
Fazla alınan tramvay 
'Jo.rafarının bankaya yatı
"'zlmas~ şirkete bildirildi 
~ Tazısı 2 inci say.tada 
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Kurultayda 

Gezinti kuponu: 67 
"VAKIT,,ın tertip etttği bUyUk 

1 
gezintiye iştirak etmek h;in 

_ bunu kesip saklayınız. 

İdare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

•• gun Sanayi mıntaka
larında bir seya
hatin intibaları 

Başmuharririmiz Mehmet 
Asım Bey, yeni fabrikalan
mızm temel atma ve açılma 
merasimi münasebetiyle sa
nayi mmtakalanmızda üç 
dört gün süren bir tetkik 
seyahati yapmıştı. Buna da
ir olan notlarım bugünden 
itibaren neşretmeğe başlı

yoruz: 

M.n·ııer 
kazandı 

1 Dün Alnıanyada 
halkın reyine mü

racaat edildi 

Dün, Ahmet Cevat ve Saim Ali 
Beqler tezlerini anlattılar 

bir Kurultayda 
münasebetsizlik 

İstanbul, 19 (A.A.) - Bünkü 
izmite gidiş Dil kurultayı toplantısında söz a -

~t 14 Ağustos, Salı, 1934 _ Bu lan Cafer oğlu Ahmet Bey Türk -
l,~ah saat onda lzmitte kurulacak Rus dilleri arasındaki münasebet-
~gıt f b lere dair olan tezini okUTken söz-
~· a rikasının temelatma me- )erine tezinin mevzuu ve dil tet -
~ ltni Yapılacaktı. Merasime ri- kikleriyle alakası olmıyan yersiz 
~\\et edecek olan Başvekil lamel ve gayri muvafık beyanat karıştır-
~a aYni günde Jstanbuln döne - ması üzerine müzakereleri takip 
ek, Paşabahçcdc cam fabrikası- buyuran Gazi Mustafa Kemal Baz-
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it~ teınel atma mera$İminde de retleri salonu terketmişler ve Ku- Kurultay Başkanlık divanı: Kazım Pa§3 Hazretleri ile İsmail Müştak ve Refik 
Unaoaktı Oncla c··1 rultay reisi Kazım Pa a Hazretle- Ah et B ı 
\ . n :ıunru u ce- m ey er ... 

1!I. va, ----"""....,...,~.~-~-.;__,_.=~~ı 

'a . Puıı.ına binerek Zongulda- M. l:lıtlcr on dörtte DahiJiye vekili Şükrü / Zabıt okundu, sonra Ba•kan 
gld vamdan mencdilmi,.tir. :r 

ecekt• a·· ·· b . 1 . b' ,. K B J b. rkt 1 . . Id ~Ün • • . ı. ulun u ış er~ . ır Mareşal Hindenburgun ölü- Aldığımız malumata göre Cafer aya ey e ır 1 e yer erını a ı- Paşa Hazretleri, bu zabıt üzerine, 
~ ıçetınıne sığıştırabilmek ıçın ınünden sonra M. Hitler reisicüm- oğlu Ahmet Beyin Üniversitedeki lar. "Kimsenin bir diyeceği olup ol • 
Illtı eki) Paaşa ile merasimde bu- 1 hurluk ve başvekillik salahiyetle • 1 doçentlik vazifesine nihayet veril- Kurultay Başkanı yerinde bu - madığmı,, azadan sordu.. Her • 
tec ~k diğer zev:atı lunite götü- : rini şahsında toplamış ve bu hu • miş ve dil çalışmalariyle alakası lunan Büyük Millet Meclisi Reisi kes, "Uygun bulduğunu,, 
lhel o. lan Ertugrul yatının sa- susta Alman halkının reylerine 1~111k.e.si.lm1-iş.ti·r·---------ııı1ı Kazım Paşa Hazretleri, Başkanlık 

bildir

Tetkik "il e ... dikten sonra, Türk Dili 
~l'ıi.i dYın saat altıda Dolmabahçe müracaat edilmiye karar verilmiş- kürsüsüne çıktı. Yazganlık yerle-
() rı e k Ik d tk· · T·· k o·ı· ku ı · d R f"k Ah t ı Cemiyeti umumi katibi lbrahim ... n a ması İcap e iyordu. t' ıncı ur ı ı ru tayı top· rın e, e ı met ve smai 
.. u~ · · 1 

• N B kü ~t \r ıçın Paşa Hazreti ri, lktı· Bir müddettenberi bizzat M. lantısına, dün saat on dörtte, Dol- Müştak Beyler bulunuyorlardı. ec~ ey ··rsüye gelerek, vila-
~ ekili Celal Beyle birlikte da· Hitlerle Alman;anın büyük devlet mabahçe sarayında devam edildi. Baıkan Kazım Paşa Hazretleri, yet Halkevlerinden kurultaya ge-
ttc:e~e Yarısında yata girmişler, adamları tarafından yapılan pro· Huzuru ile kurultayı şereflen- geçen celse zaptının okunmasını 
aa.llkı orada geçirmişler, Sümer pagandalardan sonra dün Alman diren Reisicumhur Hazretleri, tam , söyledi. ıDevamı ıo uncu sayıfanın ı nci sütununda 

't Q tırnum müdürü Nurullah Es- halkının reyine müracaat edil· _ -----------------------

~t1 ::1~.~anka meclisi idare aza- miştir. Dün sabahlan itibaren )--- Bu-gün ba-şi;dı --( Orta Tedrı·sat muallı·m-
)jl'\ ıger bazı zatler sabable- akşama kadar rey atılmıştır. Rey- _ _ ___ _ 
)~i &aat ıaltıdan evvel gelip yata lerin tasnifi bazı yerlerde bitiril - K 
1 !'inek ın b . . . h. . an ı ı . d t f. d ı ~di, ec urıyetinı ıssetmış· miş ise de bazı şehirlerde sonu a- erın .en er 1 e en er 

'i lınamamıştır. Bu yüzden M. Hit- • t• k 1 
Stltt1.~ g~yet iyi bir hava ile yola )erin ne 'kadar rey aldığı henüz ın am. 
~ha.hı skı Fransız başvekili Heryo kati surette belli değildir. Bunun· 
~\tıı a1? lstanbulda güneş doğu- la beraber dün gece Anadolu a -
~ lll dunya yüzünde eşi olmıyan jansımn verdiği maluma.ta göre, 
~t 6 ~Zara olduğunu söyler. Fa· tahmin edildiği gibi dünkü reyi -
~ e %annediyorum ki bu man- am M. Hitlerin lehinde neticelen
ti>tii ~? Marmara açıklarından 
ltiıh~\l~i.i, karadan görünüşüne 
r,İlt 1 edilemiyecek dadar daha 

<> acak. 

' ~ehmet ASIM 

miştir. 

Diğer taraftan dün de yazdı -
ğımız gibi şehrimizdeki Almanlar 
da dün sabah Şirketi Hayriyenin 
55 numaralı vanuru ile boğaz dı -

"- 8 un "' cu eıı~ ır "ırn ~ Uncu sUtununcıa ı {Devamı ıo ncu snyıfanm 4 llncll sütununda) 

""-..... . ............................................................................ 

ARSEN LÜPEN 
oğluna düşman mı? 
Arsen Lüpen sergiizeştleri

nin ~n yeni ve en heyecanlısını 
bugünden itibaren gazetemiz
de tefrika halinde neşretmeğe 
başladık. Sadece Mauıice Leb
lanc ve Arsen Lüpen isimlerini 
söylemek, KANLI 1NT1KAM ! 
tefrikamızm ne kadar merak 
uyandırıcı olduğunu anlatmak 
için kafidir. 

Beşinci sayı/ada 
okul/unuz! 

Bugün gazetemiz 
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Kıdem müddetlerini bitirerek terfi 
edenlerin isimlerini yazıyoruz 

Ankara, 19 (Hususi) - Ma- : muallimi Hakkı Arif, Kız lisesi 

arif Vekaleti, orta tedrisat hoca- 1 fizik muallimi Mücteba Eren· 
larından kıdem müddetlerini bi • k" k ı· . . · ' 11. . . . . . oy ız ısesı nyazıye mua ımı 
tirerek terfi edenlerın lıstesını M h' f' . 
h ı t B tı a ır ve ızık muallimi Sadık 
azır amıf ır. u sure e maaş -

ları 70 ten 80 liraya çıkanlar şun· Beyler. I 
lardr: 

İstanbul erkek lisesi riyaziye l Devamı 6 mcı aay!anıc 1 1ııd &µtunıµıd&) 

Nafia Vekili Ali ve Maliye Vekili Fuat Beyler Elaziz Demiryolunun nçılma 

merasimi için Elazizc gitmişlerdi. Resmimiz: Nafia Vekilimizle refakatlerinde
ki zatları Fırat Köprüsü önünde gösteriyor ... 



-

ltalyan inanevraları. 
On bir memleket birer 

heyet gönderdi 
Blogne, 19 (A.A.) - Büyük 

İtalyan manevraları gece yarısı 
batlamııtır. Birer heyet gönde -
ren memleketler Fransa, Belçika, 
Çin, Almanya, Holanda, Peru, 
Lehistan, Romanya, İsviçre, Ma
caristan ve Rusyadır. He~en bü -

tün memleketler manevralara ata
şemiliter ve yahut hava atateleri
ni hazır bulundurmaktadırlar. M. 
Musolini de manevralarda hazır 

bulunmak üzere hareket etmittir. 
Umumi karargah Scar Peria Del 
Mugello'da bulunmaktadır. 

Türk - Çin muahedesinin suretleri 
Cenevrede karşılıklı verildi 

Cenevre, 19 (A.A.) -Türk -
Çin muahedesinin musaddak su -
retleri Çinin Lahaye sefiri ile Tür
kiyenin Bern maslahatgüzarı ara
sında Cenevredeki Çin sefaretin
de kartılıklı verilmiştir. Çin mu· 
rahhasr bu münasebetle hadise -
nin ehemır.ivetini lmyded,..rek b,. 

tarihten itibaren Nankin ve Anka
rada siyasi mümessillikler tesis 
edileceğini ve iki memleket ara
sında yakında bir konsolosluk mu
kavelesi imza edileceği ümidini 
izhar eylemittir. 

Türk murahhası ayni tarzda ce· 
vnp vermiştir. 

M. Matsuokaya göre, Japonyayı 
meşgul eden kim ? 

Londra, 19 (A.A.) - Milletler ı dir. Buna binaen Mançuriden ko
cemiyetindeki Japon heyeti mu· ğulmamıza müsaade etmekliğimiz 
rahhasaıınm reisi M. Matsuoka, imkansızdır. Keza hattı hareke
Sunday Expre11' de neırettiği bir timizin milletler cemiyeti tarafın
makalede Japonyayı meşgul eden dan dikte edilmesine de müsaade 
Jeyin Çin değil Sovyet Rusya oldu- edemeyiz. istediğimiz şey1 Ame· 
ğunu~bildirerek diyor ki: rika ve Avrupadan uzak olan ve 

"Mançurinin temin ettiği me· garbın himaye etmesi imkanı ol
vaddı iptidaiye ile mahreçler Ja - mıyan kendi mıntakamızın eınni
ponyanın mevcudiyeti için elz"';-- yetidir ... 

lneboluda şiddetli fırtına devam ediyor 
İnebolu, 19 (A.A.) - Burada tehdide batlamııtır. iskeleler a -

bu mevsimde hiç beklenilmiyen rasında nakliyat durdu. Sahilde 
oldukça tiddetli fırtına hüküm dört yük ve yolcu kayığı parçalan
sürmektedir. Akşa~dan başlıyan ı dı. İki boş sandalı alıp götürdü. 
sürekli yağmur sabaha karşı yıldız .
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Fırtına bütün şiddetiyle devam et
ve karayel rüzgarına çevirmiş ve mektedir. Şimdilik baıka zayiat 
gittikçe yükselen dalgalar sahili yoktur. 

Sporcularımız 
Kiyefe vardılar 
Moskova, 19 (A.A.) - Türk 

heyeti dün Odesadan Kiyefe gel-

miş, hariciye komiserliği mümes
silleriyle spor teşekkülleri ve mat
buat mümessilleri tarafından kar-

,ılanmı§tlr. Bugün ve yarın Türk 
ve Okranya takımları arasında 
güret ve futbol müsabakaları ya -
pılacaktır. 

Manş rekoru kırıldı 
Calais, 19 (A.A.) - Manchc 

denizini yüzerek geçen madam 
Emma Faber dün sabah saat 1,10 

da hareket ederek saat 15,18 de 
Soutforthland garbinde İngiliz sa
hiline varmış ve bu suretle 14 saat 
8 dakika yüzerek 14 saat 27 daki
ka ile Mis Ederle de olan rekoru 
kırmıttır. 

Mahkumların isyanı 
Pontiac, Ulinooise, 19 (A.A.) 

- Bura hapishanesindeki iki bin 
genç mahkum, isyan ederek ha -
pishane matbaasını ateşlemişler ve 
tardiyanlara hücum ile üçünü ya· 
ralamışlardır. Zabıta kuvvetleri, 
isyanın öni;n,. ,...~-:mir., nsiler, höc· 

relerine konulmuıtur. 

Yunanistanda 
Ziraat nazırı başvekile 

istifasını verdi 
Atina, 19 (Hususi) - Baıveki

le vekalet eden harbiye nazırı ce
neral Kondilis, muhalefet fırka 

reisi riyaseti cümhur namzetliği-

ni vazettiği hükUmetin kendi mes· 
uliyeti altında reisicümhur intiha· 

hını bir sene müddetle tehir ede -
ceğini ve ayan meclisini f esheyli
yeceğini tekzip etmiştir. 

Atina, 19 (Hususi) - Ziraat 

nazırı M. T eodokis, Almanyada 

tahtı dedavide bulunan baıvekil 

M. Çandariııe bir hafta evel istifa

namesini gönderdiğini teyit etmi~ 

ve bu istifasında ısrar edeceğini 

de ilave etmiştir. Nafıa nazırı M. 
Ralisin de istifa niyetinde bulun -

duğu hakkında bazı gazetelerde 

görülen haberlerin aslı yoktur. 

Atina 19 (Hususi) - İtalya . ' 
kaplıcalarında tedavide bulunan 

Yunan hariciye nazırı M. Maksi

mos, Kloraqaa şehrine vasıl ol
muştur. Kloransa ıehrinde birkaç 

j?Ün kalacaktır. 

Balon 
Yugoslav hudu

dunda bir köye indi 
Belgrat, 19 (A.A.) - Avala 

ajansı bildiriyor: 

Macar-Yugoslav ve Avustur
ya - Yugoslav hududu yakının -
daki Morska Snbota' dan bil diril -

diğine göre Belçikalı profesör 
Cosynsin balonu dün akşanı 9,30 
da mezkUr şehir civarındaki Ze-

vallje köyünde ~ir mısır tarlasına 
inmiştir. Köylüler balonu görün
ce koşarak balondakilere halat 
atmışlar ve balonu çekerek karaya 

indirmişlerdir. Haberdar edilen 
jandarmalar derhal yetişerek se· 

peti ve balonu nakletmişlerdir. 

Profesör Cosyns ve Vander Elsta 

geceyi köy mektebi müdürünün 

evinde geçirmişlerdir. Kendileri 
bitkin görünüyorlar. Sabahleyin 
sepet içindeki makine ve aletleri 

istemişler ve Gormji Petrovskiye 
hareket etmişlerdir. Profesör Co-

eyns, uçuştan pek memnun ve el -
de edilen neticelerin muvaffakı -
yetli olduğunu bildirmiştir. 

Rıhtım şirketinin 
satın alınmas'i 
Ankara, 19 (Huıu&l) - litan· 

bul rıhtım şirketinin sahn alrnması 
kati surette kararlaşmıttır. ,Satın , 
alınma esasları tesbit edilmekte -
dir. Nafıa Vekaleti lü.zum görür-

se şirketin bazı hesaplarını tetkik 
edecekir. 

Gayri mübadillerin 
bonoları 

Ankara, 19 {Hususi) - Gayri 
mübadillerin birinci tertip bono-

ları nakden ziraat bankasından 
almalarının ilanı ve ikinci tertip 
bonoların satışlarda kabulü umum 
vilayetler defterdar~ıklarma bil
dirildi. 

Madam Dolfus 
Viyanaya gitti 

Riccione, 19 (A.A.) - Madam 
Dolfus ile cocukları Viyanaya ha
reket etmi~ler ve madam Mussoli· 
ni taraf1ndan selamlanmışlardır. 

Er~urum mebuslan 
Ankara, 19 (Hususi) - Erzu

rum mebusları Nafi Atuf, Aziz, 

Asım Beyler gelecek hafta başın
da Sıvas yolu ile i::ıtihap daireleri-

ne gideceklerdir. Aziz Bey ayni 

zamanda şarlttnki spor işlerini de 
teftiş edecektir. 

Çekos'uvak beyayanname 
mecburiyetini kaldırdı 

Anknra, 19 (Hususi) - Çe
koslovakya, hükumeti Türk İt· 
halatı bedelleri için beyanname 
ve vesika verilmesi mecburiyetini 
kaldırmı~tır. 

Yulaf ithalatı 
Ankara, 19 (Hususi) 

Yulaf ithalatına karşı Avustur
ralyada tatbik edilmekte olan zor
luklar 20 - 8 - 934 tarihinden 
itibaren kaldırılmıthr. 

Tramvay tarifesi EylU 
birde tatbik ediliyor 

Fazla alınan paraların derhal ~ankaY 
yatırılması bildirildi 

Ankara, 19 (Hususi) - İstan
bul tramvay şirketinin 926 muka
velesinin feshi üzerine 923 muka
velesi hükümlerinin ve mukavele
ye bağlı tarifenin bir eylulden iti· 
bnren tatbikine muhnkkak ~urettc 
başlanacaktır. 

Şirket, .926 mukavelesinin fes
hi kararının tebliğinden itibaren 
üç ay sonra bu mukavele hüküm -
lerine göre halktan almış olduğu 
1.800.000 ki:sur lidvı r--f1a vel·~-

Jeti emrine bir bankaya 
yatırmıya mecbur tutulrnUt 
Nafıa vekaletince bu paranın.• 

'hll ne İstanbulluların tramvay 1 

cına tahsisi diisünülmektedir· 
• )-0 

Diğer tardtan nafıa koını• 
1 

nu cyluldE: Ankara elelctrik, hıı.I 
cazı tirketlerinin tarifeierini te 
hik ecle:cktir. Bu tarif eler de I 
halkın lehine bazı tenzilat yllP

1 

caktır. 

"Beyoğlu gazetesini çıkaranlar 
adını Pera koymalı idiler,, 

Ankara, 19 (Hususi) - Bugün- ! tutmak arzusuna hamledilett1es 
kü Hakimiyeti MiUiyede "Yeni 1 Türkiye birdir ve orada 1 
bir arkadaş,, batlığı altında bir milleti \·ardır. Azlıklar onun , 
yazı çıktı. Nasuhi Eııat imıaamı cüz'üdür. Ayrılık kabul etıne'~, 
tafıyan bu yazıda ezcümle denili- Türk vatandaşlı1ının bu pret15~ 
yordu ki: ni Beyoj!lu adiyle fransızca olı j 

"- Yeni çıkmıya batlıyan Bey- çıkan bir gazetenin bozmıya ~ 
oğlu gazetesinin ikinci ıayıfasın - kı yoktur. / 
da yahudi camiası, katolik camia- Beyoğlunu çıkaranlar gaztt 
sı, ortodoks ve ermeni camiası gi- rinin ad mı (Perı-.) koymnlıydılr1 
bi başlıklar. haberleri t;-o "~~f,. '" ı..: 

,Nafıa Vekili se ahata çıkacak .) 
""'Anl<~r~/ 19 ZRuııuif) ~ Nafra Hattın 2~ kilome~rel.ik .olan ti;,, 

vekili Ali Beyin bugünlerde İnşa- ci kısmı ıhale edı1mıştı. 25 'y./ 
sına başlanacak olan Afyon • An- metrelik ikinci kıııım da yak 
talya hattını teftiş etmek üzere ihale edilecektir. 
Antalyaya gitmesi muhtemeldir. 

Kur,ullal}dan. notlar 
Kalabalık birinci günden hiç te 

eksik değil... İlk .giın biraz serbest, 
biraz yazlık kılıkla gelmiş olanlar, 
siyah ve ciddi elbisenin bu güzel top
luluğa daha yakıştığını görüp anla -
mış olacaklar ki, bu ikinci gün ku -
rultay salonunda siyah ve ciddi kı -
yafet bir gün öncekinden daha çok 
görünüyor. 

.____. 
Saat on dört. Biraz loş gibi duran 

salon birden bir aydınlıkla dolup 
dalgalandı. Başlar, bu ışık çağlıyanı
mn geldiği tarafa döndü: Bizim Ga -
zimiz salona girmişti. -- -Başkan Ki.zım Paşanın iki yanın
da oturan kurultay yazıcıları gözleri
ni kalabalığın üstünde gezdiriyorlar~ 

Kısa bir susmadan sonra iki yazı
cı da Başkan Paşaya doğru eğilip 
tam haberini verdiler: Ekseriyet var. 

- Kurultay açılmıştır. .. 
Cemiyetin umumi katibi İbra -

him Necmi Bey, bir gün evvel, iki 
yıllık çalışmayı sayıp döktükten son
ra bu işte yardımı geçenleri anarken, 
- ya sözün lüzumlu olarak uzama -
sından, yahut daha sonra söyliyecek
lere çabuk yer vermek cliişüncesin -
den olacak - bu işte değerli emeği 

geçen büyük bir topluluğu sıraya kat
mayı unutmuştu. Söz derlemesi iııin
de Ha!kevleri az mı çalışmıştır? İşte 
şimdi şura(ia da elliye yakın Halkevi 
mümessili. bu iş için iki yıl didinip 
uğraştıktan sonra scvincli güne eriş

mek dileğiyle yurdur. dört bucağın -
dan kalkıp gelmişler, oturuyorlardı. 

Bir ~ün önceki EÖ?lerinin <'K"İk yeri· 

- ikinci gün-' 
tl 

ni ogün kürsüden iner inmez tı'. 
yan İbrahim Necmi Bey. HalkC~ 
cuklarmın hakkını bugünkü toP 
ğun başında ödedi. 

-- . ı" Ahmet Cevat Beyin birinci tı' 

ba§lıyan tezi, gene 1'aşlangıçta1'~ ı 1 

gi üstünlüğü, mantık sağlanıl1•.ıı 
dinleyicilere inan veren, dinl~rf 
rin kafalarını ve gönüllerini dO J<i'~ 
güciylc bitirildi. Fakat insan I''( 

abı , 
biraz daha ağır ve açık konuş 1 f~ 
di diyecek amma, bu savaş atef 
ner diye buna da kıyamıyor. 

--- ~e< 
Doktor Saim Ali Bey h•re)"JI 

canlı adamdır. Dün sözleriyle Ll ~ 
dırdığı s~mpati havasının"'-geçcl1)1İÇ 
rultayda kazandığı sevgiden "'el 
eksik olmadığını, sözlerini çc 6, 

da 6 
yen alkı§lar ve kahkahalar 
yor. 

ııııa= 
Kurultayda münakaşa 0 ıer 

. , y "'fet 

-
itıraz olmaz mı. asanın uıı' 

k . d'" .. 1 erı' ' kında 1 - ugunce er ~uıııt' 
gönderilir, önce orada konu ııf 
yen maddesini galiba yanlı§ an 1 ./. • C . . urnuf11 lar olmuş kı, emıyetın • 11ıcu 
bi bunun böyle olmadığını dil _.1, . "yW> J 
Jantının sonunda açıkça so ,ıt'Jo 

Doğrn: Bu sUslil tavanı~•' f'j 
elpençe divan durulduğu ça~ o•' 

b• bastı· • 1i on yıl oldu, on ırc 01uıc I 
Türk ulusıi'mı getirdiği en b ,z;1I 
zathklardan biri de düşünce 
azatlığıdır. 0vf" 

Kurultay düşünenlerin "et1,ı4ı'' ' • ptan ' düklerini söyliyenlerın ~o * 

~ 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 



ilci dil kurultayı 
llıi 

._. •vvel hu sini.de sene 
"8i IU'aJDUD tavanlan bal • 
o .. u. çıalamqb. 

hlaierde davanın vaitleri önü -
~ "'ilaütti. Şimdi, ikinci dil ku
~ davanın .. erlerini, oli'un 

lij devfiriyoruz. 
....... ~ dil çalqmuı kuafet pey· S ...... emelinin en aüzel ve
~ • ortaya atb. iki senelik çalıı-

lf bllnçoıu çok zensindir. Bu 
!...:" Jahuz hacım itiı.riyle deiil, 
~et İtilaari1le de üıtündür. 
~ dil kunaltaymdan ikinciye 
~--.., Yapılacak bir fikir muhaıe
'-' ~te liyik neticeler verecek 

~ir. 

,ea_ .~rpan köıeleri k11aca iıaret 
ı -'İllakündiir: 

~Toplu ~abımalann verimi 
'- ' köldeımit bir kanaat vardı. 
~,bt ıöre tophıluklar itleri 
.-.. , .. atarlar, bö1lece iıin ve • 
' ti lcayltolur. Ortaya çıkan e • 
"-t .::_dınan irihariyle sayet kötü 

... di. 
~ ~~ Yarı münevver kafası uzun 
~ IÇift hunu bize hakikatin ti 
~ clire tanıtmaya muvaffak ol· 
' lıi.-lialhuki, iki senelik çalııma 
"I '-ta.. ı..yli mabıul verdi. Bu mah • 
~"llld\ir. Bu mahaul lcollelıtif bir 
~~ eseridir. Busün elimizdeki 
~ 8.: nıahıa1leri zaptedilen bir ka· 
~ .._ tepenin elde eclilmeıini le • 
~ .._,~·q "bera1'er ~abıma ve kollektif 
'-a... ~ ruhunun ifadeıiclir. Bu 
~ ilci tenelik çalıtma bir yeni 

11 ~ifadesidir. 
"-ı . - E,-velce denirdi ki, ilim aft • 
~ ltlaaıat emtauı olaı.ilir. Bunun 

" ~ 1NJne11zdır. 
lıatl İliln ._ fikir heaa&.na kafalan· 

--~ nıGıtemleke haline lcoyanla-
-t111leeleri idi. Bu diifiince de 
~Yerlerin laıfumr IMr miis-

lcumw1wma -- akmdeld 
otdlaları si1H zaptelmİfti. iki .... 
saı. .... dan sonra ortaya çlkaa 

11W!i bir davanın iıbabnda 

~ verimlerini sö~ 
• , ._.riYat bunun en süzel mi· 

eti:. köıcıu olan dil hareketinin 
..:-ı tarafı onım beynelmilel \tir 
'tirit 11~ da sebep olmaktadır. 

ili, clili iizerinde orijinal çah,ma· 
SoT)'et, Alman, Polonya, 
~n kurultay• alaka 

ltı ne 1ebep oldu. 
~ - Bizde derlerdi 1r:i, toplanb· 
~ ~ tatafatb lifiar edilir, p· 
~· ~t yapılır, nutuklar aö1le -
'-t ~ httfeY olduiu ıibi kalır. 
~ ..., etse de kim daha çok 

'· )•parsa o i?im yapmıf hi11ini 

lfd 
~ ~ --~ik çabtma da bunun aksi
~ etti •• Palavra yerine ciddiyet, 
..._~ )trlne metot, nükte yerine 

~ 1ı5. ~ı:;:nuyor. Hatti o ka· 
~ ~ Ml'l ve keskin ltir 
'- hududunu qmıyor. 
~ &öateriyor ki, iki aenelik ça· 
~ ~erinü, k~tif çahpna ... 
'i "t. 1bodern manaıiyle ilim eaer-

liıtt,,)• .~tıı::"' olınuttur. · S c1iJi uzerinde çahımalar ve
~~~Ya çıkan bu hakikat üa • 
, ........ lcaıaranwu olan Türk 

•ıaJuından bir örnektir. 

Sadri Etem 

Zafer ve Tayyare 
bayramları 

Dün yapılan toplantılarda 
hazırlikl ar görü,üldü 
Otuz ağuıtoı zafer bayramı 

her aene olduiu aibi hu sene de 
büyük merasimle kathılanacaktır. 
Dün belediye reiı muavini Hamit 
Beyin reiıliii altında bir komiı· 
yon toplanmıt. zafer bayramı 

prorramı etrafında ıöriifülmllüt
tür. Geçit reami bu ıene ıene Ba
yazıtta olacaktır. 

Diğer taraftan tayyare cemiye· 
tinde de bir toplantı yapılmıf, 
otuz aiustotta yeni tayyarelere ad 
konma merasiminin prosramı ha· 
zrrlanmıttır. 

Kapı önüne bırakılacak 
çöpler 

Şehir içinde birçok eylerin ve 
maiazalann akpmdan kapılan 
önüne üzeri açık tenekelerle çöp 
bıraktıkları ve bunların ıeceleri 
deYrilerek ıokaldan kirlettikleri 
görülmüttür. Belediye akf&IDd&n 
kapı önlerine bırakılacak çöplerin 
kapalı kaplara konmumı, akai 
takdirde bn-akanlann cezalandı· 
rılmaıı icap ettiiini tubelere ta· 
mim etllliıtir. 

o 

Erken kapanmıyacak 
yerler 

Kundura boyanan CIUkklnlarla 
spor etlence 1erlerinin akpm1an 
kapanma tahdidinden hariç bıra • 
lalm&lanna karar .-ilııiaif •• 1lıa 
karar dün ka1makunlrklara bildi· 

rilmiıtir. 
o 

iktisat Vekili Ankarada 
lktuat vekili Celal Bey Anka· 

raya sitmiıtir. Vekil Bey Anka • 
rada kontenjan itiyle alakadar o
lacak, lı bankaıı tarafmdan yir
mi alb aluatoata açılacak olan 
serıinin açılma merasiminde bu • 
lunmak üzere buıünlerde tekrar 
tehrimize ıelecektir. 

o 
Yugoslavya limanlarile 

lzmir arasında sefer 
Bir Yuıoalav Yapur kumpanya· 

ıı, Yuı0tlavya limanlanndan Su· 
sak, Pire ve lzmir limanlan ara • 
ımda deniz ıeferleri yapmala ka
rar vermit Ye hu ıeferlere iki Ya • 
punınu tahsis etmittir. 

Fransız mebustan gittiler 
Birkaç gün evel tehrimize ıel· 

mit olan Franıız muon mebualan 
dün deniz yolu ile Franaaya hare • 
ket etmiılerdir. 

Liman şirketinin · 
tasfiyesi başladı 

Liman tir ketinin tuf iye mua· 
meleaine baılanmıttır. Taıfiye 
dart kiıilik bir komisyon tarafın· 

dan yapılmaktadll'. Eylulün yirmi 
yediainde hissedarlar umumi he
yeti pne toplanacak, hesaplarını 
Yerecektir. Tasfiye komiıyoun ay· 
ni zamanda muvakkat olarak 
heyeti idare Yazifeıini de ıörmek· 
tedir. Tasfiyenin ıonuna kadar 
kadroda bir değitiklik meYzuu ha· 
hiı delildir. 

Rauf Hayri Bey hakkında 
bugün karar veriliyor 
Kaçakçılıktan maman Odeaa 

f,qkomoloau Raaf Hayri Beyin 
muhakemesine buıün saat OD dört• 
te deYam edilecektir. Kararm bu· 
sün Yerilmeai ihtimali kuVYetli· 
dir. Rauf Hayri Beyin avukab 
Aclnan Bey, dün akta•• doinı 
müdafaanaıneaini eekizinci ihtiıu 
müddeiumaaailiiine yermiftir. 

-o-

Afyon istihsalahmız 
Anaaolunun muhtelif afyon 

mıntablanndan ıehrimize bin 
bet yüz, iki bin kelle afyon ıel 
miıtir. Bu afyon Yeıilköy 11lab 
emtltiiaünde tetkik edilmektedir. 
Bu aretle fazla morfin ihtiva e • 
denleri aynbnıı olacaktır. Bunlar 
af1on mmtakalannda ıırf bu ite 
tahıla edllmit olan hu.mi tarlalara 
dikilerek tohumları müatahıillere 
daiıtılacaktır. 

o 
Glmrflk muhafaza 

müdürlüfünde 
Gümrük muhafaza kumandan· 

hir erkanından miralayGalip Bey 
dün ıümrük muhafaza müdürlü· 
iüne ıelmit ve bat müdür Huan 
Beyle birlikte gümrük muhafaza 
dairelerini tetkik etmittir. 
~ 

Muallim ' mekteplerinin 
eski m~zunlan 

327 den 339 smeaine kadar mu· 
allim mekteplerinden mezun olan· 
lar timcliki muallim mekteplerine 
nuaran iki senelik muallim mek· 
tehi mezuna addedilmeldeclirler. 
Bunlann muallimlik baklan mual· 
lim muavinliiine indirilecektir. 

-- -o -

Yumurtacılar birliği 
Yumurta ihracmı tanzim et· 

mek üzere JU111urtacılar kendi a· 
ralarında bir yumurtacılar ltirliii 
kurmutlardır. Birlilin nizamna • 
meai Yiliyetçe taıdik edilmif tir. 
Birlik yalanda faaliyete ıeçecek· 
tir. • 
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At pazarı nerede 
olacak? 

Belediye, şehir dışına 
nakletmeği düşünüyor 
Şehir dahilinde at ahın bulun· 

muı yuaktll'. Fatihteki Atpaza • 
rınm etrafında bulunan dokuz ahır 
bir müddet evel kapatılmıt, ıon· 
radan bir emirle diier on ahırın 
bir müddet daha açık bulundunıl· 
ması bildirilmitti. Bütün ahırla • 
nn kapanmamasının sebebi de at· 
lann açıkta kalmamuı enditesi • 
dir. 

Belediye tehir dıımda asri a· 
hll'l&r yaptırmayı ve Atpazannı 

da buraya naklettirmeyi dütün· 
mektedir. Diler taraftan ahırları 
kapanan kimseler belediyeye mü· 
racaat ederek ya bütün ahırların 

kapanmaıını, yahut da kendi •· 
hırlanna da açılma müsaadesinin 
verJlmesini i•"emi,lerdir. 

• 
Kuşadası elektrik projes 

1 

muvafik görüldü 
K.utadaıı kazaımın elektrikle 

tenYİri hakkında tanzim olmıan 

proje, müesıeaat nafıa komiler• 
lifine ıönderilmittir. Bu proje 
taıvip edilmittir Ye Nafıa vekale
ti fen heyetince de tudik edilmek 
üzere Anbraya 16nderilmittir. 

o 

Üniversitede Eylul 
devresi imtihanları 
Oai••wi• fdillllılaiade eylal 

deYNal imtihanlanam proıramla· 
n hazırlanmaktadır. Proıramlar 
birkaç tüne kadar ilin edilecektir. 
Oniveniteye talebe kayıt Ye kahu· 
lü on bet eylulde bathyacaktır. 

o 

Takas suiistimali tahkikatı 

SOHBE1LER ......... ----····· ....... . 
Dil birliği 

Soyaal bir budunun, kendi öz dili 
olmaaı ler'Oktir. Tüı-k budunu, acunua 
dört yönüne ıoyaallıiı yayını§, soyaal 
çevreler yaı-abnıı budundur. Türkün 
özclili oJmadlğım kim çamlayallilir? 

l,te bugünler, iç acıanu da1duiu
muz öz dilimize kavutmak üzere ol • 
duiumuzu ıörüyor \•e bu ıörütle İçİ• 

, miz açılıyo.:". 

Oz deyimler, yaban deyimlerin ye
rini tutuvenin deye içiıenJeniyoruz. 
Yaban de7anler ıöaiımiize batıyor. 

Kurultay Bqkaıu Kazım Pqanın 
öz Türkçe aydııım dinlerken ne bü • 
yük tat du)'duk. O •yclıı bize, Pata• 
mn dediti sibi. ıö'Z kamaıtıncı ltir 
ıözgü oldu. 

Arbk dil birliii iatiyorua. 

Baıkaıumız düpedüz doiru clecli: 
Dil ltirliği, el birliiinin, dütünüt bir· 
liiinin, ülkü birliğinin en aailam te· 
melidir. 

Bize en önce bu temel prek. Dil 
birliii ıerek biae. •• 

Bu birliti kurmakta da ıeçilone • 
meliyiz. Türk budunu, "Geç oJıun da 
güç o1maım" araçım btiklerinden 
ıildi. "Güç olıun da, seç olmaam" di· 
yoraa artık. On bet bin 11b, on ltet 
yıla böyle 11idırdık. Dil düterseıin • 
de de pçe dayannulıyız. 

"Cümhuriyet" arkadaınmzm, hala 
itin kolayına gittiiini ıördül. de çok 
annadık. 

Kurultayın açı1ma11nı ve oturum
larnu oaıanbca yazıyordu. Hem de 
koyu ounanbca- Şöyle diyordu: 

"Maarif Vekilinin kü§&t nutkun • 
dan ıonra riyasete seçilen Kizım Pa• 
ta kıymetli bir hitabe irat etti." 

Glilaelelim lritadm bal s* tiirlr· 
çeai •UlenMdir: Apna. 

Kazım Patanın riaa1aete cleiil, 
Batkanlaia MÇilcliiini hep biliyoruz. 
Ha1dı kıymetliye deierli demek an • 
)arma ıelmedi, nutukla hitabenin öz
türkçeıini uqbrmai• ütendi?er de • 
yelim. "Irat etti1e" ne deyelim? Söy· 
ledi dururken, irat ~ttiyi hORleta\ü• ... __ ._? 

ş • ..,. ki, snindik de. Gördük ki, 
.-tık "hitabe" "irat .tti" (kü .. t) si· 
bi deyimler sözümüze, dilimize, ku-
lafmma hoı plmiyor. • 

Anladık ki, bize artık dil ı.irliii s• • 
relrtir n ltu ltirlik tezelden olac:akbr. 

Sellnıl izzet 

Takas komisyonu ticaret borsa-
sı umumt katibi Akif Beyi dinle. Hariciye Vekilimizin kızı

nın evlenme merasimi mittir. Komiıyon, ticaret odaıı· 
idare heyetini de dinlemek üzere 
çaiırmıfbr. 

Taba tahkikatı bir haftaya ka· 
dar bitecektir. 

---0-

Selinik sergisi ve 
tüccarlarımız 

Dokuz Eylilde Sellnikte bir 
.erıi açılacaktır. Yapılan davet 
üzerine tüccarlarunız toplanarak 
ittirak için konuıacaklardır. Fa • 
kat ittirake imkin ıörülmemekte· 
dir. Çünkü lzmir beynelmilel pa· 
nayın da ayni günlerde açılmıt o

lacaktır. 

Reiaicümhur Hazretlerinin e· 
mirleriyle, riyaseticümhur umumt 
kitipliji, hariciye vekili doktor 
TeYfik Rüttü Beyefendinin kızı 
Emel hanım1a hariciye vekileti 
memurlanndan aefaret katibi Fa· 
tin Rüttü Beyin eYlenmeleri müna· 
sebetiyle aiuıtoı ayının otuzuncu 
perıembe ıünü saat yirmi ikide 
Dolmabahçede cümburiyet sara• 
yında yapılacak kabul resmini tef• 
rifleri adreıleri bilinmediii için 
ayrı ayrı davetname göndermek 
imkinı olmadıimdan mebus be • 
yefendilerden ve refikalan hanım· 
efendilerden rica eder. "Elbiae, 
fraktır.,, (A.A.) -

DEHRf Efendi Nasıl Görüvor? 

• • • Her süa 1.U w fabrika te
meli atılmakta-

--= · --

••• Şimdiye kadar 2300 elen faz. , ••• 1300 milden fazla demiryo • ı Dehri Ef..m - E..t, ..aim lııu 
la faltrika.. lu 7apıldı.. Banlan ıördikçe inaan temeller Cimlaari1etiami IMr kat n-

ne kadar seviniyor. ha aailamlattmJor. 
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Dün geceki 

güreşler 
Beynelmilel güreı müsabaka • 

)arının üçüncüsü dün gece Tak • 

ıim atadyomunda yapıldı. Prog • 
ramda Tekirdağlı Hüseyin pehli-

vanın bulunması, gene sahaya bi· 
ne yakın seyirci celp etmitti. 

ilk müsabaka: (Macar) Lo· 
radi 136 kilo ile Kuvaıere (Po· 
lonya 101 kilo a.araında idi. Dev 

cüsseli ve ayni zamanda çok kuv· 
vetli olan Loradi hasmını üç da
kikada tuıla yendi. 

lkinci müsabaka: (Polonya) 
Kravzer 114 kilo ile (Romanya) 

Dragyc~i 96 arasında yapıldı. Bi

ri çok kuvvetli, diğeri çok çevik 

olan bu iki haaım yekdiıerini çok 

yordular. Üç devreyi de beraber· 
Jikle bitirdiler. F.akat neticenin 

beraberlikle bitmesi evvelden ka
bul edilmediğinden müsabakayı 

temdit ettiler. Nihayet kuvvet 
karş3ın da çeviklik mağlup oldu 

ve Kravzer 30 uncu dakika da 
hasmını tu§la yenebildi. 

Üçüncü müsabaka: (Okran· 
ya) Lubiçko 122 kilo ile (Porte· 
ki:ı) Olivera 127 kilo ara11nda 
idi. Oliveranın kuvvet ve iriliği, 

fıçı gibi olan Lubiçkoyu dördün· 
cü d~kikada yere devirdi, 

Dördüncü müsabaka: (Macar) 
Nagi ile (Romen) Kirıo 100 a
rasında oldu. 

Çon entresan olan bu maç es· 
nasında maalesef vahıiyane man
zaralara 11ahit olundu. Macar ve 
Romanyalı bu ite çok ıiddetli ve 
ıert baılamıılardr. tik devre böy· 
lelikle geçti. ikinci devrede da
fia ıert ve kaba ba,landr, Hatta 
O dereceye kadar varıldı ki işi 

tos vuruıturmü.ğa dökti!ler. Bu 
yüzden Kirgonun kafast pat1adt. 

Oyuna bu hava ile devam e· 
"dildi, Fakat Macarın itidalJi gü· 
reti ve üst ü te bir kaç burgusu, 
kafa k

0

olu Kigonun on birinci da· 
kikada sırtını yere p-etirdi. 

Tekirdağlı Hiiıeyine çıkacak 
rcı.ldplcrin k~lnforı çok fazla oldu· 
ğundan bu güreıten vaz geçildi. 

Organizatör He kafile arasın -
da hafif bir atı ~atmazhlık zuhure 
geldi. Şayet bugün halledilirse 
güreşlere muntazam devam edile· 
cektir. 

G;zti nüfusa yazılma 
müddeti uzatıldı 

Bir müddet evvel hükumetçe 
verilen nüfuı muamelatına ait 
gizli doğum, ölüm, evlenme ve 

saire gibi muamelatın nüfus kü • 
tüğüne kaydi hakkındaki mühlet, 

görülen lüzum üzerine bir eylül • 
Gen itibaren bir buçuk ay daha 
temdit edilmiştir. 

--o--

Türk-Yunan ofisi 
toplanıyor 

Çahtmaya baılayan Türk -
iY unan ofisi önümüzdeki hafta i • 
çerisinde ikinci toplantsını yapa· 
caktır. 

Ofisin bu toplantııında, her 
iki memleketi alakadar eden iktı
sadi meseleler etrafında bazı ka· 
rar)ar verilmesi muhtemeldir. 

Türk - Yunan ofisinin hu ae
,,. rki toplant:;ına Nemli zade 
Mithat Bey riyaıet edecek, Ticaret 
Odasından murahhas azalar da 
iıtirak edeceklerdir. 

izinsiz bıçak 
satılamıyacak 

Ancak küçük bıçaklar 
satılabilecek 

Polisten müse.ade almadan üze· 
rinde kama, bıçak ve tabanca ta· 
ırmak, yasak olduğu halde isti • 
yenler bıçakçı dükkinlanndan 

kama ve bıçak tedariketmekte 
idiler. Silah yaıağına karşı böyle 

serbest bıçak ve kama 
doğru olmadığı nazarı 

satıtının 

dikkate 

alınmıı ve yeni polis kanununa 
bunların meni için bir madde ko
nulmuıtur. 

İstanbul emniyet müdürlüğü ge· 
çen haftadan itibaren bu madde· 
nin tatbikine baıhyarak bu gibi 
bıçakçı dükkanlarına lazım gelen 

tebligatta bulunmuıtur. Fakat ge· 

ne bazı bıçakçılarm, zabıtaca tes· 
bit edilen boydan daha büyük ki· 

tada bıçak ve hatta kamaları aer· 
beat olarak ötekine berikine 

sattıkları görüldüğünden zabıta 
bu gibi dükkanlarda da arattırma 
yapmıya baılamıştır. 

Evelki gün bazı yerlerde yapı· 
lan araıtırmada Hasan isminde 
birinin dükkanında 41~ Armanak 

isminde birinde altı, Mustafa is • 
minde birinin dükkanında 35 ta· 

ne bıçağın muayyen hadden bü • 
yük olduğu halde satıldığı görül • 

müş ve bıçaklar toplanmıştır. 

Bunları satan dükkan sahipleri de 
adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Mükerrem H. davasından 
vaz geçti 

Salim efendi isminde biri met· 
reai Mükerrer- 'lnnımı yaralamak
tan suçlu olarnlc mevkufen muha • 
keme edilmekte idi. Dünkü celse· 
de Mükerrem hanım mahkemeye 
gelmiş, davadan vazgeçtiğini söy
lemittir. 

Mahkeme heyeti davanın ayni 
zamanda hukuku amme davası ol
duğunu söyliyerek muhakemenin, 
Salim efendi gene mevkuf olduğu 
halde devamına karar vermittir. 

--o- -
Madam Katina 
mahkum oldu 

Bundan bir müddet evel İzmir 
vapuru ile Atinaya giderken bera· 
berinde on sekiz Fran:nz altını ka· 
çırmak iıtiyen madam Katinanın 
muhakemesi dün neticelenmiştir. 

Madam Katina altı ay hapse 
ve bir miktar para ceznsına mah· 
kum olmuştur. 

Bir teklif 
Bir Amerikan kumpanyası, Ti· 

caret odatına müracaat ederek, 
ihraç mallarımızı satmak için ba· 
zı te§ebbüslerde bulunduğunu 
bildirmiştir. Bu müessese, taçİr· 
lerin fiat bildirerek nümune gön· 
dermelerini istemektedir. 

---o-

Diplomasız. bir ebe 
Karagümrük civarında oturan 

Hayriye Hanım isminde bir ka • 
dının diplomasız olarak ebelik 
yaptığı ve üfürükçülükle de uğraş 
tığı anlatılmış ve evinde yapılan 
aratlırmada ihtiyar kadın cürmü 
meıhut halinde yakalanmııtır. 
Hayriye Hanım adliyeye teslim 
edilmittir. 

!. Gazinolarda 
Yirmi bir yaşından uf ak 

kimse çahşamıyacak 
Emniyet müdürlüğü gazino, 

lıon ve emsali gibi yerler hakkın· 
Jıı bütün merkezlere bir tamim 
göndermitlir. Bu tamimde mev • 
cut han, hamam, gazino, bar, 
meyhane ve emsali yerlerde yirmi 
bir yaşından aıağı erkek ve kadın 
müstahdem bulundurulmamasr 
bildirilmektedir. 

Tamim üzerine her polis mer • 
kezi kendi mıntakaları dahilinde 
mevcut bu gibi müeeseselerin sa
hiplerine tebligat yapmıtlır. 

ilk tatbikat olmak üzere bazı 

yerlerde görülen yirmi bir YJltın· 
dan aşağı müstahdemler itlerin • 
den çıkarılmı§lardır. Bu emre 
muhalif hareket eden müessese sa· 
bipleri birinci defa 15 gün, ikinci 
defa bir ay müddetle sanattan me· 
nedileceklerdir. itaatsizliği üç de· 
fa tekerrür edenlerin bir daha bu 
sanatta çalı,maıma müsaade edil
miyecektir. 

Belediye seçmeleri 
hazırlıkları 

Mahalle mümessillerinin 
seçilmesine bugün 

başlanıyor 
Belediye intihabatı hazırlıkla· 

rı faaliyetle devam etmektedir. 
Belediye reisliği tarafından dün 
b .. tün ~ubeler \tir • i ... gc;n.l ... U. 

miş, mıntakalarındaki nüfus mik • 
tarının ve intihap ençümenlerine 

seçilen aza isimlerinin yirmi beş 
ağustosa kadar bildirilmesi iste • 

nilmiıtir. Bugünden itibaren po
lis karakollarında toplanacak ve 
her mahalle iki mümessil seçecek· 

tir. Bu suretle seçilecek mahalle 
mümessilleri kaymakamlık daire· 
lerinde toplanarak aralarında yedi 
kişilik bir intihap heyeti seçecek -
tir. Bu intihap heyetleri defterle
rin asılma i!ini, itirazları tetkik ve 
takip edecektir. intihap heyetle
ri bir eylulden itibaren faaliyete 
başhyacaktır. 

Gümrükte teftiş 
Vesikasız komisyonculuk 
yapan kimseler bulundu· 

Gümrük müfettitleri Galata 
gümrüğünde ani hir teftiş yapmıt· 
lardır. T eftif neticesinde ellerin· 
de vesika olmıyan birçok kimse • 

lerin komisyonculuk yaptıkları ıö· 
rülmüştür. Bu suretle komisyon • 
culuk yapan altı kişi görülmü,tür. 
Alakadar memurlar hakkında tah· 
kikat yapılmaktadır. 

ipekli kumaş kaçakçılığı 
halyadan gelen Bosnea vapuru 

yolcularından Zehra hanımın üze· 
rinde bir kilo ipekli kumaş bulun • 
muş müsadere edilmitlir. Zehra 
hanım hakkınd3 kanuni ıpuamele· 
ye başlanmıştır. 

§ Dün lıtanbula gelen Prens 
Marya vapuru yolcularından Ra
şit oğlu Rasim efendinin paltosu • 
nun asları arasına dikilmiş bir 
miktar ipekli kumaş bulunmuş ve 
müsadere edilmiştir. Rasim efen· 
di hakkında kanuni muameleye 
baş lanmı9tır. 

( ihtikar bahsi 
Asım Süreyya Beyin 

bir cevabı daha! 
Dahiliye vekaleti lstanbuldaki 

ihtikarın önünü almak ve mücade-

le esaslarını tesbit etmek için bir 
a.tikar komisyonu teıkilini bildir· 

mitti. Bu komisyon toplanmış, top· 
tan ve perakende fiatlar üzerinde 

ihtikar olmadığına kanaat getire -
rek raporunu dahiliye vekaletine 
yollamıştır. 

Bununla beraber, okkanın ki
loya tahvilinden sonra gıda fiatla
rında hiç bir tenezzül kaydedilme
diği bunun ihtikardan başka bir 
şey olamıyacağı da iddia edilmek
tedir. 

Belediye iktısat müdürü Asım 
Siireyya Bey aon çıkan belediye 
ın~cmuasrnda bunlara şu cevabı 

vermektedir: 

"- Serbest rekabetin cari oldu
ğu piyasalarda tetekkül eden fiat· 
lar iktıiadi bünyenin doğurduğu 

bir neticedir. Bu neticeleri ortaya 
koyan amiller değittirilmeden, 

doğrudan doğruya fiatlara müda
hale etmek, iıtihsal ve istihlak 
mekanizmasını bozmak olur. Böy· 
le bir hareketten müıtahsiller ka· 
dar alıcılar da ıstırap duyar. 

Büyük şehirlerde belediyelerin 
vazifeleri, bir taraftan bu serbest 
rekabetin tam ve kamil bir surette 
teıirini gösterebilmesi için lazım 

gelen müesseseleri kurmak, diğer 
la.raftan iktısadi bünyenin daha 
basit §ekilde itlemesini emin 
ınaksadiyle vücude getirilecek te· 
iekküllel'e yardım etmektir.,, 

Polis haberleri : 

Sarhoşluk illeti ! 
Hayri isminde biri sarhotluk 

ve hakaretten suçlu olarak mah· 
kum edilmiı ve hapse konmuştu. 

Hayri, perf emhe günü rnevkufi • 
yet müddetini bitirerek hapiıane· 

den çıkmış, cuma günü gene sar· 
hoş olarak polislere hakaret ettiği 

görülerek tevkif ve mahkemeye 
ıevkedilmiştir. 

Kolundan yaraladı 
Sarıyerde Madende Hüseyin 

isminde biriyle Hikmet isminde 
biri arasrnda kavga çıkını~, Hik· 
met, Hüscyini kolund::m taşla ya • 
ralamı§lır. 

Velinin paraları 
Dün sabah meyvehoşta mal al· 

makta olan Velinin cebinden üç 

lirasını çalmak istiyen sabıkalı 
Muammer yakalanmıttır. 

Sarhoşlar dövUştU 

Betiktaıta Köyiçinde Cemil ve 
Ahmet isminde iki sarhot arasın
da kavga çıkmış, neticede Cemil 
Ahmedi fena halde döğdüğünden 
hakkında takibata baş!anmışbr. 

Sillh araması 
Zabıta dün gece birçok yerler

de taharriyat yapmış ve birçok 
kimselerin üzerinde bıçak ve ta· 
bancalar bularak müsadere etmi§· 
tir. 

"Hafta,, aleyhine dava 
İstanbul belediyesi hakkmdaki 

bir yazısından dolayı Haf ta mec
muası aleyhine bir dava açılmış · 
tır. 

ı··················ı'kt.it;·~-;1~1:··· 
.. ····························· 
Mançukuo'da 
lngirz heyeti 

"Tımcs" gıszetesi yazıyor: 

ı ne iliz ııanayicilcrindcn miİ 
bir heyetin yeni pazarlar bul~ 
zere Manchukuo'ya göndcrilrrıetl 
kında verilen karar, 1 nciltcrcde 
nuniyet uynndırmııtır. İngiliz 

mazide büyük inkiıaflar göste 
dünyftnın büyük bir kısmında 
alemini cld.? etmitti. Vı:kıa bıl 
zamanla Cl~rıı~mı§ İse de Uzııl< 
sınai teşebbüslere muhtc:ç ıısl 
nüfuslu vaı;İ nrazi vardır. Buııl•r 
yanında Mcnchukuo'nun iktı.adi 
raiti daha 7jyade istikrar göster 

den bu memlekette &nnayi iın~ 
nı 1etkik etmek üzere bir 1 ngilıı 
yetinin iuınu kararlnıtırılmışl~·J 
yet, progra.TTI mucibince evvel• 

yaya uğra'{l\rak ticaıct ve sanııf' 
messilleriy!e dostan~ münasebet 

teyit edecek ve bilnhııre, a" 
Çinden geccı ek Çin ticaret ve 
erkaniyle temas edecektir. 

Manchukuoya gelince; bu 

memleket ınünbit ve sulak bit 
ye malik olduğu gibi vasi körrıU! 
halanna da sahiptir. Japon i§i' 
beri burada ıekavet nzalmıt .;e 
ler tenzil cdilmiıtir. Mcnchulı"° 
ve muktesit otuz milyonluk ıı 
vardır. Heyr·tin başlıca vazifesi: 
leketin iktuadi ve ııır.ai foaliyctiı1' 
gilterenin ne suretle İ§tİrak 
ceğini tetk;k etmektedir. ~ 

1 ngiliz tanayii, nneak JşpO 
dostane geçinmek suretiyle rA" 
kuoda inkişaf edebilir. 

Bunun ıçindir ki, heyetin Jafl". 
nai ve ticari teıkilatlariyle • 
münasebetler tesis etmesi, çok ıf 
ıünülmüt bir noktadır. Gerek J 
gerekse beynelmilel aahalarda 

ne anlatmaların düşmanca rclı' 
re tercih ec3ildiği görülüyor. J,.p<I 
İngiliz sanayicileri arasında Y~e 

-ııa a müsbet bir ani ma, ~11 

kuodan daha geniı bir arazideı 
bütün Uzak Şarkta çok faydalı el 
reler verilir. Sir Mc. Gown, geÇ 
ne Japonya ve Çindcki muvııffs 
ziyaretlerinc!en avdeti. ~sn~&~nd•tı' 
giliz ve J~pon sanayıcılc:-ınırı 

mesi lüzumunu kuvvetle mü~ 
• • ı•pt 

§U mütnleayı serdctmıştı: 
&anayi iki zııruri §art dahiJirıdt 
yor. BunlarJan birincisi büyiı~ f 
halindeki temerküz hareketlcrh ~ 

cisi de her milletin kendi iktıfl 
· • h ' k d'l • atıiP 11yası ıa a.ıırına en ı erı s . 

mak arzusundıın doği'n iktısıd• 
yonalizmdir. Büyük ııanayi ş 
kendi memleket1erinin hudutlsfl 
ricinde anhı§malar yapmazlar"' 

• l' f 1 · t"hs•1• sadı naıyona ızm az a ıs ı 
. b' ,,,ıı ripkar rekabet ve ııenış ır d' 

nesizliktcn başka bir mana jfll 

miyccektir. Seınayi liderleri e# 

memlcketlc:ı-in lidcrlr.riy!e '""' 
k b . t<ol1t 

masagcçmeli .Ye re a elan p 
• ' • • _..,pli 

çın anla~m'.1 çarcıcrını ar ... / 

Amerikada milli keil~1 

Vaşington, 19 (A.A.) / 
J dıf1 Ruzvelt, Ceneral onson . 1 

1i kalkınma müessesesi11111 

icin bir plan hazırlayıp - ., 
mevkii tathika koymasını '., 
tir. Ceneral Jonson, rei•' 

'b" cer burun ar<:'JSU mucı ın . 11 
. . '" kalkınma mücssescsını . ttf 

devam edeceğini bildirtı11t 
--0-- t 

Define arayorl~ 
Londra, 18 (A.A.) -

luk Oueenof Stocts yatı• 
be~ kişiden ibaret olan 111~ 
batı ile Cocos adasına 

-~ 
etmiştir. Yolcular, Baht'., 

S'" kaybolan bu adasında 

iki milyon lngiliz lirnsı~ll ~ 
olduğu tahmin edilen bıt ~e 
• b' 'k' f d el yı ır ı ı ay zar ır. ıı . ıet• 

ceklerini zannetmektcdır 



V AKIT ın Tefr,ikası: 23 - Yeni ftetrlıat: 

Ôlüme Susayan Gönül Statiatik umum müdür
lüfünün tetkikleri 

f yi if]iym dairelerimizin biri de 
Statiıtik umanı müdirlüiüdür. Tür • 
ldyenin he" 19ydea ev'MI \aaiinkü 
myetini t"sltit •tmei• ihtipcanız 
var. Ti. ki, bunu seçmİıle, aelecek-

... 
Mehmet itte bunda aldanıyor • 

du. 

Bir memur, Mehmedi alıp gö
türd" u. 

Biraz ıonra hademe bir tel
lraf getirdi. lıtanbaldan müıta • 
~l kaydiyle ıeliYQrdu. 

Mahir Bey açtı ve hemen hade
lneye emretti: 

1 - Çabuk komiter beyi çağır. 
Telgraf polis müdiriyetinden 

leliyordu: 
"Tuzla cinayetinin failleri ola • 

1-k, mükerrer aabrkalılardan "A· 
)1,, ve '7ilki,, lakaplı iki aeneri 
ı&rı altındadırlar. O civarda bu • 
lunmaları muhtemeldir. Araıbrı· 
Jlız.,, 

lki ıeraerinin tarifleri de vardı. 
Mahir bey ıevindi.. Bu telgraf

ta Mehmedin masum olduğunu 
teyit ediyordu. Biraz sonra komi
ler bey geldi. Mahir bey telgrafı 
\lıattı: 

. - Okuyunuz .. Cinayet malum 
değil mi? .. 

- Evet efendim.. Birini de 
~vkif ettiniz. 

- Haber aldınız demek! 
- Evet efendim. 
- Fakat bu telgraftan anlatı · 

h,or, ki bir kitinin tevkifi kafi 
"defil •. Bu iki seraerinin taharrisi· 
ile baılanıın. 

- Her halde receye lialmaz 
Jakalanz. 

- Mehmedin tevkif edildiği 
4'e duyulmum. 

-9-
Işler çatallaşıyor 

"Ayı,, ile ''Tilki,, vaziyetia.ltir 
çrknı.za doiru deliftiiini 'bilmi· 
Yorlardı. 

''Ayı,, sandala uzanmıf, yelke· 
ilin ipini eHne ahmt, için için gü
IUyordu. 

Bir arahk, yanında yatık du • 
ran ar'kadatma baktı. 

- Ne oluyorsun be?. 

eli: 
Tilki,, aert ve kısa cevap ver· 

- DUtiinüyorum. 
Biraz auıtu Ye ilive etti: 
- Ulan biz enaiyiz be! 
''Ayı,, töyle bir silkindi, bir teY 

diyecek oldu. "Tilki,, vakit brrak
lrladı: 

- Meyhanede oturduli, ziflen· 
dik.. Bizi herkes gördü. ı, meyda· 
ile. çıkarsa herkes tanıyacak. 

-Vay! 
- Vay ya .• Şimdi aklın baıına 

hliyor .. Hem Feyyaz bizi ne diye 
'-tnıdan attı? .. Ne diye Pendiie 
ICSuderiyor?. 

- Gene bize ihtiyacı olursa?. 
- Ya tuzak kuruyorsa?. 
-Vay! 

. - Vay ya .• Ben Feyyazdan tüp 
ı.eıeniyorum .. Ya :bizi ele verdiy· 
.. ? .. Ya 1'araya ayak basar bas· 
~ e 1 . · k' DM enırae ... 

- Vay!.. 
.. ~'Tilki,, rene dütünceye daldı. 
d 11,, çenesini katıyordu. "Tilki,, 

e !•lcafnu )(atıdr: 
'-1-- ~ma belki de içime doğan· 

ltızunııuz JCorkuClantirr .. Ama 
~e de ilitiyatlı davranalım. 

- Ne yapalım?. 

11 
- ~endile uğramıyalmı .. Kar· 

..:ılııllere çekelim. l11rz bir yere 
1'i •. ah hırakalmı. Paranm hepsi· 

1.lze....;.._. 1 1 ., · ••ntze a mıya nn •. 
ttı kA.;r,, l>u teklifi pek kabul et
~~ ıatemedi. Faliat ''ttlki,, 11rar 

1"ol'lfa. 

-.. Cwmnn ne olana olwn, rü-

Yazan: Selami İzzet 
nün birinde kayılı sakladığımız 

yerde buluruz. 
Ayının buna biraz aklı kesti. 

Fakat kar,ı sahile ıitmeie hacet 
yoktu. Biraz ötede, kimsenin Öm· 
ründe ayak basmadığı ağaçlıklı, 
yoıunlu, sazlı bir kıyı buldular. 
Sandalı çektiler. Ceplerine elliıer 
lira attılar, kol kola verip Pendi • 
ğe yaya yürüdüler. 

Tam bu eınada, Celilin ceaedi· 
ni Mehmedin oğlu uçurumdan çı
karmıf, müddeiumuminin önüne 
koymu,tu. 

"Tilki,, ile "Ayı,, Pendikte ka
rınlanDJ doyurdular. lstanbula 
indiler. Hazır birer kat elbiae ile 
birw ppka aldılar. "Ayı,, bir de 
buton aldı. Sonra tekrar Pendiğe 
döncliiler. 

Gece, iıkele yolundaki meyha· 
nelerden birinde oturdular,.. Mü
vezziler bağırdı: 

''Tuzla cinayetini yazıyor .•• 
"Ayı,, nm eli titredi, elinden 

kadehi bıraktı. 
"Tilki,, sapsarı oldu, etrafına 

bir ıöz attı .. Sanki her köşede 
bir polis memuru oturuyormuş da 
yakasma sarılacaklarmıf gibi ıel· 
di. 

Maamafih kendini evvela gene 
o topladı .. Ne diye korkuyordu?. 
Korkacak ne vardı?. Meyhanede 
oturanları ne o tanıyordu, ne de 
onları tanıyan vardı .. Biraz ötede, 
yqlı bir zendost, kızı yerinde bir 
kıza meze ikram ediyordu. 

Kız, dekolte kırmızı bir fistan 
giymif, yüzünü gözünü adamakıl· 
lı boyamı~. bakanlara öz ediyor· 
du. 

''Tilki,, nin içi bu manzara ile 
rahat etti. O da kıza göz attı ve 
kendine gelsin diye, masanın al· 
tından "Ayı,, ya bir tekme vurdu. 

-Vay! .. 
''Tilki,, nin gülümsediğini gÖ· 

rünce kızdı: 
- Ulan gülecek ne var?. 
- Arkanda bir yosma var, ha· 

na göz ediyor. 
"Ayı,, arkasına döndü. Kızı 

görünce yılıttı .. 
Ho§una gitmitti. 
- Güzel yosma be .. Yana!alrm 

mı?. 
- Daha vakit var.. Bir kere 

havadisi anlasak. 
- Bir gazete alayım .. 
- Dur, bana bırak. 
Garsona seslendi. Rakı istedi 

ve bu arada sordu: 

- Bir cinayet mi olmu§ ! 
- Duymadınız mı?. 
- Yok .. Nereden duyayım?. 
- Tuzlada bir genci öldümıÜ§· 

Je karıılaıtırmaya imki.n bulunıun 
ve alniMak ltir tedlııirin iıabeti tayin 
olunal»ilıin. Bu daire iıte bu ihtiyacı 
a1dennek için ciddi, uıulünde çabıır 

bir teıir nrir. Umum mi~iirlilün 
bu arada bazı tetkik eserleri de 
neırediyor... Afaiıdakiler bu cüm • 
ledendir. Okuyucularmma takdir ile 
bildiririz: 

Ntuaa ltleriMe aenJ9 P11117erf Çnl
ren: 8eUm llült - Mmr •..._; ~
ren: M. Celil - KlfM ~; 09-

vlren: A. Neft - llup w ........... ; 
çeviren: Selim ..... - - -- n 'ft 
sln&t, a&na7l, ...... • .. ll151Lw.: 
.ümet Baa-U.,.. ..... .... ... ..._ 
rbda ....... uallertı ....... : • t t Ali 
l"aat - htau.tu&: ve um.dl lıu a metreler 
(Ceml79U Akvam.._.. .._,.110 'f'eli
len rapor); ontrm: M. Ollll - ._... 
~ llt:atl9ak tslTHı en-, 
ıt.l7a, ,........_, Ywv' 1-. •ı ıa>; 
~: Bala Nualll, BaJl'I, M. Cel&J, 
All ._._ 

Tokatlı ... k Nuri 
Çalan, .... iil'ein __.i ftrlı • 

... - i7i ....... _,.,,. ... 
merkezlerimizden Wridir. Bunda 1t6· 
tün vilayet merkezlerine üıtünlük id· 
dia edebilir. Duyp ıueteıiain ve 
onun müeaı.iıi Çankın Mnaau Talit 
Beyin bu yoldaki himmetini ~Jı
lar hatadan çıkamuyac:aklardır. 

Çanlanmn INr fıkir ve tür ~neıi 
olduiu davaıında Talat Bey ~
ten iyi bir anane iıhat ebnekle kalmı
yor, onun sUriip rittiiini de röater • 
mit oluyor. 

Yukanya adını yazclıfmuz kitap 
Çankm tarih Ye laallaptma dair orada 
baitmlan aerlerin onuncuıudur. 

Sandan evvelkiler, Ahmet Talat, Ah· 
met Kemal, Ha .. n, Ali Dehri, Ahmet 
Riza Beylerin kalemi ile Çanları pir-
lerini, Çanlıın tarihinin ana batlannı, 

ÇiıiiliiıPi .. mı ~ 'Ç n -
... ec1eW,oaimı, Çaallln • • , ""«; 
hikayeleri, Çaa1an taraflarmda IÖy -

lenen ata aöalerini toplamat, Çankın· 
ela ,örülüp ifitilenler de Tahsin Nahit 
Bey tarafından yllZllmıtb· Tokatla a· 
Jık Nurinin bütün eaerleri~le meıhur 
(Emrah) m yetİ§tİrmeıi hu ,_ir hak -
kında uzun ve özlü hir tetkikin de 
Ahmet Talil Bey Çanlon kütüphine-

ıine deferli \İr kitap olarak bbmt 
hulanuyor. Çanlara mÜllnftrlerini 
tellrik ederek kitaplan ~culan • 
maza taTıiy• ediyoruz. 

Yeni adam 
Yeni Adlllll'm 34 üncü .. ,.... lııa· 

gün çıktı. Taniye ederiz. 

Bu seyyah kim? 
Le Grenoble, 19 (A.A.) 

V ercorı ıilıileıi tepelerinden 
2430 metre irtifalı Grand V ey • 
mont dağı üstünde bir aeyyah 
çantası bulunmuttur. Çantanın 
üzerinde &J&iıdaki cümle yazılı 
bir kart vardır: 

"Si.ten yolumu kaybettim. im-
za Joune,, 

ler. Bu huausta arqtırmalara de· 
-Ya! ... Vah vah .. Katil bulun· v&m olunmaktadır. 

mu' mu?. , 
- Galiba bulmuşlar. 
Genç kadının yanındaki ihtiyar 

zendost, gözündeki mavi gözlük· 
leri çıkarmadan üstünden sildi: 

- Çok merak ediyorsanız size 
gazete vereyim, dedi .. 

"Tilki,,: 
- Eyvallah, istemez .. 
Diye kekeledi. Fakat ihtiyar a· 

dam ısrar etti: 
- Alın alın .. Ama gene geri 

veriniz, bana lazım. 
"Ayı,, gazeteyi aldı, genç kadı· 

na öyle bir bakış baktı, ki kadrn 
kızardı. 

"Ayı,, gazeteye göz gezdirirkeıı 
'7ilki,, merakla b~kliyordu .. 

'Devamı nr) 

Bir tayyare düştü 
Angreı, 19 (A.A.) - Bir 

tayyaTe Lorient meYkiinde düt • 
müt ve ruıdı ölmiiftür. 

-0---

Beynelmilel buğday 
piyasası hararetlendi 
Ankara, 19 (A.A.) - Son va· 

ziyet üzerine beynelmilel bNday 
pazarlannda hararetli muamele • 
ler batı.aut bulunması dolayııile 
Ziraat Bankaıma muhtelif mem • 
leketlerden buğday ı&tıtı hakkın· 
da külliyetli miktar üzerinden 
müracaatlar Taki olmaktadır. Ya• 
kmda ıenif mikyuta lllbtlar 
yapılmaıı beklenmelcteclr. 

1 -1.f'Kili!i H dO S !'O! ı !f3'h( _ _. 

Arsen Lüpen 'in Sergüzeştleri ___ _ 

• 
Kanlı intikamı 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmam mı? 

•••••••••• Yazan: Maurice Leblanc 
1-

Birinci kısım 
iki facianın iklncl•I 

1 

Harp izi Uzerinde 

lkinci kanunun güzel sabahla
n, bu mevıimde günet artık ılık· 
laımıya ba!ladığrndan, hayatın 
en kuvvetli kaynaklarmdan birini 
tetkil eder. Bugünlerde kıtın so • 
iuiu arasında ilkyazın ıoluğu 
hi11olunmıya hatlar. Havada do· 
latan tazelik sizi de gençleştirir. 
O ıün öğleden evvel saat on bir 
sıralarında bulvarlarda dolaıan 
Araen Lüpenin de bu hisleri duy· 
duğuna tüphe yoktur. 

Çevik adımlarla yürüyor, par· 
maklarının uçlarına basarak, gu -
ya jimnutik hareketleri yapıyor-

mut gibi kalkmıyordu. Sağ aya • 
jını her abfmda bir nefes alıyor· 
du. 

Batım hafifçe arkaya iğmit, 
ıöfsünü öne doğru çıkarını§, yü • 

rtlyordu. Srrtmda kül :renginde 
yazlık bir elbise, l<oltuğu altında 
yump'k bir ppb vardı. Pardesü 

ıiymemitti. 

Gelene ıeçene ve billiassa Ka· 
dınlara gülüm!İyen yüzünün çiz· 
gileri ellisine yaklaıtığın ve bel -
ki 'de attığını gösterjyordu. Fakat 
arkadan Tey&hut uzaktan hakılın· 
ca hu uzun boylu, modaya f evka
lade uyıun bir tarzda giyinmi~ 
zatın ancak yirmi be! yaşında bir 
delikanlı olduğu zannedi!irdi. Ca
mekanlara akseden hayalini sey· 

reden Arsen Lüpen kendi kendi· 
ne memnuniyetle: 

- Bana haset edecek ne kadar 
gençler vardır, diyordu. 

Her halde Anen Lüpenin her· 
kesi imrendirecek kadar kuvvetli 
bri ıösterit i, kat'i tavırları, bede· 
ni kuvvet muvazenesi, zevkine 
düıkün bir midesi, kusursuz ~uu· 
ru vardı. Maneviyatı da sağlam -
dı. Böyle bir insan tabii dimdik 
yürüyebilir. 

Şuna da i~t edelim ki, cüzdn
nı da iyice dolu idi. Pantalonunun 
reYolver cebinde muhtelif banka· 
lara ait dört cek defteri vrdı. Bun· 
dan maada f ransanın muhtelif 

yerlerinde, daR kovukları ve ne · 
hir yatakları gibi emin mahafü, ... 
de gizlenmiş altınları ve çuval ar 
dolusu kıymetH mücevhederi ve 

tatları vard1. Raul dö Limesi. Ra.
ul d' AYena, Raul d'Eneris. Raul 
d' Averni namları altında drn'' · 
nın dört kö§esinde haiz bulundu • 
i(u l=re.Jiler dP. başka.. · 

Bank dö Prover. .. m ön""e v~l
mitti. Bu banl:ava. Raul d' Aver· 
ni namına dnldurulmu" hir cel• 
yatıracaktı . B,..nkava ~irdi . isin; 
bitirdi. !onra bankanın yer alt· 
katına inip defteri ?mzaladı. Son· 
ra burada kiralamış ohluf!ıı kasa· 
nın hulunduihı vere o6den•'k lmsa· 
dar~ bazı kaR•tlar rıL-:\rın ? 1dı. 

Bu sırada az ilerde ihtiyarca 
kolunda matem İftaret1 ta",IV;\n 

vilayetlerden birinin telrı;it cel il • 
mit noteri tesirini yapan bit zat 
gözüne ilitti. Bu zat orada bir ka· 
sadan paTa paketleri çıkanyor, 

bağlarmı koparıyor, banknotlan 
büyük bir dikkatle ıayıyordu. 

Gözlerinin miyop olduiu an • 
laıılan ihtiyar adam etrafını en• 
diteli bakı,Iarla tetkik ediyordu. 
Fakat iyi görmiyen gözleri, biraz 
ilerde ve kuytuda duran Araen 
Lüpenin bütün hareketlerini birer 
birer takip ettiğini göremezdi. Ar• 
sen Lüpen ihtiyarla beraber para• 
ları saydı. ihtiyar aekiz dokuz yüz 
bin franga varan paraları bir el 
çantasına yerleıtirdi. 1 

Arıen Lüpen liendi lCenC:line: \ 
- Acaba J;u muhterem zatııl 

çevirdiği Clubara ne olaa gerek?. 
dedi. Tahsildar ınMır?. Yoka 
parasını, hükQmete vergi .verme
mek için ıizliyen bıri mi?. Bu ıl· 
bilerden ne kadar nefr~ etlerimı 
kaçakçılık yaparal< hülCOmeti iz • 1 

rar etmelC ne ayıp ıey!.. ., 

ihtiyar zat paralan yerJettiT
dikten sonra çantayı Clikliatle ICa
padı, bankadan çılitı. "Arsen Lü -
pen, en temiz bir vicClan sahibi 

olan bir adam bile nakit lialinde 
bir milyonluk bir ıerveti çantasın· 
da ta,ıyan birini takipten kendi • 

ni almaz, diye dü,ündü ve ihtiya• 
rm arkasma düttü. Bu kadar pa· 
ra, av köpeklerini çeken bir koku 
gibidir. Arsen Lüpen de hakiki 

bir av köpeğine benzetilebilir ... 
Onun öyle haı .. hir ixırnu Tardır 
ki, yanlı§ bir izi takip etmesi im • 
kansızdır. 

Arsen Lüpen, takip edildiğini ih· 
tiyara hissettirmemek için yürü • 
vüşünü deP.iştirmiş bulunuvordu. 
Tanizm edilmi! bulunan bir pro
jesi olmadığı halde icinde büyük 

bir ıevinç vardı. 

ihtiyar, bir pastacıdan bir ku • 
tu pasta aldıktan sonra Sen La7ar 
iıtaayonuna doğru voluna devam 
etti. Araen Lüpen ihtiyarın takip 
ettiği istikameti görünce: 

_ Vnv canına. dedi. herif s;m• 
di trene biner ve beni de seyahate, 
şeytanın inine kadar gitmeğe ic• 
bar ederse .. 

ihtiyar trene bindi. Araen Lü· 
!>en de hiddetli hiddetli homurda· 
~c:rnk onu takip etti. Az aonra 
Sen Jermen'e doğru yola koyul • 
muılard1. llitiyar zat para dolu 
c:~ntayr, bir annenin e,•ladı~ı ba~
rma bastırmuına benzer hır vazı· 
VfltlP kucaiında tutuyordu. 

ihtiyar Satu kasabasının az İ• 
)ersinde. Vesine istasyonunda 
trenden indi. Arsen Lüpen de onu 
takip etti. 

Burası Ar1en Lüpenin çok bo· 
funa giderdi. Paristen on sekiz 
kilometre uzakta, Sen nehrinin a• 
yaklarından bırinin çeviıdiii a • 
damsı bir yerde bulunan V c~ine 
büyük bir ~öle bakar. Bu ~ölün et• 
raf mcla b~hce1er ve sık köşkler 
vardır. Bu sabah dallardaki şeb· 
nemler sı:üne-,in ıııkları altında 
pr.rlıyorlllrdı. Yerler kah idi. in
san yürüdükce kendi avak ıeılerl· 
ni duyuyordu. Zihinde bir baska• 
sına ~it rerveti di: .ünmekten ve 

koruM~ı, . .. ... b·~ ''"f\ bir c;Ji;,.üncP "'· 
r- .:tan böyle yürümek ne zevkli 

dir ..• 
(Devamı var) 



Orta Tedrisat muallim
lerinden terfi edenler ... (Bq tarafı 1 lncl aayıfada ı 

Maqları 55 liradan 70 liraya 
çıkanlar !unlardır: 

Kütahya liseıi riyıaziye mualli
mi Şükrü, Kayseri lisesi Tiirkçe 
muallimi Sıtkı, Antalya liıeai ri· 
yuiye muallimi Yusuf Ziya, 
Cumhuriyet orta mektebi Türkçe 
muallimi Hayrettin, İstanbul er· 
kek liıesi rİY'aziye muallimi Ha • 
ıan Fehmi, Kabatat erkek liıesi 
fizik muallimi Nuri, Gaziantep 
liseıi tarih muallimi Hüınü, Hey
heliada orta mektebi tabiiye mu
allimi Tevfik, Manisa orta mek
tebi tarih muallimi Cenap Refik 
Beylerdir. 

Maaşları 45 ten 55 liraya çı • 
kanlar sunlardır: 

S j lifl~e orta mektebi Türkçe 
muan:~i Abdülhak Hamit, Ma
nisa orta mektebi tarih muallimi 
Nail. Pertevniyal lisesi Fransız
ca muallimi İsmail Suat, Jıt.an • 
bul kız lisesi edebiyat muallimi 
Süleyman, Gelenbevi orta mek
tebi riyazlye muallimi 'Abduna~
man. Konya lisesi tarih mualli -
mi Türkan Hanım, lstanbul kız 
orta mektebi Fransızca muallimi 
:Arif Beyler. 

Maaşları 40 tan 45 Hrayaı çı ~ 
kanlar şunlardır: 

Kandilli kız liseai Türkçe mu
allimi Hatice Hanım, Davutpafa 
orta mektebi riyaziye muallimi 
Nazif, Edirne lisesi Türkçe mu -
allimi Remzi, Kayıeri Jiıeıi ri • 
yaziye muallimi Mahmut Nedim, 
Tr&hzon orta mektebi riyaziye 
muallimi Rahmi, Mardin orta 
mektep riyazife muallimi Seyfet
tin, Burıa orta mektep Türkçe 
muallimi Hilmi, Vefa liıesi fizik 
maalJimi Osman Hatip Çanakka
le orta mektep terbiye muallimi 
Yuıuf, Elaziz orta mektep terbi
ye muallimi Veysi, Kayseri orta 
mektep tarih muallimi Fuat, 
Samıun liıesi ta.biiye muallimi 
Abdullah Enis, Diyarıbekir liıe· 
ıi tabiiye mua:Jlimi Zihni, Kadı· 
köy lisesi kimya muallimi Necatı, 
lzmit orta mektep tarih muallimi 
izzet, Karıehir orta mektep tarih 
muallimi Nazif, Karı liıesi riya· 
ziye muallimi Hakkı Şinasi, Trab
zon erkek orta mektebi tabiiye 
muallimi Hüınü, Konya lisesi 
riyaziye muallimi Hüseyin Şevki, 
Nevtehir orta mektebi terbiye 
muallimi Abdülkadir, Davutpaıa 
orta mektebi Türkçe muallimi lb
rahim Etem, Adapann orta 
mektebi tarih muallimi Sırrı, 
Nevıehir orta mektebi tarih mualı. 
liml Cemil, lıtanbul erkek lieıi 
kimya muallimi lhıan Nazmi, İz -
mir erke1C lisesi tabiiye muallimi 
Mehmet Halil, Cümhuriyet orta 
mektebi tabiiye muallimi Litif, 
Muila orta mektebi Türkçe mual· 
llml Cemil, İstanbul erkek liıesi 
tarih muallimi Celil Nuri, Kayse -
rl orta mektebi tabiiye muallimi 
Hthnii, Galataaaray liıesi Fran -
anea muallimi Sait beylerle Oıkü
dar orta mektebi tabiiye muallimi 
Şekibe hanım, Niğde orta mekte
hl ta,,iiye muallimi Hulusi, Balıke
ıir mektebi Franıı:zca muallimi E
tem Ruhi, Gazi OımanpaJa orta 
mektebi Fransızca muallimi Ab
di Tevfik, Çanakkale orta mekte
bi Tiirkçe muallimi lımail Hakkı 
Beylerle lzmir kız lisesi tabiiye 
~uallimi Sehime hanım, İstanbul 
erkek lisesi edebiyat muallimi 
Hakkı Suha, Eıki~ehir lisesi Türk
çe muallimi Cemal, Galataıaray 

liseıi Türkçe muallimi Mehmet 
Orhan Beyler. 

Maa,lan 35 liradan 40 liraya 
çıkanlar §unlardır: 

Kabata, liıeai tabiiye mualli -
mi Fuat, Ankara erkek orta mek· 
tebi resim muallimi Kerim, İzmir 
kız mektebi eli,leri muallimi Ra
gıp, Edirne erkek liıesi reıim 
muallimi Süleyman, Buca orta 
mektebi Türkçe muallimi Faik, 
Burdur orta mektebi riyaziye mu

allimi lbrahim Hakkı, Ankara 
kız orta mektebi riyaziye muallimi 
Hüseyin Avni, Kilis orta mektebi 
riyaziye muallimi Hüıeyin Kamil, 
Nevtehir orta mektebi Fran11zca 
muallimi Tur gut, Adapazarı orta 
mektebi Fransızca muallimi Ke· 
mal, Kastamonu orta mektebi 
Almanca muallimi Cemal, Gala· 
tasaray lisesi tabiiye muallimi 
Kürkciyen, Vefa lisesi tarih mu
allimi Nimet, Bursa liıesi İngiliz
ce muallimi Niyazi Beylerle Cüm
huriyet orta mektebi tarih mual
limi Şükriye, lzmir kız muallim 
mektebi edebiyat muallimi Sabi • 
ha, Konya kız muallim mektebi 
fizik muallimi Mihrinniaa. Edirne 
kız lisesi tarih muallimi Nebile, 
İzmir Karataı ortamektebi tabiiye 
muallimi Seniye hanımlarla Yal -
vaç orta mektebi Franıızca mual • 
Iimi Süleyman, lzmir kız liıeıi 
Fransızca muallimi Müeyyet, A
dana erkek liıeıi riyaziye mualli
mi Muhittin, Kad1.köy erkek li

sesi Türkçe muallimi Ihsan Mahir, 
Gümü9ane orta mektebi tabiiye 
muallimi Sait. Aydoian, Balıke • 
sir orta mektebi riyaziye muallimi 

Hicrt Beylerle Elaziz orta mekte· 
bi riyaziye muallimi Bahriye ha -
nım ve Tekirdağ orta mektebi 
Türkçe muallimi İbrahim Sadi B. 

Maatları 30 liradan 35 liraya 
çıkanlar ~unlardır ! 

Galatasaray lisesi ilk kııım mu
allimlerinden Nuri, Erzurum er • 
kek muallim mektebi tatbikat mu
allimi Ali Rıza, Kandilli kız liıe· 
si Franıızca muallimi Marko, 
Kayı eri liıeai coiraf ya muallimi 
'.Abdüsselam Beylerle Kadıköy li· 
seıi Türkçe muallimi ŞükUfe Ni· 
hal, Kandilli kız liıeıi lnıilizce 
muallimi Kadriye Muıtaf a, lıtan
bul kı.z muallim mektebi fizik mu
allimi Sabahat Abdi, lzmir kız 
muallim mektebi fisik muallimi 
Reuniye Hanımlarla Konya erkek 
muallim mektebi terbiye muallimi 
Nejat, Sıvas erkek muallim mek· 
tebi terbiye muallimi Fikri, Ada· 
na kız lisesi felıefe muallimi ·Ne· 
ver Beyler. 

Maaıları 22 liradan 25 liraya 
çıkanlar tunlardır: 

Erzurum erkek muallim mek -
tehi tatbikat muallimi Hüseyin, 
Zonguldak orta mektebi beden 
terbiye muallimi A. Can Beyler. 

Maaıları yirmiden yirmi iki 
liraya çıkanlar ıunlardır: 

Bursa orta mektebi muıiki mu
allimi Baha, Davutpafa orta mek
tebi musiki muallimi Ali Fuat 
Beylerle Uluköy orta mektebi re
sim muallimi Rabia, Kır,ehir orta 
mektebi diki, muallimi Mediha 
hanımlar. 

Maatları on yedi buçuktan yir· 
mi liraya çıkanlar funlardır: 

Konya kız muallim mektebi 
tatbikat muallimi Hayrünniaa, ls
tanbul kız muallim mektebinde 
muallim Fatma Aliye, Düriye Fat· 

~;öke yolunda Zile'de 
Cellit gölü sağlık 

ovası oluyor 
Seller mühim 
zararlar yaptı 

Faizciler, kooperatifler çoğalınca 
iş bulamaz hale geldiler 

Üç kişi boğuldu, 400 ev 
harap oldu 

Tokal, - Cuma günü Zileye 
yağan şiddetli yağmurlardan De· 
re boeazından seller gelmiş ve 
400 eve su dolmu!lur. Bunlar· 
dan iki yüzü otuı·ulmıyacak halde· 
dir. 

1 

Bundan başka iki kahveyi ıel· 
ler tamamen sürüklemiştir. Altmıt 
yatlarında bir kadınla altı ve se· 
kiz yatbrında iki çocuk boğul· 
mu~tur. Vali. Zileye gitmittir. 

Zile - Seller birçok harman ve 
bostanları silip süpürmüıtür. Şeh· 
rin su yolları bozulduğu gibi bir 
kı11m telgraf hatları da harap ol-

Söke istasyonu 

mu,tur. Yeni mezbaha yıkılmıf, 
\iç evle bir cami ve bir köprüyü ıu· 
laı· kamilen götürmÜ!tÜr. 

Söke, (Huıuai) - Sökeye gel· 
mezden eYvel yollarda gör<lükle
rimi yazmak İıtiyorum. iki gece 
Torbalı kazasında kaldıktan son· 
ra sabahleyin Tepeköy pazarını 

ıeyretmeie ıittim. Her per§embe 
ıünü burada me.thur pazarlar ku
rulduğunu ititmiıtim. Filhakika 
dedikleri kadar da varmıt·· 

Celllt gölU 
Trende bir çok yolcular vaT"dı. 

Ben köte penceresinden dıtarıya 
bakıyordum. Gözlerimin önünde 
büyük hir saha açıldı. Burası Cel
lit gölü imi§! Göz lll>illliğifil> 

kadaT büyük ve yetil bir ova! •. 
Çepeçevre yükıek darlarla çev· 
rılmiı. Gölün iÇiiıde ıaz1.ar, ağaç
lar ıörülüyor. Suyun ı~lhını Nilü
ferin ıeniş ve ıık yaprakları kap
lamıf.. Bazı yerlerde ıular görün
memit olıan innn burasını haki
katen Yetil çimenlerle örtillü bir 
ova zannedecek ... Bu gölün içinde 
balıklar da varmıf ... 1,te bu ııtma 
yuvaaı olan koca ıöl birçok inıan
la.rın damarlanr.ı emmif .. Şi§tikçe 
titmit, aurlarca insan kanile beı
lemni,tir. Paditahlık devri bura· 
ıını görmÜ!, aldırmamı! ! 

Fakat Büyük Gazi buradan ge· 
çerk~n biraz durmuı.. ve derhal, 
bu :ıe·hirli ıuların kurutulmasını 
ve temizlendikten ıonra adına 

"Sailık Ovası,, konmasını emret • 
mift:t. Halk bunu büyük bir min
net ve ıevinçle anlatıyor. 

Tren epeyce müddet bu gölün 
ortuından · geçti ve Cellat İıtas -
yonunda bir lihze durduktan son
ra tekrar hareket etti. Kozpınar 

denilen 111ız bir istasyona uğra • 
dı .. Buradaki sarp ve yüksek bir 
tepenin üzerinde dikkate şayan 

bir kale burçları gördüm. ismi; 
Keçi kaleıiyınİ! ! Bu iımin konma
ıına pek tuhaf bir vaka sebep. ol
muıtur: Bu kaleyi zapte gelen· 
ler mevkiin ıarp olmaaından do • 
lavı kan dökmeden kaleyi ele ge • 
çirmek iıtemişler.. Bunun İçin de 
bir 'keçi ıürüsünün boynuzlarına 
mumlar dikerek kaleye doğru sa· 
lıvermi,ler ! Keçiler ilerledikçe 
kalenin mu hı f ı::ları, düşmanın 
böylece fenerler ellerinde perva -
ıızca hücum eylediklerini zanne -
derek firara kadem basmıslardır ! 

ma ve Kevıer Hanımlarla Isparta 
orta mektebi muıiki muallimi T ev
fik Aydın Beyler. 

Binaenaleyh bu kale keçiler sa· Bilecikte yeni 
yesinde fetholunduğundan adına 

(Keçi kaleıi) denilmi,tir! mahsul Vaziyeti 
Buradan sonra iki uzun tünel - Bilecik, 19 (A.A.) - Bilecik 

den geçtik ve Selçuk istasyonunda vilayeti, hububat zeriyatmdan 
durduk. Burası bir nahiye merke · başka mühim miktarda pamuk, 
.ıidir ve asarı atikaaının çoklujiyle meyve ve ıebze de yetİftİrmekte • 
me~hurdur. dir. Bu sene 120 bin kilo yaş ko· 

Yollarda geni, incir bahçele • za istihsal olunmuttur. 
rinden geçerek ve bir çok İı· Vilayette 45 çarklı ve 80 amele 
taıyonlarda durarak Ortaklar iı - çalıtan ve yevmiye otuz kilo ipek 
taayonunda karar kıldık. Buradan d b" d t · k f b ~ • istihsal e en ır a e ıpe a rı 
~ökeye bir kol ayrıldığından ak • kası mevcut olup istihsalahnı hor· 
tarma etmek üzere bir ıaat kadar ıava sevketmektedir. 
bum ka ım~. ~~-=-"' _ _..___, Vilayetimizde bu sene 478 hek· 

Ortaklar istasyonu tar pamuk zeriyatı yapılmııtır ki, 
Sıcaktan, hararetten yanıyor - alınacak neticenin sekiz ton olaca· 

dum. Gazinoda bir gazoz içmek ğı tahmin edilmektedir. 
istedim. Fakat o kadar mirdar ve Sakarya ve Karaıu vadilerinde 
pis kokulu bir şey idi ki midemi ve ~ebzul meyva ve sebze yetişmek· 
ağzımı berbat etti.. te olup, külliyetli miktarda Anka· 

Farkına varmadan birdenbire ra, lstanbul, Eskişehir ve Kütah· 
içmek hat.asında bulundum. Bu • yaya sevkedilmektedir. 
ralarda hile ve hud'aya sapanları Hububat zeriyatı: Eski •enelere 
yola getirmek için şiddetli tedbir- nazaran bu sene fazladır. Bu se· 
lere ihtiyaç vardır. neki hasılat miktarı 24.111 toJ1 

Buranın eski İsmi Reşadiyedir. buğday, 1.171 ton çavdar, 7.806 
Terbıyeli ve İnsan evladı bir jan - ton arpa, 224 ton yulaf, 2.20~ 
darma karakol kumandanı var. ton kaplıca, t.998 ton mııır, 45 

O h "ıt Bunun ismi Mehmet onbaşıdır. • ton patates, 47 ton susam ta mı 
r~da bulunduğum müddetçe ya • edilmektedir. 

r:ımdan ayrılmadı ve bana çok ar - lzmirin bir haftalık 
kadaşlık yaptı. Bu köyün muhta • 
rı Faik beyle de görii!tüm ve ken- ihracatı 
disinden 'bazı malumat aldım.. lzmir ofis müdüriyeti, son hafta 

Burası muntazam bir köydür.. zarfında İzmirden sevkolunan :,; 
1000 kadar nufusu ve 160 kadar racat efyaıı hakkında uzun 1 

da evi vardır. Havası iyi ise de rapor tanzim etmiş ve iktısat veki• 
suyu ağırcadır. Suyun kaynağı kö- leline göndermiştir. 
yün içinde ve çarşı başında görül- Bu rapora nazaran, bir hafta• 
mektedir. Dördü büyük olmak üze- \ık ihracat: 147.861 kilo üzütı'ı 
re 9 kahvehane, üç aıçt, bet ders- 359.787 kilo palamut, 765.871 k~~: 
haneli ve 3 muallimli bir mektep arpa, 967.821 kilo bakla, 31 ~ 
ve (140) talebe mevcuttur. 60 kilo darı, 819.730 kilo zeytııı 

Buranın mahsulatı birinci de • yağı, 142.080 kilo~palamut hulaı•" 
recede incir ve ikinci derecede sı, 2.977 kilo incir, 24.892 kilo 

zeytindir. Ekistra incir buradan tütün, .. ~~~..:~o .. :.~::~~:~...--:' 
çıkarmı§. On Ovaaı) denilen meş- k'ti;lülere yüz lira için ayda yirdl1 

hur incirlik Kermencik ile Ortak· b~~ lira ile para verirlermif. Şi1t1• 
lar arasındadır. di halk onlardan nefret ediyor 911 

Köydeki un ve yağ f abrikala • r.-ıüstahıiller kooperatifine mür• " 
rından istifade edilerek bir müd • caatla ihtiyaçlarını temin ediyor" 
cict elektrik cereyanı alınmtfsa da la.rmıf. Oh ne ala şey! Ketke h"' 
fabrikalara vaktinde para veril - tarafta böyle müesseseler açıl,
l"!lediğinden cereyanı kesmişlerdir. da fU masum köylülerimiz gac\d•' 
Köyde inciri ıtandarize etmek i • sarrafların ellerinden kurtarıla•··· 
cin mühim v büyük bir fabrika Bir müddet bu iıtasyonda nıet• 
yapılmıthr. Bu fabrika incir müı• gul olduktan sonra trenin hazır ol• 
t~hsiHer kooperatifine aittir. dugunu söylediler. 

Falzcillk kalkmı,trr Ragıp Kemal 
Evvelce bir takım sarraflar, 



ŞERLO.K 
llOLMES 

Sahildeki gazinoda, samimi ko· 
ııuftuğu arkadaılarmdan Semiha· 
~ın daha yeni tanııtırdığı orta yat· 
1 adarnla §undan, bundan konu· 
t~n Cahide, bu adamm insanları 
ır görüıte tanımakla, ne huyda, 

~e "~iyette olduğunu kestirmekle 
~~İ.İndüğünü gorunce, onunla 
ılhassa alakadar oldu. Se-

~iha, bu sırada gazinonun bir 
enarında batka bir adamı lafa 

tutmuştu. 

d 
- Sahi mi, Muvaffak beyefen· ., . 

h 1 
• Demek siz bir bakııta her

a.ngi bir kimse hakkında hüküm 
~erebilirsiniz ve bu hüküm, İsa -
et]j çıkar? . 

b - Hiç §Üphe etmeyiniz, Cahide 
e.nunefendi. Bu sahada senelr· 

~~n~eri yaptığım tecrübelerle tam 
~~ ıhtisas edinmİ§ bulunuyorum. 

1S. rni hiç aldanmam. Bir bakış
~a.... Fakat, kendi kendimi met· 
etnıi§ oluyorum! 

- Bu kabiliyete sahip bulu· 
?ıe.n bir insanın övünmeğe hakkı 
"ardır. Ancak.. Bir misal 
Röıtermeniz, beni pek memnun e· 
derdi! 

Muvaffak Bey, yelek cebinden 
Çl1'_<&ulıgı l,,cyG~ Liı g'üi:lori par~a-
~i'Yle gözlüğünün camlarım siliyor· 

u. Şöyle dedi: 

-Kolay, hanımefendi, derhal 
~?1rinizi yerine getiririm. Benden 
•rn hakkında tethis ve malumat 

•ati yorsanız,.. hemen gösteriniz! 

Cahide hanımefendi, kulaktan 
~('çıne bağa gözlüğünü takan orta 
~a!Iı adama, uzaktan gazinoya 
0ğru yürüyen bir genci gösterdi: 

. - işte, .. §U adam hakkında fik-
t ın· . .. . • 

•zı soyleyınız ! 

tl O tarafa gelen genç, adım a· 
f •rn yakla§ıyordu. Muvaf -

d
ak Bey, güldü ve söze şöyle başla
t: 

li - Şimdi, benim bir Şerlok 
~ 01rnes olduğumu anlıyacak, bo -
.~~a Övünmediğimi tasdik edecek
' tlız, hanımefendi. Sizinle bah-
e Rirerim, ki bu genç, bekardır! 

d kŞık giyinmiş hanımefendi, du· 
l'~ ~~nda bir istihza izi belire • 

Riilumsedi: 

-.. E:min misiniz? 

~~:':'Hiç şüphem yok, katiyen 
~f •nırn. Çünkü, bakınız, hanım· 
ti ~ildi, yakalığı kirlenmi§ .. Ceke· 

11
' 11 hird""' 'k b' d""' llıe . ugmesı opmuı, ır ug· 

C>ıı 11 de kopmak" üzere.. Bunlar, 
İçj ~ bekar olduğunu kestirmem 
ol n, kafidir. Eğer bu genç evli 
~~Ydı. herhalde kar111 eli.le -
···ıl\ • • 
ltta ıçınde bu kıyafette dolaıtır· 
tti ;:kYakalığını yıkar, düğmeleri· 

1 erdi! 
~ ~rl Uvaff ak Bey tarafından be· 

C>lll.ı-~~ te!hisi konulup teıhiae esas 
dij;.. da hu noktalar ileri sürül • 

~" ıanı . . Ottla an gazmoya gıren genç. 
teli l'tn oturduğu masadan tarafa 
dt!ı ~Ordu. Muvaffak Bey, Cahi-

anırnef endi ye sordu: 
--t ... 

•iııe h ger arzu ederseniz, kendi-
Y'-tırll ekar olup olmadığını sizin 

•ıda aorabilirim. Ne huyu-

Karnaval Değişti : Plajda Karnaval ! 
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KARISI 
DERSTE 
. Hayati Bey, evli bir adamdır. 1 

Fakat, böyle olduğu halde sık ııK · 
lokantada yemek yediği görülür. 
Niçin evde yemez de?!. 

Tanıdıklarından birine bu me• 
rak oldu. Bir ak§am lokantada 
karşı karşıya yemek yerlerkei'I, 
bu meraklı zat, sordu: 

- Sormak ayıp olmasın, ama 
beyefendi • Zati aliniz müteeh • .... ..................................... ..__. ............. _.. ............................... _ ....... ____________________ __ hilsiniz, değil mi l 

- Evet..... Evliyim!. 1 

Kdnarye De Şaır]kıı Söyler l 
. . . . . . ' ' ... ~· .. . . . 

Bir kaç senedir Almanyada 

bufunan Celal, lstanbula döndü -

ğü zaman, eski arkadaıı Sürey

yayı evli buldu. Bahçekapıda, 

kaldırım üstünde bir kenara çe · 

kilmit, konuşuyorlar. 

Süreyya, Celalden Almanyada· 
ki vaziyetine dair bir çok §eyler 

öğrenmek istiyor, sual sual üstü· 
ne uralıyor. Celal, bunlara kı-

sa cevaplar verdikten ıonra, sor
gu sırasını kendine gelmi§ saydı: 

- Evlendiğini elime geçen bir 
gazeteden öğrendim . Adresini 
bilseydim, bir tebrik mekt\lbu 
gönderirdim. Nasıl?. Bu İf ho· 
şuna gitti mi? Mesut musun? 

Süreyya, başım salladı: 

- Tamamiyle!. 

Ağlarsa, Lazım I 
Vasfi, kendisine fazla yüz ve

rilmiş bir çocuktur. Ailenin tek 
çocuğu olduğundan, bir dediği 

iki olmaz .. Bunu ıezen çocuk, hay
li kurnazdır. istediğini ele ge· 
çirmek için, şımarık şımank bir 
ağlamadır tutturur, gider! 

Annesi, ona her ağlayııta çi· 
kolata vermeği adet edinmiştir. 
Vasfi, çikolatayı pek sever. Bunu 
yemek imkanını buldu mu, ağla • 
masma sebep kalmaz. Zaten ağ
layışla istediği de, hemen hep bu
dur! 

Bir gün, uzakça bir yere gide
ceklerdi. Annesiyle babası, ha -
zırlanırken, lüzumlu olan şeyle
ri unutmamak endişesindeydiler. 

Küçük Vasfi de öyle!. ... -Çocuk, bir aralık annesine şöy· 
le seslendi: 

- Anne, sakın çikolata almayı 
unutma.. Hem çok al.. Yolda ağ· 
larsam, lazım olur! 

rulur? 

Cahide hanımefendi, hışımla 

yerinden kalktı. Masanın tam ya
nma gelen gencin koluna girerek, 
Muvaffak Beye öfkeli bir tavırla 
şunları söyledi: 

- Size kendisini tanıtayım da, .. 
eğer lüzum görürseniz, sorabilir
siniz, Şerlok Holmes beyefendi!. 

Muvaffak Bey, ~a§ırmışb. La -
kin, takdimden sonra, bir kat da· 
ha §afırdı: 

- Kocam Muammer! 

- Karın yemek pişirmesini bi
liyor mu • 

Süreyya, hayretle Almanyadan 
gelen arkadaıının yüzüne baktı: 

- Hayır! 

Romen Nüktesi/ 
- Bir fen kurbanına acıyınız, bir 

sadaka verinir !. 

Kibar kadm, üstü batı yırtık 
ve çehresi karma karışık, bakışla
rı Korkunç dilenciye ürkerek gÖz· 
lerini çevirdi ve..... acıdı: 

- Rontken ıualan tesirile ~i, 
yoba--.lahor,atuvar çalışmasında 
mt bu hale uğradınız 7 

Sırıtan dilenciden fU cevabı 

aldı: 

- Hayır,parmak izi fenninin 
kurbanı oldum! 

- Çamaşır yıka yor mu? 

- Yok, canım!. 
- Hiç olmazsa ortalık süpü • 

rüyor mu • 

- Hayır, .... Hayır!. 

- Ev idaresi bilmiyor, demek. 
Peki, tasarrµfa riayet etmesini 
biliyor mu? 

- Bilmiyor!. 
- Ya ne biliyor? 
Süreyya, bir an durdu. Sonra 

şu cevabı verdi: 

- Şarkı söylemesini!. 

Almanyadan gelen eski arka· 
da' ından şu cevabı aldı: 

- Yalmz bu kadar mı?. O 
halde ne diy~ bir sürü masrafa 
girdin, külfete katlandın. Evle· 
neceğine bir kanarye alsaydın, 

sana daha ucuza mal olurdu! 

Tıraş Bıçağı ! 
Mahir, uykudan dün sabah 

hayli geç kalktı. Halbuki, öğleden 
evvel kalkan ada vapurlarından 

birine yetişmesi lazım... Bir ziya
fete .da~etli... Aksi gibi, tıraş ta 
olmamı§. Acele, aynanın kar§ısına 
geçti! 

Fakat, aksilik aksilik üstüne!. 
Tıraı bıçağı bir türlü kesmiyordu. 
Acele tıra§ ·olmağa: uğraştığı hal -
de, yüzünü bile kesmesin. Olur 
şey değil!.. Hayret! 

- Anne, dedi, ben bu bıçakla 
tıraş olamıyacağım. Acaba evde 
başka bir tıraş bıçağı var mı? .. 

Annesi, oğlunun elindeki tıraş 
bıçağı ile tıraş olamamasına şaşıp 
kaldı. Şöyle dedi: 

- Nasıl tıra~ olamazsın, oğ· 
lum?. Senin tıraıın mutbak fırça· 
sından da sert değil ya!. Kardeşin 
dün onunla mutbak fırçasını ade
ta rendelemiş .. Ziyankar çocuk!. 

Eski Zamanda 

Plaj 

.. 

Kıyafeti! 

Vücudün yan
dan fazlası kapatıl
mak suretiyle, deni
ze girenlerden ziya
de denize girenle-

~M~, :~ rin mayoları ... Ha-... . 
"':--· yır, elbiseleri yıka-
- myordu. Su, ten • 

den ziyade elbiseye 

değiyordu. Bu şe-

ı kilde denize girmek 
banyo etmek değil, 

aşağı yukarı çama -
şu- yıkamak gibi bir 
şeydi! 

- Şu halde, neden dana zi • 
yade maa aile evde tıam etmiyor 
da lokanta yemeğine rağbet hu • 
yuruyorsunuz 

Hayati Bey, içini çekerek izah. 
etti: 1 

- Efendim, karım hariçte 
fazlaca meıguldür. 

- Acaip!. Ne gibi?. Sormali 
ayp olmasın ama? 

- Arzedeyim. Kendisi mükem
mel yemek pişirmesini bilir. Tam 
manasiyle mütehassıstır. Hatta 
diploması da vardır. Onun için 
gerek radyoda, gerek evlerde 
yemek pişirme dersleri veriyor •• 
işte, hariçteki bu me§guliyeti do
layısiyle, ben de çok defa....... -

Su Birikintisi ' .1 ., 

Sıcak, günlük «iinetlik giden tt• 
havalar birdenbire bozdu. Yağ

mur yağdı, günet bulutlandı, ha
va serinledi. Yağmur yağması, 

küçük Bedrinin. işine yaradı! 
Niçin?.. Çünkü ,o, bozuk kal

dırım taşları arasında su birikin
tilerine çap, çup basmaktan peJC 
hoşlanır. Etrafa çamurlu suyu sıç
rattı mı, keyiflenir. Potinlerinin 
ve çoraplarının ıslanıp çamurlan 
ması, umurunda bile olmaz! 

Son yağmurlu günlerden birin
de, babasiyle bir yere gidiyordu. 
Onun yanında bu iti yapmaktan 
çekinir. Babası kaç defa azarla • 
mıştı. Onun için yapmadı lakin ••• 

Bir aralık sokak ortasında dur
du, genişçe bir su birikintisine 
baktı ve babasına ıöyle söyledi: 

- Baba, bana çamurlu suya 
baımağı yasak ettin. Onun için 
basmıyorum. Fakat sana yaıak e
den yok.. Haydi, benim yetime 

sen bas! 

Açılmıyan Şişe I 
Doktor, hastasını ziyarete &el

di. Onu ayakta buldu. lki hafta
dır yataktan kalkamıyan hasta11• 
nı böyle birdenbire odada dolatır 

görünce, ıaşıp kaldı. Doğrusu · 
onun böyle ani olarak iyile§ebile
ceğini ummuyordu! 

- Bugün iyice olduğunuzu gö • 
rüyorum! 

İyileıen hasta, neşeli bir tavır• 
la başını salladı: 

- Muhakkak öyle! Kendimi 
cidden iyi hissediyorum. Yalnız, 
size şunu söyliyeyim, ki ilaç tite
sinin üzerindeki yaftada yazılı o • 

lan şeyi, itinala tatbik ettim!. l 

- Şişenin üzerindeki yazı mı?. 
- Evet! 
- Ne idi bu yazı? 
- "Şiıeyi sımsıkı kapalı olaralC 

muhafaza ediniz!,, 
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l -1 _, Sanayi mıntakalarında 
tt6t S-6.tsnov oı 

1 • 

Dır 

nıuat uilje baqıran h 
gram af onun zararı! ... (Baımakalcdcn ~~~a atin intibaları 

b· Çocukluğ d be-"-:.:----------- İzmite üç saatte varmıt bulu• dzulur. Makinelerin yerlerin. ğıt fabrika11, yaptığı kağıtlan 
it !) un an rı tanıdıg" ım 1 t' n d k b en bir milimetre kadar oyna- k ld b 

li......o.enç. Vardır. Ben onu 1 ırsen, eve hırsız girdiğini duyar- uyor u ve ütün İzmitlileri is • ısmen o uğu gi i piyasaya sata-
""11 d n mua d h l kel · · ı k ması bile, hamur halinde k k d f b 'k 

1 
ıın 5 f - san er a bu düğmey b e cıvarıy e iğrt fabrikaoının ca • ısmen e a rı anın diğer ~'flh·} • mı la dersle katiyen "S e asanın .. ,, kurulacag" . f d olan kağıt tabakalarının kırılma- bir daı'resı'nde bu kaAg"ıtlardan 

ı.,,..0" olınazdı. Daima kü' .. k - onra ne olur?,, ı yerın etra ın a top· •ı&t 1 çu "B d""" b lk lanmıt bulduk. sıru mucip olur. Fabrika durur, mektupluk ki.ğıt, zarf ve saire gi-
ıı..., •er, teloiz telgraf aletleri .. ::- u ugme a on kapISmın çok zarar görür. Bu zararın de- b 
..... d ofon taklı'tlerı' yapma" l , uıtünde duran bir alete bag"lıdır. izmit klğıt fabrikası ve i kırtasiye itleri yapacak ve on-:., 

1 

ga ça ı B 1 recesini anlamak için fabrikanın d ııı • Şiındi büyu"d...... h ld • u a eti dütünerek taımarak ben izmitin lstlkball an sonra bu kiğıt mamulitını er.,_
1 

ugu a e o t rt' . ı p bir dakika durması, faaliyetten · k 
t ~arından bı' bı"r l e ıp ettım. Düğmeyi basar bas· smet &fa, fabrikamn tesisine '- pıyasaya verece tir. 'eçttı•d' ç suret e vaz ma 

1 
t •. h' b" d · · d Kalması üç yüz elli metre murab-

L ·"' '" ı, rocuklugu" ndakı" merak- z a e mut ıt ır gürültü rıka· aır ıcap e en en ince tef errüata Bacvekil Pacanın, temel atma ~ •• l 

7 

B ~ k d h baı kağıdın mahvolmaaı demek :r ,. ~"'d t :za.nıanmm terakk" t nr. u alet adeta bir radyo ho- a ar arita ve plan üzerinde merasimindeki nutkunda söyledi-
, u,._ ıya ına parı·· .. 'b' b' d' I 1... t ld S olduğunu göz önüne getirmek 1,nd:~aktan zevk alır ve kendi .. ·'.i:u .g• ı ır f"Y ır. çinde kü- ma uma a ı. onra fabrikanın kafidir. Oç yüz elli metrelik ki- ği gibi lzmit kiiğıt fabrikası, se· 
~ İ§)~ne radyo aletleri ve elektrik- çucu bhır gramofon vardır. düğ- temı"I a~ma merasimi yapıldı. ğrt iıe üç liralık bir kıymet de • nede on üç bin metre miki.bı ke· 

)o 
1
Yen türlu·· tu··rı·· 

1 
ti meye asınca hoparlör kıyameti zmıt, milli mücadele tarihin· k reste sarfedecektir. On beıı. Lı'n 

t u a e er yapı - k • d me tir. Bir dakika saat, saatler > " ~ opannaga batlar.. Karıcığım e sık sık adı geçen bir sahil •eh- ton kömür yakacaktır. Bu suret-0 ,. gün, günler hafta olunca bu za-
~i: •. u :zat geçenlerde evi d' ne yapıyorsun?,, rimiz ve müstesna bahriye limanı· k le ayni zamanda memleketin en "Sllk h' en ı. "D"... b d M'll. rann ye unu ne kadar yükselebi-•ııı.ın d ır apartman tuttu ve karı- - " ~~m.~ye .~st~m.,,. ;:ırzb ır. hı ı mücadele günlerin- leceği kolayca hesap olunabilir. esaslı mevaddı iptidaiyesinden 
d~k a. Yardrmiyle dairesini ol- ?-. G'.'rdun mu tımdı yaptığı- e u ıe ir çok zorluklar gördü. ikioine sarf menbaı teıkil edeck-
'lc la güzel döşedi Ç "t • nı. Şımdı dııarıda kıyamet kopa. Ecnebi iıgalinin acılıklarını iyi Kimyager Mehmet Ali Bey tir. 
~ lle, icat et k • h eıı ~·t~ cak ..• !,, anladı. Bununla beraber, mukad· İzmit ki.ğıt fabrikasının teoisi-
t erak me ususun a 1 "Ö ı · h d ··d f ne ait iclere kag"ıt kimyageri Meh· 
llttJ Ye hevesini de bu münase- - Y e ıse emen sustur ko- es mu a aa vazifesini tamamile :r 

İzmit kağıt fabrika11nın binası 
ü.ç y~z el!i bin liraya bir inıaat 
tırktıne ıhale edilmittir. Fakat 
binanın tamamlanmıısı için biraz 
daha fazla sarfiyat yapılması ih • 
timal dahilinde görülmektedir. 
Fabrikanın makine ve saireleri 
de hesap edilecek olursa bu mü· 

esseseye konacak sermayenin ye
kunu iki milyonu bulacaktır. Bu
nunla beraber kağıt fabrikası se-

!(.•tatmin etıneğe fırsat buldu- cacığım, rezil olacağız!,, yaptı. Kii.ğıt fabrikasının temel met Ali Bey bakıyor. Mehmet ı tı k "N 1 t f atma me · · d Ali Bey, fabrika kurulup ta icle-ııcııd· oca evlendikleri gün doğru .. - . as~ sus urayım, gramo on rasımın e söz söyliyen :r 
d,. 

1 
evlerine gitıniılerdi. yeni ı~ındekı plak çalmadan ıuomaz hatipler bunu hatırlattılar. Kiğı! meğe hatladığı zaman müessese --ga.. k t c b 'k · · ı nin müdürü olacaktır. Mehmet 

f 
·• saad tl · ı h ı .,, ra rı ası ıçın zmit mıntakasınm 

C\'J. e erı on ara er §eyi AI' o_ A •ala~ d "H'l · d' } t: k h k'k e 'l · 1 h ı ~y vrupada kagvxt mu"hen -
t e güzel gösteriyordu. . .-. ı mı ın e oa , a ı aten s çı mış o masmı, ıe rin mazisi • ı. Vden içeriye girdikleri zaman bırısı bağırıyor. Aman yarabbi ne ait bir nevi mükafat gibi te- diıliği tahsil etıniıtir. Bizzat ki.-rıaı d l n 1 ? laAkk• tt'l Bö' l b gvıt fabrikalarında amelelı'k ve 

'1, t 0 a an dolasmağa baıla- e yapa mı·" 1 
e 

1 
er. Y e İr fabrika. • 

1
1
• Diyordu ki: • Hanım derhal kotarak balko- nın lzmitte kurulmasmdan dolayı ustalık yapmııtır. Tahsilden gel-

'1,,., ~ "Bak şu yemek odaaı takı- nun penceresini açmııtı. Ondan büyük oevinç eoerleri gösterdiler. dikten aonra memleketimizde bir 
·a.ıııa t B sonr b b' h Id k d Hakik t 1 · 1'1 kağıt fabrikası kurulmasını ken • ~1 • en daima yemek odası a aygın ır a e yata o a • a en zmıt ı erin sevin. "1ı '"1nın lekesiz, mat olmasını aındaki uzun kanepenin üzerine meğe hakkı var. Bundan sonra. diıi için bir ülkü bilmittir. Beı 

~;ı'1'.J'ül ederdim. Sen de öyle mi düıüp kalmııtı. Çünkü dışarıda lzmitin tali yıldızı her gün biraz altı ıene evvel kimyager Mehmet 
'"ıciijim?,, ' keskin bir kadın sesi feryat ediyor· daha parlayacaktır. Mili i hükii • Ali Beyin ki.ğıt fabrikası itleri 

L ........ ''Se · d" .. d du metin buraya d'v' k hakkında VAKiT sütunlarında ~d nı uşun üğüm zaman • · ver ıgı ıymet, a b d "1 d 1 d ' H .. t'k b" d yazıları çıkmı•tı. O zamandan djllı k en c öyle tahayyül eder· - m at... m at. ır11z var! gun geç ı çe ır az aha fazla :r 
• arıcığım ! imdat, imdaaaat!.,, meyve verecektir. ileride lzmit beri kendisini bu iıe vakfeden 

aİ: "Çol: naziksin, Hilmiciğim. Bu feryat üzerine bütün apart· yeni Türkiyenin en mamur, en Mehmet Ali Bey, lzmit kiğıt fab-
le 

11 
•iiaç rengi çok güzeldir. ma" ve sokaktaki dükkiincılar refahlı ıehirlerinden ve limanla- rikaıının kurulmasile hem tahsi 

ın <'c edanın içine adeta bir or· derhal harekete gelmitlerdi. Hil- rından biri olacaktır. Gazete ve hem milli bir ülküye kavuımuı o· 
•n kol usu sacar. mi ıaıırıp kalmı§tı. O hemen ko- oigara ki.ğıdından ba•ka bütün luyor. 

- "B ~ " ,. KA~ ~an u orman kokuou bir za • ıarken il<i ıandalye ile bir küçük T~rkiyenin her türlü yazı, mat• ,.ıt fabrikası ile deniz 
s~nra zai l olur değil mi?,, maoayı devirmiı, mutfakta du- Zıtaat, ı,, Sümer Bank erk&nı ve ve kara yolları 

- 'Neden zail olsun?,, ran küçük merdiveni yakalamı§ ve baa ve ambalaj kağıdı ihtiyaç· Umumiyetle kağıdın esas mad-
laı:- "Çünkü bir gün 

0 
orman onu duvara dayıyarak elektrik lannı İzmit fabrikaaı temin ede. deıi ağaç ve odundur. Onun için 

1 

l\\lau • d d k • t · t' cektir kağıt fabrikaları da ormanlara en 
1tuau k .Yerıne yanık yemek ko- cereyanını ur urma ıs emış ı. . aım ol o · · Fakat telaı: içinde süprüntü tene- Şimdiki halde lzmit kag"'ıt fab- yakın yerlerde ve mümkün olur-

- ,, ur. nun ıçın ... ,, ,. 1 dırn k Doğrusu hu ıözüne darıl- kesine çarpmış ve yere düşürmüş· rikası on bir bin ton ki.ğıt yapa • sa orman arın içinde yapılır. Fa· 
~•ı.İ ?c•cığım. Pişirdiğim ye • tü. cak büyüklükte kuruluyor. Bu kat ki.ğıt fabrikaoının ormanla-
'diy ••ı daima yaktığımı mı zan Fakat Hilmi hemen kalkarak miktar, memleketin kağıt ihtiya • ra yakın olma11 ne kadar liizımoa 

•taun?,, merdivene tırmanmıt ve çelik bir cının ancak yarmdır. iki buçuk ki.ğıtları •arfiyat mahallerine 

ıı.0';j "Yakmazsan heni sevmiyor- burgu ile çalıımağa baılamııtı. milyon liralık bir kiğrt aarfiyatı· göndeıınek için de kara ve deniz 
'ııı. •ınektir. Çünkü kocaıına Acele iıe şeytan karıştığından za· dır. Fakat bir kere fabrika kuru. yollarıyla 0 

kadai münasebeti bu
"'••~lan bir kadın oaatlerce ten- vallı adam çekici iki defa baı par· lup ta iılemeğe baılarsa ve fabrika lunması li.zımdır. Bu bakımdan 

...'.~ başı ucunda duramaz.,, mağına vunnuı ve burgu ile de bir nın istihsaline ve oarfiyatına ait memleketimizde yapılacak kiğıt 
h,, 

8 

.. 'l>ur öyle ise ben de sana defa avucunun içini delmiıti. Ma- beolenen ümitler tahakkuk. ederse fabrikası için lzmitin kendine 
Q~;ı Un Yanık yemek yedireyim de amafih, Hilmi bu acılara hir e- bu müesseseyi bir misli daha bü- göre hususiyetleri vardır. lzmit 

.,, ;:" b lıu a l hemmiyet vermiyordu. Çünkü ao- yütmek ve geni§letmek pek kolay ir taraftan sahildir. Bu itibarla 

' ' . ra ık kan, koca yatak oda- kak kapm tiddetle çalıyor ve kuv· olacaktır. Karadeniz sahillerindeki Anado -
~· eırrn· l d' H 1 l •
1
•e, b· 

1
1 er 

1
• anım eıyayı vetli yumruklarla vuruluyordu. Klğıt•fabrikasının yeri u orman arına bağlı · demektir. 

~iy"'d ırcr nazardan geçiriyor ve Hilmi hu vaziyet karı11mda bir nasıl se~lldi? Sonra lzmitten geçen demiryolu 
L- .___ ~~.i: ı•Y yapmağa muvaffak olamamıt Kiğıt fabrikasının bulunduğu üzerinde Bozöyük ormanları da 
""t•y k ılmi, §U yazı masasını ve bitap bir halde merdivenden a· yer, ıehire bir kaç yüz metrelik vardır. Buradan da gene lzmite ' 

.___ ~. 
0

Ysak nasıl olur?,, ıağı yuvarlanmı§tı· Yaka mahal- bir mesafededir. Bu yerin intiha- demiryolu vasıtasiyle kolayca a . 
~ı,. Nereye istersen koy, benim !ine koıan polis marifetiyle kapu bı ıehirlilerle Sümer Bank ida - ğaç getirilebilir. Binaenaleyh iz· 

.___.~•sına ihtiyacım yok.,, kmlarak halk içeriye girdiğin • reoi arasında bir mesele olmuı. mit ki.ğıt fabrikası bir taraftan 

nede en aşağı iki buçuk milyon 
liralık kağıt yapacağına göre it· 
lemeğe baıladıktan sonra tesisine 
sarfedilen sermaye kadar harice 
döviz gitmesine mani olacaktır. 

Mehmet ASIM 
(Yarın Hcrekc fabrikası) 

lktısat Vekili Ankarada 
Ankara, 19 (A.A.) - lktısat 

Vekili Celal Bey Anadolu ekspre
siyle bu sabah tehriaıize ael . 

• - J111§ 
ve ıstasyonda Vekalet T·· k f' . , ur o ıs 

Zıraat, iş, Sümer Bank erkim v~ 
dostları tarafından karşılanmış • 
tır. 

Ilk incir mahsulü 
İzmir, 19 (A.A.) - Mevsimin 

ilk incir mahsulü bugün İtalyan 
bandıralı Diyana vapuru ile Tri
yesteye sevkedilmi§tir . 

-• Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor • Operatör 

lff et Naim H . 
Cerrahi hastalıkları mütehassısı 
Muayene saatları: 10·12 Ortaköy Şifa 

~du. 15. 18 Beyoğlu lsıiklAl cad. ı 9 
Telefon 42221 ve 41960 ~ltl . a, hu &enin mütemadi se· man Hilmi korkunç bir tavır almış İzmitliler fabrika için diğer bir küçük bir kolla· demiryoluna di· 

YI• ~•ın ne olacak bilmem. Sen bulunuyordu. En evel kapıdan yerde kurulmasını teklif etmişler. ğer taraftan gene bir deko~ille 
~lııd ep Ankara ile lotanbul a - içeriye giren kunduracı: Fakat teklif edilen yerin alt ta- İzmit iokelesine bağlanacaktır. ••mnııııu~mıınıwmııınımmwımııını_M_ımın • 

~ litcrn: ~ekik mi dokuyacaksın? _ "itte hırsız burada mutfak- hakaları sağlam olmadığı için fen Bu yollar fabrika inşaatiyle bir .
1 

1. A K B A '}> dıyen seyahatte olan bir ta diye bağrrnıı§b. Onu takip heytleri burasını muvafık görme- likte tamamlanmt§ olacaktır. On· 
~!' ~~dtnalik olmak doğrusu hiç eden berber ustası ise, daima kan mişlerdir. Filhakika kağıt fahri- dan sonra, gerek fabrikaya geti _ 

1 ecek b · d "" l t k 1 A k '- "N ır f"Y egı .,. gönneğe alıımıı olduğu için: ası yapı acak bir yerin intiha- rilecek mevaddı iptidaiyenin, ge- .. n ·~~da. AK B A kitap 
~~ .. e yapalım karıcığım, va- - "Gebertiniz keratayı!,, söz- hında alt tabakaların çok sağlam rek fabrikada yapılan kağıtların evıoın bırıocı şubesi modern 
'aun Oyle icap ettiriyor. Daha ferini ili.ve etıniıti. düz, yerinden oyna.maz olma•; ve kiğıt mamulitırun kolayca bir şekilde Maarif Vekileli 

1~n >, ~lendiğimiz halde öbür Evden içeri girenler, Hilmiyi lizımdır. Böyle olmadığı takdir- nakli ve sevki temin edilmiş ola- . karıııında açılıı:ıştır. A K 8 A 

"•ur e~j;:~~ gideceğime çok le- gebertmemitlerdi ama, it anlatı· de yerin düzlüğü çabuk ho- caktır. · kitap evleri her dilde kitap, 
~ '•

1

0 .,, lıncıya kadar Hilmiyi temiz bir ___ llıll'!"'_____________ Fabrikanın manzarası mecmua, gazete ihtiyaçlarma 

~'ı.ıı, ı, eınek ki beni evda yapa· pataklamıılardı. Hıroız zannı ile ğin için sana o kadar müteıekki- ve kabiliyeti cevap vermektedirler. Gerek 
.. ~ ••de":kacakoın? bir b14ıma Hilmiye indirilen yumrukların rim ki ..• ,, lzmit ki.ğıt fabrikası bir tek k!t~plarıuızı gerek kırtasiye· 

?,, e Yapayım? Ya korkar- miktarını ve tesirlerini anlıya bil· - "Benimle alay mı ediyor- parça değildir. lnıaatı tamam ol- n~zı en ucuz olarak A KB A 
> 1~il,.i k mek için erteoi sabah karısınm o· sun?,, duktan oonra denizden hakılın • kıtap evlerinden tedarik ede· 
~:1• Iıiç ..,:'ısının bu •~zlerine ev· na söylediği şu sözleri dinlemek "Hayır • hakikati söylüyo • ca dört parça olarak görünecek - ~ilirsiniz. Devlet Matbaaisı 
t •r• d • ap vermed ı, onu kor- kafidir. Yumruk yer !erinin hasıl rum. Çünkü dün akıam gelip ••· tir. Fabrika ya hariçten tomruk · :ı 18 

pi arı ve VAK iT' ın neşri· 
>~ ntıın~!k~ g.önderdi. Yatağın ettiği tişkinlikleri gidermek için ni muayene eden doktor hiç ol- halinde odunlar, ağaçlar gelecek, yalının An karada ıatış yeri 
ded~~'••d• ~-hır perdeyi kaldırdı karm onun alnına soğuk kompres mazsa iki hafta yataktan kalkamı- bunlar makineler vasıtaoiyle ren• AK B A kitap evleridir. 

1 
'ki. ır düğme göstererek ler koyarken diyordu ki: yacağım söyledi. Yarın Ankara • delenerek toz haline getirileccl· ı\KBA Merkezi Tefefon 

3137 
1761 ~'.'.Şa.y, -"Ah Hilmiciğim, 

0 
bağırana· ya gitmek yok. .. ,, sonra odun hamuru olacak Odun Birinci Şube . 

i,et evde bi g·· "lt" · · D d. h '1 linci S b s r uru u tfı· Jeti balkonun üstüne yerleıtirdi _ e ıkoducu amuru dn gene makineler va. • ., u e ·aman Pazar sıtasiyle kağıt yapılacaktır. Ka- ıumıımıııım ııınmnımlllillllllll~ll • 





~ 
~ ••nnedderae de Hayreddin nia 
~ faatla1ınca her taraftan feryat•• 

' ~al.; duyulmuı ve AY111palı
~ ...._clelci islim esirler de bir -... ..:: -dar İ!kenceclen lcurtulmutludı. 
~ Be, bu difüncelerde -- .. 
~I •• muktedir kısmı kfndi fe. 

... ie ... _. ~lerile haarbyorlardı. Bun· 
!ıı. ~ ı • .,...,oı kwnanclamna JDek. 8:::- Cezayirde yedi bin etir bu· 

.. •• eter mua1,... umaacllı 
~ISitaclerilirse hep birden zindan b
\t:..._ Jcn.ıp çdrac:alcluau .. tebri ...,.. 
~ iNie kendilerini lcurtaracü

dirnuılerdi. • mektup Ha,.. 
l'9İtin eline pldi. Fakat cürmü 
~ "-1ia.c1e plr•lam.k için , ... 
~~ mani olmadı. Buji im· 
... ~ ~leyin Caayire sirmek -
~ aa..ı...&. ... ..... ı...ı;.;. 

olu Cezayir bdırsalan 
~ L._ tutuldu. Zinclaadan dıpn 

L:~taalar ela imclatlarma selen 
,,.... ile laeraher firar cünnile mah· 

)l~ ~ ö!cliriilclüı-. Bunlar Ha1· 
-~ ~ _Franaa aalanncla al«lıiı iki 
~ çıkan ~irmi nefer MY 
~ .. (tZO) nefer bo,.. zin 

-._;_,... hİriati1anlardı. (1) Aralımn-
~ lıo.alan Sejan ~
.._~ otlu ela vardı. c.. 

" ..__~ satın almaia adam ..ı
:-"P'lae toptan :rirmi Wn altm 
~ Ba fiatlere Nialeri razı 
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~ llllllrabele olunarak ~ 
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~t hud oldu. lalim air-
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.rtqmıPIJqnJ, (Z) 
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·n "!!PU!!-1!• wpaıfd9 llllmUJI pa.I SDJf 
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lf~f!IU 119 UnbDillWUOll al]...-a 
IA ~tpp '!ı•ff 8!8!Zı-PJIV .IJ-'WDJ Dp 
•WJ(. (Gnl) ~ ...... na •ıqhaalpulaı., 
·93e ...... ~~ .,.,....P! uepqtna 

·•......-.c!lf'IUlllar ...-wm 
•J(.IOJI! aap&et "!fi 5!t1 faea-1 ....... wp 
•Um&ff nq 1111(0 U!119 epapa.Cn .ft(dcq ep 

.... Czn.rpm llleff "!Plfl!I~ •Lnrı-. 
'!CI •A npaoJt .-aaı ... ...-ar a.uepıw ...... ...,,.... 
uwmg "!CI 'PftlW'PIUI ~ 

Ha1r1dclia Be~ ............ T1111111 J.i
kümclannm kardqiReticfi alclı. ....... 
ketia idanaiai uatluı •• e•litlıjı HHun 
Huu Apya lnaktı. En mm•• ııel 
-. ....... '" • HpM mai)'eti ile l.tan· 
llula hareket etti. Ha,ntldin Bey lıau. 
bula INr ....un.t " zafer WU..U. sir· 
mek için 1olcla Sardunp, Sicil1a ..wlle
riai YUrdu. C.aoft yalaalanHaJd bi" 
hiaan butı, Jaima etti. MWna asdda· 
nnda rupldlti • lekİa parpJJ sapt ve 
içindekileri .. ettilrtn - pmİleTi 
tehria karpalMa JÜb. A1-,. Dor
yanın C•> pufa ile <KeN.> a sittifiıti 
hüer alank Prnae,. fflrala. An
dirJa o.,a ~ Jaklatbimr 
dayaaca Bna r.ı,. ~-

H.,...6 nla ..._ ark•IUMlan 
Jİrmi het pmi yolladt. Bunlar Allclir· 
p o_,.,. ,.ti.....-, falrat NapoJi. 
ye ıitmekte olan ,.eli ıemi,. ....W.lu. 
lkiaiai alddar ... lmctr, brlaWa. Do-
...... Nanrine ...... ~~ 
..................... idi. .......... ...... 
Ahmet Pap ~nc'•ıDMlek' o....ıı 
ket ve Koron öniae mu....ıitla 1ııir kat 
esir kurtarıp aat ettikten ..,.. Çuü
kale boiaztna edeli. Padiphtan iadamtl• 
ıenlild• içia .. lıtaüala ıWi• 

Cezayir dcwılll!Nl.l1 (940 • 1534) ... 
n•i ortalannda Galata w.le .tımir 
atb. Erteli ıfin A-.,....,,,,.. lraptan 
Ahmet B.,ia men Ha,rM6 a.,. Jmo. 
nak ta,U. oha"Mlda oraya indi. Ct) 

Di .... ıfinü OD .... :roldatlan " •• 
zim hedi,.Jerle dmaa ........ llWsarm 
e:ini öptiler. H.ilitlar IİJdiler. Her 
birine l16feler ta7İa cnnc'u. O enM• 

ral Portonc1onun 8lc16r61erek arptıoluun 
yedi galiden ünan lspan,ol lrapan!an 
oldupnu ve Turpt'la Salih reli ldria
tİyanlann elinde elir oldutundln ..... 
belei bilmiail ,..,...ıar diye diler .tden 
iliJılmediibıt yazıyor. 

C 1) TuhfetW.ldlm 
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ler. (1) Bu suretle 16 ncı asnn iptidasın· 
da kadirilik ıimal ve ıark sahillerindert 
kervan yoUerile Berberiyenin yüksek 
yaylalar, Cebeli Ammur, Tuat kmnını 
istila ederü Sudana ·n diler hir kolla 
Onaya yayılıyor ve Rif, Faı, tarikile 
Mainbı Akıının ıarbi timaliıine ~iri· 
yordu. 

kadirilerin büyük reiıi Ahmet bin Yuıuf 
çok ıeçmeden onların (dini • ıiyasi) s,· 
janlan oldu. Beni Merin'in beni Vetas 
ıubesinin büyük memurları hep kadiri 
idiler. Binaenaleyh Türklere mütema· 
yil ve Sadilere mubatundılar. (1) Her 
tarafta yükselen kadiri zaviyelerinin çok· 
luiu nufuzlannın dereceıini ıösterir. 
Muhtelif cihetlerden hiriıtiyan iıtila11na 
uinyan Şimali Afrika ahaliıi müthiı bir 
aaabiyet ve ıaleyan gösterdiği zaman 
hükumeti kendi emeline rahber bulmadı· 
iı için bu fırsattan istifadeye kalkııan 
tarikatların müritlerine ıanldı. Mura· 
bıtlar hr tanfı cihadı mukaddese çaiı· 
nyor, para toplıyor ve bazı hareket yapı· 
yordu. Maamafih kendi dolaplannı çe· 
virmeği fle hiç ihmal etmiyerek sarp yer· 
terde seT"beıt mıntakalarda hükumctdk
ler, hükumete muhalefet merkezleri ku· 

ruyorlardı. 

Tlemaende İle bilikis bükUıııet, Fa· 
sın Merini haned•r.ma muhalif buaun· 
mak için Şuli tarikabna mütevecr.ihli. 
Bu tarafta Şezldar faikti. lıpanya, Rif, 
Merakeı, Suı gibi Maırıbı Alna s•,llan· 
lanna itaati aı: olan Jerlerde Şezelilik ya· 
yılmıfb. 

Umumiyetle murabıtlara kartı Türk· 
ler pek mahirane davranmıılardrr. Mu· 
rabıtların aleyhine yürümek onların ih· 
vanına karıı yürümekti. Bu ihvan keı· 
retli idi; Sazan bir kabileyi ihtiva eder· 
di. Binaenaleyh Türkler böyle herkeıi 

kendilerine dütman edecek muhalefet 
yapmaktan iıe murabıtlarla anlatmağı 

tercih ettiler. 
Fakat aralanndaki bu anlatma ve 

yaklatma aşikar değildi: ~ü~kü aıikar 
l rsa dig~ erlerinin emnıyetını bozardı. 

o u . b 
T . '·1 r murabıtları tünnet ve taı:une o· ur• e . 

1 
y k ahalinin nazamıda yükselhr er, 
gara 'b" 
hizmetlerini mükafatlandırdık'arı ıı 1 

diıımnnhklarını da merhametsizce ceza· 
landırırlardı. Bu auretle kazandıkları 
sizli ve manevi yardımlar niıbeten ~ok 
az kuvvetlerle nufuzlarını yürütmelerıne 
hizmet elmittir. Türklerin kadiri tari· 
katma meniup bir paditahın tebaıı ol· 
malan ve kendi!erinin tarikat ihvanından 
bulunmalan hasebile Şimali Af rikada 
yerleşmeleri Abdülkadiri Geyliıni mÜn· 
tcıiplcrinc hiç bir emniyebizlik vermİ· 
yordu. 

Türkler Cczayire yerlettikleri vakit 

( ı) (Velet Seydi Şeyh) ler kaidir 
ve Türk taraftarı idiler. Ticaniler Faı 
tnraftan olduklarından Velet Seydi Şeyh 
lcrle muhalefette idiler. 

Binaenaleyh hükümetin menfaatine, 
ıiyasetine, emeline muhalif hareketlcrile 
idareyi bozuyorlar, karmakarııık ediyor· 
lardı. Fakat Türkler için hal böyle de· 
ğildi. Tüpler, dindar ve müıtevli hiris· 
tiyanlara ~ü,man olan ahali ile hem fikir 
idiler. Müıterek ıayeleri, hiriıtiyanları 
bu tahillerden aürüp atmaktı. Bunun 
için ahali ve murabıtlar Türkleri tutuyor 
yalnız hasiı menfaatlerinden batka bir 
ıaye dütünmiyen yerli müteneffirlerle 
yerli hükümdarlara düıman oluyorlndı. 

Hayreddin Paıa murabıtlarla, ulem11 
ile pek ıeviııırıiı ve yeniçeriler bile ken· 
dilerine murabıt (2) namı vererek cfkiırı 

( ı) Ogüst Kur 
(2) Filhakika yeniçeriler bu namı al

mıılardı. Bazı resmi muhaberatta d~. bu 
isim geçiyor. Fakat murabıt namı Turk
ler Afrikaya geçmeden evvel de A~ndo
luda kullanı!mıttır. Tarihi Osmanı en· 
cümeni mecmuaaının (62l) inci sayı~a
sında (Mehmet Bey bin Ayd.ın) ~n tür· 
besinin kapuunın üıtündekı kıtabede 
(Emirill Kebirül'ilem, elmücahit elmu· 
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rika yakasına ıeçirdiler. Bu muhacırle< 

Cezayirin ıönmüı tehirlerini canlandır 

olan bu mulıac:ırlcı ~un 1ı Afrıka11111 

vetini ve sanayiini yükulttiler. (O 

ddar. Bu ıeferler eanasında reiıJer bir 

çok semiler dt. alarak müıtefit olmu,lar

dı. (1) 

Maharetli zürra ve iktidarlı sanatkar 

( l) Bu nakliyatm ne vakit yaP 
malum değildir. Fakat ~arlk~n.İll: 
tinden sonra ve Hayreddın reısın 
bula hareketinden evvel olduğuna 
(1533) de olacaktır. 

Barbarostar: Hayreddin Reisin lstanbula daveti ve hareketi • rr1-
muvaffakiyetleri • Hayreddin paşanın Tunusu zabtı - Şarlkenin ıı' 
taaruzu • Hayreddin paşanın Cezayire çekilmesi - İspanyolların 1~, iırperten mezalim ve · fecayi'lcri • Mayorka YC Minorkanın vurıı 
İstanbula dönüş. 

A - Kanuni Sultan Süleyman Avuı· 
turya seferinden muzafferiyetle döndü
iü zaman Şarlkene karıı esaslı bir harp 
politikaıı tatbikini kararla,tırmıı ve 
f erdinandla yaptıiı sulhu Şarlkendcn 

eıirıememiıti. 
Dem itleri için Hayreddin reiıin vü

cudunu elzem ıörerek Sinan çavuı va11· 
tatile ıönderdiii fermanda (lıpanyaya 
Mfer muradımdır. Bir yarar adamı yeri 
ne koyup ıeleain. Eler muhafazaya ka· 
dir kimse yokıa ilim edesin) demiıti. 
(1533 • 939) (2) 

Hayreddin reiıin Osmanlı donanma· 
sının baıma ı~meıini hiristiyanlar tabii 
hiç iatemezlerdi. Hattiı Andirya Dorya 
Hayreddin'i latanbula &İtmekten men 
için bir hileye bat vurdu. Bir gemiyP. 
lab bin altınlık mata ve (Koron) da al· 
dıiı esirlerden yetmi, kiıi koyup ve bun· 

lar arasında (lıpanya kralının Cezayire 
seleceiini ıayi edip) Cezayir ıulanna 
ıöndenniıti. Konanlar ıemiyi aldılar. 
Esirler de itittiklerini anlatblar. Fakat 
Ha>""ddin S.y hileyi kqfetti, ve bir hi· 
le ile mukabele ederek etrafa tahkimat 
yapmaia ve ıemilerin ıefer teçhizatını 
~ia baıladı. Gelen ıeminin için
dekileri aldıktan ıonra serbest bıraktı. 
Gemiciler dönü,Ierinde Hayreddin Beyin 

( ı - 2) TuhfetUlkibar 

ı 1 ' k oy• j ,. 
ıtanbu a ııtme ten vazıeçtıgın •t'f' 

ya Ooryaya temin ettiler. Andı ~ 
lesinin muvaffak olduğuna ıcviner' 
ron tararlarına ıitti. 

Hayreddin reiı aldığı emre • : 
ile lıtanbula gidecekti. Fakat ıÇ 

·ti• pek çok muktedir ve bahadır h• . · 
reiıleri bulunan ~edi bin kad~ ~ 
zayirde bırakıp gıtmekten endııe /. 

du. o devrin adeti mucibnice bıl jf 

ri öldürmek hiç bir ehemmiyeti b'J 
ğildi. Fakat Hayreddin reiıin roet"J_ 
ti ve o zaman esirler hakkında ~a 
de-.letlerine kabul ettirdiii taaıO 
zarak islam uirlerini hiriıtiyaııl~ 

. . lı• 
muna maruz bırakmak endııeıı 
rini uı:aklaıtınyordu. il 

Hayreddin Bey zamanına ~ f 
riatiyanlar eUerine geçen esirleri''ı, 
nunu, kulağını keaer ve akla h•>'' 
mez iıkencelerle öldürürlerdi. v 

Barbaros Hayreddin Cen~Yllf ~ 
dik ve lıpanya hükumetlerııı.e t• 
hamer göndererek !ayet insan•Y:lıl'J 
gayir bu halde devam edecek IJl"'.i 
kendisi de mukabelei bilmisi!d~ett J/ 
cafını ve iki tarafça da ( elın ~ .. .. • . ııe" duıen dutmanın ıdam ve ., rf ,.._, 
maıun olmasının kabulünü te1';. , 
ti. Avrupalılar bu habere..,.. 
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lar, remi battı. Evvelc:e almmıt olan 

kraka da orada yakılarak Cezayire avdet 
olundu. ' 

V akadan haberdar olan Andirya Dor· 
Ya ise fazla bir ihtiyatla Akdenizi dar l»u

larak Cebelitarıktan çıkmıt (Sevil) e 
ıavuımuıtu. ( 1) 

Hayreddin reis Cezayire dönünce 
Sultan Süleyman tarafından bir fermanla 

aelmiı olan dergahı ali çavuılanndan 

Mustafa çavuıu kendisine muntazır bul
du. Bu fermanda Fransızlarla sulh ya-

Ptlmıı olduğundan bunların sahillerine 

ve ıemilerine ilitilmemesi emir, ve bazı 
ahval ıual olunuyordu. İstenilen malu
ınat yazılarak Mustafa çavuı lstanbula 
&Öndcrildi. 

Hayreddin reiı Cezayirde sadattan 
birinin kızı ile evlenmiı, bundan bir tek 
oğlu, Haaan Bey, doğmuştu. Hasan Bey 

bu ıırada reislerle beraber doyumluğa 
giderek kesretli ganimetlerle döndü. 

Andlrya doryanın Koron 
kalealnl latlllaı 

(938 • 1532) tarihinde Sultan Sü
leyman gene Avusturya (Almanya) H-

ferine hareket etmiıti. (2) Şarlkenin 
kardeıi Fcrdinand Almanya imparatoru 

idi. Ferdinand Şarlkene haber göndtte· 

tek: (Bahri kuvvetlerle bir iki kale vur· 

?bak hüner değildir. Bugün bana imdat 
et) deıniıti. 

Şarlken Cenovadan kara yolile İm· 
dada koıtuğu gibi denizden de Andırya 

( 1) Tuhfetillkibar-

(2) Sultan Süleyman 19 Ramazan 

~38 • 25 Nis;ın 1532 de beşinc
0

i seferi o
l~r-~k İstanbuldan yola çıkmış ( 19 Rcbiu
da~ır 939 18 Tetrinisani 1532 de geıi 
. onınüştü. Andirya Doryanın (Koron) u 
ıstilası bu sefer csnaaında idi. 

.rı.<eza:> - ııaA1un "(1) 

·npınzoq vp11wiıd.ıe~ 'lll "'l'l';; vuı.ıvpi 
-.1'8'1 3(!l3AAQJf unmq tnsaw .<vınw 11.IUOS 
Uattn.<n.ın..( >mıun.8 !'fi •npınUOlf ZljVl{ 
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.,1 aA vpue.ıo qunnpqv ıuıu.:ı ·npınq 
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u!pp3.1.<•H '!P3l!P ıuıJJ• 'nunmn uısıa.ı 
l{•.ıdoJt 8A11.111 ı:ııqv.ınw .ı!q qennpqv ..(vı 
-nw ua'l.ııuvpızvq 11Juw.ııpuuıeza:> ı.<vqaı 
u!•t{ nq u!pp3.ı.<•H ( ı) ·ına ınqq ıuı' 

-ııvqaı uı.ıuıuo upH:>11.1nw v.ıvııo..<uvdsı 
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-waıı :ınsaw -ıpuı,ıs 11.111110...(uvdtJ ·q 
·5"'1 'l•.ı•'t.ıo'I U3UaAAn'f nq ıpnnpqy 

·npn.ınl aupazn uasıuaıı ·npınq 

.1111•111eA uı5! !'l!apaı .ıa11se uap.ıam.ıoı A 
'lp(W !13AAh't 't.ı!!.L.l!q an U!W3\ IUl~U:>l!fO 
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Doryayı (Koron) a göndermek istedi. 
Fakat bu esnada Hayreddin reiıin denize 
çıkıp §8rk sularına gelmesi ve Andirya 
Doryaya muıallat olmatı ihtima!ini ref 
için onu Cezayirde meıgul elmeği dü
ıündü. Oran sahillerine on dört gemi· 
den mürekkep bir donanma yolladı. 

Tlemıen hakimi ve Türklerin tabii o
lan Emir Abdullahı isyan ettirdi. Hay
reddin reiı filhakika lıtanbula hareket 
hazırlığında idi. Reiı donanmayı oldu
ğu gibi bırakarak kendisi Abdullahın ü
zerine yürüdü. Vaki olan muharebede 
asileri peritan etti. Abdullah Tlemaene 
kaçtı. Araya mutava111tlar, ricacllar 
koydu. Otuz bin altın tazminat vermek 
,artile affa mazhar oldu. 

Hız.ır reiı tekrar Cezayire döndü. 
Fakat Andirya Dorya da maksadına nail 
olmuş (Koron) u zaptetmiıti. Kaptanı

derya Ahmet Pa§a seksen gemi ile deni. 
ze çıkmıııa da yeti,ememi,ti. ( 1) Hay• 
reddin reis on be' gemilerile reisleri İı· 
panya yakasına gönderdi. Yaktılar, yık
tılar. ispanyada ıahillerin muhafazası 

için on bet semi kalmıftı. (Kobukluça) 
nam adada bulufup döğüıtüler. Bir ta." 
nesi kurtuldu. On ~ördünü yedeie ala
rak çekip Cezayire getirdiler. 

ispanya müdeccellerinin nakli - is
panya islamlan gene ıduttmhyorlardı. 
Şartken kardqinin imdadına kotmuı iıe 
de meyus dönmüıtü. Hıncım iılimlar· 

dan çıkarmaia koyuldu. Müslümanlar 
toplanmıt bir dağa iltica etmiılerdi. Hay
reddin Beye haber gönderip istimdat e
diyorlardı. Hayreddin reu 36 kalita gön
derdi. 

Bu donanma karaya asker döküp bin 
kitiyi mevkii müdafaaya tabsiı etti. Bu 
sayede İslamlar hpanyollann hücumun
dan muhafaza olunarak gemilere bindi· 
rilmeğe batlandı. Reisler yedi kere se
fer ettiler. Yetmit bin kadar iılimı Af· 

(1 - 2) Tuhfetülkibar 
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amumiyeyi celbe uğraımıılardı. Şiına
li Afrika sahillerine musallat olan en bü
yük düıman Kanuni Sultan Süleymanın 
Avaıturya cephesinde de hasmı olan 
Şarlken idi. 

Dini ve ıiyaıi efkan umumiyeıi Türk
lere bu kadar müsait olan kıtaların tabi 
oldufu hükrımetler iıe inhitat ve inhilal 
halinde idiler. Mafrıbt Aksanın cenu
bundan Sadiler zuhur ediyordu. Bun· 
lann c:anlıhft da (Merini) lerin çok kud
retsiz olmalanna niıbetle idi. Şimali Af
rika Gani Avrupaya kartı iyi bir üasül
harelre idi. Bnberiye aahilleri ispanya 
imparatoruna ka111 en mükemmel istih· 
kim ve en iyi hücummıntakası idi. 

Her halde Şarlkene buradan kat'i bir 
darbe daha iyi vurulabilirdi. Bahusus 
denizler dahi tanlı Barbaroıun kat'i ha-

kimiyeti altında idi. Yalmz bu üssülha· 
rekenin tam emniyeti orada hiç bir düı
man bulunmamasını icap ettirdiği halde 

Tunuı hükumeti ile ispanyanın elinde 
bazı mıntakalar vardı. Binaenaleyh Şarl
ken ile (Beni Hafı) Berberiyeden silin
mek yahut Türkler buralarım kaybetmek 

liznnc1ı. 

Macaristan ve Rodos ıef erleri Kanu
ni Sultan Süleymanın en iyi askerlerini 
metıul ebniı ve kendisini o taraflara çek 
mit olduiundan ilk zamanlarda Cezayir 
yiğitleri kendi batlanna kalmıılardı. 

Hayreddin reis Cezayirde binbir mütkü· 
lal içinde ve yalnız kendi vesaiti ve ze
kisr ile çırpınmıf, uğraımıı, muvaffak 
olmuttu. Kanuninin (1525) de Fransa 
ile olan itilafı (1) Şimali Afrikanın ihti
mama liyik ve Hayreddin reisin kendisi
ne çok iyi bir muavin olacağmı ve hun-

rabıt) ve ayni mecmuanın (1147) nc.i sa
yıfaaında Menteıe oğullanndan Ahmet 
Gazi Beyin Bccin'deki medresesinin ka
pısındaki kitabede (Elemirülkebir Elmu
rabıt) yazısı vardır. 
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lara yardımın farz olduğunu anlattı. Mı
srnn emniyeti noktai nazarından Tunus 
cihetinin elde bulunmaımdaki ehemmi
yet ise izaha mühtaı; değildi. 

Barbaros Hayreddin Paıa lıtanbul
da donanmanın hazırhklanru yaparke"t 
Kanuni Sultan Süleymana Şimali Afrika
nın ehemmiyetini ve Mısırın emniyeti 
ifin Tunusun abnmasımn mübremiyeti· 
ni, donanma ;çin Halkülvaad limannu 
faidelerini izah ve Mulay Huaıun karde
ti Reıidin Tunusun zaptmda olacak mü
him rolünü arzetmitti. Binaenaleyh 
Sultan Süleyman kendi emellerini tatmin 
eden bu maruzatı hüınü telikki ederek 

evveli Reıide maaı ve tabıiıat Yererek 
lıtanbulda yerleıtirdi. Sonra donanma· 
yı tamamlattı ve (8000) yeniçeri ile te· 

kiz yüz bin altın vererek Hayreddin Pa
ıayı Tunusun zaptına l'Önderdi. 

• 

C - Tunu•un Hayreddin Pe'• 
tarafından zaptı 

(941 • 1534) ıenesi yazının ilk günle
rinde Sultan Süleyman İran üzerine yü
rümek ifin Anadoluyu geçerken Hayred-

din Paıa da Çanaldcaleden çıkarak l Wya 
Ulhillerine doiru yelken açmııtı. Koron 
ve ( Modon) rumlannın nakledilmit ol

duğu Riçe (Regio) yı baaarak limandaki 
altı gemiyi zapt ve kaleıini tahrip etti. 
Ahalisi, mülhit Hayreddinin geldiiini 
duyarak §ehri botaltmıılardı. Erteai gün 
(Sen Luıido) kaleıinden 800 eıir aldı. 
Kaleyi yaktr; o gece (Çitraro) kale.ine 

yetiıti. Hücumla zaptederek buradan 
da 800 eıir topladı. Çitraro ÖnÜnLeki 
lS kadırgayı ateıe verdi. Napoli ıahille
ıine doğru yoluna devam etti. Nnpoli 
önünde bir hiaan zaptile ahalisini esir et
ti. lıprilonga (Sperlonga) hiıan da 

tahrip ve yağma edildi. lsprilongada 
on bin esir tutulmuıtu. (1) HıyıııNdin 

( l) Tuhfetlilldblr 



·.zo4ıpap.<eJI (~6 e1ıAe1) µaqq;ıı 

~uueof n~npıo ~pq!.L !l{A;ıw p\p\eq ep H 

-.zo.<mu;ıı.<g~ n~npıo ~aıe~ uepuısewp~ı,\ 

u~upaıl;ı u!u!ı;ımm ut?Su! ppıpeınq u!u 

-µNt l (!P!5;ı '.5 l3) aA nŞnp[O ;ıpU!PtAaW 

( !P ::S;ı~ l3 wqemnq;ıs) U!J:>A n~np 

-ıot.qew uıu!s;ız;ıJrnw z;ıuıılew ( z ) 
;ı~!H l O.!J (1) 

ewuııuop ;M np.ıo -'!q 't!!•cnq iıw;ıwrn.ı~:J 
sıq ı.1.,quepuıul?Wı?Z ( !"lu;ıs ) Uôl>\t.Jl?S 

ıAa:>&I !>tep nunı 
nznHeı;ı asnunı. uıue>11..ıes -a 

(?) <s~sı> ·np 
-unıo lllfW! ul?pUIJV.11?1 !'.,l!q•l( l!iVlf 

ıuoıg :;ıpuıpıt..aw ~pq!J. cpuuet..p .ı:;ıs~ı 

!SôlZ:OUJ~W ( ı:aU!lJ'll1'" OJ:UOIV UOQ) 
·ı p.ı;ıpu~.8 ıt.ıe11 uı.ı 

·tıptıı!1>t!1lf uaswaıı :ııa.a;ı.a:>A o:u.a.:;;~~w .ııq 

daJpıaı!!w utıpnSdoı aA !ı'M!!S :>A apLJ!d 
aıınpuewn>ı (zauıınw ozuoıv uoa J 
ııp ounq :ıapo>11V,P lUO)I ·ıpa\S! ıepw! 

uepıetıo..Cul?dl 1 uı5! :>p!WUl?('fVA\? ıbl!.lf 

a:ıawt''i!!t{ l?l{VP !5!J!q apu!wsı uv"P'M U!~ 
ucwl(l?ıınpqv uepuıuvpaueq ue.<az ıuag 
-epe.aıs na ·ıpnqap»tdez ıuıuew!l (u.<au 

·t'H) 'f'C:>U\? aııwıp.ıc.\ uı.ıvno.\uedsı uvq 
-ıas nq~ :ı:ıwı.pw ·np.ıo.<ııs:! >ft?W.ınpunı 

-nq 1nlibw eı>ıewh.ı'n ıbu't eunq !.ltll!I 

-uasıuaıı >f;ı.ıap :;ı ( u:s l) wıp.nı..C l!uıue.C 

-s! •be'f l!UHıtıqeq u!pawqaw nı!o uıq•ı 
-ınpqv !wpıeq uaswaıı ( ı) ·ıpıı,ap !T!Jt 
c.<vqe3aqnw ııaıe.<a u!!ınq !lilAAnJf • .,. 
-u.:1 ·np.10.<!papus !U!13AAd u~1nq u!5! 
ısewewııAe.< un!t!l'l! :ıapoınv,p uo)I 

·!li !wp! (:ıapo,,ıv,p 
;ıuo)I) ;ıuı.ı:;ıı{ :ııe.aeıo jll,5! nınu-e vpvu 
-sa nq gA i!WilJ•! :ıa.c!Unz3W a.ıazn 'law 
·J!! v..Cduedıf ı.ı;ıquvpıo5 saıewo~ ~p !'f 
-.ı•ı\I •qiıwi"lt"'I vuın:>!!I{ w.111110.<uwds J 
!W!'l•t( uaswaıı •ıvııpueıııde au!q.Cap? 
Ul.ll!IJOAUVdıı Ul!JJ1?.U?1 .ıaq .ıw1de.1v 33U!U 
·ilJlGAAn>f "P"'l!-'JV !lew!{; drp? vp nınu 
-nı .ıapp~ı !!'tU!!~ ·!1iımp8 ep ıı.nrwvz 

t24 

Paıa bütün ltalya ıairlerinin ilahi giiı:el
liklerini methettikleri (Vcıpazyakolona) 

nın karısı (Kontes de Fündi Cülya Gon
zaga) yı bir baskın ile elde etmek iıtedi. 
Bu güzel kadının kendi kadar huna 
lYuanne di Aragon) adla ve t ükufeiatk 
(Fleur d'amour) lakabla kız kardeşi var
c!ı. Bulundukları Fondi (eski Fondwn) 
,ehri sahilden içerdc idi. Bunlnrın gÜ7.el
liğini iki yü:.ı: 1 talyan ıai ri terennüm et
mİ§lerdi. 

Korsanlann karaya İnınesi o kadar 
•eniz sedasız olmuştu ki Cülya gecelik 
gömleğile meftunu hüınü olan bir ,övel
ye tarafmdan atın üstüne atılarak, pek 
zorlukla kurtulabilmİ§tİ. Muahh~ren 
Cülya bu adamı tahattürüne ıayan olıın 
o gece ziyade cüretkar bulunmuı yahut 
lüzumundan fazla geyler görmüş olduğu 
için öldürtmÜ§tÜr. Korsnnlar muvdfa· 
k:yetsi:z)iklerinden hiddetlenerek h·~sla· 
rını tahribat yapmakla afdılnr. ( Fundi) 
nin yağmaıı dört saat sürdü. Bu şehrin 
klisesinin dıvarına aı;ılmı, olan bir lev
ha o korkunç gecenin hatırası nı teyide 
~asrolunmuttu. ( 1) 

Buradan ıonra Sardunyaya geçil-
di. (2) Orası da basılıp yağma olunduk
tan sonra donanma esir ve ganimetlerle 
dolu olarak Cczayire te\'cssüh etti. Fa
kaet havanın fenalığından dolayı ( Bi
z:ert) c gittiler. Bu müthiş donnnrmnan 
gcliıini (Bizert) hakimi hemen ( Beni 
Hafa) sultanına yetiıtirdi. Hayreddin 
Paşanın Avrupa lcıyılarındaki bütün vur
~.ın ve baskınlardan maksadı, Tunus a
J,.yhindeki niyetini Avrupa dc,•letlerinc 
hissettirmemek ve düıman deniz kuv, et
lerini kendi sahillerini muhafaza ilt' meı
gul bırakmaktı. Bu anda Tunus'da Be
ni Hafs'dan Mulay Hasan haki midi. Fa
kat zulmü, gadri, ve sefahati ile ahali 
kendisinden nefret etmiıti. Kardeşlerini 

öldürtmüş, yalnrz Reıit Cezayire k11çıp 

( 1) H ammerin Osmanlı tarih i 
(2) Tuhfctülkibar 
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kurtulabilmitti. Hasaıı itiüırete meclup 
ve gayet muilim ve mahbup doat olup 
her kimin bir hüıündar oilunu İfİtH ceb
ren aldırırdı. Bu suretle ıarayında dört 
yüzden ziyade mahbup oilan cemolmuı· 
tu. Ahali Reıide haber ıönderip ıeJip 
hükümete ceçmesini teklif etmiılercli. 

Mulay Hasan bu teklifi duyunca Sultan 
Süleymana hediyelerle adam ıönderip 
Hayreddin Beyden §İkayet eylemitti. Pa
c!iıah da yakın :zamanda Hayreddin ile 
Reıidi lıtanbula çağıracağını ve Tunaıa 
gitmelerine meydan bırakmıyacağmt bil
dirmiıti. Filhakika Sultan Süleyman Re· 
§İtle Hayreddin Beyi lstanbula ıetirtti. 

Mulay Reşide günde be, yüz akçe tahıi-
1>at tayin ve bütün levazımı kileri amire· 
den ita olunmuıtu. ( 1) 

Osmanlı donanması Bi.zcrtten kıalkıp 
Tunus önüne gelince ahali karıı çıkıp iı
tikbl\l ettiler. Mulay Hasanm k.rde,i 
Re§İdin donanmada bulunduiu ~yi ol· 
duğundan halk Oımanhların mumailtyhi 
hükumete geçirmek için geldiklerine za
hip oldular, Hayreddin Pata Halkülva-

adı İşgal ve karaya aıker ihraç etti. Bet 
bin aüvari ile Tunuaa ıirdi. Kaleyi as
kerile tutturdu. (16 Aiuetos 1534) Do· 
nanma geldiği vakit Mulay Hatan kaç· 
mıştı. Taraftarlan mukavemet etmek iı· 
tediler&e de hepsi tutulup kaleye blal· 
mı§ ve kartı koymak tertipleri yapan ı,.. 
zı şeyhler öldürülmüttür. 

Tunuslular Retidin celmediğini ve 
memleketin Sultan Süleyman nanuna a
lındığını anlayınca, gaddar ve zalim ol· 
nıak!a beraber üç asırdan ziyade hüku
met etmit olmalan dolay11ile Beni Hafi 
hanedanına olan merbııtiyetleri, n Os
nıanhlann ıiddetli idareıirun korkusu ile 

Mulay Hasanr, 11ğınmıt olduiu kabile
lerin yardımile, tekrar ıehire ıirmei• 
teıvik ettiler. MuJay Hasan ba,ına top• 
lıyabildiği halkla gelip hücum etti. Fa· 
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man aıkeri kuvvetinin fazlalıiına ıüven· 
mit ve muhafız yeniçerileri hiçe sayaralıı. 
yajmaya koyulmuıta. Bu hali rören 
muhafızlar zaten yüreği yanık olan lı· 
panya muhacirlerile beraber bu intizam· 
sız aıkerlere ıalchrdrlar. Kaleden de An· 
dirya Doryanın donanma11 top aleti altı · 
na ahnrnıtb. Karaya çıkanlar islim Ju. 
lacı altında can veriyordu. 

Andirya (1500) ölü ve 640 eıir hıra· 
karak çekildi ve denize açıldı. Hayred
din reis asıl mühim kuvvetile düımanın 
kaçmasından sonra yetiıti. Alınan esir
leri kadrrganın oturaklarına zincirliyerek 
arkasından hareket etti. Esirler ara11n
da Andirya Doryanın muavini de vardı. 
Bundan amiralin kuvvet almak üzere Ce
novaya cideceğini öirenerek Hayreddin 
reis dü,manını oralarda yakalıyacağını 

ümit ediyordu. 

Evvela Provenı sahillerine inilip 
Marsilya civarlanndan bir kaç eıir tu· 
tuldu. Andirya Doryanın biraz evvel 
ıeçip Cenonya gitmiı olduiunu bu eıir · 
Jer söyledi. Artık fırsat kaçmıftı. 

Hayreddin reis Marıilya limanına o· 
tuz mil mesafede bir adada demirliyerek 
on ıün yattı. Bu esnada Mayorkadan 
gelip o civardan peynir yüklü bir aemi
yi Cezayirliler zaptettiler. Bu hi.diıe 

Tolon limanında görülmüıtü. (1) To
lon kumandanı, gözünün önünde yapılan 
bu ıekaveti cezalandırmak için dört ae· 

mi ile hareket etti. Bu aarada tesadüfen 
Hayreddin reiıin aemilerinden birisinin 
(300) kadar olan hiristiyan kürekçileri 
bir fırsatını bulup aemi mürettebatını 

basarak aemiyi kaçırıyorlardı. BunJa,. 
büyük bir hiddetle ilerliyen Fran11z ku
mandanına adada yatanların Hayreddin 
reisin filosu olduğunu haber verdiler. 
Kumandan bunların itine karıımamak 
en ak.ılane hareket olacağını idrak ile ıe
ri döndü. 

-
( 1) Tuhfetülkibar 
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Hayreddin reiı buradan Cenova ta
raflarına gitti. Ale11abah bir hituı ı,.. 
ıarak ahalisini eıir etti. Limanındaki 

22 aemiyi yakb. Hisan yerle beraber 
etti. Cenovaya doğru yüriid6. Fakat 
fırbna çıktıiından tekrar lralkhğr adaya 
döndü. (1) 

Andirya Dorya ise Şerıel majlul,i
yetinden ıonra Cenonya dönmemİf is
panya aahillerinden bir limana sinniı ye 
Cenovadan (3000) aıker, barut •• ali.ti 
ıaire iıtemiıti. Cenovadan hunlar jki 
büyük karakaya yüklenerek rönderil· 
mi1ti. Rüzgar ba gemileri Ceza,.irlile· 
rin yatbjı adalara dofnı sürdü. Bir aa
bab bunlardan biriıinin yelkeni ıörünün· 
ce koraanlar demir kopanp hazırlandı

lar. Münaııip mesafeye gelince on cemi 
birden üzerine gittiler. Şiddetli bir ta· 
n1tan sonra gemiyi alarak limana ıetİ1'· 
diler. Bir kaç saat sonn da ikinci cemi 
aöründü. 

ikindi. olmu! ve rü.zcir durmuıtu. 
Gemi bir tarafa cidemiyordu. Binaen· 
aleyh aece hücum etmiyerek beklediler. 
Ertesi cün han gene limanlıktı. Ha1· 
reddin reis nafile fedakirbia lüzum ol
ıuadıiını ve bu aaniyi uzakta iyice döY· 
meJerini emretmiıti. (2) Likin Sinan re
is bu aibi ihtiyat tedbirlerine ah1marrııf 
olduğundan çektinnesile uluorta rampa 
olmuıtu, bunun cezaımt gördü. Gözün· 
den bir kurıunla 'fVl'Ularak ıeri çekilip 
limana cirdi. Haynddin reis uzun müd· 
det karayı kıç tarafından topla dövdük· 
ten ıonra ıemi batmaia batlamıfb. Cid· 
den bahadırca müdafaa etmiı olan rnü· 
rette'bat denize ablarak eıir oldular· 

Korsanlar tekneyi o kadar ıilah, mühim· 
mal Ye ıanainı ile batmaia bırakmıyarıak 
içine airdiler. Kı)'JYa çektiler. Hamut ... 
ıini, eıyasını boıalttıktan ıonra bıraktı· 

( 1) Bu adanın Hijcrcs olmaaı mubıe· 
meldi:. 

(2) Tuhfetülkibac 



VAKiT 
gezintisinde çalışmak 

isteyen san'atkarlara 
"VAKiT,, gezintisinde çalt§mak üzere evvelce caz ve ince aaz'a muh· 

telif numaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden bu jşe talip olanla· 
rın, her gün saat on iki buçuktan on dörde kadar VAKiT idaresine müra· 

caat etmeleri •. --................................................................ ...; 
Posta T. T. Binalar ve Levazım 

Müdürlüğünden: 
Müstahdimin için yaptırılacak 2000 · 2600 takım Elbise ka· 

Palızarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Mezkur Elbiselerin 5 Eylül 934 tarihinde ibalcıi yapıla

cağından taliplerin ıartaame almak için her gün, ıartnamenin 
lllahsus maddesindeki tarifat dahilinde hazırlanacak teklifoame
JerJc teminatlarını ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de 
tllctl<ur tarihe müsadif Çarıamba günü saat 14 de Beyoğlu 
Posta T. binasının üçüncü l<ahnda Mubayaat Komisyonuna mü-
~ ı ı t' <ırı. (4637) 

66000 kilo koyun ve sığır eti 

Marmara üssübahri kumandanlığı 
satınalma hey' eti reisliğinden : 

~en ,z efradı için Jüıumu olan yukarda cins ve miktarı yazılı 
l<oyun "'e Sığır eti kapalı zarf usulile münakasaya HZ edilmiş 
\le 25 Aöustos 934 Cumartesi saat 14 de ihalesi icra kılınıca
i'ından t;lip!erin ıartnamelerini almak üzere lstanbul,da Kasım
Paşada Deniz Levazım Sahnalma •e lımitte Kumandanlık Satın 
~' Konısyonlarıoa müracaatlara. (4400) 

An <ara Nafıa Baş 
Mühen isliğinden: 

Birinci Madde - Bedeli 
4 

•• ..,.ı "46312,, lira ye "98,, kuruş· 
tın ibaret olan Ankara isla'ivon eşyayi ticariye anban yollarının 
Par{ce kaldırım inşaatı mukave.ename tarihinden itibaren 150 gün 
:rfmda ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf ile 2 - 8 - 934 tari-· 
k lldeıı ıs . 8 - 934 tarihine kadar "23,, gUn mOddetle mDnakasaya 
onulaıu,tur. 

ikinci Madde - MOnakasaya iktıdarı fenni ve itibarı mali
lerini isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil 
olnıak iıteyeolerin. 
V· A. - Bedeli keıfin ytııde yedi buçuğu olan "3474,, lirayı 
ıllyet muhasebesi •eıneaine teYdi ettiklerine dair makbuz 

•toedinin veya milli bankalardan birinin teminat mektubunu 
Yahut esham mukabili muliaıebeden almacak ilmühaberi ibraz 
ttnıeleri IAzımdır. 

1.1 
• B. - Ticaret Odasına mukayyet olduklarına Ye itibarı ma· 

1 trıne ait bir .caika göıtermeleri icap eder. 

1 C. - Y etlerindeki ehliyeti fenniye veıikalarını yevmi iha· 
'den en az ıekiz gün evvel Viliyet Baş mübendiıliğine g6ste· 

:trek münakasaya dahil olabilaceklerine dair ya bir ehliyeti 
tnni~·e •eıikası almalan veyahut ellerindeki vcıikanıo zirine 

ltrh Verdirmeleri iktiza eder. 
I Bu üç ıarh tamamen haiz olmayanların münakasay~ iıtirak
ltı ~ayanı kabul olmayacağından teklifleri kabul edilmez. 
k 3 llncll Madde - Talipler 661 numaralı mlinakasa ve ihale 
~•nu~unun onuncu maddeıi mucibince ihzar edecekleri kapalı 

111 
l'fı 25 - 8 - 934 tarih ve Cumartesi gtinü saat on beşte Villyet 
Gnakaıa komisyonuna teYdi edecekıcrdir. 

d 4 llncü Madde - Evrakı keıfiye ve projeyi görmek •eya 
N '~• ziyade malumat almak iıteyenle.rin her gün Ankara Vilayeti 
'ıa s., Mühendisliğine müracaatları ilan olunur. (4434) 

Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: 

Ayaşlı . Ve Kiracıları 
Büyük RO.MAN 

\ Yazari : M. ş. 

Kitap halinde çıktı f iatı, elli 
ku1:uş, satış yeri V AKIT yurdu 

.., Bu eseri mutlaka okuyunuz! 

Deni%yo~ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaköy Köprübaşı 
1 cl.42362 - -;irlı:ccı Mühürdarzad .. 

tk:::::1:::::ıı Han T elcfon 227 40 c ±:11§ 

lzmir sür'at 
lskenderiye yolu 
EGE Vapuru 

21 Ağusto11 

S A L 1 11 de Galata rıh· 
tımından kalkacak, doi!ru 

"" lzmir, Pire, l~!.tenderiye•ye 
gidecek •e dönecektir. (4894) 

Bartın Yolu 
8 U R S A vıapvunı 

20 Aguıatos 
Pazartesi 19 d~ Sirkeci 

rıhtımından kalkncıık mutat 
iskelelere uğrayarak Cide•ye 
kadar gidip dönecelttir. (4895) 

Trabzon Yolu 
VATAN Vapuru 

21 Ağustos 
S A L 1 20 de Galata nb-
tı mıDdan ltalkacalc. Gidişte 
Zonguldak, loebo!u, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Giresun, Vak-
fıkebir, Trabzon, Rize'ye. 
Dönilıte bunlara ilAveten 
Sürmen", Ordu'ya uğraya· 
caktır. (4896) 

• ± •tee * t Pi* * •• 
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.TC!J Q. t< iVE 

llRAAT 
BANKA51 - -

• . 

Na en: 
,. 

Afyon - Antalya hattmm Afyo ndnn itibnrcn 25 ilfı. '20 m:ı Lilo
metreleri arası ikinci kmm inşaah knpah zarf usulü ile mün~hc..c:-.y..ı 

çıkarılmı§tır. 

Münakasa 3 Eylul 934 tarihine müsadif pazartesi günü 's:.at 1 fi le 
Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında yap:!acakhr. 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari seneye mahsus ticaret crlası \'Pnika
ları ve (28750) liralık muvakkat teminatlariyle ayni gün ve saatte ko
misyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (50) lira mukabilinde Ankarada 
Nafıa Vekaleti malzeme müdürlüP.ünden tedarik edebilirler. ( 4:6""·) --
f Devlet Demir yolları ilanları 

Kayseri hattında Km. 38'J da kısmen toplanacak ve kısmen 
de ocaktan çıkarılacak 10000 M3 balcshn kapalı zarfla müna
kasası 5/9/934 çarşamba günü saat 15 te Ankan'da idare b_ina
smda yapılacakhr. 

Tafsilat Ankara, Kayseri ve Haydarpaşa vezne 1eriode onar 
liraya satılan şartnamelerde vardır. 4ı74) 

~J ııı ~ rı r n 1
11 ~ 1

1
• ıı · · ı tı,, , ı r ıı 

--=:::=: 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 frank 
idare merkez1 · 181 AN BUL 

TUrkiyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun. Mersin . Adana 

Yunanistandakl Şubeleri : 
SeUinik . Kavıtla .. A tlna • Pire 

BiJiımum Banka muameleleri. Kedmektupları. Cari bir hesap 
lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icara 
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!l Afyonkarahisar Madenauyunun hazımsızliğe, Karaci- H il ğor ve böbrek raha tsubklanna ka'§< ıüal hassalardan ;,.; ii 

11 fHeı Yöıö;k ôiB ~liinSDtM~üüS n u il 
!: içenlere kolaylılc olmak Uzere su kamyonetle müşterile· E~ 
H rir\in yerlerine kadar gönderilmekte ve aynca on şişelik !! 
~~ kasalarla da su verilmektedir. H 
:: Umumi satıı yeri: Yenipostane civannda Aksaraylı- ~i 

l"i lar hanında Hilaliahmer satış mağazasıdır. Telefon: ii 
~ 20062 (4036) (4036) !i 
: :: 

:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::ma::-.::zrmm::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

• 

reni Kitaplar 

IJ DÜN ve y ARIN) Tercüme KDlliyatı 1 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali ..• en muhal 
let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve 11DÜN ve YARIN 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
dit kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vu 
cuda getirilmesi temin edilmi§lir. En kudretli kafaların, kalem 
lerin yal'dımlarma müracaat olunmuştur. 

:ı::::ı:ı 1=-zı·-,--YedinciKitap __ 
Tl'vzi merkezi 

\'AKIT 
;\1ATl3At\ 1 

işçi Sınıfı ihtilali 
LENiN : Haydar RIFAT 

Fiatı: 60 Kuruş 

ISTANBUL 
A}.;KARA 

CADDESi 

Şimdiye kadar basılanlar---· 
1 - ~Al''O, Uode - Ha,dar Hlfat JOO Kuruı 

ı - All..E ÇE:.\IBl::nl, &lorua - t. H. All5an 100 • 
:ı - '1 lt;AltE1', BANK..\ ,,.e BORSA, İktısat doktoru 

Muhlis Etem 711 • 
4 - nı. \'LET ,. iHTiLAL, Lenin - Baydar Rlfııt 75 • 
5 - SOSl'AUZM: luutııkJ .:&.. Sabiha Zekeriya 711 • 
6 - HULLiYAT .J. RASL."l, H. Nuon 75 • 
7 - ışçt SlNU'1 lHTJLALl, Lenln - Ha1dar Rlfat 60 • 

Yakında basılacak olanlar 
l - ıtUHJ llAYA'.l'TA Lı\ŞUUR, Dr. O. l'ung - Prof. Dr. &I. Hayrullah 

ı - t FAIL\~A DOCRU, Plyer Lotl - l. B. Allpn 

8 - KAPIT l.JZ!I BUHJtA~I, Profesör Pfru - Ahmet llanıcll 

4 - F "".:illZl \"e KARA, Standa!, 

5 - OORtO BABA: Balzak - Baydar Rltat • 

O - ISA: Parla Ruhiyat mcltteblnde Profesör doktor Bine Sangle - Baydar Rlfat 

7 - E~KA: U.ropotkln - Ağaotla Ah et 

8 - iÇTİMAi KANUS"LAR, Greet - Rauf Ahmet 

9 - ENOEREK DtlCtThfO: Peyami Safa 

10 - ÇOOUK DUŞCRTENLER H. Gonzaıve, Mena1ler - Prof. Dr. M. Hay

rullah 

11 - \'ERTER, Göte - A. JUmt 

1% - l>IZRAELtNt~ HAYATI, A. Monıa 

Kumbara. Sahipleril 
1 Eylül 934 ... tarihine EYLÜL 

l<:adar Bankada A 

aşgarı 

yirmi beş lira yatırmış 
olmalısınız ! 

TEŞRİNİEVVEL' 

• 
PAZARTESi 

1 Teşrinievel 934 kumbara keşide 
sinde talihlerini denemek istiyenle 
Bankada asgari 25 liraları bulunmas 

~'7 lazım geldiğini unutmamalıdırlar • 

Senede 10.000 lira mükdtat 1 
- Türkiye iş Bankası -' 

. ' . . .... ... '. :... . . 

1 
Istanbul Harici Askeri 

Kıtaat ilanları 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
2300 çift kundura kapalı 

zarfla münakasaya konmuş
tur. Şartname ve nümunesi
ni görmek istiyen]erin her 

''~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ günö~eden ~nra vem~ 
lstanbul üniversitesi mubayaat nakasasına iştirak edecekle

rin 1/9/934 cumartesi günü 
komisyonunda1_1: saat 10,5 da teminatlarile 

1 - Üniversite Merkez Binası ve Fen ve Edebiyat fakülte- birlikte 1\1. 1\1. V. Satın alma 
ferinin iıgal etmiş olduğu Zeynep Hanım binası harici sıva tamir komisyonuna müracaatları. 
ve boyaları ile Tıp Fakültesi Gureba Hastanesinde yapılacak ( 4481) 
olan deri ve Frengi Seririyatı inşaatları olbaptaki şartnamelerine 
tevfikan kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Üniversite kütüphanesinin ve okuma salonun kalörifer 
ııı ve Tıp Fakültesi Kütüphanesi möble işleri ıartname.si muci· 
hince ayrı ayrı olarak aleni münakasaya konulmuştur. 

Yukarda yazılı ' işlerden kapalı zarf usuliyle yapılacak olan 
müna'~aaa 3 - 9 - 934 Pazartesi gDnü ıaat 10 da ve aleni müna· 
kasa ise S • 9 • 934 Çarıamba günü saat l O da icra edilecektir. 

Taliplerin her gün Mübayaat komisyonuna müracaatla ıart
namelerini be\kik edebilirler ve ihale günleri de verecekleri fia
tın % 7,5 teminatlariyle komisyonda hazır bulunmaları ilin olu· 
nur. (46871 

- ' 17 Osmanlı Bankası 

VAK 1 T 
Gll.Ddellk, Styası Gazete 

lstaı:ıbul Ankara cadde81, ( V AK.iT) yurdu 
TELEFON NUMARALA.Rl: 
Yazı l§ler1 telefonu: 2tS79 
idare telefonu : u:no 

Tel&Ttlf adresi: latanbul - (VA.KIT) 
Potta kUlUIU No. 66 

ABONE BEUELLERJ: 

Senelik 
8 aylık 
s aylık 
ı aylık 

Türkiye 
1400 Kr. 
750 
400 

Ecnebl 
2700 lir 
lf~ 

IJOO 
160 soo 

iLAN tJORETLERl ı 
1'1caı1 1111.nlann ua.n sayıte.Jarmda ean· 

timi 30 kuruştan başlar. Ok sayıtada 2:>0 
kuruşa kadar c;:ıkar. Edirne Vilayeti Daimi encümeninde 

BUytık, fazla, devamlı UA.n verenlere aJt 
ayn tmızi!At vardır • 

Resımıı llllnlarm btr satın 10 kurtl§tur. Edirne - İstanbul yolunun 13 X445 İnci kilometresinde 
KOÇUK ILANLARı "10705,, lira "95,, kuru§ bedeli keşi fli Sazlıdere köprüsü kapalı 

Blr det8.bl ao. iki 11,•aın w. uc;: detUJ 65, I ·ı k k 1 29; / 3 b aat usu Ü ı e müna asaya çı arı mışhr. 8 9 4 rarşam a günü 5 dört deto.sı 7:S ve on defaaı ıoo kurtı§tur. -s 1'e 
Uç aylık ua.n vcrenıertn bir defası mecca· da vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılacağından taliplerin f 
nendir. Dört aatm geçen ua.nıarm faz.la ve §artnameyi görmek üzere Edirnede daimi encümene, Ankara -;e ' 

Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi: 1863 
Sermayesi : 10,000,000 inglliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirleri ile Paris, Marı~lya, Nis, Londra 
Ye Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, Ira:ı, Filistin 
•c Yunınistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 

ve Yunaniıtan'dı Filyalleri vardır. 

sntırlnn be§ kuruştan hesap edilir .,,. lil••••••••••••mi tanbulda Nafıa baş mühendislikleriı_ıe müracaatları ve münakasaı ıf 
tirak edeceklerin yüzde 7,5 depozitolariyle teklif mektuplarının ıfl~)J
yen gün ve saate kadar vilayet daimi encümenine müracaatları~) muameleleri yapar. 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neşriyat müdürü: Refik A' -f'f 
VAKiT Matbaası - latubul olu·ıur. (47, 


