t'-11 • 
c;.a11 tc.aıu1au 

•'JT\1 .... • 'lf'. 

lıltanbul - 19!1 

fıatı 80 Kuruı 
Datıtma yeri: V AKIT Matbaası 

aerlerinin tabi suretiyle de mem· 
leket dahilinde ve A vrupada ya· 
yılması. (Bu maddenin de devlet 

iti olması). 
8 _ Musiki eserlerinin telif 

haklarının tadil ve tesbiti. 
9 - Bütün organizaıyonlar i-

çin encümenler tetkili. 

Hekimf er çağırthyor 
Türkiye T~p Encümeninden: 
Türkiye Tıp Encümeni ikinci 

tcırinin 28. inci çarıamha günü 
saat on sekiz buçukta Etibba oda· 
sında toplanacaktır. Dr. Şevket 
Aziz Bey tarafından Metopiznıa, 
Abdülkadir Lutfi Bey taraf mdan 

hintyağı tohumu ile zehirlenme 
hakkında tebliğler yapılacaktır. 
Bütün meslektatlar toplaotıda bu· 

lunabilirler. 

SiYASA 

~ Bir-çember 
Dünkü teJsraflar Fran .. 

----ıuniversitede yok-
-- Şehi';,aberleri lamalar başladı 
Kı•a 

.. M Ar1e111 Meclisinde raportor · rd 
ı d

. w . .. 1 . uıedjyorda. · e ıgı ıoz erı na1U Jall 
bo, Almanya tarafından tutu . 
. ·1 So t Ruayayt tın Franaa ı e vye cf'İllİ' 

BELEDiYE iLE HALiÇ llRKETl OniTenitenin yeni imtihan t&· 
d•w• • • b d Ruı kuvveti 
ıgını, ıca ın a ·-••tll'• 

w• • anlaıP .... 
aaya yardım edecegını . tif.lıı 

Gerçi bu birleıme ger~k 1~, ele ARASINDA - Belediye, seçen tehir limatnameaine göre hukuk fakül· 
meliainia kaNrma uJank HaHt tirk• • teaiade yıl içinde bir dersten ayn 
tinin imtiyu mukavelui• riayet etme- ayrı beter tahriri yoklama yapıla
diii noktaıından iç Bakanbima müra • caktır. 

Jimelerıle 11• Aıkari anlaıma ke . f 
mamakta, fakat Almanya ıle dı 
ıında bir muharebe vukuu~ L 
Ruıyanın Franıa lehinde h• "t caal etmiı, tirket mukaveleainin bozul • 

maıını iıtemiıti. Söylenildiiin• söre iç Fakültede derı veren bazı pro
Bakanlıiı Belediyeden Haliç ıirketinin fesiSrler dünden itibaren bu yok
eıkiıi ıibi mukavelesine riayet edip et • lamalanna baılamı,lardır. Yokla
medifini ıonnuım. malann yıl sonundaki arnıf geçme 

ceii temin edilmektedir. . 

Bu vazi1et Avrupad~-~er' 
.-aakcak, ve mühim degı§ık 
olacak mahiyettedir. 

Belediye, tirketin, mubmeslne ri • imtihanında da tesiri olacaktır. Anlaılıdığına göre fr~sa )İt 
ayet etmediiini, imtiyu makanlaiade 
yazılı bulunan va t.elediyeya venneti li· 
ann selen hi11eyi vermemekte iarar et· 
lifini bildirmittir. 

§ ELMAS KAÇAKÇILARl - Ya • 
bancı memleketlerden, itlemnemiı el • 
mu!an kaçak olarak ıetirip paya .. ya 
ıünnelrten auçlu olarak tnlıif Mu- on 
iki kiti, .,.... kefaletiyle ...... t ..... 

malanm iıı.mitl•dir· 
§ YENi MEBUS SEÇiMi iÇiN 

TAHSlSA T - Yani melluı MÇimi maı· 
rafı için tehir mecliıinin kabul ettiil 25 
bin lira tahıiaabn Bakanlar H.,.tince 
çabucalr tatdilri için W.ai,.cıe tet.wiı. 
lerde 1'ulunalacalrtır. 

§TRAMVAY OCRET TARiFE.Si 
- Yeni tramvay iicret tarifeainln bulr
Ianmuına yakmda batlanacaldır. Ocrat· 
lerin yeniden indirilip inmilemiyeceii 
hakkında tetkikler yapılmaktadır. Duy • 
duiumuza ıöre, mevıfme ve ıehrin ihtİ· 
yacına aa~ Wr sl•ı .. 1ı tadhtl ...... 
a.;lanmaktadır. 

§ ÇIKARILAN KOLCULAR -
Gümrük mubafan teıkilatı Güm • 
rük kolculanntlan 28 memur yaılı ve eb· 
liyebb llulunlnal~ dola711bla itlerin • 
den çıkanlmıılartln. 

§ Gümüı liralar - Maliye Bakanbiı 
7ani sümüt lin!UI ikden aeçirmiı, ve 
muftfıtr "IN1*i'llilt .... lil..._ i"8 dwp._ • 
neye enir 'YSIDittir. Bu ., -..... mü· 
teahhitlere • .-ilecek ........ 300 itin li
rası yeni liralardan olacaktn. 

KULLANILMIŞ TRAŞ BIÇAKLA· 
RI - Son zamanlarda bazı aabcılann 

piyasaya lruDanı'lmıı jilet ıürdükleri i · 
çin, traf olanlann yiiderfa.. ...._!• 
çıktıtı tleri ıüriilerilc be1ecliyeye tiki • 
yette hul•nulmattar• 

1 BENZiN DEPOLARI - Be • 
lecliy..U. alclılı reni \lr 1uırara 
söre benzin tabı ~rleri 10 metre ku • 
turlu bir daire içinde üç diküm ,.ç • 
miyecektir. Bu dükünlana etrafı )"Ol •• 
ya arsa olacalr, benzin depolan dükkan· 
lann altında yerlere gömüHi llu'unacak· 
trr. 

Bankalar caddeıinin 
tamiri uzun sürdül 

Galatada Bankalar caddesin • 
deki tramvay yolu uzun zaman • 
danberi tamir edilmektedir. Bu· 
radan ıeçen vesaiti nakliye de 
çok müıkül mevkide kalmaktadır. 
Belediye, tramvay tirketi nezdin • 
de teıebbüaatta bulunarak, yolun 
mümkün olde ğu kadar çabuk ya • 
pılmaaını istiyecektir. 

Yol yapıbncıya kadar da oto • 
moblilerin ıelip ıeçmeıi yuak 
edilecektir. Otomobillerin ak· 
tamları yalnız Beyojluna çıkma • 
sına müaaade edilecektir, dönüt • 
te bu yoldan ıeçmeleri yuak edi • 
lecektir. 

Şehirde mektup ve ter
graflar yeraltı borularile 

daiıblacak 
Posta ve telsraf idarui, Ana

pa tehirlerinde oldaiu ıibi, mek· 
tup Ye telrrafları tuyikle qliyen 
kutular içinde yer altı bonılariyle 
nakletmeti cl6t0nmektedir. Yer· 
akı honılan ilk önce latanbQI, Is • 
mir" Ankaracla yapılacaktır. 

Polla Haberltrl 

Yangın 
Kadıköyde Kurbajalıderede 

oturan arabacı Eminin karısı 
Kadriye Hanım, yanmakta olan 
manıalı sofada bıraktıiından 
yanlın çılmuıtır. Atq, sof anın 
bir kısmmı yaktıktan aonra sön • 
dürülmüttür. 

Sofra ınuıambasını 
apnyormuş 

Tophanede hamallık eden 
LGtfi, Tayyar npuriyle çanaJdca. 
leden ıelen yolcular araaında bu
lunan Yuauf Efendiye ait bir aof. 
ra mutambumı çalıp kaçarken 
yakalnmıttır. 

lıçiler mühendisi dövmüş 
Fatihte otUT&n mtihendiı Ver· 

ıel Kemal Bey, polise müracaat 
ederek yanmda çalıtan İ!çİ Artin 
ile arkadatı Hakkı tarafından 
yumrukla dövülerek tehdit edil • 

dilini idda etmiıtir. Tahkikat ya· 
pılmaktadır. 

Kocasından alac.ii' var• 
mı1t l<arısın<Jan islemişl 
Fenerde Viran mahallesinde otu• 
ran hamal Mehko, ~mludere 
sokafında oturan Mehmet efen • 
dinin zevcesi Cemile Hanıma ti· 
clerek kocaarndan alacalt oldu .. 
funu ıöyliyerek para istemiıtir. 

Cemile Hanım: 
- Benim bir şeyden haberim 

yok.. Kocamdan alacalm vana 
ıit ondan iste .. 

Demit, fakat Mehko, 11rar et· 

yakında Lehistan hükuınetuı• 
\ "a göndererek onu, AlmanY~ __ .,, 

"JtİP"" Y' Fransa tarafını apaçık 1 

edecektir. a 
• • Şftyet Lehııtan AlmanY• ,,,.-... 

davranmakta iırar ederı~ ~ I 
meti Sovyet Ruıya ve Kuç~ 
letlerile birlikte Lehistan• 
olmayan bir vaziyet almak 
tinde kalacaktır. 

. tİ' 
Lehiıtana kartı bu vazı1~ 

sına ıebep, Frar.aa müttefiki ~ 
devletin Almanya ile on at_, 
tecavüz m!ıakı yapması .,. 
So.yetlerle anlaımaıından ~ 

Lehistanın bu hatb hare~ 
den Şark Lokarnoıu nisbetİ lıl 
kamete utramııtı. 

Franıa Sovyet Ruıya il• 
•Orta Avrupa üzerindeki h.. ' 
lamlatmıı ve Almanya adett 
ber içine ahnmı~ oluyor. 

Bu vaziyet, Avruparun 
tilrranna yardım edecek1 

bir tekrarlanan harp sözleri 
ıiyecektir. 

Odun fiatları 
denbire yük 

Düad ...... ~. 
Sabahtan bafhyan yağ 

vererek ak9ama kadar 
sec:e de durmamıfbr. R 
dos ve poyrazdan karıtı 
Birkaç ıündenberi ha'!/ 
juk ıitmesi dolay11ile o 
mür fiatlarında bir yüks 
mÜ§, odunun çekisi bi 

liraya fırlamıthr. 

Yugoslavya te 
çağınhyor 

mit: Yugoslavya krallığı 
- Ben alacafımı isterim. Ko Ceneral .ko.nso.losluğu ., 

canın parasmı sen ver!.. b ktil" .. gönderdığı ır tez . g•.~ 
Demi9, aralannda ka•ıa ~ numaralı kanun mucıb"" J 

lamıttır. Yugoslavya tebaasını, .~ 
Cemile Hanım poliae müra - ait müstacel bir teblii r · 

caat ederek Mehkoyu tikiy~ ~- evvel konsoloshaneye V:., 
mit kendiıini döYdüiünü ıddıa. d t tt·~ · · b'ld'-' . ' &Ye c ıgını 1 ıu.. Jilı 
etmi!tir. Mehko yakalannuıtır. 1 _,,, e", 
--------. -.. 1 . Furunlar kontrol 

Fizik ve k"mya Enshtu erJ d b 1 d'~. 
Gureba hastahanesinde yapıl~- kontrollar bitmek üt,,...."" 

Fırınlar a e e ~ıy.,,.. _#• 

cak olan cerrahi pavyonun ve fı· diye kadar yapılan ;J.-" 
zik, kimya enstitiisü binasmm mü· zı fırınların pis ve•• d" 
nakaaalan yapdmıtbr. • olmıyan prtlar altıO 

Onümüzdeki ay bafmda da ın- bkl .. ""laa·~·· -,,wt,' . yap arı goru ..,..:-. 
ıaata ba,lanacaktll'. bu gibi fırın sahi~ 

& 7 bJ n bit ,. alacaktır. Ayni - _ ld;lt• " 

Geçmiş Kuranlar nn adedini azal~ ı 
28 lklnclTetrln t920 ma iti yılbatına ka 

mıı olacaktır. 
Pi1uya pkan mnad4k pdaiye 
M ... liki ecndıiyeclea ••lip ıümrük· 

)erde ........,.ı.ı.; ı.ilikmal dün piyaıa· 
ya ~ eclilea ~adclı aıdaiye ıun • 
)ardır: 

1,069,8000 kilo dakik, 300000 kilo 
butday, 15,300 kilo .-.r, 2f11 kilo ba· l• )'annlrtall, - kilo .,.. ,.,...., , ...... ------:: 
800 kilo lıatu' ~ 1629 kilo idi 
..-.., 8800 kilo çenif yalı, 676 kilo 
tuzlu 1-Jık, 597 kilo Holaada peyniri, 
1460 kilo 1-lık konten'8sl, 2IOO ldlo 
maqaJ köarilr j f:a JaapoD• 
lllılnııt.-.ııftllllllllllUtııuuııııtılllllqııı#•••tu- 1-.;.;;;..;.-....---
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1 • Nakleden 1 Selami Juıt -
Selma yalvarıyor .• Şefik kızı· hiııed' -

yor.. ıyor, azap duyuyor, üzülü • 
•• ..._._ yordu .. Fabrikada baba 

. ~;,~6 iıtedili hMikat aq _ h lreae 11 o., 
dı ?. Şakir artık birıey iıti • er Y•pbfı muameleyJ yapr • 

d B ı yordu •• 
yor u: u aci&ıını iç)il:iüaü öl. 
renmek •.. Artık Süheyliya yalnız Bir ıün dedi ki: 
"net veya hayır,, Ja mukabele e- - Ç~rıamba aünü Adana7a ıi· 
diJOniu. Buna da yalnız anneaiy· decekıın, mühim itler var •. 
le babumın yanında yapıyordu. Şakir batını ıalladı: 

Süheyli Şakirin bu kinine Ja • - Burada fazla kaldım d ""J 
k 

.7 eaı 
aytti... mı .. 

Selma itıiz kalınca ıene rezip - Bu da ne elemek 7 
dolaımafa, misafir kabul etmete - Daha bir ay oldu .. leli •• 
hazırlandı. lCendiıine Nermin yar- - Sen kendin bu iti iiz8ine 
dım ediyordu. aldın .• Dııarıya her aaman Ja.. 81 .. 

Fabta Şefiti yerinden kmuJ. deceiim dedin •. 
datmak aii5tü... - Bu derece ıık yola çıkarıla • 

Şefik ıündelik itlerini bitirince c. aiımı düıünmedim .. 
ıeliyor, bahçede oturuyordu.. - Şımarıklık iıtemem • 
Kinue yanına ıitmek ceıaret ede· - ı!u ıımanklık deiil.. 
miyordu. - Bunu eyde konuturuz .. ~hn • 

Selma dütünilyordu... di harada konutan baı. oful d• 
"Benim kahahatim bii1filt.. Bu fil ... 

11111halrkak. F allat o &la öldürdü. Ba - Memurlanna emir Yeren pat-
ıünahmr c1a pc:uld&rmdan çıkar • ron deiil mi? 
mak iıti1or ... Buna bakla yok..,. - EYet. •• 

Nihayet bir ıün dedi: .Şakir terı bir cevaba 1iazrrlan. 
- Nerminin çıkıp gezmeıi la • dı, Fakat sözünü yutkundu .• 

---- -- --

o)j, ıehri er "t) • 
ı Jc· . ,_emıı ın 

ltabeıı) De göre yıkıl • 
lerelrti. H lbuk" Ma •I'- a ı • 
ı .. r felır" it .. t•• • l ın a mı uı une erd· 1 • 

ltoı 87 YAZAN: JsHAK FERDl Hem rekQlte fazla, hem 

IJI, • d81Y1JI 11r1ıııt iCil, llıf liıiı Son -.'!:~ .:.ı. mem • H 1 d 8 . , ' • ı • ti leket içerisinden Ye ıerek dıp • 
\'etliler r i 1 H il 18 il Y lr d ::ı:ı ;:..~i.d~t:. ;.::;~ 
letdeı. ıneydana kofUffukları zaman, asilzade- l'UfllBu 1::".ı.ı ~-- oene • 

ti&j on ikisinin başlan kesildifini g~rdüler ve ler rekoltesbtden dalla la:ıla ol • 
Yerek bağırdılar "Yaıuın lskeoder!,, dulU halefe flatlerln hu kadar 

lld yObelmeaf dalıllr iatflıllldn son 
eri er (Persepolis) dif·J Sariı, hükümdarm çadırı öaün· senelerde ,UZde lmk dereceainde 

iM .... lrasında eğlenirken de yüksek t&tm üzerinde on iki ta· artllllf Luhınmumdan Ye Abnaıi-
..._~ icarı ne keıik bat teıhir etmitti !. yanm Amrikan pamu)darım tim • 

~ir 1.~-. ~ araym yıkıl• Bunlar kimin batlanydı? dilik alınamuı ve ~larımıza 
-tea11ıde ltia altmcla v tal" fm ~ ı lu1ord 1 erlihr meydana kotuttukları ıp o uı '6zhuen 1 en ıel -

a U.ır u. . zaman, ıefufıı ileri ıelenerinden mektedlr. 
tailditctender) ın ayaklan on iki aıilazdenin 31cflir61düifinU !on aeneler zarftncla memleke-

~ia..ıeai de~~-~~ d~!~ hatlarından tanrmıtlardı. timlzde açılan fal;riblann fltflı. 
aı_.. ... .. wa ıoma, ._. Yerliler göz yap dlkerekı l&k ettfklerl pamulr mhrlarr 

~Uf •anıyordu. ••- Y...,ın Makedonya ordu- çok lazlalqmrtfır. 
.ı ... Ata.ya lıili ölmediiine 
'I.. •uf.,,, Tekirdai borsasında 

Delilei• meciw ahıyorlar. Bu- bir haft&hk Mbf 
nu Jiiıktek Mile •e aüJer yüsl9 
tekrarJamıyaalar dt.7ak ifk•. Son hafta içeriainde Teldrdal 
ce ile uili1orlarcb • b°onumda dlht ~ kunqtan 

"1tit) . k" • 
1 ın ıtabeıınde ıu ıöz· 

~ l1dı: 

(İakender) Penepoliaüa siiael otuz iki bin kilo buiday, dM )nı. 
kıaJ.nm çad1rma ..ıaı.mt, ~ raftU d&t bla -, J'°* ldlo arpa, 

• __ .J yedi b~ 'lıaruttaa '°* ....... DIJuntUo 
zım.. Biraa iaıan yüzü .aöraün .. Süheyla timdi de baba ile otlun 
Çocuklarını hapsedecek deiilıin araıını açacalrb. 

el'SePolisi d'· d.. ·• ,.ı ı or uncu ueıa 

dd~ Ve şehrin umelJerini 
~l>rak Şarapla yıkadtm.. Te • 
~ larnır yetmfş bfn esir 

'oturdum. Son defa 
rn bu nıemJekef.e - ma • 
dedner kf - düşman 

t ~~ basmıyacak ve hü • 
le oı~ .. eaı1 1nden gelenler ve ge

"'' ar n;;_ klert ""'49mana boyun eğ. .. ,, 

(Motp) kapumda clutan n(> .. kil6 küt yemi, Uç ~ bfutean 
betçiye yalvanyorduı bin altıyitt kilo yulaf, iç kmut • 

- Niçin söylediklerimi iıitmi • tan bef hin kilo IDtlll', iç kant • 
yoraun? Niçin ıu Mnİ ıören ıözle- tan bin tekit yüz kilo ça•dar, 
rinıi çdcarmalı iıteıniyoraun ?. yedi huçak lnmıttan hfet yüz kilo 

NSt.etçi ieodm Ye 1.encaıı için • keten ve seki:ı: kanattan altı bin 
de titriyordu.. yedi J'Üs kilo nolaat ıthW ...... 
Atoıya gözlerinin çı1'arılmaaı. Zeytinlerimiz nuıl 

nı Makedonyalı nöbetçiden neden ihraç edilecek ? 

ya... -Mazur g8r Hni .. Bu ,.._ • 
- Hayır, istediii yere ritsin.. luldar beni çok yoruyor • 
- Kiminle gidecek?. - Evin içi eğlenceli delil, mu-
- Her halde heııim ıaloDlara temadiyen auı'&l ediyorıvn, tela. • 

rir,memi, briç oynamua., dantel· bini de aiılayamıyorum .. Ejer"" 
memi at-Mlin, l&DJl'ım.. ni buraya bailayan bir ıey Tana, 

- ömrünün to•n• kadar km· Adanaya baıka birini ılinderiyo-
dini 'lll&hldim m,a ettin? rum .. latedifini bana aç.ık söyle .. 

- Evet... Korkma, kendimi gilç topladım, 
Bundan bir ~ilet evvel _,. - Ya sen? bundan ıonra kızmam, hiçbir istiyordu? . 

• • 
~ luı ezberlemit-
•9'bı ~ aözlerini 

tin ~ nizammmeoi J&JNlmıt _ Sen aerbeatin... ıeye hidclet etmem .. Yalnız bir ıe-

. ~;i~~~~~~.J;~~H~vs;:ı.;.;mp~· ·--=~·~·~-;:~:Qd;~~~~-P,·~~O~ı~iin=de=n~ao;nr;a:,;aııa: kız yeni • ye kızıyorum, tenin haline .. Beni 2i •• clilpian telik'lcl ediyotdia •• 
n& Yereyjm? ralaı, hen cellat .. tı. Ninmp··· ....... edilmlt .. Y9" aicll,-oranlıl. - ~,.. ... Juttlmf .• • eııı)'bl' B tekrarladık· 

esı2 d • llf""' 0 an..... •••1 Yatt ... pen· iffhn. Glderinisf ldfr etmefe de oda mecliıi a.ularma clqıtdma • aoruyordu: - Belldde lılut bir hiıran re-tu .• , ille ıgı 
t ruyordu. l'lııer duvarla& 

le e,Jcİ Of f u 

aalAlii1elfıD yok.. la ı..,ı.nılmqbr. - Beyefendiyi ıöremiyecek mi· çiriyormn •• NeCfen açık .CSylemi • 
Demlffl. '.AlÔtya: Bu metele ile )iltik. derime. yiz?. yonun? Neye nldıYol'IUn? Efer 

rha, ı. "~a ol1aydı .• 
da lrafırıı h!lde, ha&umm 
len S ftr. 

- Dıtarıdan gelen ten sesleri 
duyııaak iıteırfiyorum.. Kocamın 
halriaa olcluia naenalekette diifma 
ukerinia ı...U.ini aö ..... ı. .. -
h•mmfil ed.miyonua, d~cla, 

ıeletbri ~ m.. .eclilia Efsane kökletmitti.. Süheyl& ihtiyacın Yatla, neden 'benden yar. 
relecek çarf&IDba aünü toplana • Şeflfin metresiydi .. Bu efaane fa- dmı fltemiyoraun?. 
cajr ~. ciaya heyecan ...eriyorcla.. Ban - Birkaç kere ıize açılmak i1-

erfı 
IUıııa aı anurnın YADın -
I) )dı Jıe yapabilirdi? 

Ytımarfa romantik kalmıt rençler, eantm tedim •. Faht ıiz de. 
imla alikadar oluyordu.. Bir kız - Ben de? . 

. -:J:aıu henüz küçük l>ir 
~da ı/' kraliçe Atoıya o • 
~IUııd ır dert yoldatı ola • 
'•}' lU'ınü iıtiyordu. 

aözleri•i 1tU kız1111 •il.le liiacll • 
riiraeııia, -ı,utJanmız aeni takdia 
edecekler J KulaJdanmı eri.mit 
kW'f'llll.r t.lrarMmz. beni bir saat 
evvel bu tahammül etlilm• İltİ • 
raptan kwtarmıı olurıunu ı Hay-

fne&oluda yüs yumurta iki yfiz ki, -- •itma bir aduı batka 
elli Jaıruttur. Orduda yüz yumur• Jrir ad.., iklürmüt" 
ta ~ elli lmratbır. Saimanda Bir 1.,. 9ı....muına fllfell 
ise 1440 yumartalılt hüJClk Ull • var: 

- Siz de benden çok uzak du • 
ruyonunaz ... Ben de erkefim ba
ba, bu haliniz heni incitiyor •. Be • 
ni çocuk yerine koyup he'1fl1f fi•· 
liyoraunuz .• llııın • dJ 

1 • tını ı ne bir dert 
~ ı .. ardı, ne de candan bir 

dddar23 • 2S lfra, taze oldufU _Bu mace.ray4 pçiren kız 
takdirde 33 • 35 liradır. HoUivıula 8İtM clerhal plda o- Şefik anladı. Mınlclandı: 

l. ... Jiçeıı• 
l'"' ile 

111 sonu ne olacakb? 
~~eııdiıi biliyordu. Ne 

~eter· 
lal.,_ aı. '11 •alrerleri tökaklar • 

ralc, zafer prJnlan 
"-ıttt; ~Yoı lardr. Ato.Ja 

tılt.,._ 1nllmak ~in kalak • 
du. 

" ~ (l'!-der) tehrin haf • 
>.tı~.ı.r1e dona....,. 

L- d~ bu tenlije ka • 'i .... ılı herbeia ıülüp 

d• • ı .•. 

Nöbetçi odanın kapıımı ıyıce 
kapadı.. Kraliçeyi daha fula din
lemedi. 

(Devamı var) 

Bir izah 

Tra&zonda lur! Neden ıitmi1or APIU? !. 
Son hafta içeri.inde Traa... Şeliila köık kompıu bir liıe 

bor•ıillcla ...,. • 45,50 kuruttu talebesi Süheyliya itık ofmuıtu . 
12.529 kilo iç, 21,75. 23;5 ita. Duvara tırmanıyor, fazdığı 
~tan 290,400 •no ~W im • melta1Hm atfına tat koyup Sü • 
dık, 22 kmuttan 4400 kflo ıim heyflfa atiyon:la. Çocağun anui· 
ve 23 kuruttan 10.000 kilo fo. le bahtı lttmun farkma .ardılar. 

Jla16aal Tıo,..,.ui l>aflanlıfın- ta aablmııtır. .lfeltflandılar .. Stiheylinm !=ocaiu 
Jan: Samsun tiitüaleri baıtan çıkardığını iddia ettiler. 

Matbaat cemiyetinin evvelki Selmaya söylediler .. 
Samıunda dizi denri tütilirl9 • S 1 betb ht b. b" k l"ÜDirii ko..,.i taflilituu JuaD e ma, a , ıçare ır a • 

rinin aabıma deftm ecli'-kte • dın tavrı takındı: 
Clllbllaritet pzeteliDM, lamın- dir. Bu arada Ameriku tdtiin 
de söz alan arbdatlarmuzdan tirlceti otuz bin ldlo, .a.n .a.a.::n - Qenim elimden ni ılir? Ne 

-" ya~•f. 
Ne,et Halil Beyin (Bir talmn ma· tirketi de kırlı&., bi• kilo tiitln ~ik ba .in farkuaa vardı. Sü-
nuız sözler taylediği v~ cevabmı aabn ahnııtıır. 

- Bana • büıiik iyilik bqey 
IOl'JDamaktır .. Hem ben aıtılr ma• 
zİyİln.. Bana taalOk eden lae. ~ 
mazidir .• Altnulaa acaçıkar •• A..a
ma HD 7 .. Sakladıiın bir afk.. Bir 
macera ftl' mı?. Para ister mi. 
. ? 

ıın .. 

Şakir lıatım .... ıladu 
- Hayatımda ~bir teJ Jok.. 
Söz bitti. Telefon çaldı.. Şefik 

Bcoa ıevi~di.. Şakir biraz daha 
meyus, 'biraz daha mahzun çıktı. 

F acianııı jg.ij.ı~ .an aıı 
kabil olmı~ 7 

~ ' .__ffer Makedoa
~ leıefine aabQlua ı.... 

lçJllea • 
alı illi emrediyordu •• 

aldıjı) 7olunda l>ir fıkra rörül • Fiatler 70. JJO hrat arum • - Benden ayrılma! Dedi ... 
mu··.a.::-. dadır. s· d 

Sühe1Ji Jaklatıfct'·· .. ,....., 
bir köte•ftıi kendini! ayırdı:. Ora
ıını kendisi ekiyor.. Sühey.li da 
yardım ediyor .. Beraber çalıtıyor • 
lar ..• 

" •aker, yollarda 
h,' \" Yerlilere: 
:ı>, l .... 111 JU_ı 

~ıll'ııı •Yau:edonyalılar J,, 
. ~ •!aruu .c>ylüyôrlar 
~ı· 1tlcenceyle sokak· 

ı. 1l'erelc: h · L-- 1 __ 
~el a.,ıalllLDelCl'"e 

1 •• 

iL ... , ••• lru 
., ~ . .ınandan, lrani· 

ttL~ ._ l>.ı ı~ın Jerlileri ıı -
~' ~ 1 Yllkarıda ıeaen-

elcten ıeri durmi • 

7 .. ...- - ız en iSIGnciye kadar ay • 
x...,ecı. * a1an ar1rac1atı... Tjffik almak istiyor rılmıyacaiım .. 

nn hepli cemiyetin aile itlerini Bir Franaız finnuı Türk ofise Şefik yalnız onunla, Sühey • 
sainbiıt bir IUl'etW lıonuflDuflar • ıqür.acaat ederek Türkiyeden dai- liyla tatlı ıeale konuıuyordu. Mü· 

far........... mJ ıurette tiftik almak İltedijini temadiyea özür dileyor, affet-
aır bildU'IDlf0 

• tir. · · • 
Bu arada Neıet Halil Beyin fi. ·---... -~------...ı meaını ııtiyor ıibi konuıuyordu .. 

kirlenn'" den de cem=-et Ye meı • ır Şakir bunun farkına vardı. Fa-
·~ YENi ÇIKTI k t b" J lek namma iıtifacfe eclildifhıi a ır fey IÖy emedi. • 

konrre bafbnfıfr açıkça .Syle. ilkbahar Selleri Annesiyle Nermin artık beraber 
ıeziyorlardı •• 

mefi bir vazife bilir. Fiah 75 lnırut 
"-~- • Vı'-1..!& Selma ile Labaamın rabıtuı da 

Matbuat konanai J,qkam --.- yen • ~ Ma .... 11 k 
. Burlaan Calıit artı miitterek l»ir ıırdan ibaretti. 

Sakir herkeıten ayn olduğunu 

Senelerce evvel, ilk cinayetten 
sonra ona ıormuıtu: 

- Neler olup bitifini bana an
lat .. Hiçbir feyi unutma!.. 

Gene bunu aormak iıtiyor. Am
ma ıebebi bqka, artık Sübeyll
yı seviyor .• Süheyliya itık.. Gön· 
l~nde füphe, ıözleriııde 1.,, kal
bınde endite ve Jtj.n.. itte bayla 
qk, bayle bir ıe"ıi besliyor. 

(Devamı var)' 
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Mersin Ağırce:Za mahkemesi · Süley
man için ölüm cezası verdi 

. Mersin - Tarsusta babası Nu- \ porlar zabıt kağıtları okunduktan 

h.u öldüren Süleymanın .ıon duruş- sonra Cümhuriyet müddei umu • 

maaı Mersin Ağır ceza mahkeme- misi Şeref Bey ayağa kalkalark: 
sinde yapıldı. ·"' 

Suçlunun istintak dairesinde 

verdiği ifade okundu. Bunda ha

haSJn~an para iıtediiini, parayı 
alamadığı için evdeki sandıkta 

hulunan tabancayı alarak bahçe • 

lere gittiii ve orada dört şiıe 
rakı içtikten sonra tabancayı bir 

el alıp tecrübe ettiği ondan ıon

ra eve gelerek kendisine kapıyı 

açan babaıımn ÜzHine ateş edip 

iki kurfunla öldürdüğünü . itiraf 

Suçun mahiyetini hi.diıenin ne 

şekilde cereyan ettiğini, suçlu -

nun ve tahitlerin ifadelerini tah

lil ederek, Süleymanı" bir baba 

katili olduğunu anlatarak suçuna 

uyan Ceza kanunumuzun 450 in

ci maddesinin birinci bendine gö

re suçlunun cemiyet nizam ve ka

nunlarının kendisi için liyik ıör

düğü ve tayin eylediği akıbete 

ulaştırılmasını iıtedi. 

Hakimler uzun bir müzakere-
ettiii yazılıyordu: I den sonra suçlunun aöıteril~n 

flk ifadesine kar,dık ne diye- maddeye göre ve baba katili ol • 
ceji sorulunca o zaman sa.rhot 

oJduğu için ne yaptrğmı bilmedi

ğini söyledi. : J I .' 

Komşusu olan t•hitlerin din -

lenmeıine başlandı. Şahitlerin 
hepsi de silah ıesi üzerine kQftuk

larmı, Nuhun ölü olarak yerde 

yattığını ve oilu Süleymanın da 

•'h babam diye ağlamakta oldu -

iu1-1 gördüklerini söylediler. Ra-

Ödemişte pirinç ekimi 
Ödemişte Beydağı nah.iyeıin • 

ne bağlı Karaman köyünde bu •e
ne tecrübe için pirinç ekilmit, 
(3500) kilo mahtul olmuttur. 
çift~ pirinci kabuğundan ayır • 
mak ve temizlemek için Mani;a. 

ya. ıötürmüşler, orada. fabrikada 
temizlendikten sonra tekrar ,i -
mendiferle . Ödemişe getirmi!ler, 
kilo.u 16 kurut on paraya ıatıl -
mıttır. 

Bu fiyat yaP.ılan el!1ei-i koru -
mamaktadır. Bunu.n için gelecek 
seneye pınnç ekmiyeceklerdir. 

lstihıal ~dilen pirinç ayni toıya 
pirinci gibidir. Piterken ıuya da
yanmakta, hamur oJmamakta • 
d11'. 

Bulunmuş mermi 
Ünyede Rumeli müballilerin -

den 14 yatında Mustafa oilu 
Mehmet bulduğu metrük bir top 
ıııermiıini demircilere satmağa 

götürürken elinden dü,ürınüt, 

•ermİ patlamıf, çocuk bir ayağı -
nı tamamiyle kaybetmi§tir. 

KURUn'unMHlf Romanı: 23 __ ... __ .._. ................... ____ ........... -. 

mak üzere ölüm cezasiyle mah -

kumiyetine karar verildiğini bil • 
dirdiler. 

Reis Şevki Bey hükmün tefhi

minden sonra ıuçluya hükmün 

temyizi kabil olduğu için Tem -

yiz mahkemesince bozuhnaıı ve

ya tadil edilmesi ihtimalleri kar

ııunda müteselli olarak sükun!t

le beklemesini tavsiye etti. · 

Adanada su meselesi 
Adana belediye mecliıi, Ada

na tehrinde dört kuyu açılmaıı -
na karar vermi,tir. Kuyulardan 
biri, Namık Kemal ilk mektebi 

avlusunda, diğerleri de · Yağca -
mii, Kuru köprü ve set üzerinde 
açılacaktır. · 

Belediye dört kuyunun. açılma
sı için icap eden tartnameyi ha -

zırlamı!hr. Birkaç güne kadar 
da münakasaya konma itini ta -

mamlamı' olacaktır. 

Bu kuyuların en a,ağı otuz 
metre derinliğe kadar inilmek 
ıuretile açılması ve halkın böy: -
lece temiz su içmelerinin temini 
esastır. 

Kuyularin önüm~zdeki Kanun 
içinde aç.ılmıt bulunmau da ıart
name icabındandır. 

İzmirde memurlara 
kömür veriliyor 

İzmir Vilayet istatistik müdü
rü Nazım Bey memurlar koope -
ratifi namına kömür ıatm almak 

Burhan Cah'it Köroğlu 

'(Erıin) İn içini bilmesem ıina • 
nacaiım •. Fakat ne kadar olaa ka
dınlık .. Bu çirkin dedikodular hile 
ha,ımda bir kırbaç ııibi ıaklayıp 

ıeçiyor .. 
Genç kız hayatının en çiçekli 

günü düğünüdür derler, orası öy
le .. Fakat benim düğünüm böyle 
Wır ırkıntılt memleket havası i • 
~inde, lterkesin yGzünde zoraki 
tebessümler, iğreti sevinçler ve 
böyle ahlikaızça deliikodulana 

•••···· ·········-•lfll'••• ·-···-···· ... ···-· ... ••·•••· 
geçti. 

O aktam Ergin uzun ve istirap
lı yılların verdiği kadere inanıth 
bir sükunetle taha11ürlerini an -
lattı. Biz adeta sevi,en iki genç 
değil , birbirini uzun zaman kay • 
beden iki yol arkadatr idik. 

Bana Makedonyadan ayrıldık
tan sonra geçen hayatını, mek -
tep hatıralarını ilk tesadüflerini 
ağır ağır , bir masal gibi anlattı. 

Bu arada Edirne maceraları 

Kırkla7"elinde 

gene neler ltalya 
yapmak istiyor? 

"hti .... ı B~ ıara.tı ı ıncı Hyıtada J Jırtma manevrası olması 1 

Nihayet en ıon gelen ba%ı Av. li de yok değildir. Göz önünde 
bir hırsızlık . 

Mebus seçimi hazırlığı 

rupa gazetelerinde yeni bir riva.. Romadan bildiriliyor: H 
, yet çıktı: İtalyanın Gondar hidi- . Son günlerde ltalya ~I~ dil 

sesi üzerine Eritre, Somalı müs • tıatan arasında geçen . 
1 G 

Kırklareli, (Husu!i) - Kırk • 
lareli vilayetinin Burgaz kazasın -
da, ttrket ma.ğazasma demir ke -
pengine anahtar uydurmak ıure • 
tiyle bir hınız girerek camekanda 
mevcut altınlar ile yedi, sekiz yüz . 
liraya yakın evrakı n-Jcdiyeyi ~a -. 
h.rak kaçmıttır. 

Kaçarken cebinden bir ·betibir
lik dütürmüı, hu para ıabahleyin 
bekçiler tarafından bulunmuttur . 

Şimdiye kadar pek çok sirkat 
vak'aları olduğu halde henüz hiç 
birinin faili yakalanmamıthr. Bu 
sirkat i1inde çarır bekçilerinin bü
yük likaydiıi vardrr. 

Y ediyol ağzında .bulunan bu 
dükkanın kepenkler açlılıyor, pa -
ra,lar çalınıyor da bekçiler: görmi -
yorlar ! Müddeiumumilik ite el · 
koymlİftur. 

intihap t~ft~ heyeti için bele • 
<Jiye mecliıince e:eçilmeai icap 
eden altı izanın seçimi yapılmıt·1 

tır. Bu altı aza ile viliyet da.imi 
encümeninin i.zalvı birleterek on 
kijilik bir vilayet tefti! heyeti ola
ı:aktır. Bu heyete Belediye Ba, -
'kanı reisJik edecektir. 

l k J • d mahiyeti tudur: Bir kafıle 
makta old w • • 1 d", dar• talyan konsolos a 
tem e e erın e ordular, hazırla .. 

1 

İ h nesin• 
ugu soy en ı . tar 

arruz elmİJtir. Mütearrıı: 
İtte yukarıdan apğrya doğru kullanmışlar, fakat konsol 

sıraladığımız bu hadiseleri ve r i- nenin muhafızları tarafınd•1' 
vayetİeri birle,tirerek bunların küttülmüslerdir. Bununla 
aralarında bir münasebet bulu • her bir ölÜ, iki yaralı vardır· 
nup bulunmadığını arıu.tıran bazı B h Ad' sbı _,. u adise derhal ı• 
kimseler timdi füpheye dü•mek- k 1 l b"fd'rildl -:r i ta yan sefirine ı ı 
tedir ve fÖyle dü,ünmektedir: J{olll 

DayJi Herald gazetesi, bıl 
- Acaba İtalya Kralının So • Habeşistan hükUınetinden . 

malı seyahati Musaolininin Habe- arruzu derhal tazmin etrııff1 

şistan üzerine hazırladığı bir isti- yapılan te§ebbüsün Londr•d' 
1i. planının tatbiki yolunda bir yulunca, hadisenin ltalyaıı 
batlangıç mıdır? temlekeai olan Eritre ve S 

Böyle bir istila planının tatbi
ki için hava kuvvetleri kullanıla

cak ta Ceneral Balhonun adı on .. 
dan dolayı mı bu rivayetler ara -

sına karıtmaktadır? Ceneral Bal
bonun güya Muuoliniye kartı ve 

onun arzusu hilafına hareket edi
yormu~ gibi göıterilmesi hakikatr 
örtmek için bir perde kullanmak 

arzusundan mı ileri gelmektedir?,, 

Eğer hakikaten İtalyanın So -

malı ve Tarabluagarp tarafların . 
da askeri hazırlıklarda bulundu-

ğu ve bu hazırlıklardam maksat 

da cereyan ettiği söylertıne 
duğunu yazıyor ve diyor ki: 

"Bir çok aylardan beri ~r . . bı 

ya ile Habeıistan arasınd• 

dise çıkma11ndan korkU111 • 

Bu korku bir çok detalat 
mehafilde mev::r:uu bah•0 

tur." 

Tan aa1etesinin 
biri gazetesine bildiriyor: 

Gondar İtalyan konsol 
•İne vaki olan taarr\1% üze 

Fırka ocak, nahiye, kaza inti - her hangi b ir iatili. pli~ının tatbi
ı1aplarının b•tlanmaaı 'hakkında ki için olduğu doğru ise yu\ca. 

vilayet fırka reislijin~n kazalara rıdaki ihtimallere ilave olunacak 
tebliiat yapılmı,tır. lntihaplar 

malı ve Eritreden asker 

leceğine dair ecnebi r• 
verdikleri havadis doğru 
dir. İtalya hükumeti, acil ~ 
mir için Adit - Ababada 
,ebbüste bulunmakla iktif• 
cektir. Kanunuevvel nihayetine kadar ta

mamen ikmal edilmi, olacaktır . · 
Vili.yef ltu.Üil'Mubase\;e Mü -

dürü ilien .lst~nl->ul Belediyesi 
Müıtahdemin ve Eınaf cemiyetleri 
fuhe müdürlüğüne tayin olunan 

son bir tertip daha hatıra gelir: 
Bu da İtalyanın Tarablusgarpte 

yahut Somalıda yaptırdıiı aıke
r f hazırlıkların Habe!h~tana kar

,ı değil, daha batka hedeflere 

müteveccih olma11, · Habeıistanın 

Müstemleki.t nazın 
Bono JCı-alta lierabeY c .. 

avdet ederek Sovoia yati 
denizinde bu1unmaktadır. 

ilk hedef gibi gösterilmesinin a11l · S } k d M 

o 

Refik Bey y~ni itine hareket et - maksadı gizlemek için kullanılan nın oma ı ıyısın a 
mittir. Gitmeden evvel itini en • nıanına ~ideceği zannoluıı 
cümen bat ki.tibi Atıf Beye venni•- bir vasıta bulunması ihtimalidir. Gondar İtalyan konsol 

tir. Huliaa Ceneral Balbonun 1 zifesini bütün timali Ha 
Hususi muhasebe müdürlüğü • ı , Mussoliniye karşı rakip vaziyeti na te,mil etmektedir. Bu 

ne merkez mal müdürünün · vili - alar~k tu veya bu memlekete kar • ritre ile İmparatorluk 
yetçe tayin edileceği ıöylenmek tı fütuhat tetebbüslerine giriıtiii mühim bir düğüm yerini 
tedir. ıeklinde duyulan haberlere ina • etmekte, denizden iki biıl 

Edirne mektep izcileri Edirne - nılamaz. Ei~r Ceneral Balbo ha- irtifaında bulunmaktadır· 
nin kurtulut bayramına ittirak et- kikaten Tarabluıgarpte askeri su üç bindir. Hükümdar i~~· 
mek üzere ayın yirmi dördünde hazırlıklar yapıyorsa, Eğer So • nelik zamanına kadar bo 
hareket edeceklerdir. Burgazın malıda denildiği gibi ordular teı- beşntanın merkezi idi. / 

Y eıilova klübü de Edime kurtu - kil ediliyorsa mutlaka bu har~ • Sonra, civanndaki r// 
luıuna bandosu ile iştirak edecek · ketler ve hazırlıklar Mussolinin lünden gelen sularla araıiı 
lerdir. emri ve idaresi albndac:lır . Ba9ka bit olan Adis • Ababa fil~ 
______ 

11 
.. !:'~~~~~~ıa.ı ... _ türlü olmasına imkan yoktur. Bu haz edilmittir. ~ 

üzere lıtanbula ıelmittir. Kö • hazırlıkların hedefi de mutlaka Gondar bu itibar ile rJ o 
mür. kısa bir zamanda gidecek Habeşiatan olmak lazım gelmez. kette siyasi mühim bir 
ve ortaklara kağılacaktır. Çünkü gösterilen ilk hedefin ıa - yan bir ,ehirdir. , 

·ı ' 
da vardı. O. ııoktaya eelince göz- ı Harbiyedeki sınıf a.rkadaı~a - ı yeni evli iki genç gibi ;;$-~ 
lerimin daha dikkatle açıldığmı rından bir çoklarının isimlerini ta. biribirine yabancı io-' ,01' 
hiaaetti. . · sayıp yaptıkları tuhaflıklardan idik. Ergin, evde o kad r"i. 

- Zehra ne oldu? bahsediyor, güfüyor, ben de gü ~ ğan, konutkan olmaııtl~ ,i•dı· 
Dedim. lüyorum. Amma niye.. Onun bu sokakta ağır, hatta ıe"'dJ ;bi 

k ıd d B·ı k "b" . 1 . ' tıt ' j Omuzlarını a IT ı. ı mem. çocu ~ı ı. a~vınç erıne. Benden kaçmak ~ ttİ"'f"t0 

Onlar benim yaralandığımı bil - Galıba ıkı hafta olmuftu. lerini gördükçe siıııtle .. ..,~ 
mezler. Belki de muharebede d<>- Daha Haydarpafa Levazım Durrunluğumu teeı•iitil 1 

ı k ı d b. d b d k " ' f . b" . . saıı• an çu ur ar an ırin e çürüyüp an arın a ı vazı e.ı ıtmemıftı. nem de hisaetmiıti . 

gittiğimi zannederler. . Tekrar lstanbula dönmek lazım • du, kulaiıma eğildi : .,di· 
Oof.: Düğün gecesi neler ko - dı. Halbuki lstanbulun çok fena _ u·· .. 1 "'y•el. el .. ııt"' 

ıd ~ .. 1· l d B d zu me .l"'L yş.•· . nufuyorduk. o ugunu soy ıyor ar ı. ana a: k et . ıuJ1· tıı 

S . .. . H at mıyor mu d ııı 
"' "' "' - enı oraya gotüremem. at· b. . b ' kek ol "' 

ı . d k l d w d .1 ıze aıl ır er 
(Ergin) le ilk günlerimiz o ti. zmır e a man ogru eiı , · kt k"niyot· L ıte 

. . . . verme en çe ı r•• 
kadar dümdüz geçti ki, ikimiz de S1zı Manısaya buakayım, dedı. k . -edell 

. . . Ona far ettır•·· 
hayatımızda bizi ne çok sevindi 4 Arkadaşım Mahmurenın aıleet k" . ti• 

k d h. l • · · · · K b d M · · · 1 tel ık ettım. ı.•• ı• rece , ne e ıs erımızı ve ıtımat- asa a an anısaya gıtmıf er • botlıı,. ..... 
}arımızı bozacak bir değişiklik ol- di. Anneqı Sevim bir müddet i - Paltosunun ıııe~• j 

' l k ·· sterırıe . çelı 
madığını anlıyorduk. çin Manisaya gitmeğe karar ver .. ıo kolunu 0 

•• le bıt 
Bana her gün askerlik hayatı- dik. etmemek için oY . 

k. . · .)ad•· 1• t i 
na ait hatırala.rmı anlatıyor. Hat- lzmirden Manisaya onunla var ı, ıçım sı... d• 1 

• onU11 ol 
ti geceleri bile bu hikayelerin ar· yaptığım ilk yolculuk oldu. . Manisa 1ıtasY"'ıtı\lr .ıuıı 
kası ke•ilmiy'or. Bilmem 'neden trende ve yolda bi yaian bir y•I . 



!eni seçim mün-lısebstile. 4 

ihan. ah valin·in Ve bizim Ölüm cezasın~ §İİrle 
·Matuska · 

• karşılık yerai azıyetilnizin bil~nço_ SU Avuıturya ile 1 Mae&l"iıtanda 
trenleri yoldan çıkaran ~tuaka-

Yazan: Celal Nuri d hk.1\- Jd ~ akı mn nihayet İ ama ~a unı 0 
U· Her kadın bir elbise •imadan, ı üıt bedenin dikkat &"Özünü çek • 

: n ıaınana defin dün • ı · J\İ - Gayri menkuller, bithaı • ğunu ajanı haberei olarak yaz - dikmeden veya dlktirmeden evvel memeaidir. 
evletJe · · · ") · t" J'"k b k k J k rın ııyaıi rejimlerı ıa toprak (araa, arazı ıı ım a mıttık. ir ere endiıini iyice tanmıa ı· Gerd.ından •taiıya doiru aer• 

~ b'!'•r bulınuıtu. edilmeli, ferde brrakrlmalr; Son celen Avrupa cazeteleri, drr. Çünkü bir elbiıe her tahıa pilen bluzlar kesimleri çok fayda· 

Kadın Elbiseleri 
KadınJar giyinirken neler dü ünmeJi? 

eti~ ~r ~uçuk aıır evvel, umu - y _ Husuıi te§ebbüıler (sJn&İ, bu cininin ıon muhakameıinde yakııamaz. Bir kere elbiıeniz sizi lıdır, çünkü boyunu uzatmaia ya-
. :" e_tler nıüıtebit devlet- zı"raı·, t·ı·carf, naklı"yat) söndürül - I I fİfman' ıöıterirıe artık onun ça - rarlar. 

1 rösterdiji ıoiukkan 1 •iı· yazı - f anı P•ditahlarının key• ı· . b ) . t 'd r et resi yoktur. stediiiniz kadar az KoJların kabarıksiz, düz olma· eıi (k ıııe ı, un an ce.mıye 1 
• e • yorlar. Baır yukatıda, vücudünü 

ktal Pekanu~) demekti. Padt- j meli; yeyiniz, istediiiniz kadar aynaya 
11

, kolun ıeklini uzun ve düz ıös· 
b zalını olursa vah te- ( k dik tuta.rak hakime kaytı: " Hak- bakınız, kocanız ve dostlarınız İs· terecefi için çok biçim1i durur. 
•ılarına ı ki VI - Fertler arurnda re a • k;mda verilen hükmün adalet ol· tedikleri kadar "o kadar ıitman Dirseklerdeki puflar ve yahut ~ıı ln ·ı ge ece er~... bet) kalkmalı. k d · 

il . rı tere parlamento u- ki . duğunu bilyorum" demit ve tun. ıöıtermiyor !"_desinler, en inızi diraek kısmının batka renkl ku • , 
, ılerj göt·· .: d Muhtelif ıoayalist mesle erı ları ili.ve etmittir: size ıene o eJI;iıe içinde hot gör- maıtan olması da iyidir, rünkü •89 F uruyor u. ' h .. k- et ... 3' 

ranaız . k rb d . . yavaf yavat ilerliyor ve u um • - Yaptıiım suikaıttan beri mekten çok uzak kahrıınız, içinız büstün fazlalılğım baıtırmaia ya-ltıai.lt ın .. 
1 

~ ın an ıtı .. leri korkutuyordu. Kari Makx •· ııkılır, hatta betbahthk duyacak 
he ere re1ınu, yavaf ya - b k ] çok piımanım, hareketimin feci k' rar. 

'
"' t devlet tarafından, aerek mele tabakuı ,ile di·ğ· er ta a ~I ·~ Ö kadar müteeısir olursunuz, ım Şayet bunun üıt kıamı bilikiı 
"o) • d ) J 1 erı neticelerine tee11üf ediyorum. · : b"I" . k ı· 1 1 ı 1 •~n ge k k h ] araıında müca e e uzumunu ı ır ııze, aç ıraya ma o an e .. hafif ıörünüyorsa o halde dilz td'J ' re er en ° sun, · lümlerine ıebep olduium zavallı- v. d k ld l k "h t ~ d' ı di. Rusy• çarlığı bil~ ıürmekteydı. uııe orta an a ırı ara ' nı aye bluzlar, koyu renkli cömperler . 

•Ye h kapı'ta)ı"zm, Jarrn ailelerinden affımı ve lcen .• elbiıe dolabına asılır kalır. I d k IJ d b k f 'ttı. afiften bir parlimen- itte liberalizm ve giymeme i ir, o ar a üyü pu • ı 
p ancak sosyalizmden korkuyor, dilerine dua etmek için bana aa • Onun için bir elbise yaptırma· J Jar olma11na, eaaı kumat üzerine ltfaına t · bununla be'raber her memlekette lihiyet vermelerini rica ederim." g" a karar vermeden evvel aynanın renlcli parçalar konulma11na dik-İdj k· n arızın öyle bir cere-

)ob, 
1 

ondan dıtarı kalmak ezici bir ekseriyete dayanıyordu. Bundan ıonra daha ıerbest önüne ıeçip kendinizi iyice ölçü - kat edilmelidir. Bu ıayede bedenin 
•t ı deYletler için bile bir Su ic~alim ile, zannederim ki, bir vaziyet alarak tertip ettifi fU nüz, biçiniz. Tarafgirliie kapıl - üst kısmını iıtediiiniz kadar ıe • 
)'ılıo"rd Ef H b • Jk" · 1 d · aıi ku madan ıayet bitarafane ölçünüz. nı"t ıöıterebilirıiniz. de•J ,J u. gan, a eş harpten evve ı zaman ar a sıy tiiri acıklı bir eda ile o muıtur: 

fi· etler ınüıteına olmak u· ve milli rejimin ne olduğunu .ifa • Şayet boyunuz çok uzunsa ıöze Şayet boyunuz kı1a iae, iki 
~

1

1\ İr· b"J . ·d. · d b"ld" Matbaalar h.arelrete ıelıin, çarpan renklerden, ıöze çarpan muhtelif renıe ayrrlmıı elbiaeler "lı d' ... n. ı e o ııraya gır ı. de e e ı ım. . in l l ç k 
.. e J • • ı· . Antenler uı cım arını •as-ıın- f&taf atlardan vazgeçiniz. ün Ü 1·ıymeyiniz, yokıa daha küçük 'IÖ· · " etı de 1293 te bir Nazarımızı bugüne çevıre ım: ı ı h 
· 

1 
a at) kanunu olmak Parlaİnantarizm pek tavsa 1• l'tıa l h d · ar. boyunuz matallah uzun, sizi da a ru"nu .. raünüz. Bir de yeni moda o· 

.ı ar edilen ve küçük bir Liberalizm artn~ tat ı ıa ur ... 
1

•d -"- b"k h Betl•kemin üzerinde bahtıfım uzaktan ıelirken _aörebilirler. Bir lan truvakar mantolardan çekini-
qaı Nar.arat yıltlızı parlaıın, de röze çarpacak bir elbise ıiyer- niz, rünkü bu mantolar bacak kıs· u· 

1 ~onra geri alınan Met" bulmuyor. :J' 

"'I Jo.o. · / , l :ı l t seni~, sonra ne olur? mını daha kısa ıöıterirler. Ayni t k '7V8 de tekrar ilana Lakin kat'i, yahut föy}e böyle 1nsan arın ruli arını ayuın a • 
"'- - , •lınrtu. bir asır kadar beıeriyeti idare e- · · · ' ıınf Bir ele yukarJdan aıairya doi· ıelıepten dolayı volanlı eteklilder , -'lttı , te .. d L!ı k b" .. L •• beli ol ru ,··ıden çı'zı"ıli kumaılardan ve de giymemelidir. Kısa boyluları C... · Jını itte böyle • ' eunece ır reJım nen az r • Benim lnırbanlarım an za • h . d ı 'n ..ı· • ~ • l yu'"kıek ıapkalardan rekin. mek li- bir renkli kumaılar da a zıya e ltt· aıırda milliyetler teba· meaı. uallı ıelutlerın yüzlerini nt.ıny e :r 1

' Vakti;h! devletler milli Komünism, Fatiım, Hitlerizm, çe~,eveleıin. zmı ıe\ir .. Çünkü gerek boydan yaratır. 
e de'"·ı k · 'bd .. · ·· · h boya, uzayan · çizıiler, gerekıe 1(11& boylularln, sair husuaat • i...d t•. di; in, fetih, il ha idare 11tı at · uzerıne mu~saese Bütün inıanların göJerini ru · · · d kl 
.. , ~ b b ' yu""kıek f&pk~ sizi olduğunuzdan ta uzun boylular Jçın yaz 1 arı • illetı' . ır_ devlet,.. birden ziya· uzun boylu sınamalara te§eb üs yi1den Rosevelte, göilere Jofru, ı d ı 

ıht J daha uzun g·o·ıterir. mızın aksini yapma ı ır ar. · · ıva ediyordu. ettiler. Bunların üçü de' istibdat • batıdan doğuy~; oiUJan batıya, 
Sl cereyanı l•alıvad A 1 M ,ı • M L v r•virıin · S•rt kuma•lar, tafta ve organ· 

"111..... alkanıar~ .. "i.'~-~~ım . t;ır:ı ..J.ı..t. ···•~ıu-. " ,,,ı, ,, "· •._ ..... ·.--.;,~q.ıı'tr~~~tt;.;eıliı!'~~' .iiiiııeift~~iııl"W"·~~"1ıailiiıila~Jl"J'""••ıF.'1•ıtr-ıımı~11 .... ;: 'I~ çok mü -t ~. ~~~r-.'PN!'~ı.~ . K""A~,,.u...ı-....:--~- ......a-~ !if"JUjiCU Of'J'l.. • lfl il;:>.,,....; ; . •; ı,. l • ' • S p O R , :ıı o f r k ~ olna~ İat' ' .::;ıı~ı baııııa dar bir" iosyalfıifl ı~n ııt ;ide, nİl'I ~;1tı111rı, bü~lt tairİ(l'4.izi!' na•iptİr. Çünkü DWUar yayı ır ve 
i'lft 'Yordu y . .. ri ıö:ıleri vücutta ıörülen °f azlalıkları kay • r P•rator)ukJ ·• anı bu- ıo•yalizmi ehvenletti yor. Güreş birincilikleri 

acayded' arın t ' ki L-tti-e~\! yara. Bir de bordür • 1
Yoru al'aadıir • Faıiım, ilk günleri komüniıme Kuyruklu yıldızlar ıibi gö e- uc: .... a 

ekrar ed 1. ı. · · d lerle nihayet bulan tünikler de 
Güreı federasyonundan: . 

t • e •ın: o . son derece muhalif iken eitrı e, ., . . re.. l a 
iL •rıırn Ve • • deYir parl .. ameleye paye. veriyor. IH çok mu..-affaktır. Bun ar a uzun 
'lfttıa.'1· llıılfıyet d . d" Senin vatlıfın güne, ıgİ fHJf• bo,.;,,• 

0 
kadar belli etmezler. . ıııyatta .. • evrıy ı.... Hı"tleriı.m iıe ı..enüz bir heyula • · · l · · ' .. 

1 - Beıinci Türkiye aüret bi • · 
rinciliii müsabakaları 3.12.934 pa· 
zarteıi günü Buraada baıhyaca1c • PıtaJı' ........ . hurrıyetperverlik ı• lar, lalrat bi.zım göz erımı.z ona Vücudünilzün yukarı tarafları 

--·•ıı ".. . d balramaz! -L-1 Ordu. il otoritesi cari ı;u • ır, fazlalık göıteriyora bol jovo ar-
>'afi ....... h Götüyo11unuz ki r~jimler iti· dan çekinmelidir, çünkü omuzla· c..... e .. . ı, baıiyle de dünya. kı.vamı bozuldu. C. H. F. Beyazıt semt 

1 
k 

1 
d 

L ~~du . nuz yenı &f röı • rı reniı gösterir. Rai an o ar a 
~ılliırn Eakiai ıibi kat.'i bir rejim yok.. ocağı kongresi bu gibiler için muvafık değildir, 

101 • ne demektir? Bin Zikri geçen üç rejim, aelecekte, C. H. F. Beyazıt Nahiyesi Reiı- çünkü büıtü öne doiru ço~ kabar· 
~>'aJ~aJıırn Yar. Lakin k11a· ne tekil alacalc?..Sunlar nereye va· lı"gwı"nden: Nahiyemize bailı Be - tırlar. Reverlerde çok ıenıt tutul-! 

1ırn · ı hu d h '(F ı an atayırn: racak? Ya t bir noktaya varma· 935 · k mamalıdır, çünkü bunlar a ta~· ) yazıt S. Ocajınm ıeneıı on- _ 11~1o] ert 
1 

ikinci derecede ka- dan sönecekler m,i 7 Bu cihetleri 
29 

b ıı"yet"'. fazla ehemmiyet vermege 
q •n (C · ) . greıi bu ayın uncu Pertem e r 

-...... .ı-. eınıyet tır· kestı"rmek inıanların ' takati hari • 
,.,,_ re11J ' ıünü a)qamı ıaat 21 de Şehzade- yarar. 
.... er 'yalnız hukuk ve cindedir. BilhaHa ·~ık ve dikkat nazarı tıaı•rınd d 1 batında Letafet apartımanında r-

1 . ı11d a . eği ı ıervet Hiç bir peygamber bize ne o- çeken blÜzlar hiç kullanr mama • 

'

' ~n da rnüsavi olmalıdır- d d L."Jd' N' Fırka merkezi .aalonunda yapıla. lıdır. 11 Iacağmı f im i en 111 ıremez. ı • 
b. caktır. bl 1 bo ' S tekim hiçbir peygamber, hiç ır Çünkü böyle uz ar uzun y· lttık erınaye (kapital) orta • h h b" ,. Ocaaa yazılı fırkadaıların ya- Juları ı"kı" kısma ayırırlar ve yal • l'tıa) Muhiddini Arabi ci an ar ını • 

\lr11 
1

; Yani fertlerin elin • · · zılan gün ve saatte '-on•reye ael· nı .. u··;t kıımı aösterirler, halbuki, 1d l'tıaJ evvelden ihbar etmemıftı. " ·-. • .. • 

tır. 

2 - Müıabakalaı Buraanın 
Tayyare ıinema11 .. tonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Batlama aaati 20.30 dur. 
4 - Bu müıab&kalara mıntaka 

birinciliklerini niami tekilde ya • 
pıp vaktinde Federasyona bildir • 
mit olan Ankara, Burıa, Eakiıe • 
hir, İstanbul ve Konya mıntakala
rı ittirik edebilecektir. 

5- Bütün ıüreı ~afileleri 2-1~ 
.934 günü Bursada bulunmak ü • 
zere yerlerinden hareket etmeli -
dirler. 

6 - Taf•ilit istiyenler Fede • İr; ı, cerniyete intikal et • -( ArJı erteye) me'leri rica olunur. istenen . fey fazlalıklar gösteren 

~S d~~r~ı.-n...;.-d.-. .... ~.-.•·1--.--~ .............. b-.~E~-~-~-k~ı~.k~ız~k~a~r:d~e~-~,İ7.iç~i:n~n~e~l:er:e~,~n:e~Jer::e~bo:yu:'::a:-:e~jm~i~-~,i':m~ü:f~tu~·k;. ........... _. ........... -. ... ._İJ~~KCıa~r~d~e;ti~nı:e;:~-:------... -:-
erı n ıle bera er re:ının 1 J k b' . . . . . w. L 

0ııra h · . n goz e me . . ı b ı ·diyoruz. yorlardı. Çanta arımıza yer ayırara ı • - Ketkı o ıyılııı yapmaaalar-"°"lı " lç bır fey ıöyleme • fi ılk defa stan u a gı d (E . ) . . 'l"k d v tla t f 1_1~- d D k 1 
" 11t,..n I b 1 F da Kasabada, Bizi, Ban ırmaya rıın ın ze ıyı ı e en ça u ra e eKXur ı. eme çanta arımıza yer aç • 

raıyona müracaat edebilirler. 

. tı~ L_ trene yetiıti, atladı. ~tan u .. . oçda ' kadar met- bir askeri getirdi. için kelime bulamıyorduk. Onlar maları ıebepsiz değilmi9. Bizse, 1

ii ı vu kıaa y-0) ı kt Jzm'irde Manııa a 1119 h L ld b' · b" ··ı · ld w 

Qllh cu u a ge • .... ' . . Resimlerini bile Tıklım, tıklım dolan Altay va· er na e ırza ıt aı eıı o ugu • ne .. iyi inıanlar diy.e naııl teıek • 
:""•• r"'1ları latanbu(a gi. hrnr rırtmrttrk.. . •. . lıtanbul i· purunda zorlukla yer bulduk. muzu anlamrılanlr. kür edeceğimizi bilmiyorduk d ... "ıı • .\Yazdığı mektuplardan ~ygr ile seyret~~'":,'.' ece ma • Terhiı oldaldarr için lstanboda FU,.t .lı~i"'. bu Y,Umutak ha• dim. ' 
~~tı i ~nemin tecrübeli göz- çın kafamızda. ın ır . ıf karıtrk, dönen iki çavuf bavullarcmızı kıfl:ırımız onlara kim bilir ne hia-

\. d-~.. S
1

nden ger.enleri ben _ salların• benz1yen garıp, b" b J b"•..ı·ı . d" Gö" l . . . ... 
1
d .. W•• .. Bu peritanlık, kimaeıizlik ba. 

rh . ... e :r yerle§tirecek ır yer u a ıa.aı er. ıı ver ı. z ermın ıuzu ugunu, d k d G I . I 
"< bit\l \Pvel ıeznıit. . tath hayaller vardi ı. k ba • Yanımızdaki nefer birkaç parça bıyıklarının burulmafa baıladı • na o un u. öz erım ıu anmıt • l~ .erce · ··ı·· ı Bu her anado u ızının . . k ki tı. Artık onların tarafına balmıı • 
\ Uiei b' ın•anın ° um e . -ı . 'b" 0-·rü- eıyamızı ötekı vapurla gehrme iını görünce a ımız batımıza ır k ı t k tında bır efıane a emı ıı ı 1 d k ld 8 . N ld" yordum. Bu •efer de Ç&11&fının "' l'b an ı ıa Va§ a o- 1 . . B d rma a a ı ız u • fe ı 
~~ etrn k b nen İıtanbula bin bir zahmete ıçın an 

1 
• ·b 

8
• 

1 
h" d"ld'kl pelerini uçmuf, aizında yarnn cİ· · ~lld e ir hayatı zehir- . . hun aemisine benzıyen u vapur- un ar ter ıı e ı ı eri için d I ı. " ar • k k e gw ara böyle vapurlarda ıi e ae • . ~il ~cır nu? Ben onu avuttu · ı ticaret yapıyorlardı. lzmirden al-

L " ell • • J d · ) 1 iu pek ha- da yapaya nızız. pifmİf, macera)a r ıeçirmiı, bir :'l\ıf_\~t •Yıai bildikten son- ki kar eıın yo cu u Jki tavuk, bir aepet · yumurt~ dıklan üzüm küfelerini lıtanbula 
. ~ <tr · ) · b · Jd kadının sinsi sinsi ıüldüğünü ıör.ı t6: deı-i ... 1!1

n ın bu istira ı zın ° u. bozd··~· biraz tereyağı heybelerine yerlet· ıatacaklarını konuıuyorlardı . 
.,;ı; ·• r;;ı K d' . h k Harp bitmif, fakat .,... B" . k d lk düm. '4ııd •• en ını er e- . A tiren köy kadınları bu ticaret yü- ırı çı ar ıiı bir ıa ım üzü • ~i ... t e (za·· il ) ·· t yuvalarm sefaleti bit.mem. ittı. - 1 ,_,_ d Yayvan yıl • k b" ı 1 

'

·• Q\it·· .. a 
1 

gos erme- kı zünden fstanbu)a gide · ıe e yüz.. mü .. r etime doğru uzatıp: ' 1l'1 ır ea e~ un i k. 1 d . . ııl ..ı.aralar timdi <lelrnmJ!, a • 1 N 1 d •tı1 ~te ın an ar an ıstı • :r )eri, ıözleri açılmıf, peler konuı- - Vay anam vay; zmirin ıa- - e ağ qıp uruyorıunuz, ~"ı )ll11 Salıfıyor ve bu isti • yordu. kalması muyorlar. neler. ' rı kızr. Yeme de yanında yat! dedi. Erkekleri kendinize acındı-" ~t. ıı 'ba d Kocalarının aıkerde ' 
~~ oq'-l>t • na ve onu a an· b k Ditili erkekli bu iman küme - Diy8' çirkin ve kaba imalar ya. rıp itinizi gördürür, sonra dirsek ~ '' •rıyfe ifp ediyor. yüzünden · desteksiz, a. ıın1rz, d le rtal h.. yord çeviriroiniz deiil mi. Benim çu • ~ ... t edl en benı· de ·karde. bailncız kalan kadınlar yetım ka. ferinin aruın a a laklucu111d~ «. pı B ul. d" L 1 dk 

"Q b ·ı k na uğramıt acemi çay ara on- un ara ne ıyeui ir i . \ı ll aldırttı. (Sevgi) lan çocuklarını beıliye ı me 
(Devamı vır) 
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GLENCE • 

8en, Bir Melek 
eRilirnl. Meleksin 

b .. :=:============== l'tıro.· b"• ıye Hanım, akf&Dl eve - Evet, .. ıey.. Hayır, ... ta n 

rrı!eç !elen kızı Müzehhere yalnız değildi1:1' ! .. 
ltı .k lazım geldiği kanaatiy· - Tabii mı? .. Tabıı yalnız de-
S:tıçeriyc girer girmez kaıla· ğildin, öyle mi?.. Müzehher, ıen 
~ tı. artık çok oluyorsun. Söyle, yanın• 

old 5atı§ın çıkıtmaya hazır • da kim vardı? . 
· d uaunu kestiren kızı, anne • - "Kim" deiil, "kimler,, dıye 

erhal .. 1 ,..,.,. ' · on emek lüzumunu sor, annecıgım. 
\~ Baretini kanapenin üstü • Nazmiye Hanım, bir icat daha 
dı ak, Yanına ko•tu ona ıa • hiddetlendi. Artık bu kadan, atı· "e 'k· 7 

' 1 · · d iru ......_ N 1 1 Yanağından öptü. n derecede fazla ıe mııtı 0 
• 

Nlı ~ılıın, anneciğim? au... . 
' "et. to.ıye Hanım, kızına kartı - Sen, umduğumdan afm gı· 

1 
.~~ınamağa gayret ederek, diyorsun, demek! Benim gibi bir 

t ~ ur tarafa çevirdi ve Mü· kadının kızı ... 
ti~ kollarını tuttu, omuzla· Müzehher, tekrar annesinin 

, 1~dirdi: boynuna sanbp, izah etti: 
liır le · · d "''l' f • • • "kını' ler"" -..... N ;1' ıyı egı ım. _ Anneciğım, nıçın · 

eden, anneciğim?. Galiba diye soruyorsun?.. Haydi, .•en 
ın deği§meai ıana dokun • sormadan ben cevap vereyım. 

'dliavanın deiiımesi değil, 
'il okunan, ıenin değiımen !. 

en ın'? B d .... • .., ı . . . en, eıııtım mı • 
lencirn ..... l , l> , annecıgını, yaf an· 
'!larnadım merak etme. 

ile k ' " adar genç ve pzelıem, 
......_ de o kadar ... 
lel~iiıehher anlamamazlık • 
i h e. Senin son zamanlar • 

tlind 1 d ... hi)i en memnun o ma ıgt· 
Yoraun• 

:o:-... ı.ı· . 
..... ıç bir tey anlamıyorum, 

l'e • ek iatiyorıun? 
~yle •"·a. n

1
1
Yoraun, ya.. E • 

eL - .""! m arı e 1 "len vaı . \'e geç ge • 
k leçmıy k a oca bul ece <>lur•an, 

l\rz, kırıttı a~'Yacağım ! 
- Ya bu '&ulümıedi: 
en 1_ •uretle ıeni o zah • 

l'l:Urt• 
ı, ... rırıa.m · ... · ? l'tıan , annecıgım ... ... 
..._Ne' N 
Naırn: · e demek? 
] .. ~ ~Ye lianım, adamakıllı 
"'·•ını r t'to. .. § 1• Müzehher, onu ya • 

. aga ,.. .. 1 l .. ı: ~ ıtarak, tun arı soy· 

Sinemadaki ıeyirciler ! Bir film, 
tek kiti için ıösterilmez, ya! ... 

. Nazmiye Hanmı, Tahat bir ne• 

feı aldı. Yumutadı: 
_ Bu filmin adı ne, Müzeh • 

lier? .. 
- "Ben bir melek delilim!,, 
Anne, kızını öperek, töyle de· 

di: 
_ "Sen bir meleksin", kızım! 

Hediye Çay! 
_ 58 .. kici ... v .... .,,. 

kı, fıkı görütüraün. Şimdi onu zi· 
yarete hiç gitmiyor mutsun ! 

_Öyle! ... Artık onun salonuna 
gitmeği canım istemiyor. lttahım 
kalmadı! 

-Sebep? 
_ Eskiden, bana kendi satın 

aldıiı çaydan ikram ederdi. Hal· 
huki timdi, benim kendisine bedi· 
ye ettiğim çayı ikram etmeii ter· 
cih ediyor. Bu çayı hana da bir dos 
tum hediye etmitti. Pek berbat ol· 

....._ Şaka .. 
1
. · duğu için kendim içmemit, Vacit 

.' taJc .. ·' ı~y ıyorum, anne.cı • 
·'kti ... ._ . Eger bu aktam bıraz Beye vennittim ! 

ııırn i . G •ıı· ? ........ E çın... ece ırı ı 
' ! ;:t, &eciktiğin için öfke • Baba, çocuğuna nasihat veri • 
? •aate kadar neredey• yordu: 
'Sine d _çocuğum, sabırlı ol. Frenk· 

~tirı '-• ma aydım, anne! Mey . bur bir sözü vardır. "Ro· 
oır film· .. .1. d lerın me§ 

)J}d l gosterı ıyor u. h . b'r aünde yapılmamıf • 
ııa. b 1 f ma ,e rı, ı e 

l'~ti- ayı ıyorum. Bir de a 1 ,, d 1 , 
· •• ,, o k d h . . 1 tır er er· 
" Orıd a ar O§uma gıttı k b' suıtu dütündü, 
.:ı an 1 k' Çocu ır an ' 
~\ııtı O onra ı seansta da o- ' du. 
, ' •t üıte ·k· d f ıonra babasına aor · . 

'},.. Seyrettin ı t M~ka... I' - Öyleyıe bir gecede mı ya • 
"'•>: rn · u emme . . . ., , 

1 idin? pılmıtlır, baba· · 

"Gı~ ti~ cal.tt •arlı l ak do"'nen koca kendisini resimde gö· 
•q llfbl • " Of o ar eve • 

'&ı.. . karşılyan karısına, şöyle diyor: v• • 11e,.;:;,ınde ma§a var, bir elinde süpürge! Olur şey degılsın.' karıcı· 
' bir 11_erine iki balonla eve. döneceğimi naııl ke§f et tan! 

- Geçen gün kocamın yazı}ıaneıine uğradım. Beni tanımıgan yeni 
ktitibine, kocamın meıgul olup olmadığını sorunca, ne dese beğ<'nirsin? 
"Beyefendinin, güzel Hanımefendilerin ziyaretini kabul için her zaman 

vakti vardır., dedi! 
- Peki, sen ne yaptın? 
- "f,ütl<'n karısının geldiğini ha6er veriniz,, dedim! 

Müsait Yerl 

Dediği 
G.,_., 

lCJl • 
Sabiha ile Fahire , mektepte 

biribirlerile en samimi görüten iki 
arkadattır. Mektepten çıktıktan 

ıonra, birbirlerini uzun zaman gö
rememitlerdi. Her biri, ayn bir ta
rafa gitmitti ! 

Geçende, uzun aüren bir ayrı -
hktan ıonra, ilk defa olarak kartı· 
lattılar. Büyük ibir sevinçle öpüf -
tüler. Geliıi güzel tundan bundan 
bahaettiler. Tabii bu arada özlen· 
ti sözleri de geçli. Ve nihayet, Sa· 
biha, ıordu: 

- Fahire, aaıl sorulacak ıeyi 
unuttum. Evlendin mi? 

- Evlendim, Sabiha! 
- Yok canım! .. Naarl oldu da 

evlenebildin?. Halbuki, aen mek. 
tepte iken "dünyanın en mükem • 
mel erkeği kartıma çıkaa, bana 
koca olamaz:,, derdin! 

Fahireden fU cevabı aldı: 
- Evet, mektepte dediğim gi· 

bi oldu! 
-Naaıl? 

-Kocam, dünyanın en mükem-
mel erkeği değildir! 

Rahat Dans! 
Balık avlamak yaaak olan ıa • ı ~ Yolun en iyi göründüğü Y akaıı açılmadık fikirler or • 

hilde bu iti yapmağa hazırlanan yer mi? .. Fakat, yol beni ali.kadar taya atmakla methur bir adam, 
adam, o civarda raıtgeldiği bir etmez. Balık avlarken, yola nedi· bir salon toplantısında danstan 
adama sordu: ye bakayım? • bahsediyordu: 

- Bu sahil boyunda hangi yer Sahilin, balık avlamak yasak - Danı, dana! Hangi danı o-
bahk avlamak için en müaait yer· olan kısmında bu iti yapmağa ha· lurıa olaun, bugünkü ıekliyle mu• 
dir. Bana söyliyebilir miıiniz? zırlanan adamın hayretine kartı, sikinin çenberi içinde ııkı§ıp ka • 

- Hay hay! Şu ağacın bulun· diğeri, gülümsedi: lan bir takım aılocı hareketler • 
duğu tarafı tercih ediniz. Oraıı, - Sahili kontrol eden memur· den ibarettir. Daha rahat ııçra • 
bu yolun en iyi göründüğü yerdir! \ar, bu yoldan gelir. dolayısiyle.. manın yolunu bulmak gerektir. 

Bence böyle! 

- Verdiğim ilaç, kocanızın uyurken ldl söylenıeıininö nüne geçecek 

derecede tesir bırakmadı, demek?. 
-Bilakis! 
- Şu halde? 
- Fakat, ben kocamın uyurken ldl ıöglememcsini değil, her gün yap· 

tıklarım eksiksiz anlatmaaını istiyorum! 
1 

Pldk ve Musiki l 
Büyük harp aıraıında tür1ü tür· 

lü dalavereler çevirmek ıuretile 
zengin olan bir adam, bir salon 
toplantıaında, kızını baUandıra 
ballandıra metediyordu. 

- Kızım, üatelik plak ta çalar. 
Pli.k ça1maımı çok kiti bilir, ama 
bunu da çalı9tan çalııa f a11k var • 
dır elbette. Kızımın pli.k çalıtr 
mükemmeldir doğruıu! 

Salonda bulunanlardan birisi, 
aiiJümaiyerek, ,Syle dedt ~ 

- Aman, efendim, bundan ko· 
lay ne var?.. Danala musikinin 
biribiriyle ali.kasını keser, ondan 
sonra artık rahat rahat hoplayıp 
zıplarız! 

Eşek Ve Boynuz! 
- Sen sahiden e§eksin. Yalnız 

boynuzların eksik ! 
öteki, kahkahayı attı: 
- T eıbihte hata olmaz, derler. 

Lakin, bazen de dluyor itte. Ayol, 
eıeğin boynuzları olmaz ki! .. Ha, 
ha .... ha, ha! 

Kavga ettiği adamın böyle de • 
yİf ine kartı, onu e9eğe benzeten, 
yalnız !boynuzları eksik olduğunu 
söyliyen, töyle dedi: 

- iyi ya İfte. Şu halde sana e -
-tek deyiıim, daha yerinde! 

Bir aralık, salonda bulunanlar· ı--------------ı 
dan birisi aordu: Şive 1 ecrübesi ! ~~~~~ 

- Kerimeniz hanımefendi, mu· Muafüm, talebeıinin imli. va • 
ıikiye aıina mıdır? zifesini düzeltirken, töyle dedi: 

- Ona ne ıüphe, efendim, o • 
na ne tüphe ! Muıiki huıusunda - Bir çok kelimenin teliffu • 
da bilgisi kuvvetlidir. Meseli, siz zunu batka türlü yazmııım.. Bu 
bir pli.k çalınız, kızım bu plağın arada .ayni kelimeyi muhtelif te • 
al'ka tarafında hangi havanın bu • liffuzlarla yazdıiını da ıörüyo • 
}unduğunu, derhal söyler! rum ! 

Bu cevap, hafif tertip gülütme- Talebe, fU cevabı verdi: 
)erle karfılandı, harp zengini, de- - Bunlar j.mli. hataıı ıayıl -
vam etti: maz ki ! 

- Ben, kızımın muıiki tahsili· 
ne de çok ehemmiyet verdim. Çok - Neden?· Madem ki, yanlıt 

· ·· 't ı K ... telaffuz ederek yazmıtıın ! 
tükür, servelım musa1 .... onaga 
yığın yığın plak getirttim! - Yanlıı değil, efendim. Ben, 

Bira2. daha fazla gülütmeler a· ilerde bir tive muhaniri olmak iı· 
rasında, sonradan görme adamın, tiyorum da, timdiden muhtelif 

1 
r.ıuıi~i .~ahsinde en çok güldüren ıöyleyiılere göre tecrübe yapıyo • 
son sozu: rum ! 

Bavyera Milıazı. Kaynantı.ı• 

nın elinden kurtulan atlam, o lıa· 
dar hızlı yürüyor ki, lofıomotili 
bile 6~iyor ! 

.. 
1 

- Götürelim, Beyelendi! 
- itine git, İfİne •• Ben, ken • 

dim hamalım!, 



Mutlu qün 
)19'" t li~ taralı ı inci ııayxtada ı 

Şükrü Naili, Mürsil Akif Paşa • 
lar ve mebuslardan çoğu kutlula -
ma merasiminde bulunmuşlardır. 

Saat dokuzda, Milli orduyu tem
silen "Ayıe kadın,, dan giren gö • 
nüllü~eri bir heyet kartıladı. Bele
diyedeki tebriklerden sonra, hal • 
kevine gidildi. Buradan Cumhuri· 
yet meydanına gelindi. Atılan bir 
toptan sonra, Selimiye camii mi -
nareleri arasına büyük bir bayrak 
çekildi. Bu sırada on binlerce in • 
san, bir ağı~dan, kurtuluş marşını 
söylüyordu. 

Edirne mebusu Şeref Aykut B., 
canlı bir hitabesinde dedi ki: 

"-

0 

Yarattığı büyük tarihin bü· 
yük çocuğu olan Türk ulusuna söz 
söylel'ken, bugün yaıayan çocuk -
larm o büyük savaşın, dünün gös· 
terdiği fedakarlığın çocukları ol • 
duğunu biliriz. Bağrınızdan bütü~ 
bir tarihi önünde diz çöktüren bir 
Muttafa Kemal çıkardınız. Size a
çılan, Büyük Önderin gösterdiği 
yol doğu değil batı yoludur. Ak 
günleri yaşayan, kara günleri u -

nutmamahdır. Tarihin göklerinde 
zafe~den zafere ko§an al sancağın 
ününü göğsünüzde yaşatırken, gü· 
zel Edirnenin hatıralarını gönlü -
nüzden çıkarmayınız. 

Artık Traliyanm yü1Cseliş yolla· 
rı düzelmiş ve işlemege oaşlamış • 
tır. Bundan sonra yeşil oval!-rdan 
hayat fışkıracaktır. Yaşasın Büyült 
Önderimiz, Kemal Ata Türk..,, 

Şeref Aykut beyden sonra mu -
allim mektebin.den Reşat, liseden 
Hicri Beyler, liız muallim mekte • 
h;nden Vildan hanım söz söyle-di
ler ye alkışlandılar. 

Bundan sonra lialkevi önüne gİ· 
dildi. Burada da mühen"dis mek • 
tehi talebelerinden Mitllat ve Ek· 
. em beyler hita"t;e<Ie b'ulun.dular. 

Selimiye caddesine kurulan tri-
' bünün önünde geçit resmi yapıldı. 

Asker kıtaları, mektepler, izciler, 
cemiyetler geçide iştirak ettiler. 
Gazi heykeline çelenkler koıida. 

Belediyede 200 kişilik bir öğle 
ziyafeti verildi. 

Gece şehirde büyük fe~er alayı 
yapıldı. Halkevinde müs~mere ve· 
rildi. SeHmiye camii elektriklerle 
donandı. Edirneliler sevinç içinde
dirler. 

Yekta Ragıp 

insül 
t Baş taratı l inci sayıfada} 

hunların . 65 ini bilfiil idare et • 
miıtir. 1932 iflasları onun da su • 
kutu11a Daılangıç olmuştur. 

S11moel, önümüzdeki hafta 11-
linua mahkemeıinde dolandırıcı

lıl< suçundan dolayı muhakeme e
dilecektir. 

Federal mahkemeJİ lnsül hak
kında J;eraat kararı vermİ§ iıe de, 
lllinoia eyaleti mahkemesi onun 
aleyhindeki ittihamda İırar etti
ğinden, yeniden muhakeme et
mek niyetindedir. .. . 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 
Istanbul Acentahğı 

Liman ban. Telefon : 22925 

Mudanya yolu 
Bir vapur Cuma, Pazar, Salı 

günleri ıaat 9,30 da ve Pertembe 
günü saat 9 da Tophane nhtımın -
dan kalkar. 

Per,embe postalan ayni aünde 
Mudanyadan aaat 14 te J ıtanbula 
döner. 

İtalya adliyesi 
-- ı liıı.ş tarafı l lnCI ıayıtada) T~R.KiY __ 

Macar efkarı umumiyesi sü~n 
ve soğuk kanlılığını muhafaza et· 
.mektedir. 

Macar Hirlap gazetesi diyor ki: 
llRAA 
BANKA~ "Bunun kolay bir iı olmadığı 

itiraf edilmek lazımdır. Fakat Ma· 
car milletinin Yugoslav hücumla· 
rına bu sükun ve vekarla mukabe~ 
le etmesi vicdanının açıklığını ve 
davasının doğruluğunu göster • 
mektedir. Adaletin her halde mu· 

'zaff er olması lazım geldiği hak • 
kındaki kati kanaati Macaristana 
soğuk kanlılıkla beklemek kuv • 
vetini ve kendisine her türlü fuur· 
suz ihtirastan sakınma imkanını 

veriyor.,, 

Bütün gazeteler, işin Cenevre • 
de derhal bitirilmesini istemekte • 
dirler. 

Meclis Hariciye komisyonu re • 
isi M. Berzevitzi, Peşter Lloyd ga· 
zetesinde yazdığı bir makalede: 

"Yugoslavya ithamlarda hu • 
lunmuş ve fakat bu ithamların de- 1 

!illerini ileride bildireceğini va - 1 

delmiştir.,, Diyor. 

Budapeşti Hirlap gazetesi yazı-
' yor: 

'
4Adaleti ve sulhu hakikaten iı

tiyen herkes, itham edilen memle· 
'ketin ithamların acele tetkikini is
temesini ancak tasvip edebilir.,, 

Fueygetlenseg gazetesi ise fU 

satırları yazıyor: 

"Tahkikat baŞiasın, fakat müm 
kün olduğu kadar çabuk açık bir 
tarzda görmeliyiz, fakat her §eyi 
görmeliyiz.,, 

Sosyal demokrat Nepızawa ga• 
zeteıi de Yugoslav notasının acele 
intacmr istiyor ve çünkü, diyor, liu 
nota dünya sulhu için büyüli bir 
tehlike teşkil etmekte-dir . 

Fransız -Şovyet 
münasebetleri 

Paris, 25 (A.A.) - Havas a -
jansı bildiriyor: 

Harbiye büteçsi mazbata mu • 
harriri M. Archambaud'nün me • 
busan meclisi kürsüsündeki beya· 
nalı, ecnebi memleketlerde müba• 
legah tefsirlere yol açmoıttır. 

İstanbul altıncı noterliğinden: !LAN · 
· lıtanbulda Mercan yokuşunda 

Caferiye hanında 38 numaralı ma· 

ğazada icrayı ticaret eden ve NES-
1 TOR YUVANIDI ve YANİ KiKi 
efendilerden ~ürekkep olan ••Ka· 

Dün sabah Dıt Bakanlığı tara • 
f mdan neşredilen ve Fransa ile 
Sovyet Rusya arasında askeri bir 

Adapazarı Türk Ticaret Ban • 
kası sabık Umumi Müdürü Ahmet 
Asım Bey tarafından 'Adapazarı 
Türk Ticaret Bankası Bartın Ke • 
reste fabrikau satıf müdürü Ra • 
uf Bey namına verilmiş olup dai • 

rakuş terzihanesi, Nestos Yuvani -
remizde 25 temmuz 934 tarihinde 
10427 numara altında tanizm ve di ve Yani KiKİ,, unvanlı kollektif 

uzlaşma bulunduğuna dair olan lastik edilen vekaletnamenin mez
haberleri kat'i surette tekzip eden kur satı§ şubesinin bu defa ban -
beyanname, bütün bu şayialara ni· kaya ilhak edilmesinden dolayı 
hayet vermiş ve Fransa ile Sovyet Rauf beyin müe11ese ile alakasını 
Rusya arasındaki münasebetlerin katetmesine binaen bir hükmü 
hakiki şeklini göstermiştir· kal~adığınm gazete ile ilanı mez 

şirketin, mukavelenin hitamı müd 
detine mebni hali tasfiyeye vaz -

ına lstanbul ikinci ticaret mahke· 
meıince karar verilmit ve Galata· 

da Mehmet Ali Pata hanmda mu· 

kim Roher Danyel Bey ile Gala • 
tada Taptas hanında 

avukat Şii~fe Ziya 
mukim 

Fikret 

iki memleket arasında bir kaç kUr bankanın 19/ 11/ 934 tarih ve 
ayda~ beri meydana gelen 11yasal 69263/ 237 numaralı tahriratile 
yakınlığın ülküıü, Avrupada barı· talep edilmiş olduğundan vaki ta· 
trn korunmastdIT, hiç bir devlete lep dairesinde keyfiyet KURUN ham~ müçtemian ifayı vazife et-
karşr değildir. gazetesile neşir ve ilin olunur. mek üzere tasfiye memuru tayin 
~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' edilm~ olduğundan mez~r tir -

S P O R P O S T A S 1 kette alacağı olanların işbu ilin 

Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde biltün ıpor Ye 
gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi lhım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazılan muntazaman takip etmek iste

yenler 'münhasıran S P O R P O S T AS 1 nı okumahd11lar. 
Her yrde fiata 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. 

tarihinden itibaren yirmi gün zar· 

fında tasfiye memurlarına müra • 
caatla ~lacaklarım ve iddialarını 

kaydettirmeleri ve evrakı müsbi • 

telerini ibraz eylemeleri lüzumu 
ilin olunur. 

. (3778) 

Tramvay durakla 
sundurmalar yapıl 

Tramvay !İrketi Edi 
Çapa, Bebek tramvay ~ 
yerlerinde yapacağı duralC~ 
ve sundurmalar için bir ~'P 
zırlıyarak Nafi Vekalet'~ / 
dermittir. Projenin b\J ',I 
nunda g~lmesi heklennı~ 

Denizyoll8~1 

iŞLETMEf~ 
Acentelen Ka.ra~öy • f<~~ 

rel.42362 - SirkeCJ Miiİl 
Han Telefon 22140 /il 

lskenderiye #1,.. t1 
KARADENiZ 'l,pd o 11 

ikinci Teşrin Salı ~~;aoı,, 
de Portsaide kadar· 

yolıl 
Karadeniz .. i '(ff' 

·"iO"" ~ EGE Hpuru 27 1 
188t 1 r-lo -Sah günü akt11111 {stJ61,l 

ı:.:iıe'ye kadar· 

' Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonuncl~~;~ 
Sıra Semti Maballe1i . Sokait Emllk Hissesi Cinsi Hisse)'• ff k•f"'e 

No. sı No. sı ha•aı;; f.[.,. 
2119 Üıküdar Yenimahalle Fııhklı bayır 26 1/3 Arsa metresi 32,50 82 "' 
2768 ,, ,, ,, 55 Tamamı ,, ,, 69 

22
z ,, 

2795 Bostancı Bostancı Çatalçeıme 34 harita 16 ,, ,, ,. 242 t86 '' 
2900 ,, ,, ,, 12 harita , ,, ,, ,, 207 4z ''ı•f 
2901 Kumlcapı TaYıti Küçilk deniz 153 eski' 1/4 ,, ,, 82 fı 1,sıh tel' 

YOzde yedi buçuk pey ıkçelerile ihale bedelleri nakteD •• ,. gıyrımtibadil bonosile adenmek üıere yukarıda ev•• t oo o6rt 
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. lllrında 'b 
ı. G uluııd 

' eri &el ll, müzakerelerine 
.::~tı. F.bd~.~~ konuıtuklannı kra-

1"\i'beli b U.tıslerin yalnız ıiliha 

l 
azı .. ih . _, 

' e lori .. evata tıya'°'an vardı. 
~'Vll•n . ne l~çtikten ıonra ilk itaret-

ııya) 
\.~ketiıı d' ~ krallığını elde ederek 
~rıi el '&er kısımlarındaki hem-
~ dı. E Uınuıniyetle ayaklandıra-

N~ ,~dii'.üsler seksen hin kiti te-
tıde,-d· . 

" etd" 1
• Fransızlara üç ~ehir 

~ ~ı-..,k ı. le (Denia) mevkii ihraç nok· 
"'1.~lılt'-rı ~ar1aımıttı. Mösyö Pa-
'"flı.... retırd' ~. h . ··q~•t ıgı aruadan erzak ve 

depolan, tahkim olunacak 

(f;) 
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• • .,: .A 
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-aHAll ltt:,!"!l'! IV.:I U!U!.IOl(.ıfaq.131..\~q :ım.< 

· "' nas -gq ?llftt:I 'fil.lV ·npJOA!PCl Wl!Aap 11~, 
-nunuı !A! unınqm?ı•J aı! ?Wr>t•t{ n.:1 

(Z) ·np 
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noktalar mükemmelen göıterilrnitti· 
Kral pek memnun oldu. (1013 • 1604) 
te bir Endülüs heyeti iti tacll için Fran· 

saya aelcU. 
Dük, maraıal dö Franc sıfatiyle ye-

min ederek kumandayı deruhte edeceii 
ıünden bir gün eve1 dördüncü Hanri 
(Ravaillac) tarafından hançerlendi. Is· 
panya ela büyük bir harpten kurtuldu. 
Maamafih ikinci Filip bu Jıazırhklan, 
müzakereleri hep öirenmİfti. Binaena
leyh Endülüslülerin son kalanlarının da 
ispanyadan çıkarılması harekatı balla-

dı. 

-4-

PAŞALAR DEVRi (Mabat) 

,l\o,e ~eh ı - Bastiyon ve e· 
- ,... _ ınet P•t• - T oskanahlann Cezayire taarruz arı 1 . . ~ı · ·· al ·e erının ~t tıı eyıın - Muıtafa paf8 - Rıdvan P•!• - Sent etıen ~ov Y 1 . 

'"'r:tı_ 7 Frıınıızların (Meual Fahm) tefebbüıü - Simon dansa rnese ~
11 

-

~ ~'k\l: i\ tniinaıebat kesildi - Köse Mustafa pafa - Kabililerin aya~l~nınaıı 
tıı-ı . \J.rı a:a tı . .. 1 . K klık - Endu'us mu-Sı:ı tt-ıl'l· P - Gene Sent Etayen ,ovalye en - ura 

""t:h.._ ıtıı çıka l K" M ·-'a pao:a __.; Katanalı -~~ rı rnası - Şey Hüseyin paf8 - ose usuu " 
Ptl ••• 

l\a,e >.t 
ehınet 

ıı.y '"el T l>a'anın gelm'lsinden 
~·"' "e i . oıkana dukası Cezayir 

~ '•t h Çındelci ·ı . k -•-.. ~~ eyer genu erı ya tınnaa 
!il. Hi 1 seferı'y t · d' ·· "ll'ı-i • F' ille: e ertıp e ıp gon· 
"ııı ~bil)' at korsanların yağma et• 
)'\ı . .ı İçte :_ı_Cexayirlilerden ucuzca 
~ ~q"l ..... 1c~ 1 'ı-d 1·~ll le ar- 1 satan (Livorn) lu 

~-.d;İ, 'i •hud~;••nlarla nıenfaat birliği 
~\ .;:. ~eiaı:: 'bu tqebhüsü haber 
~~-~ titerı .. de uyanık bulundular. 
~'!~ ı.t!'"ni !:"al~eleri ancak liınanda 
~llı\ıı 11 •tıii"-i kabddiler. ( l) Mehmet 

tı.... l\ " Yet ••h'L· 'd' ~~ ~trıide toı ı ı. fakat Bas· 
g•:,.g ·.~ n kurulması ve esirlerin 

<ı da 'tıı.ıtel~• ~üzakereye gelen 
) Ctil n hır şey elde eC. -;mc-

1'11tnon t. 

di. Çünkü yeniçeriler Baıtiyonun ~: 
rar kunı~masını teklif edecek olan 

... d" w abdetıni•lerdi. Buradan 
1eyı or urmege " 
bir şey koparamayınca Fransu:lu. lstıın· 
buldaki ıefirleri -vasıtaıiyle divanı bum•-

. M" ö do 
yuna tikiyet ettiler. Sefir ( oıY 
Breve) e kapıcı ba,1 Muıtaf • ağa terfik 

ve eline ferman verilerek Cezayire gön· 
derildi. Fermanda kapitülasyonların 
abk;rnın:ı riayet olunmuı ve Fra~sızia: 
rın istedikleri malların geri verılmeıı 
emrolunuyordu. 

M" ö (Göbreve) i!c kapıcı batı ev· 
osy . .. •- "latlı. 

veli Tunu.;a uğramıf ve bın m~t,.u c 
' . kaç eıir kurtannıtlarc&. cnayfr 
oır ld • an <>-
geldiklerinde Jivan kuru u rerm . 
kundu. Meali anla§ıhnea bir kıyarnettir 
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koptu. Fermana itaat etmek reyinde o· 
lan dört ağayı hemen azletti};:?r. Musta· 
fa ağayı yuhalarla !ehirden dıtan kov
dular. Mösyö (De Brebe) in ıemiıine 
topları ~evirdiler. Mustafa ağa aman 
kaçahnı diye sefire yalvıarmaia batladr. 
Bu iıleı-in hepsi müftü ile Hızır patanın 
damadı Mehmet beyin baflarmın altın
dan çıkıyordu. Çünkü ikiıinin de Fran
.sızlardan alınacak intikamları vardı. 
Mehmet pata kapıcı batının ve elçinin 
kovalmaıına taraftar değildi. Bu defa 
yeniçerilerin hiddeti ona döndü. paııayı 
ıarayda kuf&ttrlar ve ölümle t~hdit etti
ler. Sekıen yaıında ihtiyar bir hadım o~ 
)an Köse Mehmet paşa rnetin davrandı. 
Hayatı padİf&ha mevkuf olup onun emri 
hi!ifında bir feY yapamıyacağını söyle
di. (2) Bu esnada Murat reisi yetişti. 
Korsanların piri olup altmıı ıencdenbe
ri denizlerde gezen ve gemisini almadıiı 
hiç bir millet bulunmıyan ihtiyar reise 
karfI herkeıin dindarane bir hürmeti 

vardı. 
Murat reiı iıyanı yatıştırdı. itte bu 

kadar ! Di,·an, Bastiyonun tel;rar ya
pılmasının lafını bile ettirmiyordu. Eıir· 
!erin geri verilmeıi için Marsilyadaki e· 
sir Türklerin bırakılmalarını ıart ko1u· 

yordu. Sefir bir ,eye muvaffak olaına· 
elan geri döndü. Bu kadar heyecandan 

sor..ra ihtiyar pap çok yaşamadı. Ö!dü. 
Yerine Cezayir garp eyaleti muhafaza· 
sına memur sıfatiyle vezir Mustafa pa
şa geldi. (1014 • 1605) 

lspanyolların bir hücumu ihtimali 
bulunduğundan pa~ fehrin istihkimla
ı-ını takviye ile uğraştı. (1015 - 1606) 
na yerlilerin dnima ihata halindı bulun
durdukları (Oran) üzerine yii:üdü. Ce-

zayirliler Orana bir ıenedenberi dokun
muyorlardı. Bundan cesaret alan lıpan
yollar civar kabileleri yağma ediyor ve 
bu rnuvaffakıyetleriyle Beni Amir kabi
lesini itaatte tutuyorlardı. Oran valisi 

(2, 3) Grammont. 
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O. Ramİl'!z o mıntakada deh~et ıalmağa 
batlama,, ahali dağ baılarına kaçmıJ 
camilere bile gelemez olmuJlardı. Halk 
Oran tarafına nöbetçi koyarak lspan
yollann hurucunu haber almak tedbir~e· 
rini ittihaz ıayeıinde ancak rahatça uyu
yabiliyorlardı. İspanyollar civar kabile
lere yahudiler göndererek vergi toplu
yor ve İslamlara en büyük hakaret ola
rak yabudilerin iılam esir kullanmalan
na müsaade ediyorlardı. Mustafa PA!• 
İspanyollara taarruzda muvaffak olama
dı. Geri dcndü. Her vakit isyan halin· 
de bulunan kabilelere taarruz etti. Cem
maau.hariç mevkiinin müdafileri olan 
yerlilerle müzakereye giri!ti. Bunları 
para i!e kandırarak aldı. Oraya kuvvet
li olarak yerleıti 

Üç ıenedenberi veba harap ediliyoı·
du. Birkaç sene sonra buradan Franı;.a
nın cenubuna bile bula,b. (3) Vezir 
Mustafa paıanın yerine (1017) de Rıd • 
van paıa lllyİn olundu. 

(1017 • 1607) temmuzunun otuzunda 
Sent Etiyen şövalyeleri Konetahleri 
(Silvio Piccalomini) kumandaıiyle (9) 

galer ve (5) oakliye gemisi (2000) piya
de ve bir çok gönüllü ile Livomclan ha
reket etti!er. (16) ağuıtoda ( Bon) un 
karşıaına geleı·ek ş~hri bastılar. Tüfek 
patlamadan içeri girdiler. Şehrin mu·. 
hafızı olarak (250) kadar yeni~eri 
vardı. Bunlar bazı ahali ile kaleye ıir
cliler. Şiddetle müdafaya batladılar. lı· 
tanbullu Mehmet bey bin Feorhat imdada 
geldişe de mağlup ve maktul o!du. Şö
valyeler { 1500) esir ve külliyetli m11.lı 
yağma ederek tehire de alet verip gitti-

ler. 
Fransızların ticarethane açbklaı•ı Sto

ra ve Kolle de ayni veçhile ticarethane· 

ler açmak için İngilizlerin (Türkiye 
Kompani) şirketi uğraşıyordu. (1016-

-167) de müsaade a!dılar. Fakat ln.giliz

ler, Fransız ticaretine darbe vuracak 
kadar yerlilerle samimi olamıyorlardı. 
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1017 de Franıızlar (Merıal Fehm) 
almak için Kabililerle uyuıtulnr. Fakat 
memleketin aııl sahipleri olan Türkler 
bunu haber alarak oraya muhafız gön
derdiklerinden bu emelleri bota çıkb. 

Franıızlar, Türk eıirleri kürehler -
de inlerken Cezayirlilerin Franıız oairlc· 
rini vermiyecelderini artık 11nladıklann

dan Marıilyadaki Türk eıirlerini Cozn. 
yire gönderdiler, Franıı:ı eıirlerini kur· 
tardılar. Bu ıuretle ıükunet haııl oldu. 

Yeniçerilerin birçok alufe alac:aldarı 

kalmııtı. Azlolunan Muıtafa paıanm 

bunlan vermeden gitmesi ihtimaline kar
şı malını ve eıyaıını yağma. ettiler. (1) 
Rıdvan paıa gelince yeniçerileri tatmin 
için matluplanndan on bin kuru9una 
kiıhynlannı kefil gösterdi. Kalanınİ dn 
Mustafa pafBnın vermeai kararla9bnl
dı. 

Sultan Ahmet bu sureti halli tasvip 
ve Mustafa paıanın vermeıi mevacibin 
on bin kuruıtan maadaamı vermesi ve 
fakat emval ve et3[aıının ve F ortaları

nın her kimde iıe ter'an ve tazmin etti
rilip patanın kahya ve ağalariyle birlik· 
te lstanbula gönderilmeıini emretti. (2) 

Fakat Mustafa paıa lstanbula gelme· 
di. Yağma o~unan mallarmm davaıiyle 

uğrattı. 

Yeniçerilerden ziraat yapanlar mah
a\lllerinin öıürünü diğer ahali gibi veri

yorlardı. Vermiyenlerin kaydına itaret 

olunarak alufelerinden kesiliyordu. Bir· 
çok yeniçeriler üzerinde bu veçhile alu

fe borcu varken Rıdvan paşa yeniçerile
rin alufeıini tam vererek ötür borçlannı 
keımediğinden do!ayı Muıtafa paıa 

hünkara ıikayet etti. Çünkü bu ötür 
varidatı yeniçeri alfeıine kartılık oldu· 
iundan açıjıru Mustafa paıa ödeyerek 

(1) Mühime defteri numara 78 sayı
fa 820 Safer 1011. 

(2) Mühime defteri numara 78 aayı
fa 820 Safer 1018. 
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mutazarnr oluyordu. Bundan maada 
Rıdvan patanın bir k111m aıar zahireıini 
ııldığım da Mustafa paşa haber vermiıti. 
Paditah meselenin halli ile Muıtafa pa· 
911nın fazla olarak ödediği alufe 'beledi
nin Rıdvan paııı.clan tahıilini Cezayir 
kııdııına bildirdi. (1) Rıdvan paga.rüıvet 

ıılmok ve miri malı uhteıine geçirmek 
buııu:ıunda pek i!e:-i giçmişti. Binaen&· 
leyh bey)erbeyli(;i çok ııÜ\"D'ledi. (1019) 
aene:ıi ortalımnn docrru azlolundu. Bu • 
nun do. he:ıabırun aörülmc:ıi ve askerin 
mevacibini verip riayn ve 1<1İre zimmetin
de olan hakkının da alınmaın paditBh ta· 
rafından kadıya cmrolundu. Kö:se Muı· 
taf a pa~a ikinci defa olarak beylerbeyli!e 
~eçti. (2) 

Sergüzett arıyan, çabuk zencin ol
mak istiyen birçok ecnebiler de Cezayir 
leventlerinin göhretine meclup olarak 

onlarla beraber çahşmağa kotuyorlardı. 
Bu de\·irde bunlann en methurlan ola· 

rak İngiliz (Edvard) ve (Uvert) ve (Ro· 
telli Solunan) ve (Se.mıon) ve (Simin 
Danaa) ıayılabilir. 

Simon Danaa Flamandı. (1015-1606) 
da Korsan olmak için Cezayire ıelmivti; 
talii iyi ıitti. Oç seneden az bir uman 

içinde \50) kadar gemi tutmuttu. Çok 
pnimet ve ıöhret aldı. O devirde 
(Müdevver ıemi) denilen yüksek borda· 
h gemilerin manevrasını Cezayirlilere 
öğretti. En meıhur reiıler sıraıına geç• 
ti. Tayfalan Samıonun müıliman olma· 

ıını iıtiyorlarsa da o rşzı olmuyordu. 
Bunun ıebebi. ya it:kıdının Gağlamhğı, 
yahut ıene bir ıün karısının bulunduğu 
Marıilyaya çeki!mek niyetinde olmaıı 
idi. Herhalde ıurası muhakkaktır ki 

Dansa (1018-1609) iptidalanndanben 
Fransa aarayı kraliaine müracaatle 
hangi ıeraitle madıarı af olabileceiini 

(1) Mühime defteri numara 79 aayı .. 
fa 24 ,26 Sefer 1019. 

(2) Forbige sayıfa 331. 
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Arnavut Maminin harelcibnm netice· 
ıi maJGm olmakla barnber §Uraıı rnuhak
bkhr ki Baıtiyon tekrar yapbnlmamıg 
ve patlitahın iradeıi müessir olmamııh. 
Fakat padif&h bu itaatııiz beylerbeyini 
azlederek yerine üçüncü defa olarak Hı
ur pafByı tayin etti. 

Konanlık iradelerle, hükümlerle 
menolunaınıyacak derecede çoialmııtı. 
HrDl" J>&t• da evelki memuriyetlerind• 
ziyade tamablrir, 19clit ve cüretkar ol· 
111uttu. Süleyman p&f&mn a.lmanuyan 
tuminatı Divanı bumayun huineden 
vermiı ve (6000) ıekiz göndermiıti. 
Koraanlar bu parayı Franınyn götüren 
ıerniyi de baırp aldılar. Siileyman pa
tanın itaatsizliğine inzimam eden bu ha
reket padiıaJıın ıazebini ziyadelettirdi. 
Dördüncü Hanri Hmr pqarun Franıız
lara olan taarruzundan ıikiyet ediyordu. 
PaclitaJı Hızır paıanın idamına Muıtafa 
pafayı ve lteylerbeyliğe de Köee Mehmet 

pqayı memur etti. ( 1) Köıe Muıtafa 

pafa memuren Tunusa ı•lmiıti. Oradan 
Cezayire yetiıerek bi~e Hızın boğdu· 
rup mabru hazineye aldı, Köae Mehmet 

Jrimlerimize müekked evamiri şerife ir-;;i 
olunup ve eskcr garet Süleyman paşa za. 
manında vaki olmakla, kande bulursa 
nmanrnda olan garet ve haaan tazmin 
ettirmek için Mami beye müıtakil hUk
mti ıerif verilmi9tir. Eğer bu yolda da 
tahıil mümkün olmana iatanemize gel
dikte ahitname! humayunumuza itaat 
ve inldyat üzere oluna ıiz dahi riayanı
ıı onlarla ihtilattan menetmeyüp üslubu 
sabık ibcre emn ve eman ile var,p gel
meli murad edenlere ve dügman firar e
den ialtm eıirlere ve müdeccel tafife· 
ıine mağribe ıcçmeaine rühat veresiz. 
(Mektubun atağısı eski elçinin Hüınü 

hizmetinden bec kralı ile sultan ve İran 
tabı üzerine olan ıeferden bahistir) 14 
Zilhıcc:e 1013. 

( 1) - Cenyirdeki Türk ve Arap ki· 
tabeleri cilt ı uyıfa 32, 

pafayı beylerbeyliğe geçirdi. 
şanın Mezar taıında 1013 zil 
hayetinde vefat ettiği yazılıdır. 

Franaızlar lapanyaya zarat 
için memleketlerinde kalmıı ~/ 
lüılüleri ayaklandırmağa uğ{/J • 
dı. hpanyollar da Cezayirde 
vakalar çıkartarak Cezayirlileat 
ile F ranıız!ara yardım ede ~· 
ispanya sahillerini vurmağa 
lamıyacak ve Franaızlann vr ~ 
ticaret müeaseıelerini mahved' 
koymağa çalıııyorlardı. 1 

Dördüncü Hanri Cezayi~ 
yaya karıı kullanmak ist~ 
Konıolosu tahkirlerinden d~ 
büsata giriıerek onları darı! ~ (j 
iıjndi. Bu meıeleyi sükuneti~ , , 

Dört bet senedenberi (. ,-4i' p 
mon de la Fora) lspanyadııi'1 c') 
lerden ittifak teklifi almııtJ· ~~ 
bu gayri memnun ahaliden i• j)Jt. ~ 
rar vermek ıuretiyle iıtifad' ~P~ 
kralın nazan dikkatine -'.;...,.-~ 
da bu teıebbüıü pek mu~~ , ., 
bir fedakarlıktan çeki~l,ıı if,lil 
maaına emir vermiıti. • J>ö t,.diil:,,, 
raımakta devam etti· ,ııf • . 
büyükleriyle uyuşmuf hef ,etıı"ftı-
mıı ite baılanacak zaınaO diJi • ,t*' 

O .. k.. E d··ı·· göndet ı .. cfıl 
u un n u uıe yal'".,. ~· 

dan biriıini lıpanyollat t""eıı'' tıl 
hiç bir söz alamadılar• ~ ıııeııııJ f 
d .. d""' o··k·· 'kı·nci b•r. ,,ııtıt _ti ur u er. u un ı alihlı ~ ·,l~ 
lan (Pani11ault) dalı• t·ı·J ,el 

ihtl. ısı 
!anmadı. Taga da c• 

,.ııııısıı 'l 
- (2) Seydi Abdurr ııabirt ttıl' 

}'la•• iiJtg• .ı 
mezarlığındaki taı : bi.il ı11 nıalı r 
hum bikeremi ;;:::: Alla .• ı: p.tfı ..ıı 

'r ı"" . . '' 
rahmet = AllahuısaY1 ffa aııırı ıı,Jı 

- 'f e"e .• 1 J11l ( bat Gaferellah - J'a~e sil 
hatm = Sene 1013 - · ııUl '' r• 1 

,,, re11'1 ı.ıJ.1lll 
affihileemil ve b.ı.ae 32 ıı 
riel Kolen cilt 1 sayıf• 

(3) Grammont. 
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·cooı ~tı 
• uısa.Aaaupıa l'tpqJ WU!q m•q 

-nm alDJUllpq J,nA dnıµıa mapaH uını 
-~ u uueınnq aA ~nq U'IJO •!P•ll ap 

' "'qnm an~ai l Jai -e.\ıs uapmtpq ınA fü- ı;- ·• 

'1A dı[aJ 
0

uapUUIJl(8q a{J,Jöli ôlf! lôllll!){ 
-nm ~uw..qnı aA UL<•! aıazn U!1!P"'l,{;ız 
•JI nrwAtlJ tJ!SôlJgJ 'RPIJPl'IA Pi wnpınıfoq 

:·ı • """"I l(ôlWUt{ uapn~ U!lJPJ!Pl!q nAap .up-;ı . 
43 uapUIJ(ltıq uı.tr[lnqzam n..<;ıp lôl[l!P 
-nl•P rrrq npuw.(Jnı ..-. ıaue.\!q .dııaJ 
~;ıpl( uapq.mmµIP SlllMA•J UOIUIAOIA 

dypa SUJCl Jaıa(lll aA nnq aA 5Jnq }µ 
_;. µal IJIUH apJA? uapWJpll( IZIA dnt 
-o • • • • papnıuapugJ eJIJJQll dn.ınpıop 
ıwaJ .J!q aıµıınw uııo numam ııawıµ 
-aA IJIJJnll map:ıre uwpunq 1J!ıaıa1a:ır n 
-uıı.ıı u'llo lJ!JlU ap1aq1UJ meu uo.A!l"'EI 
!q•ı aqnJ Jl!AUOIJ dµapug! dnll[ôlW 
; Pi wn:11nq l?Aded JI%Jff !B!ıfaqıaı.<aq 
dJw! .n.<na:> ·tıs •JIA11 'ZL w.nıamu P 
-;ıı1ap ·a~qnaı un..<wmnq !UWAJO ( t) 

·ı ~pA'l!t 

'99 lUl!tUt\U u;ı:ıpp W!ttnm un..<wmnq ıu 
• .__ r ......:.ıı:~ •unl •ıJ 

-1!.A!O (ınr <pµap -.,""ol( -u~-... .. • -
-d uop •ut.<!lqn 'nmnmre<t "unlml( · aq 
-uad ta:ıhJ '~uaq 'l[ııe..< •:ınıwq ';,ll;ı~ı,) 
: llpl~[tini lôl{ô!pp'l!UI l(lll!A Jt:IW[µôlA l!l'l!J 

-rn:ır uapuııaııalla~m ıpmmo ( ç > 
a.ı•ıt?N ıi.ıq N8(f185pıa.< •hd .UZlff 

(t) '!P 
•p.I epntgm 9111nalJLDJllıA Wl.flA (!1ppaq 
-91 'fUJ1•&1Z9A Jllla un.ınqDW !fllMW 
JJPAl!.:I '!paaı•! apmnm ap! 'la~J 
vwpm.ıwpptf •A z.nr 91nquwı•ı npuqw.re:ı 
.twd .uzıff ı.ret'lıpwmıo nvq aaneaw.<!11 
•A nqtq aA !-19(ll!PU9(l8AAIUf '19»J•I 
!fW'P e5Jf!n?I uwpwnrw.ı,:1 ..-apa .. Pli! 
9IWJf .. 5.nlq epf'IA8GI .IUJIDlD 8A !""l'l!P 
-apa!?I •htn.1.:1 dn.ınp1op !11181 ~ wı 
-.ngwta (g) ft(O ~ JlaurrınA w.nın.< 
-rı9!-'!'f (wpur.nA~ µqei p,.r}) •pa.< !" 
~· nup• (•.i,ang) •• ınprnp 
-.ırur ~- ıa.ır.t,ı 'v.nızmıı.ı.:1 

ın•ıcln nmıqp u!'{ laq ao a?A 
-*1 •pıtDJll Y9f" 9(&!ftJ!AA !f1NJ!P9l 

~ 
llofct..,~.--.--------,_,.--====-==-===------------
~G .. İt~ ıc.r...latbrmıtlardı. Mez· O~ü Sultan Mehmet vefat ederek 
""-lr.hiJ ..\ı>tullala (I0.000) esü7• lııiriaci Ahmet padİ§ah olmaftu. Ciilaı 
~ iiaer. ~ ve maciW muai~ ol - tftrikine plen Frama elçisi adetleri 
telrti. SGJ otI .. na rehin alal'ak pnden- veçlıile __. Cezayirlilftea fikl,et •• 
~ltı. ~ Paıa bu terb1Natı W- butboaaa tah.ribiıü, ......... ..,_ 
ili. P.._ ~•ler iıe papaala eileamiıler- tım, kouolotlann tahkir n tel.u1anıun 
~ bö ı .\~"-ilahı pjırarak tehdit etmit Cezayirden tardolundujunu 7eai padip-
t .ı_ J e hir L • tt _.,.,.-Jl'llllliati' ha --•t-:•ti.' -.t l\t uı1ane en ·--r--.. . ----, 
ba;t •J'orfca Viı Ruvu papasa kandı. 5ultaa Abmet bu urarlan celnn " 
'-idi. 

1~ ?e hayli, tecrübeli, askerle kahren tazmia ettirqıelc -.... ~wt 
>'Pııctı. p iden çok do.tane nümaJİıler Mamiyi memar etmiı •• pek •ariptJr ki 
ıı..'J..ı 

1 
.. *P-. Mat,ö eDi bin epyü hi- Franıızlann zararlarını tazmin ......U· 

~P .\;:..;;:..-ıe kara711 Çlktı; parayı ler diff Ceuyirdeki O....W aacafnu 
1:. ' ' IÖtii rn oiluna rehin alarak ae- ve hakimlerini geri çafırmaia bllufA• 
:"it 1,. 1-l"ec:ek •onra da İltihlWnın itıa· cak kadar büyük hata yapmıfbr. ( l) 
~ lc~7~b. Kara711 çıkmca Aptul· 
Ollıı '1o'Jı.tll'fU lcarııladL Fakat yanında 
~Jrh.d"-'clu. Aptullah oilunun iıtihkim
• '"ltıa ç ufurnı aö1liyerek papası oraya 
.._. liip~lco.eie uirap,.ordu. Fmt pa
~>e d··elendi. Yanıııdalôlerle berUer 
~ ~~efe ~ arayor •e yaJôt ka· 
~ ~·~n lih uzabyorda. (ltabili) ler 
ti~ fai::.ı -:n1adılar. Daha fazla bek
~ ~ azcli. Hemen papaıla mai1e-

ti1et •tılarak bepainiıı batım $: ~~yire paıaya ıötürdüler. 
~ •sılcL 1fln bot oldufunu ıönrek 
I)~ ı ... (4). 

~ F'~ Cl003) de Hızır Pqa ButİJ'OD· 
~. llı~llrtn ora11m bir kale .haline 
~ tÔrııı~ orada tutunmaia çalııtıkla· 
~I\ t:;_ı "'~ ilıdaa olunan burç ve bi· 
~ I>~ rı"hine emir almıth· Süley· 
-,.. ~ da 1..__ •• 1 • b. f 
iı. ..... t Oea .. uu rn-.aeae enn ırer e· 
~ •. '- ı·· ıı 'Ve caıuıluk merkezi oldu
·"' ~le lc .. k_ >i ~di o .. uııden söküp atma.fa 
-. ~ 'Ve hucunı ederek müaıeıe
hı.~d~ .. etti .. içindekilerin bir kısmı· 
''ttdl ~· . Bır kısmım da Cezayire 
~ 'ıo: •t için müracaat eden Fran· 
~ t~ iJice hqladı. Süleyman 
~it,_. ll& n Cezayire dikilen göz· 

'~tara l&oın&ıtü. Fakat Jıtan· 
( .. ) tapınıyordu. 

Cira 
tnnıont. 

(1) Divanı huma~ mühim defte
ri numara '17 uyıfa 16 Franu padip
hına yudan namei hu".°a~~ :. C~uaı iz • 

ti. meenusumuz tehnıyeti ıçın ırul o-ze . . . 
1 

1 n eld.niz vasıl olup namenızı ıaa -una ır •v• • • 
d ıonra miltfehetcn tcblıgı ııparıı o-

l 
en u··vaddı alettafsil arzeyledi. Ate-unan m . 

bei Wyamızla eben en ced dostlu.kta aabıt 
kadem otanJırnn reayaıından hıllfı ahd 
ah•olunanlann ftllkrnr ~e biyv~ch hedm 

B tı·yonlannı ıade etttnnek ba-olunan il . 
bmda ahkiını terifimis tahrir ve ahkjmı 

"f" • • -·· akuyı meramımız oldu-ten anın ıc.- . . .. . 
1 eli halkına ilim ıçın u.ıerı-

ğunu o yar . 
ne battı hwnayunumuzla ıpret olun-
muıtu. Gelen elçinU: magnblu, reaya
nızdan birinin gemisini garet etmc~le 
konaoloıunuz davaya milba§et"et eyledık· 
te Sille.,,,,.n pap bir miktar malı alıp 

r-- üınl Fran-
badehu darl> ve 1eyf vurup c . ~. 
ulularla Ceaayirden ıürdüklerın ~ et· 
mckle üımayı namdannmdan bilfıil me· 
ıeıtre ve nakp aancaklanna. ~utaaa~ı~ 
olan Arnavut Mami bey çektın . g~c 
riyle bervcçhi istical abklau tenfemı ıle-

.. "d ı· olmak ten-tüp icrasına muccı ve aa . 
bih olunmuıtur. Eğer bu defa dahı .fer
manı humayunuma imtisal etmeyilp ınat 

muhalefette ıtrır edene ketff htma
ve . d ibrar.. olunup tleıni nuırat en• 
yemız en ~ . ha 
camamı.ıla aıtlnami.ıa gele9ı.z deyu • 

!PJDID Jle39.l~l!fap nf nıııop Pl•P 
..... u1ı•J(!pJ nq uwpanf np10 l!Wf!pa a.< 
-ız~ı •(Ul!D!!111 eA .ıpr.z nn11nA anıvı:>•J 
nq aMDJw.ı aıa.ı.<wB uwpdw.< U!5! uaw 
eA ıUldlJI 1J!U!P'P w.ıaos u•ı'lnpunıo.ı'l!Z 
19.(ppffUnm ~u!"aıınqqaiaı aA >t!I 
-.&a.Uad.ıywtfUI U8(!.lall~J wpWB('fW'f 8A 

DlftCIWJI uwplUJ9.fll ııwna vıaw.1.:1 u!ıa.<aq 
tqclwAN uau;.ıa. •pznwwaı tı ·np.ıo.( 

-fl? l•~'1(!i l(UWW{l'l "!11%al !Jacll11'{VA 
anmpA nq aA "!'l!Z !lauwulJ lôlA!llft'I 

•A ı•.tıan .. w U!U!"•ııdaq ı•.nıJat ~ıdnı 
·JPW ·.ıaı!P91'! ıwıpn. np .. uv.1.:1 uıdnı 
-~ "!CI wpuv.ı!ft'I 91 UWA!P u •hd ·nı 
-tnaııo ıre.<ap.I ~ ımnm M lnwın..<np 

ep 91».l!-'WHJ WJPA ng '!119 ~Jf'{VW 
w.repze:t r,ı•ıqnw wp ıuı.ıwpnq eA· 
w.(-mppi qWUNp!'{ apaıep.I IULIW{Jnq H 

'WUNp! !!U!! ( "1) uwp.n)i)WWAIJI 8(A!.19.I 

•WJf unant01119GNJac1 !l•P'• (X!V nun.I 
Pli! iZ uıuın.<.aı (otOl) ~91 P.1)1 

•!lf!ı•.i ... .Df Uf!.I J1•1.1• .IOqV'{ n9 
•npıftloq wpcmu!l ınqd !!Pm.ı 

-npw, awpuıJW.IWl lflwtl !i!'I ( 817) np1nı.ın11 
!IPI (ZI) uap.ıappnı •.nrppwcu.ıqiwuı.( 

.,-ıo ....,_ l!P'PI .ıar,e• L<•ımfM!w !"" 
•Aftlf U•(!.l!l•B Uf5! JpUqıfwp LIW(r:>WVA"t 

!'1'1!3 -.... ıpWUN(o 'Plfl'Anm wp n.nt( 

.qhp5 lf05 Jf9d Wfwm.l1tl.lft1( J.18}l!J1t1!W 
19!U •&!P•[9CI Wlf!UWW H nlOJOIUOJt .ı!,( 

-.z~ annsn.ı.:1 wpwnn• ng "DJ!'!P"!!PI!? 
u•ıuw115 uwtıp 11!5! lpUUWl.ID'I IUMSJ 
•.ıaf!p.19A laı• •1•ıo w.ıaoı u3 · .ıa(!pawa.ı 
.,ı •ıeıo .reıocn-'nr ·.ıann• •'IAt>nw .o:> 
... "!CI U!!8 ~ aqs.ıaq .. '19WJO irunt.ıf n 

wam:>P.1f !U9 .ıaınJ!..<llUJ •.ıann• mn:>nq 
epıo !J•'IY (1) '.la[!p! •PU!PIO (uoq 
-noew> uwaın1•nm .np•Jf m• u11"91doı 
aazn ıpaın.ıap~I a.ı!lna::> •I! !la.RJ 
-et na..<•q ~WDJ •np10 WwAl'f .l!Cf !(13p 
-p!i nppftf11!1!' •.nııpuwpıu• .ıwı., 
•J(ll1ICI •.np5'1ı-'q avuvıdoı a1.<p1111a..<.ıaJ 

unıı.nrpcpnp aA u!U!"•ı•ı!V u!aıu•ıo 

'!li?WU""I!? nm.ııp i!'{l!!W .l!'f (; U!!1 
·!?CI w.nıos Jftl 5q "!CI uwpuu•p(ll'f15 v.< 

-w..<nu•w·.ı•ır.PU!?P ddfl.IWW ......... •ı 
avp11.10 "A ·.ıamıtnp wuıaıı.<111 w.<anp,nıs 
·.nınpıo !Cf&1 aupf"'' uruda.ıe:> -. 111.1!1 
·znH ·.ıvppvdv'f !u!"at.ıa.< nı• nı u!1'!109• 
.ıwıunq 11.IUOI U81lf!U!I .R{Uft.10~ ·ıp.nı 

-ınwınµnJJ uapwm2'1 w.nnıvpı•• apu!5! 

U!U!UJöll l!JAVl !'t! pfnqı•H •!11!1 dnp.ı 
-ıq lf01.1a.ınp12 ıuqvqvna.ınw eA ~aıap 
!'J!q!p 1r.IUOI uvppp(11 JUl.llr((VW U!U!W 
-inwını.ın:ıı uapwm2 >1•.11101t1'1•• epu!5!, 

•A U!U?W•• U!5! ıınıewın.<np Ufi! ıq 
-•J !ıpı• !-'!111•• uapaunp5 'l!J!S ·meq 
•f9:> IUIVWW1 R1rCfJO !flawA111 eptrqA•J 
·ıa:> 111UtUIWI llltWfO maw.(111 •p!f1DIA8J 
uı.nrrew !'PP!W•!> 1p182111.1 el!'Dd '!9" 
da:>aH uwıo •JJ(WWhJop apupa~'I uo.ın 

dnıo vvpuı.nıan.ıo'I mıın eA l"J ue 
up!S.za3 •np.ıo.<!Pa WVAap wunıo.< .. , • ..< 
-!'lwa uapu!l!PJ!q nun.fnpıo 1fl"S -np.ıoA 
-nal uwpun.ıapa•'I•( !'!W•I •-<r.s.nw .l!q 
uwunınq l!W911 ıını 'l!!fl!!.I• U!Cf Z!'°' •A 
•pu11wpU11W11'1 l•A!.ıa IJWldWJt epupeıv!B 
uoı uıuqwqni ! .. UM (OtOI • Dı!Jl) 

·!puapzaı d.ıwq uap!ua.< 11pu11•.n 
ıa:ıraıwaw !'I! u•'l! •ı:ırawrn»• J!'D!! «>!19'1 

.l!Cf 8A wt:ıpwtınfO •.ı3Jfft!!UI ini"'! n9 
•npınq 'fll.IWJO P'I !IU1W 'flJWAnaı ue !few 
-ı• •4?P•'I "!ld•q .ı!-<WQJ lfV.np aıın 
uapzro !?P 'ffiO 1.ftf dOJ J.l'föıi df!l.IWW 
uaıo ıı.ıa.nız apd!z u• •5ıan3!ı •np 
-.ıo.<!waı!.ıaA .nr.ıa:ır "!41 apı•q !1!1~1 au 
-aı "!8 •ıpazn Ofat•w apa.ını na •np.ıo.< 

-ıwiwuw.< •!aw.aaA 1.1111do1 M! Z!!> !?P 'l!!a 
·np.ıo..<ıunrıv au!-'azn OIUJ?'f !f•wıa aA!J! 

!Aappvw nq .nı.nraı un-am2ı •1•.1'1 !.<a.ıa'I 
-wnw ·ıp.nrpo.<m.<~ nunfnpıo znıun'I 

-wnw :ıı•aqı5 vuıuu!P .ı!.<vza3 u•pııw 
-ı• Ut:f dOJ nq !l•Aaq "!Ali~ •qinuvw 
-ıın-' •-'apaqwnw ndoı !'I! uıuwıawa •ıp 
-.ıeA uqvp •ıııou "!CI W!'l!!W ·•p.111J.10.<r.nnr 
-ı5 .nrpını.ıoz uapu!fa:>al!''I" ~91-'•ı H 

!.l31!5'1a.ıır:ı auappaA pap!•• .111fUW1d•:ır 
ıras ·np.ıo'!P• d~! ::ırawappq !DP•r-• 
!JPPZ!Uap ''f\?Wlr((OA .ıaqwq 11.111p.1ng 
·.ıa1!P! vı>(wnrıint vp.nı1uvwH J(11zn ıwıııı 
"!'I aA ap.ıaız!uap ıwsı11 .ı!q ap u!"aı.ı~ı..ı 
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eormuftu. Bir vaka Danaanın imdadına 
,.eİftİ. 

(1017-1808) kinunuevelinde Dansa 
Wr J.pu,.ol semili tubnuıtu. içinde 
on kadar Cezvit papaıı vardı. Bunlar u· 
...._ muat edilenk aatrlmıfb. 

Dördüncü Hanriaia papuı ( Per Ko
ton) IMmJann kurtanlmalhll kraldan iı· 
tiriaam •diyordu. Dannıun mazban af
folmak müracaab de vaki ol4ufundan 
kral bu on papaaın iadeaıi halinde affo
Junacaimı Simon DanaaJ'a vadetti. Dan
,. papulan ..ı.iplerinden aldı Koraika-
7" ıidiJ'orum cli:rerek Manil,.a,.a ıeldi 
ve bükUmete teslim oldu. Kral da bunu 
affetti. Duua kuvvetli bir himaye aJbn
da bulunmak için Mar.ilya valiıi (2) 
Dük dö Gize iki tunç top hediye etti. 
Halbuki bu toplan, ıemiıinin ıiliıhlannı 
tamamlamak için Cezayirlilerden ariye
ten almıfb. 

mıılardı. Cuya intizamıızlık bu ıarip o

cağın ıaadet ıartlanndan biri icii. Bu 
gürültü ve anarıiden hayrette kalan yal
nız Avrupalıların ıefir ve .konsoloalan 
defildi. Jıtanbuldan padiıahın aönder
diii zatlar bile bu hale t•ıtnaktaa ken
dilerini alamıyorlardı. ( 1) 

Danaanm lraçma11 Cezayirde hoınut· 
aazluk uyanchmıııtı. Fakat toplann 
bçmlmrı olmaıı her:keıi hiddetlendir
mlfti. C.U,.ir di•anı toplana geri 
......,....eaini ve mücrimin cezalandı -
,, ......... Fraıua hükUmetinden iıtedi. 
FnaM ..... ,.. bu meMleJ'i adi lııir ıey 
IQ9l"Ü bu talfte elaemmi,.et bile Yerme· 
di. Halbuki bu maele Cezayirin Fran
.. ile kab münasebetini mucip oldu. 
Dütmanlık bafladı. Franaa ticvoti mil. 
""1arca liralık zarara uiracb. 

Reialer zenain avlar yakalayabilecek 
bir fınat bulduldm-rndan dolayı çok ıe
vinİJ'Orlarcb. Harikulade bir faaliyet 
batladı. Herkes ıemi donatmafa heveı 
etti. Ganimetlere hi11edar olmak için 
kacbnlar mücevherlerini sattılar. He-

Npıız konan gemileri denizlere yayıl· 
dı. Cen)'ir hiç Wr devirde 1'u zaman 
dan ziyade parlak, canb Te zenıin olma-

mıftı. Bir sünde buan dört bet gani
met ıemi•i limana sirjyorc)u. 

Fakat ayai zamanda yeniçeriler de 
hiç bir zaman bu kadar ıiiriiltücü olma· 

Muıtafa paıa FranıaJ'a kartı miiNit 
fikirde idi. lıpanyadan çıkanlan iıliuı
lara yardımından dolayı dördüncü 
Hanriye teıekkürler etrniıti. Fakat ik
tidarsızlığı hüınü niyetinden ziyadeydi. 

(1019-1609 da ıon iılimlar lıpım
yadan çıkanlıyorlardı. Bunlar çok fena 
bir halde Berberiye ıahillerine döküldü. 
ler. Bir inamı sahillerde mahvoldular. 
Oran c.ivanna çrbnlar (Habra) kabilesi
nin yrrbcıhfına kurban oldular. Mez
kUr kabile bu zavallılann karnını --.. h .. -·P muceY er aracblar. 

Cezayire gelenler iyi kabul olundu. 
lar. Tunusa gidenler orada yerleıtiler. 
Hem kendileri rahat etti, hem de mem
leket iyi çiftçi, muktedir sanatlrir ve 
medeni vatanciaf kazanınalda ... det 
buldu. (2) 

Bu 1ene zuaular aarlunblıia baılıya
rak Miticayı iıtili ve tahrip ettiler. Pa
fA bunların üzerine siderek daiıttı ve 
kovaladı, (1016-1606) danberi her tara· 
fı Türklerin elinde olan (Kabili) dalla· 
nna sirdi, (Kabili) )erin merkezi olan 
Kukuyu zaptetti. Ahali amaM düıtü. 
Sükuneti tesiı ederek döndü. 

(1019-1609) Aiaatoıunun on albncı 
günü Sent Etiyen ,Oval1elerinin galer
leri Cezayir önüne celerek iıtiblriınlann 
aözü önünde bir semi zaptettiler. Erte
si Ufalll Breık önüne gemici çıkarıp 

muhafızlan öldürdüler. Kaıabayı yağ

ma ve ihrllk eltiler; buraaı bir daha 
harabiyetten kurtulmadı. T oıkanalılar 
üç gemi daha alarak döndüler. Bütün 

(1) Grammont. 

(2) Forbigc. 
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ıefi..-i de ,ikay~~: eLİp da•-.ıyordu. 

le Hızır P•ta a::il ve sabılt Vll• 

olan Mustafa l>cy pqalıkln l>ey

tayin olundu. (1005 • 15S6). 

a P•t•mn ilk iti kencliainden 

natanın aldıfı on bit bin lirayı 

olarak (Yani otuz bin lira) iıtir
oldu. 

·•!) lerin isyanı ve kuıııklddarı 

.ziyadele~iyordu. Curcuradaki 

(1007 - 1598) de mitioayı 

1 1
e baln azvo "bahçelerinde ordu 

ıehri . on bir arün muhaôra etti -

reııiçeriler bilmecbunye • bunlo.ra 

Jr.4rak bir az uzaklattırdılar. 
ç ~ 

• 1599) da rıılustafa · patıııun ye• 
tlıuan P•t~ _rahut (Hasan Bu· 

eldi. Mustafa pB.Ja İsyanı yab•· . -
· dan dol&yı lıtanbulda bapae-

:r.{uııt.afa pa~:mın Ce.ıayirdc (Me

caddesindeki 'yeni kıılanın ~apısuun 
t bir kitabeıi vardır. Uç satırdır. 

·-ı J{olin S. 29 ~o. 16) 

dı .Mustafa p~şayf her gah 
din için bir bab yap~ 

· hatif bak dai dine tarih 
~ ~ . 

b n1akııı.ıduna er,örc all~h 
rana gördüren olmaz cşbah 

tıunun namı Babı musrctullah. 

;r.1ede caddesinde iki yeniçeri ki:tlası 
:Birisine (Fevk.aniye) diü-erinc . .. 
{\le) 

1
, denilirdi. Yukarıdaki mu-
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'Fransa hükumeti ıulh yapmalı: ve 
Cezayirlilerin alrruı . olduğu bazı , Fran
sız bahriyelilcrini · kurtarmak için Möa· 
yö (de Vias) J konıoloı tayin etmi9ti. 

Ha"san · paıa bu tal~bi te;vice taraftardı; 
fakat artık' pıiıaların ıÖii':Ü a-

0

eçmiyordu. . - . ~ 

Reisler pa~wun emrini yapmamak için 
bin türlü baha~eler buldular. _(2) 

Uhudi ati.O mucibince ..-dt . ıularıiı
cla yalnu Fran:ıızlara ıerbestÇe · ticaret 

ve s~:Yrüıefcr hakkı veribn.it olduiundan 
Fransa krall~ kendi dostları .olan bazı 
devletlerin ıemilerine Fransız sanca!ı 

çddl~eıine mü:oaade etmi;lerdi. Ceza
yirlil~r bumm bir :ıui i~tinui.I oldu'iu id
dia.iylc Fran,aya bir heyet ıönde~cliler. 
fran112lar bu heyete büyü.k bir ehemmi· 

yet vermediler. Sözlerini dinJiyen ol-. . 
madı. Bundan korsanların izzeti ncl'is-
leri kırıldı, Provanı ve Langedük eyalet
lerinin cemilerini zapt ile intikam clclı· 
lar. Fran11z<kon"solosu bundan ıilmyct 
etti. Fakat onu da hapis ve ölümle .te!1-
dit ettiler. Fransızlar bundan da lııtan
bula ıikiyette b_ulundukları~dan Huan 
pap Süleyman p&fa ile tebdil olundu. 

1009 • 1600) Süleyman pa~aya Vc
nedikli d~rlerdi. Yeni beylerbeyi Fran· 
ıızlardan ~hnan bazı. ıemilerle gemicile

ri ıeri verdi, fakat kendiıi de (Antip) 
te kar~ya düıen bir Türk kadırıa11nın 

Fransızlar t~rafından zaptolunmasından 

dolayı 9iki.yette bulundu. 

Cezayir 9ehrinde anaqi hüküm sürer• 
ken memleket.in dahili de ondan iyi· ha). 

Cemi ehli divan oldular ,şad -
Takim benim ne hatırdan var havf . .. 

~ * ~ . 
Yapam bun.da d:ivanhanc demi9tir 
Gidem bundan kala namım demişt_ir . 

Bu ırrn hod cemi alem demiştir 
Muradım verdi sultanım demittir, , 
Reıullah bana zoywn demijüt. 

. (2) Grammônt. 
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PAŞALAR DEVRf (Mabat)' 

Ş.yh Hüseyin · paıanın ikinci defa beylerbeyliği - ·:Kul oiÜJlannın iıy~ 
Fraıuarun suJh • arzus~ '- Sulhun ' \\ .:nıı - Hoca Şeref paf"' - Dan~aıµn .ilµ 
topu - Recep rei:ı :.__ .Türk heyetinin ıebit edihneıi.- Cezayirde . ıaleyaıı -
lht.ilai - Fransızlarla tekrar harp - l~ıi.liz ve Felemenkler - Hızır pafa -
Veba - K'aptan Laınbretin vahtiliji -. Be§ ıenede üç beylerbeyi - HüGeyin pa

' ta , isyanları bastırdı - Sanson 'Napol lon - Hüseyin ~fa - Sulh imzası -
Baıtiyon yeniden kuruldu - Franıız1°' rın v•htice hareketleri - Rciılerin mu· 

kabeleai - Yunuı paıa- ,• . ; ! .ı,·~· .. ~r'?.·..,..,-"?~. ;. ,,. ..... 

Şeyh Hüseyin pa,anın ikinci gelişin
de ceuyir emsalsiz a:narşi içindeydi. 
Gemici, yeniçeri, kul oğlu biribirlcrinc 
dütmandılar. .Birkaç ay evci Kuku re· 
i~i . Seyit Amirulkadi ö!mü§ kardeşi Seyit 
Ahtn~t bin KcbJ§ refoliğe geçmiş ve 1 s
panya ile entirikaliir yapmaifa baglnmı~
tı; (' 2) 

Fwt yeieni bunu boğazlatnrak 

Türklerin himayeıi~e girmiş hediyeler, 
rehineler yoll:ımıilı· Az zaman t ı;onra 

İ<.abililerin kul oğullariylc m·üıterek2n 
bir iıyall .hazırladıkları ittiharniylc bila 

mnbk~~e 9ehirdeki ·(Kahili) lcr ölclü· 
rüldü. "Bunlarla müşterek oldukları 

unnedilen tehirlilerin malları yağma' . 
~~ kendlleri tardedildi. Kul oğull:m::ıın 
tehire rirmeleri yaı;ak oldu. ( l) 

· Fransa hükumeti, Ticaretinin mah· 
vold~ğunu görerek ( 1610) da (,esilen 

~ünasebeti bağlam0lk istiyordu. Bunun 
için konı~loı . (Şe) müzakereye ba,Jadı. 
Dük dö Giz de göz dağı vermek için 

t;;ı"·.ı,tr -' ~IY: ., ..... , • .. r .,.· ~ , ,._ 

isminde iki kİ!İ ' göndermişlcı·di. (2) 

Bunlar Dük dö Gizle ~ulh ,artlarını ka
rarlaıtırdıktan ıonra (Tur) da b~lunnn 
kr~lın yanına gittiler., -(192~:1619) da 
müaaliıhaname imzalandı. Bu müsali.-
haname Fransızforın Osmanlı · hükumet: 
ile yapmı§ olduWa~ı imtiyru:atı havi mua
hedeler münderccatınn muvafık ve" iki 
tarafın esirlerinin birakdma11 ıartınıha-

vi. idi. 

( 1029-1619) te11JmuLunun 28 inci gü
nü, Cezayir beylerbeyliğine · tayin edil
miı ola~ Hoca Şeref pa~a Cc::ayire gel-
di. (3 ) Mumaileylıin tayininde 

Fransız r.erifi (Cesy) İn tesiri ohiıak!a 

Frannzlarla sulhu çok i::tiyordu. Tura 
giden Cezayir heyeti bir çok hediyelerle 
ManiJyaya dönrnü,tü. Müsyü (Mo
uıtie0r) iıminde bit· zat divana muaJ.ı.ede
yi götürmeğe memurdu. Manilyadaki 
Türk esirlerini de toplayıp götürecekti. 
Fakat bı.ı esirlerin toplanması kolay · de
ğildi. Esirlerin bir kamı ealerlerde ve 

Marıilyada ve. ToJonda hazırlıklar y~pı· (2) Grammont. 
yordu. Reiıler Fransa ile sulh yapmak , ( 3) K ronolojik list eler in hiç birinde 
için Fransaya Kenan ağa ve Rıdvan bey Şeref Hocadan. bahis ,yoktur. }<'akat mu

(2) Grammont 

(1) Ünivers _:..:_ Cezayir sayıfa 244 
Cezay~rin !arkında-' Yclcd Zeytuni kabi-. ' ' .. ~ 

lesini,n kul oğullarından. teıckkti:J ct~iş 
oldufunu kayd~diyor. 

maileyh Cezayir paşalığına gelmi~ old·.ı
ğunu Cezayir,. V is konsolosu ( Şe.) in 
mektpla·rı ve 1619 da esir olarak Cezayir
de bulunmuş ol;;m (Gramaye)" h in ese· 
riyle gayri kabili itiraz surette sabittir . 
(Grammont) • 
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H:i:!!~: iki~~.:~!:m~i~ ~nhisarlai- .U. Müdürlü!)ünden 1 . •. 

relerden taliplerin Aydında Sıh· Bez, ~ol, Kaoaveçe mukavemetlerini ölçmek içio bir adet 
hat Yurdu müdürlüiüne müra· Pero makıataı c9 · 11 · 934 tarıh · ne müsadif Perfembe gllnO saat 
caatları. (3618) 15 le p~zarhkla 11tın. alına~a~tır. T~tip~arin •1 7,5 teminat parmıı 

ve m~k.oe katılokluıyle bırlıkte Cıbalide LeYaum ve mllbayaat 

Tophanede levaı ım lmlr· 
1111 aatınalma komlayonu 

lllnlare 

,~besıne müracaat'arı. (774~) 

A; 5000 ki!o No. 6/1 ebadrnda tnkı karton 
8 : 1 CJOOO ,, ,, 70 ,, Kromo Duplekı Karton l 28- J l-934 
C.: 5000 ,. ,. 60 Kıh'e renginde k&ıele mukavn J Çarpmba 

latanbul levazım imirliJine 
bailı kıtaat için müteahhit nam ve 

j heıabma 747 ton Lave Marin kö-

ı 
mürünün münakasaıı 6 - 12 -
934 pertembe ıünü ıaat 15 de ya• 
pılacaktır. Şartnamesini ıörecek· 
lerin her ıün ve münakasaya itli· 

D: 25000 " Kahve renıi ambalij "liıdı Hat 14 
Mnkü. dlrt neyi malzemeyi vermek iıtiyenlerin numune ve 

flrtnameler1 glSrdüktea şo11ra pazar!ığa İftirak edebilmek Dze 
'hizalarında i6ıterilen gün ve ıaatte ~. 7,5 teminatlariyle lterab;e 
Cibalide Lenıım •e MDbayaat tubesine mOracHtları. (7454; 

Hammef endi: rak edeceklerin belli ıaatten bir 
· d M 'ut aaat evvel tekliflerini T opanede 

Eskişehir Belediye Reisliğinden; 
Şeraiti môıayedeye ri•yet edilmediğ'inden dolayı mllıayedeain:a 

bükümsG:ılüiüne karar verilen köprb batmda klin Belediye ole· 
Jinin be, ıenelik icarı 21/l l/CJ34 tarihinden 11/121934 tarihine' 
müsadif Sah srüoü saat on bete kadar yirmi gün milddetle y 
kıpalı zarf uıql~y~e tekrar müzayedeye konulmuftur. Talip olın~ 
Jırın tartnamesını alpak üzere Belediyeye mBracıatları iJln 

Para saadetin anahtarı ır. es 
olıqak için zengin olmak şarttır. aatm alma komisyonuna ıetirme• 

Zengin olmak için de bir Piyango ieri. (572) (7639) 

bileti almak Jizımdır.. 111•----------• 
Behemehal bir Yılbaşı Piyango Göı Hekimi 

bileti alınız". Dr. Süleyman Şükrü olunur~ (7995) 
Babıali, Ankara caddesi No. 60 

Telefon: 22586 
Sah ıünleri meccanendir •• '------::-'-~~1-s~r~· -t_l __ , __ ~-e~ıc---ıo~ı-y_e __ s_ı~ır-A_n __ ı_a_r_• ______ _,, 

Bankası . 
ZA Yl - 38 inci ilk mektepten 

aldıiım ,ahadetnamemi zayi et· 

1 Tesis tarihi: · 1-888 tim. Yeniıini alacağımdan eıki • 

Meıat No. Cıaıi Sahibinin iımi 
3115 Elektrik ıob111 Talit B. 
2590 Mıkine j~k Ef. 

erınoy· esi.· lO.OOO.OOO frank sinin hükmü yoktur. (3746> 102 Fethi Hayati 

,, La fabo ,. ,, 
Satılıııak 6zere Mezat idaresi eıv• ıubesine ıetirilip bıraln• 

lan. ~u~ında Mezat numarası •e cinsJeri yazılı e11a ubiplerinia 
tarıbı ılAndın on be, gün zarfında Şubemize mUracaat ecL1ip 
mallarını kaldırmadıklar1 takdirde uıulen bilmOıayede 11hlıcajı 

idare nıeckezi : ıs1 AN BUL §Türk liseıinden aldığım ta .. 
' · • diknameyi zayettim, hükmü yok· 

it•- TUrklyedekl ·Şubeleri: (3776) 

"ttQbuı ( Galata. ve lstaobul ) lzmtr 
413 

Zelriye 
ilin o:unur. (807.3) 

· § lzmir Sakarya mektebinden 

Samsun. Mersin . Adana alıriıt olduium ilk mektep ,aha • Istanbul Barosu Reisliğinden: 
:. Yuoanlstandakl Şul>elerl : detnameıini zayi ettim, yenisini 8 J Pi çıkartacağımdan eskisinin hük • 

~ı~ e 4nlk. Kavıtla • Atlna • re mü olmadığı ilin olunur. (3777) 

Galatı'da Ünyoa hanında beıinci kat 6S numarada balma 
bero'11uı ba kere 25 • 1 1 • 934 tarihinden itibaren lataabul D5r· 
düncü V•kıfbınında birinci kat 21 • 23 numaralı odalara taıın· 
dıiı ilin olunur. ~Uın Banka muameleleri, Kredi mektupları. Cari hesap· Zeytinburnu 229 numaralı kahve· 

ııııiiiııiii· Esbım ve T ıbYilit kısalar icarı· Je 335 mektep No./ı !Jriı Fehmi. Türk Maarif Cemiyeti Talebe 
Yurdu Müdürlüğünden; 

§ İstanbul 31 inci ilk mektep· 

ten 1928 - 29 senesinde aldığım 

Cı • • tasdiknamemi kaybettim. Y enisİ· 
()lılba.dan ba~k .. .Muayenehane .,. ••·-U~~ı.:·+.~,... _ _._..._ __ ı ılıi ••• ı..a.. .C...i,.etia KaGiı.,ada Talebe Y uıduoun yemek itleri i,in bir 

mOteahbit araamaktadır. Talip olaaı.ria Yurt MDdOrlljllle mi• 
\\en 6 :Ya) ~ günlerdesa3t 22898. Yazlık ikametgah _teJefo- mü yoktur. (3775) 

adar. İstanbul nu: Kandilli 38, Beylerbeyı 48. Berrin .. rıcaıtları. 

--~ 
ı - ... -

~k · Öz T'°Jii.kçe .. ka;tıhklar 
. \ 

ka--'k~ , . 
nı 3 $ . 
Bah . · uyurg~mak . . Baki kalmak, 1. Artamak,. , 2. 

~elek, ş~f, ,,..'. 1 . .Acığ, .. 2. Bağşiş. 3. Artmak: 3. Kalmak 
hediye · Bolek, S. _ _Bulek, (pa~ ve Bikır, (Bakire), 1. An kız, 2. 
lik, ?. man.) 5. Dolecek, 6. Duşe-- 2. Boy kız, 3. Çüken, 4. Erden, $. 
lO.' M Geyrek, 8. Bonça, 9. Honç~, Ergen (evlenmemiş genç erkek ve 
l(lne :~t~luk, (İyi bir haberi getı- kadrn) 6. Gers, 7. ·tyre, 8. 'Kalmık, 
ı~. Sıreıııen bahşiş.) ıt. Sav~~t, 9. Kız, 1?·. KrzoğJankız 11. Öve • 
Ylin . ga, 13. Soyurgal, 14. So - lek, 12. Sılık, 13. Yez 
l)iı· çı, (Müjde veya hizmet muka· Bakiye, 1. Artan, 2. Artık, 3. 

1nde · A K diiı veııJen hediye.) ıs. Üğ - Artım, 2. Artık, 3. rtm1, 4. a • 
a1 ~· Üıiim, 17. Yarı lan, S. Kaldık, 6. Kalgır, 7. Kalı, 

3. l\ı: t •, 1. Evran, Evren, 2. Irıs 8. Kalık, 9. Kalıntı, 10. Krrtık, 11. 
°l. Ot ' 4· I<ut, 5. Kutluluk, 6 . .Mut 12. Sarkıt, Sarkut, 13. Takanak, 
~~r. ~:Y, Uulcay, 8. Pirge 9. Sil • Bakiye kalmak 1. Al·tmak, 2 
la. y d Tay, 11. Uğur, 12. Uraz, Kalmak 

8~~ ~k, ı4. Yol Bakiyetü11üyuf, 1. Kıhcartığı 
3, l\utı~1Yar, 1. Kıvhğ, 2. Köşlük, 2. Kıranartığı . 
ktıtnla ' 4· Kutluğ, 5. Kıttlnş, 6. Bakkal, Tc~ec~ . .· 
O ~i\n ndu, 7. MHtlıı .. . r nrc~v. 9. Bala, ı. Edış. ıdı~. 2 ... o~~ı, 3. 

a,,_; ~nR"an, ıo. Yolluğ r, .. ü, 4. Tör, tiiı\ 5. Oı:t, ustuı~: 6. 
~. 'l<.1,,.ahyar olmak, ı. Gönhnnıcl\, P~e .. 7. Yöney, 8. Yukarı, 9. Yuce, 
Ve llliif nın_a'k (Dah1 çok nırı··ııun 10 Y.üksek . ...: 
l<t11

111
ak tehır olmak man.) ~. Kut - Balipervaz, 1. Şı..:ken. 2; '\ uk -

ın~k, 
6

' 5· Kutulrrnl·. ~- Kutur - E;ekten -uçan, yiik~""kten atan , 
l-';ı"rr.nı · Rututınak 7. Yalçrm k, Balapervazhk etmek, 1:. Avu.1: 

llaitk, satmak, 2. Oıilemek, 3. Vuk~ck· -
A. ·'nk 'Alrs, 2. Atız, 3. Avkan, 4. ten atmak. Yüksekten uçmak . 
d rı. 

8
' 5; lak, 6. Kapıs, 7. Tun, · Beliğ olmak, 1. Ermek, ·2. Erış-

lıa.k~ lJza, 9. U?..ak. 10. Kırak. mek. 3. !rişmek, 4. Sinnenıek JVa-
?l1 .lik ' (Beka), ı. Bayan, 2. Ol. ~rl olmak ınan.) 5. Vaımak, 6. 

""k' 3· Siirek, sürciin Yetmek 
) ~"k~r, l · Sıihr, 2. Kuna Balina. Deve halığ. · 
• 'T tıpii <Bcıkadan), 1. Bengü, 2. Balkon. 1. Bakacak, 2. Bal\ma· 
01tııez ' 3· ÔJ~süz, 4. Olmez, s. cak. 3. CeJki, 4. Çıka:.tma .. 5. Cık • 
t l!'-lct • ma, 6. Gezenek 7. Gun~~Jık, 8. t -
~~. 3. A~~akıye). ı. Artan, 2: Ar7 Jeri yüz. 9. Kakl~k·_.10. OnkaŞ, 11. 

<ilan. 
6 

tuk. 4. B_unq~ başka, 5. l1nve .. 12. ~:ı':af iJstu. ?3 .. Sıval, 14. 
· '· a ıs. Yaz1a, 16. Yeme, 

Öz Türkçe karıılıklar 

ke,, Gözgeç,•Gözek, 12. Karaça - Azap, 1. Bufu, 2. Çoğu, 3. Enge 
ke,, Gözgeç, Gözek, 12. Kara- (Zahmet man.) 4. Gın, ·s. lmkek 
Köskü, Közgli, 16. Küzgü, 17. Yü- (Zahmet ve meşekkat man.) 6. 
zünge. Km, kınlı, 7. Kmak, 8. Kınalık, 9. 

Ayy•f, 1. lçkeci, 2. İçkiye dQş- Kınayış, 10 Kıyın, 11. Kızgut, 12. 
kün. 3. Kanık, 4. Porcu. Mun, 13. Munak, 14. Uzüntü, ıs. 

Aza, 1. Böyü, 2. Muça, 3. Müşö, Yazı, 16. Yapa. 
4. San (vücudun bir kısmı man.) - Çekmek, ı. Dumcukmak, 2. 
s. Uyc. Emgenmek, 3. Emkeklenmek, 4. ~ 

Azam, 1. En büyük, 2. Ulu - imrenmek, 5. Munalmak, Munar· 
rak. mak, 6. Üzülmek, 7. Yazrmak. 

-1, En çok. - Vermek, 1. Cazıtmak, 2. 
Azamet, 1: Batukluk, (ehemmi- Muğandınnak, 3. Üzmek, 

yet, ağırlık man.) 2. Büyüklük, Azade, 1. Boş, 2. Boydak, (:Yal-
3. Çalmı (gösterişten ibaret sahte nız, tek başına man.) 3. Erkli, 
azamet man.) 4. Kendini beğen - 1rkli (Hür, muhtar man.) 4. lli~ik
me (Hotpesentlik man.) 5. Kişilik siz. 
(Asalet, necabet man.) 6. Kö - - lik, 1. Erk, İrk (iktidar, ida. 
fençlik, 7. Kövenç, 8. Oktemlik, de, hürriyet man.) 2. ilişiksizlik. 
9. Ululuk .. 10. Yandık. - olmak, 1. Bağsız olmak, başı 

- Füruf, ı. Çalımcı, Çalim S3- boş olmak, 2. Emıiilmek, 3. m • 
tan. HökeJek. 3. Kendini beğen - şikf:İZ olmak. 4. Yolunmak. 
ıniş (Hotpesetnlik man.) 4. Kos - Azar, ı. Daphı.t, Tapku, 2. Da • 
tak, S. Kov~lak, 6. Zarlalak rılma, 3. lneintme, 4. Kalış, s. 

- Satmak, 1. BeJdenmek, 2. Pay. 
Böbürlenmek, 3. Büyüklenmek, "Aldın mı pa"tnı? 

Ç ı ·' ,, 
4. aylanmak, S. keşmek, 6. Ka- - Lamak, ı. Daıılmak 2. Ka· 
barmak; Koltuk kabartmak, kol kırnak, 3. Kınamak, 4. Kımray. 
sallamak, 1'. Ka.Salmak, 8. Keler- mak, 5. Paylamak, 6. Paysımak, 
mek, 9. Kofalmak, 10. Kubaıınak, 7. Sarsıtmak, <sesitmek, 8. Sekse -
11. Ofutmak, 12. Oputmak, ı3. mek. 
Ululanmak, A t 1 B 2 B " (A t za , . oş. . oşug, za 

- le oturmak, 1. Coşmak, 2. etme, yol verme man.) 3. Kurtul-
Kanışmak, muş, 4. Salma, 5. Salman, 6. Sal • 

li 1. Batır, (Cesur, yifit man.) tık, 7. Sartık,. 
2. Bedük, 3. Böğii, 4. Çon, S. Eke· - etmek, 1. Ağatmak, 2. Bırak. 
men, 6. Gür. 7. Kuduruk, 8. Kur - mak, 3. Kurtarmak, 4. Ozmak,, s. 
gun, 9. Öktem, 10. Uluksar. Salıvermek, 6. Yol vermek. 
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