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b;;,, A11karada da ikinci seçici seçmelerine başlandı; Kurultay R~m~1nya, .R.om.a anlaşmasına girerken, 
başkanı başbakan bakanlar eş/erile reylerini kullandılar kuçük ve Balkan andlaşmalanna olan S-:- ' ' taahhütlerini hesaba kabyor 
Ugday işinde ya-

Pılan araştırmalar 
Son ııırlı-ı (hav . "''-UI. erin gazete duyumları 

~ adislerı) arasında Ziraat Ban· 
di llıd~ buğday sorağı (meselesi) 

Ye bır · 
l'ıı.1 

1§ ortaya çıktı. Bu işin a • 
• 11'rtıası ·· · heıı·b utcrınde olanlar dalı :ı 

tatnı •ılı bir sonuca (neticeye) va· 

ıfbı;n1l§lardır. Onun için itin iç yü· 
~ e gerçekten bir yüküm kötülü
dtiı( v~/e sufüıimali) olup olma 

c Pek iyi anlaşılamıyor. 
"Belki ı lard u uıal {resmi) artqtırm<ı 

taltan t!onra sorguya çekilenler ola· 
loıı ır. Belki bu türlü sorgulardan ilk iki gün içinde reylerini 

vermeğe gitlemiyenler rey

lerini kullanıyorlar. 
~~~ .. ha~yerinde (mahkemede) 
~ Uklen yönünden yasanın (ka • 
L.aı ) Ytunruğunu yiyecekler de 

lor~~lkbr. Ancak bize öyle geli· 
~ hllgiin ortada kuşkulara ( ~Üp· 
') Yol açan §eylerin birtaknm 
,...... Buıkasmm anayöndemleri 
'- dendir. Temeli çiftçilere yal • 

Halkın yiizde doksanı 
reyini kullandı 

~- yardon ebnek için • • 
"'- ~ olan hu hankanm ana kuru • ikinci mintelail. aeçimi dön ak-
.. .,,._~ le§kilatı) ile buğday alıf tam lstanbulun her tarafmda 
tlt._lll lrasında bir aykmlık bulun· bitti. Bu aabah kaymakamlık bi-

~dır. Ziı aat Dnnkası vaktile nalanncla aandıklar açılarak rey· 
ASIM US lcrin tasnifine baflanacaktır. 

aUn içinde rey •ermi:renler ,.... 
clık batlarma siderek reylerini 
kullanmqlardır. Dün de aandık 
bqlarmcla mmlra~r plmq, a • 
mele Ye ifçiler sruJt, ırup p)erek 
reyatmqbr. ---'-. c ._ Rey aandddan dün aabab aaat 

........~u • .vlf•nm l lnd sOhüiundaı yedı"de veri-:- '--hnuf, iki" ---= , __ -- conamı ıo acu •yıtanm. ı IDcl eOtmnmda) 

~Qziler,Avusiurqadada Georges Abric 
Malen gazetesi baı 

muharriri öldü ,.e,iQm islİIJorlar l 
h (Maten) pzete Q' . si baflllUbarriri Ge 

) liıtlerin eski Avusturya müfettiş·:;::~ .... ~~, 
Hahicbt, Avusturyada Nazi Son ~en <Maten 

sueteıı Franaa ra 
propagandasını ele alacak zetec:ilerinin en yat 

hn olan bu zatm Ö· 

'Vı, H abicht 

~~· ~ (A.A.) - Sar reyi
''-"- 'l'i St • 'd 'id "'-Ilı Jrıa a Nazi pro -
~ "-belll Yeniden canlanmıt 

'- .~el I' Veriliyor. 
tiL· e, N-.. ·ı ~~ 4 -ı er, Sar' da oldu-
)~~ ~ryada da reyiima 
~eler ~ ~esjni dileyen be • 
""te \'• agıtınıtlardır. 

ne ıöre, Bay Hitlerin Avuaturya
daki eski müfettiti Habicht Avua
turyada Nazi propaıandaımm i -
4areaini Münihte tekrar ele ala • 
caktır. 

Sarbruk, 20 (A.A.) - "Sar. 
bruker Abenblah" ıazeteainin yaz 
dıtına ıöre, Dudviller mıntakuı 
"Al be • . . bah man cep sı,, reıaı, aa a 
kal'fı ıaat 2 de evine dönerken, 
bet kitinin silah aletine uğramıt
tır. 

Taarruzu yapanlar kaçmıt, iki 
kurtun!a sıyrılan re;s, zabıtayı hi. 
diıeden haberdar etmittir. 

lümünü bildiriyor 
Geors .. Abric yet 
mit yaflllcla icli. Ya 
ımm bu kadar iler • LeoTgea Abric 

lemit obnaıma raimen ıeçen birinci
kinun ayma kadar (Maten) gazetesi
nin yazı itlerini idare etmiıtir. Otuz 
dokuz aenedenberi pzetecilik ilemin
de büyük bir fuliyetle çalıf8D ba a • 
dam hakikaten Fransa için zayiattan. 

dır. 

ırrııııııı1111111111ıııt1111l11nıılflllll8Rlh11n11111ııııııııı11uın11ınmıtauı 

Endülüste 
Kemal Reis 

BU»Uk, heyecanh Deniz 
Romanı 

Yazan: lahak Ferdi 
Yakında 

Metz, 20 (A.A.) - Sardan 
göçmen akını devam ediyor. Dün 
de 550 kadar mülteci St.arazburg 
ile Tu'luz istikametinde Forbah'la ............. _ ... _. ___ , 

Sargemin' den geçmitlerdir. 
P A R 1 S, 20 ( A . A . ) -

Malum olduğu veçhile Sardan 
iltica eden Almanlar, Fransızla. 
rın cenub kısmındaki eyaletlere 
yerlettirileceklerdir. Şimdi de yar 
drm istiyen Fransız göçmenleri • 
nin, bilhassa Brotanyada taf.ııis e
dilen iskan merkezlerine ıevkolu

En ıyi ütü tutan, hiç bav ve diz 
yapmıyan, a1la burutmıyan, 

deıealeri en modern 
TUrk kuma9lar1, dalma : 

Hereke ve F esane 
Kuma,ıaradır. 

SATIŞ YERi 
YERLl MALLAR PAZARLARJ 

1 una havzasında 
yapılacak bir 
çalışma birliği 

Cenevre, 20 (A.A.) - Roman
ya Dıtitleri Bakanı Bay Titülesko, 
lzveatiyamn Cenevre muhabirine 
mühim beyanatta bulunmut ve de. 
mittir ki: 

"-Romanya, Avrupanın her 

tarafında yapılmakta olan müza . 
kereleri büyük bir alaka ile takib 
etmektedir. 

Bay Titüle&ko 

ma anlaşmasında 
g zli maddeler mi var ? 

Romada Fransız Hariciye na
zm ite ltaJ,an hn.wt rein ara
ımcla imnlnan malca.eleler hak.
kmcla matbuata reamt bir teblit 
verilmifti. Bu teblije göre bu 

mukavelelerde (Akdeniz metele •· 
ai) meyna balria .JeiUcli. Alrde
nizcle ltalya ile Frama aramda 

Habeşistan sullıü konuşulurken 

-= 

Tribün dö Nasyon gQ%etC3i HabP_ci~tan meıe•-~-~- 1--.... e ·de ·· ·· ül' . .. b tü ~ re.tllNB iRi·- J go"'§ me • 
Sl mutı0$e e ~ ):ukarıdaki karikatürü yapmJ§tU'. Karilcatür, mqlıur reaana 
Dersonun ese__ndir,. altında "Bir melek «eriyor!,, sö:ü ycılıdır. 
So~ saga: Rıva Viküna (Şili); Kantil.o (Arjantin); YaskorueUo 

lller T b •ıe lat ıazeteıi· nacakları bildirilyor. 

( Portew); Madarlaga (ispanya); Kn llÜO Najara (Meimlta): :4loüi (ltal
ra} f Lav~ (Frama) reiıi; TetJ/ik R;q m Araa (Türkiye); Averiol (Umumi 
k~tib); Sır Jon Simon (Büyük Brita nya); Skaveniyiü; (Danimarka); Lit• 
ıınotı (Sovyeı Rıı~ya); Brüse ( Avııstıı ralya); Komarniçki (Lehistan)· Be • ·----------•lnes (ÇekoılovakY.,a) göriilü1.or. '· 



Fransız hükômetinin Siyasası Hakim namzedi stajyerliğine g·irlll 
mecburiyetinde kalan Adliyeci gen 

G l b b J 
Ankara, 20 (KURUN) - Ad-1 nuna göre hikim namzedi 

ene arl-f:l er·e1ı·tme ,_.Şiddetli sog"" oklar' liye.ayı~a encümen.ine ~er~lec~k yerliğine girmek _me~burif 
Y. 4§ ' /!C;; I • terfıe muıtaha'k Adlıyecılerın hı· kalan bazı Adlıyecı ı 

lı k 
• • • teleri hazırlanıyor. Encümenin ıu· mükteıep haklarının tembli er es ll!ln emnıyet Amerikada ve Hindis- ba~ baılar~d~ toplanması ihtimal Adliye ve Maliye bakanhklaO 
~ tanda insanlar donuyor . lerı kuvvetlıdır. ıında konuımalar yapılmaldle: 

Bay Lival'in beyanatı 
~ 20 (A.A.) - Tan 

Ajamı bilclifiyor: lıveatia 8Qf!te., 
ıinin Ce~~e .muhabizine beya • 
natta bql..-.. FrMaız QAilleti Ba 
kanı Bay ~val ıöyle demittir : 

''-Fransa hükUmetinin ıiya
aaı, açık, ıniiatak.,. ve mantıki -
d ir. Beı:ı. Sarre meıeleai bt'i ıu • 
rette halledil.r.k AVl'QP.daki va· 
ziyeJin iakit&fmda 7eni bir aafba 
me7dana sefdili z-.mao bunları 
ul ... w ~uııd1tı MSylemeyi fay
dasız bulmadım. 

Franl&IUD aıyuuı, Sulhpene
ranedir ve menfaat eıidiıeainden 
uaktır. Bu,.,...., •eneJ büıtı 
berkitmekten v, herkea için crm -
n;ym teala etmekten ibaret olan 
amacmı ula dei~~. Ba
rıı lehindeki dav-1er ~. Ha
li hanrda bu daTetleri .filiyata 
kallıetmek zamanı gelmiıtir. 

Bu hiııuada· hir ~ tekjqler 
i~eri ıürülmüttür. Eğer bu teklifrer 
kabul edilecelf oluna barıtı ihlil 
etmek iateyen herhangi bir devle • 
tin inüne bir m5.nia çıkar lmıt o-

Sankamıf, 20 (A./t,.) -Bura.· 
da sc>banlar tarafmdan bir define 
bulunduiu nükUmete haber veı:il
miıtir. Defimyi saklayanlar .takib 
edilmektedir. 

Karaya oturan gemi 
Halifakı, (Amenka) 10 (A. 

A.) - Sen Jan de Terneov'dan 
Nevyorka gitmekte olan Hurr -
yon adlı motörlü gemi San Fnn ~ 
s?a 1iıttanma yalan karaya <ıtur -
muftW'. On Mıiden ibaret müret
tebatın telef olduğundan korİctı
luyor. 

Bun,ian 47 Ji\n evvel, 8 kiıi
lik mürettebab ile, Balıamaa ada
larmdf.ıı Yannut' a 'fiatekot eden, 
üç atte11:n Nov&bia ~tn "81· 
kenlifi buJmaktait Uilcf aetliiııt
lir. B'attift bdııriin ee!ıfryor. 

lhtilih idare edenSosyalist 
GjJıon (lıpanya) 20 (A.A.)

M.Prid hüktmet komiıeri, ilk tef· 
rin ihtUilini idare 4'lıJıit olan ıoı 
ya~t Menendez'in idaınını iı~mit 
tir. 

Silah kaçakcıhğrnın 
önüne geçmek için 

MesiaJ 20 (A.A.) ~ Silih lar
çakçıblı\la mani e>ın-ak için A.. -
111erilca hUduduİıda 40 tayyare 
nöbetle muti faza hizmetini te
min etmekteöır. 

lur. Kendilerine bu teklifler bildi
rilmiı olan devletlerin bu huıuata
ki meıuliyetlerini idrak etmeleri i
cab eder. 

Geçen yıl uluılar kurumu, bü -
' ük bir uluıun kendiıine iltihakı
na ıahid olmuı ve büyük u1uı ba
rııın tanini emrine iştirake olan 
arzuaunu müabet bir au~ette i:.i:har 
eylemiıt1r. Soyyet hükUınetinin bu 
kar~rı,. bir~ fark misakı akc!i imki.
nıoa y:oLa~mıatır. Bir çok eylar -
danberi ali.kadar hükUmetler, bu 
misakın unıurlarını tefkik etmek
tedirler. Hepimiz için her hangi 
bir memleket biı· tecavüze kalkıt
dığı tnl:dirde b~til::ı ıulh taraf dar· 
larmı karşı11nda bulacaktır, de· 
menin zamanı gelmittir. 

Şar"k misakı projesinin tahak
kukuna uğraımakla beraber Bay 
Mu11olini il~ tamamen mutabık 
kaJn:w p!dıığ~ noktai nazar • 
)arı da tahakkuk ettirmeğe çalııa
cağa. Gene) emniyet, herkeıin tef· 
riki mesai hususunda azmine bağ· 
lı bir feydir. 

C9nevre.de görüşmeler 
~Ul~ ıa i441 - .. a.~~ .. anf anb müı,nessilled, memleket -

lerl~n Avuıhır_yanın iıtildilf. ve 
Orta Avrupa memleketlerinin iç 
itldriqe mildahale edilmemesi 
hakkmda Ronıada tasavvur edi
len antanta jj\İıakieri ihtimalini 
müzakere etmiş! .. rdir. Hiç bir ıe· 
ye karar verılmemi~ olmakla be
rabel', bU antanta iştirak etmele-
ri için Romada isimleri bilhassa 
zikredilmemit olan memleketle -
rin de benzer em11iyet bağlan 
ibdaı etmek iıtedikleri söylene -
bilir. 

Kahvede pathyan bomba 
Havana, 20 (A.A.) - Burada 

büyük bir kah\'ede bir bomba pat
lamıt birçok kimselerin ölümüne 
ve birçok kimselerin de yaralan
masına sebebiyet vermi,tir. Bom· 
bayı gene bir ihtilalci koymuıtur. 

Daha birkaç gün evvel örfi 
idare ilan edilmit olmasına rağ -
men. teker kamı!• tarlalarının 

yangın ~artmak suretile tahri· 
itine deum olunmaktadır. 

Hücum kıt'alannın 
• vazifeleri 

Berlin, 20 (A.A.) - Hücum 
kıtaları lideri &y Lutze kıtala • 
rın ttzi~ri hakkında fırka reiı 

lerirıe 1nr nutuk ıöylemiştir. Bay 

Lutze kı pı 1eniden naıyonal 

soıyalizm ~kelinin baılangıcm 

daki vaziyete aelmelerini yani as
keri bir iyman Ve! %ihniyet tafımıt 
)arı lüzumuna itaret etmiş ve de .. 
mittir ki: 

Biz vaziyetimizi bir iyıtıan or -

duıu halinde yapmak istiyoruz, 

ÇünkÜ inkıli.blar topla tüf enkle 
değil iyman ile kazanılır. 

'Vazifesinde kusur eden her 
kim oİursa olıun ondan ayrılmak 
mecburiyetinde kalacağım. 

Nevyork, 20 (A.A.) ___, Bütün Memur olduğu halde yeni ka· formül aranılmaktadır. 
Amerikada f iddetli kar fırtınaaı 
hiiküm ıürmektedir. Şimdiye ka· 
dar bu yüzden 20 kif i telef yahud 
ki kaybolmuftur. Birçok yerler. 
den, yolların ve demiryollarınm 
mahıur olduğu bildiriliyor. En 
ıiddetli ıoğuklar Seatlle ile Kc;lo
rado havaliıinde kaydolunmuıt'1f'. 

Bombay, 20 (A.A.) - Eti sö
rülmemlt bir eojuk dalıuı, timali 
tarkiye düten mıntakada aayııı 
yüzlere varan birçok kurban ver • 
dirmiftir. Mahsul tamamile mah • 
volmuttur. Binlerce mevatİ, ehli 
ha~an ve kut ölmüttür. 

Zarar, birkaç milyan ıterlins 
lirall tahmin ediJmektedir. 

Gujar.at ıind ve Puncab dahi -
linde pamuk rekoltesi kimilen 
mahvolmuflur. 

Moskova Elçimizin danslı 
çay ziyafeti 

MoakWa, 20 (A.A.) - Moı. 
koYa elçimiz &ay Vuıf Çmar ev· 
velki akıam elçilik binaıında 
danılı bit aüvare vel'JIÜftir. 

Süvarede Hariciye komiıer ve
kili Kıstinski, Müdafaa komiıer 
muaYinleri, General Badiyeai; ti • 
caret koillisekmulYrm, H'u.ioiye, 
Müdafaa ~ticam .._iıedikw
riniıı ileri gelenleri, Sovyet Rua -
yanın Ankara büyük elçiıi Bay 
Karahan ve bütün ..aef irler.le sefa• 
ret heyetleri ~e bayanlan hazır bu 
lunmuılardır. 

Gümrük muhafaza teş
kilatınJn alacağı ta~yare 

Ankara, 20 (A.A.) - Güm
rük muhafaza teıkilatının aatın 
alacağı tayyare için teıkilat men
ıupları tarafından beı ay içinde 
toplaiıaii ~.000 lira muhafaza u
mum kumandanhiınca Türk tay
yare cemiyeti umumi merkez vez
neaine teslim edilmiıtir. 

Bay Gör~iyefin beyanatı 
Sofya, 20 (A.A.) - Baıba • 

kan Kimon Georgief Bulgar a • 
jan1ma ıu beyanatta bulunmut • 
tur: 

"- Yeni bir mükellefiyet Ü· 
bul edemeyiz, çünkii teahhütleri
mizden dönmek iıterciyoruz. U -
)uslar derneğinin kararı, mali 
durum hakkınClaki çok fazla nik
bin takdiri dolayısile Bulgariıta
nı tatmin edememektedir., , 

Buğday • • 
ışı 

Bay Ahsen niçin işten 
uzaklaştırıldı ? 

Ankara, 20 ( Ku· 
run) ...:.. Emin bir 
kaynaktan öinm ~ 
dilime söre, bat -
day İ§lerini tetkik 

Istılahlar, yaşayan kelimelerden 
Üretilib yaratılacak 

Ankara, 20 (KURUN) -Türk 
Drli Tetkik Cemiyetinin türkçe kar 
ıılıkları arayan komisyonu ıözlük 
hazırlama yolundaki çallfJDalan • 
na devam ediyor. Toplanblarl A
tatürk de onur vermektedir. 

Yeni varidat 
men balan 

Ankara, 20 (KURUN) -
lami sizli tubalan bir zat tarafm· 
dan, maliyeye bir teklif yapdmİf
br. Bu teklifte devlete 11 milyon 
lira tutarında yeni varidat mem
balan ıöaterilmekteclir. 

Bu hususta kendilerile görüt
tüğüm maliye erkanı ded\ler ki: 

"- Maliyeye daima bu nevi 
teklifler yapılır. Fakat hepsini 
ciddi telakki etmek lizım gelmez. 
Bununla beraber bu teklifi de tet· 
kik ediyoruz.,, 

M•llıe mUteha .. 191nın 
raporu 

Ankara, 20 (KURUN) -
Maliye mUtehaııııı Alf ont'un 
maliyeye verdiği rapor 'ilıerincte· 
ehemmiyetle .tetkikler yapılıi;.k
tadır. Bu raporda maliye teık'ili
tmuzda eıaıb değiıiklik~ri mu -
cib oıacak teklifler bulnnmakta • 
dır. 

Oevlet fOraaı bat muavinll~i 
Ankara, 20 (KURUN) -

DeYlet ıiruı bqmuavinliiine bi
rinci ıınıf muavinlrden bay Zih -
ni, onun yerine ikinci ımıf mu • 
avinlerden bay Ihsan terfi etmiı
lerdir. 

Kemerburgaz nahlyeal 
Ankara, 20 (KURUN) -

Acıpayam kazasının Erb nahi • 
yeaine ballı Sazköyü Denizlinin 
merkezine; lıtanbulun Sarıyere 
bağlı Kemerburgaz nahiyeai köy
lerile Beyoğlu kazauna bağlanmı9 
tır. 

Deralerln ıahlahfara 
Ankara, 20 (KURUN) 

Bqkanlıktaki komisyon, mektep
lerde okutturulan ilim, fen ders-

Şimdiye kadar teıbit o 
kelimeler iki bine yakınlat 
ilim, ke'lime ve ııtılahların 
yan kelme)erden üretilip y 
maıı eA.ıtır. Toplanan kel' 
rin marta doğru neıri beki 

Bakanlar heye 
Ankara, 20 (KURUM) 

Bakanlar heyeti lımet lnö11 
baıkanlığında toplandı. 

laviCjre ile Ticaret 
mukaveleai 

Ankara, 20 (KURUM) 
lıviçre ile yeni ticaret ın~ 
si konuıuldu. Gönderilecek 
ların kontenjana tabi tutu 
hakkındaki nqriyatın doil'1f 
madığı anlatılıyor. 

GayrlmUbadlllerln iti 
Ankara, 20 (KURUN) ...

Faik Nüzhetten, gayri müh• 
rin iki murahhaıından ve lı 
tapu emlik müdürlerinden Jll 

kep gayrimübadiller komi 
ay ıonunda gayrimübadil i 
ZiMat Bankasından teıe1lü 
caktır. 

Yugoslavya mUbadlll 
lt1erl 

Ankara, 20 (KURUN) -
Juguma göre, Maliye Bak 
Yugoslavya mübadilleri 
ufratmak üzere daimi bir 
yon teıkil edilmesi için 
lığa müracaat etmiıtir. Bir 
evvel bu iıle uiraımak üz 
kil olunan komiıyonun i!i 
mağa imkan ve vakit bıil 
anlaıılmıttır. 

Konyada ikinci munt• 
seCjiml 

Ankara, 20 (KURUN) 
buraya gelen Konya beledi1' 
kanı Bay Şevki ile görüıtüdl' 
Şevki bana dedi ki: 

"-ikinci müntehib 
yapbk, büyük ıeçmin e 
liyoruz. Ayın 26 aında • 
ka konpeai yapılacaiı İÇİi' 
dönecejim.,, 

leri 11tdah1arınm teabitini yakın· k 
da bitirecektir. Riyaziye dersle- Sağlık 8a a 
ıinin ııtılahları bitmiıtir. ANKARA, 20 ( 

Çahk1rıya katat lf lettlrllecek Erdek, Kapudai ve 
Ankara, 20 (KURUN) - adalarındaki yer tepr 

Çankırıya itletilmekte olan ray yaptıjı zararlara kartı h 
otobüılerinin halkın isteklerine ve yerli kurumların i• 
yetmediği görülmüt bunlann kal- beri aldıiı tedbirleri ıJj 
dırılmuına ve Çankmya fazla geİ'ek• hafka tetbirleri 

mak V!m" s-~•ı Bakanı Ot• katar iılettirilineıine karar veril· ~ - ·11a 
mittir. Saydam hilldbnetin rafit 
Posta ldareal ntalzeme kamet m•ma JaftD 0 

aatln alacak yor. 
Ank•ra, 20 (KURUN) - Ba olttor Er Saydalll 

Poıta- idUesi, yenide• yaptıraca- ay genel baıkam da ol~ 
ğı, ıılah edeceği telgraf hatlarile, Kır~J kurumunun ° 
Orta Anadoluda yapılacak tele- tığı ,.,~nnları da ıö:ıdeO 
fon teaisatı. için yeni malzeme aa- cektl.,111 

iiıtimllli sösterıe • Kül'Ür bakanının t 
cek ~di ck&e tın almayı kararlqtırdı. ~ A. ) .,,,-..____________ Edirne, 2 O(A. • 

r a ı t lrYamamrıtır. işten ıüakl•ıtmlmaıına celince, bır O 
Sal 

itna Bakanı Abidin Z111ell ıa 
ihiyetli :ıevat. tamamen idaridir. Buna, taldci tm ilk mektepleri tefrit elll'"' 

Bay Ahaen meeelenin büyüllül... tesirdeft uzak yapdaltibneıi, dedikodu- • 
düğü kanaatindedir. Zia:aat Bub• Jann önüne kökünden geçilebilmesi i- miye çamiini ve mü~fl 
lıtanbul tubai müdürü ba7 Abaein çin lüzum görülmüıtür. tir. 
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• 
11\t LER B ---=r 

~-
l'~lkanlarda 
Urkler 

''8 
rok .c\ alhtırıJarda Türk rejimi bir 
olcır:r"f'Glı devletlerin %ıddına 
"'"•luk~S bir vakit Balkanlıları 
,,. •• tı Qn rıkarmaya ,alışma -
-~ 1'. 

lit:Q/kcınlardaki bilginler ve po-
• Q arla-f "l b k .. 

liıld '" arı ı e u onu w:e -
f/QJı: ;0~u§ulunca bu telakkinin 
iı;· • erın bir mrette belgelen -
-ıilnı eö .. •. 

1'iirk/ rursun5z. Balkanlarda 
:Ycıl ~ _biitiin ıılualan aıyasal ve 

O;yl ır birlikle )IQ§alml§lardır. 
e b~[~ .. ~alk::ınlarda bir dü§Ün -

ır ıg• d .. 
''B · ogmu§tur.,, 

•k cdkanların Filip ve Büyük 
en:ler t I 

rıaaı b' .~~·a ından yapılan aı -
k~ , ırlıgt, Yunanlılığın büyük 
, 11 • a, 1110 ıebep ve Avrupa me-

1Yeti 
e e· ne temel olmuJtu. Roma 
· ııQnı h Ah' • • B lk b' ii11 a ımıyetı a an ır 

ii 4.e salıştı lakat Balkanlarda 
r lıCıJ~i-'"·· • h' k.J" d eiik_ •ıuıgını :ç ta uır e e-
l<ır Balkanları bölümlükten 
llıı~n T iirk hakimiyetidir.,, 

·el' Cl1'l •ö;yliyen bir Türk de--
ır. 8 l 

l<lı?' tın arı anlatan Balkan 
vcd,/ınıcı.., adlı bir yazı yazan 
r~ Beckrnan' dır. Bu yazı 
"~da bir gazetede ~l§tır. 
n birl:~'!1kan anla§mcuı, Bal -
& ·Ilı etrafında etütler ba -

r. cılkcın .. Revue için yazı/mı§· 

ecdkanla ..1 r·· k •• • •• 1tQ raa ur reıımı ıçın 
~lcın f l ı,· .. . ,. rl' • ey er ır gerçegın ta 
11•dir IJ • 
Q[karıla J r·· k •. • fe rı:ıa ur Teıımı ger-
~ ne Yapmı§tır. Kı•aca bir • 
h.~~arı yetiıtirip mü.takil 

'it·· •ne koymu§tur. 
• "•takiJ ul l b 'l k • • ol ua o a ı me ıçın 

l Qn heT§eyi yapmı§hr. 
• ...... b 

toı 0 alkanlarda büyük bir 
"Qnn . . a na yer vermııtır. 

eı~~ ll'!'kanIJan toprak de • 
. 4~ llırr elinden kurtarmı§ 

• tbh! toprak sahibi olabilme-
.: -.. 111 etrni§tir. 

'fi;8cdkanlılann dillerini de
... lttelttİ•fi ,,. • ~ r. . ..,l,. b 

ıo akımından Türklerine· 
GC!~e b 

cle.,1 
11 Ya ancı yerlerle Avru-

etle • • el' ctrQ rının ıne geçen yer -
~ ''nda bir mukayese yapar

'l'lıanlı.. 1. l ,. iil .. !a nazır arnak, G6 • 

'tel kııaunü gerçekle§tİrmek 
liin··er Yapıldığını dahrı iyi gö

::· 116 ncı yüzyıldanberi 
rl, 41\ 

11 tıılara koloni olan yer
•· Vrqpq devletleri elinden 
"Cp ltt" 

~ l>Qr..ı uıtakil t/~vlet karan 
il uır? 

• Qi1>114· 'r 1 16 ncı yüz:yılJa Türk 
t>e 0~;11 Yerler 20 ıncı yüz:yıl-

~h:n. biraz; önce 'Üstün bir 
f":lft ~e Avrupa hayatına 
o .. ı ır. naanları alraltma -

•. "•Qtt e • " 
~ira i rı bırakmıyan bu . 'tt eni rnuvaflak cephesi is • 
•'llere 

0

k'"<uı~ idaren alhna 
olanı ad,.- .. .. ·1 

t- J ...... ı gozu ı e 
ıı::.,. . ltı:ıır. 

lti~l .. ol 11 
dufu vakitlerde en 

..1 ~ , .. l . "Qhcr un erinJe oldağun-
1'-te1q ~,. .. tolerana göatcrmiyen 

tırk .. • dQ116 • reıırnı aluıları o 
' "•rlerta~rı kaldırrnamıı, on . 
·· e ile h lf, toplamıı, ileri bir 
.) ~itil ,,.a.vata atrnıı, onlan 
' ., ora • i1t1~ ttrı,. 8., oanız:ma haline 

' • q/ <il t>e hii . kadar ~ok alaıa 
" q" 1

" Tıi;yet mekteb· hal" ıt oır ti l r ı • 
;eıilir? ev et kurumunu kim 

'"'ri 
" fi bıı iat. ki 
,,., ~lef "" ( al havcuını ve-
'!-~cl~ f,.? :"mu egoiatlik ba· 
'' ılı "'' o• 

, ~"' t cl'lQ ._ ,, Yol tutmamı§, 
tt Ol Vfl Yİi ' 

""' · zcı ~ taan tt • 
''"'· F 'lhot o bu lıa • 

Roberko!ej'in 
vaziyeti 

Rober Kollej mektebinin türk 
çe kısmı §efi Bay Hüseyin Pektaf 
dün Bebek sırtlanndaki evinde 

bir çay ziyafeti vermiştir. Bu zi • 
yaf ette Rober Kollej mütevelli 
heyeti reisi Dr. Kofin ile refika· 

ar, mektep müdürü Dr. Moro ile 
refikası, Afyon saylavı B.ıy Hay
dar, eski seyrisefain müdürü Bay 

Hüseyin ile refikası Bayan Safi· 
ye Hüseyin ve matbuat erkanı 

bulunmuştur. 

Dr. Kofin mektebin vaziyeti 
hakkında izahat vermiş, Rober 

Kollejin yeni Türkiyeye hizmet 
etmek için mü§külat içinde bile 

olsa vazifesine devam edeceğini, 
Türkiyenin terbiye sistemlerine 
uymak için müess~e bir Ameri -

kan • Türk mektebi tekli verildi
ğini, hükUınetle temaslanndan 
memnun oJduğunu, Rober Kollej 

de kozmopolit talebeler değil, ha 
kiki Türk vatandafı gençler ye -
tiıtirmek istediklerini, siyasi ve 
dini hiç bir emelleri olmadığını 

söylemiştir. Yalnız her yerde ol -
duğu gibi Amerikadaki buhran 
dolayısile mektebin mali sıkıntı 
içinde olduğunu ve mektebin fa-

aliyetine devam edebilmesi için 
talebe adedinin çoğalmasına ihti
yaç olduğunu ilave etmiıtir. 

1 iki gün içinde 
8 sarsıntı! 
Zelzele aleti, dün de 
şehirde dok az uncu 
sarsıntıyı kaydetti 
Son iki gün içinde ,ehrimizde 

ancak rahatta bulunanların du • 
yabileceği sekiz zelzele daha ol
mu9tur. Kandilli raaadhan9İnin 
zelzele kaydeden aletinde dün 
de çok hafif bir çizgi görülmüt • 
tür. Dün de insanlar tarafından 
hissedilmiyecek derecede hafif 
bir zelzele olduğu anlatılmakta • 
dır. 

Bandrrmadan gelen haberlere 
göre hük<imet zelzele mıntakaam 
da felakete uğrayanlar için yeni 
evler yaptırmağa başlamıttır. Ye 
ni evler bu türlü sarsıntıya mu • 
kavemetli zarif ve sıhhi olarak 
yapılmaktadır. Bütün köyler fen 
ni pli.n üzerine kurulacakttt. Ev· 
lerin iki odası bir antresi, bir ban· 
yoau, bir abdesthanesi buluna -
cakbr. Evlerin dört tarafı, beıer 
metre genitliiinde bahçeyle ay· 
nlmıf bulunacaktı?'. 

Gönderilen ameleden bqka 
üç Nafıa Fen memuru idaresin • 
de seksen usta ve amele daha 
gönderilmiıtir. 

Yapıların yakın zamanda biti 
rileceği umulmaktadır. 

Koskoca motör 
çalındı 

Hususi tahkikatmııza göre ev- ı 
velki senelerin mektebin talebe 
mevcudu 760 ı bulduğu halde 

Rumeli Fenerinde Yenikapı 

iıkeleıinde baib Temel reiıe ait 
iki tonluk Taney motörü açlmmıt
tır. Gemici Eyüble oğulları llyu 
ve izzetten şüphe edilmittir. Mo • 
törün Bulgarislalla veya. Rizeye 
kaçırıldığı tahmin ediliyor. Araf· 
tırıl makta dır. 

ıimdj 420 ye inmittir. 

Kaçakçı değılmiş 

Lüsyen F eto isminde biriıi 57 
kutu aardalya ve 5 kutu da yaban• 
cı salamura balığı kaçakçılığı 

yapmaktan suçlu olarak sekizinci 
ihtisas mahkemesine verilmittir. 
Bunların kaçak olduktan sabit ol
madığından Lüsyen F eto beraet et 

miştir. Kendisi bundan bir ınüd -
det evvel yabancı tampanya ka -
ç.akçılığı auçile dokuzuncu ihtisas 

ınahkemes!ne verilmif, orada da 
beraet etmişti. Dokuzun-cu ihtisas 
mahkemesinde gene ayni kimse • 

nin üçüncü suçtan dunıımaıına 

devam edilmektedir. 

Kadınlar kongresi 
hazırlanıyor 

26 Nisanda ıehrimizde topla -
nacak olan Beynelmilel Kadınlar 
Birliği kongresi hazırlıkları de • 

vam ediyor. lngilterenin Milletler 
Cemiyeti azasından Bayan Korbet 
bu ayın yirmi dokuzunda lıtanbu· 

la gelerek birkaç gün kalacak ve 
kongre hazırlıklarını yakından 

görecektir. 

Hukuk Fakültesindeki 
yoklama 

1
. Hukuk fakültes:nde yıl içinde 
yapı!an şifahi ve tahriri yoklama
lar Haziran nihayetine kadar bit• 
mi§ olacaktır. 

t •""'l'"fhtlltlUPttmtl tltttttttftlltilllffVJlllllJtllftUl ......... HlftUWii~lflll• 

lile insanlık ve tarih önünde aka
lınlıdır. 

l•tiklôl bertıtlannı ellerine ver· 
diği ve in6anlığa tam in•an ola -
rak bıraktığı ııluJann sayınnı 
tutmak bu temiz tarihin güzel bir 
türküıünü iıitmcktir. 

Sadri Ertem 

Yeni bir vapurculuk 
şirketi kurulacak mı? 

Dün bir gazete yeni bir va -
purculuk ıirketinin teşkilinden 
bahsetmişti. Bu haber vapurcu .. 
luk itleri ile \lğraf&D kimseleri 
hayretle bırakmııtrr. 

Üçüncü bir vapurculuk tirke
tinin tetkili ancak bir buçuk se· 
ne sonra mevzuubahı olabilecek· 
tir. Çünkü 1933 haziranında me
riyete giren deniz yollan kanu -
nunda üçüncü bir tirketin ancak 
üç aene ıonra ve bir milyon lira 
sermaye ile teıkil edilebileceği 
kaydı vardır. Bilindiği gibi deniz 
yollan kanunu vapurcular arasın
daki rekabeti kaldırmak üzere 
yapılmıttır. Halbuki üçüncü bir 
vapur f irketinin kurulmasile hem 

:rekabet artacak, hem de uluıal ser
vetler bakımmdan doğru olmı • 
yacaktır. 

Deniz yollan idaresi ile va • 

purculuk tirketi arasındaki ko • 
nutma bir sona bağlanmıt değil
dir. Vapurculuk tirketi kabotaj 
bölümünün bay Sadullah Güne • 
yin batkanlığmdaki komisyon ta
rafından yapılmasını istemekte -

dir. 

Bir ayda ne kadar 
yapı yapıldı ? 

Birinciki.nun ayı zarfında lıtan
buld:ı yeniden sekiz ev, üç aparlı· 
man, iki dükkan, sekiz muhtel' f 
bina yaprlmıf, 241 bina tamir edil
miştir. Havalar bozuk ıittiii için 
yeni yapı azalmıttır. 

.-Gezin tile!'_ ( 

Radyo ve terbiy~ 
} Belediyede ikra
miye!er dağıtılıyor 

·-candide,, de alımlı bir yazı 
okudum. Günün güçlü adamla -
rından 6ayrlan "Sacha Guitri,, 
den Pari• radyom, yılbafı için bir 

Belediye ve ldareihuıusiye mü
tekaidlerin.e verilmek üzere ayrı -
lan elli bin liralık ikramiye tahsi
satının dağıtılmaaı lçitleri Ba -
kanbğınca tasdik edilm:ş, beledi
yeye emir verilmittir. 

Dünden itibaren ikramiyeler le 
kaüdlere verilmeye ba§lanmıf hr. 
ikramiyelerin mikdarı 200 lira ile 
100 lira arasındadır. 

Polıa haberleri ; 

Kömürden 
Zehirlendi 
Kaıımpafda havuzda bulunan 

İzmir vapurunun tamiri itlerinde 
çalıtan otuz yaflarmda Murad, 
odasında sabahleyin ölü olarak 
bulunmuıtur. Muradm odasma iyi 
yanmamıt manııal koyduiu ve kCS
mürden zehirlendiği anlqılmı9trr. 

Muşamba çalarken 
Şükran adında bir kadın, Ga -

latda Mumhane cadd9inde 47 nu
maralı evde oturan Madam Deapi .. 
nanın on sekiz liralık muıambuı .. 
nı çalarken yaklanmıftn'. 

Bir kadın yaralandı _ 
Beyoğlunda lıkeçe apartımanı 

kapıc11ı Yuıufun yanmda oturan 
Bedia, garson lımail Hakkı ile o

tomobile binm:ıler, Şehreminine 
giderek bir aıçı dükkiıı:na girmit
lerdir. Burada konuturlarken ara
larında kavga çıkmıı, hmail Hak· 
kı Bediayı omuzundan yaralamıı· 
tır. Yaralı hastaneye kaldrrılmıı, 
suçlu lımail Hakkı yakalanmıftır. 

Havagazından zehirlendi 
Havagazı ıirketinde teaviyeci 

·Rasim, İsveç konsoloshanesi kar
fısında Havagazı borularını tamir 
ederken borulardan çıkan koku ile 
zehirlenmitıe de yapılan · tedari 
sonunda kurtarılmııtır. 

Kömür çalarken 
Y edikule Havagazı f abrikuı· 

na giden Ya~ar, kömür çalarken 
yakalanmııtır. 

Trende öldü 
Bakırköyünde oturan ve Gala • 

tada Ömerabid hanında çalııan 
Yani, Bakırköy treninde oturur .. 
ken b:rdenbire ölmiif, yapılan 
muayenesinde kalb durmaamdan 
öldüğü anlaşılmr9tır. 

Bir çocuk bulundu 
Arab camiinde Hoca Yunuı so

kağında bırakılmış üç aylık erkek 
bir çocuk bulunmuftur. Çocuk Da
rülacezeye kaldırdmıftır. 

lstanbulıular ne kadar 
et yiyorlar? 

lkindteşrin ayında mezbahada 
26357 karaman, 3625 d'ğhç, 3267 
kıvırcık, 3237 keçi, 42~9 kuzu, 
49 oğlak 2211 öküz, 145 inek, 281 
manda, 185 dana, 423 malak, 7 
boğa keı:lmiıtir. B'rin:.ikinunun 
yirmibeşine kadar olan müddet 
zarfında da muhtelif cinste 44000 
hayvan kesilmiştir. Bu rakamlara 
göre lstanbulluların en fazla ye .. 
dikleri karaman koyunudur. 

Kültür bakanı bugün 
geliyor 

Kültür Bakanı Bay Abidin Öz· 
men'in bugün Edirneden ,ehriml .. 
ze dönmesi beklenmektedir. 

· feyler İ•temif. Sacha, düfÜnmü§, 
tQfınmq 11e hemen mikro/on ba-
ıına geçerek F ranaz ana baba
lanna: 

- Salonılaki çocukları dqa· 
rıya '11ıarını~, •izinle gör Öf ece
lim. 

Demi,. Onlarl« baıb~a ka -
lınca da ıanlan aöylemif: 

. - Y Jbtlfl gecai çoculJannı~ 
ile konıııacafım. Bu yarenliğin 
laydalı olmtm için bana onlarda 
gördüğünüz mçlan, .kötii dadan
malan, düzeltilmenni uteJiiini~ 
ycıramazlıklan bildiriniz. 

Daha ertesi pnü mektupltıT 
yiiur yüzer yafmaia baflamq. 
Saclta, anlan nralıyarak Noel 
gecai telsi%in bafına geçmif. la
pilter, önceden ailelere vaktin gel• 
lifini çocuklann toplanmaınr 
bildirmif ti. . 

ilkin yılclulann döniif(erin • 
len çıkan tinin lınltJarla dola 
bOflaiıın ağaltunı duyalmaf '°"" 
ra çolı uzc:ılılan arayan hir 8u 
yüluelmif: 

- Allo! •• Allo! .. 
- Allo!.. Allo! •• 
- Allo!- Allof-
Son "" yaldular «Ttınntlart 

naiilür gibi Jerin azak bir lıarıı· 
lılı: 

- Burtl.ft «nnet, bizi ara~ 
lıim4ir1 

Jiye•o~ 
- Burtm dünya. Orala.ki bü-. 

yjiklerle lıonuımak, "Senpol, ,e 
• 
ıaygılanmızı ıunmak istiyoruz.. 

Senpol relir. Fransatlan i• .. 
tenJilini anlaJ'lnca uvinir. Kii • 
çiilı F ranaızlan bütün öt~lıi ül .. 
kelerl'illtinılen Jaha çok sevdiği • 
ğini .;$y(er oe melıtaplcırtlalıi saç
ları, onlan ifliymlerin adlannı 

sayıp Jölıer.Jı öfütler oerir. 
Küçiilı rulılarda gölılain bü

yülü bir laauaı oartlır. YJdular 
araaınclan gelen aalere rönüllu-i 
açıktır. Parmağını emen, barmı
na kanıtıran, lıarıJılıı ueren 
bin türlü aygarmı%luklcırdan bi • 
rine tutulan yavrulor, bu öğütle· 
re mim korlar oe hiçbir ıey o mini 
mini btqltıTd a bunun lıad tıT derin 
yer tatma. Bilmem Pari• telnzi -
nin ba itine geri bir medrP-•e lıay
tağlıfı ~ibi bakan ani •oltalm çı· 
lıar mı? Ben, lrentli heaabrma bu 
balatu çok befenclim oe telsizin 
bir terbi,a ve lıültür kaynağı o -
la~amı candan alkıfladım. Ke':ki 
bizim Je böyle yaratıcı telm ö .. 
ğütçülerimiz ol•a tla,'" plak, mcr-

. •al ue 'okıtrot yavanlıfınt/an kur
ttılsalı. 

a•~~'" 
Baş muall:m~er!e müfe:ı·Ş~ 

lerin makam tahs:safı 
Ankaradan gelen haberlere 

göre okul müdürlerile müf ettiı -
)erinin aldıklan müdürlük ve mü· 

fettitlik tahıiaatlarının kaldrrrlma
ıı dütünülmektedi.r ilk okullar -
da bat . hocalar hocalık maaşla .. 

nndan başka idari itler için orı 
lira müfettiıler de otuz lira ına • 
kam maaıı almakta idiler. Bütün 
Türkiyede 500 den fazla ilk mek
tep bat muallimi ve ilk tedrisat 
müf ettiti vardrr. 

Aksu vapuru ~eliyor 
Vapurculuk tirketinin ltalyıl· 

dan aldıfl Abu vapuru ıah giİ· 
nü liman~ıa ıelecektir. 

• 
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Buğday işinde ya
pılan araştırmalar 

a.r- B~makaleden devam 

yzıpılırken hir gün gelip de l>u ku· 

rumun ülkede buğday değerini ko· 
rmnak için ı:,;jftçiler<len buğday !a • 

tm alarak etok yapması ve ıonra ıat· 
mas1 gibi bir iş ile uğraşacağı dii§Ü · 
nülmü§ olmamasındandır. 

Birkaç yıl önce ökonomik i~lerin 

gösterdiği gereklilik dolayısile Zi • 

raat Bankası husday almı eatrmma 
ha~layınca hu yeni ::en'İsin ne kadar 

ıürekli bir j~ olacağı da belli değil· 
di. Onun için başlangıçta buğday i· 
i bankanın eslci kadroları içerİ!İnde 

!je.,'Tildi. Buğday korumak itin ah· 

nan hu yeni düzenin yüriimü (tat · 
biki) iilkt"miz için"pek değimli {mii· 
lıim) görülünr.e her yıl hu i~e daha 

!:ok emek verildi. Böylelikle geçen 
),Ja kadar Türkiyeden bir ton bu3· 

dny çıkarılmı§ değilken salt Ziraat 
Bankasınm hu i§e karqması yüzün· 
den Almanya, İsviçre gibi ülkelere 

hjnlerce ton buğday satıldı. Türki • 
yede fİmdiyc kadar hiçbir buğday 

ti pj tanınmamışken gene bu ç.ahş • 
rna1arla yepyeni bir Türk buğdayı 

yabancı piya&alarda aranır oldu. 

f fte hu dunıma bakarak buğday 
i~inin hir gün Türkiyenin ökono · 
mik temel taşı olacağını dü§Ünen · 

ler hile '' ardır. Fakat ~imdi göriilü · 

yor ki bir yandan hu türlü iyilikler 

~öıe çarparken diğer yandan huğ · 
day İfinde hirtaknn eksikler, gedik • 
]er de oJrnu~lur. Bunların hangi • 
leri yöndem (wul) eksikliği ile ol· 

mo~tur, hangileri gerçekten adamla · 
rm kötülüklerinden doğmuftur. 

Bunları ara§tırmak gerektir. 

Onun i~n bu günlerde Ziraat 

llankaamda yapılmakta olan huğ · 
day ıorağı (meaeleli) ara§tırmala • 

ruu yalnız suçlu aramak \.'e bulmak 

i~i gibi görmek doğru değildir. Ger· 

çekten ortada suçlu olanlar var!B 
bnnlan arayıp bulmak için bir van· 

dap uğra§makla beraber hir yan.dan 

da yatellerde (ecnebi memleketler· 

de) büyük !:apta buğday i~i yapan 

kurumların (mii~scselcrin} çalı§ • 
1na yöndemlerini (ımıllerini) iyice 

ara:tırmalı, hiıim kendi i~imize ge· 

Jebilecek yönlerini bulmalıdır. Si • 
lolara buğday ıtok ederken, bura · 

lardan buğday çıkanrken, her türlü 

buğday almuatımları yapılırken asığ· 

h (faydalı) görülen yöndcmlerin (u· 
sullerin.) bizde de yürümü (tatbiki) 

Talebe birliğinin yeni 
idare heyeti 

Talebe Birliği yeni idare heyeti 
· seçimi bitmiıtir. Reisliğe Bay Rük 
1 neddin Fethi, ikinci reisliğe Bay 

Lebit Fehmi, umumi kjtipliğe Bay 
Fahri İbrahim, muhasipliğe Bay 
Muhiddin, veznedarlığa Bay Muh
lis, iç şefliğine Bay Hüseyin, dış 
§efliğine Bay Hakkı, Neşriyat şef
liğine Bay İsmail, tefti§ reisi Bay 

Hakkı, Dahiliye büroıu azalıkla • 
rına Bay Mustafa, Bay Haluk, Bay 
İsmail, Bay Ihsan, Hariciye büro-

suna Bay Mahmud, Bay Benhan, 
Bay Nihad, Bay Şahin, iktısat bü
rosuna Bf\y Muctafa, Bay Tahtin, 

Bay İbrahim Bay Reıad, ne .. r iy t 

bürosuna Bay Gündüz, Bay Hik • 
met, Bay İbrahim, Bay Hüsamed
din seçilmişlerdir. 

Raşid Rıza hupundan 
bazı artistler şehrimize 

kaçtılar 
Ankarz.dn gelen h&berlere gö -

re, Ankarda temsiller vermekte 
olan Bay Raıid Rıza trupundan, 

içlerinde Bayan Halidenin de bu
lunduğu bazı arti.tler temsil saa
tinden pek az önce apansız orta
dan kaybolmuşlardır. Artistlerin 
şehrimize geldikleri söylenilmek -
tedir. 

Diğer tarftan öğrendiğimize 

göre Bay Ratid Rıza, per§embe 
gününden itibaren Ankara Hal -
kevinde temsiller vermek üzere 
hazırlıklara girtmİ§tir. 

Kanlı derede bir adam 
boğuldu 

Ayazağa köyünde bahçıvan 
Hayrullah Kanlıdere üzerindeki 
tahtaköprüden geçerken köprü 
birdenbire yıkılmış, Hayrullah su
ya düwerek boğulmuıtur. 

Türk-Yunan Merkez 
Bankaları arasında 

Son yapılan Türk · Yunan an
latmasında tripartit tediye usulü 
kabul edilmiş ve tatbikına batla • 
nrlmııtı. Fakat henüz borçlar kar
tılıklı surette ödenmemiştir. Tri -
partit ödeme için bir mukavele ha
zırlanacaktır. Bu mukavelenin ha
zırlanmaıı için iki devlet" n Mer • 
kez bankaları komışmalara batla-

yollan bulunmalıdır. Sonra g'1ekir· 
mıttır. 

ae (icab ederse) hu türlü i~ler itin 

bir bilgin getirtmclidir. Bir ele Bul· Par is Radyosunda mem .. 
garistan gibi buğday alım satımını leketimiz hakkında 
bütün bütün ulu~la§tırını§ ( Jct'letleı· 

ıirmiJ) olan ülkeler de ,·ardır. Bu 

ülkelerde yapılmakta olan deneme· 

Jeri yakmdan görmek ve bilmek ele 

bu i~lerde aradığımız doğru yolu 

!;.:>k aydrnlatahilir. Hi!; olmazsa ba~· 

kahırınm hizden önce yapmış olduk

Jarı 'erirn!İZ clenemeleri yenileme · 

mek gibi bir Hığ (rne",faat) elde e· 
dilmi§ olur. 

~sım US 

Afyon satışı işleri 
Uyuıturucu maddeler inhisarı 

ıenel çevirreni Bay Ali Sami bu • 
ıün Ankaraya gidecektir. Bay Ali 

Sami Ankarada Ökonomi Bakan
lığına afyon mübayaa itleri hak • 

kında malumat verecek ve çarıam. 
0a günü lstanbula dön~ektir. 

Türk - f ran konuımalarına Bay 
AH Sami Ankardan döndükten 
ıonra devam edi1ecektir. 

konferans 
Geçen yıl Türkiyeye gelmi! o-

lan meşhur Fransız muharrirlerin
den Bay Pier • Kint, Paris radyo· 
sunda memleketimiz hakkında iiç 

konuşma yapmıştır. Bunlardan bi
ri geçen gün il::in~isi de dün ol -
muıtur. Üçüncü l:onuşmayı, bu a· 

yın yirmi betinde Pnris saatile do
kuzda yapcakhr. 

Edebiyat Fakültesine 
lazım olmıyan kitap ~ ar 

Edebiyat fakültesi Seminerle • 
rinde mcvcud olub fakülte tarafın-

dan kullanılmasına lüzum görül -
meyen bazı kitaplar Üniversite kü-

tüphanesine verilmi~tir. Kütüpha
ne bu litaplardan kendi işine ya
rayan! '"1 aldıktan sonra geri ka • 

fanfarı ~i:ültür Baknnhğmn gön -
derecek~. 

Katilden suçlu 
bir mevkuf! 

Bir davada şahid 
olarak dinlenildi . 

lstanbul üçüncü ceza m&hke • 
mesi, öldürmek ıuçundan lstan • 

bul Ağır ceza mahkemesinde mu 
hakeme edilen bir mevkufun dün 

istinabe yolile ifadesini almııtır. 

Şahidlik için mahkemeye jan
darma muhaf azaımda getirilen 

Osman. ortay8.§lı bir adamdır. 
Kendisinden, tafra mahkemele· 
rinde oirinde bakılan bir yalan 
yere tahidlik davası hakkında ne 
bildiği ıonılmUJtur. Şahid Os -
man, §Öyle demiştir : 

- Mezarlık bekçisi Recai, 
bir gün "Lazari bana para ver • 

mi yor. Hem para vermiyor, hem 
de ıahid yazdırmıf. Parayı ver -
mezse mahkemeye gitmem.,, de
di. Fakat, bu puayı onun lehine 

yalan yere §ahidlik etmek için 
mi alacaktı, yoksa bildiğini doı -
doğru ıöylemek için mi? Artık o
nun oraımı bilmem ben! 

Mahkeme, istinabe kiğıdınm 
dav&ya bakan mahkemeye ıön -
derilmesini kararlqtırmıı, mev • 
kuf, tevkifhaneye götürülmüt -
tür. 

Faizc·nin ölümü 
F eriköyünde Mentef Kaıavi 

isminde bir Yahudi faizciyi öl -
dürmekten suçlu rençber Ama • 
vud Zihninin muhakemesine1 İs
tanbul Ağır ceza mahkemesinde 
dün devam edilmittir. 

Muhakeme, suçlunun yatına 

aid bir cihetin tahkiki için batka 
güne bırakılmıttır. 

Basgın ve cinayet 
Bir müddet evvel Şile - Üskü

dar yolu üzerinde, bir cinayet ol
muf, Pendikte bakkallık eden A

kif ve Sabatay Şileden dönerler
ken, gece yansı baakına uğTamıt 
lar, öldürülmüılerdi. Uzun uzadı 
ya yapılan arattırma sonunda, 
bet ki!İ yakalanıp lstanbul Aiır 
ceza mahkemeıine verilmitlerdi. 

Mahkeme, ilk cesede bunlan 
sorguya çekmif, şahidlerden bir 
kısmını dinlemit ve neticede da· 
va edilenlerin ıerbeat bırakılma -
larını, muhakemelerinin kendile 
ri mevkuf olmıyarak devammı ka 

rarlaıtırmıfb. 

Bu muhakemeye dün devam 
olundu. Dünkü celsede f&hid din 
lcnildi. Daha birkaç şahid dinle
nileceğinden, muhakeme. bunla
rın da çağırılmaları için kaldı. 

\OtomobilJer nereden gidip 
nereden gelecek? 

Sultanhamam, Mercan, Uzun 
çarfı, Fincancılar arasındaki ao
kaklarda otomobillerin bir inti • 
zam dahilinde gitmemeleri yü -
zünden kazalar olduğu, halkın 

kesif bir surette ahıverit yapbğı 
bu sahalarda emniyetle dolaıa -
madıkları tikayeti mucib olmuı, 
burıun üzerine belediye d3imi en
cümeni fU kararı vermittir: 

Sultan hamamından Bayazı -
da gidecek nakil vasıtaları Fin -
cancılar (Uzun çartı) Mercan 
yolunu ve Beyazıttan Su itan ha
mamına inecek nakil vasıtaları 

da Bakırcılar - lsmetiy~ - Rı
zapaşa ~olunu takib edec~kler -
dir. lsmetiye - Rızapaıa cadde
lerinin birleıtiği yerde karşıla -
tan arabalardan yukarı çıkan a -
§ağı inene yol ve ecektir. 

Bu karar dünden itibaren tat
bika batlanmıf, yollara icap eden 
itaretler konmuttur. 

Kısa -
Şehir 

Habereri 
§ BARDA KANLI BiR KAVGA -

Evvelki •ece Beyoğlu barJanndan bi • 
rinde bir kavga olmu§, Haci isminde 
bir genç, yanında gctürdüğü genç kı· 
za sarkıntılık eden üç delikanlıdan biri 
tarahnclan bıçakla vurulmuıtur. 

§ ELEKTRiK FIATI - Elektrik 
tarife komisyonu iıini bitirmiı ve üç 
aylık yeni kilovat ücretini eskisi gibi 
15 kurut olarak tesbit etmiştir. Yeni 
tarifeye aid rapor Bayındırlık Bakan
Jıitna aönderilmiıtir. 

§ BiR AVCI ORTADA YOK -
Sanyerde bahçavanhlC eden Haynıllah 
adında biri, üç gün evvel avlanmak Ü· 

zere çrkrnıt ve bir daha dönmemittir. 
Zabıta tarafından civarda yapılan ara§· 

brmalarcla hiçbir ize rastlanmamııtır. Av· 
cı Haynıtlahm bir kazaya uğradığı ve
ya kurtlar tarafmdan pft~ll1e.n fği sa· 
ndryor. 

§ BiR DOLANDIRICI - Kendi • 
ıine memur süsü vererek kapı kapı do
latan; fakir çocuklar ve zeb:eleden za· 
rar ıörenler için iane topladığı iddia e
dilen, bazı kimseleri dolandırmağa mu
vaffak olan Hakkı polis tarafından ya· 

kalanmıthr. 
§ SORPAGOP MEZARLICI - Sür· 

pa;op mezarlığı anası hakkında mah
kemece verilen ıon karar üzerine arta· 
nın, üzerinde bina olnuyan kısımları • 

SiYASA 
ww *CWP 

r"1illetler cemiye 
tinde Habeş İf 

çetinleşti ! 
Hnbeşistarun Milletler Cd' 

tine baş vurarak İtalya ile ~ 
da çıkan eznır davarına bav

1 

smı istediği bellidir. Cene 
gelen haberlere göre Milletl~ 
miyeti bu İ§te çok çetin bir 

yete düşmüştr. Çünkü azanın 
bu ışın cemiyette koll 
muından iıe İtalya ile Hab 
nın doğrudan doğruya koll 
anlatmalarını istemektedir. 

zamanlarda Fransa ile ltah'' 
sında Romada yapılan ani 
içerisincle belki buna benıfl' 
gizli karar da vardır. Öyle ol 
1nai!izlcrin de bu fikri iltit 
decekleri : .. phesizdir. 

Fakat cl"kl .. nte değer bir 1' 

dır ki Habe~ittan doerudan 
r uya ltalya ile konuşmak ve 

muk tnvs"yelerine kulak ve 
yor. "Ben cemiyetin azasınd 
İtalya ile doğrudan doğruya . 
mamıza imkan yoktur. lk 

karsılaıtırınız. Muhakeme ed' 
Nctıcede kararınızı veriniz.,, 
mekte ısrar ediyor. 

Bu suretle ltalyan.Habe§ 
lesinde Milletler Cemiyetiniıı 
ziyeti "a§ağıya tükürsem sak 

yukarı tükürsem bıyığım!,, 
alıyor! O halde Milletler 
ti ne yapsın? Bu suale kartı 

Nasreddin Hocanın meıhut 

fıkrası geliyor: Hocaya bit 
bir kc,dın gelmi§, kocasındaııt 
yet etmi!. Hoca kadını dinlrl 

ten ıonra kendi5ine hak 
Sonra kadının kocası gelnıit 

ca onu da dinlemif, fakat <>" 
"hakkın var" cevabını 

Bunu görünce Hocanın ka~ 
.v•na.mlfmı§ : "Bnnaliak, 

o kadına hak verdin, §imdi 
nın ko~sına da hakkın var, d 
sun. Bu nasıl İ! ?" C:lemif. Ni 
Nasreddin merhum karısın• 

~ rek ona da: "Karıcığım, se11 

hakkın var!,, derneğe me:b~ 
muş. Galiba Milletler Ce:n11 

ltalyn - Hnbe§ meseleıinde 
gibi'nemen her tarafa: ''H 

1 
var!" diyecek!... "' 

nın belediyeye geçmesi lazımgelmek • Ü J1 
tedir. Belediye kendi namına tapu ae • niversİte hocaJarJ 
nedini ç:karmak için tapuya müracaat ders notları 
etmiıtir. ·~ 

§ BiR GENC KUYUDA BOGUL. Üniversite bütçeıinde biı 
DU - Kartal civannda Soğanl·k kö • kültelerde talebeye kolaylı~ 
yü yolunda bir kaza olmuı, karanlıkta mak üzere profesörlerin deri 
yollarım f'lfTran Arif ve Ahmett ndla • l b l • • "k" bİI' 

1 arını astırma ~ ıçm ı ı 
nnda iki genç, bir kuyuya düşmÜ§ er-
dir. Biraz yüzme bile:ı Ahmed güçlük- tahsisat a}rrılmı!tir. 
le kendisini kurtarmağa ınuvaffal< ol· Bu para Fakülte ceıniye~I 
muı, Arif derin kuyunun çamurlanna 1Uerilecek

1 
cemiyetler de 1'el' 

taplanarak tüyler ürp'"rtici surette bo-
sımlarına ait notları baıtırll 

ğulmuıtur. 

§TAYYARE CEMiYETiNiN BA· dır. 
LOSU - Tayyare cemiyeti tarafıncbn ,_ 
ıubat ayı içinde verilecek bafo İç.İn ha- Ankar ada k uruJaC 
zırtıkta bulunan tertib heyeti dün top· F k ·· ıt · ·ı n 

Bı·r Alman muhabı·rı·n a u e ıç lanmı§, çahıma!arına devam P.tmiıtir. 
karnesi yenilenmiyor §TAYYARE CEMiYETiNE AZA Ankarda kurula:nk 0!•:1 

OLANLAR - lı banha~mın bütün mc· coğrafya fakültesi için ',il, 
Şehrimizde çıkan (Türkitepost) mur ve mu"'stahdemleri Tayyııro cemi· · b l Ü · · rof u unan nıversıte P 

namındaki Alman aazeteainde o· yetine aza yazılmıtlardır. do;.entlerinden mürekkeP 
kunduğuna göre, birçok seneler • ____ .....,,._,,.._ıca:ı~o:::ı:ı:ıs:=-._-=--= 1 tetkiklerini bitirmil} ve 1' ~ 
den beYİ latanbulda muhtelif AI· KURUN BALOSU O ·~et 

l 
hazırlamıştır. Yarın tl• ··r t 

man gazetelerinin muhab:rliğini K U p O N .· '8 B R ktO , . ay Bukan ve Bay ı:: •
1 

c 
yapan Bay Paul Dapping'in, mün- 1 ' u kuponu ku"p maklnyınn 1 fından bu rapor tetkik ed1 1 

dercatr doğru ve ıamimt olmayan 21 • 1 • 935 • 
ve Türkiye ile Almanya arasında- Bay Muamrner f:r~ 
ki d stane münasebetleri bozacak ·rs Okuyucular1m1za İş B:ınkası Genel Çe"'1 ,ı;., 
mahiyette görülen bir ura maka· kili Bay Muammer Erit cı. 
lelerinden dolayı Matbuat Umuro hizmet . . l . l a.ıı 

, rımızc g~ mıı ve t pPI 
Müdürlüğünce matbuat karnesi • K U P O N : 68 1 meşgul olmuştur. BaY ~;,i 
nin timdilik yenilenmemesine ka· ';.a_,._u_ıı_u_p_o.o a--k-.-•-'.P_•_•_k'-".Y,•.rı.ı.'l-•l Eriş birknç gün doha §~ 
rar verilmi,tir. l kalcaktır. , 
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İ~1~ ~ P o~~-~ 
~~ Balkanlar ve Balkanlı Milletler ... 

liatı .. aıar 7 Ahmed Tevfik Tavuk bakımında 

Eşkiya nasıl saklanıyor?·~~:~:~:~ ~:~~:!. 
lA vanlardrr. Onun için her tavuk 
lYteşhur çete reisi Taşo, polis olduk- besliyen tavuğun e§inme.ine im. 

kin verecek çareleri de temin et • 
tan SOD?a neler anlattı? melidir. Tavuldar için en uygun 

tcd~Ülki ve askeri idarenin aldığı 
d ırler ıayesinde efkıya dağlar-
a gez · 

dP.h"}' ernıyccek hale geldi. Kaza 
) ... 

1 ınde Olimposun en sarp yer
.. rınd k" 

da. "l e 1 geçitlerin yakınında ve 
~o gl atın en münasip noktalarında 
ter erle hiç irtibatı olmamak üze
l'1> ~•keli karakolları tertip edildi, 
hi·t:ıne göre otuzar, kırkar ki9ilik 

ter rn··f u re~e konuldu. 

llı:~na.n askeri tedbirler etkıya· 
ler· alkanlarda ıerbeatçe gezme-

ıne • . l k k r>uı ınanı o du, ~kıya ıı ıı 
d ula.ra. tesadüf ediyordu, müsa-
~ll:ıeler baılamıfb. Ölü olarak tu
~u: birkaç ıakinin içinde yerli 
'\' la~ da olduğu tesbit edildi. 
l'.~ıatana bırakılan arazinin ta
~tı edilen hudut itibarile te~lim 
de~lllelesi yapılmı§h. Şakavette 
~ltn .__ -

'\' erı· e~uıek ıebebı kalmamrıtı. 
dı) 1 Çeteler de köylerine dağıl • 
)~ar. Sergerdeleri ve efradı ma
te 'tt:t olan birkaç çetenin de nadi
ht~ Şura.da burada gezindiği ha • 
't\k'ahnıyordu, fakat mühim bir 
be ~ çıkardıkları yoktu, bununla 
• l'aher ··t_... • tam 1-d SUrı;un ve asayı§ amen 
hir]e ediJrni~ değildi, askeri ted • 

er devanı ediyordu. 

h ~lelerden Katerye, Karafer • 
1,' laaonya kaza1annda dola • 
"ltı b 
Stn a.ıa.n Serfiçe taraflarına ge -
n, lll~hur bir çetenin reisi Ta -
tu! ~eya. Ta!o denilen tahıı bü
tld ll}lsanları iyice bilirdi, bunu 
~~-etınek için yapılan ıiddetli 
~l\t,cJ ıcl~t istenilen neticeyi vermi
dı.r il. F e.kat o da takibatın şid • 
ttıe.ı'.t~en ürkmüş, eıkıyalığı bırak
~Ql~ •cı"daırna dütnıüttü. Bir gün 

illete haber gönderdi. 

i,r~ı!kıyanın saklandığı ıizli ma· 
•i f: trı, ormanlar içinde geçilme
~f) l:s Y.erleri göstereceğine ve et· 
~I~ tıı.kibinde hükümete aada -
~~~~ h;zrnet edeceğine dair söz 
bi · İkametgah tayin etmek v~ 
~:~abada oturmak tartile iıti. 
~İi.k~ lhul olundu, Kar af eye de 
' trıete teslim oldu. Bu T aşo • 
~~~.adi veçhile istifade edebil
,1~ tsın kendiıi poliı mesleğine 
~t\ıı:k ~·k.eri bir müfrez~nin 
~ S \>ertldı, hakikaten Ohm • 
~hı:ı a.lkan1arında Manaaurın 
~~kÇalan dailarında etkiya 
~~la "-•ına ınüaait yerlerden bir 
(Url':rni g~sterdi. Çetelerin takip 
~l'irı· ıe erınden nasıl gizlendik • 
l 1 anı · 
e tık attı. Aıkeri müfrezeler 
~i 1

l'• .. ete} · · ·· d ı l't e k" ır erınn~ muıa eme e-
'-he ... • t •Yanın kayrtsızlıg"' ı yahud d • ı llf• f , 
e l'al u rezenin ormanlar için • 

t Unu k b b' tgtl . ay ederek eşkiyaya 
q~ l llıeaı .. .. d l d l~ il i\r Yuzun en o uyor u. 
~ ltl: ~fnlatb. Çetelerin kılavuz-
'l~ "'rı efl 

f\ da: 1 e nnkeri harel:eller • 
tık ıtna h b 
ı 13\" a erdar olduklaını, 

e tl ın l~.k"b ·ı 
\> ~ ~dil h· 1 ı e değil tedbir ile 
~~lı bırak ıleccğini, ;ahud şaka • 

e~e·tı' llııtğa ınecbur bırakıla • 
tı ı il.çık a .. l d. tl 'lı:ı,}fk Ç ıoy e ı. 

t !>" il.len b" 
it\) 11oa:-uıdu .. ır çetenin bir yer· 
t&.~l'dri ~u, Yahud bir adam 
d" " ltt~f aber alınıyor, her ta
~~!'-lt,l C}~ıler tahrik ediliyor • 

C>d~. ı.. Yayı bulmak kabil ol
'lllttA 

a dağa. kaldırılan 

toprak, kumlu olan topraktır. Sert. 
§&hıı için fidye vererek kurtarmak balçıklı toprak eıinmeğe mini o

isteyenler eşkıya ile temaslarını lur .. Toprak kumlu oluraa tavuk· 
temin için takibata taraftar olmu- lar kum banyoıu ya.parlar ve bu 
yordu. sayede vücutlarındaki pireleri te

Çünkü takibat devam ettikçe mizlerler. Bir de tavuk arada ıı
eşkiya gizli yerlerde bulunuyor, rada kum tanelerini yutmağa 
vasıta gcdermekten çek;niyordu. , muhtaçtır.. Bu kum taneleri ile 
Nihayet esirini itlaf eder veyahud mideıindeki gıdayı daha kolay • 
kendisile uzlaşarak gözleri bağlı lıkla parçalamağa muvaffak olur. 
olduğu halde bir geçid yerinde ~ı- Çimento döteli olan yer tavukta • 
rakırdı. O şahıs da e§kıya elıne rın hiç it ine yarayamaz. 

düıtükten sonra gözleri ?~ğl~~ı~ Tavuklann inkitafı için ıenit 
gece gündüz dağlar sezdınldığını h" IA d Beher tavuk 

. d .. ır yer arım ır. 
eıkıyadan kimseyı tanıma ıgını, . · ·k· tre mürabbaı yer 
her nasılsn eşkıyanın yanmdanh ıçınb en ad~lı ıl~d~ Bu ver oii~ 

k .. 1 · esa e ı me ı ır. .r o---r-
tenhalaştığını hissedere go7 erın- l 1 fakat enin~-- ve 

.. l b maruz o ma ı, o- ~-deki bağı açıp kaçtıgını ana r, v k hf b" tarafı 
takib ve hükumet memurlarım al- yagbmul ra a1rtdı ma uz U' 

. . b. da u unma ı ır. datırdı. Onun ıcm bu da ır zaru- ı._• l 
. . ~ .. I k- l d Tavuk kümeıi üç tartı naız o • ret ıdı, etkıya boy e oy er en t.ibi ol· 

'ftl'kl d k ldırdrg"ı adamları malıdır: Hava cereyanına 
çı ı er en a. . kü olduJh• kadar 
iki maksatla esır ederdı. mamalı, müm .. n .... 

ııcak olmalr, kunı bir halde bu • ı - Para almak. d 
lunmalıdır. Kümeı uvanmn 

2 - Silah, cephane, yiyecek te
min etmek. 

Eşkıya eline düşen kimse köy
de kırda İ§ sahibi olduğu halde e§
lnyaya para vermek, cephane ver
mek araırra ekmek ve katık yap
trrıp1 kendi vasıtalarile göndermek 

ve ne isterlerse haber yolladıkla
nnda tedarik edip vermek suretile 
yataklık etmeğe mecbur' idi. Bu 
suretle tedarik edilen yataklar 
etkıyaya çok yardım eder, ve bun
ları kımıe bilemezdi, bu arada ef
kıya yjizünden servet edinenler 
de olurdu. 

Mehmed Şefik Paşa vakası 
Osmanlı tarihinde me~hur Tek· 

furbrdl'ln ik"'"n Oamanlıbra tabi 
o1arak Bey sü1ahsinden olup müs-

tesna e7'raftan Avrenos Bey ev
kafı r..:ıütevelliıi Mchmed Şefik 
Pa§a Selaniğin en yüksek hane • 
damndandı ve şahsi itibarından 

ba§ka mütevellilik münasebetile 
adeta bir prens saydırdı. Vardar 
ovası tamamen tevliyet arazisin -
den sayılırdı. Şefik Paşa oralardn 
tasarruf ve itibar hususlarında hü
kiimetin imtiyazını haizdi. 

Şefik Pa§anın birçok ıahsi em· 
lak ve araz"si ve Vardar ovasında 
"Kida" isminde büyük bir çiftliği 
de vardı, çiftlik yarıcılarının hep
si Rum idi; çiftlikte bir subaşı ile 
birkaç bekçiden _ ınnde müslüman 
yok gibiydi. Bu zr.t 1300 senesi ha
aad mevsiminde bir uşağile bera· 
ber, kendi çiftliğine gider, hh:met
lere nezaret eder, zahireleri am • 
barlara attırmağa başlar, bu mra
da çiftlikteki yarıcıladan, şuradan 
buradan birkaç genç Rum zaten 
çetecilik terbiyeai almış oldukları 
için bir çetecik teşkil ederler. A • 
ralarmdan birini de reis seçerler. 
Bu çete ansızın çiftliği hasar, 
Mehmed Şefik Paşayı uşağı ile be
raber dağa kaldırır. 

Hadise hükumetçe haber alınır, 
Babıaliye, saraya al:seder. Mem • 
leketin altı yüz senelik bir hane • 
danr, adeta bir prens olan Meh • 
med Şefik Pafv. nrn böyle dağa 

kaldırılması hükumetin şeref ve 
haysiyetine dokunur, sağ olarak 

kargir olma.ar daha iyidir. Ahp.b 
duvar iki katlı olmalıdır. Duvarm 

· dııı ve dam kartonla örtülmeli • 
dir. Kümeıin cenuba veya cenu • 
bu tarkiye nazD' büyücek bir pen
ceresi bulunmahdır. iç dU"Varlar 
senede bir: kaç defa krreçle bada
na edilmelidir. 

Kirece 1'ir miktar p.p ilivesi 
daha teairli olur .• Tavukların tü • 

nekleri yerden elli santim yük • 
sekte olmalıdır. Tünekler dört 
köıe, fakat köte1eri yuvarlablmıt 
olmalıdır. Tünekler araımdaki 
meu.fe kırk santim olmalıdır. Her 
tavuk için 15 • 20 ıantim yer beaab 
edilmelidir. 

Kümesin zeminine dökülen aa

man ve ıaire gibi ııcak tutucu 
maddeler haftada iki defa kazıl • 
malı ve biraz da yeniıi ilave edil • 
melidir. Tavuk ıübreıini yere 
dütürmemek için tüneklerin alb· 
na birer tahta germek mu•afık o
lur. 

Tüneklerin ııcak ve aodab •u 
ile yıkanması icab eder. Kıtm ve 

yağmurlu günlerde ~~la"?1 
eıinmesi için kümea dahılınde bil' 
yer ayrılması çok iyi olur.. Bu 
yerin üzerine ıaman dökmek ve 
bu samanın arasına biraz yem 
katmak tavukları eşinmeğe ıevke
der ve iyi olur .. Folluk olarak kul· 

lanan kaplar arasında en ziyade 
her tarafı kırk santim boyunda 
olan folluk sepetlerinin çok ite 

yaradığı görülmüıtür. Bu ~~ • 
}er dipıizdir .. Folluklann küme. 
duva:-larma ve yarı karanlık bir 
halde dizilmesi lazımdır. 

"Gelecek sütunumuzda tavuk 
yemleri ve tavuk hastalıkları .. ,, 

yakalnmaıı için emirler verilir, Se
lanik, Manastır vilayetlerine ve 

Serfiçe müstakil mutaaarrıfbima 
bildirirler. Manast,rde.n, Sel· nik
ten, Serfiçeden belki on bet ta • 
bur asker harekete gelir. Bütün 
Balkanlarda tarama ameliyatına 
b şlamr; fakat ne mümkün? Mey
danda ne eııkr•:ı•lan e~er var. ne 
de Mehmed Şefik paıadan haber? 

( Arkası var ) 
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Mebmedln Karısı 
Yazan : Selami izzet Kayacan 
_....._. ........................ -............................ . 

Nermin gözlerini açınca. Ekrem 
güldü .. Daha doğrusu srrrttı .. Kir· 
li, küflü, paılı dişleri meydana 
çıktı: 

- Günaydın Nermin ... 

- Elinden geleni ardına koy • 
ma .•• 

Arkıuını döndü .. Kötke girdi .• 
Fakat biraz sonra çıkb .. Ekıemin 
kolunu tuttu: 

- Siz misiniz Ekrem .. Dün ge- - Haydi buradan uzaklaıaJım .. 
lip ıittiiinizi aöylediler ..• 

- Hayıı gitmedim .. 
-Gece nerede kaldınız?. 
- Otelde kaldım .. Orada arka-

dqlar vardı. Heykelbra! Cemil 
ile karuı vardı .. Bir zamanlar gü
zel adamdı ... Fakat aon günlerde 
herkese kafa tutuyor.. Karıarna 
geiince .•.• Onun ne olduğunu hep 
biliyoruz. Şimdilik onlarla be • 
raber Tevfik var ..• Tevfik §airdir. 
Uzun boylu, yağız bir gene.. Ta
nır mısınız?. 

Ekremin kötü gevezelikleri 
Nermini hiç alikadar etmiyordu .. 
Yarım kulakla dinliyordu: 

- Tanımam, dedi ..• 
- isabet, tanımai.ığmıza mem-

nun oldum.. Bir de bizim Basri 
var .. MalUın ya o kıt yaz burada 
oturur •. Deniz re.imleri </apar •. 
itin tuhafı para da kazanıyor •. 
Nasıl?. Bunu Allah bilir. Deniz 
ve gemi reami yapmak da ıana't 

mıdır ya ••• Meaelıi. Dani§ ... 
Nermin SÖ%Ü kesti: 
- Dikkat ediniz Ekrem, gene 

en iyi dostumun aleyhinde buluna
~mız .• 

- Ha, öyle ya •• Sizin Danit ! ... 
Ona dostum diyor•unuz, çünkü 
ıize maaal okuyor •• Asıl doıt kim· 
dir bilir misiniz?. Doğruyu aöyli • 
yendir •.• 

- Danit çok aamimt, çok doğnı 
.azlüdür •• 

- Evet .• An11Lfılıyor... Siz de 
bir ıey bilmiyorsunuz. Bir teY gör· 
miyoraunuz... Nereden görecekıi· 
niz ya, daha çocuksunuz .• 

- Anlamıyorum, ne demek ia
tiyonunuz?. 

Nermin, gözlerini dört açnııt 
ihtiyar dedikodueuya bakıyordu .. 

Ekrem sordu: 
- Salimle evleniyor musunuz? 
Nermin, bu ıual karşısında ıa-

pladı •• Böyle bir sorguya maruz 
kalacaiı aklına gelmem it ti .• Ke • 
keledi: 

- Evet ..... Evleneceğiz .• 
- Ben de buna tahammül ede • 

ceğim öyle mi?. Yok ... itte bu ol
maz .• Olacak feY değil bu! 

Birdenbire omuzunu iki kuvvet· 
li kol tuttu. Ekrem döndü: 

- Bırakl .. 
Bu ıelen Dan it ti.. Narmine: 

- Bizi biraz yalnız bırakır mı· 
ımız? Dedi. .. 

Nermin, doıtunun ıözünü dinle
di. Kötke airdi. 

Ekrem de uzakla§mak istedi .. 
Fakat Dan it yolunu kesti.. Dan it 
homurdandı: 

- Burada nereye ayak hastam 
karsıma sen mi çıkacaksın ? . 

Ekrem açık cevab verdi: 
- Aldatılan bu kıza doğruyu 

söyliyecektim .. 
- Babasına söylediklerin el -

vermedi mi?. Bazan söylenmesi 
lazım yalanlar olduğu gibi, öldü • 
ren, zehirleyen hakikatler de var· 
dır. Her şey dpğru söylenmez .. 
Bunu bilmiyor musun?. 

Çamlığa gidelim .• Kozumuzu ora· 
da payla§alım .• 

Ekrem sarardı .• 
- Haydi haydi.. Ben kabadayı 

değilim... Böyle ıakaludan da 
ho~lanmam.. Şimdi haykrraca. • 
ğım ..• 

- Ağzmı açma, ıeaini ç,karma 
yoku. ıeni boğarım .. 

Daniı Ekremin ye.kuma ıanl • 
dı. Ekrem sendeledi: 

- Haydi bakalrm .• Uılu akıllı 
adam gibi buradan ıit.. Şapkanı 
da giy .. 

Şapkumı aldı. Batma koydu: 
- Baıtonunu da al .• 
Eline bastonunu da verdi: 
- Koluma gir ... 
Ekrem in koluna girdi: 
- iki samimi arkadaf gibi, 

kolkola ıeninle isketeye kadar ine
lim .•. 

Ekrem Daniıin kolundan çık • 
mak iıtedi .. Danit bırakmadı .. Sa· 
atine baktı: 

- Yirmi dakika ıonra bir va • 
pur var .•. Senin biletini de almm •• 
Daha bir diyeceğin yok ya •• 

-Var ... 
- Sus ve yürü ••• 
Bu ıırada kötkün kapıımdan 

Salim göründü: 
- DaniJ, diye ıeılendi, sana 

ihtiyacım vardı ••• 
- Biliyorum. Biraz ıo~ra gele

cejim .• Ekremi iıke!ey.o kad~ ıe
çireceğim .. Haydi Ekrem, ayağını 
çabuk tut ••• 

Ekremin kolunu ııkı sıkı yakala
mıftı. Sürükler gibi çekip götürü -
yordu •• 

Salim arkalanndan baka kaldı. 
Derin bir dütünceye daldı .•. 

"Bu gece ne uzun geçti... Bitip 
tükenmedi .. Batımın ucunda, ıör· 
miyen g8zleriyle Memedin bana 
baktığını görüyordum.. Ben ne 
sefil, ne nankör bir mahlukum ! ·· 
Günahımı temizliyecek bir çare 
yok mudur?. Hep bunu dqün
düm .... Yok ..• Öyle günahlar var
dır ki affedilmez, temizlenmez • 
o~ kurtardıktan ıonra ölmem 
lazım gelecek.. Ölüme razı • 
yım.,, 

Uykusuzluktan sararan yuzu 
gülüyordu ..•. 

Evet, kendini öldürmeğe karar 
vermi§tİ.. içeriye bir adım attı, 

ıonra duraladı: 

"Hayır, hayır... Buna şimdi 
hakkım yok ... Eğer bugün kendimi 
öldürüraem Memed ıüphelenir · · 
Oncn §Üphelenmemeıi elzem.. O 
bilmemelidir ... ,, 

( Arknsr var } 

::m::::::::m Bu gece nır.:::r.:::11 
ii :: 
U Nöbetçi eczaneler ~! 
Sf Samatyada: Rıdvan, Fen~rde: .Vi- ~ı 
İi tali, Şehzndebaıında: Onıveraıte, iı 
:,: Sehremininde Nazan, Karagümrük· :

1 ' ~ • ~I H te: Suad, Aksarayda: Pertev, Emı • :: 
i! nönünde· Hüsnü Haydar, Divan • i! 
~ yolunda:. Eıad, Zeyrekte: Haaan !I 
ft Hulki, Kumkapıda: Belkiı, Beıiktaı· i•ı 
.. ' d • 

- Bu ıenin manasız mantığın ... 
- Mi.nasız değil.. Bereket ver-

sin tam zamanında yetittim .. Yok· 

x ta: Süleyman Receb, Ca.ata a: i: 
ij Doğruyolda: Merkez, Tüneldeı ii 
~ Mankoviç, Beyoğlunda latik111 cad- il 
!i desinde: Kemal Rebol, Osmanbey- :! 
ı· •• 

aa •••• 
Yumruğunu 11-:d.1 ••• 

Ekrem göğsünü kabarttı: 
- Nihayet aabredemiyeceğim .. 

~ de: Şark merkez, Kaarmpatada: ii 
1 Merkez, Hasköyde: Halk KZanel• H 
1 "· H 
:::::ı::::::m:::::nc:::::::::::::::.-:::::a: .wnı 
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Hiç yüzünden cinayet! 
--------4------

Ömer, sokak ortasında çiftesini ateşledi, 15 lira 
etmiyen bir ev için ortağını öldürdü 

Ezine, (Hususi) - Ezineye 91 yılınca koşan köylüler bu kanlı 
kilometre uzakta yemyeşil bir ya- yere geldikleri vakit yerde can çe
maca dayanmış güzel ve bayındır, kişen koca ile zavallı karısını bay .. 
v&rlıklı bir köy vardır: Kemalli. gın halde buluyorlar. Te1efon1a ka. 

iyi bir muallimle genç ve çalı§- zaya haber salınıyor. Derhal oto
kan bir muhtarın ve uysal it bilir mobille köyle müddeiumumi H. 
köy kadının iş birliklerile onard • Çapanoğlu, Dr. N. Eroğlu ve jan .. 
mış köy yollan ve köy iç işlerile darına 1'umandam Ş. Oskay yeti· 
kazada iyi bir yer tutan Adalarde- şiyorlar. Genç ve çalııkan memur
nizine bakan bu. köyün sessiz ve larımrz hemen vazifelerini yapı -
.mea'ud havsmı çirakin ve feci bir yorlar.Katil tüf eğile beraber yaka. 
öldürüş işi bozmuştur. lanıyor.tk tedavisi yapılan Murta.. 

Abbas oğl~ Ömerin Azmi oğ- za bir &aat kadar yaşadıktan son
lu Murtaza ile bir türlü pay edil- ra ardında genç kimsesiz karı&ı 
meyen bir evcikleri vardır. Mur - ile ufak çocuğunu bırakarak haya
taza kendi payına karşılık bu eve ta veda ediyor. Ön lira etmez bir 
yerleşmek istiyerek içindeki kiı·a - kulübe için yıkılan iki yuva. Ölen 
cıyı çıkartıyor ve karısını da ala- kocanın ardından karakı,ta kim • 
rak evi temizlemeğe geliyorlar. ıeaiz kalan üç ki§ilik bir aile, ha .. 
T emizfik İ§İnde Murtaza kanıma pishaneyi boylayan katil Ömerin 
su ta~ımakla yardım etmektedir. ardında kalan karıJI ve çocWdarı 
Ev or~aklanndan Ömer avdan kıtın kavınlık günlerinde youla. 
dönmüş, evine gitmekte iken önü• nan gönüllerini gözyqlarile avu • 
ne geçen kiracı, Murtazanın zorla tacaklar... C. TANIŞMAN 
kendini evden attığını !İkiyet edi. 

. yor. Ömer bu haber kart11mdaçok 
kızıyor; yolunu değiıtirerek kav .. 
galı evin önüne geliyor. Murtaza• 
mn karısı kapının önünde kocaıı
m beklemektedir, Ömer ulurcası
na bağırıyor: 

- Kara Koçan ne cehennem .. 
dA?. 

Fena bir rastlayışla Murtaza 
lllm bu sırada evin önüne gelmiş
tir.:: QrnetJ"1urtazayı görünce ka
pır.l!~.~r~ı~ı ~jper alarak yöneltti
ği çifte tüfeğini boşaltıyor, Mur
taza bu apansız teca\'iiz karşısın
da afallamış ve aldığı yaral&rın 

acısile yere diz çöküyor. Saçmalar 
karnına dolmuştur. Murtaza can 
actıile kıvranarak elini beline ata· 
rak tabancasını çıkartmağa çalışı
yor, fakat kamından boşanan 

kan onu kuvvetsiz bırakmııtrr. Kı-
1 mJa.yamıyor, yere çöküyor ... Ka
til hızını alamamıştır ... Artık mey· 
dana çıkıyor ve gene yerde yatan 
Mu:-tazanın omuzlarına silabmı 

boşaltıyor. Daha yaldaJıyor .• Çif. 
te~inin dipçiğile yerde yarı canlı 
Murtnzaya vurmak istiyor •.. Mur• 
tazanın karın Lutfiye korku ve 
'deh~et içinde önünde geçen bu 
kanlı ,-i\k'anm tesirile afallaması 
geçtiğinden katilin' üzerine atıla .. 
rak za vatlı müdafaasız kocasını 
ıon tecavüzden korumak istiyor, 
Ömer bu sefer dipçikle kadına vur 
mağa başlıyor, onu da yere yu • 
varlıyor ... Silah sesleri etrafa ya-

Bafra Halkcvinde 
Bafra, 20 (A.A.) - Halkevi 

soysal komitesi Bulgaristandan 
gelen muhacirlere bir yardım ol· 
mak üzere iki müsamere hazırla· 
mqtJr. 

lzmirde seçim 
lzmir, 20 A.A.) - Karabu • 

run baric olmak üzere merkezde 
ve kazalarda ikinci mütehib seçi
mi bitmi,tir. lzmirde 82358 mün
tehipten 70,044 rey vermi,lerdir. 
Bunlardan 33601 i erkek, 36 hi· 
ni kadındır. 

Çifte ateş alınca •. 
Çatalcaya bağlı Karaca.köyde 

oturan Hayreddin araba ile evi
ne un getirmiş, çuvalları indirir
ken çuvallar üzerinde bulunan 
çifte ateı almış, çıkan kurıunlar 
Hayreddinin göğsüne isabet ede
rek ölümüne ıebep olmuştur. 

Lapsekide bir ahırda iki 
inek ve bir mer keb yandı 

Çanakkale - Lapıekinin Çar
daklı köyünde bir yangın çıkmıt, 
bir abrr içindeki iki gebe inek ve 
bir merkeble beraber yanmqtrr. 
Yangın 6 yaşında bir çocuğun e· 
tinde çıra lambası olduğu halde 
hayvanlara saman vermesi yü:ı -
zünden çıkmıştır. Samanlar çıra 
lambası ile tutufmu,, çocuk kaçıb 
kurtulmrya muvaffak olmu§, fa -
kat iki inek ve bir merkeb yan-
mı~hr. 

Kuşadası 
Nasıl yerdir? 

Kuşadası, ( Hususi) - Kuıa

dası, lzmirin tirin ve oldukça 
zengin kazalanndan birisidir. 
Valitile Yunanhlarm İfgalinden 
heyecana düten halk bay Mah -
mud Eaadla Şükrü Saraçoğlunun 
etrafında toplanarak mücahede -
ye ba§lamrtlardı. Bu iki mebusu
muzun iıgal devam eylediği müd· 
detçe yaptıkları hizmetler hala 
ıükranla yadolunmal~adır. 

KUltUr işleri 

lkisi merkezde ve diğerleri de 
köylerde olmak üzere 13 mektep 
27 muallim ve 1500 talebe var· 
dır. Merkezde tahsH çağında olup 
da mektebe gelmiyen çocuklar 
pek çoktur. Bu çocuklar zorla 
mektebe yazdırılmaktadır. Ev .. 
velce daha fena imi!· Talebe mik
darı pek azmtf ! Şimdi birinci 
mektepte 300 talebe ve 6 mual -
lim vardır. Bina fena değildir. E· 
lektrik ve au tesisatı da yapılmış
tır. Fakirlerden 37 çocuğa husu· 
ıi kurum tarafmdan hergün ıı • 
cak yemek ve bayramlarda elbi
se, ayakkabı .ve icap ettikçe ka • 
lem ve kağıt verilmektedir. 

Tahsil çağındaki 700 çocuk • 
tan 320 si devam etmektedir. 

Abbas Hilmi Paşa 
Filistin Kralı! 

Mısırda çıkan bir Fransızca gazete 
eski Hidiv için neler yazıyor? 

lıkenderiyede çıkan lraruız -
ca Reform gazeteı~ sabık Mısır 
Hidivi Abbas Hilmi Pa1anm ıim 
Ji Filistinde bulunmasını tefsire
derek yazdığı makalede diyor ki: 

Sabık Hidiv Abbas Hilmi Pa-
şanın Filistinde bulunduğuna da
ir bir telgraf aldık. Bahri Muhit 
kıyılarında Eriha kasabasında 

bir eve yerle§mİş olması Filistin
lılerce merakı davet etmektedir. 
Vakıa bu kıt mevsiminde Eriha 
iyi .-.ir yerdir. Fakat her halde 
AhLc.s 11ilmi Paşa kışı geçirmek 
için oraya gelmi§ değildir. Kot -
dazür, Nis gibi yerler varken bu
raya gelmezdi. Netekinı şimdiye 
kadar bu mevsimi Nis' de geçiri 
yordu. Herhalde bunun için bat
ka sebepler olmak gerektir. Va· 
kıa sabık Hidiv Mısrr tahtında 
gözü olmadığını ilin etti, etti a -
rna bu bafka tahtlara göz dikme
ıine mini olamaz.Hele Filistin ve 
Suriye gibi yeni teıekkül etmiş 
Arab memleketlerinde •.• 

Sabık Hidivin uzun müddet 
Avrupa payitahtlarında dolatb .. 

Soyadr 

ğını bitiyoruz. Hatta bir defa~ 
Londrada saraya kabul edilftl~ S 
için çalışmış, fakat muvaffak.~~ ıı 
mamıştı. Son defa Romarla go~ 
dü. Oradaki Mısır sefiri, Ab JI , 
Hilmi Paıanm neler yaptıe•11~ e 
laınak için hükümetindc!l ı.ı 

emirler almı~b. ~' 
Abbas Hilmi Paıa b~lk~ de. e 

nıpa hüktlmetlerinden g~ıh~. 
müsaid sözler almı!tır. Lakın IJI 
baştan alıp başka bir b3~ll ,; 
koymak için ahalinin de bi~ h b 
keti olmalıdır. Sabık Hid•" 
çok para sarf ederek bunu yııP'J 
cağını tahmin ediyorsa, biıc:C· i 
danıyor. Çünkü oralarda nüfll h 
olmadığım biliyoruz. rı" 

Bir yandan da Y ahudilt~ 
müstemlekelerini geniıletnıe~ 
tedikleri malumdur. Fakat bıJ 
te kendilerine yardım el.et 
yüksek bir şahsiyete ihtiya~ 
vardır. Acaba Abbas Hilmi I' 
kendi ihtiraslarını tatmin e 
için bu yüksek yardnncı ~ah'~ı 
mi olacaktrr? Öyle ise Yahud1 

den istifade edebilir! 

a 1 a n I a r 
l~lmaf hayat İstanbul Tapu müdürü Bay Rü§dü, diğer oğlu Konya li 

Kadınlar peıtemallarla gezi· Münir, Tophane Maliye tahsil fU• Pedagoji tubeıinden Bay h 
yorfar. Manto ıiyenler azdır. Eğ.. beai katibi Bay Nuri, Bahriye top- Hakkı, (Acar) mütekait fdit 
lence yerleri yoktur. Kadmlar ev- çu birinci mülazimi Bay Mahmud ' Bay Sadık, oğlu birinci nıiil' r 

den eve misafirliğe giderler, Er- ve aileleri (Turamı), İstanbul av Bay Cevad, biri~i mülizıIJ1 
kekler altı ay tütün ekimiyle uf· vergileri çevirgeni Bay Abµıed Reıad, torunu Bay Argun, 6' 
raşnlar, senenin altı aymt ela kab- Muhtar, refikası Bayan Fatma Saide, Sadık, kızı Bayan N 
velerde geçirirlermif. Ferhunda, kı~ı Bayan ' Ha~ika, Bayan Mübeccel, Cevad, (G'~ 

Teftiş "Buğra", Üniversite profeaörlerin. na) Konya Dumlupınar il~' 'r 
Ben buraya geldiğim sıralar - den operatör Bay Ahmed Kemal, tep muallimlerinden Öımaıı ,t> 

da mülkiye müfe.tti~lerinden bir btanbul Ticaret odası Genel yaz.. Oniv-*tc- Tıp son sınıf unr 
zat daireleri teftişle uğraşıyordu. sanı Bay Cemal (Atay), KırıkKa• den Bay Fahri, diğer oğlu 1' 
Şehirde birçok dedikodular var_ lede general Hasan, kardeşi ine• lisesi Edebiyat ıubeıinden şı 
dır. Halk şikayetçi vaziyetinde boluda Bay Ahmed Refik ve zev· oğlu Konya orta mektebi .aıı h 
görünüyor, fakat, hiç birisi de cesi, diğer kardeşi Anadoluhisann nıftan Fikri (Simav) h ,, · 
meydana çıkarak şikayetlerini da eczacı Bay Mehmed Ali ve zev• müddeiumumi muavini Bş.Ydi 
söylemiyorlardı: cesi (Ourudoğu), Beyoğlu kazası lim, (Salgara) Selanik müb3 

Muhasebe itleri yazı itleri katlibi Bay Edip (Türk· rinden Avrethiıarh Bay Moll~ 
men), Bay Kenan (Sertesen), B. gu"' llarından Reşid oğlu Bay ıt• 

Muhasebe memuru bay Hamid 
Mubtaı· (Tura), Bayan Mevhibe Bay Galib, Bay Fevzi, BaY'ıı 

' çahıkan bir memurdur, hayli iş- Jt 
(Ülgen) Galata Voyvoda merkezi hibbe, Bayan Enika, Bay 

ler görmüttür. Yıllık geliri 41.000 S 1 
masrafı ite 38 bin liradır. Mükel- belediye polis memuru Bay Rıfkı kı:ıı Bayan Semiha, .oğlu ş fe 

1 

leflerin ıayısı 608 ve nakdi kıs - (Tezcanlı) hib, Bay Sabahaddın, Bay ft 
mı da 2595 dir ve geçen yıla gö- Konya lplik~i medreaesi mülga dun, Bay Galib oğlu bay d ıt' 

medrese müderrislerinden Hasan ve Bay Re!id (Çagan) goya ı 
re (198) kiti çoğalmı,tır. Mual

biraderi İstanbul avukatlarından mışlardır. 
timleri~ aylıkları her ~Y veril... Bay Bahri, oğlu Üniversite Edebi· . D M hid 
mektedır. Selçuk şosesınde tamı· f kü·ı . t 1 b . d Ah d Hckımba~ı zade r. tJ J ~ 

. • d S''k l yat a tesı a e esın en me 1 ~ı A . M h"dd"n bıl fala ıhbyaç var ll'o 0 e yo U yap• a;wınrtmln1M""'llllllllmın111111ın111""_,""""--1111-"n•nııııu1n• e O{f U zmt U l l tl ~j 
tınlac:ıktır. Bu yol 24 kilometre- bir kilometrelik kaldırım yapbrı- ıonra adlarını Muhiddin ~ti 
dir. 9,5 kilometresi Kuşadasınrn- tarak toz ve çamurdan kurt.ani • başı ve Azmi Hekimba!ı !e 
dır. Aziziye ile Selçuk arasında mıştır. yazacaklardrr. 

________________________ ................................................ ...-.............................................................. a._ ..... ________ .... ______________ ~------:ı--. ,t 

Şopen, Mozar, Vagner, Betho- Karşıyakanın ışıklanna k&r'f ~ ğmda,, yı çalmağa ba!ladım .. 

daha. çevik, yayım her zamandan 
daha çevik, yayım her zamandan· 
daha kaygmdı.. Sesled kalbi • 
min ta içinden, riiyalarımı, hülya· 
larnnı ıöylüyorlardı. Bir gün bin· 
lerce insanın da bu yorgun tabiat 
gibi heni dinleyeceğini düşünü .. 
yordum .. 

h~ir:\Un'un Milll Romanı: 7 
•l••••••••••ılıeUW ............. _. ••• - .... - ............... ~ 

YAZAN : Kadircan Kaf lı .............................................................................. 
Kamanımr bıraktım ve çalış -

mağa b&§ladım •• Lakin iş umdu • 
~um kadar kolay çı1mıadı.. He -
meıı hemen bütün notlarım kırık -
~ı ... Muallimlerim sınıfı geçecek 
i~adar notu ya kemanın yahut us. • 
'.! olduğum için vermi,lerdi.. Ağır 
:crsler bitti .. Geriye yazı, tahrir, 
,r: la, jimnastik gibi!eri ka1mıştr • 

* • * 
Gı.isel -bir yaz gecesiydi.. Tos· 

l.ı.>parlak, cömerd bir ay etrafa bol 
bir J!ık döküyordu .. Batıdan esen 

serin rüzgar, bahçedeki dalların, 

açılan "Hanımeli,, lerin hafif ha • 
fif sallanı§ı, denizin mehtapta par• 
layışı, en güzel aşk serenadı kadar 
güzeldi ... 
Odanın penceresini açtım .. Çi -

çek kokuları meltemle beraber 
içeri doldu. Gardrobun içinde 
yirmi gündenberi öksüz kalan ke
manımı büyük bir hasretle elime 
aldım. 

Yıldızların ve ışıkların kay • 
naşhğı denize baktım. "Ay l!t -

O zaman ihtiyarlar eski güzel 
günleri, delikanlılar sevgililerini, 
genç kızlar başbaı geçen aşk 

saatlerini dütüneceklerdi. Hepsi 
de başsız ve sonsuz bir yaz rüya • 
sında, takvimle ölçülemiyecek 
kad.ır ilahi zamanlaı· ya§ayacak • 
lardı .. 

Hepsinin gözlerinde ve yüzle -
l"inde bana olan tükran hislerini 
okuya<:aktıın .. San'atkann en bü· 
yük mükafatı bu değil midir?. 

ven, List, Verdi gibi musiki ilah- rar çalıyordum. 
!arı da vaktiyle benim gibiydiler. Sağa doğru döndüğüı:tl ı,ı 
İnsanı hayvandan ayıran aşk, yirmi adım kadar ötede be!.,,. ~ 
gurbet ve isyan hislerimi ben de haya1, bir kaç karaltı görd~ ı1f 
onlar kudar seslendirebilseydim.. a·ııtt".J. 

Bu ev bize bitişikti... 1 fi""" 

Dayımla annemin salondan tı
rasaya geçtiklerini gördüm. Eski • 
den kalan bir hisle kemanımı bı • 
rakmak istedim .. Fakat dayımx 

den daha ufak, daha sade. f"f~ 
§İrindi .. Orta halli ve kır1' ol~ 
nnda bir manifatuı·a tüccılf1 ~ ~i, 
ruyoı·du .. Sakin bir karı•'• 0,~ 
yedi yaşlarında iki erkek \it 

- Dinlemek istiyoruz !.. Devam d O 1 rıd'-var ı.. n üç yaş arı b" 
et!.. sanşın kızı varmış.. fsı-ıt ~ 

Dedi ... Yor 
halasının yanında otuı-U 

Bütün coşkunlu~umla devam kollejine gidiyormuş.. ıt/•·i 
Bunlann hiç biri beniı.11 ) 

rumda değildi. 1, 
ğ JJ' ~ . 

Fakat o gece, ay rşı ~etli · 
s~larmı rüzgara vererek . Jt t

j~ııt4" 
körfeze, liyen, beyaz elbisenin 

ettim ... 

Çaldığım parça bitin.ce sustum .. 
Dayım beni tmuaya çağırdı: 

- Burada çal r .. 
l~ıl ı§ıl yaldızlanan 
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*" 1nadalu ve Ruın~li 
·----~iik Yeri kartı11ndaki 

"'ttb . ) adı verilen Boğa • 
llı, UZun ve sürekli mu -

kavakları 

rlt'lft·• 1 ı t~ Uf yer erdir. Bizans - , .. 
ijİlli h •da::ı kurulan Hiyeron 

CSace Ulaundar Prusyas Mi -
iZ 192 ydmda zapetti. 
»-~~ tekrar geri verdi .. 

..... -..~__dara geçti.. Bizaıu 
de 1. Rus'lar zaptettiler ve 

Ce Yaktılar .• 
llt'tiıl 

er, 1350 ele buraları 
.. ,,.... ... _"ek kaleler yaptırdılar. 
~~ buranın adı, (Cene-a._ oldu. 
ill.-.ı. beraber uzun tetkik ve 
· ..:,• deleri olan Boğaz tari -
iti $0k tarihçiler ayrı ayrı 
~r. Tarihin kaydini 

ltr~~ l.Yan eski eserler ilim-

' \111'. ~l'lllın iddiasına ıöre Ar-
at)~· burada (Jüpiter -

•ıd bir mabed yaptır -

(l'•o ) 
~ ra da Kolkidadan döner-
llaeı:- on.iki ilaha mahsus 
lid .ıı dıktirmiıti.. Karade
t era letaici~r buraya hedi
";'eti idet edinmiılerdi .• 

• lr;1•eron bu mevkide (Jü -
auc..l°'} heykeli bulundu -
~ ~ektedir. 
-.,~~ilerin fikrince Jüpi· 

•raın üzerine Jilatiyen 
• )•zdıfımız ribi (Aya -

n ... una bir lôli&e yap; 
~· 

Anadolıı hisarın tlan bir göriinii~. 

ve Karadeniz boğazına nazırdır. { manları vardır. Halkın hepsi o
Her biri onar mil atar balyemez duncudur. Halis yoğurd olur. Ka
toplarıdır. lenin ~arkmda bir konıluJ< onnan 

Kavak kasabası, kalenin cenu -
bunda deniz kenarına. büyük bir 

içinde şehitler, kırklar ziyareti 
vardır. Bu kale halkı Karadeniz-

de Kazak şaykalaı1 görünce ateş 
yakup etrafa haber verirler. Va -
zifeleri buduı·.,, 

RUMELi KAVAGI 

Artık buradan Hiyeronun kar -
şııındaki gene bir ıümrük mevkii 
olan Rumelinin (Serapyon) mev
kiine geçebi.Jiriz. 

limanın sahilinde sekiz yüz haneli 
bağ ve bahçeli bir yerdir. Baştan 
başa müslüman haneleri vardır. 

Bir camii, yedi rnesçidi, bir hama
mı, jki yüz miktar diikkanlan ve 
bekar haneleri, sibyan mektebi, 

bir çeşme sari vadır. Sulan abı • 
hayat misalidir. Halkı ciiınle ge
mici ve bağcı, tüccardır. Hakim -
leri Üsküdar mollasmm naibi ve Bu iki ıümrük yeri araaın·da 

bir zincir konmuıtu. Zincir Kara. 
kale dzdarı hükumet eder. Gece . .. .. • • 
gün'düz bostancı başı kayıklar ile denızden gelen butun ıenulerı, 

.. bil'~ t• be tt' 1 gümrük yerlerine ujratmadan bo-
gezup Aume ı ser s ır. . 1 d. C · 1 
Y kı 1

. d .. .. Jaza yo vermez ı. enevız er on 
az ve ş ımanm a uc yuz ge -

.....,. . i .;..:·k 1 D .. 1 ~ k. dördüncü yüz1ılda Bizanslılara 
ıı.ıı e~ı o maz. ag arının es - . . . ·, 
tanesi ve ahlat armudu meşhur • merbutiyetlermı bldıraralt o"' ka-

d leleri zaptetmitlerdi. ur.,, 
Yoroz kalesi şu şekilde anlatıl • Anadolunun olduğu gibi Rume-

maktadrr: linin de aümrük yeri tamir ıördü 

1~ ftpdan abidelerin biri
ı, .:'kın yerlerde yapılmıt 

'Mit- liht~e tarihçiyi bile ıa-
~ttiıı · Yalnıa bütün bu i- ''"Kavak kasabasının şimalinde 
12t; .,.._Puta tapınma kurunla - Atina nam ( ?) kral binasıdır, Bu-

ve her ikiai de iki "Ceneviz ka. 
lesi" adını aldı. 

l ltiç lll'1enb, lııvı ku e • 
'-Yrldığmdan yapılmış· 

&.t ll.\4 
'1- S•lt • 'Ye heykellerin, aeya
~t' ac:ak gemileri koruyaca

•r.de idiler •. ' ... doı .. k 
~ .. ••agı ve kalesi hak -

1 adc:r~"oroz mmı 'Dır rahibin rna • 
nastırı Yar idi. Yoroz namiyle 

anılmasına da sebeb oduı·. Köhne 
siyah renkli bit kalesi vardır. 

lçinde iki yüz kadar islam hanele
ıi ve yıldırım Hanın bir camii 
vardır. 

Zira Eflak ve Buğdan bir defa 

Fatih, buradaki a'zai ruha • 
niye kaleıini 1452 yılı 26 martın-
da zaptetmif, kalenin bir kumını 
yıktmnııtı. Dördüncü Murad ka
leyi yeniden yaptırdı. Kazakların 

akınlarına boiazı müdafaa için 
ayrıca "Hiyeron" kaleıini de ta -

mir ettird~ 

Rumelideki mabedi Bizaulı -'"'''-:~Jıl önce yazılmıt bir 
~lıtad ' ftla.tı vermektedir : 
~ ke~n bina ettirmiştir .. 

isyan çıkanmşlardı. Yıldırım han 
bu mahalden karşuya geçtikte lar, ilkönce Serapis'e sonra Friç • 
mumeri islam olsun diye ış· bu .yalıların. büyu.·k ilihesi Sibel'e 
kalei metini fethedip bırakmıştı .. ıthal etmıtlerdı. Çünkü Jazon, 

de llıü da düz ve vasi ze • 
~ledirrabba şeklinde metin 
ll' kap· Rıbleye bakan bir 
~acı: Yardır. Etrafı se -
lJ~l ~rr .. İçinde seksen ne
,,.""llln :rı Vardrr. Sultan Mu
~ '9'e ~ canıii ve iki buğday 
~lesi ka adet topları vardır 

Sonra Fatih tamir edip içine as - Ko~k~d~:d~n .d~n~te Hiyeron'un 
ker koydu.. Gerçi hala nef eratı on ıkı buyuk ılaheııne kurban k.
yoktur amma ever asürnane ser f tikten ıonra buradaki mabede ıeJ. 
çekmiş bir gühu bala üzerine meb- 'mit, Sibel namına kurban kesmit

ni, mürabba şeklinde, muhkem bir ti. 

ltı tşr Rumeli kalesine 
kale vardır. Etrafı iki bin adım - Tepede, eıki Mavromolos'un 
dır. Her tarafında kestane or- üstünde fener bulunuyordu. Bu ci-

ı11ı, 
-..dıran h 1 ~-.. .._. aya e ya~ncı ti.. Babamız onu manolyaya ben -

1ıı~le d zetmitti .. 
Or'-daYıaı fısıltı halin.de Şimdi ben de rok silik ve du • IL.--r. ı: ~ 

:'""il manh bir hayal halinde o ıüzel 
......_'ti-.. •• illa Beyler de tırasaya manolyayı hatırlar gibiydim. 

''i~. d' • • • 
S.ı.- •nliyorlar.. Nebatat hocamız bize bu çiçeği 

. ., ' da ı · ı l ......_ ~ •tanbuldan ıel • !ÖY e an atmıttı: 
......_ t-~'be>',a: l . - Manolya, eşsiz bir çiçektir .. 

~·tt e bıseli Selm ? Batlı batına bir fasile kurar .. A • ......._" .... a mı .. 

yette iri bir limonu andırdığı için 
Türkçede "limon çiçeji,, derler .. 
Latince adı • • • • 

Bundan f azlaıını hatırlayamı • 
yordum .. 

Ben bunları dütünürken an
nemle dayım konutmalarına de
vam ediyorlartlı: 

- Evet!.. Ben de 'biliyorum. 
- Halbuki ne lbrahim Bey, ne 

de karısı güzel ıayılamazlar ... 

Fransız -ltalyan 
Yakınlaşması 

Viyana muhabirimiz yazıyor: 1 Fransada, ıimdi, boyuna sili.hlan
Fransız - İtalyan yaklaşması, makta olan Almanyaya kartı, da

Romada Laval'le Muuolini tara • ha serbestçe tekliflerini yapabile
fından imzalandı. Bu imzalama - cektir. 
dan, sonuç dolayında uzun boy - Kimi Türk ıazeteıi ile, kimi 
lu dütünmeden, ltalyada herkes Balkan gazetesinde, Roma anlat -
ve her s:nıf sevinmi1tir. Çünkü maıının yanlıt tefsir edilmekte 
ltalya, - açık konutabiliriz; hal - olduğu görülüyor. 
yanlar buna k12acak deiillerdir -
dıı sıyasa bakımından timdiye ka
dar bir teviye yanhtlar yapmıı, ve 
Fransız sıyasasına aykırı yolda yü 
rürken bir türlü amacını keıtir~ -
memİftİ. Bunun ıonucu, ökonomi · 
ve para itlerinde durumu ııkıntılı 
olan babanın, 11yasal alandaki 
çarpıtmaları yüzünden daha ağır 
sıkıntılara Jüımeıi oluyordu. Sıya-
sal kararsızlık, bir yandan da, Fa
ı!zmin türlü 1öıteri9ler, ıörünüt -
ler ve fenHklerle dipdiri tutmaya 
çalıttıiı heyecanı epey zamandan 
beri yenmiıti. 

Framaya yaldaımak, nk önce 
hal yanın aklına •elmiftir. İtalya, 
bu kararı, MuHolini ile Hitler ara
sında geçenlerde Venedikte olan 
konuımanın hemen arkaıından 
vermitti. Çünkü Hitler, Venedik -
te, Mu110Jiniye ilk söz olarak, 
"Aimanya Antlostan vazıeçe -
mez; bunu biliyorsqnuz, değil 
mi?,, demitti. 

Arbk İtalya için Franıaya yak
latmaktan baıka ne çare kalıyor -
du ! Çünkü İtalya - Macaristan -
Awıturya ırupu kendi baıına 
Avrupai sıyasada kifayetsiz ve cı
lız bir ıruptu. 

Netekim bir Romen gazetesi, 
"Yugoslavya ile Bulgarya anlatı· 
yorlar. Bu, bizim ziyanımızadır. 
Biz Latin kardeşlerimize yaklaıa
hm,, yollu sözler yazmıttır. Bizde 
de Roma anlatması dolayında 
itkillenenler göze çarpmaktadır. 
Halbuki Fransa - İtalya yaklatma
ıının Balkanların ve Orta Avru
panın sıyaıal durumlarında bir 
ayrılıp parçalanma yapacağını 

sanmak doğru olmaz Çünkü Fran
sız - halya.n anlaşması Fransız 11-
yasasının bir eğif İp dön ütü eseri 
değildir; bunun zıddına İtalyan 11-

yasasının duyduğu · zaruretle 
Fransız sıyaıal ağına bağlanmak 
İstemesinin eıeridir. Yani, bu an
laşmada Lavali misafir eden Ro • 
manın sıyuaıı deiil, Romaya ö
zenilerek misafir çaiırılan Franıa
nın sıyaaası hikimdir. 

Hem sonra, öyle sanıldığı ıibi, 
bu anlatma, Lavalle Mu11olini a
rasında Romada iki ıün içinde ya• 
pılıvermit de değildir. Ti Vene • 
dik konutmuından beri ltalya 
Franıaya yakla,nıak iıtedifini 
söylemittir; eier Barthu Marıil • 
yada öımeseydi, bu anlatma çok
tan imzalanmı, olacaktı. Barthu -
dan ıonra Laval zamanında da 
iki hükUmet dı§arı itleri bakanlık
ları bürolarında bu it hazırlanmı,, 
sonunda, Muuolini İtalya dıtına 
çıkamadıiı için, La.val Romaya 
gitmittir. 

Denebilir ki, buıüne kadar duy
ıu a.damı ol~rak kalan Muuolini. 
iç aq.uada olduiu ıibi, artık dıt 
ıryuada da politika adamı Olma
ya batlamııtır. Bütün ltalyanların 
bu Fran11z - İtalyan yaklatmaıın
dan sevinmelerinin sebebi, F aıiıt 
,efin sertliğinin bu yumıaması -
dır. 

Bu anlatma, ne Orta Avrupa• 
da, ne de kolonilerde statüko -
ları deii,tirmiyor. Fransız Soma

Franıızlar da elbette bu yaklaı- liıinden birkaç kilometre kara 
madan sevinmiflerdir; çünkii toprağı ltalyaya ıeçiren çizii ile 

varda imparator Romen Diyojen' -
in kar111 Evdokıiya tarafından 
1067 - 1071 d~ yaptırılmıı Mavro 
molivtiça manaıbrı vardı. lmpa. 
ratoriçe Evdoluiya ıonradan oğlu 
Parapinaı tarafından bu manaa
tıra kapatılmıf tı. Bu manaıtır 
1713 yılında yıkbrılmııtır. 

Trabluı Garp sınırlarındaki kü
çük düzeltmeler, Tunustaki ltal -
y~nların natüralizasyonu itinde -
ki müddet uzatmaları büyük §ey
ler değildir. Adiı Ababa demiryo
lu iti belki bütün bunlardan daha 
ehemmiyetlidir. İtalya, bu saydı -
ğımız i!ierdeki karına karıı, Av
rupada sınır reviziyonizminden, 

Rumeli kavajından sonra eski . . ı kab olmak 
revızıyoncu arın avu -

(Ayuloi) luların limanı olan t · t""r · an vazgeçmı! ı . 
"Büyük liman,, a ıelinir. Burada İtte aylardan beri ıüren bu anlat-
ihtiyar hükümdar finenin sara • ı ma, hiç bir 4eye yaramasa bile, sa
yı vardı. Arıonotlardan Zeteı ile vaı imkanlarını geriletmİf, bu sı
Kalais, Harpileri burada yok et- ralarda barıf durumunu destekle· 
mitlerdi. mit olacaktır. 

(Arka!'iı var) Erman 

maklığın kenarından çekildi ... lb. 
rahim Beyin yanına otururken : 

-Ne ıüzel, değil mi baba?. 
Dedijini ancak duyabildim .. 
Güzel acaba neydi?. Benim 

kemanım mı, yokıa bu nefis ya~ 
ıeceai mi? . 

Baba.11 cevab verdi: 
- Güzel çalıyor! .. 
O zaman ıenc kızın benden 

bahsettiğini anladım .. 

- Bazı kızlar vardır, güzeltik
teı iyle övünürler de ,imarırlar:• 

Bunda böyle bir hal de yok. .. Sa -
hitlen terbiyeli, saygılı, tam mana
siyle kadın kadıncık yetiıiyor .. 

Kartıki tıraıada gene kızın ba
ba~ına sokulduğunu, israrla bir 
ş~y istediğini görebiliyordum. 

Birdenbire İbrahim Bey bize 
döndü: 

......_ .. .,, 1, ğacı limon ağacı gibidir. Nisanda 
S '- '-~hn ıelmiı?. açar, ancak hazirana kada.r yaıar. 
. lıatıaı, ' !.. Yumuk iri yapraklıdır. Açık krem 
,._ tı.._ "· 11tiıi d lb rengindedir .. Bir tanesinin ko • 
it it~ "•1rı1t \, ~ rahim Bey · kusu koca bir odayı, hazan bir 

- Bazan Allahın böyle muci -
zeleri de oluyor •.• 

Y enideİı ıuıtular .. 

İbrahim Bey daha bazı teyler 
söyledi .. İtitemedim... 'Annemle 
dayım konutmağa baf lamıtlardı .• 

- Merhaba Cevded Bey! .. 
Dayım büyük bir nezaketle 

doğruluyor gibi yaptı: . 

- Merhaba efendim!.. Gözü • 
nüz aydın .. Selma Hanımın ıeldi· 
ğini timdi haber aldım. 

"~ dlltc"k ll"1Yorlardı . lfi a..ı ' t\ bn•I- . ·· A bahÇ,eyi doldurur .. Çok güzeldir ... 
' • ...._,.. • ... geçta.. n· U k k ki B 

«11· •- • 1 .za tan o S\nır.. urun veya el 
·r.1 ' "':t 

l' "~"' '"·o- • dokunursa hemen solar .. Kalın 'Ye 
ı a •• ~ ·• lf!f\e c~ 1· . ı.. 1 •· 

$~!, ~l'O\ı , • c ıaı oı- etn y~prakhı.ı·l:.. kuıatılarak bir 
• l~ı. . coeoecek : • · ı '- .. ~:c .1,. Kao~r 1 rp e Daglanır ve suya konuna U• 

it 1 bi,. hebek- ( zun zaman solm1ycbilir .. Bu vazi-

"Atkın çiçekleri,, bitti... Daha 
çalacaktım ... Fakat dayım: 

-Y9ruldunaa biraz dinlen! .• 
Dedi ..•• 
Oturduğum zaman sahiden y04 

ı·ulduğumu anladım... · 
Karıı~aki beyaz hayal de par • 

·- Buıün "Gözünüz aydın!, a 
aittim .. Yakından gördüm .. Eıki -
ıinden daha sevimli, daha güzel • 
Henüz pek ıenc •.. Büyüdükçe da· 
ha güzelletecelc.. Oç dörd sene 
sonra artık evlenebilir .• , 

- .... 

- Tetekkür ederiz .. Hava ıii • 
zel, değil mi?. 

- Çok aüzel .. 

:c Arliut var ) 
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Be.yan Mihriye çok temiz bir 
ev kadınıydı .• Evini temiz tutmak, 
to::r.lara kartı bütün gün mücadele 
ermek bqlıca kayguıunu tetkil 
ederdi .. Arkadaıları onu ziyarete 
geldikçe odalannm temizliiine 
hayran olurlardı, Mihriyeyi adeta 
kııkanrrlardı. 

Bir gün doıtlarından F rtrat ile 
dereden tepeden konuıuyorlardı. 
Söz yeni re11amlardan Bay Gali • 
be intikal etti. Mihriye dedi ki: 

,._ Bay Galib kübik reıim1er 

yapıyor .. Yeni reıimlerini bana 
göıtennek iıtediğini ve atelyeıini 
ziyaret ederaem memnun olacağı
nı ıöyledi. Y ann gideceğim. ,, 

Bayan Fitret hemen abldı: 

"-Böyle bir dütünıceıizlik ya
pacağını doğrusu hiç hatırıma ge
tirmezdim... Bilmez miıin ki bir 
reaaamm atelyeıini ziyaret et • 
mek .... ,, 

"- Mübaliia ediyorıun, kar -
detim. Atelyede bir iki resim gör
mekten ve nihayet Bay Galibin bir 
iki iltifatını it itmekten ne çıkar ? 
Olaa olıa benim güzel bir kadm 
olduğumu, beni çok cazibeli bul • 
duğunu falan ıöyliyecektir.. Bu 

ıözleri her kadın, her erkelin ai • 
zmdan ititebilir ve tebesıümle 
mukabele eder, geçer.,, 

Bayan Fıtrat yalmz: 
"- Sen bilirıin, kardetim am

ma, ben atelyeye gitmeli doiru 
bulmuyorum,, Demekle kanaat 
etti.: 

Ertesi günü Mihriye Bay Ga -
libin atelyeıine gitti. Galib onu 

büyük bir ıevinçle karııladı .. 
Mihriye atelyedeki koltuklardan 
birine oturduktan ıonra Galib: 

"- Müaaade ederaeniz gidib 
evvela ıize bir kahve pitireyim .. ,, 
Dedi ve atelyeden çıkıp mutfaia 
kotlu. 

Bayan Mihriye atelyede yalnız 
kalınca resimlere bakmadan ev -
vel, huyunun ıevkiyle, atelyenin 
temiz olup olmadığım tetkik etti, 

iğilerek koltuğun altına baktı •• O
rada kimbilir ne kadar zamandan 
beri kalma bir toz tabakası görün
ce fena halda asa biletti ve hemen 
yer'nden kalkarak doğru mutfaia 
gitti .. Resaama: 

"- Atelyentz ne kadar kirli!.,, 
Dedi .. Ben orada bir ıaniye otura-

mam. Pitirdiğiniz kahveyi de içe
mem.. Atelyeyi evveli temizle • 
mek lazım ... Bana bir kova, bir 
ıüpürge, bir tahta bezi veriniz .. 
Haydi çabuk olunuz!.,, 

Bay Galib taıırdı.. Hizmetçi 
kadmın bir iki gündenberi gele • 

mediiini, ve zahmet etmemeıini 
aöylediyıe de titiz kadına lif an· 
latmak kabil olamadı. 

Bayan Mihriye kovaya ıu dol • 
durdu, ıüpürgeyi, tahta bezini a. 
lmca doğru atelyeye gitti. Orada 
resimleri örtmeğe mahıuı olan 
ıiyah berler<len bir büyüğünü ön· 
lük gibi beline bağladı, bir kü • 
çüğiyle de batını sardı, kanapeyi 
ve koltuklan bir kö,eye itti, san • 

dalyeleri üı üıte koydu, tablo ıeh
palannı kapmın önüne dizdi ve 
3teJyeyi süpürmeğe ba§ladı .. 

Resnm Galib iıe bu esnada 
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Biz Roma anlqmasım Tuna 

~-------'!"""..---,.. havzaımda yapılacak bir çahtma ,... K U R U N · birliğinin esası saymaktayız. 
Romanya, bu itilafa bütün ıa· 

GUlıdellk, Slyuı Gazete • • •1 . . k ed k . F 
t1tantıuı Ankara caddeat, f v AK.iT} 1UfdU mımıyetı e ııtıra ece tır. a • 

TELEFON NUMAKALAKI: kat bunu yaparken küçük anlq. 
Yazı lfler1 teıetoou : ı.ıaıe mamn ve Balkan anlatmasının a• 
ldare telefonu : ı.ıa10 

reıgrat acıruı : ı.taııtıuı - cVA&ITJ zaıı ııfatile giritmit olduğu taah· 

:;.~:11: ıcu~~';;r;~;.ı::ıı ı bütleri heıal.a katacaktır. 
rurkıye e:cn~bl ' Küçük anlaşma ile Balkan an-
1100 Kr. 1700 "' 1 Fra .,~0 • ••MJ • aşması ve nsa iJe olan ittifa • 8 aybll 

1 ayldl 
l ., .... 

ıoo • MOO • kımız harici siyasetimizin esasını 
ıoo • soo • teşkil etmektedir. 

iLAN Ct!IU:'l'L&KJ: 
Ticarl UID.larm UAn •yıfalarm~ lan· 

timi ao lnlnlft&n baflar. mı .ayıtada 230 
ıruruea kadar çıkar. 

Ba,uk. fUla, deYUDIJ ll&D "'9Dlere alt 
ayn temllat •ardır 

Kalmll llllnlarm btr uun 10 lnln>ttur 
llUC,.'Ua ILANLAK: 

Bir detuJ ao. w cıc•am DO. uc: det&111 && 1 
dört defUI 75 ve on deta.ırı 1110 lrun11tur 
Oc: aylık llAD nrenıertıı btr defuı mecca 
neadlr Dftrt aatm gec:eıı Uıtnıarm fulll 

ntll"!An ~"' kuruştan be&ıp c dlllr 

Romanya ile ve Sovyet Ruaya 
ile Fransa araımdaki doıtluk, bü-

1 
tün bu ittifakların normal bir su· 
rdte faaliyette bulunmalannm zı· 
manını tetkil etmektedir. Bu itti -
faklar, hiç bir devlet aleyhine mü
teveccih değildir ve Avrupanın 

bizim memleketlerimiz tarafmdan 
İ§gnl edilmekte olan kısmında 
ıulh için birer teminattır.,. 

Kadınlar Adası 1 
Ya7an: Gerhard Hauptmann 

78 
" -Bu hal bir uykuy• 

raiyor !.,, dedi. Çünkü La 
gözleri minaıı anlatıl 
kadar derin olan bir bakJtll 
şe doğru dikilmiıti. . 

Muçi vazifesinin neden 
olduğunu birdenbire anladı.
kadının vücudu henüz 
Muçi nazik parmaklariyle 
gözlerini kaparken ailadf·· 

Tavuı, içinde bulundui' 
kenliye naıd bindiğinin I~ 
kında delildi .• Ayni z&Jllall"": 
odata'yr da tafıyan o gelllİ, 
Okyanoıun dalgaları iİ 
çalkanıyordu. 

Tavuı, kadınlar dağınJJS 

ainden çıkan alevi ıeliınladlo' 
nlık iıtirabı ona göğüs d 
riyordu .. Kendi kendine 
ki: 

u_ insanın en ıevdiii _ .... 
lardan ebediyen ayrıl..,.. 
müthi! bir ,ey! .. Bunu aıı il' 
kadar büyük bir itkence .e 
nbiı kaldırmak için yapı1" 
teıebbüı bu itkenceyi o 
arttırıyorki itkenceyi haf 
için kaçmaktan batka çare 
yor.,, 
Tavuı böyle dütünürkell 

iıoa tatlı ve yumufak bir ~ 
ıetti.. Bu 1e1 Rukmini iıllliıl' 
lüyordu .• TavÜı ıahilde 
binmit bir kızm kendindeJI 
bir halde baiırdığını ve 
hareket ettiği noktadan ~ 
denize doğru ıürerek kaJ"' 
mek utediiini o anda gö~ 

Bunun üzerine Tavut 
kunetli elleriyle dümene 
ve esen hürriyet rüzgi.n 
titirerek kayığı oradan 
trrdı. , 

S O N 

-- B<q tarafı birinci sayı/ada ı dığı fık~d.a fÖy~e diy~r; 
nıevcud olan rekabet vaziyetin ıan Meclııındekı bahnY 
halli meselesinin 1936 senesinde yonu gayri resmi olaralı ;. 
toplanacak olan V qington deniz bu meaeleyi tetkik ve taP'.., 
konferanıına bırakıldığı söyleni • cek olan meclise heniiS 1'I' 
yordu. ki evrak reamen ıelmit 

Bununla beraber bu Akdeniz yor • Romada yapılan it~ 
meıelesinin ltalya için olduğu ka- riyeye aid kııımları üs~~ 
dar Franıa için de ehemmiyeti efkir etmeğe ba.flamıttd• , 

pek büyüktür. Bilhaısa lta1ya hü· Cour Grandmaiaon Fraıt-' 
kUmetinin geçen yılın aon günle- t&lya arasında ıamanıell 
rinde 35,000 tonluk büyük bir kalınan ıekil daireıiod• 
zırhlı intaıına baıladığı anlatıl • bahriyesinin yaptırın~ fi 
dıktan ıonra bu ite verilen ehem- ıemi gibi 35,0CO tonlulı" 
.,.;yet de o niıbette büyümüttür. geminin ıilahlan ile 111..-.. :1 

O kadar ki bu geminin yapılması· _ 11 ., .. 
lar ile mücehhez olataP . 

na batlanınca bazı Franaız gaze- d' 
inıasma bqlanmasıııı 

leleri: ''Ya İtalya ile ittifak ede • 
lim. Yahud biz de onun yapbiı tür. Bahriye komiıyoo11 . 

gemilere kartı yeni gemiler yapa· tibarile Bahriye N~:'d•' 
hm. Y okıa Akdenizde mevkiimiz Hariciye Nazırı Lava 

1 
• 

ııfıra iner.,, tarzında neıriyat yap
unılardı. 

Dün ge~n Avrupa poıtalarm· 
da gördüiümüz maliimata göre 
Roına.:la Mu1101ini ile Laval ara• 
ıında göıütülen meıelelr aruın • 
da Ak~cniz meıeleıi de vardır. 

Hatti bl!rada verilen karara göre 
Fransa hükUmeti de bu def& 35 
bin tonluk bir zırhlı yapmaja ka· 
rar vemıiıtir. 

Maten gazetesi buna dair yaz• 

rck bu gemi inıuı ınet"1 

kGmetin proıramı ve 11 ildi ' 
ne olduiunun izah ed 
teyecektir .,, 

General Cevad, 

len damadı General 4' 
h . . T "ki __ ... iiSI-~ u açın eın ye .,._... ti' ... 
ym yirmi ~inci ,U0~d 
mazmdan ıonra 111e".ıtili'' 
caktır; iıtiyenler ıe• 
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ÇilGIN.KAN 1 • 
Filminde Zevke Aykırı Ge en 

Cihetler Çoktur! 
l"o~llabeUa ile Şarl Buvayenin 
~f~ ~,rkları "Kervan,, filmi, bu 
''I k Çılgın kan,, ismi altında 
FrPe '' sinemasında gösteriliyor • 

anııı.... .. l .. b" d kıl 
~e b ...,., ıoz u, ıraz a tar ı 

~ol ınusikili bir film ... 
ke act.riıtanda bir Kontesin, iyi 
ıarı:a.n çalan bir çingeneden hoı -
ha a. aı_ı, onunla evlenmesi ve da
d Ynı odada sabahlamadan on -
d:~k0iuyarak, kendi gibi asil bir 
ıtb· anlıya, amcasının oğlu olan 
~te ısınması, üç günlük bağbo-
li~· ~ d:vresinde evlenen kızın ev
in 

1 a.grnı bozub değittirmesi ! .. 
~.filınin mevzuu budur! .• 

çin ıl kadınların keman çalan 
la.r Kenelere kartı temayül duyma
kt~a.Yol~ndaki mevzular, şimdiye 
~ r bırçok filmde yer tutmuı • 

t. 

._: ~lnıı filmde, değil, güzel 

0~ tların muhtelif sahalarında 
~\la Ya konulan eserlerde, bu mev
deı/••tgelinir .. Nitekim' bu film
b-1 hı .ıııevzuda Meltiyor Lengyelin 

r ık· '-! ayeıinden alınmıtlır. 

~IUıl e"zu, ınuhtelif safhalar, uy -
la. d uktan ziyade uygunsuzluklar· 
lia. ~ludur. Hikayeyi okumadık. 
İtihıı ı°lduğunu bilmiyoruz. Bu 
tt ar a filmde aslından ne dere • 
~e_kadar uzaklaııldığını kestire-

Yı~. 

yutuılarmı, kemik yalayıılarmı 
göstermeğe, sanki pek hof man ~ 
zaralarmış gibi, okadar sık ve çok 
yer verilmiş ki .... Sonra, prab ol
ması için üzümün fıçı içinde yal • 
nayak eziliıi, eskiden fırınlarda 
teknenin içine girerek ayakla ha
mur yuğuran hamurkirları -göz (). 

Annabella Ve Ayna! 

PATRON 
olsaydım! .. 

:;: =-= = ~ 
:J~ dWş .• 

"Türk,, sinemasında bu hafta 
pek ho§ bir komedi filmi var. Bu 
film, ':Patron olsaydım .. ,, iıimli -
dir. Fransızca sözlüdür. 

lstanbulda da sempati uyandı
ran sevimli artist F ernan Gravey, 
otomobil fabrikasında çahıan ve 
içinde patron olmak arzusunu bes
liyen bir itçi delikanlı rolündedir. 
Bu hayalinin hakikat olacağına 

pek o kadar inanmıyorsa da, oto -
mobilleri sessiz iıletecek bir alet 
bulduğuna kanidir. Yalnız bir aer
maye sahibi önünde ıu tecrübesi
ni bir yapabilse! .. Ö zaman eline 
bir hayli para geçecek!.. itte 'bu 

, delikanlı, hoı bir rastgelitle hem 
para ele geçiriyor, hem de patron 
oluyor. Battan sona kadar, birbi
rinden hot safhalar, seyredenlerin 
zevkli dakikalar geçirmesine yarı
yor. 

Bu Fransız komedi filmi, birçok 
Fransız komedi filmi gibi sulu, 
cıvık olmadan ortaya konulmut 
bir filmdir. Tıpkı Alman komedi 
filmleri gibi ..• Öynayıt ta öyle i.· 
henkli, anlatmalıdır. Filmde Fer
nan Graveyden batka Maka Derli 
ve başka bir çok artist, muvaffakı
yetle oynuyorlar. Kadın rolünü ya· 
pan da ince, zarif, güzel bir yıldız 
olan Mirey Balindir ! 

& g - KURUN ~1 İkıncikanun 19: • ~ 

• 1 m 1 er ı • • 
/skandal, Sinemada! 
Hanri Balayın Eseri, filmde Nasıl? 
"lıkandal,, Fransız ediplerin - ve Gabi Trike, pek hoı oynuyor· 

de;.-ı Hami Balayın bir eseridir. Bu lar ! 
eser, Fransada ve batka bazı mem Mevki ihtirası kaygusu ile hu· 
leketlerde alakayla ıeyredilmit, nalan, kendini seven ve kendisinin 
sahne üstünde devamlı surette de sevdiği kadını ihmal eden bir 
yer tutmuıtur. Vaktile buraya ge- koca .... Bu ihmal tesirile günün 
len muhtelif Fransız trupları, birinde tanııtığı bir erkeğin kar -
"Fransız Tiyatrosu" nda, Hanri tısında zafa düten, fakat kendini 
Batayın diğer eserleri arasında, bu 1 çabuk toplıyan kadın.. Bu kısa ıü
nu da temsil etmiılerdi. ren zaafın üzücü, aile kurulu§ unu 

"Sumer,, ıinemaaının bu hafta sarsma tehlikesi gösteren akisleri 
gösterdiği "!skandal,, filmine, it • ve nihayet bütün tehlikelerin bir 
te bu bahsettiğimiz sahne e.erinin tarafa atılması, rahatlamş, ferah· 
mevzuu, esasdır. Oynıyan artist - layı§.. Koca, kadının geçirdiği 
ler, Gabi Morley, Hanri Rolan, buhranın, zafın sebebini kavrıyor 
Jan Galan, ve ufak rollerde bat • ve ayağına kadar gelen ayan aza
ka bazı artistler ... Bu arada küçük lığını teperek, dört bir tarafta a -
Mirta ve Gabi Trike de var! kisler bırakan "Rezalet" e aldırıt 

etmiyerek, karısını gene kolları a
rasına alıyor. Bu arada safha saf
ha ruh tahlilleri ..• 

Film, Fransız filmlerinin "His
st,, denilenlerinden çoğu gibi, sah
nenin tesiri altındadır. Zaten sah .. 
ne eserinde ağır yürüyü§lü olan 
vak'arun filmde ortaya konuluıu -
nun, sahnenin tesiri altında oldu -
ğunu söyleyitimize göre, filmdeki 
vak'a yürüyüfiinün de böyle ağır 
olduğunu söylemiı oluyoruz. Bu
nunla beraber, bu ağır yürüyüt, 
filmi seyrederken bir dereceye ka. 
dar mahsüstür. Vak'ayı hareket • 
lendirmek için filmde yer yer sah
ne değiıtiriılerinden istifade edi1-
mesi gözetilmit ve bunda olduk
ça da muvaffakıyet elde edilmiş· 
tir. Bu itibarla, vak'a yürüyüşünün 

{------------....----------

~ Şiıttdiye k d ·· 1 .. t•• ı·· · a ar tur u ur u eaer 

nüne getiriyor. Gerçi filmde Ü· 

züm ezenler, çalgıya ayak uydu -
ruıla tepinen kadınlar, ama ne 
olursa olsun, ayak, gene ayaktır 
ve ayni zamanda çıplak bacakla· 
rın görünmesi, tiksintiyi giderme
ğe kafi gelmiyor doğrusu!. Bu gö
rünüıleri unutuncıya ;kadar, insan, 
kolay olay farab içemez. lJtah 
l<apalan görünüı1er! 

fllll!l11!1911 ... !lllml!l~ ... ~-ı--~----...... ı ağır olduğu hükmüne varmaktan
, ın fi 

old ,.. 1 ille geçen mevzularında 
~e ~~u gibi, bu hikayeninkinde 
ltlq ır çok değiıiklik yapılmıf ol • 
1111d 

1
' kuvvetle muhtemeldir. As -

"lJt..~ naaıl olduğunu bir tarafa bı
tiL· 1?1· Yukanda itaret ettiğimiz 
aa.~~tlındeki mevzu, muhtelif 
ttın ar, uygunluktan ziyade uy -

~Uıluklarla dolu bir haldedir!. 
lltn hu •öıleri, bu çqid bir vak'a· 
~i •kiki hayatta olup olamıya -
~ 11\t arattırıp da, böyle bir araş
)Otu arıın neticesi olarak söylemi -
ha.Ya~ Böyle bir vak'a, hakiki 
FiJrııde~·da hazan olabilir. Lakin, 
't!ği(, 1 ıafhalan takib ederek 
le~i ••• Dolayıaiyle, vak'ayı fan -
etj~;İ°° ~~Yır, bir grotesk mahi • 
1~1 t \~0z Önünde tutup, bu e
dlki ~~.:!ı ettikten sonra, yukarı -

8 e varıyoruz! 
'- ll'ot k ~ ea vak'a da safhadan 

d~ .. ~a ıeçiılerin aklın kabul e
h. tt tarıd l 
"'ttırnı k a o up olmadığını a -

"'ahiy ~ da, vak'anın grotesk 
)da"- · 1~ 1 noktasından yersiz sa -d ı:>ııır Z , 
• ~ol · aten bizim de etrafın • 

ll)lll aıtıcımız uygunıuzluk, bu 
'"~ nıuıluk d .. ·1 ::cluktur egı , zevke uygun -
tliıellit· · Muhtelif safhalarda, 
\te Jc· ı ve teın· l"'"" . k·nı· .. · 
a .... ttlilitin . t")ı~ ıgı, çır ıgın 
~ıy0.. 8. 11 1 a11, zevki hiç ok -

1 •• ıı·k· "•tla t''- .a ıa, kaçırıcı tesir bı-
q· ' •~s·nd" · 

"'n trotesk· ırıyoı .. Bir mev • 
~ırlııaJc •nde, bu cihete de yer 
Q'~tlla hu•~aırna göre bir icabtır. 
a'dı,, ~e"k erecede hudutsuz ileri 
~0leık _ e zarar getirir. Zevk, 

S•le ~e"ıut d ~ r., Çiz ar a da bir hudud 
e~2 l'rıe:ı • 

tıj \lu au veya çızemezse, 
tl h ıeJ 1 , 1 • 

t er ha . an at ar çerçevesı-
l'a. naı b" · • • 1 .. ~tan b ırısı ıçerisinde or -
~ ~ u notadan menfi hü -

Diğer taraftan, Şarl Buvaye, 
bu filmde kendine uygun rolü 
bulmut değildir. "Atmaca,, fil • 
minde "Harb,, filminde ve daha 
bir c;ok filmde ağır rolleri kolay • 
lıkla kaldıran bu kuvvetli artist, 
"Çılgın kan,, filminde okadar ha-
fif bir rolde ki ...... Esasen onu ge-
rek sahnede, gerek filmde zayif 
bir artistin yükü altında derhal ezi 
leceği ağır rolleri başarır bir va • 
ziyette görmeğe alııkın olduğu • 
muz için, bu rolde yadırgadık. 
Böyle bir mevzuda böyle bir rol 
alması, hic; de yerinde olmıyan bir 
§ey! .. 

Annabellaya gelince, o, bu film· 
dekini andıran baıka roller de 
yapmıtlır. Yalnız, onun bu film • 
de baıka filmlerindeki kadar ho • 
ıa gidici olmadığını kaydedelim • 
Nasıl hoıa gidici olsun?. Zavallı 
Kontes! O bile çingeneler gibi, 
yediği §eyle beraber parmağını da 
yalamadan, yediği ıeyin lezzetini 
duyamıyor .. Hem paı·mağını yalı
yor, hem de böylelikle, yediğinin 
daha tatlı geldiğini kendisi söylü • 
yor! 

Gelelim filmin musiki kısmına .. 
Filmde bol bol 'Çigan musikisi,, 
var. Tarzında hoş musiki ve bol 
bol... Bu musiki bolluğu, filmin 
lehine midir?. Hayır!. Nağmeler, 
o kadar üstüste, o kadar sürekli, 
okadar çok doldurulmuş, ki ku -
laktan dolub dolub taııyor.. Ho! 
musiki, tüphesiz ki böyle bir fil • 
min lehinedir. Lakin, bunu da 
hesaplı olarak harcamak, musi • 
kiyi de yerinde ve yolunda, he • 
sablı ara verişlerle dinletmek ge· 
rektir. Bir film, böyle geliti güzel lıi'~l ~~rı ltl•lllrıalıdırJ 

ıt ~ • e er· ... 
'llt,\~lll, tt ırı ıgrcnç aç gözlü . musiki baskınına uğratılınca, k~ 

'"'· a·· .. ~arçala.rını elleri, l lak, yeknesaklık duyu§ una kapılı· 01
U•leri yağlanarak yor, yoruluyor ve artık musikinin 

lstanbulda ötedcnberi kendisine 
kar§ı hayranlık duyulan biiyiik yıl • 
dızlardan 1.,il Dagoı·crin, son sene • 
/erde , ·eni bir filmini göremedik. O· 
nıı sevenler, bu mahrumiyet ~erisin· 
de, ancak eski filmlerini tekrar tek· 
rar görnıcldc aı•unuyorlar! 

/Ialbuki~ bu yıldız, sorı birlrnç sc· 
rıc içerisinde birc;ol~ film 'çcl'irdi. 
Almanyacla, Avusturyacla, diğer Av· 
rupa mcm1lrkt>tfcrind<', Amcrikada 
bu f ifmlrrdc oynayı~rndan takclirlc 
bafısolımdu. llcrycrdc lıararctli ala· 
im uyandırdı. 

Dolayısile, bu miistc.sna yıldızın 
yeni filmlerinden birka,ının bu 
mersimdc buraya da getirilmesi, pek 
i!;abntTi bir luırt>l•<>l ofurl 

zevkine varıt hassasiyeti azalıyor. 
Eğer bunun böyle olutunda tered· 
düdünüz varsa, derhal gidip tec -
"b d" . ' ru e e ımz ... 

sa, oldukça ağır bulunduğu bük • 
müne varmak, daha yerindedir! 

Gabi Morley, filmde gene ken
disine uygun rolü bulmuıtur. lç'Ii 
oynayıfı, sürükleyicidir. Hanri 
Rolan, "Demirhane müdürü" fil -
minde daha kuvvetli bir mümeasil
di. Jan Galan, kafi derecede canlı 
değild;r. Minimini artistler, Mirşa 

lstanbula c.skidcn filmleri sıksık 
getirilen yıldızlardan biri olan Kc· 
tc Naginirı, geçen sene yalnız bir fil
mi, o da sudan bir filmi gelmişti. 
}' al.·mda bu. yıldızın bir filmi gö ·tc
rileccktir. Ondan hoşlananlara miij· 
de! 

Gençlik Arzuları, Zevk 
Veren Bir Film! 

Marta Eggertin, bu menimde 
lstanbula bir hayli filmi geldi. 
Şimdiye kadar gösterilenlerden 
baıka daha gösterilecekler de var. 
Galiba, bu gidiıle bir hesaplayıf, 
bütün bu mevsim içerisinde ls -
tanbula en çok bu y:ıldızm film
leri geldiğini gösterecek! 

"Melek,, sineması, bu hafta 
bu yıldızm "Şönbrun rüyası,, i · 
simli filmini "Gençlik arzuları,, 
ismile programına aldı. Bu film
de Marta Eggerllen baıka oynı -

yanlar Hilde Koller, Yuliya Ser -
da, Herman Timig, Hans Yun
kerman, Ernst Verebes.. Bütün 

M n r t a 
l g g e r t 

VE 

Evinin 
Bir 

Köşesi 

bu artistler, küçük küçük rolle .. 
rini kolaylıkla oynuyorlar. Al -
man filmlerinden çoğunda oldu
ğu gibi, ahenkli bir oynayı§ ! 

Filme gelince, Almanca söz
lü ve §arkılıdır. Hoş bir musiki, 
hesaplı araveriılerle filme refa -
kat ediyor. Operet çeınisindeki 

filmlerde sıksık rastgelinen basit 
bir vaka, safha sürprizlerile bes-
lenerek, bu arada temsil, tarkı ve 
musikiden de kuvvet a1arak, se • 
yreden zevkli bir zaman geçirti
yor. Küçük çapta bir film .. Lakin 
tarzında muvaffak. 





"Vommuo (~) 

Esoı 'ıH t ~ıı.<es .ıcqpunı~neqnı (;) 
.ı;ıJ;ıı 9 ... d!p; ıcJ;ıA :ril?d ınsnA uq 

-o !4:ıt. 
·~p ;.,.ı~ı4aq l{ıqn 69 eıı:Amı 68 ·oN pa:ı 

tlıtızıtmw un.<ınunH IUeA!a (E) ... 
~.ı;ı~nq l?p UVA!O ".nlintio'l VllVA!P 
!l~ıı !P uıs.ıaA tt1W11.nıd wızıq !ıp(ll au!~ 
~1/11!!1{ !1fuıapew .ıaı!.J:>5!lJ:> A ·qiıwı• 
·tlj ,1,·°';).o)P! "P!S !iV uupunŞnpıo l(lld 
•td ·~d 0

'Pl!(lo.C v'nquuııı 1p.ıaA .ıvp.1 
!l'\f '.ı ıa.<!paq ~ına wv.t'l! u.nııunq upıu 
;ı'~ tııı~ını vuıuv.C U!S!a& !iV papı:pp.8 
~ı l•ı ruıil!fl ut5ı vcw.nq.m" ıuuvıhq . "'l• -, . . -. -. 
~ .. ~ n.ı.'ej ~p'CW>jı5 uvpu.ıo ıapp~w 
•«il ;ıA • 

~"' ıpuı.811 OAIWlT.> .ııq !q5uw VhcJ •:tla tim ft • • -, 

10 anq vuo 'f3.Wpauuvz nun~npnp 
.~:.;~ unıehd au!tO>Ulfa.8 U!.mJa nq .avı 
~· 1)1 ·n1do11 .ııpUill.<nt .ı!q ~uıurre 
·~ 11 !-ZaıaJ!ZllA vı dnp5 v.<v.nr:ıı .nııin.\ -.., •rp 
~~ .ıapu~B inAw5 !11! a.ıı.<•za:> a.ıaz~ 
·ftın~:a nıı.ıvıivq uıı!a.ı .:ıa~!P uvıo ı.ıaı 
~tt 81>trızısıvvıı :>[! U;.>!S !iV ·ıpaw 
•11~ ~.ııq zııeza:> ıu~l',zıırnıı uru 

9Uop .ıı.<eza:> wıqe.ıqı uvııns 
.ı..:ır (g) ·ına wn:rno apı_rın 11.ıuo:. 
•1 -ı11d . .. , .-;..., 

"!>• :' !ı:>ıp.roq 511.uu .aıq JfVJn 11un 
·rp.lJ~!~ Zo~) ııvwuvuop ııuvwso lV>fV.:I 
·ııı() !.la1a.<1eA2i ueunınq ap!-1'"\ ap 
1'ı 111>.ııpuanaAAn'f '!Ha .qwvı qvw!11 
'9llrı ( !.l'eJııııı 1°d aıt!1'W PU1?.1~) ·..ıa1 
'll~p el~al !.t:>1ı>.<1uAgl 8ll1'W uvpni>fll 
·.ıa,; ,.11 .. ın.ı28 aA .ıaı•!PVA1U{ lle'fIJ 

tı!tı!l~ tıııaır Qı.<ıııAuıop 'fquıll.mı !-!!p.ıaA 
~SO·ı ~~aJ v.tuol"V •.ıaı!P!.<er.>:> (S'79I 
~ı.uı~· ~ln!qa.& ıı) ( J>) !P-<!B .ll![l!J!q 
~~,.5 µ\?.ıawn d!~ol ı.ıvrea.ııpe'l aA 

Q;ılf! a a.nrd zppı unınıqc.ıı aA ınunı 
·~ P"!.ll?AuN vwuvuop aA ·npunıo 
op~~:ıauıiaı.ııq V[Un.Cvuınq !.Cemuvuop 
--q,ıS N dıuuı.ıız1nı uruı.repp:>e> q.rnn 
tıısr 4 !'!PVA1U( !.f3~U3('ffiA vA11lf8W 
''ı · 'fl?aı ıte:>o nq ıi.ım( vuuuızn.u-e 
·ıııa~0 ıi.ılllf 1>u!-1anwa! qu-ewıo U!lJp 

<~> ~1;!?• l?11vw 'W!llv.ıqı uvııus 
• l11~A ö>p ZS()J vhcf pttnA_ "lp.ltnj 

~Ot~!~ 
SZ 001'1 m111mq :ı.Aayt?q~IW'Cp ıawıp:w: 

!sA;qı:ıt.<:>q .ıı.<ez;:> 61 l?JIAn 68 'N µa• 
.J;ıp =>WUJ1ımw unAl?WnH IUl?A!Q (Z) 

UOWWl?.10 ( ı) 

-r5 u-eıınqqvw L<uhd Jll•nA a.nı5!q •A 
(Z) •npıo !.Caq.ıaı.<:>g ri-ed p:>Wt{:JfN l'" 
-.ına 9'.1!..l.,A ·.ıaunaıdvq (•~'Ul'! .wı 

•11.nrdwı) 9U!l:>l\'ll'f UltJtns dnını IA11fed 

.ıal!.ıa5!u;, A •ıpfı5 ue.<ı! ap.J!qak eAuoı 

uaı'tnpu2p a.ıı.t11za:> v\vd 1nınA 

( l) •ıp.ıeı~ıwvtJL<11z 'fad "'P 
uı.nıpıd•-' .nııuv.<s! ız11q Aa\!(!qV}I "lf'BU! 

-(1!'1 Jlııu•ııns n'ln}I v.ruot uq>uns 
"!U!8 ..ıvpq auHu1q30" 

>f1L111'105 auıı19 ıevı! ıuı.nı11L1nq eied ın• 
·n A •qiıwvwpıJf !.ıa11a.\.ı\nJf !11H 'la.ıa.ı!J 
'fl1U11Winp 1tUU\1(1l-IV :>A lıwır.ıAe uapU!.f!C{ 
•!.f!q neqıı •pe.ıı• nq vpu1'ııueııns nlfl'}I 
·.nıit}de.< .18(11Wiıd.ıl!5 !Ilt>A!'Jl?JJ'?Anw 
ö>p ıaAAnJ1 !'il r.>ff ·ııirwvuo.A 1aAAnlf 
.ı!q vp uvpv.ıv'l 11'hıd 1nın A 't!f8WV\lW 
·ıpııdv.< lvA!'tAaı uapzıuap u!5! 'll:OJ 
-uww~n ef!npoz apupau!5a.8 'f.IVS UV(O 

snw1n1nı uepuıre.nı1 •-<!'fb aA 'luUJ\laı 

-..ıo.< ı.<vied •!pölwuaıu!P !!-1!!%9. nq 1ınp.:f 
1pawaıı! Jf:>WJ!21 sıa.ıapa aınnpq !U!laA 
•!roıwı uap"!,!Pn'l ıuı.Şv:ıv.<uJn a.raııal{ 

-vıa1 'l!!.<nq apuypq 'l'!lz~•4!'f8JreAnw 

vivcJ ·!ı•rw.ıaA .re.mı au!•aml!l!C{ !i! nq 

d!P!a 1VZZ!Cf unnıhd l"'n A aA <>u!'f AH 

lt>Mn'f .ı!q ıi.nnı a.( (!lV uqı) nnı'[l'S 

mın)I •uvA!P ap ( ısoı - 1"91) 
•qitaı 

-ıv.Şo~ 'l•ızıtwvz!lu! uapu~!P~!.lu !NJ 
·tııv u!.la'lı• aA iruq.m 'flpliiLmf P{:>p.t<>5! 
'i!W<lWU9.1 lU'eAI! mqv}I 0 nP.IP.Pl9. !trl 
U!C{ Z'lllO ap.l!AVZa;:) tıqaA apu!5! eua• 
Sn n2 •ıp111ivq •~vmhrıop ınunnnıop 

zmnı.ı.:1 ;>ua8 vpuı.req8C{'II! !'auas tsOl 
- ttSl) 'JV:IUV ·!pauııpn>za.3 vunmııoa 
"TIPl2 9."!li!~ ;>p Zt79l ·npu~p ioq vp o ap 
ô>I! !H!8 a.qA1?Za:) al! &J!DA !iL<• uomaw 
-ıuow ap 9.At2W op (lSOl - l"9l) 

ts,~~=,~~~==-:=============r:::":=======o~---=-------

~61 

~=~===-~-----==---------=--t\i cıı d · 
ıl...ı; ı. Freuij dl b• · • . • • 
-.ıtet F J • a ı ınsının nyaaetm -
~ r.~sız heyeti Ksaıda ticarethane 

~İd ~~ lllÜsaade almağa gelmiılerdi. 
~Cate~"·~la müzakereye giriıti ve 
Cij l::· .

1 
enın açılması için on dördüı>o 

it "' ı e b. l'b ı,· •r muahede yaptı. Binaena-
~ 1~ çete reisi hükümdar oluyordu. 

t~;l'ln l~d bundan ıonra Faı Şf:brini ele 
~'ege. salrıtı. Şehri birkaç defa mu
~'h tlli. Lakin mağlub oldu. Maa· 

~~rnıtdı, nihayet (1077-1667) de 
~ etli oldu. Şchire girdi. Sultanlığı 
'th... • Haseni ıerifleri hanedanmm 

'"'·•al! bö 
Ş Ylece kurulmuıtu. 

~~Yanı dikkattir ki bu hükümetin 
()1 ıııtanda .. b • 

' rnura ıtlann müdahaleu 
s,d.i ~~- • B~ hanedandan evvelki 
''İli ·d·ı eı; bır fikrin, bir idwio mü-
lil' ı ı er· h. . • ... .b. • 
lır"a icar • ırıstiyanların magrı ı 11-

llııı llılla ~ !• halkın gösterdiği heyeca· 
~ luku idi' H • .El .. tıılelc .er. asenı ıen en ıae 
>-ı.· etteki A • . l IJle k narıı. nızamıızlık do a· 
'oııra ,.. ttıdilerine evvela bir zeamet 
lb._ .. renılik - • 
~ t.ı·r • sonra da hukumet ya· 
~lı•-ı .

1

: lerttl'i idiler. Mo!ay Raşid 
""aı:ı o"t" 

'llrla u urı teriflere dayandı. Hep 
~eııı._0r1 • onlardan seçti. Şerif!erin 
~b et"ı " İri~ rnurabrtlann menfaatleriyle 
" ırtt1 M" . .,.,. e tchı:w . • urabıtlnr da bu yenı 
:ı" 1aı:eli h 

"tkterin asrrnla çarpı~bilmek iç.in 
(F' Y•rtnıdınr istediler. 

1ıı '•) da E • 
il 'ltla be rraııdin ıaltanatı ilan o-
"e >iikıeJc ._~her Dclai mürabıtları Sale 
e hiit" uıoloy . l d J \in l' d a arasındak• yer er e 

~tb·· tı_Ya a. 
1.~ rntntakasında hakim idi· 

q~ 1 ıı old" .. ldkk le d ta ul\rn uru u ten sonra onn 
f~ a.- ~dllf olan Tancadan Tadlaya 

t )eııi 't/ tesahüp iddia ediyorlardı; 
•- t.ı~., ull" lergüzeıtçi daha çıkmrıtı. 
'l~li 1 ili" 
h .• 

1~ hiJ"iLo' terifler, FP.slrlar. Mera· 
: "tll\. Qlrfe . 1 
ıı_t. 1~ (t1t rıy e uğraşırlarken Ela· 

1'111\ L 'llİbtt) J•l • . 
f ~ı-.. "llttı 1 enn arazi11inde c>· 

) ~tlan tayin etmiş olduğu 
t 'ntalcaarnın ıimal tara· 

ftıu almııtı. Aılen Endülüılü, ıahsan 
yakıııklı ve ceaur, malumatlı ve aıil olan 
bu zat Elayaıinin ölümünden ıonra e
lindeki yerlerde müstakil kalmıtb• Ce· 
zayir konanları ile aralan iyi idi. Bir 
çok Türk amirleri orduıunda kendiıine 
refakat ediyor:ardı. Hareket merkezi eT• 

veli T elvan idi. Türk konanlan ile 
Sale konanlan bozuıtuktan aonra Cem· 
yir bedeatanmda ıablmaıı münasip o1-
nuyan esirlerin, ganimetlerin aabt yen 
Tetvan olmuıtu •• 

lıpanyollar, Portekizler ve diğer mil
let!eT' barut, ıilah getirip Tetvanda ~a· 

bire ile değiıiyorlardı. Cilan bile eski 
Marailya bankaıiyle ticari mübadele ya· 

pıyordu. Aıila ve (Kasruuagir) dahi 
bu mübadele yerlerinden idi. Delai mü· 
rabıtlann değiıtirme merkezi (Sale) idi. 

Silah ihtiyacı ve ıi!Ab ticareti müna· 

sebetiyle bu limanların ecnebilere açıl • 
maaı buralarda eair satm almaia ıelen 

misyonerlere müsamahayı ve aonra da 
Sale ve T etvana konsolot kabalünü intaç 

ebniıtir. Hollanda!ılarla Fransızlar 
(Gilan) a İngilizler Detai mürabıtlar~ si· 
lah ve cephane getiriyorlardı. Cilan 
Tancanın etrafım zaptetti. (1063-1653) 
Kasrülkebiri atarak merkez yaptı. Molay 

Reıit ıimalde (Cilan)a, cenupta De!aile

re karfı uğraııyordu; (Cilan) a yapttit 

taarruzda muvaffak oldu. Olüler araıın· 

da Türk ümerasmın cesetleri bulundu. 

Erraıid (Cilan) ı Asilaya kadar kovala· 

dı, fakat Asilayı muhasara edemedi. 
Çünkü İngiliz topçekcrleri (Gilnn) tara· 

fını i!tizam ederek Emıtidi yaklaıtırmr 
yorlard:. Enaıid (Fas) a döndü; lngil 

lizlerin (Cilan)a yardımının ehemmiye

tini anlamııtı. Bu birliği bozma;; için 

(Cilan) a l:cndi tabiiyetine ginncsını 

t eklif ve bunu k:ıbuJ ederse elindeki ara· 
zinin idaresini ıene kendiıine bırakaca· 
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ğını vadetti. (Cilan) bunu dinlemiyerek 
sefirler ıönderip Osmanlı bükUmetine 
arzı tabi yet etti ve imdat iıtedi. ( 1) 

Enaıid De!ailerle ve kardqinin oğlu 
ile de uğrqıyordu. Eneli Delaileri 
vurdu. Zaviyeleri aldı. Mürabrtlan tu· 
tup Fasa getirerek bapae koydu. Mera· 
keıe yürüyerek oralarda bakim olan 
(Creumülbac) ile (Şahane) lerin nüfu. 
zunu kırdı, tekrar (Faı) a ıeJdi. 

lstanbuldan (Gilan)a cevap Teri!ıne
mİ§tİ; kuvveti de zayıftamııb. Garp mm· 
takaıımı ıoyup harap ettikten ıonra Ce
zayire çekildi •e bir gemi donatap 
korsanlığa baıladı. 

Erraıid uğrqa uİftf& memlekete ha
kim olabitmiı ve sükunet yapabi!miıti; 
fakat ıene Delai mürabıtJanna emniyeti 
yoktu. Binaenaleyh bunJann entrikaJa. 
rmdan, nüfu7lnnndıın eıaıh surette 
kurtulmak için hepıini toplıyarak ıürdü. 
Onlar da evvela Tlenuende Türk!ere ıı
imdı. 

Enaıid Merakeıe gitti. Orada ha)'ft· 

m bir portakal ağuına çarparak öldü. 

(Zilhicce 1082· Niun 1672). 

Faım dahilinde bu itle?' olup geçerken 
sahillerde de bazı değ!ıiklikler oJmuıtu. 

1640 ta Porlekiz!er tekrar lıpanya· 
dan aynlarak istiklalteriM sahip olunca 
Sebta ve Tancayı da atmıılarda; fakat 
pek masraflı olan bu yer!eri b1Takmağı 
faydalı bulmuı olduklarmdan (1661) 
de Tuncayı İngilizlere ve (1668) •e E· 
Jariıi lıpanyoltara venniılerdi. Melila da 
lspanyo~lann elindeydi. lngilizleT' (1684) 
te Tunvada tahribi lazım olan ıeyleri 
tahrip ederek fChri bof8}tmıı olduklamt
dan Faıhlar iıpJ etti?er. 

Cezayirde ağalar devri açıldığı zr 
man komıulan olan (Faı) hükumeti IMa 
ha~deydi. 

( ı) Ögüst Kur. (İatikaa ve NeırlJ 
methani). 
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DORDONCO FASIL 

ACAl:.AR DEVRl 

Ali pata Cezayi_re pldiii nkit mem· 
leket ayak)anmııtı. Paıanm seldiğin
den 90nra da kıyam ltirkaç gün daha 
ıürdü (1070.1659). . 

yeniçeriler divanda toplandılar. Pa· 
talana idaresizlikleriaden, fenalıkla
nndan. her ite kanımalan kendilerine 
fe!iket getirdiiinden bahaederek paf8J1 
tevabiiyle bir kalyona koyup lmıire 
sönderdiler. Ali paf& olan iıleri mah· 
zar yapıp ve lzmir kad111ndan arz alıp 
İıtanbula bildirdi. Köprülü Mehmet 
pap Cezayirlilerin bu küıtahlıima Jaz. 
dı ve hiddet arasında Zavalh P818YI b;. 
mirden getirtip ö'dürttü. Cezayirli~er 
de (Artık •İz• nti ıönderilnÜyecck~r, 
kime iıteneniz ona biat edin. Padiıa
hın aizin kulluiunuza ihtiyacı yoktur. 
Cezayir aibi bin memleketi vard:r. Ce. 
zayirin olup olmaması birdir. Bundan 
sonra Osmanlı yahlanna yan&Jtığmrza 
nxuı yoktur.) diye bir ferman gönder
dikten aonra Cezayirlilerin Lennd yaz
mak u zahira almak için ıelirlene ya· 
naıtm!mamasmı lNtü" Oananlı aah!ll~· 
rine ...e Cezayirlilerin hacca ,ideıilennın 
menini Mıaır nliıi ile Mekke ıerifine 
bildirdi. 

lıin ha hale sirmffinden dolayı Ceza: 
yirliter pİfman o!dular. Cön~erdik'en 
adamlan bir Hne kadar lzmırde kdıp 
ayanı deT~et• defa~la tefaatnamelCl' 
ıönderip cürümlerini iti...E ve badema 

ditlllı pqa diye hir köpek WJe yotlua 
r.1ııaı ecleceklerini bildirdiler. Fakat 

Köprülü diiılemedi. • 
Köprülünün yefatmcbn 90llra oğlu 

Fazıl Ahmet p<tfll aadnbam olunca 
Kaptamderya Kara Muıtafa parya 
azim hediyeleT'!e ıelip düştüler. O da ke· 
fil oldu. Paılitah tarafındn k .. b~hatlen 
affolunarak kpıcaı bap Boınak fsmnil 
ataya M talla C..,W t.eyt.-,.Ui4 
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•Verilerek SÖncferildj (lOn. 1861) (1) 
Cezayirliler pafAyı kabul etm.kle bera
ber yalnız padiphı temsil ebneaini ve 
kendi hassı ile idare olunup earayı ve 
teırifab bulunmasını fakat aaıl iaa lruv
Tetİnin kendi aialannda olmaamı karar. 
J.atbrdılar. Yeniçeri afalannın da urun 
müddet iktidar meminde kalması, yer
lerin. nrnıp istipdatlamu mucip olaea
jmdan iki ayda bir deiiıtirilmnini w 
~ intihap ıuretiyle yaprlmaaınr mÜ· 

~-; ıörmüılerdi. Bu suretle aalceri bir 
~ariyet kurulmuı oluyordu. Falnt 

G
faJann ilci ayda bir deiifllle•İ hem 
ümlriinıüz Te hem de faydasızdı. Fa

kat yeaiçen1er ayalclanmrı, söz ayaf• 
düımüı oldufu arrada lMı karar "Hrİlmiı· 
ti. ilk ata olarak Halil aia seçildi. 

Bu isyanın çıkması ve afalrlc hükıl· 
ımet.inin kurulmur lcorkuJdufundan da
. ha az tiddet ve kantıklrlclr olmuttu. 

ılımail pafa bir kenarda seyirci ıibi du
ruyor, fakat gizlice Avrupa hükUmetle-

1riyle entnü çevirmeie çalııryordu. (2) 

1 Ecnebiler, kuvvet yeniçeri191'e ıeçip 
de reiılerin nufura azalmea koraanhk 

büyük darbe yiyecolc ve artık denizler· 
de emniyet olacak zannediyorlardı. Haf. 
buki koraanlıiın devamı ocak için elzem. 
di. Büyük bir ordu besliyen ve ticare-

ti, sanayii, ziraati az olan her hükUmet 
lcomtulannın Pfanna geçinmek mecbu· 
riyetindedir. Cezayir de tabii denizlerde
ki varidatını alacaktı. 

Gümrüğe u mal ıeJdiiini ıören di· 
van rümrük resmini azalttı, herk .. in 
riimrüğe kanıaıaaını ya.ak etti. Fakat 
bu akilane tedbirler u ıürdü. Memle
kett.ıö kantıklık her teYi çabuk deiiıti
riyordu. Ecnebiler, bilhaua Fransızlar 

(1) Sillhtar Mehmet ağa tarihi cilt 1 
sayıla 222. 

(2) !smail paprun l 4 üncü Lüiye 
mektubu (1884 te Revü Afriken) de 

ba111mııtır. 
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memlekette konulan bu usulün sürekli 
olacağına İnanmam.ıılardı. Maltolı tö· 
valiye Valebell denizlerde reislerle ui· 
raiıyor, Komandör Pol Cezayiri zapt 
için teılihat yapıyordu. 

Halil aianın iki ay müddeti bitti. 
Fakat hükumeti bırakmıyordu. Yeniçeri. 
ler sene ayaklandılar. Halil ağayı öldü
rürüp yerine Ramazan ağayı oturttular. 
(1660-1071) Rama;an ağa yeniçerilerle 
iyi ceçindi. Kor1anhiın ziyadelepnesine 
çok çalıih ve muvaffak oldu. Y eniçcri
ler de bunun =nemuriyet müddetini uzat
tılar. 

Baatiyon tahrip edilmiı olduğundan 
yerJile~ verıi vermiyorlardı. Sebu &U· 

yunun denize döküldüğü yerden Bujiye 
kadar Kabili mıntakaaı Tamgurtta otu· 
ran Şeyh Ahmet ibn Ahmedin nüfuzu al· 
tmda idi • 

(Sen Vensan dö Pol) 1660 da ölmüt· 
tü. Fakat henüz Cezayirde papaslar 
konsolosluk yapıyordu. Yeniçeriler ev· 
veli sevmiı olduklan Ramazan ağayı 
her nedense 10 ağustos 1661 de öldürdü
ler. Portekiz mühtedilerinden Şaban 
ıtfa iktidar mevkiine geldi. ( l) 

Bu ağa müdebbir fakat ~hretine 
mağluptu; reislerin getirdiği ganimet-

ten büyük hisseyi kendisi almak istedi
ğinden buna karıı da isyan çıktı. Yeni-

çeriler eski beyleıi>eyi lbre.him pa§&yı 
'ıapisten çıkardılar. Paşa yeniçerilerle 

birlik oldu. Şıtban ağayı ve taralt.rlann
dan (28) kiıiyi öldürttü. Aialık Ali iı
~nde birine verildi. (2) Jbrabirn pa.
bır teY kazanmadı yalruz serbestliğini 
ka:zanmıı oldu. 

Korsanbk bütün tiddetiylc dc,-.m 
ediyordu. Marsilyanın ziyanı b;r mil· 

( 1) Mcmoirc de la charitee chc~ticnne 
(Aix 1666. Pctin 8). 

(2) La Rclation de la Captivite d'A
randa (D. C. P. (155) 
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Eıterif. 't,afilit mıntakasınd:ı hükumeti 
elde etmiıti. (1024 - 16.13) 

Molay Enerif hükumeti oğlu Meh· 
mede brraktr. Molay Mehmcd evvela 
ya.kmJarda ve tarkındaki kabileleri itaa· 

ta IOktu. Bunları 'ba§ına toplayarak 
(Ucda) ya doğru yiirüdü. Ucdada biri· 

ai Türk doıtu. diieri Türk düımaru 

olarak iki fırka vardı. Bu tl?'ada Tlea 
DM11de hir mürabrt ahaliyi ayaklandrr-

mıf, fakat Türk kuvveti bunlan 
ıiddetle emıiı ve ahalinin bir daha böy-

le İsyana kalkıımaması için :ııi müralxt 
ile reiılerinedn 32 sinin batını ke:nni~ti. 

Molay Mahmed Ucdayı aldı. ( 1057 -
1647) Ucdaya yakın, fakat Ce4ayir 
eyaletin• ı.bi olan (Beni lmaaen) kabi. 

lerini talln etti. Ucdaya döndü. Oradan 

her tarafa aalclmb. 
Kendiaino karıı koyan olmadığını 

sörünce Tlemaen yakınlarına kadar 
kadar gelip hududu gasba cesaret gÖs· 

tereli. Fakat Türk askerleri ve ahali çı· 
karak l»unlan defettiler (1058 -1648). 

Molay Mehmed, kııı Ucdada geçir. 

dikta sonra ilkbaharda gene komıu ka
bileleri bapna toplayarak yağmaya ko· 

yuldu. Maıkarada bulunan Garb beyi 
phri tahkim etti, etrafına hendekler 

kazdırdı. Cczayirden kuvvet istedi. Mo· 

lay Mebmed Ayni Madhi ve Laguata 
kadar uzandı, geri geldi. Cezayirden 
imdada selen asker Tlesmene kadar git· 
tjyM de Molay Mehmedi oralarda bula· 

1QIJ'Uak döndü. 
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Bu sırada Fas ahalisi, Delaİ. "'oı; 
bıtlan tarafından va'i tayin cd ın.ıf 
<Ebubekir Tamili) ye isyan eurJ,ter 
folcat kendilerini kifi derecede ku 
bulmadıklanndan Molay Mehınedi 
<latlanna çağırmıılaıdı. Mehmed &tlı' 
ht>mt:n Fasa ko!tu. Valiyi tutuP 
etti. Ahali de kendsin.i Sultan i!Jitl 
1,.r Fakat Delai reııi kuvvetli b·r 

i!e Fu surhm önüne gelince ab tli 
Mchmedten yÜ7. ~c,~rdiler; O O. 
ı-r.aaıya çekild•. Etrafı vurup yai'O" 

meşgul kaldı. ( !<i68 - 1658) d• 
r1>r Tlemıen cihe~ıı e geldi. Fakat • 
sen kaidi Çelebi tarafından tiddet11

1 muharebe netir'1ı.İr c!e bozg:.ınfuğll "'1 
lı\dı ve kovalanCiı. Tekrar Sicilıo' 
döndü. 

Molay Mehll'.edin (Erraıic:I) 
kıırdC§i kendisinden korluı.--ak "3.:.dt 
servet ve ıergüzcst pe§İnde dobt~fl 
Şerif denilen bu İkı serseri kend1• JJI 
bir tnht an:yorlsrdı . Molay M~ 
sonra Errn§id, Tı.n ve Be~i. ı ~ 
tarrulanndn zeng.r bir YahudırW1 ~ 
ğını soyarak ıöhrrt knzanmııtı. ~ 

Mehmed daha en.dce buralard• ~ 
mış olduğundnn, kı\J deıinin bu ıısııt t 
da gezmesini kend: arazisine ta•~ 
b" ~eyanık Büyük biı kalabalık'• .,,_ 

din üzerine geldi. Angad ovasın~ p,tl'. 
laıtilar. Çarpıtma esnaaında ;I 
Mehmed vuruldu, öldü. Mol•>'. ~ 

ucdada karar kıldı. Civar lcabi~ 
dine itaat ettirdi. Tafilb da ~ 
oilundan aldı? Cezayirlilerde ka .,)' 
yapmı§ olduğu ( 1059 - 1649) "1° 

Ceza,U. Beylerbeyi, Molay Meh· 
uıedin tekrar Ucdaya geldifini haber a· 
lmca kumand•nlardan iki zat ile Cezayir 
ülemaamclan iki kİfİyİ bir mektubla Uc· 
daya yolladı. M~tub çok ıert ve teh· 
d:dkirdı. Molay Mehmed Enerif, Taf· 
na ne..'ırini hudud olarak kabul ve bir 
daha Türk toprafın:ı scçmemeie ahd 
etti. (1050 - 1649}. 

desini tanıdı. ~ 

fo'aalılar, Tazada hükUınd rfl / 
ğa çalıtan Erraıide hücum ettile # 
mağlup olarak kaçtılar. Raşid Jt~ 
rin yardımını ve hiç olmauıı b:t;_., 
lannı lrazanrnRk için \CYhlennİ!'I 
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tıa. Ilı llet) lıtanbulda Franl1% sefirine fe-
llc deıı;;ıeıe yapıldığını iıiterek kendiıi
,t~-.lhr:. taarruz olacağı vehmine düt • 
der~ğ' un Patanın Bastlona asker gön· 
~ hi •ne dair de bir ıayia iıitti. Der
tt~ ~yaktı, ve (57) Türkü de be
d\ '-ttı. Üvoma kaçh. Esirleri ora· 

~l ~~- Cezayirde müthit bir hid· 
'tı:ld cln-dı. Franıız kontolotu hapse 

ı, F 
"le ~llZlarnı mallan teminat ola· 
~ • .,.,._ 'leli. Eıir aabn almaia mah· 
"'1t 0~ lcoııaola.an bqka yerlere ver
~I~ 1 cluJ'Ularak Manilyadalô pa

~ ~~dı; ahali ıikiyete kalkrı-
11111 Ye.in .,_,_,. mektup yazarak Pikr 
~PI.ıu • S..tioıı ınüdürlüiüne Lui 
'ka'on 

1
ta,in olunduğunu bildirdi. Di

l<lt~ ~la•tti. Fakat dahili kantıklık
'• lteçik • Yı Baıtionun tekrar yapılma· 
l"ifl_.İ:d (1) (1658·1068) de Haseni 
t..~a.Jı en Molay Mehmet Tlemaen 

l'ı~ ~e~p aataımak istedi iae de 
~bede M dı (Çelebi) tidcletli bir mu• 
~t~ ka thınedi ve taraflanm mağlup 
I>~ ~· (2) Hayli zamandaaberi 
,.t .ı._ •• ~ •• ~ • • 
.. """'Iİyi ' ıuçen, ve kulofullannı 

~d t~ ~nun edemiyorlar, kimseye 
l ~ '111)'otlard f ka • • k" " . . 
111J\ e edip ıidiw ..;ı ı; a t ı~ otu ıtı 

~le.. ,,onardı. lbnhım paıa· 
~- •e p., •• ı ... l~iı l'ftÜtbiı bir ayaklanma-
~... ..-ııq. ,.ı._ _ . . 

"'d11 ~sının yıkılmasına se· 
l'o~: 

llJtı • 1!tl .,. L 
ı. _ 1tıde \>' • • fa, •endi yerine Ali pat• 
~ '- ·~•ı"ı . ~ '~'llıt ,._ ~ tayın olunduğunu ha· 
~ .t ilci tliı ~""de kalmak için latan· 

'
1
• d11111~" lnı"1f göndermitti. Bu 

ela 1ttı. p uı fakat kimıe ses çıkar-
""ıı.- &ten... • 1 • O nl tö d ... a.1._ •

1 
.• .., reıs enn ıma ı 

~~!rıu 1 
hhaln için lstanhuldan 

j.ı 1~11 ~lan Paradan hi11e almağa 
~"l' 0 "'Ya 

'ın.nlı dtna aebep oldu. Pafa. re· 
(l) Cta onanınaaı ile bulundukça 
Cı) ~ rtınıon. 

otbiaı, 

ganimet gelip hi11e alanuyacafı cihetle 
bu paradan hissedar olmakla o zararı taz
min etmek iddiasındaydı. Kıyamcılar 

paıayı tutup hapsettiler. 

Garp ocaklarında yer..içerilerin azgın· 
lığı, reislerin hırçınlığı, idarenin bozuk· 
luğu, lıtanbuldaki hükumeti merkeziye· 
nin buralara sözünün geçmemesi Os· 
mantı tarihiyle ve ,·:ı.kn.yi i!e çok alaka-

dardır. Yeniçerilerin lıtanbuJdaki ayak

lanma, kazan kaldırma ve devlet idareıİ· 
ne karıımalan Garp ocaklanna da aynİy• 
le atrayet etmiıtir. 

Hep bir ocak ve bir adete tabi olu 
bu askerlerin biribirleriylt> t~masta ve 
muharebede o!maları ve biribirlerinden 
örnek alarak hareket etmeleri gayet ta· 
biidir. 

Bu devirdeki Osmanlı payitahb hadi· 
seJeriyle Garp oeaklannd:ıki ahval muka
Yete edilirse bu huıuı ~k aıikar olarak 
görülür. 
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Faata (Ha:eni) ıeriflerinin hükumet 
kurmalan - (1G72·1083) e kadar Fas 
vakalan. 

Talilet terifleri, Siıilmaıe ter:ifleri, 
Felali ıerifleri, Alevi ıerifleri denilen 
ıahıılar 664 hicri aenesinde magnba 
§&l'ktan aıelmiıler ve bu mem!eketin si
yasi sahnesinde defalarla kendilerini 
göstermiş!erdir. 

SAdi terifleri hüktımet kurdukları va· 
kit Sidlmaıe nuntakaıı Haseni ıerifleri· 
nin elindeydi. Sadi sultanlarından El· 
m:ınsur bunları kendi itaatine almak için 
çok zahmet çekmiıti. Elmansur ölünce 
memlekette çıkan kanııklıktan istifade 
ederek gene kendi baı!anna kaldılar. ( 1) 

Elaya§İ, Zeydanın oğullan. Delal 
murabıtlar hükumeti ele almak için At· 
Jaa dağlannın §İmalinde boğuıurken Ha· 
seni ıeriflerinin ha~ında bulunnn MolaJ 

{l) Ogüst Kur. 

-ıuoaıanun ( ı) 

.u..ı.:1 -ıp.nıtnaıını ~rımaa "!.<vn:> !.l 
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nfnı.ını uı.ıvızısu11.ı.:1 11t- !JV ( ı) '.faf 
·m• ~i! •UHU1Df "?! !sawa1.<2s !U!.l 
.-" u~ıauınH ·amsa'I ıuıkq unuo ap 
.19(!1V -npıo d!nfvaı rt.nnı vfnlJ(oS ı•~J 
:np.ınp12 dnını mıivq l"a .:1 '!n• VVJ 
•WJ>DlD !A! fU!'!PU3Jt 8111 !lV 'QJtı5 111?.<tı! 
"!Cl •pıuı.<a •l! !q~ı muısufv !.IG5!1Ja.< 
.l!A'ft3:) •.nrqil'J(l'q aıar.~ı uapll!~!P 
•IKW'aA l•.<rarar;u:ıö> •U?nıt! ryuap unnı.fv 
!lY 'au!-Rzn ıt:!Avz nq '.ı3ı'!a.ı uvunınq 
aqlnm uwpmnaıyo i?UQa na:> a.ıaı•!a.ı 
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·ı•• zns.mfn •t- !lV e.<aqa.ntqnw na 

·.ıwpp.ıı+*l f-'8ffi>U~'f .litf!f.l!AVza:) 
~alt .ıaf!a 'Jl'(11A !.(!Wd (6) !'tVP 
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•.IOJI .111IRllJfı5 H!09p uap"!'I daq ıi.rq 
~pt.ını WJf!.IN !P'm.1 !-':lf.19{1!.3 •.{ ._.. . . 

•f!3!S •A WJPW '"'•d .npppUWflOff .ıaı 

·zm.taı !nızı•ırw.ı.:1 9P (lso1·0L91) 
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·•.<ufn 919!.<n 'f05 npwuq.ııJ aA 0'9ldoı 
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• 
yoe dört )'Üz bin elrü tahmin olanuyor
da. Dük de Merkoear •• (Komandör 
Pol) un donamna ile dolapnalan fayda 
'Y91'1Dİyordu. Çünkü reiıler ele clüıman
lan siW toplu dolapnak aaulünü tutl 
muflarcb. 

lnsiliz amirali lnailiz •İrlerinl lrur
tannalc için Cezayir ,.. Tunaaa mÜra· 
caatinde adam bapna yiiz riludal iste
diler. (1) O ela vennediiinden fayda11 
olmadı. Dük dö Tarsi n Grimani ve 
Ruyter, (Marki de Cnıqui) denizde do
lapnlr ~ ualtmai• ajTapyor
ludı. Malta tönlyelerinden V alebell 
Bel beriye sahillerine bulan ,..parak yer
lil•den het yüz kiti uir etmiı ve Malta 
lriirekçilerini çofaltmııb. ( Comte de 
V..-ue) C...yire yalan afak bir koyda 
heldiyerek aleıaeber limandan çıkan 

Wr epsiyi uptetti. Ba defa Cezayirli
* (R•6l TafuraJ) burcunu ve (Mer· 
aayzüban-Sink limam) iıtihkamlarmr 

yapbl.r. 

lnsiliz filosofu (Montagüe) ve Ceno
va fıloaofu (Centurion) kumandalann· 
da ~ye denizlerinde dolaııyorlar
dı. Bütün biriıtiyanlarm bu kuvvetleri 
reisleri korkutmuyordu. (2) 

30 g.aiclen mürekkep donanmalariyle 
1861 aen.U aon babannda (l:!) lngiliz 
(9) Hollanda (12) Franm ve ltalya ce
miaini alc:lılar. 

R•mn•n aia öldükten ıonra yeniçe
riler hiç bir hiriatiyan hükumetiyle müa· 
bede yapmamafa ksrar venniılerdi. Fa
k.at bütün Avnıpayı kar§ılarmda görünce 
lıtanbuldan imdat istedi!t>r. 

1682 .;eneaİ ilk babarmda (Duc de 
Buufort) Dük dö Bofor yirmi kadar 
konan ıemisi tuttu. Mezkur ıene için-

( ı) Rikisdal bir nevi gilmüf paradır. 

Birçok meml ketlerde geçiyordu 
(Reihataler) kelimesinden değişme olup 
her memlekette kıyDMti ..... kil. 

(2) Grammont. 

'08~ •J.An 
t ın:> !tf!.ll?l tı~-e ;amqa1~ ıe;q~ns (Z) 

·t ııp !tt!Jeı v~'i? ıawq:ıw lı?ltre~1S (t) 1 

epuna2 unrnuırı • .ıaıına aı;,qVJinw ap 
.10l1!3°M '115\J liaı• UaflV afflllAP,~ •p~a3 

u!!B bq aı.ıaıa.ıa'l~nw zıılilp.<c.:1 ·.ıaı!P 

-Ua;1.IOI .ıal!l.l!A'aZO:) 11pp na '!ll!m;am 

->mq 8Ul.IV('fDl>f.10Jt uapu!9!PUO'f 'fa.ıa.IP,.lJ 

!U~la(aWl!nw Jfl!linwn.< U?.ZOl!l.f!Al?Z~ 

'!Pt;ı! .lW'(Gı vp 6991 uanv 0A![1'AP,~ •ıp 
·.ını.amr "!'a 5\?lf.&!q apuısa.<vs ııpqaJ. '!P 
·1a.B a"!.<tıza:> nsom zmltuJ 1?puu:epuvw 
-n'I Uö>UV 9A![l?AP,~ apJaAAa;upt.1 6 

'!P 
•.ıaA :ıp.r.ıpa lVJfl!JUAl".w vp Ul!A!Q :paıs! 

UV[.nl:>3!}ı nq 'fC>.13(38 G.l!AVZOJ !!U!!.3 \}::> 

-u9p.ı2p uo unınnı.ı!Z'Uq (6L01-S991) tal 
·.row op PI.nıw ·nıtnwınını ue:>:>nt 

zısue.ı.:1 51i!i"!'I vp eptı.ııs na ·.ıqıpı• dn.ı 
-1\A us.ıvı.zn1nq au epzyuap .ıaı•!a.ı 'fV.IVIO 
IW\.~U! unung •ıpv.ıfn vanzn.ı.ını U!.I 
-;ıı!~!paua A ıuc1du11 "!..<cza3 .ı!q Ull(O lnu 
·ıı~• •Z!'Jap ~.ıazn '(aw.ın;P.JJ t1ttllUl!ttnaı 
u :J[ez.ıa o.<a.<1pu~ apu15! aaas !V-<V 

(Z) •.ıanna 'l'"f!ll! wun4vwnH ı.<wwuvu 
-op ap (a.qada.ıa A) uo.<~ uo u-qınu 
·nı aA .ı!Ana:> lll!'f!JA•l vun.<vamq ın•q 
uwıo .l!P'" •p (6L01) auas !•aıa leJfV.:1 
·nııpauq!-3 ö>P!"!!> •p SLOl .fa[ı!all 

(1) '%!" 
-na.1 dı;euop !"9rıur.t.8 as.raı.ıau2p zruı!" 
4{.laJtR Ulntnınq •Pl!"f8l •A vt.ın[o 'lnt 
-rocı aA 'flplıq1LI dn-..ı Z'fCD!.laf!UIG3 !'taPU!.t 
·•ıeı Z!U•P miq 1f8(piuı ""!lir::an.zap 
•UP,21 911!5! ıa'IO{W;JUI U!5! Hltf8l !q?VAaW 

llUJ op .la'fSV 'ZIUOA"'9'115 !Z!W!fa:>a..<!.< 
dap& GU!.18Jitl WAnp '(11.)UV V{D[UO •.np 
•.nA yma! 5q "!q Jfn'12P llUI)I '.tnl'(OA 

Z!Ul!.taf!Uia3 'l•:>apa li>J"MP"lnaı 8UVWtna 
·ıp.ıq-.q 111LrePI05 ~nma2 •p .1'81.J!lt 
-zn.ı m•PP!i eaas na .. l8f.lOA!t;ız22I ıvı 
-.ııJ U?5! 'fOWlalt 8.J!.<vn:> dnıo .ıınq ıs 
·VWU11Uop U!laıA•p 5!! upulftl.ıVl d.nlt !Jt!l 
-ıa ?An .ıa11sv eA rm;ı.I '(05 vpunzn.ı.nıeı 

P=>!:> uı.nırzısınr.r.:1 •.ııpUV1Dtnp nıuw.<!l 

OL 

de müthiı fırtına ve kunretli zebele Ce
zayir limanmı harap etti. Dokuzu pni
met alınanlardan olmak üzere limanda 
yirmi ıemi battı. Hollandalı amiral 
Ruyter bu teliıtan ütifade ederek aekiz 
aylık mütareke yapmaia munffak oldu. 

Reislerin bu ııkmblı zamanlannclan 
istifade edenlerden biri de lngilizler ol
du. Montegüc ve Sanduvi~ kumandala
nndaki İngiliz donanması nisanm birinci 
ve ikinci günleri Bujiyi topa tuttular. 
Uç günde dört korMn ıemiai yabladı
lar. Reislerin filo.unu da kovalamaia 
baıladılar. Dehfelli bir fırtına vardı. 
lngilizler Cezayir önünde Ruyterin do
nanmasnw görünce Cezayir filosunun 
iki donanma arasında kalank mahvola· 
cağını ümit ile pek aevindiler. 11aJbuki 
Ruyter mütareke yapmııtı. Cezayir 
donanmaamın aelimetle Cezayir Jima. 
nma girdiğini ıören lngilizlerin hiddet
leri hayretlerine müıui olmuıtu. 

lngilizler kuvvetle bir .. Y yapmafa 
muvaffak olamamıılıırdı. Binaenaleyh 
müzakere ile muahede yapmafa çaht
tdar. Montagünün yapbi"ı muahede 
memleketi için az faydalıydı. Hatta 
Möıyö do la Guette 29 eylul 1662 tari • 
hinde Kol~e yazdıiı mektupta bu mu• 
ahedeyj (Kafi derecede hicap aver) di· 
ye tavsif etmiıtir. 

1662 te!rinievvelinde hiriıtiyan esir. 
lu tchrin d:ınnımdaki yerlilerle birlik 
olarak ıil&hh kıyam yapacaklardı. Dö
minil;en papnılanndan biriıi de uileri 
iç kaleye alacclrtı. Bu tertibat duyula
rak yapanlann hepıi birden aiır cezaya 
uğradılar. 

Fransa, Cezayirlilere karşı hareket 
eden donanmasına ü11ülhareke olmak 
üzere Afrika kıyılannda ıırazi iıgalinc 

karnr vermiı ve en müsait yeri tayin için 
kral mcdiai ordu mühendislerinden tö
valiye de K1ervile gizli emir vermiıti. 

KJerril 22 haxiran 1662 de Kolbere 
ft!'ditl raporda Bon, Stora, Konuyu 
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tavsiye ebnİf ve asker çıkaracak nokta 
olarak da Storayı göstermiıti. 

1663 aeneıi ilk bahannda Komandör 
Pol donanma ile dolaiJrken konanlar· 
dan yirmi kadar gemi almııtJ. Bu sırada 
Kolloya da ukcr çıkaracaktı. Fakat kap
tanlardan' biri.sinin ifrat derecede ihti. 
yatkirlıfmdan dolayı çıkaramadı. Hava
Jamı fena zamanı da gelmişti; Dük dö 
Bofor filosuna iltihak etti. 

Dük de Bofor ağustosun .iki.inde 
Stora önünde demirlemiıti. Kabililer 
tarafından taciz olunmaksızın erzak ve 
su aldı. Dellis ve Cezayire doinı yol 
verdi. Cezayiri topa tutup limandaki 
gemileri yakmak niyetinde idi. Fakat 
klavuz olarak aldıklan adam donanma· 
yı çok açıia götürmüıtü. Gece yansı 
Cezayir limaıuıun önünde bulqnmak is
terlerken ancak sabahleyin !elırİn garbı
na gelebildiler. Donanma Cezayirden 
görülmüı ve baskın ihtimali kalmamı,tr. 
Dük dö Bofor fırtınadan barımnak için 
( ( visa) adasına gitti. Yolda beş korsan 
ıemisi tuttu. Cezayiri harap eden veba 
Tolona da bulaıb. Hollandalılar Cor
neille de Tromp ve lngilizler amiral 

Lavıon kumandasındaki donaıunalariyle 

kendi ticaret gemilerini muhafaza edi
yorlardı. Cezayirliler amiral Lavsonun 

korsanlara karıı taarruzundan dolayı in. 
giliz konsolosu (Venter) i demire vur
dular ve lngilizlcrin aldığı korsan gemi. 
)erine mukabil bir milyon altın egü taz· 
minat istediler. 

Fransa kral meclisi Cicelin i,galine 
karar vennişti. (1664) ilk bahannda 
hazırlıklar yapılmıilı. 19 temmuz 1664 

te Diik dö Bofor 20 nakliye 16 harp ge· 
misi 12 diğer gemilerden mürekkep kuv. 

vetJe Berberiye sahillerinde göründü. 
Jhraç orduıu yedi bin kiıi olup Kont 

(de Gadagne) kumandasında idi. 21 tem
muzda donanma Bujinin önüne geldi. 

Tamanüyle müdaf'aa1TZ olan bu ~elırin 

• 
zaptı en münuipti, fakat fÖnlİJe Kler-
vil muhalefet etti. 22 temmuzda Cicel 
önüne .reldiler. O alin sahiller ketfedJl. 
di. 23 temmuzda aaker çdcanlmağa baı
landı. Epeyce tiddetli muharebeler ne
ticeainde tehir alındı. lki sün .anra 
(Kabililw) Franıızlara hücuma bqladı
Jar Ulak tef ek ~arpıımaJarla ilci ay seç· 
ti. Bu aylar i?nde Cezayirde asker ha· 
zırlandı. Asi yerliler Fransızlar tarafına 
meylebnit ve ukerin &eçmesine mani 
olmak niyetinde lMahmmuılardı. 

Fransız orduıunda büyük intizamsac
hklar vardı. Bütün zamanlannı bop bo
ıuna münazaa ye mühakata)arla aeçiri
yorlardı. Fransız sarayı kraliai herkesin 
vazife '\'e ealahiyetini tayin etmemit ol .. 
duğundan herkes kendisini müstakil ve 
amiri mutlak &ayıyordu. ihraç kuvvet· 

teri kumandanı ( Gadany) (Dük de Bo· 
for) a kllJlı açıkça kartı koyamıyor, fa. 
kat ıüküt ve iıtinlWiyle infialini ıöate· 

riyordu. Maretal Dökanla Guillotiere 

kendisinden batka kimse yokmuı gibi 
hareket ediyor, bütün itleri kanıhTran 

Klervil ise iki tarafla entrika yaparak 
tahkimata aariolunacalc zamanlan boı 
geçiriyordu. 

ihraçtan leirİnievvel iptidaaına kadar 
geçen müddet zarfmda Fransız aiperle
dnin derinliği neferlerin kanıma kadar 

gclebilmitti. Cezayirliler Kabililere he. 
diyeler vererek uyuımuı ve teırinievn· 
lin birinci günü Cicel cinnna gelmiıler· 
di. T eırinievvelin betinci ıünü hücuma 
baıladılar. Türk toplamun ilk yirmi 

atımında Fran11z siperleri harap oldu. 
Klenil müdafaa etmeden çekilmek tek. 
lif etti. 

Yeniçerilerin ilk hücumu bet saat 
sürdii; Ve çok fiddetli oldu. Maamafih 
(700) zayiat vererek çekildiler. Dük de 
Bofor dizinden yaralanmııb. Y eaiçerile· 
rin çekilmesinden ıonra Fransızlar taar
ruza ı~rek aalebe«Mn istilade edeme. 
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Kahramaıı Türkler Plimut önünde 
Jhl'jliz bayrağını alçaltıyor; Sen Malo
nun yanında Fransı~ gemilerini tutuyor. 

Ba!e.ar adalannda {Sen Juan Dotrit) in 
üç harp galerine hücum ediyorlar (1) •e 
yeıil bayrak her tarafta birden ıanla 
dalgalanıyordu. 

~vrupa hükUmetleri her ne kadar mu

LarebeJer!e, ezıin ve peritan •e fırkalara 
daiılmıı iıeler de bu manzara karşısında 
isyan ettiler. Herkes korsanlara karp 

silahlandı. İngiliz amirali (Blake) Tu· 

nuı önünde görünerek, arzusu ia•af edil

mediğinden Porta Farinayı topa tuta

rak büyük Ye yeni dokuz gemimizi batır

dı. Franıanın !ark fılosu muhtelif mu· 
hard>elerle Lion körfezini kurtardı. 
Hollandalılar Cebelitank boğazmda (18) 
harp gemisi zaptederek eski intikamları
nı aldılar. Malta ıövalyeleri Trablur 
aarp galerlerini Kefalonya önünde ab

loka etti; Cenova da bu sava,a girdi. 

Napoli ise prens Montesariıio (Monte

sarichio) kumandasında muharebeye ıi· 
'rİftİ. (2) Bu kadar çok hükumetin kuv • 
vetlerine rağmen korsanlann muvaffa-
1nyeti eksilmedi. 

1654 le Cezayirde gene veba çıktı. 
Bu haatalığm Osmanlı donanmasından 
reisler vasıtasiyJe geldiği söylendi. Bu 
vebaya (büyük ve yahut Konya) adı ve
l'ilmiıti. Hastalık üç ıene sürdü. Aha· 
linin üçte birini öldürdü. Reiıler liman· 
Yardan hareket edemez oldular. Hiristi· 
yan esirler çok zayiat verdiler. Cezayir 
limanlanna gemiler gelip gitmedi. Bu 
esnada Mehmet pafanın yerine Ahmet 
pa,a geldi ve (1655) te A1ımet paıanrn 

yerine İbrahim pafa tayin olundu. ibra· 
hinı paıa Cezayire 1656 da ge!di ve ida. 

(1) Bu .zat dördüncü Filiple Aktriı> 
Maria Kaldcronun oğludur. 

(2) CTammon. 
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reyi eline aldı. (1) Bu tarihlerdeki 

f&lann deiiımeıi ~ karanlıktır. J'•~ 
lann tayfa)an ve yeniçerileri biribirl"1 
ne kartı luıkırtmalan (1659-1070) lılf' 
nuna ıebep oJdu. 

Fransa hükUıneti kouoloaiarm ~ 
kinden papulann entin1calarnıdan ...,, 

ıatın almak için toplanan paraJanıa if 
kullanılmadıfından dolayı dediko~ 
aılulmııtı. Cezayirlilere kartı dit aP' 
yordu. Fakat lıpanya ile muhareb' ,r 
melde olduğundan müsamahaya rr#~ 
kalıyordu. Maamafih istikbal içio 1ı" 
intikam planı hazırlıyordu. Cicel ;.....-: 
zunun huırlığı bu umandan baf~ 
tır. Kardinal Mazarin Cezayir sahili~ 
de daima elde bulunmak üzere iıP ~ 
en münasip yerin keıfini Şövali1' 
Klervile havale etmiı o da (Bon) (Sil' 

ra) (Kolo) yu intihap etmiıti. ti 
(1597·1006) da doğmuı ve ıd'. 

kaymakam olmuı Komandör Po1 j1 
de ıöhret!i bir kaptan nrdı; Malta ,-

]erlerinden birine kumanda ediyord°' eJ: 
esnada Manilya !elıri ve Ruhball _;,t 

ketleri, korsan yatağı olan ~....,· 
tahrip edecek kahramana kütiyetli ~, 
lar vereceklerini ilan ediyorlardı- v' 
mandör Pol bu aerıüzeıte atıJınaJı İ1' 
muvafık buldu. Hem kül!iyetli ~_." 
cak hem de yükıek bir ıöhret ~fi' 
cakh. Fakat paraıı yokta. (Sen~ ,V: 
de Pot) yirmi bin lira venneie .,e :.:tJ 
silya !ehri erzak .. mühimmat bl"fJ 
ödemeğe ruı oldular. Komand~f " 
Tolonda epeyce uğrqh. Bu lütu~ ~ 
itçilerden hiraz avanı istedi. fefol 
seyi kandıramadı. ~ 

Cezayirde Fransız konsolosu . eJtl 
iken Bastion müdürlüğüne geÇ1111ş 

- ( 1) Gabriyel Kolın Ahmet p$~ 
ikinci defa 1656 da beylerbeyJiğe "'1' 
(1658) e bdar b1dıfmı yurrtl'· 
fa e~. 



Yeni Esefler .. Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
..........._ · Sıra Semti Mahallesi Sokaiı Emlak Cinsi 
hı."""""""--------

Hisse Hisseye iÖre mu
hammen kıymeti 

100 T. L. 
-llll ,, 1' . , No. sı 

teıe11ııı •rııı 
& ~J'atı 1194 Beyoğlu 

Say, 22 559 Tarabya 
Pangaltı 

Tarabya 

• 

Cas~n Bachelard 
Hilmi Ziya 

1038 Eminönü Şeyh Mehmet Geylani 

632 Burgazadası Burgazadası 
993 Beyoğlu Hüseyinağa 

552 Heybeliada Y ah 
1265 Kumkapı Kürkcübqı Süleymanağa 

Dolapdere 
Beyoğlu 

Meyhane 

Karakol 
Sakızağacı 

Han 
Taıçdar 

No. sı 

116 eski 104 yeni Arsa metresi 57 
16 eski 24 yeni Arsa 201 

1 7 eski 23 yt>ni Kargir mağaza üstü 
odalar 

lf;.18 E . 15 yeni Ahtap hane 
69 eski 67 yeni Kirgir hane 

22-24 Ah§ap iki kısım hane 
9 eıki 7 yeni Kirgir hane 

Tamamı 

3/ 4 
295/ 1440 

89/ 240 
2/ 5 

525 ,, 
2452 

445 ,, 
12000 ,, 

165 ,, 
1500 . 

" llıni zihniyet 13564/ 1 O Kadıköy Osmanağa Eski Hiriıto 
Vergi yeni Salliım 

Tapu 72 harita 10 Araa. metresi 118 

2/ 18 
1/ 2 
4/ 6 630 ,, 

3564/11 ,, Osmanağa Vergi yeni Salkım Tapu 62 harita9 Arsa 118 4/ 6 630 ,, 
3564/12 ,, Osmanağa Vergi yeni Salknn Tapu 62 harit~ 8 Arsa. 118 4/ 6 630 ,, 

993 . 1038. 1265 numaralı dosyalardaki mallar kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile satışa ç ıkarılmıştrr. Gayrimühadil bono • 
sile ihaleleri 28.1.1935 tedir. Fazla tafsilat almak isti:yenler Ga1at~da eski Kredi Liyone Bankasındaki satış k~misyonuna müracaatlan 

1 azımdır. (120) """ t~'"' !r• 

~ ............................... .. 
lıtaanw - ı.9S4. Kiralık Daireler 

" Pıatı 75 Kuruş u, .. Tesis tari hl: 1888 
t•ltna. Yeri: Vakit Matbaası 

Jdare merkezi: IS1 ANBUL (Galata) 
Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara caddesin• 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler. b Genç ve azimkar 

~y l .. k 
ıtı .... ' ur olmaıı ıarttır, biraz 

"••ca h'I •• ' rneli ve 1500 - 2000 li · 
t ~~:~~ e ile bir kitab ve ne~ri 

1 t'°tteı • · ·· · · 1 ltak eaının tevaıı ıçın orta.•. r, tn itannıaktadır. Ayda 120 
1h1, aa., Ve faiz verilecektir. Her 
dd:t 5 • 7 arasında İstiklal 
llhq 

1 ~3 nuınarda Takıim kü · 
ıt('aın... .. d·ı . .. ınuracaat e ı meıı. 

ık ZAYi 
"' er~ ld\t... 1 teıkeremin ' mukayyed 

Tilrkiyedeki Şubeler : 
Istanbul, (Galata Yeni - Cami ) 

lzmir, Mersin 
Yunanlstandaki Şubeleri : 

Seli\nik . Atlna • Pire 
muamelatı. 

Büyük 

.. V AKIT idare evine müracaat .. 

ı 8 •1- - - - k ıJI 1 il' ffillS1101lZ t: 
Bir kitabın ömrii 
bir insanın ömrün
den daha uzundur? 

au nüfu kA .... d . t' 'tıia· . ı agı mıı zayı et ım. 
''k 1111 "ık .. d ki . . ıı ?\\.. ~ arcagım an eı ıınm 

l( u Yoktur. ( 4908) 
, Tayyare Piyangosu 

'Dün ve Yarın,, tercüme 
külliyatı hiç ölmiyccek eser
lerdir. Bunları mutlaka kil
tüpancni:tdc bulundurunuz. 
Abone yazılmakla hepsin= 
birden fa ydaltca almıı olur -
sunuz. 

~ s:~aşa Büyükpiyale Nak • 
§ ~ :N'o. 1 şoför Şevket. 

~l'i etr 8 No: Ju pasaportumu 
''İnin ~· Y eniıini ala.cağım. Eı
~-~ 36N0U~ij yoktur. Yazıcı ıo • 

· lider Beniyamen (931) 

18. ci 1 ertip 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 dedir. · 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler ve 20,000 liralık mükô.f at vardır. ---D--
ı ...... ---...... ~ 

Dz Türkçe l<ar§ıh1dar 

n Muharri~.'~.. 1. Alp (Bahadır ı Günüşük, 3. Krskançlık, kıskan • 
~an.) 2. Doguşken, 3. Kaban, 4. ına. . 
'r avgacr, 5. Moğus 6. Savaşçı, 7. Muhasım, 1. Düşman, 2. Turacr, 
0kuşgan, 8. Uruşçu, 9. Yağıcr. 3. Uneğü (Muannit man.)., 

2 
l'VIu~.ar~~f, 1. Bozuk, bozulmuş, Muhasır, 1. Eğirtici, 2. Kuşa • 

d. Degıştınlmiş, 3. Düzme, 4. Uy- tan, 3. Saran. 
urnıa 5 Ya · .., Mu ' · pm~. . Muhasıp, 1. Sagr.şçr, 2. Sakıcı,, 

3 y harrer, 1. Bıtılgen, 2. Yazılı, 3. Sakışçr, 4. Sanağçr, 5. Sayıcı. 
. azılmış. M h 1 Çe ·ı . 9. K M ha u at, • vn mış, ..... uşa • 

l~ı·, u rrerat, 1. Bitikler, 2. Yazı- tılmış, 3. Sanlı, sarılmış. 
Muh . Muhat olmak, 1. Çevrilmek, 2. 

rı . arrık, 1. Ayaklandıran, 2. Kaplanmak, 3 Kapsalmak 4 Ku-
~evıren 3 C .., k . , . 
'(F .~ · ~ ığrrt an, 4. Ele başı !:!atılmak 5. Sarılmak. 
. esat onc .. .. ) 5 K kı :ı , 
6. Oynata Usti man. · ış rtan. Muhataba, 1. Konuşma, 2. Söy-

n. 1 Muh · eşme. 
'l arrır, 1. Bitikçi 2 Bitkeçi 
o. Bitükci 4 T ' · ' Muhatara. 1. Bıçgış, 2. Korku. 
Yazrcr. ' · ayşı, 5· Yazan, 6· Muhataralı, 1. Korkulacak, 2. 

Muharriş, Azdıran Korkulu. 
Muha 1 Muhavere, 1. Konuşma, 2. Söz, 

Ulak 2 aaına (etmek)' 1. Aznaş - 3. Sözleşü. 
4. n~· . Cavlamak, 3. Dartrşmak, Muhavere etmek, 1. Cöretmek, 
l'll(!k u~nıanlık etmek, 5. Kircik- 2. Keleci etmek, 3. Konuşmak. 
Savı~~a~U~k 7· Oğeşmek, 8· Muhavvel, 1. Ismarlanmış, 2. 
ltunak, ' · ğraşı~ak, lO. Yat- Yükletilmiş. 
Muh~1a.. 

1 
Muhayyer, Dilekli. 

3. l{ab ld ' a, · Cerge, 2. Kabal, Muhayyile, 1. Kurgu, 2. Sanrı. 
ta'\<ı ka arlık, 4. Kapal, 5. Kum- Muhayyir, 1. Aynuktu, 2. Şa • 

' ' un1argal. 
M··'L . şırt.an, 3. Şaşırtıcı, 4. Tansuğ, tan-

"'Uasara. et k 1 t~'lk. 2- . ıne , . Çere yat - suk. 
l ~rtme~e~ı111:k, 3. Eğirmek, 4. Muhbir, 1. Ayıtkucr, 2. Ço -
:tıı~ ~ E' ."· Ekitnıek, 6. engir - şut, 3. Savacı (Haber veren man.) 
l(ab~n~aknu~ınek, 8. E_yirtmek, 9. 4. Saver, .5. Yalavaç (Haber ver -
l{avşırrna' O. .Kapatmak, 11. mek .için yollanan adam man.) • 
§atı11ak 1:· 

12· Kaymak, 13. Ku - Muhik, ı. Doğru, 2. Düz, tüz, 
Sarrnak. · Ortaya almak, 15. Muhil, 1. Bozan 2. Dokunan . 

~uhaaebe Muhip 1. Seven, 2. Sevgili, 3. 
>.fuhaıede' Sayışma. Sevilen, sevdik, 4. Sevişen, 5. Ta· 

, ·ı. Günüleşme, 2. nıdık • · ........ 232 _ .. 

Uz Türkçe liarııliklaı 

Çıtrrk,, 6. Çepreşik, 7. Karışık, 8. ayaıtıcr, 3. Baştari çıkaran, 4. 
Samurtuğ (Ne netice alacağı be- Kanaırıcr. 

lirsiz man.) Muğlak, ı. Anlaşılmaz, 2. Ca • 
Müfarekat, 1. Aynhk, ayrılma, balak, 3. Çapraşık, çepreşik, 4. 

2. Ayruksıma, 3. Gitme, bırakıp Çetin (Güç anlaşılır man.) 5. Çe • 
gitme~ 4. Inlma, 5. Uzaklaşma. pürdük, 6. çırmaş, 7. Çitik, 8. 

~ufa11a1, 1. Uzadu, 2. Uzun. Kapalı, 9. Karışık, 10. Örtülü, 11. 

Mufassalan, Uzun .uzadıya, u - Tuyuk (Kapalı man.) 12. Yapuğ-
zun uzun. . luğ, (Kapalı man.) 

Mugaddi, 1. Besleyici, 2. Esirt. Muh, 1. tı~k, 2:.0zek (Ağ~c:n~ 
ken. ı nebatın, çekirdegın, her şeyın ıçı 

.... ~ - man.) 3. Ozlenk, 4. Srpırdak. 
Muğali.ta, 1. Agız, 2. Çamsırt - M h bb 1 1 "kl"k 2 Sevgi 

3 8.. k t u a et, . sı ı , . , 
ma, . oz. al'Iş ırma. 3. Sevi, 4. Seviş, sevme, sevişme, 

Mugannı, 1. Aydımcı, 2. Cırav- 5. Sevüklük, 6. Sivküm, 7. Sivük. 
cı, 3. Cırcı, 4. Çağnıc~ 5. Ircr, 6. Muhabbet, bağlamak, 1. Am • 
Irlayıcı, 7. Koşrcı . (Nazım man.) ranmak, 2. thkmak, 3.1srnmak, 4. 
8. Koyo~çı, koşoncr, 9 .. Kulanşı, Sevmek, 5. Sevişmek (Karşılıklı 
10. Yıragu, 1~. Yırlacı, 12 YırJayı- biribirini sevmek man.) 6. Yarsa

cr. mak, yarsnnak (İmrenmek ve gıp-
Mugayeret, 1. Ayt·ılık, 2. Başka- ta etmek man.) · 

lık, 3. Ozgelik,. 
Mugayirr 1. Ayn, 2. Başka tür· 

lü, 3. u yınaz . 
Muğber, L Ağnngm, 2. Dargın, 

3. Gönlü kalmış, 4. Gücenik, 5. 
Gücenmiş, 6. Kırgın, 7. Kn'.Ilmrş 
'(Gönlü-), 8. Küskün. 

Muhabbet göstermek, 1. Kayır
mak, kayranlamak, 2. Marsamak, 
3. Silemek. 

Muhac~e, 1. Çapışma (Atlı o
larak edilen hücum ve takib 
man.) 3. Üşenti, üşüntü, 4. Üşüş-
me. 

Muğber olmak, 1. Biırlukıııak, Muhaceret, 1. Göç, 2. Köç, 3. 
2. Buıı.ıtm'ak; 3. Darılmak, 4. Gö - Köçrüm. 
nüUenmek, 5. Gönlü kalmak, gön- Muhaceret etmek, 1. Bosınak 
lü kmlmak, 6. Gücenmek, 7. Küs- (Düşman karşısında bozulup ye
mek. rinden, yıu·dundan kaçmak man.) 

Muğfel,· 1. Aldanmış, aldatılm - 2. Göçmek, göç etmek. 
mış, 2. ·Ayattılmış, 3. Baştan çıka- Muhaceret edilen yer, Alkantr. 
rılmrş, 4. Kan'dınlmış. Muhacim, 1. Capkmcı, 2. Ça • 

Muğfil, 1. Aldatıer, 2. Ayartan, pavul, 3. Çapıcı, •1. Kumadrcı, 
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ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bank 
Z1fıyeti umu rı iye, ı ştahsız ık Ye kunetsizlik balitında büyü'' faıde ve tesiri görülen 

sfa lı ark Ma t A. asa ı 
Kullanınız her eczanede •ahlar. 

1 

.ı .______________________________________________ 1 

YEN i Ç 1KT1 ----.. , ·ı-------.. Merkezi: Ankara 
Tamamı ödenmiş sermayesi r 

LENiN - STALlN - BVHARIN 

v R T 
Fiyatı: 50 Kuruş 

DÜN Ye YARIN tercüme külliyahmn 23 üncü sayısıdır. 

Denizyolları 
i ŞLETMES ı 

ı\ccntcler. l\arakôy i<öprübaşı 

1:: .42Jt>;.:: - 'ıırlcc Mühüıdaı •ao. '!•-• Han f eletoı 2274() --•I 
lskenderiye }'olu 

EGE vapuru 22 lkincikanun 
3ALI günü saat 11 de lakende. 
riyeye kadar. (268) 

00 ror~ lir 
TUrkcyenln her yerinde şube ve muhabirleri v 

• er nevı a mu' melatı ya 
lstanbul Şubesi: Telefon: 22042 

Galata Şubesi: Telefon 43201 

L Dağıtma yeri : VAK 1 T matbaası - lslanbul 

" 1 razbon Yolu 
VAT AN vapuru 22 ikinciki

nun SALI günü saat 20 de Ri • 
zeye kadar (291) 

Sümerbank Uşak Şe 
Fa brik asından: f Terkibi birçok 

diş hekimlerinin 
verdjkleri rapor- ' 
lar la takdir edil
miştir. 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 

İstanbul Yedinci !cra Memur • 
luğundan: 

Şimdiye kadar yalnız Uıakta Sllmerbank namına sall 

makta otan Tasfiye halindeki Uıak Terakki z;raat Türk 

Şirketine aıt hiıse senetleri bundan sonra lstanbulv e 

daki Sümerbank Şubeleri tarafından da sabo ahnacaktar. 
Hisselerini ıatmak iıteyenler doğrudan bu Şubelere de 

caat edebiıirler. 

5 Kuruşa tam bir Roman 

Bir borçtan dolayı mahcuz sa· 
btına karar verilen muhtelif cins 
av tüfenkleri ve bisiklet aksamı, 
bir adet motosi~let 23-1-935 gü -
nüne gelen çarfamba günü saat 9 
ile 10 a kadar Sultanhamamı E .. 
minbey hanırun 16 numarasmda 
hazır bulunacak memur tarafın • 
dan açık arttırma suretile satılaca. 
ğı ilan olunur. ( 4907) (15.555) adet (No. 7) sarı zarf (20 1/ 2 x 35 s s e a ın a l .... . ) / b d d } 22. 1 .1935 

sa ı gunu 
(5.000) adet (No. 11) sarı zarf (25 1/ 2 x 30) s/ s ebadında saat 15 ------

1
LA--N-----

Bir kaç saat hoş vakit geçirmek içi 

Bu malzemeyi vermek istiyenlerin, pazarlığa girebilmek için (yüz-ı Dıtanda ıubeleri olan yükösek 
de 7,5) güvenme akçelerile beraber yukanda gösterilen gün ve saatte bir ulusal müesaes~, ~-l~anc~ .ve: 
Cibalide Levazım ve Mübayaa ıu besine gelmeleri (224) f ya fransızca veya ıngılızce ıyı hı· 

1 
Romanlarmı o~yunuz. Son zamanın en büyük zabıbt 

larını eğlenceli bir tarzda hikaye eden bu meraklı romaıı 
sinden her ayın 1 ve 15 inci günleri bir kitap neırolunur. 

len güçlü kuvvetli bir Türk dak • 

T k t V l • ı • w • d tilo hayan aranıyor. 
0 a a ) ıgın en: Maaı dolgund\lr. isteyenler mu

fassal adreslerini İstanbul 373 
Her kitap tam bir romandır ve liatı yalnız 5 kuruıtu'• 

Birinci kitap: BirMülıim c;naget Nqrolunmut 

ikinci kitap: Sarı Saçlı Adam 1 Şubatta neırolun 

Kütüphanelerden, müvezzilerden ve tütüncülerden ara 

Tokat merkezinde inıası tekarr ür eden beheri 37,000 küsur lira 

bedeli keşifli üç adet ilk mektebinin inıaaı ikinci defa olarak 15.t.. 
1935 tarihinden itibaren yirmi bir gün sonra ihalesi icra edilmek üze

re münakasaya vazedilmiştir. inşaata talip olanlann Tokat Vilayeti 
muhasebei hususiyesine müracaat eylemeleri ilin olunur. (287) 

posta kutusuna acele bildirsinler. 

Sahibi: ASIM US 
Nqri)'1lt Müdürü: 

REFiK Ahmed SEVENGIL .............................. ~ 
V AKIT Matbaa11 - lıtanbul 

Oz Türkçe kartılıklar 

kumaracı (Askerlikteki ıstılah ba, 8. Karağol, karakol, 9. Kara • 
rnan.) 5. Saldıran. vul (Askerlik ıstılahı), 10. Keşik. 

Muhacir, 1. Çandır, 2. Gelek, 3. çi, 11. Kolcu, 12. Korucu, 13. Ko -
Göçen göçmüş, 4. Göçkün, 5. Göç- ruğcr, 14. Korukçu, 15. Koruyu • 
men, 6. Keslu, 7. Targacı (Muha.' cu, 16. Közetçi, 17. Murçak, 18. 
cir kafilesi man.) Orbeyi (Mevki kumandanı man.) 

Muhaddep,, 1. Bükür, 2. Kam • 19. Sakçı, 20. Saklavçı, 21. Şalış, 
·bur, 3. Tök. 4. Törnsü, 5. Tüın- 22. Turkan, 23 Yasakçı, 24. Yat -
sel:l i. gak, 25. Yasavul. 

l'.i Jhaddepleşmek, 1. Kanulınak, 
2. aınburlaşmak. 

Muhadenet, 1. Barı§ıklık, barış· 
ma, 2. Uyuşma, 3. Uzl~ma. 

Muhafaza, 1. Banndırma 2. E
sirgeme, 3. Gözleme, göz altında 

tutma, 4. Kayırma, 5. Koruma, 6. 
Kiz, 7. Kütevü, 8. Saklama. 

Muhakeme, 1. Dumşma (Müra
faa man. Yeni kanunlarda resmen 
kabul edilmiştir.) 2. Düşünüp ta -
şınma (Zihnen muhakeme man.) 
3. Olçme, ölçüp biçme (Mukayese 
man.) 4. Soruşma ( mürafaa man.) 
5. Tartma (Zihnen muvazene 
man.) 6. Yargılama, .Yargulama 

Muhafaza etmek, 1. :Abramak, (Hüküm veııne man.) 7. Yargı. 
2. ~\ sramak ( İnfak ve it'am et • laşma ( Mürafaa man.) 8. yasa -
ınc: ma~_.) 3. Ayamak (Rahm ve Ia:ıma (Mürafaa man.) 9. Yasan. 
~fkat gostermck man.) 4. Barı - lama (Bilmülahaza hüküm man.) 
mak, 5. Barmdırmak, 6. Bekle- 1 .. 
mek 7 Bığlamak 8 Bozmamak ı Muhakeme etmek, 1. Cüplemek 

'. · ' .: ' (Bir şeyi düşünüp üzeıinde hü-
9. Esırgemek, 10. Gozlernek, 11. k.. k ) 2 D" ·· k 
K 1 ki k 1 k 1 k 

·um verme man. . uşunme , 
rı,: a · ama ·, 2. Kal an ama , 1 d .... ·· taş k 3 01 k "l 

13 Ir ttl k 14 J{ . 11 uşunup c;:ınma , . 6çme , o -. \.ara ama , . aıavu a . .. .. .. . 
mak, 15. Kavzamak, 16. Kayır_ çumleme~, olçup .bı~mek, 4. Şıla-
mak, ı 7. Kayraldamak, 18. Keşik ı~a.k (İstıntak ve ıstıcvap. etmek! 

Pkmek 19 Korumak zo. Köz hırı. hakkında veya aleyhınde adlı 
~tı 1,..k 2ı °Küdesmek 23 Sakı • hüküm vermek man.) 5. Yasan . 
nı~ı;, 2.ı. Saklamak, 25. Sakmak, lamak (Tefekkürle hüküm ver -
26. Sürdürmek (Meriyeti muha _ mek man.) 
fa·-:rı. ve idame rnan.) 27. Yarıl. Muhakeme istemek, Buyruksa .. 
gamak. mak. 

Muhafız, 1. AhraYc:, 2. Ağıcı, 
3. Bekçi, •1. Çrlamcu (Askerlik 
ıstılahı) 5. IclacT 6. tmga (Hazine 
muhafızı tresorier nmn.) 7. Kağ· 
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Muhakeme olmak, 1. Dmu~-

mak, 2. Tartışmak (Biriyle müra
faa olmak) , 3. Yargı.11aşın~k. 

Muhakeme yürütmek, Tikşir. 

Öz türkçe karıılıklar 

nıek, (Tetkik ve tenkid etmek 1 mek, 16. Otgirmek, ötğişmek 
man.) ( Aynlıp muhalif hareket etm.) 

Muhakkak, 1. Amk (Hazır 17. Sürkelinmek, 18. Utrunmak, 
man.) 2. Basa (Mutlaka man.) 19. Utunılamak, 20. Usnemek. 
3. Bayık, 4. Doğru, 5. En gücü Muhaleıet, Unan. 
.(Elbette man.) 6. Gerçek, 7. Ke • Muhalif, 1. Ağduk, 2. Arkurtlt 
senkes, (Kat'i olaı:a,k ınan.) 8. 3. Aykın, 4. Aylonkçı, 5. Aynık· 
Ok (Elbette man.) 9. Terk (Mut· sr, 6. Başka, 7. Benzemez, 8. EğeŞ, 
laka man.) 10. Toğru, 11. Usbe- 9. Kaçalan, 10. Karşı, 11. KarŞJ 
kes, üskes, üsfekes (Kat'i olarak, çıkan 12. Utkan, 13. Uymaz, 14. 
behemehal man.) 12. Üstbekes. Yanaz, 15. Yat, 16. Yatlı. 

Muhakkar, 1. Alç.almış, 2. Al· Muhallet, 1. Benice, 2. Dunıcu, 
çaltılmış, 3. Aşağı, aşağı tutulmuş, Durukluk, 3. Mengi, 4. Mengii, 
4. Satkak (Zelil rnan.) 5. Tapa mingü, 5. Olmez, 6. Yok bolmaZ• 
(Zelil, menfur man.) oyk olmaz. 

~uh~kk~~' .. 1. Araştıran (Bir ı Muhammes, ı. ~ büküşlük, 2. 
şeyın ki.ınhunu, esasını -) 2. Ara • Beşizli, 3. Beş katlı, 4. Beşli. 
yan, doğrusunu arayan, 3. İyi bi • Muhammin, Orancı. 
len, sağlam bilen, 4. Ortaya çıka • Muhanneı, 1. Alçak, 2. Erci, 
ran, ortaya koyan. Ercil, 3. Ersek, 4. Erşi, 5. Kan· 

Muhal, 1. Krlmaslrk, 2. Olamaz, cık, 6. Kekez, 7. Korkak, 8. Tök· 
olmaz. Muharebe, 1. Atkulaş, 2. Ca\1', 

Muhalefet, 1. Ayıılık, ayrıksı • 3. Çapgulaş, 4. Döğüş, 5. Geh·e 
hk, 2. Başkalık, başka türlülük, 3. (Münazaa, kavga man.) 6. tş 
Ç~m, 4. Çarım 5. Erip (Sözle mu- (GueıTe, Combat man.) 7. Kıı:: 
halefet man.) 6. Karşılık, karşıt· kaşa (Münabaa man.) 8. Oiut 
lık, 7. Ozgelik (Ayıı ve benzemez Mukatele man.) 9. Sancış, 10. sa
olmaklık man.) 8. Tirek, 9. Uy· vaş, 11. Süneşıne, süngüşme, ız. 
mazlrk.. Süngü, 13. Tokuş, 14. Tütüş, 1°· 

Muhalefet etmek, 1. Abamak Urş, 16. Uruşgu, 17. Vunış, ıs. 
(Ret ve imtina man.) 2. Ardık· Vuruşku. ıc, 
mak, 3. Ayruksu olmak, 4. Başka Muharebe etmek, 1. BoğuŞilla 

4 türlü olmak, 5. Boyun tutmak, 6. 2. Çarpışmak, 3. Tepeleşmek, ; 
Dayatmak, 7. Direşmek, 8. Erip • Döğüşmek, 5. Kapışmak, 6. Kar~ 
leşmek, 9. tğeşmek, 10. Karcık - lışmak, 7. Kavgala.§mak, kavga et<, 
ınak. 11. Karşı gelmek, 12. Kar • mek, 8. Küreşmek, 9. Savaşıllal ~ 
F.rkmaJ~. 13. Karşı ko~rnrnk, karşı 10. Süngü~mek, 11. Tokuşmak, 1 • 
durmak, 14. Kafşdamak, 15. Kil • Uruşmak, 13. Vuruşmak. 
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