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!~~Iradaki buhran 
!iJn a.unlerde ltalyadan buhran a· 
llk etı §eklinde göze çarpan bir· 
k• dlltı haberler geldi. Romada es· 
• 

1 thT lt 1 1Ye nezareti müste§arı M. 
b,~nar~i Arpinadi başta olduğu 
l't e bır takım tevkifler, nefiler 

l>ıldıg~ .. l d' H - b d, J ı soy en 1. atta u ara· 
Je h'talya Başvekili Musolini a • 
b~1111~e ~uikast olduğundan bile 
di\h' ~dıldı. Aıağı yukarı İtalya 
i'b·ılı bir ihtilal hareketine maruz 

1 1 2'Öaterildi. 

~İtı~ akıa iptida İngiliz gazetele· 
>'İl e~ çıkan bu türlü haberler te· 
~ hdılnıemi§tir. Fakat sonradan 
b U telif kaynaklardan gelen ha· 
c:~ler birleştirilerek tetkik edilin
"1 lalyada dahili vaziyetin tama· 
ln~n normal şekilde olmadığı da 
>' aşılmıştır. ltalyada geniş mik
tr~&ta bir ihtilal hareketi olmamış· 
b' · Muıolini aleyhinde münferit 
it s 'k ~·ı uı ast yapıldığı da malum de-

~• d' ltk ır. Bununla beraber bu mem· 
'l et bugün faşizm disiplini ve 
ır· llsör kuvvetiyle örtbas edilen bir 
,ııli b h .. I u ran geçirmektedir. 
it. ta.lyadaki buhranın esasını bil· 
}' •ıa Musolininin beynelmilel si· 
ıo7e~inde aramak lazımdır: Mu· 
.. 

1llı iktidar mevkiine geçtiği 
~denberi memlekete hudut.uz 
'ltflarda bulunuyor. Zahirde fü. 

Mehmet ASIM 
(~ 

'lllnı' llnı·u "'a~ırnnın ı t:ıcl •Otunund•) 

Faşizm Lideri 

Artık kuvvetini 
kaybediyor! 

Musolininin harp siya
setini tasvip etmiyenler 

Zagrep'te çıkan yarı resmi ''No
vosti,, gazetesi İtalyan faşizm teş
hilatmda son günlerde baş gös
teren ihtilaflar hakkında yazdığı 
bir baş makalede son Almanya sui 
kastlariylc faşist ihtilaflnrr arasın
da bir henzerlik ararken diyor 
ki: 

"Elde mevcut malumata istina
den fa,ist suikastinin Almanya sui 
kastine benzediğini zannetmek 
mübalağalı olur. ltalyada başka 
bir sahada çalışılmaktadır. Sebep
ler kısmen başkadır. Rical ara-

( Devamı 6 mcı 1111yfanın t llncO sOtwıunda ,t 

Eliziz hattı dün 
merasimle açıldı 

tıazizliler sevinç fçinde .. Gece büyük 
bir fener alayı yapıldı 

~ tliziz, 10 (Hcsuai) - Nafia 

~ t.,aliye Vekilieri bugün saat eserin yapıcılarına sonsuz minnet· 
)tt lltıda. buraya geldiler. Vila- lerini tekrarla.maktadır. 
)~~rkanı, huıuıi te,ekküller, ve Elaziz, 10 (A.A.) - Elaziz hu-

Bütün Eli.ziz halkı, bu büyük 

1 Yüzme müsaba a 
ve muvaff akı ye • 

ı 

z güzel 
ldu 

Teşvik hedefimize muvaffakıyetle vardık, 
Türkiye rekoru kazandık 

•• • uç yenı 

"VAKiT" Müıabakalarından intibalar 
(Soldan itibaren: 100 metre serbet birincilerinden Hamiyet Hanım, Nefo kendisine birincilik kazandıran atlaşıyta, 

ayni hanım müsabakaya başlamazdan evvel. Altta: Üç birincilik kazanan Karamürsel takımı, müsabık hanımlardan 
bir grup) ... 

bakaları dün yapıldı. Uç yüze ya- Dünkü müsabakalar hakkında lacaksınız. f,11ci 1 hini mütecaviz halk tara- günlerde fevkalade zamanlarını 
li ltı karıılandılar. ya§ıyor. Sık sık öten tren düdük- kın gencin girdiği hu müsabaka ·-.. - ..... - ... - ................................................... --......... . 

tli11 at; Nllfla, Maliye Vekilleri- leri halk üzerinde büyük heyecan lar büyük bir muvaff akiyet ka - Ç 0 k Yak 1 n da ~~~~~~~~~~~~~ 

VAKiT in 1934 Y~.zme müsa· bir rağbet görmüştür. 1 tafsilatı sekizinci sayıfamızcJa hu-

f~' ~ebuı Fazıl Ahmet, şimendi· bırakmaktadır. Şehirde ondan zandi. Üç yeni Türkiye rekoru ---
~~lt't müdürü Abbas Beylerin fazla tak kurulmuştur. Bütün bi- elde edildi. VAKiT dünkü mü -
~l)d la.tını müteakip merasimle nalar bayraklarla ve elektriklerle sahakalarla birinci hedefi olan 
~lt~ M~~afirle~, istasyonda ha- süslenmiştir. teşvik gayesine de varmıştır. Çün· 

lialkn bufede ızaz edildiler. Turan gazetesi fevkalade bir kü küçükler için ayırdığı geniş 
~ ın heyecan ve sevinci bü- nüsha neşretmiş, Büyük Gazinin kıaım, bu geniıliğe layık olacak 
~it.ta~ Bu gece fener alayı ya- demiryollar hakkındaki vecizele - -- • 
,tıı.. ' tezahüratta bulunulacak- rini büyük harflerle etrafa yay- Otomobille dünyayı 
••••• la'········ mııtır. dolaşan Kembriçli 
t'ltşh~;·"ğij;~ŞÇi}~;· .. y~;~~ .. ğ~İif"~";j~;·.. seyyahlar 

Kembriç Üniversitesi talebesinden 
olan bu ,&ençler, gezip gördükleri 
yerleri muharririmize anlattılar, dör-• 

düncü sayıfamızda okuyunuz .. 

Yeni Tefrikam1za Başlıgacağız: 

Babil Saraylarında 

DARA veİSKENDER 
Yazan: iSHAK FERD[ 

'-----.... -·----------........ - ......... ........... 
Yeni tefrikamızdan bir parça: 

" ... (Kiros) küçük bir çocuktu. Bir gece 
büyükbabası bir rüya gördü ve torununun bütün 
Asyayı istila edeceğini müneccimlerden öğrendi... 

Vezirini çağırdı: Bu çocuğu dağa götür ve öldür! 

• Dedi. Vezir (Kiros) u bir hükümdarın sığır çobanı· 
na verdi ve ölümden kurtardı. Kiros günün birinde 
meşhur bir kahraman olmuştu. Bu hikayeyi öğre

nince büyük bir ordu ile büyükbabasının üzerine 
yürüdü, taç ve tahtını elinden aldı.. Kendisi hü· 
kümdar intihap edildi. Dara da tıpkı ecdadı gibi 

istilayi severdi. Bahilin tatlı şarapları ve sehhar 
dilberleri ateşli hükümdarı bu aşk ve sefahat bel
desinde uzun müddet bağlıyamadı. Bir sabah atı

na bindi ve ordusuna emir verdi : - Asyayı ve 
Mısırı baştan başa işğal edeceğim ... Hazır ol! . ··------···· .. ··-·-············································· ...... : lranırı ilk hükümdarı 
Karilerimi~in büyük bir merak ve K ı R o s · 
alaka ile takip edecekleri yeni tefrikam1za çok 

••• YAKINDA BAŞLIYORUZ ••• 



Gümüş madeni 
millileş tiril ecek .. 

Hitleri Almanlar 
Allah yollamış! 

af Almanyada umumi 
Binlerce siyasi malıpusl 

kanunu 1 ürk ofis haf talık ticlı~ 
ri servis neşrediqor 

salıveriliqor ! 
·----

Cürümlerin 2 ağustos 
işlenmiş olması 

934 den önce 
şart .. 

Berlin, 10 (A.A.) - Dün neş-/ 
redilmit olan affı umumi kanunu, 
fevkalade mühim ve §Ümullüdür. 
Binlerce siyasi mahpusun tahliye 
edileceği tahmin olunmaktadır. 
Altı aydan aıağı olan bütün ceza
larla bin marktan atağı olan bütün 
nakti cezalar, bili.istisna ve ancak 
mahkum sabıkalı olmamak ıartile 
affedilecektir. 

Üç aydan aıaiı hapis ve bet 
yüz markı geçmiyen para cezaları 
tamamen affedilecektir. 2 Ajus· 
tos 1934 teıı evvel irtikap edilmir 
olan kabahatlara ait davalar de 
sukut edecektir. 

Aıaiıdaki cürümler için husus' 
bir siyui af ilan edilmittir: 

Fuhrer'e karşı yapılan küfürler. 
milletin iyiliği veya nufuzu aley · 
hindeki sözler ve yazılar. Ancal· 
bunların devlete kartı beslenilen 
hasmane bir ruhi haletten mülhem 
olmamaları ve 2 Ağustos 1934 ta· 
rihinden mukaddem bulunmaları 

şarttır. 

Affı umuminin tümulü daire· 
aine girmiyen cürümler ıunlardır: 

Devletin emniyetine kartı yapı· 
lan f eıat tertibatı, vatani hiyanet. 

askeri esrarın iftaaı, insan hayatı· 
na kartı suikastlar ölümü veya 
mecruhiyeti intaç eden infilak e· 
dici maddelere ait kanuna muha· 
lefet, failinin adiliğine delalet e· 
<lecek her türlü cürümler. 

Gümüş millileştiriliyor! 
Londra, 10 (A.A.) - Gazete -

ler, Vqinıtondan ~elen bir habe· 
ri yazmaktadırlar. 

Bu habere göre gümüıün milli· 
leıtirilmeai, gümüı madeninin is -
tikrarı ve içinde gümüt bulunan 
bir P~f• öl~üsü i~in yeni bir eaaı 
tayini ihtimalini gösteren beynel· 

milel bir tedbir olacağına deli· 
Jet edebilir. 

Val • Strcte göre, gümütün mil· 
lile9tirilmesini hariçte büyük mik· 
yasta gümüt mübayaası takip e • 
decektir. Ve bu altın dolardaki 
halitayı kıymetinden düıürecek • 
tir. 

Hitleri Allah yollamış! 
Bir Alman baş papazı yeni Alman kilise
sinin yeni fikirlerini böyle izah ediyor! 

Berlin, 10 (A.A.) - Alman 
proteatan kiliseleri birinci sinot 
meclisi, Keucb bat papas Ludvig 
Mullerin riyaseti altında toplan -
mııtrr. 

lçtimaa hükfunet namına Dr. 
Jaeger iştirak etmit ve dün, ıino
dun dini sahada, milli sosyalist 
raiıtagın siyasi sahada yapanı§ ol· 
duklarını, yapacağını söylemittir. 

Heaae - Nassau haı papaz Diet
rich yeni Alman kilisesinin yeni 

Yedi kadını seller 
götürdü 

Den.er· Kolorado, 10 (A.A.)

Son tuiyanlardan dolayı taıan 
nehirin üzerindeki küçük bir köp- · 

rüden ıeçerken yedi kadını sular 

ıötürmüttür. 

DanYer • Kolorado, 10 (A.A.)
Dan..-erin ••rbında sayfiye yeri 

olan dallarda hüküm süren fırtı

na yüzünden iki kişi ölmüı, 18 ki· 
ti kaybolmuttur. 

Kocasını öldüren bir 
kadın idam edildi 

Nev york,10 (A.A.) - Kocası· 
1t1 öldürdüiünden dolayı Mistres, 

15 ay mahpus yattıktan ıonra Su
ig hapiıhaoeıinde elektrik sandal
yuına oturmuı ve bu iki çocuk a; 
naıı idam edilmiştir. 

~ ortaklan olan Saetta ile 

Feraci de hemen ondan sonra i ·ı 
dam edllmitlerdir. 

fikriyatını 

ki: 
izah ederek demiştir 

.J 

"- Hitler bize Allah tarafın· 
dan gönderildi. Bilakaydü şart 
onun tarafından olmıyan, suiniyet 
sahibi bir adamdır.,, 

Dr. Jaeger, sinot batlarken, ye· 
ni teşkilatın sadece harici saha ile 
alakası olacağını, hususi eski ve 
ananevi kiliselerle diğer mezhep
lere ve itikatl~ra dokunmıyacağı· 
nı söylemiştir. 

Amerikada hararet 
derecesi inmiyor 
Nev york, 10 (A.A.) - Midle • 

Vestte yağmur ümidi kalmamış • 

lır. Hararet derecesi gene 100 

ahrenhayt derecesinden azlaya 
çıkmıttır. 

lova, Misuri, lndiana, Neb • 
raıka, IUinoiı da aon iki gündür 

bir çok kimseler ölmüttür. 

Avusturya divanı harbın
da dokuz polis memuru 

Viyana, 10 (A.A.)- Dokuz po· 
lis memurunun divanı harpte gö-

rülmekte olan davaları, maznun -
ların kaçamaklı cevaplar vermek
te rarar etmeleri yüzünden uzayıp 

gitmektedir. Mahkeme reiıi icap 
ederse muhakemenin on bet gün 

süreceğini söylemiıtir. Maaına • 
fih bütün maznunların nazi frrka· 

ıına menıup oldukları tebeyyün 

etmiftir. 

Fransadaki talebe 

grupumuz 1 ·ı b. 1 T. ·· k. d f l ·· ·· 
Paris, 10 (A.A.) - Türk tale· ngı tere U yı Uf ıye en az a UZU 

be ve muallimleri Paristeki ziya· k k b • . d 
retlerini bitirdiler. Cuma günü · · Çe me meC Urıyetın e •• 
sabahı saat yedide Liyona hareket Ankara, 10 (A.A.) - Türkoi~, karolarda bu sene geçen sene 
edecek, orada üç gün kalacaklar· fis haftalık ticari servisini bugün· nazaran lehimizdedir. 
dır. Liyon belediyesi kendilerine den· itibaren hakimiyetle neşre o;tralya mah:sulü hem k•1

1
1 

iyi istikbal hazırlamıştır. başılamıştır. İhracat ticaretimiz itibariyle ferıa hem de geçeP ~1 

Talebe ve muallimlerimiz Liyon- için ameli bir çok malumat ve is· yarısı gibi bir şeydir. Cenubi 
dan ıonra Marsilyaya gidecek ve tihbaratı ihtiva· eden bu neşriyat merika yani Cape üzümleri •1" 

oradan vapurla lstanbula döne· cuma' günleri muntazam ve Haki· dalgatannı takip eden ve topl• 
ceklerdir. nıiyet yapraklarinm müsaades· zamanına i·aslıyan yağmıl 
Türk - Avusturya tica- . nisbetinde gittikçe tevsi edilerek mustariptir. Bunun manası tııf 

ret itilafı devam edecek ve bundan başka • tere bu sene bizden fazla üzüO' ( 
Ankara, 10 (Hususi) - Türki· cele ve gündelik haberler için Ha kecek demektir. 

ye - Avuıturya arasında aktolu- kjıniyette her 'gün hus~si bir sütu· Diğer rakip memleketler ~ 
nacak ticaret itilifnaımeıi müza - bulunacaktır. İzmir üzümleri hak de Yunanistan, han üzümletl 
kereleri bitmek üzeredir. Anlaş- kındi\ fikrini. sord~ğumuz salahi r.eçen seneye nazaran daha ı•' 
ma yakında imzalanacaktır. yet sahibi bir zat ıunları söylemiş · tır. 

tir: .· . Kaliforniyaçla rekolte as 
Demiryo1larındaki tenzi- · · "- Türkois ilk hatalık servi- Hülasa Jzmir üzüm piyasası i.ı 
latlı tarife sebze fiyatla- sinin başında ehemmiyetle kay· ne gerek doğrndan doğruya, 

rını indirecek dcdildiği veçhile temmuz ve ağus· rek bilvasıta tesir edebilecek 
Ankara, 10 (Hususi) ·- Anka· tos aylan, yeni mahsul İniktarla'n· lcketlcrin ı:nahsul vaziyetleri 

ra belediyesi, Devlet eDmiryolları nın ve yeni piyaaan~n henüı belir sene üzüm fiyatlarımız için 
yat aebze ve meyve tarifesinin in· medi

0

ği aylardır. Bu aylarda alivre ümit verici bir haldedir. Al 
mesi üzerin~ Ankarada sebze ve ıat;f yapmıı olanlar ve ba'isaier de· yaya vaki olacak ithalatınııı 
meyve fiatlerini sıkı bir kontrola nen ve fiyatrn düşkün olmasında ithalatçı tarafından istcmccck 
karar vermiştir Ya! sebze ve mey· menfaattar bulunan gruplar piyn· vizleri Alman hükumeti isl 
ve fiatlerinin tarifelerd~ki tenzi • sayı fena göatermek ve ilk ağızdr k~dar ve süratlc vermekte ol 
lat nisbetinde inmesi temin edile· yapacaklarını 'yapmak için neıri · ğundan en büyük mü~tcrileriıfl 
cektir. yat yaptırırlar, ve hatta k~ndi mü· den birisi olan bu mcmlckctiJ1 

Mira/ay Von Hin- bara~ fiya~lar~ndan da~a .. aşağıya sene daha. azla mnl alacağı l 
· muhtelif pıyasalarda kuçuk hazı clir. . 

denburgun Cevabı ve alivre aatıtlar yaparak ve yapr Diğer btiyijk müşterilcrirf1 1: 
Yalova; 10 (A.,A.),, - A!nı.apya tıraralt gazetelere ve mintahsil ta· lan lngi1tcre ve Amerikaya .. fı~ 

reiıjcumhuru. Mar t~l von Hin • haya aksettirlr Tt': ·fiy~tlar -~ c 'ı iyi ~ üktıck Jullit~ , itl!' ..r· 
denburgun vefatı dolayııiyle Gazi rinae·müeŞsir olmak.1iaterler. Me~ daimi miişterisi olan bu iki I 
Hazretleri tarafından miralay, von sela halen Hambuxgta • yaptırıl- leketin ele ı;eçen senelerden j 
Hindenburga çekilen t.ziyet tel • makta olduğu gibi, hakiki alıcılaı ithalat yapacakları tahmin .{ 
grafınar mumaileyh a!ağıdaki ce • ise bir müddet bekleyici ve ınazl· bilir. Bundan ba~ka Japon)"' 
vapla mukabele etmi~tir: vaziyette kalır. , Türkoisin ser - müşteri olMak piyasaya r; 

Gazi Mustafa J{cmal Hazretleri visinde dediği gibi hunları ehem· tir. ~ · il' 
Türkiye. Reisicumhuru. . miyet vermeden ve aline satıcımr Klirinu muk;ıvclc.ı;i yaf. 

Zatı devletlerinin yürekten ge • hangi piyasada srkıJık olduğun · mız ve timdiye kadar. do 
len ve teselli veren sözleriyle ha· öğrenmek için okuyup geçmeli vr doğruya mür.:er=miz olmıy~ 
bamın ufulü yasını paylaşmala • asıl ehemmiyeti rekolte vaziyet ve lcketler ile de ticaretimiz 1'' 
rından dolayı zatı saİnilerine en rakamlarma vermelidir. Bu ra • irt:tıp.ı. tc .,,: ı; ,., .l!::bi'ir ,.e r!,....e 
derin minnettarlığımı arzetmeği • -< 
hakiki bir illtiyaç ve vecibe bili- Bulgaristanda biikumet lkı Ha yan gemiS1 

rim edendim. aleyhine ihtilal yok . çar~ıştı _/131/ 
Miralay Von Hindcnbıırg Du··n'-u·· 0 gaze~elerd. en b'ıri, Bul· ''"' ~ • Napolı, 10 (A.A.} - v;,111 

Havanada gı:evciler · garistanm Filibe ·şehrinde hüku • re is:mli ke~if gemisi ile d/ 
işe alınıyor ı met aleyhine, iki _yüz zabitin -işti· isimli vapor, Nap:>;i civnrrıı6ı,ıı 

rak etmit olduğu geniş bir ihtilal pışmışlardır .. Üç bahriyel~trfl 
1 

Havana, 10 (A.A.) - Telefon v 
hareketinin meydana çıkarıldığı 17 ki§t yara1 anm1~tır. 11• 

şirketi grevci işçileri ite almağa c 
yolunda bir. haber vermişti. yara ananlar Usodii-Me 01t' 

karar vermiştir. Fak.at onların 1 
Bulgar elrilig-f dün gece yolla- nindir. Pal1adeye bir şe yeme alınan i§Çileri de çıkarmıya· :r 

caktır. dığı bir t~bliğde bu haberin doğ· mıştır. 
Karışıklık çıkması endişesi ile, ru olmadığİnı bildirmektedir. D .. .. .,,ıe/tf 

Machadonun sukutu yıldönümü O• Bulgar s~faretin'e r,öre, bu ·haber, en iz goruş J 
lan 12 - 8 ~e her türlü nümayİf geçen ay Filihe:le hir garnizonda Londra, 10 (A.A.~ ":ıe 
yasak edilmittir. Fakat bakır ma· bulunan askerleri kendilerine mütehassısı M. lvashit• ;_., 
denleri jtçileri, bu yasak kaldırıl- iınaleye ç.alıtan komünist hareke· riıi Londradan ayrılınıf 0 b 
madığı J.akdfrde. grev yap,caJda· tinin geç kı lmrt bir aksidir. Bu liz mümeşıilleri ar~uıodlJ rıs' 
nnı bildirmislerclir. mesel~de qjçbir z~bit~, dahli yok· lerde müzakerat yap~lıt1-;" 

' • ·tur ve bütün mücrimler tevkif e· 1 ·ı 1 t dır Borçlarını veremeyen ma verı memeK e . fff· 
Almanlar dilmiflerdir. Yakı-?da divanı har· !'ltında M. lvashitar.•n ,.,,ff 

Londra, 10 (A.A.). - M. Run
ciman, bilhassa hugü~ Londraya 
gelmek üzere Koveat~ geçirmekte 
olduğu tatil m\iddetini tehir etmit 

1 •. 

tir. Bunun sebebi, Almanyaya 
.;; 

gönderilen mallardan dolayı Al -
manların borçlarını ödeyemeyişi 

yüzünden çıkan mütküller hak • 
kında ticaret nezareti memurları 
ile mi~zakerede bulun.makta, borç· 
lu Almanlar Alman hükmetinir, 
ecnebi kambiyolara koydukları 

memnuiyet yüzünden borçlarını 

verememektcd;rJ,.r. 

be verileceklerdir'. ' deira ve Japon atefe ~ ;~iıt 

H b ' . . 1 .. k•relerı L.dll &m Ufa ta lCfTIDleVYe m"Z8 " ' pr-
a ~• ~,. 

. KısırlaştırJlanlar :ı1r'ıklarda l>ulun3.~P 
.:lilme'dedir. J 

H.ınbur~, 10. (A.A.) _.;_ Res • tt'1 
men bildirildiğine ıöre, 15 hazi - L1tvinof Aerlind~ 
rana kadar bura mahkemesine edilecektn'f 

1 1'325 kııırlaıttrma talebi vaki ol· ) ~ S-. 
mutur. Bu. taleplerin yüzde 59 ' Berlin, 10 (A.A:. l\'1· LA 
unu bizzat alakadarlar kendileri ~ar Alman mııhafılı, • d' 

\' ı' 'k . . hu•ııf' • 
yapmıılardır. ,.un ı ametının ı9ti"• .. eldi l<~ 

. Mahkeme kara, riy]e Ylllmz o1dugunu beyan ıar" 
. h 1 ktor 11e 

Haınbureun içinde 265 erkek ve kü mumıuley r. 0 ·citı ' . ınek ı .. 
309 u kadın olmak üzere 761 kişi ni muayene cttır 
kmrla§tirılmı!tir. tir. 
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......... . 
akliye politika-
tnızda inkılap 

del'j~~~ap .Prenıip!eri keıkinle!İyor, 
)lk ~'Yor. Yani hakikatleşiyor. Ha-

"'lltıa · . c·· &ırıyor. 
lıtı ı, ~lrlhuriyetin nakliye politika11 
tiıı Y~dan inandığımız pren&iple -
dtiııu ~ nazariyeler halinde kalma
~tl' ~ealize o1duğunu &Öıteren en 
~ nı:ıaldir. 
.l. ~hye. işi bizde: 
8) I>enız nakliyeciliği. 

&atı I<ara nakliyeciliği olarak iki 
"lllldl .. 

" ıoze çarpar. 
"'iti ''ıtdt ı •ahasında olsun, kara saha· 

~· olıun Cümhuriyetten cne'ki 
1Ytt 

11.ı. 11.e devlet, ne de millet bakı . 
"lll ı,· . ti . 1Zlnı olmıyan ıeylerdi. 

~ tıuz n.akliyeciliğinin pek a.z kıs
İit~ ~~ iptidai vasıtalarla işliyenler 
• 1111~1~

1" elinde ~di. Devletin elinde
dL 'Ye \'a:ntalan ise pek mahdut 

)' •~n h"ll d · ı· ıa ı er e etya ve ınsan 

i:''h Yabancı bayraklara münha-
l. 

· n,I\~ kr ·ı· ~ · · ~ded· IUl ıyeeı ıgı ıon on sene ı-

ll' ki, tam devletçi bir mahiyet 
ft 1

§ ise de mmue,meğe yüz tut· 
llr. 

ıı ~~" _ rıa1'liyatı jge, ayni ~ekitde idi. 
d;lü_nı nakliye unıut·u olan şi • 

11 
en ' hüyijk bir kıımı yabancı 

llıYa!arın malı idi. Zaman za -
İı trıuhtelif yabancı ııermayelerin 
.tt de • h •1..!_~ • • • ~- vrı aEIIllyetanı görüyoruz. 

l&s~" ~ıtma~lıu lngjliır: . F\"an~ıı; 
1~ • 1850) bir zamanlar Alman 
'ltı~. 1918) Alman kapital grupla
() hye i~lerini ellerine aldılar. 

t 
11 &erıeden beri memlekette nak -
ııoı· . 

A.) tltkasının ıeyri şudur: 
' Mim~eıtirme. 
~) I>evletleıtimıe. 
~ ~lanrı yahancı ıermaye elinden 
)e' ırtillileştirilme-ıi seneden ıe • 
, tllerruniyetli 'bir hal almakta • 

heyJeu . 
Yü Cth2'rne İ!İne relince, bun-

rıız hatilll'ın devlet malı olma· 
ı;:•nu--..nlanu;..---.... Milletin •İ -

. dreti olan ciev}etin otoritesini 
•İlli terkip eıien milletin ana 
•atı · h >o tl'l eaalmıa kullanması diye 

' l"\tt. 
~~dan Nafia Vekili Ali Be

-ı >tyoUaı- tarifesincie al dıg- ı ra-"'• . · ~Yet dikkP.tle tetkika li.:·ik -

Soıı 
t'ıitY~d:ı göze batar bir ~ekil a
l e 1fle\"İ: 

...... ,. . • L 

lİill\i Qra köy;üsünün, Türk müs-
.~i~.: elde ettiği mahsuJleri dün· 

1 "••n• k ••. •'ti ucuzca sev etmesı ıçın 
)' . Ucuzlatmıitır. Bu suretle 
~ llı>'aı•l .. . ·• l\ı•t· a~ına gonderıle~k mai-
l , 'Yet fıat~eri dü~ük olaC?.ktıT. . ş,h. l • -
. ıı t<d ır.erın ııda ibtiy3ç}arını 
11-j ~ • 

ite k zu·aat mmtakalaı·rnd1ln 
~ ~l rtıah.sullerin ,·ehirlere u

llt11 olabılnıeıi, yani hem ~ehir 
~i 'llcuz 1 . • ~•ııt tna alabılme!erı, hem 
• 1 f~~I trı•hs:lleri ı;.ıbnhrın ml'.l • 

I llt-ı~ ~ıktarda sürebilmeler• 
lı -..... l1 hıznaet edilecektir. 

~~dtrtlı: cı,:ı; tenezzüh trenleri ter
~~ tlttıe~er.ı'eket içinde turizmi 

1
' \i 0 1rnu,tur. 

1 ~ es 
t ~İJJ· ası da nakliye tarifeleri 
'ıiı-i 

1 
bıokı111dan milletin her 

~l'ı .• t\teınııu d ı 
t ll:(e • n e ecek ve hayat 
'· l"ınde .. • 1 t muesaır o acak ted-
11~~ 

hu 
za • 

Mekteplerde d"iş 
• 

.muayenesı 
Geçen sene ilk cnekteplere. de· 

vam eden çocukların dişleı·inin 

muayenesi yapılmış, kırk bin ço· 
cuğun dişlerinin bozuk v.e teda • 
viye muhtaç olduğu anla,ılmı!lı. 
Bunla.rın ekserisi tedavi e:lilmh · I 

tir. 

Çocuklanmızm di!!eri. bu ıene 
de ayni suretle muayene edile • 
cektir. Çok fakir olan talebenin 
di§leri meccanen teda,·i edileceği 
g1bi vakti hali yer!nde olan aile· 
lere de çocuklarının dişlerini te • 
davi ettirmeleri için tebliğıat ya • 
pdacaktır. 

~ o--~-"-"~ 

l-Jamburg piyasasında · 
danlar1m1z 

Hamburg ticaret konseyliğimiz
den Türkofis müdürlüğüne ıelen 
bir rapoı·da aşağıdaki malumat 
verilmiştir: 

Polis haberleri: 

20 kuruş için 
iki kadın .. 

Evvelki gece Tophanede bir 
yaı-alama vakaıı olmuştur. Topha· 

nede Hacı Mümin mahallesinde 
Hurma sokağında 13 numaralı ev
de oturan hamal Mehmet, evde 
kansının kendisinden gizli olarak 

bir tarafa yiı·mi kuruş sakladığını 
öğrenmi~, yirmi kuru!u karısına 

haber Yermeden almış, sokağa gi

derek bu para ile !Arap içmil}tir. 
1-Iama.I Mehmet, t::ve döndiiğii za • 
man karuıı kocasının a.Ozının sa -o • 

rap koktuğunu hissetmi~. şarap iç
mek için parayı neı·eden bulduğu· 

nu ıormuştur. 

Mehmet cevap vermemiJ, ka!·ısı 
Firdevs hanım bu sefer şüphele • 
nerek gidip kendi yirmi kuı·uşu 

aakh olduğu yerde aramış, bula -
mayınca feryadı basmıştır. 

Almanyada ıarı darılarımıza Firdeva hanımla kocaıı Meh • 
cinsine göre 58 - 65 frank ara - met araaında bu yüzden çıkan a · 
amda fazlaca talep vardır. Beyaz ğız kavgası büyüdükçe büyümüş. 
darı piyasaya 65 - 75 frank ara· , nihayet hamal Mehmet i'i kısa ket 
sır.cla çıkarılmakta ise de mü!!eri mek için bıçağını çekip karısına 
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içki düşmanları 

1 Ecnebi mason te
!şekkülleri kalkıyor 

ls~anbulda büyük devletlerin 
müstakil birer masonluk ma~riki
azamlığı vardı. Üç sene evvel 
topla.nan beynelmilel masonlar 
kongresinde Türkiye masonları • 

bu locaların lağvedilerek Türki· 
yed.eki büti.in masonların Türkiye 
maşrikiazamlığma bağlanmasını ı 
istemi~lerdi. Kongre de dört senel 
sonra tatbik edilmek şarti1e bu 
talebi kabul e~mi~ti. Bu sene 
diğer bütün ecnebi mason teşek· 
külleri kalkacak ve bunlarrn aza· 
lan Türkiye masonları maşrikia -
zamlığın1 dahil olacaklardır. 1 

Masonların Türkiye ma§rikia -
zamlı~h (2.1)) yaşına girdiği iç1n 
evvelki gece Beyoğlurdaki ma • 
sonluk locasında büyük biı' ziya • 
fet verilmiş ve yıldönümü kutlu • 
lanmıştır. 

• 
~~~~o.--~~~ 

Bükt eş elçimiz 
Bükreş elçimiz Hamdullah Sup· 

hi Bey evvelki gün Yalovadan 
gelerek, Sofya yoluyla, Bükreşe 

gitmiştir. 

Yirminci kongrede 
neler konuştular 

Beynelmilel içki aleyhtarları bu 
sene yirminci kongrelerini Londrada 
yapmışlardır. 

Ko;lgre, Londramn imparatorluk 
enstitü:::ünde Lcrd .'\storun riyaseri 
altında toplanmış, Lord Aıtor açılma 
nutkun~a şu sö:::leri söylemiştir: 

" Hem ilim, hem mefküre namına 
dünyanın her taı·afındaki içki taraf • 
larlariyie vukubulan mücadele gün • 
den güne ilerlemektedir. Çünkü i~im 
de, mefküre de, ispirtolu içkilerin 
kullanılma111nı tahdit ve konh·ol el • 

mek lü.1:umunu anlatıyor. 

" 1 spirtolu içkilerin istih!iki yü • 
ziinden menfaat görenlerin icki t.!lb • 
didatı aleyhinde vücude ge~irdikleri 
teşeldu.ilte-rin, cemiyet düsmanı oldu· 
ğunda şüphe yoktur. . 

" Ont?n için biz burada, hiç bir 
memlekette içki istihlakinin tahdide 
tabi olmaması yüzünden teessürü· 
müzü ilan için, yahut sancak?arımrzı 

alçatmak için toplanmadık. Bilakis ça· 
ltşmamızı ilerletmek, ilim ve mefku • 
renin bütün kuvvetinden istifade e • 
derek yürümek; iyi1iğin, diğerkam • 
lığın vP. karde~liğin en yüksek telalc • 
ki!erine güvenerek mücadelemize de· 
vam et:nek İstiyoruz." 

Lord Astoruıı bu güzel sözlerin -
den ıonra vaziyet konuşulmuı ''e bey· 
nelmilel bir mücadele heyetinin teski
li kararlaştırılmıştır. 

52 frank vermektedir. Fhtlerin saplamı,tır. Ayni evde oturan ev==,,....,,.,~~=====~~=== 
Kongı·enin müzakerelerinde iıç 

noktai nazar hf\kimdi: lli:n, mefkure 
ve bevne'milel yardim. yükselmesi bekle;1,bi!ir. sahibi Güllü hanım da gürültüye 

T ekirdağı darısı yüzde iki ağus· 
toı teslimi yüz franga, yüzde clört 

ağustos teslimi 96 franga arzo -
lunmaktadır. Bunlara ikişer frank 
tenzili ile mü§teri vardır. Tediyat 
husuıunda.ki müskülata rağmen 

ithalat e~leri hükumet emirleri 
dairesinde memleketlerinin mijh • 
rem iht=yaçlan olan maddeleri 

hariçten ithP.l etmektedirler. 
--o--

Mübadil, sıay~miibadil 
ve göçeb~ler 

lskan kal"'unu mucihince müba
dillere, gayrimüba diller~ ve göçe
be\ere verilmiş olan ev ve taı·la
la.r!a zinat ve nnat alat ve ede· 
vah bedelinden borr;lu kalanların 
borçları aff edilm:~lir. . 

Borçlanma ıure~iyle iskan edi • 
Jenlerin öclcmc müddet!eri sekiz 
aeneden yirmi sekiz seneye çıkarıl· 
mı! ve bun!arr pe~in öd~mek ,iaÜ
yenlerin de borç'i!.rının yarıaı af 
edileceği bitdirilmi!t;r. 

-·---<>--

yeni tayyarelerimiz 
Zonguldak, Ereğli, Bartın na -

mına ahnmıt olan tilyyarelerin 30 
Ağustos tayyare bayramında ad 
koma merasimi yapılacaktır. 

tlrııt•:ııı•·ıtlltMlllU Hlt'llllUtllllllMlll JIJUt>.i .... f~MHMDUl~lfllll*tll1•UllU" 1lllNUltlltll,. 

man mil!i yold.!l millileımenin mana· 
aını daha iyi anlıyor. 

Sadri Etem 

kofup gelmif, kavgaya karışmış 

olduğu için Mehmet bir bıçak dar· 

b~si de onun boş büğrüne havale 

etmiı, onu da yere sermiş, fa~at 
gürültüye ko~up gelen polis me -
murlan tarafından yakalanmıştır. 

Yaralılar hastaneye kaldınlmış· 
tır. Firdev• hanımın yarau ltafif· 
tir, Güllü hanımın yara11 ehemmi· 
yetlicedir. 

Çocu~ mektebe yer
leştirmek. bahan esile .. 
Mahmut isminde bir in~aat kal· 

fası, talebenin mekteplere yazılma 

mevsiminde olmasından istifade 

ederek yeni bir kazanç yolu bul -

muttur. Mahmut efendi, Taksim 

civarında oturan Hatice hanımın 
oğlu on yatındaki Ömeri iyi bir 
mektebe yerleştirmek niyetinde 

olduğunu duymuf, kadıncağıza 
giderek kendiıinin bir çok yük!ek 

mevkili kimselerle ahbaplığı oldu· 
ğunu ve bu ıayede çocuğu kısa bir 

. zamanda en iyi mektebe yerleıti -
rebileceğini aöylemiştir. Mahmut 
efendi,, Hatice hanımdan bu iş i

çin yapılması lüzumlu bazı küçük 
maaraflarll kar§dık olmak üzere 
otuz lira da a.lmıf ve bir daha Ha-

"tice hanıma görünmemiJtİr. Ka-

dın, !>ir müddet beklemiş, ne çocu· 
ğun mektep İf inden, ne de giden 

otuz liradan bir haber gelmediğini 

görünce polise müracaat ederek i· 
şi anlatmıştır. 

Mahmut efendi yakalanmı~tır. 

Bir muharririn evine 
hırsız girdi 

Milliyet gazetesi muharrirlerin· 
den Mehmet Sayit Beyin Topkapı
daki evine evvelki gece hırsız gir
mi§, Mehmet Sayjt Beyin bir ta

kım elbisesiyle bazı ev efyasını 
toplamış, kaçmağa hazırlanmı~tır. 

Fakat bu Hrada pıtırdıya uyanan 
ev ahalisinin lambları yktıklarmı 
görünce hırsız eşyayı olduğu hı· 

ı·ak."llış. ko~ayhkla nakledilebile
cek şekilde bulduğu elbiseyi a ~a· 

rak sıvışmış~ır . 
Hırsızın k:rn olduğu belli değil · 

dir, aranıyor. 

Yüzme bilmediği için 
Kandilli civarında Derealtı de

nilen yerde Halepli Abdülkadir is
minde birisi banyo yapmak üzere 
denize girmiş . yüzmek HJI!lediğin· 
den sulann c:::reyanına k~p·lmış· 

tır . 
Bu sırada etrafta bulunanlar 

polise haber vermi~lerdir. Abdül · 
kadir ifade verem\yecek bir ha!de1 
baygın olarak den;zden çıkarılıp 
hastaneye ka ldnılrnıştır. 

Yangın 
Galata caddes!nde Y orgi efen· 

dinin kun :luracı dükkinından yan
gın çıkmış ise de derhal söndüı-ü!-
müştür. 1 

Kongreye c - - ?.di de,•1etin resmi 
murabhaı.a!arı j ; ~j ·ak etmiş bulunu -
yor. Bunların içinde Avusturya, Mek· 
11ika1 v~ 1 sviçre sefirleri, Belçika, Bu1· 
gadstan, Çekcslovakya, Danimarka, 
Mısrr, lstonya, Finlandiya, Fransa, 
Almanya, Felemenk, Norçev, Roman· 
ya, ve lsveç yüksek dev1et memur • 
lan v::ıxdı. Bundan başka M3:aristan 
ve Japonya ile lngiltere imparator -
luğu parçalaı·ından murahh.ııılar gÖn• 
derilmi,tir. 

llmi tetkikler sırasında İspirtolu 
içkilerin veraıet, muhit ve doğum me
selelerA;rJc alikaaı, ispirtonun tedavi 
husuıundo. istimal meseleleri vaı-dı. 

Bu mevzular iizerind• büyük a • 
!imlerin hazırladıkları :Conieranslar 
son derect; dikkatle din!eıımiştir. 

Daha sonra İspirtolu içki kullan -
manın tcrbiy(. ile alakadar meseleleri 
mevzuu bahsc-lmuştur. Matbuatın İs • 
pirtolu it-kileri ilin etmesinin bun!ara 
temin ~ttiği revadn zararları uzun 
uzadıya i'lnlatılmı ~hr. 

Buaclan ba~k:\ içki ve spor mevzuu 
üzerinde mühirn konferAnslar dinle • 
nilmiştir. 

Koı1gre:lin tc1'1anmıa müddetince 
azaya bir çok iç!tisiz ziyafetler veril· 
miştir. 

~--~~o,~~~~ 

Bir lngiljz yah ge]d; 
İngiliz yat klübüne menıup 

F erledi isimli bir yat, dün Jima • 
nrmıza gelmiş, Dolmabahçe önün
de demirlemjştir. 

Yatta dört kişilik b7r aile var • 
dır. Hususi surette seyahat et • 
mektedirler. Sehrimizde bir mÜdR 
clet ka!acaklardır. 

DEH Rt Efe di Görü"'or ·ı 

••. Ve medeni her bilginin Örnek· Dehri Efendi - Pek mükemmel 
Yaz tatillerinde köylere H - ••• 1 r.kılip, tic&l'et, zir ut •.• }erini köylüle göstermek bakımından bir fikir, her iki taraf ta görmediğini, 
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ltalyadaki buhran 
_. (Batrnakaleden devam) 

1 Günün Sıyae 

18-;.günkü Alma 
kimlerin elind 

tühat istemediğini, söylemekle be· 
raber tadece fiitühat ıiyueti takip 
ediyor. Bu fütühat ıiyaaetinin 

en parlak bir nümuneıini bundar 
beı altı ay evvel görmüflük. Muıo· 
lini büyük fatist kongresi münaıe· 

b"tiyle ıöylediği bir nutukta: " 
talya için Anupada yapacak bir 
teY yoktur. Faıizmin milli emeli 
Afrikada Ye Aıyadadır.,, demitti. 
Umumi harpten ıonra Adriyatik 
denizinin nihayetinde (Tiryeıte) 
limanını alan, bir ittifak muahede
ıi ile Arnavutluk üzerinde tam bir 
himaye teıiı ettiğine kani bu • 
lunan, nihayet maktul Avuıturya 
Baıvekili Dolfuı ile anlaprak bu 
memleketi de kendi nufuz mınta· 
ka11 haline getiren İtalya BatYe
kili Muıolini AYrupa kıtaıında a· 
labileceii her teyi almıf, henüz 
almadıklannı da artık çantada 
Jceklik farzediyordu, itte bu fikir 
ve kanaat ile o tarzda sözler söy· 
lüyordu. İtalyanların hayalini Af· 
rikadan Ye Aıyadan yeni fethedi
lecek ülkelere doiru ıevkeyliyor· 
Clu. 

Muaolini umumi harp neticesin· 
de ltalyanın hi11eıine dilten ıani· 
metleri az ıördüiü için dünya ha· 
rituına yeni bir nizam vermek iı· 
ti yor, bu maksatla ıulh muahede
ler ini bozmak itinde Almanyaya 
Cla el altmdan yardım ediyordu. 
Yalnız ltalya Almanyaya yaptıiı 
yardımlara mukabil kendisi için 
tehlikeli bulduiu antlus davaıın· 
dan onu vazıeçirmeie çalıııyor· 
du. 

Hu1ba Mmolini bu suretle ıa· 
dece Avrupa aulhu içi11. delil, biz· 
zat İtalya için de tehlikeli 1:tir oyun 
oynuyoıılu. 

Otomobille dünyayı dolaşan üç 
Kembriçli genç anlatıyor 

Nereden gelip nereye gidiyorlar? - Viyanadaki 80kak muharebesi nasll 
oldu? - Ölüler toplanırken - En iyi yol nerede? - Çadırlı otomobil 

Bet ıündenberi tehrimizde bu· ı - Franıa, Belçika, Holancla, \ dlfU'I ~ılaa•mam tenI,ih edildi. 
lunan Kembriç üniversitesinden Almanya, Çekoıloyakya, Awatur· ldarei ürfiye ilin olmdu. Her ak · 
üç İngiliz genci, dün gene, küçük ya, Macaristan, Bulıariatan, Tür- tam poliı ıelip otelleri yokluyor 
otomobillerine biperek, ta Cenubi kiye. paa&port)U'lllllZI IDU&J•• ediyor • 
Afrikaya kadar uzıyacak olan ae- - Almanyada mühim hidiaele- du. Vipnacla çok heyecualı IÜJI· 
yahatlerine de•am etmek üzere re tesadüf ettiniz mi? lw ıeçirc:lik. 
yola çıktılar. - Bis Almanyada ikiıini, me.t· - Bundan l:Natka batmızclaıı 

Keıobriçli gençler, ~ kitinin hur 30 huiraa ıünii ıeçmit, bü· seçen en heyecaalı ftka nedir? 
ancak aıiabildiği küçük bir oto- cum kıtaatı uileri öldiiriilmüt ve - Hiç!! Bis, daha siyade ei· 
mobille, Londradan kalkmrtlar ve her teJ ıikUaet balmıttu. Hvkea leamek ••iyi Takit ıeçerimek iıti· 
bir çok Avrupa hudutlarını geçe · auapuatu. Bu meeele1e dair tek yoruz. 
rek 19hrimize ıelmiılerdir. lif eden bile 7oktu. Maam•fib, _Bu ilk aeyahatiniz mi? 

Avuıturya Baıvekili Dolfuı, öl· biz İngilizler çok iyi muımele ıör· _ Otomohili iki Hnedir kulla· 
düğü ıün, Viyaııada bulunmuılar· dük. nıyorm; lnailterenin Çnde çolr 
dır. - Vi7anadan ıeçerken neler ıezdik. Dünyanın bu tarafına ilJr 

Buradan Y .......... ,· •tana, oradan aördünüz? ......... • • Myalaatimi&. •• Bulıariıtana kadar 
ltalyaya gidecekler, ıonra Afrika· - 25 temmuz ıünil Vlyanada • • ı.:ı L d b d f ıa1et 171 ı• eia, ora a et e a 
ya geçeceklerdir, oradan ikisi geri idik. Yani Avusturya BatYekiU laıtitimiz patladı. En İJİ yoUar 
dönecek, biri orada kalara~ daha Dolfuıun öldürüldüiü ıün... Holandadadır. Sizin de Trakyade 
ilerlere gidecektir. - Sokak muharebelrini sördü· yeni bir yol yapbnnakta o14'uiu. 

Her üçü de 25 le 30 yaf arasın· nüz mü? Batınızdan 1:tir kaa ıeç· nuz sBrlllüyor. Bu yol, büyük Bal· 
da olan bu gençlerle, dün son ha· medi mi? Jcan yohôii hallanmca daha mü· 
reketlerinden evvel görü!en mu • - Sokak nnıharehelrini, tama· kemme1 Olacak .. 
harririmiz, intibalarını §Öyle an · men gördük. BOtGn arkMqlar, 
latıyor: çektiP..iz fototraflan 'banyo et • 

Oniverıiteli genç İngiliz sey · tinnek üzere bir fotoirafçı &liik • 
yahlariyle görütmek üzere belk kinma ıitmittik. Bilmem Vi7a • 
üç defa otele gittim. . naya sittinia mi7 Tam ortamda 

Üçünde de, yattıkları veya dı· (Rinc) denilen büyük bir meydan· 
ıarı çıktıkları haberini verdiler. bk vardır. Rad70 iıtu1onu onun 

Geçtiğiniz yerlerde otellerd~ 
mi kaldınız, yokıa? .. 

- Bütün konakladıiımız yer · 
lercle çadır kurup yatarız. Otomo · 
bilimizde hGtDn ~drr teaiaatı •ar. 
Anca.le b&sı tehirlerde bu mim • 
küa olamıyor, Budapeıtede tama· 
men kamp hayatı ıeçirdik .• Buda · 
p91te çok süzel bir yer .•• 

- Buruı n ıl? 

Fakat ıeyahatleri esnasında ta· bir kenarındadır. Dizim fotofraf· 
yam dikkat bazı ıeylere teıadüf çımız da oradaydı. HaymYerler'ir. 
etaıit olmalanna pek ihtimal ver· radyo iıtuyon daireaini ihata et • 
diiim hu delikanlılarla muhalcJmla ft1iletffli. t&f Pk • 

ltalyanın siyaset gemisi mutii- konuşmak istiyordum. Dün, oto· ler faaliyete ,eçti, sokaklara bari· 
ka bir sün aert bir kayaya çarpa· mobilleri kalkmadan, daha yarın' katlar kuruldu. 

- Bu •Pette en ıon > en gü · 
zel yer olarak lıtanbulu bulduk. 
En fazla da burada kalmıt oluyo
ruz. Adaya, Modaya ıittik. Aya· 
ıofyamn yeni mozayiklerini ıör· 
dük. OniYenit91i lritirtliiimiz za· 
muı belki ıene ıeleC:eiiz •• 

caktı. Netekim öyle oldu: Bir ke· ıaat önce kendilerini otel methalio- - Polis ıize mümanaat etmedi 
re imam Yahya vaartaaile Yemen· de buldum. Memnunen göriiflü· mi?Çelciamiyora'nlYclamı•? 
de takip ettiği müıtemleke ıiyue· ler. _ Polia )>qi ı•i çekmek, daiıt· 
ti llmiuuut nııtaıiyle lnrilizle- Biri Goldmen, dijeri Krihe ve mak, uzaklqtırmak iıtiyordu. Fa· 
rin darbeıine uiradı. Ondan ıon· üçüncüıü Bakıter isimli olan bt- · kat lturadan kalkan &hor yana ıi· 
ra ltalyanın kocaman harp gemi· gençler, Kembriç üniversitesinde diyor, köteJi tlper alıp M1"dİ)Or· 
leri küçücük Arnavutluğun muka· iktisat tahsil etmekte imi,ler. duk ... Çok meraklıydı!. 
vemeti ile Draç limanından çeki· Mister Goldmen üniveraiteden me· -Günibı hanıi eaatiH.,m"l 
lip ıitmete mecbur kaldı. Üçüncü zun olmuıtur. Onun için, bu sene, - Öileden aoma saat dlıt •ar-
olarak Awaturya hadiseleri ile hemen on iki 9ıY aeyahat edecektir OL Saat altqa dojna bafveklle! 
Almanyanın anıluı hareketi Mu· Ötekiler, dera zamanı yakla,tığı i· dairesinde Dolfua öldürüldü, 
aolininin Orta Avrupa ıiyaaetine çin yarı yoldan Londraya dönmel - Hidiaeye sahne olaa yerler· 
IOD JU1D111iu YUrdu. mecburiyetindedirler. den ölüler çıkarıbrkea aördünW 

Muaolini ıiyaaetinin mailGbiye- Sırayla hepsine sualler ıordum: mü? 
tini ı5tteren hu lıldiaeler füpheaiz - Seyahatinizde hangi yolu ta· - Sonra, bi& ecnebilere oteller· 
İtalyanlar için birer ihtar mahiye- kip ettiniz? drn veya bulunduiwnuz yerlerden 

Kembriçli seyyahlar, Venedik· 
teki adreelerine, gazetemizden üç 
nüaha ıöndermemi istediler. 

- Biz de yazı yazarız, dediler. 
Bütün Balkanlarda kartımıza ıa· 
zeteci olarak ilk ıiz çıktınız. Mem· 
leketimizde alw nr. Bmıu da ~iz 
yazalım ... 
Teşekkür ettim. 

Hlklllet MUnlr 
tindedir. Zira Muaolininin harp 
ve fütühat aiyaaeti deYam edecek 
oluna bir ıün timdi elinde olan· 
lan kaybetmek, daha doirusu 

inerse ltalya Triyeste cihetinden 
tehlikelerin en büyüğü ile derhal 
kartılaımıt olacaktır • . Çünkü 
Brenner geçidine kadar inen ve c 
zaman yetmit iki milyon nüfuılu 
bir memleket haline celen Alman· 
yanın motörleımi~ orduları ltalyr 
hudutlarında kifi derecede muka· 

Köprüye yana .. n Moakovaya fiden 

Dimyata pirince ıiderken evdeki 
bulgurdan olmak tehlikesine itaret 
etmektedir. Bu mailGbiyetleri ve 
tehlikeleri İtalya efkin umumiye· 

• kab"I "d" '> ıinin giSrmemeıı ı mı ır . 
Eğer eıki dahiliye müsteıar· 

(Leonardo Arpinyati) nin tevkif 
Ye nefyi hakikaten denildiği gib: 
Muaoliainin harp ıiyasetine aleyh· 
tarlıktan ileri ıelmitıe Muıolini· 
nin fqiet tetkilitı üzerindeki nu· 
fmu iBE eanınbya uirannt demek· 
tir. Muoliniaia itlerinde tehlike· 
li ~uı ıiipbeai bir 
çolc zi :sirmit demektir. 

vemet görmezse nihayet altı ıaaf 
içinde Triyesteye inebilecektir. 
Sonra Alm~nya ile ltalya ara~ındr 
uamt yüz on kilometreden ibaret 
olan hava hattı bomba tayyareler· 
ile yarım saatlik bir meaafe oldu
ğunu da unutmamak iktiza eder. 

vapurlar fazla duman muharrirlerim:z 
bırakmıyacaklar Moakonlla toplmcak olan 

K.. ··c1e d Aka ş· k . Sov,-t .........,,.leri koa...-iae it· 
opru uran J Ye ar etı tirak etl..k elan Bola .. ı.a.. •e 

Hayri7e vapurlarmın hareketle • 1 Hakimiyeti Milliye refikimizin 
rinden enel ark uk fVJ&p etme- bq muharriri Falih Rıfkı 8e1 0-
leri ve bacalaraulan fada &laman dcaJa vapu,r"- hareket etmiftir. 
çıkarmalan Köprüyü MiucQ bir Pariate bulunan Mardin mebu· 
dum&D tabaka• ...... - y ..... Kaclri.., - ..... ...... 
makta, ıelip ıeçenlerin ütiaü -.ı~ üzere o .... ~ .. . 
batını kirletmektedir. . ya ıeçecektir. 

Faryabm tesiriyle Klprl MJ&- - .... o~-
1-.rı da bozulm~ 

Bumlan ltatka Yapurlana kip. 
rüye ,anatsrken Git laG 1tailaa .. 

HiadenlMırstan sonra 
Mitlere scçeceii ti 1933 

lr6metinin reisleri nziyeti 
lamıılar ve ltöy~ece 

Almanyacla liderin vekili 

Hes o uman ıu sözleri söt 
"Lider, Hindenburı'un canlı 
clir. Hinclenburıa aadakatin 
lidere sadakattir." CeneraJ f 
-. ise sene ayni aıracla f'I 
aöylemitti: "Maretal, yeni I& 
ya siren kapıyı açtı ve 
hiaia aaırdid. rüyaunı taba 

tinli." 

HindenlHırs, 1918 de 
çamurlannda boiulmak üzere 
man milli ananesini kurtardJ. 
bofulmak üzere olan ananeyi 
ona yeni bir canhhk, yeni 
yeni uyrak verdi ve milliye 

lite dayaMn 7enİ t.ir llmWllİ 
ti ona istinat ettirdi. 

M.1tetal Hindenlnırr, m 
çi lcrallıta inanan 'bir adam 
çin, Hitlttin mutlakiyetçili;i 

zaheret ıöstermesi ha)'l'Ct 
mamıfb. Ona röre HitlerİP 
tin de eski bikim sııuCann 

ritroiyccek bir çolc ıeyler lr.ıl 
lteraber bu hareket Bi1111Uk 
yaıının ..ulli • ıiyasi iıtimr 
vam ettircıbilccek yeıine 

"Hin ...... " ua ölümiyle 
ne ile mi!R eos)'ÜUt ı..nlaıd 

fahaiyette toplandı. O da: 
Hitlwl 

c:a. Almanya i:in bir tehlike 
Almanyada bu dütünüıü 

,bııorl&\". Gerçi Hinden"ur 
. ona 9 n 

....Uıtir, fakat a.u mia·~ 
imil elmaktan ..Ub. Onan · 
dwbuııw'• ölimii, Nalliii 
ujratmıyacakhr. Çünkü Y 

Militariıtler ve .... ,wa.r 
çılctan aÇıp müZllheret' ecli 

Gerçi Mitlerin ıiyaıi ku 
~pi itil.riyle Sezar:a"n 
ölçülüyorsa da bu kudreti 
dıjumz iiç an&PQll müızab ... 

caiyle i&çmek icap eder .. 
.... ,_ dahili .,.... 
iç papall Yuİyetİ tayİn 

Hitler kendisi orduya 
ettiti ve orduya dayandılt 
aramımn ma11iyetçi kıs 
yermekte Ye soıyaUıtçi kr 

ntat etmektedir. 

Wrinin ona muadil bir 
tur. Belki 19 Afustoıbı 

caiı reyler, seçen T 
jı nyler kadar çok 
kat A!manyanm yüz• 
hakkak ki, ona rey Y 

yoalarca miııtehip ~ ~llRJlll!J 
ikblalli laQik oaW& 
mel• aevkedeceiindell .,. 
aıd hislerini anlamak pek 

~-

E lininio: "ATJ"UP&cir 
,apu1ıkı1ıji •itk ,-~ktur. Göalerimi· 
zi Ait&,. 'fe Mrilsap "Çnirelim, 
demeal •taların en büyülüdür. 
Bu aöadeld hatanın derecesini sor 
Anıturya hidiıeleri çok açık ola· 
Ak pılermiıtir. Avusturya ile 
•irleşmek fikrinden asla vazgf!Ç· 
mek ı.t.Diyen Almanya.nm budu· 
clu llir IÜll Bremıer ıecidine kadar 

Demek istiyoruz ki, -ltalyanır 
istikbali Afrikalarda ve Aayalarclr 
fütühat arkaı:ndan kotinak deiil, 
sadece Triyeı!e limamnı Ye umu. 
mi harp neticesindeki kazançlan· 
m muhafaza edebilmesindedir. 

muı Kiprünb ela...._ futa . 
0 

• 

taz,ik aeticeainde ._..mta • t:-erit Ye Suacettin B. le Hliiif.ID 
Kı-..:;...,:. ---..1--ı..-c1tr. ı-

1 

Muaolininin zannı hilifına ola 
rak balyanın Avrupada yapncal 
iti pek çoktur. Ve aııl marifet 
ltı.lya için hakikaten hayati olaıt 
bu itleri başa çıkarabilmektir. 

Mehmet ASIM 

,.. .. ~ .. ~- Vaarif Vülletbace ller 111 
Bunları nazarı tlikkate alan ı. rilmekte olaa fuilet mtilırifab 

lediye, KöprüJij tlumaa iıtillam- w ,akeek tedriaat muallimle '5:Wtıl.._ 
dan kurtarmak iıPn •aparlana riadea mülia darülfünun edebi ----..
faryaplarmı ~· ,..W. •• ıUur yat faldlkeai miiderrialerinden 
tamandıraya hailanarak yapma • Ferit Ye orta tedript muallimle • 
lannı Akay Ye Şirketi Hayriye i- 1'İDda tabiiJe '*-' Seracettin 
dareleriııe bildirecektir. Beylere verilmiıtir. 
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Memleket Haberleri 
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Yazan: Seldmi izzet B· da arongiz 
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nımının .-,ı ucun a, en ını top· b . •• 1 J •• •• 1 J .. 
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3 - VAKIT fı AÖUSTOS 1934-

Türkiyede bugünkü 
musiki hareketi 

Viyanadaki be,. •. elmilel modern 
musiki mecmuasında çıkan yazı 

PeYman doğruldu, kapıları aç· 
tı, onlara yol röıterdi. Sea çıkar· 
~ı. Fakat Feyyaz kendiıi • 
ile llaııl kinci bir gözle baktığını 
IÖraeydi, yardımcıımın ona dilf· 
..._ keıildiiini ve bir ıün kendi· 
ili evinden kovmak mecburiyetin· 
de kalacağını anlıyordu. 

gene eaki ıadık, f edakir Peyman Adananın Hurmalı mahalleıin • 
olmu9tu. den Şaban Aia ıarip hir tekilde 

Kalktı .. Nearini soymafa batla· öldürülmüıwr. Verilea ma16mata 

Muaiki tahsilini Viyanada ikmal I 
ettiiini yazdığımız gen~ bestekarımız 

N~.c:il .. Klznn Bey memleketimize dön- ı 
muıtur. 

zımdır. Höcresine kapanıp ta üç nağ.ne 
etrafında ve onun buut incelikleri ara
srnda titizlenen sanatkarlık devri yir
minci asrr ve bilhas:a kültür, aanat İn· 
lnlabı içerisine giremez. Ba bot titizlik
ten değil midir ki bugün tark musikiıi 

dı. Oıtünü çıkannca ıene durala· ıöre, Şaban Aia bundan bir müd· 

Odaya, Ayı ile Tilki Nearini ya 
t.iına yatırdılar. Feyyaz Neari • 
ilin üzerine eğildi, dikkatle mua-

• 

dı: det evvel evinden çdumt ve bir da· 
- Aman yarabbi, nedir bu?.. ha ıörünmemiıtir. Aileai efradı· 
Hakikatin bir kıımını anlamıı· nın poliae nıüracatı üzerine Şaban 

tı... Bu llrn kimıeye ift a etmiye· Aia arandmaja bqlannbt ve 
cekti. Yalnız anlamak iıtediii bir 

Etemindereıi denilen yerde mulı • 
fey vardı. Bu itte Feyyaz ne rol telif yerlerinden aiır aurette yara· 

Necil Kiznn Beyin Viyanada intişar 
eden "Andruch,, adlı beynelmilel mo
dern musiki mecmuasında "Türkiyede 
bugünkü musiki,, batlıklı bir yazısı çık
mıııtr. 

Genç beatekann bu mevzu üzerinde
ki makalesini neırediyoruz: 

tek seslilik içerisinde yavan kalmıt ve 
büyük formlar kurmağa muktedir ola· 
mamıtlır. Bu ton titizliii belaundan 
kurtulmak, bazan bir komanın bilmem 
kaçta biri kadar fasılasına Ömrü müd
detince asılı kalmak mecburiyeti hül • 
"'a~·ndan uzaklaşmamız için S. B:ıch'•n 
yaptığı inkılap, tek?ıik değil, fakat mef. 
h•\n itibariyle, misal olamaz mı? 

>'ene etti. 

kalbi hafif hafif atıyor, ara · 
da bir boğazında bir hırıltı dü • 
i" Unıleniyordu ... 

oynamıttı? lanmıı bir halde bulunmllflur • 
Hem dütünüyor, hem de Neı • 

rinin çamaırrlarınr deiittiriyor • Şaban Ata. pek u aonra ifade 
du. Bir ana tefkati ile Neırini te • veremeden ölmiftür. Zabıta ~ 

Gazi Türkiyesinde kültür ve sanat 
inkılabı baılar ve inkitaf ederken tabii
dir ki inkıllp maıikisi de bu dayu, ce· 
reyam ~inde kendi yolunu balmaia ve 
o ldz1a a1af mecraaını derinleıtirmeie 
meclturclur. Bu öyle bir dönüm nokta· 

Can çekiJme alametleri beliri · 
Yordu. 

Feyyazın alnı kırı§tı: 
- Ne yapalım?... diye ıöylen· 

di. 

Peyman, titriyerek sordu: 
- Öldü mü? 

Feyyaz: 
- Münire limba tut, dedi. 
- Bize lamba tut, dedi. 
Ve iki adamına döndü: 
- Haydi gelin .. 
Drtarr çıktılar. Ayı He Tilki 

h.hçeye indiler. Feyyaz Peymane 
tolculdu: 

- Ben biraz sonra ıelirim. Sen 
~ kapıyı aç.ık bırak ve hanımı • 
lbn yanından ayrılma... Ben ge • 

linciye kadar, odasına kimıeyi 
lokma.... Anladın mı? 

- Anladım .. 
Tanı çıkacağı zaman, reri dön· 

dü. Kı:zın cevap veritini hiç be
ienırıel'llitti: 

- Bana bak, dedi, Nesrin Ha· 
llımı -ra ma MiilW..11~ 
"'1ı? .... Sen çıldırdın mı? 

Perman cevap vermedi, Feyyaz 
itiraz .daha sokuldu: 

- Dikkat et, dedi, ben İ§ime 
'-rıtıldıiınr iıtemem.... Beni kız· 
d"111ak ta itine gelmez... Gelme· 
:•!idir ... Bir gevezelik ıana pa· 
alıya naal olur •. 

PeYınan gene cevap vermeyin • 
ee onıuz ıilkti, bahçeye indi. Ho • 
'-'11rdanryordu: 

- Canımı ııkaraa, onun da he· 
la},._I o" " " 

•q .orurum. 

\' Pel'1nan Nesrinin yanına çıktı. 
•laia. yaklqtı, baktı .. Sonra ha· 
~ •VUçlarının içine aldı, ajla· 
-.ı .. batladı. 

Pe111ıan kimdi? 

la,'F •kir bir balıkçi kızı ... Sokak • 
tfiı da Yalın ayak dolaf&ll hir ök • 
~ &ılaai)'le babuı, kunı tahtada 
~ikten aonra, Peyman ao • 
~· • a yapyalnu; kalmıt, kızın ""'-illi öirenen Rıdvan Bey onu e· 
-. .ılllıfb, .• Fakat lıtanbula na· 
~i, lrimin cetiTdiiini ha
, . rdu. Ölisüz kaldıktan 
~ da111ı Mellmet ona bir müd 
'1? ~,b ... Mehinet ne olmuf• 
)~~eydi? Bunu da bilmi 
)f~·· Bildiği bir fey vardı. 
~ ~.._ beraber bilyümiiftii .• Bu· 

· ı d' eara.rh cinayetin tahkikatına elımn· mız e 1... . 
• • • mıyetJe batlaın19br. 

Feyyaz, ıahilde bekliyen Ayı 
ile Tilkiyi buldu. 

Cebinden cüzdanını çıkardı: 
- Artık ıize ihtiyacım kalma· 

dı. Vadettiğim parayı alınız .• 

Paralan aldılar. Feyyaz de-
vam etti: 

- Size timdi hir de nuihat Y• 
reyim. Hiçbirimizin ele ıeçmeme
ıi için lbımıelen tertibab aldım. 
Fakat teAdüfe güven olmaz .. Sizi 
zaten zabıta arıyor. Eier bu ıece
ki cinayeti de aizden ıüpbe eder· 
lerıe, he1ab11uz tamamdır. 

"Tilki,, güliimıedi: 
- Sizin himayenize iltica ede· 

riz. 

- Yani beni ele verininiz. 
"Ayı,,ho murdandı: 
- Yok ama .• Şey •• 
Feyyaz omuz ıilkti: 

- Siz, i~i;9İZ de aenemainiz .. 

k" . • ılt. -~~~ild~ ımse ınanmaz. a.-. 
!i itham edebilir. Biri öldü, öteki 
de buradaki kadın.. Bu kadının 
da, beni öldürınek itine gelmez .. 
Benim aleyhimde · elinizde ne de
lil var?. Hiç .. Onun için ıize na· 
sihat ediyorum. Eier bir ıün, ne 
olur ne olmaz, tevkif edilineniz, 
inkar ediniz .. 

(Devamı var) 

Trakya şimendiferciler 
cemiyetinin senelik 

kongresi 
Trakya !İmenclifercil• c..Uyeti 

dün ıaat 11 de cemiyetin Y ediku· 
lecleki merkezinde aenelik koqre· 
ıini yaptı. Yeni idare heyeti in.ti· 
hap .edildi. idare heyetine ıeçilen 
zevat ıunlardır: 

. Reiı; Sirkeci depo müdürü Sabri 
ikinci reiı; mulıuebe bafkitibi 

Bqka yerde, failleri bel
li olmıyan bir başka 

cinayet ... 
Alanyannı Di .. Jacami köyiin • 

de de, henüa failleri anlqdamı • 
yan 4'ir cinayet olmuttur. Hacliae 
ıudurı 

Dimalacaml klyünde Hatip 
Hüseyin Efendi Kozyob kCSyün • 
den Ayte iıminde 13 yqında J.ir 
kızı hizmetçi olarak evine almıt • 
hr. Hatipten ıe&e kalınca, kan
ıı, bu ıenç km nde ittememiı, 
Hatip te A11eyi baıka bir yere 
ıöndennittir. Ayte c1oiurduktan 
ıonra tekrar Hatihin erine kaçmıı 
bu sefer Hatip AYteYİ kendi ka • 
yin 'biraderlerine Pndermittir. 

Bu arada lcayin hiraderleri ile 
Hatip araımda 1'ir veraıet ve tar· 
la ihtilifr çıkmıfbr. Bu ilıtiJif 
devam ederken de bir ıece Hatip 

-·· -lillt'' - ..... &ir çilteile aldiirillmo,tür. 

Öldürenler belli deiildir. Kayin 
biraderleri ile Ayte tevkif edile • 
rek zan albna alınmıtlardır. 

Denizli halk evine oıen-
sup kafile tivaıta 

Tavu, 10 (A.A.) - Denizli 
Halkevi temıil, içtimai yardım, 
tüzel aanatlar ıubelerinden kırk 
kifilik bir kafile dün haraya ıel· 
mittir. Gece t.ai araaı meydanı· 
na inanılan sahnede Himmetin oi· 
lu Ye lıtildil piyealerini OJDMUf• 

lardır. 

Piyesleri bdla erkek 2500 kiti 
aeyretmif ve alkıtlaımfbr. Bu sa· 
bab Deaizliclen çıkan Halkevi bi· 
ıikletçileri Tavaaa ıelmitlerdir. 

Buğday alımında bir 
suiistimal 

Nuri, meaul murahhu; ticari itler lzmir ruetelerinin yazdıkları· 
müfettit i Rif at Beyler· Azalar: na ıöre, Denizli Ziraat Bankaıı 
Nihat, Saffet, Abdurrahman, Nec· tarafmdan hüktlmet heaabma ya· 
mi, Murat, Muataf a Sd:lu, Aann, pılan buiday mübayaumda bir 
lamail Hakkı, Şallir Muıtafa Bey· ıuiistimal tethit olunmuı, Denizli 
ler. adliyesi tahkikata bqlunıtbr. 

Yedek azalar: Meıut, Nuri, 
Mehmet Ali, l1111ail Şükrü Beyler. Mısır matbuat müdürlüğü 

İbrahim Tabir, Emin, Salih Ra· Mım maıbuat WIHUD miiclürü 
uf, Hamdi Zühtü Beyler de cemi· Şirin Beyin ildüiünü yauaıfbk. 
yetin mürMtabe heyetine ıeçilmit • Mwr bükimeti, matbuat umum 
lerdir. ınüdürlüjüne Türlriyede Mııır el· 

ııdır ki, ona, Avrupa sanat cereyanla· 
nnda olduiu gibi dün ile bugün ancak 
ufak aymcı vasıflarla ayrılabilen, haki
katte uzan ıenelerin geçirdiği tahassüs 
futrlanıu ufak deiiıilderle tespit ~en 
Wi,ük arabldı dönüm noktalan gibi ba
kamayız. 

Bmm hakiki inkılap baılangıcımız 
on sene sibi luaa bir zaman gerisinde 
doimuıtur. Gençliiin duyiulan bu 
on aenelilc Gazi Türkiyesinde doğru 
yoluna &almpt ve yannki milli kültür 
•• aamt nzifelerini açıkça kavramıt • 
br. 

lalulibın yeni nah ihtiyacından bu-
. p., sizel unatlar arasmcla Türkün 
İlllalip edebiyab da doiuyor. Bu ih
tiyacı biz edebiyatla elele gidecek olan 
muıiki sahasında da kuvvetle yafıyoruz. 
Fakat yalnız chıymak değil, gaye ha· 
lıilcatlaıbnaaktır • • 

Tiirlı: muıiki nazariyatçılarının ku
ru münalratalan Türk kütüphanesine 
aıtler vereli, fakat yeni musiki yara
blamadı. 

Bqün inkılap Türkiycsi garp kü!· 
türü ile bealenmit ve garp tekniğini be
·=--;ı ı...telcirlar yetiıtird.i. 

Eiw llunlar, fertçe •e lımuıi ~bt· 
mayı 1nrakaralc elele ftl'irlene inkılap 
maıikiai zafere ulafllCÜbr. 

Bia ıimdiye kadar 1tu bir kaç sanat 
ammuu da malik bulunmadığımız için 
Anu~n gidecejimiz yolu ıöstenne· 
aini bekledik. Fakat yanhf çaldığımız 
kapıların bize verebildiği tavsiye ve Ö· 

füt ancak orta zaman Avrupasrna ya· 
lnıabilirdi, yoksa, ufkunda inkılap sn 
nabnın doğu lazdhklan beliren inkılap 
Türkiyeaine deiil .• 

Memleketimizin musiki unsurları 

yetiıtikten ıonra bile, evvelce öğütle
n iatemniı olan ve A vrupamn bugünkü 
musiki otoriteleri arasına nasılsa isim
lerini ıobhilen orta zaman ıoftalan ha· 
li kiflenmiı sanat telikkilerini bize a
tılamak ve timdiki zamanı sultanlık dev 
ıi aan.Mnk bu bulunmaz (!) öğü~
ı..ine karplık bir mecidiye niıanı ko
parmak istiyorlar. 

Türk inkılabının mana ve büyüklü
iünden haberleri olmıyan o efendileri 
afJoalu riiplarmda btrakabm ve var-
11n onlar yeni unatta ülkü olarak filan 
salon bestekinnın (Souvenir de Bo~· 

phore) hezeyanlannı misal göstererek 
yeni Türk ıanatkirlanndan (Feraceli 
......._ kamlan), (Fatih camisi avlu
...... bir ....... t) ıibi inkılap gençli
iinin tahauüsüne yakıımıyacak, ha
yır, yalatmıyacak değil, anlayamıyaca

tı mevzularda tasviri eserler istesin
ler. 

On wkizinci asnn ilk yansında tam· 
pere aralıkları tesbit ederek mütema• 
diyen o sistem dahilinde yazmak ihti· 
yacını ve cesaretini bulan BACH mu· 
hiti tarafından az mı lanetlendi? 

O, Diyesin Bemole nazaran tizli· 
diğini düıünmiyor en kolay kavrana· 
bilen Oktav dahilinde müsavi taksi • 
mat anyordu. Y olcıa, gayri müsavilik 
içinde F onkıiyon temin etmek kabil 
olabilir mıydi? O zaman yazılanın ku· 
lağa hatalı gelmesine raimen on se • 
kizinci asırdan yinninci asra kadar 
bu taksimat içinde yafıyor ve piyano
yu hatalı duymıyoruz. Şu halde her 
hangi sistemle oluna olsun muıikimi
zi yazarken gayri müsavi taksimattan 
kurtulmamız ve Tampere bir sistemin 
esaslan dahilinde eser yazmamız la • 
znndır: 

A.) Eğer Türk musikisinin ufak 
aralıklanndan vazıeçmiyeceksek çok 
seslilik için tampere taksimata ihtiya
cımız muhakkak bulunduğuna göre, 
çeyrek ses, altıdabir ses, ve yahut on 
ikidebir ses esaılannın bizim aralı), 

taksimatımızm bünyeıine en iyi uya· 
nından birisi ile musikimizi kunnağa 
mecburuz. 

8.) Eter 'lııunlM y71ft0-oraa, veya 
uyan çeyrek. altıdabir sea, on ikidebir 
ses esaslanndan biri icrası itibariyle 
müıkül, göz korkutucu telakki olu • 
nurıa gamlanmızdaki ufak aralıklan 
feda etmemiz lizımdır. Bununla ya
rım ton musikisine dönmüt oluyoruz. 
Fakat bizim inşa prensiplerimiz ya
nın ton tonal musikisinin eaası olan 
orta zaman musiki nazariyatı prensip
lerinden (Tiers • Kent münasebetle
ri) ayn olduğu için modern on iki 
yanm ton musikisinin armoni kuru • 
luşu münasebetlerinden istifade etme
miz lazımdır. 

Bugün Avrupa orta zaman tonali
tesi esaslannı musikimize adapte et • 
mele iıtiyenlerin, ona hayranlık göı • 
terenlerin vaziyeti bir müfliıin, bat • 
kasının mahvolan servetine gönül 
bağlamasına benzer. 

işte böyle yanlış IJir yola saplan· 
mayıp ta en doğrusunda gidersek a· 
srrlarca bağlı kaldığımız ton ınaterya• 
listliğinin farkından, uzvi bünyesi 
bünyemize uynuyan yanbı esaslardan 
kurtulur, sanatta 1>e4eri duyğulanmı· 
zı tesbit etmif ve mimarisini bina için 
vakit kazanmış oluruz. 

Bununla şu netice çıkar ki, bu iş
ten anJıyan ve her türlü bilai esasları 
ile mücehhez \,ulunan Türk aençliii 
kendi inlnlibını kendi yapacaktır. 

Necil Jr J -TM 

Otomobil kazası 

~ ... ~ itte ona ihanet ediyor• 
iti~• nuıl yapmıfb? .. Öle
~ l'la hizmetçilerin telkin • 
i:a..~ lraprlmııtı. Mal6mya, ben
~ efendilerine ka111, yok 
~· p lebep.iz yere bıııçlan var • 
~-;::-nı aadakati ile alay e • 
~ · Yavaı yaYq, bu aa • 
)I~ lüzumıuz ve fayduız 

-o çiliii müıtetarhiında ·bulunan 
Trakyaya gidecek gez- Tevhit Sililatar Be:ri tayin etmiı· 

Bu akademik profeıörler o kimse· 
lerdir ki, onları çoktan ceride bırakıp 
ilerliyen keneli memleketa!erinde satıı· 

cak mallan olmadığı için köhne telik· 
kilerini sırtlayarak tarka koşarlar. Fa· 
kat 1Mı arada kapısmı çaldıkları Türkİ· 
y.,;;n orta zaman kaftanı l'İymeğe ibt; 
yacı olmadığını, fai, aanğı, arap ~azısı· 
Dl çoktan •ttıiını bi!ınez veya bılmek ......... 

Topkapı dısarı::nn.:la jandarma 
m.ntakasrn-:la bir otomobil kaza11 
dmuştur. Hayri beyin idareain • 
.. eı<i otomol-'l Topkapı haricinde 
s :~ratle giderken karşı taraftan gel· 
meHe olan bir muhacir arabasına 
çarpmıştır, Çarpı~ma şiddetli ol • 
muş, nr:ıba parçalanmıştır. Bu sı· 
rada arnhnmn üzerinde bulunan 
arabacı Osman ağa da muhtelif 
yerlerinden tehlikeli surette yara· 
lanmıştır. 

"z kendi de inandı ... Niba • 
"'-1:'91. •k hayatının ah • 
~~ kapıldı. fıtanbul1 
t~•'"'9 ... 

0 
._.., wa pdı\•n ha-

me trenleri tir. 

Şark Demiryolları idaresi, ıele • 
cek hafta cuma~ itibaren 
eylül sonuna kadar devam etmek 
üzere T rakyaya tenezzüh trenleri 
tertip etmiıtir. Her hafta cuma ve 
puartui günleri Edirne ve lıtan • 
bula yüzde 66 tenzilatlı aidiı bilet· 
lei aatrl.aktır. 

o 

Şükrü Kaya Bey 
Y alo bulunaa Dahiliye Ve· 

kili Şükrü Kaya Bey Mısüalerde 
lıtanbula ,.lecek ve bir müddet 
Bti,abdada lraleaJmr. 

$ülirii Kaya Be, buraclan An· 
karara dönecektir. 

yeni Türk musikisinin bu ruh a}·· 
nlltmı ka,,...yamıyacaklan gibi teknik 
bünyesine ait kuruluı için de günün de'' 
aclanlarla yürüyen musiki tekniğini bil 
medikleri i9n bize yol gösterici olmak
taa aakbrlar. 

Biz clüfiiniiyoruz ki: Şarkın timdiye 
kadar muaikicle özendiii ton materya
liıtliiindea muhakkak kurtulması la • 

Osman ağa hastaneye kaldırıl· 
mı§tır. Kazaya sebebiyet veren 
Hayri bey yakalanmıtbr. 
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Meraklı bir sergüzeşt romanı 

Ed_gar Pip'in 
son maceraları 

iktibaslar •........... ..-. .. 
Mütercimlerin 

içtimai hayatta 
mühim rolü 

Faşizm lideri artık · 
kuvvetini kaybediyor 

Y azn : Arnold Galopen 
tBq tarafı 1 tnci sayıfada) 

11ndaki münaaebetler de başkadır; 
bundan maada İtalya hadisesi Al-Edgar Pip, uzun ve sürekli macera 

hayatından sonra sıcak bir 
aile yuvası kuruyor 

-49-
l!te böyle kara kara düşünce- kendime: 

kaklarma ak düşmuş sıyaıı ahai· 
yeller halini alan rüesa. Muıolirıi
den başkaıının da İtalyanın mıı· 
kadderatını pek ala dü§Ünebilece' 
ğini ıöylüyorlar. l!te Muıolinini~ 
icrasını emrettiği tevkifler hu gibı 
amiller yüzünden vuku bulmut• 

manya ihtilali gibi şümullü değil
''Times,, yazıyor: dir. İki hadiaede benzerlik teli.k
lnıilterenin Çindeki methur kiıi kendiliğinden ortaya ç;!•mak· 

mütercimi Robert Moriuonun ö - la beraber her hadiseyi birer birer 
lümünün yüzüncü yıl dönümü mü- karşılaıtırmak lüzumauzdur; zira tur.,. 

"Tercüme, miJletler ara
sında nizam ve intizam 

şartıdır. ,, 

lerle Lüksenburg parkına gidip "- Hayır, hayrr kabil değil,, 
nuebetiyle bu yükıek şahıı hak- 30 haziran Alman ihtilalinin ha- "Novosti,. bu dikkate değer mü· 

kendimi kanapelerden birine bı- Diyordum. Halbuki gene ilerle-
kında netrolunan ıitayişkarane tırası henüz çok tazedir. Büyük ik- talealardan sonra diyor ki: 
yazılar, bütün mütercim sınıfına tiıadi. mali ve bunlardan dola- "Arpinati bugün ltalyada mil· 
te,mil olunmuftur. yı içtimai zorluklar yüzünden Hit· li bir kahraman olmuş demektir· 

Zira, Musolininin harp programı• 
Bu liyakatli insanlar. yaptıkları lerizm ve faşizm kendi kendileri-

işlerin mükafatını pek l\Z görür • ni yemektedirler. Buna riyaıet 

raktım. Ömrümde bu kadar me- roekte ·devam ediyordum. Artık 
yus olduğumu bilmiyorum. Zaval- Baron Stanley Fregoryo yoktu ... 
lrnın bu kadar sukut etmesinin se- Yürüyen bir vakitki Edgar Pipti .. 
beplerinden biri de ben değil mi~ İmdat iıtiyen bir kazazedenin. 
yim?. Vaktiyle ne kadar mes•ut- yalnız kendi kulaklarına akseden 
tuk?. Kazandığım paraları buda- sesine doğru koıuyordu .. 

ler. fakat milletler aileai için heyetindeki rical arasında baş gös- nr tasvip etmediği için gözden 

esaslı ve llizumlu işler görmekle teren ıahsi çarpışmalar inzimam düşmüştür!,, 

Iacasma kumarda batırmasaydım · 
ne tehlikeli maceralara atılmama 
ve ne de dolayısıyle Puasi hapis -
?ıanesine düşmeme meydan kalır
dı. Edit aç kalmış ve boğazını 
doyurmak için bir çareye baş vur· 
u ak mecburiyetinde kalmış .. 

kendilerini teıelli ederler. etmekte, bu hal İtalyan faşizmi· - --
M. Belloc mütercimler haklan - nin buhranını tacil etmekte ve ~id· Altı er kek iki kadını 

Monparnas bulvarında bulu· da fU ıözleri ıöylemiıtir: detlendirmektedir. zorla kaçırdı 
nan Kampanile geldiğim zaman · "Tercüme, milletler ara11nda k 

İtalyan diplomasisinin ıon za· İzmirde Halkapınarda çok di • gece yarısı olmu!tu. Kahve ıalo- nizam ve intizam tartıdır. Bina- ld ~ l. b. · 
manlarda maruz ka ığı mag u ı- kate şayan bir hıtdise olmu~. ik• nu tıklım tıklım dolu idi; zemin enaleyh ıulh için de mühim bir 1 l f · · 
Jetler ıaikasiyle ta. yan aıızmın· kadın altı erkeğin tecavüzüne mı· 

Oturduğum kanapenin önünde 
valide ve mürebbiyelerinin dik
katli nazarları önünde bir sürü 
yavrular oynuyordu. Tombul, 
pembe yüzlü, nurtopu gibi yavru· 
cuklar .. Bunlardan biri elindeki 

katında merdiven yanında güç cart olmaktır. Daha genit bir ıa· h d 1 1 · · 
• :ı de zemin şa si müca e e er ıçın ruz kalarak kaçırılmıştır. Halka• hal ile bir yer bulabildim. Etra- hada ifade edilmesi l~zım gelirse, h d 1 · ı· b" h ı ı -

da a ziya e e vent 1 ır a a · pınarda umumhaneci Şamlı Aliye· fımda işitilen karmakarı~ık ve mü•terek kültür için kati surette l 
... :ı mı .. tır. ltalyada fütur yalnız ha k M k b d 11 boğuk sesler orkestranın çaldıgı lazım olan bir tarttır, diyebili- :ı nin k?zı iinire ve a ra asın " 

parçayı haıhrıyordu .. 1 
Fakat ikin- arasında değildir. İtalyan halkı Sabiha Hanımlar akşam geç vakit 

riz.,, iktisadi ve içtimai zorluklar yü-ci bir salondan diğer bir orkeı· Muhtelif lisanlar mütterek bir :araba ile Çamdibinden gelmekte· 
b l k zünde.n artık fa,izme kar'ı o eskı 1 tranın çılgın nağmeleri, un ara- liu.n !ekline ıokulabilirae, büyü lerken Konyalı Ömer ile Veyıe 

topu hana ath. Kucağıma düşen 

topu çocuğa attım. Tatlı bir gü
lümseme ile teşekkür etti. Ah bu 
çocuğun tatlı tebessümü teessürü
mü ne kadar arttırdı. Evet, hayat 
benden her şeyi, hatta aile sevinç 
ve sevgilisini bile esirgemişti. Bir 
evladım olsaydı belki hayatım 

bambaşka f,ir istikamet takip ede
cekti. Hiç olmazsa bir emelim, 
b-iyf gayem.,olurdu. Etrafımda ko -
şu§an bu yavrucukların aesleri be
ni fena ediyordu.. İhtiyarlıyor· 
dum .. Seneler hızla geçip gidiyor
du. Bir müddet sonra ıoğuk bir o
da içinde, tıpkı bir cüzamlı gibi 
etrafımda kimse olmadığı halde 
yapayalnız ~alacağım. İnsanın 
daha yaşarken günahlarının ceza
tını çektiği doğru ise, demek be
nim için ceza devresi başlıyordu. 

hk h 1 'B · k heyecanım gösterememektedir. 1-rasında ka a a ar ve ravo,, istifadeler elde edileceği iti ar - _ oğlu Ali ve hüviyeti henüz zabı: 
sesleri geliyordu. Bütün cesareti- dır. Fakat beıerin ruhi tevarüsü- talyan fatizmini idare eden yük taca tesbit edilmemit dört ki91 

d. d · d' ıek makamlarda, eski heyecandan m 1 toplıyarak mer ıven en ın ım ne vereceği zarar ölçüsüzdür· önlerine çıkarak kadınları kaçır• 
VP cigara dumanları arasından, Streuemann•ın Cencvrede de - günden güne uzakla°Şılmasını icap mışlardır. 
kiiçük bir ıahl)ede çırçıplak dan- dı' ö"ı gibi: ettiren bir vaziyet hasıl olmu,tur. . 

• 1 f · · · b Keyfiyetten haberdar olan za • Seden bir kadın hayali .,.ördüm. b d"d" Halbuki talyan aşızmının, un • 
D "Liıan halkm ma e 1 ır . ., bıta memurları takibata koyul • 

Daha fazla seyredemeyip yukarı Eg· er bo"yle mabetlerin muhafa· dan daha bir iki şene evveline ka 
h d mu~lardır. rıktım ve yerime oturdum. Müthit · d l'k ol dar, en bariz vasfı bu eyec.an ı. 

:r zası ve aynı zaman a ma ı - . ]e 
bı·r ka·bus geçı·ren biri gibi ba,ımı d · ' f d t Bugün fa .. izm yalnrz tamamiyl~ Suçlulardan Ali tabancası)' - dukları hazineler en ıslı a e e - T 1 ı· 
ellerimin içine alarak daldım kal· mek iateniliyoraa mütercimler hi- kırtasiyecilik içine batmış bir ma· yak~lanmı,, ve diğer arkadaş ar .. ~ 
dım ... Edil!.. biçare Edit .. Zaval· maye edilmelidir. Tercüme itle - kineden ibarettir; eski inkılapçılık nuı" ar1Lnma•ma ı, .. ,ıan~ııtJr, -, 

lı Edit !.. rinde bir cok teyler kaybedilebi • yalnız reislerin sözlerinde kalmı; ~ 
Aşağı salondaki orkestra suı- lir fakat -mü, terek bir kHltür için tır ve bu sözlerde eski imandan e· P' v 1 k 

tu. Salon yava! ya va' boıalmıya ki.fi derecede materyal temin o· aer yoktur. Heyecan verici nutuk- 8 P U rC U U 
baıladı. Halk, aıağı aalonda gör- lunabilir. lar azaldıkça azalmakta, en he- TUrk Anonim Şirketi 
dükleri manzaradan müteheyyiç Eier Çin tevarüs ettiği ilimleri yecanlı faşistleri bile fatalatan lstanbul Acentahğı , 
bir halde merdivenleri çıkıyorlar- milletler ailesine vermek iıtiyor•a hadiseler aittikçe çoğalmaktadır. 2 
dı. Kalbim şiddetle çarpıyordu. h h . 0 Liman han, l'elcfon: 229 5 . 

Moriason gibi alimlere la i tı- Muıolini bir otorite olmakta de • L--------------1 Bacaklarımda keıiklik hissediyor- k d l" · d 
yaç vardır. Her ne a ar aye - vam ediyor; fakat vücuda getır ı· dum. Nihayet, aırtında fakirane d 

k . . k mutlar için tek bir liaan varsa a ii eser !aşkınlık alametleri göller· 
bir manto ve ba!ında da iıçü d b" k ı· 1 f 

faniler için e ır ço ıaan ar mekte ve halk Musoliniye iza e o· bl'r bere olduğu halde Edit görün- · h d k' his 
h 1 vardır. Eğer ıntan ru un a 1 

• lunan kuvvetin hakikiliğinden şüp 
dü .. Hiç değişmemişti ve a a gü- ı"ıyat dı·g·er -ı'lletlerı'n muhtelif • l 

rt- ~ "" m he etmektedir. Muso ininin vü · 
Günlerce odamda kaldım. De- zeldi. b ı· .. sahalarına nakledilmek isteniyor- cuda getı'rdı'g··, eser. bir 1lahın mu. Merdivenin aşına ge ınce 0 • h h h b . . .. d nt:ıteıiz ıa·, o ıabırlı, alicenap ve ayır a . d b' f - . rin ır yeıa ıçın e, 3' nüne cıktım. Beni görünce: cizelerinden zıya e ır anı ınıa • 
h ld '- d oturarak ~ ·ı ... •anları . be~eriyetin mütevaz. i d' b · · t 't ıı bir a e Kanapem e _ Oh .. Edgar, Edıar ! diye ba- .... - nın eıeri ır; unun ıçın o orı e 
1 d k d Bu ıs hizmetkarlarını, yani mütercimle- k gün erce ıtarı çı ma ım. • ğırdı. günden güne zayıflama ta, tel . 

k dd t k ri bulmaK lazımdır. k d' sızlık bana mu a er o an a ı- Bayılacağını zannettim. Heye. • hitkir vasıflarını kaybetme te ır. 
· y ava.. ah,mıya bu. Moriasonu selamlarken onun betlı.. ava§ Y :ı s -s-· canı 0 kadar büyüktü ki bir kere Halkı mevut saadete iriştirece • 

.. k '" l ımak mecburiye menıup olduğu !erefli zümreyi u-ladım, çun u a ıb ll'k l - daha: . . . .- öini vadeden Musolini ile yardım-ti vardı. Bu tem e ı zaman a- ........ nutmuyoruz. o 

d d - Edgar ! cıları · arasındaki ayrılık gittikçe r:nda hayatımı tetkik e iyor um. d b. 
d Dl'ye bag"ırdı. Hemen eJini ahp B d . ve ıslahat artmaktadır: Mevut saa et ır Hayatımın vak'alarr arasın a asra a ımar b 

kad uktım ve kulağına: tarafta görülmüyor. Bütün un -merdane hareketler ne ar az.. . . Ed•t, ,,,Virtschaftsausgabe T. P .• , ya-
D nima. yalnız kendimi dü~ünmÜJ· - Benimle gelir mısın ı · lar, zıddıyetler ve çarpıımalar do· 

k dedim. zıvor: · ğurmadan kalamıyan ruhi halet 
tüm; kadınlardan bazılarına arşı .Baarada tehrin imar ve ulhahr tezahu'"rlerı'dı'r. Dahiliye nezareti k h db. I'kten ha"-· Hıçkırıklarla ag"lamıya ba!la- · h kk k hissettiğim a§ o ın 1 :ı ıayret ve teşebbüslerinı ta a u_ h" 
kabir !ey değildir. Velhasıl her· dı. Kollarım arasına alıp dıtarı ettirmek için bir koıimyon tefkıl müıtetarhğını, daha doğruıu da ı-
bat h·ır mahlu"' ktan ba,ka bir cey çıkardım. . B liye nazırlığını yapmakta iken ya-:ı .,. olunnıuttur. Bu komısyon asra-
cbğilmi§İm ve bu hakikati bugün • da ev meselesini ve bilhassa el- kala.nan ve nefi edilen Leonardo 
olduğu kadar hiçibr zaman gör· Okuduğunuz bu satırlar bir ro· yevm be' bin ailenin gayri sıhhi Arpinati fatist te,kilatındaki me-
mü~ ve aezmit değilim .. Şu Kazi· man değil, hayat kurbanı iki vü· barakalarda oturduiu fakir halk ,um kayna§manın yalnız bir çehre-
mliden. ne farkım var?.. cudun acıklı macera11dır. mahallesinin ıalaliı ve belki de bu sidir. 

Böyle etrafımı karanlık göre Edit ve ben kırlara çekildik. barakaların yakılarak yerlerine Gerek arkaya atılan bu ve bu gı-
g8re gü~il~..-birinde tamamen ai- Paris bizim için birçok acıklı ha- yenilerinin yapılmaar tetkik ve te- biler ve gerek henüz arkaya ahlma 
n~r haal~lığma tutulacağım mu- tıralarla doludur. Ruan civarında min edilecektir. nu' olmakla beraber faşizmin 15· 

!iakliakt;r~ Çok tükür gene bir e- Sen nehri kenarında küçük bir __ tikbali hususunda endite besle· 

n;rji h-~mleıi yaptrm. Bu otel o - villa ıahn aldım. Halk beni Ba- . yavrucuk henüz on üç yaşında- · meğe ba§lıyanlar görülmektedir. 
dAsındıı yalnız başıma kalmakta ron Fregoryo diye anıyor v~ ne dır, hayrete değecek bir zekaıı Bunlar vaktile Duçeye karşı gös 
devam edersem deli olacag" ım · yalan söyliyeyim, hürmet. edıyor. Bu "' "B ba d•dig··

1 
' 

var. ayvruacgız a " ~ lerdikleri itaatten yavat yavaı u-

Trabzon Yolu 
TARI Vapuru 

12 Ağustot 
Pazar cünü saat 20 de G•· 
lata rıhtımından kalkacak. Gidit · 

te: Zonıuldak. 1 nebolu, Ayancılıı 

Saınıun, Ünye. Ordu. Gireıun, 'fi• 

rebolu, Görele. Trabzon ve Riz.eY'' 

Dönüıte bunlara ilaveten Of .,, 

Sürmeneye uirayacaktır. 
-~~--~~~~~~~--_/ 

Mersin yolu 
S d k d "•puru a 1 za e ıı Ağuıto~, 

p A Z A R günü Hat tD 
·cıitlf 

Sirkeci rıhtımında., iıı:'llkacak. 11 .,,, 

Çanakkale. l:ı:mir, KüUük, Bod~1,, 
Radoı, Marmaris, Dalyan. fetlı~. 
Kalkan. Ka,, Finike. Antalya, A ffl' 
ya. Menine ıidecek. Dönü~tc 1 ıJfı 
iıkelelerle beraber Taıucu. An';tıf• 
Kutadaıı~ 

Ka rabiga Yolıı. 
Cumartes.ıı 

. ;:ıt~ 

Ç b giırıJcrı 5 re 
ar şam a <l~ 'foplı~· dı~ 

rıhumındın bir vapur ~alıar. 
u tı:~' 

\C döniışte muı ıı i5hic:lc~ 

Hcı 

muhakk .. ktı. Bunun için bir ak- Hatta ıon intihabatta benı nam- d l b' · ld • 1 1 
" a amın naıı ır msan o ugunu zaklafmakta ve faşist ta yanın, ~m b"ır'denbiTe çıkmak kararını zet bile aöstermek iıt.ediler. Ka- h" b' . ~ w_ kt. O P';t;; 

y- ~ 1 ıç ır zaman ogrenra.~ce ır. • önüne geçilmesi lazım gelen ba· c a .... Verdl·m. Dı•arı çıkar çıkmaz kara- bul etmedim. Bu reddın ıebep e- b d . O d Hah.anın Uffl 1 
:ı S nu ben ter iye e eceğım. n an hallere maruz kaldığı kanaatıne TfJ"' 

iz mit Yolu 

rımr verdim .. Nereye gideceğimi rini siz de pek ala bilbirahiniz ... •· hakiki bir İntan meydana getire - varmaktadırlar. "Duçe daima hak- zar, Salı, Çarşa '• 
karar]a•tırmıw.tım .. Sent - Jermen kin bir hayat yaşıyor, a çemı ış- O 1 b" · an ~ . 9 v 

.,. :ı ceğim. nun namus u ır ını hdır,, mana11na olan "il Duce l'! b c:a:ıt m. eydanma eeldig- im zaman du - Jiyor ve maziyi unutmıya çalııı- I i . J B nu aize k • a ~nlcri bir npur 
& aca ına emın o unuz. u sempre regione,. sözü artık al i d k:alk~r. 4' rakıadnn' ger

i dönmenin daha yorum. Ne Edit ve ne de ben ma- . d • O ll~"J~·o~p~b;an;e~rı;ht~ım;ın;;:ı.nl.l• .... ...,....-temın e erım. bir nas hükmünde değildir. n _ıoaru olug 0}mıv~-"'ilftf bir defa ziden kat'iyy;_n bahıetmemekte • 
q • r. , !'.-;-.. • .:;;:- 1: '" , . • } -rv ıd ".:: R ' SON iki ıenelik fa•i7.m eınurnda •ll· st.ı..1'. ~"1c""";."" i'!tt:lm. Kendi vİT:. B1r veti'm ~v itnsra al rK. u 



) lie.liJin bir huyu vardır. Bu hu
h' 11.rip demek yerindedir. O 
d Uy da, söylediği lakırdıya, likır-
r lrıe til vzuımdan aykırı mana ve -

l'1 ~efe müsait bir tarzda başla· 
ıı ~ "• lltizamt olarak müphem, 

0 
•an bir haı!angıç ! 

de~'•ela, geçen gün sokakta gi. 
l' t en, tanıdıklarından Hilmiye 
d&at Reldi. Mcrhabala~tılar, ıun • 
1 t.n hundan konu,mağa baıladı· 
ı:dr.. Bu arada Hnlil, şöyle söy -

l : 

d .. - Ha!. B-cn dün bir ıoför gör· 
um H · f ·· t b. lı k• · erı , oy e tr çarpış çarp· 

ı .... 

, liilnıi, onun bu anlatısı üzerine, 
llrd~: • 

- V h h t 1 "I r,1 a , va ... yara anan, o en 
an \rar mı?. 

k Dotaınbaçlı lakırdı ıöyleyip 
~~tşı~ındakini ,atırtmaktan zevk 
\' ln Halil, muradına ermitti. A
. U~unu eline çarparak, bir kah-

ı, 
'\ altı: 

.,.
1
- Yok canım, kaza falan de · 

• ·· Sıcakta otomobili bir kena
~ ÇeJcm;,, direkıiyon yerinde mı· 

ı· tnıııl uyuyan !ofCSrün alnına 
I> ~ •İvri ıinek konmuftu. Anıızın 
~ e canını yaknııt olacak, ki u -
0:.~dı ~e avucunu alnına çarptı .. 
t e hır ç.rpq çarptı 'ki, dediğim 

foli hu!.... Yaralanan, . ölen de 
,. :· Çltftır\i, Ht ettb emedi, 
'-..; •inek uçup ıitti ! 

'o Deminki lakırdı bqlangıcmın 
~~ Dayle gelince, Hilmi, adam 
"'a 1 kızdı. Tepeai atmııtı doğ -
~·· tikin, bu ııcakta kavra -... e .. 
d\\r te mecali yoktu. Sabırlı 
ti>,~andı, hiddetini hazmetti ve 

mırıldandı: 

•U~ ~.ahavle ve Ji !. Ölür aıü -
· oldürür müıün?. 

Çay= Çay/ 
11" l~tt uy~!~- !:lda bir panıiyona yer· 

tılll,n ilenç, aabahleyin önü.ne ko· 
t,>dn lcahvaltryı gözden geçirdi. 

~ a.rı b' tıU ~· • ır Yllhım aldı ve yuzu· 
b~tıtti. 

• 4.1\t hal' · ,, •rıı pencerenin yanından 
~h..,aıe" ••hibi madaıp, onun 

'" ~dan bahiı açmuına za· 
~~ .. h~ h ıraknıamak dütünceıiyle '!'ltt •'Vadan - audan değil!

......_ v"Y• yol astı: 
'-! ile l.r haya bugün tahaf, Pa· 

l\ir tı 1corkuyor, var yağmur! 
~~İi'ii -:._•ı .olan genç, madamır. 
~ t Idık etti: 

)'t~1, "et, Jnadam ! Hatta yağmı." 
d,ı. ••bahleyb erkenden .. Ben 
'· Q .. u k . ''lld Y u.daydım . 
......_ 'I~' !&fırdı. Gözlerini açtı: 
~'nı~lnıur yağmia? ... 

,d,ki 'Yondaki yeni kiracı, fin· 
l, ......_ ı.. Çayı &österdi: 
~, l'latta k w 

~I 'tl lkın ı o adar cok yagmı~ 
~\ı, ! ıı, finc~n dolmuı. ça · 

YÜZME YARIŞI, KARiKATÜRDE! .. •· 

San'at · Jt E Nükte 
Şair Gotfrid Kellerle reşsamf lkinciıi de mektubu açtıktan son-ı 

Arnold Böklin, fevkalade ıükuti raki safha! Dostu o kaaar geçik -
iki insan olarak tanınmışlardır. tikten sonra gönderdiği mektup ·I 
iki doıt, bir masa ba§mda saatler· ta ne yazıyordu, bfüyor musunuz?/ 
ce içkiiçerler hazan tek kelime a· Sadece kendisinin pek hoş· zaman 
iarla~'ii ~rliiMuimit t• •eçircTitinı, sr,.hati i)ıei'i'ri"'de o du t. 

Gunün birinde ressam meyha· ğunu ! 
neye gelirken, yeğenini de birlikte Dostunun, bestekarı öfkelen • 
getirmif. Şair de orada .... Şarap dirmek maksadiyle bı.i şekilde 

ıımarlamıtlar ve içmeğe başlamış· gönderdiği mektup, tesirini gös • 
Jar. Tam bir sükut!.. Hiç ağız a· terdi. Jak Offenbah, buna a~·ni 

çan yok .... Bu suretle aradan bir ~ekilde mukabele etmeği düşünü • 
saat geçmit. Ressamın yeğeninin yor, hatta daha kızdırıcı bir !ekil 
adam akıllı canı sıkılmış. Belki söz bularak !U muzipliği yapan dos • 

. açmağa vesile olur, diye ~öyle de· tundan öç almak istiyordu. 
mış: Aradan çok geçmedi. Roma· 

- Şarap iÜzel ! daki dostuna Paristen bir pakcı 
Resaarr.la ıair, birbirlerine bak- geldiği bildirildi. Paketi almağa 

mı,Iar, ne bu cevap vermi~, ne de giden bu adam, daha açmadan 
o .... Bu suretle aradan bir kaç saat hiddetten dudaklarını ısırdı. Bu 
daha ge~incc, a"nlmak iizerc aya· ne kepazelik! Çok ağır olan pa • 
ğa ğalkmıtlar. O zaman şair, res- ketin gönderilme parası vcriltiıc • 
sama dönmüş, yeğenini göstererek . mİ!tİ. Cezayla beraber bunu ödi · 
tunu söylemit: yecekti. Aı, buz şey de değildi. 

- Sakın bir daha bu gevezeyi Miihimcc bir para! 
beraber get:rm~ ! Posta parasını cczasivle bere· 

....... ber ödiyen adnm. pal<eti ~çıncr 
Me9hur operet bestekarı Jak ne gör~e hcpcnirsini-? Kocamar 

Offenbah, hayatının büyük bir bir t;u:! p~ 1 ..... ~;,.. :,.:_ ·'--ı J .... -,.._m<'-
kıamını Pari1te geçirmi!tir. Hemen ııııı 11111111ııııınııııııını ııııımıu1111uııı1ıı:ıııı111mııııımınıınıııııııııı 
daima Pariste yafı)•an bestekar, O • C f 
günün bidinde bir doatile beraber enız anavarı . 
ltalyaya gidecek oldu. Lakin, an· 
arzın rahatsızlandı. Gidemedi. 

Bestekar, oraya yt\lnız ba§ına 
ıiden do3tundan J'abırsızlıkla me~ 
tup bckl'yordu. Halbuki. nr"'dar 
hayli zaman gecti~i. kcnc\isi tamc
miyle iyileıtiği halde ltalyadar: 
hiç bir haber alamamı!tı. Kendi· 
ıinin sıhhatini sorırak yok mu? 
Bu ne bieim ~ostluk böyle? 

Bestekir, fena halde alıncı. 

bir ta§la beraber, ufak bir pusula 
da çıktı'. Bestekar, hu pıısulad:ı 
dostunun pek hoş zaman geçirdi · 

1 

ği, sıhhati yerinde olduğu cevabı · 
nı (\lır. •,almaz, . çok sevindiğini, 
keJbine çeki tatı gibi üzüntü aj~r • 

'lığı veren bu taşın dü§lüğünü ya -
zarak, öç ahyo~u. 

~ 
İngiliz şairlerinden Spen•~r. 

daha şöhret edinmemişti. Parnsı 

da .yoktu. Lord Sidneyin §atosuns 
geldi ve Lorda en yeni tiir kitabını 
takdim etti. 

· Lordun işsizlikten cam aıkılı · 
yordu. Kitabı eline aldı, evırıp 

çevirmeğe, şöyle bir göz gezdirme· 
ğe koyuldu. Manzum eserden dn· 
ha ancak bir sayıfa kadar okumuı· 
lu, ki fevkalade bir zevk duydu 
Derhal haznedarını çağırdı: 

- Ona elli altın veriniz! 
Aradan bir kac dakika geçince 

de, haznedarı tekrar çağırarak 

seslendi: 
- Elli demiştim, fakat ..... yüz 

veriniz! 
Haznedar durukıadı. Lord, pek 

müsrifçe hareket ediyordu. Lakin . 
Lord, oralarda değildi. Kitabı o· 
kudukca lisanın tatlılıP,ı, nazmır 

ahengi kendisini mestcdiyordu 
Nihayet, haznedz.rına şu emri ''e· 
rerek, kitabı okumağn devam etti: 

- Ona iki yüz albn verip, kapı· 
yı göıteriniz. Eee,. bu !-itabı chu· 
cluğum müddetçe burada kalacal 
olursa, beni ifl.~ ... ""tir~cek ! 

~ 
Alman §airlcrinden Frits Roy

tcr, en basit halk lisanile kitap ya· 
zar, şive aleladeliklerini oldue~· 

Otomobil· 
Taksit i ! 

Otomobil, şimdi dünyanın bir 

çok yerinde •rabadan bol... Bu • 
rada da öyle!. Bir otomobil e -
dinmek için zenıin o)maia hacet 
yok.. Rahusuı, ki tirketler takıit· 
le de otomobil ıatıyorlar. Hem 
uzunca vadeli bir ıürü takıitle ! 

işte Noman Ef entli de bu yazi· 
yetten istifade etmiı, kar111 Mem• 
nune Hanıma takıitle bir otomo• 
bil almıf, kadını tam manaıiyle 
memnun etr.niıti. Bunu mütteri 
için İfletmeği de düıünüyorlardı, 
ama daha otomobile biruneie do· 
yamamı§lardı. Bilha11a kar111, 
henüz heveeini alamadıiından bu 
düşüncelerini yerine aetirmeji re
ciktiriyorlardı !. 

Fakat, takıitle aldıkları otomo• 
bile doyaaıya binmek kıımet de· 
ğiLmiı. Müşteri bindirip para ka· 
zanmak ta kısmette yokmu9. Ge· 
çen gece otomobili çaldılar .. Sak· 
1andığı yer, komtunun tahta per
de çevrili bahçeıi idi!. Gece, ora• 
dan aşırıverdiler ! · 

T' "'"'mnune Hanım, bu hale dö • 
vünüp duruyordu.. Halbuki No • 
man Efendi, boyuna gülüyordu. 

- Efendi, aen aklını mı boz • 
dun?. Ağlanacak halimize gülü· 
yorsun?. 

Kocasından aldığı cevap. !U ol· 
du: 

- Bun.da atlanacak ne -...- bi· 
zım hesabımıza, hanım?. Asıl 

çalan veya çalanlar ailaım ! 
- O ne demek, efendi? 
- Elbette, ya!. Öyle deiil mi? 

Biz daha iki takıit verdik. Otomo
bile bizden sonra aahip çıkanlar, 
tam yirmi iki takııit ödiyeceklcr ! 

Noman Efendi, ıirkete ıenedi 
verenin taksiti ödiyeceğini bilmi .. 

yordu!. 

Ufuk = Denizi 
Lodoıa karş1 hiç mi hiç taham• 

mülü olmıyan Necmitap hanıme
fendi, bir gün.Marmara denizin· 
de ~iddetli bir lodosa yakalandı. 
Lodos, §iddetini arttırdıkça art· 
hrıyor, köpüren dalgalar, vapura 
"Üm ,,.üm carpıyordu .. 
o o ~ b' 

Midesinin altı üstüne gelen. ı· 
lap bir halde kanapeye uzanan 
hanımefendiye, yanındakiler, ka· 
marot falan yardım ediyor, oya· 
lavtcı sözler söylüyorlardı. 

- Bir aralık gözlerini aralıyan 
Ne rnitap ht.nımcfo~d1, kalkınma
ğ:ı davranarak. sordu: 

_ Kara göründü mü? .. Şu ... 
Uzakta cliirndüz bir !~Y seçiyor: 

gibiyim! 
_ O kara değil. hanımefendi, 

ufuk! 
Han·ncfendi, tekrar kanapeye 

,.aslanırken, kamarotun verdiği 
J 

bu cev" "-o. kar:; f!Öyle söyledi: 
- Aman. rleniz olmasın da 

ne olursa o1aun ! 

ltQd Doatun;:ı karat müthis surette sinir· 
lendi. V c niJ-.ayet b:r mektuo "'C 

lince, büsbütün ateş pü!H!rdii 
Çünkü, mektup poıtr..va pulsuz ve· 
rildi~inden posları bedelini ken· 
disin-:f-:n iıt•..Ji. p.., birind :ı:ıflı" ' 

gibi muhafaza eder, bu suretle yaz -=--====== = =:::.::===== 

ı~i Yoga karşı 
~... ttnıdık 

· arasında. bir konu;· 

~:'- t:'~na 
~ t. hald "k .... 

ıı... · l>'t~ lı e o suruyorsunuz. 
"'lıt <lJ> • 
f\.~1.tı? eye. !Urup almıyor ~================ 
~kir.· ınbaha k::dar radyo çalan kom • 
' •lf'I l\ cevabı ~u· ı ~umdan ancak hu öksürük saye · '-lln . . -

_ ' "• cli10Tıunuz? Ben. ıinde öç alıyorum! 

- Aman, Bu Ne Ağır Balık! .. 
Y okıa M&rmarada Dola,hğı Söy
lenen Deniz Canavarını mı Yaka· 
ladım! 

dıklarmı münevver olmıyan l(im · 
ıelerin de an1arnasınr f?'Özetirdi. 

Bir gün, muharrir, bir köylüyü 
karşısına almrş. bu tcrzda yazdır.
bir hikayeyi •okuyordu. Köulü 
dikkatle kulak kabartıyordu. Hi -
kaycnin okur.ması bitince, muhar · 
rir, adeti iizere, sordu: 

- Nasil buldun?. Anlat baka · 
• .'!'.! • l 

hm! 
Bu hikayede, bir kapının ırk ıık 

gıcırda.dıO.mdan bahıediliyordu. 
Köylü, muharririn hikayeyi naııl 
ht!lduğu yol~ndaki sorguıuna kar· 
~ı. intibaını §U cevapla anlattı: 

- Eğer gıcırdıyan kapıyı iyice 
yağlasaydınız, bu dırdın yazmaia 
hacet kalmazdı! ı-



"VAKiT" Yüzme Müsabakaları Neticeleri 
iVlusabakalara yüzlerce genç girdi. Teşvik hedefimize muvaf 

fakiyetle vardık, üç yeni Türkiye rekoru kazandık 
"V AKIT,, ın 934 yılı yüzme mü

ıabakaları dün memleket ıporu 
namına çok sevinilecek büyük bir 
ıpor hiditesi oldu. Bu müsabaka· 
lardaki ilk hedefimiz gençliği de· 
nize teıvik etmekti. Bunun için· 
dir ki çocuklar ve reımi müsaba
kalara girmemit bulunan gençler 
için büyüklere ayırdığımızdan da· 
ha fazla yer ayırmıthk. Bu genif 
yer, bu genitliğe li.yik, cömert bir 
alaka buldu. Bir çok küçükler 
gördük ki yarının büyük tampi
yonları olmaları pek mümkündür. 
Meıeli reımini gördüğünüz kü
çük İbrahim gibi ... "V AKIT., he
men her tarafı güzel su1arla çev· 
rilmit Türk Yurdu çocuklarının 
denizci]ikte liyik olduğu yükıek 
dereceye varmalarını bilhaaaa kü
çük yavruları simdiden azami de
recede teşvik etmekte buluyor. Bu
nun içindir ki her yıl bu tetvik yo· 
lunda hissesine düten vazifeyi 
görmek için bütün azmiyle çalıta· 
caktır. 

MUsabakalar1mızın 

neticeleri 
Dünkü mUsabakala.nmızın umu

mi neticeleri şunlardır: 

Çocuklar kısmı 
50 metre (Grovl - Styl) 12 yaşı

na kadar kızlar için: 
Birinci Hedvig Bodner, ikinci 

Hilda. Bodner (l. S. K.). 
50 metre (Grovl • Styl) 12 yaşı

na kadar erkekler için: 
Birinci İbrahim (Beykoz) ikin

ci Necdet (1. S. K.). 
50 metre serbest 12 - 14 ya.şm

cla kızlar için: 
Birinci Simon {Fenerbahçe), 

ikinci Vecihe (Fenerbahçe). Tek· 
nik derece 0,44 

50 metre serbest 12 - l•i ya.~m
da erkekler için: 

Birinci Mahmut (l. S. K.), ikin· 
ci Muıtaf a ( Galataıaray), üçüncü 
Fikret, dördüncü Hüsnü (l. S. K.) 
Teknik derece 0,33 2/10 

100 metre serbest 14 - 16 yaşm
ch kızlar için : 

Birinci Hamiyet (1. S. K.) Tek· 
nik derece 2,22 

100 metre serbest 14 - 16 yaşın
da erkekler için: 

Birinci Mahmut (l. S. K.), ikin· 
ci Hrristo, üçüncü Fethi (Fener
bahçe). Teknik derece 1,19 

100 metre serbest 16 - 18 yaşın
da kızlar için : 

Birinci Lola (Fenerbahçe), İ· 
kinci Jale Hacıbekir. (l. S. K.), ü
çüncü Mary Erane (1. S. K.). Tek-

nik derece 1 ,46 
100 metre serbest 16 - 18 yaşın-

da erkekler için: 
Birinci Jorj Birkof, ikinci Fethi 

(Fenerbahçe) üçüncü Nezihi. Tek
nik derece 1,17,2 

50 metre kurbağlama 12 • 14 
yaşında kızlar için: 

Birinci Vecihe (Fenerbahçe), 
ikinci Süheyla (Fenerbahçe), Ü· 

çüncü Simon (Fenerbahçe). Tek· 
nik derece 0,55 

50 metre kurbağlama 12 - 14 
yaşında erkekler için: 

Birinci Vehap Halim (l. S. K.), 
ikinci Fikret Hüsnü (l. S. K.) ), 
ücüncü Rolf Houıer (1. S. K.). 
Teknik derece 0,50 

Birinci Hamiyet (1. S. K.). Tek· 
nik derece 3, 1 O 

50 metre kurbağlama Styl 
kızlar için : 

Birinci Hilda Bodner, ikinci 
Hedvik Bodner. 

50 metre kurbağlama Styl 
erkekler için: 

Birinci İsmail (Karamürsel), İ· 
kinci Fuat (f enerbahçe), üçüncü 
Ahmet (Karamürsel). Teknik de-
rece 1,13 

100 metre serbest hanımlar: 

Birinci F enerbahçe takımı ( Ce
mil, Salim, Ömer, Fuat) 12,8 ye· 
ni Türkiye rekoru. ikinci 1. S. K. 
küçükler takımı 13,28 

4X50 bayrak yarışı hanımlara
rasında: 

Birinci Lola (f enerbahçe) "ye- Birinci 1. S. K. takımı (Jale Ha-
ni Türkiye rekoru yapmıtlır,. ikin· cıbekir, Hamiyet, Hilda. Bodner, 

VAKiT Müaabakaaına Ait intibalar: 
Soldan: Karamilnıcldcn birinciliği alan Yusuf Bey, 100 metre birincisi Lola H., seyircilerden ikisi.. 

Birinci İbrahim (Beykoz), ikin
ci F ah iman (l. S. K.), µçüncü Şi
nasi (1. S. K.). 

100 metre kurbağlama 14 - 16 
yaşında kızlar jçin: 

Birinci Lola (Fenerbahçe) ikin-
ci Jale (l. S. K.) 

100 metre kurbağlama 14 - 16 
yaşında erkekler için: 

Birinci Fethi (Fener bahçe), i · 
kinci Hıristo, üçüncü Muzaffer 
(Beykoz) 

100 metre kurbağlama 16 - 18 
ya~mda erkekler için: 

Birinci Haldun (Beykoz), ikin
ci Fethi (Fenerbahçe), üçüncü 
Mansur (Beykoz) 

100 metre kurbağlama 16 - 18 
yaşında kızlar için: 

Birinci Lola (fener bahçe), ikin· 
ci Jale Hacıbekir (1. S. K.) 

Küçükler arasında atlama: 
Birinci Artuldi ile İbrahim 

(Beykoz), ikinci Necdet (l.S.K.) 

Büyükler kısmı · 
100 metre serbest erkekler: 

ci Nüzhet (fenerbahçe). Teknik -Hedvik Bodner) 4,16. 
derece 1,40 50 metre gazeteciler arasmd:.ı 

100 metre sırt üstü erkekler: serbest: 
Birinci Niko (Beykoz), ikinci 

Ali Haydar( Karamürsel), üçün
cü Mekin (Beykoz). Teknik dere· 

ce 1,40 
200 metre kurbağlama erkek

ler: 
Birinci Yusuf (Karamürsel) 

"3,14 yeni Türkiye rekoru,, ikinci 
Sadi (Beykoz) üçüncü İzzet (Bey
koz) 

200 metre serbest erkekler: 
Birinci İsmail (Karamürsel) 

2,49, ikinci Cihat (Galatasaray), 
üçüncü Mekin (Beykoz) 

200 metre kurbağlamn. hanım

lar: 
Bu müsabakaya i~tirak eden ol· 

mamı§lır. 

400 metre !nukavemet: 
Birinci Fuat (Fener bahçe) 6, 17, 

ikinci Salim (Fenerbahçe), üçün
cü Ahmet (Fenerbahçe) 

4 X 200 bayrak yarışı: 

1 , 1 ' 

.... -

• 
& c;•; % 

VAKiT Müıabakaaına Ait intibalar: 

Birinci Aslan Tufan ( Cumhuri
yet) 0,46, ikinci Ali (Yakıt), Ü· 

~üncü Şükrü (Hafta meGmua•ı). 

Bu yarışa giren gazeteciler arasın
da maruf muharrirlerden Osman 
Cemal Bey de bulunuyordu. 

50 metre mütekait sporcular a 
rasında kur bağlama: 

Birinci Galip 0,50, ikinci Ek· 
rem Rütü, ücüncü Mazhar Be-
sim. 

Su Topu: 
Üçe kartı iki ile Fener bahçe ta:. 

kımı Beykozu yenmiştir. 
Atlamalar- Erkekler (Tramp

len): 
Birinci Halit (Vefa), ikinci Sa· 

di (Fenerbahçe), üçüncü Behçet 
(Beykoz) 

Atlamalar - Erkekler (Kule): 
Birinci Sadi (F enerbahçe), i· 

kinci Mazhar (l.S.K.), üçüncü 

Halit (Vefa) 

100 metre kurbağlaına 14 · 16 (Yukarıdan soldan: Üstte seyircilerden bir grup .. Altta: Havuza yukarıdan bir bakış, 100 metre rekoru yapan 
>'.8§D1da kızlar için: Lota Hanım) .. , 

Atlamalar - Kadınlar: 
B ( ) l'ki irinci Vefa Beykoz , 

Jale Hacı be kir ( 1.S.K.). 

Eksikler 
Dünkü müsabakalarda, So~ 

Rusya da bulunmaları dolayııİ !' 
bazı sayılı yüzücülerimizin ~11 ı 
namaması büyük bir eksiklikti· 
ğer bu gençler de bulunıal• 
belki bir iki yeni rekor daha fi" 
zanmı~ olacatık. 

Bundan başka en değerli 
cülerden Beykozlu Agah Be)" 
birdenbire hastalandığı için 111~ 
bakaları seyretmekle kaldı. ti 
buki kendisi ''Yakıt,, müaaba 
rında bilhassa kendisine ait bir 
koru kırmak için günlerce h• 
lanmıştı .. 

Hususiyetler 
Dünkü müsabakalarımızııt 

hususiyetini Karamürsel ge~~ 
te~kil ediyorlardı. Bilhassa ( 
kıt) müsabakaları için Karad' 
selden evvelki gece hareket eut' 
ler ve yedi sekiz saatlik bir 111 

yolculuğu yaptıktan sonra saat 

betle Modaya varmıtlar ve o. I 
gunlukla müsabakalara girnııt 
dir. Fakat bu vaziyete rai 
gene girdikleri müsabakalard•. 
tanbul yüzücülerine gıpta etl1 
cek birincilikler almıtlardır. 
şekkür ve tebrik ediyoruz. 

İkinci hususiyette lst~-1 
sporları kliil:iünün elliye yalul'l 
kadro ile müsabakalarımız• 
mesidir. Sevinilecek bir hadi-' 

Müsabakalardan sonl 
Müsabakalardan sonra ~ 

heyeti ile birincilik ve ikincil~ j 
zanan yüzücüler (1. S. K.) , 
salonuna davet olunmuşlardı1 j 

Müsabıklara hediyeleri (~ 
si "Yakıt,, madalyaları ve ~ 
rı) gazetemiz müdürü ve G,% 
Meb'usu Hakkı Tarık Bey t~( 
dan birer birer verilmit ve ~ 
leri "V AKIT,, namına tebri1' f 
miştir. Ekrem Rüştü Bey de ti 
bir hitabe ile bütün yüzüculf' / 
mma "V AKIT., gazetesine t 

kür etmiştir. / 
Salonda gazetemiz taraf 

bir büfe de hazırlattırılnı•!tf' 

1 eşekkürleri miı tj 

Dünkü müsabakalarıııı1•d;;i 
lunan Halk Fırkası idare b'..,·· 
den Hüseyin Rahmi Beyle d' 
bakalarımızı idare edeJl • hakemlerimiz: İstanbul ·~. ~~ 
rı klübü reisi Ekrek JUi9l1'r fJ 
kail deniz binbaı1•1 u•'v' 

. y .Af 
za Kaptan, denız .. y .. 

R"tt"' . şısı Vahdi, Fuat u feteııJ 
me muallimi Aleksandr ~e 1 

çe kaptanı Rüştü, F ener)>Ş atlı' 
}etlerinden Sıtkı, "H~~rj~ıet ~ 
şımızm spor muharrır• .. 1etİ ··zucu . ı 
hiddin Beylere ve yu .. uk 1'1' ·1 
sahakalardan evvel buY yat.~~ 
na ile muayene ederı .,e • }ı,ır,, 

. ,onr dl1 . cek gençlen ayıran, l Yj 

1. Ahıııe ,er 
lik eden Dr. Sa ını 1ljı- :J 
yüzücüler için kolaylık •' '1/' 
havuz sahibi İhsarı Se~e wiı'· J 

. · tenı111 ı.:IJI" datlarına, ıntızall1 1 re .,ı 
beY e 

lı§an polis memuru 
ıa teıekkür ediyoruz· 



Dün ·yapılan diğer spor müsabakaları 
Galatasaray kürek şampiyonluğunu kazandı; at yarışlarının 

· dördüncüsü yapıldı; Ankara' da su sporları 
lert~ıı.ıtaka, denizcilik heyetinin 
,.ı: 1~ ettiği kürek yarıtlarmdan ü
:r .. ncu ·· y 
laıt .~u enikapıda yapıldı. Cu-
~i tunferi esasen kalabalık olan 
ldr •ahi) yarıılari münasebetiyle tta . . 
fet •ıdıham denecek bir kesa . 

arıediyordu. 

biıCerek bu kalabalık, gerekıe 
irtı~t Yarıı. 1aha~ında mü~uir bir 
~ at temın edılememeıı Yeni • 

-p,t• Yarı§larının bundan evvel ya· 
oı:n Yarıt nisbetinde muvaffak 
b .. aırna mani oldu. Y arıılarda 
Uyijlc b'' 8e k ır rol oynaması beklenen 

" Y 0ı klübünü f ıtalarından ikisi 
•e 'k 
tt ~lı llprya nakledilirken bir kot· 

ı e -.·· d 
ıaı· l -.usa eme elmif ve zadelen· 
te~ ~rdir. Bu vaziyet Beykoz kü
lt çılerinin nisbeten zayıf kalma· 
tını intaç etti. 

l'ekn'k ~.. ı netayiç tudur: 
UJ>tediler: 

"' l' ek çifte - Birinci Galatasa 
t Y - Karakaf, Mehmet-, ikinci 
r·~erbahçe - Zekai Necdet -"'S"" ' , 
t~cü Haliç - Alki, Nüzhet -. 

tt.akı çifte dirsekli birinci Gala· 
il. rlly - Fethi, Süreyya, Azmi, 
~il • F 
tır cı e?erbahçe - Semih, Hı· 
\Jı' :4Podıyako, üçüncü Beykoz -

~ı, İaınail, Nedim. 

Ptt l~ çifte birinci, Galatasaray -
~ lllet, Faruk, Nevin, ikinci 
~U lco.~ - Cevat, Tevfik, Cevdet, 

t ncu F enerbahçe - Zekai, Re-
1.cenıil. 

dar, CelıiJ. Üçüncü Beykoz - Sa
mih, Şevki, Hasan. 

İki çifte, birinci Galatasaray -
Mehmet, Bedii, Nezihi. ikinci Bey
koz - Nedim, Salahattin, Meh· 
met. Üçüncü F enerbahçe - Zekai1 

Necdet, Cahit. 
Üç çifte, birinci Beykoz - Ne-

(Soldan: 200 mc~rc yüzülüyor, üç 

dim, Salahattin, Agon, Mehmet. 1-
kinci Galatasaray - Mehmet, Ke· 
mal, ilhan, Kadri. Üçüncü Fener· 
bahçe - Semih, Seyfi, Haydar, 
Celal. 

Da 1 .. k . Sınıfı tahdit edilmiı dörtlüler: 
lele rt u , aımfr tahdıt edlhnlt Birinci Galataaaray - Fethi, 
~tt~~ler- Birinci .. Galatas~ray -:- Emcet, Haluk, Süreyya, Mithat. f. 
ı._ ı, Emcet, Haluk, Cengız, Mıt· · kinci Beykoz _ Salih, Cihat, 

l11t. ikinci Anadolu - Alaettin, Mustafa, Tevfik, Cevdet. Üçüncü 
;{''~ahit, Neıet, Mesut. Fenerbahçe. 

~ ç çıfte, birinci Haliç - Aleki, 
~~fa, Halim, Hasan. ikinci 
fe at.saray - Mehmet, Muzaf -

r, ltüknettin, Azmi. 

Umumi tasnifte - ki, bu tasnif 
şampiyonada nazarı dikkate alı -
nan kıdemliler üzerine yapılmış • 

tır - 21 puvanla Galatasaray, bi
rinci, 13,puvan]a Beykoz ikinci, 11 
puvanla F enerbahçe üçüncü ol · 

td~ı~eınıizler, tek, ıınrfı tahdit 
St "1ıt tekneler, birinci F enerbahli,t Cemil, Apodiyako. ikinci 
~I ıç - Zeynel, Hasan. Üçüncü muftur. 

~~~ray - Mehmet, Sungur. V AKIT- Dün yüzme müsaba-
~t~· 1 çıfte dirsekli - Mehmet, kamızla meşgul olduğumuz için 
St 

1?1 Hilmi - birinci F enerbah- hiirek müsabakalarında buluna
~U~kinci Galataaaray - Fethi, matlık. Tafsilatını ajanstan alarak 
I~ ........ ettin, lbrahim. Üçüncü Ha - yazdık. Galatasaraylıları hararet· 

liti ~edri, Muhittin, Servet. le tehıik ederiz. 
~th Sıfte, birinci Galatasaray - liillllm 
itti .. ~et, Nevin, Hilmi. Baıka klüp 

'" e'-- . . uneınııtır. 

t.~rtlük ıınıfı tahdit edilmiş 
~'tlti er. Birinci Galatasaray -
~ İ'Jc~uıaffer, Azmi, Sabri, 11-
~\t, .\)~ne~ Anadolu - Mesut, Va-

0 ~ttın, irfan, Dimitri. 
~~· lt ç çifte, birinci Haliç - Ale· 
ti ~~n, Nüzhet, Muhittin. ikin· 
~~le ~ray - Mehmet, Nevin, 
~ ....._ ~ liılıni. Üçüncü F enerbah -
f <-ek~· 
tt', a.ı, Muharrem, Retat, Ca· 

};' 
~· t~rb h 
1

1 Si~~ a Çenin hanımları tek İ· 
~ .. dit e rakipsiz birinci gelmiı-

l\1cİe 1 
.,. "1 iler· 
l le • 

t:'~ ~ , •ırıfı t hd' d'I . b' . . .~q~h.hç a ıt e ı mış, ırıncı 

~ ~l,ı. e - Zekai, Seyfi. lkin
t · Oç·· ••ray - Mehmet, Kara· 
~. '-tı<:ü Beykoz - Cevat, A-

Dünkü at yarışları 
Dün Veliefendide yapılan mev

simin ikinci at koıuları §U netice
. leri vermiştir: 

Üç ve daha yukarı yaştaki ha· 
lis kan İngiliz at ve kısrakları a-

yaftaki yerli ve yarım kan Arap 
ve halis kan Arap at vekısrakları
na mahusustu. Bunda Kolordo 
kumandanı Salih Paşanın Serdarı 
birinciliği, İzzet Beyin Mesudu 
ikinciliği A. Tevfik Beyin Ley lası 
üçüncülüğü kazanmı§tır. 

Heybeliadadaki tenis 
müsabakaları 

Adaları güzellettirme cemiyeti 
tarafından Heybeliada pilajı tenis 

kortunda dün Dağcılık klübü ve 
Adalar tenisçileri arasında bir te· 

nis turnuvası yapılmııtır. Maçlar 
akşama kadar ıürmüttür. 

rasında yapılan birinci koşuda 

VAKiT Müıabakaıına Ait intibalar: 
birincilik alan küçük İbrahim, bayrak yan§ı birincisi Fenerbahçe takımı) .. 

Akif Beyin Kazbadalyası birinci, Ankarada su sporları 
İsmail Hakkı Beyin Bayiyardı 
ikinci, Enis eyin Salvatörü üçün
cü olmuştur. 

Ankara, 10 (Hususi) - Bugün 
su sporları heyeti tarafından Ka· 
radeniz havuzunda tertip edilen 
yüzme müsabakaları yapıldı. Mü-

. Dört ve daha yukarı yaştaki 
yerli yanm kan Arap ve halis 
kan Arap •t ,,. lnaraJdan araam- sal,a'kalar hararetli oldu. Yüz 
daki ikinci koıuda Kemal Efendi· metrelik •erbe•t mü•abakacfa An
nin Al Derviti birinciliği, M. Ali kara gücünden Nuri Bey birinci, 
Beyin Küçük Sabası ikinciliğ, Ke- Gençler birliğinden Mahmut Bey 
mal Efendinin Obeyyanı üçüncü· ikinci, Çankayadan Ahmet Bey 
lüğü kazanmıştır. üçüncü oldular. 

Üç ve daha yukarı yaşta yerli 200 metrelik serbest müsaba • 
yarım kan lngiliz at ve kısrakla· kada Altmordudan Mahmut Bey 
rı arasındaki üçüncü koıuda Ah _ birinciliği, Gençler birliğinden 
met Fikret Beyin Yıldırımı birin· Mehmet Bey ikinciliği, Demirspor· 

ci, Ahmet Efendinin 103 Ceylanı dan Rıfat Bey üçüncülüğü aldılar. 
ikinci, Rüstem Efendinin Monası Dör yüz metrelik serbest yarış-
üçüncü gelmiştir. ta Gençler birliğinden Muzaffer 

Üç ve daha yukarı yaıtaki ha· Bey birinci geldi. 
lis kan lngiJiz at ve kıaraklarına 800 metrelik serbest müsaba·ka· 
mahsus dördüncü koıuda Akif Be- da Gençler birliğinden Yavuz Bey 
yin Biki\rı birinci, Ahmet Fikret birinci, Altmordudan Mahmut 
Beyin Pipaıı ikinci olmuştur. Bey ikinci ve Abdullah Bey üçün· 

Son koşu dört ve daha yukarı , çü oldular. 

Dağcılık klübü müsabakayı ka· 
zanmııtır. Adaları güzelleştirme 

cemiyeti Dağcılık klübüne bir ku· 
pa vermittir. Kupayı Adaları gü-

zelleıtirme cemiyeti idare heyetin
den Esat Bey Dağcılık klübü tenis-

çilerine merasimle vermiıtir. 

Heybeliada pilajı ·kortundaki 
maç dün kalabalık bir seyirci küt

lesi tarafından alaka ile seyredil· 
mittir. 

Gandiye açık mektup 
"Bom bay Chronicle,, yazıyor: 
Mahatma Gandinin Lahoreye 

muvasalati hadisesiz geçmiştir. 

Hindistan gençlik teşkilatı azala
rından bir kaç genç Gandiye açık 
bir mektup vermek arzusu ile yol· 
da otomobilinin önüne geçerek 
kendisini durdurmuılardır. 

Bilahare Gandinin bir başka 
yoldan geçeceğini haber alan 
gençler oraya koşmuşlar ve içle -
rinden biri Gandinin rakip oldu -
ğu otomobilin basamağına athya
rak açık mektubu takdim etmiş -
tir. 

. 
Mektupta Gandiy;, t:allore'yi 

ziyaretinden dolayı tefekkür o
lunduktan sonra, hürmetkar, fa -
kat kuvvetli bir ifade ile kendisi· 
nin Hindu'lere kartı olan tarz ve 
hareketi tenkit edilmitti Mektup
ta Gandinin bazı hareketlerinin 
Müslüman liderlerinin cemaatleri 
namına bir çok talepte bulunma -
larma sebep olduğu ve bugünkü 
siyasetine devam ederse Hindu -
leri yakın bir zamanda f:Saret ha· 
yatına sürükliyeceği mukayyettir. 

Cinayete varan kin 
Sivasta eski kin yüzünden ga -

rip ve feci bir cinayet olmuftur. 
Yakanın faili Adil isminde biridir. 
Adil geçende Ömer isminde birile 

kavga etmiı, birbirlerine çok fena 
sözler söylemitler ve döğüşmüşler
dir. Fakat araya girenler kendile
rini barıfhrmışlardır. 

Adil barıımakla beraber kini • 
ni muhafaza etmİ§. ve Ömerden 
intikam almak istemiıtir. Bunun 

için kar11ını vasıta olarak kullan· 
mıf, karısı vasıtasile Ömeri evine 
davet etmittir. Ömer elinde bir 

karpuz olduğu halde Adilin evine 
girince Adil meydana çıkarak ken
disini bağlamı§, bıçakla burnunu 
kesmiıtir. 

Etraftan yetişenler Ömeri ağır 
yaralı olarak hastaneye kaldır· 

mıılardır. Adil de tevkif edilmiş· 
tir. 

Ödemişin asri mezbahası 

~!İft.. dirsekli birinci, Gala • 
oq"c,. - F eth. llh · 1 

l ~~~ ı, an, Bekır. • (Seyircilerden 
VAKlT Ve Kürek Müaabakalanna Ait intibalar .• 

Ödemiş, 10 (A.A.) - Bir sene 
evvel temelleri atılan fenni ve as· 

rf mezbahanın inıatı faal beledi -
yemizin himmetiyle bitmiş ve a -
çılma resmi yapılmıttır. r'b.hçe - Semih, Hay-

bir kısım, Styl müsabakası başlarken, atlamalan ıcyredcn sandallardan bir grup, VAKİT su topu bi
rincisi Fcncrbahçe takımı, Kürek şampiyonasına giren fıtalardan bir kaçı) .. 
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KORKU Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisastarı:Z 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nakleden : Selami izzet '~~~:~ ":.:,11;~ ı 6 ı ı ıti .ı ı 
1 

v 19.l:i 19, l'i 

Yapılan propaganda çok ha . 
ı arctlidir. Fakat Sarre'ın Alman . 
yaya ilhakı için milli sosyaliıtler 
(arafından yapılan propaganda . 
<lan daha Jiddetli ve hararetli de
üildir. Milli sosyaliıtlerin tarafın
da 15 bin genç adam vardır ki 
bunlar Almanyada amele İ§ ka· 
rargihlarmcla talim ve terbiye 
görmüşlerdir. intihap günü bun · 
!arın miktarı 25 bine çıkacaktır. 

~.Jilli sosyalistler müttehit bir cep 

manya araımda ihtilaflı bir 111 
le kalmıyacağını anlatıyor. S 

Yağmur yağmıya başladı. Şar· ı 
kıcı içini çekti: 

S , Yauı namaz• 21.011 ~ o ~•J 
- an atın para etn-:~ vor mu?. ı • nı~ak 3. ı ı :l . I J 

mıntakasmda umumı .~ re~·~ne 

racaat keyfiyeti çok zaman e 
yapılmıt olsa idi, bundan 
Fransa için bir fayda haııl 

Benim gibi yap, meslek değistir. •,·ııın ı: çcn glı nlcrf 2 6 21; 

- Sen dcg~ 1• .. tı'rd · · k':? Yılı :ı hlan ıı n ı crl 14n 148 
~ ın mı san ı. . L _J 

- Karo Mio !.. Sc:;:z ~ ·aşmday· ~~-~--=-----------

- TaHimize hava da bozdu .. 
On para topbyamadık. 

Kayık, yağmur altında, hafif 
hafif sa 1 

• myordu. Vene dikte, 
yajmur çolt hazindir. Suyun, su 
ya dütmeainden kasvetli daha ne 
~·n ··dır ki .. 

'!n çiçek satıyordum. On be§ ya- I' R A D y O .,.- ı 
:-nda kahvelerde ~arb söyledim, 1 - ~ ~, ____ _ 

bilirdi. 
Bugün ise Sarre meaeleıi f 

arzların oynadıfı oyunda bir 
olm 3.ktan çıkarak adi bir iık 
kağıdı derecesine inmİ!lİr. R 
re miiracaatta ekseriyetin Al.-ı 
yada kalacağına Almanya b 
filen emindir. Bununla ber• 
Hitler, Alman devletinin nöf 

!) nha sonra De;:clemonna oldum, 6 ug u n 
f oska oldum .. Eğer erkek olsay· ıs·ıANBUL: 

18,Sll l<'rımsızea derı;, 19,00 Pliik nc,rl· 
yatı. 19,30 Türk musiki ııcşriyatı: (Fahlrl' 
Hanını \ C ltcflk F ikret &eyler J . :?1,00 t~ş· 

r"1 ı:'l'fi k Ucy tarafından konfnanırı. 21,SO 
Stüdyo tan«O \"P. caz. orkeatraaı. 

Evveli. bariton ayağa kalktı. 
Altmıtlık bir ihtiyardı. Kemancı· 

ya: 
- · Senin çalgılı kayığın, akt• 

aryon ortasında balığa döndü. 
Piyaniıt içini çekti. Köroğlu i· 

le, hırçın karısını dütündü. 
Rıhtımdan acılr.n tek gondo · 

yoktu. Bu havada· ne bekliyebilir 
)erdi?. 

Birer birer musiki a le.· !eri kutu· 
larma girdi. Yağmur ve rüzga 
gittikçe artıyordu. 

Kayık, geri döndii. Yanaştı1n ·. 
Vedalaşıp ayrıldılar. 

Kavd:tarı en son Doııato çrJctı 

Küfreder gibi, sigarasının ızmari · 
tini kanala tükürdü. 

Fena)·-·· .... . ... :- ! i -: ro:~-:n:n • .. t 
bikına yardım cc'e::ekti. Yollarda 
kimıeler yoktu. Rialto civarında 

hh kahveye girdi. Bundan daha i
yi bir fıraat bulamazdı. Fakat 
Karlottaya ·gitmek vakti henüz 
ıelmemİ§li. Erkendi. 

Bir kadeh, sert alkollü likör iç
ti. Paruını, acı bir zevkle verdi. 
Cebinde bir metelik bile kalma· 
mıftı. 

Kalmamaıı da lazımdı. Parasız 
olutu bir mazeret te~kil edecek
ti. Hem batka türlü cesaret ede
mezdi ki .. 

Kahve kapanınca çıktı. Yağmur 

durmu~tu . Gökyüzünde beyaz bu· 
lutlat vardı. • 

Karlotanın ıarayından, kanala 
•tıklar yürüyordu. lçerde, kumar
bazlar ıervet hulyaıı kuruyorlar
dı. Donata küçük bir köprüden1 

ıarayın öbür tarafına geçti, bek
ledi. 

Nihayet kumarbazlar birer bi
rer daidmıya ba,ladı1ar. Donato, 
yakaıını kaldırdı, girdi. Yukarr 
çıktı. Karlotanın oda kapısını aç
tı. 

Aktriı döndü. 
- Sen miıin?. Fırtına mı attı?. 
Donato kadının bileğini öpcr

lien, bileziklerini, yüzüklerini çı -
karmıf olduğunu gördü. 

- Altı ay evvel fU kapıyı kapa
yıp gittin Donato. Küfür de ettin 
zannederim. Amma ehemmiyeti 
yok. Kem söz, sahibine aittir. 

Konu§urken, musiki§İnasın 

aolıun çehresine bakıyordu. On· 
dan ayrıldıktan sonra, ıstırap çek· 
mit olduğu belliydi. 

Tuhaf ıey, ellerinde eldiven 
•ardı. 

- Bunları çıkar, dedi. 

m .• 

Sana v.cıycrum.. Kardeşlerim 

laftan ekmeklerini çıkarıyorlar. ! 
Onlar da ıan'atkirclı, fakat in- ı' 
sandılar. 

- Senemdiler !.. Geberip ıit
tiler. 
Kadına yaklaııyordu. Ellerini 

kaldırmıf tı. Kadın, ellerin gene 
eldivenli olduğunu gördü. Par
maklar gırtlağına ıarılmadan, ta
bancayı kaptı, niıan aldı. 

ATtık kımıldamadan, ıeııiz ba· 
kıtıyorlardı. Donato, tabancanın 
önünde geriledi .. Tabancayı alma• 
stna imkan yoktu. Kadınla araıın· 
da maıa vardı. 

Karlotta haykrrdı. 
- Korkak!.. Parmak izlerini 

hHl arım·a--- 1dardı değil mi? .. Hay
di, eldivenleri çıkar. Sende bir ka
dın boğacak kabiliyet ne ıezer? .. 
Ben de sana acıyordum. 
Adamı tabancayla çivilemişti 

sanki .. Fakat adam, kadının kork
tuğunu hissediyordu. Nefes alı
şından anlıyordu. Göğsünün inip 
binitinden görüyordu. 

Haykırdı: 

- Ne duruyorsun, beni tevkif 
ettiraene .. 
Göğsünü gerdi. Kadın seslene

cek diye ödü patlıyor ve bunun ö
nünü almak için, beni tevkif ettir, 
diyordu.· 

Kadının çekingili durduğunu 

görünce: 
- Haydi ,polis çağırt, dedi. 

Benim içim rahat, ötekiler intika-
mımı alır. 

- Ötekiler kim?. 
- Soyup meteW~~iz bıraktıkla-

rın. Venedikten kaçabilirsin. Ne
reye gitsen, kanını akıtacağız .. 
Ya sarayını yakacağız, ya gondo
lunu batıracağız, yahut da seni 
bir köprü altında boğıı.zlıyacağız. 

Yalan söylüyordu. Kadına kini 
olan bir kendi vardı. 

Fakat bu kin öyle canlıydı, kj 
uyduruyordu: 

- Ben yapamadım. Benim ya
pamadığımı bir batkau yapacak
tır. Sen mahkumıun. Anlıyor mu· 
ıun? .. Ölüme mahkumsun sen. 

Çıktı. Arkaıından kapıların 

kilitlendiğini duydu. 
Bu duvarlar araıında bir heyu· 

la canlandırmıftr. Karlottanın ıı
tırap verdiii bütün erkekler hı· 
duvar araıında hortlamıtlardı ar
tık .. Bundan böyle bu saraya ~·r 1 
nız bir §ey hükmedecekti: Kor
ku ... 

Kımıldamadı. Kulağı, yan sa - Matbaamıza gelen .. erler: 
lonlardaydı. Seı ıeda gelmiyordu. _ ..... l-;d·;;; .. ;;;i;;·Y··;;·~·-···· 
Utaklarla hizmetçilerin de uyu - Doktor Akıl Muhtar Bey tarafın . 
maıını beklemeıi, o zaman zar - dan neıredilen tedavi aeririyab ve 

fında konuımaaı lazımdı. Fakat Liboratuvan mecmuaarnın yeni nüa • 

ıöyliyecek söz bulamıyordu. haıı meıleie ait değerli yazılarla çık-
Kadın ıordu: mııtır. Hekimlere tavsiye ederiz. 

- Neye geldin?. nafıa itleri mecmuaaı 
Donato, kulağı gene kiri,te ce· Nafia Vekaleti tarafından neıre -

vap verdi: dilmeie baılanılan bu meılek mec -
- Para iıtemefe. muaaının ikinci aay111 çdnnı~trr, ayda 

ı bir çıkar, içinde Nafia itlerine ait ka
Parayı, kadmı :zorlamadan ala- nunlar, kararnameler, talimatname · 

cağını tahmin etti . j' ler, haberler ve makalc'er vardır. A -
Kadın kahkaha ile sıüldü. likadarlarına tavsiye ederiz. 

82S Khz.. BV'KREŞ 31U m. 
IS - 15 GUndUz neerlyatı. 19,0~ Romen 

mtıılklııl. 20,30 Konfı-rana. 20,4.5 Ptlk. 21 
Konftrana. 21,1.i Balet mualkial. 2% Poıta 
1a•t,1Kt1. 22.SO Karıı,ık konser. 23 Haber . 
lf'r. 28,SO Kontlnantal lokıantHından kon· 
~r. 

ııs Khz. \'ARŞO\"A ı~ m. 
n Clıoplnln r~rlı>rlndrn kon11er. :u,ao 

Houhabfo. 21,·lO Tenor muganni tarafmdan 
.. ıkılar. n llluııahabe. 22,02 Hallerter. 
ıı.u Hant musiki konlf'rt. ıs AktliaHte. 
2Ş,ln Denıı plakları. %.J Ma.ahabe. HO.l 
Dıu-. musikisi. 

645 Klııt. BUDAPEŞTE Sşt m. 
Jt,.U Pl&k. 21 Mll'kolc fdırlnden nak

len milli tiyatronun kuruhıı r\ln8nU tcwlt. 
lt,fO Hab!'rler. 23 Slgan mu!ılkl91 \ 'e halk 
..rlulan. 24 Hajterln idaresinde opera or
krı.traflı. 

%1,10 Darıa mualklıl ve neıeU haberler. 
il Haberlf"r. 28,20 Hamburaian tenla mü
Mlıakalannm netlct-lt'rl. 23,4S Haberler. 
24,SO Hamburgtan danı muılklal. 

JUi Klıız.. KONIGSBERG 291 nt. 

20 NeteJI bir saat. %1,10 Arkada9lık sa
ati. 22,10 Dan" muıılkllt ne,rlyat. tıs Ha
berler. :?S,20 Jlmnutlk mUıabkalan. neti· 
ccsl. 23,SO dans havalan n neşf'll muılkl . 

858 \'IYANA 607 m. 
20,20 :\fu!llkldP. gum, Pik. 21.SO ıı:;,·ııı .. rr 

mektf'p lırılmll bir komedi. 23,SO Haberler. 
23,60 Kuartet konııert. U,:SO Gece konseri . 

Londrada 

Bin murahhaslı 
bir kongre 

Antropoloji ve etno
loji jşleri 

11eden hareket ediyorlar. 
Muhalif taraf eıkiden Alman

yada olduiµ gibi dağnık ve karı- ı 
§ıkhr. Hitler taraftarı olan ve (Al
man cephesi) ni te§kil edenler 
"Biz reylerin yüzde dokıan doku
zunu kazanacağız!,, diyorlar. Mu
kabil taraf ise "Ekıeriyeti kazana 
cağmıza ümidimiz vardır!,. sözü 
ile iktifa ediyorlar. 

Her gün birbirlerine tehditler 
ıavural) bu 800,000 ki~iye kar~ı 

Milletler Cemiyeti tarafından ta
yin edilmit olan 1000 kitilik bir 
zabıta kuvvetile Milletler Cemiye 
tinin bluff'u vardır. Milli sosyalist 
ler A.fuıturyayı zaptedecek olur -
laraa Sarre' de ne .Yapılabilir? Mil· 
Jetler Cemiyetinin, yüzde altmışı
nı zaten milli ıosyaliıt olan 1000 
kit ilik zabıta kuvveti Sarre' daki 
milli sosyalistleri itaat altında tu
tabilir mi? 

Yalnız Hiller değil, Fransa ba

ve kuvveti haricinde kalan ve 
him bir yekun tutan Alma11l 
Almanya aleyhinde rey verıııe 
ni istiyor. Onun için Sarre'ın. 
h :.velenin tayin ettiği müdcl~ 
evvel Almımyaya iadesini istı 

Hitlerin muarızları ile Fr• 
far !e e..Jvvetlerini göstermelc 
Almanya aleyhinde · rey vert 
l-Iit1er'in haysiyetine bir dJ 
vurmak istiyorlar. 

Demek ki Fransızlar Hitftl 
bir tonlu iğne ile olıun canını 1 
mak için büyük bir harp tchJİ 
ııin vücudunu ortadan kaldı 
razı olmuyorlar. Diyorlar ki: . 
re' da ki .aiyaıi ekelliyctleri ,..ı 
adamlarının zulmime maruz 
kamayız. takat mesele Mil 
C "miyetini ali.kadar edebilir· 
retler Cemiyetihin hususi bir 

riç olmak üzere Avrupanın büyük .lı misyonu, siyasi rakiplerinin SJ'' 
bir kısmı, Sarre havzası Almanya

ve hayatını emniyet altına • 
ya geri verilecek ve o mesele orta

için Hitlere verilmek üzer' 
dan kalkacak olsa idi, bunu bü-

mukavele bile hazırlıyor. 811 
yük bir memnuniyetle telakki e -
derlerdi. Hitler hunu istedi. Sarre la beraber, ne kadar teminat' 
mıntakasma Alman devleti namı- lirse verilsin, Sarre mıntak•11 

na komiser tayin edilen Yon Pa - man olur olmaz: Franıaya 
1 bir muhacir akını daha vukU' pen, ~ayet Sarre mıntakası Mil et-

1 
• 

1 C . . f d b t ecektır. ~ er emıyetı tara ın an ser ea . 
bırakılmıyacak olura.a, bunun sul- Düne kadar Milletl~r C . f 

. Antrepoloji ve etnoloji ilimleri hu ciadi bir"auteUe~tehdit edece"' nin derdi Danzir ·meaeleıiy4't' 
ıle metgul olan beynelmilel bir w• . .. l . t' gün ise Sarre mıntakasıdır. f 
k 

. . gmı soy emı§ ı. · • · .!it 
ongre ılk defa olarak Londrada B 'k~ d B beli" Alman ıulhun idameai için en bi.iFı 

L d 
.. . . . u atı ar ır. eı ı 

on ra unıverııteıı binaıında top- w 1 S takasını Al- .mitleri Danzig misali veriyor• 
1 k b

. topragı o an ane mın 1 • 

anmıt ve ongreye ın kadar mu- b d · k 1 · b cıa Hıtler hücum kıt'alarııtl 
hh · · k · · manya kay e ece o ursa, unu • 

ra aa ıttır_a etmıft~r. . • hi cbir zaman mütevekkil~ne ka - altında bulundurabileceğiıı• 
Kongrenın on komıteıınde 400 e · . . muahe- etti. Bu sayede Leh ordıt 
k bb.. · k t · bııl etmıvecektır. Versay . . • 

ya m tele u eserı o unmut ur. . . · . ·~· Danzıg'e girmeıine mini 1 
Kongreye ittirak eden alimlerin rle3m'n yanl.'s o!arak.tanzn~ ~ttıgı Sarre'daki milli aoıyaliıtlerİ 

ld ki ·ıı l k k meselel~r içm~e en ·zıvade ı,ttı:ale l · ~ 
menıup o u arı mı et er ır • . - • h J taat a tında bulundurarak T ,J, 
tan fazlaydı. Murahhasların çoğu mevy.al dımt Sarre haV'zA~ınm a orduıunun müdahaleıine dl 

"milli akademileri, üniveraiteleri tekt:dir. ilk.zaman S!lne'ın harap maıı kaviyyen muhtemetdit 
veaair müeueseleri temsil ediyor· olan Franaız madenlerini tatmin .. b' .. 't . F k lh••ll ..... .. .. .. . ıyı ır umı tır. a at ıu .. 
lardı. edecegı dutunulerek bu hal !ekh- d"I b"I- . • • ~ · .. ar' . .... . e ı e ı ..... 1eıı ı~ın yer~ne ,r _J 

Antropoloji ve etnoloji keli- nın muvafık oldugu zannedlıyor· . · .. " ' 
d B .. · b · · · f re meıeleının reylere murta • 

meleri kolayca anlat~lır feyler ~e: . uh.likuıun ıaebora11 k~rlıncı d~ını dilmeden evvel hallidir. Sd &ı" 
jildirler. Bunların ıfade ettıiı t~ , e mem aı tet ı e ıyor. F 1 _,,, 

F h L: d'ıt.' · ranaız - Aman anlat, .. 
mana insanların 10y, tetckkül, , raqıanın ~. r,uı ar:zu et~e t5ın1 . d .. I ! " I b'I" 

· · · . h · • · · b' d yeaın e mumKun o a ı ır. kuvva ve meleke itıbarıyle Umi bır er tarafa ıll\n ettığı . ır an a b" 1. 1 ,ı 
· S 1 · h 'h · ı· · ır an atmanın muhtenıe surette tetkikleri sonra ınsanların arre meıe esı arp ı hma ını or- . . . 1 ' · F · b" ·· nu gösterecek emmare ~r 

hünerleriyle, zekaları ıle, neler taya atıyor. ranaa ııteres ır ıun 0 h ld S 'd 11 · · · f da S l · · ·1 a e arre e umunıu ,_ıf 
yaptıklarının tetkıkıdır. zar ın arre mese eıını vesı e .. d'I • lj!'•'"' 

· · · - · d" k ·f h b' k muracaat ~ ı mesı mese Bu ılımler, haltı ılım olduktan e ınere preventı ar ı açma k. . d" .. .. k al-' 
· ·· .. • • '-- b 1 x. k d" d' arı en tfeye duturece f, batka ınsanın her gunku hayatına, ıc;ın ıeuep u ma,,;a mu te ır ır. b 1• d b' . . ld ., ~ fln .. .. ı· H • b b F • t d ep er en ırııı o ugUll· her gunku hayatının ame 1 meıe • , atli u Şf!. ep. ranH, 11 eme en h k 

. fi b . b"'- k d'l'w' d ba .. t b" e yo tur. ' lelenne temas eden tara an aız .. ile en ı ıgın en ! goı ere ı - <D~~-· 

dir. Mesela, bu ilimlerin mevzuu lir. ~ 
olan meıelelerin en mühimlerin - · Sarre mıntnkaıının yüzde alt-
den biri bir millete ait olan i.da - ~ıtı katoliktir. Şayet A1manyanın Evlenme , f 
hn, yaf~Yıt tarzlarının batka mil - katoİikle!e kartı bir tazyik yapma Yükıek Orman Melde~ i 
Jetlere geçmeıidir. Bu hal, İpti -; ı , sı yü~ünden Sarre halkı Almanya fesörlerinden Zingal Şir~,tsp f 
dai muhitlerde görüldüğü gibi, en ale~hıne .r~y ve~ecek olutıa ~~n~n mi Müdiri Doktor Te'ffı1' p ~ 
medeni milletler araıında da gö : n~tcelerını tayın etmek guçtur. yin hem9ireleri Meziyet • ~ 
rülmektedir. Mevzuu bahıettiii - , B5yl bir hal. diplomatlardan biri- nımefendi ile Mütekait ort' ~ 
miz ilimler bu meıeleleri tetkik e • sinin söylediği gibi, bir f eli.keti lerden Mehmet Atıf BeY'f' 'Pj· 
derler. Netekim Londrada topla. mucp olurdu. oğulları lıtanbul Halıı.11 J"f 
nan kongrede buna benzer bir çok · Sarr~ da bulunan ıoıyal de- , Mektebi Muallimlerirıd~it' f 
meselelere ait mühim tetkikler o - mokratlar, Almanya Sarre'ı ıeri him Atıf Beyin nikahl•l'I P1.ı.Y 
k~nmuş, tetkik edilmi.ştir. ~l~raa,. bu~u ~l~~ Lorene geçmek yoilu Kaymakamı sed•~,~ 

Gelecek beynelm1lel kongu ıçın· bır kop·ru dıye kullanacağını raftndan pek güzide tıf• ~ 
1938 de Kopenhaı tehrinde lop - söylüyorlar. Aitler' ise, Sarre me - huzurunda icra kıhnJS11f 
lanacaktır. ıeleıi halledilirse, Franıa ile Al- lere ıaadet dileriz. 
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~ r •l&ralc Edirneden latanbul• 
,.~ti. Şehzade Selim de hemen Se 
-. (-:;,.!olundan dönüp Edirneye ıei· ti'- ıulevvel 917 Haziran 1511) ikin· 
~laıt •riılc kendisine itaatsizliği ta · 
~. a. eden bu oilunun üzerine yürü· 
tı.... ITla · ı~ 
-~ 11 .. ı up etti. Şt:hzade Selim de Kı· 
~ ~ 0 "dü. Ş~zade Korkud kardeıle · t. "il~~anatı kendiıine temin anuıilr 
~~elanın davetile ( Hebri sahih) 
' ~ l•lerek yeniçeri kıt lası na ele · 
~\r-~lı, Yeniçeriler Korkuda hürmet 

.._~ Bata.aının elini öpmek arzusunu 
~ t Pa~itahiye kadar ~raber ait· 

~'"::''" eylediler. Fakat padi,ahh
\' le IÖnnediJer. Şehzade Selim 

\' 'IU te~rar lıtanbul üzerine yÜrü
~ ~ertler dt onu seviyordu. Şeh· 
l1ıı._~' Jt lıtanbula ıe!di, ekibiri dev 
-~ a 0

rkud tarafından .elimlandı. 
'(la ı~t oiluna padiıahlığr terket
' )\ \' . ~r 918 • 25 Nisan 1512) A
" ~tıı olan ŞehZ11de Ahmedin oi · 
~ >ı 't.t. ". "-l>aaının müsaadeaile Bur S l.i hiilli haber alan Sultan Selim 
~ ".~i _ile Bursaya A?aeddin'ir 

\ • - ;lll'\ldü. (15 Cemaziyülevveı 
~- \'~ti~tıuaz 1512) Hiç bir ~ebza
~~>11ı "- • (Cem) in yaptığı ıibi Av· 
.._"°i ct. ~ıı için de Anadolu aa· 

4ora,--L .. __ 1. • ii ..... ve ıeyruacaen me· 
~ s_~e ( 2S) kamı• ıönderdi. 
~ ~ (27 Tetrinisani 1512) d• 

'~ ~•deıini Buraada öldürttü . 
\.... 

111)'1,~ ta". Selim tarafından Saro· 
\~)ef de •pka olunmuı ve mahaJli 

~'~"' ıelnü,ti. Sultan Selime 
\ '- S..ı:~..-aıc cevap almıtb• Bu 
~ ~' 't\:L '" Seliın kendisi sadakatte t: "'Se h' · "t~ ıç bır feyden çekinmeme-
~ S..iıti loıi~t veriyordu. Fakat 
~ -.,.!0~ud'da taht için ka•ı• 
~.~ •ıJce . "".&ehrıit ve Şehzadeye 

"'-'rtı. rıye •ızından davetkir mü· 
Pi... ıôndennitti. Korlrucl 

hileyi ıumiyer.K muvafık .. vap vermi• 
olciuiundaa malavı takarrür etmiıti. Sul
tan Se!iın av bahaneaile ini olarak Bur· 
ıadan hareketle bet ıiinde on itin kiti ile 
Mainiaa önüne yetif ti. Korkudla Piyale 
,ehirden çdap ka~a munffak Oldu· 
lar. (21) ıün bir majara.la allklı kaleli- · 
lar. Kiyafetlerini dei~tirerek Tm a-

yaletine ıirdiler. Oradan Avrupaya ıeç· 
mek çarelerini anyacaldardı. Bir lea:r• 
oyupnda südı ilsen KOrtıtÜcl~n atmı ltir 
köylüye vererek yiyec:ft aramaia yolla· 
clılar. Köylünün elindeki iN mublefelit 
binek atı fÜpheyi celt.etti, ve takip olu
narak Korkudun saklanclıtı yer IMdun
du. K.orkud tutulup Buraaya ıötirül

dü. Orada öldiriilclü. (919 Hammer) 

Bu ufak hiiıiaayı Orucun ve Haırın 
Mairil. ıittikleri tarihı tahmin ve tak · 
dir edebi!mek ipn yazdım. Oruç reiun 
Şehzade Korkudun kaçhfını duyarak 
Midilliden hareketi muhakkak oldujua. 

ıöre bu ba~ek.t ancak 1512 Kinunuev
veli olabilir. Çünkü Sultan S.limiıt iti. 
raderzadelerini öldürmesi 27 T eıriaiaani
de olup Mağniıa ÜZ•İne hareketi ltun
dan sonradır. Şehzadelerin Avrupaya 
kaçamamaaı i~iri lskender Patanın deni
ze ~.ıkanlma11 da (2~. Temmuz 1S1Z) dir. 

Oruç bU tarihte ha"9ket ebnİf itile olsa 
~ene 1512 ı•neJ ortası elemektir. Oruç 
reiıin Anadolu ulü!lerinde hareketin ya
sak olmuı üzerine denize açılması ve H!· 
zır reisin de ltir müddet aonra onun arka
aınc1an aitmiı ohna11 pek muhtemeldir. 
Her nasıl olurıa olıur. iki kardeıin hare· 
ketleri ara1t11ia çok zaman ı~tir. 
Her ikisi d3 1112 nihayetleri11e dotru 
Midilliyi terketrniılerdir. 

EcnelN müverrihlerin laazıları (Gram· 
mon, For Biıe) Barltaroslarrn 1510, 
1512 de Tunuaa ıelclilı1~ni ve Mzı llN· 

harrirler de Barl»anMlann (900) tarihin· 
den evvel hile Ma;nltde olduklaruu Y•· 
zıyorlaraa da elimiscle ,. ...... merci olan 
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(Gazevab Hayreddin reiı ) Baba Orucur. 
Kurkudun firarından ıonr• ıarba gitti
ğini seralıaten bildiriyor. Kurkudun Sul
tan Selimden kaçmuı ise (918 • 1512) 
tarihinde olduğu muhakkaktır. 

Oruç reisin kaçtığı ıenenin kıtını 
lıkenderiyede geçirmit olduğu da müt
tefiki.aleyh olduğuna ıöre Cerbeye ıit· 
mesi 1513 ilkbaharı ve Tunusa müracu· 
tı da o ıene 7arfındıl olma11 neticesine 
vanlıyor. 

Ecnebi müeJlif ve müverrihlerin 
Mainb ıularındaki ve hepsi fÖhret al· 
mıı korHnları (Baba Oruç) ıaymıt ol· 

maları mümkündür. Burak reis, Kur· 
doilu Muslihiddin reis, Sinan reiı, Pi:-i 
reiı, Kemal reiı, (900) ıeneıinde Mai · 
nb sularında bulunmut olabilirler. isim· 

lerini bilemedijimiz bir çok kahraman 
reisler de o sularda dehıet vermiılerdi. 
( Kitabı Bahriye) leri tetkik ettim. Bah· 
riye kütüphanesinde iki nüahaaı vat"dır. 

lkiıi de Bozca adalı Haaan Pat• tarafın · 
dan telterrü edilmittir. Birisinin eıaı 
numarası 1673 ve cildin altında yazılı 
İı.ıımi (Piri Kaptanın Sultan Süleyman• 
takdim ett:iği haritalı tarifnameai) dir. 
llcinciıinin eaaı numaraıı 1674 tür. Bi · 
rinci ıayıfaıında kitap ismi olarak (Ha 
za Kitabülb~hriye) yazılmı,tır. 

.lkiıi de ayni eserdir. Birincisi eaki· 
dir. lkinciai, pek muhtemeldir ki, ondan 
kop ye edilmit ve haritaları tarama kale · 
mile ve muntazam mikyaslarla bir haritıt 
linin yazısı, resimleri, tarzı ifadeleri ~sk' 
olduiunu ıöıteriyor. · D-ıilann, aahıl1e· 
rin menazırı reairnleri ikincide yoktur. 

lhticaca '"lih birinci kitaptır. Birin· 
ci lcitahın mukaddemeeine 932 de Gelibo· 
hada bir yeı·e cemolunduiu yazılnut ~ken 
ikincide 902 yazılmtt, binaenaleyh bunda 

otuz kelimesi atlannuıtır. Her eserin 
nihayetinde de tarih olarak (tamam et· 
tik, sözü bulup muradı .. Dedük tarih ona 
feyzi hacli.) clenilmiı olup( ona feyzi ha· 
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di) 932 tarihini gosteriycr. Pırı ,.. 
Akdeniz sahillerinin tarifi yazma~a !.> 

lamadan evvel kendisinin Bayazıt l ' · 
tarafından hizmeti devlete çaiınl d [ 
ve (900) ııenesinde geldiğini fakat so 
ra (ki Baad~ Şahın emrile seferler. De 
niz üzerinde bulmuftuk zaferler) beyt 
ile de donanma ile biı· çok seferler ve zn· 
ferler yaptığını anlatıyor. Piri reisin İJ· 
te (932) ye kadar o'an seferler eanaıın· 

da ve daha cvv~lki meıhudat ve tetkikat 
neticesinde bu ki tap vücuda ıelmiıtir. 

Ancak kitapta Barbarosların dalıa evvel
ce Mairıbda olduklarını ıöateren bir ke
lime bi '.e yoktur. Yalnız birinci kitabı 
bahriyenin 317 nci 1ayıfasında Cezayir 
limanının tarifi aıra11nda ( Rumdan vR 
ran Oruç nam reisin kardeti Hayrerldin 
reiı mezkur kalede olur) deniliyor. Ta· 
l>iidir ki Piri reiı Barbarosların Cezayire 
yerleıtilderinden sonraki aefer!erinde 
Hayreddini görerek bu nçhile iıaret et· 
mittir. Y okıa (900) tarihinden evvel 
gönnüı demek deiilclir. 

Bahriye müzesinde sene mükerrer 
1673 numaralı (Akdeniz portolonu • Pi. 
ri reiı. Kitabı bahriye) iııni yazılı bir ki · 

tap vardır. Bu da öteki Kitahı Bahriye· 
)ere benziyor. Fakal tetkik ettim. Dahıt 
muhtaıarca gördüm. Meseli: Ceuyir 

ve ( Delliı) de Barbaroılara ait izahat bu 
kitapta yoktur. Fakat onlardan fazla 
olarak bu kitabın 119 uncu sayıfaııncLı 

(Bu fa11l diyarı Mairıbcla T enu kenar· 

larını bildirir) faslında ( Mainb padif&h · 
larının taketi yoktur ki ıemiler donabp 
denizi hek1iyeler, ıuız memleketler oldu-

ğu için timdi Rumdan vannıt Oruç reiıi 
beldedirler, zira ki hir kalede Türk olu· 
cak kafir ıelmeie hnea etmez. Geldiğı 
takdirde de çok hat'Ç olup vafir Hker ı~ 
rek kim an iM dan kale alalar.) deniliyor . 
Bu kitabın mukaddemesinde de 927 dP 
Geliboluda ikmal olunduiu masarrahtır. 

(t) Sonra 
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Binaenaleyh bu da Orucun çok en·cl 
Mağrıbda olduğunu göstermiyor. Ha· 
kiknt fU olu~·or ki Oruç ve Hızır kardeş· 
lcr Mağrıba cncak 1513 de vardılar. 

Oruç ve Hızır kardc~lc~ Avrupahlaı 
Barbaros diyorlar. Orucun sakalının 
kırmızı denecek kadar ıarı olması dola· 
y11ile bu iıim vcrilmit olduğu rivayetı 
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olduğu cibi gnz.i kahramana arkadaşları

nın hürmeten Baba sıfatı vermeıi (ve 

Baba Oruç) dan galct olarak (Barbaros) 

denildiği de kaydolunmuştur. Bahriye· 

liler zabitlerine şimdi de baba ve beyba

ba demekte o1duklannd n Baba Oruçdan 

tahvil edilmiş olma ır daha muhtemeldir. 
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Barb11roslar: TunuJ hühümdarile uzlaım Kahramanlık menkibeleri 
Becaye hücumu - Orucun yara'ı l.olu kesi di. Hız. r ı eis Endülii} 
islamlarını naklediyor • lstanbul pl:liş:ıhı:ıa hedıye'er. C·~elin işga ı. 
ikinci Becaye taarruzu - Cezayirin zaptı • Fı a -. sızlc.r T unusa tııarıuzla
rında bozuldular • lspanyolların 1506 taarruzu ve hezimetleri- Tenes'in 
zaptı· iki kardeı memleketi taksim ett•ler M Medeni leşlcihi: Yavuzun 
M111r f«-thini tebrik • Tıemscn seferi. Ucd .ya kader şcal edildi • lspan
yolların taarruzu • İshak reisle Oruç reiı şehıt oldular. 

Tunus'da Beni Hafı hükümdarları 
hay Ii ı:amandanocri ı,onnnlara ınüscuıde
ltar ve l.Jazan müştcreldilcr. Korsanlık 

hisseleri a:slcerlcrin masarifini kapatıyor 

du. 
Barbaroslnr Tunus sultanına hayli 

hcdiycler!e gidcrcl< buluştular \'C kendi 
!erine ba(ınacnk yer istediler. Sultan 
mnli ganimetten beşte birini kendisi al
m~k ve tarafeyn birbirini incitmemek 

şnrtilc ( Golc.t) Hall<ülvad' da kalmaları
na müsaade verdi. Barbaros kardeşler 
kendilerine gösterilen mevkii İ§gal etti· 
ler. Tunus limanı konanların işine ya· 
rıyacak her tartı haizdi. Halkülvad'da 
ufacık bir burç ve yanında bir gümrülı 
binası vardı. Barbaroslar ağırlıklarını 

buraya bırakıp yerlettikten sonra denize 
çıktılar. Kısmet aramağa koyuldular. 
Birer iki~cr avladıkları gemilerle Tunus 

ta ehemmiyetlcrini gösterdiler. Bu su
larda do~aşan leventlt-r de bunlımn yc::.nı· 

n' katıldı. (1000) kadar aslan Türkü ta· 

şıyan on iki galyonluk bir filo oldular. 
Barbarosların d~ha Rodos adaları ci· 

civarında bnşlryan kahrrunan1ık savaşları 
Ömürlerinin ıonuna kadnr sürdü. Bun· 
ların pek azı yine kendilerinin ağzım!an 
bize va11I oldu. Fnknt şeci olduğu kadar 
mütevazi olan bu insanlar şecaat misalle· 
rindcn pek ~zım bize nald::tmi§lerdir. 

Baba O(uç bir aün CEibe adası) cİ· 
varında dolaı:ırkcn Papa ikinci Juliyusun 
bandıraııını taııyan ve gali R."lyal, yar.i 
baştarda neviden v.ı kıymcttnr hamuleli 
ild harp gemisine raıladı. Bunlnr Cc-

nevcdcn (Civita Vekya) ya gidiyorlardı. 
Hava pek hafif idi. Kürekçi:er kayıtsız 
ve aheste kürele çeltiyorlardı. 

Oruç reis bu iki cemiye hücumu ta
sarlamıştı. Maiyeti bu delice tcıebbüıe 
itiraz etmek istediler. Buna karşı Baba 
Oruç çektirmesinin küreklerinin bir kıs-

mını denize atmakla mukabele etti. Bina
enaleyh gemiciler için artık düımana hü
cumla galebeden DD§KB yapacak bir ıey 
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der Patayı memur dmiıti. lakender bı.ı 
emri tiddetle yerine ıetiriyordu. (1) Hı· 
zır reiı atabeyiıinin Midilliden hareke 
tinden ıonra boıtancıbatmın zulüm ve 
ıiddeti ve lr-.ıdiıinin de Orucun kardeıi 
olması huebile Korkudlu ıayılmaaı ve 
denizlerde sefer yank olarak ticaretiıı 
hoaulrnası ıebeplerinden dolayı Onıç ,.. 
iı ıilN bulduiu ve kadir oldutu kadar 
buida:rı aemiıine ,.üldeyip Mairip tara
fına aalch. Mairip uyetinin bir tarafı· 
na ıidip zahireyi ıiyab kölelerle deiitti
rerek Prevaeye seldi. Orada ıem:ıini 
aattı. Araplan da Mefklor panayınnda 

aabp Semendire taraflarına hududa ıit· 
mek niyetinde idi. 

Fakat ıemiyi alan adam taalhü edip 
parayı Yenneditinden tekrar Preneye 
ıeldi. Gemiyi haıka birisine ıattı. A· 

· yamavrada hazır bir ıemi buldu. On .ı 
aldı ve donattı. Bir semide evvelce sa· 
tın alarak kereate ve kürek yüldiyerek 
Cerbeye yollamııtı. Kendiıi de avlana-

. rak giderken kardeıi Oruç reiı kar,rsınA 
· çıkaıeldi. iki kardeeı &ulutUP sevindi 

ler. (919 • 1513) Baba Oruç Cerbedeki 
•'1aaını alıp dönmek niyetile oraya ıit • 
melde idi. Kardeıile buluıunca Tunusa 
cibneii kararlaıtırddar. 

1 

Oruç semilerinin birisini dört yüz al· 
tına ıattı. Kendi bindiii ıemiye de kü· 
rek yükliyerek Tunusa ıirdiler. O eına-

1 da Tunuı hükümdaJ Ebu Abdullah 
Mehmet idi. (900 • 1494) de Tunus'da 
Hfiılerden (Birinci Ebu Abdullah) Meh 
metten ıonra yerine kardeti Emir Zeke· 

• riya ve onun yerine amcasının torunu 

(l:) İıkender Pap Boıtancıba91 idi. 
, Bazı yerlerde zilrrolunduğu gibi kaptan 
' pa§a değildi. Kaptan paplar meyanın

da böyle bir isim yoktur. İıkender Pa
ta muahheren Anadolu valisi oldu. Kcn-

1 diıi Çerkesdi, aonra Diyarıbekire on beş 
' sene mutuarnf olup orada vefat etmit· 
l tir. Evliya Çelebi~yahatnameıi cilt 1, 
aavıfa 170,. 

' 
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lıbu ikinci Ebu Abdullah Mehın•t 1 
t 

- 1051) de l'elerck 23 sene hüku.o't 
mittir. ,, 

Şehzade korkut hakk•" 
bir Hul••• 

1 
ikinci Beyuıdın bet oilu .,\il'~ 

nun en l'ÜZel bet ayaletini idar• rtı"d 
lardı. Bu meyanda Şehzade JıCıı fi 
evvela Sarohana tayin olunmuıtı•· 
ıonra babası Teke aancağın• 1 
Şehzade oradan memnun olınad'• •,l 
rar Sarohana nıtklini iıtediyse d•. ~ 
olunmadı. Korkud Sadri.zam ,4li ıı.ı 
ile aralarındaki münaferetten '1' 
lehinin reddinden münfeil olar-" 
ıideceiini babasına bildirerek j 

gitti. (Muharrem 915 ve Ni,.~ 
M111r hükümdarı Melik Etref 1"~ 
ri Korkudu pek ıaıaalı ıurette f ~ 
miaaf ir etmekle beraber haC:~ tf /.ı 
için kendi arazisinden l'eçıne~ 
tan Bayazıtla ıulhu ihlal .ed ,c#' 
metalibine müsaade etmedı. ., 1ı 
mektupla ıadrazama müra~t.-!" 'J 
paditah nezdinde tava11utıle d rl 
aancaiında ipka edildi. JıCorll" C" ~I 
ken Rodoı ıövalyeleri s.ultanf'~t ~ 
bunu da esir etmek iatedıler• (g1f f 

kt•·._:,..11. 
kud aelimetle Antalyaya çı ,..,,._:il I 

Kefe ayaleti valisi olan ~~' 
lim Edirneye kadar ıelerek 1 t -~ 
rütmek ve Rumelide bir •Y'° ~dl l 
temiıti. (Mart 1511) Şeb ,,ııl'f,ı,t 
Semendire ayaleti verilerek ;d ~ V 
dı. Bu sırada Şehzade JıCo " o I' 
nin Edirneye geldiğini ~u.Y'l0 ,-Pt 
fUP Sarohan ayaletın• /. 
(1151) . i" ,,• 

. ih•>''t ,,p 
Her iki ıehzadenın n .,..ııa" A' 

1 '"ld'" ~ ·· ak"t akınınd• _,,,ti wl an o uıu v ı Y d" .... Y _,. 

b kapmaktı. Bu ıırad• ~· ;~~I 
Pata kumandaıında tak.:.-~ 
ya kU'fl ıöndercliii eni 
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dun lutüfkarlığına iltica etmek üzer<! 
Şehzadenin nerde olduğunu tahkik ede· 
r-e]ı Mağnisada bulunduğunu öğrendi. O· 
l"llç reis Mağniıaya gitti. Sultan Kor· 

~dun musahibi Piyale Bey ile ıörüılü. 
Pıyaleye iki esir ve Şeh-zadeye dört piı · 
keı verdi. Piyale Bey Orucun hallerini 
s.ultan Korkuda anlattı. Şehzade pek 
~Yade kızdı. Orucun istediği gibi bir 

letni Yaptırmak üzere lzmir kadııına bir 
tınir yazarak Oruca verdi. Ve hiriıti· 
Yanlardan intikamını almağa yolladı. O
ruç h:mire geldi. Emri kAdıya göstere· 
re~ münasip bir yerde 24 oturak bir ıe· 
~1 Yaptırdı. Yeni acmisile Foçaya git· 

• Ceıniyi orada bırakarak kcndiıi Mağ· 
~ıaya aeldi. Piyale ile buluıtu. Piyale 
d rucun kaderini yükseltmek için, divan· 
~ lcendiıini Korkudun huzuruna çıkar
" • Korkud da yeni reise hirat giydirdi 

e hayır dua ederek izin verdi. 

• Piyalenin de bir gemisi vardı. O ıe· 
l'tıı • d l'tı Yi e Oruca ısmP.rladı, haber eksik el· 

.~ıneıini ve ne ihtiyacı olursa adam 
torıder:· b'ld" . • b'h • ile 1P ı ırmeıunı ten ı ve ızaz ve 
S:- ram etti. Diyarı Ruıda yürüm'eyip 

!'en.hat J • 'I ·· d •· •na &a maınnı tavsıye ı e gon· 
tı-dj, 

Ye Oruç reis F oçaya geldi, bismillah di-
l'tJc ay .. · ha d · Çald .•~ını gemıye ıtı ve enıze il· 

tii. ~ Mıdılliye geldi. Akrabaıile görü,. 
(l>o1 eltrar sefere çıktı. Seyr esnasında 
~d· Ye) yakasına geçti. Oralarda şika.· 
1 lıp re2erlcen iki parça zapt ile doyum-
11" ed' 
.<\gı-'b ıp Rumeli yakalarına dönüyordu. 
>'ıtı) Uz .•dası yakınlarında (Dürzi Ki· 
l'i t' denden yere gelince limanda üç hi-
ı 'Ya k td n alyonu gördü. Kalyonlar ateı 
eı-elc Oru ı· . .. b k 

)'oı-ı_ cu ımana gırmege ıra mı-

kcl\di~!': Oruç reis dostça ıeldiğini ve 
ted.. rıne ziyanı dokunmıyacağına ah-

"ce ~ · • 
Fiı-tap ırını anlathysada razı olmadılar. Va 

~di lc~ı-dular. Oruç reis arkadatlarına 
ı: (Biz bunlara 2:ırar vermemeği 
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ııhdetmitken onların bizi rencide etmcıj 
baJl'l!"na belayı davet etmektir. Şüphe· 
•iz kazaya uirarnalan yakındır. Bun· 
lar biz': Av bulmak için deni&ler aııyor· 
ıunuz. Biz İM iıte ayajınıza ıeldik. Ge
lin bizi alın diyorlar. Vallab ben bun• 
lara çatarım.) yoldqlar da Orucun re
yinde idiler. Oruç reiı ıancak kaldırıp 
kalyonlar da üzerine yürüdü. 

iki taraftan hayli cenk oldu. Hakika
ten kazalan, yakın imiı ve belayı davet 
etmiıler .. Neticede Oruç galip oldu ve 
kalyonları alarak Midilliye ı•lcli. 

Midillide Sultan Korkudun Sultan 
Selimden korkup kaçtıiını iıitti. (918 
Tetrinisani 11512) (1) Oruç reis defalar
la Sultan Korkudun lutfuna, himayesine 
nail olmuıtu. Bu h..ııuıiyet bittabi her 
tarafta ve bilhil11a Midillide duyulmuı
tu. Bundan dolayı kendiıinin Korkud· 
lu sayılarak sıkıitrrılacaiından haklı ola
rak korktu. iki çektiri, bir remi ve itir 
parça alıp mütebakiıini yakarak M111ra 

doğruldu. 

M111r Sultanına bir kaç etir takdim 
ile kıtı lskenderiyede geçinneie müsaa
de istedi. Haber ve peıkeıler Sultana e
riıince: (Nerede iıteraeniz orada kııla
yın. Yal ruz kimseyi incitmeyin. Kimıe 
sizden ,ikay'ete gelmeain) cevabı ile mu
vafakat etti. Bu tarihte Mısır Sultanı 
(Melik Eıref Kansoguri) idi. 

1513 bahan gelince Oruç reis reınile· 
rini donatarak den~ze çlktı. Avlana av
lana dola,ıp bir çok ganimetler alarak 
Cerbeye yetiıti. Eıirlerini, eıyuını, ıa
nimet mallarını orada muhafazalı bir ye. 

re koyup tekrar hiristiyan ıabillerine 

yelken açtı. (1513) 

Yavuz Sultan Selim Anadolu liman
larından hiç bir geminin hareket etme
mesini emretmit ve bu emrin icr•ıını 
temin ile limanlarda bulduğu bütün re
rnileri yakmaıı için boıtancıl.ıı ltlcen· 

(1) Hammer. 
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kalmamııtı. Artık lt;ventler küreksiz ve 
acia teknelerinin içinde metin ve müte-

• veldıil duruyor, ve en öndeki gemiyi bek
liyorlardı. (Gali Raya)) ise önündek. 
tehlikeden gafil ilerliyordu. ltalyan ge
misinin nöbetçiıi birdenbire korsanları 

ıördü. Bu sularda bu manzara hiç bek· 
lenmezcli. Büyük bir telaşla silahbaıı 
itaretini verdi. Bu ıırada iki tekne bor

da hordaya relnliılerdi. 

Türklerin bir yaylım ateıi hir:istiyan· 
lann telaıını, periıanlıiını arttırdı. Kor
aanlar, an 'baıta Oruç reis olmak üzere 
düpnan ıemisine atladılar. Pek az za
man tonra semi zaptolunmu' ve içinde· 
kiler anbarlara tdulmııtı. Bu zamana 
kadar deniz kavaalarında bir çektirme· 
nin bir Gali Rayah mağlup etmesi vaki 

d•iildi. 
Oruç reis arkadan gelmekte olan 

ikinci ıemiyi de zaptedeceğini arkada,
larma teblii edince onlar bunun ne ka
dar mümkiinıd ve tehlikeli olduğunu ve 
ald .. an büyük ıanimetle kanaat ederek 
çakilmeii anlabnaia beyhude uğraıtıla,r. 
Orucun karan bozulamazdı. Tayfalar 
da uler ıururu ile reislerine tabi oldu
lar. Oruç eıir ettiği ıemideki hiristiyan 
zabit va neferlerinin elbiıelerini kendi 
arkadatlanna ıiydirdi, ve · Cali Royala 

dafrttı. Arkadan ıelen gemi geçen va
kadan bahersizdi. Gemide arkadaıları
nm elbieelerini ıörmekte olduğundan 
emniyetle yanaııyordu. Lakin korkunç 

bir alamnda ate'i ve bir kurtun aağna
fmı müteakip Balta Oruç bu gemiye -~e 
rampa etti ve aldı, ganimetlerle Halkul-

vaacla döndü. 
Bu kahramanlık vakasının gerek Tu

nuıda ye gerek bütün hiristiyanlık ale
minde hasıl ettifi hayretler ve takdirler 
n Onıç reis iıminin kazandığı ıöhret ve 

ealdıiı debıet hakikaten ta1avvur edile
mez derecede idi. Bu andan itibaren Ba-

ba Oruç bütün dünyanın en §ecaatli ve 
en mütqebbiı ve ciiredcar kaptanı tanın-
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mıştır. (1) Papa galilerinin zapb Oruç 
reise, en ziyade muhtaç olduğu kürekçi
leri tedarik etmiş oldu • 

Reis, 1 tal yanları k\ireğc çakarak ba
hadır Türkleri yalnız kavgaya tahsis 

etti. 
1513 senesi kışını Halkülvaad'da ge

milerinin tamiri, malzemesinin tedariki 
ile geçiren Babn Oruç (1514) ilkbahann
da iki gemi ile denize çıktı. Ceneveden 
gelen buğday yüklü bir Fransız gemisi
ni aldı. Kale gibi büyük bir lngiliz ge
misine rasladı. Bu da çok yüklü bir tüc
car gemisi idi. Göz açtırmayıp bunu da 
zapt ile Tunusa döndü. Ganimetlerin 
beşte birini Tunus hükumetine vererek 
kalanını korsanlar taksim ettiler. Tek
rar hiristiyan sahillerine saldılar. Jspan· 
yadan bir parça yelken açmış geliyordu. 
Buna da rampa etliler. (2) Gemide mü
rettebattan başka bir kumandanla bet 
yüz kadar silahendaz kara askeri var
dı. (3) Kumandan ve maiyeti mukave
mete çok uğraştılar. Fakat neticede fe
caat çokluğu yendi. Türk gazenferleri 
kaffesini eıir ettiler. Gemiyi de yedeğe 
alarak getirdiler. 

Barbarosun namı her tarafa yayılıyor 
ve Akdeniz kıyılarında velveleler çıkarı

yordu. 
Oruç reiıin namı Şimali Afrika kıyı

lannda şanla dalgalandığı sırada (Beca
ye - Bougie) hükiımetine hak iddia eden
lerden Abdurrahman da bu kahraman
dan yardun görerek memleketi eline ge
çinneği tasavvur ederek müracaat et
ti. ( 4) Oruç dört gemi ile Bujiye git
ti. (5) Abdurrahmanı (3000) kişi ile 
kendisini bekler buldu. (6) Fakat bu es-

-(1)-(Len Pol) !Ün Berberiye korsan
ları tarihi, sayıfa 35, 36. Ali Rıza Seyfi 

Beyin (Barbaros Hayreddin) 
(2) Katip Çelebi 
(3) Barbaros Hayreddin (Ati Rız:. 

Seyfi) 
(4) Grammon. (5) Katip Çelebi (6) 

Barbaros Hayreddin (Ali Rıza Seyfi) 
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nada ispanya denanmasının Bujiye doğ· 
ru gelmekte olduğu rörüldü. 

Oruç reisi . bu İspanya gemilerine 
karşı merdane mukabele etti. Birisinı 

t topla batırdı. ikisini de esir aldı. Di· 
ğerleri kaçtılnr. Burası J spanyollarrn 
i§ gıılinde idi. 

ispanya gemileri bertaraf edildikten 
sonra ( 1) Oruç ı·eis gemilerden elli ka· 
dar asker ve top çıkararak istihkamları 
topa tutmağa ve kaleye hücuma başla

dı. (2 ) Sekiz günde dıvarlarda gedilc a
çıldı. (3) Oruç "Allah Allah,, diye hü
cum ederken kaleden atılan bir ı:arb:ren 
isabetile &<>l kolundan yaralandı. Arka· 
daşlan reisi gemiye nakil n muharebeyi 
tatil ederek ~ekildiler. Dönüıte büyü!< 
ve kıymetli mal ) iiklü bir parçayı zap· 

tettiler. ( 4) Hızır reis yolda ehemmi
yetsiz bazı gemiler daha nlarak yaralı 
kardeıile beraber Tunusa gönderdi. (S) 

Kendisi denize açıldı. Balear adala
rından Minorkayı ba~tı. girkaç kule zapt 
ve köyleri yağma ederek oradan da kalk. 

lı; haı·cket c'nasında Korsika amirnliııirı 
sekiz parça ile hücunu.ına u ğradı. Hızır 
reis düşmana rıunpa ederek dö&üşmeğr 

ba§ladı. Muharebe hayli devamlı \'e şid
detli oldu. 1 ki tnraf ta çok zayiat verdi. 
Fakat neticede Hızır reis düşr.ıana, aJdı· 
ğı iki gemiyi bıraktnarak onları mağlü 
ben kaçırdı. Ve lcendisi Tunusa döndü. 

Kahram~n Orucun yaralı kolu teda· 
''İye rağmen iyileşemedi. Kesilmesine 
mecburiyet hnsıl oldu . Hızır reis mu· 
vaffakiyetlerinin ara~ını kııın da soğut · 
madı. Fırtınalar içinde ,.e en az bekle· 
nilen amanh.rda denize çıkar:lk bir ay
da (20) gemi ve (3800) esir getirdi. Bu 
kış ta böyle geçti. 

( ı) Kat ip Çelebi. (2) Gazevatı Hay
reddin Paşa. (3) Grammon. 

(4) Barb~ros Hayreddin (Ali Rıza 
Seyfi) 

(5) Katip Çelebi. 
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1515 genesi ilkbaharı pervaın: Türk
leri dalralar üstünde buldu. Hmr reiı 
yedi ıemi ile küffar yakasına yana9arak • 
bir §ehir baamı,, ( 1800) eıir almı,, fakat 
bunları ( 12.000) altın fidyei necat mu· 
kabilinde tekrar bırakmı,tı. HJZ1r reisin 
emri altına g;rmiş olan difer konanlllr 
da etı·afa dafılnu,, avlanıyorlardı. 

Hızır rei~ bir gece fener yakıp gider
ken döl't parça dü,man tüccar ıerniıi "bu· 
nun peşine dü,erek ıeyretmitlerdi. Sa. 
bahleyin Hızır reis kendi ıelen bu aYları 
sühuletle ~larak Tunusa götürdü. Gemi
lerden sekiz !>in pastal çuha çıktı. Hızrr 
reisin bu dört geminin önünden yürüdü
ğü gece bir tüccar ıemisi görmüı, fakat 
takip etmemişti. Mezkur gemi diğer r•· 
iıılerin eline dÜ§nıÜJ, Tunusa getirilmi~
ti. Tahta yüklü bir Franıız gemisi imit• 
Bu gemi Barbaroıu" isminin verdiği kor
ku i!e mukav~metıiz teslim olmuttu. 
Barbaros namını duyduktan sonra hiçbjr 
gemi karşı koymağa kalkıtmıyordu. (fa. 
re kediyi gördüğü vakit ne resme oluna 
bunlnr da lıemen öyle olurlardı) Sinan 
reis leventleı ile seferde iken tiir gemiye 
raıgelerek Barbarosun itaretini çelı:ince 

gemi cenk siz teslim olmuıtu. ( 1) 

Hı:ı:ır rei zaptolunan Fransız gemi
sine münasip hediyeler koyarak Kemal 
reisin hem İı-czadeıi Muhiddin reisle İs
tanbul~ gönderdi. (2) Muhiddin reiı la· 
tanbula hediyeleri yerli yerine verdi. Pa· 
dişah da Mıtğrıb'da olan reisler namına 
menşurlar ve tahsinnameler yazıp ve iki 
kadırga donatıp Muhiddin reisin yanına 
kaptanın yarar bir adamını koyup ıön
derdi. ( 3) Hızır reis aynı sene içinde l ı
panyadan kovulmuş olan İslamları almak 
için bir kaç gemi ile ispanya sahillerine 
giderek hayli islamı kurtardı. Afrika ıa

lıillerine indirdi. ( 4) 

( 1) Gazevatı Hayreddin Pa!a· 
(2) Katip Çelebi. 
(3) Gazevatı Hayreddin Paşa 
(4) Univers - Cezayir 
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dı. ( 1) Bu fırtına ve karanlık içinde her 
ke1 çalııtı, yoruldu ve uyudular. Oruç 
reiı evvelce kınnı, olduğu demiri attığı 
ıribi o ıece tayfaların· metıuliyetindeu 
de istifade ederek ikind demiri lieıti. Al· 
laha 11iınıp kendisini dalgalara attı v.: 
yü:ıe yüze karaya çıktı, ve ıecdei ,ükra· 
na vardL Yava, yava, yola girdi. Oraya 
yakın ve tepe üzerinde bir köye eritince 
tesadüfen bir kadmcığın evine gitti. Ha· 
lini anlattı. Bütün (. öylüler duyarak O 
rucun yanına geldiler, lcurtulduiunı. se· 
vindiler. 

Bu köy :ı.aten Rodoı kaçaklarının uc· 
re.it idi. Gelen esirleri yedirir, giydirir, 
,.e yolcu ederlerdi. Oruç reise de don, 
sömlek, kaftan ve ba,ına tülbent, ayağı· 

na pabuç, eline biraz para vererek ikram 
ettiler. 

Eıirleri ta!ıyan ıemi gece yar111 ha· 
reket edecekti, fakat mürettebat yokla· 
nıp Orucun kaçtığı anlaşılınca sabaha 
kadar kaldı. Orucun kurtulup kurtul
madıilJlı anlamak için kaptan sahile ka· 
yrlda üç kişi yo1ladı. Bunlar köye reldi 
ler, ıorup Orucu buldular ve demiri kı· 
rrp kaçmasını takdir ettiler. Oruç bu 
kaçııın Hazreti Muhammedin mucinsi 
olduğunu beyan ederek onları geri yolla· 
dı. Gemiciler dönüp kaptana malumat 
verdiler. Kaptan pek müteessir olarak 
yoluna devam etti. 

Hızır reiı ise Bodrumda Rodosdan 
haber bekliyordu. Nihayet Rodosa yol· 
ladığı hiriıtiyan reldi ve karde!inin ıe
miden kaçıp kurtulmuı olduğunu bildir 
di. Hızır reis evvela inanmadı, fakat li
mandaki gemilerden iOrup anlayınca ke· 
mali meserretle Midilliye döndü. Ev
velki ıibi ticaret ve reislikle menul ol 
clu. 

Oruç reiı ıeceyi bu köyde geçirdik
ten sonra sabahleyin yola çıktı. Yürü-

( 1) Bu bahisde ek&eri ibare ve ke
limeler Gazevatın aynı olarak alınmr§· 

tir. 
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) erek Antalyaya ı-eldi. Kendisine bif ı~ 
:\ramağa başladı. Antalyada huyu gaycl 
:yi ve bir büyük gemi sahibi Ali reii is· 
minde bir zat vardı, Mmra şefer edercfi. 
Ona müracaatla gemisinde yelken reisli· 
ği istedi. Ali reis evvelce remi kullart• 
mış. bir kaptanın hizmetini memnuniyet· 

le kabul etti. Muvafık bir rüzıarla hıt· 
reket ettiler. Mısıra vardılar. Oruç rei• 
Mısırda Sultanın kadırgalarının birinde 
reiılik bulauk lütüfkar Ali reiıin rr."'i· 
ıinden oraya geçti. 

Bu sırada Mıur Sultanı bir donan~ 
yapıp Hindiıtana göndermek niyetiod' 
ımış. Donanmaya lazım olan kereıte1e· 
ri hazırlayıp retirmek Üzere bir kaç ıe· 
miyi Payu körfezine ıönderdi. Oru~ 

reisin kadırgası da bunlarla bera~j, 
Kadırgaların mürettebatı ve diğer aınele 
karaya çıkarak kereste tedariki ile uı· 

1' raşmaia baıladılar. Mısır donannı••. 
nın körfeze rirdiğini haber alan hiriıtı• 
yanlar bir gün rafletten bunları baıtırdı: 
lar ve gemileri, ve OPZlrlanan kere9teJer' 

yaktı!ar. Karada kalmış olan ıernicİ~ 
de, herkes memleketine dağıldı. 

. Oruç reis ıene Antalyaya döndi.İ· : 
talyada vali olan Şehzade KorlJul i 
müsaade alarak (18) oturaklı bir ~
yaptırdı, donattı, denize ç:ktı. Allah• el•· 
ğınıp Rodoı adaluına doiru yoll_.. 

Bütün adalar arasın' ve ad,ları I~ 
oturulmaz hale getirdi. Nihayet ~·! ,.i· 
Rodos beyine Orucun elinden çek~~k •eli• 

ni ve adalar arasında gemiler yü~~ el" 
ğini, adalarda herkesin i~inden ıücaıll tD' 
mahrum kaldıiını anlattılar. Rod0~. 
valyeleri de bir kaç cemi donatıp 
cun pe,ine yollandılar. ~· 

Rodoı gemileri her limanı, her ı.i' 
yi aramaia başladılar. Ve On1cd 

1
,,_,. 

limanda yatarken bHtrlar. Oruç yo ,...,ı. 
larile beraber karaya çıktı. Eıir .°'.:~ı" 

}ı.i• ı•"' alıp ıemide bulunmakta olan ~ 
çocuklanaı da cıkard&. Sult.a 



/"; Sınıfı llıtilili 

LENİN, 
ffa1dar RIFAT 

Bu kitap, "DON ve YARIN,, ter
cüme külliyat.mm 7 inci aayıaı o-

....___ 1arak yalanda intipr edecektir. 

çanakkale Jandarma "mektepleri 
Sabnalma komisyonundan: 

Lak Mlktan ihale tarilai Günü Saati 
Kilo 

~ = C..1atı 2000 
~yalı 2000 
le,tin daneai 1500 
lf ohut 7000 
Pttercimek 5000 
Sotan 5000 
Sabun 2000 
Saıç. 1000 
Sirke 150 
lleya.:z peynir lSOO 
Siit 200 
loğurı 500 
Sarınıaak 500 

!turu üzüm 1200 
,, Erik 1000 
,, Kayııı 1000 

Ja.ı~- Bamya 500 
:..~unu 200 
?._ teker 2800 
~I 500 
.. taıates 5000 
s'-n 3500 
l(Uru ot 4000 
Pirinç 5000 
Sade yal 4500 
G.laa IOOOO 
~ 3000 

21/1/934 
. 11/11934 

" 
" ,, 

18/ 8/ 934 

" ,, 
19/ 8/934 

,, 

" 19/ 8/ 934 
,, 
,, 
,, 

Z0/ 8/934 
,, 
,, 
,, 
,, 

20/ 8/ 934 

" 
21/ 8/934 
21/8/834 
21/8/ 934 
25 8/934 
25/ 8/ 934 
28/ 8/934 
26/ 8/ 934 

hluiye 1000 
ıl'lailc " 

Çarpmt. 
Perıembe 

,, 

" ,, 
Cumartesi 

" ,, 
Pazar 

" ,, 
Pazar 

,, 
,, 
" 

Pazartesi 
,, 
,, 
,, 
,, 

Pazartesi 

" Salı .. 
,, 

Cumartui 
Cumartesi 
Pazar 

" 
" 

16 
16 

16 

15 

17 

16 

17 

15 
17 
17.30 
18 
17,30 
16 
17,30 

k 500 " " 
~ru fasuı,.. 7000 27/8/934 Paazrtesi 16 

1 
a 7000 27 /8/934 ,, 17 

- Gelibolu Jandarma Birlifinin l/9/934 ten 31/8,.,.., t&J.ij.· 
kadar ihtiyacı olan yukarıda yazılı otuz üç kalem erzak hiza• 
lannda yazılı tarih, ıün ve ıaatlerde ihale edilmek üzere açık 

2 ınünakasaya çıkanlmıftlr. 
- ihale Çanakkale Villyet Daireaindeki Jandarma Mektepleri 

3 satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
- Arzu edenlerin ihale aünü teminatlariyle müracaatları.ilin o~ I•-• Ur IHSAN SAMI • 

hınur. (4485> Tifo ve Paratifo Aşısı 

Devlet Demir yolları lhlnlarl 1 
22 Takriben 431 ton muhtelif demirİll kapah zarfla mDnakaaası 

• 9. 93~ Camartui f6al uat 15 te Ankara'da idare biaaamda 
~1-eakbr. Tafıillt Ankara •• Haydarpaıa vezneluinde b .. er 
. ._,. lablaa prhta•elercle ırardar. (4515) 

~ Yerli Ecuya tıbbiye kapalı zarfla mDnakaıaaı 29 • 8 · 934 
-... t;•ba pi aaat 15 te Aakara'da idare bina11nda yapılacak· 
-.bı. e&iltt Aakara •• Haydarp•f& veznelerinde beıer liraya 

D tartnamelerde Yardır. . (4'516) 

lO.OQo kilo külçe kalayla 7.000 kilo külçe kurıunun kçalı zarfla 

ı 18/ 9/934 Salı ailnü saat 15 te Ankarada idare binaıında 
.... lira-calld..... Fazla tafaillt Ankara ve H•ydarpaıa veznelerinde be· 

h atı!an f&l'blamelerde v•tdır. (4389) 

41 . Fatihte m~isalı Mefamelpafe. mahaUeıinde Atpazarın· 
cia 55/10 Ye 51/J2No. lu tam&mı 277,5 metre terbiin· 
de bulunan ilci ananm 3/4 hiıaeei. 

00 0.Yatpqa ınHalleılnde Hekimotlu Alipqa sokaiın· 
da etki 115, 117, 119yeni 121, 123, 125 No. larfa mu· 
ralckam üseainde odalan bulunan üç dükkanın 2/ 9 hi .. 
lesi. 

. 

Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul
mamak için teıiri çok kat'i muafiyeti 
pek emin bir a~ıdır. Her eczane ve 

'eC%1 d nnd2 bulunur. (1562) 

Sablık Hane 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Farih pulu arasında yeni yapıl· 
mıı tr&mvay caddesine nezareti, 
elektrik tertibabnı havi iiç odal· 
ki.rıir hane 1&bhktır. Görmek i .. 
tiyenler içindekilere müracaat e· 
debilirler. 

Fatih Dülgerzade mahallesinde 
Küçümeydancık numarasız hane. 

VAK 1 T 
QGDdellk, SlJUll Gazet. 

lataabUI ADJran caddul. C v Aanı yurdu 
n:ı.groN NUllılABAIAIU: 
Y'uı lflel1 telelcınu: Ml18 
idare t81efOPU : ıtl10 

hlırat adrell: ı.t&Dbul - (VA.AiTi 
Posta ırutun No ... 

A.BONS a&DEILEKJ: 
TQrldY• l!:cnebt 
IC.00 Kr. ı?OO &r. 
160 • lt60 • 
tOO • llOO • 

1 aylık 150 • IOO 

00 Y enibpıda Kltip Kasım · mafıalleıinde Y enikapı cad· ıLAN V(!RllıTl&at ı 
deıind~ 19 No. la üzeri. nde hir odaıı bulunan kirgir ncart uuıarm uan •)'ltaJaruıcıa ....,. 

umı 30 kurUftaD baflar. tık 1&ytfada ~ 
) düldc&nın 1/8 hi ... si. kunıp kadar çıkar. 

00 B6)1llcderecle Cartı iılceleıi aokatmda elyeYm 10/ 12 No. BU1'lJl, raz1a. cte•amtı ııu vereaıere au 

ha hane nktiyle •Jn ayn dükkln olup bunlardan 10 ·~=;~1',;.';'! bir Atın 10 kunıttur 
No. lu mahillia 1/ 3, 12 No. lu ~ilin de ııwf his· KVQUK tLANt..AR: 

~ tel• Bir def1W alt. IJES dc'"uı MI, Uc: delUI 6fl, 

~. ı. lt f dört defam 70 ve oo deruı 100 kUM1ftur 
,. Y&zılı olan hi•aeli emltk ıablmak üzere dvrt ba ta müd· Oc aylık uan verenlerin bJr defu meeca· 

ı;.:_~ Jconaıu~U\'. ff,aJeıi !yJiiJtin 10 UftCQ pazartesi silri Saat oendtr. Dört •tm geçen UlnJarm ta:ıta 
~~l r. Taliplerin pey akc;eleriyle beraber MahlOllt Kalemine1iilllıl•ea•t•ırı•a•n•bef•ku•nıttan••b•eea•p-edll•t•r •• 

t •rı. (4569) ·~-

11 - VAKIT 11 AGUSTOS IH 

T\!!J C2 K iVE 

ZiRAAT 
RANKA=11 

BiRiKTiREN 
C2Aı...IAT--i;DCQ 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
satınalma komisyonundan; 

Erzak Miktarı ihale tarihi Günü Saati 
Kilo 

Bulgur 21500 15/ 8/ 934 Çar....-ba 15 
Tuz 15300 16/ 8/ 934 Per,..ı,. 15 
Zeytin yalı 7450 ,, 

" Gaz yalı 2400 " " 
Zeytin daneıi 9000 .. ,, 
Kuru halda 1250 18/ 81934 Cumarte,ı 15 
Nohut Z9560 ,, ., 
Mercimek 2300 • " " ·Solan 27150 " ,, 
Sabun 12180 19/ 8/ 934 Pazar 14 
Salça 3200 ,, ., 
Sirke 1820 

" " Beyaz pey!f ir 4670 19, 8 934 Pazar 11 
Süt 5600 

" .. 
Yoiut 8400 ,, ,, 
Pekine• 665 ,, " ·Sanmsak 665 

" 
.. 

Kuru üzüm 7000 20 8 93' Puarteei ıs 

" 
Erik 5065 " 

,, 
,, Kay111 1790 ,, .. 
" 

Bamya 720 .. ., 
Pirinç unu 500 ,, " 
Toz teker 9900 Z0/81934 Pazarteal 17 
Reçel 19&0 .. 
Patates 53500 21 /8 934 Sal 14 
Saman 127000 21 /8/934 ,, 18 
Kuru ot 182800 21/ 8/ 934 17 

" l - Çanakkale Jandarma BirFklerinin l 19/ 934 ten 3f 18 '931 ta· 
rihine kadar ihtiyacı olan yukarıda yazıh yinni yecli bl9111 
erzak hizalarında yazılı tarih, ıaati ihale eclilmek üzere açık 
münakasaya çıkarı1mıftır. 

2- ihale Çanakkale Vilayet Dairesindeki Jandarma Mektepleri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Arzu edenlerin münakasa günü teminatlariyle komisyon" mil· 
racaatları ilan olunur. (4484) 



Bir saat 
gibi. 

/ ,,..... ... 

hassast r 

c . . . f 
• . ~ .• "J J.ır,. ' 

. .... ... -.\_ ., __ 

"Frigidaire" in şiari bütün mamulltını müde

kkik bir surette hesap etmesidir. 

Bunun neticesi olarak ta vücude getirdiA'i 

elektrikle solutma tertibatının makanizması 

bir saat gibi tevazun etmektedir. 

Bunun meydana getirilmesi için hiç bir eyden 

çekinilmemiştir. Ne paradan, ne de saiyden. 

Daha ,ucuz solutma· dolaplarında vaki oldutu 

gibi "Frigidaire" de katiyen tehlike mevzuu

bahis delildir. 

Bununla beraber, meabuk muva~akkiyetleri 

kendilerinde sabit olmamış diler markalara 

nlsbeten "Frigidaire" in fiyatı IJiç de 

pahal! delildir. 
.. 

SAT E • 
1 

tarafından Y ~J'~§jy~ satılan 
elekbik cihazlan sayesinde 

SA YFiYEDE RAHA 1 
YEDi SATIŞ MAGAZASJ : 

Metro Han Bey otlu Telefon 44800 
Cumhuriyet meydanı Takıim 

" 
40918 

Necati Bey caddesi Sab Pazarı 
" 

43439 
Elektrik EYi Beya11t 

" 
24571 

MaYakkithane cad. No. 83 Kadık&y 
" 

60790 
Şirketi Hayriye iskelui ÜıkDdar 

" 
60Slt 

23 Niun caddeai No. l 9 BOyOkada 
" 

ssı2' 

f R].(Jl IYAI RE • 1494 

80URLA BIRADEf!LER ve Şıı 
... 

Çanakkale Jandarma Mekte 
leri Satınalma Komisyonund 

Nafıa Vekiletinden: 
Trabıoa • Karaköse yoluaan GOmüıbıae Vi!lyeti dahilinde 

iubet ed• kammda yapılacak .. 259756,, lira k9fif bedelli teı· 
Yİyei IUlal i..ı&t, pe ye mlltematll tamirat ekip biaalan iaıaatı 
kapalı sarf ualile •llDakua1a koaalmafbır. 

lllDakua Glmllflıaae Vill1et lroaa;aada 25181934 Cumartesi 
,a.ı mt 15 te Japılacakbr. 

Mlaakuaya iftirak içi• Yerilmui llamplen maakkat te
minat 1119482 .. liradır. lllaakua,. iftirak etmek iste1uleıin 
teklif mektubaaa ..,taa•ed• JuW oldlliu veçbile huarhyarak 
mDaakua uatiadea eYYel G&mlflıaaede Villyet koaapda 
mlbaalrua komisyoaa reiıUjiae tefti etmeleri Yeya bu aaatten 
enel •ual olmak prtile sladermeleri lbamdar. 

Ba ite ait prtaam• ye mltem•imi olan eYrala iıteyealer 
Gtımo ... -. Ankara, bmir •• lataabal Nafıa Baımllbendialikle· 
riade matallı edebilirler ye mezklr enakı 13 lira mukabilinde 
Glmllflaaae Nafıa Bqmlbudialiti•du Ye Ankara Nafıa Vekl· 
Jeti Malıeme Mldlrlljhde11 aabn alabilirler. (4315) 

Askeri Fabrikalar U.Müdürlüğünden: 
Maraaıoz fabrikasmda yuidea bir kurutmabane teaiai 5 • 9 • 934 
Y a1hk çelik bile tel 100 kilo 20 • 9 • 934 

" " " " 150 " 20-9-934 
" " " " 150 " 20- 9. 934 
" " " " 200 " 20 • 9 - 934 
• " " .. 400 .. 20. s -,34 
" .. " " 500 " 20. 9 • 934 

Yukarda yazalı malzeme •e iapat hizalannda p.terilen 
tarihlerde Ye saatte l 4 de aJn ayrı kap ah zarf la mtlaakaulara 
icra kdmacakbr. Şartaame almak i1re1ealer her rlla saat 13,::SO 
da 15,30 a kada Komisyona mllracaatlan Ye mlnakuaya ittirik 
edecekleri• temiaatlarıaı ba•İ membv teklifaameleriai mezkur 
,ealerde uat oa dlrttel! enel Komisyona teYdi etmif olmaları. 

(4537) 

Deni%yolları 
l'Ll!TM~SI 

Annttlıri Karak6y . K6prlNJı 
Tel.4U6t - Sirkeci Mlhlrdaru4t 

Han Telefon H740 --· 

Ayvalık 
sür'at yolu 

MERSiN Yapma 11 
Ajuatoa 

CUMARTESİ 17 de Sir· 
keci R.btımındaa kalkacak Ye 
Ay•ıbk yoluna• mutat iıke

leleriae u;ııyarak lımire ri· 
dip d6necektir. (4624) 

Dr. Hafız Cemal 
O ahili butaWdarı ..... · ·teba11111 
Cuma .. puanlan bap. ...._ ... 

ileden aonn Aat 2l ek 8 J• beler 
lıtanbulda DiYuarohmda (118) na
marab huıaıi kabinesinde butalanm 
kabul eder. Muayenehane ve .,, tt-'• 
fonu: 2239d. 

Yazlık ikameqih telefonu Kandili 
1 u, -- f'..e)'lerbeJi 48.. 

.~ .. ~ ı•• 

'I A KB A 
Ankarada A K 8 A kitap · 

evinin birinci ıubeai modern 
bir tekilde Maarif Veklleti 
kırı111ada açılaaııtır. AK B A 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmuı, gmıete ihtiyaçlarını 

Sılı.lıat fJB içtimai muafJenet fJekaleti cevap yermektedirler. Gerek 
Hııdııt oe &ahiller Sıhhat Umum MüdürlüliJ.nden kitaplarmızı gerek kırtasiye· 

nizi en ucuz olarak A K B A 
İstanbul ve Çanakllale merkezleriyle Urla ve Tuzla Tahaffuzhane- kitap evlerinden tedarik ede· 

)erine tealim edilmek üzere 392 ton yerli maden kömürü f&l'ln~eai bilirainiz. Devlet Matbaaisı 
mucibince kapalı zarf usuliyle münak•aayaı konuknuıtur. Münakaaa kitapları ve VAKiT' ın neıri· 
1 - 9 - 1934 tarihine miiadif cumartesi günü saat 14 te Galatada yabnın Ankarada uht yeri 
Kara Mustaıfapqa sokaimda latanbul Limanı Sahil Sıhhiye merke· AK B A kitap evleridir. 
zinde mütetekkil komisyonda yapdacajmdan iatiyenlerin Hudut ve AKBA Merkezi Telefon 

Birinci Şube .. 
3137 
1761 

SahiDer Sıhhat Umum Müdürlülü Ayniyat Muhasibi Meıullüğüne linci Şube Saman Pazar 

••J& mezkir BattabiP.liiine miiracaatlan. ( 4571) J•---------•11 

Erzak Miktarı İhale tari • · 
Kilo 

Bulıur 3000 
Xaa ~ 
Gaz yalı 2000 
Zeytin yalı 1500 
Zeytin daneai 700 
Kuru bakla 650 
Nohut 4000 
Mercimek 700 
Solan 3000 
Saban 1soo 
Salça 400 
Siru 50 
Beyu peynir 350 
Süt 350 

15/ 8/ 934 
16/ 8/ 934 

" ,, 
,, 

18/ 8/ 934 

" 
" ,, 

19/ 8/ 934 
,, 

" 19/8/ 934 
,, 

Yoıut 1500 ,, 
Sanmıak 25 ,, 
Kuru üzüm 650 20/ 81934 

" Kayııı 250 ,, 
,, Bamya 40 ,, 

Toz teker 1500 20/ 8/ 934 
Reçel 200 ,, 

Günü 

Çarıamba 
Perıembe 

" 
" 
" Cumarteıi 

" ,, 
,, 

Pazar 

" 
" Panr 

" ,, 
" Pazartesi 

" ,, 
Pazarteai 

Patatea 3200 21/ 8/ 934 Salı 
Saman 43000 21/ 8/934 ,, 
Kuru ot • 64000 21/ 8/934 ,, 
Sıiır eti 9500 23/ 8/ 934 Pertembe 
Pirinç 1500 25/ 8/934 Cumartelİ 
Sade yai 3000 25/ 8/ 934 ,, 
Odun 145000 26/ 8/ 934 Pazar 
Makama 2600 26/ 8/ 934 ,, 
Şehriye 600 ,, ,, 
irmik 250 ,, ,, 
Kuru faıulya 4600 27 / 8/ 934 Pazartesi 
Arpa 97000 27/ 8/ 934 " 
1 - Bayramiç jandarma birliğinin 1/ 9/ 934 ten 31/8/935 

~adar ihtiyacı olan yukanda yazıla otuz üç kalem erzak b" 
tıt.rih ve gün Ye aaatte ihale edilmek üzere açık münakaaara 
t\l'ftır. . 

2 - ihale Çanakkale Vilayet dairesindeki jandarma 
'"atın alma komiayonuııda · yapılacaktır. 

3 - Arzu edenlerin ihale ıünü teminatlariyle komiıy~ 
.. tları ilin olunur. · ' 

!inhisarlar U. Müdürlügüdl'I 
Bina inpatında tecrilbeli bir MObendiae ihtiyaç • 

hia 300 liradır. T.tip olaalır vesikalarile 20 x..atali~ 
Memaria MllclOrlDflne mlracaat etsinler. 

Süilııh MEHMET ASIM Nefri1at midürih RJil 
YAKIT. Mathuu - hbmbaJ 


