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Kanser 
Mikrop 

Halk sab~tan itibaren mu, bulunmadı mı? 
lzmiriia sekaklanna . 

dökülmüştü Alman ve Fransız hekım-
lzmir, 9 (A.A.) - Jzmirin leri arasında bir münakap 
~ ~jbı, QQ ikinçi yıl dö
ilJÜ.mji buaün büyük meru-.,ıe 
~alandı. Şehir &qtan '*ta do-

Nevyork, 9 (A,A.) - Nevjer
ıey ıahilledinde timdiye kadar 
Morrocoıtle faciuınd~ ölealer -
den 171 k;lnln çeaedı bulunmuı· 
tur. Vapurda hulunm~ olan 
yolcu n tayfa SS8 kitiden 333 ü 
JnirtulmUftur. Binaen•tey1)i 57 
~i daha kayıp vatlır. Ymma 

, ve ıecen~ karanliiı ..-attırmilla
rı yanda hırakmıtır. 

NeyYorlc, 9 (A.A;') - ~aburi 
açıkları~cla ~merfkÜ Morro • 
caıtle Yapunuıun -haneıincle 
yanını çılmt•aı liZetlni o-vardaki 
vapurlar kazazedelerin lmcJadma 
kopnuılardır. ap yo • 
qa l 

dı. Vapur, Hav 
iddia ka gidi~rdu. 

Kanser mikrobunu ketfettiil o- & •- .:ı-tJe ıeni•lediğindeaı 
hman Alman doktoru Dr. •OD. Bre~l __ " .... ..-..:m,-'""""·....,.,...,;.,....,...,. ... .,.._~ .. ---.,..~-......-:--:--:;--:71 

ha ıözden ıeçirmif, baaı izahat 
aldıktan ıo~ saat on ye&lide 
mektepten ~ıtludır. 

Ticaret mektebi teıkilabnda 
yapılan deiiıikliiin nıal:ıiyeti Ye 

bu defitikUiin yapılmaama aaik 
olao diifünce ıu ıuretle izah ediler 
bilir: 

lktıaadl ,.Jıdaa ıiriıtiiimiz .,. 
1&1b reform hareketlerinde mesle
ki tedrisat& hi'i)iik bir nıe•ln -.eril· 
mit bul*titdİ• Ciina~t Tür
IDJaiüade ticset, lırankaclhk ve 
,._yiia eJae ettitl inki.,af ilıiDat 
~i - ıaillileten faaliyet. 
hahlmula çafıpqk ıenÇleri yetif• 
tirec:ek Olfıür tedriı müeue.lerlJle 
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Milletler cemiyetinin açılışı Bu sene Avrupaya 27 
talebe gönderilecek 

1 

On beşinci içtima devr~si/ Erzurum mebus-

bugün açılıyor 1~~~:~~9 <;,~.~ki!~~!m Ankara, 9 ( Huıuıi) - Bu j Almanya, Fransa, lıviçre ve 
af'ne Avrupaya yirmi yedi BelÇikaya ıönderileceklerdir. 

Reisliğ~ lsveç hariciye nazırı 
M. Sandler'in seçilmesi muhtemel 

~~----- - ·----~~-Cenevre, 9 (A.A.) - Milletler J edecek ve reiıini intihap eyliye -
cemiyeti meclisi ruznamesinin mü- cektir. Romanya hariciye nazırı 
him meıelelerine henüz temas et· 1 M. Titülesko üçüncü defa olarak 
memi9tir. Meclis usulü veçhile tekrar intihap edilmek istemedi • 
heyeti umumiyenin devamı müd. 
detinde inikat halinde bulunacak· 
tır. Binaenaleyh ruznamesinde 
bulunan siyasi ve diğer meselele • 

rin tetkiki hiç bir tcehhüre uğra • 
mıyacaktır. Heyeti umumiye ise 
pazartesi günü sabahı saat on 
buçukta on beJinci içtima devresi
ni alctcdecektir. içtima M. Benes 
t~raf ınde.n açılacak ve mutat nut -
ku söyliyerek beynelmilel siyase • 
tin bugiinkü vaziyeti hakkında gö· 
rüşlcrini anlatacaktır. Sonra he· 
yeti U"'Yl,,..,.,ive sa!~hivetleri tetkik 

ğinden namzetlerin mikt~rı azal • 
mıştır. Heyeti umumiyenin, reis· 
liği İsveç hariciye nazırı M. Sand· 
ler'i seçmesi muhtemeldir. Nihayet 
heyeti umumiye beı büyük komis· 
yon tayin edecektir. Öğleden son· 
ra tekrar içtima edecek olan he
yeti umumiye divanını tamamlı • 
yacaktır. Divan sabahleyin inti • 
hap edilecek reisten batka 12 reis 
vckllini ihtiva ·etmektedir. Bun • 
larm altııı komiıyon reislerinden 
ve altııı da intihap edilecek zatlar· 
dan mürekkeptir. 

M. Hitler, Sosyalist gençlerin 
bir nutuk söyledi 

önünde 

Nuremberg. 9 (A .. ~,.. ) - At
man istihbarat büroıu bildiriyor: 

Milli ıosyalist gen;lik te,kilatı
mn altmıı bin azaıı önünde ıöyle· 
diği nutukta M. Hitler demiıtir ki: 

Biz artık sınıflara ayrılmak 
it\emiyoruz. Binaenaleyh ıınıf 
gururuna kapılmamanız lazımdır. 
Biz sulhçu ve mert bir millet iıti
yoruz. Sizler sulhçu ve cesur ola· 
cakıınız. 

M. Hitler kadın teıkilitları a • 

zaıına ıöylediii bir nutukta da 

kadının milli ıoıyaliıt hareketin· 
de oynadıiı büyük rolü hatırlat • 
mıt ve "Kadının kurtulutu,, zihni· 
yetinin ne kadar yanht olduğunu 
göstererek demiıtir ki: 

Kadın ve erkek elbirliğiyle ço· 
cuk için yani iıtikbal için çalııa 

cak mücadele edecektir. 

Ziraat Vekili Muhlis Bey Giresun da 
Gireıun, 8 (A.A.) - Zıraat 1 dörtte refakatlerinde mebuıumuz 

Vekili Muhliı Bey dün gülcemal Musa Kizım Beyle ziraat mücade· 
Yapuruyle tehrimize gelmitler le müfettiti ve ticaret odaıı erkanı 
vilayet erkiniyle tehrimizde bu • 
lunan kolurdu kumandanı Hü · 
ıeyin Abdullah Pata ve mebusu· 
muz Muıa Kazım Beyle belediye 
ticaret oduı, C.H.fırkaaı, halkevi 
reisleriyle kalabalık bir halk ta· 
rafından çok samimi bir ıurette 
karıılanmışlardır. Vekil Bey iı • 
kele meydanındaki ihtiram kıta
ıını tefti§ ettikten ıonra belediye
ye gelmifler ve bir müddet istira· 
hallen sonra halk f ırkaaı ve halke· 
vini ziyaret etmitlerdir. Vekil B. 
pazara kadar tehrimizde kalacak
lar ve tetkikatta bulunacaklardır. 

Gireıun, 9 (A.A.) - Ziraat ve· 
kili MuhHı Beyefendi dün saat 00 

Merhum Abdullah 
Cevdetin kütüpanesi 
Elaziz, 9 (A.A.) - Merhum 

.Abdullah Cevdet beyin refiyaaı 

Fatma Abdullah Cevdet hanım 

.zevcine •İt kütüphaneyi Elaziz 

phrine teberrü etmiftir. kütüp • 

hane ıönderilecek bir memur va· 
ııtuiyle buraya ıetirilecektir. 

iki nazır Cenevrede 
Cenene, 9 (A.A.) - lncilte· 

re Hariciye Num Sir Simon ve 
F ranta Maliye Nazırı M. Martin 
buraya ıelmiflerdir. 

olduğu halde fındık fabrikalarımı· 
zı gezmiıler ve kabuklu fındıkla
rın nasıl iç haline geldiiini elek ve 
vantilatör tertibatını tetkik etmiş, 

alakadarlardan bu huıuıta malu • 
mat almıılardır. Vekil Bey bun· 
dan sonra Trabzon idman gücü ve . 
Giresun Y etiltepe takımları ara • 
11nda yapılan ve bire üç sayı ile 
Trabzon takımının ıalibiyetiyle 

neticelenen maçı takiR etmittir. 

Muhlis Beyin ıerefine belediye 
tarafından küçük yalı par km da 
bir ziyafet ve onu takiben de ıpor 
klüb~ tarafından bir ıardenparti 
veritmiıtir. 

Zile felaketzedelerine 
yardım 

Zile, 9 (A.A.) - 17 Aiustos 

büyük tel feliketaeclelerine veril· 

mek üzere Hilili.Jımer merkezi u· 
mumiai tarafından telırimiz Hili. 
liahmer tubesine üç bin lira ı&n • 
deri im ittir. 

~-

Çqme'de zelzele 
Çqme, 9 (A.A.) - Dün ıece 

saat bir buçukta kasabamızda ba

bdan doluya doiru uzun ıüren 

tiddetli bir zelzele olmuıtur Hua· 
rat yoktur. 

mebusu Aziz Bey bugün vali Ne· 
cati Beyle Hunıs kazaıına gitmiı· 
lerdir. Dün mebuslarımız Aziz, 
Nafi Atuf, Emin ve Nafiz Beyler 
Halkevine gitmi§ler idare heyeti 
azalarından izahat almıtlardır. 

Bilhasaa Aziz Bey spor ıubesiyle 
çok yakından alakadar olmutlar· 
dır. 

lngiliz bahriyesinin 
kudreti azaltılacak 

talebe ıönderilecektir. Bunların lmtihanl~r eylülün ıon hafta .. 
beti, erkek ve kız ıanat mektep· sında liıelerde, erkek ve kız sa· 
)erine muallim yeti,tirmek üzere nat mektepleriyle Hukuk fakülte· 
m•al~k mekteplerine, dokuzu hu· 

ler:nde yapılı-.caktır. kuk, üçü makine mühendiıi, bi-
ri umumi fizik, biri ıu mühendi· 
si, be§i riyaziye, üçü de istatis· 
tik tahsil edeceklerdir. Bunlar 

' 

İmtihana girmek için 200 nam· 
zet vardır. Halen Avrupada oku· 
:nn teleb,.mb·~ 244 kiıidir. 

Zat işleri son tetkik kalemi namile 
bir komisyon teşkil edilecek 

Londra, 9 (A.A.) - Bahriye ANKARA, 9 (Huıuıi) - diye kadar Devlet Şurasında ıö· 

a·ülen a.akerlere müteallik davala· 
ra bakacaktır. Komiıyon büyük 
crkinıharbiye Reisi veya t~nıip 
cdeceii zatın riyaaet:nde, ikisi 
milli müdafaa ve ikiıi büyük er· 
kanıharbiycden olmak üzere dört 
azadan mürekkep olacaktır. 

nazırı Sir Monsol muhafazakarla· Orduda müstahdem olanların 
rın bir toplantısında demittir ki: zat itterini ali.kadar deden mua· 

"Dünyanın üçte biri üzerinde ! melelerini tetkik etmek üzere 
istikrarı ve emniyeti z~man altın· (Zat itleri gon tetkik mercii) nımi 
da bulundurmağa muktedir bir İn· le yeni bir komisyon tetkil edile· 
ıiliz filosunun bulunması hcrhan· cektir. Buna ait kararname ha· 
ıi bir memleketin aulh davası· zırlanmııtır. Bu komisyon tim· 

na yapabileceği en büyük hizmet- -.,..----------------------
tir. Şayet 1rünün birinde bahriye· ikmal mektepleri yakında açılıyor 
mizin kudreti azalacak oluraa im· 
paratorluk ortadan kalkar ve bu· Ankara, 9 (Huausi) - Ge· ler tayin edilecektir. Bu mektep• 
nun neticesinde dünyada bir dü· c;en •rne açılmıt mektepler, lerin proıramları ile orta tedriıat 
züne harp çıkar.,, Mardin vilayet merkezindeki programları araamda bir fark ol· 

M d ' k • d mektep hariç olmak üzere ikmal kt 8 kt 1 a r•ıt te 1 grev e ı mıyaca ır. u me ep mezun a• mektepleri namını alacaktır. k· ı 

6 kı.şi o·· ldu·· mal mektepler.e, ilk tedrisattan a- rı, orta mektep mezunu aayıla ~ 
lınıp kursa ıevk edilen muallim • cakbr. 

Madrit, 9 (A.A.) - Umumi 
ırev Madritte bitmiıtir. Dahiliye 
nazın ırevin Astüride l\'ahimlet" · 
tiğini ve bütün müfrit tetkilitla • 
rrn kapatılmasını ve reislerinin 
mahkemelere verilmesini emretti· 
ğini söylemiıtir. 

Madrit, 9 (A.A.) - G1'ev eı • 
naıında altı kiıi ölmüt ve dördü a· 
ğır olmak üzere 18 kiti yaralan • 
mııtır. Sendikalar bu ıabahtan 

itibaren iıe baılanmaıını emret • 
mitlerdir. ı 

Madrit, 9 (A.A.) - Grevciler 
nümayiı lerde 'bulunduklarından 
zabıta bunların üzerine ateı aç • 
mııtır. Birçok yaralı vardır. Ara· 
lannda bir ıosyalist mebuı bulu • 
nan bir takım nümayitçi tevkif e· 
dilmittir. 

Nurullah Esat Bey 
Moskovada 

Moıkova, 9 (A.A.) - Sumer 
Bank idare mecliıi reisi Safa ve 
mezkur bankanın umumi müdürü 
Nurullah Eaat Beyler Türkoıtroi 
tirketiyle müzakerelerde bulun· 
mak üzere buraya gelmitlerdir. 
Yanlarında mütahasaıslar da var • 
dır. Bu zevat leninin kabrini zi· 
yaret ederek bir çelenk koymuf • 
1ardır. 

Vasıf Bey Odesada 

Küçük san'at er-
.. t'l " .1r: 

babı Yunanlılar 
Atina, 9 (Huıuıi) - Yunan 

baıvekili M. Çaldariı Türkiyedeki 
küçük sanat erbabı Yunanlıların 
vaziyeti Cenevrede Türkiye ve 
Yunan hariciye vekilleri araaında 
tereyan edecek olan müzakereler 
neticesinde daha müsait bir saf • 
haya gireceiini, Tevfik Rüttü Be· 
yin bu meıeleyi Yunan hariciye 
nazırı ile daha genit bir 9ekilde 
tetkik etmeli vadetmit olduğunu 

Harp varôır, fal<at 
o1mıyacaktır ~ _ 

Praı, 7 (Hususi) - Çekoslo • 
vakya Hariciye Nazırı M. Benea 
Praı felsefe konıreaine iıtirak e• 
den murahhaslar ıerefine verdijl 
ıiyafette bir nutuk aöylemit ve ez· 
cümle dem ittir ki: · 

- Harp tehlikeıi vardır, fakat 
harp patlamıyacaktır. Harbin 
böyle her .zaman patlamak üzere 
olması bilakiı ıulhü kuvvetlendi ~ 
ren amillerden biridir. Bu ıibi a· 
limetle1' bizleri daha tetik bulun· ıöylemittir. 

M. Çaldaris, istikbalde Türkiye duracak, her hanıi menfi bir 
ile Yunaniıtan araımda ıiyaıl ve nikbinlikten kurtaracak ve daima 
iktıaadl daha ıenit bil' tetl'iki me· sulhun niıehbanı yapacaktır· 
aai Taki olacajını da aöylemi9tir. Endiıe etmiyelim, harp orada 
Bu teıriki mesainin temelleri, mil· ise bizler buradayız! 
letler cemiyeti meclisi nezdinde Müdürler arasında 
Türkiyenin namzetliii, Yunaniı· Ankara, 9 (Husuai) - Orta 
tan tarafından müdafaa edilmek mekteplerle muallim mekte:-'""ri 
ıuretiyle konulacaktlJ'. Yunan hü· müdürleri araaında yapılacak de· 
kumet mahafili, Türkiyenin nam· iitikliklerin listeıi yarın ilin edi· 
zetliii ekaeriyet kazanacağına da· lecektir. 

ir çok nikbin rıörünüvorlar. Hab~rler doğru değil 
Çankırı ·Vali vekili Ankara, 9 (Huıuıl) - Mual· 

Ankara, 9 (Hususi) - Çankırı lim mekteplerinden çıkan talebe· 
vali vekilliğine tay:in edilen mül· lerin açıkta kaldıkları aaılıtzdır. 
kiye müfettiılerinden Devrit Bey Mezunlar tercihan istiınuız yer· 
vazifeıine ba,ladı. lettirilmektedir. Bu ıeneki me• 

··--ıı-••-nmıııa·•-·----.... -- zunların tayinleri yakında yapıla· 
Odesa, 9 (A.A.) -Türkiyenin Irakla miina- cak ve derslere ba,lanmadan e•· 

yeni Moskova sefiri Vasıf Bey bu· vel tebliğ edilecektir. 

raya gelmiı ve rıhtımda hariciye sebetimiz Muallimlerin mecburi 
komiserliğinin mümeuili ile Tür· 

ı Bal ... datta rıkan Arapra Elmu· hizmetleri kiye konsolosluğunun memur arı :% :ır 

tarafından karşılanmııtır. kattam ıazeteıi 31 ag"uatoı tarihli Ankara,· 9 (Huıuıt) - Mua1• 
1 1 • ıayraında diyor. ki: lim mektebinden mezun ıençleriıt 

Zagrep yenj me erı Türkiye hudut komisyonu reisi hariçte iıtedikleri ite ıinnelerir 
tetkik ediliyor Mardin Valiıi Talat Bey Muıuldan mezunların mecburi hizmetleri af 

Ankara, ~ (Huıuıi) - idman dönerken aıağıdaki beyanatta bu· edildiği hakkındaki haberler . •· 
cemiyetl~ri ittifakı Zağrep yenil· lunmuftur: ıılaızdır. Kanuni olan bu mecbu· 
meleri etrafında tetkikat yapmak· "lrakta yaptığım seyahat. ben· riyetin kaldırılabilmeai ancak ye· 
tadır. Efkarı 'l.MDumiyenin bu hu· de iyi teairler hasıl etımi9tir. Ziyade ni bir kanun çıkarılmuiyle kabil• 
ıuıta tenviri, tarkta tetkik ıeya • ıiyle memnunum. Türkiye ile Irak dir. Muallim mekteplerine ıiren 
halinde bulunan reis Aziz Beyin araıındaki münasebetler samimi talebelerden taahhütname alının•· 
avdetinden ıanra kabil olacaktır. ve doıtanedir., / yacıiı da dofru delildir. 



iŞARETLER ...................... -.... ··-
Çoban· kantosu 
Kö,. edebi,.tı deyince aklıma hep 

çoban kantoıu r•liJor. 
Niçin ~? Bira bafaiuuzı 

yoklayınız, iıtanbulun salat tiyatro • 
larım hatırlayınız. Şamraaı Hallllll 
derhal ıörinüzün önüne p]ecektir. 
Sonta ıahnenin bir kenarmclin elinde 
kavalı öbür elinde uun Wr defnek 
tutan ÇoNm WIUl!naft'IZI' imJlln,.. • 
tur. Daha sonra ihtiJV köylL 

Çbbu kaval~. km tarla tÖJ • 
Jer. Baba, detnefine dayanarak 1ııu 
manzarayı ~. Bir deinek 

• ıahneye ~! 
,.Kurulan yiU iütUne brralmuflar 

ovaya" 

MıU'Um dial•ıia:iz.. 

• • • 
Köyden helaaeden pir, 
Köyden 1Mt1lHClea osahanir, 
Kö,.len Mhte4'eri eclip, 
Hlll ş.imam Hat.ıMm dekoru i .. 

~de lronu1u7or, ldltm oynabJ'Ot· 
Köy deyince ~....-...,, ellerinde 

kalaylı halınçlar ıörbüz, narin en • 
damlı kızlar, kaval ?lan çoban, yem• 
Yeıil bir ufuk, dereler 1tir kartpostal 
aibi inıanıa psü önünde canlanıyor •• 

Hiç te bu çohanm kaval çalmadriı 
a.man yolr mudar? 

Köy kızlan ~ıme 'bapnda hep ma· 
ni mi söylerler? 

Köy hasret çekilen ltir cennet mİ· 
dir? ' 

Kö,;ia edehiyabnı yapan f&İr hu· 
na eevap vermez, cevap vermeme • 
ıini ben gayet tabii buluyonun. Siz ne 
derteniz deyiniz. 

"' . . , 
Köy edebiyatının daha dürüst 1Nr 

suratla kartımıza çıkmasına imJrln 
YGk~ur. 

Çünkü köy görüıü ve anlQJp iki 
acaip örnekten kurtuhımı,.er. 

Görünüı ömeti bir kartpostal 
l'e~midir. Bu Hami hep hatırlarsınız. 
Bi,. zamanlar kırk paraya kırtaıiyeci 
dGldcinlarında 

e nıot giymit aakallı 
.U- adam vardı. Bu adam bir kolunu 
kor.aman bil' kayaya yaslamı.t ve ta • 
~adet P~rnınğ,nı kafosıııa daşamı4 ve 
oylece tefekküre la~ 

Köyü göriit. t.u • .._ ....... 
tliir. Köyü ıınlayıf ta Şaınnrm Hanı • 
1'bn Çohan kantoıunun mütemadi -
'-" ne5re, serbest ıaamza, anıza, he • 
ceye tn~bikiclir. 

Bir kartpostalla bir de dünün do • 
hı-dutu çocuktan daha fazla meyme
llet heldeyenlerin aklına siz de fafm, 

\ea de p,ayon .. 

Sadri Ete"' 

Parlamentolar konferan
sına gelecek murahhas

lara kolaylık 

Mahkemeler.de 

Silihı niçin 
atmış? 

Balatta Karabatak Mehmet iı· 
minde birine öldürmek kaıtiyle ıi· 
llh attığı iddiaıiyle ağır ceza mah· 

kemeaine verilen Burhanettin e .. 
fendinin muhakemeıine dün bq· 
Janmq, Burhanettin efendi istic· 
np eclilmittir. 

Bur hu ettin efendi, ıilihı öl· 
dürmek kutiyle atmadıjmı, Ka • 
rabatak Mehmedin ıabıkalı biri 
olduiunu. aranmakta olduğunu 
bildifini, birkaç arkadat yakalı· 
yarak polise tealim ettiklerini söy· 
lemif, tabancanın av tahancuı 
olduğunu iddia etmittir. Muhake
me davacı ve tahitlerin celbi için 
başka bir güne bırakılmıtbr. 

Eşya çaldığı için 
Kaıımpatada Ulviye hanım iı· 

minde bir kadının evine girerek 
efya çaldığı iddiaıiyle mahkeme
ye verilen Hakkının muhakemesi 
bitmif, suçu ıabit olmuf, Hakkı 
üç ıene altı ay hapse mahkWn e• 
dilmittir. 

Sarhoşluğun sonu 
Samatyada ıar.hot olup bağınp 

çaivarak mahallenin rahatını ka· 
çırmak ıuçu ile üçüncti cezada mu· 
hakeme edilmekte olan Hayik bir 

ay yirmi ıün hapıe mukUm ol -
muftur. Kendiıinclen ayrıca on 
dokuz lira para cezaıı ile on iki li
ra muhakeme maırafı alınacaktır. 

Kavil ~de Huan Ye Meh· 
met efendilerin evlerini yakmak • 
tan ıuçlu Omer efendinin dün alır 
cezada iıtibahe ıuretiyle iıtiaabı 
yapılmıttır. Ömer efendi, yan11· 

nı kendisinin çıkarmadığını, ço • 

hanların çıkardıiını, ıuçla hiç bir 
alakaaı olmadığmı söylemittir. 

Tramvaydaki yankesici 
Tramvayda yankeıicilik ıure • 

tiyle bir kadının paraımı çalan 
Me1mıedin dün üçüncü cezada mu• 

'hakemesi yapılinıt ve neticelen • 

miıtir. Mehmet, üç ay yirmi iki 
sün hapıe mahkUın olmuıtur. 

Üniversitede kayıt 
başlamak üzere 

23 eylulde ıehrimizde toplana• 
cak parlamentolar konferanaı mü· 
l'laıebetiyle tehrimize üç yüzden 
fazla muhtelif memleketten mu • 
1'1.hhaslar ıeleceiini yazmıttık. 
Belediye bu muralıhulan ıezclir • 
llleJc ·ve kanferama gelip ıitmele • 
rini temin etmek için timdiden ba· 

Oniverıiteye kayıt ve kabul ey• 
ar tqebbüılerde bulunmuttur. O • 
tobüı ve otomobiller temin edildi· ltllün on betinden batlıyacak ve 
fi İibi tram•ay ve tünel tir1'etle • tetrinievelin on betine kadar de -
rinde Cle murahahılarm meccanen vaıii edecektir. Kayıt ve kabul için 
•e,Qat etmeleri ha1dmula •ait a• üniversitede hazırlıklar yapılmak· 
llftımp. 1 tadır. 

Celil Bey\ 
İktısat vekili dün 

Ankaraya gitti 

Peynir iatihaalltunızın tan• 
zlml ve lallhı lc;ln yeni 

tedbirler allnacak 
lktııat vekili Mahmut Celal B. 

dün akf&lllki trenle Ankaraya git• 
mit. istaıyonda birçok kimseler 
tarafmdan uiurlanmıttır. 

Celil Bey Ankarada üç dört 
gün kaldıktan sonra kara yolu ile 
lzmire giderek 9 Eylul beynelmi • 
lel panayırını ziyaret edecektir. 
İktıaat vekili lzimrde birkaç gün 
kalacak, müteakiben Mersin ve 
AntalyJlya, oradan Ergani bakır 
madeni hav2aırna ve Diyarıbekire 
giderek tetkikler yapacakbr. 

Celil Bey Trakya ıeyahatinde 
meııul olduğu iktııadi meseleler 
arasmda 'bilhaıaa Trakyada Y•! 
meyve, ıeb2e ve peynir iıtihıali
tınrn tanzimi itlerine ehemmiyet 
vermittir. 

Trakyada yaf meyve ve ıehze 
istihıali.tı tanzim edil~cek. bunla· 
rm teknik bir tuzda hazırlanarak 
standardize olmut bir tekilde ih· 
raçla1't için tedbirler alınacaktır. 
Bunun temini için de ıabf koope
ratifleri kurulması düşünülmüttür. 
Bu cihet bir kanun liyihaaı halin· 
de Büyük Millet Meclisinin taavi· 
bine arzedilecektir. 

Bundan ba,ka ,imdi gaz tene • 
keleriyle ihrac edilen peynirleri • 
mizin pek zarif olmıyan ambalaj· 
larmı ııılah etmek de mukarrerdir. 
c,a~ ....... d\iktwa 
sonra, MI ~· klmjeyt 
tahliller Jlboratuvarı ıefi Te tica• 
ret mektebi müdenislerinden Ha· 
lit Beyi, peynirin ıtandardizaıyon 
hakkında Trakyada tetkikler yap • 
mağa memur etmi,tir. Halit Bey 
Çartamba günü Edirneye gidecek· 
tir. 

Celil Bey Traliyadaki tetkikle· 
ri neticesinde demriyolu ücret ta· 
rifelerinin indirilmesi lüzumunu 
ıörmüıtür. Bu cihetin de iıtahıa· 
]itçıların ve tüccarlann lehine bir 
tekilde halledilmeai kara1'lattırıl • 
mış bulunmaktadır. 

Enver? 
Ankarada Enver adında biri .: 

nin bazı yerlere müracaat ederek 
kendiıini V AKIT ve HABER mu· 
habiri olarak tanıttığını Te bu ıı· 
latla mülakat iıteyip aldıiını 
duyduk. Bu itimde muhabirimiz 
yoktur. 

Halkevinde 

Dil, edebiyat ve 
tarih konuşmaları 

Dün, Halkevinde, dil, edebiyat, 
tarih ıubeleri azalan toplanarak, 
aylık müıahabelerini yapmrtlar .. 
dır. Köprülü zade Fuat Bey, on 
ikinci aıırda yafamıt olan, Türk 
filoloiu F ahrettin Mübarek Şahın 
hayatı ve eıerlerine dair güzel bir 
sohbet yapmıt ve daha o zaman· 
lar: "Türkçe, her dilden üatün • 
dür,, diyen bu eıki Türk tair ve 
müverrih ini Arapça ve F araça ya· 
zılmıt olmasına rağmen, aılen 
Türk olduğunu izah etmittir. 

Dil, tarih ve edebiyat ıubeıi
nin içtimaları devam edecek ve a· 
zalar her ayın° ilk pertembesinde 
toplanarak tarih, dil, edebiyata 
dair müaahabeler yapacaklardır. 

Gelecek ay, Şükrü Bey Eti ta· 
rih ve medeniyeti hakkında bir 
mü~"h"'he vl'lnacaktır. 

Miralay Bekir Sami 
Bey öldü 

Eıbak kolordu kumandanla • 
rından miralay Bekir Sami Bey 
evvelki ıece ani olarak nezfi di· 
majiden vefat etmittir. Milli mü· 
cadelede Buraa cepheainde büyük 
yararlıklar göıtermi,t olan Bekir 
Sami Bey umumi harpte Kafkaı 
ve Irak cephelerinde de krtaıının 
batmda çahtmıftı. 

Cenazesi bugün saat onda Oı· 
küdarda Paşa kapııı ka.rş11ındaki 
evinden kaldırılacak, Karaca.ah • 
met mezarlıiına gömülecektir. 
Ahrla ._ .U..ı. tasiye&I' imi • 
zi beyan ederiz. __ .._._ 

Ticaret umum müdürü 
Bir müddettir tebrimizde bu • 

lunan lktııat Vekaleti ticaret u· 
mum mUdürü lnnail Hakkı Bey 
yarın Ankaraya gidecektir. 

Belediyede 1932 hesabı 
Belediye daimi encümeni dün· 

den itibaren 1932 seneıinin kati 
heaabını ıözden ıeçirmeje baıla
mıtbr. Encümen, heaabm tetki· 
kini ıüratle bitirecek ve yeni te • 
hir mecliainin ilk toplantılarına 
yeti,tirecektir. 

Belediye temizlik işleri 
müdürü 

Belediye temizlik itleri müdü· 
rü Ramiz Bey tekaüde ıevk edil· 
mittir. Ramiz Beyin yerine kim· 
se tayin edilmiyerek bu müdürlük 
maaıı taaarruf olunacaktır. Za • 
ten temizlik itleri kaymakamlık • 
larca ıörülmekte olduğundan bu 
müdürlüğe ihtiyaç ta kalmamı~tr. 
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Eve düşen yıldırım 
Bundan bir kaç zaman enel, lenf 

bir arbdat bana rüluek aonnuttuı 

- Nahit Sım Beyin "Eve diifell 
yıldmm" isimli romanım olrudunu 
nu? 

- Hayır, dedim. . 
Arkadatım tebe11ümüne dev ... 

etti: 

- Tavıiye ederim oku! Dedi. 

iki dille, Franıızça ve Türkçe lü. 
çok eserin müellifi, münekkit Nahiı 
Sım Bey doıtwnuzun, ı.:zı malcale • 
lerini okudumaa da, romaıalamu ok.. 
muı dejilim. Eaaaen pek az Tür~ 
roman okudujwndan, "Eve düten ,..ı. 
clmm" isimli telifini okumafa fıraat 
dütüremedim. 

Geçen ıün, sazetelerden biriHe, 
bu eserin kıaa bir tenkidi ile, hüJiq.o 
11 rözüme iliıti. Genç arkadat1111111 
tavıiyeıini habrladon. 

"Romanı okuyamadan. Bari hiill • 
Aımı okuyayım" diye düıüadüm. 

Bu düıündiiiümü yapmak kolaydı, 
Göz ıezdirdim: 

"Eve düıen yıldmm Anadoludlı 

ıeçen bir vakadır. Ahmet Şükrü E ~ 
fendinin iki oğlu var: Namık ve sut: 
Namık evlidir, Şayeste Hanı.mm ko • 
casıdır. Sait henüz liseye gidiyOT. Atı. 
met Şükrü Efendi evinin hlkimidir~ 
bir ıözUnU iki ettirmez ... " 

Duraladım. Ben \,öyle bir romaa 
kanavası habrhyorum. Acaba Eve dl• 
fell yıldınmı okudum da, farkında mı 
delilim? .. Hayır, müellif Nahit Sırrt 
Beyin eserini okumadıiıma emim...... 
Şu halde fU mevzu batlan11cma ..,.. 
zihnim takılıyor? •• Yokıa NU.it Sım 
Bey de mi benim usulümde roman ya. 
zıyor? .. Zannetmem, benim müellif 
olmadığımı artık dünya öirendi. Hal· 
lMaki NUit Sım Bey müelliftir. Ada.,.. 
te ette bile aakJamaz, eserinin F ran • 
sızçadan abndıfını kaydeder. 

Hele okumaia dnam edelim: 

"Ahmet Şükrü Efendi dargın kar• 
deıi Hüsnü Efendiden mektup alı • 
ycpr. Bq 1'ir vaaiyatmınedir. Kardefl 
ölüm daıelinde, km Muaueri ona 
emanet ediyor. ŞUkrli Efendi gidiyor,. 
Muu.ıe.ıi alıp köye cetiriyor. İfte eve 
du,en yıldırım bu Jmdır ... 

Genç arkadapmm sfiliiımemed 
gözlerimizin önüne ıelcli •• 1-l ele 
süldüm. Tamam. "Eve clüım pclı • 
nm" benim bir iki ıene enel "Ak .... 
da tefrika ettiiim "Baf Mnınu' iai:m
li romalllt'll ••• 

Bir an kendimi müellif yeriae ko,. 
dum da irkildim. NUit Sırn Bey, ko
ca düny•da adapte edecek eser 'bula
ınanut ta, benim eıki m ............ 
mı kendine mal etmiıti? .. 

Kızmadım denem yalan olar. He • 
men telefona aarılc1nn, dost ankata 
mincaat edip Nahit 511'1'1 Bey aley • 
hinde intihal davası açacaktım-

Bereket "enin keaclimi çalNk top. 
ladnn... Böyle bir dava açmaia Jallı • 
lam yoktu. Çünkü e....U. aahim ı.. 
değildim. Ben de "Bai honmu" ll1I 

bermutat, adapte ebnİ.ftİm. MüeDif 
Nahit Sırn Bey, aclaptaıyoneu Selami 
izzetin menbaına hat wrmuf ... 

Neyse, kendisine ıeçınit olaa11 -. 
rim. 

Sellrnl laaet 

DEHRi Efen d 1 Nası I Görüvor? 

••• Çok I'~ 

1 
• • • Çok zenıin .•• 

1 

. . . Çok ıüzel... Fakat benim 1 Dehri Efendi - Sinema artiat· 
aradıiım kadm dejiJ.. !erinden birine .•i benzemiyor? 
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Artvin galanda 

Kerempeye konu· 
lan sis düdüğü 

.... (Batmakalcdcıa devam) 

Gülcemale bir heyet binmitti. Bu 
heyetin batında tahliıiye iclareıi 

mühendiılerinden f-!imi Bey bu· 
lunuyordu. Heyetle beraber siı 
düdüğünü yerine koyan Alman 
müteahhit de beraberdi. 

Müteahhit üç ıün evvel (çar• 
ıamba) Kerempe Fenerindeki a • 
damma bir 7ıldır1111 telıraf çek • 
mit. lttanbuldan cuma ıünü k•l· 
kacak Gülcemal ile heyetin hare• 
ket edecelini, vapur Kerempe 
hurunu bizalarına gelince ıiı dü
düiünün tecrübesi yapılacağını 

bildirmit· Bu talimata g<Sre Gül· 
cemal vapuru daha uzaktan aelir• 
ken Kerempe Fenerinde bulunan 
Alman montörün ıis düdüğü,nü 

itletmui, düclüiün M•İ 8 mil me· 
eafeden ititilmeıi icap ediyordu. 

Fakat vapur sekiz mil meaa .. 
leye ya1datbğı halde Kerempe 
F enerinclen hi~ bir Hl ıelmiyor • 
du. Sekiz mil mesafe yediye in· 
di. Gene hiç bir düdük aeıi yok. 
Heyet bu •ilkuta hayret etti. Aca· 
ba ıia düc:lüiü itletilft!iyor muy • 
du?. ltletilmiyoraa bunun •ebebi 
ne olabilirdi?. 

O v•kit tahminler haıladı: 

Burgazda bulunan 
ceset kimin? 

Burıaz adaaında aahilde 45 
yqlarında tahmin edilen bir köy• 
lü ceaedinin yüadüiü ıörülmüf, 
ceıet çılcarılarak tahkikata bat • 
lanmııtı. Ceaedin elbiıeıinin ce • 
binde lzmit bahkbanesinden alın· 
mıt bir makbuz çıkmııtır. Bu 
makbuıa 'öre, denizde ce•edi bu• 
luııan e.dam Hüınü oilu Raıit 
iıminde bir 'balıkçıdır. 35 yatın· 
da o)duiu anlatılan balıkçının ka· 
zaen denize düıerek boğuldıığu 
tahmin edilmektedir. Bununla 
beraber zabıta tahkikat yapmak• 
tadır. 

Em in usta on gündür 
ottada yok! 

Karaıttr.nrükte Viran mescit 
mahalleıinde oturan kunduracı 
Emin ul!la on gilndenb4!ri ortada 
yoktur. Emin uda evvelki cuma 
evinden çıkQJlft bir daha dönme
mittir. Dilkklnı da kapalı kal • 
mııtır. 

Oç çocuk haha11 olan Emin 
ustanın Eıki~ehire ıittiği ı&ylen .. 
mit, aileel lıkitehire telıraf çek· 
mit orada olmadıiı anlannlmıttır. 
Emin usta zabıtaca aranıyor. 

Tr~mvay altında kaldı 
10 111111-I- S~di iıminde bir 

çocuk dün köprij üzerinde bir 
trapıvflr~ atlarken dütmüf, tram• 
vaym ttıltında kal•rak M>l bacalın· 
d~n r .D.r('\ l~rı.ınıtı~r. 

Alac•k yüzünden 
Fe1terde Y etll tulumbada otu -

ran Cibali iıkeleıi hamallarından 
ilazizli Karaca ile İbrahim bir .... 
lacak yüzünClen kavga etmitler • 
dir. Netieede lltrakim kama ile 
Karacayı traleurnda11 alır suret .. 
te yaralamıftıf. 

Y arftlı Cerrahp&ta haatanealne 

~ldırdmt1\•r· lbtahim '~"~llJl· 
mıttır. 

istatistik tahıiline ıidecek Alıı veril 
talebe kaç kişi? 

lıtatiktik umum müdürJülü ma• 
arif tubeıi müdürü Cemil Bey, A· 
merika ve ltalyaya istatistik tahsi• 
1i için ıidecek olanlann imtihanla· 
riyle mqıul olmut1 dün neticeyi 
alarak Ankaraya hareket etmittir. 

Diln Milliyet, Cümhuriyet ve 
Zaman ıaseteleri hu imtihana 182 
tale},eain ittirak ettijini yazmııtı. 
Halbuki yaptıiımı• talıldkata ıö • 
re bu imtihanlara Ankaıaclall ıe • 
kiı, lıtanhuldan ise iki talebe •ir· 
ıniıtir. 

lıtaribuldan imtihana rlrenler· 
den lslr talebe ele dün Cemil Beye 
milracaat etmlt ve ritmiyecetini 
bildirmlttlr. 

Hukuk fakültesinde 
ikmal jmtihanları 

Hukuk fakülteai ikmal imti • 
hanlarına yakında baılanılacakhr. 
lkmal imtihanlarıll& ıireçek olan 
talebelerin listesi bugün .ıdo.cak • 
br. 

Belediye intihabı defter
leri ne zaman asılacak? 

Belediye intihap encilmenle • 
riııden kazal•rda bulunan ~lr ka .. 
çı defterlerini henÜJ: viJlyete gijıı• 
derıneınitlerdir. !\ati neticenin 
bugün aktama alınnıaeı muhte • 
meldir. Bu yüzden defterlerin a"' 
•ıknaıı ancak per1elllbe7~ k,.bil 
olabilecektir. 

'"l"P'•"'"" ... '""ffllll"""'""''"''''"'"•-.--.... ...su!llllt•H .... 

A• ctah" tidl myol'JIU 
Sultan•llmette, Arabacılar cad 

d"imle o\uran 11,J yolc;u a~ldrin 
gocyiu Bijrhan dün deniıe gire • 
rek leoi\41mak üzere iken kurtar,ı .. 
mııtır. 

Tramvar~an dUftU 
Şiıfül' hiımftçiHk 1•pan ~ • 

kir kızı Aliye dün tramvaydıan 
düt•f~ll Jarıl.ııJ1Jıt, hutN1eye 
)Jal dırılımıtır, 

lzmirde üzüm satışı 
iyi gidiyor 

Mançeıter kooperatif heyeti 
ıon günlerde İzmir üzüm piyaN .. 
aından yetmit bin kutu çekirdek • 
siz Uzlim ıatın almııtır. 28 afuı • 
toıtan itibaren fiatlar tedricen 
ybkıelmit ve bujilne kadar kUoda 
2-3 kurutluk bir terfi kaydedilmlt· 
tir. 29 aiuatoıta lblir bonaıın· 
da 2196 çuYal üzüm maameleıi ol
muş iken bir eylulcl• 12.336 çuval 
üzüm muameleıi olmuıtur ki bu 
miktar da bir ıatıt on ıenedenberi 
aörülmemit ve bu müddet ıarfın • 
da ıünlük •atıt yekUnu azami 10 
bin çuvalı aeçınemiı ti. 2 eylulde 
fiatlar daha ziyade yükıelmiş ve 
o gün 6,513 çuval, 3 eyhilde ite 
6,392 çuval üzüm aatılmııtır. 

incir satı,1 
lımir borsasında incir Uzerine 

muameleler harJretlenınektedir. 
Son ~ünlerde Mançeıter koopera • 
tlf heyeti 1zmlr piyasaaından 15 
bin çuval incir ıatm almıttır. 29 
ağustosta 4.50 • 13 kul'U! araıında 
2.105; 1 eylulde 5 • 12 kurut ara· 
aında 2739; 2 eylülde IH S,13,75 
kurut araıında 2446 çuval incir 
muameleıi yapıbnııtır. 3 eyl(ilde 
5-13,75 kurut arasıııda 3,182 ~u • 
val incir ıat.-ıı kaydedUmittlr. Süz· 
meler 13 ten 13,75 kuruta, pa~al· 
lar iıe 8, 75 ten "f kurtt'a yükeelmf!· 
ttr. 4 ey1dld! !396 çuval incir 
4,8 -13 lcuruı araanula fiatlarla 
l&blmııtn. 1 eylCılde 4. 75, • 12 
kun.ıt ·~llJl~& ı!j çuval ineit sa· 
tılmıştır. 

Vu.,.urta 
Atuıtoıun son haftası ile eyl6· 

ilin ilk haftası 1taıla1111aada •••· 
JeketlMizde yumurta satıtı •uiye· 
\intle gerek ıeçea haftal•r• •• ıe· 
rıluo ıtt1•1t aeatııin tekal1ül eclcn 
ayni h•ftalarma nllıe.rşq farkltr 
kAycledilpai,ıir, 

Çarıamba giltrii müteahhit tara • 
fından çekUen telgraf dofrudan 
doiruya Kerempedeki Alman 
montöre ıön~erilm~miıti. Bu tel· 
11af a lneboh~da müteahhidin ta· 
nıclıjı 1'ir adam vasıta yapılmııtJ. 
Acaba hu adam, Almanca ya•ı • 
lan telgrafı anhyamadıfı i~ln 
Kerempe Fenerine gönderecek 
yerde tutup bir kiıeye mi almıt· 
tı? Yahut telrrafı A.lma11 ınontö • 
re glindermek için bir çare hula • 
maınıt mıydı? FilhaJdka İnebe • 
lu ile Keretnpe 'raJında bir çolc 
kijyler vudı. lnebollJd~q aonra 
ııraıiyle Zaora, Kufl.a, Meeet, 
kiiylerin.tt> pf;ıt~ Jeıi(illtı vardı. 
MeHtte hir •ahiye sniidü
rll otuPUyordu. Fakat buatlan 
sonra gelen Fakas klyünde muh· 
tardan batka b;r teY yoktu. Me· 
setten Kerempeye Jitmek ise ka· 
r-.daq en •Pis ~ltı •{llltlik 101 me· 
"1'-•İJcli. f akaatan IÇereınpeye 
pgu \çin •\ ile otıız heı \İtlki· 
kada ancak cıiq1abilirdi. T ~lıra· 

.................. -k ........ r ........ ~•:µM11sa•ı~:Ma~• ...... ~ • .-..w~s.-ıı•c~1ı-ııs~ ..... 
aa ye•in.lM kal ma•· ,.,are yok, yaRtı. 

ihraç. liman\arına kafi nıik· 
tardııt. mal e::elmemekle beraher 
drt piyasaların alım kudretlerinin 
te•riel hir ıurette •tyade)spne•l iç 
Aaadaluda hareketlor \nlit et· 
mi9 Te fiat yüJnaliani bMla'l\fttJT · 

f 1 tl~~ct .. Jl\Q\Ör u" ıömlerınek 
t• • kada• kol.,, bir .. y a.tildi. 

Onun için Kenmtte Fe11erin • 
deki ıtlk6tün sebebi iptida yıldı • 
nm telırafmrn aradaa üç IÜll geç· 
mft olmuına ra~en Yerine •a • 
rp~ıı e>lm~tma atf~dilcli. 

k;ll•••uaı heleliyec•tiı. v •P\I• ~ere.-ıpe 'b~nm\lnd~ 
De.il. altı -.il uaulaıb, S\a ~vdüiü 
Va"u' fenere mütemadiyen vazih olarak iıiti\İJQrcl'I· Altı 

1aklqıyertiu. Fakat hiç bir ... bu~uk mil meaaf ede gene iıitili • 
gelmemeıine göre ıiı düdüiünüp yordu. edl mile yplMb.t 
itle~ediii anlaıılıyord". Jlu ıı • defa ıeıi ant~ tqaJa .. fevkalade 
rada elinde diirbln ile Ket"empe bu••' Qlanlar dııy-.biliyprlardı. 
Fenerini tetkik H•n müteahhit Nihayet pıeaafe }'edi mili J.,ultJu. 

Mludu ş~flltli btyett~ıı ~it }»\,iıi seti d.,. 
- !iı düdüğü ltlemiyor. Uı- yamf.• ehlJJ, ai~zat Pıüloahhit \e 

tfinde hlr öttU ıeçirllmlt, ıörlinil· ititaediii"i ıöylecJ.i. J:tılbu~\ siı 
yor. . 

Rul~ar üzümleri rağbette 
Almanya ilzüm piyaıaaın~a 

Bul~ar üıümleri f~zla rağlMt sıör· 
mektedir. Bu sene Mar.ar " ltıı.l· 
ya iiztbnlerl Bulıu tiıttınleri ile 
re~abet edeme111ekte~ir. A.l•an • 
~aılıı.lci Titrk ticaret od~,, Tiirk ii· 
z\jmlerinin ıatılmaıı iç"n çah•· 
111tl1't-d•r. düdülü _.15,"1' J8Qcİbıııtlf , •• 

Dedi. Arbk ıis dij4üiünün it· kiz mil mesafeden mutlaq dq • 
lemedilt mı;l)akkaktı. wl.-k'-• AQ1- bURUA tebtbi •• 

Nthayet GUlcem~l fetıer~ bir neydi? Aksarayda yenı ılk meld~p 
buçuk mil mesafeye geldiii bir 
sırada birdenbire düdüiiin ıeai Bu ıebep, tecrilhe yapıhlılı 11• Akıarayelaki katlmlan ~lqtn • 
ititilmeie bqladı. Mühendis Ha- rada esen rüzgarın aksi iatikaaet· •a yurdu bir müddet evel kapi.11 • 
mi S.y &••• aaatiae ltaktı ı ten ıelm~.ti hliı <f ülcemal .Nil• 1111flı. 8i11a llo9altılmakald". Y • 

- itte saat il_p buçuğu geçiyor. amut olarak uzaklqtığı hald, ni ve karıi lan bu ı..inada hu H· 

Benim tahnıinla doinıdur. Mon· rüzgar tamamen yan taraftan ıe- ne bet yüz tlir ilk mek • 

Günlln 51yaaetı 

Sovyet. birliği 
ve Jsviçre 

Milletler Cemiyetinin bu,Un • 
lerde meııul oldufu en mühinı 
itlerden biri Sovyet birliğinin ce
miyet azahiına kabulüdür. fran· 
ta hariciye nazırı M. Bartu bu iti 
batarmalc için allbdar aza ile ıö 
rüıereli SOYyet blrlilinin Millet· 
ler Cemiyetine ıirmeaiyle sulhun 
aajlamlqacağını anlatmakta ve 
onları ikna etmektedir. 

Şimdiye kadar verilen malu • 
mattan Sovyet birliğine en fazla 
kartı gelen •e onların eeımlyete 
girmesini iıtemiyen devletin lı• 
viçre olduiu anlatılıyor. lıviçre
nin bu tekilde davranmuını hak" 
1ı ıöıtennek için İl•ri türülen ae" 
hep te so.,•t blrlitinin bviçrede 
bir caıuı <f&belceıi teıkil etmeıi 
korkuıudur. Gerçi lsviçre bu ıebe
kenin kendi aleyhinde çalıtmaya• 
cajına kanidir. Fakat böyle bir 
ıebekenin ltatka memleketler a • 
leyhinde çalıtmakla CeneTYeniıı 
adını lekeliyecellni ıiSylUyor. 

Bö1le bir iddianın ne derece 
doğru olabileceği tahmin oluna " 
maı. Fakat W1I• bir idclia her 
hanıi devlet aleyhinde ileri ıürÜ" 
lebilir. Bu b3yle olclufuna ı&re 
itin iç yüzünü aramak icap eder. 

lni,rede Sovyet birliğinin 
Milletler Cemiyetine ıirmeaini iı· 
temiyenler katoliklerdir. Bunlar 
hiriıltyanhk taa11ubu ıevkile Sov• 
yet birliiinin milmeııilini keneli 
ıpeml•ketlerinde gilrll\~ istemi· 
yorlar. 

O halde MiU.üu Cemiyeti 
!~et Birliliain azalığını kabul 
ettiii takdirde lsviçre hük'ftmeti 
cemi7etten çekilecek mi 1 

Milletlu Cemiyeti lıviçreı»ın 
hir ıehirincl• teıiı ohandup içiıı 
lıviçre hük6metinin bu .çe~iyet.'" 
teq çekilmeıi, bir ev ıalubinın mı• 
ıafirlerini iıtiıkal etmeıine ben '" 
z•. Ev .ahilti mi.-firlerini iıttı· 
kal •llili ~pıan ıaiıafirlerin de. 
,.ldlip ıitmeleri -P ettiii. ıibı 
böyle bir hadiıe vukuuada Millet· 
ler CUıiyetiain de lıviçreden çe" 
kilmeai orta1a önceden hiç te ak· 
la ıeJ~iyen bir meıele ~ıbcaktır• 

Leıtdra ıazetelerlntlen lairi lt11 

meıeleyl a.,,ıuu h•htederken tU 

auallerl ıwqyorı 
.,lı•içre hük6meti MiUell•• Cr 

mlyethıden ~·kildlii \ak4lirde ~ • 
cak amlyet te h'flCMd1tP ç•ki.'" 
lecelc 111i?. Çekiltliii tak4u\(e bıt 
aUrü bot ıaraylarla 'fe l>ijyük ot•!• 
ler le ilelu alu Vi"nay- qn 11

'" 

decek?,, 
!o'W}'fl Birlliinln Milletler C.

miyetine ıirmeıi itlala hemea ""' 
men kararlattıHf eldula bu ıırt4• 
laYlçre hilk6meti noktai aasarıtt: 
da 11rar ederae hiç tti11h• ;elt Jıı1 
ortaya bir mesele çıkacaktır• llli1" 
kl de lıvlçre hnktmetl Mlttetta' 
Cemiyetinin kendi tehirlerinde~ 
birinde toplamnıımı kendiıi 
daha faydlk bular .. k naktai naııı 
zarında ~r etmez. 

lw ıırf.d~ tahliJiye idNe•i 1'\Ü· 

headiıi Hami .S.y, ctiiw bir •• • 
bep dütündü: Siı tliicliiiünü ye
fhıe J•rleııirmek v• iıletqaek iti· 
ni üzerine almıt olan Alman •il· 
hendls çalıtbn, fakat tabiati ga· 
rip bir adammıt. Bu adam ne eil· 
mek, ne de baıka bir yemek al· 
zına koymuyonnut· Sadece ıüt 
kiyonnUf. Günde iki kilodan faz· 
la içtii~ ile geçiniyonnuf. Son· 
fa öile "meii yerta. sütünü iç· 
tik ıır• uykuya 1ab1or ve iki 
aaa• ""1 kalkm11onmnq. tfami 
Şey : Saat h •ada 

tör öğle uykusundan kalktıktan liyordu. Rüzgar bu istikamette tep le!İa ve p.rlatmıt • 
ıonra düdüiü itletmefe ~Jamıt· düdük ıeıinin kuvvetini ıekizdf trr. t flmlllliİillll ... .-ı•.,. .... 111111 ..... ~-. 
tır. Düdük hava tazyildyl, öttü· bir niıbetinde kesebilirdi. Çünkü w 

taqt 11\tçuktu. Va iğle 

ı•elt ,.-.difrten sonrt o.lü· 
fünü11 tecrübesi 1.,ıl:;aak e 
ftpurun en üst katma, kapJuı 
IJöıkijnün yanına çıkılJııttı. 

O zaman Hami Bey arkadaıla· 
nna: 

- 9e1fnıde ufraımıyalım. Ben 
1tu Alman montöril pek iyi tanı· 
)'Ol'Uil'. 8u acl .. mutlalca timdi 
öile uykusundadır. Kıyamet kop· 

ğü için an~k ilk hareketinden denizin ıiıli zamanl.rmda rüzgar HaHci 
itibaren yİJ'l'1İ, yirmi bet dakika e.mez. Hava ıa..-a.._en durgun ' 
aonra ötrufie hatlar. dur. Siı clüdüklerinln aeı meıa ' 

Dedi. feaini tayin ederkttn bu nc:tktayı 
Şimdi •-.ele bu ••ün h-.ba M.'* l&ııgı ı•llfd\, 

aeıi az.. JP.İl ... .,.,.,. ka· •• itibıpl" ılı dijcliii\iPÜD ıec' 

Halici•t•llltllPu.1 
iktıfl't vekAl.a• 
bir yandan da'--~lJ' 

dar iti , ... il · riibeıial yapaa he,.t ltittift \nı 
melde idi. Bunun için tecrübe iti· malumatı kaydederek raporunu raber bele..liven;n bi•tün Ji(llici te
•• ,.rtl• eden Giilcemal vapuru yazmağa kırar vercll. mizletrneaine 1t.1!kııdar makamlar· 

ıetiııttiği d11 ile a~t.thane ve 
Kaııml'lta d~rirıip •iızlarıqı 
tcmizltıltlıwektedlr. Bununla 1a.-

aahildeki fenwe •ut fıtlka111ette Mehmet ASIM 
uzaklaıtıracak tekilde manevra kü bütün Halicin temizlenmeıi 

atenilbor. Tanm!DJI 
e11eıede çahtt dactJı t!tiillP 
yazqıalı, Arap ltuf1erinı • 
mal,dır. ltfaremizde K. S. 'il· 
mu~na fllÜMca&\s 

milJARlar'-A lira harcanası'' 
~ihdır. BeJ~diye, tf,li~ vapur 
lannm ltlemlyecefinl ileri ıür.,. 
Haliç 9irketince temizlenmeıl ~a • 
daha munfık ıörmektedir. 



Yazan: ishak Ferdi 

Genç kadın 
önünde 

( Ecel taşı ) nın 
diz çöktü 

(Fravartis)in kansı hala sihirbaz (Gomata) dan şefaat umuyo d C 11 ... d "Ş. d. · r u. e a a · ım ı onun gazebıne uğrıyacaksın.. Gebereceksin! d" d · ,, ıyor u 

(Fravartı) i k 'k k f ' . )i;k . n eıı a aıını ınanamıyordu. Cariyenin b ı 1 H 
'"" ;ekı;e bır kayanın üıtüne koy· gövd.,inden ayrılmııb.. llJ ~~~ k~m .... dt.nı, (Goaıala) 
'•~·~d.ı. Saray muhafızları (Fra· (Ecel taıı) nın Uılilne düıen nın il ır erıne ınanmıyor: 
ltı) 11 ı~ ~mnı (Ölüm meyda· cariyenin bapız oinuzları kani. - Halkı aldatan bu ıahtekirı 
dııı ~a golururlerken, mağrur ka- çinde, harekelliz duruyordu. Ke. yakalauam, deriıini keneli elimle 
de ~·· odc~aının batını tatın UıtUn· sik gırtlağından: yüzeceğim! diyordu. 

oOr u. Titredi.. - öldüm.. C~llit ikinci ıikirını da ikiye 

'd· Fakat korktuğunu belli etme • Diye haykıran bir ıes iıitiliyor bölmek için, palaıına sarılmıtb. 
ı gibiydi. (F · ravartiı) in karısı hail ıi· 

t -:- Beni onun kadar kolay öldü· Cellat, (Gomata) nın gazabı- hirbaz (Gomata} dan tefaat u· 
ernıyecekainiz ! na uğramadıjını görünce eıki ce· ~uyordu. Boynu yukarda .. Mai • 

Diye bağırdı. ıaretini toplamııtı. Şimdi ölüm rurane bir tavırla yürüyerek (E· 

a .... ~hing • Vong (Ecel taıı) nın 11ra1ını bekliyen genç kadının cel taır) nın önünde diz çökttl. 
••Unde duruyordu. yüsüne bakıyor ve iri diılerini G - omatanm ıazalnna uirıya• 

ıt Genç kadın, celladı uzaktan ıaıtererek, muvaffakıyetinden k Ch lorınüıtU. duydui!u vahıi bir 3evkle gülüm • ca aın, lnı • Vonr ! Bir anda 
li ıüyordu. malivolacakaın! Toprala dUtilP 

L. assa kumandanı, ölüm mah geberecekıin ! 
'QlJrıu T aspa. cariyenin cesadinı' ba • 

nun yanına sokuldu: ' " Taıpa: - e· . ğ' caklarından çekerek, birkaç adım ır ıste ın var mı?. V 'f Diye sordu. aeriye fırlatb .. Ve Chinıı • Vonga - azı eni unutma! 
öı·· döndü: Diye haykırdı. 

t um mahkilmu soğukkan1rlı • H d Ching • VonııP ikincl ltlr l(am .. ı rrıı muhafaza ediyordu: - ay i .. Sıra ötekine geldi. o ~ E Çabuli ol I clarbeıi daha Yemeli ı.ıemlyordu. 
-·-:- vet, dedi, eYVeli hiımetçi· Ta1pa, şihirhaz '(Gomata) nm F '~ t lC 11 k t •..1 ~ ı ıdam ediniz 1 Aıiz '(Goma!a) ua ' o an o adar t trlyorau 
... " 

0 1 
~ski dütmanlarınC:lan biriydi. Oğ· ki.. iri, a'itt vücudunu tlennanııs 

..... "" nası kurtarac::afını 1s . .ır;IJırıl ·· )unu ele gAl'İrınelC irin orman or· dı'zlerı'n' ·· ı·· d d e aonnek ist«!lri~ -7 ır ın us un e zor tutuJOT u. 

d 
!NP• ~tını ıalladı ve celi;.- ... .,. dolaımıt, Babil civarmdaki Bu iti kolaylıkla yapamıyacali· 

a ııaret ettu insan ayağı baımamıt dağlan baş tı. 
- EvvelA ötekinin iıini bitir! tan hllfa ftte e vermiJtİ. 

(Devamı var) 

eMng ~ Vons. husa ı ____ ..ı 
ttınd ld .... . ·~~."" a.n a ıgı em1r üzerine hiz· 

e~~i kadının kolundan çekti .. 
tı ~§rnt (Eceltatı) nın Uzerine 
~attı ve yamaklarına: 
f;: kollarından iyice tutun! 
ıfe batırdı. 

1 
.. <:::enadrn iri, ıiıkirı pazuları o 
llrı neden cansızdı' p .. 

l' ala11nr bir Jıamlede kalclırmı· 
' ceıar~ti mi yoktu?. 
l" ereddüt içinde bocalıyor(fo. 

tt Yoksa o da ıihtrbaz '(Gomata) 
' 11 nıı l<orkuyor'Clu?. 

, Sihirbaz '(Gomata) gtlya ma• 
~Utrıları birkaç 'defa '(Ecel tqı)R· 
tn kurtarmııtı. 

Bu hikayeleri Ching • Vong'a 
'rılatanlar: ,, 
'" - Gomata 4im.diyc kadar aa· 
"''• .. 1 • t Yüz erı geçen celllt kanını 
OJ:lrağa akıtar•k "ld" ·· t·• ' ))· -. o urmuf ur.,, 

ıyorl•rdı. 

tU Ching • vong, Çiriden geldiği 
"' ndenberi Babilde '(Gomata) 
··Ilı b l'\ı gaza ına uirıyan bir ferde 
"'tıı1a.ınamıth ama .. O gün kolla • 
~ a. cariyenin ba,ını uçuracak 
• k""1et. mt. yoktu?. Bu hikayelere 
turt·d&r çok nnı inanmışb?. Bir 

u 'P•lasm~ kaldxramıyor<lu. 
{Fr~vartiı) in kar111: 

t,,-1~omata neredesip? ~ Yeti, ... 
L ~~ a cariyemi, aonra 'd~ belli 
~•'4lr' . 
. lliy~·b .... k t: k d, a,ırır en, nA•ı• uman-
hirn,, celli\dın enııeıine ıiddetli 

ltam~ı indirdi: 
~:- Ne duruyorsun, lCorkak nıay· 

!l? v 'f . bu· ~zı enı yapsl\n~? ... 
"~'k lı,.kuet Ching • Vong'u ha· 

ete get" " kA f' 1 0 0 ~ ırtnege a ı r,e mıştı. 
' ~!t!.Jm !'~lası l>irden yükse • 
'-çı :·· Ve qriyenin lCrvrrcıl< 

·(~ •!r yere yuvarlanC!ı. 
ra-.artiı) in karıaı gözlerine 

Akay ve şirket 
vapurları çarpışh 

Dün aabah dQbz buçukta li · 
manda bir ka%a ohııuıtur. Köp· 
rünün Kadıköy iskeleıine yaıiaf • 
m•k üzere manevra ya.pan Akay 
idareıinin Göztepe vapuru ile 
Boğaziçine gitmek üzere köprü • 
den hareket eden 65 num•rah 
vapur ÇtrP•tmıJlardır. Bu çar .. 
pııma netiçe•inde Göztepe vapu .. 
fl.Jnqn ıol bodoı}amaJI ile 65 JlU• 
maralı vapurun btt tarş,fı ha,ara 

u~ramııtır. 
Nüfusça zayiat olınamııtır. Her 

i~i kaptanın ıüratli manevraları 
neticeıin~e kazanın büyUf\1esinin 
öqij ~hnmıttır. 

Hü$eyin tevkif edildi 
Rakırköyün~e tebeıir çıkar· 

mak i'in müsaade almadan sekiz 
on yatındaki çocukları yirmi bet 
kurut yevmiye il, çalııtıra'{'l, Hüıe
yin iı.-ılinde birinin bir kazaya se • 
hep oldqğunu yllzmııtı~. ~u ka~ 
burada çah§an Fahriye ve Hacer 
isiwlerind~ iki kı~ın topr4k altın· 
da kalarak ölmesi ile neticelen.miı· 
ti. Kazaya sebep olan Hüseyin 
dün Sultanahmet birinci sulh ceza 
ınahkemeıinde sorıµya çekildik· 
ten ıonra hakkındll tevkif ~ararı 
verilmif, tevkifhaneye ıötürül· 
mü,tür. 

198 teneke 
nikel para 

Mes'ut Ef .nin paralan 
ne oldu? 

Bir emniyeti ıuiiıtimal vakuı 
zabıtadan adliyeye intikal etmit • 
tir. 

Bundan iki ıene evel Meıut e• 
fendi iıminde birzat Hicazdan lı· 
tanbula gelirken yanında }98 gaz 
tenekesi dolusu nikel onluk ıetil'!' 
mittir. Mesut efendi bu par•ları 
ıehtre çıkarmak isteıpİf" de rile.· 
rükten ıeçiremeınit, bunun Uıı;eri .. 
ne hir komİIJOllCUY• ),q 'ıi hııvale 
ebnittir. Komiıyon~ nikel pe. " 

ralann ıUmrilkten ı°'inae itini 
ve ki.iıt puaya tahYiliai >iiıclt o
tuzunu almak ıurttiyle den1hte •l· 
mittir. JComiı~'1ç" da b~ iıi ha· 
Toda mukayyet obnıyan bir f,V\l}w." 

ta havale etmİJ, b~ 4vYlçat d1t- 'bir 
mUddet t•kipten 19nra 198 teneke 
dol\ls\I nikel parah~rı gijmriikten 
aeçirmiıtir. :Avukıtt on l;H;ı bill 
lira tut•ll nikel p•ralann on lJin 
lirasını komiıyo-qc111• v~rmif, id
diaya ıöre komiıyc-nc\I ~a MfaJJt 
efendiye anQ.k \le! yijz lira ver· 

miıtir. Ar•d~n iki aene ı~esi. 
ne rainunt btt yüı liraçlan bııka 
bir paray• aahip olamıyan ~~ıut 
efendi nihayet •abıttY~ ıik;yette 
bulunmuf, ~abıta tahl<ik~t yap• 

Kaçak ça kmaktaşı nuf, tahkikat evrakını ~dliyeye 
yakalandı vermiıtir. Bu mesele y~~ıncla 

Beykoz la Umuryeri araıında =nı=i=ah=e;::;k:=e=m::::;:e=d::;:e:;::g=o=· r=U=le=c=el<=t=ir= ·====== 
Servi burunundaki lstandard ıaz 
kumpanyaaınm parlayıcı madde • 
ler antreposu 8nilne yanapn in • 
filiz bandıralı Zahra vapuru tay· 
fumdaa Glreleli Ma1'mut ollu 
Hüaeyinin efyalan sümridı muha· 

faza memurları tarafından ayan • 
mıı, dokuz paket içinde 900 ktl· 
sur kaçak çakmak tatı hulunarak 
musadere edibniftlr. 

Hüıe,.ia ihtilU m..ıın., .. tae 
verilmiıtbo. 

Me'hmet baıını çevidi, itaret e· 
dilen noktaya baktı .. 

Fakat derhal ıeriledi. Dizleri· 
nin bağı çözüldü, ıendeledi. Sap· 
Mrı oldu .. Bu manzarayı görme· 
mek için gözlerini yumdu, 

Vücudu sanıır .ıanırr titriyor• 
du ... Olduğu yerde çivilenmit ai· 
b; duruyordu. 
· Bir karyola, bu karyolanın i · 
çinde bir 2'danı vardı. Baıım yük· 
aek yaıtıklJ.ra yaılanrnııtı. Yüzü 
bembeyazdı. Gözlerinin altı mos· 
mordu. Avurtları avurtlarına çök
m\iııtü. 

Tanınm2'~ bir lialdey~i. 
Fakat 'bu hale rağmen onu la· 

mdı .. Öliimü ile kendini ınüdaf aa 
edilmez bir ıekHcle zabıtaya ve • 
ren ~~ıt.~l tanıdı .. 

Gayri ihityari ilerledi, bir iki a· 
ctıqı •ttı ve titrek bir ~esle sevinç· 
li bir ıesle adeta haykırdı: 

- Siı mi•iniz bey •.• Eğer Sizse· 
niz kurtuldum demektir. 

Mahir bey MehmecH tuttu, şon· 
ra yataktaki haıta_ya döndü: 

- İsminiz nedir?. 
- Ahmet Hilmi, 
- Mesleğiniz?. 

- Re11amnn. 
- Nerede oturuyoraunuı?, 
- lstanbulda. 
- Adreıiniz. 
Ressam adresini sövledi. Evinin 

numarasını ıöyledi. Mahir bey d~ 
vam ettir 

- Bundan dört ay evvel, Tuz· 
lada Orman köskü denilen evi ki· 
ralamı,smnı.. KöılCe ne ıünü gir· 
diniz! 

- 2 Iİa•IFantla. 

Yazan : Selami İzzet 
- Ertesi günü ıizi, bir uçuru• 

mun kenarmda bulduk. Boiumı
zı aıkmıılar, göğsünüze bir kama 
vurmuılardı .. Sizi öldürmele te • 
§ebbüs etmi§ler. 

- Evet. 
- Bunun sebebi hırsızlık mı? 
-Evet. 
- Nereden biliyorsunuz? • 
- Dütmanım yoktur. 

. ~ahir Bey biraz durdu, düıünür 
gıbı yaptı, sonra birdenbire ıor• 
du: 

- Kö§kte yalnız mıydınız?. 
-Evet. 
F~kat .bunu kat'i söyliyemedi .. 

Mahır Beyi ikna edemedi .• 
- Henüz kendinizi toplıyama• 

dı~ız. s!~i uzun uzun iıticvap ede· 
mıye~.egım, teferrüata ıiritemi • 
yecegım. Fakat bazı noktalar var 
ki bugün meydana çıkma11 el~ 
zem .. 2 haziran günü, Tuzlaya bu 
adamın kayığı ile mi ıeldin. 

- Evet. 
- Demeli o gece bu adamın iN 

lübc$İne geldiniz. 
- Evet. 
- Oradan bir araba ile orman 

köıküne mi gittiniz?. 
-Evet. 
- Bu arabayı nereden tuttu• 

nuz?. 
-Köyden. 
- Tabif arabacının iımini bl • 

liyorıunuz?.. • 
Mahir bey, sinirleniyordu. Has• 

tanın kaçamaklı cevaplar verdi • 
ğini seziyordu .. Doktor itaret et • 
ti .. Mahir bey kendini topladı. 

- Cinayete geliyorum. Kurtul· 
maruz mucizedir. Katil, ıizi 8ldU 
ıanmıt, bolazınızı hıraknııt ve 
ihtiyatlı davranmak için bir de 
kama saplaın1f .. Va~iyetiniz alır 
ve vahimdi, fak at kurtuldunuz. 

.. Mahir ~ey, ortası delinmiı bir 
cuzdanı goııterdi: 

- Bu sizin mi?. 
- Evet. 
- İçiJlde kiiıtlarınıı var nny• 

dı?. 

- P-ram vardı. 
- Çok muydu?. 
- Evet .. Paramı buldunuz ınu? 

. - Evet .. Paraların üzerinde de 
kaml\nın yırtıit var, 

....... Peki ama cüadanıını nerede 
buldunuz?. 

Mahir bey Meh.mede dih1dü: 
- Bu adaft\ın evinde,. Bugün 

alır bir itham altındMhr,. Cüı • 
danın ve paraların evinde b\llun • 
ması bize ağır bir hüküm verdi• 
rlr: · 

Yaralı biraz doğruldu, güçlükle 
nefes aldı ve heyecanla: 

- Hayır, dedi. beni öldiirmek 
istjyen bu adnm de~ildir. Size ,,e• 
ll)İn eclerim. ki katilim bu ,ı"~il. 

M'e~ınç~ kımıldamadı. Rlleri • 
ni krı.v\lst11r?T1us, başını önüne il· 
mir. duruyordu. 

Maı.;,. Rev, krsa bir fa11la~ah 

sonra devam etti: 
- Peki .. Bu ifadeni7.. M~hme• 

di serbest hırakmıya k3f;..lir. 'F'.sa· 

sen. be~ de onqq masum olduğuna 
emmdım. Fnluıt cüzclanını~m o • 

nyn evinde bulunmasına ne d'1' • 
ıiniz?. ,.. 

.- Katill~r tüphevi atmalı i~i'1 

rüzdanı onun evine bıraka.nıltl' • 
dır. -

(~YMP vu). 





Yenilerle Mukayese --------:: --- ~ - --

Eski Filmler, Gene 
Proırama Alındı I 

Hennl Porte11, " O Ve S Kiti ,, Filminde 

Sinema eanatmm ima bir sa· dır. Büyük harp ıırumda letaB • 
~ içerainde orta7& koyduju te • bulda bir çok filmini ıördüiümüz 
..._Ulü ıözclea ıeçirmek, galiba bu yıldız, timdi de oldukça aey • 
~ircilere hayli avk veriyor. Av· rek olarak film çeviriyor. Çevir· 
et._ &ılın muhtelif memlebtlerüı • .lifi. ı:W, fil9al•den biri "Anne,, 

1 
bu tekamülü alltenn kıaa film iıimlidir. DllW .. -. • 

er Japl!makta, son yirmi küıur de de oynuyor. Kendiıi, uzun 
ltıle içeriıinde hanıi nokatlardan müddettenberi lıtanbul.:- filmle • 
~ ııishette Uıtünlük • · · · wı ~hretli yıldızlardan • 
~anı-.· u. Aradaki fark dır. 
"11 filmle-d~n her haqi birini ıö· 
" ı,.· • dd Bunlardan bqlca Varvik Vard, •ll unı:"'nın lere ütaüz tasdik 
.. ceği kacl t" r liüyüktü~ kim· Lİya dö Puti, Lidya 'Pote§int, Vil· 

.. : ~güzel ıanatle llee:,tMmıiH • ---.. . liW, • A. foB. .....-, L1111ala 
' ıyi olmıyan ve onu inklrda fon Ledebar, Fern Andra, Valde-
Oİf ! e.len bir kimıe deiilıe, ta • mar Pıilander, Mariya Kumi, 
~ Françesb Sertini, Lida BorelH, 

ıa. ~aki bariz fark, bu tekilde Hella Moya, Pola Nesri, Asta Ni· 
f~ldifi ıibi, bunun için eski yelıen, Harri Lidke taraflarından 
aj rin sinemalarda göıterilme· çevrilmİ! eıki filmler de, Avua. 
1~0111. da takip ediliyor. Filmci· turya ve Almanya ıinemalarımn 
1-.ı il ~aha ilk zamanlannda yapı· bazılarında, ıiizel unatlann bu 
~ !ıl1nler seyredilirken, baılıca sabaıında vücuda getirilen eaki 
lao~et ıöze çarpıyor. Teknik ve yeni filmler araıında bir mu· 
l.tr· nıdan iptidailik, temsil iti· kayese yapmak imkinını vermek 
~e tabir oımayıı ve ıiyim, üzere gösterilen filmler arasında· 
' cihetinden etkilik..... Bil· d 
claı.1 hu siyim, kuıam bahıi, ka· ırBu yıldızlardan çoiu, burada 
~. &rın alikaııns uyandırmakta· da tanmmqbr. Bir kıımı, timdi 

de film sahasında faaliyet ıötte• 
riyorlar. Bazıları ölmüt, bazıları 
da film hayatından çekilmiftir. 

ı Yeni Meusiı~e 1 
Göreceğimiz 

Filmlerden 
Sinema ..... ilmi 1-flamü tisere • 

dir. lıtanhul ıinemalan, Jenİ mev • 
sun için lıazırbldamu tamamJamıılar· 
dır. Yeni menim için ıimcliJ• kadar 
muhtelif filmler temin e41ibnittir. Ta· 
llii, me•timin ilerle)iıi eınemda ela 
INr taraftan batka filmler ptiril9cek • 
tir. 

Geçen mevılmde \it çok pel 
film, lN arada çok mükemmel ltir 
film olan "Harp" filmini ,öıteren 
"S ---'' . ' ele um.. ıınemaıı, seçen me•lllft 
olduiu sim bafka ltafka 1ddalarm 
ayn ayn tarzlarda filmleriada cuİp 
IHr mevaim prosrum huırlUftlf, yek • 
neaakbk yerine defiıildilr pzetmit • 
tir. Sıra11 seldikçe ayn ayn bahHt • 
mek üzere, l,u haftaki .aayıfada "Su • 
mer'' ainmıaaııun setirttiii filmler • 
den ltudanıu not ediyarus. 

Bu aratla Marael Şantalin "Amok" 
Annal.elllmn "Moıkova pceleri", 

Sııl ..... "L-... ......... ,, ... 
Pnata•m "La DaUm :O Jtamel~" 
Muta ı....- "8itlllı,-.iı s..foni". 
Jozel Şmitİll ..................... Li -
yan Hayclia "Atktan korlqnam", Jorj 
Miltonun "Kont Oblisado", GaW Mor
le)in "Skandal • Rezalet" •• "Denıiı"
h•n• mlcllrii", Aani Ondramn "ICa. 
fmta atk" .. "Atıklar oteli", Mari Be
lia "Bi:rik 07Wl"• "Polit", 
"Preuelİn Mıüldan", "Feclora" i
ıimlerindeki filmleri °"'dır, 

Bu filmlerden çofunan menuu, 
tanmmıf ediplerin mepur e1erlerin • 
den almmııtrr. Bir knmma iıtin 'bir 
maıiki refakat .diyar. Me..tl "Bit -
memi, Senfoni" filminde ltüyik 1- . 
tekir Franta Şultertin bestesinden 
ittilıMle • ı •sac•• ..., y.,._ 
aenfoaik orkestrumm. Viyae opera.. 
11 koroaunttn, ~,.ana ~ koro • 
aunun •• cisan orkeltruuun iıtira .. 
ki,Je ,. ... llmıtbr· 

•• filmlerclen - ıs. .. • ... 1. 
aeılİz olarak çevrilen filmlerdendir. 
Meseli, "Lübnan mtlikelİ", "La Dam 
o Kamelya", "Fedora" filmlert._ 
Bunlann enelc:e gevrilenlerinde ı,., • 
lıca yıldızlar, baflra ,.w..Jardı! 

d..ı~ dünkü Te buıünkü mo • 
~ mukayeaesini yaparak ha· 
~ ı •ünakap.Jarla bot zaman 
~.l'lllek veaileai bulmaktadırlar. 
~i ıclen moda olan koıtümler v .ı. 
~ taraftan yadırıanmakta, kah • 
~larla kartdanmakta, bir ta • 
l.a;· da beienilmektedir. .Be • 
~ ileıı ömekler, çok ıeçmeclen 
'llloda1a uyıun ıiyinen kadm· 

Filmciliiia ilk zamanların· 
da, daha ziyade Fransızlar, ltal • 
yanlar ve lngilizler ön safta bu • 
lunuyorlardı Sonradan Ameri • 
kan filmciliii, hepıini derece de • 
rece saranıtıya ujrattı. Bir ta • 
raftan da AJman filmciliii, mer· 
haıe merhale ilerliyerek, ~ünlrii Rudof Vaentino 

arlcaaında ıörülmektedir ! 
~il zamanlarda eaki modayı 'luaa elbiaelerin moda ol • 
' da, hu eaki filmlerin yeni • 
' ıaz önüne konmuınm pıü· 

lrir teair icra ettiti anlatıl • 
• Moda mütebuıııları, ka· 

"l ..._. bu huıuataki temayülleri· 
~ıt eder etmez, bu tema • 

UJIUD modeller hazırla • 
'it ırlar. Bugünkü yapyıta 
~ 1-aı deiiti1dikler ıözeterek, 
\ti-.atanı •. 

11&nada göaterilen eıki film· 
-:.~~a Alman ,;ıdızların • · 

'-1 ~ Portenin bundan yir • 
~e enel çevirdiii "Delir • 
~ Ye çocuiu,, iıimli film, "O 

1l Ye ~ kiti,, iıimli film var• 

üstün mevkiini elde t=tti. Birçok kitinin yakıtıklı, aüzel 
Eıki dram ve komedi filmleriy· erkek tipi saydtiı Rudolf V al* 

le birlikte havadis filmleri de, bu tinoyu unutamıyanlar yok değil. 
filmleri gösteren ıinemalarm Onun aclmı tqıyan cemiyet mea
programlarına alınmaktadır· Vi· ıuplan, ölenin ruhunun rahat 
yanada göıterilen havadia filmle· etme.i için, Londrac:la Veatml • 
rinde imparator Fransova Joze • nıter Katedralinde bir ruhani 
fin avcular ıenliiine ıeliti, cena • ayin tertip etımitlerdir. Filmle • 
ze merasimi, büyük harp arifeıin· rinden "Şeyhin otlu,, da bir haf!. 
de karıı•le beraber öldürülen Ve· ta müddetle ltir ıinemannı pro1-
liaht Franıova Ferdinandın ceae • ramma alınmııtır. 
dinin vaka yerinden kaldırılarak ..... _._ ... ___ _._. ............. 
nakli v .1• göz önüne ıetirilmif"' zamanında ıinemalarda piyano 
tir. çalaft itil eSM wr piJinittm, fım· 

Viyanada hu .e11iz fimlerin lerin ıöaterilmeaİDe pi:rano çala• 
gösle!ilmeıi 11ra11nda, piyano ile rak refakatini temin •~ittir. Si -
mcvzuun geçirdiği muhtelif ar. f • nema aalonUD"8 duvarlarına da, 
halara göre lıavalar çalıtmııtır. o zamanki fi~e ait ilinlu y,. 
Sinemalardan biriıi, s9"İz film pıftınlmııtır ! 

Yıldızını Görmeğe - - --:-=-- = - - - ---
Bir. Adam, 20 nci 

Kata 1 ırmandıl 
Bir çok Amerikan filminde ıık 

ıık ıördüjUmüz Valaa Berri, bir 
ıün gazeteciler tarafından veri • 
len bir öile ziyafetinde hazır bu • 
lunuyordu. Ziyafetin verildiii 
salon, Nevyorkun yüksek binala • 
rmdan birinin yirminci katınday· 
dı. Güle, oynaya yemek yenili • 
yor, artiıtin terefine kadeh kal • 
dmlıyor, kahkahalar atılıyordu. 

Zi;afetin en hararetli bir za • 
manında, birdenbire salonun pen• 
cerelerinden biri hızla kaldırıldı 
ve üıtü batı pek o kadar temiz ol• 
mıyan bir adam, içeriye atladı. 

Bu vaziyet karı111nda, içerdekiler 
batta artiıt, hep taıırdılar. 

N ' N ·~· ' - e var... e ı • ..ıyoraun .... 
Sen kimıin?.. Buraya nasıl ıir • 
din? 

- Korkmaymız, ben fena bir 
makıatla ıelmedim. Maksadım, 
pek sevdiğim yıldızı, yakından 
ıörmektir. Kendiıini yakmdan 
ıörmek, beni pek memnun etti. 
Bu hatırayı hiç unutmıyacainn. 
Memnun ve meıudum ! Affederai· 
niz, rahatmızı kaçırdım. Müaaa • 
denizle ..... 

- Hiıt, dur! .... Nereye ıidiyor· 
ıun? 

- Merdiven mi kurdun? 
- Yok, can11D .. Ben, bu otelin 

pencerelerini temizlerim. Çıkın • 
tılara basarak dıtardan cam te • 
mizlemekle para kazanırım. O· 
nun için, bina cephelerine tıiman• 
maia alıtkınım. Büyük yıldİzı • 
mı yakmdan görebilmek için, bu 
salona batka yoldan ıirmek im • 
kanını bulamıyacaiımı aklım ke • 
ıince, itle gördüiünüz ıibi pen • 
cere çıkıntılarma basarak, kat kat 
bu yirminci katın penceresine ka· 
dar tırmındnn ! 

- Dur, ıitme .... Gel yannna ! ... 
Böyle hayatını tehlikeye koyman, 
hiç te doğru dejil .... Hiç beni ya· 
kından ıörmek için bu it yapılır 
mı?.. Hoıuna ıidiyoraam, filmde 
ıördüiün yeter. Ben, Greta Gar· 
bo delilim ya!... Beni yakından 
•örmek için bu binanın yirminci 
kabna brmanıraan, "ilahi K.a • 
dm,, ı yakından ıörmek için, mu• 
hakkak ıöke merdiven kuracak· 
ım! 

Valu Berri, davetıiz misafiri 
sofrada yanma oturtur, ona ıam· 
panyaı ikram eder ve ııhhatine 
kadeh kaldl1'ır. Bu suretle kendi· 
ıine hayran olan cam temizl"yici, 
mnduiunclan ~ü.IJ kıJ,Jqette bir 
1adftbanrrf 

A1manlarin, ~n ..U nlai" 1 Şop ırf ıu.,atrna lrUqmq, malatcria 
Umi altmda - film ~ 1 iliıwi7etiJle ...... pirin birinde te-
... tqlfada , ........ a • ..,.,.. Iİr icta elmit. ... - - aifaala .. 
cWIİ ...-..., filmin bir ..ıu...uule Şo- nun ltatmı Hadünniıtür. S.•siai lllıf 
penle Jprj Sanı söateriyor. Şqpen ro- .... tekira kartı onun aldıiı VUİJeJ. 
tüü, tiıncliye kadar bir hay.Ji filin çe- böyle tablil •• tefıir olunuyor! 
.U- Volfıaac Li,.ı,....yner, Jorj lıte t.a menadan filmde iatifade 
Saa rolünü de oldalsta ,..ı yılchslıir- edillllileeefi dfitiinühnüı, ikiıi ara • 
-. Silille fmita ,..,.,...._. mmki ftJli)ettea miilb .... elartıık W. 

Fra•..._ _... • ._.. ..urrir- film riaade setirilmeei... siffımdt
lwinden ola Jori S.... Jlatilildea ••· tir. Bua aabnelerine Şopeain •• ·n11 
Yel n ilatiW aırumcla mali itlerde rinin re!akat ettiii "Şopenin •eda 
millüm rol oynlJan Nekerin kmdır. nlai" filminde rejiaör. Gaa fon Bol· 
E....t.rl cleriaden clerine nala tahliDe • ftl'İdir. Sil>iDe Şml~ Volfpns Lip. 
ıUe dola olD IMr kadın, elnantrilı: Wr benaynenhn 1'atb H-- v ... , Ham 
llpW. Eıtaık' iiW davtmllktu, er· ŞJ...ı., VaWa,., H~ Ena ...._ 
ak ~ ~ zevk na, Rcımaacmlli, .. liWe rol .ı-

-~· ., tmdmt .Paritla ""'fbiı ......... • 
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Ticaret mektebi teşkilitlı-T A K v i M-

ve tedrisatı değiştiriliyor1 + J;:~~\. .~··~~~,, , 
#°' lBa,, tarafı l lncl eayıtada) 

çok yakından alakadar olmağa 
sevketmektedir. Bu müesseseleri 
ticari, mali ve iktısadi hayatımı -
zın arzu ve ihtiyaçlarını kartılayı
cr ve tamamlayıcı bir ilim ve ve ih
tisas yeri olarak tensik etmek za -
rureti görülmü§tür. Bu mülaha -
zalarladrr ki bu sene yüksek iktı
sat ve ticaret mektebinin teşkilat 
ve tedrisatında bazı tadilat yapıl
masına karar verilmiştir. 

Üç kısmı ihtiva eden yüksek ik-
. tısat ve ticaret mektebi camiasın· 

dan beklenilen belli başlı gaye 
memleketimizin günden güne in· 
kişaf eden ticari, mali ve sınai ha· 
vatının mulıtelif subelerinde müs
t~kilen calışacak veya sanayi 
....,üeseselerimizde, bankalarımız
fla, sigorta müesselerimiz • 
•
1e , büvi;k ti~aret evlerinde ve bil· 
"-::ıssa ihrncat firmalarımızda me
mur, ml1ha~ip vazifelerini en iyi 
bir ı.ekilde görebilir, §ahıi gayret. 
istidat ve kabiliyetlerine göre sef 
ve müdür derece.sine yükselebile
cek surette mücehhez ve laakal bir 
yalıancı dile esaslı bir surette vakıf 
unsurlar haz1rlamaktır. Bundan 
sonra yukarıda hususi elıemmiye· 
ti tebarüz ettirilen tahsil müesae· 
selerinin müderris ve muallim ih· 
tiyadarını karşılamak ve yüksek 
kabil:yctte ilim ~damları yetiştir· 
mek ~ayesi gelir. 

Bu dütüncelerle mektebin kü
çük ticaret ismini taşıyan birinci 
kısmiyle bundan iki sene evci ti • 
caret lisesi haline konan ikinci kıa· 
mm da yapılacak tadilat ve isJiha· 
ta hususi bir ehemmiyet atfedil • 
mİ§tir. Şimdiki kücük ticaret kıs· 
mının tahsil devresi iki . seneden 
ibarettir. Şimdi ilk tahsilin Üs· 
tünde ve fakat orta tahsilin afağı· 
sında bir tahsil temin eden bu kı· 
sımdan mezun olanlar tahsil silsi
lesinde bir derece daha yüksek 
olan tahsile devam etmek imkanı
na malik olmadıkları gibi umumi 
ve mesleki malumat bakımından 
ki.fi hadde mücehhez addedilme· 
mektedirler. 

Şimdiki etkilde tam bir ihtiya
ca tekabül etmiyen bu kısma iki 
sınıf daha ili.ve ederek tahsil müd
detini dört seneye cıkarmak ve or· 
ta ticaret mektebi haHne koymak 
muvafık görülmü,tür. Bu kısmın 
müfredat proğramlarının tanzi
minde hakim olan noktai nazar 
mezunlarının lise tahsiline deva • 
ma mahal kalmadan hayata atıla
bilmelerini temin ve buna ıöre i· 
cap eden mesleki malumat ve her 
orta mektep ıabsilini bitirmiı olan 
gençlerde bulunması zaruri &lan 
umumt kültür ve ya])ancı diller 
l>ilgilerivle techiz eCJilmi~ imala • 
rı'Clır. Bunlar arzu ettikleri ta1C • 
dirde liseye de ·devam edebilecek -
lttlıir. 

Ticaret lisesi kıamının müfre • 
i:Iat programları §İm.diye JiaCJar 
bu lösımdan alınan randmanın 
kemiyet ve Keyfiyeti üzerin"de ya· 
pılan tetkiliat bu kısmın olduliça 
mazbut bir mesleki tahsil temin 
etmekle beraber mezunlarına bir 
lise mezununda aranması icap e -
<len umumi kültürü, yabancı 'dil 
bilgisini vereme.diği, müdavimle • 
rinin muhtelif tedris müesseıele· 
rin.den gelmeleri dolayısiyle müte
canis unsurlar yetistirmedi~i neti
cesini vermiştir. Bu itibarla bu 
kısmın üç senelik tahsil devresini 
lttıltafaza etmekle beraber meslek 

Golç Paşa Türkiyede 
Harbiye mektebine· ve 
harbe ait hatıralar .. 
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Balat kültür cemiyeti 
bir beyanname neşretti 

"Haklarımızı veren bu aziz toprakta 
Türkçe konuşaca~z.,, 

Şehrimizdeki muaeYiler bu sa· 
ilahtan itibaren ıinaıoılarda 
Türkçe dua edeceklerdir. Ayni sa• 
manda bqibı de muanilerin bU· 
Jfik baJl'amlan da bathJor. 

Mmevi ntandqlanmmn Jcur. 
duldan Balat Türk kilittir ve yar • 
cima cemiyeti bu münuebetle mu
.. Yilse hitaben btr be1anname 
netretmittir. MuaeYi vatancl&fla· 
nmın Türkçe konuımıya davet e· 
den bu heyonameyi ehemmiyeti· 
ne binaen ne9rediyoruz: 

"Sayıı deler hemtire ve kar· 
deılerimize, buıün muaevi tarihi 
5895 yafmdadır. Dünyanın en eı• 
ki tarihe malik olan bizlerin tak· 
Yimi yeni sene batının ilk gününü 
kaydetti. Bugün mukaddes gün • 
lerimizden biridir. Bu vesile ile 
yeni ydımızm ırkdaılarımrza ufur 
ıetirmesini temenni ederiz. Bir· 
Hiimizin yüksek gayesi tudur; 
Türk lisanının musevi vatanda9la· 
nmız arasında ana liıanı olarak 
iatimali ve Türk kültürünün muıe• 
Tiler arasında yayılması için bütün 
mevcudiyetimizle çab,maktır. 

r Milli ve vatani olan bu vazi· 
~nin ifuında bütün muaevilerin 
hize müzahir olmaıını isteriz. Tür· 
kün ana vatanında ya9ıyan ve 
Türk ile beraber ayni havayı tenef· 
füı eden Türk musevi vatandatla· 
nn Türk topr"klarında Türkçeden 
hqlca lisan ile konutmaları ve 
Türk kültüründen ba,ka bir· kül • 
t\irden iatif ade etmeleri bize acı 
ıelmektedir. Nazarı dikkatinizi 
celbetmek iıtedijimiz nokta ıu• 
dur: Bir itiyat aevkiyle menfur Is• 
panyol liaanım kullanıyoruz da te• 
miz ıeYimli ve ıerefli Türk lisanı· 
nı neden ihmal ediyoruz. 

Türkçe konutmak hakkmdaki 
samimi ibımaa bir ihtarclan çık • 
mı,, yüksek bir gayenin açık bir 
ifadesi olmuttur. Hepimiz blliyo• 
ruz ki, musevilere Türkiye cüm· 
huriyeti dahilinde vatanda, olarak 
bir takım haklar ve vazifeler ve • 
ritmiıtir. 

Türk t .. lcilltı ... ıiye kanunu 
biai Türk vatandqı olarak tanı• 
makta ve bize Türk hakkını ver • 
mektedir. Bu hakkı; ödemek ve 
hiae verilen ntanclqbk haldanı 
tam manuiyle kaunmıt olmak 
için kanuni ve vicdani -...ifeleri • 
mizi büyük bir llU1Ui79t Y• & . 
CiPie yerine ıetirmek __... 
lrilmeliyis. Unutnuyabm .., ala 
"YatallJllld& borcuma• yabm matl• 
dt delildir, muneYI kıamı ela ftl' • 
dır. 

Tiirk ntandatının Türkçe ko
DUflllMI anıretini bildikten ·ve 
lıalnal ettikten sonra hepimiz vasi"' 
fe h-pna ıeçmeliyiz. Bize bu it· 
te dlteli baait vazifeyi veciz bir 
c:Gmle ile ifade edelim (Türkçe 
konup1ım}. 

Buıün Türk vatanında memu· 
biyetiyle iftihar duydujumuz 
Türk cemiyetinde hayat hakkına 

tabip olan her Türk vatandatın bu 
·reyi yerine ııetirmek suretiyle 

vatana te..-in edeceii menfaat çok 
1.üyüktür. 

Binaenaleyh, çocuklannıza 
Türk dilini. Türk liıanmın ana li· 
sam olarak istimalinde erkekler
den ziyade kadınlarımızın ve bil· 
haisa atide evlenecek ve aile ocaiı 

tetkil edecek ıenç kızlarımızın bu 
huauıta oynayacajı rol ne kadar 
büyük ve ne kadar mühimdir. 

Türle vatandatı olmak için ne 
ıibi teraiti haiz olmasını bizim 
kadar ıiz de biliyoraunuz ki, Türk 
terbi1e ve barıiyle büyüyen, Türk 
muhitinde yqıyan bir ıayri Türk 
aldıiı terbi1eain neticeai olarak 
bir ki1111e Türküm dediii zaman 
hakiki 1'ir Tlirk vatanda91 oldutu· 
na iaan•••n lazım ıelir. Türk 
kültürünü Tirk mefkUresini, Türk 
haramı benimlemeliyiz ki, Türküm 
demete ve TUrk millet ve camia· 
sına dalıil olmaja hakkımız olıun. 
Artık hepimizin kalbinde, vicda • 
nında, ahlakta zaten yer tutmu! 
olan bu düıtür hep elbirliliyle 
kuvveden file çıkarmata ıayret, 

edolim, ve bu suretle sevimli mem· 
leketin kopanlmaz, ayrılmaz bir 
zerresi bir uzvu olduğumuzu İsplll 
edelim. Türkleri Türkiyede yer· 
lettifimizden beri kalbimizin icin· 
de ruhumuıun bütün şiddetiyle 
nvdik ve daima canımızdan fazla 
seTeceğiz. Ciimhuriyet hitkdme • 
timizin arzu ett1~i ve teıkili.tı eaa• 
ıiye kanunu telkin etmek iste • 
dili gaye tudur: Türk topra~ında 
y&fıyan her ıvatanda,ın din ve 
mezheı> farkı olmaksızın. ayni dil. 
ayni l{Ultiir. ayni mefkure tat• • 
masıdır. Türk kültürünün ıüze1· 
tiklerini öfrete öirete her birimi· 
zia kalnlerimi'l!~e nıa hüviik ifti • 
har "'"''19~~;., 1nk1-·f edece*ini 
hanıi ~;r T;:-1<t'!n f;o TkTmJ7. olma· 
~örmekle .... htiva~ olacağımıza 
kati~,.1'\ "ü"'he etmeyiniz. 

Riliyoraunuz ki, birleımekte, 
hera\,.-,. calr,makta ve ic ke kay· 
naımakta liaanm çok büvük teıiri 
vardır. Cünlrii, ~eoc, kuvvetli 
bir cimhuri•etin rahat, meıut top· 
raklarında hür yatıvoruz. Ti.irk~e· 
yi de o kadar severek o kadar be· 
nimsiverek konutmahyız ki her • 
malıdır. 

Türk cümhuriyetinin on bir ıe· 
ne içinde yapbiı büyük inkiliplar 
için4e harf inkılabı ve dil inkıllbı 
en batta ıelir. Türk lisanı öz 
kaynaklarından doğduğu gibi bu• 
IÜD saflatbrılmıt temizlenmi§tir. 
Artık tertemiz bir Türkçe meyda· 
na ıelmittir. Buıün Türk dilini, 
Türk ,u11mı öğrenmek ÇC!_k ko • 
la7lqmıfbr. Bu kolaylığı bize ve• 
ren, her zaman oldulu ıibi mem· 
1'keti kurtaran büyük reisimiz 
Cazi M.afa Kemal Hazretleri • 
6. .... l:aaklarımııı veren aziz 
ek 'dıet toprakl•rında .J&f&r • 
ken hig yok ki, hepimiz se· 
ve MTe Türkçe konutacaiı· 
nıza aöı iıtiyoraz. 

Biz Türküz, Türkirede yatı • 
yoruz, Türkiyede kazanıyoruz, 
Türkçe konutacatız. Mektep bir, 
mahkeme bir, &rf ve adet bir, za • 
rar ve menfaat bir olan lau sevimli 
memlekette lisan neden bir olma • 

sın? 
Birliiimizin maksadı; Tekrar 

ediyoruz; cümhuriyet prenıi~~e~
ne sadık ve nfakir olmak bulun 
varlık vicdanımızla buranın var · 
lığına bütün varlığımızı ba~lamak 
ve Türk kültürüne yetiımek hepi • 
mi~ icin bir '8ref addetmektir. 

Haydi vatandqlar hepiniz bu 
mukaddeı vazifeye kotunuz.,, 

!:1i~ .!?~~~u Iktısat vekili Celil Beyin 
Şehitlik namını alan bu Meh • 

metçiklerimizi ıineıinde aaklıyan 
abidenin önünde Halkevi namına 
mua.Uim Zeki tarafından bir nu • 

Marmara seyahati 
ı aq taralı ı lDCI aayıtacsa ı parlar. Fakat bu tatillerden haki· 

tuk irat edilmittir. Seyahat esnaaında yemek meae· kt istifade temin edebilenler u • 
Bu nutl(a, tüheda abidesinin lesi de bizim için huıuai bir eilen· dır. Çünkü birçok kimeeler tatil 

önünde mevki alan ıüvari müfre· ce tetkil ediyordu. Celil bey de müddetlerini alelade sünlerin • 
zesi kumandanı gayet veciz ve beraber olduiu halde yemeiimizi den farbız bir ıurette ıeçirirler. 
ateşin bir hitabe ile cevap vermit 1 kendimiz pit!riyorduk. ~at y.emek Çalıtmak nuıl bir metot meHlıi 
ve sonra muzikanın çaldığı ma • olarak ekaerıya sebze ıuvecı ya • ise çalrtarak yonılan bir adam i· 
tem havasını müteakip bir müfre· pıyorduk. çin tatilden iıtifade ederek din • 
ze tarafından havaya ıilih atıl • Bir gün Celil beyle beraber pİ• lenmek bir T-"'tot meaeleeidir. Bu 
mak Nretiyle merasimi ihtirami • sirilmiş Mısır yiyorduk. Ben bize itibnla Celil beyin bu tene yap • 
ye ifa edilmi9tir. hizmet eden bir adama: trqr kotra seyahati her halde ta• 

Saat 9 da 12 sene evvel Bor• - Mısıra tuz ko,.dunuz mu?.,, til aünleri içinde en istifadeli za• 
nova aırtlarından ordumzun iz • Demittim. Celil Bey: manian olmu,tur. 
mir civarına geldiğini hatırlatan - J<oym111.dılarsa hHe Za1'a1' Fenf!r~e.hce spor klühü Mar• 
toplarımız batarya ile alet yap • yok. Bir defa m11l1'ı 111rD'ız. Bir maradaki kotra seyahatini tam 
mıtlar ve bu aletten sonra kahra· de k,.ndi vfü•:lerimizi yalanz., . hi1' muvaffakiyetle bitiren ~ili 
man ukerlerimizin üç koldan iz- Demi,ti. Cünkü sekiz sıün de· Beve ve bana Üzerlerine tarihleri 
mire ıirit tarzlarını canlandıran niz suff'l.rı arasmdll va•adıiımu: İ· Vf! isirrıleri"'iz yazılı ,.1~,,;,. ı,.Jrle 
hareket yapı)mtfllr. cin vüzlerİmizde },;,. tu:P. t•l,akast 1rTP" .. üyük kupa Verdilf!r. r·• SU• 

Birinci kol Etrefpafa, İkinci te"~'·'·iil PtmİA ~enilebi1'rdi. ret"l ıporcn1,,1r na-•na bir takdir• 
kol Tepecik kıtla, üçüncü kol Her sene vaz mevs;mıe,.1nde kblrk etflri .. ;; ...... ~;. 
Halkapınar kıtla; bu üç kol tam pek r"'1< ~;mş~J,.,. 'Vll7; t"t'"1 9 1l• 1 - R t T T t -
saat onda yüz binlerce halkın al· 
kıt tufanı ve yafa avazeıi arasın· 
da hükQmet ve kı,Ia önündeki 
mevkilerini almıtlardır. 

Saat 10.15 le Kadife kaleden 
atılan bir top üzerine kıtla önün· 
deki meydanda içtima eden sü • 
vari kıtası kumandanı tarafından 
evveli. kıtlaya ve hadehu hüku • 
mele muzikarun çaldığı istiklal 
martları arasında bayrak çekil • 
mittir. 

Bayrak çekildikten sonra k19la 
balkonundan muallim mektebi 
müdürü Rafet Bey tarafından bu· 
günün hatıralarını yadeden bir 
nutuk ,söylemittir. Bu nutku 9 
Eylul kurtulut bayramını tesit 
için htanbuldan gelen Oniveraite 
talebe birliği reisi Rüknettin F et• 

hi Beyin yüksek mektepler kurla· 
rı namına, bir çok defalar alkıt • 
lanan hitabesi takip etmittir. 

Nutuklardan sonra askeri kıta 
tarafından Birinci kordonu taki· 
ben Cumhuriyet meydanına ıidi· 
lerek Gazi heykeli aelimlınmıt • 
tır. Bu merasim esnasında kahra· 
man tayyarecilerimiz havada uç• 
mak ıuretiyle merasime itlirak 
etmiılerdir. 

Merisimin birinci k11mı bu su· 
retle hitam bulmuttur. 

ikinci kısım merasime saat on 
dört buçukta. C. H. Fırkasında ya· 
pılan tebrikitla ba,Ian.mııtır. Bu 
tebrikit Halk Fırkasından ıonra 
belediye, hükumet ve kumandan• 
lııkta yapılmıtlır. 

Bundan ıonra Karııyakada Ga· 
zi Hazretlerinin muhterem valde· 
lerinin kabri ziyaret edilmiı, mü· 
teaddit çelenkler konulmuttur. 

Saat on altıda lzmirin ordu· 
muz tarafından tamamen i91al e· 
dildiiini müjdelemek üzere Kar· 
ııyaka sahillerinden ablmıt olan 
top aleti tekrar ihya edilmittir. 
Saat 16.30 Kadife kalesinden atı· 
lan üçüncü topla Bumahane kar· 
111mdaki meydanda hazırlanan za 
fer alayı yürüyüıüne ba,hyarak 
Baımahane, Tilkilik, Hatuniye, 
JIMdurak, Kemeraltı, HükOmet, 
Birinci kordonu takiben Cumhu • 
riyet meydanına ıelmiftır. 

Alay, her ıeçtiii yerde sürekli 
allatlarla kartılanmıt ve vapurlar 
dildUlderini calmak suretiyle ıe • 
Jhale•ılardır. 

AlaJlll Baamahaneden hareke
ti eanaamda Cumhuriyet meyda • 
nmda Gazi heykeli önünde on 
binlerce yurltqın huzurunda 
ıençlerimlzden Orhan Rahmi Bey 
9 Eyltil ismindeki manzumeaini 

Yanan vapur faciası 
-- l Bq L&r&tJ l lılcl ea)'ltada> 

ıemiıi Tampa'dan bildirildiiine 
göre vapurun ön ıüverteainde hu· 
lunan yolculardan bir kısmı kur • 
tarılabilmittir. Yanmakta olan 
vapur içerde mürettebattan bir 
kaç kiti oldulu halde ve bir ro • 
morkör yardımı ile bir mil aüratle 
Nevyorka doiru çekilmektedir. 

Ölenlerin miktan iki yüzden 
fazla tahmin ediliyor. 
Kurtulanla.rın - ki miktarı yüz 

kadardır ve ekıeriai tayfadır -
IÖylendiiine göre yolcularm bü • 
yük bir kısmı kamaralarmdan fır• 
lıyarak güverteye çıkmıf, fakat 
mürettebatın 1srarl•nna raimen 
alev ve duman perdesini açıp tah· 
lisiye sandatlarrna ıitmeie cesa • 
ret edememittir. 

Mürtebat, ölüm tehlikesi kar • 
1111nda yolcuları bırakarak tahli· 
ıiye aandallarma kotmuılar, fa • 
kat sandallardan ancak altısını 
denize indirebilmitlerdir. . 

Zabıta, vapurun Havanadan 
ne tartlar dahWnde y\;k aldıiını 
tetkik etmektedir. Maamafih bir 
auikaata ihtimal verilmiyor. 

Nevyork, 9 (A.A.) - Morro· 
caıtle faciaıı hakkındaki reaml 
teblii, 425 kitinin kurtarıldıtmı, 
60 kitinin ölü, 73 kitinin de kay· 
bolduiunu bildirmektedir. 

Siti of Savanna vapuru, 60 ka· 
dar kazadede ile Nevyork lima• 
nına ıelmittir. Bunlardan Diri 
Morrocastledeıi bir kamara hiz • 
metçiainin 11 yatındaki bir çocu· 
ğun kendi yerine sandala alınma• 
ıı için ısrar ederek, nuıl kahra • 
manca öldüjünü hikaye etmittir. 

Kurtarılan inıanlarm çoiu çır 
çıplak ve sadece bir battaniyeye 
ıanhdırlar. Yaralılar hemen haı· 

Morrocutle imdada kotan ,_. 
mi kaptanlarmdın biri, kurtulan• 
ların denizde çırpınmakta olduk • 
ları noktada üç tane köpek balıiı 
ıördüiünü söylemittir. 

Doriı iamindeki balıkçı ıemisi 
bir kacbala yedi erkek kurtarmıt 
iH de hepıi de karaya çıkmadan 
evvel ölmütlerdir. 

Mürettebabn anlatbklarına ıli· 
re, kadın ıemiye alındılı zaman 
kuc•iıncla çocujunu srmııkı tut • 
makta imi9. Likin yavrucaiın 
ölü olduiunu farkeder etmez, za• 
valb kadm, onu denize hırakı • 
vermiı ve kendi de bayılmrttır. 

Biraz sonra, talihsiz ana, alıy· 
madan &lmiiftür. 

Nevyork, 9 (A.A.) - Kuaya 
ujrayan Morrocutle vapurunun 
birinci 11yir zabiti Vormı, san • 
dalları sancak tarafından denize 
endirmete mecbur kaldıtmı, çün· 
kü rüzılr, alnleri iıkele ciheti· 
ne aevkettiiinden buradan ldıme
nin itliy.-nediiini elylemiftir. 

Vormı demittir k: 
"- Bir müddet deni.in ünrine 

baktıtnn halde kimseJi preme • 
dim. Gemi, bir cehennem keail
mitti. Bir battan öbür bata yanı· 
yordu. Biru evvel, IOn müret • 
tebat ta deaise a.tlamıı olmakla • 
rından, pvertede kimaenin kal· 
madıtrnı ıördüm, ben de bir ean· 
dala binip ıemiden ayrılmadan 
evvel, tekrar içeride kalan var 
mı, diyebakbm. Yokhi.,, 

MUretebattan altı kiti, J&nıı· 
nın yıldırımdan ileri ıeldiiini °" 
ıeminin kütqphaneıinden çıktılı· 
nı .c;ylemektedirler. 

lqiliz bapdrrab Maaark of 
Bermuda vapunmun aüvariai ken· 
di aandallanyla 85 kitifi ~ • 
mıttır. 

alkıtlar arasında okumuttur. Bu vapur, elin kasa yerinde• 
Zafer alayı ile Cumhuriyet dir. S.tka kurtulan aramaktadır. 

meydanına ıelen Fırka heyeti i • .Lukenbak vapuru da 22 kiti lcur
dare reiai Avni Dolan Bey de bu· tarmııtır. 
günü tesiden ve çok alkıtlanan bir Son dakikada tesbit olundulu• 
nutuk söylemit ve böylelikle ikin· na ıöre, Morrocutle vapuru mü• 
ci kıınn merasim de nihayet bul· rettebat ve yolcularından henüa 
muttur. 200 kiti kadarı meyclancla yoktur• 

Gece fener alayları tertip edil- 558 kitiden 385 i kurhümu9tur. 
'dili gibi muhtelif ıemtlerde de .. Bunlardan pek azı yaralı veyahut 
halkın eğlenmesi için tertibat alın- ! yanıktan müteeaairdir. Fakat bir 
mıttır. Halk bu büyük ıünü teeit çokları, ıeçirdikleri müthiı heye• 
ederken onu yaratan ulu Gazisine candan sonra bitkin haldedirler. 
sonsuz tazimlerini arz ve izhar et• Muhtelif ıemiler kırk kad., 
mekte, her taraftan yqaıın Gazi alü topladıkları ıibi, denizin dal
eadaları iıitilmektedir. Her yer ıalan da kenara yirmi kadar er 
nete ve ıürur içindedir. aet atmıttır. 
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&toydu!ar. Paşayı Jimana çıkararak 1a • 

raya soktular. Paıa Cenine 1&rayından 
enllr)erini vermeğe baıladı. Mubalifet 
t-eialeri tutulup öldürü!üyordu. Hasan 
Korıo ve Buji kumandanı Ali Sardo ve 
Bondaki Muıtafa işkence ile öldürüldü • 
ler. Yeniçeriler itaata mecbur f'dilıni' • 
Jerdi. Fakat mağlup olduklarını kabul 
etmiyorlardı. 

Müteaddit idamların verdiği korku 
biraz 2-0nra intikam arzuıuna döndü. Sa· 
bık Tlemsen K.aidi Y uıuf isminde birisi 
Hasan Konoya pek samimi merbutiye • 

tinden dolayı onun öcünü alınağa yemin 
etmi! ve kıyam hazırlıklarına ıiritmi,ti. 
lhtila.Jci)er münasip bir fırsat bekliyorlar
dı, u sırada ıehirde veba hala devam 
ediyordu. Mehmet Paıa hastalığa tu • 
lulmaktan "orkarak ,ehrin üç Eersah 
subında (Cap Caxine) mevkiine kur • 
ciurduğu çadırlarda oturuyordu. Reialer 
ahvali sükunetle görerek denize çıkını•· 
lardı. Bundan istifade ile Yusuf ve •· 
danı.ları harekete geçtiler. Kapılan ve 
istihkmlan elde ederek patanın ordugP. · 
hına kottular. . 

Me!ımet Paıa ilk gürültüde hemen 
ahna bindi. Ayaklananlara kartı tertibat 
almak için ıehre doğru dört nıı'l<ı sürdü. 
Fakat kapıları kapalı buldu. Hiç bir ta· 
raftan imd~t almağa imkan görmeyİncııo 

teri aöndü. Derhal ( Seydi Y akup )° tür • 
~sinin ruhaniyetine sığınmak istedi. Fa· 
icat arkuına düıenler yetiımitlerdi. Pata 
attan inerek ayağı yere basar basma7. 
ihtilalcilerin batı Yusuf mızrakla vurara'< 
ôldürdü ve kafaımı kesti. ( 1) Bundcın 
sonra deh,et1i bir karışıklık çıktı. Hf'r • 

(1)- Divanr hümayun Milhimme def . 
teri numara (2) de Rebiyülahir 964 ta 
rihli vçe Cezayir beylerbeyisi Mehmet 
Pa,adan mektup geldiği hakkında bir 
kayrt vardır. Bunan nazaran Mehmet 
'Pa!anm 1557 senesi fptidalannda henüz 
ıağ ve hiıkumctte bulur:du ~u anlaşılı • 
Yor, 
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• 
keı 't'uıufıı Cezayir beylebeylijine kabul 

etti. 
Y uıuf hemen Cezayir hazinesini açb· 

rıp arkadaılanna dağıttı. Fakat bu hü • 
küm ve hükümet çok sürmedi. Beı altı 
gün ıonra Yusuf ta öldü. Ölümünün ve· 
badan oJduğunu söylediler. Salih Pa· 
şanın eski halife)erinden ve ölürken va • 
!iliğe geçirilmesini vaaiyet ettiği Kail 
Yahyayı beylerbeyilik vekile tine getirdi
ler. Yahya reislerle birleterek ıüku • 
neti tesiıe uiraştı ve lıtanbuldan gele • 
cek zatı bekledi. (1) 

Haşan Pa,aıun ikinci defa beylerbeyJi
liği: 

Sonralaı olduğu gibi Divanı Hüma • 
yun henüz yeniçerilerin asiliklerini ceza· 
ırz bırakacak kadar dütmemişti. Meh • 

met Patanın oldüriilmesi Jıtanbulda bü • 
yük hiddet uyandırdı. Hünkar rnutlaka 
asilerin ceulandırıhnasını emretti. Ceza. 
yir beylerbeyliğine en münuip zat Hay• 
rettin Patanın oğlu idi. Babasının an .. 
nnelerine varit ve Cezayir ahalisinin nıu• 
habbetine mazhar ilk ıi1ah arkadaılıiı 
yaptığı reislerle dost idi. (2) 

Hasan Paıa ikinci defa Cezayir bey -
lerbeyiliğine tayin olun.arak 964 Şevval 
( 1557 Haziran) da yirmi galerle Cezayİre 
weldi. Bu gemilerin mürettebatı ile Ce • 
zayir bahriyelileri yeniçerileri mağlup 

(1) Revu Afriken. sene 137i , sahife 
287. İspanyol vesikaları arasında ikinci 
Filibin (21) Temmuz 1557 tarihli ve 
Cezavir valisi Kait Mustafaya hitaben 
ya.zıl~ı~ bir mektubu vardır. .Bu zau 
hiç bir müverrih yazmıyor. Bclkı Yusu • 
fun ölmesinden sonra bir kaç gün bey· 
lik yapmıJ birisidir. 

(Z) Grammont Hasan Paşanın . ~e~· 
Jerbeyliğe intihabında Fransız sefınnın 
muhalefeti görüldiiğii ve fakat Rüstem 
Paşanın, Ha,,an Pa~anın Fransızlara ivi 
muameel edeceğini temin eylediğini ya -

zıyor. 

·a•w •p ~S!IU8.1,i n. .. r .. ..A\!I( wamwuoa 
·ıppa ıınıa.:.o •PUlUF•H L •Lı0a ·.ı.ınp 
·nc:prp dpıa~ uapw.ıo "IP't 5!JB 1..<uvc1 

·ııiıw 

·ııııı oupa.C !(t.ıppıi ua uıhAeı l(a.18A!P 

"·nunuoA:ıwuııın uwı~•>t ıt.ıa11 a..<ıi!ll 

iiHf 1.ı~p apu~u9. uı .. ıunp ..l!q ıı•11z ..C '.ıv[ 

• JtV5&11,, a;,un..ıı?.21 !U!l11,:>!'!.l U!.l3f!S3?U•A 
epwn:.91.4 pfjilAAa uııpuoı uapa wvA.ıp 

un.I "!8 ·nıtnwıo !•aunwnu 'fl[U"altıı• 
liA ıa.ıen:> a1&:ıpaq :JfLla..ıaA aiaııı !O!ntn'l 
.ıarz!'ZV aA iıwdd .reıwn:>nq !laAAnlf 1103 
iıwaıdoJ !l'!JilMR'l UnJ~ >fi.lapa t•PP!'I 
vuıfw:>vınµn'I uapu!(a uıA11 aA inw.<np 
r.un.fnpıo •r>ftuııa.1 aı1&1!W• !(ilAaua3 wp 
•hd Uft11H !.ıanpı~•AO'f ıi.&V'( ilf! aA!A 
-au-.w !aAAn'f nq 'f"83UW wwn;,~q t.ı~p ı.ıvr 

• '1ı1dV.C .ıap•>f auv.ıp:•H s uaısı..<ww 11 
11.pam..ı!..\•n:> '.ı•ı•puvru•:> ..ıaı!J8Pnw 

'!P•l 
-<1pf9w nun.Jnpıo aµpwıa.8 .ıaıttw ap...-.a 
SS vpuınpu•wnJ( w..t.ıoa •Lı!puy !•!uwll 
10..<wıdıl "!q uaıa.111uv.ıo ıt•a511:11 uapu~z 
-~J WWHWUWOp .ı!A•U:) u-.ıo aptam:ı• 

.ınuv.nı ıuvwn •appp .ıaqvq nun.fnp 
·ıo a1'1aw1aJ U!U!JıilAlUf t•PW? u-.pdu•d 

·•r u!.Ca1a:1a~ "!p.ıaıiJW..ıaA. ı"Jl!-Aaz •ınJ 
J[ild •p .IV[ZIJV'fl'W •.nrppfıJ• !Jd •(ı•~fill 
3105 l•'lv .:1 • .ıaıH'l1P JtV.ıAvq n.1n9 ·.ıwpp 
·P nunuo1!tswq aA.ava3 .ıam.ı~na;:> 

•np[O lfWIAVJf lfôlpuaq aA •.ıqv• !A!i 
ıHs µ!?a ·.ıa(!papal! 111..<!llf! !wnwn w.ıuoı 

u. e.a. .ıaJ!.ı•5!'fi1A •.ıuoı 'd!aqnw !f..laA 
(OOOZI) l•..ua u3 ·ıp.ıı1ctd •qvp mn3!!11 
.&!q !1111\lDn ilA !P"'!Pua14app!i 11lpp !U!t 
.. l• n5doı wbd ıi.t11'( llCl'l!H:t ng '!p.ıaA 

d•Aa:» au•.l!'IWZ'l!l'! a..<!P ".ıo.\ump5 •!!P 
• a.I uapau '.ırıiıwır5• ıazn• .ıwpq nq .ı•ı 
·Jf!Pa.I !Jllll•P•w,, :nnpu•mftlf •[V)I 

·ın• 1!PP1 ıuıt 
• emıo W!JH' •p•ıım •uw"'!'19nwvu :tp.ı 
-e.<!""l~P UlJ'{ apnq.ı<.ıq uwpun-!npıo iımp5 

·• .&aPl!P•J •l;f9.1WJ .taq 31a.ı•.ıapu~.I a.ı!•l 
•uaq.ıwd .rıq w4vd UWUff •n:ıinmıo 

.-qw.ıaq aı.ıa,( l.nt(Ul!'l'l!l'! ~ -eıHAWW 
(6) •np.ıo..<pm• "!ureı a:>aJ papa.&: ınrıo 

......,cwq ~ •A alP.lfA!P. ~· ~ 
·~ftJI !.ZF !S!fU ~ 1PD ~ J.aee 
!W.I!.( u ıp•ıhcı afaaıA2f' !'l~lfde3 ~ 
U!!JtAatll nın5dOJ .lf'9D;,) 11Dll8 ~ 
·ıo daqaı a.<aqa.ıwqnw .l!fl rua.< wp ı·~ 

na ·!p.ıu .18C(V'f !U!la~ı~ a.l:!qqp• 
• .ıaw nnpuwwnır ~aın:x ·w•ıtpaıea, 

aıvq :ıırr.ıdnuwu-..&:wp •p ı.ı91~m UJUJ• 
. aın:ıı crat!w as 11n3n}I) ~ 

'!Plptel !~ • 
vıı~•z lfO:'.) ·ıpuvıuw.< uwpwhc( ı~ 
!!Pf!P 'f•.ıAVC( af!Pa.I UVJO ı!mmeıi!aaıı 
JP.p•ıı J(a:>au~aJ •ru•.a..(•q •.A. !n• ıım.>9q: 
lilJ•P Pf! apnAA.ılpı n-wa'I wi•.ı 1IMttffl 
"l•UA•W L "!P(aJ ıepUJ'! n..t!'l a~ 
vuLl•\ZIJt'qnw .ı!qa11f".ı.ıw !sa:.ı L_. 
•ıpvwsıo 'f'JJUnm .ıwpn:>nq uwpdwl w 
•·)'I taq apunı Pil "lp•ıivq .ıurzn,uaı uep 
-z!lJap aA uvpıuq aa.recm! uvı•1'•w "( t) 
·ıpruqı5 .ıv1do1 ~ !PPI .ıaııuıaa 1rplNSt na 
'''·'!PI!fap l!q•'( !W!(Hl U!!l(Aaw !l!U• iP 
•Ail 8U'eC{ IUlftZlı?l81{nDI Wan[1L"f ıwıpt1 'alf 
• !C(WJ •ırını.1'!1D •ısnsnq .Wff., =!ttı-A1 

ıqe.a.ao ni Jta.ıepapa.1 aU'A!nu lf05 ~ 
UCQ nli!pa J!P19J rmnuqo lll!IRI whcl l 

llWRH ıqsop !'I•• nq avro DIJ9'P'm "!'il' 
41ftH.ıaw ·n1in11111nınq .nq~ ılrq 

w.<md l(.A•ıwu9'U!Cl a.a. inmunıo 9P9! •H 
~aı nını~ uıuıı-.cpq u 19~ fll!ll! 
J(05 uwp•iwd U"•H Jt9.ıel!f> !.199 9PU!' 
-~aı u.n.t.ııow ~IHH (~ 

uoa) ·np.ıo.Cn'lact ı.ı•1do1 IJ!5! JPULl'lA 
!4aqap 'lnA~ ••! !&afi ... [.Aeg ·np.ıoA'.p!l 
-~21 !U!9fllll•.I ıtp ~(d ~-0 
vaq.ıq uwııfvp nnnumwaop •.laltd•J 
'JPilP8 -.,•J "P'&ll\CI l"PfO~ .ınno ( 009) 
•r•Jl!'l• !A'.! u3 ·npıo llh'lf !ı•-'pnq 
·3Mll l(MDP,IP5 !»D 1PJ. Rı-ppt\ ıemet. 
-qnm :ı-nı•A •npıo .. ~nm .,_..{ 

·•p J»IUU![UMll •-':~·~ " · 9f!1Wp 
• 1Nt1DU1 !P...,. :t1'D!lll ~~m "llintfe~ 
•-<aqn.ı:ta:ı ~ ~~ımr~npı< ~ 
!-19Pl•Pu•q d~ı ~dOı. ..-.cymapr tfl 
UWfdoJ 1n(O lfaNJ8.I 9f! W2 iGOp .e;-, ". 
nt11H u !PJ!Pil J!P19J ml'lllfO wn ı:• : ' 
811lUWp1IWUlft'f ~·<ı~ -S) -

D• i - i::::::J_J -

- .... ___,......_ --... - .....- ..... 4 • ·e ............. _ - 169 

edecek kudrette olduldı.rrndan hiç bir 
mukavemet gönneden hükôrneti eline 
aldı. 

Salih Paıamn vefatından somaki 
kanııkhklar ve Mehmet Patanın az ıüren 
bir hükılmelinden sonra öldürülmeıi 
Mehmedülmehdinin gözünden kaçmamı1 
ve bundan istifade ümidine düterek El· 
mansur lbni Boğani kumandasmda bir 
kuvvet göndererek Tlemıeni zapta kal -
kıtmıth (1557). Fakat Tlemıende 500 
Türk vardı. Kaleye kapanan bu kuvveti 
çıkarmak içinMansunın gayretleri hep 

boıa ı-itti. 

lbni Boğani torununu Tlemaen sul • 
tanı olarak ilin etti, fakat (iç kale • Met· 
ver) i alamadı. Haaan Pata Ce:ıayire ıe
lince havadisi aldı ve ilk işi Tlemsendeki 
yoldaılarmı kurtarmağa koımak oldu. 
Pata 6000 yeniçeri ve 17000 yerli askerle 
hareket etti. Ayni zamanda da Türk· 
lne kuvvetli bir dütınan vaziyeti alm,k. 
ta olan Şerif Mehdiden bir hile ile kur • 
tulmağı dütündü ve Salih kahya isminde 
biriııinin emri alunda küçük bir ıüvari 
müfrezesini Marakete doğru gönderd:. 
Bunlar Hasan Patanın zulmünden. ,id -
detinde bahisle Şerife dehalet ederek bir 
fırsat dütünce onu öldürmek talimat1nı 

alJıll\J'. 

Haıan Pata Tlemıen üzerine yürür • 
ken bunlar da Şerife mülaki oldular. Şe 
rif Mehdi bunlarr iyi kabul etti ve kendi 
mahaf ızları araaına aldı. Türlderdl!n 
mürekkep olan muhafaza kıt'ası da bu 
yeni arkadatları bulduklarına çok mem· 
nun oldular. 

Az müddet içinde Salih Kahya hepıİ· 
nin reisi oldu. ( 1) Bu esnada Şerif 

-- -
( ı) Salih Kahyanın bu inanılmaz ve 

pek cesurane seferi hakkznda (Tores) in 
397 ve müteakip sahifeleri, Haydonun 
J ı 4 üncü sahifesi, Elgufraninin 7 8 ve 
müteakip sahifeleri, Ögüst Kurun 128 .. 
inci sahifesi, Hanri de Kastrienin (Bir 

(Süı) daki Berberilerin iıyanını teskin 
için hareket etmit ve bütün muhafızlarm 
yanına almııtı. Salih Kahyanın beklediği 
fırsat ani (Dern) dağlannc1a (Aldakel) 
mevkiinde çıktı. 

964 senesi sonunda (23 Teırinienel) 
de Şerif Mehdi çadırının dıtmda erken . 
cJen talime çıkmıı olan Türk süvari kıt· 
asmın süzel manevralarını seyrediyordu 
Bir an oldu ki ıüvariler Şerifi orta1a al • 
rn.ı§ bulundular. Şerif çadrra ~imek 

İıtedi, Fakat ayağı çadmn ipine dolaıtı 
ve dü~tü. Salih K.ihya (71) yaıııtdalô bu 
ihtiyarın bir baltada batmı keserek tet"ha· 
ya koydu. Çadırın içerisi derhal yafnta 
ecli!di, Sultanın yanında olan diler ıa· 
hıalar da öldürüldü. Süvari müfrezesi ar -
tılt yapılacak bir t•Y olmadıfrnı ,örerek 
Aiadır cihetine at ıaldılar. Orada bir 
gemi bularak denize açılmak emelinde 
idiler; fakat bunu bulamayınca (Taru • 
dan) zaptederek oraya kap&Jll'llağa ve ha· 
vale intizara .karar verdiler. 

Pek ceıuran• olan bu karar verilir • 
ken Mehme

0

dülmebdinin ölümü Faı tehri· 
ni karma kantık etmiı ve mütenffanm 
oilu Ebu Muhammet Abdullah El galip 
Fu hükürndan ilin olunmuıtu. Maraket 
de bu intihabı kabul etnıit ve yeni hü· 
kümdann taraftarları Mehdinin mevkuf 
bulunan karde'i Elareçle bütün aileıi ef. 
radrnı öldürmüı; Hatan Pata Tiemsene 
gelerek Kaid Safayı ve maiyelindelrileri 
kurtamnı Fuhlarr lraçmmf bulunuyor • 
dv. 

Muhammet El Galip Tarudanı bi!' 
vuruıta alarak yerJeıen Tiirldere kart1 

,uker gönderdi. Faslılar Türklerin i9n· 
de hulunan Yahudiden dönme Wr hainin 

ihanet ederek kapıyı açmaıı sayesinde 
içeri girdilerae de Türk süvarileri de 
Tlemsen tarafına çekilmeie muffaak ol • 
dualr, Yol da epeyce arkadat zayi etmekle 

Faıı sefirinin Türkiyeye ıeyahati) nam 
eseri tafsilat veriyor. 
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.wau. ununsnpıo 51!.:I Jn}l l•t1~0 (9) 

·ı.xaq 

·l(:ll J!Al!Z:>:) .,,. ınunı uı (u•nf (S) 
0Jıp11puıw 

·sııı snıq•.ıı !!AU{:IA ıqsıa.ı ınlllnı ( ı-) 
·panap 

.">W!l{!!:W unı<ı:wnH IURA!G ('t 'ı 't) 

- .<aq .ı!.<vza3 l•'te.:l (9)•ıp1• ı.aaJ nunsnp 
- .ao !f~anpu~.I wpnpnq dı.<wı.aınq ıi.nt'1 
a.ı!.A•H:> ı.ıvpW!!'f~tt sw .:! ua.ı~I !-JaJVZ 
>pp•d dng 1nıanm.< wqwp ı•'I .ı!q nunznJ 

nu 'l"!!J. nfnıuft.l:ı:oq nq ULl'8(115WH 

"(5)"11 
·ııivı Vlflf.IWZôtW UwA!JSpl'f PfVp (JfnS 
·ın1awoH) ıuıuıfı.C Jf.Wa't uaı!uap (s~o 
:ı.ıng) !Aa<f snunı aıq!-J•J o •np.ao.in.a 
-np .ı•p•'I vuıswı.ıo uı.ın n:>un 61 wv.ıq3 
uwpdd uwpuı.ı•ı•JV'f uwwi!!O '(t) ıpw.afn 
aı•~aq apa:>a.ıap Jta:>aııuap npıoAqww 

u•ı!W!'I wwaq •pum.<•w 09Sl wp•.ınq 
ıs'MllUVuop aA np.ıo unrewino ·ıpuwıhq 

.,,<aqa.avqnw ·~iyıa.t 1n.l.ını wp -.ıuos 

un.I ıag ·npun.ı~.I apunu~ aq.ı!:J •n.ıww 

Si aA 1a11a.nrq •bd •r-"!d uwpunJnpıo 
•ıwıaa ap !W!sAaw (w..<.ıap !-'•JM) ua1n 
nuı.ıu vınqu•ı•ı .ıaq•'I ng ·ıpaıiwq 

•1WW!Jtlf•ı ·maıdwz lfa.ıap!.I a.<ıtcı.ı!:> •p 
·0951 1wqn~ ıı a.ıa:ı:n >pwpu•nn:ıı ll!w.ı•10 
.,~.l•'f!!H!! vpunzn.un1 sn1q•.ıı nsrip.ıo 
aA ınwuwuop uwwinp '1!18U!!W •ı!Cl 1wuıJ 
!J•q ng ·~pu2p •ınquvısı a.ıazn Jt"W 
·iı'llW>! vp zıunıwu•uoa ·ıpwwiunWll nn.ı 
- .IH1 UIHA U'ltWi!'P a1-'!llA•1op !ıa..<!pn:> 

• Aaw uıuwwina ·n1inwun10.awa w.<wi•d 
•ıw..<!d u114d•}I !18JP.111'f u!~! !,uaw U!!"!Z 
• ~Aw:>a1 U11U1i!}p (t) aııte.ıwq!!w nzn.ıAaN 
;,pu!1•,:>n.ı L96 uıuwwuwuop aA iıwu•ı 
-.ıınq np.ao '!1i!"'11•1•! !Huq• ı• ... ...-z 
" ~ WlD!ll! U!~! !Jap UIULIV(1'8.ı.RZ'8W UU 
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(Sen Juıt) e eriıti. Fakat ölüm yata • 
cıncla olan Şarlkenden aizlediı ı. (l) Bu 

mailubiyet Afrikadaki l ıpanyollar kıtaa· 
bnın en iyi zabitlerini n kumandanlannı 

mahvetmiıti. 

Bundan sonra lıpanyollar yalnız O
ran tehrinin muhafaz .. ile kanaat ecler.k 
cinr araziye el sürmekten vu geçtiler. 

Mamafih Oran valilerinin bütün himmet· 
)erine raimen mevkii her iki taraftan 
11kıttırıbyordu. 

Hasan Pata Cezayire dönünce ye • 
niçerileri daima itaatta tutabilmek için 
1'ir müvazene kuvveti ve icabında onlar:n 
yerini tutacak bir ihtiyat lat'a11 
meydana setirmek İttedi. Bu emelini 
yapmak için Mostaganem zaferinden son

ra miktarları pek artan lspanyol mühtedi
lerini topladı. Onlara tüfek verdi, Ba • 
basınm eıki ar~adaılarmdan ve sadakati 

fÜphesiz olan bir zatın kumanda11 altına 
koydu. Dahilde kendiıine bir istinat ol

malc üzere (Zuava) teyhi lbni El Kaiclin 

kızı ile evlendi.(2 

izdivaçla ittihada mecburiyet sötte • 
ren sebep (Beni Abbaı) reiııi Abdülw· 
zin iıtikJalini ilin ile Bujiyi elde ederek 

bir hükumet kurmak maluadı idi. A'b
-lülaziz dütündüklerini yapmak için ha-

zırlığa bat)amrı top ve cephane bulmuf, 
1taçan esirlerden bin kadar hırillİyandan 
ucretli bir ktt'a tetkil etmiıti. 

Bu hususta Hatan Pata ile UJUfa ~ 
cağını ümit ederek dostluk teminabndlı 

c!a devam ediyordu. Fakat daiına arala · 

nnda düımanbk olan ( Kuku) re111nın 

Türklerle birleıtiiini ıörünce birdenlN
re diıtmanhiı açığa \•urarak Macana ve 

( 1) Graınmont. 
(2) Grammont ve Forbiee. bu izdi· 

vaçta mütteifktirler. Hamme,r Hasan Pa 
şanın Turgudun kızr ile evlenmiş oldu 
gunu yazmakta oldugundan iJpnci dda 

izdivacı olması lazımdır. 

·~9Cl!Jltm•J'l(ftJ, (t) 
'dJCl.ıo.ır ( I) 

ıpaımt.< Uftl11U1!'( !HNU •(!CI aU!'J'!~ 
snunı (?) •11inuarp rı~!l.191 HJWP!?W 
eJ•.:ıwı .aaq aaıd!l'l! .ıaqw.ıaq appwu!I~ 
nlnpıo •i.ıWJt wpnl.anı uwıır•ı.ıınH 

'Hi!UU!Pl!q •1nquwı11 
vp 996 ı•uas ı a" ~!'ll!Z zı 11•.nrı• 
.aaqwq '"•d UVJd•}I aA !.Aaq.ıa1.<aq .l!AH 
- •:> ıuı.ıwpıppızwq nq uuw1u•A!ll!.JIH 

"!Pl:>Ii!W.">JI! wıpn.A uepnıuo lfl!.J 

• •ıo JEJJen1 e.\ıAuedst ( t) ~p !laıq.<~i 

ınıq•.ıı a4 aq.ıı:> ua.12.1 ıı.ıw.ıvz •uı.ı•ı1nJ 

· uaw aA wı.ıw1ı•pd!JS! !PU•J( !.l•ı:ıt.ı!!J. 

·np.10..<ıtıdw..< ..1111ıııı.ıınq •.ıaJH nq wpuı.ı 

·•ıu•w!( wAfP!S •A •-'PJJ 'duwdsı NH!! 
>f11Wfo •Jr.>e> •:ıı•w vına ·np.ao-'!P•,.... 
!U!1•.a.<wl U!!ln«I aum11la1 nsnp.ıo IJ~•H .ı!q 
ıi.ıWJt a.ıeppnJ. (!d) n:>unp.ı!p ltd•d 

'11i1111p1( .US1114'i!!W aumqwp 
uı.awı.anı nzn,1nu uuwpw!!J!!!'I ı.ıwz!!.l~q 
ıo..(uwdsı •1 snun,L uwı1111 •p ... • •• i!UJ 
- ~al e.ıa(Jl.l!l.L u•1•.ıs:ıt .l!A•zıt:> '•nıq ... J. 
•.ımw 'iıuıw.ı.Jn •1•Jtt1•.1 u•n•'l!laı t"tl 
-10..(uwd•J ıınwq J(•-'• •.A•Jt!.llV !(WI!~ .aaı 
-Jı.ını ·ıı•ıwı!P• '1!3 ••1 •pnJ.ını •pUll•J 
-•A unuo J(W:>U• .... i!Wı!.I•• ••n•d 1 ... nw 
ısıı•• w.ın:>•ı 1are.ta nq u•10 11111•'1 lllUl:t 

·•ınt unpn.l.ınJ. ·ııtıuıp ıqalsnıqw.ıJ. •p 

-(156 - ıssı •0 1•nfv sı> 9.11109 ~P 
·1n1.ın:ıt at.l!CIP81 .a!q :ııa:aal!na .ı~ırrı IA•-' 
-unp u•pulJlnq !JtaPect.ıı:> S!9-11n.1.naı 

··ı•na.uıcma .... 1 
10.Auwdsı !.ı'lai lW>pJ inuiufn 11,fwr.lq 

J(!(Aaq "!CI ap •-'!P'PW !feAH wpn.l.mJ. 
!l!P.1!1•!1a• !P•:ıt _. !l!P9P (Z) (~ 
-•..< u~uag) unıwi•d u!l•a.ı.A•ff !•l!.I UW( 

- :ırıpınn'l ıı•re-'• .ıı-'~ "!ti •1ı .......... 
• 'f'8'f Jt.l!JJ. 5nAW .ııq ... , • .,...,. ......... 

•p ( 69S l) • (l) npıo 11'11Piuwq ~ 
,,.WDA !.l.ıa& .l!fl J(1ll1' !AeaM eA ... 

·ape Jnq•~ !8!l9A!!11111 •• !8!1•-'!81!11!'111!-1 
~111.ını !uw.IJIOW 0!n•11•" •fnın.ı•wp 
ıt••nmn.< ıi.ıwı( •-'!"•.ıJtOw IAwtwd llWnH 
.:r•rrnt ng •qiım.npUWfUa uaf'!"•A dJP.J 

Zemmora ( 1) hu~lamu aldı Ye mahafa·· 
lannı öldürdü. Bu suretle ....... 
cenkleıme iki sene sürdü. Seferin ipti • 
da11 yeniçeriler içia tok ı.... oım.,ta. 
iki defa biribiri ardınca majliap olll!llll • 
lardı. ( 1559) MM•İ E1lilinde Huaıl 
rap (8000) tüfekli (800) ai.,.JU ile C. • 
zayirden çıktı. (Kallili)ler4en de 4000 
cenkçi hunlarla birletti. ( lltail Katli) 
de ıeri kalan efradı ile, Muharebe •n•-
11ncla Beni Abbaılann araziıiai iıtili e • 
decekti. 

(Beni Abbas) lann niıi İM (Klaa) 
(2) nın altında (16-1&) l.in kiti topla• 
mrıtı. Hücuma en enet (Beni Aha..ı)
lar bqladdar. Hücumdaki fiddet IMr 
Türkler içinde kartıldddar çıkardı. Bir 

kaç ıaat muharebe fÜpheli kaldi. Bu ura· 
da AbdüJbiz bir kul'fUnla öldüjiiadea_ 
ukerler daiıldılar ••mevki zapte41ildi. 
(3). Ertesi ıün A1Hlülbbin brdeti 
Mokrani askerlerini daha uzakta topla
yabildi. 

Mubu-elleye denm etti, fakat W,-ilc 
~ıımalardan ziyade aruinin mitait 
olduiu çete usulü harbini tuttu. Bu 
uıulle Türkleri 1oruyor •• zayiat veNİri• 
yordu. Fena me••İmler .. idi. Kqın 
bu dailar ~- ççetin olrdu. Bu .. ...ıa 
Faı hiiküaulanma Ceza~n ıarp tuaf
lannı •-ta humaatbjı daJUlda. fı .. 
panya larah da kanetli ltir donanma lff· 
tip ediyordu. Alko4.tiu ölmeıile •oiaı • 
7an F .. • lıpanya clostlufq K,..J ilant'i 

( 1) Zummora - Relizanenin 20 kilo
metre prkı cenubiıinde Tiyare yolu tlse
rinde bir köydür. Macana = Setif o•all. 
mn garp k11mına verilen isimdir. 

(2) Klaa yahut Klaayı Beni Abbu
Burcu Ebu Araricten 6 kilometre 9imalt 
şarkide pek arızalı ve Adeta çılnlma:r: bir 
haude dar bir yaylanın ürerindedir. Mu

harrirlerinin ekıeriıi (Labez) ıeldine 
sokmutlardrr. 

( 3) Forbice. 

·mx ınJo C!.?._ 
( 1) ·np.ıo-'n.ı1H9.I •p 

UWIUO at.ıap!J eA'.e.ıaN ·11d11.< ıH,IJI WZWJW'{ 

•nw •l!PV Jaı!.l•~?UaA uwp.ıwrıo lpSpa au 
'"'I! afaw.ı!J !u!1al!Ww !Pu•Jt ı.ı•up•1,mw 
aı ıappnJ. pıapurı•w:r:!'I u!A•l?U!.ıaw •ıtv.:1 

'!P.1!.I •n.:1 ap (tSSl lm.<3 tı) 196 lWA•S 
tz ~ıuvıo f!J•P PU!Jt! !Pw•qrnpaw'l•W 

rıi!!WU2f 1111.111 ıuwpau 
• vq u!.l•W !uag ·nP19. ap !'!11! wpwlAWJt 
u•ınq nJ(nA ~ !Plaa ;aıw.a •.1111u111.ıo:ır !wa.I 
pa(!pJf!Pu!q uı.avıung ·ıp.a•(J(W:>Wuıfıı 

;u!.AWG;) •ı! !wa.1 >ı•ap!.I al•ı•s •p uvp 
•9.l() ·.ıampu~p • (n.:1) n1fo !'I! un (uns 

• •H ng 1pa1.<• U!f! J1! a.ıa1:ıı•=>•pa 'l•'IHl! 
•u!'!Pua:ır uwpnp.ıo 'l•ufvp nq Jı.ıas ·ıpııJ 

.. wp nsnp.10 unnH ng '!U• .ııqia1 ıı•.a•>t 
.91 wun:>n lf11.1ZIW ıuı'aq !P.PJ!!Pl9. J(W.111.lftı\ 
•ı'l".ızıw n (unnH ng) !S!.J!q uw10 'PJ 
-JWAnw •Jaw.ı!a 1"11~!.ı•.ntıt unu (unı 
·•J.f na) dnıo uwpuuvı.ıw1JW..l11J r..ıas 1•'1 
·•.:J ·np.ıo.<!p• Ull.<a.ıa:> au!'l•l un (unı•H 
na) aqa.nrqnw ·.ıw111i•pi.ı•J( •pwwpı 
·•aı~ •puı.111.&p vıp•J. np.ıo !'il '!?P!!-1!!-' 
ou!.aa:r:n un (unsvH ng) l19.ıau~p u•p 
-uo !P'fö>W •npıo wgsaı !ıpıunı !1•.L<wl 
upe.ntı3 nuıı• nqn1'1•W ·!p.ı!Ji!la,( 

938.n!(] Jt•.ıw.ııpzd dnppw a1qwt .ı!q wp 
-uappq !Hwawuun.I •u!•!Pu•:ıt ır•ı.ı• a... 
nun.fnpıo d~t.f•m UfG!S!PU•'l uwpcııJW.ıwı 
(unnH ng) aupa.< unqnıJ(•W nq !?1~.ı 

H!f8 U!U!Plf•W dnJllf8W nq 191p.:f 

'!P•1apfnaı •ı 
.. dn1:ııaw "!q !U!laA!.laffWZnW U!3! •-'!"'1111 
ıuqwi!Aauww u!q.tanwwnw !q!J !!!P•ı.ıal! 
'.in!? Jt•wbp!q aı5•.ıwt3 aA npzoq nu 
•nsnp.ıo unpnnpqy (UnHff ng) ·ıp(t! 

11l11D1wqnw nuo aA !11!1 ıi.ntJ( (•:>.11113) 

!••P.n>t !S!PU•J( ar?W11'1 .ıaJ!O ·!p.ıap 
-ugJ aupazn un (unnH ng) vpuıHpınnıı 
-nJ( uıqwnnpqv nıfo ıunuınt "!& ·ıp 

-.u•• •A!Jf! nunsnp.ıo >p.nnre.ııq •1i•'(•.ntW 

!U!Ul!!wmq3 nıfo !P'fHıf!!p•wq•w 

·ıp111iwq af~.< n.ı 

·fop n•.:1 aA ıpı• !A (ar!Pı) J(•.ıapa uwı.< 

Şerifin (Merini) Jerden lı:orkuıu yok 
tu; fakat Faata Merin taraftarlan çoktu 
Bunlar mürabıtlann ve tarikat erbabının 
telkinatile Türk taraftarlan idiler. Şerif 
bunlan sıluıtrrmaia batladı. (1) 

(Merini) ler zamanınlla Fas büyük 
Kadiıi olan (Ebü Muhammet Abdülveh. 
hap) Şeriflerin açıktan açığa düımanı 

idi. Mehmechimehdi ı..nu azlederek kır • 
baç altmcla öldürttü. (200) kadar zengini 
öldürerek mallannı müsadere ve diğer 
bir çoklannı ela mahvetti. Fakat ıene 
kendiıini emniyette gönniyordu. Oilu 
Abdullahı Faata vali bırakarak kendiıı 

Marakeıe döndü. Mehdinin en hüyük 
korkusu Türklerdendi. Kendisini onlara 
karıı koyacak kadar kuvvetli bulmryor • 
du. Binaenaleyh Türklerle dütman olan 
bir hükumetle ittifakı tasavvur ve lıpan
yollarla müzakerata İptidar etti.(2) 

Salih reiıin Fas zaferi ve bu zaferin 
nrcliii ıöhret ve Cezayire dönerken bü
tnü lıpanyol mevakiini İnceden inceye 
tetkik etmiı olma11 ve Buji haldandaki 
tasavvuratr lıpanyollan endite1e dü,ü -
recek çok haklı sebeplerdendi. 

(155-962) senesi ilk bahanndan iti
baren Kont Alkoclet Şerifle sizli münase
bete siriımiıti. Manıur ilmi BOW.ni e
sarette olan oilunu kurtarmak bahaneıİ· 
le Orana selerek müzakerata idare edi • 
yordu. Oran valisi de (Mikel dö Le 
Zeano - Miguel de lezeano) admda biri
sini Fasa yollamııtı. 

Şerifin teklifi Türkleri Afrikaclan 
lcimilen çıkarmak için ICendiıine tühlrli 
on bin lspanyol aıkeri verilmeıi idi ve 
Türklerin bu memleketten çdrmaıı Fa11lı· 
)ardan ziyade lıpanyollan ve Hıristiyan· 
lan menfaattar edeceğinden 'bu aıkerin 

--(-1) Ögüı Kur. 

(2) Bu hu11uıta ilk teşebbüsün kimni 
tarafından yapıldığı kat'iyetle malüm de
ğilse de lıpanya vesikalarına göre eŞrif 
veya oğlu tarafından :yapıldığına hükmo
lunabilir. (Öcüs Kur)• 

'"" c-.nıı> .....,. n.ııa ·..-ı ... 
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- •.:1 '!ıfJwla w.<qı nmnpauwq (uıaw ~ 
--&) •hd 'l!lWS ·n1inwıo JJwmı• clı.lq6 
uwııo.<awcts ı uapu!»R!'P' wırJ.llV !(111111!' 
!l•ma u!u!.Aaq .ıa1.<eq w.ıuos aep~JI• 

n.:1 ·qhwwno.< ı.tWU1U11Uop ·~ .-ı• 
1111p.ıd 11.DfEUUV.ıJ U!5! !l11fWU dwaq.OJ, 
"!"!i!lt u!q 1.ı!P •i•d ll!PS _, ...... "I 
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er.nqwn'( 9!P1l8 ·rpaıiwq •ı•pn ., 
-am.<ww t-991 •p !S!pua'1 ·ıpaııo.< (11.< .. 
·9'}1) ~J wi•d ·rpıw vwp.<aar ?Jel•" 
• !ol !1!11• Jf!Ai•:ı a.<amanqnm Jf.1111f wunf 
·•H ng anrri•d 'f!PS •-'•ıop Del~
• nuı ng ·npıo T"•ıır 1aqanun111 -'!il ., 
-auwp.111 •(lıt.mt na '!p.a.pag.I ·w~ ı.ıfJ 
-anq •i•d 'l!l•S ·qiı°'IWll wın.:1 ?UJ8.IW'I 
-a.ıwq 1!1111" ıf1159'( !P'l9Ulf!!p•w'f8W 

• .ıwı•n•s d•Jtnp ( ooı) !"~'f'MI u!.l!fa 
(OOL) ua5.a •u!.ııap .ıaı'l.ını ·.ı-ı!PJ9J\ 

uql!' fW'll!W ( 000S) .IWlHA!JS!.111{ •" 
( OOCJ'~) .ı•}!pnqw.t "!5! ZW.1Jf!1 S I •!1 
·J(~•p~ u?Wa1 ruı.n?fl?unrnınq lnq.ıaw au!t 

"' 

maaıının da hpanyollar taraf ınclan n • 
rilmesini istiyordu. Bu müzakerelerd1 

ercüman olarak hiç bir yahudi kullanına 
dL Çünkü Faı yahuclilerinin Cezayir 1• • 
huclilerile milnaaehab olduiunu Şer.if h 
panyoUanı bildinniıti. 

Bu kadar sizli tutulmakla lıııeraı,et 

Salih Reiı bu entrika1ann korlmtd 
duydu. Şerifin Türklere Olan düpm• • 
lıinu biliyordu. Binaenaleyh ditın•• • 
lanndan evvel clavranmaia karar vflfii 
lapanyollar Faslılarla ltirlepneden ikisiJll 
de ayrı ayrı vurac:alrb. Oranın zaptı lııiY 
yik bazırlıklan icap ettiriyordu. FakJl 
Buji eldeki kuvvetlerle aluwıbilecekti. lr 
fak bir kuvvet hazırladı. Yeniçeri& ..... 
( 30ÖO) Kabili muharihini karadan, top • 
çuyu da ıemilerle denizden ,.Ola pka,dl
Son derece kabamııı olan Summam nelr 
ri semilerin ıinnesine müsait idi. ( l) 

16 Eylül 1555 de Cezayirliler~ 
önünde telİı edilen biri (6), diim c•> 
topluk 'büyilk çaplı bataryalarla BuJitf 
ateıe 'batladılar. 

imparator ıatoau (Musa lıtit.Wıd" 
bir buçuk günde yerle beralter oldu. or 
niz tatoıu (Ahdülkacfir iıtihlclmı) artık 
tutunamadı. Taarruzun altına ıüa ..... 
de iç kale dütti. lıtmkimlar .ı....
Salib Pap Hıriıtiyan wlinin mallarifl
ve askerlerin ailih ve cephanelerile çıldP 
sibnelerini teklif etti. 

Muhafız kıt'at kumandaaı Doa Alotl" 
so de Peralta mukavemet imünan ,or
mediiinden hu teklife razi oldu. F~ 
rne•kün teallmi e.naamda w muka .... 
tatlııik olunmadı. Aalcer ve ahali esir • • 
dildi Yalnız Don Alonso (120) ~ 
yaralı ve haıta aıkerle küçük 1Hr (~; 
vel) İn güvertesine atddıl11r Te 1'u ~ 
ıemi ile Alikanta ıele'bildiler. 

(1) "F. Hieronimo,, nun Kont Alk~t 
ali t 11 dete mektubu -fıpanyol İl& n 

77 
veeikalar- RCTUe Africain, ıene ıs b~ ... 
ıahife 280 ve De (Peralta) nın rneJrt.ı • 
ıene 1877, Mhife 212. 



Nafıa Vekileti de 
Bardar •e llparta tube batlan etlt we apliku1oa ameJiph 

lctpah zarf uıu1ile mDnıkaHya çıkarılanıtar. 
MUaakaaa 1 TqrinieYrel 1934 taribiae mlnclif puarl•i 

11110 aaat 15 te Vekllet Müatqarlak makamında icra edilecektir. 
(' r.tipleria T caret odası Ye elaJiyeti fenai1• yaiJraJan Ye 650 

1"•1ık muvakkat teminatlıranın Merkez ve Mulaaaebec:iliibae ya· 
~t~ıiJna dair olan makbuz YeJa Banka temlDat .... tabii De 

tlilde aynı Jila ve uatte kamiı1onda bulua .... n ,. ...... . 
.. Bu huıuıtaki ıartname we teferruatı ( 2 ) lira mukabilinde 
~eme MOdllrlOiüoden tedarik edilebiffr. (5~86) 

Y eşilköy Hava Makinist Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 
Hava Makinist Mektebine kaydları yapılmıt olan efendilerin 

61Eylll!/934 pazar glaü mektepte buluamaJan ilia olunur. (5405> 

liariciye Vekaleti mübayaat 
komisyonundan: 

ı., Velciletimiz milıtıbdemini için dikilecek elbiaeltr ile palto• 
\' ?' paıırbjı 18 Eylül 934 Cumarteai günO ••t 15 de Hariciye 
"•ıeiletinde yapalacakbr. Taliplerin ailmua11iai ... ek ve 
~amevi almak Unre Levazım MOdDrllljilne ..... ttarıt5288) 

Vapurculuk 
TUrlc Anonim ••rlletl 

lstanbul Acentalığı 
u ... haa, J elefoa: 2292~ 

Mudanya Yola 
Cum• ArnHıtlu tenuzUh . .......... 
Cumartesi ıünUnden maada her 
tla Kildia)'a ,.._ 2'~e nh· 
........,, ............. Cuma 
Armutlu tenezıUh leferlerini ya· 
pan vapur İıtanbuldan aut 8,30 
da, diğer poıtalar 9,30 da kalkar· 
lir. Tenezzüh poataar ayni (Ün Ar 
-tludan 16,30 da d6ncr. 

l l•tanbul Harici Askeri 
Kıtaat ildnları 

rda lcln 1200 adet t.op 
oeum hamudu 22/9/93' cu

martesi rihU saat 11 de ka-
palı zarfla alınacaktır. Ta
liplerin eartnamesini gör
mek için her giin ve müna
kasasma iştirak edeceklerin 
belli saatten evvel tek
lif mektuplannı Ankarada 

ı 

-
Türk edebigiıtının en giizel 
eserlerinden biri: 

Ayaşlı Ve Kiraclıan 
B k ROMAN 

Ya- • _!!!:..!: 
Kitap Aôlinde çıktı fiatı, elli 
kuru , •'11 geri V AK/1 yurdu 

Bu eserı mutlaka okuyunuzl 
> 

ıatanm.uı •vlcal M•c1ar1uıu • .,...,, J 
1 - Beyoilunda Kltip Mustafa Çelebi mahallesinde Ab-

dullah aôkalında 18 No. la hane. · 
--i1"" s--ıata, Kiprii baflQda F ermeaeciler aollaimda 118 -

118 No. lu dükkan. 
3 - Beyazıtta Emin bey mahalleıinde Beyazıt meydanma 

kal'fl üatüade odaları laa.YI 5. l'fo. 1q dükkln. 
Yııkar uılı cmliJ, 935 aeneai Ma;JU ~etbae Uda 

kiraya verı eceiinden müzayedeye konmuıtur • Talipleri= 
17 /9/934 Pazartesi ıünü saat on bete kadar Evkaf Müdürlü
iünde Vakıf Akarlar Kalemine müracaatlan. (5493) 

M. M. Vekaleti Satmalma J;·,....:-----------------~ 

komisyonu Riyasetine ver- y ozgat jandarma efrat mektebı• 

ıaL f Beşiktaş icra dairesinden: 
.., YUI Kumandanlıjı Mahcuz olup paraya çemlmeıi 

.... Komiaıoaa Jıa.a.. kararlqtınlan hir adet 4764 No. 
~ite . lu Jilk arabaamm dell&liye •• iba· 

.,_ suyu hastanesı için le pul resimleri mütteriaiae ait ol· 
~il ko~ kömürü kapalı mak üzere 19 9 934 tarihine 

"' 9 ahiıeaktır. ihalesi tesadüf eden çarpmba günü saat 
• 934 pazar günü saat 10 dan 12 ye kadar BetilrtaP P • 

llıeyj .: 'l'a1"!8 in pit- dun iıkeleıinde ıatı1acaimdan fa. 

meleri. (5150) 
• • • 

Kmk kalede tiç zabitan a
partımanı inşası ve mevcut 
u. binuınm teBili ile ge
dikli küçUk sabit unat mek
tebinin yeniden Jn1Uı kapa
lı 7.arf usuliyle 11\inakasay• 
konmQtur. thaksi 20 Eylül 
93' perşembe gilnü saat on 
birdedir. Taliplerin şartna
me.sini görmek icln her gün 
ve münakasa.sına iştirak e
deceklerin belli saatten evvel 
tekllf mektuplannı Ankara • 
da M. M. Vekaleti Satınalma 
komisyonuna vermelerL 

(5151) 
• • • ,:ormek üzere her lip olanların 0 ıün ve o aa#te ı. · 

tlıklıda Satmalına zır bulunacak olan IMlllUJ'UDa lllü· Ordu iniç 7000 adet cağ 
1-iro~una müracaatlan racaatları ilin olunur, (Z3I) tor.bası kapalı sarf umlti ile 

t ~ edecekleri temi - ı~---l!9!!İll------~!!!!ltl satın alınacaktır. ihalesi 23 
le lnektuplariyle birlikte sobalarda yakılmak üzere- Eylül 934 puar günü saat 

~ s_ftnü vakti muayyen- 278 ton Leva kömürü a~ık on birdedir. Tallolerin şart. 
"•nalma Komisyonunda mUnakasa ile alınacaktır. namesini görmek için her 

alan. lhalesl 16. 9 - 934 paur gU- gün ve münakasasma işti-
(71) (5'14) nü saat 15 tedir. Taliplerin rak edeceklerin belli saatten 

1 ~ • • • şartnameyi görmek ve ihale- evvel teklif mektuplannı 
· ka Satınalma Komis- ye ietirak için de o pn Sa • Ankarada M. M. V ekilett Sa-

f..~ : analma komtlJeRun la· tmalma komisyonuna ver-
~ .... ~ltnı Kumandanlıiı kı- lunmalan. melerL ( 5152) 

""llll kışhk ihtiyacı için (81) (5415) 

Yoıpt Jıadarma 
tarilaiade ihıle edilen 

kumandanlığından: 

elBnik Banka ı 
Tesis tarihi : t8 8 

5 ermayeıi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezı · IS1 AN BUL 

. Tllrklyedekl Şubeleri ı 

'8tanb•I \ Galata ve 1 tan bul \ iz mir. 
amsun • Mersin . Adana 

V aanfstandakl Şubeleri : 
elAnlk • Kavala • Atlna • Pire 

8i'6mu Buka muameleleri, Kr41di •elUqp'-a. Cari ıa ... p. 
lan k&fadı. Eıbım Ye T abYillt k...a.r icarı. 



' (DÜN ve y ARIN) Tercüme Külliyat. l ------------.... --~ Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali. .. en muhal· 
let eserlerinden seçme kitapların tercümeıi \'e "DÜN ve YARIN 
tercüme küliiyatr ismi altında, yılda muntazam fasılalarla, otu2 

cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kütüphane 
vücuda getirilmesi temin edilmiıtir. En kudretli kıt.faların, 
kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuttur. 

8 inci kitap: 

Ruhi Hayatta Laşuur 

1 Dr. C. Yung -
Fiyatı: 60 

1 Tevzi Merkezi: 

Prof. Dr. M. Hayrullah 
Kurut 
V AKIT Matbaaıı 

BASJLANLAR: 
l - SAFO, Uode - Ha3·dar Rllat 

2 - AtLE ç~mERf, ~Ionıa - t. H. Allıan 

a - '.CİCARET, BANKA ve BORSA, tktıııat doktora 

Mnhll• Etem 

t - DEVLET ve IBTtLAL, J.enln - Baydar Rlfat 

1 - SOSYALIZ.,I: KautıkJ - Sabiha Zekeriya 

ti - Kt1LL1YAT J. RASİN, O. Nazım 

'1 - lŞÇt Sl?\'IFJ lBTJLAU, Lenin - Haydar Rlfat 

100 

100 

'76 

16 

75 
,15 
80 

8 - RUHi RAYATI'A LA.ŞUUR, Prof, YunJ' - ı•rof. Dr. 

)f. Haynıll:ıb 

BASILACAKLAR: 
1 - tSFAllANA DOORU, PJyer Loti - t. H • .4Utan 

2 - KtJLL1YAT J . RAS~ il, B. Nazım 

S - GORIO BABA: Hahak - Haydar IWaı 

60 

Koraı 

.. 
• 
• 
• 
• 
• 

.. 

4 - İLKBAHAR SELLERİ, İvan TürıeniPV - Samlzade Sllreyya 

5 - CF~IİYET, Muhittin 

8 - KAPlTALlZJH BUBR&"il, Profesör Piru - Ahmet Bamdt 

'1 - N ""'lflZI ve KARA, Stanclal, 

8 - tsA: Pariı Ruhiyat mektebinde ~ofe.ör doktor Bine Sanıle - Baydar Rlfat 

9 - C'fll\ : Kropotkln - Ataofla Abmet 

10 - İÇTbtAt KAl'w'"UNLA.R, GJ"f'ef - Rauf Ahmet 
11 

- ÇOCUK DtJŞlJRTENLER H. Gonzalve. Meuuıler - Prot.. Dr, M. Bay. 
nıllab 

12 - S.\.L.Umo, Flobı>r - ı. H. Alişan 
13 - SAı.~ıt SAADET, Tolstoy - t. H. Aıı,an 
14 - VERTER, Göt.e _ A. KAml 

15 - DİZRAELtNtN ltAYATI, A. l\lorua 

1stanbul !kinci İcra :Memurlu- Asliye mahkemeleri ikinci yeni-
ğunda.n: leme bürosundan: 

Mukaddema Denizlide istiklal 
Emine hanım tarafından kocamahallesinde mukim iken halen i-

sr ıabık ıark demiryolları kondok· kametgahı meçhul bulnan tüccar· 
dan Serkiz Kazaryan Efendiye: törler~den Oıman Tevfik efendi 

Osmanlı Bankasının Denizli ale~hıne açtığı boşanma davasının 
asliye hukuk mahkemesinden İs· y~n~lenmeıi eınasmda: mumailey· 
. l . Jd w ·ı· 'b" hın ıkametgahının h I' t" h tısa etmış o ugu ı am mucı ınce . . • meç u ıye ı a· 

zimmetinizde alacağı olan 1824 ı sebıyle. ıla~en tebligat icrasına ka· 
. . rar verılmış oldugv und t tk'k ·· lıra 6.5 kuruıun maa faız ve ma- ı an e ı gu-

sarif ve saire temini istifası için nü olan 7 / l l / 934 Çarşamba günü 
sahsmıza ait ve alacaklı Banka saat 14 te büroda hazır bulunması 
~ezdinde mevcut muhtelifülcins lüzumu tebliğ makaınına, kaim ol
mücevherat ve zinet altını ve sa- mak üzere ilan olunur. (2172) 
ir nakit para tahtı hacze alınmış •n•--••1•"'...,.,_, .... 

11
•

11
-

11
• .... -..._,_,. 

karar verilmiş olmakla hu hususolduğundan icra iflas kanunu • 
nun 103 üncü maddesine t~vfi -
kan tarafınıza: tebliği muktazi ih
bar varakası ikametgahmızın 
meçhuliyeti hasebiyle bu husuı • 
taki tebliğatın ilanen tebliğine 

ta bir deyeceğiniz varsa üç gün 
zarfında ve 934 - 3235 dosya 
No. siyle şifahen veya tahriren 

dairemize bildirmeniz ilan olu • 
nur. (2449) 

DAQA 
BiR.iKT i RE,N 
RAi-IAT-i;'D~~ 

~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

İstanbul üçüncü icra memurlu -
ğundan: 

Galatada Minerve hanında mü· 
hendis Kemal Beye: 

Türkiye imar bankasının zim • 
metinizde 24 mayıs 932 tarihli iki 
kıta emre muharrer senet mucibin· 
ce alacaklı olduğu iddia edilen 
748 lira 98 kuru,un 1538 kuru, 
protesto masrafiyle maa faiz ve 
masraf ve ücreti vekalet tahsili 
hakkında vaki takip talebi üzerine 
mezkUr adrese ödeme emri gönde
rilmişse de bulunmadığınızdan 

yirmi gün müddetle ilanen tebli -
gat ifasına karar verilmiştir. Tari
hi ilandan itibaren yirmi gün zar
fında borcunuzu masraflariyle bir
likte ödemeniz ve itirazınız varsa 
bu müddet içinde istida veya şi -
fahen 932 - 3634 No lu dosyaya 
bildirmeniz ve hildirmediğiniz 

takdirde yine müddet içinde 74 
üncü maddeye tevfikan mal beya
nında bulunmanız ve hakikate 
muhalif beyanatta bulunursanız 
hapisle tazvik ve cezalandrrılaca -
~ınız mezkUr ödeme emrinin teh
IHH makamına kaim olm;:ı.k üzere 
ilan olunur. (2445) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonunda11: 

6772 adet Kondenser borusu kapalı zarfla müoakasası te• 
11 Eylül 934 Salı günü saat 14 

6000 metro iş başılık kirpas kapalı zarfla müoakasası ttt 
11 Eylül 934 Sah günü saat ıs 

rt 
Deniz kuvvetleri için Jüzumu olan yukarda cins ve mi~tdt 

yazılı iki kalem malzeme hi:r.alarında gösterilen güo ve saatle'.11ı 
kapah zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnan:ıe5' 0 
görmek isteyenlerin her gün ve münakasasına gireceklerin de 
gün Ye saatlerde Kasımpaşada kain komisyona müracaatlar•· 

(4860) 

I' Osmanlıı Banka§• 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Lon~rt~ı .. 
f'h5 •. 

ve Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, lra?:J, 1 ·ye 
ve Yunanistan 'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, sur• 

ve Yunanistan'da Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

Sahibi: MEHMET ASIM Ne,riyat müdürü: Refik Ah"'et 

V AKIT Matbaası - İstanbul 


