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Ergani istikrazı ve 
küçük tasarruf Jar 

Birkaç gündenberi memleketin 
her tarafında Ergani dahili iıtik -
r1.zmın üçüncü(C)tertibine ait ka
Yıt muameleıine baılanmıf bulu
nuyor. ETgani istikrazınm en mü
him bir huıuıiyeti büyük ıerma
Yelerden ziyade küçük taıarruf 
•1.hiplerinin istif adelerini temin e· 

. dec:ek bir §ekilde tertip edilmit 
olmasıdır. Yirmi lira gibi bir ta· 
a&rrufu bulunan her vatanda§ his· 
ııelerin küçük parçalara ayrrlmıt 
olması dolayısiyle bu iıtikraza it· 
tirak edebilecektir. Hatta milli 
bankalar tarafından gösterilen 
kolaylıklar sayesinde elinde yirmi 
lira değil, üç bet liraaı olanlar 
İçin biie istikraza kaydedilmek 
Çareleri bulunmuftur. 

Ergani iıtikrazının bu tarzda 
tertip edilmesi fundan ileri ge
liyordu: Bet altı ıenedenberi mil
li bankalatımız tarafından ıu.r· 
ruf kumbaraları ibdaı edilmek 
•uretiyle küçük tasarrufların teş -
\'İk edilmeıi çok iyi neticeler ver • 
mittir. Bir hafta evel İt Bankası· 
nın onuncu yıl dönümü münase
hetiyle netredilen iatatiatik ra· 
kamluı bankaya beter, onar ku • 
ruı koyarak toplanan tasarruf 
&andıkları yek\inunun on iki mil· 
Yon lirayı aı~~ir. 
Sırf .. • - - rrufları himaye ve 
teıvik etmek gayesine müteveccih 
olan Ergani iıtikrazını tertip e-
erkeaı__m0=1•1cj&te ~ ...._ 

lbiyecek bir yekun teıkil eden bu 
türlü tasarrufları nazan dikkate 
~mamak elbette hata olurdu. 

Eaaaen mevcut bankalardan 
hiç biri taaarruf sandıklarına 
Y&tITılan tevdiat için yüzde dört
ten fazla faiz vermediği kü
çük tasarruf sahiplerinin kendi 
llıenf aatları da paralarını ( o/0 5) 
faizi ile beraber (o/0 2) ikramiye
•i olan Ergani istikraz.na vermek· 
te olduğu açık bir hakikattir. 

Mehmet ASIM 

<De.a. ' inen sayrfanm 6 lnrJ •Utununda) 

VAKiT 
gezintisi 

14 Eyliil Cuma 
günü yapılıyor 

Gazetemiz tarafrndan tertip edilen 
bUYiill: deniz cezlnthıl H EylUI Cuma 
stball yapılacaktır. Bopıtlçlnln laarlkul· 
~ gllzeHlkJerJne bakan bir gezinti yf'.rl 
8esllmlttJr. O B&bab Şirketi Hayrlyenln ,1 ntımara1r vapuru gezintiye lttlrak 
edenleri Köprüden ve diğer lskelelerdrn 
alarak ba &t1r.el yere götürecektir. 

Tanmmrı artilltlcrden tertip ı• :lllt>n 
caz 1"9 ll8Z "'apurda , .,. ... ~ıntı .'fl ı lııdti' 
h&lntlye lttirak eck'nlere rdakat flde
~r. Ucuz bir bü.fe temin edllmlttlr. 
~fmırz program bir kaç rtın için
de U&ıı eclilecektlr. VAKiT gnlntlslnln 
lilzeuıtt ve zenglnllğl ancak bu pro .. ram 
11'1Udtlkten aonra IJlce 11ıılq1111.uuk1 r. 
Gezlnu.re lttlrak llakkınr "'eren kuponla· 
l°1lluzın neşri tamamıanmııtır. 
BM~ kupon tophyanlarm ııalıclan ltlbarrn 
-•IClell sonra idaremize mUraat f'Clel't'k 
~ glatermelerlnl ve davetiyeleri· 

ahnaıamu rica e&-rlz. 

.........._ ~vet.Uler beraberlerlndP arkadaı J:-r
-- 'ıdal&M bu arkada§lan lı;:ln 60 
~ mabMl!ncle ayn bir bilet almalan 

........_ """ ela temin ettik. 

' 

Ali Bey, Mühendis mektebi talebesiyle hasbıhal ederken .. 

Nafia Vekili dün Miihen
dis mektebini gezdi 

Ali Bey, talebeyle çok değerli ve 
samimi bir hasbıhal yaptı 

Nafia Vekili Ali Bey Mühendis mektebinde .• 

Bir kaç gündenberi tehrimizde ı temas etmiıtir. 
bulunan Nafıa Vekili Ali Bey, Mektebin bütün muallimleri 
tetkiklerine devam etmektedir. orada bulunmakta idi. imtihan 

Nafıa Vekili Ali Bey, dün ıaat verecek, ikmale kalmıt ve bekar 
on be§te yüksek ~ühendis mek • talebeden de mühim bir kısım 
tebini gezmittir. mektebin koridorlarında ve çalıt· 

Nafıa Vekili Ali Bey, mektep ma odalarında görülüyordu. 
müdürü Fikri Beyle bir müddet 
gÖrii§tükten sonra idari kısımları 
gözden geçirmİ§ ve muallimlerle 

Annesi ba1Jılınca 

Esrar kaçakçısı 

lsmail jandarmaların 
elinden kaçtı 

Dün sekiz numaralı lbtiaas mah
kemesinde bir hidiae olmut ve muha
keme edilenlerden lsmail ka~nuıtır. 
Esrar kaçakçılıimdan maznun olarak 

ve mevkufen muhakemesi yapılan 

Mustafa, Tahir, Riza, İsmail, Sala -
hattin, Şaban, Vasil, Vehbi, Mehmet, 

lamail ve Saliha Hanımın duruıma
SIJlll sekiz numaralı ihtisas mahkeme· 
sinde batlanmıttır. 

Dünkü duruımada vakayı takip e
den polisler f&hit olarak dinJenmitler 
ve maznunların sabıkalı olup olmadı • 
iı tahkik edilmek üzere muhakemesi 
ba.tka güne bırakılmııtır. 

Altı yedi jandarma araaında neza· 
rethaneye ıötürülen on maznundan 
l smailin an111esi: 

- Biz eanaf adamlanz. Bugün ka
zanır bugün yeriz! 

Diye bajumağa batlamıf, kendi -
sini kaybederek bayılmıtbr. Herkes 
kadının bqına kotuımuf, ve bu ara • 
lık kantıklığı fıraat bilen lamail de 
kaçmıtbr. 

lsmailin batı, ayaiı çıplaktı, arka
ıında yalnız bir yelek. vardı. Şiddetle 
takip edilen lsmailin bugünlerde gene 
polisin eline düteceii muhakkaktır. 

Muallim Nurettin Münşi Bey Nafia 
Vekilimize izahat veriyor ... 

Vekil Bey, muallimler odaıın· 
da, . bütün talim heyetiyle tanıta· 
rak, onlarla hasbıhal etmit, mek· 
tebin ihtiyaçları üzerinde konu • 
ıulmuıtur. 

Yeni bir ,ube 
Yükıek mühendis mektebine 

bağlı bir "Telgraf, telefon ve tel· 

(Devamı 10 ncu tıayıfanm 1 tnct 80tuııuncıa 

Sıcak 36 dıerece! 
Dört gündenberi lıtanbulda 

gene sıcaklar hüküm sürüyor. Ha· 
raret dereceıi dün 36 ya kadar 
çıkmııtır. Rüzgar mütehavvil es
mittir. 

BELEDİYE 
intihap encümenlerine 

kimler seçildi? 
Belediye aeçimi faaliyeti devam e· 

eliyor. Mahallelerden seçilen murah -
haslann kaymakamlıklarda toplana • 
rak intihap encümenlerini seçtikleri . 
ni yazmıttrk. 

Kaymakamlıklarda tetekkül eden 
intihap encümenleri azalannın isimle
ri tunlandır: 

Fatih kaymakamlığında: Necati, 
İhsan, lsmail, Mehmet, Ihsan, Şükrü, 
Mehmet Sırrı, Samih Fethi, Hamdi 
Beyler. 

Üsküdar kaymakamlığında: Mu • 
harrem Naili, Celal, Sami, Ahmet Re
fik, Mazhar, Cemil, Mehmet Ali, Mus
tafa, Hüseyin Beyler. 

Beıiktaı kaymakamlığında: Kıy • 
met Hanım, Hükmi, Arif Ihsan, Feh
mi, Hikmet, Muhittin, Şevket, Ethem 
Akif Beyler. 

Eminönü kaymakamlıiında: Hacı 

Recep, Hasan Fehmi, Baha, Hamit 
Hasan Basri, Mehmet Ali, Haaan Şa
kir, Kazım, Fazıl Muhsin Beyler. 

Beyoğlu kaymakamlığında: Naki
ye Hanım Kadri, Mustafa Faik, Ha
san Sadi, Naci, Nail, Celil Sait, Na -
zım Hamdi, Hulki, İsmail Hakkı Bey
ler. 

Sanyer kaymakamlığında: Yeni 
mahalleden Ali, Sarıyerden Kazım, 

Büyükdereden Hayri, Kireçburnun -
dan Aptullah, Tarabyadan Ahmet, 
Yeni köyden Hamdi, Kemerburgaz • 
dan Sadi Beylerle Emirgandan Hü • 
aamettin Paıa. 

Celil Bey, Haci Recep Bey .. 

Ethem Akil Bey, Hüsamettin Pap 
İntihap encümenlerine seçilenlerden 

bazıları ... 

lubisar ve Göluudan Sedat n Muh • 
tar, Kanlıcadan Şevki ve Ragıp, Pa
şabahçeden ve l ncirköyden Rifat ve 
Yusuf, Beykoz Yalrköyünden Aptul • 
lah ve Tevfik, Anadolukavaitndan 
Hulusi Vakkas Beyler. 

(Diğer kazalarda seçilen intihap 
encümenlerinin isimleri henüz vilaye

~ ~ =bmlıfnula: Anado-
~--4 .. •-.wı-.. ...................................... ____________ __ te bildirilmemiıtir.) 

Jlctıaat Vekili Cel8.l Beyin Marmarada segahaiı 

Kotra segalıatine lıazır
lık ve qola çıkış 

-2 
Mahmut Bey anlatıyor: 

- Celil Beyin ata bindiğini 

ve at ıporlarına meraklı olduğu· 

nu biliyorsunuz. Celil Beyin de· 
niz ıporlarına da merakı vardır . 

Benim deniz ıporları ile alakam 
olduğunu bildiği için ötedenberi 
birlikte bir kotra seyahati yapma· 
ğı dütünürdü. Fakat buna fırsat 
ve imkan bulamazdı. Şimdiye 
kadar yaz mevsiminde yaptığı ta
tilleri çokluk muhtelif yerlere se · 
yahat etmekle geçirdi. 

(Devamı C Dnrü ıııayrfanrn J tnct .O tununda) 
Celil ve Mahmut Beyler kotrada 

Kız San'at mekteplerinde 

Yeni teşkilat yapıldı 
Orta mektep mezunları hangi sınıfa alınacak? 

Sel~uk Kız san'at mektebinin bu seneki mezunları 
mUdUrlerile birlikte (Yazı•• Sinci aaylfad•) 
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Mensucat_ amelesinin grevi 
Grevin ehemmiyeti an- 1 Zagrep 
Cak yarın belli olacak! 

Kumandan T emelis bir 
mektup gönderdi 

Tekmil zabıta ve askeri müfrezeler 
seferber edildi. Müsademe/er başladı 
Nevyork, 2 (A.A.) - Men.su- 1 muhabiri, grevcilerin sayısını 

cat aana~ii icra komitesiyle uzun 1850 bin ile 1.500.000 arasında 
boylu muzakerelerden sonra, M. tahmin ediyor. 

~.orm~n, vaz!yeti.n de~.iş~cdiğini / yarın, Amerikada yortu gü -
ıoyleymce, grevın onune geç- nü olduğundan grevin ehemmi· 
mek ümidi kalmadığı anlaşılmış. yet ve azameti salıya belli olacak
br. 

"Havas,, muhabirinin kanaati· 
ne göre, Amerikada mensucat a • 
melesinin grevi, 900.000 ameleyi 
itıiz bırakacal,tır. Bunlardan 
beı yüz bini pamuk, iki yüz bini 
yün, iki yüz hini de ipek işliyen 
ameledir. Patronlar ise, amele
den ancak yüzde on betini greve 
ittirak edeceğini ve fabrikaların 
salıya açılacağını söylüyorla. 

Her iki fikrin de mühalagalı 
olduğu anlaşılmaktadır. Grevci 
amelenin nisbetini tayin etmek 
güçtür. Son dakikada, grevın 
cumartesi gece yarısında ilam 
muhakkak görülüyordu. Grevci· 
ler, herhangi bir kııkırtma hare· 
ketine karşı, intizamı ve inzıba
tr korumak üzere onar kişilik 
müfrezeler. te§kil etmişlerdir. 

Diğer taraftant Deyli Telgraf 

tır. Lakin, bütün Amerika mat· 
buatr, bu başlamakta olan grc· 
vin, harpten sonraki sanayi tari • 
hinde en vahim bir mesai ihtilafı 
teşkil etmekte ve kalkınma ese · 
rinin temellerini tehdit eylemek • 
te olduğunu daha şimdiden kay -
detmektedir. Fikirler pek ziyade 
gergin olup, karışıklık çıkmasın· 
dan korkuluyor. 

Memleketin tekmil zabıta kuv· 
vetleri ile bazı asker müfrezeleri 
her ihtimale karşı seferber edil· 
miş ve göz yafartıcı gaz bombala· 
riyle teçhiz olunmuştur. Daha 
şimdiden, grevin dündenber.i i • 
lan edilmiş bulunduğu Georgia, 
Alabama ve cenubi Karolin hava· 
lisinde ağır hadiseler çıkmıttır. 
Polis, silah kullanmağa mecbur 
olmu§tur, bir kiti ölmüf, birçok 
killlseler yaralanmıştır. 

işkence yapılan Sovyet 
memurları tahliye edildi 

Kabarovski, 2 (A.A.) - Tas rek gayri insani işkenceler tat • 
ajansı bildiriyor: bik ettiklerini Japon sefirine bil· 

Harbinden alınan malumata dirmiştir. M. Stomonyakof bu 
nazaran, .Japon jandarması ta • memurlardan biri tarafından 
rafından tevkif edilerek isticvap j Harbindeki ceneral konsolosa 
esnasında İfkenceye maruz tutu- şahsan vaki olan bu tebligatmt 

lan iki timendifer memurunu tah· Çin fark şimendiferinde tevkif e· 
Jiye elmittir. Bunlara itkence dilen memurlara yapılan işkence· 
yapıldığı doktor muayenesi üze • lere dair olarak matbuatta çıkan 
rine 29 ağuıtosta tutulan iki zabıt çok fena haberleri teyit ettiğini 
varakasiyle sabit bulunmaktadır. ilave etmiştir. Bu işkenceler, 
:Yaralan ağırdır. tren yoluna yapılan müteaddit su· 

Sovyet hariciye komiser 1 ikastları guya bizzat kendilerinin 
muavininin protestosu yaptığını memurlara "itiraf,, et· 
Moskova, 2 (A.A.) - 31 ağus- tirmek içindir. M. Stomonyakof, 

tosta Japon sefiri M. Oto Harici- Sovyet hükumetinin emriyle Man-

Balka~ olimpiyadında 
beşinciliğe indik 

Zağrep, 2 (A.A.) - Bugün 
Balkan oyunlarına devam olun • 
muş ve aşağıdaki neticeler alın • 
mıştır: 

"Türkiyede g·ördüğüm hüsnü kahul 
diğer menıleketlerde gördüklerimin 

fevkindedir ,, 

400 metre elimil\atuvar: 
1 grup: 1 Passi Yunan 52 aa· 

niye 3/ 10, 2 Nikhazi Yugoslav, 
3 Novakof Bulgar. 

Ankara, 2 {A.A.) - 24 Tem· · har olmaklığımıza rağmen, bize 
muzda lstnnbulu ziyaret eden kar§ı ibrnz buyurulan hüınü ka • 
Yunan hava filosu kumandam bul ve muhabbetin bunların ço• 
kaymakam Temel is, ikametleri fevkinde olduiunu saklıyamrya • 
eenasında Türk Tayyare Cemiyeti cağım. Bu da birbirini takdir 

2 grup: 1 Y orda§ Romanyalı, 
2 Bançof Yugoslavt 3 Posopuloı 

Yunan. 

tarafından haklarında gösterilen ve mütekabil hürmet hi11inirt 
iyi kabulden dolayı Tayyare Ce- kalplerimizin derinliklerine kadar 

400 metre final: 
1 Yugoslav Nikhazi 51 saniye 

p/ 10, 2 Yunanlı Passi, 3 Pan • 
çof Yugoslav, 4 Yordaş Roman· 
yalı, 5 Yunanlı Topofulos, 6 
Bulgaı· Novakof. 

Yunan usuliyle disk atma: 
t Yunan Filos 40 metre 0/ 1, 

2 Yugoslav Kleut, 3 Yugoslav 
Narançiçt 4 Bulgar Gançeft 5 
Yunanlı Pikiotis, Türk Veysi. 

Manialı 11 O metre eliminatu • 

var: 
1 grup: 1 Yunanlı Mantikas 

15 san, 2 Yugoslav lvanoviç, 3 
Spcriant Romanyalı. 

miyetine §U teşekkür mektubunu 
göndermİftir: 

"Yunan tayyarecilerinin gerek 
Türk Tayyere Cemiyeti ve gerek 
misafirperverlik hissi diğer mem· 
leketlerin fevkinde olan Türk 

milleti nezdinde mazhar olduğu 
hüınü kabul cidden kardeşçe olan 
misafirperverlikten dolayı en sa· 
mimi teşekürelerimi takdime ve 
1atanbulda geçirdiğimiz zaman • 
ları gerek benim ve gerekse ar· 
kadaıları.m için unutulmaz daki • 
kalar olduğunu arzetmekliğime 
müsaade buyurunuz. 
Gezdiğimiz diğer memleketler· 

de hararetli hüsnü kabule maz • 

~ 

kök salmış olduğunu ve Türk -
Yunan dostluğunun istinat ettifi 

temellerin ne kadar saflam bu • 
lunduğunu isbat eder. 

Türk ve Yunanlılann bir çok 
müşterek hassaları haiz iki ırk 
oldukları ve hakiki kardqleri gi• 

bi ya,ayabilecekleri hakkındaki 

evveldenberi mevcut kanaatimi, 
cereyanı hal ile tevsik fırsatını 

verdiğinden dt>layı cenabı hakka 
teşekkür eylerim. 

Tiir1
• 1 ayyare Cemiyetinin 

mulıt.~ı em azalarına hürmrt ve ,, 
şükraT'la t"rn• arzeylerim efen• 
dim. 

2 grup: 1 Yugoslav Burato • 
viç 14 8 / 1, 2 Yunanlı Skiadas, 
3 Türk Sdat. 

Aydın müstahsillerı Başvekile 
·rapor verecekler Manialı 110 metre final: 

1 Yunanlı Mantikas, 14 saniye Aydın, 2 (A.A.) - Aydın İn· 
8(10, 2 Yugoslav lvanoviç, 3 cir müstahsillerinden p\i,,f.ük bir 
~peri~nt, 5 Türk Sedat, 6 Yu • ekseriyet Fırka salonl.!Dda topla· 
goala v Bradoviç. narak fiyat dütüklüğü hakkında 

Yunanlı Mantikaa yeni Balkan uzun boylu görü!omÜ§lerdir. Top· 
1 

rekoru yapmı§tır. lantr geç vakte kadar devam et -
1500 mtre 1 Yunan Georgako 

pulos 4 dak. 10 san, 8-10, 2 Ro· Adil Bey lzmire 
manyalı Menas, 3 Yugoslav 
Grevs, 4 Yunanlı Çukalas, 5 gidecek 
Yugoslav Gorsek, 6 Bulgar Pe • Ankra, 2 (Hususi) - Güm· 

gof · rükler ve inhisarlar vekaleti müs· 
Çekiç atma: 1 Yugoslav Ste • tef arı Adil Bey çarıamba günü iz. 

tisnik 48 metre 99t 2 Yunanlı k 
mire gidecektir. On beş gün a • PE"tropulos. 3 Yugoslav oyiç, 4 
dar lzmirde kalacak ve gümrükle· Yunanlı Dimitropulos, 5 Roman· 

yalı Friç, 6 Türk irfan. ri teftiş edecekitr. Adil Beyin lz-
4X 100 bayrak yarışı: mirden lsatnbula geçmesi muhte-

l Yunan takımı 43 saniye 6 / 10, meldir. 

2 Yugoslav takımı, 3 Romanya Kütahyanın 
takımı, 4 :Y-ürkiye takımı, 5 

mİft neticede Başvekil ımet Pa• 
şa J-la~retlerine bir, rapor ta~.şlj • 
mine karar verilmiştir. 

Diğer incir mıntakalaıında d4 
müstahsiller toplanarak piyata 
vaziyetini tetk=k etmeltteclirler. 

lzmirde pehlivan güreı· 
leri yapılacak 

İzmir, 1 (A.A.) - Himayoi 
Etfal Cemiyeti idaresinde olmali 
üzere tehrimizde eylulün yedinci 
ve dolfozuncu günleri Türkiye 
baş pehlivanlık müu bakuı yapı• 
lacakhr. lstanbuldaki profeayo • 
nel şampiyonlar da ayrıca yapıla• 
calc alafranga müsabakalara itti · 
rak edeceklerdir. 

Vasıf Bey 
Bulgar takımı, 6 Arnavut takımı. kurtuluşu 

Sırık la yüksek atlama: S A f 
ye komiser muavini M. Stomon • çurideki Japon memurlarının hu 
yakofu ziyaret ettiği zaman, Sto • hareketlerini protesto etmiş ve 
monyakof, 22 ağustos tarihinde Japon hiikumetinin şiddetli ted· 
Harbindeki Japon jandarmasının birler ittihaz etmesine intizar ey· 
iki Sovyet memurunu tevkif ede • lediğini bildirmiştir. 

1 Rn!gnr Doçef 3 metı·e 90, 2 Kütahya, 2 (A.A.) - Dün Kü· ovyet alim'en şere 1 ne 
Yusıanlı Andrapuloa, 3 Roman· tahyanın kurtuluş günü idi. Meım· bir ziyafet verdı 
yalı Biro, 4 Yunanlı Pavlos, 5 leketimiz on iki yıl evvel bugün Moskova büyük elçimiz Vaıı 

Ziraat Vekili Karstan Erzuruma geçti 
Erzurum, 1 (A.A.) - Ziraat şam saat yirmi dörtte refaketle

vekili Muhlia Bey bugün Karstan rindeki zevatla birlikte şehrimize 
Erzuruma gelmi§ ve Hasankale • dönmüşlerdir. 
den merasimle karşılanmıştır. Vekil Bey mıntakanın vaziyeti 

Kara, 1 (A.A.) - Kağızmanda zıraıyesi ve bilhassa orman ve 
meyvacılığı ve Tuzlucadaki baraj baytar işleriyle yakından alaka • 
ları tetkik etmek üzere giden zi- dar olmuşlar ve köylülerin dilek
raat vekili Muhlis Bey, dün ak • . !erini d;nlcmişlerdir. 

' Sofyada iki bomba patladı 
Sofya, 2 {A.A.) - Bulgar a- Bunların sadece nümayiş için ko· 

jansı bildiriyor: 
nulduğu ve hiç bir zarar veya İn· 

Sabık harbiye nazırı ceneral 
sanca zayiat gayesi kastedilme· 8a.lra.rci1~! ile ~tabık erkanı harbi-

ro 4\Um ceneral Marinkofun 
t.alıçoieride liri bomba patlamı~
'~ dı hiç bt: za,-ia t yaı•in~uuttır. 

diği anlnşılır.aktadır. Esasen her 

iki ceneral de Sofyada değiller • 
dir. 

Yugoslav Kallay, 6 Türk Hay • aydınlığa kavuımu§tu. Bu mü • Beyefendi, Tiirk o :li Kurulta 

dar. nasebetle ilk kurtuluş harel<etle • münasebetiyle memleketimize ıel 
Üc adım: rini temsilen ve her sınıf halkın aıif olan Sovyet dil bilgisi ilimlr 
l Yunan Terakia 14 metre 12, iştirakiyle büyU.k bir merasim ya· rinden Profeıör Samoiloviç v• 

2 Yugoslav Nikhazi, 3 Nikociç j pıldı. Gece Fırka bahçesinde Profesör Muaçalilos şerefine bll 
Yugoslav, 4 Türk Pulyos, 5 milli ve mahalli oyunlar ve her gün Park otelinde bir öile ziya 
Bulgar Panayotuf, 6 Tiirk Selim. türlü şenliklerle bu güzel yıl dö • feti vermitlerdir. 

Marn ton koşusu: niimü kutlulandı. Bu ziyafette profesörlerclfP 
1 Yunanlı K:ryakidis 2 saat 49 --- - başka Sovyet sefareti maalah; 

dak.. 2 Yugoslav Sporni, 3 Yu- dır. güzarı ile Roma Büyük e~ilİ ~ 
goslav Starman, 4 Romanyalı Mi.1sabakalardan ! Onra Yugos· seyin Ragıp, Türk Tarihi Tetfcl~ 
GalH. 5 Bulgar Fingarof. 6 Bul· lav federasyonu reisi bir nutuk I Cemiyeti Reisi Akçura oilu ~- • 
gar Haralandiyef. söylemi! ve neticeleri il~.n etmiş· suf, Türk Dili Tetkik Cem~ 

Bugün yapılan müsabakalarda tir. Yugoslnv kralını temsil eden Başkanı Saffet, Bolu mebulu fr 
Balkan olimpiyadı bitmiş ve ni • Ceneral Tokiç bu nutka cevap lih Rıfkı, Türk Dili Tetkik~· 
h tasnifte milletler aşagi daki pu· vererek Balkan oyunlarının b:tti· miyefi katibi umumisi lb,.ı.'111 
vanları ve dereceleri almışlar • ğini bildirmi' ve biıinci gelen Necmi, Maarif Vekaleti ~ 
dır: 1 Yunanistan takımına kral tara • terbiye reisi Ihsan, teftit ...,.U 

B;rinci Yunan.~a~~n -~64. ;kinci ı fın .Jan vazolunan kupayı alkışlar reisi Avni, Yüksek tedrisat UOl0111 

Yu~oslavya 155. uçuncu Roman · anımda teslim et::niştir. fu ak • müdürü Hamit, mesleki aedr__, 
ya 62, dördüncii Bulgaristan 33, şam terb;yei bedeniye nazırı tara· umum müdürü Rü,tü, ~yat 
be,:nci Tiirkiye 32. altmcı Arna· frndı.n l\lletler §erefine bir ziya • müdürü FaikReıit Bey]er buhllıc., 
vutluk 7 derece puvan almıtlar • fet verilecektir. (A.A·) 

• 
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'Memurlara 

iyi örnekler 
Dabili1• Vekileti tarafından D 

te tnemurlanna kanun helnmmdlm 
.. icl.,.. iliml.-i halmnmclaa .. ı.u
........ için im mecmua nevecJilirı 

idare Meemaau .. 
Ba 11111C111-.,., olnsı ken dildıate il· 

,. tlei..U malaaleler )'umda IMmlar
.. daha ehemmiyetli, daha 90lc Jaa. 
htt. -. .... p1en V.wı.t kuvJa.. 
._ ....._ Ba ..... ilk ı.katta sö-
11 Gatlae çelwnea, laattl aJika WJe 
~ - halde clelildir. Oka
,_.._. aabrlar ,.........: 

11zmir Valial Klmn Pap viliye
tln uımunr l§lerinde cöriilen deferll 
"e verinJU mnaisinden, Antalya vali
tl NazifBey belediye ve kay lcanunu
laun tatblkindetri himıetinden, Balı --.ir valisi Salim Bey danmhk boğa 
Uıtiracmı temin ve ufJrcıbpı tekl • 
"61UncJeki hinnetlııden, Sinop valisi 
.\bdillhalik Bey halk aıhhatinin ko -
l'Urırnasr için vaki otan mesai ve mu
._ffakiyetinden dolayı allkadar vekl
~erce takdir edilıniılerclir. 

Bu halMrleri olmclalrtan aonra iten 
tr..di heuılmna aniadim. 

Bu 1eYİllmml filin nli heyi, falan 
lali P•taJt falan velıllet taltif etmit 
.,. •eilldir· 

TaWi laeDim ...-......,. w,.~ 
'-' ...._ pkanmslDUS. $Mai sevinç
lerin Jfacl.i liua obaych talcclir ecli· 
lea.lere birer mektup yuarclr:n. 

Hop ıiden cihet idare iıl..UU. 
ibea'ul makamlarea miuaa TUJ'Uhnıiaf 
obnaıınm bu vesile ile ha~f 
~ ..... 

İdare ve kontrol WrW.ı.in müt...._ 
4İfi gibi olmak iktiza.eder. Bunda tlP
he Yoktur. 

F alrat .- Wlirainiz ki, Qemanlı 
icl.reciJiii •dece iclani ~ 
~tti. O.mail .... JWnin ftlil.t
...... w liı&mat nnniı olduğunu 
1-.hrllmalı epeyi mütkiJdiir. Hw ft• 

• ..... 1a1wıq. ... 
'ftZİyet 

idi. Bu premipsiztik 'ri-
1&,.tlerclen nahiyelere, hatti köy ida-

:l 

Nerine kadar airayet etti. Ve idari!-

-....Wlr i~ memurlann iyi ~ 
ti. .._.jileri çok clefa hoıuna iıliyen 
lılt Yel ••iiı meal halini alırdı. 

Bau ... tran,llchktan doian va-t:- Wlti ...Uere Mhip olanlar ...... 
L.Bir çolr --W1irim ki,, .. ., ... 
.... : I 

" - lıi ile lrötl, php ... phfl'll-
,... •yut ...... i,.." ... Wi. 

lı ıörmek itti,en memurlana .. 
~Jeti Otmanh idan maatıkmm ta· 
... wr neticuiym. 

.... De ..ıiahı takdiri, bir lrapmn 
"..:&ı.t amlae ahnm'f oım.lan o .. 
..._.... idareciliiinia artdc tarihi - fili 
"1iae IWiilai an1ab7or. Takdirlerin 
..... ti pılqmak hti,.. pnç .... 

~ İçin ~ ıüzel ltir örnek ola· 

Sadri ltem 

Doktor Cemal Bey 
• Birkaç pa nel Anbraya ait· 

&.it olan C. H. F. Tillyet iclare 
;r"eti reiıi Antalya mebuau dok .. r Cemal Bey dun nıbahki treD" 
..,tehrimize ıelmittir .. 

a 

Haliçin dolan yer-ı 
leri temizleniyor 

Halicin KunnP4ta iıkeleıi ci· 
•arı ıon ıenelerde ı'cumıpafa de
reai ve lllmunm yıldığı moloz· 
larla dolmakta idi. Bu bal birkaç 
ay evel f arkedibnit, ıedikli mek • 
tHİDİn önünün taaabıiyle çamur 
haline ıeldiii Jôrülmiiftü. Bura· 
da kayıklar ifleclilhıden temiz· 
lemneıine karar verihnit bu it için 
Halice ıelmit olan tarak gemiıi 
dün iıkele önüne yaklqmqtır. 
Tarak ıemiıi birkaç süne kadar 
faaliyete 1'atlıyarak burumı te· 
mizliyecektir. Haber aldığımıza 
ıöre Halicin muh~elif yerleri dol .. 
mut 'bulunclufundan tarak gemisi 
buraları ııruiyle ve mümkün ol • 
duiu kadar temizliyeeektir. 

Dijer taraftan Halicin ~ 
kıaımlarmm dolmuı üzeriae va • 
parlann itliyemez bir hale leldi· 
iine dair, ticareti ~iye mü· 
dürlüiüne Hal~ ıirketince bir 
müracaat ~dmqtır. Bu müra • 
caaU. Halicin dolan ~~ann· 
.W Ukeleleri, f~• kaldı· 
racağı bildirU•~· 
Mür~t lktısat vekaletine 

bildirihilıttir • 
Dlfer taraftan bir fen 'heyeti 

de, Halicin bu lasımlannda is • 
kandil yapmq Ye ıeçen senelerle 
ı... Mne arumdaki dolp farlam 
tesbit ~.. Bu tetlnkat neti • 
cesi de bir rapoaıla, ikbaat wılla.• 
letine bildirilmlfiW. 

ilk mektepİ~rde 
ilk mekteplerde talebe kaydı • 

na 15 ey1ilde bqlanacaktO'. Ve 

Leh izcileri 
Romanyadan kayıkla 

geldiler 
Şehrimize, iki kay,kla 1>1l do -

kuz Leh izc:iıi ıelmittir. izciler, 
Lehiıtandan Romanyaya inmiıler 
ve oradan kayıklara binerek Ka .. 
radeniz yoluyla ıehrimize ıelmit
lerdir. 

izciler, timdi Yeniköyde 'bu • 
luıunaktadırlar. 

Bera'berlerinde Lebiıtanm es • 
ki payitahtı Rakan tehrinin bü • 
yük bir albümünü hediye olarak 
getirmitlerair. Bu albümü İstan
bul valiıine verecekleTdir. 

Dokuzuncu jhtisas mah
kemesinde mahkum 

olanlar 
Eroia-.tmaktan ıuçlu olan A· 

rap 'nun doıtu Arap Paki· 
••bir sene hapae "200 lira ain' 

Bir sandık eşya 
25 kuruşa! 

Fatihte Hanife Hanımm evine 
ıirerek bir sandık 91ya çalc:lıiı 
iddia edilen ffil~ muhake
me.ine dün ap cezada bakılmıı. 
Bazı phitler dinlenmittir. 

Hüseyin, hırıızlıia itiraz etme
mif, yalnız isnat edilen aandıiı 
kırma ıuçunu iılemedifini söyle "' 
mittir. Maznun: 

- Çaldıiım e,yalan yirmi bet 
kurup. sattım. Açtım. ekmek 
almak için ıitmiıtim. Kimse bu • 
lamadnn açıkta buldujum etyala· 
rı çaldım, demitlir. 

Muhakeme Hanife hanımııı e
vinde yeniden ketif yapılması ve 
bazı ıabitlerin ıetirilmeıi · için 
kalmııtır. 

Maslak faciasının 
muhakemesi 

Maslak yolunda otobiıle çar • 
pıf&n ve üç kitinin &lümüne ıebe-

para cezaıma mahkam olmuttur. Al biyel veren otomobilin ıoförü • 
- -o- ber Tara.p.no Efendinin muhake-

Fransız denizalh gemileri me1ine dün alır ceza mahkeme • 

gidiyor ıinde devam edilmiı, çaiırılan 
Bir haftadanberi ıehrimizde tahitler ıelmemit olduiundan po

bulunan iki Franıız tahtelbabiri lis marifetiyle getirilmeleri için 
·buıün ıaat 22 de limanml'ızdan 

1 
mulaakeme. batka bir ıüne bıra • 

ayrılacaktır. lolmqtır. 

........................................................................................... 

Çarşamba biçki ihtisas mektebinde 

.... ~...,,.. ... .-... ~----~ı 
deY~&tl~. 

Bu .aene ilk mektepler ilk t• 
rinin birinci tünü açılacaktır. 

-o--

Lise ve orta ınekteplerde 
LU. Ye orta mekteplere talebe 

yuımı devam etmektedir. Şimdi· 
ye kadar liıelere Ye eberiai orta 
mekteplere olmak üzere bin bet 
)'is ~ talebe kaydedilmek 
için müracaat ..-ittir. Bu müra • 
cutin çokluiu llola~MiJ:le bir,ok 
mekteplerde fazla tubeler açıla • 
caktır. 

Belediyef er bankası 
Belecliyeler hanlıuı aenelik 

ftoplanbıım busün Ankarada ya • 
pacakbr. Toplantı \çin muhtelif 
belediye reisleri ~Dkarada top • 
lanmıfbr. latanbul vali ve. bele • 
diye reiıi Muhittin Bey 'bugünkü 
toplantıda bu1unacak, yann ve • 
ya ahür sün tehr;imiz• dönecek • 
tir, 

F atibte Carf&!Dbadaki biçki 
ihtisas meketblnin ıenelik. serıisi 
dün eçı~ıtbr· Açılma merasi • 
minde birçok davetliler ve gaze
teciler bulunmuıtur. Meı-uim 
halk fmıUi •laiye reiıi doktor 
Hale.i ~ Beyin bir nutku 
ile 1Jatlamq, 'buna talebeden Me
diha hannla- ce9'P vermittir. Son
ra HulGıi Bey ıerainm bulunda • 
iu salonun kapıundaki kurdeli. • 
fi kemıif, ıerıi ıezilımittir. Bu 
sene mekt-..ten yirmi hanını me • 
zun olmuttur. 

Bıı ıeııeki mezunlar; MüneY-

Yer, Müterref, Şülcan, Firuze, 
Lütfiye, Hikime, Nevzat, Sali
ha, Nuriye, Hidayet, Sabıha, 
Muaazez, Semiha, Senet, E· 
mine, Zihniye, Neriman, Naime, 
Nariye hanımlardll'. Huaual ltir 
teıekkül olan Çarp.mba biçki ih • 
tİl&I mektebinin 50 tale'beai Yar

dır. Yedi sene zarfıada 110 me: 
zun vermittir. 

Talim ve terbiye heyeti 
Hayriye, Vedia, Mediha hanını• 
lardan mürekkeptir. Resmimiz bu 
seneki mezunları ve talebe ha
nmılan ıösteriyor. 

Varol Ali Bey 
- Beyuide kaç para? 

- Oç otuz para. 

- Dört buçuk veri1ordam, otu.• 
pena kinm var. 

...... 
- Fatihe kaç para oldu? 

- Sekiz otuz para. 

- Ali! .. Oç on para karlıyım. 09 
on para da dönüt, altı IMiçuk ecler. 
Aya fti dok .... bet cehe kabyar • . ,,. . 

Eylwün lııiriaden beri, tramuyıa.. 
da batti meclitlerde bu veya buna ,.. 
km muı...vereler duyuyoruz. Senelerı
den beri, Ji1ec:eii ekmek parumcla 
fazla 1Mr paraJJ, TT&mvay firketinia 
kuairna yatıran halkm hiç ıiiphe yoli 
ki, Jizi sildü. 

Altı llupk kurut deyip aeçanİJe • 
1im. Bir kilo ekmek paruıchr. Uç ki· 
tilik bir ailenin bir sünlük nafakası • 
dır. 

Fakat buıün, Nafia Vekilimiuı 

Var ol! Di1e can va ıönülclen ı..,m. 
nınnm ielMbi hu halamdan d.ıDtUr. 

itiraf edelim ki, bizde ecneW pn.t 
hakimiyeti, ecneW ıirket tafra n ca
b.sa, ecn.W tirket uasbaplıiı, sanki 
kapitiilb)'cmlar kallanamiı laİllİnİ ... 

1aadımuJor mıych? ... 
Terkoı bir dertti, Tramvay tirk .. 

\ine bqün söz ıeçirebildik. telefOll 
bir mettir. 

ltiraf edelim ki, eeneW tirket!er, 
"Umumi menfaate bimnet" diıturaM 
•'kenmize bereket" tekli• kopp, 
meydan oku1aralr, dilediklerini yapı • 
yorlar, adeta "Hariç ez memleket" 
imtiyazına sahip imiıler 11Di hareket 
ediyorlardı. 

Şirket kapdUmda, hallan fiüytıt 
mercii yoktu. Bir ecnebi firket kapı· 
caıı, en ,Usck bir Türk efendisine ka
fa tutmalı, umumt müdüriinin ı•Y • 
relkefliiinclen kuvvet alarak, kendiee 
tiar edinmiıti. 

Bir ecnebi ıirket m\idiirii. ..ki ..._ 
mlerin lnsiltere de•leti fahimeıini 
t....U ecı,.ı »efiri ııbi. bir tmr ~-
~ 

EcaeW firket!.r liıomi....qi. Wr 
kol'kulak halini ahmtb. "Şirketleria 
...ı kirası diye alchiı paralar halkı 
aoymakhr!" diye feryat ederdik. 

Yiziimüze plerlerdi. 

" TramvaJ dt:retleri pahalıdır. t .. 
tanhul halkı 1tu .,....,., .,~ dire ...,....... .. 

O.dek IMikerlerdi. 
Ve hizi am üea, aul ainirl_. • 

na IMa: Ecnebi ıirlretlen 1Nr .. , po 
......,... ....... Olihln lliı .. >' yapı • 
1-u, IÖil ıeçirilemez IUIJor ftt 
Neclen?.. N~in? Diye hirWrimize ... 
nıyor, nrecek cevap ~ 

Tramvay ücretlerinin imnetiJfe 
ımcldi kazancomz olda. Fakat__. 
vi kazancana çok daha lrii,&ktiir. 

Anlatıldı ki, ecneW tirket ..... 
teri; etki devirlerin lnglltere ..&rl 
deiilm. Ellerinde "Hariç • ....ı. 
ket" İmtİJUI yoldur. ~ dİa
lmaeie, itteclijimizl ,..,....p mec • 
hunhırlar. 

1 E,.tUI ıinii, kapitülia,..ı.. 
kalktıtı ıün kadar seYİDclik. 

Var ol Ali Beyi 

seı1m1 met 

DEHRf Efendi Nası I GörQvor? 

••• MahalleiDizde radyo yok... da ebildi.,. cadeledea mahYolclum-
1 

. . . Çok tükür ıokakta patırdı 1 . . . F abt IJen aGrültü ile 



styahati 
~ (Bq taratı ı inci ayıfada) 

Telefon pat asını hasta
neye vermiyenler de var! 
. Telefmı jlrk~i abonelerinden 

Kcrtlıkö.gültde 
' 7 R ' t' n ft 

Tramvay için 
merasim y~pıldı 

YeniKonmfatuvlrb1n i\ 
; kaça çıkacak~ 

rgani istikraıı v 
küçük tasarruflar 
... (Ba~makaleden devam) 

Celil fiey bu sene yirmi günlük 
bir mezuniyEt aJaı. BU ifienni· 
yetini lstanbulda i~lfiliele ltlrar 
vSrBi. Bu iri8a Jekiz, d6kuz 
gününü Marmarada kolta leyi • 
hatine ayırdı. Bu ı~yahati yalnız 
ikimiz yapacaktık. Yanımıza 

kotrayı idare edenlerden haıka 
kimse almıyacaktık. Sekiz, dokuz 
ıünümüzü - geceli ıündüzlü -
deniz üstünde yapa1alnız ıeçi • 
recektik. 

80 kiti Nafıa Vekaletine müraca
at e8erek, !İrket larafındarl fazla 
ahhah ücretlerin kendilerine ia • 
de .ffilnteelni iıtemiıler ve hisse· 
1!rine dUt~n paraların hastane 
inıasına aarfolunmaaına muvafa -
kat etmediklerini bildirmişlerdir. 
Buniarın paraları kendilerine ge· 
ri verilecektir. 

Evelki tüıtdenhert Oıli:tidar -
Kadıköy arl11nda tramvay iti• ~ 
mektedir. Tramvayın Kadıktiyü• 

~h\ lı,..\llltl •onla ~i 
lfon1ervatuv~ J>inaıı lıtanbul 
tehrlne cli;irt yüz bin liraya mal o· 
lacalttır. ;şimdiye kadar bu pİa -
nı yapmak i~in müsabaka ıartları
nı ala11 mimarlara yeni konıerva
tuvar binumın ne tekilde olması 
lazım .. ~diii izah eclilmiıtir. 

t!ölınn1~ beraber Ergani istik
razıım\ l'erek birinci (A), ıerek 
~\:iWd l(B' Urtij>lerine ait kaf1' 
rııüimeletcrinC1e küçUk laıarruf 
ıahiplerinaen ziyade büyük se~,,: 
meye •ahiplerinin istifade ettıl1 
aftta,dclr. Büyük -serma.ye sahi1' • 
r~i by1t 'ftıttatnieteı; lta~lar I;,,. 
la'Maz bankaiara mütacaa\ edt • 
yo~lar, 11teClik~eri ~adar hisie s-• 
tın a1ıyorlardı. )Jk haftaları te • 
reddüt içinde reçiren, yahut her' 
lranfi bir ~hma1 h!rcl<etinden Jo• 
layı ia\iktan. knyaotunmak içio 
ıon gUnteri bcMiyen küçuk tas•\"' 
ruf sahipleri ise banltaya müract· 
at ettikleri zaman satılacak hifle 
senedi .Jdıfmatiığı cevabını ahyot· 
l•nh. 

Celil Bey bu müddet zarfında 
liet ttırlU retftif ıı#Ulltdin "e ka
yıUardan da uiiklıt&caktt. Hatta 
kendi hile kendisinin iktı•il "Ye· 
lcili olduğunu unutacaktı. Gidip Sadri Etem Bey 

ne gitmesi Kadık61lüleri ~ se .. 
vindirmittir, Oskütiar trl.mtay 

şirketine kar§ı memnunire\ini 
göstermek istiy~n Kadıköylüler 

dün Y eldeğirmeninde Cümhuri -

yet Halk Fırkası nahiye hinaıı Ö· 

nünde merasim yapmıtlardır. Na-
ıeldilimiz 1erlirde kendi•inin 

, Celal Bey olduğunu lcitnı~ tanı • 
mıyacaktı. Her türlü teımi •• hu
au!i metiiiitUlen utakl19acaktı. 
Son zafriafdirda rt!ımt f tlerl arı • 
11nda pek çok yorulmut olan C! • 
lal Bey J?İtbeten kıaa bir Zl.itiln • 
aa batını dinlendirebilmek için 
ltu tarzt1a bir hayata hakikaten 
ıth.ıhtiçtı. 

CelAl B~y hlltrıinii, eıHen 
çok zekidir. Hethaiigi bit itiete 

leyi kendisine anlatmak "Ye &izin· 
C:lan bir karar almak içln hiç 

· zalimet çekilmez. Bir kaç kelime 
ile itinizi kendisine söylersiniz. O 
bu kııa izahat)aı makıadınızı iste· 
al~lnizclen daha iyi anlar. Ve 
derhal kararını ve ceval:iın1 terir. 
Böyle oldulu halde CelAl Beyin 
yorgunluğu kotra ıeyahatine bat· 
hyacağımız zamanlarda adEtl.l 
kafaıına durıunlul< ıitmitti. Ba
za n kendiıine söylenen sözleti 
diklcatle dinlediği halde anlamaz 
gibi g6rünüyordu. Bu fazla ça 
lışmamn verdiği yorıurtluk neti • 
cetinden ":ıatka bir fey deiildi. 

itte Celil Beyi ıöklerin maYİ • 
tilcleriyle denizlerin mavilikleri t.· 

raırndaı her !eyden, bu dünyanın 
her türlü alakalarından uzak bir 
kotra seyahati yapmağa seYkeden 
fey bu yorıunluktu. 

Kotra seyahatine karar verdik
ten sonra artık tedarikata batla · 
dık. F enerbahçenin umu.mi kap• 
tam Zeki Beyin (Ceylan) iımin· 
de bir kotrau vardır. Bu dört ya· 
taktı ve otuz bet tonluk bir kot • 

• • 1 • 

radır. Bu kotra hizim 191m1z1 
pek iyi ıörehilecekti. Ben Fener· 
bahçenin müeuislerinden ve Zeki 
Beyin it ve spor arkadatlarından 
olduğum için kendi,inden (Cey
lan) ı aldım. 

(Ceylan) ın kaptanı muhtelif 
lcotralarda kaptanlık etmit olan 
Hüseyin kaptandı. Kotrayı o ida· 
re ellecekti. Motör için de ayrı· 
ca bir makinilt bulduk. 

Bundan sonra kotra yolculutu 
eanasında bize lazım olacak lril
manyayı hazırladık. Pirinç, ma
karna, ıebze, meyve ve saire 
nevinden bir miktar erzak aldık. 
Seyahat ile diler ıahillere uin • 
yacağımız için yalnız hirkaç gün· 
lük bize kafi 1ıeleceiini düıünü • 
yorduk. 

Esasen kotrada bir huzluk var· 
~ı. Bunu çıkardık. Yerine gazla 
çalıtan bir friıidaire koyduk. 
SQ9'lra kotra aeyahati esnasında 
a.ealık da eilecektlk. Bunun ~in 
çifte ile llalık voltaları aldık. 

Bir müddettenberi !ehrimizde 
matbuat itleriyle me§gul olan 
matbuat umum müdürlüğü mem • 
leket itleri mütaviri Sadri Etem 
Bey atkac124tmı1: Arıkaraya hare· 
ket etmitlir. 

Ticaret odasında 
Lastik - dert rekabetini hal -

letmelt Uıere tetkikat yapan ko
misyon dilıt de ticaret odasında 
toplanmıt ve hazırlachkları rapo· 
ru okumu!lardır. Bugün toplana· 
~ak olan oda idare heyeti içtima · 
ında bu rapor tetkik edilecektir. 

Seyyahlar 
"Oseyana,, isimli tr~ns atlan • 

tik vapuriylc, dün şehrimize 
(950) Alman, İtalyan, İngiliz 
aeyyahı gelmiştir. Bu gün de "Bcl
gınlent,, vapuru, ~ehrimizc 500 
lngili7. seyyahı gctirmi~tir. 

Kıı mu~llim mektebinde 
bir kaza 

Çaı;a.aa Kız mqallim mektebi
nin mtttltattntl~, Uzerinde tencere 
jle ıu kaynatılan havagazı ocağı 
,J.ü an11zın patlamı! ise de he • 
ıoen ıilndlirUlmU,tür. 
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bir hayat ya91yabilirdık. lıtediği • 
miı vakit itüanlardan uzaklaşır, 
iatediiimiz ıaman onlara yakla • 

ıabilirdilc. Bu dünyanın dağda • 
ğalarından, ıailelerinden uzak· 
latınca bellri birkaç gün için hı ki· 
katen meıut inıanlar urasına gi • 
re bilirdik. 

Geçen temmuzun ıon günleri • 
ne rastlryan pazartesi günüydü. 
Öileden ıDnra Fener bahçede 
(Belvu) oteline geldik. Burada 
her feyi ile hazır olan (Ceylan) 
kotrasına bindik. Bizim kotra 

hiye binası önünde saat on birden 
itibaren halk toplanmıttır. On 
ikiye doğru Usküdardan bir tr&m• 
vay gelmit ve bu tramvayın içir 
den meclisi idare reisi Hacı :Adil, 
murahhas aza Necmettin Sahiı 
ve iclare mecliain\len Net:i~ Bey • 
lerle başmühendia inmittir. Şe • 

hir mecliıi azaıından Ruhi Bey 
ile mahalle namına Muhterem, 

Behice, Feriha hanımlar tram • 
vayla celenleri karıılamıılar. ve 

bir buket vermitlerdir. Sonra 

Ruhi Bey bir nutuk ıöyli1erek 
Üsküdar tramvay tirketine tetek· 
kür etmiı, buna Necmettin Sa • 
hir Bey cevap vermi9tir. 

Nutuklardan sonra davetlilere. 
pasta ikram edilmi,, daveUiler 
tramvayla Kadıköyüne ıldip ıel

mi§lerdir. Hattın Kadıköyünden 
Bostancıya uzanmaıı ameliyeıi 

devam ediyor. Bu inıaatla bir· 
likte eylül ayı içinde Fener1'ahçe 

hattının intaatı hitirilecek •• hat
tın Modaya ullllhlın••• ltitl•ila· 
cakttr. 

Şirket, Boıtincı 1ıatl1111n teı· 
rinievel haıtnda itletmlye açılma· 
11 i9in a:aaml ıurelte çalrımakta -
dır. Bütün ıehekenin 29 teırlni· 

evelde itletmlye ~ıl•hlleceli 
tahmin edUlyor. 

Poll• hall••l•rl ı 

Tramvaydan dtiıtü 
Kiiçiikpnzarda Karadeniz ote· 

lintle oturan Şevket Efendi dün 
Tep~ba1ında tramvaydan düıe· 
rek muhtelif yericrinden yaralan· 
mıştır. 

Karnından yaralandı 

ıeyahitine çıkacağımızı itilen Gazlıçetmede debbıl fabrika· 

ıpor arkadatları da teşyie g
0

elmi~· ı törl.erinden Ş_~krü B~yin ~ilu lb· 
lerdl. Fenerbahçeli Zeki Bey, av· rahım Bey, dun m•kınelerı kurca• 
cı Salihattin Bey, diğer Fener· lamaktayken karnından yaralan• 
bahçe müeuiti ve azaları bu ara· mıt ve tcda•i için haıtahıneye 
da idi. Nihayet saat dörtte sahil- kaldmlmıt~ır. 
den açılmaia hatladık. Çama9ar ••lmıt 

Bu urada çok kuvvetli bir rüz- Caddebostanındaki plaj ittiıa· 
ılr esiyordu. Onun için varnn.da linde oturan Bergüzar hanımın 
yelkenini kııaltmağa mecbur ol • bahçeye astığı çamatırlarını ça 
duk. Motörü iılctmiycrcı' ve rüt· lan Vahan yakalanmııtır. 
ılra 11rtımızı vererek Marmara - Çorap hır•ı•ı 
ya açıldık. Şehremininde oturan Abdulla-

Bu türlü hayat benim için ya • 
bancı değildir. Her ıene bir miid· 
d•t için kotra seyahati · yapmak 
ıatetimdir. f •kat Celll Bey :ıim. 
diye kadar hiç tecrübe etmediği 
hit yeni hayata ılriyor ıibiydi. 

hrn. İ§portaıından bir çift çorap 
çılrp kaçan ıahıkılı Mehmet ya • 
kalnnmıştır. 

Ktipek •••rdı 

Ni§Rntatı cadcleıinde \tir afJlr· 
tımani:la çahıan Hüaeyiııi, Rlfat 
Beyin köpeii ııırmıt Ye Hüseyin 
kuduz haıtahanesine kaldırılmıt· 
lir. 

Yeni itıne., cmhiU taksima.tı 
itibariylt ıon ıiıtem modeTn bir 
bina olacajı cibi aynca Türk mi .. 
mart tartmın en •in) bir ıtüma -
nai elacaktır. Belediye yeni bi -
nanın bir ılnat eseri olma1ına bit· 
haıaa Memmiftt vertliii i~in jü· 
ri ~yeti verilecerlt planları intihap 
hüıuıuntla çt>k mütltült>es~nt dav· 
ranaclkllr. 

r t 

it b•nlcüı sergisi uzatıldı 
ı, Ban~asi btifriıcb.ö tlkl•t~ -

sara' llıei\ bihalıhda i.~ıllh \~rjt 
lıer &"Ün k'labalık bir halk ltuUtı\ 
tarafntdan ı~zilmeki~Hlt S~rki
nin kısa bir muaci~\ ai\ıa açlk b\i
lundurulma,ina ltitu \'trihnitHt. 
Serıi bir hafta mücht,\le 1.ç1lmt\· 
tı. Halk iergiye ra~bet rtsa\ef -
diii için uzatılmaımt. lüı:uın ha
sıl olmuıtur. 

Dün ıersiyi ziyaret e4&ril~r a • 
raımcla iiniYenitedeki e\:nebi 
profu&rlerle muallimler ve t•h • 
rimiae plen Hyykfi) r vardır. 

Bilha11a .enahlar 7erli •alla· 
tiyle yakından allkalat olmuılar, 
izahat ahnttlanb1'. 

it Banka lnın sergisini hazır· 
lamtt ölın Sallhıttin Refik Bey 
dün hir rinı1iarr\rimi•e tllnl•rı 
ıöylemiıt.irı 

- Halk her türlil tahminlerin 
fevkinde ıerıiye ragbet etmlttir. 
Bu raf bel miinha11ran halktmızın 
İt Bankasına ve bınkamn kurdu
lu ltlere ithna9ından Te memle 
ketin ilttraaiil meYzularma karş1 

ıünden ıün~ arlan allkaıifülln 
ileri ıelmekt~air. !iyiret~ller 
her pa yyonda uıun mUdClet kala • 
rak ırUiklerle, tatatitllklerle, 
mukayeseli tablolarla meŞ1ul olu· 
yorlar, izahat istiyerlar. Haha 
not alıyorh1r. Zlyhetçiler yalnıi 
dekorasyon ıeyri için gelmi§ olsa· 
lardı serıide beter dakika kalma· 

ları kendilerine yeliıirdi. Bilhas· 
ıa meldep çocuklarının bocala -
riyle ve hirçok miniminilerin ebe· 

veynleri rehkatincle gelerek her 
mevzu hakkında verilen malümah 
dikkatİe dinlemeleri pavyonlara 
bir dershane manzaraaı vermekte· 
dir.1, 
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Tımarhaneden battaniye 
çalrraıı 

Bakırköy emraı:ı akliye haata
iıınesin den on iki battaniye çalan 
liz Musta{anın muhakemeıl Ü· 

Fikrimizce Ergani istikrazınıO 
hi~ olmazaa bu defaki (C) terti• 
binden · küçük taslrruf 'Sahipleri• 
nit\ hir 'tterece)•e kaıt!ar istifatic e
debilmeleri için hususi bir prO it' 
poganda teı1kila\ının çalışmı•1 

iktiza ederdi. Fakat iGtikrazıll 
tertibind~ -küçük tasarruf Hhiple' 
rin~ verifert kıymet ve ehemmjy'' 
bu ıtdi!ta jene propagımd11. haHyt 
ti nokt~a\ndan t:fütnilerhemiştir· 
Bu no~sanın bir hala olduğurıll 
kabul etmekle beraber hiç olma~ 
ıa istikraz için kayıt muamele•' 
de•~• tttili müddetçe mcvcııf 
milli l-eı~kkUHerd"Cn btitnde edf: 
rek küçük tasarruf s h;plcrirt' 
tenvir ve irşat edecek tedbirler ,J
M•k lizımthr. 

fllettwı~t ,_StM ,,,. , 
Gümüş M c\d ;~l~r~ dait 

Bir eylul 1934 tnibind n itiba· 
ren eıki gümüt mecitliyclerirt ver 
gi bbrcu için olu% seklı: kurut üzl 
riaden kabulü maliye ckaletiif 
den defterdarlıklara hildirilmit• 

tir. 

Şeh;r yatı mektebinde 
İstanbul ıehir yi'.lı mo1<tcbi t~· 

\ebe kı.droııu dolmuştur, 
iat •• , ............................................. , 

'

... ASKERLiK .... ..................................................... 
330 lulann yoklaması 
Beyoğlu Askerlik Şubesiııdcrı: 
Şubemizce 330 doğ\•mlul~rıO 

yoklamasına 1 Eylül 1934 tarihifl" 
dtn itibaren batl&nmıf lir. 

l!bu doğumlularla muarr.dc~ 
tabi daha evvelki doğl'ı';n!ularsfl 
da ı;erek tahsil ve gerekse sıhhi 
ahval dnlayıaiyle er tcr-1 seneye 
terk etlilen efradın da ;ubcye mü· 
racaatlan llıımdır. 

Yoklamaya gelecek gere!t yer· 
Ji ve gerek yabancı mükeJlefill 
yanında dört !\det fotofi:·afla bir 
yeni hü\'İyet ciizdaniyle birlil(t• 
miiracaatJarı. 

Evvelce UAn edildili veçhil• 
tuhe her gün cumadt.n mr.ad• 
:y&klamaya devam edecektir "e 
her nahiyelerin bulunacağı gi.iil .. 
ler aşafrda göste.-iltnittir, 

4 çünçU ceza ırıahkcmeıinde netice· lüle kadar. s=ıti 30 Eylülden . 
lemni9, Mu•tafa &ir ıene hapse Eylüle kadar.~ Taksim nl'hİY691 
mahk6m ec1ilmittir. Mustafa bir ı Eylülden 1 t Eylüle k~dar. Har 
ae~e de emniyeti umumiye neza" kt'y nahiyesi 12 Eylülden t ~ ı~· 
retı altında !mh .... .?t "Ult\eaktır. lüle kadar. Knsımpa§a nahıye• 

A b I,. f I / 18 ylülden 23 Eylüle kadar. G•: 
m a AJ pauısını az a lata nahiyesi 24 Eylülden 29 tY 

buluyorlar lüle kadar. Şiıli 30 Eylülden b 

Bu suretle aeyalıi.t tedarikltı 
tamamlamnıı &luyordu. Artık 

kotrrıya binerek Marmaranın a • 
çıklanna doğru çekilip gideltilir· · 
di~. Iatediğimis yerde, istediii .. 
mit gibi kendi kendhnize tleniz a
damları gibi vakit geçirebillrdlk. 
Birka~ rün için tamamen haıka 
hir i.1em içinde tamamen haıka 

Ve bu yeni teçrilbenin vereceği 

garip zevkleri thndiden almağa 
IMtlamıt görünüyordu. Bu hal 
Ue kotramızı adaların yakınları • 
n~ kadar ıcvkettik. Adaların ya· 
kınından g~erek nihayet Pavli 
adasına geldik. 

(Devamı var) 

Otomobil ~arptı 
Şoför Niyaıi efendinin idare· 

ıindeki 2155 numaralı otomobil 
Süleyman efendi isminde birine 
çarpmıt ve yaralamıttır. 

lthalit tacirleri ticaret oda11na Tetrinievvele kadar. .. 
müracaat ederek ithalat ıümrük.. T eırinieY•elin onuncu gUn'-' 
)erinde tüccarlardan alınan amba- akn.ınında.n ıonrl\ ıelenler mü • 
Jaj parumın fazı. olduiunu ileri· kell•fiyeti aıkeriye kanununıın 
ye sürmü9lerdir. Bunu tetkik için f\5 inci maddeai mucibince ce~• 
yeni bir komiayon ıeçilecektir. r,öreceklerdir. 



lluma, h\iku da uı gtiı· 
desini öldür kti 

Q lece ıarayin bahçesinde! büyük havusun etrafında 
Babillilerden kalma bir (Yeşil yaprak} bayranH 

tY'it ~itecekti 
la;,. Huma lıarp Jlanr- fe.i:klrlık ıöıtererek ıehr~n zap· 

lrğı ıkarıısındtı.. tını tu ıuretle ko\h.ylaıtıriiiıt\ı: 
Huma, hülriimiların cözd~ıi ~ethur kahrama~ Meıaİ>izoıun 

(Libya) yı öldürtmele karar ver· iolu (Züpiroı) Babilileri aldil· 
"itti. Şair, huıa Jmmandanını na· mak i~in blrAya tiir hile teklif 
•t1 olıa ken\li t•rafıu çevirecek- etmiıti. i>lrl aaamına ıüvenaiii 
ti. için, teklif edilen hileyi kabul el· 

(Libya) yı öldürmek o kadar 
tiiç defildi. Bir kaeleli zehirli ıa· 
~'hükümdarı harbe teıviİc eClen 
d .••ırlı kaıdını kolayca toprkll 
Ufilrebilirdi. 
Fakat, hldiıat Mııırlı l•tlıni. 

~lrdnn ediyordu. Son günlercle 
ltl'lhran) ila, Me\lyld• i•ytı\ bat· 

lrııttr. 

Şair H9m•, hükütn•arın bu iı· 
)•nlara ehtımmiyet •l!rmi)'ecefini 
~hınih etliyordu. Halbuki Dirl 
er feyd~n Wvel bu iki mühlnı iı· 

)&nı baıtırmrya azllletatiıti. 
! Diri bu ıırada yeni bir ordu ile 
rana emin kumandanlarından hi· 

tini ıönderdi. Bu ortlu tahrana 
'°&rır varmaz, oradaki aıileri .la· 
lrtacak ve ileri ıelenlerinin bo· 
>lanlumı TUracakb. 

la.hrana ıiclen ortiu ıabalıleyin 
8abilden hareket ederken, ıair 
ıtuma yatağından kallmıııtı. Or· 
d\lııun ö ·· .W- .nutAaripllW 

--f\ı en borular çalarak tehri 
•elimlıyor]ardı. 

Huma ıözlerini uğufturarak: 
- fttiteüm ar liat.eritj ~e 

lidiyor acaba?! .. 
Diyerek aokala fırladı .. Yolcu· 

1-rdan hakikati öireninıce, Dlrl· 
llırı tehirde kaldığna aevindl. Dl· ;a Babili terkedecek oluna, ıehir 
lı •hilinde de mühim l>ir karıata· 

le çıkmaıı muhtetneltli. Huma btı 
ihtiınali dütündUkçe, hilUda aıll· 
ıadelerin çarpıımaıından 1t.ndl 
l'llıatı bozulatal1111 hiliyordu. 

D&ra'yr BabUden uslti:lafbnn&• 
ı.ae.1c için ne mihnkllnse yapa.aktı. 

Tahran iıyanmr Wtmnak üz• 
te Babilden hareket eden orclu· 
~ &iırlıir çok mükemel ve .. itle 
'licadan ıidiyordu. Dirt atlı cenk 
~&balan ııra ile yolun ortuma 
iiıilıniılerdi. Bu kadar muntazam 
Iİdeıı ordmıun ıalip olarak dön· 
-~esine imlCln yoktu. 

l>ari. :<Babil) den kolay kolay 
tlamudı. (Babil) i zapteder· 

1
,,,. az kan mı dölönemiı, az tele
lt ~ ı~rmemiftİ ! 

ti. 

(Züpiroı) burnunu, kulakları· 
nı kesti.. Bıyıiını, ıakalını hraı 
ettl ve yalandan Sabile firar etti. 
Şebl"9 gelir ıelmez, Darayı Babi· 
lin zaptından sarfınazar ettirme • 
le phttıiı ısın, hükümdarın 
kendisini ltu lıale koydujunu söy· 
ledi; f8lkat, kendiıi birl'nın bü· 
tün pli.nlarma v&lof oiduğunu ve 
mainetine aıker verecek olurlar-
•• Baltili kurtaracaimı ve lran 
ordWardlı ric' ate m.cbur edeceii· 
ni bildirdi. BaWI halkı bu ıözlere 
ev

0

vPli inanmadılar .. Fakat, ıiln • 
lt-r ıeçtikse Züpiroıun itimat \el· 
kin etmeei, halkta kendisine kartı 
bir temayül uyandırdı. Rizı oldu
lar.. Züpiroaun maiyyetin~ Ml" 
mikt. aaker verdiler. !üpli'ôı 2~· 
ten evvelce Dlrl ile uyuıiliut öl· 
duğundan, ilk mulıarebe1erd~ ttı\1· 
Yaffak oldu ve lran aıkerlerlttl 
eıki me•zil~ritnleil blraı g6riye 
püıkürt'tü. lunıi ,&ren 1erliler 
ZüpiroH inandılar .. Şelıriı\ inUdl• 
::aa11iiı kamttei\ zu.,ıh;ıa verau .. 
ıtt. 2-ltftt Mr ıu -.. ... , ... 
Ierden lran öttlulüi&il türiiM 
geçti. Surlardan indi.~ Gl'a düt
manr rıt•att m'6:1nir edecek ve 
pefintUtll koftlıyacalctı. BabiHler 
harbin netlteılndeh çok emindi • 
ler, lranilerin tamamen maillp 
•• münhezim olacaimr zanııedi· 
yorlardr. Halbuki lran orduıu iti 
biliyordu, evvelden vaziyet almıf, 
ftlitl npta hazırlanmııtı.. Züpi· 
roıun za11f lttra1rtrlı, noktalardan 
!ıücum ettiler, amlan ıectiler, teh· 
re ılrdiler. !üpiros hu ıuntle 
Ba1Uli D&rlya tealim etmitti. Di· 
rl bu neticeden çok memnun ol • 
müt ••ı "EUpironn keıilen aza· 
ımın yerine ıelecelint 1'ilaem, 
yüz Babil feda ederdim!,, diyerek 
lcendiıini Baltil •alilijine tayin 
et•i;ti. 

(Züpirot) tair Humanın çok 
iyi deetu idi. Züpiroı hayatta ol· 
ıa1dı, ıimcli Dirlyı i•dili ta• 
rafa ıeikedebilirdi. Züpiroı bir 
Mile enel ufak bir (Zuna - Ze· 
hirli ıinek) tarafmdan Sint civa· 
rmda zehirlenerek ölmüıtü. 

lfi'um Diri tarafından zaptı Jtll meraklı bir harp deıtanıydı. ;:n ordUlan Babll ıurlan ~nün· 
tamam bir buçuk sene bekle

~İt, mütemadiyen harhetniilti. o ıece Hrayın bahçeıindeki 
•bililer Cte bir tek inıuı kalın • bilrük havusun etrafında Sabili· 

~Ya kadar mukavemet edecelde· lerden kalma bir (Yetil yaprak) 
~i •e telin lranlılara tetllm etmi· &aJJ'&mı teı'it edilecekti, Babilin 
~lderini bildirmitlirtli. Hatta ne kadar mıthur rakkaıeleri, ıü· 
tehir dahflinde me•eut enilri ta• zel Jaaları varaa, hepıi davet e • 'f1"' etm~k i~n, her &Uedi eli dilmiıtiı lran aıilsadeleri de bu 
'
1 lh tutmıyan llıtlyirları ve çe- merasime en ıüılü elbiaelerile it· 
~an katlebiiitler, ılrf evlere ı tirak edeceklerdi. Diri halkın 
~~"il için her ailede hir 1nz bı· kıymet verdiii mahallt bayramla· 
f~lardı. Bütün a'hli &lmeyi, rı menetmemi9ti. (Yetil yaprak) 
~ t lranlrlara tMlim olmamayı eilenceleri çok hot olurdu. llkba· 
.::. aldırmıılardı. Dlrinın tlüa· har mevsiminde alaçlar yeıillen· 
- - d %111 alu •dalbı (ıla· meie baıladılı zam•n, bUyUk ha· 

1.. lnande lıiç\lr mewuellyet YUtUn etrafı her JMVİ alaç yap· 
0•terenıi:v.ordu. NJhayet l>irinm raldariyle ıijılenlrdl. 

biri harilnıllcle bir tl'nutı var) 

~ ın n rilc.ası: 

Orta mektep mezunlan 
hikkındi faydalı ve 

gütel bir karat 

Ôlıitne Susa9an 

<>Hl m&lde~ llattl liaif' lı1Hll 
ıenç lozlannuzAD lHT çoiU \Diih;. 
rine \.in hir ıebepten aoıa,. devam .. 
demiyor viya ebbiyor, eTleriee .tini• 
yor, tahıil ile alakaıını keıiyor, evi • 
niil IW\Mi \WtM'. Bı .. _. tlll *6r • 
clüiümüzı, "'bit UA\lijilıia Y. hal. 

Kızlarmmın ekaeriıU.in raal\l tU• 
ıillerini bitirellini 1"1' h vaziyette 
olduklanıu ıöz önünde Wl\ltiftt'tl:lk 
ol~iıi •ali ~nMrWa B~ 
oı\tln hllı:liyen l\ayl\l lô' _.,.,., Mf 
\ahıii Tennett Clütinmek aaha ........ 
fık olma& mı? 

Bitil 1ılr tahsil ,..menin hhklm 
ttt-~f Bb ..... taWıl "'6~ 
ıeler mevcut mudur? 

Elbette ~U\liit W vi 5'ta • 
llllilU dltltm\tk lieeMııı lt ... al 
idi ii\a ... lllllklinM .... "" fiti· 
l'i \.e ın6''ub;t\"1 ıa~ amfili' •ül-
ler. 

Kıalanmıza naııl ltir tahill vtrme
litiz? 

Mat'em lri; ~ M9 •• 
rinin han.mu olacaktır. Her ıünkü yaı; 
J&Yİfımıs içi• •Mtn illa lfta)eilltlt, 
iW ........,,, mlceMl111 .a 'M •· 
ıailMtf. BiH iti fi llMW a..I· 
lt1 •• ~IÖI Atin •ı lllıil ~lital l· 
lan nazar4 ~e ameli \.ir çok tdtmdir• 
a,..daa •erslerin 1mı.n..... ••J'r•• - •tet a.mıı ...... 9'Uli ...... 
kilde ıöıterilnıeıi lUmıdır. Pdılll • 
kifi defilıiir. Çültldl ha,atm aud Wr 
...... taldp w...tinl nttinMk .... 
MI ölll•ih Xbılatt18111 lütitl ilt ""'° 
ili\• ~,... .. ~ MltlltHiı tiOli 
etmeliyiz ki, bu ltilıiler ~lütiıt i\o• 

terinde oturduldut· dMill Mit ••· 
litlbi ,.,. ........... .....,. ...... 

•• w WlaiJM-dea la\lfaciiı .wA lal .. 
yatlannı ~ln u.Mbim c1l •er· 
melidir. Bunlar da, terzilik, 19pkacı• 
lak. ...... si• Jailh .... -- .... 

atlericlir. 
BIJll Wr tal.at M\kim 

ltedin lııeri- diitiniWt 'f6 kaz aanal 
......... --lllılii~ 

T ...................... . 
fin '!'a\1'9A Wen Wi üial iti .. 
ie..U ~. ltddir .. AfMil I• • 
MitıtlP, 9'9tlllla Jlfidtl Btf; llllilr-
•• Cimlaul,-t _.lltilm U. t'*iıa • 
klda S.'çuk Ye OaiGciar im &inat 
melıtti}IWl•lr. 

Şimdiye kaMr .. -.kteplere ilk 
mektep maunlan .WU,.or, orta talan 
ailiai bitirmit olaalar İM Naat lliltiıi 
ltiMri1le çok ıtri 1"aluadulilanadaa 
1tu mikteplen ıinnek iıtediklsi tM· 
dine aanat Wrsileriae ..... 3 • 4 ..... 
Uk mektep muualari1l• Wrlikte ..... 
ıörmeie mecltur olu1orlarch. Bu müd· 
.. t folr usun olduiu lpn fe.all.ae 
... cai olanlar •i•._.. .._. iaiN 
lise veya orta tahlilini IKtirenlerden 
ı. ..... ldç ..... auat nMkttpltırine 
ıiremiyordu. 

Bu Hne Marif Veületi IMı 'TUire
tl aaaan i~ ihnit. HM .. ..u 
mektep ....ı.n iti9 İlli ...... lti~ 
c:ek huıuıi bir ,....,.... ~tbr. Bu 
18Jede orta t.J.eilini Wtinn r•~ laz. 
lli'lmlZ •• hata*-' 41111Bi••*' etttl 
aanat IMlıtepl.a.• Ud , ... .._et• 
melde hmn iDee •e ze•ldi ltir ... tiu -
liyet olan e• itlerini, laem de ayai •· 
manda dlMf, t.lçii, 1*N1a, ~i~ na
lat, Ji1Mk pi•U.. putaabls llnae
celderclir. Bu ıurttle .. nç lazlanmız 
terziye ihti,af hiı .. tmeden dikitleri • 
ni dikeiileceld..-i ılhi jca~mcla elde et· 
tilllel'I ınümareıe aayeıinde aanatlari· 

- Dilferip haitilıff~ı'\tH 'Hiazİ· 
nin hatıralarına el'an hürmetkar· 
dır. Sizi& aörinüzü di"li~eğine 
eminim. Bunun için benim Rıd • 
Tan beyle tekrar ıörütmem abea· 
tir. Siz kenc:liıine naıihat edecek· 
ıiniz. Ve beni damatlığa kabul el
meıini ıöyliyecekıihir. Bu iji ıiz 
yapacakıınız Meln\ik 1'et .. 

- Suldnaz !.. :Artık ımunüz, 
Dilferip hanım hlykırdı: 

ba kadarı kifi .. Nesrinle eTlen • 
mi1ecebiniz, bu olmıyacak, teh· 
dilleriniz de beyhadedir, çünkü 
yarın N.ıbah her hakikati Rıdvana 
ıöJlt~'''ii. 

F eyyazril itizlerinde ltir tlmıek 
çaldı. Kan batına çıktı. Yumruk
lannr ııltı. Kızmı kurtarmak için 
her fedakarlığı göze alan bu ka· 
dının boğazına ıarılacaktı. 

- Sözlerinize dikkat ediniz ha 
nımet~n8i .. YlH libll\ \t\lEtdeki 
rezaletlerinizi ben hütün lleme 
haflnraaf1111.. ETlenmeden ev • 
vel bir çocuiui\\ıt ollldlunU '6yli· 
yeceiim .• 

Mehmet bey Feyyazın Uzerine 
yürüchi. :OHterip hanım aralarına 
girdi. 

F ef1's çekilince Mütfik paıa 
mUi•haleyi lintnt\lz buldu. 

DilfHitt hantm t 
- ltlHiilttı ıunah 1*na alttlr. 

M••haık tiz tat~iltğlnit alhi hl • 
reltet edeltiUrılnb:.. H ytU a"tılt 
ıi'4itıiz. 

Feyyaz \;\r iki ••n\ye tl•h~ \~. 
reddüt etti, ıonra odadakileri ıUz· 
dü. arkaamı döndü. tam çıkacaiı 
eınadk etikte ha:tretle duraladı. 
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Alane .-eli 
Narın, i'ller 7iliha illlil Jf' e"j· 

yaza usattı: 
- Gidiyor musunuz Feyyaz 

bey? .• N~ olıır, hiraz ilaha oturu· 
nuı. 

F~yyai, Nesrinin b\1 t\ller yüzü 
karıı11nda taıaladı, afalladı, ke • 
keledi .. 

- Em .. emredersiniz .. E .. efen· 
dinı. 

Nearinin bu ıöılerine Dilferip 
hannfila: MUtflk paıa da hayret 
ettiler. Mehmet HJ de, anlattıkla· 
rına ı8re hUkUm yererek ıattyo· 
du. 

Nesrin onlara doii'U ilerledi: 
- Amca, dedi, ıeldiilnize iyi 

ettiniz .. Beyefendiyi tanımıyo • 
nam, fakat yabancı birinin burada 
bulunması di iyi oldu. Feyyaz be 
ye tarziye tensıeye mecbuNm. 
Bir \aktm 9eyler kdralum Ye bu 
zihnimde kurduklarımı hakikat · 
mit ıibi uılattnn .. S&tlerlmin hiç 
biri dolru detlldi. 

Feyyaza d8nau, elini uzattı: 
- Beni mazur ıörmeniıi, ıöz· 

Ieritni müaamaha etmenizi diliyo-

rum. 
le de hi1atlınnı lsnanabilecelr ı.n- l9ıiiiııiıii1illlmıl!!!!9._ımİ!llll!!!ıml!lll!Iİ!I! ___ _ 

llale ıireeeklerdir. 
Ayni propınl• çalıtan ~ 111ı. 

bu .. ne ilk ınektep 11MZ11nlanm .. )Mal 
etmeie de..amla '9nw orta talaıilini 
bitirmiı olan renç kizlar içln huıuıt 
Wr propaıft tatlllr Herik h h1aN1i 
•• aaut ~nlerinl lki Wıiede teiriı e
deeelderdir. 

Göıterilen hu kola1bktan ıenç 
lozlanm1:1111 heme• iUifadeye kota • 
caklanna hiç tüphe ebtüyöruz. ıtnha•· 
aa ha ınektt1tl_. taı-...ıa ya,.c:a. 
it t..-inler iti• ıa.- olaa ...ı. .... 
meccanen mektepler tarafından Yeril· 
meldeclir. , 

T•l•\eain mektepler tarafmclan J. 
dare edilmekte olan atel,.Jeriade 

~.,tdduw it niıbetinde para kazan • 
malan, ye IMı ıuretle üha mektepte 
iken hayati alıt-1an temin .Silmek· 
tedlr. 

Bu mekteplerde Selçuk ve Kız aan• 
at mektebinde yapılan talelte koope • 
ntlf tetİilllh iti• IMapk ••• umnda 
ı• iyi aelic:eler nnnilt Galata ..... J 
t...., .. ,. clunk 1erincle Nil apartnna· 
ıuacla teniİik, .. pkacılık •eciU:s İt· 
leri yapan ltir atelye açılmıt ve 1enl 
1tlr ttttdllt yap.ı.nlı ... ntları aoara 
lliijtan •Wll hariliblutft mektepten 
tlkbWan ...... eihblarw y ......... 

)'Üut ufak Wr atılJ• ıÇIMk isin icap 
etlea aermaytyi etde •tmif ohQalen 
temin edilmiıtir. 

Yazan~ Stlami İzzet 
Bu iılldcİ't ~lrfında Mütfik 

Pata Dilferip hanıma yaklaıtı: 
- FHM, 8t8l, ~ ~ialN\ 

yaptıjını anlıyortun ya?. . 
Dllferip hanım iealendi: 
-Neırin. 

- Ne var anne?. . 
- Nedir bu ~aptıiın~. tokta 

çıldırdın mı?. 
- Hayır anne, Billlc:iı akiUin· 

dım. Birkaç ~UnCl~H»~rl Q~UrciHl. 
Şimdi artık iyUe,Hıli. 

V'e gülerek illve ~t\l: 
- Tuhaf it~iil ini, d&ldoi lft\. 

tilden iönrl iyiletUm. 
- M~ıiiiı, ~eJji ijfıilinajl 

hiı iY'~i iltl~lıyi ~ı~-· 
- Hitır fil\&, \taba elin \htk

tbr aöyl~i. ~ilinimde bir pyti~· 
biilik nrdı. Şiddetli Mr he~~ 
la bu da kalmaz, ı~er cl~di •• Ba 
hastalık menenjitten ıonra kalır• 
mıı. 

- Ne menenjii\.. ftize Ntll . 
feylerden hahıe\me .. 

- Haitabiitrıtit K~ bltl~iuM 
ı~t\e~i it\t?. 

- Haytt-?. 
......... Ba~ Uirit e\tt O~ l\ tı 

zi bHtuttttamiJı: ~th ftteft"J\t alı 
dul\lftu ld•lfn,.. lh .hnteltlt 
beynimi ~nhıftk. Ne MStl•dilllri 
hmtt>ttium, )'ilan uyth•raytthiutil. 

Mütfik pa'e. •et aet batlft• I· 
llldt. 

Birden Dilferip hanım lıhnM 
kollarından tuttu, kendine dctiru 
çekti, gözlerini gözlerine ~ilıl1: 

- Şimdi yalan ıöy,üyoraua 
Neırin. 

-Anne! 

- Yalan ıöylüyt>rıun N"rin .. 
Belki burada konu,tukı.rıaı• 
duydun, annenin yüaün1i lanrt· 
mak iıtemiyoraun. 

- Sen dünyanın en n.1mualu 
kadını,ın '-nne .. Ytl2Un l\•t• lu· 
zarsın .. 

- Söyle bakayım, C:elH Aalf ı 
sevmedim de. 

Neırin 8nUrte baklt .. Yaliill..,ı 
kıpkırmızı oldu.. Fakat l;lHleaftl• 
re bi•mı kaldrrdu 

- Anne, neye hunu hahl F y. 
yaz heyin yanında ıorüftHtulk\al 
da beni kızartıyorsunuz?. 

- Ce•ap •er, Cellli ıa•clla de
lil mi?. 

- Hayır. 

- Bir ıece onunla ~ralMr bç 
madın mı?. 

- Hayır. 

- Tuzlada bir eve •itiııl tliaiz ., 
mı •. 

- Hayır. 

- Nesrin, çocuiunu inklr mı 
edecekıin?. 

-Çocuium! 
Bu bir feryattı. Odadakiler iti· 

rafı halecanla bekliyorlardı. Ne .. 
rin kendini topladı: 

- Çocuium mu?.. Bu da ne 
demek anne!. 

Dilfirip hanım kızının kolla11-
nı bıraktı. Sendeledi, ıarardu 

- Ne yapıyorıun Nenin!. 
-Vaziremi. 
Döndü, Feyyazın elini tuttü; 

annesinin yanına ıetirdi: 
- Yaptılıtn fenahlr tamir et 

mek vazifem delil midir anne? •• 
Buuun için de F eytaz beyin arzu· 
ıu-..ct peki demenizi riea ediJo • 
rum anne. Uzun zamandır beni 
evlenmek iıtifor. Buılln, ı.. ü, 
iıtiye iıtiye ra•ı olu;erum. 

.CD~~ 



r-TAKViM-ı Üpen 'in Sergüzeştleri-• 

idealin sonu 
Yazan : A. E. 

• Pazartesi S.ALI 
3 RyllH 4 Eyltı! 

21 R. Ahir 23 fl Ahir 
Cti.a dofu~ıı S.29 !\,M 
Gtin bıtısı 18.41 18,39 
Sabah aımaı:ı 4.29 450 
oııe ııamuı ıt.t4 l'l.I:\ 
hindi ııımazı ı ~.54 l~.52 
Ak~ım aımn• l!.41 

• 
Kaalı latlka•I 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmam mı 1 
Adana.dan Kalkan elmprıes o/ tor Kıl:rçyan tam bu eınada av -

0

Jiahr kalaöa1ıktı ki, biletim bi - det elmitti. Madam, mecbur mu 
rinci mevki olduğu halde ikinci kaldı bilmem, yavaıça: 

Yıuı nama~ 
lmsık 
Yılın gtçu glialtrl 
Tılın hfaa ııliıılerl 

20.l~ 

3.4:i 
ı~s 

127 

18.39 
rn.ıs 

3.45 Yazan: Maurice Leb/afl 
239 
126 -15-

- Ben seni kurtaracağım ıev- çabucak kanaat haııl edemez. t'r mnlde eit kompartımanlardan - Evet, dedi. 

birinde Imlabild1ğim yegane bot Ve dıtarı çıktı .• 
bir yere oturlum. Önceden yer a- Biraz aonra kocası geldi 
laDlarm iatira.hat arzulanna altı- Ve bana ejildi: 
da bfr :zarer vermit o1uyoraam da, 
keıı<Ii m:ı'ddi zaranm daha büyük 

olmak itibariyle baıkalarmkine 

peİC te ehemmiyet vermedim. Ver
le'D ne çıkar? Saatlerce aürecek 

bir yolu ayakta geçimıektenac ni
hayet yanm saat sonra ahbap o-

1acağrm1z muhakkak olan meçliul 
yol arkadatlarmm bakışlarını ü

zeı-ine almanın veaaelam .. 

Uzun lafm kııuı: Bir aileden 
:ibaret bulunan bu yolcularla de -
cHİbn ~i yarım saat içinde ah -

bap olduk. Doktor Kdıçyan, refi -
hu MaClanı Virji, })aJdızı, vesai

re... Doktor Kıhçyan latanbul ve 
Slnopta hOlCtlmet .ta:bipliği yap -
mıt, TürJc tebeasmdan Te berayı 
tababet Halebe gthnekte.. Mes -
lefine ait derecesini bilmem, fa -
kat, töz aramrzda gösteripiz ve o 

~ü ile kılrbrk bir adam. 
Matlam Verji; şöyle böyle fakat 
fMT. Jielde Jiocasından zekice. 

Sohbet ilerleri. 

- idealiniz nedir munanir 
bey? 

- Muharrir olduğumu söyle -
mlyor muıunuz? 

- Şimdi muharrirslniz. iyi. Ne 
olma'IC istiyonunuz? 

- Tabir iyi br muharrir .. 
- Daha sonra? 

- Benim idealim nedir, bilir 
miainiz? .. Kanmm çeneıini tu
tabilmek, onu konuıturmamak ... 

- Buna muvaffak olur .. nrz?. 

- Onca ideale münteha yok • 
muf ... Buna nazaran, ıusmaıiyle 

iktifa etmemem, dilini keemem 
lazım .... 

Güldüm: 

- Madama aöyHyeJim mi? 

- Sakın ha .... 

Yeni netrlıat 

Havacılık ve Spor 
Bu kıymetli mecmuaıua 125 ve 

126 numaralı ıay111 ~fbr. Bu ... 
yıda: Zafer ıünil T•nu. ıüııü; bun-

dan on iki 711 •nel Kınkat d...eiacJe 
gönüllerimizin 30 Aiusto.u; 30 Afu•· 
toı Zafer ve Tanare haynmı; Bizi 

30 Aiuatoas llavuıturan ilri büyüte: 
baı; Tayyne cemiyetinin on yılı; 

Kahraman milletimizin l>u HIM or.ia
ya hediye ettifi 28 tayyare; 30 AP.-
toı Tanar. !.aynını ıenlilderi; ölüm 
ıtıfı; bombadıman tayyareleriİtin se-
c.. bücumla.rı; Hendon tayyare , ... -

Jikleri; iratlar "'" bir ailn; ıc. .. t 
çarparak uçabilecek miyiz; Çocuk 

tayyu.ci; numaralı tay1are el iti; ~· 
culdan tay)'uenin rtı •uNtl9 han • 
landıfmı öğretmek; hizc1e at J•nt1• • 
n; futbol en kuvvetli propaıanda n
aıtalanndan biridir; filmde tayyare; 
medeni harp n ticaret tayyarelen. 

J RADYO J gili Simonum, diyordu. naat haaıl edilinceye kadar ıeÇİ • 
lecek merhaleler çoktur. Bu,..d• 
yapılabilecek yegane fey iki ıellf 
ten birinin aklına hıraızlık ıehlli' 
olması ve hıraızhğı, ikinci det9 • 
cede suçlu mahiyetinde ola11 ., 
bu gibi itlerde tecrübe ıahibi .... 
lunan ihtiyar Bartelmiye yaptır• 
mı§ olmaları faraziyetidir. 

Bu g Un 
1STANBUL: 
11.SO: Fraııa.uca elen, 18: Operatör Do • 

çent Bmu ı-u bey taratoulan konte -
ranı, lt,IO: TUrk muallel ne,rfyatı (Ekrem, 
RUft!n, OeYdet, kemani Or.vdet, Şeref, nı • 
r&Jtlm beyler ve \'eclhe, Belma hanmıJar) 
11.20: Ajan. Ye boru baberll'lrf. %1.30 Stlld

Raul klinikten çıkınca, kız 
kardetinin topladığı çiçekleri Je
rom Helmasa getire~ Rolanda 
rastladı. 

Jerom yavaş yavaı iyileşiyor
du. Ertesi gün sorguya çekilecek-

yo OM n tanl'o ork~ı. Bf!drlye Rasim ti. 
hanrmm lıtıraktle. 

Raul yolda ıordu: 
%21 l[Jız. VAKŞOVA, 1845 m. 

'7.5: Ratll mualkt. 111: Muaahabe. 111.215: 
J>lyano konMırl. 18.35: Moahabe, 18.150: 
OpPra .,.rçaıan. )fuaıüıabe. %0: Çoc_oıık mu. 
ııUct111I. A111kerf netrlyat. Zl.45: Hafif mnnal
Jd. 21.35: Jlaber~r. %!: Mo1M1.h~ 22.45: 
Senfonik poplllel' kon,...r. ::IS: Fl!nnJ 1le§rlya.t, 
ıı.u: Reklimlar - Musiki ))ılreaian. %4: 
Dana muıılkllt. Moaababe - Daaınn df!l'tl~ 
mı. 

ua Klas. BttKREIJ, Mi rn. 

U·ll Gllncttls De.,iyatı. 18: Radyo -0rkee· 
tram. lt: Haberler. ll.20: uh.unı "Paplnl,, 
opeıetJnden btr J>Optlll. !O: t!ntvcnrite %0.!0: 
l"llk. ıo.46: lronteraııı. %1: Sarva11 kuarteti, 

-..afmctan oaa mnılkl•I. !l.30: Tapnnl. 
ıı.n: Koaft1rıuı11. 2%.0Ş: ~nailar. %!.110: 
Harpa llonııerı. %11: R•rıer. %11.SO: :KahYe.. 
Jıaııe m1111Udıf, 

M6 Khs. BUDAPqrıc 364 m. 

20: K"ouer. t0.S5: Hoıahabc~ 2ı.10: Koro 
konn1erl. 21.56: Haberler. 22.15: Opera or
kestnaı (Cluell-m lda~nde) %3.45: Bn. 
ra .. Pli talranı. 

6tt Kht:. l'tTANA. &0'7 m. 

!O vı,..,. Myök Opv&amdan naklen l'er
dlnln Alda opera tı.ım.m. 2S '.nrolllllertn 
mlDt ayrann teıdlldf!r1, UM>: Haberler, %3, 
M !hını mmtlld..t. 1 kbrammeı ma1111kl111!. 

,..llİlll .............. . 
Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman ban, r elefon: 22925 

- Dü§ündünüz mü?. 
- Hep sorduğunuzu dü!ÜnÜ -

yorum, Fakat timdiye kadar hiç 
bir şey bulamadım. Elizabetin 
hatıralarını ara§trr.ryorum. He -
nüz hiç bir şey bulamadım. 

Klematit kötküne geldikleri 
zaman Roland, Raula kız karde
tinin hatıra defterini gösterdi. 
Son bir kaç aylık yazılar, meıut 
bir nİ§anlının, ba7.an hadahk do
layısiyle garnli bir tekil alan ve 
fakat gene ıenlenen yazılarından 
başka bir fey değildi. 

Roland: 

- Son aayıf al arı okuyunuz. 
Bunlar Elizabetin ne kadar endi
şeıiz ve vicdanen rahat olduğu -
nu iıbat eder. Elizabet ile Jerom 
arasında mü9terek saadetlerini 
sarsacak hiç bir amiJ mevcut de
ğildi. 

M. Ruselen dı§arda tahkikatı
nın vaka yerindeki kısmını bitir -
meye çalıııyordu ve Raula eliyle 
yanına gelmesini işaret etti: 

- Meıele genç,,F eli.siy.en için 
fena bir şekil alıyor. 

- Sonra? 

- Sonra da ertesi ıece )dil 
renkli paket çalınmı§, kaybedil • 
mİ§, ıonra iki gençten biri ~: 
fından bulunmuş ve elde bıP'j 
olduğu halde paket için ka.r 
etmiıler ..• 

- Burada Jerom Helmaıın o'r 
nadığı rol ne olabilir? 

- T eıadüfen geçip facia ak' 
törlerinden ikisinden birini ra~ 
sız eden adam rolü.. MalUın 
bu gibi ahvalde böylelerinin vii 
cudu ortadan kaldırırlır ! 

• • • 
Erteıi sabah Raul Simon 

yanın sıhhatinin çok fenalqtı 
nı habP.r almııtı. Bunun için h 
men kli~iğe ko,tu. Haıtanın fi 
nma girdiği zaman M. Ruselen 
bat müfettit Guıo da orada bd • 
lunuyorlardı. Onlıu·dan az u 
ta, arkasını hikimlere çeYinıİ 
oJJuğu halde Foatin o ui'uyorfn• 
Genç kadının çehreshn!e · 
bir ümitsizlik vardı. 

Simon Loryan caJf' 
ba,Iamı!b. 

- Beynelmilel bir yazıc.r. 
Mülkiye mecmuası -----------------------------

- Ne gibi?. 

- ltham delilleri gittikçe açık 

Bir aralık oturur gibi oldu 
odada bulunanlara göz ıezdirdiJ 
yüzü şendi, metresini görünce - Sonra, ıonra? 

- BunC!an sonra can sağlığı 
madam.. 

Cevab11ndan memnun olma.mıt 
gibi b&fniı ealladr. 

- Yanlıtsıruz. Jdeal hiç bir za
man tahdit edilemez. En büyük 

aldakÇa daha büyük olmak ister
tlnfz .. 

- kabul ediyorum ya madam. 
Jtte, ben <le beynelmilel bir mu -
tiamr olmayı diledim. 

- Bu klfi midir? Beynelmilel 
Mr muh"arrir olunca "dalla yüksek 
},tr mevki istt1'1lez miıiniz? 

- Meeela? 

- Mesela her şey.. Kadir, ka-
lılr ... 

- Nffrayet? 
- Dalia harikulade bir şey. Ci-

hani tamamiyle fetetmek, kim-. 
1e1tın •••• 

Soziınft ke.tirı : 

Her aay111nda memlelıetimizin en 
deferli blemlerini toplamakta olan 
Mülkiye mecmuaıının (41 inci aaym) 
pek doliun münderecatla İ1ttiıar et • 
mittir. 

Bu nüıhuında; Profe.ör Şekip Be
yin (Dil), Mehmet Ali Ş.Vki Beyin 
(Muaaır aile nerede?), Kı1iıli Rifat 
Beyin (Milletlerin ihtiyarlıiı n ölü

mü), Doktor Sadi Beyin (İçtimai 

Darvinizm), Ha1&n Şükrü Beyin (A· 

ınerikan hukuk telülciai), Al>dülhak 
Kemal Beyin (lnriliır: adliy .. i), Me -
nemenli zade Ethem Beyin (ManeYt 
ıi1i.hıılzanma) isimli mMcalelerle dün

ya ıiyaıi hadiaeleri hakkında tetkik
ler ve aair bir çok müfit yazılar ltu
lunmaktadır. Tavıiye ederiz. 

"Şehname,, n in yeni bir 

nüshası çıkarılıyor 
"Tas,, ajansının verdiii haber • 

lere vöre Gürcistan üniveraiteıi 
yakında büyük İran ıairi Firdev -
'inin bininci yıl dönümü münaıe -
r,etiyle uş~hname,,nin yeni bir 

Mudanya Yolu 
Cuma Armutlu tenezzUh 

aelerleri 
Cumartesi ıününden maada her 
ciln Mudanya yoluna Tophane rıh
tımından bir vapur kalkar. Cuma 
Armutlu teneuüh seferlerini ya
pan vapur İıtanbuldan saat 8,30 
da, diğer postalar 9,30 da kalkar. 
lar. Tene.tzüh poıtası ayni gün Ar 
mutludan 16,30 da döner. 

lstanbul yedinci icra memur -
luğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilme

ıine karar verilen manifatura eı
yaıı 12 - 9 - 934 tarihine mü

ıadif çarp.mba günü saat 9 - l O 

araımda birinci açık arttırma 

ıuretiyle aahlacağmdan talip o

lanların Panraltıda Hali.akar Ga

zi caddeıinde 97 No. lu dükkanın 
önünde hazır bulunacak memuru
na müracaatları ilin olunur. 

ve bariz bir fekil almaktadır. Bu 
huıuıta hizmetçi Edvard ile ıi
ıin hahçivanınızın verdikleri ıon 
ifadeleri okuyunuz. Bu ifadele
re göre bundan on bet gün evvel 
bir gün Edvard, konutmak için 
bahçivanın ya_nına gitmit; bahçe
nizin bahçivanlara ayrılmq olan 
parçasını ayıran çit yanında ko -
nuıuyorlarmıf. Halbuki bu ko • 
nuıma araaında matmazellerin 
amcaıından da bahsedilmit ve 
hizmetçi Edvard, ihtiyar hakkın -
da de'mit ki: 

- Bu herif mütemadiyen pa
ra toplayanın biridir. Senin an
lıyacağın cimrinin biri .. Vaktiyle 
maliye makamatı ile yüz bin bela
ya çatmıf olduiunu hatırlıyorum •. 
O zamantlanberi kötkünde büyük 
paralar gizlediğine eminim. Bu 
paı:alar bir gün gelip muhakkak 
surette herifin başına bela keıi
lecektir.,, 

lümsediı. 

Fakat bir an sonra ı6zle • 
yeniden ihtizar sisleri çöktü 
seaaizce ağhyan bir çocuk ıeı' 

le sayıklamağa batladı: 

- Gizli delik .. diyordu, ihti 
paketi buldu ... Ve ondan sonra 
Ben aradım ... Ba§ka bir fey biladt. 
yorum .... F eliıiyen ... 

Sonra bir kaç kere tekrar ettil 
- F elisiyen ... F elisiyen ••• MI 

kemmel tertip edilmiş bir dali 
vera ... Fcliıiyen ... 

Bu sözleri aöyledikten sonra 
yastığının üstüne yıkrldı. Ölmüf 
tü .. 

Uzun bir ıükUt oldu. Raul,_ 
gözleri F ostinin kinli balcıılarİ1 .. 
karşıla!h. Halbuki ıevıitiıini -: 
düren adam Simonun can çeki 
şenlere mahsus olan samimi e' -
siyle adını andığı F eliıİJen ddd 
midir? 

, - Bh- muharrir, nihayet mu • 
&mir olmak ister. Bir mühen -
tff. ~ bir zaman nebatat alimi 

ollll&Yı dütfuıemiyeceği gibi, bir 
mUlial'r'ir lfe cinan fatihi veya bir 

nüshasını çıkaracaktır. Bu eserde •---------------
1stanbu1 yedinci icra memur -bir de luğatçe, rea1&111 Babaıili Juğundan: 

(2066) 
Bundan ıonra küçük bir alev 

görmütler, ondan ıonra da tütün 
kokusu hissetmitler. Bunlar çitin 
diğer tarafında oturup sigaraları· 
nı yakan ba7.ı kimselermi,. Hiz· 
metçi il~ !>ahçivanın konu§tukla • 
rı şeyleri ba~lan başa işitenler 

Felisiyen Şarl ile Jerom Helmaı 
imişler. 

Tahkikat hakimi, arkaıınb'. 
bat müfettiı Guıo geldiği ı.ali' 
Raulü dıtarı çekip dedi ki: 

lati~e göriilmemi! itler başar -
JDa.lr ••• 

- Gene yanıldınız. İdealde 
mönteha yoktur. En büyük adam 
daha büyük olmak isteyendir. 

- Sizin idealiniz ne madam? 
Ze.ciniz ve çocuklarınızla elTa -
'-5m1dlere grpta verecek terniz 

Te mesut bir hayata mazhar ol -
ınakİ.11 ibaret değil midir? 

Bit- aM'd[ ih14nya çr'ltan Dok -

tarafından yapılmıt reaimler ve 
bazı renkli tanirler bulunacak • Bir borçtan dolayı mahcuz o -
trr. 

Sovyet ittihadı fen akademisi -
nin yardımiyle çok yalan hir za -

manda Azerbayıcanda bir Türk • 
men·- Ruı kamuıu ve bir ,de, 
100 bin kelimeyi muhtevi yabancı 
kelimeler lugati baaılacaktır. Ayni 
zamanda 40 bin kelimelik bir de 
Aecm - Türkmen luıati h&arl
maktadır. 

lup paraya çevril~eıine kar&;r ve

rilen piyano, ev cıyası ve saire 
4 - 9 - 934 tarihinP. müsadif 
ıalı rünü ıaat 14 ten 15 e kadar 

Pangaltı Haınam tay ıokağında 
12 No. lu hanenin önünde hazır 
bulunacak memuru tarafından a
çık arttırma ıuretiyle aatılacağı 
ilin olunur, 

(2070) 

Raul sordu: 
- Bunu nereden biliyorıu • 

nuz? 

- Bunlardan F el is iyen Şarla 
bahsettim ... inkar etmedi. 

- Bunun üzerine hasıl ettiği
niz kanaat nedir?. 

- Bir tahkikat hakimi öyJe 

- Ne yazık, F eliıiyen Şarl;:: 
zin misafiriniz bulunuyor. Kell 
sini himaye etmektesiniz. ~ 
ki onun aleyliindeki deliller ~1 
katen çok kuvvetli ... 

. __ ..... 
Maamafih M. Ruselen ~ 

dını söylemekten adeta ~ 
yordu. Raul, F oıtinin ümltt • 
sebebiyle delicesine intik ... ~ 
daaına dütüp F eliıiyene teca ~ 
etmeıinden korkuyordu. 8w 111' 
çin itiraz etmedi. 



elin.imet kolJunlarl 
--~~~-· 1 

Çoban, yün taciri, fabrikatör 
ve terzi nasıl yaşıyorlar? 

Ctt.Jca taraflarında bir çiftlik 
i çobanını çağırıyor: 

'''Mehmet, diyor. Koyunlar 
.:. ly~ bakıyor muıun? içlerin· 

• to ta olan falan var mı?,, 
ban cevap veriyor: 

'"H b · H ayır, eyım. er tey yo· 
dır. Koyunların sıhhati iyi· 

' Artık kırpma zamanı da 
i. İki bin kilo kadar yün ala

iiz.,, 

' "Pek ili, Mehmet .. l,te ıe· 
~ hl&afın .. Al, ıüle ıüle sarfet 
1tİne koyul ! ,, 

toban Mehmet paraıını alıyor, 
elini göğsüne ıötürerek efen· 
ili ıelamladıktan ıonra çekilip 
)or. 

• • • 
O çiftliğe bir müddet aonra ltir 

laciri geliyor. Çiftlik aahibi· 
lıarlığanı yaptıktan ıonra o· 
t, anlatılıyor ve iki bin kadar 
Yün aatın alarak onları depo
na.klediyor. Yün taciri vazi· 

~ il memnundur. Çünkü her 
~ fi!tlcri günden süne düter • 
l'I ~ tiin fiatlerinin biraz tutuna • 
~tıi kendisine epeyce &lr kir 
~ edecektir. Şimdi o atın al· 
"ti bu yünleri yıkatacak, kuruta· 
~ •e ondan ıonra yünlü menıu· 
l hpan fabrikalara 
-._ fa\, · e iıelik ku-
~lara tahvil edeceklrdir. Bu 
~le yün tacir i Httığı yün ı~ye· 

--••&Mll .... ekı.ir 
• • • 

~eıtıucat Türk Anonim 9irket· 
l'ti.i İzden biriıinin mecliıi idare 
llıcf hiaıedarların umumi içtima · 

l ayağa kalkarak diyor ki: 

~ "llu ıene ~iuedarlarımıza yüz

~ nisbetinde bir temettü dair· 
' kadar kazanç temin ettik .. 
> ~rtiler ve faizler çıkarıldıktan, 

I\~ teıiıatımıza lazım olan pa· 
"ı ayrıldıktan ıonra bu yüzde 
,; bol bol tevzi edecek kadar kir 
'"-~or. Cihada ne kadar buhran 
~ "•a olıun, yün geni fiyatını 
!it ~faza ediyor. Fabrikalarımız· 
it tiiılerce amele ve memur yün 
~İnde yafıyor. Tabii bi11edar· 
I , .1ıın da yaf amal an lazımdır.,, 
~1Çtıtoada yüzde on temettü ia· 
'ita ediliyor. Hiaaedarlar memnun 
~ }°orlar. Çünkü onlar da çiftlik· 
~'l•tıyan koyunlar aayeıinde ya• 

arlar. 

• • • 
•Iı.·t.lenıucat fabrikumda yünlü 
.,_ 'le kumatları yıiın halinde du
ı.:.or. Acentelere nümune parça· 
~~hazırlanıyor ve gönderiliyor. 
~i ler .. h~aap ~diliyor. S~tıt t~· 

llıudurü memurlara dıyor kı · 
~, ....... ''Fiatlerimize aıgari kir ili
~ r•Pılnıı§tır. Toptancılara pa• 
l't~ etnıiye kalkıtmayınız. Fa.,,· 
~d ~da ki.riyle yafamaja mec· 

11P. 

" eınurlar: >ot~ -,,eki efendim!,, diyip ıidi· 
•ı çi r.. Çünkü menıucat fabrika· 
~lılcteki koyunlar aayeainde 

°'·· 
tf ••• 
~ ilıa~et terzi tootan kumq ıa· 
~ee.ıl'll i"tlracaatla eThiıellk 
ile ta ftttyor. Cünkü müfterileri
~ ... •terdifti kumqk nümuneleri 

O nümunelere ıöre timdi toptan· 
cıdan üç metre ile üç metre otuz 
ıantim uzunluklar arasında parça· 
lar keıtiriyor. Kuma§ların fiatle
ri dört ile altı lira araıındadır. Sa
bf muamelesi bitiyor. Fatura tan· 
zim olunuyor. Terzi parayı aayı· 
yor, kumaılar dükkanına gönderi· 
liyor. Terzi giderken toptancıya 

diyor ki: 
- "Fiatler çok yükıek, her hal

de fazla kir var değil mi?,, 
- "Bu zamanlarda çok kira 

bakmıyoruz. Yafayacak kadar ka· 
zanırıak ne ili!,, 
-Toptancının hakkı var. O da 

çiftlikteki koyunların ıayeıinde 
hayatını temin ediyor. 

• • • 
Muıtafa Bey terzi dükkanına 

gidiyor. Çetit çetit kurqaf nümu· 
nelerine bakıyor. Nihayet lnunat· 
lardan birisini beie•i1or ve ondan 
bir elbiıe uanarlıyor. Muıtafa 
Bey di:yor ki: 

- "Tabii takıitle yapanınız, 

değil mi?,, 
- "Peitn olıa daha ziyade iti· 

mise selir.,, . 
- "Peıin mi? Buıün pefin kim 

yaptırır ? Eğer üç takıitte veril
meıini kabul ederseniz ... ,, 

Terzi Uç aylık krediyi kabul e
diyor. Çünkü böyle zamanlarda 
müfteri kaçırmak dofru değildir. 
Terzi de çifflik\e1'i kbyunlar saYe· 
sintf•1al~aırtı lpa'N 41e'.ljaf1YM• .... 

fakat aradan üç ay deill, altı 
ay geçtiii halde Mpıtafa Bey tak· 
sitleri ödiyemiybr .• Diyor ki: 

_ "Bu zamanlarda terziye 
borç ödiyen inıan var mıdır?,, 
Muıtafa Bey "hakfıdır,, · Han• 

ıi terziye iıterıeniz ıorunuz, on• 
lardan ayni cevabı alırıınız. Fa· 
kat ben kendi kendime aoruyo-
rum: 

"Şayet hiç bir kimıe teniıine 
borcunu ödemiyorıa, terziler na· 
ııl yatıyorlar? Kumat ıatan top• 
tancı naaıl yqıyor? Komaı ören 
İtçİ naııl yafıyor? Fabrikayı ku· 
ran ıermaye naııl yafıyor? Ko· 
yunlara sahip olan çiftçi naaıl ya· 
fıyo;? Koyunları kırpan İtçi naaıl 
yqıyor? Koyunları pden çoban 
naııl ya,ıyor? Ya koyunlar n:aııl 
yafıyorlar?,, 

Koyunlar otlıyMalr J&!ıyorlar. 
Ot iıe kendi kendine yeti9iyor. Ge
ne bu ezeli muammayı koyunlar· 
dan miıal alarak halletmek lazım 
gelecektir: Hepimiz otlamağa 
bqbyal119 .. 

Asliye mahkemeleri tkinci ye
nileme bürosundan: 

Poıta ve Telgraf müdiriyeti ta· 
rafından Emirıin poıta ve tel· 
graf müdürü Şevket Bey aleyhine 
açılan alacak davaanun yenilen· 
meai muamelesi ıırumda: Halen 
ikametaihı meçhul bulunan müd· 
daaleyhe ilimn tebliğat icruma 
karar verilmit olduiundan tetki· 
katın iqa kılınacaiı 1 O - 1 O -
934 tarihine müaadif çartamba 
ıtınü saat 14 te hGroda hazır hu· 
lun~aıı tebUi makamına kaim 
olmak üzere illn olunur. 

Iranda 
Ajans 

Tahran, (Huıusi) - Evvelce• 
de haber verdiğimiz ıibi Iranda 
merkezi Tahranda olmak U.ere 
(Ajanı Para) iıimli bir ajanı ku· 
rulmuıtur. 

Açılma tenliiinde, hariciye 
müıteıarı Akay Süheyli bir çok 
meb'uılar ve bütün gazetelerin 
müdür ve yazıcıları bulunmuttur. 

Hariciye nazırı Akay Kizımi 
namına açılma nutkunu 5öyliyen 
Akay Süheyli ilk defa olarak ku· 
rulan Pars ajanıının açılmasında 
hazır bulunduğundan dolayı ıe • 
vinçlerini canlandırarak, Aliha= • 
reti Pehlevinin bu huıuıtaki irıat 

ve te9viklerini kemali minnet ve• 
tükranla hatırlatmıt ve sözlerini 
fÖyle bağlamıttır: 

- Hiç füphe yok ki Para ajan• 
ıı yeni doğmuıtur. Bir çok ekıik • 
Iikleri vardır. Bununla beraber 
ajamımızın pek yalan bir vakitte 
medeni milletlerin ajanıları ara • 
aında. yerini alacajına, lran mat· 
buab dtlnya ahvalinden daha ça • 
btlkhaber aldıiı ıibi, dünya mat 
buatının da lranla daha ııkı te • 
mHta ulunacaklarına kuvvetle 
inanıyorum ... ,, 

• • • 
T ebrizi baıan ıelin yaptıiı tah· 

ribat pek büyüktür. Suların 1800 
evi ıürükleyip ıötürdüiü tahmin 
olunuyor. Zarar bet altı milyon 
tümen değerindedir. 

Baıvezir Akay Firuğinin reiıliii 
altında meb'uslar, tüccar heyeti 
mümeaailleri ve belediye erkinı 

toplanarak kazaya uğrayanlara 
yardımda bulunmak üzere bir iane 
komisyonu ıeçmiılerdir. Toplana· 
cak :para ile y1kıla'Q_yerler ve hali 
vakti yerinde olmıyan va~~ • 
larm. evleri l!araeız yenidea yap • 
tırılacaktJT. Selden zarar ıörüp 

te arzu edenlere milli banka vaıı • 
taaiyle yüzde tlört faiz ve bet ıe • 
ne müddetle kredi açılmaıı dütü • 
nülmektedir. 

••• 
Alahazreti Pehlevinin refa~t

lerinde lrana. giden ve lran tehir • 
lerinin muhtelif manzaralarını fil • 
me çekecek olan heyet Isfahana 
Vllrmııtır. • • 

ilin 
Tramvay ,1rketlnden 
ı Eylul 934 Cumartesi aabahınclan 

itibaren tatbik edilecek muvakkat ta
rife, Köprü ve nakil 'Vautalan resim
leri dahil olduia halde •taiıc1a aöste
rilmiıtir: 

Birinci mevki ikinci mevki 
Kurut Santim Kr. Sant. 

1-2 kıt'a 6 25 3 75 
3-7 lat'• 8 75 6 25 
z.wt e 25 3 76 
Zabit karne 4 25 
Küçük zabit 
ve efrat & 

Küçük zabit 
ve efrat 
(Karne) 
Harp malul-
leri 5 
Mektep tale
besi ( 15 yaıı· 

2 50 

1 

2 50 

na kadar) & 2 SO 
Her talep wkuunda biletlerin ve

paaolann ibran mecburidir. Müdüriyet 

İstanbul yedinci icra memur • 
luğundan: 

Paraya çevrilmeıine karar ve· 
rilen lıtanbulda Y etildirekte 
Koca handa 10 - 11 numarada 
matbaacıbia ait prova tezıihr 
eylülün 8 ıncı ıilnü -.t 12 de 
mahalli mezktirda hazır buluna • 
cak memuru tarafından ıatılacafı 

lQe elbiıe ıipariıleri almıftır. (2063) ilin olunur. (2074) 

Golç Paşa Türkiyede 

Harbiye mektebine ve 
harbe ait hatıralar .. 

--Çeviren: A. C. 
Bu inkıraz Türk milletinde 

rCSzle rörülebiliyorclu. Ona en zi
yade hanedana ve en yalanların • 
da teadüf ediliyordu. Onlardan 
ıonra nesillerden heri lıtanbulda 
yerleımit olan mahafil reliyordu. 
Golç pap, hatırat defterindeki 
kayıtlarda saltanat hanedanına 
menaup olup da erkek tavırlı, kuv
vetli hiaaini bırakan tek bir teh· 
zade görmediğini ya~mıfb. Bu da 
hükümdarlarm tahtlarına göz dik
mit olan haris veliaht yetiımeme· 
ıi için eıkidenberi i.det olduğu 
veçhile ıehzadeleri daha pek 
ıenç yattayken sefahate sevket • 
melerinden, kadınlarla temas et • 
tirerek sinirlerini ıev,etmelerin • 
den ve ayni zamanda hariçle ala
kalarını kesmelerinden ileri ıeli· 
yordu. Bu ahval ve ıerait altmda 
e .. sen kuvvetli ve müıtakil hir 
ıeciyeye malik olan bir kimıe hi
le münkariz olmaktan kurtula· 
maz, bir kere de öyle olduktan 
ıonra tabir artık hiçbir tehlike tef· 
kil edemez! 

Babuı Abdülh:.midin tatmin 
ettiji yüksek maatlardan bi • 
riıine aaltip olan, refah için
de büyüyen ve hayat mücadele
sinin ne demek oldu~nu bilmiyen • 
bir İstanbul efendisi harp meyda-
nında ite yarıyabilecek bir ku· 
mandan olamazdı. Bereket ver· 
ıin Harbiye mektebinde tahıil 
paraızdı ve bu aayede aıaiı fakat 
ıailam tabakalara menıup olan 
bir genç dahi zabit meıleğine · 
lôk edebili)'ordu. Bu gibi ıençle-
Go~ .-.& ...... nmte ihti· 

mam ediyordu. 1883 teneainde 
yazılmıt ol~ qaiıdaki aatırlann· 
oia diyor ki: 

'Abdülhamit ile bugünkü ha
kim ıuııfı teıkil edenler it bqm
da kaldıkça, Türkiyenin kurtul • 
maımı düfiinmek mümkün de· 
ğildir.,, 

Golç paıa, Harbiye mektebin· 
de pek ziyade memnuniyetle yap· 
tığı hizmetlerden maada diğer 

va.zif el ere tayin olunuyordu. Me
seli ıehzadelerin ilmi talim ve 
terbiyelerin nezaretini ona tevdi 
etmitti. Golç Y&fl ilkmekteplerde· 
ki tedriaatla da ittigale mecburdu. 
Onun için Alman Patanın ekıeri· 
ya cami ovlularında muazzam çı· 
nar ağaçlarının altında hocalarla 
beraber oturarak erkek, kız iılim 
çocuklar için tanzim olunacak 
mektep proıramlarını hararetle 
münakata ettiği rörülürdü. 

Bir de Golç Pap, lıtanbulu 
Rumeli tarafından ıelecek bir 
dütman hücumuna kartı müdafaa 
edecek olan Çatalca hattı iıthi· 
kimlarım miizakere eylemek üze· 
re tetkil olunan 'bir komiıyona i· 
za tayin edilmitti. Tabii Golç pa• 
ta bu it için kararlarını verme• 
den evvel mahallinde tetkikat 
yapmak iatemitti. Fakat Abdül • 
hamidin tüphe ve tereddütleri hu 
gibi i,lerin yapılmaıma müteham· 
mil değildi. Çünkü Golç paf& ken· 
diıi tarafından aetil, harbiye na• 
zırı tarafından o komiıyona seçil· 
mitti. Şimdi Abclilhamit mahal• 
lincle tetkikab bir manevra telik· 
ki ediyor, .Alman pafUmın kulen 
Harbiye mektebinden uza)dattı· 
nlmak iıtendiiini ve çoktanberi 
kendi aleyhine Harbiye mektebin· 
c!e hazırlanan iıyanın onun ıay· 

Yazı no.aı S •• 
bubeti esnuında patlak verece • 
ğini zanneyliyordu. Onun için, ıa· 
yet harbiye nazm kendiıini ç.. 
talcaya gönderecek oluraa ona İ'

taat etmiyerek derhal ıelip ken· 
diıine malumat vermeıini emret· 
mitti. ihtilaller çıkacağım ve ıui· 
kaıtler yapılacaiım dütünerek 
haaıi olan korku hutalığı yüzün· 
den Abdülhamidin yaptığı hu gi· 
bi müdahaleler, devlet i,Ierinin 
muntazam bir ıurette yürümeıine 
mini oluyordu. 

Golç Paf&Dm bqka komiıyon• 
larda da azalığı vardı. Meseli lı· 
tanbul ve Çanakkale boiazları • 
aari bir ıurette tahkimi, orodunu 
yeniden teılihi ve memleket mü • 
Jafaa nizamnamelerinin tadili i • 
çin yapdan müzakerelere de itti • 
rak ettiriyorlardı. 

Bu ıibi komiayonlardaki faali• 
yeti Golç pqanm TÜl"kiyedeki en 
ani vazifelerini teıkil ediyordu. 
Bu komiıyonlara dair hatırat def· 
terinde fU kayıt vardı: "Tayin e
dilen saatten bir iki aaat ıeçtikten 
ıonra kodıiıyon azaaı nihayet top• 
lanabiliyordu. Bu azanın cümlesi 
devlet ricalindendi, yüksek me
muriyetlerde bulunuyorlardı. 

Oturduklan yerler tehire da • 
ğınık bir halde uzaktı. Geç ka· 
lınmuınm vazife dolayııiyle ve 
yahut vapur kaçırmak gibi sebep
ler ileri ıürülerek mazur ıöıteril· 
meai kabil oluyordu. Ondan son• 
ra, içtimaın mevzularına dair bir 
müzakere yapılıyor, gazeteler, 
mecmualar kantbnlıyor bir ~a· 
bk azadan buılan trq oluyorlar, 
ondan aona bir az daha müzake
re ediliyor, ıık sık, batta çok çok 
kahve içiliyor ve birbiri arkaama 
ıigaralar yakılıyordu. 

Ondan aonra, bütün içtima eı• 
naamda ıeuiz ve sakit bir kötede 
oturan yavere müzakerabn neti • 
ceıi hakkmda bir rapor hazırlan
maıı emredilerek komisyon da • 
ğıbyordu. Tabii bu raporun ha· 
zırlanmaaı da epeyce zaman ıürü• 
yordu; çünkü içtima eenaımda 
hir ıürü ilimane kelimeler kulla• 
nılmıflı. Bir müddet sonra, ha • 
zırlanan raporu müzakere etmek 
için tekrar toplanılıyordu. 

• Bu ıuretle biç bir netice elde 
etmeden senelerce devam etmit 
olan komiıyonlar vardı. Müza • 
kerelerin en eaaalı noktası, efen • 
di.mizin, yani Ahdiilhamidin itil· 
mek iıtediği ıey bulup çıkarmak 
ve ona göre br layiha tamim et • 
mekti. Onun için aon karar ıene 
paditaha kalıyordu.,, 

Bazan padiph, komiıyonlann 
müzakerelerine bizzat ittirak e • 
diyordu. Bu hal, mühim karar
lar verilmeıini icaltettiren ıiyaıt 
ıerginlik zamanlarmda vaki olu· 
yordu. Fakat böyle vaziyetlerde 
dahi kati hedefi tayin edebilecek 
bir it ıörülemiyordu. 

Golç Pqa, 1885 aeneıinde 

Bulgariıtan karı,ıkhkları esnaım

da hatıra defterine tunları yaz • 
mıttı: 

"Müthit bir ııcak içinde bet 
aaattenberi zati tahaneyi 'beldi • 
yoruz Arada ıırada maheynciler
den biriıi giderek padiphm ıe • 
lip gelmiyecelini soruyor ve ne • 
ticede gene mıi41ak bir cevap ıe
tiriyor. 

(Devamı var)' 



Cesaret! 
Abidin Bey, kılıbık bir adamdır. 

Kansından ödü kopar. Evde hiç ıeıi 
çıkmaz. Kanıı da, yamandır doğru • 
su... Sebepli, sebepsiz bir kere ağzı • 
nı açtı mı, adamcağızı öyle bir haılar 
ki .... Zavallı Abidin Bey, bir köıeye 
süklüm, püklüm oturup dinler... din· 
ler .... Dinler ... Ve boyuna susar! 

Kansı Hayriye Hanım, böyle ses
siz aadasız bir kocayı bulmu,, manalı 
mansız çıkıtmalarla tahakkum zevki • 
ni yerine getiriyor. Fakat, kocasının 
kendi sözlerine kartı böyle devamlı ıu· 
rette ouumaıından da memnun ol • 
maz. Bir h'1yli çıkıştıktan ıonra, fÖY· 
le der: 

- Cevap versene ayol? ... Öyle kar
Jımda bir köşeye oturmu,, put gibi 
duruyor, hiç ağız açmıyorsun. Seni 
bu halde gören dilsiz zanneder. Bu ha
linle büsbütün sinirime dokunuyor • 
sun! Aç ağzını, bir §ey söyle! 

Biçare koca, ne ıöyleıin? •• Acuze 
karısının bu tarzda söz söylemeye da
veti, adeta zımni bir tehdittir. Ona 
yüzde yüz öyle gelir. Onu, kansı 
kendis!nin ağız açıp bir §ey şÖyleme
sini istemiyor, §Öyle söyJiyor: 

- Hele aç ağzını, bir ıey söyle! ..• 
Görürsün sen! 

Kıhbrk koca, kan11nın cevap ver • 
meğe davet yollu sö2ünü 1 zihninde 
böyle tamamlar ve dl'ğil ağız açmak, 
dudak kıpırdatmaktan bile ~elıinir! 

Karısı, onu nasıl haşlar?.. Bunu 
merak eder misiniz?.. Size bir misal 
ortaya koyalım. itte, Hayriye Hanım 
açmıt :ığzını, yummuş gözünü: 

- Sen yok muıun sen... Hiç bir 
iıe yaramazsın!... Sütçü, sütü geçen 
ay bir gün bozuk getirmiıti. Bozuk 
olmasaydı, pişirirken kesilir mi idi? 
Elbette kesilmezdi. Halbuki sen, heri
fe bunun parasım vermitsin. Verilir 
mi hiç? Bu, ne demektir biliyor mu· 
11111? Bunun maauı. nedir da,ündün 
ı.ıü?.. Bundan benim ıüt piıirmeıini 

bilmediğim manası çıkar. Şaıkın ıat • 
lan ne bakıyorsun öyle? .. Elbette, dü
pedüz bu mana çıkar. Çıkmaz mı yok· 
aa? ••• Ha? ••• Çıkmaz mı? Sersem aer· 
aem durma karıımda öyle. Bu halinle 
daha ziyade sinirime dokunuyorsun. 
Aç ağzını, bir fey söyle! 

l ıte bir misal... Sırasına göre da
ha ıiddetli de olan bu yoldaki sözlere kar,., Abidin Bey, bir defacık olsun 
ağız açıp ta aöz aöylememeıtir ki, si
ze onun ağzından da bir mi..I zikre• 
delim. Bititik komıur.u Ruhi Bey, o
nun hiç cevap verdiğini ititmemiıtir. 
Geçen alc!ama kadar .... 

Eut, geçende bir akıam kOll\fuıu 
ta!•P kalclr. Yandaki evden Abidin 
Beyin aeıi ~eliyor, Hayriye Hanımın 
aeai akaetmiyordu. Bu naııl olmuıtu 
böyle?- Yoksa adamcağız, ezici vazi
yet karı11mda birden bire galeyana 
mı gelmitti? Aman, neler aöyliyordu 
neler! 1 ıte bir kaç cümleai: 

- Seni gidi acuze •eni!.. Dilini a
n aokıun ! .. Suı, sakın cevap vereyim 
deme. Yoksa ... Kanımam ha. Uılu uı
la otar. Oturmazsan, evin çabıını ba
tına yıkanm ! 

Rahi Bey, evli dej'ildir. Kız karde
ti Muhsine Hanımla birlikte oturur. 
Ona sordu: 

Alt kattan henüz üst kata ç• an 
Muhsine Hanım, güldü: 

- Ayol, kanıı evde yok ki ... Ada· 
pauındaJô annesine misafir &İtti! 

- Nasıl olur, canım? Bak, dinle! 
Kanama bağınyor ! 

- Şaıacak ıey!. Acaba bu akşam 
Adapazanndan döndü mü? 

Ruhi Bey, ertesi sabah yolda kar
tdatbiı Abidin Beye, hemen dün Ü· 

ıamki kavgadan baha açb. Doiruıu 
merak ediyordu: 

- Dün alqam, sesinizi iıittik. Yük
aek aeale birıeyler ıöyliyordunuz? 

- Ha ... Evet!. Kanma kızdım da.. 
Haldanda neler dütündüiümü açıkça 
aiyledim. 

- Peki. kannız aevahatte deiilmi 

... '191-
- ••- f!fe lteTt ele onun ~ 

bç 7.amandır içimde biriktirdiğim 
ıeyleribağıra bagıra ıöyliyebildim ya! 

- Korkmayınız, küçük hanım!... Ben, sizin yalnız paranızı istiyorum! 
- Defolun karşımdan.... Yazık ıi ze !... Demek siz de bütün peşimden ko-

şan erkekler gibisiniz 1 

10 Dakika Susmuş! 

Bir Şahit! 
istintak hakimi, suçlusu meç· 

hul bir vakanın tahkikatını ya
parken, ıahit olarak çağrılan bir 
adama sordu: 

- O akıa.m yanınızda kimin 
oturduğunu bilmiyorsunuz de • 
mek? .. Bahsettiğiniz adam, park· 
ta yanınınzda oturmuştu değil . ., 
mı .. 

- Evet. Parktaki sıralardan 
birinde .... 

- Biraz düşününüz bakalım. 
Belki kim olduğunu teşhise ya • 
rayacak bir fey hatırlarsınız! 

Şahit, b=r müddet düşündük • 
ten sonra, heyecanla elini uzat· 
tı: 

- Hatırladım! 
- Söyleyiniz ! . 
- Ba§ında bir fapka vardı .... 

Fakat, nasıl bir şapka olduğunu 
kestire"'iyeceğim !. 

- Bu b;r tey ifade etmez ki!.. 
Şahit, bir az daha düşündü. 

Sonra gene heyecanla kalkındı: 
- Elinde bir baston vardı, e· 

fendim... Fakat, ne biçim bir 
bastondu?. Dikkat etmedim! 

- Bu söylediğiniz de fayda • 

iki arkada9, bir gazinoda otur· 
muş dertleıiyorlardı. İkisi de ka
rılarından tikayetçi..... Karıla -
rından niçin şikayet ediyorlar?. 
Birisi, şöyle diyor: 

likırdi ıöyledi !.. Ne dersin, re -
kor değil mi? 

ı 
sız!. •):). 

Şahit, bir az daha düşündük • 

Öteki, batını salladı ve §Öyle 
dedi: 

ten sonra, daha heyecanlı bir ta· -
- Baba, niçin güneş altında 1' 

- Olur ıey değil bu karımın 
yaptığı, birader!.... Kendisinde 
konferans vermek meraki bat 
gösterdi. Fakat, öyle bir merak 
ki.... Bir değil, iki değil... Son 
zamanlarda üst üste konferans 
veriyor. Hem o kadar çok söy • 
lüyor ki..... Geçen akıam radyo· 
da da bir konferans verdi, hiç 
durmamasıya tam bir bucuk ~aat 

Akreple Yelkovan I 
Bir adam, bir saatçinin came· 

kanı onünde uzunca bir müddet 
durdu. Dalgın dalgın bakınıyor • 
du. Bir aralık saatçi kapının e· 
şiğine çıktı: 

- Ne var?. Dedi. Bir 9ey mi 
istiyorsunuz?. 

- Evet, evdeki saat bozuldu 

- Bu bir §ey değil, birader!.. 
Bahsi bu cihetten göz önünde tu· 
tarıak, rekor benim karımdadır. 
Ancak, benimki geçen akıam öy
le bir rekor kırdı ki hiç umulmaz. 
Aksi cihetten! ... 

- Ne gibi?... Aksi ciheten 
bir rekor mu?.. Yani?. 

- Yanisi, karım geçen ak,am 
tam on dakika hiç ~ikırdi söyle
meden oturdu! 

Azala, Azala .• 
Lokantada mütteri, önüne ko· 

nulan ete baktı. Yüzünü ektitti 
ve garsona, lokantanın sahibini 
çağırmasını söyledi. Lokantanm 
sahibi geldi: 

- Ne emrediyotsunuz, efen-
d

. ., 
ım .•.•. 

- Size mühim bir fey ıöyJiye-da tamir ettireceğim! 
1. ceğim. Günün birinde..... Ve Bunları söy ıyen adam, cebin· 

den bir kağıt çıkarıp, katlarını aç· hatta pek yakında da diyebilirim, 
tı. Saatçi, bir akreple bir yelko- sizin lokantada hiç et bulunmıya-
van ıördü. cak !. 

- Peki, saat nerede?. - Aman efendim!. Anlıya· 
- Onu getirmeğe haçet var madım !. 

mı ya?.. Akreple yelkovan yü • - Bunda anhyamayacak ne 

vırla tunları söyledi: 
_ Bir aralık cebinden bir 

mendil çıkardı. Bu nasıl bir men· 
dildi?.. itte bu gözümün önüne 
geliyor. Umarım, ki bu seferki 
hatırlayıtım, itinize yarar. Men· 
dil beyazdı!. .... 
Parasından Kes! 

Kadri Beyin sırtındaki elbise 
bir çok yaz, bir çok kış, bir çok 
ilkbahar ve bir çok sonbahar gör
mü§, hayli yıpranmıth. Bunu 
deiittirmek lüzumunu çoktan his 
etmitti, ama eline bir türlü pa· 

ra geçmemiıti. Nihayet geçen • 
lerde bir yerden az bir para ele 
ıeçirince, hazır elbise satan bir 
mağazaya gitti, bir elbise ıeçti. 

- Yalnız, dedi, bu bana bir 
az bol!. 

- istediğiniz kadar keseriz, 
b . ' eyım .. 

Bu cevap üzerine, ıordu: 
- Ne cihetinden istesem ke • 

ser misiniz?. 
- Hay hay. beyim!. 
- Şu halde.... Parasından 

kesmenizi tercih ,..derim! 

l'umuyor. Bütün kusur bunlarda. var?.. Her gelitimde ısmarladı • bir ıey kalmaması, tabii bir ne
Saatin baıka kısımlarında bir §ey ğım et, bir az daha az geliyor. tice, değil mi?. Devamlı azalıtın 
yok! Bu giditle lokantada et namına sonu, yokluktur! -. ..................... fllA••-111"' ... ••11111 ... • ... .,,•._ ........ ,._....,.. .... u ıaurıı .......... a ..,. 

Dalgın Profesör! 

yorsun?. ~ ~ gölğcye ıiı' 
ne! 

ı.... Bir mucize!.. Alt kattaki kira~ 
saksısındaki ckzotik nebat, talı 
delerek .... 

...l"""""ft'!fr.tılfMıılll"iiilNiilfMWWWC ltii4il"""nlffWl1ttllllflMllnfll~ 
rardım Etmiş I 
Muallim, talebesinin geti:' 

nazmın nesre tahvili azif 
daha yarısma kadar okuma~ 
ki gözlüklerini çıkararak, ti' 
lendi: 

- Cavat!. 
-Efendim! 

..uT· 
- Bu vazifeni kim yar 

Doğrusunu söyle! 
1 

Çocuk, kızardı. Bir an terJ 
dütten sonra, fU cevabı verdi: 

- Babam!. 
- Hepsini mi? 
Hayır..... O yaparken, 

kendisine yardım ettim!. 

Alman Nüktesi I .... 
llii arkadat Kolonya ıebr~i· 

dek! büyük kiliseyi ziyaret • 

yorlardı. Bir aralık org ~·.". 
'1'•''' mağa batladı. Kilise mu•• 

kubbede derin akisler bıra1'U• ı,it 
iki arkadaftan biri durd0 • ti 

d. 5011 
an musikiye kulak ver •· 
§Öyle söyledi: u)ıte • 

- Ne mükemmel, ne 111 )dit! 
b. 'k' ı B Hende 9em ır musı ı . .. u, .. ı,sı• 

").alUf O, bestenin çoktan ~ it 01• 
lunan bu büyük bestekara ;r1'• • 
duğunu ileri sürüyordu. bı .er 
datı, bu söze kar§ı fU ceva 

di: .,0 t 
. • çalJlll.J 

- Evet. orl(U ıyı 

doğrusu! 



Noyzel, Yenilince Bu Yıldız 
K.i ı 1! 

Bu yazıya ait reıimde ıördü

iünüz dilber köylü kızı kimdir? •.• 
Tanıyabilir miıiniz? .. Bu köylü 
kızı rolübü yeni bir filmde eıki 

bir yıldız yapıyor. Hanıi yıldız? 

Onu pek iyi tanırsınız, hatta la
tanbula da ıelmit, burada bir fil· 
min bazı sahnelerini çevirmitti. 
Bilemediniz ıaliba !.. Burada 
"Boğaziçi tark111,, filminin bazı 
ıahnelerini çeviren yıldız?.. En 
keıtirmeai, adını aöyliyelim: 
Guıtav Frölit ! 

- Ay, o erkek değil mi idi? .• 
Bu reımin ona ait olmaaı imkir. • 
ıız !... Bu adeta kadın! Halbuki 
o, ıert tavırlı, iri yarı bir erkek· 
tir! 

Böyle dütünen, bu reımin 
Gustav Frölite ait olmadığını id
dia eden, aldanıyor, demektir. 
Çünkü, bu reıimdeki o artiıttir. 

Tanınmıt Ylldızd1r 1 
Guıtav Frölit, takrak aeali yıldız 
Gitta Alparın kocaıı ve ondan o
lan bir kızm babaaıdır ıeçri ama 
itte nihayet kadın oldu! "Bir de
likanlının Lehiıtandaki macera• 
ıı,, filminde, bir aralık rol icabı 
kadınlqıyor, Polonyalı köylü kız 
Kalyanın kıy af etine giriyor. A· 
ralarına karqtığı Ruı askerleri 
kendisini sahiden kadın ıanıyor• 

lar! 
Batartist olarak rol aldıiı bu 

filmin rejisörlüğünü de Guatav 
F rölit yapıyor. Fakat, yalnız ba· 
tına değil. Onun oynadıiı ıah • 
nelerin çevrilmesini de reji.ar 
Rudolf van der Noı idare ediyor. 
Filmin çevrilmesi bitmek üzere• 
dir. 

Guıtav Frölif, bu filmde yeni 
kadın yıldızlardan Manya An· 
derıaat ve Erika Ştraythoratla 
birlikte oynuyor. Bunlardan Ma· 
riya Anderıast, ikinci defa ola· 
rak filmde rol almıtlır. ilk filmi, 
Luiı Trenkerle birlikte çevirditi 
bir filmdir. Diğer yıldız, ilk de
fa bu filmde ıörünüyor. Bu iki 
ıenç yıldız, filmde kız kardeıtir. 
Mevzuda birincisi Vera, ikinciıi 
Klere isimlerini tatıyorlar. Vera, 
yüzbatı fon Kelleri seviyor ve kız 
kardeıiyle beraber, onu Ruılann 
elinden kurtarmak için uirqıyor
lar. lıte, bu safhada yüzbatı ro
lünde olan Guıtav Frölif, köyll 
kız kıyafetine giriyor. Ruıların 
kartısma çıkarak, onların ıorgu· 
larma köylü kız diliyle cevaplar 
veriyor. Bu rolde artiıttin çok 
muvaffak olduiu aöylenilmekte
dir ! 
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Nafia Vekili dün Mühen-Memleket Haberleri: 

d• k b. . d. Bir doğumda 
Almanyada Goben ve 
Breslav için merasim! ıs me te ını gez ı üççocuk ı 

-- (Bq tar&h ı lnct aayıfada) 

aiz mühendiıleri !ubeıi,, ihdası 

mevzuu bahsolmuıtur. Bunun için 
bir mütehassıs getirtilmesi düşü -
nülmektedir. 

Nafıa Vekili Ali Bey, son tet
kikleri eınasmdaki intibalarına 

temaı ederek mektep muallimle
rine ıunları söylemi~tir: 

"-Tesadüf ettiğim gençlerde 
bir canlılık var. Malumat görü
nüyor. Çalışmaya, yapmağa doğ

ru bir uyanıklık var.. Bunları 

size borçludurlar. Fakat sizden 
daha fazla çalıımak istemeğe 
mecburuz. Mühendislik faaliye -
tine yeni bir istikamet ve istiklal 
ver.mek !stiyoruz. tik yetişme dev
resinin geçtiği, vazife çağma 
girdiğimiz kanaatindeyim.,, 

Vekil B~y sonra mektebin muh
telif kısımlarını gezmeğe ba§la -
mıştır. 

Önce kü\üphanesini gezmiş, 
kitr.:'ların mevcudunu, nevını 
gözden geçirmiş, neşriyatı tetkik 
etmiştir. 

Dershanelere, yatakhanelere 
de bakıldıktan sonra, laboratu-

" varlar kısmına geçilmeden önce 
vekil bey bu ara toplu bulduğu ta
lebeye bazı tavsiyelerde bulun
muı, kendilerini irıat etmiştir. 

Nafıa vekili Bey bu esnada bil
ha11a ıöyle demiıtir: 

- En ıerefli vazife olan, imar 
ve inıa vazifesi size düşüyor. T e
mel atacağız. Bu suretle borcu -
muzu ödemek için ya§ıyoruz. .. 
Hepinizin imanı bu olmalıdır. Bir 
asırlık çahımıya ihtiyacımız var. 
Tecrübe görmüı ·bir ağabey gibi 
nasihat ederim. Hepinizin gaye
ıi, "Y etiıeceğiz ve memlekete 
hizmet edeceğiz,, ols~n ! 

Nafıa Vekili Bey su, fizik, kim
ya, arziyat, laboratuvarlarını mü
him bir alaka ile gezmiı ve ihta -

,açları etrafında her laboratuvarın 
m~aHimi ile görü9müıtür. 

Su mUhendisi llzım 

Vekil Bey, mektebin bilhassa 
ıu mühendisliği şubesine bu se -
ne fazla talebe alınmasını tavsiye 
ctm·~ıir. Bu yıl su kısmı talebesi 
:;c!fbnu on beıi bulacaktır. Ge -
~-- :·ıllarda altı kadardı. Evelki 
r -:ıe de su kıımmdan yanlız iki 
talebe mezun olmuıtu. Vekil B. 
arziyat laboratuvarında, memle -
kelimizi jeolojik sahadan tetkik 
etmiş ve mevcut bütün madenle -
rin birer nümunesini kolleksiyon 
haline getirerek muntazam rayor
lariyle birlikte vekalete vermiş o
lan Alman mütehassıslarından 
bahsederek, bu kolleksiyonlar
dan yüksek mühendis mektebi ar
ziyat laboratuvarına da vermenin 
faydalı olacağını söylemiştir. Bu
nun için ali.kadar muallim, An • 
karaya çağırılarak madenler tel • 
kik edilecek, ayrılacaktır. 

Vekil Beyin dünkü tetkikatı 
mektebin bütün teferruatını kap -
lamaktaydı. T alehenin yediği ye
meklere varıncıya kadar hakmış 
ve yemeklerden tatmıt, harcını 
muayene etmiıtir. 

Mektebin henüz inıa edilmekte 
olan yeni kuımları daı gözden ge
çirildikten sonra, konferans sa • 
lonu ve resimhanelere geçilmit 
?e Vekil Bey bir dershanede tale
be tarafından davet edilerek 
kendisinden bir iki irıat cümle&i 
daha rica edilmi§tir. 

Vekil Beyin •özleri 
Nafıa vekili Bey burada, veka

letin yeni etşkilat kanunundan 
bahsederek, yüksek mühendis 
mektebi mezunlarına temin edil -
miş sağlam istikbali anlatmıı ve 
en yüksek memuriyet olan "Fen 
müşavirliğine kadar mektep me -
zunlarına derece derece verilecek 
olan işi, parayı, hükumetin bu 
yolda almış olduğu tedbirleri et -
raflıca izah ederek: "İtle böylece, 
mühendislik mesleğine, bu cihet
ten yeni bir hayat vermiı oluyo -
ruz,, demi,tir. 

Vekil Bey sözlerine §U yolda 
devam etmİ§tir: 

"Mühendislik mesleği bir da -
ğınıklık manzarası gösteriyordu. 

• Kimi ücretli kimi şurada burada 
herh'angi §eraitle çalışmaktaydı. 

Bazıları meslekte kalıyordu ... 
Kendilerine lazım olan sağlam is
tikameti temin edemiyorlardı. iş
te bundan mülhem olarak bu te§ -
kilat kanununu yaptık. Arkada§ -
larımıza arzettik. Kabul edildi. 
Bundan sonra çalı!Jan efendi, is -
'likhalinden emin olabilir ..• 

Osmanlı mühendisliği çok ha -
zin ·safhalar geçirmiştir. Cümhu
riyet devrinde şimendifer siyase -
tiyle ba§lıyan D'Ühendislik faali
yeti gittikçe inkaşaf ediyor. Son 
zamanlarda vaziyet daha ilerledi, 
iıJer, daha ziyade intizam peyda 
etti.. işleri kendi mühendisleri
miz ve müteahhitlerimizle görüyo 
ruz. Yeni bir devir açılıyor .•. 

"Bir me.ıslekte, bilhassa fen 
mesleğinde tahsil kuvveti fazla ol
malıdır. Burada geçireceğiniz 

günler, sizin için çok mühim
dir. Memlekeet karşı çok mühim 
bir vazife alacağınızı dütünerek 
atkla _çalışmalısınız! Az zaman
da, şimendiferlerimizi, ]imanla
rımızı, rıhtımlarımızı, yollarımı

zı, köprülerimizi mücadele eder
cesine çalı§arak istediğimiz gibi 
yapacağız. Çalı§mak ve faydalı 
olmak milli vazifeleriniz ara-
sındadır. 

"Umumi vaziyetiniz, intiza-
mınız itibariyle mektebinizi iyi 
buldum. Muallimlerinizden ta • 
mmadıklarımla tamJtım. Sizlere 
elimden geldiği kadar faydalı ol
mağa çalışacağım. Tahsiliniz için 
münıkün olanı yapacağım. Sizin 
de çalıştığınızı, beslediğimiz par
lak ümide namzet yel:iştiğinizi 

görmekle şevkimiz artacaktır.,, 
Nafıa Vekili Beyin sözleri, 

tiddetle alkı§lanmış ve talebe 
çalışmaktan geri durmıyacağmt
söz vermittir. 

Muşta Alican köyünde Süley

man efendi zevcesi Güllü hanım 

bir batında 3 çocuk doğurmu§lur. 

Çocuklardan biri kız, ikisi oğlar 
dır. Gerek annelerinin, gerek 

çocuklarının sıhhatleri mükem
meldir. 

Bir tren kazası 
Alayunt istasyonunda feci bir 

tren kazası olmuıtur. Ailesini 
trene bindirerek, istasyondan 
;ıyrdmak üzere bulunan jandarma. 

mektebi muallimlerinden yüzbatı 

Hasan Bey bir paketin unutuldu -
ğunu görmÜ§, henüz harekete 

geçen trene teslim etmek istemi! -
tir. Hasan Bey, kotarken hat bo· 
yunda bir direğt:: çarpmış ve bu 
Jarsıntı ile de harekette bulunan 
trenin arasına düımüttür. Soiuk 
kanlılığını kaybetmiyen genç yüz
batı ani bir gayretle kendini te

kerleklerin çiğnemesinden kur

tarmak iıtiyerek, hat kenarına 
doğru atmış, fakat bu sırada 

ayağının biri bilek ortasında~ 
parçalanmı§tır. Utaktan gelmek

te olan idman Yurdu gençleri bu 

faciayı görerek hemen imdat iıa
reti çekmitler, bu suretle Hasan 

Beyi muhakkak bir ölümden kur
tarmıtlardrr. Tren birden bire 
durmuş, diğer tekerleklerin Ha· 

san Beyi ezmesine mahal veri) -
memi~tir. Yapılan iptidai teda

vilerden sonra yüzbaıı Hasan B. 
Kütahya hastahanesine götürül -

mÜ§tÜr. Yarası vahim görülmek

tedir. 

Çorumda bir cinayef 
& 

Çorumda Körsekk köyünde a
cıklı bir cinayet olmuıtur. Bu 
köyden Ahmet oğlu Hıdmn ka -

rııı Zeynep, Karadonaıa köyün -
den Mustafaya kaçmı§, Hıdır 

bundan çok müteessir olmuıtur. 

Hıdır karmnın ha§kasma kaç
masında kayın pederi Hasan ile 

kaynanası Fatmayı ve on yaıında

ki kayın biraderini alakadar gör -
müt ve bu üç kitiyi mıur tarlasın-

da yakalayıp kama ile öldürmüt -
tür. 

Hıdır, cinayetten sonra ltaç

mııtır, aranmaktadır. 
.....,...,,... ~..-.1nMt1""""'""1•mtf .... IMttttttltllHIJll ........ .__ 

tstanbui Asliye mahkemeleri 
birinci yenileme bürosundan: 

4 Kanunuevvel 933 tarihinden 

evvel ikame olunup İstanbul Aı • 

liye Birinci ticaret mahkemesinde 
derdesti rüyet ve Posta ve Telgraf 

idaresi ile Alfred de Kandiya ve 

Memleketimizden afyon kaptan Dimitri Efendi arasında 
almak istiyenler mütekevvin dava dosyasının ye -

Bremen şehrinde Amiral Suşan Pş.nın 
karşısında geçit resmi yapıldı 

Goeben ve Breslav zırhlıları· dönümü üçüncü defa olmak üze• 
nın Çanakkaleye hareketlerinin re kutlulanmaktdır. a 
yirminci yıl dönümü münasebe • "Breılav,, umumi harp eın•· 
tiyle Almanyada Bremen ıehrin - sında "Midilli., adı altında batı· 
de merasim yapılmıttır. ı rılmıthr.. "Yavuz,, adını alan 

Bu iki zırhlıda hizmet etmi! "Goeben,, buıün battan bata ye• 
olan dört yüz bahriyeli, merasim- nilenmit olup Yavuz zırhlımızdır· 
de hazır bulunmak için Alman - Goeben ilk defa olmak üzere 
yanın muhtelif yerlerinden Br~.. 1r13 Balkan harbi ıırumda Ege 
mene gelmiılerdir. Bunlar müı - denizine çıkmııtır. Yunan kralı 
temlike heykeli önünde ve bu iki Y orgi 18 Mart 1913 tarihinde Se· 
geminin eski kumandanı Amiral li.nikte öldürilldüğü zaman Geo· 
Suşon karırsında geçit resmi ben Selinikte bulunuyordu ve ce· 
yapmıılardır. Amiral, söylediği nazeyi Pireye götüren "Amfitrit,, 
nutukta "Alman zafer meydanı- yatına lrıgiliz. Franıız, ltalya11· 
nı,, zikretmiıtir. Avusturya ve Rus krüvazörlerile 

Harbin bitimindenberi bu yıl birlikte refakat etmişti. 

Ruhi Ha yatta Laşuur 
Yazan: Dr. C. YUNG 

Tercüme: Dr. M. HAYRULLAH 

D U n ve Y A R 1 n tercUme kUlllyatlnın 
sekizinci sayısı olan bu kitap c;ıkıy9r 

Tevzi Merkezi: VAKiT Matbaası 

!inhisarlar U. Müdürlü~ünden: 
178,750 kilo meıe odunu 

34,500 ,, meşe kömUrü 
420 ton kok kömürü D f b epo ve a rikalar için 
100 ,, Rekompoıe maden kömürü 
J 50 ,, Kıriple maden kömürü 

Yukarda nevi ve mıktarları yazılı mahrukat 3/9/934 tarihine 

müsa d f pazartesi günü saat 14 de pazarhkla aahn ahnacaktır. 
T~lipler şartnameyi görmek için her rUn ve pazarlık için de ta· 
~ın olu~an gün ve aaatte % 7,5 muvakkat teminat parasile bir· 
lıkte Cıbalıdeki Alım. Satım komisyonuna müracaatları. 15009) 

t otog~at meraklılarına 
Harbiye mektebinin yüzüncü ylldönUmü merasimine 

ait futugratlar lstanbulda V AKIT kiitUpbanesinde satılmak· 
tadır. GDnOn en mUbim hadiselerine ait futugrafları, yalınız 
V AKIT kOtUphanesinden tedarik edebilirsiniz. Bu kopyeler· 
den agrandisman sipuitler de kabul edilerek az zamandA 
teslim olunur. 

Akay işletmesi l\1üdürlüğünden: 
Levazım ambarında mevcut (3S) adet boı makine yağı Eıç•ıı 

ile takrib.en bin kilo u1ci teate bnleri 6 I Eylül / 934 tarihinde 

saat ikide açık artbrma ile sahlacakhr. isteklilerin mezlcQr gtın 

ve saatte Azap "apıda Lev.-zım ambarında Sahı Heyetine müra· 
caatları. (5333) 

' Osınanlı Bankası Afyon almak için Türkiye u- nilenmesi için verilen beyanname 
yuşturucu maddeler inhisarına ve ibraz edilen ilan varakası le- T .. k A · Ş' ur nonım ırketi, - r esis tarihi : 1863 
bir takım müracaatler yapılmak- dettetkik vaktiyle mahkemesince 
tadır. Geçenlerde bu müracaat _ müddeialeyh Dimitri Efendi hak- Sermayesi: 10,000,000 inglllz llraaı 
Iardan birisi neticelenmiş ve Ja _ kında gıyabında ilanen tebliğat Türkiyenin başhca şehirleri ile Pariı, Marıilya, Niı, Londra 
ponyaya 400 sandık afyon ihrac yapıldığı anlaşılmıt ve büroca ve Mınçester'de, M11ır, Kıbrıs, (ra'<, (rı~. Filistin 
edilmiştir. Şimdi yapılan bir mü- gene bir ay ilanen tebliğat ifa _ ve Yunanistan 'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 
racaat da iyi neticelenirse 300 ıına ve 24 _ 10 _ 934 çarşam- ve Yunaniıtan'da Filyalleri vardır. 
Sandık daha afyon ihraç edilecel·· ha gu··nu·· saat 15 te yenı"leme mu- Her tUrlU banka muam 1 1 . e e erı yapar. 
ti~ ı,e}e~neba~anılmasınakararve- ı~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~i 

z A Y l :-ilmiş olduğundan mezkur günde 
Ak Şemsettin 11 inciilkmekte- Yeni Postane binasında ki.in bi

binden 1929 senesinde aldığım rinci yenileme bürosuna gelmedi
şahadetnamemi zayi ettim. Ye- ği taktirde 2367 No. lu kanun 
nisini alacağımdan eskisinin hük- ahkamına tevfikat yenilemenin 
mü yoktur. gıyabında yapılacağı ilan olunur. 
(2075) 257 Ruhi (2064) 

ısıarıbuı Eeledlyesi llAnları J 
Divanyo'unda Darü11eade Ağası medresesinin f) numaralı 

odası pazarlıkla tamir ettirilecektir. Talip olanlar 14 liralık te· 

minat akçesi amkbuıu ile 4/9/934 Sah giiaü uat on bete kadır 

LevaZ1m M~dilrlüiüne mOracaat etmelidirler. (5373) 
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Ahmet Turkle.rle bırJikte kaleye çekıldı . 
Oüırnan ordusu §ehrin kenanndaki zey· 

tinJiklcrde mevzi aldı. Şehrin rüesası ge· 
lerek Mo!ay Ebu AbJullaha biat eltiler. 
E:rteai gün ıchrin kapıları açıldı. lspan· 
l'ollar (Tlemaen) i tamamen yağma et
tiler.(]) Kont Alkodet ch·ardaki kabile· 

Itri itaata aokmak için yirmi gün. etraffl 
~an-uzlar yaptı ve 26 Şubatta yeni c· 
mirden sadakat yemini alarak ( 1543 • 
9SO) martının birinci günü aabah1 geçi -
rereıc Afrika sahillerine \•ardığı zaman 
dü!ll'l•nın döndüğünü haber alarak Ka -
rıunuevvel ortalannda lıtanbula geldi. 

(2) Eğer Bar~aroı mütkülita uğnyarak 
geçiJcmcyip vaktinde haz:rrlanarak kalkıp 
Cezayire yeti,ıeydi düıman donanmann• 
bıahveder ve f mparatorun hayatı bile 
!Üphcli kalırdı. 

İspanyolların bu büyük donanma ve 
Ordularının mabvi hıtiıtiyanlık ilemind~ 
hüyük neticeler doğurdu. Ontfan ıonra 
iıt ~ (Cezayir alınamaz) kanlltİ ha11I o!du. 
•laın gururu da bu derece yükıeldi. Ce· 
~Yİrliler heaapıız ganimetler aldılar. 

Batan gemilerin bir k11mını yüzdür· 
dı.iler. ( 150) tunç top çıkardılar. Ehem -
llliyelli silah \'e ma!z.eme ellerine geçti. 
Btınla.rla §ehrin tahlcimatını ikmal ettiler. 

.Eıirlcrin çokluğu orduda bir esir bir 
logana aatı?dı hikayeıine vücut verdi. 

~l:ayir oc1tğının nüfuzu birdenbire müt-
'' ıurette büyüdü. Bugünden itibaren 

Cezayir ocağı hakikaten Avrupanın 1Q. 

'buıu oldu. Korsanlık fevkalade çoğaldı. 
. Hasan a8a :ıaferi Jıtanbula arzet • 

tt Ve kendisine f)a§ahk ünvanı verildi.(3) 

Haaan Pa!a lıpa~yolları kovduktan 
'

0nra düımanla söz birliği ettiği meyda
tı.1. çıkıtn Kuku Sultanının cezasını ver • 
lllelc için (1542. 949) niı;anında (6000) 
~ 

(1) Forbige. 

(2) Hammer kit.ıp 30, sahife 233. 

(3) Forbige. 
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askerle Kabili üzerine yürüdü. Kuku ıul
tanı korkarak affını istirham ile oğlunu 
Haaan Pa,aya rehin olarak gönderdi. 
Muayyen bir vergi vermek §artiyle ıu;u 
bağı§landı. Bundan sonra Kuku reisi ı;Ö , 
zünü tutarak Cezayirlilerin müttefiki ol • 
du. Beraberce dü!mana karıı harbet -
tiler. ( 1) Buradan sonra Hasan Pata 
cenuba dönerek (Zap) ın bir k•smını ko
layca it'1ata alarak geri döndü. 

l ıpanyollann Cezayirdeki bozgunlu-
' ğunun aksi darbesi (Oran) da kendiıini 

hi11ettirdi. 

( 1529 • 936) da Hayrettin Pqa 
TJemsen hükumetine (Ebu Mehmet 
Abdullahülserhani) yi geçirmiş ve yüz 
elli yeniçeri muhafız bırrlkmı§lı. Hay -
rettin Paıa Tunusta Şarlkene mağlup o
lunca Ebu Mehmet lıpanyollara arzı ita-
11t ederek vergiyi yollamıttı.(2) lspanyo). 
lar vergiyi aldılar, fakat hiç taahhüd~ 

giriımediler. Binaenaleyh Ebu Mehmet 
hayli uman iki yü:r:hi ka!dı ve (1541 -

948) de öldü. 

Ebu Mehmedin Ebu Abdullah Meh
met ve Ebu Ziyan Ahmet isminde iki cğ
lu Tlemıen emirliğini davaya batladılar. 
Hasao:ı Paıa kabilelerle (Zap) cihetlerini 
Hat ıekizde hareket etti. 

Bir kaç gündenberi caauılar lıpan
yollara fena haberler getinniılerdi. Her 
taraf lspanyol dü!manlariyle dolmuıtu. 
Molay Ahmedin mühim bir ordu ile yolu 
keseceği Ko~ta söyJenmitti· Bunun ii· 
zerine Alkodet evvelce Tlemsenin iç ka
l~ıine bırakmaiı taaavvur ettiği (1200) 
muhafızı da kuvvetine zaaf gelmemesi 
için bırakmıyarak bütün kuvvetiyle yola 

çıkmıftı. 

(1535) de Martinezin bozgunlufunda 
bırakmıf olduğu toplar, bir çok esirler, 
külliyatlı ganimet beraberinde leli. Yü-

p • , dii rüyü, kolu çok uzamı§tt. ııtar 'va 

(1) Forbigc. 
(2) Forbige. 
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Safıafa) geldiği halde dümdar daha !e.h· 
rin kapılanndan yeni çıkıyordu. Bu es· 

nada yürüyüı kolu her taraftan hücuma 

uğradı. Bilhaua köprü ba!ına ve ağır • 

lıklara taarruz ediliyordu. lki üç •~t 
müthiı bir karıtıklık oldu. Esirlerin,. 
devecilerin bir çoğu sağa ıola dağılarak 
hücum edenlerle birle!tiler. Alkodet 
.hayvanını sürerek köprüye yeti!ti. As
kere cesaret verdi. lntizamı yoluna koy
du •• Köprüyü zorlıyarak geçtiler. Dik bir 
yokutu dövüte dövüıe tırmandılar. Ge • 
ce intizar halinde geçirildi. Ertesi gün 
de böyle muharebe ederek yürüdüler ve 
üçüncü günü istirahat ettiler. 

Dördüncü gün lueri geçmek için ye
niden uinımak lazım geldi. Bu ne.hir 
de §iddetli muharebe1erle mürur edildi • 
Ve Riyo Saladiya kadar yerlilerin 
tazyikı ve hücumu altında ilerlediler. İt· 
panyol ordusu (8) martta canım Oran 
kalesine atarak kurtuldu; nefes aldı. (l) 
Muvaffakıyet namı verilen bu hizmet 
Konta bir ders vermemi! olacak ki Moı· 
teganımın .zaph heviıine düıtü; ihtimal
ki eline geçmit olan kuvvetle kolay bir 
zafer ku.anmağı ümit ediyordu. 

21 Martta (Oran> dan çıkarak Ceza· 
yirden imdat gelmeden evvel Mostega • 
nnnı zapt için yürüdü. Fakat Moıtega-
nimde zaten Türk muhafızlan vardı. 
Kont Mazağrandı aldı ve orada üç gün 
kaldı. Moslaganemde (30) top ve 
(1500) muhafız bulu11duiu ve binaena • 
leyh bir baskınla almak kabil olmadığını 

orada öğrendi. Geri dönmek iıtedi. Fa
kat Türklerin önünden kaçmak o kadar 
kolay değildi. f ıpanyOllar yüzlerini O· 
rana çevirince yüz binlerce yerli tarafın
dan kuptılmı! olduklarını gördüler. Ken· 
dilerine taraftar olarak relmit olan yerli 
•Ünrilerin bmllap kaçmalarından kolit • 
tuklannı bahane ederek ellerinden hay • 
vanlannı aldılar. 

• 
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Fakat bu tedbir caba kolay kaçabil· 
mek için vasıta tedarikinden baıka bir 

,ey değildi. İı;panyollar Mazağradan Q. 

rana kadar her adımda dövü~rek meaa • 
fe katediyorlardı. Çok gayret göstennh 

olmakla beraber gene bu kol külliyetli 
zayiat vererek Nisanın birinci &Ünü O· 
rana girebildi. 

Ahali fspanyollann emarete geçirdik
leri Abdullahı İıtemiyor, baılarında hı • 
ristiyanlara haraç verf!n bir reiı görmek
ten nefret ediyorlardı. Molay Ahmet 

bu halden istifade ederek TJemıen üzeri· 
ne tekrar yürüdü. Ebu Abdullahla 
yaptığı iki muharebeyi kaybetmeıine rağ-

men ahali Molay Ahmedi te.hre kabul 
ederek Ebu Abdullaha kapılan kapadılar. 
Ebu Abdullah kaçarak gene lspanyollara 
iltica etti. Bu sırada lspanya hükumeti 
muvakkaten Orana yolladığı kuvveti geri 

istiyordu. Maamafib Kont himayecer· 
desinin lehinde son bir teıebbüs dah!l 

yaph. Maıkara üzerine yürüdü. Maı

kara muhafızları çekildiler. Fakat lruv
vetin azhfı dolayııiy]e harekib ilerlete

medi, döndü. Fakat dönerken çok büyük 

tehlikelere uiradı. Ebu Abdullah düı
manlannın dine geçerek öldürüldü. 

(1544 - 951) • Kont Alkodet bu kadar 
çahımanın nihayetinin hiçe indiğini dü • 

ıünerek yeni teıebbüılerden vaz seçti. 
Geri kalan kıhnç artıklanru lıpanyaya 
yolladı. 

(951) seneıi ilklM.hannda Hasan Pa· 
,anın kahyası Hacı Detir biT kıyamı bas-
tırdı. (bu T e.rek isminde bir Kaid) 
Milyana civarındaki ahaliden bqka hay • 

li adam toplamıı ve Milyanadaki muha • 
fızlan mağlup ederek (Mitraca) yı ( l) 

(1) Mltica - Cuaylrin pıkmda1d 
vadii Buvandan baılıyarak garba dotnı 
Vadii Jer, Hıraı, Hımiae •e uir nehir • 
ter buradan r~~~· _ ' 
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11•.ıaıpn uopu!s:ıı >tamı ı.ı'Cırc u!u!s!.ıcAus 

n:ı ·ıpuapbcıı Qı.<ıUıu Jİ<>Jm .ı!q mappıi 
u!.ial!.til~!Uil.< wn:>nq hg ·ıp.aıpıvs !U!&J.I 
·eAn• uıq !UU!.< ap z!z!ınpqv ·ıpıııc ezn.ı 

• .ını 'f8Jeueızıs.ııqes :Z!~rnpqv ·ıaııpı!5 
• i18 t!'jl?A eunss'llJCt !U!J!q!J!q U!'!8 !'t! 'f'll.I 
• .<ıı.iltı:ıtı1nı :ewn:>;-'f CJ> JU.lt?) !'l! .ıaH 

hı.u:iranda Cezayirc döndüğü zaman Co • 
• 

zayir bcylerbeyliğinc Hayrettin Paıahın 
oğlu Hatsan Paganın tayin edilmİ§ oldu • 

ğu haberini aldı. Hadım H an Paıa 
925 ıencıi Ramazanının onuncu çar§~· 

ba geceıi vefat lllti. ( 18 Te riniı hİ 
1S4S) c2> • 
' 

-8-
Haytettin o lu Hasan pai nın valiliği - Könt 11 lkod tin tutnlı ve 
mal biyeli - Ha an fH\fanı bati ıının ölumü - Sehi metl ı \e &iil:fl 
ıerlfleri - Fnılıların Tlemı ne taarruz.u - Rio ıalado muhaı ebe: Al 

Bozgunluk - Ha•an Cezayirdeki imatatı - hhinbul1t 

- Kaid ıefa 

Huan P&ıa 20 Haı.iran 1544 _ 
951 de, 12 al r ve piyacte 

( ı) Grammont Hadrm Hasan İ'>işjliın 
hiyanetinc binaen azlolôn<!uğuhu j'Ur· 

yor. Ve Marmole istinaden, Şartken ta· 
arhızunda mcclis1 harpte Hadım Hasan 
paşanın muhalifi bulunan Hacı Bcşirle 

yahud1 ı..\ehmcdin birisinin Cezayir valf~ 
liğinc, birisinin Tacur,ı valiliğine tayin 
ve Ha an Paşanın azlolunhıası hiyaneti

ni teyit chlğinl iddia ediyor. Fakat baıka 
yerde bu ağır ittihama tesadüf edemedim. 

BilS.kis tarihier Hadım Hasan Paıanin iyi 
h . • ' kd\ d' ızf\1etını ta ır c ıyorlar. Grammont 
ve Forbige Hasan Patanın aılile yerine 

I B \ • . ' 
l- acı ~1mn tayın olunduğunu ve ondan 
•onra Hayrehin Paşa zade Has'an Paşa 
nıh byinini yazıyorlar. 

FaK:it halHkatte Hayretltn · PA~a 
Katıt nhkla oerabh Ce~~ylr bcyle~lieyii
ğinl muhafaza ed1yorcllı. ii~aım 118 • 

• 
rafında ve ( MiltanaJ nın celıubundaki 

kRbilelerin içinde büluha\, fcııı<tın l:ia

klyeainı izale etH. ıhsan l>a bu 11• 

lerlc u ratırltcn ko:lt Ahiodc Je kral 

mccliıinCien çok g~çlukle Üç dört bin 

sik Pa!ıConuh vtl<lli idt Hadım Hasan 

Paşanın yerine o:;.lunun tayin edilmesi 

lbptan tleryanın oğlcna bir mevkii mün

tehap tevdh etmesinden ba~ka bir şey 
değildir. 

Hadım Hasan Paşanın mezar \a§rn
daki yazılai' J.:endi&lnl dalma ~f endisinin 

kulu olArak tanıdığını ve beyılk, pa~!hk 
davalarından p!k u~~k blUdu~lınu gos~c
rir: Mezar ta~ı Cezayır miızesindc mah • 
fuz otllp yazısı şudur. 

"İıaza kabrül halifetül merhum. 
Bikeremillah Ebu Mehcmmet Hasan ağa. 
MeMIUki mevlana Hayreddin cyyedcllu . 

Allah ve rrlasarchu tc,·effıi 1e)'l~tU. P .. t 
erhaa ~l a ir mili Ratıt bn am 952 ... 

Gabriycl Kolcn, cilt 1, sattilC 1 ~. nu

mara 11 • 

• 

----·-- --- --
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ıp.11WW1ff) OA lymıo ıal{UI\( utpınq 

-uıııı •puw.ııatıt tr; •uı.ı•Jaı ueısıı·uıw 
uıw.<ıms uıııns ·.ıoAın.< ıuı ıtmpuRB 
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:ın %!\İ~\ !W:ıl llptJ{ UH>{ıtl UIUt!hd uı;~ 
-ını<ıH u:ıJlı apaqm.!I utw.<ams ueııns 
(lpot aııtH) dwuııa - c ·.ııp•l'!wıo 
upıl( uıq t-ı ıtAAnl{ ıın ôpreı.ı .i:ıq :ıu 

·afi uı~! t(iı.Wı.h !Sait.ıJndi ur~sıeq ııq 'IH 
·16!1{ :a:nA: lltV "l!Pt!!ap nqtıJt ~a;awı:ı ~ı.i 
•Jıt! t!Ull(Hq u1ı~AAnJt unınq :IJP,I ıuılıp 
·rl!A uu q!Jitnıaın1 ıuı~ııö 1. uı'{nq :ıu 
!Jil~!u~.< (009) uıueŞe u\!s H - z 'l!P 
~ (OOOZ) Zlt Ult !J> nq P{ .llJ1!J( ~p:z;J[J:IW 

(Z) '?liJurHa .. uıt{ 
.. ~3 , .. up lH"!·'-H:> ~ .. .ıfq •u H"'" 
• f9W tpuınu" 'l'l~1h.ı111 ııp aoı~ıu~ 

•rıiıwwıclwt JU!.ıa5uvq • (untzy ıq•g) 
JtdUJAWjt utpuar- U!U!l•~(!.&'fl d[Uftt 

•p•u" O ·.ı•un•n.ıaı .np•Jf •ıtın• !11 
•ııH•nıt vı.ııl•& n•H 'nJ!l5•1 •zru.rnı 
•P e.anı n.t!9 >jtppiiirii'f 1!'11'• 1i'U 
-Hı(CICı an ~•'I • tuowp5 op ıUi.ıd) 
h (tuo\o~) 'l•.R.ıttp.ınp !-1•1uopı Wft)J!t{ 

61!-'t(firpfiüı !ll'PP!i ip•.ıo •ıpnıinm 
·ını !P!S•İ Jın5nJt PffpuınJ(.ıv uf!un.ıdeJ( 
tlf15•1 unıo& uap!I wunqvıin1•-'!PR)I 
fl•ı•it A~i •\ı•w •i'lnıun!zc;ıq 'ili 

•np.ınıoAq~ nınp.ıo ıo.<u•d•ı 

u •r o •'lvp wstuiıo 11vıuudwp U!lJ!.ıaı 

-Ut•A2i •H''W ·npıo 1•11" i1q1nw '!P 
-~ı•! 1nfw<I ~ıl .a •p•ı•vq ~·a ·.ııı 
-npıo 'lıtıf•p'lw.t•p d.nJt waın:t!!'{ !"• ttq 

•p nıuo ı~d "''l'Pl'l• •JO'l nfnpıo 
•1J(awı• dppaı uıuu•ı••n•mw opıiq .ı!q 

J>llwwmu! ~e:&ufn tuoıt1q ;ıeıu Xpttt 
!1'!1PU!l!Jll un (unıJa1nıi .... 1t1i}t) 

1541 ıenesi T~muzunu~ orta.larında 
S\ıl\a~ Süi9 ~ilit>eaeı\ K&pta;. l>a • 

y tuaylHn bir U nyol ~onafuhaaı • 

nın hücum~na uğra/acA ı~da~ 80 k&dir· 
1 ... ı '.J •_ı 'l'" .,., ıa arak oraya ıma&aa gı metanı emret· . ' . 

mıttı. 

Hayrettl~ P~~ kendi tmeii mahıuİü 
oi•ri Ceı:~Yi~~ y-~C1;P} iÇan yu~ kadirga 

çıkararak elU~ln~ Afri'~ ıfthillerine •·•• 
eÜiiln1 de Sici ya lim.~nlarında dainrk 
bir ıurette ıılahlanmikta, haurlanmak· 

ta olan Hıriıtiyan donanmasını parça 
.. • •• ... .. "' .... - .,,. .... l-

ptrça vurmağa yoılamaiı dütündü. Fa· 
k~ anci.t Teırin~evveiAe(2) denize çıka· 
b~ICli. lıpanyol donanmaı;nr mahv~den 
f rrlın:.tan emin \;;~ ycrd~ tedipten aon
ra garba döndü. (Tlemıen) e kadar gitti. 
ş.. \r md~vemet t1krinde d ğildi. Ha· 

.. L ı \ •r ıı: -• • • 
aan Pata ~ı>u Zıyan Ahmtdı emarete ta· 

• 1 
yın .eth. 

O da bir daha; l ıpanyollan ıehre ıok· 
mrya~ na ve onlara eruk n veriı ver· 
miyeceğine ve Türkleı e aadaketle hi:ıtmet 
e~eceiine ıös verdi. Hl\ıan Paıa Isk leye 
(Meınr) dört yüz yeniçeri ınuhrdn: koy· 

du ve ıeri döndü. Gelirken Oran rn vldi· 
ni tar uılt ve tehdlt eden biyetle l>lılu· 
uil\ Moıtqanbede muhil.EıZlar oturttu. 

i f i 
(1) Grammont. ı. 

"" . , B~ ' '1' ... \ (2) Grammont, Barbarosun bu gcçkı-
mcsini Divanı hümayunun ltlmataızlıfına 
atfediyor. 

/ 

~p ıw9A uµırµa5jü:ı,A ·.ınptoA n 
·'lmPlfi ınaıunınq ı~AAnlf .JJq n ıcu! ı-nA 
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-nw ııvtıD{ı5 t!Ae.It?J[ uueıaoı OA J{.,,;3! 
OJ\ ~l>:ll>h!A 'ıtıwwıırnw !1=>:>:>! (:JAAOJUll 
"bJ. tt/Eı JoWWl?H ·ııPJu:ınnw (ozıA 
-no) •ıuowure.ıo oA t?Jt'll}{ ı:ıtıH t?punl 
ı. npıo 1ca:ı:> 1:ıu!bq UJU!~!PPZ uru11tıl 

-n .ııı!uao ~:ıtııe~ •:ıuow~o (t) 

<ı> ·qdd 
5n.ın'{ .l!'l uapu!ı31J.Uıt) daq uvıo .ıvp\?JI 

iu!rl aw (•.ıqhaqıa .< IW"!'\'fll'! unz:ı\I' 
ıqeg •J:Hl\C{ U"})\lJUOI) (il.lnJ.Jllı llJ}j 

u!5! op•m•~ uoıırntun>tinp tırnu.ı~n N11tıı 
•igp un.fft!!oı oA .anwfv.< .ı!ba 11-dq'!'l 
unnfı tretvH ııııu hf np,op hun~ 

•ypıaı 

•t!U.K nunınıun! ro uıJfft-la ıreppp.ıtı'f 
• ı5 uepnııwao ·ıp.rvıhwıu'f ~pquııp• 

ııo5 iX•ıop Ul!l'l'l~• eA .ınw.fd ''lnJo• 
!Diıt:lf •• u-euıtnp uvıo inuvwn.<n 0>)38 
!11(HA8 H inWftı.tO' lıaJ{.t0>5a! !%!1130 

'!Pt!'ld "1tillf.l11i ununu.ınq 

om•W J(1f.l'l(S .ı!Wö>P ..<.ıoa d.1!PUV 
·ıpztJWlfl 

-n.ınp vpun~oıı .ı!ıhH:> vpuııp ıı-.ıoi ng 
( 1) 'P,p.J!!f!lp 9lil.(fZVA iil!Cl Il:l'f!llpl ı~.<d 
ı.<çwuvuoa •ıı'lı5 u!Bzn.ı !q.ılll t(1?tll!I 
.it({ !(laAAn~ 3105 pwpul?UJ1fZ !1JlV '!Ji=>I 
• •p'IAp: u;ppfi tın.ınmld <ıı . ıı ııı 
·•s) n.ı!op wuo ınırel tA zn'fop ını um§ 
·'fV •rpwıivq .ınwfv.< gpuı5! .ıaııa.<!Zl?A ~! 

·~~uı nq daq !!U!!.8 li>AAil!U!.lhı tı 

•ıp.111A !.lil(Jj;ı:> 

-o~!X 'ffiıunıt 5n 1ıp.1Eı1hurew.ı1np5 t.?.<ealJ 

9~ 1 

15' 

{ıs 2 • 949) ~a ltbu Z~yan Ahmedin 
ka~Cletı hayalinın te!tlike~e olduğundan 
kôtkarak Orana kaçtı. l panyollara ıı · 
gıiHt\. Onlartli.ı; ya~d•m istedi. Bu me• 
ıele O fl.ft vafül {Kont AlkoClet) ın çok 
itine cliyorc!u. Çtlnktl lcen<lisinb muti 
kabileler aulmıth. 

Beni Amir Rabileıin~cn batka doıt· 
lar• l<atmMiıtll; glttikçe aa\ıllc ııİiıııyor· 
dlı: li~dıı.enalcyii nüfuzunu yükaeltmek 
için bu liartıket çok itine yal'ayntaklı. 
Kol\t ispanya a bir çok defa müracaat · 
tan ionra (12ÖôÔ) kıtilik bir kuvvet ala• 
biU1ı. 27 K n\inüaani 1543 (950) 3e bu 
or<1unün baıınchı. olarak üç eğlu ve Etna· 
ret aua'ı Ebu Abciutiahla 1'cral>cr O· 
rıtndan çıktı • 

(Teual) ve (Beni Muıalbni Ahi.fol· 
lah) kabileleri Ebu Abdullan taraft r 
oldular .. YolCla men Tlemsen cmiri Ebu 
Ziyan l\hhieclln (1) 8ort hın Ciuka ver· 
mel< §llrtlyle emaretle bırakılmaaı hıık • 
kın aki leliliri c1Cliyıe ae İ<abu1 olun • 
miaı ve yola devam edildi ve ıubabo 
ikinci bkü Iuer neliri ken nna muva • 
SAiat ollındu. 

Bir T<aç ıbndenberi yağan yaii,,ur • 

lar Clereleri \atırmıtlrw {Rıtit beni Ra· 
ıit) q (Mansur \iin Buğani) dügmanı 
ı•çitten geçinnemek için yihhl bin kişi 
ile hl.Zil' 8ütüyorlardr. Sabah gaat oncla 
muliarebli bi!lach, o gün ve erle i gün 

devam etti. NUi y~t İapanyollar nehri 
geçtiler ve eski (Tltida) btlhkamın<la or-

durih k~;dular. İspanyollar (5) ıubııttıı 
Mnla :Ahmeain orduıiyle karıılagtılar .. 

( AOOôô) yerli ve ( 400) Türkten ibare! 
oriiu unun \, ında olarak 1olay Ahnıel 
hücuma b ladr. ÇCtin bir çnrpııma o\du 

Akıama kadar ı~rdü. Neticede Mola)' 

( 1) Gram-;;;;;nt bu zatın ismini Mola} 
Mehmet olarak yazar. Fakat Forbigc 
ve DUveti hı rrliye tarihi Ebu Ziyan Ah· 
met olarak kaydediyorlar. 
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id' • 1 ' ) ı, bınaenaleyh avdeti katar \lH i:li.(1 
l'eıriı\iaanln birinci üt\ll :aktaıttı •tktr 
İernilere b~nmeğ~ ba}lach. (2) Andirya 
I>orya Matifaya ıelilıi!enberi ıenıi!eri 
tlıtüre tiaılamııtı. 

Mecliai harp bütün askerin birden ıt· 
rnilere bindikten ıonra toPluca hareketi· 
ni kararlaıtırmıjtı. Fakat biraz ıükuhet 
bulan denii akıim yeniden kilbardı. Bi· 
tlaenaleyh hei- gemi yüklenir yüklenme% 
haıka bir emir beklemeden denize açıl
rnaıı emri vcdldi. 

Calerler burnu dönmek için nakliye 
&enıilerini yedeğe almafa mecbur oldu· 
lar, Bunlar araıında bir çokları da ~aya· 
lıı.ra düıerck battı; içindekiler yerlilerin 
eline d .. ı· · uı u. 

1 imparator Şarlken 1 Teıriniaanide gs· 
l"rİ11inc binmiıti. Galere ayak bastığı za· 
tnan haıındaki tacı tsıımaga layık olma
dığını dü,ŞÜneT'ck ka\dırıp clenhe alh.(3) 
Ve l>u nıhayet bilal\are taç ve lan\\nı hı · 
takarak ffianaa ıra kapanmaıına mileuir 
01du. (n) ŞaHkcn bütiin gemilerin hare· 

(1) Gamor~ a lre 105. 
(2) Hammcr. 
( t) Alek'Sanör Delayôr, sahife 

56 - 58. 

(~) Tülffetutkibar. (•) Ş&rlxert 1500 
de doğmuş~u. Almanya imparatoru ve İ!
Panya kıralı idi. 23 Kfinunul:iani 1515 te 

habaıu 6ldil. Şarlkcnc kutil, Aragon, 
~avar, Napoli, Sicilya ve Fel~ibcnlt kı· 
tilllıklarını ve Ahieriün hükfunetini bı· 
ttktı. Frahsayı Alhianya ve İspanya ta· 
ranarırtdan bir scmbcr i5ine alatak sıkıj· 
lzrtnası bir sürü muhırebclere sebep ol • 
du. Pavide Fransa kıralı Birinci Fran • 

&ova esir düştü. (1526). Fransova esa -
retten kurtulunca ylne muharebeye ' kal
ltııtı. (1532 . 1538) seneierinde sulli ol· 
du. Faka\ sulh mUabedeierı ôaırtıa bo
ıuluyordu. J 542 de gene kavgaya baş-

la.dı. ı 54 7 de lfüind Frtnst>va oldü : 
t>u§rnanlık kırallıkla beraber ikinci Han
riyc geçti. Nihayet 1552 de iki taraf ta 
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k tini belde-di ve 3 Teırinilande kendiıi 
de hireUet thi. Fırtına her ıün Cfahı 
ıiyadeleıiyotau. Donihihi {BuJI) li· 
manına Ra~mala m clnır oldu. Fakat 
buratla ela rihal eilemeliiler. '( 1) Ha· 

vanın tenalıiı arht. TeHlikeye Clüt &ter, 
erzak alamadılar. hemil~rClekı y\yecek 

tüken di. Denizde bOlulmAk ~orkuıuna 
açlıktan ~imek lh lmali de Ratıtaı. Buji. 

deki lıpanyollar zaten aftatlye erzak ver• 

miyorlarlıı. , 
Eık~ Buji em~rinİh oi\u i\~1İu1'ah İr• 

tidadcdcrek l ıpanyot;arla birleımiıti ve 

onların verdiii para ile tcçiniyordu. Bu 

milrtedin teıebbüıferi ve Buji kumsnda· 
nın parlak vaitleriyle Kufc:u aultiuü ita 

cezaY:ir önünde lıpanyot oriluıü ile bir· 

İcımcge ıoz vermlıtı. . Fakat U\ iyath 
olan ~u i%ıı lapanyolların felakeHni ı\;-
runce daglardan ;nmedi; yalnız altın tıı.• 
hfttına olarak Buıiye bir az erzak ıön • 
derdi. (2) Havaların fenslığından burada - -
bir şey kazantnryarik sulh yaptılar. Bu 
muliarebeler esnasında Fransa Osmanl: 
hüknmetini daima kendi lehini: Şarlkenc 
karşı sürüklcmi~tir. Şarlken 1541 ile 
Cczayirde yediği darbenin acı!iyle tacını 
denize attığı gibi imparatorluk harvarü
&ini de papas cübbesine tahvil ederek 
( ı 555) de İstramadorada (Yuste) ma
r\astınna kapandı. 21 Eylül 1558 de ora· 
da öldü. Almanya İmparatorluğunu hU· 
kQmetlerini oğlu Filibe bıraktı. 

(1) Villagaignon cilt l, sahife 52~. 
Hafi bir memurun birinci Fransovaya 
raporu, Fransanın şarktaki mllzakeraiL 

(2) Forbige ve Grammont bu sulta
nın Ahmet bin Elkadi olduğunu söylU· 
;yorsa da Tahfctülkibarda ve gen; 
GrammÖnta Hayrettin reisin (1525) te 
Cezayire dönilıünde Beni Ayşe kö>;_Unde 
Ahmet Bin Nifakinin kendi askcrelti 
tarafından öldürülerek baıt tHıt tetiril
miş olduğu yazılnukla bü sultan llyo• 
adlı ve onun haleflerinden biridir. 
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• hpıt\ •I! •hci UinH ep ıız!t'3 ıu•ıins 
(BCıt1) •ııdd np.ıo .ııq i:l~'l'fa.ınw uap 

.tr,qq u!q zptH •A !qvaıı uıq '!PPP.H u!q 
f*I •"'d uwt•H euµatn !'!Pl?Allt{ !ln5a! 

aiker alarak Ôrana .. elıhlıtl. Örandik; 

ialıreri uallnıt fakat harbe alıımıı bul· 

du. 
Çilllkü kendiıinin vekili Don Alon· 

ıo kert ,.ıalretô bit teY butamaa1 -
difı1ftllln •lr i ialdımuı ve (A'riö) ye 
kadar uzanarak oralardan -.urduğu tr· 
bkla idareye ~ecbur olmuıtu. 

A1ko8etln Tlemıen emaretine ıe • 
~ribfılt i$ln Ma\kara İiateketltti ihtiyar 

e litl bdullali ile Kaıi:I Maniur bin 
Butanl ... torunu Maakarıilan mtıllü • 
Mn il8nerlerke ken diıine Debcu ıul. 
tanı adını vermit olan lilr \eybih eline 

düt ıler ve y ~lanndartl lieı yUz bin 
Hu'blôı\u venniıter~i. Abdullah oratla 

Sirnüı, f&n dr bin İiukanı ~urtulmuı 
la~at tO..Unu e111ret e kaİmııtı. Mdi\sur 
i.;,anyoı\ara ko iraft Ucretle a ker is • 
ted\; Atk~lict tiü \atebi \tıemnuniyetle 
l<sh 1 tti. Benı Aittir, Beni ~atit ka
bileleri de ibunlara uydu, hepii birilen 
1546 - 953 yüınaa Jıarekete geçtiler; 

(Ayi\ Temuf nt) mevkiıne geh1ikleri 
vakit Haıan Pa i1ın cebr'i yürüyü,!e 
t ı relt i\rhal 6nünt1e ordugah kurClu • 

fdnu ha~r aldılar. Ko\\İ AlkoCJet 
TltMı~ne 70HidufU ta1t8ırde <:euyır or
auıün'11\ Süc MOila uitaylcttını anlıya
rak Türlt aıkerine laamlza karar verCli 

vi G ti-İlrinfı yGHld\l. İkt br'Clü l>ir kaç 

r<tn ii reketaiz Tıal~ılar. lk1 arif ta ilk 
taan'uzu yapmak iı\efulyorHu. Bu eına
Sa Pdsıy8 Döl niı t 1) Haıan Paıanın 
~ilen HiYi' Hin Paıanıh vefati haberihi 

tetirdi. 
Kasan Paıa bu haberin C~zayirde bir 

luyli\ı rı\üdp olmalından endiıe ederek 

<:Uayire llönaü. Alkodet de Papnın 
arltltından ytlrüdü. 21 Ağustos tabahı 
Muağrani mukavemetsiz olarak aldı ve 

' o ıün aktamı Moıtegan~1n kar\ııına 

(1) :Oniven - Cezayir. 
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d!l.ı•ı np.ıo "!Ct 1tpuı.npp~ n.ıaH 

oA ıpnnpqy nıfo !P't'W IDPIUnf•W 
'np(O 8ft'H 8.l•.D! 

!'1!-"l!J (1) vp ını1 .. =»•.1nw uıJt ~1 

-.ın'I u•p.ıaııı.ın.ı; !U!.nnpua'f ~pi ınq 

.1!1{ •p n•pu .. m.ıı '!'PA !l!P.I!• Ml!.l'PI 

se:ı !P'PW •np.ıoX!l•! ~vp tb:U 

uap.t=>PJ.ını !Pq•w mpamıpw ·rı:1p3i10 

gelerek to~ ateıine 6.ıaitadı. A· 

teı üç gün devam etti. Nihayet barut INt· 
ti. Barut getirmek için Orana adam sön· 

derildi. Bu eınada Halan Pqa Moıte· 
ganeme biraz kuvvet ıoktu. (J) 

Tlemaeı\ tatttikon kuvveti ile tlrmt 
beı bin ytrli ile geliyor&lu. Kale CluYa'°la· 

nnda teçecek kadar tedlk açıldıil ZÜ.aii 
lapanyollar hücum ettiler ve Mı lill 
burçlara bayrak çektller. Fakat hir de· 

fa\ında yeniçeriletln rnuka~I hticum\&H 

ile ~efolundular. Nhiaye\te Türk aİ· 
kerleri Jıpanyollan ordugÜllanna ka ar 

ıı.İrdüter. Atkodet mukal>il \tir liticum 
yaparak kendiıini k r\araı. Ceceden İı· 
tif ade ederek hasta ve yaralılarını aemıle· 

re bindirdi. 28 Ağuıtoa tabahı erken • 
den, henüz ordugahı kaldınp yola çıkar· 

ken Cezayirliler (15000) piyade n 
(3000) süvari ile takibe atıldılar. 

l ıpanyol askeri o kadar koricmuıtU 
ki dövüımtkten ziyade canınt kurtarma .. 
ğa bakıyordu. (2) Alkôcletin oflu ôlan 

Don Marten, yüzbaıı Lohiı de Ruetla 
mümkün olan her Eeilaklrh~ yapbları 
fakat lıpanyollan pek hilyllk :ıa;11lta \af. 
rhlmaktan kurtaramldtln. DM\İi Jtdiri. 
nı lal<iben (j~ tüntfe Orıila d5n4'811rt'. 

Bu aıra Hayretlln Paja xaCle Huin 
Paıanın aıaleteb Cuayir Myfet-heliiin• 
tayini Jiaberi geldi. 

Beni Merin -.e Sicli ımflert -
(1539 - 943) te Motay Ahmet Btdi Me· 
rin hülümeli rtiıi olarak (F'aı) ta n 
Saeli tüifi Meh~dül Mthttl (Mırale\). 
te; kariıeıi ( Elareç) ~e kısmen ona tlhi 

ve ktsmen müalakil bir halele (Tifile) t • 

rafında idi. 

Melimedül Melim iıtHdll ili ftincı· 

ya kadar çok ıükGnelle l\artket 'tmıı ~lr 

(1) Grammon\. 

(2) Grammoıı.. 
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tarafa taarruzda buJunmamııtı. Fakat ar
tık büyümek hırsı gelmitti. Oğlu AbdüJ. 
kadir kumandasında bir ordu tertip ede -
rck Atlasların eteğinde ve Marake§ -
Fas yolu üzerinde bulunan Kıttalayı zap

ta yolladı. Molay Ahmet te b~·nun mu
kabele.ine geldi. Kıştala yakınında olan 

muharche Beni Merin aıkeri ilk top ıe -
sinde ve bir kiti dahi zayi etmeden da
ğılıp kaçtı. Molay Ahmedin hizmetinde 

olan Türkler ve mühtedilerle Rif Raidi 
ve Debdu emiri ve Sultanın yeğeni Molay 
(Bu Hasun) ın müdafoa ve mukavemet
leri faydasız kaldı. 

Molay Ahmet te bilmecbunye çekildi. 
Fakat {Vadii Derna) geçidinde galipler 
tarafından oğlu Ebubekirle beraber tutu
larak Marakeşe getirildi. Kıştala teslim 
oldu. Sonra da Tadla Abdülkadirin eline 

düştü. ( 1) (1544 - 950) . 
Beni Merin kıtaatı dağılmıştı. Meh

medül Mehdi çok İyi asker olan Türkler
den Beni Merini mahrum etmek için on
ları ücretle kendi maiyetine aldı; sonra 
Molay Ahmcdc ( Meknez) şehri mukabi • 
linde hürriyet teklif e tti . Fakat ayni za. 

manda dn Fas üzerine yürüdü. Bu esna • 
da Fasla esir hükümdarı n mahlu a~ 'cdi -

lerek yerine oğullarından Molay (Natt· 
rül Kasri) nin hükümdar ilan ve müdafaa 

için hazırlık yapılmakta olduğunu haber 
nldı. Evvela Fnıı vükelasını iğfal için 

bir zat göncler<li. Nasırın vekili akrllı 
davranarak gelen adamı oyaladı. Meh • 

medül Mehdinin ordusu yaklaşıp ta kuv
veti görülüp muvaffakıyet ihtimalini an • 
ladığı takdirde taarruz etmek üzere terti

bat yapıyordu. Fakat Mehmedül Meh· 
di de bu tertibatı haber aldığından 

esirlerle beraber dönüp Marake,e gitti. 

Şerifin esirleri bırakmak için istediği 
şeyler çok fazla idi. Molay Ahr •· •·al -
dcıi, oğulları, memleketin eş.-afı ve vü 

(:') Ogüst Kur. 
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kelası bir meclis yaparak ııhvali müzake
re ve neticede ıöhreti dünyayı lula.n 
Türk Sultanına, Sultııan Süleyman• müra
caata karar vermiılerdi. Esir Sultanla 
oğlunun !->ırakılması için Şerif Mehmedül 
Mehdiye emir vennesini Oımanlı sulta • 
nından istirham ve arzı tabiiyet ettiler. 

Bu maruzat Sultan Süleymanın emel· 
lerine pek uygundu. Çünkü Sadi ıerifleri 
peygamber neslinden olduklannı beyan 
ile hafüelik kendilerine ait olacağını id • 

dia ve müra~iplerle müteauıp ahali de 
Sultan Süleymani hilafetin gasıbı gibi 
telakki etmekte oldukJanndan ıeriflerin 
mahvi çok ıayanı arzu idi. 

Cezayirdeki Türkler de bu emelin 

tervi . karı idiler. ( 1) Zira Fas kors.u!:.rı 
kendilerile rakip jdi. Ve Cezayirlilerin 
düımanlan sıkrıbkça o tarafa kaçıy~rlar· 

dı. Binaenaleyh bu memleketin de kendi 
hükümleri altına geçmeıini istiyorlardı. 

Sultan Süleyman Marakeı Sultanın kuv~ 

vetini bilmeksizin ve yalnız bu müracaat 
ve Cezayir beylerbeyiıinin letviki üzeri • 
ne (Beni Merin) in arzu ettiği maalde 
bir mektup yudı. Mektubu hamil zat 
(1548 • 954) te Marakeıte bulunan Melı· 
medül Mehdiye sefaretle geldi. (2) Sefi-

rin Marakeı Sultanının huzruna hürmet• 
ıiz ve laubali tavırla ıirmeıi Melımedül 
Mehdiyi kızdırdı. Sultan Süleymanın 
mektubunun mündericatı ve serlevhaım· 
daki elkap Mehdinin lnzıınhğını son had
de çıkaracak tarzda idi. 

Mektupta elkap olarak (Şeyhülarap 
Mehmedül Şerife) denilmiı ve Molay 

Mehmetle oğlunun derhal tahliyeıi ve 

zarar ziyanlannın taunini i.nıirane 1.ir li

sanla yazılmııtı. ~ehmedül Mehdi ktt

ğınlıkla az daha sefirin batını kestirecek

ti. Fakat maiyetindeki Türk ve Müh-

(1 Ogüst Kur. 
(2 ı Ogüst Kur - Tores. 
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Şarlken de rücat kararını verdi. 26 
sabahı gene fırtına de•amda idi; fakat 
Şarlken yola ~ıkmadfln evvel biraz yi -
)'ecek verebilmit olmak için mevcut at
ların kesilmeıini emretti. Gönüllülerin 
bu tedbirden dolayı memnuniyetıizliii • 
ni gidermek için en evvel kendi atını 
huzurunda kestirdi. 

Ordu deniz kenannı takip ederek 
çekilmeie batladı; bugün çok az yol 
ıılındı. Gece (Vadinis) in gerisinde 
açık ordugahta geçirildi. Teırinievvel 

27 inci perıembe ıünü akıamı Haraç 
nehri kenarın:.t gelindi. Nehir yağmur· 
larla taımııh. Karanlıkta geçmek mü
nasip görülmedi. Cuma günü sabahı 
güçü kuvveti yerinde efrat toplanarak 
ıahile atılmı§ olan gemi parçalarından 
bir köprü yapıldı. Elde kalmıJ olan !>ir 
11.z süvari de köprünün yukarısında bir 
geçit buldu. imparator mansaptaki 
kumJuktan geçti. Bugün de Hamisc 
deresinin çamurlu ken•nna gelerek ge -
celediler. 

29 Teırini evvel Cumartesi günü bu 
taıkın dereyi de geçerek akıam üstü 
donanma bakiyesinin sığınnıı§ olduğu 

Matifu burnur.a geldiler. ( 1) 

Dört günlük bu yürüyüıler eınasın
J11 ahali her tı:raftan bozgun orduya sal
dınyor ve öldürüyordu. Arkadan bu 
t:orlamaya uğnyan aeker sulara dalarak 
.,ir çokları da derelerde boğulmuıtu.(2) 

Rüc'atta ltalyanlar sağ tarafta ve 
farahlara hastalar ortada yürütülüyor· 
tudı. Şarlken İspanyollarla Malta ıö • 
\·alyelerinin bafında olarak dümdarda 
idi. 

Rüc'at günlerinde avdeti taarruziye
ler yaparak, etraftaki yağmacılara sal • 
dırarak uzaklaştırarak geri yalmıt olan 
döküntülerin hkyatını kurtarıyordu. 

Çünkü asker pek bitkindi. Gündüz aç 

( 1) Grammont. 
(2) Tuhretülkibar. 
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ve uykusuz çamurlar içeriıinde yuru • 
meğe, geceleri de cıvık çamurların ü•· 
tünde kalmaia mecbur olduldanncJaıt 

artık yürümeie takatleri yoktu. ( 1) 

Düıman aıkerlen yolda ıilihlanıtı 

bile atarak ordunun erka11ndan sani • 
met, intikam, cihat fikrile kotan Cua • 
yirli ve civan ahalisine kolay av avlı· 
yorlardı. Kurtarılanlar hayatlaıoını dünı• 

dann gayretine borçlu idiler. 

Düıman ordusu Matifu bumuna ıe· 
lince eski (Raıkina - Raıquina) ha • 
raheler:inde ordugi.h kurdu. Şarlken ku· 
mandanlan topladı. Yeni den hücurd 
yapmak, bu tetebbüıü baıka bir zarn•· 
na bırakmak huıuslannı müzakereye 
koydu. Büyük bir ekseriyet harekitııt 
tehirine taraftardı. Kimisi kanaab tah· 
siye.siyle, kimiıi imparatorun bu fjlcirds 
olduiunu bildiğinden ona uymak içi" 

bu fikri izhar ctmiılerdi. ilci kiti muh•· 

lif fikirde idi. Bunlar da Fernan Kor· 
tez le, Oran \•aliıi Kont Alkodet idiler· 

Kont Alkodet gençliğindenberi Afrika· 

da bulunmuı, harbetmit çok cesur bil' 
nttı. Hücumun tekrarında rey vermekte 

ve kumandayı kendisi almağı teklif tt • 
mekte idi; Fernan Kortez deb una iıtiralı 
etnıitti. (2) 

F ernan Korta kendisine en c:efUI' 
askerlerden biı· kısmını seçip almaia ınii· 

saade edilir ve erzak ve cephane verilir -

se Cez.ayiri zapedeceğini söylüyordu· 
Herkes İmpartorun bir ordu ile alarnadr· 

iı ıehri bir avuç askule almaia kalkıt ' 
maiı bir hadnaıinaslık ıaydı. En mert 

fikirler bile Adirya Doryaya taraftar ol ' 

da1-r. Akdenizin bu eski ve tecrübeli 

kurdu fena havalar mevsimi henüz seÇ ' 

menıit olduğundan geri dönmek repintlı 

( 1) Grammont. 
(2) Marmol kitap 5 sahife 220. San 

doval cilt 2, sahife 306 . 
..... 



Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

677
2 adet Kondenser borusu kapalı zartla milnakaaası 

11 Eylül 934 Sah ıünü saat 14 te. 
600() 1JJetro iş başıhk kirpas kapalı zarfla mllnakasası 

11 Eylül 934 Salı gilnü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri için lüzumu olan yukarda cins Ye miktarı 
~:tılı iki kalem malzeme hir.alarında göderilen ~ün ve saatler.d~ 

.. Pılı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler1n şartnamesını 
~rttıek isteyenlerin her gün ve müoakasasına gireceklerin de o 
rtiıı Ye saatlerde Kasımpaşada kain komisyona milracaatJarı. 

(4860) 

Selimiyede Fırka Satınalma 
komisyonundan: 

Sc'.imiyedeki kıt'at ihtiyacı için aşaiıda c oı ve mıktarı ya· 
tılı beş kalem erzakın hizalarında gösterilen günlerde kapah zarf 

"•u'" ' t ·'Y·e ihaleleri yapılacaktır. lıtekliler yazılı ~ünlerde muvakkat 
ı;-tıninatlariyle . birlikte teklıf mektuplarını alera'< Sehmiyedeki 
ıtka Satınalma Komisyonuna müracaat etmeleri liıımdır. Arzu 

:den:,, bu erzaka aıt şattnameleri daha evvel kom·s, onda gö· 
tbil.rler. (5055) 

C·r . 
aı Mıktarı 

160000 
330000 

1075000 
275000 
310000 

Teminatı munk· 
kat111 lira 

6000 
1113 
1007 
516 

1766 

ihale günü 

ı3,..9-9:i4 
ıs. 9. 934 
16. 9. 934 
17. 9. 934 
J8·9·934 

saat 14 

" 
14 

" 14 

" 
14 

" 
14 

lstanbul üniversitesi mubayaat 
komisyonundan: 

1 1 - Unıweuite Merkez Binası ve Fen ve Edebiyat fakülte· 
erinin ışgal etmit olduğu Zeynep Hanım binası haricı sıva tamir 
:~ havaları ile Tıp Fakültesi Gureba Hastanesinde yapılacak 
t arı deri ve Frengı Seririyatı ioıaatları olbaptaki şartnamelerine 
ttfıkan kapalı zarf usuliyJe münakasaya konulmu,tur. 

. 2 - Üniversite kütüphanesinin ve okuma salonun ltalörifer 
1 . 
b~ı ve Tıp Fakültesi Kütüphanesi möble itleri şartnamesi m~ci· 
ınce ayrı ayrı o!arak aleni münakasaya konulmuştur. 

Yukarda yazılı işlerden kapalı zarf usuJiyle yapılacak olan 

~Üna't•ıa 3. 9. 934 Pazartesi gOoü saat 10 da •e aleni müna· 

asa is~ 5 . 9 . 934 Çarşamba günü saat l O da icra edilecektir. 

T,.ıiplerin her gün Mübayaat kom:svoouna müracaatla tart· 
~aıne:eririi tetkik edebilirler ve ihale günleri de verecekleri fia· 

111 
\117,S teminatlariyle komisyonda hazır bu'unmaları i'in olu· 

tıur. (4687 1 

'-------~~~~~~~~~~~~~~~-

Yüksek iktisat 
ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden : 

t 1 - Mektebin her kısmının kayıt ve kabu'. İfİ 3 Eylül 934 
t başlıyara'k 24 Eylül l 934 akşamına kadar sürecektir. 

• '}. - Kayıt işi Pazartesi, Çarıamba ve Perıembe gü eri 
ilat d on an onaltıya kadar yapıhr. 

t . 3 - Mektebe girmek isteyenler kay•t ve kabul şartlarını 
•fıılitiyle öğrenmek iiztre her iÜD mektep idaresine müracaat 
'dcb·ı · ı ırler. 

d 4 - Mektebin birinci n ikinci kısımları için müracaat e· 

C:n!,rin adedi her kısım için ayn ayrı tayin olunan kadroyu te
\'U~ ettiği takdirde içlerinden müracaat tarihi sıraaiyle iyi ve 

l>tk . . h ·ıı . 
fa •yı derecede mezun olanlar ve bunlar arasından ta sı erıne 

•ıla vermemiş bulunanlar tefrik ve tercihan kabul olucur. 

I> S - YUksek lkhsat ve Ticaret &usmıoa liselerden eyi ve 
tk iyi derecede mezun olanlar kayıt ve kabul o'.unar. 

l\ı 6 - Mektebin her üç kısmında mecburi lisan Fransızçadır. 
ttıanca Ye lngilizce ihtiyari olarak tedris olunur. Yüksek lktı· 

~•t ve Ticaret kısmı ile Ticaret lisesine alınacak talebenin en az 
h.se Ve orta mekteplerde tedris olunan derecede Fransızca bil· 
"qeı, . 

· rı meşruttur. 

Ju~ 7 . - Kayıt ve kabul için aıaiıda yazılı vesikaların müdür· 
' 2' hıtaben yazılacak iatidaya bağlanması icap eder: l Mektep 

l>thadctnamesi veya tasdiknamesinin asit 2 - Sağlık ve aşı ra· 
Otları 3 - Hükfımetre munddak eyi vesikası 4 - Hüviyet cu 1' 

t kdıru 5 - Uç adet fotoğraf 6 - Mektep idaresinden ahna-
~ . doldurulacak beyannameler. Bu vesaiki tamam olarak tevdi. 

"'Yenlerin kaydı icra edilmez. ' 

Istanbul Kumandanlığı 
Sbnalma Komisyonu llanlan 

İstanbul Kumandanlığı
na bağlı müstakil kıt'a -
Jar ve müesseseler hay
vanatı ıcın 400.000 ki
lo kapalı zarf]a münaka· 
kasaya konulan ·yulaf ilanın 
kanunen miisavi fası a]arla 
ilan müddeti dolmadığından 
ihalesi 5 - 9 - 934 carsam ha 
günü saat 15 tedir.~ Taliple
rin şartnameyi :?;Örmek iize .. 
re her ~ün Fındıklıda S&.,tın
alma Komisyonuna miiraca .. 
~tlarr. ve ih< 1eve fotirak icin 
de o gün v~ktind~ temiı~at 
nwktuplariylc birlikte vaikti 
muayycnde hazır bulunma-
ları. (82) (5335) 

-

l /s fanbul Harici Askeriı 
Kıtaat ilanları 

Ordu ihtiyacı icin 8500 adet 
velense kapalı zarf usulö ile 
mübayaa edilmek üzere mü
nakasaya konmuştur. iha
lesi 10/9/934 11azar günii sa
at 11 dedir. Taliplerin şart· 
namesini görmek icin her 
gün ve miinakasaya"° iştirak 
edeceklerin beJli saatinden 
evvel teklif mektuplarmı 
mezkfır komisyona vermele-
ri. (4779) 

• • • 
Hava kıtaatı icin 146 adet 

yangın s<indiirrrie aleti ile 
696 sişe ecza kapalı zarfJa 

münakasaya konmuştur. 
Şartnamesini g-Urmek isti
yenlerin her g-iin öğleden 
sonra ve miinakasasına gi
receklerin 20/ 9/ 934 ı>er~em -
be j;ttinü saat 10.Hi tc temi~ 
natlarHe birlikte 1\f. M. Ve
kaleti Satmalma Komisyo -
ınma müracatları. 

(J 40) (5161) 

Ordu için 1200 adet top 
koşum hamudu 22/9/934 cu
martesi günü saat 11 de ka
palı zarfla alınacaktır. Ta-
liplerin şartnamesini gör
mek icin her gün ve müna
kasasi'na iştirak edeceklerin 
belli saatten evvel tek- · 
lif mektuplarını Ankarada 
lU. 1\1. Ve1'<1 lcti Satına1ma 
komisyonu Hiyasetine ver-
meleri. (5150) 

• • • 

t1 - VXKtt ! Ettn-1; 1~ -.ı 

Polatlı Topçu alayı satınalma 
komisyonu reisliğinden: 

Polath Topçu alayı ihtiyacı için ~0,000 kilo Un ıle 310,000 

kilo kuru ot kapalı zarf usuliyle müoak11aya konmuıtur. Unun 

Y••mi ihaleai 13 Eylül 934 Perıembe saat 11 de Kuru utun ise 

13 EylQI 934 Perıembe 1&at 14 tedir. Taliplerin ihale gilnü 

Polatlı Topçu alayı Satına ima Komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. <5088) 

Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 
Evvelce ilin 

edıleo münaka· 
sa tarih 

60000 kilo Saf kurıun 8 • 9 • 934 
1350 kilo kurşun üstübeç 
700 kilo kaba 

3400 kilo b"r kaynamış bezir 15 · 9 934 
400 kilo iki ., ,, 

2500 kilo neft yağı 
1400 kilo toz sülüyen 

l O Milyon muhtelif kuturda ';e-
lik biJya 
1500 kilo muhtelif kuturda çe· 
tik tel 
MubteJif böhler mukayese mar· 
ka çelik 
Kırk altı kalem tüfek malzemesi 
On kalem makine yağı 
Muhtelif pafta ve erkekler 
650 kilo aliminyom 
480 kilo Kalay 
Marangoz kurutmabanesi 

20. 9. 934 

22. 9. 934 

29 - 9 • Y34 
29. 9. 934 
2. 10 - 934 
6-JQ.9j4 
6. 10 - 934 
5 9 • Y34 

Münak11aların 
tehir edildiği 

tarihler 

18-9-934 

6. 10. 934 

27 • 10 · Y34 

4. 10. 934 

8. 10. 934 
8. 10. 9j4 
8. 10. 934 

15-10-934 

15. 10. 934 

Hizalarında gösterilen tarihlerde münalusa1arı icra edileceği 

ıJin ediJmiş olan baladaki malzemelerin miinakan tarihleri yine 

hizalarında gösterilen tarihlere tehir edıldiği. Ta\iplerin bu ta· 
rihferde münakasalara iştirakJarı. (!\243> 

ÇaQakkaJe Jandarma mektepleri 
satınalma komisyonundan : 

Çanal<kale Gelibolu Bayramiç lha\e Gün Saat 

Jandarma Jandarma jandarma tarihi 

birlikleri birliği birliği 
için için için 
Kilo Kıl o Kilo 

t90000 210000 98000 12-9. 934 Çarşamb~ El< mek 
J6 

1200 150 il " ,. Un 
ı ,0200 13 ,, Perşembe 15 Sığır 

eti 
41700 15 - 9 · 9;,4 Cumartesi 15 pirinç 

1 - Çanakkale Gelibolu ve Bayramiç jandarma Birlikleri

nin ihtiyacı olan yukarıda yazılı 4 kalem erzak kapalı zarfla mü· 
nakasaya çıkarılmıştır. 

2 - ihale Çanakkale Hükümet dairesindeki Jandarma Sa

hnalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler arzu edenlere lrnmisyondan verilir ve gön· 
derilir. 

4 - Talip olanların teminat ve teklif mekluplarile ihale 
gün ve saatte komisyona müracaatları ilan o!unur. (52)71 Kırık kalede üç zabitan a

partımanı inşası ve mevcut 
lise binasının tesisi ile ge
dikli kiiciik zabit sanat mek
tebinin ;'enidcn inşası kapa
lı zarf usu1iv1c münakasava 
konmuştur. r ihalesi 20 EyİüJ 
934 perşembe giinü saat on 
birdedir. Taliplerin şartna
mesini görmek için her g-ün 
ve miinakasasına iştirak e
deceklerin belli saatten evvel 
teklif mektuplarını Ankara -
da i\ıl. I\I. Vekaleti Satıııalma 
komisyonuna vermeleri. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

(5151) 

Müstahdımin için 158 takım elbise ve 158 çift fotin ile 40 
takım tulum ve kırk takım caket pantalon işçi elbisesi ve 25 
adet yağh gemici mutam basile 12 çift lastik •çizme nilmune!eri 
üzerine ayrı ayn münakasaya konulmuştur. Münakasa Galatada 
Kara Mustafa paşa sokağında lstanbul Liman Sahil Sıhhiye Mer
kezinde mliteşekkil komisyonda 20 Eylul 934 perfe:nbe günü 
saat 14 te ihalesi yapı ' acağından ıarlname •e nümunelerini gör
mek üzere Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü· 
; ü Avniyat Mu'1as:bi Mes'u!lüğü ile mezkur Merkez Başt.abibli-
ğine müracaatları. ı5130l 

lstanbul Posta Telgraf 
Başmüdürlüğünden : 

ltt 8 - Mektebin her üç kısmı nihari ve mubtelit o"up tedri· 
a'iJeye kadard11i (5242) 

Ordu iniç 7000 adet cağ 
torbası kapalı zarf usu1ü ile 
satın ahnacaktır. ihalesi 23 ı , 
Eylül 934 pazar günü saat 
on birdedir. Taliulerin şart
namesini görmek için her 
gün ve miinakasasma işti
rak edeceklerin beJli saatten 1 

evvel tek1if mektunlarını 
Ankarada M. M. Vekaleti Sa
tmalma komisyonuna veı·-

ı meleri. (5152) 

Izmir Merkez evrak ve paket postahaneleriyle Şömeodl {er 
istasyonları ve mezkur postabaoelerle vapurlar ve şehir dahıli 
merakizden bssmane, Hükumet, Karantina, A!sancak Merkezle
ri arasındaki posta nakliyatına kapah zarf usuliyle yapılan mü
nakasa neticesinde taliplerin teklif ettikleri bedel haddi :ayık 
görülaıediğinden mUnakasa 11 · 8 • 934 T. den 9 • 9 · 934 tarihi· 
ne kadar bir ay müddetle lzmirde Pazarhğa çıkarılmıştır. Taf'p
lerin şeraiti anlamak ve 8880 lira bedeli muhammenin yc:zde 
yedi buçuğu nisbetinde te~inatı muvakkatcferini vererek teklif
lerini dermeyan etmek üzere Istanhu! ve lzmir Başmüdürlüğün
de mütesekkil münakasa komisyonuna müracaatları. (4i02) 
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ınıu 11111--nıııuııııııı~ 

En Nefis \ 

Limon çiçeği kolonyas1 i 
Şişesiz satış fiyatı \ 

Litresi 100 Kuruş \ 
fi 

" 160 " 
220 ~ 

5 " " 'I 
~ Sirkeci Mühürdar zade hanı no. 1 
~-==_-_-_= 19 Şükôf e Itriyat imalathanesi 

5 

T eJef on : 2307 4 g 
E S 
öııttıııınıın ...... _ ... ımnsııınııı11111aıuıııııııııııı nuııııJlllıHınımınınıııımıi~ 

Edirne Viliiyeti Daimi 
Encümeninden : 

Edine Memleket hastaneıinin 1500 lira muhammen bedelJi 
164 kalem ed•iye ihtiyacı 19 • 9 • 934 Çarşamba günü saat 15 te 
ihalesi yapılmak üıere münakasaya çıkarılmıştır. Talıplerin ıera
iti öğrenmek Ye edYiye !htiyaç listesini görmek üzere Edirnede 
Viliyet Daimi Encümenine Istanbul'da Sıhhat Ye içtimai Muave
net MüdürJüğüne müracaatlara Ye muayyen gün Ye saatte depo· 
ıitolarile beraber Viliyel Daimi Encümenine gelmeleri ilin olu
nur. (5044) , ...................................... , 
HiLALİAHMER 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Eskişehir Hililiahmer merkez ambarında elektrik malzemesi 4, 
ctüvler, su, çamaıır arabaları pirinç talaşı Ye parçaları 6 eylül 

1934 tarHılerınde satılacağından taliplerin müracaatları. 

Belediye Sular idaresinden ; 
Buş - akle 1000 Adet .. boruıu 1000 

" 15 m/ m Jik Piriz şapkHı 1200 
" 20 ,, 

" " " 300 
" 30 

" it " " lOo 
" 40 ., " il " 80 ,, 

30 
" Valan 50 " 40 
" " 25 ,, 

4v .. 11 Manşon 300 
" 40 ,, 

" 
Plaka 50 ,, 

60 
" il " su ,, 

80 " " " 25 ., 
100 " " " 2~ • ,, 
150 

" " " 15 ,, 
100 il ,, Vana şapkası 50 ., 
150 

" " " 
25 ., 

200 
" " " 

25 
" 300 

" " " 
25 

" 400 
" " 25 

" " Bir delikli tampon 500 " iki ,, 
" 50 

" 
1 - Yukarda cins, eb'at ye miktarları yazıla dökme işleri 

kapJlı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - Talipler bu hususa dair tanzim edilen ıartnameyi idare 

veznesinden bir lira mukabilinde alabilirler. 
3 - Münakasaya girmek isteyenler teminat akçesi olan 200 

lirayı idare veıneıine yatıracaklardır. "Aynı kıymette muteber 
bir banka mekt1ı1b11 da kabul olunur.,, 

4 - Kapalı .zarflar ihale günü olan 10/9/934 pazartesi gü· 
nü saat 14 de kadar Müdi.ıriyete verilmelidir. Bu ıaatten ıonra 
getirilecek zarflar kabul edilmez. (5346) 

lstanbul Evkaf MUdUrlU§U iltnlar1 

1 - KadıkCSy, Caferağa, Oton Ef. 70 • 72 No. h hane. 
2 - Altı Mermer, !(atip Muılihattin, Cami S. 57 No. h hane. 
3 - Hobyar, Yenipostabane C. 56 • 68 No. lı dükkan ve odalar. 
4 - Kızıltoprak, Zühtüpaşa, Bağdat C. 34 No lu dükkan. 
5 - Küçük Mustafapaşada Kara Sarıklı Mescidi arasında baraka. 
6 - Çakmakcılarda Valde hanı birinci kemerde 9 No. lı oda. 
7 - ,, 11 hanında J 3 No. lı oda. 
8 - ,, ,, hanı üst katta 1 O No. Jı oda. 
9 - Galata, Yeni cami alt.oda bodrum. 

Yukarıda yaz.ılı emlak 935 ıeneıi Mayıs nibay~tine kadar 
,.1arlıkla kirahlc olup talip olanlar 10/9/934 pazartesi günü 11at 

n beıe kadar Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar Kalemioe 
üracaatları. (5337) 

• 

\ 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaköy - Köprübaşı 
rel.42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Hao Telefon 22740 

Trabzon Yolu 
V A T A N Vapuru 

4 Eylül 

S A L 1 20 de Galata rıh-
tımından kalkacak. Gidişte 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samıuo, Fatsa, Giresun, Vak· 
fıkebir, Trabzon, Rize'ye. 
Dönüşte bunlara ilaveten 
Sürmene, Ordu'ya uğraya· 
caktır. (5329) 

Bartın Yolu 
BUR SA vapur~ 

3 Eylul 

Pazartesi 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. (5330) 

lzmir sür'at 
lskenderiye yolu 
EGE Vapuru 

4Eylül 

S A L 1 11 de Galata rıh· 
tımıodan kalkacak, doğru 
lzmir, Pire, lskenderiye'ye 
gidecek ve dönecektir. (5331) 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neıriyat müdürüt Refik .A'·-·t 
YAKIT Matbaan - Ltanbııl 

Tl:.!J O. K iV~ 

·r.ıRAA1 
E3ANKA~I 

.DARA 
Bi Qi KT i:RE'N 
RA~T-b'bı;Q ,,1 

"'T'"'"~::;::··;;·~·;:;:~·; .. ~·:·;;:·;: .. ;~·~~·;:;;·:ı 
Münakasası feshedilen 183 kalem ecnebi eczayı tıbbif;, 

6/9/934 Perşembe günü saat 10 da Haydarpaşa mağazaıııı 
pazarlıkla mübaya edilecektir. F:azla tafsilat için Haydarpsf' 
mağazasına müracaat edilmesi. (5314) 

Eskişehir hastanesinde inşa edilecek olan kalorifer teıiaıt•' 
nıo kapalı zarf ile nlinakuaıı Ankara'da idare binasıod• 
15/10/934 Pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 

TafsiJat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde onar lir•1' 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (52852,ı ............................ : .. ,,.,, 
Türkiye ·Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Geliri tamamen Ergani Demiryo unun inşasaoa tahsis olu· 
nan ikramiyeli % 5 faizli 1933 istikraıınao 4.000.000, - Jirahk 
3 üncü kısmını teıkil eden C tertibi tahvillerin kayıt mu•· 
melesine 30 Aiustos 934 tarihinde başlanacak ve ôO EytOI 
934 tarihinde nihayet verilecektir. 

Bu istikraun B tertibi hamillerinin, C tertibinden ayoı 
numaraları aJabilmeleri ıçın 30 Ağustos ! 934 taribiodeP 
4 Eylül 934 akşamına kadar evvelce B tertibi muva~kat 
makbuzlarını hangi bankalardan almışlar ise yine aynı ban· 
kalara müracaat etmeleri Jizımdır. 

5 Eylül 934 tarihinden 30 Eylol 934 tarihine kadar ol•~ 
müddet zarfında sata,lar umuma tahsis olunmuştur. Beher• 
20.- Jire itibari kıymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lir• 
fii ihracına müterakim kupon faizi olara 40 kuruş nm olun· 
muıtur. Bu suretle yeni tertip tahviller 19 lira 40 kurut 
üzerinden satılacaktır. 

Kayıt muameleleri Bankamız da dahil olduğu bıJde 
Emlak ve Eytam, Sümer, İş, Osmanlı, Ziraat Bankalarıoıo 
Türkiye'deki Bilumum fUbeleri ile lıtanbul Te Izmir'de diğer 
Bankalar tarafından yapılacaktır. (5227) 

& 
~#' 


