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Gezinti kuponu: 59 
"VAKIT,,ın tertip ettt§i bUyllk 

1 
gezintiye iştirak etmek için 

bunu kesip saklayınız. -----· 
İdare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

vusturya ile Macaristan anlaşıyor! 
~'"letin nakliyat \ Prens Arşidük Otto sade Avusturya Krallığına 
lflerindeki rolü d ""' ·ı M • ' K JJ ""' d l,ıj~ -anlarda Nafıa Veki- egı ' acarıstan ra ıgına a namzet •• 

folt -1k nakliyeciliği bakımından --------~-----
~lb_iihinı tedbirler aldı. Bu ted- M. G •• b •• 
"etin hedefi umumi nakliye • om o ş 
d~ lttlarının devletlettirilmesin
-. halk ve memleket hesabı -
'-t:iintkün olduğu kadar fazla 

"~ ~ tenıin etmektir. Memleket
~ d"ll Unan demiryolların idaresi-
' ~let eline almaktan, mevcut 
lftt:'an yerlerde yenilerini gene 
\f et eli ile yapmaktan maksat 

~~~ İ~in varidat getirecek bir 
~·i'~ ınhisarcılığı tesis etmek 
derı,1fdır. Bilakis icabında hazine
di eda.karlık ederek milli iktısa-

'
)ltı c:a 1 d k h lk f Kaçak e9ya getirmekten suçlu O-n an ırma , a ın re a· 

}' d desa Başkonsolosu Rauf Hayri Beyin 'd ~r ım etmek, memleketin muhakemesine dün devam edilmiş, 
lt~llı Ve içtimai seviyesini yük - müddeiumumi maznunun hapisle ce-

~· ektir. İ§te Nafıa Vekaleti zalandmlmasım istemiştir. Muhcı.ke -
'tedbirleriyle bu gibi maksat- me tafsilatı 3 üncü sayıfamızdadır. 
4it huıulünü istihdaf eylemekte- Resimde X işaretiyle gösterilen zat 

Krallık taraftarı 
olduğundan 
bahsediyor 

Sakıt Avusturya - Macariı -
tan imparatoru Şarl'ın oğlu ve 
Habsburg tacının variıi prenı Ot
tonun ıon zamanlarda Avrupada 
yapmakta olduğu seyahat Maca
riıtanda krallının yeniden tesis o
lunacağı hakkında bazı rivayetler 
çıkmasını mucip olmuftur. 

Budapetteden alınan maluma -
ta göre Macar kral taraftarlarının 
birkaç gün eve) Szombathely'de 
yaptıkları bir toplantıda bu mese
le etrafında uzun müzakereler ya-

' 8 Jd l db' l · Rauf Hayri Beydir. 
U Yo a a man te ır erın pılmıJ ve bazı kararlar alınmııtır. 

'llıa ,ıelince, bu bir kısım in - T • Toplantıda kral taraftarlannın re-
\ •e eıya nakliyatı için yüzde el- ayyare pıyangosu 
. hatta it k d · (De\'amı 9 uncu sa~ ıfa111n s üncU eUtununda ) 
~ I .a mışa a ar varan ten- d •• k•Jd• 
. t 1 tarıfeler tatbikinden ibaret- un çe 1 1 

"-t..~ 1 " t.. b ."'• •~nzilatlı tarife usulü-
"'iar t ıkına iptida memlekette 
ı._ ık faaliyetleri arttırmak ıçin 

e:ıiih trenleri-tertip etmekle işe 
~~. 1: Bu tecrübeler tahminlerden 
~~t• neticeler verdi.Bu sayede A 
~ Unun ortasında bulunan (Sa
ı.._ ta) İstanbulun adeta haftalık 
~elt''h 
~lll' ll yeri haline geldi. Ondan 
~t •ınıf sınıf umumi yolcu nak· 

1111 arttıracak surette ücretler· 

,, Mehmet ASIM 
1 

t Uncu ııa, ıranın ı inci sOtunundn) '---- . 
•• 
"'"e-~ ·ı · · S yÇl erımız ov-
1/et ~Üreşçilerini 
4rı~--6 yendi 
'ı.ı~nrrat, l 1 (A.A.) - Güreş-

On yedinci tertip tayyare piyan -
gosunun dördüncü keıidesi dün baı -
lamııtır. Bu keıidenin en büyük ikra· 
miyesi olan yirmi beı bin lira 12021 
dört bin lira 13647 numaraya çıkmıt
tır. 

BÜGüN---, 
hattının açıhJı münaaebe -

eöyledl eri nutuklar .. 
(7 inci sayıfada) 

Londra mektubu. 
(5 inci sayıfada) ...... ______ ... __________ __. ... .._ ___ __ 

Şimali 
Afrikada Türkler 

Yedinci Forma 

Başvekilimiz 

Salı sabahı Jzmitte 
bulunacak 

M. Hitler Yugoslavya ile anlaşmış 

Hitlerin çengelli haçı 
Brnner geçidi 

Faşizmin 
önünde görünürse 
ikbali söner ! 

Münihte Alman Sanat Panteönünün temel atma merasimini yapan M. Hitler, 
P:pahk murahhasının §cfkatli nazarları ıönünde, Fransanın Baviyera sefiri M. 
Amelornva'nm elini sıkıyor. Resimde M. Hitlcrin çenğclli haçlarını da 

görüyorsunuz .. 

I,..ondı·a, (.llu.susi) - ~''~"9·~~~~ı&Wıiii1Mi>-:
Telgraf,, gazetesinin Roma muha-
biri Mis "Beatrice Baskerville,, 

1talyamn bugünkü vaziyeti hak- (DeYami 9 unc·ı aayuann ı inci .Utwıunda 

Dil Kurultayının top
lanma günü yaklaşıyor 
Kurultaya aza ve daimi dinleyici olarak iştirak 

edeceklerin ilk listelerini veriyoruz . 
ikinci Türk dili kurultayı Merkez 

bürosu dün umumi katip İbrahim 

Necmi Beyin reisliği altında toplan -
mıttır. 

Merkez bürosu ve umumi merkez 
heyeti halindeki bu toplantı öğleden 

önce ve sonra iki celse olarak sürmüı, 
bir çok tezler hakkında kararlar veril
rniıtir. 

Merkez bürosu ve umumi merkea 

(Devamı 9 uncu aP"'Cfanm 4 tlnctl •yıfaam 

ıı So"" t .. · ı . k •ıftt L ·,, e guretçı erme arşı Ke,ideye bu sabah dokuzda de· -

iki fabrikanın temel atma 
merasimi ·ayni gUnde 

yapıhyor ·--····-·····-··-·------·····-·----------l\en._ q2:annıııtır. vam edilecektir. Kazanan numaraların 
~~~· ~~n. tuıla, listesi onuncu sayıfamızdadır. 

>t hh_;, liuıeyın, Saim, Ahmel Büyük ikramiyeyi kazanan talihli-
~~ -.eoıyle lerden biri Sultan Ahmette kundura-
~ M cı Yusuf Efendinin oğlu Nafiz Efen-

·~... ' . uıtafa rahatsız olduk-
~ .. r\i didir. Nafiz Efendi 2500 lira alını' -

\, 11', reılere iıtirak etmemiş- tır. Küçük talihliyi Yukarıda baba -
• • ,,,,,, siyle birlikte görüyorsunuz. 

•••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yarın Bakırköyünde yeni bez 
fabrikasının açılma reımi yapıla -
caktır. Salı günü de iki yeni fab· 
rikamızın temel atma merasimini 
göreceğiz. Bunlardan birisi Sumer 
Bank tarafından lzmitte yaptırı
lacak kağıt ve karton fabrikasına, 
diğeri de lı bankası tarafından 
Paıabahçede kurulmakta olan tişe 
ve cam fabrikasına aittir. 

Öğrendiğimize göre iki temeJ 
atma merasimi de Başvekilimiz Is 
met Paşa ile lktısat Vekili Celil 
Bey tarafından yapılacaktır. lz
mitteki fabrikanın temel atn12 

meraıimi sabahleyin onda yapıla· 
cağı için Batvekilimizle Celal Bey 
Ertuğrul yatiyle lzmite gidecekleı 
ve öğleden sonra lıtanbula döne. 
rek saat on yedide Patabahçede 
ki fite ve cam fabrikaıının teme· 
atma merasiminde bulunacaklar . 
dır. 

Batvekilimizin yarın açılacak 

yeni bez fabrikasının açılma reı· 
mini yapmalan ihtimali de çok 
kuvvetlidir. 

.-Çok Yakında-----
Yeni Tarihi Romanımıza Ba9hyoruz 

r·-~ea~ii-S?MıYiMind8- 1 

!DARA ve ISKENDERI 
..................................................... ·-··················-----···········---· 

Yazan: JSHAK FERDl 

ı----·------------··--· 
: Yeni tefrikamızdan bir parça: 

Daranın tahta cülusü de ecdadının hüküm
dar oluıu kadar meraklıydı. O sırada İranda yedi 
prens arasında devam eden sonsuz ihtilaflar halkı u
sandırmıştı. Nihayet güneş doğarken kimin beygiri 
kişnerse, onun hükümdar intihap olunmasına karar 
verilmişti. 

Bir sabah Daranın seyisi tarafından tertip olu
nan bir hiyle üzerine Daranın beygiri kişnemiş ve 
Dara otuz altıncı yaşına girdiği günlerde İran tahtı-
na oturmuıtu ... 

Yeni romanı 

mızın tarihi hatla 
rı: Son senelerde 
llabilde yapı 

hafriyatta elde e
dilen kitabeler et
rafında etnograf
ya alimlerinin n~ 
rettiği yeni br 
şiirlere göre çizil 
mjştir. Karileri 

• ........ _ .............. -..................................................... mize, bu_giine b-
dıar bu derece meraklı bir roman okumadıklarını şimdiden söy
liyebiliriz. 

Yeni tefrikamızı bekleyiniz 



Japonya şantaj yapıyor_ ! . Jktısat Vekaletinin istizahına cevap 
miyen Ticaret odaları cezalandırı/ac Şarki Çin demirqoluna 

taarruzlar .. 
Japonya, Sovyetler üzerine tazyik yaparak 

demir yolunu ucuza almak niyetinde .. 
Mo-skova, 11 (A.A.) -Harbin· 

den bildirildiğine göre şarki Çir. 
demiryolları müdürü M. Roud} 
gerek demiryollarma ve gerek bu 
yollar müstahcliminine karşı tas . 
mim· ve tasavvur eseri olarak ya . 
pılan caniyane tecavüzler hakkın· 
da idare meclisine bir rapor veril· 
mişlir. Bu tecavi.izler, bu yolları 
muhafaza edecek kıtaatın tam· 
men azlığından ileri gelmektedir 
Bu rapora göre 1 ağustos tarihin · 
den 6 ağustos t(lrihine kadar tah
ripkarlık yüzünden 16 kaza ve H' 
müselli.h tecavüz vukua gelmi4tir. 
Demiryolları müstahdemininder 
116 kiti kaçırılmış, 46 kiti öldü· 
rülm'ilt ve 102 ki!İ yaralanmııtır. 
Diier taraftan birçok haydutluk 
vakaları ıörülmü§, yangınlar C' 

kanlmııtır. 

Haydutluk vakaları, bilhaasr 
17 te.mmuz ile 6 ağustos arasınde 

artmıt ve bu vakalar, 21 lokomotİ· 
fin ve 207 vagonun tahribini intac 
etmittir. 

Moskova, 11 (A.A.) - Japor 
ve Mançuri memurları tarafındar 
§arki Çin demiryollarına karşı ya· 
pılan taarruzlara ve Sovyet Ru~ 

yaya kar§ı yapılan tahrikata veril· 
miş olan vüsat ve şümulden bahse· 
den fzvestiya, bütün bu taarruzla · 
rın gayesi, şark demiryollarır 

ucuza salın alabilmek için Sovyc 
Rusya üzerine bir tazyik yapmak 
olduğunu yazm~kta ve bütün bP 
manevrelerin, bütün eski manev· 
reler gibi, tam bir akamete mah · 
kum olduğunu ilave eylemekte 
dir. 

Pravda gazeteıi, Japonya zı· 

mamdarları mahafilinin bir takır 
ıantajlarla Sovyet Rusyadan hi< 
bir şey koparam1yacaklarını yaz· 
maktadır. 

/ngilizler arasında Almanlarla 
kambiyo itilafı 

Londra, 11 (A.A.) - Ka.mbiyo vermittir. 
hakkında dün Berlinde hir itilaf- Diğer taraftan Mancheıter pa-

Moskovada 
Sporcularımız 

Ankara, 11 (Hususi) - Portal• al ihracatının mürakabesi için 
zırlanan niazmname projesi alakr dar ticaret odalarma gönder' 
tir. Ticret odalarının fikirleri alındıktan sonra tatbik edilecektir 

Ab.d ' · · ·· ler' Peynircilik nizamnamesi hakkrnda ticaret odalarından yapılaJ1 
ı c :era ve muessese ı . h h .. 1 1 d·w• d k"l · e • • . tıza a enuz cevap ar ge me ıgın en ve a et cevap vermıY 

gezdırıhyor lar cezalandırılmalarını kararlaşhrmı( ır. 
Leningrat, 11 (A.A.) - Türk E 

sporcuları şehirdeki abide ve mü· Ziraat Vekili, Şarl~ seyahatinde rı 
esseseleri gezmi§lerdir. Cevdet ruma ve Kar sa da gidecek 
Kerim Bey hariciye komiserliğinin Ankara, 11 (Hususi) - Ziraat Vekili Muhlis Bey, şark seyıı 
mümessili ve şehrin Sovyet reisi Trabzon yolu ile yapacak, Erzurı m ve Karsa kadar gidecektir. 
tarafından kabul olunmuştur. Bey gezeceği yerlerde umumi zirarıt işleriyle yakından alakadar 

Cevdet Kerim Bey demittir ki: cak, ziraat müesseselerini teftiş ec!ecekt~r. Seyahatin ne kadar • 
"- Sovyet dostluğunun nasıl ceği belli değildir. Muhlis Beyin, dönü§te Kayseriye ve Sıvasa 

doğduğunu her iki millet arasında ması muhtemeldir. 

da bilniiyen tek bir kim&e yoktur. Vatana hizmet sırasında 111alul kalan zabit 
Binaenaleyh Türk sporcularının nefer, Malul gaziler cemiyetinin tabii aıasıdı 
Sovyet Ruıyada büyük bir misa • Ankara, 11 (Hususi) - Malul gazilerin tetkik edilmekte olaJ1 
firperverlikle kabul edilmelerinin yasalarında askeri bir vazife eınar ın da vatana hizmet ederken 
sebebi pek çabuk anla§ılır. Doı.t~ kalarak ordudan çıkan her rütbedr. zabitin ve neferin cemiyetin 
larımızm geçen seneye nisbetle azasından oldukları tasrih edilmelıtcdir. Efradın, yeni yasa ile 

her sahada büyük terakkiler elde hap hakkından mahrum bırakılacakları hakkındaki neşriyat yani 

ettiklerini görmekle bahtiyarı~. /zmir - Kasaba hattı tahvilleri 
iki memleket gençliğini kar§ılaştı- A k l l (H A) 1 · K b h tt ··bay• n ara, ususı - zmır - asa a a ının mu 
ran müsabakalar milletlerimizi ait tahvillerin tab'ına nezaret elmt:k maksadiyle Pariste bulunan 
biribirine daha z!yade yaklaştır· ye Vekaleti nakit itleri müdür muavini Rüştü Bey bu ay sonund' 
makta ve Türk - Sovyet dostlu- lecektir. Tahviller mukavele mucibince ağustos nihayetinde !i 
ğunu letvik ve tarain eylemekte • teslim edilecektir. . 

dir. Buğday satışları Eylülden sonra başlı 
Avusturyabaşvekil . Ankara, lwl (Husuıi) - Ziraa~bankaıı umum müdürü Kerıı'' 

yım Bey, bugday satışları hakkınca son zamanlarda kayda 
• • 

muavını 

name imzalanmı,tır. Bu itilaf- muk imalathaneleri sahipleri, tüc· Italyanın dostane yardı-
na~Al~ların İn.giltere ve im· C&'r ve ihracatçılar dün toplanarak t • .J d"' 

bir talep kar~ısmda bulunulmadığ m. esasen mevsimin satış rııe 
olmadığını, evelce Norveçlilerden bir talep vuku bulduğu fakat 
müıbet neticeye varılmadığını, sat•şlarm ancak eylulden sonra 
yabileceğini, elde muhtelif kaliteCI<' ihraca !la lih hı•a..1..-::ı- L .. 1 .... .J .. 

pe ft\Wduk}A yapacakları müba - itiJAfnamenin e~ki borçların tas • mını unu m~lacaınz, ıyor 
yaatın tediyesini tanzim eylemek- fiyesi hususunda hiç bir hükmü Viyana, 11 (A.A.) - Başvekil 

tedir. ihtiva etmemesini hoşnutsuzlukla muavini Prens Starhemberg', ga • 
ltilifname 20 ağustost~ meri - karşılamıflaT ve fU kararı vermit· zetccilere beyanatında demiştir 

yete girecektir. lerdir: ki: 
ltilafname burada bir takım Almanyaya ihraç edilmek üze· "- Hükumet, memleketin .da. 

tenkitleri mucip olmakta ve Al - re yapılan dokuma işleri Lanca • hili sulhunu tehdit eden tedhişçi 
man fı.rımala bankay kalan •hı"rede durdurulacak ve Alman ı-.:-1n a "' çetelerini merhametsizce imha et· 
borçlarının tasfiyesi için makabli· ithalatçı~umın lngiliz tüccarları • 
ne şarnil bulunmas! arzu edilmek· na olan ticari borçları meselesi 
te idi. Binaeneleyh hükumet, bu tavazzuh etmedikçe Almanyaya 
bankanın tasfiyesine kadar mii - yeniden hiç bir satış yapılmıya· 
zakereye devam etmeğe karar caktır. 

Amerika da sıcak devam ediyor; fakat 
şiddetli yağmurlar da gaf!ıqor 

Nev york, ' ıı (A.A.) - Bir çok murların tesiriyle çamurlar yüz. 
yerlerde sıcak dalgası hüküm sür- lerce kiıiyi zarara sokmuı, iki 
melde beraber, Colorado, Nebru- çocuk boğulmut ve bütü!1 arazi 
ka, lnıdiana ve Kentuckyde bar • çamur altında kalmıştır. Bir çok 

daktan botanırcasına yağmurlar aileler tepelere kaçmışlardır. Bir 
köprü yıkılmıştır. Bir çok hay· yağmıjtrr. 
van ölmüftür. Münakal Lal bozul· 

Kentuckyde Morenbeada yağ • muıtur. 

Almanyada bulunan Avusturya 
lejyonları kaldırıldı 

Berlin, ı'ı (A.A.) - Milli sos-ı 
yaliat fırkası riyaseti Almanyada 
bulunan Avusturya lejy<?nlarını 1 

feahetmittir. Münihten alınan ha· 
berlere göre, muhtelif yerlerde 
buln'!ln l~iyon kampları daha şim· 
~iden kısmen boıalmıftır. Esa • 
ıen 25 temmuz hadiselerindenbe· 
ri ~unlar hüc;um kıtalarmın neza
reti altınıda bulurnıyordu. 

te bulunan Avusturya milli sosya· 

list fırkası da fesholunacaktır. 
Havas ajansının Berlin muhabiri· 

ne göre, A vuıturya lejyonlarının 
ilğası meseleyi halletmit olmıya • 

caıktır ve yeni sefir von Papenin 

başlıca vazifelerinden biri de si • 

meğe ve Hitlerciliği temizlemeye 
katiyen azmetmittir. Feci Avus • 

turya hadiselerini tertip edenlerin 
hudutlarır..ızın haricinde oldukları 

ve gayet bariz olan Alman lehçesi 
konuşan nazilerin Carinthie mü • 

sademelerine i§lİrak etmiş olduk· 
ları tahakkuk etmektedir . ., 

Prens Sterhemberg, son hadise· 
ler esnasında ita İyan.ın yard1mın· 
dan bahsederek dem ittir ki: 
"- ltalyanın dostane yardımı • 

nı ula unutmıyacağız.,, 
·---o 

Almanya müntehipleri 
himaye edecek 

Berlin, 11 (A.A.) - Dahiliye • 
nazırı M. Frick, 19 Ağustos .reyii· 
mı münasebetiyle gönderdiği bir 
tamimde müntdıiplerin ve inli • 

hap mahallerinin şiddetle hima • 
yesini . emretmiştir. Başvekil • 
Führerin kati emri üzerine münte· 

hiplerin reylerini hafi ve serbest 
olarak vermelerine itina göıterile

cek ve müntehiplerin intihap ma:. 

hallinde fena muameleye maruz 
kalmalarına mani olunacaktır. 

söyleCfı. 

Yugoslav Kral ve Kra
liçesi Bulgaristana 

gidecekler 
Sofya, 11 (Hususi) - Bulgaı 

kral ve kraliçeıini~ ziyaretlerin 
iade etmek üezre Yugoslavya kra 
ve kraliçesinin eyliilün ilk hafta · 
ıında Bulıariıtana • ıelecekler · 
Belıratlan haber verilmektedir. 

Bu haber etrafında malumatı 
na müracaat edilen batvekil G 
Georgiyef, h~nüz tesmen haber· 
dar edilmedik. Fakat hiç tüphe · 
siz bu ziyaret bizi çok sevindire· 
cektir .,, demittir. 

·--o-

Muallinı . kadroları 
Ankara, 11 ( Husuıi) - Mu· 

allim kadroları Eylul batında bil
dirilecektir. Muallimlere EylUJ 
maatları geçen ders senesi kadro· 
suna göre vP.rilecektir. 

---0-

Yumurlacılar 
Nizamnamesi 

Ankara, 11 (Hususi) - Yu · 
murtacılar nizamnamesi V ekilleı 
heyetine sevkedildi. T etkili söyle· 
nilen Yumurtacılık bankası etra · 
fında Türk ofisi tetkikat yapmak· 
tadır. 

-0--

Ticaret umum müdürü 
Ankara, 11 (Hususi) - Yeni 

ticaret umum mlidürü lsmail Hak Diğer t~raftan merkt:zi Münib . 

Almaoyada 

yasi mültecilerin Avusturyaya 

dönmesini Avusturya hükiimetile 
müzakere etmek olacaktır. 

---o- · kı Bey bugün ite baıladı. 
gazete 

. 
ve mecmua neşrı 

Berlin, 11 (A.A.) - Yeniden 
ıaz~te ve ~ecmua intiıarını mene

den 1933 kanunusani kararı 31 
mart 1935 tarihine kadar azatıl

S Jk• 

Yeni Sarr hükumeti 
murahhasl~ğı 

Berlin, 11 (A.A.) - Baıvekil 

Führer M. Hitler, milli sosyalist 
rüesasından Burckel'i M. von Pa· 
penden inhilal eden Sarr Alman 
hükumeti murahhulıjına tayir 
eylem ittir. 

Askerler Hitlere nasıl 
hitap edecekler? 

Berlin, 11 (A.A.) - Milli mü· 
dafaa nazırının emimamesiyle 

bundan böyle askerler, M. Hitlere 
hitap ederken "Mein Führer,, di· 
yeceklerdir. 

--o-

Nurullah Esat Bey 
Ankara, 11 H ( ususi) - Sumeı 

Bank umum müdürü Nurullah E· 
ıat Bey lstanbuldaki fabrikanın 
kütat meras!minde bulunmak üze· ı 
re yarın ılkfam lstanbula harekeı 1 
edecektir. 

• 

Ş k .. ·ı'et' 1r et mu"ıessı '' 1 
Maliye Vekaleti11J 

toplanmadılar 
Ankara, 11 (Husuıi) - , 

müme11illerinin, döviz itle'
1 

kında görütmek üzere bugU~ 
liye vekaletinde içtima ed , 
haberini tahkik ettik. Müstet' 
ik Bey, böyle bir toplantıd•" 
ri olmadığını söyledi. BıJ 
buğday satın alıp Avrupaf~i 
dererek dövizlerini hariçte ~ 
sedarlanna temettü kaydet1" 
tiyen bazı tirketlerin Malift 
kaletine müracantlerindeıt 
hemdir. 

• -o-- .,, 

Merkeze alınan /ıaf' 
memurları 

Ankara, 11 (Hus~i) .,..., 

ra büyük elçiliği evrak .. u~ 
İrfan Niyazi, V &r§ova bllf 
liği üçüncü katibi Fü~u~;;;f 
reş elçiliği üçüncü katı bı .... 

0 
met, Londra konsoloıhıl 11 
ları Abdullah Beyler nıerlıe 
ledildiler. 

--o- • JI 
Emniyet iş/erıfl 

iki tayin 
Ankara, 11 (Huıuıl) ~~ 

'"dli l"iil "'' yet umum mu r u .,b' 
be müdürlüğüne 6 ıncı f ~~ 
dür muavini Şükrü, onuttJ.ttYJ 

hukuk mezunlarından ttill 
emniyet memuru tzıe 

tayin edildiler. ·:."4 

-o--·~· 1em1Jiz raportör:~ 
f) ~t' 

Ankara, 11 (Huıu• dlf tfıiJ l 
ci umfım mareui,lik a ..JJtl .f . r•r- ı 

ri Ekmel Beyin temyı:ı: dilı' 
ğüne tayini yüksek ua• 
ran etti 



~ 
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SOH8E1LER .................................. 
·Kitaba uydurmak 

......... 
. , ıçınde bizim aazetelerin 

en çok durdukları, en çok •e.! "e. ılitun ıarfettikleri me
l. bllır nıiıiniz? 

Odesa konsolosu-! Suiistimal! 1 

nunteczİyesİİstendi Fatih mal müdürlüğünde 
Karışıklıkların 

önüne geçilecek! 

Sinemaların aaat on birden sonra 
film gö:;termeleri yasak edildiii za • 
man, en büyük ve en kuvvetli itiraz 
,1u oldu: 

- Eft!ndim, dükkanların kapanma 
ıaatleri tahdit edilmeden, ainemalann 
kapanma saatlerini tahdit etmek dot
ru değildir. Filvaki büyük medeni te
hirlerde sinemalar erken hatlar, er • 
ken biter amma, dükkanlar da erken
den kapanır. 

Ylelel k . 
lıı e artahn cenğı .. 

nınr-.-..._~aele, lıtanbulun gündelik 
•ele Yer aldı, aonra bütün 

lq 1~elerini devretti. 

t "-her, en aıaiı iki yüz ıütun 
· oı' ~ YÜz ayn gazetede söz ve
le ~· Y .ırım milyondan fazla a· 
~~k ve kartal cengini tatlı tat· 

~iç bi 
~~ ı,· r ~erakh roman, hiç ibir ıi-
"itiı; bıüye böyle bir anda sari 

e ıazeteden gazeteye atla -

811 k.L • b' d 1 t..!l" l1eT1 ne ır ev.et tetıa atı 
~d..n zorlıyarak yürüttü, ne bir 

itt'elırafın telleriyle tehirden ıe-
ı, 

·t~~~!eylelde kartal cengi tehir 
ı ""'flı, Belki de bu haber hu -
~1~ atacak, Okyanusların Ö· 

~ Ytlarında da tatlı, tatlı dinlene-
k t luıılter olacaktır. • 
~ b•be . • . . 
~dıa? rı nıçın mı herkeı seve, se· 

ç~lllc " 
ltlıe 11 lcavaanın, kanlı macerala • 

Plerj insanlann hotuna gider. 

Dünkü muhakemede, 
müddeiumumi iddia 
namesını okudu 

Kaçak eşya getirmekten ıuçlu 
Odesa ba§ konsoJoıu Rauf Hayri 
Beyin muhakemesine dün ıekizin
ci ihtisas mahkemesinde devam 
edilnıitti l'. 

Dünkü celsrcle müddeiumumi 
iddianameıini okumuıtur. Müd • 
dei umumi bey evvela suçun ma
hiyetini teırih ederek Rauf Hayri 
Beyin resmi vazifesinden istifade 
ile memlekete kaçak eıya ıetirdi
ğini, bunu temin için de ayni va
purla gelen kavas Tevfik ve mu • 
hacir Mehmet Efendilere hu ka • 
çak e!ya için "zati eıya,, kaydiJe 
vesika verdiğini, eıyanın Sovyet 
gümrüğünden bu suretle ıeçiriJ

diğini söylemiıtir. 

Müddeiumumi; iddianamesi· 
ni okumağa. ckvam ederek Rauf 
Hayri Beyin 1918 numaralı kanu-

' • d. ,. • nun yı'rımi heıinci maddesinin son ~l"8 •ene ünya gazeteleri hay-
'Pone için 3 milyon sütun ya- f ;kraıı mucibince altı aydan üç 

tlardı. Bu haber de leylekle, seneye kadar hapsine ve ayrıca 
~~tenci aibi insanların heyecanı· kaçınnağa te!ebbüı ettiği eıya 
ıı_'ltlı ıahlandıran bir hadise idi bedeli niıbetinde para ceıaıı ver· 

!dudun hayatı, marecaları en .._, ı d meııne, Kavas Tevfik .ve muha· 
..._.. •11 ar a 'bile bir nevi kanlı 
·~ ~ '- cir Mehmet Elendilere ise • ayni ~ usunu aamçılıyor. 
°"oa d' kanunun otuz ücüncü maddeti 

1,_ • ô!üıtürmekten, ~kı maç· · · 
~~ ınsana kuneti allnıla • mucibince, bu ıuça yardım dola • 

İçi~ .. eden eğlenceler herke· yııiyle, Rauf Hayri Bey~ verile· 
ilde I_ 1- L' • 'da• • k • b ' d "" ~or&unç uır ıptı anın, ce cezanın yarısı mı etın e.ceza 
~ •çlı11 iğe ağzını tapırdattı - verilmesini ve hemen tevkif. edil· 

aettirir. 
~ ~-.-..-'t~~m~;..;.e_,l_e;_r;.._İ~.;;;;;ni istem,tir. 
- hir aiirü adam konu1ur: Müddeiumumi.len aonra~ • 
:;- S11Jh, ebedi sulh ... f naanlar ra- nun vekilleri söz almrılar, aıüda • 
~eleler! faa.larını hazırlamak için doıya • 

~ttle * * * ların kendilerine verilmesini iste-
t tıirı bildiği bir hiki.ye: mişlerdir. 
ıı,, . 1 • 
~·. lc~lın bir adam her gün bir Mahkeme bu iıteği ke:ÖU etmıt 
Yının hücumuna uğrar, en - muhakemeyi carfa':Dba günü saat 

ıı . ._P !•p tokat yenniş! on dörde bırakmıştır. 
'"il' t" 
'" kalın, kat, kat katmer en· 

kızaran, mornran enseıini 
\l:ta._ ''-~ • 

~, ""lf, §l1U1yet ctm•!· 

le' alelusul suallerini ıormu, ! 
~ ~İr 1

' l»u iki adam arasında ~ah· 
' l'r'lesele yoktur. Bir zengin 
ı._~Para . vermektedir. Zengin 

le enseye tokat takladıkça 
~ttclik tadır· Hakim adama ceza11· 
' ten sonra 'bir de nasihat zeç-

'~ 'i: «la bir kalın ense gibi böy· 
~d~eralar aevgiıi ruhlarm • 

' ._.. ve çelik fabrikalan sa • 

o, ___ _ 

. Gizli firari emlakini 
meydana çıkarmak için .. . 

Gizli firari .emlakini gayri mü· 
badiUer namına meydana çıkar • 
mak üzere teıkil edilen Def tara· 
ma komisyonu faaliyete bat lam ak 
üzere Anadoluya ıitmiıtir. 

Bu komisyonlar Adana, Antal
ya, Ayvalık, Edremit, Balıkesir 
ve havaliainde tekikat ve ara,tır· 
malar yapacaklardır. 

lSbin lira ihtilas edilmiş 

iki memur tevkif 
edildi 

lıtanbul ma· 

1 iye tef tit heye-
' ti tarafından Fa-

tih ma) müdür • 
J lüğünde bir sui-

istimal meyda· 

na çıkarılmıttır. 

ihtilas tahkika

tı İstanbul mali· 
ye murakıbı ta

rafından netice
lendirilmiıtir. 

Te"klt edllen n~:uıt'dar 
Ahmet Efendi Mutemetle o 

kıaım tahakkuk memuru sorguya 
çekildikleri• zaman maat tevzi 
memuf'u Ahmet Efendi bunun 
miktarı on bet bin lira olduğunu 
ve kinunuevel 933 üç aylık te· 
diyat esnasında bu parayı dü,ür • 
düiu için haber vermiyerek ye • 
kunları kabartmak suretiyle hile 
yaptığını itiraf elınittir. Ahmet 
Efendi ile muhasebe kitibi Refik 
Bey tevkif edilerek adliyeye veril· 

mitlerdir. 

Zahire borsası Ticaret 
'odasından borç alıyor • 
Ticaret ve zahire borsası yeni 

idare heyeti faaliyete reçmit ve 

ilk içtimaım yapmıthr. 
Yeni idare heyeti ilk olarak bor· 

eayı, iÇIDcle 1tUlu~ldall l:tuh· 

randan kurtarmak için ahnma11 

icap eden tedbirleri tesbit etmeğe 

batlamıttır. 

Dükkanların her yerde 
ayni saatte kapatılması 

temin olunuyor 
Dükkanların erken kapatılma • 

ları hakkında belediyece verilen 
kaı-arın tatbikine geçildikten son
ra bir çok §İkP.;etler meydan al -
mıttır. Bu arada Eminönü mm· 
takasında tütüncü dükkanları sa
sat on dokuzda kapatıldığı halde 
Beyoğlu mınakasında bu dükkan
ların saat yinni bire kadar açık 
kalmasına müsaade edildiği iler; 

ıürülüyordu. 

Bu karg.atalıklt.rın önünü al
mak için kaymakamlar dün ıabah 
on birde belediye reis muavini 
Hamit Beyin reisliği altında top • 
lanmıflardır. Bir saat süren top
lnatıda, kapanma kararının tatbi
katı etrafında görütülmüş, kapan· 
ma saatlerinde kaymakamların 
hiç bir suretle değitiklik yapama
yacakları teıbit edilmittir. 

Tütüncüler istisnasız olarak her 
yerde ıaat on dokuzda kapatıla • 
caktır. 

Bundan batka bazı esnaf ve 
dükkancılar akıamları yirmi bir • 
de ve hatta daha geç kapatılma • 
larını iatemiılerdir. Bunl~rın mü
racaatları da bugün daimi encü -
mende görütülecektir. 

Diğer taraftan antikacılar da 
belediyeye bir istida vermişler, 

ak,amları saat yirmiden sonra a· 

lıt veriı yaptıklarını ıöyliyerek 
düldc&nlarınrn sec• yirmi darde 
kadar açık bulunmasına müaaade 
istemitlerdir. 

Zimmete para geçirmek 
davası 

Belediyemiz &eçen hafta yerinde ve 
çok iıabetli bir karar daha verdi. Dük· 
kanların kapanma ıaatlerini tahdit 
etti. O:tün bugündür, ıwltdar feeyat 
halini alıyor. Her kö§eden bir itiraz 
sesi yükıeliyor. 

Bence, bu karara itiraz eden esna
fın hepsi haksızdırlar. Dünyanın hiç 
bir büyük ıehrinde, lstanbulda görü
len manzarayı görmek kabil değildi. 
Dünyanın hiç bir ıehnnde, halk, iate
diği saatte, istediği t•Yİ bulamaz. Her 
medeni §ehirde, dükkanlar erken ka· 
pandığr ıibi, üstelik öğle tatili de ya• 

parlar. Ve bu ıehirlerde de mana.-, 
kasap, zer:zavatçı vardır. Fakat etleri 
kokacak, yemiıJeri çürüyecek, zerza
vatlan kuruyacak diye dükkanlan• 
gece yanlarına kadar . açık tutamaz • 
lar. Şehirlerin yaıayıı nİ7.amı, paydoa 
saatlerine göre tanzim edi!ir, herkes 
alacağını vaktiyle alır, alııveritini 

vaktinde yapar. Naaıl ki, bu ıüne ka· 
dar, derbederliğimizden ıikayetçi idile. 
Bugün, ıehre medeni hir nizam da -
ha veriliyor diye ıikayet edemeyiz 
ve bundan tikayet edeceklere de hak 
vermek güç olur. 

Yalnız belediyemize buıün batka 
bir vazife daha terettüp etti. Bunun 
tiddetle ve acımaka1zın önüne seç -
mek elzemdir, ıarttır: Yasağı kitaba 
uydurmak. Meseli, tütüncüler, sucu· 
lar, biraz daha geç kapamak için, 
bakkalığa baılamı,lar. 

Bu gibi hallere katiyen ıöz yum· 
mamak, müsamaha etmemek beledi • 
yenin ,iarı olmalıdır. Yalnız bu mu • 
ıip kararı dinlemiycnler degil, bit 
... _ iti ...... .,. ... » illik '-i•t.,,ilij 

Borsada muamele gören ma • 

denlerden alman yüzde bir reı

min yüzde ikiye çıkarı1maıı hu • 
ıuıunda lktıaat Vekiletine yapı • Afyon vilayetinden bazı alet· 

lan müracaatın neticelenmesine ler mübayaası için 1stanbu1a gelen 

kadar ticaret odasından avans a· Vecdi, Bahri iıimlerinde iki mali· 

bildiklerini İflİyenler ıicldetle ceza 
sörmelidirler. Eier bu mesele daha 
ilkinden ve kökiinden hal!edilmezıe, 
saat dokuzdan aonra, bütün caddele
rin ve mahallelerin pazar yerine dön
mesi ihtimali de kuvvetlidir. Cuma ta· 
tilini, tütüncü!er kitaba uydurdular-, 
eğer ak'8m tatillerini de diğer esnaf 
birer birtr kitaba uydurmağa kalkar
larsa tuhaf olur. 

lınması takarrür etmittir • 

Zahire borsası, kendisine lazım 

olan parayı bu tekilde temin ede
cek ve ticaret odasına en kıaa za

manda ödiyeeektir. 

o 

Gümrükler Vekili 
Şilede birkaç ıün kalan ıüm

rükler ve inhisarlar vekili Ali Ra-

ye memuru hakkında, 444 lirayı 

zimmetlerine geçirmek suçu ile bir 

rapor tanzim edilmif, kendileri 
mahkemeye sevkedilmi,lerdi. İs· 
tanbul üçüncü ceza mahkemesinde 

devam edilen muhakemelerinde 
iki memur isticvap edilmi!!er, baş· 

ka tahit bulunmadığı için raporu 
tanzim eden müfettişlerin tahadet· 

Selln1I izzet 

Türk parasını koruma 
kanunu11a muhalefet .• 
Şükrü, Alber ve Levi isimle • 

rinde üç kiti hddarında Türk pa
rasını koruma kanununa muhalif 
hareketten dolayı kanuni takiba • 
ta batlanmıttır. 

1 bulundukça i,te enseler 
' L.. tolcauaı- §aklryacaktır. Ley-
L ~al c . d 
"it d enrın en hotlanan yal-

tfiı L" " • ' uutun bır dünyadır. 

Sadri Etem 

Üçer kitiden mürekkep bulu • 
nan tarama komisyonlarrnda bi • 
rer de maliye memuru bulunmak· 
tadır. Bu komiıyonlar, araıhr • 
malarını iki ay içinde tamamlıya

eaklardır. 

na Bey şehrimize dönmüı, dün ıa
bah ve öğleden sonra gümrük bat 

müdürlüğüne uğrıyarak uzun 

müddet meuul olmuf, bat müdür 

Seyfi Beyle görütmüttür. 

lerine müracaat etmek lüzumu ha· 
sıl olmuı, fakat mahkeme müfet· 
tişlerin adreslerini bulamamıthr 

Muhakeme, bu adretlerin 
bulunması için haıka bir güne bı
rakılmııtır. 

Borsa komiıerliği, bu üç suçlu 
haklarında tahkikatını bitirip ev· 
rak tanzim edilmiş ve kendileri 
adliyeye teıJim edilmitlerdir. 

Suçluların evrakları ceza mah • 

kemesine verilmiıtir. 

DEHRi Efendi Nası 1 

),,~ 

'"'~ lfeftdj d" L ' ı• • .... t . ' un uır p apn 
~noda otunmııtum .. 

• • • Bu p)ijda denize siriP çıkan· 
lann haline bakbın da içim sızladı ... 

• •. Vaktiyle kum dökülerek plaj 
haline eelirilen burası timdibir kül· 
lük haline ıelmiı ... 

·Görüvor? 

• • . Kum banyosu yapmak, denize 
girmek !stiyenler tavuklar gibi toza 
b.ılanmı,, kül kediıi gibi tanınmaz 

hale gelmitlerdi... Bu bir ııhhi mah· 
zur ıayılmaz mı.. Bö)·le ıeyler dikka
ti çekmiyor mu? 

Dehri Efendi - Ne münasebet •· 
zizim, k:mse tikayet etmiyor ki, he
Jediye el aka dar olsun!. .. 
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Devletin nakliyat 
işlerindeki rolü .... (Batmakaleden devam) 

de .tenzilat yaptı. Devlet Demir· T . ket• ucuz tarı·fenı· n yolları idaresinin. bu yolda göze al· ram vay ş 1 r ı, 
drğı fedakarlığın dereceıini anla. • bırakılmasını ı·stedı· ! mak için herhangi bir tüccann o~ ge rı 
yedi ili otuz bet lira arumda hır 

I~dakarhk ile on bet günden bir - .----.----.-f--.--.---.-d-.--.1----.- . • d • k ti 
l,uçuk aya kadar memleket demir- Kadııköy su şırketı tarı esının ın ırı mesı ıçın e şır e e 
~0ı!ar1 ~z~ri~de gezebil~ceği~i: hükumet murahhasları arasında müzakereler yapılıyor 
"ve ııtedıiı gun ve saatte, ıstedıgı 
jstuyonlarda inebileceğini düı ün
mek kifidir. 

Demiryollanrun her gün mu
ayyen miktarda idare maarafı var· 
Clır. Yolculann miktarı yüzde me· 
•eli on beı nisbetinde artmakla .. 
hu maıraf artmaz. Fakat varidat 
o nisbette çoğalır. Fazla gelen 

.yolcunun verdiği bilet parası sade· 
> ce kardır. Bunun için muhtelif 
memleketlerde demiryollar ida· 
releri normal yolcu miktarını art· 

·• tıracak tedbirler almaktadır. Hat· 

! ta bazı memleketler turistik faali
~etlerin artmaıından haaıl olacak 
, batka türlü faydaları dütünerek 

bir kısım yolcular için demiryolla· 
rı ile paraıız ıeyahat usulü bile ih· 

1 
• das etmitlerdir. Bu cümleden o-
larak birkaç ay evel İtalyanların 

Bu ayın on altısında tatbiki ka· 
nırlaımıı olan tenzilatlı tarifenin 
bir müddet sonraya bırakılması 
icin h'amvay şirketi nafıa vekale
tine müracaatle bulunmuıtur. 

Şirket hazırlıklarını bitireme· 
diğini ileri sürmektedir. Vekalet • 
ten bu müracaate henüz bir cebap 
gelmemiştir. 

Diğer taraftan elektrik saatleri 
kiralarında mühim tenzilat yapıl
mıthr. On ampere kadar olan sa· 
atlerin kirası on iki buçuk kuruJa 
indirilmiıtir. 

Elektrik saatlerini on bet sene· 
dir kullananlar, bu müddet zar· 
f mda verdikleri kiraya bedel saa· 
le ıahip olacaklardır. Bunu tes· 
bit için tetkikat yapılacaktır. 

Elektrik ~cretleri, şirketin on 

altı buçuk kurut üzerinden ısrarı • 
na rağmen, on beı kurut olarak 
tasdik edilmiıtir. 

Ancak, bu kararın temmuzdan 
itibaren tatbik edilmeıi lazım gel· 
diğinden, ıirketle bu huıuıta ıö· 
rüıülmektedir. Geçen zaman zar· 
fında eıki tarifeye göre para alın· 
dığı için halkın hukukunun kay· 
bolmamaıına dikkat edilmektedir. 

Talebelerin tramvay ücretleri, 
"Mıntaka uıuliyle tarife,, tat· 

bik edildiği zaman mümkün ola· 
caktır .. 

Bu, vekaletle tirket arasınde 

bir anlatmıya mütevakkıftır. 
Ayni zamanda amele için d< 

tenzilat yapılacaktır. 
Tramvay şirketinin, hatlar için 

iade etmeıi lazım gelen bir buçuk 
milyon lira kadar birikmit para 

vekaletin emrine hazır bulundu· 
rulmaktadır. 

Kadıköy su şirketi 
Diğer cihetten Kadıköy su tir · 

ketinin de yapacağı tenzilatı ko· 
nuıan komisyonun faaliyeti bit· 
mek üzeredir. 

Şirketle murahhaslar arasındr 

"T esviyei tura biye,, ameleıinin va· 
ıati ücreti üezrinde ihtilaf çık· 

mı,, bunun için ekserisi, beledi· 
yenin su idaresi amelesinin vasati 
yevmiyeıini tetkika lüzum gör· 
müıtür. Bu miktar esaı tutularak 
ıirkete bu yolda teklif yapılacak· 
tır. Komisyon bu sebeple tekraı 

toplanacak ve karar alacaktır. 
Belediye ıu idaresi amelesinin 

vasati yevmiyesi tatbik edildiğ: 

takdirde, fiatları bir miktar indir· 
mek mümkün olabilecektir. 

kabul ettikleri bir uıule göre ge· ------~-------------------------..:.....-~~----'-~'-----~~-
rek yerli, ıerek ecnebi yeni evli· Muhacir ve müba-
ler bal ayı müddeti zarfında bütün • • 

memleket dahilindeki demiryolla· dıllerın borcu 
rmdan bilet ücreti vermeksizin iı· tıkan kanununun otuz doku -
tifade edebileceklerdir. 

Fakat bir memlekette umumi 
nakliye vaııtalarının devlet elinde 
buJunmasmın en mühim faydaaı 

sadece memleket dahilinde aeya· 
halleri kolaylattırmağa imkan bul· 
mak değildir. Umumi iktısadi 
'buhran içinde harici ticaretleri git-
tikçe daralan memleketlerin ihra· 
cat mahıulleri ecnebi piyasalarda 
rekabet edebilmek için maliyet fi. 
atlarını dütürmeğe mecburdurlar. 
Bu da ancak tenzilatlı tarifelerle 

l~min edilebilir. ihracatı arttır· 

mak için demiryolları ücretlerin · 
,]en te!1zilat yapan devlet mem)e· 

ket tüccarlarına bir nevi prim ver· 
mit olur. Nafıa Vekaleti yeni ih
das ettiii tenzilatlı tarife usulleri 

ile bu cihete de kafi derecede e· 
hemmiyet vermittir. Nihayet de· 
miryollarını kendi idkreaine alan 
devJet bu vaziyetten iıtifade ede -
rek memlekette hayatı ucuzlatmak 

için de tedbirler alabilir. Şehirler· 
le zirai mahsuller sahaıı araaında 
ucuz tarifeli seferler tertip 

ederek tehirlerin gıda mad-
dalerini ucuzca temin et • 

melerine yardım edebilir. 
Nafıa vekaleti tenzilatlı tarife j. 
ıinde memleketin bu nevi ihtiyaç· 
lann.r da unutmamı§tır. 

Fakat bütün bunlarla beraber 
mühim bir nokta daha: Bir mem· 
lekette umumi nakliye vasıtası de· 

nince yalnız demiryollan anla§ıl· 
maz. Demiryollan milJi iktısadi · 
y:ı.t cihazı iç;:tde limanlar ve de·niz. 
yol!:ın ile tamambmr. Binaen· 

aie?yh Nafıa Vekaleti tarafından 
t*bhüı ecfllen tenzi!atlı tarif-: u
•ulierindt'n memleket hesabına 
beklenen İyi neticeleri alabilmek 

zuncu maddesine göre mübadil veı 

gayri mübadil, mahacir, mülteci, 
göçebe ve naklolunanlara adi is • 
kin haddi için verilmiş olan teda· 
vül sermaye, sanat, ziraat alat ve 
edevatı, hayvanlar, koşum, araba 
takı.mları, tohum bedelleri affe • 
dilmi,tir. 

Bu 'c bu gibilerden borç· 
lanıp f n .... nunun netri tarihine 
kadar tah~il edilmemi§ olan tak • 
sitlerin tahsil edilmiyeceği bildi· 
rilmiıtir. 

Ayni maddenin hiikmüne göre, 
yukarıda zikri geçenlere boı·çlan
ma suretiyle adi iıkan hadd" !çin· 
de verilmiı olan yapı ve toprak 
bedellerinin, verdikleri tarihten 
itibaren yirmi sekiz yılda ve kırk 
miisavi t••ksitte tahsil edilm~k ve 
tahsile dP. sekizinci yıldan sonra 
ba§lamak icap eder. 

Bu sebeple kanunun neşrine ka· 
dar tAhsil edilmiyen taksitlerin 
bu eıasa göre tadil ve tashihi ve 
pe§İn vermek istiyenlerin de yarı 
borçlarmm affedilmelerinin la • 
:zım geleceği Dahiliye Vekaletin· 
den vilayetlere bildirilmi§tir. 

----o 
idari tatbikata ait bir 

hatanın tashihi 
Geçenlerde "Adre~ vergisi!,, 

baılığı altında neşrettiğimiz bir 
yazıda, Ankal'a postanesinin fir· 
malı mektup zarflarına on paralık 
fazla: pul yapıştrrdığından bash 
ve bunun usulsüzlii$ür.ü işaret et· 
mi~tik. 

Nafia Vekaletin.den aldığımız 
bir mektupta bu hatanın kanuna 
ait yanlış bir tefsirden ileri geldi
ği, bu muamelenin düzeltildiği 

ve ır.ü:;ebbiplerinin tahkikine tc-
için limanlar ve deniz yolları 3a· d h'Jd' 'l · t" vessül olun uğu ı m mış ır. 
ha"'rmcl& da ayni istikamette ça· Vekaletin bu hususta gösterdi -
Jışmak l.lznndır. Ne vakit bütün li-
rnan lflr ve rınlrmlar <levlet eline ci kıynıetli alakaya karşı duydu-

d . ı· d d d ğumu"r takdirk~.rlık hissini mcm • (1occ:- ve cnız yo •~.rın a a c! -
;.!~o.ll:ırmd;ıı. olduğ-:..ı ı;ibi mernle- nuniyetlc kaydederiz. 

~=-==---. ...-::================= 
- iktııadiya.tı namına tenzilatlı )enen büyük maksada crişi1mir 
iu"91er "1daı 1'C tatMk olunabi- olur. 
Jinc ancak o zamau dc•letin nak-
liyat iş!~rine müdahalesinden bek-

Mehmet ASIM 

Pohs haberler• 

iki kişi boğuldu 
Bayazıtta Çatal hanında otu· 

ran Nimet hanım dün Florya plajı 
haricinde denize gimıit bir daha 
nönmenıittir. Ceıedi her ne kadar 
aranını§ ise de bulunamamıtb . 

Sofya elçimiz 
lstanbulda 

Şehrimize gelmiı bulunan Sof. 
ya elçimiz ve muhtelit mübadele 
komisyonu Türk heyeti reisi Şev· 
ki Bey, komisyon işleriyle uğrat· 
.11aktadır. 

Komisyon on dokuz teşrini ev • 
velde fellliyetin\ tatil edecektir. 

Alakadarlar o zamana kadar 

namal Salih dün arkadaıla· 
ru: . an Hüseyin, Ali ve Bayram e· 
fendilerle birlikte Unkapanı köp • 
rüeü altında deniae sirmiı, fal&at bütün iıleri tasfiye edeceklerini 
yüzmek bilmediğinden boğulmuı· ummalCtaaıriar. 
tur. Polisçe tahkikata batlanmıt· ----o 

Antropololi kongresindeki hr. " 
§ Ticaret odası azaıından Sah· murahhasımız geldi 

ri Bey dün tramvayla giderken aa· Londradaki Antropoloji kon • 
bıkalr Caferin ceplerini karıttırdı- gresine Türkiye hükumeti namına 
ğı görülmü,tür. Caferin üzeri a· i!tİrak eden Üniversite profesör· 
ranınca dokuz lira ile aekiz tane lerinden Şevket Aziz Bey dün şeh· 
tayyare piyango bileti bulunmuf • rimize dönmüttür. 
tur. Cafer yakalanmıtbr. Şevket Aziz Bey kongrede A • 

--0-- nadolu Türklerinin antropolojiıi 

Şehrimize gelen kadar tetebbu eseri tetkik edilmiş· 
Romen cenera1i tir. 

· Kongreye bin murahhas İ§tİrak 
Evvelki akşam tehrimize tay· 

etmiştir. On komitede dört yüz 
yyare ile gelen Romen Cenerali, kadar tetettbtbu eseri ekik edil • 
dün sabah gitmiıtir. . . 

Ceneral otele dahi inmeden Ye· mıtır ·• 
şilköyden hareket etmittir. Beledıye, mallarını sigorta 

Belediyenin pürüzlü 
hesapları 

latanbul umumi mecliıi sor: 
fevkalade toplantısında 1931 ıe· 
nesi kati hesap raporunda müna

ziünfih 578 bin lirayı tasdik etme· 
mit, bunun heıap itleri müdür· 
lüğü tarafından tetkik edilmesine 

karar verilmiıti. Gene o vakit ve· 
rilen karara göre mecliı bir fevka· 

iade toplantı daha yaparak bu he· 
sap itini görecekti. Hesap itleri 
müdürlüğü 1931 seneıi puruz • 

lü hesaplarını tetkik edip ağustos 
ayı içinde ikmal edebilirse, mec· 
lis bu ay sonunda, tekrar fev· 

kalade bir toplantı yapacaktır. E· 
ğeı· iş ikmal edilemezse, 1931 
senesi kati hesap raporunu T eı· 
rinisanide yeni intihap olunacal· 
meclis tetkik edecektir. 

Kadınlar birliği kongresi 
Geçen hafta ekseriyet olmadığı 

için geri bırakılan kadınlar birli • 
ğinin senelik kongresi bugiin saat 
on dörtte yapılacaktır. 

ettiriyor 
B~lediyeler bankası; 

. 
caas nı • 

zamnamesi mucibince belediye • 
)erin ıayri menkul mallarını biz -
zat veya bilvasıta sigorta edecek· 
tir. Yangın sigorta itlerinin tim· 
dilik bilvasıta yapılması banka 
idare meclisince kararlaıtırıl • 
mı,tır. 

Bu sigorta itleri için iki sigorta 
•irketiyle iki sene müddetle bir an· 
laıma yapılmıtlır. Keyfiyet dahi· 
liye Ve!<i\letinden vilayete bildi • 
rilmittir. 

Liman şirketi umumi 
heyeti bugün toplanıyor 

lıtanbul liman ıirketi umumi 
heyeti bugün ı~at on beşle topla -
nacaktır. Toplantıda şirketin tu· 
Jiyeıi hakkında karar verilecek. 
tasfiye heyeti se~ilecektir. 

Deri-Lastik rekabeti 
Deri - liıtik rekabetini halle 

decek olan komisyon yarın topla· ı 
nacak ve raporunu ikmal edecek · 
tir. Anlatıldığına göre vaziye 
lastikçilerin lehindedir 

iktisadi bir mesele: 

Amerika,gürtı .. 
niçin millileştir 

istiyor? 
Gümüşün millilcştirifıne•' 

kında Amerika reisicüınhufli 

Rooıvelt tarafından ittihaı 0 

kararın şümul ve muhtemel 

celerine dair Londra mahafil 
bir hüküm yürütmekten ihtİ 
lemektedirler. Ancak, gii 
vaziyetini Amerikan ıİY11 

tayin eyliyeceği noktasınd• 
edilmektedir. Diğer taraftı 
merikan hazinesinin icraatııı 
mz dahile mi inhisar etti 
yoksa ecnebi piyasalara d• ~ 
mil eyliyeceği piyasayı İt 

mektedir. İhsas olunduğu11' 
bu hafta içinde piyaıad•11 

rika hükUmeti hesabına altı 

yon onsluk gümüş satın ah 
gelecek hafta içinde de A 
ya daha bir miktar gümiit 
için hazırlıklar yapılmıştır· 

Amerika hükumetinin alt~ 
kında takip etmiş oldui11 

t . .. ·· h d d t•1~ se ı gumuı sa asın a a 
mesi burada hayreti mucİP 
yacaktır. 

Evveli, Amerikadaki 
ıtoku üç ay içinde toplan•' 

sonra ecnebi piyasalara d•. 
hale edilecektir. Gümüt P 
nın temayülü büyük bir nİ' 

bilinde bu muamelelerine 
yetine tabi olacaktır. A'tO 
derpi~ ettiği siyaset mühi1" 

tarda gümüş mübayaa1111ı 
etmektedir. Şimdiye kad•' 

ğu gibi bugün dahi Artı' 
ıpeküla~yon maksadiyle 
mül,- ""aahn mühim bir 
Çin tt: mln etmış ve bugi&~ 
üzerinden gümü~ stokla1tı'; 

kıamını sürmek suretiyle 
etmiıtir. Ancak mübadele 
ne olacaktır? Amerika 

stoklarının bir kısmını . 
razı olabilecek midir? Çı 
bir şeyden herhalde ço1' ~ 
kalacaktır. Burada Artıe ~ 
yasetinin sarahat bulmCJ•1 

zar edilmekle beraber ·ıl 

Amerikamn gümüşü ııı;, 
mek hususundaki kararı 

lar miktarının çoğaltılırı''~ 
da yeni bir adım olarak te 
dilmektedir. ( A.A.) ,/J 

h. s' Esnaf bankası ıs 1, Jarı toplanamad• 
1 ,ı-

Esnaf bankası hiued• ıı'~ 
mi heyetinin dün top1&11 c 
karrerdi, fakat ekseriyet,~ 
ğmdan toplantı yapılıtrı' 

-o---'"' ## 
CiUmrük mutıaf' 

kumanda"' ,ı 
Gümrük mu haf az• ~: f 

Seyfi Paşa cuma akş&ı1' 
den şehrimize gelmiştir· 

--o- ı~t 
Yüzme müsabak" /{ 

J··ıe 
üzerinde bir a~ fl 

Evvelki gün Modad~ 
vuzunda yapılan mÜlll 

8
., ~ 

celerini dün yazmıttık· ·adil'~ 
cak gece yarm ya~ıl•bı .,Jıf ~ 
iki isim ve derecenın .ya rıJı'. if 
b ·· •· d 0 'k Düzeltı>'0 eıl ' uıun gor u • ı,;riJI 1 
ler arasında atlamada •dıJ'" /, 
zananın ismi Arnofdo ~ 

1
f 

kl '"b" d d" Kule atla :._.Iİ u un en ır. _ ,,..
1 

zananlar §Unlardır: 1 B•f"°' 
bahçe) 11 - Behçet ( '1 
Halit (Vefa). l ı1 ~ 

ti ın• a ıt' Tramplen a a . (f' / 
ıöyledir: 1 - Sad• !<) 1ıf 
il - Mazhar (1. S. 
(Vefa). 
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Olüme Susayan Gönül 

• 
Yazan: Selimi izzet 

Londra Melctııbu - - - ...... 
"Dekartın ıshfası,, 

(Londradan Türk gazetA!lerine 
yazdığıriı mektuplann hepsine 

-Çay, birrr, yandan 
çarklı olacak! 

Adamlar ıuıuyorlardı. Pek ka
ili olnıamıtlardı. 

muıluyum. Ya aöyliyeceiinizi 
söyleyiniz, yahut bırakınız ıidip 
yatayım. 

birden göz atınca, menfi ve sabit Kahvehane garsonluğu deyip te geçmeyin .. Meğer 
b~: gö~ saplanıp . k~l~ır~mı bu ne güç, ne meharet istiyen bir işmiş? 

F eyYaz gene devam etti: 

- Eğer bunu inkir ederaeniz 
ltorkunuz kalmaz. Eski macerala
rtnrz, aize nihayet bet altı aene 
1'•brır. Bu müddet zarfmda da fi
l'aınııza çalıımm. Eğer muvaffak 
0laınazHm, her halde hapisten 
sılanca aize rahat ya9ıyabileceği
llfz l>iT ıermaye veririm.. intihap 
ediniz. 

Tilki: 

- intihap ettik ıitti, 'dedi .. 
kiip ıibi ıırlı kalacağız. T fllk ke
liıne söylemiyeceiiz. 

''Ayı,, da b~ıdik etti: 

- Küp ıibi. 
FeyYaz gülümsedi ve bir dette 

~uzattı: 
-Alımz. 

- Paraları kapblar. Feyyaz: 
- Bu kayığı da ıize bırakıyo· 

l'urn, dedi. 

- Yaıa11n Feyyaz beyefendi! 
- Sus. 
Ve likaydane ili.ve etti: 

- Ben daha birkaç gün bura· 
da kalacağım.. Belki ıize gene 
ihtiyacım olabilir.. Şimdi artık 
Iİdiniz. 

Kayığa atladılar, uzaklatblar. 
teyyaz bir müddet arkalarından 
l>aJctı: 

- Sersemler.. Sevinciniz uzun 
"1nnez. 

Ve yavq yavaı geri döndü ... 
Sola lftptr. lıkele civarındaki bir 
~vin kapısını vurdu. Seıi çıkmadı. 
1 ekrar vurdu. Nihayet ~yle ~J.ı 
~ etti, ki yukardan bir pe 
'çıldr. Bir ıea homurdandı: 

- Kim o?.. Bu saatte ne isti-
l'orıunuz?. 

FeyYaz seılendi: 
- Çabuk kapıyı açınız. 
- Siz kimsiniz?. 
- Feyyaz .. Rica ederim çabul< 

'çınız, kaybedecek vaktimiz yok. 
- Haata mısınız? .. 
- Kapıyı açınız. 

- Geliyorum. 
f:' Doktor Cemil paralı doktorau. 
•kat yazları ıayfiyeye çıktığı 

~flınan, hizmetçi, uıak tutmazdı .. 
1.._erede otururıa, orada bir kadın 
"lllur, odasını süpürtür, yatağını 
)~Pbrır, ondan sonra yalnız köte· 
••rıde dinlenirdi. 

Ayaiına bir pantalon geçirdi 
;~ hllfında gecelik külahı ile ata· 
d 

1 irıdi. F eyYazr alt kattaki bir O· 
., .. aldı: 

hulmıedılır korkusu, bır ıki ıka2 

Doktor Cemil tok ıözlü bir in
ıandı ve Feyyaz onun namuılu 
bir adam olduğunu biliyordu. 

yollu hususi tenkitt.en sonra, ben: 
yoklamrya başladı. Ve işte; bir
kaç günlük Londra intibalanm-
dan herhangi birinin Türk okuyu
culanna bildinnek için kalemi 
aldrğnn şu anda böyle bir korku 

- Nesrin .. diye batladı. 
Doktor telit etti: 
- l-laıta mı?. 
- Şu anda belki de ölmüttür. 

nöbeti geçirdim. Onun için her 
şeyden evvel, sağlam ve tavizsiz 
bir düşünceyle yazmam için, bu 
mektubumun bir havadis ve intiba 
yazısından ziyade bir izah maka-

Doktor yerinden fırladı: 
- Ne diyorsunuz?. 
Feyyaz ıülümıedi: 

- Onun için yaıamaktama öl
mek hayırlıdır. 

- Siz deli miıiniz?. Çıldırdı • 
nız mı?. Ben öğreneceiimi öiren· 
dim. Artık ne ıöyleraeniz bottur. 
Gidiyorum •. 

Kapıya doiru kotlu. Feyyaz 
koluna yapıttı: 

- Acele etmeyiniz, dedi. Din· 
leyiniz. Eğer olup biteni 
duyacak olaa, Rıdvan bey kızını 
öldürürdü. 

Doktor Cemil af alladı, durdu. 
Feyyaz anlattı: 

- Nearini, Rıdvan beyin para· 
ıına göz diken bir ıerseri iğfa 

etti. Nenin hamile kaldı. 
Doktor mırıldandı: 

- İyi tahmin etmiıim .. 
- Bu gece beraber kaçacakla-

rını öğrendim. Onları takip et· 
tim. Tuzlada, ormanlıkta bir köt· 
ke ıittiler. Biraz sonra adam yal
nız çıktı. Rezaletini yüzüne hay· 
kırdım ve kendimi tutamadım. 
bir tokat attım... Herif silahlı i-
mit .. ~ekti, ate~ etti. Mukabelede 
'Zlnvdum. ~~ öldü.. İçeri 
girdim .. Nesi=in"'Gır ya~a !»ay-
gın yatıyordu. Çocuk ölmüştü. 

- Biçare Nesrin. 
- Ona elimden geldiği kadar 

bakbm. iki adam buldum ve alıı:
buraya, evine getirdim, odasm:
çıkardım. 

Doktor çileden çıktı: 
- Ne diye bunu yaptınız. Kızı 

öldürmütsünüz. 
- Ne yapayım, firar ettiğini 

çocuk doiurduğunu kimıenin 
bilmemesi, babaıının haber alma· 
maaı lazımdı. 

- Baba11 .. Babaıı .. Ben baba-
11 olsaydım, onu ıevdiği adama 
verirdim, itte bu kadar. 

- Evet ama doktor .. 
- l-laydi, artık gidelim. Belir 

daha vakit geçmemittir, tam za · 
manında yetiıirim. 

- Giyininiz. 

- Sahi. 

lesi olmasını tercih ediyorum.) 
ilk yazılarımdan birinde ipret 

ettiğim gibi, bizde Avrupa hay
ranlığı Tanzimat ve Meırutiyet 

münevverliiinin bir nevi "Alime· 
tifarikaıı,, ve hatta karakteri olup 
kalmıfb. ilk defa fransızca bilen· 
!erimizin çokluiu yüzünden bir 
"Frenkperestlik,, mezhebi haline 
gelen bu Avrupa hayranlığı öteki 
milletlerin liaanlarinı öjTenen· 
ler de kalabalıklaımca eski Yu-
nan dinlerine döndü; her Avrupa 
filosofu, alimi ve ya ıairi, bizim 
bu hayranlık mezhebimizin birer 
ilihı haline girdi, ilim ve ıan'at 
namına onlara methiyeler yazmak 
ve ömürlerine dualar etmekle va
kit geçirmiye özendik.. Birçok 
milli müe11eselerde Yunuı Emre, 
Namık Kemal günlerinden evvel; 
Göte ve Şekspir ıünlerinin yapıl· 
dığını ıördük.. Cümhuriyetten 
evvel öyle zamanlar oldu ki, garp 
ne yaparaa keramet sayılmıya 

baılandı .. 
Şehirlerinin man~araıından in

.anlarının zekiıına kadar hiçbir 
'Bie•°'1cll7tit&le ~ •'911eml,..n 
bir fevkaladelikler yurdu, bir fev· 
kalbeıer memleketti diye tanıtılan 
büyük Avrupa tehirlerinin batın· 
da gelen Londraya geldiğim za
man; bütün o tesirlerden Ankara 
havası içinden ııyrılmıt olmama 
raiınen gene umdujumu bulama· 
drm. Burada ne vicdanın, ne kal· 
bin, ne gözün imreneceii bir ıey 
vardı: Burada belki kafa aylarca 
itledikten ıonra; tekniğin bir tu· 
beıinde, ıan'atın bir ıafhaıında 
hayran ve hürmetkar olabilirdi. 
Bütün buralara ilk ayak buııta 
apıfıp kalan eıki zaman adamla
mnızın inadına çalakalem menfi 
fakat doiru ıörülılerimi kaydet· 
mekten kendimi alamadım.. Eaki 
ve kör zamanların bana telkin et
tiii bütün garp kıymetlerini top· 
tan inkir etmeyi ve mevcut olan· 

45 senelik garson Ali 

- Şekerli birrrr, Kordon bo
yu ... Okkalı yap. 

- Şekerli birrr, elektrik altı .. 
Sağdan ver .. 

-Çay birr, ağaç dibi .. Yandan 
çarklı olıun .. 

Tavla takırtıları.. Domino şı· 
kırtıları .. Nargileler tokurduyor; 
kahveler höpürdüyor. 

Değirmi mermer masalar ba · 
tmda hafif, yüksek seslerle, ıiya· 
ıetten, edebiyattan, içtimaiyattan 
tundan bundan bahıeden, her sı· 
nıfa, hen ıan'ata menıup genç. 
yatlı bir ıürü inıan. 

Ilık bir yaz akıamı, Bayazıt 
meydanına bakan sıra kahveleri 
ben pek severim. 

••• 
Garson Ali Bey sevimli bir a · 

dam. Onu herkes tanıyor; onu 
sevmiyen yok. 

- Çay bir, yandan ç.arklı ola
cak .. Yanımdan geçiyordu. Gül
düm: 

- Yaradan çarklı.. Anladık .. 
Pek iyi ama, bu ne demek ola
cak?. 

O da güldü: 
- Yandan çarklı, yani şekerini 

yanına koy demektir .. Müşteri az 
ıekerli, çok tekerli, gönlü nasıl 

çekerse öyle içer .. 
"- Şekerli bir, okkalı yap,, 

Bunu anlıyorum .. "Sağdan ver,, 
demekle neyi kastediyorsunuz, 
Ali Bey? .. 

- Müıterilerin bir kısmı kah · 
venin çok tekerli olmasını ister· 
ler .. "Sağdan ver,, demek çok şe· 
kerli demektir .. 

Kahvehane garsonluğu deyip ları ıörüp, bulup, hiıaedip inan-
dıkça kabul etmeyi ve yazmayı en de geçmeyin.. Meğer bu ne güç, 

- Ne var?. 

-. Doktor, ıize muhtacım. Yal· 
llıı doktorluğunuza değil, ayni 
~anda vicdanınıza da muhta
;..._. Size bir namus ıırrı tevdi e· 

Yukarı f ırladr, ıiyindi, koıaralı 
indi. Ceplerini yokladı: 

l d ne meharet iıtiyen bir işmiş!.. kestirme ve çıkar yo ıay ım. 
Dekartın bütün mevcut kıymet Ali bey, mesleğin girdi çıktısını 

ve hükümleri J,ir kenara atan ve bir çırpıda ayak üzeri anlatıverdi . 
mevcudiyetlerine ıalim ve telkin· Garson Ali Bey mühim adam· 
ıiz bir ıörütle inandıkça tekrar e· dır .. Yukarda da söyledim ya, onu 
le alan meıhur ıatıfa uıulünü ben tanımıyan, onu sevmiyen yoktur. 
Avrupa ve lnıiltere ihtiıularım O, çahttrğı kahveye müşteriyi de 

'ceiiın. 
- Sizi dinliyonim. 

- Eyvah, gözlüklerimi unut· 
tum. 

- Gözlükleriniz gözlerinizde 
doktor. 

- Sahi aahi.. Aklım batımda 
değil ki .. l-laydi gidelim .. b'k · b J beraber sürükler. Patronlar onu için kabul ve ta~ ı etmıt u unu· 

hiç kaçırmak iıtemezler. Bu mu· 

Bey neler anlabyor? ... 

- Bir adamı kahveye devamlı 
müşteri yapabilmek için, mÜ!teri• 
nin mizacına göre muamele et• 
mek lazımdır .. Ben, müşteri kar· 
şıdan görünür görünmez kendiıi· 
ne karşı ne çeşit bir muamele yap· 
mak lazımgeldiğini hemencecik 
kestiriyorum. Kahvenin iskemlesi
ne çökecek adamın ilkönce haleti 
ruhiyesine dikkat ederim. Eğer 

müşteri asabi ise, o dakika fazla· 
ca ıinirli bulunursa yanatamam .. 
Etrafında uzun boylu dolaşırım. 
Neden sonra, ellerimi uğuttura
rak, gülümsiyerek yaklaşır, seıi

mi mümkün olduğu kadar tatlı· 
laştırır: 

- Beyefendi ne emir buyuru• 
yorlar?. 

Diye sorarım. 'Tilreat 'garsonla·· 
İfle bunu beceremEzfer.1 •Müfteri 
iskemleye ilitir iliımez tepesine 
dikilirler. En sakin adamı bile 
sinirlendirirler, çileden çıkarırla.r 
Çok defa koğulurlar, hakaret gÖ· 
rürler. Pek çok kahvehaneler, 
garsonlarmm bu becerikıizliği 

yüzünden müşterilerini kaybet· 
mişlerdir. 

Ali bey, şimdi kahvehaneden 
kalkan müşterilerden para toplu
yor. Sonra, kulağıma fısıldıyor: 

- Peşin parayla muamele pek 
tatlıdır!.. 

- Ali bey, iyi garson yetittir· 
mek için bir mektep açıl~ah mı· 
dır, dersin? .. 

- Yallah bey .. Kahvehaneden 
dahll iyi mektep mi olur?. Yeter 
ki, işe başlıyan delikanlı terbiyeli 
iş bilir bir patron yanma dütıün .. 

Kahvehane garsonluğu büyük, 
kibar bir meslektir. Kahveye her 
cinsten adam gelir. Avukatı, 

meb'usu, paşası, şusu buıu .. 
Ali bey eski kahvhaneleri an• 

latıyor: 

- Kahveye yeni bir adamın gİ· 
rişiyle yirmi otuz sandalye birden 
gümbür gümbür oynardı. Merha • 
ba faslı başlar, uzun uzadıya sÜ• 
rer, ne biter ne tükenirdi .. 

• • • 
d ..._ EVveli. oturunuz .. Doktorlar· 
~ 'rı •ır çıkmaz değil mi?. Doktor 
--~~ek ıırrmı ifta etmezler değil 

' Bunun için doktor olmıya lü · 
"-llc l'~k.' Namuılu bir insan ol • 

ki.fıdir. 

Yolda adeta koıuyordu. Kötke 
yaklatırlarken Feyyaz doktorur 
kolunu tuttu: 

- Unutmayınız, verdiğiniz sö 
zü hatırlayınız. 

yorum.. vaffakıyetin sırrını kendisinden Ben Londranm manzaraıını b 
dinlemeli. Kırk beş senedir, ı• ·çizmeyi çok defa bir iki kııa ve . 

1 itin içinde haşırnetir olmuş, pış · müphem aatıra havale ederek n· d 
mit, kıvamına gelmiştir. O a eta ıiliz ruhunun manzaraıını • tahli· 

lini deiil aade ıörünüıünü - çiz· ~b~ir~p~si;k~o~lo~g~d~u~r!!!.~~!"!"""!~:-~~ 
meyi üzerime alıyorum. lnailiz vicdan borcu ıayıyorum: lngilte· 
teknik ve kültürüne ezberden, ha· re, rejim ve lngiliz, ahlak nam~na 
zırlop; aizı açık hayran olmak dönyaya örnek memleket ve mıl · 
tansa ona nüfuz edecek zamanı Jet olmaktan çıkmıılardır. Ve ben 
beklemeyi ve onun yükıek hususi· bu aapıbnanın her gün rasgeldi · 
yellerini o zaman tebarüz ettirme· lim bir küçük delilini Türk oku· 
yi dütünüyorum. yuculanna göstermekte bir zevk 

Sıra kahvesine yeni müıteri
ler geliyor. Ali Bey, ellerini uğut· 
turaralc, gülümsiyerek, iki kat re· 
veranılarla: 

~~ Söyliyeceğim fey çok mü
~iwı \'e. çok vahim doktor. Bunun 
~· •ızden namus ıözü almalı
~I\;· Eier zevahire aldanarak, 
~ 

1 
~ni dahi zannet.eniz, bu 

"'L ı ıFıa e'-' w• • •• • ... ~. ~uuyecegınıze soz verı-

Doktor sinirlendi: 
- Yirmi ıenedir Rıdvan beyi 

tanırım. Nesrini kendi kızım gibi 
ıeverim. Tavsiyenize hacet yok. 

Gene kota kota yürümeğe bat· 
ladı. Feyyaz: 

- Bu ıaatte ön taraftan girer
ıek duyulur. Görürler. l-lalbuki 
kötke ıizli girmemiz lazım. . 

(Devamı nr) 
Şunu her ıeye rajmen tekrar duyuyorum .. 

etmeJi bir bakiılrat ifad.i •• bir Beht;et Kemal 

- Buyrun beyler! 
Diye karşılıyor. 
O, kırk beş ıenedir bu itin için· 

de .. Acaba kaç yaşında? .. 
- Ali bey, yaımı merak ettim, 

ben .. 
- Geceleri saymazsan otuz, sa· 

yarsan altmış yaşında varım De-
. f d' ' yım e en ım ... 

REN_ 
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Müftü Efendinin idare 
ettiği / kooperatif 

Subaşı köyü- Tiredeki idman yurdu- Musiki ve 
temsil heyeti-Tozdan, kara sinekten illalJah! 

fzır. ır V<.lisi Kazım Paş<1, İzmir ilk tedrisat müfettişleri, muhabirimiz Subatı 
köyü lıalkiy le beraber ... 

Tire, (Husuıi) - lzmire gi- yerinde yeller esmektedir. Bunu 
den §Otıe üzerinde Suba§ı adında te,kil ve idare eden müftü efendi 
'bir köy vardır. Vali Kazım pa.Ja- ımıf. 

yı karıılamak için orapa kadar Aygır depolar1ndan latifade 
ıidecek heyete ben de katıldım. J • ·ı~ t" · k" f 
B. k zmır vı aye ının met ur aa-

ır aptı kaçtı ile yola çıktık. 1. t' d b" · · d h t 
v il b" k b' ıye ın en ır111 e ay.ana ın ıs-
• ı o arın ır ıımı muntazam, ır 

Ju bo k "d' B' k l I lahı hakkında alınmıt olan tedbir-
ıau zu ı ı. ırço ame e er . . 
ld 1 ı d Ş d k

.. lerdır. Bır sene zarfında 9 köyde 
~ a ça ıtıyor ar ı. ose en oy-
lere ayrılan noktalara demir çu-ı 67 ıi erkek ve 72 si diti olmak üze
bu)dar üzerinde itaret levhaları re Monofon, Balye ve Plevne 

lronulmuttu. Bu levhalar gidile - cinsinden 129 döl lıllınmıttır ki 
cek istikametleri gösteriyorlardı. cidden sezavarı takdirdir. 

Bu İf hakikaten çok iyi dütünül- idman yurdu 
müt bir usuldür.ıu Tirenin idman yurdu halk fır-

Birçok mesafeler aldıktan son- kasının himaycıinde olarak bun· 

ra Subatı köyüne geldik. Vali Ki- dan yedi sene evel tetekkül etmit· 

zrm Pata henüz gelmemi,ti. Biz 
bir kahvehanede oturup dinlen
dik. Biraz sonra dört otomobil 

içinde beraberinde vilayet tedrisat 
müfettifleriyle maarif müdürü Na
ili Bey olduğu halde geldiler. 

Bu köyde 246 nüfus, 70 hane, 
bir mektep, 2 kahve, bir bakkal, 
bir motörlü un fabrikası, güzel bir 
kredi kooperatif binatı, bir kara
kol virdır. 

' Köyün havası yazın ağıdır, Cel-
lat gölü yanında olduğundan sıt· 
natr çoktur. Suyu yarım aaat mesa
feden getirilip içilmektedir. Her 
eyde tulumba suyu mevcuttur. . 

Mahıulitı arpa, buğday, pa-
muk, boıtandır. En çok ihraç o
lunan maddeler pamukla hububat
tır. Kenclir ziraatine haşlanmıthr. 
Burada cok güzel kendir yetit· 
mektedir. -Köyde sığır hayvanatı 

tir. Şimdiki halde (300) kayıtlı 

azaıı vardır. Burada henüz halk· 

evi te,kil edilmemitıe de idman 
yurdu o vazifeyi görmek üzere 

spor, temsil, musiki ve hars tube
lerine ayrılmıthr. 

Yurdun 33 parçadan ~ürekkep 
bir bando muıikası ve 15 kitilik 

bir temsil heyetiyle iki futbol takı
mı vardır. Etrafla yaptıkları maç
larda daima galip gelmitlerdir. 

Son defa olarak lzmirden relen 
(Şimendiferciler birliği) takımiy
le yaptıkları maçta bire kartı iki 
ile kazanmışlardır. 

Toz ve karasinek 
Bugün hava çok boiucu bir sı

cakla tehrin ~fakını teneffüs edi
lemez bir hale getirmi,tir. Sağdan 
soldan kopan toz sağanakları ki-

fayet temiyormu§ gibi bir de ka
ra sinek hücumlarından korunmak 

çoktur. Bu sene bir merkep aygl· derdi bat göstermi§tir ! Sineği hu 
n almmııtır. Soygunculuktan bir kadar bol olan memleket pek az 
kiti mahpustur, hu adam ÜÇ ki§İ· bulunur zannediyorum. Bu mel'un 
nin göbeğine hamur çevirerek kız· sineklerle mücadele edilmesini ve 
ım zeytin yağı dökmek suretiyle tozların da bir çaresine bakılmaaı
paralannın nerede olduğunu söy· nı kaç defa belediyeye ıöyledimse 
letmittir. de bir semeresini göremedim. Tire 

Tireye dönüş halkını !İnekten kurtarmak kimin 

Su batındaki tetkikattan sonra vazifesidir? Rü1UJ11 ve teki.lifini ve
Tali paf& ile beraber Tireye dön- ren halka rahat yüzü göstermek 
dük. Yollardaki toz bulutların- kimin borcudur? 

dan kendimizi korumak için biz Ragıp Kemal 

en geriden valinin otomobilini ta- -o--:-·-_-
kip ediyorduk. Gecesi. belediyede Sele kapılıp bogulan kadın 
otuz kitilik mükellef bir ziyafet Sındırgıda Mumcu köyü ve ha· 
verildi. Ertesi sabah vali ile ar- valisine yağan tiddetli yağmurlar 
kadqları kültür seyahatine devam neticesinde haaıl olan sel bir kadı
'ylemek' üzere Ödemişe ve Bozda- nı götürmüş, bir kadın da yaralı 
ğa gittiler. olarak kurtarılmıtbr. Selin götür-

Kooperatifin batına gelenler düğü kadının cesedi uzaklarda hu· 

Burada 116 bin lira ile. bir ~o~:ı lunmu§, müdeiumudmilik tarafın
peratif tefkildunmuf be de ınnC!ı dan 'defnine nıhsat verilmiıtir. 

Bir kadın 
Erkek kardeşine 

silah çekti 

Konyada eski bir eser 

lzmirde Asanaörde Adalet IO• 

kajında Muıtaf a kızı Fethiye ha
nımla kardeti Osman efendi ara· 
aında miras meıelesinden kavgr 
çıkmış, Fethiye hanım evinde bu -
lundurduğu tabanca ile kar det i 
Osman efendiye katil kaatiyle iki 
el atef etmittir. Çıkan mermileı 

hedefe iıabet etmemİf, Fethiye ha· 
nım yakalanarak adliyeye veril · 

Meydana . çıkar.ılan Roma sarayı 
avlusunçlaki mozayıklar P.ek nefis .. 

mittir. 

Tren kazası 
Bandırmada bir genç 

feci sur ette öldü 

• 
Bandırmada bir ıencin ölümiy

le neticelenen feci bir tren kazası 
olmuttur. K~nyada bulunan eski saray avlusunun mozayıklarından., 

Bandırma ile okçugöl arasında 
itliyen martandiz treni tünele yak
laıtıiı vakit Sunullah mahallesin
den Emrullah ojlu Kadir efendi 
de hu sırada demiryolunun bir ta
rafından diğer tarafına geçmek İs· 
temit, kaza vukua gelmittir. 

Kaza pek feci olmuttur .. Tren 
on sekiz yatında olduğu anlatılan 
Kadir efendinin sağ kolunu ve a · 
yağını ikiye bölmüf, zavallı genç 
pek az sonra ölmüttür. 

Konya, (Hususi) - Şehrimiz -
de M.amuriye mahallesinde Roma 
devrine ait bir sarayın mozayik 
dötemeJi avluıu meydana çıkarıl- 1 
mıttır. Avluya nazaran tarayın· 

bugün bazı evlerin inal ettikleri 
sahaya doğru uzamakta olduğu 

anlatılıyor . 

Şimdiye kad&T ilim alemi.nce 
Konyada böyle mühim bir eserin 
mevcudiyeti bilinmiyordu. Bu sa

ray harabesi hakkmda etr:ıf İtc2L 

tetkikatta bulunulabilmesi için 1 

vilayet lazım gelen nakti yardım
da bulunmuttur. Bu harabeye a
it entresan ıöbek şekli resminin 

tetkikinden de anlatılacağı üzer• 

mozayikler üzerinden asırlar geÇ' 

tiği halde zara·fet ve letafetiııİ 
kaybetmemişlerdir. Ancak muit• 
telif zamanlarda bu sahaya yapı· 

lan evlerih temel hafriyatiyJe çet' 
melere giden ~u yollarının kazıl• 

m:umJa mo7ilrik1erin bazı kuıııt' 
ları tahribe uğramıştır. Bir yall' 
gın neticesinde ıarayrn yıkıldıi•· 

hafriyat esnasnda meydana çkatl 
kül ve yanık eserlerinden anlatıl· 
maktadır. Hatta külçe hali111 

relaıi§ demir parçaları da buluO' 

Kazayı müteakip müdeiumumi 
muavini Hüsnü Bey hadise ma
hallinde tetkikat yapmıthr. Tren 
makiniıti Utaklı İsmail efendi ile 
ate!Çİ Şaban efendi hadiseyi müte, 
akip tevkif edilmitlerdir. Tahki · 
kata devam edilmektedir. 

Leylekler muharebeden 
döndüler 

lneıöl, leylekleri de yuvalann · 
da yavrulannı aç suıuz terkederek 
meçhul bir tarafa gitmitlerdi. Bu 
yavrular belediye memuru tarafm· 
dan toplattırılarak mezbahaya ıö
türülmÜ,, Ye orada belediye tara
fından beslenmiye haılanmı,tır. 

Bağ.da bir. cinayet 
Yetmişlik bir ihtiyar sopa ile dövüld~f 

bıçakla yaralanarak öldürüldü! 

Son ıünlerde hemen üç bini 
mütecaviz leylekler bir kafilt 
teklinde lneıöl üzerinde bir müd
det uçuf yaptıktan sonra ovaya in
miılerdir. Bunların herhalde Ber· 
gama ve diğer havalide kartallarla 
harp etmit olduğu anlatılmakta
dır, y~re İnenlerden bir kısmınır 
boyunlarının yaralı ve kan lekele 
ri içinde olduiu harmancılar tara
fından görülmüttür. 

Tekirdağında yol ve 
mektep yapılıyor 

Tekirdajı, (Huausi) - Vali1 

vekili Hatim Cevdet Beyin vazi
feye ba,ladığı günden itibaren 
•ilayette yol ve mektep in.tası ve 
tamiri hususundt. büyük bir faali
yet ıöze çarpmaktadır. İktısadi 
ehemmiyetleri fazla olan Tekir
dağı - Hayrebolu toseıiyle Çer
kezköy - Saray tosesinin yapıl
masına başlanmıttır. ln,aat ümi
din üstünde bir süratle ilerlemek
tedir. 

Adanada ihtiyar bir adamın 

bağda bir hendek içinde ağır su
rette yaralı olarak inlemekte oldu
ğu görülmüt, keyfi~t eski istas· 
yon polis karakoluna haber veril· 
mİf, bu zavallı adam oradan Hur· 
malt mahallesindeki evine retiril

miştir. 

İfade vermeğe iktidarı olmıyan 
bu yaralı yetmit yatların dadır. 
Naçarlıkla (Marangoz) ıeçinirdi 
adı Ahmet oğlu Şabandır ve Hur· 
malı mahallesinde oturmaktadır. 

Sabahleyin bağına gitmek üze
re evinden çıkmıf, ihtiyarlığı do • 
layısiyle yolunu §atırmıt, itte hu 
sırada kim olduğun~ veya olduk • 
larını bilmediii bazı adamların 
taarruzuna uğramı,, evvela sopa 
ile batından, vücudunun muhtelif 

Bir Bulgar hudut 
haricine çıkarılıyor 
Aydında Adanof oğlu Kena

tef isminde bir Bulgarın vaziyeti 
§Üpheli görülmüş ve yakalanarak 
lzmire getirilmiştir. · Kenatef hak
kında yapılan tahkikat neticesin
de hudut haricine çıkarılması ta
karrür etmittir. 

.................. . .................. . 
Meı-kez kaza~ı dahilinde bir, bu itlerle ehemmiyetine deeğr bir 

Sarayda bet. Çorluda bet. ve surette alakadar olmaktadır. 
Hayreboluda yedi köyde yeniden Belediyemiz de ,ehir İçerisinde 
üçer dershane!i mektepler yapıl - Çukur çetme semtinden Malkara 
maktadır. •e Hayrebolu yolu üzerinde •• 

Vali vekili, yol ve mektep in~ tehir methalindeki köprüye kadar 
atını her gün yerlerine ıiderek olan yola yeniden parke dötet
yakmclan tetkik •e takip etmekte, mektedir. 

·1i· yerlerinden, bacaklarından bir ı j 
ce dövülmüt, sonra da başının •' 
taraf yukarı k~smından bıçakhlfl ' 
mıf, hendeğe atılmıttır. I· 

Nacar Şaha~ usta batınd~J1. ~' 
mıt olduğu derm yaranın tesırıf , 
hiç bir ifade veremeden bir az t0fl 

:a ölmü9tür. • ~ 
Cümhuriyet müddeiumunıı dl j• 

avinlerinden Şeref , adli kısıfll ~'. 
si birinci komiser Fikri ve eıkİ 'ı' ~ 
tasyon karakol amiri Abd&JI ~ 
Beyler vaka yerine giderek t•lı 
kata ba,lamıtlardır. )' 

Caniler ehemmiyetle aranıtı' 
tadır. .. il~· 

Yaralı ölmeden evel ve c>ld ,_,it 
ten sonra hükumet tabibi ti•,, 
Bey taraf mdan iki defa nıu•Y'' 
~dilmiştir. 

r ekirdağında değişeıt 
memurlar ·,J 

Tekirdağı, (Hususi) - vil~• 
sıhhat müdürü Hamdi Katıdl 1 

Muıa, Emniyet menwru rd~1 
Bey Konyaya, müdeiumu~i tıiif' 
Geliboluya, borsa komiıerı f ' 

tü Bey Adanaya tayin olunıt'~ 
1 . . t yerle ar ve yem memurıye 

gitmi,lerdir. ,, 

T k. d w hh .. dürliifii. J e ır agı 11 at mu it.,.-
· 1 • eti ,. ~ tayin edilen Mu§ vı ay ellrv 

müdürü Remi Bey buraY• 1 

vazifeye batlamı!tır · 



bugünkü hudutlarımızı .. Eli~iz hattının açılışında Nafıa 
41ınan Naziliti lngiltere ile harbı, ırki Maliye vekillerimizin nutukları .. 

bir cinayet sayar, biz birleşmeliyiz! "Bu~~nElazizdeyiz,yarınDiyarıbekirde öbürgün Erzurum veAntalyada olacağız,, 

ve 

londrada çıkan "Daily Mail,, Elazız hattının evvelki gün, El- noolrT. Hunu tetkik, tahlil edersek görll· beaılm görünen yüz ve gözlerinizden h!lkJ-
hıetea· . Be iki devlet Cerman konfederasyonu azizJilerin coşkun tezahüratı ve bü- ıur ki, Her ı!ite olclnğu gibi, bu ı8tc de ran llCVln~. eükran duygularını keocllnalnld-
. ının rlin huıuıi muhabi- S'fsteminde birleşik bulunuyorlar. .. . . . . . muvatiaklJctln sırrı, memleket kune~ Ye ıerıo beraber b.lıar etmekte rıe kadar bir 
~ ~· Warde Price Alman batve. d yuk ınerasımle Nafıa Vekılı Alı kaJnaklarmı, ~ani :fikir , .o rnadtle ve emek bahtiyarlık du),.yorum. Siyası ıatihlbıncla 
li M. Hitler ile bir mülakat yap. I. M h b" Z Bey tarafından açıldığını haber h"Udretlerlnl bir araya topl:ıy:ın muayyen olduğu kadar ıı;tımal ,·e lktıaadi her Mlaa-

lll .. '- u a ır - :.1atı asilitneleri verıni tik H .. hr.dclc tevcthtedlr. Bu işe, pek muhk!rem da da bir Ju•llme Jle mllletlıı olan lıer ltl-
·""r. Müllk&t fÖyle olmuıtur: 1 mukaddes Romen impatarorluğv- .şf . T ~ttın açıln~ası ınu~a- llaş\'ekll Paşa Hıu.retlcrlnln fatlhtl kdfım ml7.dc yolumuzu •)·dınlatan \'C mutlaka en 
ıtuhabir - Bundan yı"mıı· sene sebetı) le Nafıa ve l\Ialıye Vekıl . nddcttJg-lmlz bıı bDyUk veçhesinde mllndf!· il l) l, en doğruyu bulup hNefimlr.I ıa•ırma.-

nu yeniden tesis etmek mi arzu .c- " 

l~l el bugün harp 'Mcı}amıştr. 19l
4 

}erimizin söylediği nutuklan e- mıctır. BU ,·eçlicden ana var.if.r.ıbıl nhın. dan bizi ornda, o necat ,.e refah nuru oı.. 

1 
·>AM] diyorlar?, } . . . ' lıl\l>flınet teşkllAtı ktı\'\'Ct membalarını bu muasır mecıcnı.rete terakkiye eriıttren .-

e 934 seneleri vaziyetleri ar02'"ın- H" 1 b 1 d h 1emmıyetlı bulduğumuz ic .. in, av - uğımJa ortaya koymtı~lnrdır. Her bll3 tık, rehberimiz \'il h~l.akl.nmız 0-1-1-·mb--"' da Q4'J ıt er u ıua e er a] cev~p J , •o<' ....... u lQ' 

ı . ıneş'um bir muvazi hat çizilebi-1 vermittir: nen siitunlarmuza geçiriyon.rz;: dhruıfiUnıuı lfin tt-mcll oııuı para ,-ürk ııer] Gazı Hıu.retıerıne mmı cıe\'lettn ve eumınrrf· 
ır Zat ·ı • 1 "- B"" ""k ı p . H nıa~~I olarak <ıriıışn. konmu, ''e. konııcal< ycttn tarlhnc mal ettikleri bu yeni ,.e feo 

. r ası ane eri hadiselerin Anşlus meselesi bugünün mese- uyu smet &fa azret - 1ır. Bu 1,1erln dDwılnl kııracalt olan Tiirlc ~-ı~ı l!M'rdcn dolayı k~plerlnmden ta&•b 

~erey~ma en ziyade tesirde bu- lesi değildir. Şuna emjnim ki, btı leri, Daha dün denecek kadar bilglr;lııl ınt'ıılektf'll JCH,mı, ''(' yetlşmektl' derin tazim \'e 9ilkranlanmız1 ııunar, ve iö-
?na. bılecek bir şahsiyettir. . Fik- kısa bir zaman evvel: olan Türlt- mUhcndlsll'rl, frn adanılan trmlıı zü '111.yetlnlzln muhtere mmebuau, ıamet· 
l'inız nedı·r".. gün Avusturya da gizli reyle b)r "Y rd d . ı .. k elti \"C nlhll) M; bu ı,ırrl Tnrk m\ltdhhltıc~ l'ıışa Kablncıılnln ktJmetll bir rilkntı O\ll& 

plepist yapıl;ıcak olıırsa vaziy~t u umuzu emır e orme az· rının, ltÇUf'rlnln emek ,.c kundlcrl baflrı arkııdaııım •·uat Rcyefendlye terlttderken 
. ltitıer - Mesele Almanyanm umumi heyetiyle aydınlanmış olur mimizdir.,, mııtır. bu yf'nl eser , .• ımıvaııaıdyetten doll\fl 
lsfie~ne tab" b 1 h J A · "ki,. 1" ] '-" Buyurdular. Bu arada Siv:asa Şunu da goıdrn kaçırma"nıııl< Jl\:unıdır cümlrnlzl tebrik cd4'r, ııevKI Te uyrılanmla 

gı 1 U UnUrsa arp 0 mı- VUStUryanm JStı a 1 me..,<::e esi uC ııcllml~nm, 117.lz \'atanda,Iamn ... 
racaktır. Almany!ı her ırtemle h .. d a.ı. ""ld" vardık. Bugün Elazizdeyiz. Ya - ki, ltu. kudn-t \O kU\"\'Çt manzumesi ancal\, 
l\et"- -, mevzu ancın e ı::gı ır. n· "b k Cumhuriyet &>nlnln 11on beş altı scncıılne 
~n ziyaqe umumi harpten mü- Muhabir ile Hitler arasında J<o- rın ıyarı e ir, öbür gün Erzu - ııık,,trrılon, 111au ve coşkun bir gaJre!In 

~SSir olmuştur. Almanya milli nutulan ıon meıe)e Almanyanın rum, Antalyadayız. Belki de &ok pek ~meıeıı.. teiını bır· mahsulüdür. nunu 
lc:Ja. resi azasmm yu""zde doksan be yakında kardeş ellere kadar uzan- tebarliır. ettlrm<'k l!;ln nşıığıdukl bir knç ra-
§ h iktııadi vaziyetidir. kamın b<'llıfntlno mllraeııat ediyorum: 
1 .• arbin d~h.şetlerini bizzat gör - M. Hitler bu huıuıta nikbindir. mıı olacağız. CUmhurlyet hUkOmetinin 

demlryollarına sarfettl!ti 
para 335 milyon lira 

iUşlerdir. Bunlar harbin roman- ve bugünkü vaziyetin mesuliyeti, Asarı el ile tutulacak kadar ba
kk bir macera olma"dığınr, bilakfa doğurduiu bütün tehlikelerle be· riz olan bu hayırlı İf&Tet ve veçhe
! 0rkunç bir facia olduğunu bilir . raber, Almanyadan mal almak ye tapan memleketin demiryol si
l er. Almanyanm bugünkü mese- iıtemiyen devletlere atmaktadır; yaıetinde de aldığı hız ve hamle
eleri harple halledilemez. Biz yal- Maamafih Alman fen adamlarının leri ve birliği ile i! batarmayı an
l\!.z bir şey istiyoruz; bu da:· Bn- Almanyanın muhtaç bulunduğv lamak için bir az geçmişe, gerıye rnkü hudutlarımızın olduğu gibj iptidai maddeleri temin edecekle bakmak lazımdır. 
b~krlmasıdır. Bana inanınız ki rini ve bu ıuretle Almanyayı müs· Türkyede ilk demiryolu, Kırım 

_1Z, ancak kendimizi müdafaa i- takil kılacaklarını itaretle demi~ muharebesinin ferdasında görül • 
Çın silaha sanlabiliıiz. tir ki: meğe ba,lamı!hr. Bunlardan öz' 

lnıiltere batvekili M. Baldvinin - Bu gibi iddialan işitince vatanda kalan Aydın demiryolu • 
!'çen hafta söylediği nutku ve kainat gülebilir, fakat aradan ik" nun kurulutu bu tarihe kad!".r çı-
.Bugün lnrlltere hududu Ren neh· sene geçince bizim, ba.~Jıca iptidai kar. Bundan sonra Rumeli, iz -

'indedir.,, demit olmaımı i9aret madd~ler"den olan pamuk, yün "' mir - Kasaba hatları, Bursa -
~den M. Hitler diyor ki: emsali noktai nazarından parlal' Müdanya, lstanbul - İzmir de-

- !. 'R~ 1 rlvinin bu sözlerinden muvaffakryetler kazandığımızr ·miryolu inşası t'ecrübeleri ve niha-
~tıra. Fransa ricalint-len • • ·.. "'v• .~man da. belki şaşacak- y_~t Anadolu' e'beH:esi gelir. . 
~ hudutlannm Oder şehrinde o1- trr. lmperatorluk devrln(n 
k Utunu söyliyebilir ı:e Rusya da, . M. Hitler İngiliz gazetesi mu· demlryolu siyaseti 
rı endisi için tabii müdafaa hattr- habirinden ayrılırken Anglosak· 
lll Tuna nehrinde olduğu fikrini ıon milletleri araımdaki sevgiye 

~l'c!ı:debilir. İngiltere bize teca - kurnazca hitap ile dem ittir ki: 
li z etmedikçe onunla ne Ren neh- - Hepimiz Cerman ırkına men
~ kenarlarında ve ne bMka bir subuz. Alman naziliği lngilterr 

1
.erde çarprşınz. lngiltereden is- ile harbr ırki bir cinayet sayar. Biz 
l~ecek bir şeyirtıiz yoktur. birleşmeliyiz Ye iki mil1et arasın 

1) Muhabir - Hatta müstemleke daki seYki yükselmelidir. 
tila:ak dahi lngiltereden istiyece . Almanyada haiz bulunduğu 

?lız bir şey yok mu'dur? muazzam ıalahiyetlere işaret eden 
d liitıer - Ne müstemleke ve ne muhabirin ıualine Hitler gülümıe· 
e başka bir şey.... mekle mukabele etmit ve demiıti• 

L ~\lhabir 'bundan sonra havr ki: 
°"''°"eti • 1 · b h -Her sene, çıka n fırsatlardan , erı meae esıni mevzuu a - -'bt.' birinden istifade ile tedbirlerimj 
"'' 1t ve M. Hitler büyük bir ıa

Demiryol inıa ve işletmesine 
bu devirlerde hakim olan serına· 
ye ve bilgi, kamilen yabancıya a
ittir. Memleket menabii ve nüfu-
su bu uğurda istismar edilmi§tir. 
Bu devirler, §U yolda safahat arz 
eder: 

1 - Yabancı sermaye ve ya • 

hancı el ile .demiryo]u yapmak ve 
itletmek, 

2 - Yabancı ıermaye ve ya -
hancı bilıi ile yapılan işlere ka· • 
rı!mak. 

Cümhuriyet devrinde devletce 
inşa ettirilmiş ve ettirilmekte ol;n 
bugünkü demiryollarının uzunlu -
ğu 3195 kilometre, muharrik ve 
müteharrik edevat ile beraber 

sarfolunmuı ve olunacak olan 
meblağ 335 milyon lira, demir -
yo1lar i!zerinde aktarılan toprağın 
hacmi 42 buçuk milyon metre mi-
kap, sarfediJen çimento 5 bu -
çuk milyon kilodur. 

Memleketin, aıırlardanberi tabi 
olduğu id·JU'e tekillerinin hiç bi -
~· Mrlr Cleitiı ~'ltiJ•ır:••i JN.Je 

. se,ç.miyen • bu hacimli ve dolgun 
rakamların delalet ettiği mana, 
gene o muhterem Başvekilin, B. 
M. Meclisinin son tatili sırasında 
irat buyurdukları nutuklarında şu 
"Çok m?.'Sraf ve ıabır istiyen ti -

mendifer politikaaı Büyük Millet 
Meclisinin, büyük Türk vatanını 

temellendirmek için aldığı tedbir
lerin başında bulunmaktadır. 

Türkiyenin demir ağla örülme -
si, iktıaadi,· siyast ıahada bütün 
milletin bir tek kaya parçası gibi 
perçinlemesi demektir.,, Sözle

rinden daha veciz, daha şümullü 
olarak ifade edilebilir mi? dilttıiyetle bunda, lnciltere için en· milletin tasvibine göstenne1"i:e· 

llı ~.edilecek hiç bir teY olmadığı· yim. Millet bunları . tasvip veya 
•o ... ı d'kt reddedebilecek vazivettedir. 

Bu iki uıul, imparatorluk dev· 
ri~in bütün demiryol siyasetini 
hüli.sa eder. 

3 - Yabancı ıermaye ve kredi Siyasf ve iktlsadf sahalarda 
eıasları ile yapılan itlere Türk hatlarımizdan istifade \> ~ e ı en ıonra fU izahatı • · 

el'Jııi!tir: J3iz Almanlar, her milletten zi-

})a ~ Aldıtğnnız ted~irler, Avru- yade iyi 'demokratlarız. 
httı ~ı:.asmda d~a.nhkları mel- Muhabir - Siz kaydı hayat 
~ll\ı.devletlerclan mürekkep bir şartiyle mi devlet reisisiniz? 
bit :r içinde bulunmAmızdan vr Hitler - reyiam suretiyle bu · 
~:n gelip de bunlann, kabul e- günkü hükfımet tarzının Cı~ğiştiri-
1~ .;Y ~~~'Iİl talepler serdetme- leceği zamana kadar de\'let rei~· 
~ ı+.ım~linden ileri gelmektedir. kalacağım. 

le Ütt~lı•hır bu sözleri kaydetmek· Muhabir - Son suikastlar hadi
~!, . 'fo edip M. Hitluden na· $esinden sonra nazi fırl<asmm tam 
tf>"tl'iııtı' .A~1ısturyA karııaındaki va· manasiyle miittehit olduğuna e-
l tı• ı "l d min miı-;iniz? ~ t..: : ormuıtur. ı,,. manya ev· 
'~'1' hıı ıualden az çok sinirle- Hitler - Fırka her zamandaıı 

d~rniıtir ki. ziyade ku\'vetli \"C metindir.,, 

ilim k; lunun diha geni' iştirakile Efendiler, 
demiryol ~apmak ve i,letmek. Şunu da 114ve ederim ki, bu dı-rec.e ;\iik-

Bu hal istiklal muharebeleri ve 1" 1' mı'!l:ıi w frdal•!'ırlıkları" vücutlıı. ı:ctırı
len ı•ser, Jllbancı ellerde ldnre olundu. l'n· 

müteakip ıenelere mahsus olup mlnrı da pc~·derpey htlkflmet emrine olarak 
bugün dahi ıon asarı görülür. mUt..."Canls · bir şl'beke haline konulnıuına 

4 - Nihayet Türk para, Türk ı:alışıl:ın demfryollanmızm siyasi ,.e llttıS!lıli 

el, Ti!rk emeğiyle hem yapmak, &:ıhatla müfrit olmalarını ld.'Ulll' edebllmck 
ııakllyntı arttınp hnllmnızın sc~·ahnt hc-

hem iJletmek. ,·eslerini nrttırm!\k, ı,n;\'ll!lşm:ısını te-mln et-
Bu netice ise anc:-k Ct•.mhuri • mekle mllmkUndUr. Bu maksatla demir 

b 
· · f "d" k' 1 yollnrunızm verim knblllyetinl arttırma!; 

yetin arız eyzı ır 1: ~le eser, için aon :ı:am:ııılarda tnrlfcler üzrrlndo nh-

bariy!e nafıa alem;rtle pek kıy -

işte zafer!. nnn t<'dbir \ 'O ltar:ırlnr ele.ha ilk ı:-Unlndı•n 
Bugün açtığımız Elaziz ~ubesi, ltıb:ırc:ı t<",.lrlnl göstcrmeğe b:ışl3mıştır. 

bu zaferin ilk müjdesi olmak iti· Bu tcdblrll'r daha geniş bir zlhııl~·ctte 
t:ıJn·tyc \'e te\'ııl f'dllı-relc ~·olculıık ,.c <'şyu 

~~~ B:z Avusturyaya hücum et
~~ eğ1z: f nkat A vust~u-yalılann 
6ltrı;j·a tle eski rabıta.lanm tesif 
~,~ Çahşmala:rn:ı d~ m:mi ok 
~~$\; Bu . devletler, ayni Irka 
. ~!')~rJ ını!lt'tlerin ya.~'dıkları 
1!~ b· • c araJannda hayali bir ha~ 
ttı,,~:'idhirlerincle1? r .. "vT;lmı~ buha~ 

Farll Ahmet Bey söylUyor mettardır. Sivas Erzuru.m hat-
nal•'lyatıntl.ı b:ı J:ıı. \'mııtaı:ırdıın mUııtııJ:nl 

oln('ak sıırPtt" ucuz, '1nbıık. rnh:ıt Jrldi' ,·e 
g"Cli~lcrin" lnıkAn \'l'rllcrı-ktlr. 

ır-~ rrı... · · 
~t ... r. 

~I • ':1'lb" 
~ h~r · ır - Fakat A ,.,-usturya 

IQ:ı_llı~ı.nıan Almm:ya fü• hir oJ. 
lii~. . l 

r - J 8n<i ser.esine kar1n: 

1\!aliye Vekilin den sonra Elaziz tı ve Malatya iltisakiyle Diyaribe
mcbusu Fazıl Ahmet Bey kürsüye kire varan bu hatt•n son kıs1mla
gelerek bir nutuk sö~ılemiş ve bil- rı Filyos - Erelyi hattır:la ela bu 
hu~a demi~tir ki: zaferin feyizli semereıi görülmek-

"Hayııtımda heyecanlı ve 'eref- te ve bir kaç saate ka~:h=r ihalesi 
H b:r vuifeyi alarnk buraya çık- haberini alacai!ımız Afyon - An
mı' bulunuyorum. Bu şeref demir talya k:smındn rfo tamamiyle ha
yollnrrnm ~elik ko11arını buraya kim bulunm? ktadır. 
b·.d'1r uzatan Ct•"• 'mriyet idare •1 CUmhurlyet demiryolu siya· 
sinin parlak zaferi karşısında bu.i•~tlnde muvaffakıyetin s1rra , , . . ı Efenc111er, 
•Unmaktz-n ılerı gelıyor., .. · c Bu in~ı'"tır~ nrflc'Cyı ···lfttRI ~400 ku' \T.t 

Bugiln husul bulmak ,yolunu tutmu'l olan 
bu lmldinı isi'. dcmlryolıı inşasını dnhlll "I· 
~ a!Wtln en lı3tınıı koyan çok in~ metli Bııo;· 

\'oklllml7. İsmet Paş:ı H:ızrctlerlnln bu slyıı

aettekl 1!1rnrlannm ııe derece lsabeUI. demir 
)'ollarmın memlcketlmlulo yalnız 'atan mU
d:ıfn:ıııın1 değil, ıı~ nl 7.am.ınd:ı lldı ndi refah 
\'il lnki,afı da ternln t'dt'ceğlnl parlak hlr 
ıı;urettf' lııbat etmls olacaldır. Milli menfa
atleri glSrllıt 'e Sl'7.lşt4'1ff habt'tl ,.e tatblkat
tnlıl s:ırsılma7. a7.mlyle bir kaç sene e,·,·eı 

hayal ol:ın bıı s:ınılctl huglin hakikat ııahn

hnırına ula~tıran muhterem Baş\'l'kll r:ı .. a 
J!a7.rtlrrlne "" ha~ ırh n"ış N"!!ml f'snııııınıfa 
hrr blrlnh:ln n~ rı RJ rı mlinı,f'rlh ,.o ınütc-

Maliye Veklllnln n'8tlcu 
Ali Beyin nutkundan sonra Ma

liye Vekili, mebusumuz Fuat Bey 
kiiriisye gelerek şu nutku irat et
mişlerdir: 

Aziz yurtatılarım; 

Cumhuriyetin ve onuiı baniıi 

olan büyük §eflerimizin, aziz va·· 
tanımızın mu haf aza ve imarını 
miUetimizin birliği ve yükselmesi 
gibi yükıek gayelerin~ ulattıran 

bu büyük eserin bir kolu buıün 
Elizize uzanmıı oluyor. Bunun 
için çok kıymetli hatıraları Y&f&• 

tan güzel Elizizin ve çalıfkan El• 
azizlilerin bu büyük hadiseden 
hi~settikleri ıevinç ve heyecanı en 
derin manasiyle yaf&dığım bu 
anda hepinizi ve bütün Tfük va• 
tanclaşlarım tebrik için buraya 
geJ.miş bulunuyorum., u~u <ı ,un 

KardeJlarım, • 

Şimendiferlerin bir memleket 
için ıiyaseten ne derece mühim, 
memleketin müdaf aaıında ne ka· 
dar büyük ve hayati bir rolü mev· 
cut iıe bu vaaıtanın vatanda!IM" 
arasında teıis ettiği birlik ve hal• 
kın hayat ve refahı üzerinde yap .. 
tığı salP.h ta o mertebe yücedir. 
T.arihte tanlı ve parlak izler hıra• 
kan Türle milletinin bu mazhari • 
yeti, hisaiyat ve emellerindeki bir· 
lik ıayeainde olmuttu. Şimenidfer 
iJte bu birliğin kuvvetlenmesinde 
en büyük bir yardımcıdır. 

Demlryolu, vatandatl•n 
birbirine yakınl••br.r 

Bu \-Urta, btıttln Tataada.flan blrblrlH 
yakla,tıracak, irfan merker.lerlaln toplan• 
malarını kolaylaetıracak, hayat ae\·lyelerlnl 
daha dynde ytik!H'ltettktlr. Vatanm bir 
mıntakaamdakl lhtlya~ mahp1llerden dlğn" 
~hlrlerdekl vatan~larm latlfadealnl t.8ida 
mUmklin ola('.aktır. Mübadele bareke~rl 

f'n seri ve emin bir surette ucuza mal l'dl· 
lecoktlr. Bunun muhakkak bir neticesi de 
vataııcla,lıtrın hayatmda huwle ıttlrecett 

birlik \"e değı,ıkltktlr. • 
FJl.7.lzlllcr, bu aaycbtım nlmetlert ıetlren 

\'&Sıtayı kapalanllcla s&rmekle ııe kadar -
\inııe yeridir. 

A'llz kllrdaelarım, 
Benim M\1ndm ,.e henlm heyeeannn yal• 

nız bu hadleenln ,-atanda,ıarmu bu nimet
lere ka,,.ıturacafmdan detti, ayni uman
da kartımızda canlanan bu büyük ve 'ktt· 
metli ı.·aıııııtnın Ttlrk e-llyle ve Türk hazine-
si, pnraııı ile yapılması, Tilrk çocuklan
nm fen aalıaaınclakl \"arbltmı göaWrmealn
drn \'il Türk milletinin malı bulunmumclan
dır. !Ullletlmlzln göaurWğl bu varlık h4'r 
gUn bir az daha hıımr arttıra.cafına yakm 
bir 1 tek buldu. Güzel vaıannmzın her 
şehrinin bu bUyUk eserinin kollanna batla· 
oııcatına kati imanım \'&rclır. 

F.JA:ılz hayatı için yeni bir lnkıllp ~ 

lang-ıcı, inklpf bat~ olan açdına me
raıılmlnl yaparken Türk milletinin bütün 
\'nrlıl:'ının ,.e bu lllf'yancla bu bUyiik eserin 
mUbdll ohm büyük Reııteumlıunnnoz Gazi 
l\fu!lltafa Kemal Har.retlertnln ytik11ek -m
lıırmı minnet "' tazimle yadet.ıneltl ve 
memlt'krtt c'lcmlr a~larlıı. firmek u.mlnl lcu~ 
\'etlendlrrn bllyilk Ba"''ekil, !~t .Pata Baz
retl!'rine F;lbidill'r namına minnet ve 1Uk· 
ranlanmı nrr.ey1M11P.yl bort bUlrlm." 
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M. Hitler Yugoslavya Avusturya 
ile 

Macaristan ile anlaşmış .• 
Dil Kurultayının top
lanma günü yaklaşıyor 

.,. (Bq tara.tı ı inci aaytf&da) .. ~ 
d ~ıı:r~an aostluğun birdenbire 
:dl 8o liğü ve öldüğünü söyledikten 
1r' ııı ?ıra İt.alyruuıı bugünkü vaziyeti-
·ril· §U §ekil de hulasa e·diyor: 

•cıtt.lya ve Almanya 
it ~a, Almanyanın Brenner 
~d=en mutlaka uzak kalması 

t ~dedir. Hitlerin çengelli haçı, 
~ lln mutlaka uzak kalmalı -

it ~ Bu ç.enaelli haç buralarda 
· '°ııe lleceJc oluna fatizmin ikbali 
rJ ~ Çünkü halyanm zayıf bir 
~ ~ I Yerine kuvvetli bir komtu· 
~ 0 arak ve bu komtu Almanca 
!'ltl~n ve ltalyaya verilen top· 

a• ~ arı geri alacak. bu topraklar 
~etil A~a • ıulh muahedeleri ile 

ıt ~ lllıttı. Duçe ise bu ıulh mua
. ~ea:~erinin küçük itilaf devletleri 

pan bir ıey Yugoılavyanın ondan ~ (Bq tarafı ı inci ııayıfada) 

endite etmemeğe baılamaııdır. anlaşıyor heyeti bugün saat 9 buçukta yeniden 
Burada hakim olan doğru veya ..... (Bq tarafı ı inci aayıfada) toplanacaktır. 

yanht kanaate göre Her Hitler Yu- iıi Kont G. Aponyi da~i ha~ı~. b~- Kurultaya aza olarak iştirak 
goılavya ile anlatmıt ve ona Alp lunmutlur. Bu zat ıoyled~gı hır edeceklerin birinci listesi 

T. D. T. C. umumi katipliğinden: 
1 - 18 - Ağuıtoı - 1934 Cumar. 

teıi günü ıaat 14 te ikinci Türk Dili 
Kurultayı Dolmabahçe ıarayında a -
çılacilktır. 

2 - Kurultaya aza olarak İ§lİrak 
ebnek üzere müracaat edenlerin bi -

dağlarının ltalya hududuna hakim nutukta, kral meıeleıindekı hattı 
Karintian taraflarım vadetmittir. hareketi dolayıaiyle kral taraftar· 
Buna mukabil Yugoslavyanm An- lannın hükUniete yardım edemiye
tluı taraftarlığı kazanılmıt bulu - ceklerini İfaret etmit ve demittir 
nuyor. Bu böyle iıe, "Antl~s,, un ki: "Macar kral taraftarları fITka· 
ltalyaya karıı tehlikesi iki miıli ıı Macaristanda krallık teıiı olun
büyümüf olur. maıı için çalıımağı kendine gaye 

· 'h • · · rinci liıteıi tudur: 
Çeko.lovakya Ve ita.ya ıtti az etmıttir. Yalnız zaman ıh· A bidin Daver, Agah Sırrı Beyler, 

bariyle noktai nazarlar arasında Bundan batka Çekoslovakya Agop Martanyan Efendi, Ahmet, Ah· 
meselesi de var. Çekoslovakyanın fark olabilir. Fakat Macar tahtına. met Hamdi, Ahmet Refik, Aka Gün
hariciye nazırı doktor Beneı bü _ ıon kralın büyük oğlunun gelmesi düz, Ali Canip Beyler, Ali Fuat Pa -
tün Tuna devletlerinin bir fede- huıuıunda herhangi bir ihtilaf şa, Ali Karni, Ali Nüzhet, Ali Riza, 

e b h 1 Ali Yar Beyler, Muallim Aliye Esat 
raıyon te•kil etmeleri lehindedı'r. m vzuu a so amaz.,, 

'J' Hanım, A. Malik, Dr. Nevzat, Dr. A. 
Halbuki Sinyör Mu11olini bu pro- Bundan sonra ıöz alan Macar Süheyl, Adnan, Ahmet Miraç Beyler, 
jenin tamamiyle aleyhindedir. O- magnatlarından Kont Sigray, Ma· Ahter Necmi Hanım, Ali Ulvi, Mira· 

rif Bey, Azize Celal, Hanım, Bekir 
Naki, Bey, Belkis Hanım, Bilgiver 
Battal, Cavit, Celal Aykıroğlu Bey
ler, Cemileİzzet Hanım, Cevat Bey, 
Edip Doğan, Emel Necmi, Etem Bey
ler, Fahriye, Faika, Faika. Fakihe, 
Fakihe Edip Hanımlar, Fehmi Etem, 
Ferhat, Dr. Galip Ata, Gani Beyler, 
Hadiye Nizamettin Hanım, HalCık Şev· 

ki, Hamami zade İhsan, Hamdi, Ha -
san, Sadık, Hasan Tahsin, Hidayet 
Naci Beyler, Hovnan Karakaşyan E
fendi, Hüsniye Faik Hanım, Hüseyin 
Nihal Bey, Hüsniye Hanım, Hüsnü 
Gütekin Bey, Hüviyet Bekir Hanım, 
İbrahim akkı, İsmet, Demir, Dr. Yüz
başı Kenan Beyler, Kevser Hanım, 

Mahmut Cevdet, Mahmut İbrahim, 

Mansur Tekin, Mediha Şükrü, Muni
se, Muzaffer, Münevver Hanımlar, 

Dr. Mehmet Ali, Mustafa Celalettin, 
Mustafa Şakul Beyler, Mübeccel, 
Mü~fika Hanımlar, Naci Emin, Naci 

I nıa tadilini iıtemektedir. 
~Yanm kendisi Hamsburglar 
' •nda ltalyanca konuıan 
~ leketleri geri almu ıçın 

na göre bu te•ebbüı de An•lus caristandaki ağır buhranın yalnız lay Apturrahman, Aptullah, Battal, 
:r :r Kasım Beyler, Naciye, Hadide, Ha-

dereceıinde ltalya için tehlikeli. krallığın iadesi suretiyle kaldınla· Aptulkadir (Hamdizade), Aptülka • 

'İ} ha.y}i uğraımıftı. Kendisi bu 
&. laetin tehlikelerini iyi bilir. Ve 
•qllrı • • 
~ ıçın Almanya ile komıu ol-

O an endite eder. 
~l ha.ide naziliği uzak tutmanın 

\l nedir? 

dir. Çünkü bu sayede Tuna dev - bileceğini söylemittir. Ayni zata dir, Aptülkadir, Avni, Aziz, Muallim 
Baki, Dr.Bedii Şakir, Bekir Sıtkı. Be· 

Jetleri muazam bir devlet ehemmi- göre Macaristan hükumeti de ıon sim Atalay. Bürhan Asaf, Caferoğlu, 
yetini kazanını§ ve Adriyatikte İs- zamanlarda bu meıeleyi daha zi • Ahmet, Celal Nuri, Celal Sahir, Cema-
lav hezemenisini ileriletmit ve mu- yade dikkatle tetkike batlamak ve !ettin Celal, Profesör Cemil, Cemil 
ahedelerde arazi tadilatına niha- bizzat baıvekil M. Gömböt, mem - Beyler, Cemile Hanım, Cemil Sema, 
yet vermit olurlar. leketin yüksek menfaatleri icap Cevat Rüştü, Dr. Cevdet Nasuhi, Di· 

tt. · Ott k 11 "' k b yamandi Keçeoğlu, Edip Serdengeçti, 
ıtalya ve Fran•a e ırırae, onun ra ıgmı a u-

le hazır bulunduğunu söylemittir. Edip Server, Miralay Emin, Enver 
O halde kala kala bir tık kalı- Behnan, Enver Kemal, Esat, Esat 

r_~c; devlet mlaakı yor. o da iki litin hemtirenin, Kont Sigray'in batvekile izafe· Mahmut, Dr. Esat Nurettin Baytar 

rumlar, Nazmi Bey, Nebahat Süley -
man Hanım, Necati, Yüzbaşı Necip 
Beyler, Nedret Hanım, Nevber Ceb -
bar Bey, Nevin, Neyire Adil Hanım -
tar, 1. Niyazi Bey, Nakiye Hanım, 

Nuri, Orhan Haydar, Ömer Asım 

Beyler, Pakize Hanım, M. Rauf, Ra -
sim Sadrettin, Ratip Beyler, Remzi • 
ye, Remziye Hanımlar, Reşit Bey, 
Sabahat Tevfik Hanım, Sabri Bey, 
Saibe Necmi Hanım, Saim Bey. Sai • 

~,~en martta İtalya Avuıturya · F 1 l 1 1 ettiği bu ıözler derin bir akiı yap· Ecı.ref Beyler, Fehamet Hanım, Dr. 
''l yanı ransa i e ta yanın an atma· d 1 :ı me, Saime Hanımlar, Sait Bey, Sema-

ı.... ı."cariıtan bir misak imzala· I d G l d b" 'ht' mıt olmaıına rağmen tekzip e i • Fahrettin Kerim, Miralay Fahri, Fa· -1t 
~, d arı ır. eçen er e ır ı ıyar . . hat, Semiha ulkü, Seniha Avni Ha-r r Bu m • k T... k memıttır ik, Faik Re§it, Faruk, Fazıl Ahmet, 
91 L ' ııa ' nazı ıge ar- ltalyan dı'plomatı bana •u ıo"zlerı· A t ' 1 S f tt. S za· Hu··snu·· Sup qll.. 1 k ·ı hl 'J' vua urya ve Macar ba9ve· Ferit Aseo, Ferit Zühtü Beyler, Fet- nım ar, ey e ın, e 1 

• -
l, ... nı &ca ıı a arın en zayı- ·· ] d' Ş h 1 ~1 O h B '1111? H ıoy e ı: klller·ı sı U U 1 biye Hanım, Fikret Haşmet, Filorina- hi, Süreyya, am a og u r an ey-
i .. ·• atta b · k gur f yor ar ~ ı_. u mısa onu yapan- "Gençligı"''mizde ltalyaın muaz- lı Nazım, Fuat İhsan, Fuat Naili, Fu· ler, Muallim Şöhret, Şükriye Hanım· 
t.. oıle hoın t t · t' ç·· .,. Peıte, 11 (A.A.) - Avusturya 
~ ı.. u e memıf ır. un • zam bir devlet pa'"·esine yu·'kself- at Ziya Beyler, Güzide Hikmet Ha - lar, Tahsin, Tarik, Halit, Tayfur 

Necmi Beyler, Türkan, Şeref Hanım. 
Vahit, Zahir Sıtkı Beyler, Zebercet ~""flearı'st b · kt h k " batvekili M. Schuıchni0g dün bu- · H H.. ·· H N ·h' an u mısa an a - k . k . . A • nım, H. Avnı. . usnu, . ezı ı, 

e • 'f rne içın çalıştı ·. Onun ıçın v- 1 · M G b" ·ı ~- · tıti ade edemediğini, Avus - raya ge mıt ve . öm Of ı e u· Hacı Adil, Hakkı, Hakkı Süha Bey-

~
~anın ondan daha çok fazla is· ~~anın büyük . devlctl:rin~en zun bir mülakatta bulunmuştur. ler, Hakkı Şinasi Paşa Hz., Hakkı 

de ettiğini ileri sürerek hoş· bırıyle ~nla.s~1ıak ıcap _cdiy?rdu. Gazetelere beyanatında M. Schu- Tarik, Halil Nimetullah, Muallim Ha
. Utluğu göstermektedir. Bu Franşa ıle mı, Almanya ıle mı an - ıchnigg: lit, Halis Hamit Zübeyr, Hasan Ali 

'••ak bir feyi temin etmedjğine )şşa.c~td~. BunU"1 iizerinpe aeı;ıe- "Ho.._.1._ ,....... ..a.ilıiillCiJ Beyler. Muallim Hasane Hanım, Ha-
t6re ne I k? }erce dü~Undük. Derken Fransa temi Senih, Haydar, Hayrettliı Ma , 

yapı aca . .. Avusturya ile müstakil Macaristan Hıfzırrahman Ra§it, Hikmet Turhan, 
"•tu t k Tunusu ilhak etti. Halbuki Tunus, araaında hilhasaa doıtluk ve iktı - Hilmi, Hilmi Naili. Hullısi Erdoğan, 

Hanım, Zeki Ömer Bey, Zekiye, Zer
rin Necmi Hanımlar, Ziya Bey . 

4 - Bu iki listede adlan yazılı zat· 
--..:u,~~ 
den itibaren her sün ıaat 10 dan ız 
ye kadar Dolmabahçede Milli Saray
lar müdürlüğü daireıinde açılan da • b ryayı bltaraflaf 1rma b' · '"nış· lemen1ı'z ı"çı'n la" zrmdı. b ı k I k N k M ouna k b' k r 1 ·ı . ızım gç ıat ağ arını il 1 aıtırma br., Hüseyin Kazım, Hüseyin amı . U· 

~lttıekt adr!ı ırBço 1 P anb~~ 1 ~r~ Bunun üzerine 1882 de Almanya demittir. allim Hüseyin Nazmi, Hüsnü Hamit, vetiye dağıtma merkezine müracaat· 
.\"'. e ır. un ann ırıncısı . . 'f k tt'k B İbrahim, İbrahim Necmi, İhsan, İhsan, la kartlannı aldırmalan rica olunur. 
·"•hırya b't f b' 1 k t ve Avusturya ıle ıttı a e ı ·. u Neıredilen reımi bir tebliğde 

~))llıa.ktrryı Fıkartab ırl~em e e gün, Fransanm bizimle dost ol- de: İshak, İshak Refet, İsmail Habip, ls-
'i\ı "" · a a u p anm men· • f b 

1
. d. mail Hakkı, İsmail Hikmet, İzmirli 

._f "ranaa olduğu için ltalya ta - ması için yeni bır ırsat e ır ı. "liri devlet adamı Avusturya ile İsmail Hakkı. İzzet Melih, İzzet Ul-
~111da.n füphe ile karıılanmakta- Fakat Fransanm bu dıostluğu ka- Macaristam alakadar eden bütün vi, Kadri, İbrahim, Kara Oğuz Bey
bi' Sonra Avusturyanın bitaraf zanması, bedel venneğe hazırlan- meıelelerde tam bir fikir birliği ler, Katime Hanım. Kazım Nami, Ka-
a: .. llıeın}eket ıayılmaaı ltalyanın ması laznn'dır.,, görmütlerdir.,, denilmektedir. zım Sevinç, Dr. Kemal Cenap, Kc--

S - Aza ve dinleyicilerin adlan 
bundan ıonra da her gün liste halin
de neıredilecektir. Bu liatelerde adla
rı çıkanlar da ıene Dağıtma merke· 
zinden kartlannı alabileceklerdir. 

"l\n J mal Emin, Mühendis Kemal, Lokman, 
1:..

1
• er geçidi üzerindeki vaziye- Daha genç talyanlar, Hitlerin M. Schuıchnicrcr aktamleyı'n ~ laa. •• Kemalettin Riza, Dr. Kerim. Kerim k l ld tt ! 

~ ~ f.a .uğratır: Halbuki ~tal- ltalyayı Fransanın kollarına hı- tayyare ile Viyanaya dönmüttür. İhsan. Lfitfi Müfit. M. Behçet, M. Kurakhk, urt arı çı ır 1 

'i dını zayıf Avusturya cum - raktığını söylüyorlar. Fakat hal- iyi malumat alan mahafile göre Baha Beyler. Hankow, 11 (A.A.) - Kurak· 
'1t'~i~in hamisi vaziyetinde tut- yanların çoğu, eski diplomat gibi M. Schuschnigg ve M. Gömböt ıık Kurultayda daimi dinleylcller Irk yüzünden Hupet vilayetinin 
' atıyor. düıünmekte ve ltalya .. imtiyazlar ıık görütmiye ve gayet samimi tef- 3 _ Kurultaya daimi dinleyici o· dağlarında bulunan aç kurtlar a· 
~~rya~Macarlatan blrll§I ve müıaadeler ister,, demektedir. :'!'iki meıaide bulunmıya karar ve" larak iıtirak etmek üzere müracaat !ağılara inmektedir. Her gece, 

'·ı,- ide Avusturya ile Macaris- !tayanın istediği Trablusgarp mi,Ierdir. edenlerin birinci liıtesi ıudur:. birçok çiftçiler, kurtların hücum· 
~dtrleıtirip batına Hamsburg ile Tunus hududunda Tibeıti saha- Avuaturya-Macarlstan an· Adnan Cahit, Adn.~~ Azmı. Ah. - larına maruz kalmaktadır. Söylen-
\i....."11~111a mensup birini mi ge - aından ibaret değildir. lafmaaı Jcartıaında Almanya met Hamit, Ahmet Mufıt, A. İ7.zet:ın, dig~ine göre, timdiye kadar kurt-
_,~ ? . Ali Kazım, Ali Sırrı Beyler. Alıye ,t.1" Fakat buna karşı da du - ltalya, Afrikanın ortasındaki Berlın, 11 (A.A.A.) - Havas (M 11. ) Aliye Hanım, A· lar, 11 kitiyi yemi!lerdir. 
'-ı~rt.1- b' • b'ld' . Hanım ua ım , 
~,~~m~i~~~d~M• ~~llinen~m~~~ru~~ ~anu~lım ı m~: ---------------------------~~ 
~e !,_ nıuahedenin tadili le- yalnız Fransaya açık olan Orta Bazı Berlin gazeteleri, M. Schu- =--------------~-:":"-:-'"7:-:-~---
~li ~bar bağmyor. Sinyör Afrika ticaretini paylaşmakiıti· ıchnigg'in, Peıte ziyaretini dik- letanbul Beledlyesl 116.nları 
~tıı.de bu tadilin lehinde ol- yor. İtalya bundan ba§ka Tunus. katle takip etmektedir. Galatada Yüksek Kaldırımda Kuledibinde kiin arsa kiraya 
~d &?•termiıti. Fakat hali- taki vatandatlarının daima hal- "Boeraen Zeitung,, gazeteıi, A- Yerilmek üure müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar teraiti 
~~~ Sınyör Muasoliniye müza- yan kalmalarını, Tunus piyasala. vuıturya başvekilinin Avuıturya anlamak üzere her gün, müzayedeye girmek için de 13,5 liralık 
... ~ ecek bir kimse kalmadı. rmın halyan ihracatına açık tutul- Macaristan anlatmaaı çerçevesi teminat akçesi makbuzu ile 2918/934 Çarıamba günü ~aat 1~ de 
~. ~lınanya ile ltalya bozuş · maıını istiyor. Bu da Fransanın dahilinde umumi vaziyet hakkın- kadar Beyoğlu kaymakamlığı ve B. Şubesi EncDmenıne mura• 
~W..·_ · iktııadi ıiyaıetini değİflİrmeıini da görüttüğünü aöylemektedir. caatları. (4675) 

'~·l"lll'rların iadesine gelin- istilzam eder. Habıburgların tekrar tahta ge· 
h Jlabıburglara kar•ı bir b' 

1
. t' ·1 1 · h kk nda b t Darüliceze i,.in lüzumu olan 2000 kilo kuru üzüm ve 12,000 kilo 

,..__ s ltalyanın istekleri uzun ır ıs· ırı me erı a ı ' u gaze e, ,. k l T 
-,111uyor. Sebebi Araidük b 1 M A t r B k'll . kuru ıogv an kapalı zarfla ayrı, ayr1 münakaaaya onu ınuıtur. a-

~-... - le te,kil ediyor. Fransa, un arı acar ve vuı u ya atve ı erı- M d l 
\.. ~ ... a~_nlerde tahtına oturur . hl.k l' b' t bb.. . . ·1 Jip olanlar şartname almak üzere Levazı.m ü. ür ilğtine m. üra·c· aat ., .._ - I müzakere esası olarak dahi kabul nın te ı e ı ır eıe use gırıtı - ki f d l k b d l d 

~'h.....l·· • ".ttıtlig"'i kaldıracag"'ını d h k k d'kl . etmeli, münakasaya girmek için de te ı e ı ece c e .•n yuz .e 
"4dtu u ıatırdat edeceg"'ı'nı' so··yle _ etmiyor. ltalyada hiasolunduğu - me en are ete arar ver ı erı - k k f d' yedi bnçug· u niıbetinde teminat makbuz veya me tubu ıle te lı 

"' 8 lk na göre Fransa, hiç bir zaman ken· ni zannetmekte ır. Ü t 5 k d D . • E ~ i~ e i bu sözlere fazla e- mektuplarını :i/9N34 pazartesi gün aaa 1 e a ar aımı n-
~ .:t "errnek doğru değildir. di kuvvetini bugünkü kada~ ~s- Avusturya batvekll muavini cümene vermelidirler. (4674) 
f~ l._ )'~ ?.tto tahta oturduktan setmemiştir. Çünkü bu sıra a 1- Kral taraftarı ......................................................................................... . 

""- •oı .. . . v manya ektiği hataların verdiği y· 11 (AA) N meaeleıi değil, bir Avrupa meıe- tinin yeniden kalkınmaıına ıar-
b. Ctk unu yerme getırmege mahsulü biçmekle meşguldür. Ch ı~alna, h b.'. :1 - ewls 

\.. Cl\ı1'\ı~~ olurıa? ronıc e mu a ırı ı e yapmıf 0 • lesidir. Büyük devletler buna mü- fetmeliyiz." 
~!a beraber Avusturya ile O halde Hitler diktatörlüğünün, duğu bir görütme eınaıında aaade etmiyeceklerdir. Bu fikir 1- Prens, Avuıturya halkının yüz· 
~'tlrn hirleımeıi ltalya için inkişafları ne olacak? Prenı Starhenberg demiştir ki: talyarun hiç le hoşuna gitmiye • de 95 inin, soıyaliıt ve komüniıt-
.""-'lf~ he Macariatanın birleş· "Duçe,, korkunç bir hattı hare· "- Ben ,ahıen kral tarafta- mektedir. Şimdi bir takım mace· ler de dahil oldukları halde, 
"-ı dalıa az tehlikelidir. ket tutmamak için ne yapacak? rıyım. Fakat Habıbourgluların ralara giremeyiz. Küçük itilafı eğer bir tercih yapmak icap ebe, 
~- Ve Yugoslvya Bütün ltalyayr bugün bu muam- tekrar tahta geçmeleri kabil de - darıltmak istemiyoruz. Bütün bir Habsbourg'u bir Hitlere tercih 

'-' tehtikeıini iki kat ya· ma meşgul ediyor!,, ğildir. Çünkü bu bir Avusturya gayretlerimizin Avusturya devle • edeceklerini de ilave ebni9tir. 
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50 

150 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
30 
30 
30 
50 
30 

100 
30 
!iO 
30 

100 
150 
:lO 
30 

100 
500 

30 
30 
30 
30 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
30 

150 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
50 

100 
100 
30 

No. 
263 
283 
318 
344 
415 
571 
622 
656 
688 
702 
774 
777 
871 
953 
967 

1004 
17 

23 1 41 
49 
76 

498 
537 
593 
669 
725 
740 
8l:J 
912 
945 
957 

203?. 
65 

174 
112 
275 
374 
385 
428 
445 
462 
516 
522 
539 
558 
588 
590 
622 
724 
735 
737 
812 
831 
843 

3208 
234 

Lira 
50 

2000 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

150 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 

100 
~o 

50 
50 
30 
50 
30 
50 
30 

'- . . . ._ . ~ ·~ . . 

No. 
307 
350 
354 
368 
419 
474 
536 
614 
617 
695 
713 
i50 
774 
797 
825 
929 
956 
961 
972 

4024 
63 

116 
170 
225 
283 
315 
444 
445 
466 
489 
502 
515 
546 
549 
584 
608 
659 
801 
879 
988 

5040 
73 

160 
312 
322 
371 
391 
443 
451 
658 
683 
720 
771 
809 
822 

Lira No. Lira 
50 863 30 
50 901 50 
30 . 6004 100 
30 53 30 
50 80 100 
50 195 30 
50 269 30 
30 270 50 
50 357 50 
30 418 100 
30 539 30 
50 546 50 
50 669 50 
30 671 50 
30 737 30 
30 766 30 

100 791 150 
30 941 30 
30 7044 30 
30 45 3000 
30 52 50 
30 77 30 
30 125 150 
30 141 30 
30 166 50 
30 247 500 
50 266 30 
50 268 100 

100 314 30 
50 327 100 

150 335 150 
30 369 30 
50 418 50 
50 484 50 

500 529 30 
50 719 30 
30 721 100 
50 731 50 

150 793 500 
30 821 50 
50 834 50 
50 924 50 
30 8002 50 
30 86 50 
30 146 50 

100 149 30 
50 172 50 
30 177 30 

100 210 30 
30 234 50 
50 245 30 
30 258 50 
30 359 30 
30 408 50 

150 468 30 
50 537 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

5000 metro Salaşpur : 
. 

2000 kilo Arpa 
2000 ,, Kuru ot 
1000 .. Saman 
SOOo ,, Pirinç 

10000 ., Şeker 

13 Ağustos 1934 paurtcıi günü saat 
'14 de pazarlıkla 

13 Ağustos l 934 pazartesi günü ~aat 
15 de pazarlıkla 

14 Ağuı'oı 1934 Salı .... gunu saat 
14 de pazarlıkla 

14 Ağustos 1934 Salı günü saat 
15 de pazarlıkla . 

Deaiı Levazım ihtiyacı için lüzumu olan yukarıda cins ve 

miktarı yazılı altı !<alem eşya hizaluında yazılı gün ve saatlerde 
pazarlıkla alınacaktır. Şartnamelerini görmek isteyenler her gün 

ve pa11rlığ11 gireceklerin de o gün ve saatlerde munkkat temi-

natlarile birlikte Komisyona müracaatları \4514) 

lstanbul mıntaka san'at mektebi 
müdürlüğünden: 

934-935 ders senesi için mektcbimize ahnacak talebenin 
kaydına baılanmııtır. Aşağıda yazılı v.:saikle birlikte bir istida 
ile müracaat edilecektir. 

A - Nufus tezkeresi 41Talebenin yaşı on üçten kliçük ve 
on yediden büyiik o!mıyacaktır. 

B - ilk mektep şahadetnameıinin aslı. 
C - Aşı ,ahadetnamesi. . 

D - Dört tane kartonsuı nıika foto~rafı. 
E - Müracaat ve kayıt müddeti ı 8. 8. 934 günO akşamına 

kadardar. Müsabaka i mtihanı 20/8/934 tarihinde yapılacaktır. 
(4525) 

. 
No. Lira No. Lira No. 
768 50 195 50 191 
782 30 224 30 219 
788 30 278 50 230 
806 30 369 30 239 
881 50 377 50 260 
940 30 415 30 307 

9012 50 443 30 480 
18 30 482 30 511 
78 30 542 500 659 1 

125 50 606 30 768 
226 50 620 30 844 1 

50 631 50 850 1 
482 100 . 886 

. . 
Lira No. Lira 

30 843 100 
30 849 50 

150 903 100 
30 970 100 

500 988 30 
30 17053 30 
50 88 50 
30 89 30 
50 140 30 
30 166 30 
50 281 100 
30 296 30 

500 297 50 

No. 
373 
491 
567 
598 
674 
895 
934 
948 

20037 
44 
91 

114 
118 

Lira 
100 
100 
100 
150 
50 

100 
30 
30 
30 
30 

150 
30 
30 

9 
9 
9 260 1 

150 868 
586 50 909 1000 911 30 349 30 120 500 230 
554 150 912 50 914 
606 30 956 30 944 
614 30 989 500 955 
636 30 995 30 15020 
650 100 998 30 96 
712 25000 ~ 12021 50 124 
786 30 318 30 150 
856 50 399 30 183 
882 50 435 30 213 
911 100 449 30 303 
919 50 519 30 307 
937 500 538 1 

30 339 
958 150 561 30 419 

10021 30 694 30 447 
25 50 702 30 501 
72 30 719 100 593 

111 30 758 50 599 
136 50 784 30 603 
265 150 899 50 631 
278 150 965 30 717 
336 13175 30 763 30 377 50 781 
389 30 206 

30 902 434 30 241 

445 50 245 50 927 

505 30 319 50 932 

525 30 363 100 953 

591 30 391 30 16039 
764 50 461 500 71 

792 150 470 30 209 
793 30 572 30 260 
827 500 622 100 367 
845 4000 647 100 403 
928 50 804 30 469 
930 30 831 100 479 
932 50 855 30 568 
990 50 895 50 ı 591 

11019 1000 913 30 597 
93 100 14063 30 606 
94 50 97 30 612 

113 30 159 50 636 
30 737 

30 369 30 
30 481 50 
50 502 30 

150 560 150 
50 577 100 
50 610 100 
50 737 30 
50 779 30 
30 797 30 
30 803 50 
30 840 100 

150 868 30 
30 899 100 
30 916 100 
30 932 30 
30 957 30 
50 971 50 
30 980 30 
30 987 150 
30 18029 30 
30 88 30 
50 161 30 
30 316 50 
50 362 100 
50 380 30 
50 390 30 

150 397 30 
30 421 50 

150 513 100 
30 576 50 
30 607 50 
30 755 50 
30 843 30 
30 973 150 

150 19003 150 
100 156 30 
50 175 50 
30 194 30 
30 251 30 

100 345 50 
30 371 

141 
162 
207 
253 
348 
416 
557 
602 
684 
741 
779 
887 
950 

21057 
64 

189 
217 
222 
254 
275 
331 
401 
424 
441 
448 
453 
563 
625 
627 
639 
683 
727 
736 
851 
857 

22099 
160 
302 
338 
377 

30 
30 
50 
50 
30 

1000 
590 

30 
50 
30 

100 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
100 
30 
50 
50 
50 
30 

500 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 

1 
1 
1 

9 
9 
9 
9 

, ..................................... ~, 

san'at mekteb1 
Istanbul Harici Askeriı 1 Istanbul mıntaka 

Kıtaat ilanları miidiirliig" Ünden: 
·o' 

Hava ihtiyacı için 24.900 934-935 deu ıcnui için Ankara inşaat usta mr1't.e~Jı 
kilo muhtelif renkte kanat talebe alınacaktır • . Aıağıda yuılı vesaikle birlikle ve bir 11 

boyası 23/ 8/ 934 perşembe ile müracaat edilecektir. " ~ 
günü saat 10,5 da Ankara A - Nufus tezkuesi "Talebenin yaşı on üçten küçD 
1\1. 1\1. Vekaleti Satınalma on yediden büyük olmıyacıktır. ,, 
Komisyonunca pazarlıkla sa- .. B - ilk mektep tahadetnames inin as'ı. 
tın alınacaktır. Taliplerin C - Aşı şahadetnamesi. . 
şartnamesini görmek için D - Dört tane kartonsuz vesika fotografı. ~1~ 
her gün ve pazarlığa girişe· E - Müracaat ve kayıt müddeti 18. 8. 934 glinO alet•,; 
ceklerin mezkftr komisyona kadardır. Müsabaka i mtihanı 20. 8. 9j4 \arininde yapılacaktır· 

miiracaatıarr. ~ ,•e~ 
(75) (4653) Sıhhat ve içtimai muavenet vek~ ; 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür,ül""l 
Ttpebn,ı Belediye Bahçes=nde ı; ört ka 'em itlifıfAr malzemesi şartrmui mucıbince ,çılı J 
.ŞEHIR TIY ATRQSU na~asaya Lonulrruıtur. MOnakasa 25Ağustos1934 tarihine ıııilf'~ 

San'atkir!arı tara fın "'a n f• 
Cu:nartesi günü saat on dörtte Galata'da Kara Mutt• .~~ 

Pazar günü 

ak taını 

saat 21 de 

Lüküs 
Hayat 

3 Perde 

hı:n~ul 8ılldiqni ş~ 
SthirTiyafrosu so!~~ğıoda lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde ~ottur"'!~ 

I ııııııııııııııı . kom .s ı;onda yapıh: cağından isteyenlerin şutnamelerirıı .. ~c1ıOt 
üzere An'<ara'da Hudut ve Sıthiller Sıhhat Umun Mu bl~( 

il il 
Ayniyat l'lu~as bi Mu'ullüğünc veya mezkur Merkez B••~sı ı 
tine müracaatları. ,!7' 

ıııİİıuı Tahlisiye umum müdürlüğünde~~ 
yazan : Ekrem Reş t Z ld k k ' f b d ı · 22 7 ı · 6 k "b l 1'P .i 
B St , C 1 R . ongu a ta cşı e e ı . 78 ıra 1 uruştan ı are 1 ..ıııı• 

e e ı eyen : emı eş ı t . • • • • .. 
0

paJ" i' 
Havalar yağmurlu olduğu takdirde ·tahhsıye bınası ınşaah, kapalı zarf usuhle munakasaya k . ,t,,ı / 

temsiller kıtlık sahnede vcrilecrktir. 18 Ağustos 934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 de 1"
1 

f'r , 
. ·1' ~(' 

İstanbul, Bebek, Şişl i cihetleri kılınacağından taliplerin bu baptaki proje ve kc,if cetvelletı . ttte' 
için tramvay temin cdilm i~ti r. meler~ gfüır.ck ü:;ere Galatada Çin'li rıhtım hanındaki id"rt'H 

yeye müracaatla.-ı . ( 4084) 
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Sarbar•sJar : Hayrettin Beyio hükümeti • Hk müıkü1 vaıiyet ·Hızır 
teısin t.ıtblau • S.ı tan Sehme hediyeler göndererek arzı tabiıye ehem· 
mi etı • Y erliler.n haınce tertibatı· HuKO Dömonkadın cezayire hücumu· 
bütün lıpanyol orduıu ve donanmu• tam bozıruna uaradı ve mahveldu-
1.h-.!c reis n intikamı al ndı - Tenesin ıreri alınm•ıı • 1 panyol donan
rn.uınınıo mağlubiyeti • es·r o kadar çoialdı kı abaıiye deaıtıldı 
Krı:>t.'ln!ar kaçmağa tctebb u ı edin"e idama mahkum olduhr Memleket 
Ahmet ior,ülkadı ve Mehmet ibn Alı aruında - ka.ra Hasan - Hay
rettin reiı efyuını ve a lesini alarak cezayiri terketti • Cicel-1514 deki 

() 
vazıyete ücu' • Yeni Gualar 

~!~cllrı şehadetinden sonra, eıki ar· 
, ti~ lirının ınüttefikan , ·erdikleri ka· 

( •tır .. · k d . . · &ıı •cıs ar eıının yerıne geç· 
d • l51S) 
~ ~~-~~-~~....,-
tır. crşeı kalesinden oraya ı;et!rİl · 

'~ 'V,· {~abrieJ Ko1en'in) Cezayirde A· 
ltaı Urk kitabeleri sayfa: 12 

l:ıf lb a burç Şcrşel inşaehu elkaid malı· 
J bill Farisuızeki fi hilafeti! emirül· 

s t~lllrulJah el mücnhid fi sehilüllall 
~<l.., tı 'Yakub Bulend nüma bi tarih: 
tıll ~.İ!tin ve tisa mie (921) 

~ "-• " 1tab · o ~'it.ti cnın bulunduği.l burç 186 
Ştr!:ıştır. Bu kitabeye nazaran 92<+ 
d, L· de '.Mahmut lıin F:!risüzzcki İs· 
I'\ uı~ k;ı• 
"tarrı. ıd var:nış. 

'ttha:o~ .. İshak reis?e arkadaşları· 
\ıı, ~Cti tını 1518 senesi l{Anunusani 
~ ~ l'ıolarak gösteriyor. Oruç bundaıı 
~ t11.1, '?1sendc daha alu ay müdafaa 
~tı~:0.rc tarihi şehadeti 1518 A ğu:>
lt, ~Ilı ıcap ediyor. Fakat gene Gram· 
; 1rı ltir azarı bayramında Orucun yer 

1
3 ~tı •netine uğradığmı t;ısrih etme 

~ı4~i c·· tınusanisi 924 muharreminin 
.~ tın " 
\ t tcııa Unc tesadüf etmesine nazaran 
\11ıic r d.t en erken olarak şevvalin 
'\1~ llıud:r~olunurea Orucun muk:ıvc· 
1 :ı. bhi cu Sekiz buçuk ay olur. Şev 

'Ilı v l'!d .. 
'~d ktıaa • ~ehadeti ihtimaline göre C" 

•~. ~tı l S 18 ı:~m·3j 10 Te~riniev 

Orucun mağlup ve ıehit olması Hızır 
reisi güç vaziyete sokmuştu. Çünkü en 
iyi askerler onunla ıitmiı ve mahvol· 
muştu. Şüpheli müttefikler kendiıinaen 
y~z. çevii"1Di,lerdi. Hızır reis ahalinin 
isyanı, komşularının kendi aleyhinde a· 
yaklanması, Cezayirdeki Türkleri sürüp 

çıkarmak için İspanyolların taarruzları 
gibi üç korkulu ihtimal karıı11nda kal· 
mı,h. Tlemsen ıeferini yapmı' olan la. 
panyol askerlerinin memleketlerine gön· 
d~rilmiş olması tehlikenin en büyüiür.ü 

izale etmit oliluğundan Hızır reiıin ge· 
ı:ıilerine binip l&tanbula gitmek hakkın· 
da biran ic•n aklına ge:en tasavvur ıilin · 

di. Adeti olan -oiuk kanlılıtın• •I· 
dı. ( 1) 

lıpanyolluın Tlemsene taarruzları 

sırala.-ında ŞerşeJ ve Tenea etki ıeyhle· 

rinin emrine girerek isyan et~i·l•rdi. 
Ahmet lbnülkedı. da Kibilileri ayaklan
dırmıştı. Şcrşe? ve T eneı.e asker ıönde
rildi. Siddetle tedip edildiler. Biraz Ç<!· 

tin ol~n Kabililerle uğraşmağa vaziyet 
miisait olmadYiınd~n onlann cezatı baş
ka val.tite bırakıldı. Şehrin harici bu su
retle yatıştırılırken dahilc:!e de Hızır reiı 
ülemayı, murabıtlar~ ziyaret ederek, hi. 
riatiyanlar a!eyhine büyük nümayi,Ier 
yaparak efkin umumiyeyi kaunıyordu. .. 
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Hızır reiıin en çok aıkıldığı meıelc 

ıilah tedariki idi. Tlemsende tekrar hu
kumete geçen Ebu Hammu Milyanaya 
kadar olan garp tarafını zaptetmiı, Ce· 
uyire yaklatmıftı. Hızır reiı kardetı 
0.:::-uç kadar cesur v.a kahraman ve meta· 
neti efkar sahibi olmakla b:raber ıiyaaet 
ve idarede daha kudretli idi. 

Bundan dolayı ağabeyiıinden dahıı 

büyük i,ler yapmağa muvaffak olmut· 
tur. Hızır reiı kendisini kazanılacak he· 
defin ehemmiyeti ni~betinde tehlikey~ 

arzederdi. Bütün havatınca kendisini lü· 
zumsuz o!arak mağlubiyet tehlikesint at · 
mamııtır. L&kin biı· iıin ıelimetine ka· 
ni olarak karar verdikten sonra hiç kim· 
se onun kadar yerinde ve şiddetli darb~ 
vuramazdı. 

Hızır reis uzun düşünen dimağile va· • 
ziyeti muh:\kcme ederek kuv\•etli bir ha· 
nüye dayanmak ihtiyacını buldu. 7.a 
monın en kuvvetli hükümdarı olan kcn· 
di padiıabına müracaata karar verdi. U· 
budiyet ve hürmetini gösteren ve ihtİ· 

yaçlarını anlatan bir mektup gönder· 
di. ( 1) Bu itaatkarlık padi,ahça iyi ka
bul edildi. Ve Sultan Selim murassa, 
şimşir, hil'at, ,.e sanr:ak ile dergahı mu· 
a'.li kullarınd:ın Hacı Hüseyini Hayred· 
din reisin adamlarile Cezayire gönderdi. 
Fakat denizde sekiz Venedik kadırgası 

önlerine cıkarak gemiyi tuttular. Hay
reddin B;yin adamlarını öldürdüler. Ha· 
cı Hüıeyin üç kiti ile kurtulup ( Mc· 
ton) a ve oradan lıtanbula geldi. Venr· 
dik ıefiri sıkıstınlarak gemi geriye ahn · 
dı. Hacı Hü;eyin tekrar hareketi• Ce· 
zayire vaııl oldu. Hayreddin Bey knrşı 
ladı. Divanı toplanJı. At ve ıancaiı hür· 

(i) Haynddin Bey Tunus ve Tlem
sen hükümdarlarının kendisine dü~man 
olduğunu halka anlatarak Osmanlı hii· 
kUmetine tabi olmak mecburiyetini ka· 
bul ettirmiş ve dört gemi donatıp envai 
hediyelerle kırk esir ve dört kaptanı Sui· 
tan Selime mektupla göndermişti. 
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metle kabul etti. Tellal Çıkararak aba · 
liyi topladı v~ vilayetin padişahın oldu· 
ğunu i!an eyledi. ( 1) Hacı Hüıeyini izaz 
ve ikramla lstanbula yolladı. 

En ziyade ihtiyacı olduğunu lıtan 

bula arzetmiı o:duğu ıilah meaeleıini pa· 

diıah halletmiıti. Hayreddine tüfekle 

müsellah ( 2000) asker ( 2) ve tOMU 
gönderildiği gibi gönüllü olarak Ceuyi· 

re gideceklerin yol masraftan hükumetçe 

( 1) Hızır reisin Osmanlı hilkümdarı
na müracaatı tcırihi belli değildir. Eski 
Cenine sararmın yanında vaki (Hayred
din) camisinden sökülüp Cezayir müze
sinde hıfzolunan aşağıdaki kitabeye na· 
zaran Hayreddin Bey 926 da müıtakil· 
di : ( Gabriel Kolen - Cezayir Arap ve 
Türk kitabeleri, sayıla 13) 

Emere bi binai hazel mcscidül müba· 
rek es sultani.il mücahid mevlana Hay
reddin İbnül emirüşıehir elmücahid Ebi 
Yusüf Yakubüt Turki, bi tarihi evayili 
cemaziyel ula min ami sittetüi,ri ve tise 
mie (926) 

( 2) 926 senesi cemaziyelevvel ipti
dası 1520 senesi nisanının yirminıine 
müsadif olup Osmanlı padişahına müra · 
caat bu tarihten sonradır. Müzei huma· 
yun kataloğunda mevcut bir si~kede c_e
zayirde basılan bir parada padıphın ıı
mi mevcut ve tarihi 926 olduğundan mü· 
racaatın 926 senesi isinde ve Cemaziye
lahirla Zilhicce arasında olmaaı lazım 

gelir. Bu kitabede en ziyade nazan dik· 
kati celbeden husus Hızır reisin daha 

(926) tarihinde ve Osmanlı padif&hile 
münasebeti olmayıp kendisine (Sultan) 
denildiği zaman (Hayreddin) ismile a
nıldığıdır. Binaenaleyh Kanuni Sultan 
Süleymanın huzurunda padişahın: (Sen 

memleketin hayırlı evHidısın. seni Hayı 
reddin tesmiye ettim) dediği hakkında 
ki rivayetler doğru değildir. Hmr rch 
garpta Araplarla temas ettikten sonnt bti 
lakabı almııttr. 



·ırpnA ııaqeıeq ını ııq 

•n !UJWO lJq 1:1113 'l!papupazn uıuadaı 
Jfq ll!P ~:ı.<ada aA epUD(Jri aJıawoıpı (8) 
uıua1a1n, epunıo..< (;ınsuvw ıuaa - aıa§ 

-n-v · ıeuo.<nwo.ı1 - nznoızıı> ·ınıc au 
·ıncıqelf vnanz '!P! 'lı:ıcqesel{ J!q lfn5n>1 
;A maJtq•ıınw l!p1!Jn:>ın:> n'{n}I ( t ) _ _ 

·ııiıw5•>t aıat.ıa~ aupn!! 1a..<ıqı:ı1fvw nq 
tıHWff WJW)I uvıo i!Wiaı.J?q •t! ıp•'!muqı 
21a.ra.<!1•'1•I ıuıwwu 'lııtwpıo A. ·.ıaımaz.111 

!"P•ll~! "nlLIW{'l'lu•wtıd a A ·.ıaııp.ııı 
a3 a.<eg U!pa.ı.<•H Jl(a.llit~'I ıaıiwq uıarp 

"'lmuqı !Ja'l•V ·np.ro4!-'!1i•ıapw..<ız !U!1 
. a.<!W1P1P u!l8..<!JPJpAnm nq ınuıanınq 
!!'l•P.'!1 .ıwpWJI( ( 0081) wpuıH.r• ururp•>f 
-mu~ 1 raeıın• ( ı) n11n}I ·npıo ,,.JJ11Anw 
11panu.<oq (•Uv !'198) !!ın• n;wpnw 
:.ınf1•AAn'( Jf!!A!!CI uraıpqmuqı 1HZ!q 
-..ıuas •ıpuftWJI .ıapz .J?q P.purıAoq (•.r 
np»na !!P•A) •Pa?! a!'l!l•'la&waw up 
·•l!l!Cl~ •ıeP 'ili ~pn.ın.< aaı.ıazn ( mq 
•W)I) -<•a •!PP•~•H •ppq nfnpıo Jt!,.1 
•19QI ap JHfJCIW'I l'lqC(V !'198 ap SZ91 

-qiWfJW.mt i!-'!!-1!!-' 8U!-19Z!! .l!AWZ 
·•:> ·p~ uauinm •• .... JtWZ!!W ·ıp91do1 
!aı.ıar•JN :11 ...... pa!J .ıaqwq e.ı•m"!"wz 
·•:) "lp.<n d'"I" J!q !-l!l(ft !U!HUl8Ulf!pa 
l'"l"'I UJU!-181J?W1fl'm dawdı! nq q.<apua 
•WUJa °!1i?m;al e(~Nap ~· •18Jl(;>J 

·•q 1fQ.n J1MA1Uf arııo.nq.na ·.ranna 
'8.<!1f!i •üs VJPpa.ı.(•ff • Jaf!Pp.I ap:> 
•!J RpllllfnpfO ift1UA01f Jf9.l•-'!GQ8 ...... 

·nw •{!q wuı.ıwpıw1v..< uwwwz Jt05 •puwuqı 
u!-lal!wal !nvq aA i!waw1a ınqq a.ııpt 
caıunq apvzıp"}f ·!p.ıaıi!UU!l•• •.ıJ.A•z 

·•::> dı.ıwı.ın>t !U!.ıaıiap.ıv>f u!P ııo5.ı!q uap 
•Upôtll!'flll UU5es mm~ 3A 3:>Uö>J(i! 8.IWIW!( 

· •ı uıuv..<cvdı 1 ı.ı-eıue1dv'I 1uaAa, :ı1dv..( 

" .ı!q Jl(-neunv11 !U!l3.1J3U unwnwn ıp 
·l.Jtmuqı <>p.ıoıauas uos ·np.ro..<ıre.< au!i! 
u!.ıaı>t.ı!U vp :Jtl?J!U !:Jtııpuı.ıupı.ıv upal!.ıaq 

·~a ·np.ıo.<uv !·"'l'Pnı !•ı.1as'10 u!u!ı•qv 
·np .. o..<!pa ı;ı.11.,u uepıpcımuqı ıaır.ıaH 

•rp"V[iıW11wuvn'I .<at .ııq V>fleq uaııı•w 
""'!1i!~ap !Pua1a .ıam.J?.<vza::> ·ma 'PJH 
•l! Q(Z!J:!mpqy !S!3.t U!U!t3;!q1nf (ıwqqy 
!uaa) ·11iı1v5 v.f•uıınq .ıaı'l!Jannm uapuıı 
· !l{•p 1a:ıtaıwaw !'!PtıO)I ·11iıwwwıo ıw 

-rp.ıd 5ıq dw.ınq U!U!l~'l!!I{ lfUWllO 
·11iw.ı.tfn •.fVWJnq ?U!laAAftJf !JfH auat iaq 
.:vpvJf a (SZSl • Zt6) uap (OZSI • LZ6) 
·ıpuv1do1 !•paJ m•.<!11!!'1 wuııı• uıuıJw.ı 

-.<eq •ı!•;tq!n:> U!!l!!S ·rpp .1a11aWJ1RI 
apupıAaJ unun.ınAA•nı ' !p.taA ı•,'!!A 

ııq 'l!!.<nq •Jrıavuo'I u!S! JfaUU!Jo.I 
~U!.ra.( !U!laAAftJI( !A3UWW U!una.<ıww !l•A 

·Aa •!a.ı u!ppe.ı.<•H "!P.ıaıtıw.ıaı•!!• 'l!I 
z!ııaııa.ısq .J?q 11n.<nq :ıt•.ıs.<IUDflW'I o.<ap 
·•J!l'! uvnws.ııJ nq .ı•no..<avdıJ -ıpnpo..< 

-ılıpt5 auıqaı uı.ıal'l.l!!ı apapm.ı•JtWWfw.< 

8A mmnz IJWfJl(Qdd !.l;tJflW 'tlWP aA ıp9'1 
"lf!U._f H-'!IJ a.r!A11za:> '!Ji!wt!1f85 •{83!:) 
•P (OZSI • LZ6) ı~.ı a!ppa.r.<•H - !1•W 
·l)Jf"q apıa:>r.:> uıı~.r a!ppa.ıl•H - V. 

11:1pa aıuı.ıa~•pnm w.<avdıı - ıqıpaı - nrdı! U!1J!WJ1PH 
u"meıı • JPllJ appJ UJPPaLC.H - 11.ın•ı naOJO)I uıuv.&.roeı w.<ıı p 
qy - u.pzd Uf.&9(1JaH - nfnıantzoa • nznJnt aıat.ı;~ aı.nrno.<u11d11 

•p u;çı - munı · uaswaıı - "'..i - pa11a.<ız11A uıuuvıntmo'I uı.ıı.<wz 

·a:> - npunıo upqaı •11U1ttd1•p ...... ,H - znnwı 11.nıno.ıuvd•J Pı•p,uo~ Od 
• 1qıpe1 UJ1UW1IO)I • TIWllJ JW.11(8ı UJ.18Rf'PS • ıp.ıfS a'!AWU:> ep SZ9l 
IJ8J a ppad•H • !Pn•aJ( t.111Jhq QIUlftH •.n11 H 'P11lfl!!UqJ • JaJH 
H znneı aUJ•zn ıp•111oaq1 - p~d ouH tog - !l~.ı1au u11pıp•'('tıuqr 

uıa11•w· DPOJ9.< ıpı• JJ11UH.ıo'I · opıo=>ı:> •t•H aJppaJ4•H :.1•ı•oı•q.1vg 

- ·-
l ll 

,106 
~;-z=:;===---.... ---=================""""=~::--================~====-. 
'""1.c.ii •e Caayirde yeniçerilerin İm· 
\i)"U)anna nail olacakları ilin edilmitti. 

Hıaır reiıin kahramanlıkla yaydmıt 
adına ilin olarak böyle müsaadeler ve 

1iıntiyular" adedi dört bin tüfekli Türk 
,.litima Ceaayire koırnuma aebep ol

du. Bu kanetler tam zamanında geldik· 
~......_ pelr makbule seçtiler. Mevcut
lan ille ünle kaJ'fı koymak için fazla 
bile Wi. 

Sultan Selim Mıımn fethini mütea-
k. valmbalan ba arzı itaatten pek mem
nun olmuıtu. Takdime tam zamanında 
yapılnufb. Çünkü Mıamn ıarp tarafın· 
dan emniyetini haaıl ediyordu. Osman
lı hiikUmetini ıenitleterek en mrinci İs
lam hükumeti haline koyuyordu. Bu va
kanın Şimali Afrika hiikUınetleri üzerin· 
deki tesirleri dahi mühimdi. Tunuı ııul 
tanının Tlemaen hüküındanna yazdığ. 
mektup bunlann dütüncaini ve korku 
sunu ıöıteriyor: (Türklerin Cezayire 
yerle9tiklerini bilininiz. Onlann malik 
olduklan hakimiyet fikri haaebile kom· 
ıuluklan sizin ve bizim için tehlikelidir. 
Batlanndaki Hızır reis ce11ur, müteteb· 
biı Ye ihtirası ufrun:la her teyi fedaya 
hazırclır. Memlekette yerleımeie ve 
kunetlenmete bırakırsak memleketleri
miai iatill edeceği fÜphcıizdir. Henüz 
zamam iken ihtiyaten icap ettirdiği '2d· 
birleri a!maia ıizi davet ediyorum.) Tu
nuı sultanı Beni Hafa hükümdarlarının 

tarihi rolleri •e Tunus ıultanrnrn Mmr· 
la Oıınanblar araamdaki dü9manlıfın 
kalkmuına tnauatu meselesinden dola
yı TGrklerden çekiniyordu. 

AJ.baıDerln aukutuncla Meleke terif
leri o zaman en kunetll islim hükumeti 
olan Tunuaa biat etmitler ve Haremey
nin hamisi tanıımtlar, ve biatnamelcri
ni (857 • 1259) da (Abdülhak bin Se
buayn) ile ıöndermitler, halkın kartı 
ırnda okutmutlardı. Tunus emirine o 

zamana kadar yalnız emir denilirken 
bundan ıonra (Emirülmüminin Muıtan· 

ıır billah) denilmiıti. Daha (652 • 1254) 
de Beni Merin hükumeti Tunuı emirleri
nin ruhani nüfuzunu tanımııtı. ( 1) En· 
dülüı krta11 da bu ruhani nüfuzu kabul 
eylemiıti. Bu nufuzun fili neticesi ıul • 
tanın hutbelerde aöylenmeıi idi. Bu da 
ekseriya menfaatkar bir müdahaneden 
baıka bir fey değildi. 

Fakat Sultan Selim M111rı fethedip 
Mekke terili Ebülberakabn oğlu vasıta· 
ıile Haremeynin anahtarlannr ve ahali· 
nin biabru alarak ııon Abbasi halifesini 
lstanbu'a nakil ve halifeliii zapt ile (Ha· 
lifci Müslimin) tesmiye olunduktan son
ra bu hilafet meselesine .büyük ve husu
ai bir ehemmiyet verdi. Binaenaleyh Tu
r.us hükümdannın Osmanlı padiıahından 
korkmaaında bu dini riyaset ve hilafet 
meselesinin de büyük bir yeri vardı. 

Oamanlıların Afrika siyaıetinde bu 
clü,ünce mühim bir amil olmuıtur. (2) 

Sultan Selimin 926 - 1520 de vefatından 
sonra Kanuni Sultan smeyman da ayni 
yoldan ıitmiıtir. 

Hayreddin Bey Osmanlı padİf8hları 
namına hükumet etmeğe batlvmca aik· 
keyi de o nama kestirmiştir. (3) Hazır 

reiain evnl" tahmin ederek korktaiu 
isyan meselesi bu 11rada oldu. Ceaayir 
limanı küçüktü. ispanya hisarınm top· 
lannın aleti altında idi. Bunun için re· 

isler gemileri Babülvaad ile Vadiimera
ael munıabr ara11ndaki kumlula çekiyor• 
)ardı. Şehir ahalisi civar kabilelerle İl· 
tifak etmitler ve 9ehirde pazar kuruldu-

tu gün Türklerin mahvını k:trarla9t:r
mıtlardı. Şehire yakın ovalarda otura .1 

bu kabileler gizlice ve silahlı olarak te· 

( 1) Ogust Kur 
(2) Ogust Kur 
(3) Müzei humayun meskQkltt Os· 

maniye kataloğu, cilt : 1. sayıfa 256 da 
bir altın sikke vardır. yazısı şudur: Sul
tan Süleyman bin Selim Han darabefi 
Cezayir 926 
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kün ıineaini kabartacak derecede yük 
sektir. 

Morgan, kitabının 257 inci aayıfa11n· 
da demiıtir ki: 

Kendiaini sörmüt ve tannnıt olanla
rın ifadelerine nazaran Oruç reiı vefa • 
tında ( 44) yapnda kadardı. (1) Boyu 
ıon derecede uzun deiilM de sayet se • 
nit yapıb kari bünyeli idi. S.p •• ..u. 
b hemen lunnw ve nuarları ıeriülin'itaf 
cenal ve aletin; burnu roman tanında 
çehrelinin renai heyula e..... ara11ncla 
haddinden ziyade ceıur. kararında ölün-

( ı) Oruç -r~isin vefatında (44) ya
tında tahmini dofru olama.z. Evvelce ita-
ret olunduğu gibi 869 da tevellüdüne gö
re 924 de vefatında elli yaıına yakın idi. 
Orueun ıehit olduğu yer de katı olarak 
maJQm değildir. (Leyn Pol): (Türkler 
iki ıahili tık ve sarp olan bir nehire ye
ti9mitlerdi. Oraamı geç1oeler kurtula
cılclardr. Hatd Oruç maiyetinin yanıi
le geçmi!tİ. Fakat arkada!lannm dUt
manla çarprımakta oldufunu görlince 
tekrar nehri ı~erek kencliıini bvıanın 
orta1111a attı) demittir. (Univen • Ceza
yir) Martin d'Arıonun (30) fersah ka
tmdan aonrı Oruca yetittilini yazıyor. 
Grammon da eliyor ki : EvvelA tulü müd
det doktor (Şov) ve (Haydo) nun ta· 

JAhiyettar ifadelerine güvenilerek Türk
lerin yetitilcliii yer (Rio Salado) olarak 
kabul ediliyordu. Son bir nazariyeye cö
re ite bu feci vakanın mevkii Faa yolu ü
ı:erinde ve CBeni lınaıen) dağının ete
Jindedir. Her iki tez de (Rcvue Afri
cain) ıene: 1860 say. 18. sene: 1878 ıay. 
388) müdafaa edilmittir. 

For Biıe Orucun mahalli febadeti
nin Rio Salado oldup hakkındaki riva
yeti flJIN hayret bularak (battı rüc'ıtı 
keıilmit olan prk tarafına Orucun ıit
meai ınlaplınu. Hakikatte imdat ıel
metini ıırp tarafını çckilmit ve •e (Be· 
ni lznasen) daflarmifa mahvolmuıtur) 
diyor. 
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ceye kadar aabit, cılıccnilp, 
itlere kendini atar, malım 
zatb. Muharebelerin dehtetli 
lerinin ıayri s•manlarda kan -. -'* 
macbiı sibi maiyetinden itaat':,J 
medikçe zalim defildi. Gerek . ~ 
elan, ıenk ukerleri, hizmetçilet' 
ıirleri kendisini aoa derece lflV,pl' 
icarlar ve hürmet ederlerdi. 

Grammon da diyor lci ı 
Bütün tarihler J.irbirindeo t 

naklederek onu ltir haydut ....,ı 
lüki ettiler; halbuki bunun~ 
lrt bir hüküm nadirdir. Onıç tıfı 
llmlıftn cesur bir mücahidi ;di 
nin Ye hükümdannm ditma11l~ 
t• denizlerde mülhit bir ddal 'r .,,J 
kat yapbiı bu cidalde o ~ 
mel kaidelerinden aynlmadı. 
l•d•n ne az ve ne çok uliıll 
tetebbüaleri, emri altında kifl ~ 
kuvvet topr.yıp daha büy~~_i..11 
kıımak imkimnı verince ~ 
mn anarıitinden iıtifade --; f' 
bir imparatorluk kunnaia atıl_~ 
kUmetin denınh olmunu ~ 1 

mak için yepne pn hiriıtitv.""....ı 
hillerden kOTmak oldufu11.-~ 
lara kendi memleketleriadell 'Iİ'J 
yerden erzak ve imdat aJnsals ~ 
nlcmamak için onlara 111ü~-~ 
tüilerinia tahımda büc:nnı ': 
kitı iptidalarda meauclane ;.J
ki aJaletlerin saptı yaband ;:J1 
ri denize doiru 1191Jctırmalı ~ 
recekti. Müttefiklerinin ~' 
ketmeai yüzünclea tehad~ .A 
hizmet •bnİh çalıpnıf ........ 
çok acı teenürlere ıarkettİ-__ ıJ 

Hızır reiı kardetinin ~ 
ne (Ah ltiitün freqiıtanı ~; 
ıem, karcleılerimle ,.ol~I L.11 ' 
nmu alamam) di,.erelr ._.... 

mittir. (1) "' 
(1) Cezayirde Oruç r~ 

tek bir kita~e vardır. Ş 
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Martin d' Arıot Tlemaeni pek sda bir 
•urette kuıattı. Oruç reiı burada pek 

lcat'i Ye kanlı bir müdafaa yaptı. Altı 
•1dan ziyade kaleyi ıece ve ıündüz a
dıın adım müdafaa etti. lstihkimlar düş-
ft\an eline seçince ıehir dahilinde barı
lcatı.r yaparak sokak muharebesi etti. 

8uralan da kaybedince iç kaleye çekildi. 
o .... L d d"~·· t " ~ a osuı u. 

Fakat muharel»e fena ltir tekil aldığı 
"•kit Oruç reiıle berüer gelmiı olan 
1e rı r ı er bırakıp kaçmıılardı. Yalnız beş· 

l'Gt Türle kalmııtı. Hal böyle iken Oruç 

~eı.e düımana meydan okuyor. Fas ıul
llının İmdadını bekliyordu. 

Tlemaen 1ohaliti evlerinin yıkılması· 
..-, kendilerinin top ateıi albnda kalma· ,,_ 
-- eraaklarının ıarf ına ıebep olan o. 

~~ reise kartı hiyanet tertibatı hazırla-
lar. Ramazan bayramı aelmiıti, Oruç· d... .. . . . ._ ba 

nıe!verın camasıne çıaıp yram na 

~1 kılmalı müsaade istediler. ( 1) Bu 
1"i talebi is'11fta bir tehlike tasavvur et· 

lrıiye" • .. d . d' F k )' re11 te mu.aa eyı ver ı. a at 
.::ler iç kalenin dıvarlarından ıeçince 
1-r. oılarının altında sakladıkları silah· 

.ae sdcararak kendilerine eınin ve kıır
~Çe bakan Türk çocuklarına vunnağa 
I laddar. Ani bir hayret aeçire'I' ıui
: derhal palaya 1arılarak ltu hainlere 

tile otel i . b" .. 'd~ ·ı u u cezayı utun fi aeta e ·ıer· ::le baıladılar. Falr~t müdafiler de P.· 

lı. tee kurb'ln venniılerdi. Arbk kalede 

lci~nın..k imkianı kalınamııh. Oruç çe

"~ ek kararını verdi. Düıman orc!uıu· 
to ~•rıp çıkacak ve l&hilde Hızır reiıin 

" et'ec:efi ıemileri ltekliyecelcti. 

._ . Ce~Jeyin maiyetile beraber poterne· 
~ti .. bi . 

rınden çıktı. lıpanyol hatlarını 

ııe ~.11~ Bu cami timdi Franau ha•tanesi-
111;1 ıae . . 
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müıkülitıız seçti. (1) Ve kemali meta· 
netle yola koyuldu. Düıman bu rüc'atın 
farkına ancak bir kaç saat sonra vardı. 

Arkasından süvari müfrezeleri ıaldrrdı. 

Sünriler bu küçük Türle kafile1ine an· 
cak erteıi aktam S.y&li Ma1a zniyeıile 

Rio Salado ıeçidi araımda yetiıtilft'. Be
ni Amir kabilesi mailQp olan tarafa yük
lenmek ve yafma etmek için o civarda 

toplanmıt hekliyordu. Oruç çok yakın
dan sanlmıt olduğunu ve yoldatlann U• 

bimı ıörenk tüibi yavaılatmak için 
yanındaki kıymetli eıyadan bir luımını 
yol üzerine attı. Fakat bu taclbir faide 
vermedi. Takip eden ıüvarilerin Hfln• 
daki Alfereqarcia de Tineo kırk bet ki· 
ti ile hücumu etti. Oruç aui orada ıö· 
züne iliıen bir istihkam harebeıine ıirdi 
ve mukabeleye baıladı. Kanlı ve ümitsiz 
bir cenk oldu. Bütün Türkler döğüıe dö
iü,e birer birer 9ehit oldular. 

Alfrezıalcia Oruç reiıi ıöiıünden 
bir mızrakla yaralıyanılr diitürdüfü hal· 
de kahraman Oruç gene tek lrolile dötü· 
fÜyor ve düımanını elinden yarabyordu. 
Fakat nihayet Alferez'in elile .-hit oldu. 

(Aiultos 1511) Müharek ı.11 Oran" 
ıö~ilnildü. şc;hretli reisin ai71Mki• ol

dufu alhn sırmalı diha eJW ... i ~ole za• 
man (Capade Ba.rbaroxa) unvanile Kor
doda (Sent Jerom) kiluinin huineıin· 
de (2) haJka ıöıteriliyordu. (3) lıte Ce
uyir hükumetinin müe11iıi kahraman 
Oruç reiı bö1le tehit oldu. Hiç bir ev
ladı yoktu. Oruç reilin evuf ve huaiti 
hakkında ecnebilerin tehadeti her Tür· 

( 1) Granunon, Oruç reiıin Bu Ham
munun huinuini beraber abp çıktıfını 
yauyorıa da yatandır. Çünkü (Cezayir -
Univen) uyıfa 66 da Oruç reiı Tlem
ıene ıirerken Ebu Hammunun aerv~ 

ve kadınlan ve çocuklan ile firar ettifiai 
serahaten bildirmektedir. 

(2) Gr.ammon 

(S) Univtn - Ccuyir 
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hire ıirerek aklanacaklar; diğer bir kı· 
ınn da kumluktaki, korsanlann cemile 
rine ateı verecekler ve bu ateıi söndür 
mek için bütün reisler ve Türkler oraya 
kottuktan ıonra ıehrin içinde ıaklı bu
lunanlar kapılan kapıyacaklar, içerde ve 
kuvvetim kalan rüesaya saldmp mahve
deceklerdi. Bu tertibab casuslar Hay
reddin Beye haber vermiı olduklanndan 
bqlıca mürettipler tutuldu. Baılan ıöv · 
delerinden aynlarak sarayın kapmnda 
tethir edildi. Ahalinin kaynaması he
men IÖndü. Bir daha da böyle ayaklan· 
mai• kalluımaclılar. (1) Oruç reisin ıe· 

hadetinden sonra lıpanyollann Tlemıer. 
hükümdarile beraber Cezayire hücumla
rından endite etmekte Hızır reis çok 
haklı idi, ve lıpanyoltar çekilip gidince 

ıeniı bir nef11 alnuıtı. Bunun ıebebi 
lıpan70Uann Kalei Beni Ratit ve Tlem
seade Türk kılıcı ve Türk askerinin ye· 
fitliiini aören aıkerlerinin yılgınh ve 

Gazi Orucun müdafa&11nda verdikleri za· 
yiatla airadıklan zafiyet idi. Fakat O 

ran vaJilile Tleımen hükümdan Türkle
ri Cuayirden çıkarmak kararında muıir 
•• müttefik idiler. 

Şarlbn de Don Dieıo Döveranın 
mailubiyetinin acısını çıkarmak için bir 
.harp yapmaf a tarııftardı; binaenaleyh 

Sicilya hidivi (2) (Huıo de Monkade) a 
Caayirin zaptı için bir ordu tertibini ve 
etki askerlerden mürekkep olmasını em· 
retti. (3) 

Tlemten hükümdarı da karadan hü
cum edecekti. (Monkad) azimli, tecrü 
lteli, ve ltaJyaya büyük hizmetler etmiş 

(1) Grammon 
(2) Viel roi 
(3) Bu ordunun kuvvetini Tuhfetül

kibır (170) gemi yirmi bin cenkçi olup 
Oran'dın dahi S, 4 bin ki§i alındığını 
Grammon (40) gemi ve (5000) askerle 
Monlrade'nin Oran'a gelip oradan da as
ker aldıiını yazıyor. 
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bir zatlı. Kendisıne emrolunan kuvveti 
az zamanda topladı. 1519 senesi tcmmu· 
:ı:unda SiciJyadan kalktı. (1) (Monlrad) a 
(Gonzalvo Marino de Ribera) iımiude 

birisi de ilhak olurunuıtu. Monkad'fa 
bunun arasında ekseriya çıkan ittihat11z
lık seferi berbat etti. Donanma evveli 
Oran'a gitti. Oran valisinin enelce 
Türklerle harbetmit tecrübeli asker
lerden mürekkep kıtalanm Menalkebir
den aldı. Tlemsen ıultanının verecefi 

yerli askerle tevhidi harekat huıu•unu 

Oran'da Marki de Comares'le müzakere 
etti. (2) Fakat bu esnada Moateıanenıı'in 
ıimalindeki Seyret ov&1ında bulunan A
raplara karıı müfreze yollıyarak ıüriile· 
rini aldı. Haydutça ve ıiyasete hiç uy: 
mıyan bu hareketin sonraki itlere gok1 

fena tesirleri oldu. (3) 

(Hugo dö Monkad) Oran'dan yelken 
açarak ağuıto,un orlatına doiru Cua· 
yir limanına girdi ve Harraı ırmağının 

garbinde askerini karaya çıkardı.. Ayni 
zamanda tehrin ıarbinde mevzi tutmak 
üzere de bir müfreze ıönderdi. Bir kaç 
gün ufak çarpıımalarla geçti. Hayred
din reise yapılan teslim teklifi bittabi tid
det ve nefretle reddolundu. 

18 Ağustosta lıpanyollar (Kudiya
tuuabun) mevkiine çıkarak tahkimat 
yapmıı ve bataryalannı kurmuılardı. 

Toplar ateıe batlamakla beraber kıtaat 
hareket için Tlemıen sultanım bekliyor-

lardı. Fakat (Monkad) lıpanyollann 

zorile hükUmete oturtulan Bu Hamnnı· 
nun hiriıtiyanlarla müıtereken iılima 
taarruzunun ahalice nefretle ıörüleceji
ni takdir edemiyordu. Tenes ve Tlem· 
senliler aralanndaki mukavele hilafına 
olarak mallannı yağma eden hiriıtiyan
lar)a beraber harbetmek istemiyorlar, ve 
zorlanınca i1i sürüncemede bırakıyorlar-
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dı. Mor.kad derhal hücum etmek istiyo~ 
fakat muhasaranın idarei aliyesine me· 
mur edilmiı olan topçu kumandanı (de 
Ribera) yerlilerin gelmesini bekli) or· 
du. Altı gün beklediler, kimse gelme-
di. ( 1) 

lspanyollar artık taarruza başladılar. 
iki gün birbiri ardınca yaptıkları hücum

lar dcfolundu. Üçüncü gün Hı;r.ır rei~ 
lapanyolların sahildeki erzak ve mühim
matını yaktım1ak için beş yüz kiıilik bir 
nümayiş yaptı. 

lapanyollar aldandılar. Büyük kuv
vetle bu bet yüz kiıiye hücum için siper. 
lerini bıraktılar. Bu anda bütün Türk 
kuvveti şiddetli bir taarruı:a kalktılar. 
lapanyol ordusu müthiı bir karışıklığa 

uğradı. Katiyen intiı:am kalmadı. Eski 
ve tecrübeli dedikleri askerlerden müte· 

şekkil taburların maneviyatı o kadar ı:o
zuJmuşlu ki bazıla :ı harp etmeden tes· 
!im oluyorlardı. Düşman denize dC1gı u 

•nkıştırılıyordu . 23 Ağustos da 1 ıpar.yol 
lar artık ga1ebeden ,·azgeçerek gemilere 
kaçıp canlarını kurtarmak gayretine rlüş· 
müşlcrdi. Fakat Türk kılıcının yapnma

dıklnrını d~niz tamamlıyordu. 

Miithiş bir fırtına gemil~re binmf'ğİ 

( 1) Tuhfetülkibar bu muharebede 
Tlem en sult:mının karadan geldiğini ve 
Hayreddin reisin ahalinin kadın ve ço
cuklarını siyanet içm Tlcmsen hüküm
darına müracaatlarını tavsiye ederek 
Tlemsen hUkiımdarınm bunları muha· 
cimlerin zararını.lan vikaye ettiğini yazı
yor ve Bızır reisin kuvveti 600 Türkle 
20.000 yerli muavin asker olduğunu söy
Hiyor. Fakat o sıralarda İstanbuldan 
piyade ve topçu kuvveti gelmiş olduğu 

muhakkaktır. Binaenaleyh kuvvetin 
miktannda zuhul vaı dır. Zaten bahsın 
nihayetinde Hayreddin reisin (Hasan) ı 

iki bin Arap ve yedi yüz nefere serdar e
dip Tlcmsenc gönderdi, denilmesi müda
filerin 600_.qs_n j:azla olduğuna dcl~dir.ı 

l!Al!Z:I:) • U:IA!Un (1) 
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•np.ıo.<w? JVS.llJ U!5! !f!lS! !13Jta1waw 

<>A .:ıoA!P"' !'PHH"'l !q!.1 dısd u !'! .ı!q 
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-nno inwunınq ınq.ı;;ıw wsnunı wp.ıvı 

-u11wez '"sa 'td .ıı.<ez;;ı::> ·.ıeınpıo 'l•JJ•A 
·ııuı af;;ıw.ı~pu~p auı.ıaııaw;;ı aA lH>fl!W !P 
•U3>j 'l\?Z !>f! nq !~!113 ll?W!l! U?Aöl8 u!ppa.ı 
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·ı:ı U!AllJ sıa.ı aJ:ıt!>t1!Jd.ıv.I !A!IV U!C{ 1aw 
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-nu.ı t:qup >pwı:;ı ~uvp! al!se11n4 !.t,at•!a.ı 

ıpu:>>t !.l"Pl!qtnf ıı.ıa,( s!a.ı u!ppa.ı.<vH 

-.up.ıvıfıwıın• w.<n.< 
"'t .ı!q !(>öls;:> >ta.ı;ıA:!p '.ı!Pl!!ap Z!tr.l lfWW 
-~es !}(!? >fe.11!'jOI nunu.1nq au!5! u!S! vwaı 
-n öıua:J :>p :>uaıi!w.:ı.;;ıA VJ!l uıq !pa.< .:ıwı 

-ıo.<ucdsı ;u!p:>s;;ı:> uı,puvu!p.ı;ı.:1 '!!Pm.ı 

•!!Pi?. ı.ıepv't u!q ~~ uvpuı.ıe1'1•1h.ı!n am 
~q!)JO)) l~l!llj! 3A .l'e.I!} U~.8 .ı;ıq W.1310 

·.ı;;ıl !P.ı:>A .<a.ı ;;ıu!sawııua1sı a.<p!J 
B.1!( U!q :Z!1A !'l! VW;)I!! U!5! >jli!Wt!"I ZltU!,, 
-wı !U!.lôl(!lS-q.ıas uvpunJnpıo .nrısıqwi 

>t;:>aı3A .ıe.ıvz l!W!(S! ôlA .l!P"'l>fOW !•daq 
uı.ıBıuv1dv11 nq l'l!>fe.:I ·npunınq apumı 

·>jaı >pw.ıaA VJ!( ll!q 2!!•< u!5! u111d•'f (9C) 

>i3.l::>\:>8 .ınwaw .:ııq uvpw.<uwdıı •pw.us 
na •npıo d;ıqas au~apwıa ıa.ı.s;ı;> wuıı•q 
·!l.13~ .ıe.ııl a.\ ıesaJ .:ı!q uı.ıeıunq n!npıo5 

U!.lölfl!la :ı•>tv .:ı ·ıpıııı-!•p l!H :ıııo~ .ı!q aı 

·ıq ö>Jôll!!.13 A ·np.ıo.Cıh1 dnıop :ıpıte ı.ıvı 

uepu!z 'l;>.t~'I U!.ı!.<vza3 ·ııiıwuıı• .ı!H 

OOOC eıue1d11't (9C) •q•p vpnw np.ı•ı 
·ung ·npıo .ı!ı;ı aH !i!'I (009) ı•.ı!WV 

·n1inw.ınıo •4•.ı 

·V>t ıcıwa.8 uepuvwn'I uı,pu•aıp.ıa4 ı•.ı!w 
·v · npınzoq ısvwuvuop ıo.<uvdıı opu!• 
•B:>!}öıU d.111H '!ll"' wn:>nq wuwwi!!Q •q 

·'lı5 uvpuewıı ı•q.ıap s!a.ı JJ7.1ff •!pfa.I a.ı 

zorla§hrıyordu. En 1riizel 1remilerden 
(26) 11 karaya düştü. (4000) kiti bo
ğuldu. Monkad topçusu ve aitrbiını 

kamilen bırakmı,tı. Y aima için her ta-

raftan koıup gelmit olan yerliler hücum 
ediyoı·lardr. lıpanya ordu ve donanma
sı tam bir bozıuna uğradı. Pek azı kur

tulup canını ıemilere attı ve ( l viça • l vi
ıa) limanına varabildi. lıhak l'eİs teslim 
olduğu halde •ehit edilmi, olmasına mu
kabe!eten bütün esirler kılıçtan ıeçirildi. 
Bu :zafer Cezayirlilere Tlemsen mailu
biyetini unutturdu ve Ha)'l'eddin reisin 
nüfu:ıu kardeıi Orucun ,öhretini 1reç· 
ti. (1) 

927 - 1520 baharında Hayreddin reis 
(Tenes) in zaptına bir kuvvet cönderdi. 
Tenes kumandanı İspanyadan imdat iı . 
tedi. On beı gemi yardımlarına ıeldi. 

Hayreddin Bey gönderdiği kuvveti tak
viye için denizden ( 18) gemi yolladr ve 
kendisi karadan hareket etti. Dü,man 
gemilerinden beşi alındı. Kale iııral o · 
lunarak Hayreddin reis Cezayire döndü. 

Bu esnada Hayreddin Beyin cemile · 
ri limanda yatarken (110) parçıt'an mü
rekkep bir İspanyol donanması Arnira: 
F erdinand kumandasında olarak Cezayi· 

(1) [Bu zaferin akebinde alınan ga· 
naimden Hasan Beye biraz at ve sair ie
vazım ve (700) askerle (2000) kadar 
yerli cenksi verilerek Tlemsene doğru 

gönderildi. Tlemsene gidinciye kadar 
bu kuvvet yirmi bine çıktı. Tlemsende 
İspanyolların (3700) muhafızları vardı. 
Bunlardan yedi yüzü ancak hayatını kur
tarıp (Tencs) e kaçtılar. Üç bini kami
lcn kılıçtan geçirildi.] 

Tuhfetülkibar bu vakayı zikredıyor 

ve bundan sonra da Tenes'in fetholduğu
nu yazıyor. Fakat bu hareketlerin bir 
takip olması daha muhtemeldir. ÇilnkU 
sonraki vakalar Tlemsen ve (Teneı) in 
Hayreddin reisin elinde kalmamış oldu· 

ğul)u gö!te._riy~r. , 

-

\ 

J!.(U;):'.) • ll:IA!Un (t) 
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·!a.ı an.:ıo •ı.ıv1un8 ·ıpı• p;.'lsa ıo.<ued 
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·'l•.ıng) u;ıpuı.ıaıs!a.:ı. nıznJUU uıuı.ıup 

• uaıwıoırı •puı.ı•ıe.ııs ôHf"'.ıeqnw n~ 

( l) 'IJilW(8 JôlAAn'I .ı!q 'l!(!i 

•!>f (OOO'OI) a.ıaz!! 31•w1.:ın,o ~•pwn'l!11J 
dv.ıy .ı!q a1awt'll(!1lf aa!.< af! ııdez U!U!1 

·aı•.h uaswaıı 3A i!Wl" WU'f! r.ıwıuo 'fl?.I 

· WZWA •Aıpwzn unzn OIU!'!PölW ı•.ıı? 'VAUWd 

-•ı !u!sawnpa apı;;ı u!amı:reP :ıaııe1waw 

•'f!tlnW U!3! JPWf!qruWZe>f znmu apf!'f 
·•• aA ı-<a,mqaı 'l•:>eıo ap1eq ı.ıapf!1ia1 

-.ıa.< aıı 4dez ıuaswaıı u!-laı:lflnı ta.ıew 
·oo ap !'PVW ıuwpuwwn'I uw.ıo n.fnpıo 

lımuıfıı unanww•H nq3 ·ma :ıa.:ı.<w.I 

~'9lW!l'l?J.!q d1A:•1do1 '10:>ô1A!A aA 3.l!lf«Z 

da daha 600 kİ!İ yolladı. ( 1) Bu ıırada 
Kalei Beni Ra,ide yetiımi! olan Türkler 

kaleyi tutarak bu yerli ve lıpanyol hii· 
cumunu kar,ılamağT daha münasip gör
düler. lıpanyollarla müttefikleri kalenin 

eteiine kadın• yakla~tılar. Fakat &ece 
karanlığında yoldatlar biri baskın yapa-

rak bu senemlerden yedi )'Üzünü öldür
düler ve 100 kİJİ esir aldılar. Kalanlar 

da hezimetlerini haber vermdc için Ora
na koJtular. 

Türkler timali AfrikadaLti umum mu
harebelerinde büyük kuvvetler kullan· 
mamı!lardır, çünkü mevcutları zaten az

dı. Bu defa da Hızır reisin ishak reis 
ve kendi kethüdası lıkender (2) kuman
daıile yolladıiı imdat kuvveti 600 kişi 
idi. 

Kalei Beni RaJitteki bozgunluğu ha

ber alan Marki de Gomarez 2000 A vru
pah ve Ebu Hammunun elile dağıtılan 

külliyetli lspanyol parası sayesinde top· 
Ianan mühim miktarda yerliden mürek· 

kep bir kuvveti Martin d' Argot kuman
daıile KaJei Beni Ra,ide ıevketti. (3) 

Martin d' Argot Kalei Beni Ra,idi 
sardı. ishak reiı ve lskender bir çok 
burçlar yaparak dü,manı çok zayiata uğ-

( 1) Gazevatı Hayreddin Paşa da bu 
kuvvet 1500 zcnberekli küffar ve mal 
kuvvetile Ebu Hammunun topladığı 1 S 

bin yerli diye zikrediliyor. Bu miktarın 
ikinci defa gelen asker olma~ı daha ziya· 
de vakraya mutabıktır. 

(2) Korsikalı bir mühtedi olduğunu 
(Univers - Cezayir) yazıyor. 

(3) Gazevatı Hayreddin Paşada bu 
kuvvetin on bin İspan'yol ve yirmi bin 
yerli olduğu yazılı ise de o miktardaki 
dü§man kuvveti Kalei Beni RaJide değil 
Tlemsene gitmiştir. Zaten Gazcvatta 
Kalei Beni Raşit muhasarasile Tlcmıcn 
muhasarasındaki kuvvetler ve devam 
müddetleri bhlıirin:.. ..ka.mtmlmııtıc 
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·•! !U!(di! 'lu•ıo ın111ou lft!''! ~ 1lfPı 
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rattılar. Fakat kendileri de INr l....r' 
pususunda hayli ıehit verdiler. ~· 
ahali çekilip ıitmiş]erdi. Enak ' 0 

Kale müdafilerinin mncudu zaifl ..... 
1 spanyollar bir laiımla kale ~ 
büyük bir gedik açmı,lardı. 8a ~ 
rağmen kahraman ır.üdafiler .... lıald' 
vprmiyorlardı. Fakat müdllfunnt f//1/1' 
derecesine ıelmi,lerdi. Silala ft .. ,; 
rilc çıkıp Tlemsene ritmelc Jmti1e ....... 
yollara kaleyi vermeii ka ....... .......,. 
Mukavelenin icrasına rehin oa-k flllll" 
lıpanyollara 12 kiti gönderdiler. 1.,,,... 
yollar !artları kabul ettiler. Yo ........ ,,. 
lanıp kaleden çıkmağa batla ....... 1' 
kerin daha yarm çıkmadan ı.,..~ 
çıkanların ellerindeki e,yayı ........ ~ 
kı,arak bir kiıiyi öldürdüklerin~ ...
hal bir taarruz itareti halini alank ..-:--
lspanyollar bu bir avuç kahıaaı':'..~ .J! 
cum ettiler. Yoldatlar da ........-~ 

mecbur kaldılar. Ve düğüıe =' 
fesi ıehit oldular. Tahliye ... 

loponyoll&< t•rof•ndon nam-= ~ 
zulmu' ve Martin d'Argota v_.. ıJ 
hinden batka kimse ıai 

Martin d'Argot burasını (Ba ~M 
nun) muhafazasında bırakanık ~· 
Orana döndü. Bu vaka 1518 ...
nunusanisinin sonunda olmufbL (!) 

Marki dö Gommaret Thmr fi"/ _ ... _.,... 
kolun~cak kuvvetin tertibilli 
d'Arıota havale etti. 

ispanyadan gelen on hin kiti .. 
&'İn (Tafna nehrinin denize ~I!:loôiii~
yer) de karaya çıkarılarak, y 
raber Tlemsen istikametine taJarİI' 
du. Yol da ıene bir çok yağmacı 
bunlara katı~tı. 

( 1) TuhfetUlkibar ve Gaze.,.t 

Beni Ra~it muhasarasının alU •1 
ğünü yazıyorlarsa da böyle olta ._..-........ 

Tlemsenden ve yahut Cezayirclel' 
alması muhakkaktı. Muhald' 
ıilrmemi tir. 
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Devlet Demir yolları llAnlarl \ 
Demiryollarında 

• tenzilat yenı 

K.uru sebze nakliyatı 
t' lS Ağustoı 1934 tarihinden itibaren kuru sebze nakliyat ücretle· 
'~de, •tairda yazılı tadilat yapıl mıttır: 

Ilı - Kuru f aıulya, kuru bezelye, kuru börülce, kuru bakla, kuru 
k ttcirrıek, kuru nohut, kuru soğan "arpacık hariç,, , kuru sarımsak, 
J:' ııı-u bamya, patateı nakliyatı, tam vagon hamuleli olmak şartiyle, 

baremindeki ucuz ücretlere tabi tutulacaktır. 
~'f~ - Bu maddelerin, perakende nakliyat ücretleri de umumi seyri· 
~il ıf ~ uncu tarifenin 1 inci ımıfın dan HI ii.n<:ü sınıfına nakil ve ten· 

edılrniıtir 
~ . 

1 
Seb.w; vel eıeyva nakliyatı 

b - Sebze ve meyva nakh}~ını teıhil i~in 15 ağuıtoı tarihinden iti
rtı~"en rneri olmak üzere tenzilatlı yeni bir ıeyriseri tarife ihdas edil-

1ttir. 

~l ~ - ~u tarifeye göre, bir vagon hamuleıi aıgari be§ ton olmak ve
YaJ u sıklet üzerinden ücret verilm~k §~rtiyle ton ve kilometre haşma 

;rı. 2 kuru! ücret alınacaktır. 
11-l l - Muhtelif nevilerde yat ve rncyva ve ıebzelcrden bir vagon ha
da~ tıi kabul edilecektir. Hamulenin kıımen ambalajlı ve kısmen 

~e olmaıı da caizdir. 
tU 4 -Taın vagon ıevkiyah yapan mal sahipleri, vagonlarda 111 ün
~ırnevki biletini hamil bir mu haf rz bulundurmak hakkım haiz ola· 

ıttrr. 

~.7;- Sebze ve meyvaların perakende nakliyatından da ton ba§ma 
kurut ücret alınacaktır. 

Taze balık ve deniz mahsulatı nakliyatı 
h 1 - Taze balık ve deniz mahıulitı nakliyatında ton ve kilometre 
'tına 1,80 kurut ücret alınacaktır. 

ti 2 - Bu nakliyata ait bot kaplarmahreçlerine parasız iade edilecek· 
t. 

Kuru üzüm nakliyah 
b 15 Aiuıtoı 1934 tarihinden itibaren meri olmak üzere bilumum )\:et Demiryolları ıebekeıi üzerinde icra edilecek kuru üzüm nakli
ı-. •, tam vaıon hamuleai kaydına tabi olmakıızın, aıaiıda yazıh 

U.ddeJ tenzilli tarife tatbik edilecektir: 
b 1 - Şebekenin herhanıi iki iıtaıyonu araıında ton ve kilometre 
•tına 4 kurut. 

~ ~ - Alatehirde'iı lzmire nakledilecek kunı üzümlerden maktuar 
il oaırna 500 kurut. 
~ - Salihliden lmıire nakledilecek kuru Ozilmlerden maktuan ton 

•na 400 kurut. 
lo 4 - Kaaabadan lzmire nakledilecek kuru ilzümlerden maktuar 

il haıına 200 kurut. 
b S - Maniıadan lzmire nakledilecek kuru üzümlerden maktuan to~ 
'trna 180 kurut. • 

lo 6 - Akhiıardan lzmire nakledilecek kuru üzümlerden maktua! 
il haıma 3SO kuruı. . 

kurut tatbih cdilcccklir. 

Tt:!J O KiVE 

ltRAAT 
6ANKA51 

firS# • 

lon'1'o_ Kırkaiaçt~n lzmire nakledilecek kuru üzümlerden 
Tatbikat tartları hakkında malumat almak için 10 ağustos 1934 ta-

maktuan 'h" d . 'b . t 1 .. . d'l . . l ( 5 ) . rı ın en ılı aren ıs asyon ara muracaat e ı mesı rıca o unur. 4 17 
Den i-z. y o 11 arı 

--
aırna 425 kurut. 

b,
1
8 

- Somadan lzmire nakledilecek kuru üzümlerden maktuan ton ' Tuğla, kere mit, toprak ve saire nakliyatına mahsus lar.f !ye 
'na 450 kuruı. 'boya toprağı ve feJdıpat .. Terkibinde cüz'ı miktarda kıymetsiz 

iŞLETMESı 

·\cen ıden K:ır2k ö\ Körru"a~ı 
1 .. , 4-2~62 - 'irkecı Mühürda r •21.ir 

1 fan fele tor ~2740 j h t a r : maden bu!unan kireç taıları,, da ithal edilmiş ve tarifenin kısa 
mesafelere ait tırtlan ile kiremit nakliyalma ait şartları 
değiştir'lmişt r. 

8u. 
l~lc ıataayonlar araıında bulunan 
I~ I ll&kliyattan, yukarıda iıimleri 

• l'l'taca.ktır. 

diier iıtaıyonlardan lzniire yapı· 
yazılı ilk uzak iıtaayona ait ücret 

ıs .. Kuru incir nakliyatı 
l't 1) Aıuatoı 1934 tarihinden itil:aren meri olmak üzere umum Dev· 
~\ı\: tıniryolları tebekeıi üzerinden yapılacak kuru incir nakliyatın· 

1 

Muaddel tar.fe JO. 8. 934 tarıhinden itibaren tatbik edile· 
cektir. 

Fazla tafsi it için istasyonla'ra müracaat edilmelidir. ~4518} 

Halk Ticaret Biletleri 

Trabzon Yolu 
ERZURUM 14v~iU.:~os 
S A L 1 20 de Galata rıh· 
tımından kalkıcık. Gıdıtte 
Zonıuldak. lnebo'.u, Sinop, 
Samıun, Fatsa, Giruun, Vak· 1 - Milli istihsal milli ticaret ve milli sanayi münasebetlerini ko-

ton ve l 1 k w 1 k h . k. l . ay attırma ve çoga tma ve alkımıza memleketı tanıtma gaye en· 
~il0 - En az on tonluk tam hamule teıkil eden nakliyattan 

l~etre batına 2 kurut, 
fıkebir, Trabzon, Rize'ye. 

, Döaüfle tunlara ilbeten 
- Perakende nakliyattan 4 kurut ücret alınacaktır. 

Kumdan nakliyatı 
1 t lzmir - Kasaba ve temdidi hatlarında 

~;ltU 1934 tarihinden itibaren lzmir - Kaıaba ve temdidi hattı 
~ e kumdan nakliyat ücretleri ton ve kilometre başına 3, 162f 

_. tenzil edilmittir. 

ı._.~aınut ve Çamkabuğu nakliyatı 
la.._ ''al lr, Bandırma, Haydarpaaa, Derince, Samıun ve Menin liman· 
-.'11ı·· r ~' bıı ~~ettep olmak ve aııart 10 ton vagon hamuleıi te9kil etmek 

. ~b·Ucreti vermek ıartiyle palamut ve çam kabuğu için 15 ağ!.ls
-.11lJı., 'de~ itibaren meri olmak üzere yeni bir tarife tanzim edil
l ı ....... 

1 
lanfeye göre ton ve kilometre batına: 

10t ......_ 
1 

00 kilometreye kadar mesafede 3,50 Kuru' 
gl ......._ ~ ,, ,, 350 kuruta ilaveten 2,00 ,, 

3'1 Jc·ı " ,, 450 " " 1 ,00 ,, 
1 0rrıetreden fazla bütün m eaafe için 2,00 ,, 

l'f J alınacaktır. 
'ı, Zeytinyağı, Yumurta ve Susa~ nakliyatı 

ttJ l._it lzmir - Kasaba ve temdidi hatlarında 
~·'3,. k; kaeaba Te temdidi hatl~rında ton ve kilometre batına 
~ ttı \te "1! Ücrete tabi halı ve '7,906kuruı ücrete tabi zeytin yağı. sü-

be"ı~rnurta nakliyatın~ 10 ağustos 1934 tarihinden itibaren Dev
ltl'ollarında meri umumi tarifenin birinci sınıf ücreti olan 5,25 

ni güden Devlet Demiryolları idaresi "Halk ticaret biletleri,, namı al· 
bnda 20 ağustos 934 tarihinden itibaren maktu ücretli ve fevkalade 
tenzilatlı yeni bir tarife tatbik ede'cektir. 

2 - Halk ticaret biletleri on beş günlük, bir ayhk ve iki aylık ol· 
mak üzere üç seri üzerinden tertipcdilmiştir. 

Ücretler : 
Birinci mevki İkinci mevki 

On beı günlük biletler 35 25 
Bir aylıt ,, 60 
iki aylık ,, 70 
Bu fü:retlere nakliye vergisi de dahildir 

40 
50 

Üçüncü mevki 
17,5 \ira 

30, - " 
35,. " 

3 - Halk ticaret biletleri hamilleri biletin mcri bulunduğu müddet· 
ç.e Devlet Demiı·yolları üzer;ndc hiç bir munzam ücret vermeksizin di· 
ledikleri istikametle diledikleri kad~r seye.hat etmek diledikleri istas· 
yon!arda inmek ve binmek ve durmak hakkım haizdir. 

4 - l·!alk ticaret biletleri hamilleri hareket ve yolculuk csnasınd" 
biletlerini istasyonlara kayıt veya vize ett:rmek mecburiyetine tab; 
de~i!dir. . 

5 - Halk ticaret bilei.leri hamilleri yolcu nğırlıJ.darı hakkmdak= 

Sii rment', Ordu'ya uğraya· 
caktır. (46 79) 
-------------------~ 

Bartın Yolu 
B U R SA vapurw 

13 Aps•oı 
Pazartesi 19 da Sırktci 

rıhtımından kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar g idip dönecek tir (4677) 

lzmir sür'at 
lskenderiye yolu 
1ZM1 R Vapuru 

14 Ağustos 

S A L 1 11 de Galata nh· 
ahkim ve müsaadelerdcn istifade cdc::cklerdir. Buna ilaveten ayrı- tımmdan kalkacak, doğru 
ca ayni cinsten 25 kilo veya muhtdif cinslerden elli kiloya kadar eş· lımir, Pire, lıkenderİ)·e'ye 
ya nümunelerini veva nümune kol!cksiyonlarrm ayni trende parası;- ~idecek we c'6neceklir. <4678) 
na k, ettirebileceklerdir. • ill••s•ah•i•b,•:l!M~E~H~Ml!!l!E~l!!lllAl!S~l~M~-· 

6 - Hc-.lk ticaret bilet harJillct·i m="fcvk sınıfta ~c.yah:!t etrr.ek Is- Neoriyat müdürü: Refik ı • ·-.. t 
terlerse ücret farkmı umumi tarifeye göre tesviye edeceklerdir. VAKiT Matbaaaı - lıtanbul 
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Kütahya Viliyetinden: 
8 - 8 - ~34 tarihinde ihalesi m11karrer Vıllyet Matba111 klğıt 

ve sair leYazımına vaki olan teklif fabit görillmüı olduğundan 
"1032,. lira mubammea bedelli mezkGr lciğıt Ye levazım 29/8/934 
Çarıamba günü saat 1 S te ihale edilmek üzere yeniden açık 
indirmeye konulmuıtur. Talip olanlarm mezkQr günde tem·natla
rile Vilayet Daimi encümenine müracaatları ilin olunur. ( 4640) 
.............................. ~ .......... .. 

Erenköy Kandilli Kız Liseleri 
Çamlıca Kız Orta Mektebi 

Müdürlüklerinden : 
1 - Ağustosun yirminci pazartesi gününden itibaren Cumar

tesi, Pacartesi, Çarıamba günleri dokuzdan on yediye 
kadar talebe kaydo'uoacaktır. 

A - Kayıt için talebelerin velilerile birlikte gelmeleri. 
8 - Dört fotoğraf, ıahadetname, tasdikname, hllYiyet cüzdanı 

ve sıhhat raporlarını beraberlerinde getirmeleri liıımd1r. 
C - Leyli ücreti 225 liradır. Baremin yedinci derecesine 

kadar maaş alan memur çocuklarından yüzde on kar· 
deşlerin ikincisinden yüzde on beı ilçüncü ve diğerle
rinden yüzde yirmi tenzillt yapıhr. 

2 - Mezuniyet imtibanl1rına EylOIOn birinci Cumarteıi günü 

3 - Sınıf ikmal imtihanlarına EyJOIOn yirmi ikinci Cumartesi 
günü 

4 - Derslere TetriaieYYelin birinci Pazartesi günü baılana
cakhr. 

5 - Fazla tafsilit almak iıte7enlerin mckhp idarelerine 
müracaatlan. (4647) 

lstanbul mıntaka San'at mektebi 
müdürlüğünden ; 

Mektebimiıde Eylul 934 mezuniyet Ye ikmal imtihanlarına 
1 - 9- 934 tarihinde baılaoacak Ye 20 • 9- 934 tarihinde bitecektir. 

ikmale kalmıt talebenin 1 - 9 • 934 de Mektepte hazır bulun· 
maları llzımdır. ikmal imtihanları esnasında basta olduklarını 

Tabip raporile; isbat etmiyenler sınıfta ipka bırakılırlar. 

Derslere 1 • 10 • 934 tarihinde baılaoacakhr. 

Sınıf geçmit olanlar, 1 • 10 • 934 tarihinde mektepte hazır 
bulunacaklardır. (464S) 

Sıhhatini sevenlere 

MÜ.iDi 
Afyonkarahiıar Madcnıuyunun hazımsızliğc, Karaci

ğer ve böbrek raha t&ızlıklarına karşı §ifai hassalardan isti 
fade edenlerin ade dj gün geçtikçe artmaktadır. 

81YDR~lrlMSlr Mı~eosuyn 
içenlere kolaylı it olmak Uzere ıu kamyonetle mÜ§terile
rinin yerlerine kadar gönderilmekte ve ayrıca on şişelik 
kasalarla da eu verilmektedir. 

Umumi aabf yeri: Yenipostane civarında Aksaraylı

lar hanında Hila.Ii ahmer satış mağazasıdır. Telefon: 

20062 (4036) (4036) ' 

!inhisarlar U. MüdürlüQünderi: 
Cinsi 

Iıtimale gayri salih 
tahta parçası 

Boı eter ıifeıi 
Bot ıite tle sair mal 
lardan çıkan hurda 
kueYiçe çuYalları 
Muhtelif çuval 
~ibne çul parçaları 

Miktarı Bulunduğu mahal 
Tahminen 300,000 kilo Cibali fabrikası san

dıkbanesinde bir sene 
zarfanda çıkacak Ye 
peyderpey teslim o
lunacak. 

" 
" 

" 
tt 

140 adet Cibali fabrikaaında 
639 kilo Paıabahçe fabrika

aında 

5756 kilo tt tt 

500 kilo Cibali Levazım Am
barında. 

Yakarıda cinai Ye mıktan yazılı köhne eşyalar 18 - 8 - 934 
tarihine m611dif Cumartesi gllnü saat (10) da pazarlık ıuretile 
satılacağından taliplerin mezkur eıyaları bulundukları mahalde 
g6rdükten ıonra pazarlık için tayin olunan günde % lS teminatla
rile birlikte Cibalide Alım, satım komiıyonuna müracaatları. 

(4364) 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden; 
Şartnamesi veçbile yliz on yediıer bin adet Ramazan ve 

Kurban afiıleri tap ettiriltceğinden taliplerin 15/81934 Çarıamba 
ıünn ıaat on beıte Komiıyoaa müracaatları. (4551) 

-

Kumbara Sahipleri l 
1 Eylül 934 ... tarihine EYLÜL 

kadar Bankada asgari 
yirmi beş lira yatırmış 
olmalısınız ! 

TEŞRİNİEVVEL 

• 
PAZARTESi 

:-- - --- -- -

~· '"/ 

enedet 
Beşiktaş lcra dairesinden: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesi 

kararlattrrılan bir adet kapaklı 
salon gramofonu ve üç adet kır • 
mızı kadife etrafı oymalı koltuk 
ve iki sandalya ve bir orta masası 
ve bir adet çini aoba ve bir adet 
camlı büfe ve bir adet oymalı 

lavman ve bir adet baıları sarı 
siyah karyola ve bir adet beyaz 
orta masası ve bir adet ıezlong 
ve biri beyaz ve biri siyah kar• 
yola ve bir yemek masası ve bir 
adet ıinger diki, makinesi ve sa• 

irenin delliliye ve ihale pul resimle
ri müıterisine ait olmak üzere 
12 - 8 - 934 tarihine tesadüf 
eden pazar günü saat 10 dan 12 
ye kadar Şi,lide Halaskar Gazi 
caddesinde 202 - 1 No. lu dük • 
kanın önünde satılacağından ta· 
lip olanlarm o ~ün ve o saatte ha
zır bulunacak ol•n memuruna mü· 
racaatları n.;n olunur. 

(1768) 

1 Teşrinievel 934 kumbara keşide 
sinde talihlerini denemek istiyenle 
Bankada asgari 25 liraları bulunmas 
lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

.oo lira mükafat 
- Türkiye iş Bankası -' 

Bursa Vilayetinden: 
Bursa Nafıa idaresi için lüzumu olan 25 çadır, 20 küskü, JO 

tırnak küıkü, 20 lağlm baramina11, 40 çelik makap. 45 varvo: 
400 taı çekici pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar izahat ~hll~ 
üzere Iıtanbul Belediyesi Levazım müdürlüj'ünc, pazarlığa gırllld 

• • için de teklif edilecek bedelin yüzde yedi buçuğu niıbetın 
0 

teminat makbuz veya mektubu ile 16 - 8 - 934 Pcrıembe gOO 
saat on beşe kadar Istanbul Şehir meclisi Daimi Encümeoille 
müracaatları. (4671) 

Hilaliahmer Hastabakıcı Hemşireler 
Mekte}>i Müdürlüğünden: 

Geııç kızlarımıza ıerefli, emniyetli bir istikbal hazırlıyan mektebi.oİ'' 
lebe kayİt ve kabul muamelesine baıla:ı mııtır. 

Kabul ıartları: 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - Yaıı (18) den aıağı, (30) dan yukarı olmamak. 

3 - Orta tahsili ikmal etmiı ol mak. 
4 - Evli olmamak (evlenmit ve ayrılmıı ise çocuğu bulunmamak)• ,,1 
5 - Mektebi terkettiii ve yahut bet senelik mecburi hizmeti ik~~ fi 

den evvelmesleii terkettiii veya çıkan} dığı takdirde mektep masrafını oclf 
ğine dair Noterden musaddak bir kef a letname vermek. • , 

6 - Sıhhati tam olmak ve boyu (1,52) den aıağı olmamak. ('fıbb• 
yene mektepte yapılacaktır. ,J_tJ l 

!im•••••••••••-~ Mektep Hililiahmer Cemiyetinin malı olup tahsil müddeti iki sera•.~ 
Göz Hekimi dır. Talebelerin iıün, iaıe, ilbu ve ted risab tamamen Hililiihmer dlfO' 

rafından temin edildiii gibi aylık cep harçlığı da verilir. ~ 

Dr. Süleyman Şükrü Mektebe cirmek istiyenlerin ıs Eylul 1934 tarihine kadar Cuıo8 
Babı~li . Ankara caddesi ~o. 60 ada her ıün, lstanbulda Aksarayda Ha seki caddesinde mektep idaresioe ( 

T clef ... n . 22:i65 caatları ilan olunur. 

Satılık Hane 
Fatih tramvay durak yeri ile 

F arih parkı arasında yeni yapıl· 
mı§ tramvay cadde•ine nezareti, 
elektrik tertibatını havi üç odal: 
ki.rgir hane satılıktır. Görmek İ• 
tiyenler içindekilere müracaat e· 
debilirler. 

Fatih Dülgerzade mahallesinde 
Küçümeydancık numarasız hane. 

Posta telgraf ve Telefon binalar 
ve Levazım müdürlüğünd ~ 

Yeı·lköy ile Yeşılköy tela z istasyonu arasına konulm•~ 
3900 metre E~ektrik kablosu kapalı ıarf usulü ile müll~ 
vaıo!unmuştur. Taliplerin 12 Eylul 934 Çarşamba günü "" 
sonra saat 14 te Beyoğlunda Posta T. T. Merkezi üçüocil ~ 
mu baya• komiıyonuna müracaatla ıartnamedeki tarif at d•~ 
ihzar etmiı olduklari teklifJerini mübeyyin ve t~minab 11111 • 1{ 

lelerini muhtevi kapalı zarflarınm elden komisyona teved;~ 
meleri ve ıartnameyi her gün alabilecekleri ilin olunur· ( 


