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Millet Meclisinde 

Seçim 
Yenilenecek mi? 

Ankara, 11 (Hususi) - Büyük 
Millet Meclisinin ıeçiminin yeni • 
leneceği yolunda geçenlerde orta· 
ya çıkan haberler, tazelenmekte • 
dir. 

Ba§vekilimiz ve Vekillerimiz yeni Nafia binasının 

Millet Mecliainin, bu ayın yir • 
mi ikisine kadar meclis intihabını 
yenilemek kararı vereceği kuvvet· 
le söyleniyor. Bunun, mayJSla top· 
)anacak Fırka umumi kongresin -
de yeni mebusların da bulunabil • 
mesi için lüzum1u görüldüğü de 
tıöylenen sözler araamdadır. Bu 
şekle göre, yeni Meclis mart son • 
larında ilk toplantısını yapacak • 
tır . 

açılı§ında .. 

J J\nkarada yeni nafıa 

.\nk 
binası açılırken 

Selam ve teşekkür 
tdıı· ara k . . ı;-0 e aproa hızıyle . ımal o 1', 

~il g" 

~~ ~n içinde vilayetler evi-
. gıler . . N f' V k

~ lıl, ki .. ~.vının, a ıa e a-
• 'tı! uçu de yüce binalar • 
~a. ·b 1f resimlerinde bulun • 
~trıia~liyar oldum. 
~ l't .~slupta, aydınlık, terte

•}: ~ ık Ve tazelik kokan bir 
\S:afia. 
\ 

1 bu kadar hoş ve mo -
'J(.~ 11 Nafia Vekaletimizin 
>~ ~liık Sinapiyan Efendiler, 

Ot11, elhanıe Pa§alar çalışmı • 
ıy0!a Baron von Hirschler 

() . 
'lıı lllar .. 
. lık~ kıçın kirli, paslı, gizli ve 

1 

•••. Dün gece kendi kendime 

düşünüyordum: 
Frenk tayfası, (Tazminatı 

Hayriye) nin ilanından beri za • • 
vallı milleti ne kadar ve ne ka • 
dar soymuşlardı. Şimendiferler -
le, imtiyazlı §İrketlerle yapılan 
bütün mukaveleler sakattır ve 
hepsi devletin, milletin aleyhin • 

dedir. 
Devlet bunlardan dolayı borç

lara garkoldu. Eğer Lausanne 
muahedesinden itibaren ismet 
Pa§a hükumeti bunları ehven • 
leştirmeğe muvaffak olmasaydı 
Tilrk'l erin ıif:fl"'f°"Jihltarnal#'Oi~tt!m1~'!ti......,,...~ 

Celal Nuri 

Soru or z 
Hangi sözlerin kullanılmaaını 

istiyoraunuz? 
İstanbul Umu-

mi Meclisi azasın· 
dan Nakiye Ha· 
ınım şu cevabı ve-
riyor: 

- Selam keli-
mesi olarak gün
aydın sözü iyidir, 
gençler ve bir kı

mektepliler 
ın'll.rnd• da ye 

le§rnişgibidir. 'Tü
naydın lüzumsuz

ttı la .. 
1 

il.tanlık bir nafia neza-l • l>ıdı, . J ""'"'"' • ""'" "''""'" ı 1nd .utununda 

avrens'in yirmi yıl süren 
~&iı ~altanatı yıkıldı ! 

dur. Hem söylenİ§İ de o kadar gU
zel değil... Teşekkür kelimesi ola
rak ta varol sözü iyidir. 

Daimi encümen azasından İsmail 
Sıtkı Bey - Bizim Köse Ragıp pa
şa zade Fuat Bey "Günaydın, Tün· 
aydın,. derdi. O sözler fena değil... 
Teşekkür kelimesini kolay kolay bu
lup söyliyemem; düşünmeli.. Ma -
amafih "Sağol,, sözü hoşuma gidi-tet~d 

t l11~it· e meşhur casus aleyhinde neşriyat başladı 
ı t11 b ·~lerj 

yor. 
Belediye reis muavını Nuri 

lr~ Uylik n umumi harpten be-
4ı... 11.d~I kahramanları saydık· 
"' ·reh. arın h. . h 
"'l~ll "<4lir, Si ~rı me§ ur casu:; 
~t11 ::ıat1 b - llldıye kadar lngiliz 

"'' u ad th 
1
811\e d . amı methediyor ve 

~· o tı aır y ... ... 1s b· l'luy
0 

ıgın yıgın eserler 
ır ı. rdu l ·ı . . d ıı:ırn • ngı tere ıçın e 

b ıy &e l · td • Ot-d avrense karşı ağız 
... t"ı.· u. o h' -,ı~t' ı ha nun ır aürü Arap 
~t \ &d !•nda g . d ..... tiJ eta eçır ıgı mace -

l ~ekte 'd• esatiri bir mahiyet 
~. ~\». l 1 
'4l1 •e • • 
1 •eıı t\sın b 
tl'd .. le 'iird .. u ıaltanC\tı tam yir· 
ft· " ~ u " ı.' ı~ avre... e ancak son gün -
{, Stitt ·•ıe h ·· 
) • ~!\ r. llu l ~c.um eden bir in· 
}~dı"' l'drr. ı,... ngılız binbaşı N. N. 
~t ~ı ı l\.end · · 
l'~ oir ısı son günlerde 

'ı 1 e !' d eaerd l 
\

1 erı 1 deııe h'~ avrense son 
~ ~d 'llıifhittıttı. ucum etmekte ve 

~I ilt • .• ı ona k bu .. 
ı.: "0"1 arşı gu· 

~ · ı &() .r erıın 
'ı ~il'ıld· l>lellıekt e~en bir takım 
lld\ ıye 'k edır. 
. tı, d adar l" 

~ 1~ ~ eha, J avrenain deha-
~'ltr tt tlel"yal•~ı ngiltere ve in • 
\l~ l'ı\e · 1Zlni • 'ıı tık ' 1tl.den b nın ınenf aatine 

t· 111 ı. 1 bitıb ahsolunuyordu 
tıl' 'tl,lll '41 Br . 
~it ls,\>r allı ile ale a~ bu mütale • 
I,. '~.. erı, Yhındedir Ona 
''t'l ~tı ı ' llıa'" · •.ı 1 te Oİr d grur ve büy"kl"k 
il l'erı. a aın 1 u u 
t~ bi:ı- ırı llıenfa o du~an başka 
~~d \dallıd atlerıne ihanet 

ı ' ~ ı. ır, Çünk" l" 
~ d ~~ 0ıtıle u avrens 

c~scs Lavrens -
kuya dalmışlardır. 

lngiliz binbaşısı diyor ki: 
"Bu binlerce vatan evladı Liv· 

ren.s yalnız başına Der'aya girsin, 
ve kendisini Faysel Şamda teza • 
hürlerle karşılansın diye mi öldü· 

ler? ! 
Binba§ı Bray, Lavrcnsirt Arap· 

larla me§gul olduğu sırada kendi

si de Arabistanda bulunduğu için 

o zaman bu nevi itlerin iç yüzüne 

vakıftı. Onun için kendisi Lavren· 

sin maceralarını ve muvaff akiyet· 

Bey - Selam sözü olarak sadece ve 
günün her saatinde "Günaydın!,, 
demeli.... Teşekkür sözü olarak ta 
"Varol,. çok kuvvetlidir. Hem dili -
ınizde varolun. kullanılır. "sağol,. 
sözü teşekkür için kullanılacak kafi 
bir temenni değil. "Varol!,. temen
nisinde sıhhat, raahtlık. refah, hep
si var. Varlık olmayınca sağlık neye 

yarar? 

Feci kaza . 
·Dün gece bir 
çocuğu tramvay 

çiğnedi 
Dün gece sirkecide feci bir §e • 

kilde neticelenen bir tramvay ka· 
zası olmuıtur. Orhaniye caddesin· 
de Selanikli bakkal Sabri efendi • 
nin oğlu 9 yaşında Salahattin Sir· 
keciden Edirneşapıya giden 8 nu· 
maralı tramvayın arka kapısına 
"-sılmış, tramvay süratle ilerlerken 
atlamak itsemiş, fakat ayağı kaya· 
rak tramvay bağlı olan 430 numa· 
ralı romortun altına gitmiştir. 
Çocuk ağır surette yaralnamıf, 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldı -
rılmııtır. Salıihattinin yara11 ğır ~ 1Q ~!tetı ~ce lngiliz, nahak 

~ltt &flayarak H 1 b 
)erlerde ebed~ e e (Del'amr 4 Uncü yyıfanm 3 UncU sUtıınunla (D~ıımr 1 inci 81lJ'lfanm ~ inci 11Utunnnda) 

ı uy· 

Italya mebuslar meclisi 
nihayet tarihe karıştı 
Yerine 823 azalı bir korporas

yonlar meclisi geçti 
Musolini bu münasebetle söylediği nutukta bu mec
lisin bir inkılap meclisi oJduğunu, Jtalyada yeniden 
içtimai,siyasi değişiklikler oJacağlnı tebarüz ettirmiştir 

italyan başvekili deniz banyosunda 

(M. Mu solini sporun her sahasında olduğu gibi yüzücülükte de 
büyük bir maharet sahibidir. Amerikanın eıki Ankara elçisi Mister 
Şeril, hatıratında M. Muıoliniden bahsederken ltalyan Başvekilinin 
ıahile bizzat idare ettiği otomobil le geldikten sonra denize girerek 
bir saat mütemadiyen yüzdüğünü yazıyor.) 

ltalya Başvekili MussOlinin 
uzun zamandan beri Parlamen. 
toyu kaldırmak ve yerine Korpo
uuyon mecliıini koymak 1ttre -
tiyle •ıya•al bir inkılôp hazırla • 

=--.-. ~.., - -- -

dığı malumdur. Şimdiye kadar 
ltalyada vücucle gelen Korpo • 
ragyonların sayıSt yirmi ikiyi bul· 
muıtur. 
(Deva.mı '7 tncl uyfanm 2 tnet slltunmıda 

- - ,,.., -
Balomuza hazırlanın 

Elbise ve dans müsabakası 

Okuyucularımızı bu kı§ bir baloda bir araya toplamıya 

karar verdik, balomuza gelmeniz için kuponlarımızı bi
riktirmeniz yeti§ir; suare elbisesi giymek mecburiyeti yok
tur. 

b eti • n • 

Perşembe günü okuyacaksınız 
Türk kadınının içtimai hayattaki yerini sağlamla§tırma 

hede/ini güden anketimize aldığımız cevapları Pcr§embe 
günü nqre başlıyoruz. Yerli, ecnebi tanınmı§, değerli hanı
melendiler'.İn orijinal dü§üncelerini alaka ile okuyacaksınız.. 

Şimali A rikada Türkler 
Erzincan Meb'usu Aziz Samih Beyin bu isimli eserinin 

mühim bir kısmını evvelce forma halincie vermi§tik. Bir 
müddettenberi fasılaya uğrıyan bu kıymetli eserin 14 üncü 
lormaıını bugün takdim ediyoru:r.. 

--"-2 - - -
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Belçikada Kabine Buhranı 
Buhranın doğurduğu ka .. · Ankarada 
rarsızlık piyasayı sarstı Ziraat Abanka~ı 

umumı heyetı 

Yunan Iktısat nazır 
lstanbula geliyor 

Ankara, 11 (Huıüıt) - Yunan 
1ktııat Nazırı M. Pesmazoilu ile 
lktııat Vekili Celil Bey, Atina el· 
çimia Ruıen Eıref ve Bolu mehu· 
su Falih Rıfkı Beyler, naııra tefa· 

nan ikt11at nazırı M. p 9' 
ile lkt11at Vekili Celil 
(akatlarındaki zeY&l clUJl 
da Eakitehire ıeldiler. 
iıta1yonda vali, kotordu 
danı ile diler dvat 
kartılandtllr. Miıafir~ 
teker f abrikaıtna ıhl• 

Brüksel, 11 (A.A.) - Yakın· j listlerin bir çok tenkitlerile kartı· 
da bir kabine buhra~ı çıkacağı laıacak olan hükumet belki de 
söylenmektedir. Kabine erkanı a· parlamento da düıecektir. Pek 
rasında parlamentonun toplanma· şiddetli olan buhranın üoiurduiu 
undan evve kabinenin istifa etme· kararııalık, piyaaada eıham ve 
sini veya bazı nazırların çekilme • kambiyolar üzerinde "Ve efkarı u • 
sini İntaç edecek dereced görüş ih- mumiyede fena bir tesir yapmıttır. 
tilafları vardır. Buna rağmen hü- Efki.rı umumiye çabuk bir hal ıu· 
kumet salı günü par1amentoya gi· reti bulunmasını ililemektedir. 
de::ektir. Bütçe dolayısile sosya • 

M. Makdonald'ın nutku Almanyada 
neş'esizlik uyandırdı 

BerJin, 11 (A.A.) - M. Mac 
Donaldın nutku Almanyada nete • 
siilik uyandırmııtır. Alman gaze· 
teleri M. Mac Donaldın Almanya
yı sulhun istinatgi.hları arasında 
zikretmemesinden dolayı bilha11a 
hiddet göstermektedirler. 

Gazeteler, Almanyaya millet-

ler cemiyetine ıirmek için yapıl· 
makta olan lqvildere kartı Al· 
manyanın ıilihları bırakma mese · 
leaintleki dütüncesini hatırlatmak
la Ye "Mütekadclim,, bir mesele 
addetmekte oldukları hukuk mü
sasah meselesiniie iarar eylenıek· 
tedirler. 

Rusyanın hudut- jOdesa kançılarımız 
ları kilitlidir nasıl yaralandı 

Moskova, 1 O - Aksayi §ark or
dusu kumandanı ceneral Blüher, 
Kabarovkda söylediği bir nutukla 
aynen fU beyanatta bUlunmuttut: 

"Son akıayi şark ordusu teftif· 

leri, bu ordu hazırlıklarının pek 
sağlam esaslara clayandığını göı • 
termişlir. 

Bizim çok mükemmel olan 
tekniğimizi de buna ilave edecek 
olursak, hudutların kilitlenmiı ol
duğunu ve memleketin hudutla • 
rında sükuneti temin edebileceği • 
mizi beyan edebiliriz.,, 

BaUa ile kafası Uçuruldu 
Frankfort, 11 (A.A.) - HU • 

cum kıtaatı mensuplarından hirini 
öldürdüRUnden ötürü ölüm ce • 
zastnl çarpılan Joıef Raytlinıer 
balta ile ltıf a11 keıilerek idam e • 
dilmittir. 

Küçük itilaf He Balkah 
itilafının birleştiği 

doğru değil 

Atina, 10 - M. Maksimoı, ıa· 
zetedlere beyanatta, küsük itilaf 
ile Balkan itilafının birleştirilmeıi 
hakkında bir mesele mevcut olma· 
dığını ve Ankara konutmalarında 
böyle bir §eyin mevzuu bahsedil • 
mediğini ıöylemiıtir. 

Misır kabinesi gene 
değişecek 

Deyli Telegraf gazetesinin Ka
hire muhabiri, yeni Mısır kabine
sini tetkil eden Tevfik Neaim pa· 
tanın, bu vazifeyi kabul etmezden 
evvel iki ıart dermeyan ettiğini 
yazıyor. Bu !artların birinciıi, kra
lın hemetı parlamentoyu feshet • 
mesi, ikincisi, aiyıueti takip ede • 
bilmek için baıvekilin ıerbest bı • 
rakı imasıdır. 

A:ynı muhabr, kralın bu •art • 
ları kabul etmiyeceğini ve kabine 
teıkili Tazifeıini Ali Mahir pa4aya 
Yereceğini de lave etmektedir. 

.(Dördüncü sayıfamızda Omer 

Ankara, 11 {A.A.) - Sovyet 
Büyük Elçilili Odeıa kançıları 

Zeki Cemil Beyin yaralanmasına 

mUnter olan \faka hakkında rtef • 

rettiğimiz havadiste fU şekilde tas· 
hih icra11nı ajanıtan rica etmittir: 

Zeki Cemil Beyin yaralanmaaı 
meçhul bir adam tarafından atı • 
lan bir kur,unla vaki olmut değil
dir. Sarhoı bir miliı neferinin tev
kifine çalıtan bir milis kıtatına 
kartı mumaleyh teslim olmaktan 
imtina ile tabancaıını çekerek a • 
let açmı! ve attılı \tUrtunlar ort. • 
dan geçen Zelti Cemil Beyin teıa· 
düfle 1•ralinmalıfil sebebiyet 
vermitllt. Kançılar ~tln ııhhi vt.· 
ziyetinde hiç bir vehlmel yoktur. 

An ilblii ajanir Sovyet büyilk 
e1çililinii1 bu arzusunu kemali 
memnuniretle ifa eder. 

Bitaraf isviçrenin ıosya
lıstlerl bile harp tehlikesini 

kabul edlyort 
Betn, 11- Sbsyalist fırkasının 

merkez komitesi 'eni f ırlta prog
ramını kabul etmiştir. $ayanı dik
kattir ki bu fırka 23 muhalif reye 
karşı 39 reyle istenilen milli mil -
clafaa tahsisatının lüzumunu tas.· 
dik etmiştir. Halbuki fırka bu gü
ne kadar prensip itibarile bunu 
reddediyordu. 

Başvekili miz1n ziyareti 
. Ankara, 11 (A.A.) - Başve • 
k}l lımet Pı. Hz. buıiln öğleden 

sonra Hilaliahmer umumi merke· 
zini teftiş lfüyurmuşlardır. Ve ce· 

miyetin umumi itleri, çalıımatr 

gelir ve maırafları hakkında iza • 
~at almıtlardır. Batvekil Pı. Hz. 
aynı zamanda merkezin muhtelif 
şubelerini de g8zden geçirmişler .. 
dir. 

w:ırnau n ıuaı• us •ıu:ıı-.. 
Rıza Beyin Mı~ırdalti kabine va:ti· 
yeti hakkında. bir maka.lesi var -
dıt.) 

toplandı 
Ankara, 11 (Huıuıt) - Zira· kat eden zeval bu sabah ıaat 10 

at Bankası umumi heyeti içtimaı da huıuıt trenle Eskitehire gitti • 
bugün saat on beıte bankanın ler. M. Peımazoilu durakta Hati· 
merkez binasında toplandı. Mu· ciye Vekili Tevfik RütlU Bey ile 
rahhaılar araaında Meclis reisi Reiıicumhur Hazretleri namına 
Kazım Pata ile Recep Bey ve bir Baty .. veilerl Celil Bey, Hariciye 
çok mebuılar bulunuyordu. Bet· Vekaleti Umumi Katibi Numan 
kanlıia Kazım Paıa . seç~lmif, ida· Rifat ve lktııat Vekaleti Müıteşa· 
re meclisi raporu, planço, mu· rı Hüsnü Türkofis reisi Kurtoğlu 
rakıplar raporu okunarak mütte " Faik, Mt1hafız kıtaatı kumandanı 
fikan kabul edilmittir. Müddet· lımail 1-takkı, merkez kumandanı 
leri biten azalıklara Mümtaz ve Demir Ali, Emniyet müdürü Salih 
Zeki Beyler ipkaen ve eıki Mani4 Beyler, Yunan ıefareti erkanı ta· 
ıa mebusu Kemal Bey yeniden ıe · raf mdan uğurlanmıt Ye bir aıker 

al ıilren blr tetkikle 
Mi1afirler ,erefine f• IO lıt 
ziyafet verildi. Sut 
hareket ettiler. 

çilmişlerdir. kıtaaı tarafından selam remıi ifa nareler çekerdi. 
Sonra, büyük önder Gazi Pa.. edilmittir. Mızıka da Yunan ve nız . Türkiyede is~ ç• si' 

!a Hazretlerine, Meclis Reiıi ve Türk milli ı:ııarşlarını çatmıtltr. günü ve ~ızı fab~ıka~Yo"' 
Baıveliil Pa,alara arzı tazim edil~ Etkitehır, 11 (Huıuıf) - Yu·, 'l'mdan goklere ~ilkıeh 
mesi kararlaşmıttır. • , ~ 

. Murakiplerin r~porlarına gare Birinci ve ikinci kanun için gümru 
bır kaç ıenedenberı devam eden ? 
lktısadi durgunluk, 1933 seneıi i- ayrılan kontenjan nelerdir 
çinde zira[ sahada mahsul fiatla· _;_• ____ ..._ __ ...._ _ __....___.. 

tında ant düşüklükler ıöılermit Ankara, ı ı {Hususi) - Blril1ı" vizleri ödenmek tanile 
İıe de gene buhran devam etmit ci ikinci kanunla için gümrüklere dan bu rakkamların ltd 
ve 1932 senesi billnçoıunila ban- ayrılan kontenjanlara g6re, her ithal edilebilecektir. 
kanın umumi mtlamele yekOnü her ay için 200 ıapka, 2166 kilo kontenjanlatı için de j 
11,605,742,05 lira olduiu halde yünlü mensucat, Suriye, Mısır, Yu· gal yapılt.caktır. İkinci 
1933 ıeneıindc 8,615,609,95 lira naniıtandan getirilmek ıartlle bu Uıteler bildirileceıtlP 
nöku.niyle 162,990,l32,10 lira .. ~ 1 ka"-..113 ... l., . ovvvu kHo İnion, ..>~ k ıo ~y, 

kaydetmiştir. 16666 kaput bezi cinai, 416 patis pllfa, İzmir, Merain, 
ıun, Trabzon, Antep,"-' 
guldak, Antalya, Arı . 

ıumrüklerinden airm .. ' 
tur. Buntlan batka bıl 

bir~r parça da Tekllet 

Bankanın kanunla yüz milyon çeıitleri, 18666 gömleklik, 13333 
Türk liraıı olarak teıbit edilen tülle müslin, 333333 demir 43333 
itibari ıermayeıinin 1932 aeneain· olukluk saç, 1 ()()()() demir çivisi, 83 
de tahsil oluhan kısmı 27,299,300 ton antrasit, 4666 kilo toprak ho • 
lira iken 1933 senesi içintle mena · yalar, 5000 kilo cam çeıitleri ıi • 
fi ·hiasesi tahsilatiyle banka şube retektir. Bunlardan ba,kt. her ay 
ve sandıklarının 1932 seneıi &O • için kredili yani a1tı ay sonra dö-
nundaki sermayelerinin lÖO lira.. -~ · 

dan aşalı olan kesirleri olarak Ankarada Sumer bank binBT 
481,500 lira ilive edilmit ve bu a u- .j 

ıuretle 1933 senesi sonunda ser· Ankara, 11 (Hususi) _ Haki- toplanarak bun1arı tet"".ı 
maye yekQnU 27, 780,800 liraya 1 i .11• ti .:1 s-ecektı' ... Kazananlstİ. ~ m yel mı ıye mey anınaa yapı· -~ • ev', 
varmııtır. lacak alan Sumer Bank hinaıına verilecektit. Bu mak 

İhtiyat akça11na gelince, 1932 alt maketletin kal:;ul mUddetl dün vinde herkese göateri~.I 
•enesi hesabında görülen 1,000,000 bitmitlir. Şltndiıe kadar Tilrk ve nanın kurulacalt Ta~~ 
lira ihtiyat akçaaı 1933 ıeneıi he- ecnebi birçok mimar, jUri heyetine rıfifn istimlaki bitıil~ 
&ahına olduğu gibi geçmiıtir. mUraeaal etmitlir. 5 kltiden mü· ba.nkaya ıeçmiftir. ~ ır· 

Banka umumi muameleıinin rekkep olan jUri heyeti yak~nda nı; terrıetleri ,e.tılac~ 
darlığı dolayııile 1933 senesinde - taka~ Jil 
umumi maaraflarmdan tasarruf • Ulukııla hattında kÖprti 1 ~ d 
lar yapılmıttır. 1932 ıeneai umumt kurulacakhr hakkın ' 1 ı 
masraflar yekOnu 5.309.352,09 li· Ankara, 11 (Huıuıt) _ Kay- Ankara, 11 (ffui11

1 
",~ 

ra iken 1933 ıeneslnde 433.138,97 l' t•' 
.eri. - Ulukı,t• hattında bir de.. ya huıusj takaı ı• ı 

lira noksanı ile 4.876.213,12 lira· « "8 
mir köprünün yerine konuJMlası iklıinin de muteWr , •• 

dan ibaret bulunmuş ve yüzre 8,15 pı~.ı 
için ayın on betinde Kayıeri ü•e· bunlara ıöre t• ,..,, 

nisbelinde bir tasarruf temin edil- 1 1 ı y• ... "" rinden Adana taraflarına yt> cu ta mukabil la 1• .,_,, 
mittir. 

Kar ve zarar hesabı: 

1932 ıeneai klr ve zarar heıa • 
hında görülen gayri ıafi temettü • 
ler yekOnu 6.309.352.09 lira iken 
1933 ıetiesinde 772.862,58 lira 
hoksanile 4.536.689,51 liraya in • 
miş bulunduğu Ye idare meclisi 
raporunda tasrih edildiii üzere 
339.523,61 lira zarar kaydetlili 
ıörülmliftür. 

idare meclisinin raporunaa bi
lançoda görülen bu zararın ıebep· 
leri ıu suretle iıah edilmektedir. 
Billttçonun gösterdiği bu bitimde 
6ttce söylenildiği gibi, itlerin aur· 
gunluiu yüzUnden kredi •e banka 
hizmetleri gelirlerinde ıüreıelen 
ekıilmenin dokunuıları ıerçek ol
makla beraber, bütünlük bir reea• 

almmıyatakbr. bileceji ıümrükl•" dlf rll v 
Behçet Si d• Rıhtım fİr ketinin alınma 

mukavelesi 
Ankara; 11 (Hllıuıi) - latan· 

bul rıhtım tirketinin ıahn alınma 
mukavele projesi Nafıa Vekaleti· 
ne verildi. Öğleden ıonra Nafıa 
hukuk müıavirliğinde, tirketler 
müdürü Etem Beyin de ittire.kiyle 
bir toplantı yapılarak proje tetkik 
edildi. Tetkik henüz neticelen • 
medi. 

Jf o 

Anlcar• ı> / 
Ankara, 11 (ti:: 'tlı 

belediye rel•i g& l 4i~ 
AnkAtay& geldi. Be ; .,_tar- ı 
ler etrafında t~~ı; , 
hafta ıonra lznııre y" 

Sumer batık• ~rll.tl 
imtlyı! ",..,o/ 

Ankir&, 11 ( lf u dl~ . . ıcoor· 
Manita, denızb,. ,..'llJ :.11 
Utak, Gedis, Sılll ~ tr:. 

• .... ~il 
yaçlarım teınııı urı-" 
larda fabriP k. ı.t* 

mit olmaıının da büyük bir payı Süm6rb&nk& 7'rl°1 

kont yürütüliltU yüzünden 421 bin 

9S8,21 Uranın 1933 katından çtki· 
rılarak 1934 hesapalrına devredil-

vardır. yaz verilmiıtir• 



Adliyede: 

Beşibirlik . nasıl 
uçurulmuş? 

Kunduradan çıkan bir 
dava mahkemede 

1 
Piyango çekildi 

Muallim iffet H. 
Büyük ikramiyeyi 

kazandı, aldı 

On ıekizinci tertip tayare pi• 
yangoıunun birinci çekilmesi dün 

;,J Q1'1nrn •• •• "'il? uıtune kilit mi 
Nedim bey ilminde birinin 

Kumkapıda iki arkadaıına zabita 
memuru ıüsü verdirerek müıtere
ken yaptıkları iddia edilen bir do
Jandrıcılığın muhakemesine dün 
ikinci ceza mahkemesinde baılan
mıthr. Davacı mevkiinde bulunan 
Ahmet Hilmi efendi, davasını fÖY· 

le anlattı: 

yapılmı§lır. Bu ketidenin en bü • 
yük ikramiyesi 17727 numaralı bi· 
Jete çrkmıthr. Bu biletin bir par • 
çuı Büyükderede 30 ncu ilk mek
tep muallimlerinden İffet hanım· 
dadır. İffet hanım dün hiuesine 

':YQ 
1 • , Pılaı? 

Jer' ~. 
er~ #ıqıde • • 
b 1 "'dit• ne ıstıyorlar? 

U .. "Qer• 
!t,4; 1 fudur • 

:Yenin ·· ı. • 
rlqr... Ol(onomik kalkın-

.. -n! 
114ii .,. .. 

• .ı llrk • (ı "ele ıyede •on yüz ıe-
ırı Jı' 'tıer,/Qbcıncılar kendilerine 
Y'' ''11 QQtler temin ettiler ve 
• 1 QQtler1 >'1!"' illkti e memleket bir 
fP-. ~,..,., halini aldı. .,,"( .. , 

al1~.:ıı Qf0r1
11 
~ ke olmak Oımanlı 

,elcP' ' :Yef) ~ gqnun ıon yüz sene 
w oQne •• "d" B 
''tıcl ::ıarı ı r. u za -
~ ~'tıd; :cıbancı kapital sa • 

'ıııı ,_ esabına çalı§lı: 
l. -. e'<ett 
·"'1111 "ı en dıı arıya ıatıla-
~İti,., b·Qddeleri ucuzlcqtır • 

d ,~.,. nevi tehdit vasıtaaı 
'.ltıt ~ kapital memleket i
~ ~ tncıkıadı temin için 

'llıl 1l1orJu. 
tııı ~4ette • • • ı.ı ~ n ıçerı gıren mal-
,.. Qrıc/ k !'fi. ırma ta bu kapita-
~ lluna göre tqkilat 

1. \ ctlciı, pahalı ıattı. Bu 
~ de iilkede ıoayal bir 
>.~~~erine bir kölelik, bir 
eı_ ' )ii '"d'* ;-,,., ru u. 

\c1;'.tirketlerln ,_yüz Yd. 
l 'fleltıe §artları ba idi. h., ••• 
1ıı1 •• "Qıı • 1ı· r·· k" • 1 ~)et la ~nra ı ur ıye ı· 

_ Bir gün deniz kenarından 
giderken Saim isminde tanımadı • 
ğım biri yanmıa geldi. Elinde tut
tuğu bir ayak kabıyı satmak iste • 
diği söyledi. Baktım. fena br ıey 
değildi. 

- Peki ... Ben alırım. Kaça ve· 
recekıin? dedim. 

-Bet liraya. dedi. Ayak ka • 
bıyı giydim. İyi geldi. Bunun üze
rine pazarlığa girittik. Dört lira • 
ya mutabık kaldrk. Ayak kabıyı 
çıkarmadım. iki lirasmı peşin ver
dim. Diğer iki lirasını da eve uğ· 
rayarak almasını rica ettim. Kabul 

etti. 
Doğru eve geldim. Eski ayak 

kabdarı bırakıp itime gidecektim. 
Kiracımız Nedim efendi beni ça • 
ğırdr. Yanına gittim. Ayaklarıma 
bakarak: 

- Bu Ayak kabılar benim a • 
yak kabrlarıındır, dedi. Ben: 

- N .. d otar •• Dal..'1busün al
dmı. Neden senin oluyor? dedim. 

- Çıkar bakalım, Hem o ayak 
J<abıların rengi sandır. dedi. 

düten iki bin Hrayı Rauf Bey kite· 
sinden almıttır. 

Sekiz bin lira kazanan biiet 
9095 dir, Bu biletin talihlilerinden 
biri de Kuımpaıada Mehmet Na
ci Beydir. Sonları 14 ve 60 ile nİ· 
hayetlenen biletler ise ikiter lira 
amoriti alacaklardır. Dün çekilen 

numarları ııraya konmuf bir halde 
onuncu ıayıf amızda bulacaksınız. 

Posta umum müdürü 
Bir hafta evvel lstanbula gelen 

Posta umum müdürü Nazif Bey İs· 
tanbuldaki posta ve telsiz merkez• 
lerini ve bu meyanda Omıaniye 

telsiz istasyonunu tetkik ve tef tif 
ebnİftİr. Ummn müdür Nazif Bey 

dün akıamki trenle Ankaraya git· 
mittir. 

Maarif Vekaletin in satın 
aldığı tablolar 

Maarif vekaletinin teıkil ettiği 
Jüri heyeti Ankaradaki aergıyı 

gezmit ve terhir edilen tablolar -
dan bin dört yüz liralık tablo ıa -
tın alınmaıını kararlaıtırmıı, tab· 

I Şişlide bir ktırt 
köpeği kudurdu 

Ana babanın payı 

Hayvan hastanesi müdürü 
Santur Bey ne diyor? 
Haber aldığmuza göre dün Şiş· 

Jide Oımanbeyde bir kurt köpeği 
kudurarak birkaç ki§iyi ısırmııtır. 
Isırılanlar, derhal hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Bundan önceki bir yazımda ba
kalorya/ardan konuşmuı ve bu ya. 
raya ne kadar yakından bakarsak 
o kadar iyi olur demiftim. Bugün 
yine o fok ağnlı yere parmağımı 
koyuyorum: 

Yıllardanberi mrüp gelen bilgi 
bozgununun, korkunç yuzunu 

mektep dı11ndakilere göateriıi bir 
kaç aylık bir iştir. Ana baba, an
cak ateşi, •açağı •ardıktan ıonra 
uyandılar. çocukfann verimsiz olu· 
şunda ıimdiye kadar hiç gözd 
çarpmayan bir ıebep var ki, orta~ 
dan kaldınlmadıkça dilediğimiz 

yükıeliıe kavuıamayız. Son imti • 
handa dönenlerin leyli ve nehari 
•ayımları yapılmadı. Halbuki 
yavruların neden ötürü geri kal. 
dıklannı hangi engeller önünde 
devrildiklerini anlamak için böy -
le bir klavuzun elimizde bulunma
sı gerektir. Benim kendi görürüm 
ıu: Geceyi mektepte geçirenlerle 
evciler arannda geniı ölçü ayn • 
lıkları var. Birinciler yüzde alt
mr§ı gçiyorlaraa, ötekiler ele bu 
tartı yüzde on beıe güç çıkıyor. 

Bu haJ, her apartunanda birkaç 
köpeği bulunan Şiıli muhitini en· 
di§eye dii§ümıü§ ve haber aldığı -
mıza göre Osmanbey civarında o
turanlar belediyeye müracaat ede
rek köpek bes1eme vaziyetinin bir 
tekle konmasını istiyen karar ver· 
mitlerdir. Bu hususta dün kendisi· 
le görüıtüğümüz hayvan hastaha
nesi müdürü Santur Bey, bize ıun· 
ları söyledi: 

- Bundan bir müddet evvel de 
gözümün önünde buna benzer bir 
vaka cereyan etti. Şiılide Bulgar 
çarıııında Hasan Ali BeY. apartı
marunda oturan Madam Beatriı 
isminde bir kadının köpeği kudur· 
muıtu. Oraya gittim. Köpeğin mu· 
hafaza albna alınması lazım geldi 
ğini söyledim. Bir yere kapadılar. 
Birkaç gün aonra tekrar gittim. 
Köpeği çıkardılar. Ve küçük kö
pek çıkar çı1anaz evveli bir Al • 
manın kurt köpeğini 111rdı, Al .. 
man farkında değildi. Kendisini 
çağırarak vaziyeti anlattım, küfür 
ederek gitti. Kuduz köpek gözü • 
mün önünde iki köpeği daha ısır· 
dı. Derhal, merkeze müracaat ede
rek l>u kÖpejin yalca.latılarak öl • 
dürülmesini, aksi takdirde birçok 
kimseleri ısırabileceğini söyledim. 

Karakolda bulunan polis: 
- Ben yalnı:zım. Gidemem. 

Bu çapraıık notta or· 
taya çıkınca, bozgun köklerinin 
ne derinlerde aranmak lazım gel. 
eliği kendiliğinden anla§ılır. Meli
tepli, oturduğu •emle, yaıadığı 
çevreye göre üç türlü hava i~ind e
dir: 1 - Kenar, düıkün yerler. 2 
- Orta halli dediğimiz yanlar. 3 
- yü/iıek Horantalar ("').Bu üç 

&j, o 'Qkikaten müıküldü. 
. 4o1

0 
?na kadar Türkiye· 

. '.... e ~Q/"1 emeliyle çalı§an, 

Halbuki ayak kabılar ıiyahtı • 
Fa-kat çıkardım. Ve: loları ıeçmiıtir. Bekçi geldiği vakit öldürtürüz. 

türlü havanın üçü ele baıka yol • 
lardan çocuğu zehirler. Birinde 
yaztn ışık, kışın ıoba, çalı§mak İ• 
tiyen mekteplinin önüne dikilir. 
Bu deıt ikincide de ortaktır. So • 
nancucla Üe gece toplululılan, o • 
yunlar, radyo, vamolon birer ay
rı bt>l!idır. Yalçın yüzlü bir ltitap 
ycrprağının bu gürültü i~inde oka· 
nup nnlaıılmcmnclaki ,ü,lülı, bil-

'ti'lt ~ttd 'fır gibi yurdu aümü• - Bak, dedim. Rengi sarı de -
~~fl,.,cı::;tık bu eıki haliy. ğil.. Fakat fazla bir şey söyleme· 
• a:-coi laQ ""'•rrıedi. ğe vakit bulamadım. Nedim efen· 

40,.0 Itır, milletler aran~ di ayak kabıları elimden kaptığı 
• '>1"1. 

~ & )tfi '~ fartlara uymak gibi odasına kaçtı. Ne yapacağunı 
ı) ~'ıti "-ele idi. tatırdnn. Odasına giderek ayak 

Eczanelerin kapanma 
saati 

NObetçi olmayan eczahaneler 
bu,.ünden itibaren akıamları saat 
yirmi birde kapanacaktır. Yalnız 
Sarıyer gibi bir tek eczahanesi o

lan yerler bu karardan hariç bıra· 
kılmııtır. Belediye reisUği tarafın· 
dan ıube müdürlerine bu husuıta 

Dedi. Sonradan öldürttükleri
ni haber aldım. Fakat köpek, bu 
müddet zarfında birkaç köpeği ve 
bir kaç kiıiyi ıaınnı§, hastalığı aıı· 
lamııtı. Bunlardan birkaçını has· 
tahaneye götürerek aıılattım. 

mem ki, •Öylenmeğe Jeğn ml1 
U nutmoyalım lıi, karıımıdalıi a
d'Utt değil, ıaçının her telinde 11y
" kavalı yelleri eıen bir delilı11n • 
lıJır. En ince gönül rüz.g&rlan, on· 
/arın ıinirlerine yay gibi mrtünÜT 
ve bin türlü aeai birden ~latır. 
Onlar im görünmez lalıat çelikten 
ıert .-ı.filar içincle kaldıkça bozgun
dan bet§lra ne bekliyebiliriz? •• '.A .. 
na babanın çoğu oğlunun lıtmld 

aınıffa olduğunu bile bilmez. Yıl. 
da bir olıun mektebe uğramaz ve 
ba ta yıkım giiniine lıadar böyle • 
o :iiriip gider. Uçurum görünün • 
ce ele lıocaların merhametine n • 
ğınmok, yalvarıp yakarmak nöbe
ti ba~lar. 

~ ı ~!:;tlar kolonideki gi- kabılarımı pekala alabilrdim am • 
'I ~~. ~i allfanlar iç~n ko • ma, o vakit odaya taarruz etti diye 

-~il ~ ... ~ .__ 1naenemezdı. Hele iddia edebilirdi. Doğru eve dön • 
"'"" ~ ~QYi/ • k düın. Fakat bu vaziyet beni müt • ,. ı,. f!§meaı, en • 

tebliğat yapılmııtır. 

Sağlk zabıta kanunlanna göre 
çok büyük bir ehemmiyet veri)me-
•İ ]azım gelen bu mesele ihmal e

dilmemelidir.,, 

' it. • ,;,r ökonomi yönde- hit surette ainirlendimıişti. O gün 
&t,.~ ralQrın ifine gelmi- bu yüzden hastalandım. ---------------c•ı•n,.._ __ ._._...,. __ _ 

Karısını öldüren et damın 
muhakemesi 

. ~ Annem: 

~ ~l'ile,memiz, uluıal - Yarın poise tiki.yet edersin. 
~~ır/QQrına uygun pro- dedi. 

dan biri: 
- Bet dakika sonra .. demiı ve 

hakikaten beı dakika sonra elin
de on bet lira ile gelmit ve ıunları 
söylemiı: - Çocuğun bir değil, 

Kumkapıda karısı Meli.hat ha· 
nımı öldürmekten suçlu balıkçı İs· 
mailin muhakemesine.Gün ağır ce· 
za mahkemesinde devam edilmiı, 
müdafaa ıahitleri dinlenımİftİr. 
Dün dinlenen ıahitlerden Cambaz 
Osman, kaçakçılıktan bir ıene ha· 
pise mahkum bulunduğundan jan· 
darma ile mahkemeye getirildi. 
Osman, f unları söyledi: 

ti...: l)/ '"cımız h ~1 ... k ikinci günü ben kalkamadım. ..... ili e ~al wa o • 
'l >o,., a 'fQnlcırı mem • Annemi çağırmıtlar. Nedim efen· 

·~ "· Qiırtılar onların di yanında diğer iki arkadat daha 
~'1ttlelten~. bulundurmuş. Onlar: 

~Q/lf ·o.mızde yabancı - Biz poliı memuruyuz .. de· 
~~ '>lcratnı uluıal .. k mitler Annem okuyup yazma bil· 
'"-~"ol o o- • 

L~Q/'fVQf"".,, tncrk fartiyle a- mediği için inanmıf. Kendine po-
0 ,~ her <ıJık, lakat bu • lis süsü veren zat: 
•~. ~ bir kQPİtal bilmeli- - Çocuğun hını:zlık yapmış .• 

Jlcrrı koloni de- Nedim beyin ayak kabrlannı çal· 
mıı, timdi bunun ce:zası var. Ce~a 
on liradna yüz liraya kadar, hapıs 
de bir aydan on seneye kadardır. 
Sen ona göre hareket et, demitler, 

annem: 
"-Ben ne yapayım?,, · 
Diye sormu, "- Paraaını öde.,, 

demitler. 
Bunun üzerine Nedim efendi, 

annemin boğazındaki beti birliği 
göstemıit: "-İtte onu ver .. ,, de
mi§. Annem vermek istememiı, 
fa.kat memurlar, beni derhal götü· 
receklerini ıöyleyince annem ta • 
hammül edemiyerek beşi bir yer
deyi vermit ve"- Ama üstünü 
•imdi a:etirin!,, demiJ. Memurlar· 

tam bet ayak kabı çalmıf, onun i· 
çin sana ancak on bet lira verebi
leceğiz!,, 

Diğer tarafta o vakte kadar iıe 
karıpuyan ve kendisine memur 
süsü veren zat da: 

- Beni ya.taimıdan kaldırarak 
buraya getirdiler .. On lira iaterim .• 

demiı ve annemin elinden bir on 
liralık daha kapmııtır. Bundan 
sonra üç arkadat çıkıp gitmitler • 
dir. 

Bunun üzerine ben ikinci fU • 
heye müracaat ettim. lı mahke • 
meye intikal etti. 

Reis sordu: 

- Nedim bey nerdedir? 

- Onu ben de bilmiyorum .. 
Kendiıinden üç aylık da alaca • 
ğım varau. 

Mahkeme, Nedim Beyin po)İ.11 
marifetile buldurulmasına karar 

veırmi.ttir,. 

- Is.mail efendinin ailesini her 
gün bir batkaıı ile görürdüm. Ah· 
laksız bir kadındı. İsmail efendiyi 
yirmi senedir tanıyorum, dedi. 

Diğer ıahit yebnit üç yaıında 
Etem ağa ıun1arı söyledi: 

- Bir gün İsmail yoktu, aileıi 
kahveye geldi. lsmailin aleyhinde 
söylemeğe baıladı. O esnadf Js • 
mail de IGahveye geldi. lımaile: 

- Ben artık senin ile yaııya • 
marn. Seni istemem .. dedi. 

Orada bulunan Ahmet efendi 
aralarına girdi. Böyle bir ıey doğ· 
ru değildir, dedi ve onlan barı§tır· 
dı. Beraber evlerine götürdük, i · 
kinci gün cinayet işlenmiş. Baıka 
bir şey bilmiyorum. 

Üçüncü ıahit ~ercl efendi ae 

Düşünmeyiz ki, çocuğun okuya. 
funda m~ktep kadar ana babanın 
da payı vardır ve onlar el ele ver
mezlerae bu çetin yol cqılamaz. 

Seyyah 

( lf.) Horanta, Ürküp, Konya, 
Karaman taraflarında aile ka111 • 
lığı olarak kullanılmnktadır. 

•ınmnn~u1111ııtmnmt1tYUlllltlfUl1ım•an •mmaaııınMJnıuııı~ 

şunları söyledi: 
- Melahat hanım, deniz ke • 

narlarında gezer rakı, esrar içer, 
bağırır, nara atardı. dedi. 

Bunlardan sonra Melahat hanı· 
mm annesi Marikaya ne söyliyece• 
ği ıoru1du. Marika: 

- On altı senedir evli idiler. 
Madam ki Melahat hanım kötü idi 
şimdiye kadar niçin yanında sak· 
lam it?. Kanun ne ceza verecekse 
ben raziyim .. dedi. 

Neticede, gelmiyen mlldafaa 
§ahitlerinin getirilmesi için muha
keme birinci kanunun 16 ncı gü
nü ıabah aaat on buçuğa bınk.W..' 
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Yeni Nafia binası 
açılırken 

(Ba;makaJeden devam) 

Yeni bina, yeni ruh 1 
Bu yepyeni sarayda Ali Beye 

mütemadi muvaffakiyetler dile • . 
rım. 

Ali Bey, Makedonyada çete· 
cileri, Bergama cephesinde yur • 
dumuza tecavüz edenleri nasıl 

tepelemiı ise, bu yeni ıarayda 

da, milletin damarlarına tillük 
gibi yapııan yerli, yabancı piı 
herifleri öylece tepelesin; hiç ol
mazsa kendileri i f enahk etme
den menetsin. 

•••• Bu gidiıle, Ankara, ye • 
ni bir memleket oluyor. Binala· 
rın UslQbü ~·eni, düıünüt tarzı ye
ni, çalıtma usulleri yeni. .. Ezel • 
denberi yenilik gömıeyen orta A • 
nadoluya, on, on bir senedenberi 
hayat, bir sel gibi hücum etti. 

Dön, bet ya§ımdan beri bildi
ğim Ankarayi eskisiyle muka ·• 
yese ediyorum: 

Şimentlifer, vaktiyle, Ankara. 
ya hayat getirememişti. çUnkU 
bizimkiler bu hattı ~haliye l>ir İ· 
yilik, bir hizmet olmal< için de • 
ğil, siyasi sebeplerle VUcude ge • 
tirmi~lerdi, daha doğrusu hattın 
Almanlar taraf mdan inşasına 

müsaade ctmitletdi. Şimdi iıe 

gerek demiryolla.rı, gerek adi ıo· 
seler ve bütün nafia işleri (ken· 
Bimiz için) yapılıyor ve itletili
yor. İ§te eski ile yeni arasındalti 
fark burada. M. Zander ile M. 
Huguenin tlevletin hazineıinden 
ht!r kilometre baıına taahliüt e • 
dilen ikramiyeyi tahsil ile met • 
ğul idiliyor. Buna mukabil hat a· 
hnliye, ticarete nafi oluyor mu, 
almıyor mu, memleket iiıkitaf e

diyor mu? Bununla zihinlerini 
hiç yonnazlardr. 

Yeni ve millt idare iıe bütün 
tlevlet i§lerini olduğu gibi, nafia 
umurunu da ancak halkın ilerle
meıi, ref ahiyeti noktasından i · 
tlare ediyor. Farkı görüyor mu • 
sunuz? Yirmi heı sene evvelki 
bir Haydarpaıa - Ankara ıefe • 
rini dütününüz, l>ir de bugün o 
yol üzerinde seyahat ediniz. Ko
caman ve yaman bir fark hemen 
göze çarpar. 

Yirmi heı ıehe evvelki sefer, 
hemen hemen bir yaylı seferi i · 
di, timendifete raimen.... Bu
güilkisi iıe bir lüks seyahati • 
diri 

Yeni Nafia !!latayı millete kut
lu olsun. 

Temenni edelim ki, memleke
ti bir timendif er ,ehekesi aiı i· 

Poliste: 

Yedi yaşındaki çocuk 
kardeşini yaraladı 
Şehremininde ereğli mahal • 

lelinde oturan Eima H. polise mil· 
racaat ederek yedi yatında Ah
met ismindeki çocuğunun bet ya
tındaki kardeıi Nevzadı baıın · 
dan Çivi ile yaraladığını söyle • 
mİ§tİr. Yaralı Nevzat, hemen 
hasta.haneye kaldırılarak tedavi 
altına alınmıttır. Yaralanmanın 
oyun esrtasınaa kaza ile olduğu 
tesbit edilmittir. 

Birbirlerini kıskanmışlar 
Fenerde kalafatçı Hakkı ile 

Ahmet isminde iki kiti kıskanç • 
hl< yilzilnden kavga etmitlerdir. 
Ahmet Hakkıyı bıçakla karnın • 
dan aiır surette yaralamıttır. 

Hakkı, Balat Milsevi hastahane • 
sine kaldırılmıf, Ahmet yakalan-
mıttır. 

Boş çuvallar ne olmuş? 
Eyüpte oturan Cemil Efen • 

di, polise müracaat ederek Di • 
bek caddesindeki kireçhaneaine 
Muzaffer isminde birisinin oda
sına giretek yetli tane boı çuva· 
hm çaldığını iddia etmİf, Muzaf • 
fer ya~alanmııtır. 

işkembe götürürken 
Mezbahada Kemalettin ile A-

ziz isminde iki arka<la• ariiıfida 
itkeml>e götürmek yüzünden kav
ga çıkmıf, Kemalettin, Azizin e.: 

lindeki bıçağı alarak onu iki ha • 
cağından yaralamıştır. A:th, Bey-

oğlu hastahanesine kaldırılmıt, 
Kemalettin yakalanmıtlır. 

iskarpin çatarken 
Kutucularda kundura tamir • 

cisi Ahmet tfendinin dükkanı • 
na gece ıabaha kartı kilidi kıra
rak giren sabıkalı Ömer, ):jir çift 
iskarpin çalarken, devriye me • 
muru laralından yakalanınıttır. 

Bayat balık yüzünden 
zehir len enler 

Dün Aksarayda balık yüzün

den bir zehirleiıttie hadisesi ol • 
muf, zehirlenenlerden Şevki 
Beyle hemtiresi Şaziye Hanım 

hastahaneye kal dırılmıtlardır. 
Bayat balık .at.afi baltkçı Meh • 
met yakalanmııtır. 

Tas Ajansı mümessili 
çine alacak olan planlar burada Dôtt bet ıenedenberi T aı Ajan· 
tanzim edilsin. Memleketin ıu aının TUrkiye mümeuilliğini ya • 

ıiyaıoti burada bqarılım. pan Y ablanski yoldaı Moıkova • 
Bu hükumet, Gazinin ilhamı dan çairılmıttır. Yerine tayin edi· 

ile çalı§an lımet Pata hükumeti, len Dolibiıuki yo1dat tehrimize 
görüyoruz ki, en ziyade kültür gelmittir. 
ve nafia itlerine, bilhassa ıimen- y ablanaki yoldat ay ıonunda 
difere ehemmiyet vermittir. Js • memleketine ıitlecektir. Yab • 
met Paşa kabinesi tarihte bu iki lanski yoldaı ay sonunda meınle • 
bariz. seciyesiyle yad edilecektir· j ketine gidecektir. y ablanski, 

Celll nurl 1 yoldat m~m1eketımizde bulunclu • 
---------------' ğu ınUtldet içinde kendisini sev • l ıs Yıl Evvelki V AKIT r dirmi,, çatııka.n, nllzik, değerli ve 

iyi biF gazetecidir. 
• f 

Kısa 

HALKTAN iSTENEN PARA· 
LAR - Yeni teıkil edilen hazine mu• 
hakemat müdürlüiü 1337 ieneainde 
)'l'pılan eski defterdarlık muhakemat 
müdi\rlüiünden devraldıir dosyalan ta· 
mamen tetkik ~tmiı ve takip edilmesi 
lazım ıelenleri ayınnııbr. 

Ayrılan t?osya miktarı het l>in ka· 
dardır. Hazine bu aoıralan ileriye ıü
rerek halktrın on aekiııı bu~ milyon 
lira lıı temekt1. dir. 

TICARI.T ODASI KONGRE· 
st - Uç senede bir toplanan ticaret 
odalan konıreai bu sene ki.iiunue"•el 
ortasında toplanaciktir. Bu konıriid• ti· 
care• odalarına veri!ecek yeni ıekil •• 
ladiline lüzum ıörtilen odalar nizam • 
namesi kararlaıtmlacaktır. Bu husus• 
ta iç ticaret umum müdürU lsmail Hak
la Bey me11ul olamktadrr. 

Maden, ticaret ve sanayi müdür • 
tükleri lağvedildikten sonra birtt büro 
halinde çahımakta idiler. Ticaret oda· 
lan konıresinde bu mese1e Cle llonu u• 
lacaktır. 

YEREBATANDAN VERCt -
Yerebatan M\rayından alınacak vergi 
miktıın lıtanbul ticaret odası tarafın • 
dan tayin edilmit ve yüzde yirmi vergi 
alınmasına karar verilffiittir. 

TALtBE SIRLIOINDEN iSTi • 
FA - Milli Türk Talebe Birliği umumt 
katibi Rüknettin Bey umumi katiplik • 
ten istifa etmiı ve birlikten aynlffiıt· 
tır. 

TORiK tHRACATI - Son gün • 
)erde çok torik balığı çıktiğını yazmıt· 
tık. Yunanistana torik balığı ihracı da 
arbnıttır. Yunanist.andan, tortk almak 
Üzere lstanbu1a bet vapur gelmittit. 

ECNEBi LİMANLARINA VA· 
PUR - Denizyollan umum müdürü 
Sadettin Bey •ldıjı emir ili:erlne bet 
senelik bir proje hazırlamaktadır. Ha· 
zırl n n bu proj Y• öte lıUl<Qmel b!t• 
çesinde deniz yollan iıletmesi için bet 
mi) yon lira tahıiıat aynlacaktır. 1 da
re de bu para ile son sistem Ylpurlar 
alataltlir. Bü npur, yapılimst c1ü U· 
nülen Triyeste, Mirsilya n Hamburı 

sefer!erine tahıiı edilecektir. 
Bu projenin ikmali bu ayın sonunda 

bitecektir. 
ŞOf:öRLERlN INTIHABI -

Şoförler ve otomobilciler cemiyetinin 
intihabı dün bitirilmit ve reyler taınif 
edilmiıtir. ReyleHn taanili rıeiiceıinde 
asli azalığa Ahmel, Se~i, Salih, Sü· 
leyman, Kadri, Ennr, Ceıttaı• Ali, 
Nuri, Mehmet, Cavit ve Nuri Efen· 
diler ıcçi~mitlerdir. 

Fakat bazı toförler, hu intihabın 
yolauz ofduğunu iddia e8erelt müraca
atla bulunfiıuılardır. Bu mUracaaUar 
tetkik edilmektedir. Lüzum ıöriilürae 
intihap yeniden yapılacaktır. 

Lavrensin salta
natı yıkıldı 

-- ı Uae ı.aratı l lııd aa.YUada.) 

)erini "saçmalayan hareketler,, te
lakki etmektedir. Gene ona göre 
Lavrens ancak kendi tahıiyeti 
etrafında reklam ve propaganda 
yaptığı için bü derece töhret ifa • 
zanmaktadır. Onun jöhretl kuru 
bir gürültüden ilJarellif. Hareket· 
leri lngilteteye faide getirmemiş, 
zarar venni§tir. 

Halkevi bir koro 
heyeti yapıyor 
Halkevinden: 
1 - Halkevi iaare lieyeti bir 

ınusiki koro heyeti kurmağa ka
rar vermittir • . 

2 - Bunun için Halkevinde 
musiki koro heyeti kurslan açı
lacaktır. Öğrehiie para•ızdır. 

3 ~ Bu lti.ırılara tlevam et • 
me'k istiyenlerde aranan §aftlar 
4unlardır: 

A) En aıağı ilk mektep tahsi
lini bitirmit olmak. 

B) Yatı on se1'izelen aıağı ve 
kırktan yukarı olmamak. 

C) Sesi ve kulağı musikiye el
veritli ölmak. 

Ç) Bu l:ial<ımlardan yapılacak 
girit yoklamasında ka2anırıak. 

4 - Kendilerinde bu tartlar 
bulunan amatörlerin, Halkevi 
koro kümesi içinde yer alniağı ti· 
lusal bit borç bilen Te Halkevi 
çatısı altında v~rilecek musiki 
müsamerelerintle .bu borcunu ö • 
demekte bir kıvanç duyan ka • 
dın ef kek bütün yurttaı ların 
l<urslara devam edebilmek için 
ilk önce, latanbul yakasında bu • 
lunanların Halkevinin lstanbul 
merkezi idare memurluğuna ve 
Beyoğlu yakasında bulunanla • 
rm Beyoilu kısmı idare memur
lu§uiıa baı vurarak, adlarım, 
sanların Te adreslerini yazdır • 
maları rica olunur. 

5 - Kurslar, istenilen ıartla
rın eri olanlar yirmiyi bulunca 
haılıyacaktır. 

6 - Kuhllr, Kon e v r 
m~allimlerinden Muhittin Sadık 
Beyle Madam Doktor Osman 
Şer af ettin Bey tarafından idare 
edilecektir. 

Halkevinde TUrk~a kursları 
Halkevinden: Evimiz Beyoğ

lu kısfrtında 12 • ikinci Teıırin • 
934 ten itibaren Pazartesi ve 
çartamba günleri aaat ( 18.30) 

dan (20.30) a kadar devam 
ebnek üzere iki dereceli Türkçe 

kursları açılacaktır. Şeraitini öğ
renmek ve kayıtlannı yaptırmak 
istiyenlerin Tepebatında Beyoğ
lu kısmı idare memurluğuna mü· 
racaatlat; rica olunur. 

Bu ak,amkl te?m•ll 
Halkevinden: Bugün ( 12 • 

1 t • 934 Pazartesi) saat 20,30 da 
Tepe batındaki Beyoğlu kısmı • 
rnızda temsil 9ubemiz taraf mdan 
(Beyaz Kahraman ......_ inkılap 
çocukları - E11ki adetler) piyes· 
leri temsil edilecektir. Davetiye 
yoktur. çocuk alınmaz. 

Yeni nettiyat 
5 7 

Hüyük gazete 
BUyiUt C.Uetehin üçiincü ıayısı 

rehkli bir kapak içinde zenıin mündc
recatla çıkmıttır. Bu sayıda: "Erkek· 
ler hangi kadınlardan hoılanırlar?,, 

isimli bir yazı, dört büyiik ve heye • 
canlı tefrika, dört orijinal müsabaka, 
hlkiye, kadın, moda, slnerna sayila· 
lan, dünya vukuatına dair meraklı ya• 
zılar ve güz«ıl resimler vardır. Tav&iye 
ederiz. 

12 2inci Teşrin 1920 
Sabık Bav.vera Krahnın 

vefa ti 
Mıstr, Ankarada sefaret 

binası yaptırıyör 

Li vrensin en büyük töhreti o• 
nun çölde bir kıyam yaratmaja 
muvaffak olmasına dayanır ve 
kendisinin bu kıyamı' en mükem • 
mel surette idare ederek etsiz bir 
muvaffakiyet kazandığı ileri •Ürü· 
lür. tft11111wwHlhM1Mn111t1aıu wau:uımhalnmmwnı•wnwcw--www-...oomı-• 

Sabık Bavyerıı kralı Lüdvil 75 ya
§ında olduğu halde vefat etmi,tir. Mü
tcve!fn İsviçre dağlarında yafaID&kta 
idi. 

• • • 
~::!;aii tanın Cemiyeti 

Akvama kabulU 
Bulgaristarun Cefrt.lyeti Akvama ka• 

bulii muvahlı: ıörülffiüıtür. 

Mısırdan gelen malthtıata göre 
Mısırın l:;u seneki hariciye bütçe • 
sine Ankarnaa bir aerf aret intası 
için 20,000 Mmr lirası konmut .. 
tur. Ankarada Mısır ıeflitetinin 

inıaaından başka Bebelt iarayı da 
t6frit edilecek Ye sefaret namına 
bir deniz motoru alınacaktır. 

İngiliz binba§ıaı bu telakkiyi 
de kökünden baltalamakta ve ıu 
sözleri söylemektedir: 

"Lavrenı, batına geçtiği hare
kete rehber olabilecek bir adam 
değildi. Onun için muvafakiyet • 
s:zliğe uzradı. Muvaffakiyetsizliğe 
uğramasının sebebi Araplara bir 
Arap liderin verebileceği heyeca • 

ru verememesidir.,, 

lniılterenin en büyük ve en eı· 
rarengiz kahramanı sa.yılan Lav • 
renı, yirmi ıene devam eden §an 

ve ıereften sonra müstehak ve la • 
yik olduğu mukabeleyi görmüt ve 
gene kendi vatandaıı olan bir aske 
ri muharririn eJile kahir bir darbe 
yirnit bulunuyor. 

Günün Siya 
• 

Mısırın yenı 

vekili ne yapa 
Bir kaç gün evvel ıw: ~ 111 

Yahya Paşa istifasını ~er ohl 
Tevfik Nesim Pata tayın td~ 
ceden iki defa baıttekiJlik ~ 
Neaim Paıanın 1930 ôa ~ "' ~ Q 
ni kanunu esasiye r.ıubal ğ'O 
nun tadiline taraftar olclıl 
Hatta kendisi bu yüzden 1~.. 1 . ıı 
arr Kralının baı rrıabcyncı ı dt-
etmiıti. Mmnn ekseriyeti bO 

yet fırkası olan (Veft) t~ltı 
esasiye muhalif ol8ufiı ıÇ 
liğe Tevfik Nesim Pa~nl~ 
Mısır siyasetinde mühiJtl ktİr• 
ie batlnngıç te§kil eclece.

1 Kabinesini nasıl te~lci.~ 
olduğuna dair henüz rnalıırııı' 
mıyan Tevfik Nesim l'ııt•!ıı~ 
kanunu e•asisine kartı rn~ıJ 1, 
na göre - bu muhalefeh I 
edeceği mlihim 'bir me•e e 
mektedir. 

11 Arlla,ıldığına öre fdıt ,
her ıeyden evvel bu 1tatı11 

bazı maddelerini tebdil _i!~1ı P 
ctlk ve an!a§ılan Mısır ~ 
dilleri kabul ecterek bit 111il;J 
arası açık olan ekseriyet iJt 
kamını uzlatlll' caktır. ~ ) 

• • Jı1"'", ~ 
1930 kanunu csasısı ~ 1 

mırun salahiyetini arttır•"'~ 
tine bir çok salahiyetler 1bJ: 
nunau. liu kanunun k•~ 
Mısırın en be1li ba§lı fır:lcal.~ 
v cl't ile ai- r mr fırka ~ 
rak etmiyordu. Bunlar, 
numin iadesi takdirinde !~; 
tirak edeceklerini söylenı1ı ~ 

Halbuki krallık mıı~ 
kanunu eıasisinin deVıırn' ~ 
rar ederek geçen kanuıtıl fJı 
mevkiine gelen nazırJar:ııı ııl ~ 
kat yeffilni ifa ettikleri ı1~.ı 
nu esasiye de aadakot ~, 
melerini ıarl koıe bir ~ 
miıti. ~ 

Bu kanunun netrinde~~ 
azaltfına tayin olunan ')t 

Pafa, yeni kanunu esasi;;_ 
ayet edeceğine yemin e~ 
ayan azalifıru kabul etııı f 

Bundan dolayi Nesiııt I 
vekilliğe gelmesi üzerine 1'ı 
müıkülleıiyordu. Fakat fi' 
e&asinin ancak on sene fO~ 
lebileceğlni söyliyen tıJS ıl 
Kral larafındah kalJul olıııı ~ 
ki mccliıi fe erek Y'~J 
ku ve :reni mccJiıe 
yi tadil ettirmek münık~" ,~ 
onun da bu maddenin ili 
ısrar etmesi bekleniyordu• ;~ 

Bu meraklı vaziyetitt " 1 
duiu h•nÜ• belli dcği'.A ~ 

,ııf 
Gardenbar sÇ ıtt' 11. 

rtt•• "" Şehir tiyatrosu • ,tif 
fından kurulan koo~erlı,tf'~ ~ 
barı bu kıı iıletınde 1~1'~' ~· 
Iııiıtir. Şimdiden h•':Uııı~ 
lanmıştır. Eskiden ol ;ı"O''. 
§am yemeği verilece1'•

1
, 

•' Jı , durulacak ve ar' 

gösterilecektir. ~~ 

EVLENENLı 41 ..._ _______ d~l9 

Bu hafta fatih ti , 
ncnlor: uılt .• ~ 

ulişl'' ~ıv. 
Sabire Hanittıla rıı P ~I 

lim Osman Cemal se~d· Ai. 
nnnla eczacı Hikmet ıı:rJI. ıı1"'". 
nunla gümrük muhil ffl'İ' 
il Bey, Macide 14att ~~~ 
tüccarı ismet Befı "'tıe" 

1 ı;11\l-- Jıı 
Devlet Demiryol ati J.fı:ı"ıfll' tıi> 
tin Bey, Falın• . Stf• ~ 
kiitlp!erinderl FehttU ı;fePdl• ~~ 
nıttıla d bağ ~tıtot6feııdİ• ~ 
nunla Saraç Salih " f,lef' 1'1, 
nunla lastikçi fialc dıııe1'. t 11 ~ 
Hanunla dokuırıacı tJıfl 1 

• • ı;oı:c\l tıel ıJ 
iço nanımla ga ar _, ,;,Jfe'J 
Zehra Hanımla scY~l• şıp- t 

Elendi, Ayıe ffatlffait'ııJ~ 
tat Elendi, Sıı~uııu #~11 Miıon Elenlll, . tı.ıt" 
den G.ıtzer Ef~ıtd•ı ..1: .JI 

Rı EfenlD'' ,-
hammal za ..:ıtl~ 

Yeni birleıerı P 
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Alman yaya ibra- Baaadı Yaralı Kaş nı 

pS 
Mıtıt ı ~ ~0' as catımız Nakleden: Selami lz;et ii 

Geçen aym ıon gi1nlerine doi- - Vakit kaybetmiyelim ve - Benim o adamla alakam YAZAN: iSHAK FERDi 

u ihraç maddelerimfzde fevkalade kimseye de boı Takit kaybettir • yok. 

ı Olarını urapla yıkatacUım!,, 
bir fiat yükıeliti göriilmilttü. Al· miyelim. Bunun en iyi çaresi, üs- - Otur Te o adama yaz, bir 
muıya hüldlmeti Türltiyeden yap· tümüze vazife olmıyan ıeylere daha buraya ayak baımasın. Bu 
tıiı ithalltm cihan piyuaımdan kantmamaktır. Ben yaptığını bi· hususta isterse benimle görüş • 
daha yüksek olduğunu iddia ede· lecek yaştayım •e siz de bana na- meıini ilave edebilirsin. 
rek huna bir çare aramıı ve bu it sihat edecek vaziyette değilsi - - Madem ki istiyoraun yaza. 
ile mefgul olmak ·ü2ere te§rlniev· niz ... Hepinize birer birer ıöz yım. Falcat kabahati yok. Bir şey 
velin yirmi dördünde bir komiı - ıöyletnek ·külfetinden beni kur - yapmadı. Biraz daha terbiyeli 

~I 
tı~e ~e~ilen hediyenin manası şu idi:" İlk lırsatta 

6. erıhı yüzüp bu arslan postu gibi kurutacağım!, 
'11JıJc · ' 

yon tetkil etmittir. tarmız. Hep birden elinizi vicda- yazsam. 

811.., lif •• bir kurbağa.. (Acoma) nın elçileri Daraya fu Bu köiriiıyon teıekkUI ettik - nınıza koyarsanız haklı oldu - - Liizum yok. 
ten sonra Türkiyenin ihraç mad- iumu teslim ederıiniz. - Sakın hatırına ..• ••Un · ? hediyeleri verdiler: Bir kuf, bir ı.... ınanası ne l 

~ Otd fare, blı- kurbağa ve bet ok. 
·~dit· Uau (Tuna) mansabı - Dara hayretle sordu: 

delerindeki yüluelit dumıut Te i · Selma: - Hatırıma bir §ey gelmiyor. 
nit batlamııtır. Billiaıaa hubu • - Peki, artık bu meseleyi b'ı- Bir tehlike seziyorum. Bertaraf 

l 
1 Zaıtta.ıı Hiıtiyezos 1.!ı'r b 1 d 

"Ol'\l ·ı 0 
- Kralınız bana un ar an 

htı..iıtt ı e Dirayı karıılama - haıka gönderecek hediye &ulama-

bat fiatlannda bu inite ti!ladilf e- rakalon, dedi. Esasen vakit ta ediyorum. 

~~ .. d· dı mı? Bunlann manası nedir? 

dilmekte ve bu ini,in jüzde on ıeçti. - Hüsnii Beyin karııma gi -
bet kadar olduju kaydedilmekte· - Sana söyliyeceklerim var. deyim. 

öııUtte çok telefat ver - Elçiler dudaklarını büktüler: - Hemen mi? - Hayır. 
dir. - Evet hemen.. Siiheylaya - Peki oraya da gitmem, ıo-~Old - Bilmiyoruz .. Biz emir kul~-

tt~k;tiniı binden fazla as - yuz. Hediyelri getirdik. Başka ~ır 
~aJc an 61diiğünü gören diyeceğiniz varsa, gidince kendı -
, I& edonyaya \'e Makedon- sine söyleriz! 

YumUrta muayene dair değil. kağa çıkip gezeceğim. Baıım aı .. 
komisyonu - Yar nyor. 

Yumürla muaye!ne kömiıyonu Misafirler gitti. Murat amca - Hayır. 

~İtti ll~t ediyordu. Dara meraka düımüştü. ekıiklerini tamamlama" Uzere • pek sevindi. Olacağı evvelden - Nasıl hayır?.. Beni h'aptı 
dir. Komiıyon 'turköflıte çalıta'" tahmin etmitti: mi ediyorıun? ,.,reıoa a.skerin benzini gö - Tra.kyada bulunan ıihirbazlar-

llr'tnıtb. Herkesin çehresi dan biri Kafkaıyadan gelen bu caktır. Ertelce yazdrlımız ıibi - Ben ıize demedim mi? - Bugün akıam üstü onunla 

~~jt!ıi kaçınıtb. Babilden hediyele~in manasını söyliyeceği • komisyonun reisi TUrkofiaten Şe- Karısı kızmııtı: randevun olduğunu da biliyo -

'eıı .. etı ıevinç içinde ayrrlan ni bildirdi. Sihirbazı hükümdarın fik. aza Ekeıper Gani •e yumur- - Kabalık etti. rum. Evvell senden yazacağın 

ta\> .. r) • · · ı "' h k d l "" erı gu megı unut - uzuruna cı ar ı ar. 
tacılarm mümessili lbrahim Bey· Etem Bey de hiddetliydi; Şe - mektubu alsın. Bu katt bir emir-

~·· Sihirb~, hediyelere föyle bir 
lerdir. fika ı dir anlıyor musun. Bu dediğim 

\t ~akedonya dönütiinden göz attıktan sonra izah etti: 
aı.ı ~:11•~i8tanı da itral edecek "Siz lranlılar, kut olup bulut
~ 'iıı\lkı Makedonya dönütü lar arasında uçsanız; fare olup si· 
"' olnıuştu. Ordunun Yu. perlerde saklansanız; kurbağa 
·~ )'lct leçrneğe kudret ve me- olup bataklarda gömülseniz, biz 

Tiftik fiyatlan 
Son alman haberlere göre tif

tik fiatlarindaki fükıelit devam 
etmektedir. Oilak tiftiği yüz se
kiz, diğer tiftikler ise 95 - 96 
kuruta kadar yükıelmiıtir. Fa -
katbu fiatlara mal veren tüccar
lara tesadüf edilmemektedir. Bir 
çok tüccarlar tiftik ıtoliunun azal
maundan ıif Hamburg kiloda on 
dört frank istemektedirler. 

- Azizim dedi, ıana doktor olacak. Bugün sokağa çıkırliya • 
ııf atiyle bir nasihat vereyim. Hid· caksm .. Her halde fazla ileri git .. 
detin karaciğerden geliyor, ken- memit olduğunu ıanırnn. 
dini tedavi ettir. Gülümsedi: 

- Merak etme; eğer hasta o • - Kıskanıyorsun?.. Demeli 

b. -· "· · sizi gene bulacağız ve bu oklatla 

~l' . ~·r 
lursam iyi bir doktora giderim. oeni hala seviyorsun 7 

~ 
.._ llııada kurduğu köprüyü sırtınızı yere getırece5ız .,, 

Ötekiler de birer laf söyledi. Cevap vermedi. 

tr k Takyah ıih!:-baz hediyelerin 

~ \ a Yaya avdet etmiıti. 
Sıra Şevkiye gelince, Şefik eli - Karısını kolundan tuttu, oda • 

a-,ı..._ d manasını bu suretle izah ettikten .. "Ya a bet on i'fin i•ti -
ne bet lira sıkııtırdı: sma götürdü. Orada telefonu 

~i.S 'teJ<ti. sonra, hükümdara: - Sen ıunu al da git. prizden çıkardı. 

'' Ord - Siz de bu hediyelere bir as-
~ b~_, usku He beraber Estri • lan postu ile mukabele ediniz. dü: 

Yalnız kalınca karısına dön- - Korkarım beni buraya ki-

la 'tı~11 1.1e onaklamytı.,_..~~~, .. c... ...... 
litl iyeceksin ... 

Sov etlerin bakır - Şimdi konu§alım. 
/f~i ıttU6'n (MegablzoO TraJi-. ~:-: bu tehditlerden fena 
'~..._ ~itleri lran kanunlarile 

ıt ta14fı - Rifıa ederim Noİ onJarJa 
Gülümsiyordu. Kolasının bu 

kıskançlığı hoıuna gitmiı gibi 
görünmesiydi. Fakat kapı ka • 
pandı. 

l "Qlt!I halde canı sıkılıyordu. 
~\i fıt e batlamıJtı. Derhal bir arsaln derisi bul • 

kıyu etme. Ben iyi yaptıfuna 
kaniydim... Sana ihtar etmek iı
tedim. \ i t .. .,~'lide yafayan (Ket) Ka· durdu ve elçilere verdi: 

~ ~~ il ordusu ile çarpıfıyor • - Bunu Kral Acomaya götü-
~ f:' ,:_ •bcı Te TIJrucu iman - riinüz ! 

Sovyet Ruıyanm bakır iatihaa· 
}atı bu senenin ilk yedi ayında 
yüzde ıekıen iki miktarında art· 
m"tır. Harpten önce Ruıyada 
senevi otuz bin ton balcır istihsal 
edilmekte idi. Halbuki ıeçen ıe· 
ne bakır iıtihaalatmm miktan alt .. 
mıt bin ton1t' bulmuttur. Sovyet 
Rusya bu ıuretle bakır istihsalini 
artttrdıığı tekirde bet senelik plan 
neticesi olarak memleket dahilin· 
deki bakır ihtiyacatını temin et• 
mit olacaktır . 

- Ben de ihtar edeceğim. Bu
raya biri gelip gidiyor ... . 

Selma kendini yatağa attı, ku. 
durmuf gibi yutıkları ısmnağa 
baıladı. Öte tarafta kocasının 
ayak sesleri duyuluyordu. ~~ora b~ kalabalıık değiHerdi.. Bunun manası da şu idi: 

~""e~t•b· tıı kiti kadar vardılar. "Ben de ilk fırsatta senin deri· 
'-' ~it ~~;• Ll..ıiJllrm hepsini e - ni yüzüp bu arslan postu •ibi ku• 
\ ''~ 1 

e.,. d. evi etlere ~eter o-
~ "••ıct Lu yüzden orduya bü- natacafım !;, ~ " " 

!) lt \'e erzak temin etnıiı- Sit kralrnm elçileri gittikten 

h. "'ttt ft~ı sonra, Diri, Makedonyada bozu· ~~ iL..... erin nesli söndürüldü-• ,~ ·ru.. lan orduyu Trakyada yeniden 
~ ~~ '-'-ıt a Ce bir kıemmı da ordu- tanzim ve ekıiklerini ikıı:nal ede -,.,prJ ·qıı .... ~ •bile ıöt" .. w 1~ 

y ~Q. unneıe aarar rek Eıtimondan ayrıldı. 
\ .;.,.. Meoalizoı Trakyada kalmıftl• A •ti... (D" ") • 

P' l\~t.ır. •ra yı Yunaniata· Dara" -- ..ıık kumandanlarından ,._ Utet ik . ,aa.u 
~1J l d•· • edıyordu. Arzemeı ile birlikte dönüyordu. 
1'J ~"'I ~i~ltıfl Arzameain aözile lran hükümdan ordunun bir 
J' ,J 'f'•lct 

1 ~alde, bu ıefer onu kısmını (Boğaziçi) nden Suriyeye '" '~i e ••rar etınitti gölldermeğe, diğer kısmı ile de 

incir rekoltesi 
Bu seneki incir rekölteıf he -

men hemeıı ıatılmit gibidir. Şim· 
diye kadar piyasaya 1evk edilmi· 
yen incirlerin mlktarı UÇ bin ton 
kadardır. Bu incirlerin de bu ay 
zarfında aatdacalı kuvvetle ümit 
edilmektedir. u >'d. ltaıı lr · ·ı 

'llt...., •, h· ' an ıstı asına uğ • Sitler1• kovalamağa karar vermit'" 
3• --ql) •r •aat ı. 'I Bu sene, geçen seneye n

1

azaran it~ "lh.ı .
1
• oı e mukavemet t' rik k 

-Kim. 
- Faruk. 
- Evet, Faruk ne olmuf f .. 

Onu davet ediyorum diye mi da
nlacakaın. Benim davet ettikle -
rim biraz oturup gidiyorlar, se -
nin ıetirdiklerin kalıyor. 

- O adam hakkında çok fe -
na feyler duydum. 

- Onun hakkında neden ma
IUınat almak lüzumunu hisset -
tin? 

- Böyle bir teY yapmadım. 
Hüanü Beyler onu kovmuılar. 

- Lif •.• Hüsnü Beyin karısı 
ona itıJdı. O yüz vermedi, bunun 
üzerine kadın kocasını kıtkırt • 
tı. iftira! 

- Yüzüjün de iftira mı? 
w "\}-..et 8 k ı. lngiltere, Pranıa ve Ame a ço ~ t .. ı. ttı. l!l ı.., ere et ve_rıin ki, Arzemeı iki yu" z bin kitilik bir b 

"q.J q.. fazla incir aabn almıttır ki unun H d' 1 1 kta ._tt edı' • eınada Darayı ıık kuvvetin ba,ında yürüyerek Suri· - ay ı, an amamaz ı n 
t tt· tı J da /iatlarm dütkün olmaımdan İ· 1 Z" ··ıl" .. .. ... .. 'bı... illi s· ı' ran ordusunun i1- yeye gidiyordu. geme. umru u yuzugun .. 

- Yüzüğüm mü? 

Birden aklına SUheylaya ses
lenmek geldi. Kızı çagırdı: 

- Sen benim bundan böyle 
en yakın arkadaımııın dedi. Ba
na büyük bir hizınet edeceksin. 
Amma Şefikin haberi olmıya • 
cak. çocuklarımın batına yemin 
ederim ki, bu gene Şefikin iyili • 
ği içindir. Sen akıllı kızsın. An -
lıyor musun. Bazı kötü diller. Şe. 
fika Faruk Beyi çekiştirmiıler .. 
Beni zorladı, fena bir mektup 
yazdırdı. O mektup giderıe bil • 
mem ne olur. Faruk elbette kıza
caktır. Bu iti düzeltıneliyiz ... E•
den kimseye göriinmeden çık. 
Al fU parayı, bir otomobile bin .. 
Şu mektubu kötür, cevabını al 
gel. 

- Emredersiniz ... 
- Tefekkür ederim. Öp beni 

• ~L ıtı er ü • 5· leri geldiği söylenmektedir. - Jki lafı dütmüttü, kuyum-...ı ~ı ..... ~ .. M-..
1
• • zeı-ıne çevirme- Diri maiyeti ile birlikte ıt -

" .... - .. lll ftı '-.ı•ılllfl••lliııM••~~-·· cuya bıraktım. 
bir kere . 

P ..JJJ l>a-d ~tdlta · leri takibe koyulmuftu. 
11 ,.~ )\, ti \1 'rr k d · I k - Bizim kuyumcuya mı? r ' "_&..... a Ya a dinle - Sitler §İmalden Enmeniıtan vı- Va p u re u u 

k ,C\ ı. · i I - Hayır, batka birine. 
, \ ,., 

1

Ylet h • liyetinin cenup havaliıinı fga e _ Nerede? 
Lı. ~ll\~11~.11: iaoıu Trakya vali batlamışlardı. Buradan yol aça- tUrk Anonim $1tketi 
'"'\ ~i.·'{\ı ~k •· olatak (Estrimon) rak Babil ve Persepolis üzerine - Büyük caddede. 

ı. .... ;.ı, ... e ın · • lstanbul Acentalığı - Yalan söyliyorsun. Yüzü_ ~ :'l\ ~ hı.. aıyetine ıekaen yürüyeceklerdi. "'L ·t,ı. ~du d'"'' Liman han. TeJefoa: 22925 ğünü o adamın parmağında gör-\ıt., ")' Qt~,,.. Terecekti. Dara Boğaziçine gel ıgı za • 
-~· l .... - bia • ı,__..... ........ ....,.-..... ....,. ...... ....,, ..... _,I miişlet. '-! ~· "lltıa ordu ile bütün man Sit kralının bütün planlarını ıı 
lıı.">ı ~ti~:~ Makedonya ha .. elde etıneje muvaffak olmuftu· Mudanya . yolu - Ha, timdi hatırladım. Sa -
"" ~•tti, "~ıt~al edebileceği • lran hükümdarı maiyetindeki hi, ona vermiştim, o kuyumcuya 

·-. ~ u .. r.. M B' • · c p •=-• bırakacaktı. Unutmu• olacak. h --... • ....._. ... egabizoıun orduyu iki kola ayırmıftı· ırı~ı Bir vapur uma, azar, ~1111 ,. 

q ""'lltıd.... d · d D =-• · t 9 '!in da w P•ttmbe - Neyse, g"""elim. O adam ise \:" ...... _ ~., emindi. Ermeniıtana gön erıyor u. ı· jiloıen •aa .- -T 

:~ ....... , S ler kı1mının da batma kendisi günü aaat 9 da Tophane nbtm:un • otel mutEaldannda bulatıkçı -
8· "'-.. İt •'-·ı d-... .__, ... _.. lıkla batlamı9 ... itin ayıbı yok -tt •taL · ~ı eri Kafkaı ci· geırmi,ti. Diri: .... -....u 

1.. -.7-)'a :r be tal • .. d tür, yalnız itten namusla çıkmak tQ>aJı ( ..a lelnıi,lerdi. _ Kral Acomayı diri olarak Pertem po• an aynı &'Uft e 
~~ ~CGJn ) ı kak) Mudaılyidaft aut 14 te lıWlbula jirtiy)e.. Nasıl geçindili malOm 
' lb"llal> a ran hü· yakaladıfilil gün Babil 

10 arı· döner. değil. lk\ hafif mahkGniiyeti de 
r ~~eie \fe lran nı uıTapla yıkatacağım r B h 

b ~ '\lll••--••••••••lj Tar. u uıuıu görütmek üzere &fa iniliya diyordu. 11 
.(DeYUbı Ylll) aile erkanını toplıyayım mı?. 

(Devamı var) 

l
ry !rti KiTAPLAR 

1 van T urıenief 
ın 

Meıhur eseri 

lkbahar SELLERİ 
Çeviren : 

Sami zade Süreyya 

Bu kitabı mutlaka alıp o
kuyunuz. Bütün tanıdıklarını
za ta vafye edilecek güzel bir 
eıerair, 

Fiatı 75 kuruı 
Her kitapçıda vardır. 
Tevzi yeriz 

VAKiT Matbaası. Ankara 
caddesi. 

istanbul 
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Bir kaza 
Tavşan avcısının beyni 

param parça oldu! 
Adanada Helvacı köyünde 

bir av kazası olmu§, ağanın oğ
lu Hamit av tüfegile yaralana -
rak ölmüttür. Hadise §Öyle ol • 
muıtur: 

Hamit; Tavıan avı yapmak Ü· 

zere yanına kardeıini, amca za
'1eslni ve iki arkadagmı alıyor. 

Bunlar hep atlıdır, Hami din ya -
nmda dolu bir çifte tüfeği ve za
gan bulunmaktadır. Bu avcıları 
Hamidin on bir yaılarmdaki oğ
lu izzet te merkeple takip etmek
tedir. 

Köyden lienüz on dakika ka
dar uzaklaıtıklan sırada çalıla • 
rın arasından bir Tavıan fırh -
yor ve kaçmağa baılıyor. Bunu 
avcılardan biri atiyle kovalıyor, 
yetittiği bir sırada tavıan İstika
metini değiıtiriyor ve H&pıidin 
önüne dü§üyor. lıte bu sırada 
hayvanın ayağı tümseğe çarpı -
yor, yuvarlanryor, b"u ant sarsıl
madan Hamit hayvanın aırtm -
dan bet metre ileriye fırlıyor. 
yere yuvarlanmakla l>eraber iki 
metre kadar daha sürükleiyor. 
Elinde tutmakta olduğu çifte bir
den bire patlıyor, çıkan barut 
ve saçmalar zavallı adamın sağ 

taraf çene, yüz, göz ve beynini 
parçalryer ve onu cansız bırakı-
yor. 

Arkadan koşan tazı da tam 
bu sırada tavıanı yakalamıt bu • 
lunuyor. Geride kalan avcılar 
köpeğin ağzındaki tavıanla ken
dilerine doğru gelmekte olduğu
nu görünce Hamidin tavıanı vur
duğunu sanıyorlar ve onu kiSpe
ğin ağzından alıp Hamldin ya • 
mna geliyorlar, onun yür.ekler 
sızlatıcı feci manzarasiyle kartı· 
la§ıyorlar, hemen jandarma ka • 
rakoluna haber veriyorlar. 

Kaza yerine giden talıkiKat 
heyeti llzım gelen muayene ve 
tahkikatı yapıp CSIUniln de gö • 
m31meılne izin verdikten sonra 
~danaya dönmilftiir. 

Zonguldak motörü battı 
Ereiliden Zonguldaia Jiik ve yolcu 

L hareket eden "Zonguldak,, motörü 
Çamlı oc:alma eıya çıkanrken birden
bire dibi dellnmit ve batmııhr. Motö
rOn yolcu 'Ye tayf alan tamamen kurta
rdrnııhr. 

VAKIT'ın Mlllt Romanı: 9 

Dalia güneı yenl tfo.ğmuf, Jia. 
vada hala taze bir gecenin ne -
mi vardı. Belki henüz kalkmı -
yanlar vardır diye ayaklarının 

ucuna basarak pencerenin önü • 
ne gitti. On bet gün zevkle ya-

ıadığı bu güzel Akdeniz kıyısı -
nı doya doya seyretmek istiyor
du. 

Akdeniz güınüti bir duman al
tında henüz uyanıyor gibiydi.. 
Bir yelkenli hava bekliyerek kü-

·Mardin de açilan yollar 
Eski Urfa - Ana cadde - Kazalara giden yollar -

Başlangıç şenliği nasıl oldu? - Güzel sözler 
Mardin, (Hususi) ·- Mardin 

ıehri vilayetin dağlık ve ova kı
sımlarının birlegtiği yerde bü
yük bir dağın cenuba bakan ge
niı yamacını kaplar. Bu dağın 
tepeıinde Mardin kalesi vardır. 

Kale, kırk elli metre yüksekli • 
ğind ıakuli ve yekpare kayalar-
la çevrilidir, ve çok eski za • 
mantarda kısım kılını in • 
!a edilmi§ duvarlarla tahkim o
lunmuştur. Kaleye, tuğlalarla 
örühnüı yüksek kemerli bir tü
nelden çıkılır. 1200 metre raka
mında olan bu kalenin üst sathı 
oldukça düz ve geniştir. Büyük 
harabeler, müteaddit yağmur 

kuyuları, burada umran devre
leri geçirmit ve bu devreleri asır
larca ve belki binlerce sene de· 
vam etmit bir kasabanın açık iz
leridir. Madrinde ilk hayat bu
rada başla.mıı, ve aonralan yer, 
yer su kaynakları bulunan ce· 
nup yamaca inmiı, ve tedricen 
şimdiki Mardin ıehri vücude 
gelmiştir. 

Şehrin vuatt rakamı 1060 
metredir. Binaları kimilen beyaz 
"Kalker,, taşmdan inta edilmit ol
duğundan uzaktan azametli bir 
manzara görUlür. Zeminin ıat • 
ğünden uzaktan azametli bir 
hı takriben 40-50 derecelerde 
meyilli olduğu için "Anfiteater,, 
teklinde görünür. Uzaktan 
g8sterdiği bu heybetli manzar• 
ya rağmen; içerisi, yani ıokak
lan çok kasvetlidir. Plansız ve 
iptidai göreneklerin ilham ettiii 
duygularla yapılmış olduğun· 
dan aokaklan girintili, çıkıntılı, 
yokuşlu, initli, biçimsiz ve se
vimsizdir. 

Vaktiyle, yani tehrin sur ile 
çevrili olduğu zamanlarda biri 
garp, biri tark, diğeri cenup ci
hetlerinde olmak üzere Uç kapısı 
varmış: Diyanbekir kapısı, Sa
vur kapısı, :Yeni kapı... Yıllar 
geçtikçe sur yıkılmq, kapılar or
tadan kallmıı§, yerleri birer 
methalden ibaret kalmıf, bunun· 
la beraber·bu medhaller el'an o 
isimleri muhafaza ederler. 

Garap - Şark istikametinde, 
tehri boydan boya iki kısma ayı· 
ran bir sokağı vardır ki, ucları 

Burhan Cahit 
__... ............... .-

reklerinin yardımiyle ağır ağır 

yol almaia çalışıyordu. 
Ege kıyılan, renk, k'oku ve 

güneı mabetleri hep bu kıyılar -
da .• 

Mavi ve yetil renklerin dudak 
dudağa geldikleri bu ılık kıyı • 
ların havasında daima bir taze 
çiçek ve portakal kokuau vardı. 

Ergin ıert asker ruhunun bu 
ince ve yumuıak tabiat karıısm
da ne kadar değiıtiğini ilk defa 

Urla Valisi Talat ve Başmtihendis 

Diyanhekir ve Savur kapılann
da nihayet bulur. Bu sokak, ıeh
rin yegane caddesi olduğu ve 
eski "lıtanbul - Bağdat,, cad
desinin bit kısmını teşkil ettiği 
halde; saltanat devirlerinin ih
mali yüzünden araba geçmesine 
bile müsait bir hale getirilme
miıti. Umumi harp yıllarında 

nakliye kamyonlannm geçebil
mesi için bazı kısımlan biraz ge
ni,letildi, fakat gene cadde 
vasfını taııyabilmekten çok u
zaktı. Birçok yerlerinde genifli
ği dört metreyi geçmiyen bu 
caddede otomobillerin, arabal~
rın, kamyonların, kervanl.ann, 
insanların, hayvanların gidit ge
lit vaziyetleri hazin bir manza
ra tetkil ediyordu; heyecanaız, 
korkusuz, ihtiyatsız yürümek 
mümkün değildi. Hele mektep
lerine yalnız bqlarma gidip gel
mek mecburiyetnde bulunan 
yavrucuklar için burası daimi 
bir tehlike aahaııydı. 

Valimiz Talat Bey Mardine 
geldiğindenberi vilayetin idari 
ve inzıbatl muhtelif itlerini yo
luna koymakla beraber memle
ketin umranma da çok çalııtı; 
bilhaaaa nafıa idaresiyle elbirliği 
ederek eski vali Tevfik Hadi Bey 
zamanında tesviyei turabiyeleri 
yapılmıt olan yolların islah ve ik -
maline ve taraf, taraf yeni yollar 
açılmaıma ehemmiyet verdi. Bu 

hissediyordu. 
Gen it bir nefes aldı. 
Artık bugün mektebe dönü -

yordu. 
lki üç ay ıonra manevralar 

baılıyacaktı. Artık her tatilde 
gözlediği metin kokusuna bu yıl 
da kavuıacaktı. Fakat bugün o 
özleyİ§İ hissetmiyordu. 

Ciferlerini dolduran bu ı -
bk, nemli ve çiçek kokulu havayı 
ne çocukluğunda Dramada, ne 
de Edimenin Meriç kıyılarında, 
Sarayiçi bahÇelerinde, hatta ne 
de lıtanbulun dillerde dolatan 
Adalarında teneffüs etmemişti. 

Bir daha nefes aldı. 
Evde henüz kimse kalkmamı§' 

tı. 

ArtdC son ak§&Dlları diye dün 
gece çok oturmuılardı. 

Yengesinin erken kalkmak l· 
deti olduğu halde bu sabah top • 

yüzden vilayetin bütün kaza ve 
nahiyelerine otomobil ve kamyon 

. seferleri temin edilmittir. Vali
miz Talat B., yefillikden ve sudan 
mahrum bulunan Mardinlilere 
birkaç havuzlu ve gayet zarif bir 
park ta yaptırdı; timdi de Diya
rıbekir - Mardin - istasyon, Di
yarıbekir - Mardin - Cizre ve 
Diyarıbekir - Mardin -:- Siirt 
yollarının mütterek lwmıru tqkil 
eden, darlığı ve biçimsizliği ha
sebiyle umumi seyrüseferi ve hal
kın huzurunu bozan yukarıda 
söylediğim caddenin 11lahma ça
lışıyor. Caddenin genişliği on iki 
metreye çıkanlacak ve kısım kı
snn muntazam parke taılariyle 

dö,enecektir. 
1 aydanberidir humah bir faali

yetle bir taraftan binaların, cad
denin bu tabii ve lüzum1u hudut
larını geçmit olan kısımlan yıkıl
makta, diğer taraftan, mağara 

kovuklarına benziyen dükkanlar 
medeni ıekle çevrilmekte, bir ta
raftan lüzumsuz ankaz ' kaldırıl
makta,diğer taraftan caddenin 
zemini düzeltilmekte ve kuvvet
lendirilmektedir. 

Umumi meclisin bütçeye koy. 
mut olduğu tahsisatla hazırlanı

lan güzel parke taılarınm döıen
mesine, caddenin cüiiiliuriyet 
meydanından geçen' ve zemini 
hazırlanmıf olan kıım.ıııdan bq
ladı. Başlangıç: Gündüzü ve ge
cesi çok samimi tezahürler, Defe 
ve eğlentilerle kutlulanan cümhu
riyet bayrammm ertesi günü ve 
o büyük hayranım küçük, fakat 
samimi bir illveıi teklinde bir 
merasimle tesit edildi. 

Merasim, mülki, askeri bütün 
hükamet teıekküllerinin erkin ve 
mensuplarıyle büyük bir halk küt
lesinin ve halkevi bandosunun iftİ· 
rakiyle yaprldı. 

Vilayetin değerli nafıa bat • 
mühendisi Neıet Bey vilayet da
hilinde son on bir ıene zarfmda 
yapılmıt olan uzun ve fenni yol
lar ve müteaddit köprü ve men
fezler hakkında müsbet rakamla
ra dayanan izahat verdi; ıevinç
le alkıtlandı. Vali Bey: Bqlanı· 
lan itin büyüklüğü ve ehemmiye
tini Mardine ve bütün vilayete te-

lanamamıttı. 
Fakat bahçede bir hı§ırtı var

dı. 

Eğildi. 

Sık yapraklı ağaçların arasın .. 
da biri dolaııyordu. 

Her gün hizmete gelen bir· Gi· 
ritli Ane kadın vardı. Fakat bu 
kadar erken gelmiyordu. 

Ayak seslerine çok hafif bir 
mırıltı kanııyordu. 

Gürültü etmemeğe çalııarak 
beline kadar pencereden sarktı. 

O zaman yan taraftaki küçük 
havuzun batında (Ayıel) i gör
dü. 

Genç kız havuzun · yanında 
güvercinlerine yem veriyordu. 

Onu bu kadar yakından ve 
devamlı olarak ilk defa görüyor
du. 

Sabah hali ile aaçlan omuz -
!arından beline doğru dalğa dal-

Muğla!: 

Tü tüll 
Alış veriş harare 

devam ediyor 
Muğla, 11 (A.A.) ;

Milas ve F ethiyede tütiiO .... ,_..._ 

hararetle devam ediyor• 
birinci. ve ikinci sınıf 
700 bin kilo, Milass ve ;ı 
da 400 bin, F ethiyede 
Io tütün aatılmıttır. _.ı.f 

Yeni gelen kunıpa01"'""' 
bayaata henüz bati~~ 
Ufak partileden ve UÇ 

ladan tek tük ve biiyiil' 
d. o 

den kumpanyalar or iti 

durmak için mübayaa~ ili 
maktadırlar. Fiatlar"" 
rasmdadır. 

kadardır. 

Mersin fakirlerine 
Merain, 11 (A.A.)""' 

genit bir programla kıt 
na devam ediyor. Ev, 
yardımı, Himayeietf 

mer cemiyetlerinin ıo 

bir aıevi binau yap 
15 inden itibaren buradl 

de mevcut fakirlerin i• 
}anacaktır. 

min edeceği manevi 
di faydalar hakkında 
ler aöyledi, bu imar 

ba.1 rılmaaı için MardiP 
s&terdiği alaka ve kol• 
şekkür etti, halkın , 
devamını diledi, ıüreıJ• 
dı. 

Cümhuriyetin " 

duyduğu sevinç duY ·fi~ 
lu olan halk Ulu c;.s~~ 
daha kutlulıyarak bal' ~ 
ve heyecan saçan naııs' .,cııtl'. 
de tenlik yaparak ei~ti 
arada silindirin s\jre ~ 
sesleri halkı selaınlıY0 -

KAfllll 

~· w d''kü'l ·· arJıa•ıtl ga .o muf, dı· 1 
bir kombinezon vat ·ııl,ıl' ~ 

Genç kız gii~eJ'C~) 
dar me,ğuldü kı, ( pı"-"'. 
yecanla, eğilirken ~· 
talannda çıkard•I' ~ 
duymadı. . .,ıs .,,. ' 

Delikanlı ıinıdı 0 dof 
metre yakından do,.-
rediyordu. • ;ıı",; 
• iri ıiyah gözleri, bit P"' 

katları, duru beY•' 

dı. t1.rı 
V .. d'"nüıı ha .Jdo 

UCU U • JofOp-. 
ettikçe belh 0 bd el 
bacakları üıtüode JJO•I' 
cut tam bir atlet 

0 ~ 
• otJJ f' 

nıyordu. Genıt '::-.~ 
ince bir beli ve ~- .J 
kalçalan vard•· ~' 

Seyredildilİ~:;;;ıJ": ı 
mıyan Aysel ~ -~d~ 
ta konuıur ıib• 
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1 

'»eden giden muazzam bir toplantı değildir. olmak itibariyle it huzurunda 
Bu meclisin gerek mahiyeti ve müsavat prensipi. ,,,.1e Daıma~ıaya 

ti ~tiriliyor 
Ye......, y 

ttaıya ur.anistan ve 
lttıtlıı Münasebatı 

ı. lltetel .. 
~~· 'tu 1. erının yazdığına 
4"IJ~ ınf, Tütkiyeden gi-

Bu müe11uelerin unJami 
mediileri topl1111ard ltlllytı· 
da Millet Mecliıi ıJazile•i· 
ni görecektir. (823) aztulan mü· 
reAkep olan ve aralarinda bet tane 
/tadın bulunan Korparaıyonlar 
mecliıi ilk toplanh11nı iki gün ev· 
vel yapmııtır. Binaenaleyh /tal· 
yaJ a mebuıan mecliti orlılt ta • 
rilr.e karıımıı, onun yerine Kor • 
portuyonlar mecliıi geçmiı olu • 

gerek ıayereleri itibariyle mazi. Bu prensip ayni zamanda ha. 
de emsali mevcut dejildir. Bu yati bir sıkıntı ve bir mezellet 
meclis, bir inkılap meclisidir. haline getirecek değil, belki onu 
Yani, müe11eselerde, kanunlar • genitletecek, onu kolaylattıra • 
da ve idetlerde bir milletin ha • cak bir fevk ve sürUr menbaı gi
yatı için birer zaruret halini al • bi telakki edilmelidir. 

Dün gece bir 
çocuğu tramvay 

çiğnedi 
~ <Bae taran ı l!ıef ea)'lfada) 

olduğundan biraz sonra ölmüıtür. 
Bu yüzden uzunca bir müddet 
tr~mva; arabaları ifliyememiıtir. 
Milddeı uınumi muavinlerinden 
Ekrem Bey vakat mahalline gele
rek keıiE yapmıştır. Vabnan 631 
Rıza Efendi uzun boylu sorguya 
çekilmit, fahitler dinlenilmiş, ya _ 
.Pr1an keıifte vatmanın kazada ka
bahati ıörülmiyerek kendisi ser • 
beıt bırakıJmı§hr. Yalnız 430 nu • 

'h.ıı )'erleıtirmek için 
i z lf llleaken için Dal 

w.__ -· 4 llıta tebrine 300 000 
• -~ etııı· , 
~ L· ııtir. Aynr ıaze. 

. 1,~c~ eden bu ltal7an 
L 1 

it ıht· 
"iiQ fto 1~~çlarını t_emin 

~1i d illa. hukGmeti icap e
h Ilı a Riindermiıtir. 
l'n~ etelerinin yazdığı ıe
~ ed-en gidenler küçük 

' . lllıunun tatbiki neti • 
'1-:flia kalmıt olan kim· 
°"ad'" letektit. Aynı vazi -
~ .._~et ec:tıebi devlet teba· 
Se ~r. Meıeli Berlinde 

a ltebıayne T saytung 

'1~ ~ nıevzua temas e • . •-.t;e ·~•.tesadüf ettik. Bu 
~ oı... Mının muharrirlerin
fttdtnı, • ?tto Mosadort bir 
· i d erı yakın ıark meım· 

l'-ıb 011.tnıaktadır. Geçen • 
~ ~Qı •du da ziyaret etmit o

. tn muh . . A . d e .. arrırı tına an 
' ~Onderdiği bir mektup· 

l'lctl' ·ı b 1 ı e yaptığı müli • · 
, ~hıetmektedir. Bu mü

.ı.. · oı · . ~" k ıı alakadar edebile • 

yor. 
Dün bu huıuıta gelen telgrtıl· 

lar funlardır: 
Roma ı O - Parlamento yerine , 

kaim olmak üzere davet edilen 
Korporasyonlar umumi mecliıi 
ilk defa olarak içtirnaını aktet • 
mittir. M. Mu1101ini bu içtimada 
irat ettiği nutkunda demiıtir ki: 

"Son aıır vatandatların ıiya· 
st müıavatını iıtiyoruz. Fatizm 
asrı, bu müsavatı muhafaza et • 
mekle beraber ıai karıısında her
keıin müsavi olmuını bir hak 
ve vazife gibi, ona ilave ediyor." 

Mecliı azaları ayakta olduk • 
ları halde Duçeyi alkıtlanııtlar· 
dır. Meclis 823 azadan mürek • 
kepli. içlerinde bet kadın vardı. 

Duçenin nutkundan sonra 
mecliıin tetlrilitı yapılmıf ve ça· 
lıımaia batlanmııtır. 

Roma, 11 (A.A.) - Korpo • 
rasyonlar meclisinin kütadı me • 
rasiminde Duçe tarafından söy • 
lenilmif olan nutkun hülaıast • 
dır: 

& 0 lalarını afaifıya yazı· 

~:e ile Yunanistan ara -
•n tehcir itleri tamatni· 

"· Bununla beraber ıene 
.ti.~ 11 

Yunani.tana birçok 
"-':ılde •e bunlar muhtelif 
~ibnektetUr. Bunun 

le,d nareıalı.aı. •••• ,,..._ 
4e en olacalına dalr 

Duçe: l:Jugün korporasyonlar 
meclisinin ltalya tarihin8e belki 
de en muazzam bir meclis oldu

funu, ve hu meclisin toplanma • 
sının gerek loplandıit yer, gerek 
toplanmaya davet edildiği za • 

e ................. 

._ lttttltan kanundur. Yunan 

mıf olan siyasi ve İçtimai deiit· Kurdufumuz büyük makine 
tirmeleri tayin için metotla, tevk Tqrinievvelin onuncu günü olan 
ile çalıtan meclislerden biridir. bu glincle harekele geçiyor. Bu 

Bu saatte kapitülde yapmak makineden hemen bir takım mu· 
imtiyazına malik olan her birer• cizeler beltlemek <!aiz değildir • 
leriniz bütün milletin her ıınıfı· BilhaHa dünyanın fok büyiik 
nın temsil edilmit olduğu &u mec· bir lııımının iztlrap çekmekte ol. 
liste ühdelerinize düıen vazife - duğu •İyaıi, iktıımli ve manevi 
yi müdrik bulunduftinuza kani • ıureı ilevam etti/tre bu makine
ım. den ltatiyen muciselere intizar 

Şimdiden tqekkül etmif olan edilmemelitlir. Mucize iktııadi • 
22 korporsayonun her biri tube- yat ıahaıtna giren bir ıey defi/ .. 
)erindeki iı1.lerine faal bir tarzda d" s ır. 

baılamıılardrr. Bir unrurunu ve bir lruvvetini 
Bu korporasyonların heyeti de iktiıatliy•ın teıkil etmekte 

mecmuası ise bu mecliste umu • olduğu siyasiyat ıahaıına tlahU ()oi 

mi mahiyette meseleler ile yani lan §eyler bir lqlrüahn azim ve 
siyaıt mesail ile mefiul olacak- iradeıi ve uıulüılür. Az ~olr uzun 
tır. Şimdiden yaıamaya baıla .. sürecek bir tecrübe rlevreıine ha· 
mıt olan bu meclis, günü gelin .. zırlanmak lôzımdır; Tandıman 
ce, geçmit bir tarihe ait olan mıeleılne gelince, f!§yanın mü • 
batka bir müesaesenin (yani me- eııiriyefintlen baıta inıanların 
busan Ve ayanın) yerine kaim O• zihniyetlerinde ha11l o/maıı za • 
lacaktır. ruri olan ıalahı ve onlar aruın .. 

Korporaıyonlann kendi ı;a,. da tecrübeden .anra hasıl ola • 
lanna birer gaye olmadıklarını, calr iıtiladeyi Je heıaba katmak 
yalnız muayyen bir takım ıaye • ile bunlara iıtinat etmek icap e'

leri eltle etmeye yarıyacak birer Jer. lıte ftıfizm bunu yapmak Ü· 

vasıta, birer ilet olduklarını söy- zeredir. 

lemeye acaba lüzum TAT mıdır 1 Buhranın ıimdiki sistemden 
Bu malum bir keyfiy~ttir. doğnıuı olduiu kabul ve teslim 

Bu gayler neJir? HaJ1ııtın a • edildikten ıonta yapılacak if, ce
:ıami ve aıgari ve yahut lıif olan saretle yeni bir sistem ihdas et • 
ihtimalleri ara&ı11tlaki meıaleyi mek yoluha girmek icap eder. 
teclrici ve inhina lıabul etmez bir Bizim sistemimiz şudur: 
ıurette kıaaltacali ôlan bir reıki- Bilhassa müteıehbisler, müte-
~._,,.;,.,,..1a~ B0 a buna ~tı..-. t•lcniai)<enler ve amele 
sal y1J1t •• 1t &:r "lrlimai aJ. aibi nrilelahaillerin ınetlfuti na • 
lfltt tliyorıım. Aıtııtmııla ınatltlf mına diıipline edilmit "Ye ahenk
ıeltlletin, i,tinabı makabil oltlu- tat bir hale setirilmit bir ikbsa· 
ğunu kabul etmelr mümkün Je .. diyat, bu iktisadiyatın idaresi, 
ğildir. milli hayatın tamamını yani is • 

maralı romorlorun biletçisi neza • 
ret altına alınmı§lır. 

Kiralık kagir hane 
ve dükkan 

Beıiktaıta Akaretlerde 51 nu • ' 
maralı hane ile 20 numaralı dük. 
kin kiraya verileceğinden 31/ 10/ 
934 tarihinden itibaren açık artır
maya çıkarılmııttr. Talip olanla • 
rm ikinci teırinirl on ikinci patar .. 
lesi ıünü aaat on üçe kadar ma • 
halli mezkUrda 54 numaratla mü
tevelli daireaine ve yevmi mezkur
run saat on üçünden on betine ka
dar İstanbul Evkaf müdüriyetinde 
idare encümenine müracat etme • 
feri. (3185) 

sun onun iıtkitafını ve feyizli bir 
surette devamını temin vaıifesiy. 
le mUkellef kılmaktadır. Cihan. 
da umumi bir te§eVYÜ§Ün, had 
bir müzayakanın ve kuvvetli bir 
siyasi gergihliğin hüküm silnnek· 
te olduğu şu sırada korporasyon
lann meydana gelmeai, talnr.z 1-
talyaya mtıt1hun- ka1ttıatnak ü • 
~ete hfr Çbk ümitler uyandımuı-
br. / 

~ "'lh!teleden bahsederler .. 

1 ~ la~tıtetin Y unaniıtan i
, "'l\f~ }'tik olduiunu, fakat 
~dllt( 1 ller noktai nazatın -

•• t •it 
1ı11 1:1.ı. Yapılarak o yüke 

\. • ~ltf·x· 

''· •~ıni söy1em~kte • 
L_ ıtı.11 J 
~t~ 111 

• talya ile olan 

nıeyyiz vasıf itiariyle kendi ha • 
tına bir hadise tetkil ebnekte bu
lunduğunu ehemmiyetle kaydet -
tikten sonra bu mesele lıakkın
da muhtelif vesilelerle ıöylemit 
olduiu nutuklardan sonra kısa -
ca beyanatta bulunmanın kafi ow 
lacaiını ilave etmiıtir. 
Duc~ .Ö•lerine !U S\ftetfM tle

Va111 etmlttlr: 

y alnaz ol.o olıa uv.zi ıalale - tihlikciler alemini de temsil e • 
tin nrukaJJer olan lıüzünlü mev- den devlet tarafından ihdas edil
cudiyeti Aabul eclilebllir. Sun'i m- mit olan korporasyonlara ait • 
rette ortaya ,ıkarılm11 olan kıt- tir. 

Bu Umitler, inkisara uframa- . 
malıdır ve uframıyacaktit. in • 
sanların aıimlerine Ye imanları
na ıüvenilebilir. 

Fakat bu aiim Ye imandan 
daha ıtlyad~ giivenileeek fey, u
zaktan ıifah gSmleJdilerln mu • 
zafler inkılAbma dofni relıber • 
lik eden 1919 prensiplerinin man· 
tıkıdır. 

ilt· ıelınce bu münaıe· 
i ·" oı,~ de•Jet arasına im -

- Bu meclis, yalnız ittir&k 

lılJonn lftJtllTI etmeıi '°'madır, İyiliklerin me7dana getiril .. 
l;tınl.W ievam edemezler. Bun • meei ve bunların tevzii bakımın· 
lar, flntrlilil .Utemilt Mlayetm • dan korporosyon t91kili.tmm l .. 
Jifini /}iltltılı bir tutette rö•teren talyada ve yahut baıka yerde 
ıe;ı/erİit. ne ırbi inkipflara mazhar 

• Ç1 o)llıtdrbıu~~edelere rağ • 
titııtu ir ıtıraf edilmekte

luııan Yunib papaılarmı ft Yu • 
nan mekteplerini tazyik 1tm•kte
dir. Maksatlı otadaki Yunanltla· 
rı 1talyanlattti1Daktır. Tabii on 
iki ada aıeieleti Türkiyeyi de su
reti mahıuıada alakadar etmek • 
tedir. Çünkil İtalyanlar oralarda 
Vf! bilha11a Radoı adasında tah • 
kimat yapmakta ve tayyare istu
)'onları teais etmektedirler.,, 

' .__.. on iki d 823 ldtiden mUrekkep 61an 
)" lihiQı 'b· • a meıeleıi 
~ ,i,ı.ı:~ ro) .?Y~amakta• 
.,_tlte ~ 8 hükum ıilren 

' :"il 11~ 011 idi ada İtalya 

Geçen üır, ntindatların ka- olaeafrnı timdlden tahmin et • 
nun husurunda mUta\tatlannı i- mek mümkUn delildir. Bu bir 
lin etinittir ve bu son dl!tKe fÜ· hareket noktaııdır, muvaıalat 
mullü ve etraflı l>ir zafer olmut- noktaıı dejildir. Fakat madem 
tur. Fetiıt asrı, bu ı-renslpi ifa et- ki faıist lcorporaayonizmi, inkı
mit ve hatta kuvvetlendimıit Ye llbın içtimat tatafını t • nıil et • 
fakat ona daha •• eeaelı olmı • mektedir. Şu halde rejimin bil • 
yan bir prenıip illve etmittir. tün insanların nerede oluraa ol • 

ve 22 korporasyonun aza11 ha • 
lunan ve he9si de fatiıt ünifor· 
ması geymiı olan hazfrun, Duçe
nin nutkunu hararetle ve !İddet· 
le alkıtlamıttır. 

l. l ı •raı~ıa • 

'~ i. · ~ı, .'' •tıal edil -
>, t~hl .. _ an 1ftaline huku • 

lltitt -~ • ~et' l'ıyle b.ıtdamaz. 

1.~~ ~: iki adada bu· 

l:"ti ~il he tititı bırakmak 
~l'i..i 11.,... ftııilan a- ı.:ıı 
. •lll ı. , • ı ar. 

~ d, ), allttrı teltr 
~t ~e ~ltlettar ~ıkınasını 
~~ .... ı 1. 

6lt lc.ı.:11" e\P halkı 
tfitt \lii:aıc11 ea onu tekrar 

"'• cll1e iri~ kiyl>etti. O 
~.~'tlıt1 ı~İ: ••hahları 

t . ltendi ken-
~lll. • Ilı 
Q~ • 

~i~· lteıı N 
~~· ı lı,tıtd ttfeli: 
~ı~· So~ 'ti Stkarnıa Er. "n "•un · · ıc_L_ \'ar11n ıçınde er-
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rı kabannııh. Onun için delikan· { d~ hafif puHlerden •onra perde- / dedi. Bu tef er lamlre ıittin. Ne 
Jının mektebe dönüıüne (Sevim) nın kararma11, romanlarda he· var ne yok anlat bakalım, hafız. 
den sonra hayıflanan o oldu. 7ecanlı bir aık f ırtınaaından son- lık etme. Attık hep zabit çıkıyo-

Ergin arkadaılarına kavuıtu- ra 
6 

bir iki ~tırlr~ ~o~talardan tuz itte! . 
ğu zaman hu oii bet gunlUk ay - devam etmesı ;ibı dınlıyenlerln Sokak kadınlarıyle olan ıeçi
rılığın eski tatiller kadar aratıcı zekasına, zevkine bırakıyorlar • ci mUnaıebetleri bile anlatmayı 
ve özletlci olmaihfrtu hi11etti. dı. ıeveıelik bilen Ergin etraftan 

Bu feD, cin fikirli, ıtt0rtttten Bu küçük maceraları iki gece- sa~l~n bu sualler ka11111nda 
2abit naınzetleri birbitlerine ka- de bitirdiler. Artık uydurma kah· taf rıbıydi: · 
vuıunca çılgın ribi olmutlardı. ramanhklar faslı baılamııtı. iç - - Ben ne ıördümıe anlattım, 
Hepsi bu iki haftanın tarihini an- lerinde öyleleri vardı ki, ıırf çap- doatum. lzmir cennet ribi bir 
latmak için birbirlerine lakırdı kın, becerikli, elinden bir ıey yer. biltün Akdeniz kıy111, Ege 
payi yermeden ıöyliyorlardı. kuttUlmaz densin diye hayalle • Türkiyenin kıy111 ve zümrüdi 0 

Jamire bera~r sittlkleri Altiy rinde yatattıkları vakalan ser • kadar lüzel ki 1 
ve yılmaz trenle d6nmüılerdi. çekmit tibi anlatır, halli hiki • Ve onun ağzından baıka bir 
Vapur yolculujunu bot ve eğlen· yelerine kendileri de inanmıt fi· fey ititmediler. 
ceıiz ıeçiren iki çapkın arkadat bi heyecanlanırlardı. Manevralar, araai üzerinde 
dönüıte Balıkeıirden trene binen Onların yalan Ye ıerçek bi- yapılan imtihanlar bUtün hızı ile 
bir ıenç kadından pek manalı riktirdikleri macera hikayeleri batlamııtı. 
bahsediyorlardı. bitince (Erıin) e musallat oldu- Her sabah bölük halinde Maı-

- Hele Bandıtmadan ıonra lar. lak etrafmda, 120 takamlı tepe 
vapurda.. Yılmaz: flzerinde ve Balabandere yolun· 

Ve bunun sonrasmı sinemalar· - Söyle bakalım, Bafçavuf, da manevraya çıkıyor, geç vakit 

Celse, hazirunun llepıi tara • 
fından terennüm olunan inkılap 
marf t ile kapanmı\tır. 

dönüyorlardı. Artık •on manev • 
ralar kıiıtmııtı • 

O kadar yorfun dUtUYorlardı 
ki, her akıanı yatakhanede yap • 
tikları uzun dedikodulata takat
leri kalmıyordu. 

Fakat arbk Unlfonfialm, kı
lıçları, merasim elbiseleri hazır
lanmııb. 

Y orğunlukla sevinç bir araya 
geldiği için her ıeyi unutmutlar
dı. Bir Harbiyelinin zabit üni • 
formasını takarken Cluyduiu 
zevk en ateıli bir sevginin heye
canından daha gıcıklayıcı oldu
ğuna ıüpbe roktur. Son sınıfın 
piyadeye ayrılan yüz yirmi nam
zedinin timdi hemen her giin ay .. 
ni gururla omuzları kabarıyor, 
her gece ayni ruya uykularını 
süsliyordu. 

t 

'(Devamı var} 



Çöl 
çölün ııcaktan kavrulduğu bir 

Temmuz günü idi. Genç bolen 
Kemal Nadir, yakaladığı büyük 
bir kaçakçı kafileıini b"&§Ç&vuf 
idaresinde takıma gönderdik • 
ten ıonra henüz yeni tayin edil • 
ôiii bu çöl mmtakasmda dolq
mak istedi. 

lvfacerayı ıever bir çocuktu. 
Öyle isterdi ki, hayatının hemen 
her gününde acı veya tatlı fakat 
mutlaka bir yenililC olıun. Bunun 
için yüz lira maath itini bırakıp 
altını§ banknota gümrük kolcusu 
o!ı-:-:.ı: t_u. 

Hele D. cenup liududuna ta
yln:. oı•u_aevinçten çddırtmıfb. 
Gö--: 4-bbildiğine genit ve pürüz
aiız bir ovada önüne çıkacak bin 
bir macer; ona ıimdiden lieyecan 
veriyor, ve bütün gece J;u muh'ay. 
yel hayatın ruyasını yatıyordu. 

D. ye geleli üç gün olmuttu. 
Bu üç gün içinde vazifeden bq 
alıp ta etrafını tetkik edecek u • 
fak bir fırsat bulmamıttı. 

••• 
- J\.tmı olanca liıziyle ileriye 
ıürdü. Nereye ve ne için gider ol
duğunu kendisi de bilmiyordu. 
Yalnız, uçsuz bucaksız bir yer 
yüzünde rastlıyacağı lier liangi 
bir tesadüfün cazib'esine mef • 
tun, ıönlünde liırçm bir illtiyaç • 
la C:lurmadan ilerliyor, gilnetin 
altında, terliyen gözlerinin kir • 
piklerinde birikmit tuzlu 'damla
larla mahiyetini aeçemeaiği kı • 
zıf bir seraba doğru mutta11I ve 
dhııemeden kotuyordu. Bir se • 
r;p, bir 9erap Clalia ve bitip tü • 
t#"'nmiyen 1nı Çc;ı ıalgmlarmm ar
·J~ •ıra ilerliyeıı genç kolcu, Jiar. 
pcta eli kalıalC liir iman liayali • 
~ yolu önünde Clurmuiyle ya • 
yafİa'dr. Bu, Dqm'daki 1Jrb)C bir 
yazmanm ince ve };enekli lmmt· 
m sa'i gözüne ,siper. etmif, lienüz 
OD aekiziıid~ °6İJt çöl aiJl:ieriydi. 

~tın 'dizgintn'den tutb( "Ye de
rinliJderiıİd~ udlthit bİı'! 1ieCl~e 
iztiral>m Jiaynaıtiğı 9ezilen iri 
siyali gözlerini ıııuliatalmıa: mu· .. 
nis bir teslimiyetle çevirdi. 

- NereClen. ıeliyonun, 
Kemal Nadir, LG6nan sakin

lerinin methur. güzelliklerini n • 
zerinde toplamıt bir ~rap11Dzı
nm atı önünae, yalvanct bir ses
le aordıığu suali eıitmemiıti. O, 
timdi bir h&yalin liakikatinde i
ra'deaini Jiaynetmiı, bütün vücu· 
dunu kaplıyan sıcak: · bir Jieyeca· 
nın ürpermeleri içinde kendin • 
den geçmiıti. Günetin hir celien
nem gibi yaktığı uçsuz b'ucaksız 
çölün ilerisinde, bir ıerap halin • · 
de üç dört çadırdan Jjqka ne 
canlı ne de camız bir teY görün· 
mi yordu. 

- Söylesene efendi, nereden 
geliyorsun? 

- Şeymun deresinden .• 
Genç kızm gözleri karardı, 

yüzü sarardı. 
- Orada kimseyi görmedin 

mi? 
Kemal Nadir, atından indi ve 

hayvanın dizginlerini kızdan a • 
larak: 

- Birisini mi arıyorsun, de • 
di. 

- Sen kimsin? 

- Kolcuyum .• 
1 

ı-T AK V i M-ı-illll _______ .. 

Kadınlar Ada 
Kızı 

Yazan : Ali Enver 
- Orada ne yaptın? 
- Kaçakçı tuttum. 
Genç kız, dütmemek için sen

deledi. İki 11cak damlayı kirpik
leri daha fazla tutamamııtı. 

-r Niçin ağlıyorsun, kızım? 
Kesik, keıik ve ajhyarak söy

lendi: 
- Tuttuklann içinde Hasan 

da var mıydı? 

Vaziyeti anladı ve ıordu: 
- Neyindi senin Hasan? · 
- Niıanlım. Haftaya düğü • 

nümüz olacaktı. Bana gelinlik 
almaya gitmiıti. Vurulmuf ..• 

- Kimden duydun? 
Simsiyah gözlıeri biraz daha 

büyüdü. 

- Onu sen öldürdün ..• 
- Hayır yavrum, iıtersen gel 

seni Hasana götüreyim. 
- Doğnı mu efendi? 
Hasan liakikten ölmemitti. 

Y almz yaralanmıttı... Kızın acı· 
sma dayanamadı. Ona niıanlı • 
ıını göstermek istedi. 

• •• 
Genç kızı terkisine aldı ve ne 

yaptığının kendisi de farkında 

olmadan geldiii yollardan dön
miye batladı. Pusu yerine gel • 
mitlerdi. Sabahki müsademeden 
kalma kan damlaları toprağı kı
zıllattırmıt, oralara kan rengini 
vennitti. Bu esnada pantalonu • 
nun arka cebindeki tabancasına 
bir elin korka korka dokundu • 
junu duydu ve daha ne olduiu • 
nu Clütünmemitti ki, tabancası • 
nm kılıfından çıkmasiyle ensesi
ne dayanması bir oldu. 

- Hasanı ıen öldürdün! 
Batını çevirmek iıtedi. Fakat 

J\.rap kızmm topraktaki kan ren
gini aynen iktibas eden kıpkızıl 
gözlerini gönniye vakit kalma • 
dan patlıyan bir silah ıesi kulak· 
larmı bkadı. Bu nankör çölde 
Kemalin sol alnmdan giren kur
tmı. bir patlangaç kadar ses ver· 
meaen J;o'ğuldu ..• 

• GUn doğuşu 
Gün batısı 
Sabah namuı 
Oğ!e nam.azı 
ikindi namazı 
Akşam umur 
Yatsı namazı 
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lSTA11iBUL: 

12 Tetrinisani 1934 Pazartesi 
18 - 18,30 Fransızca ders. 18,30 

19,20 Plak ile neteli muıiki. 19,20 -
19,30 Ajanı haberleri. 19,30 - 20 
Garp muıikiıi Triyo. 20 - 20,30 Se
lim Sım Bey tarafından konferans. 
20,30 - 21,15 Plak ile Macar havalan. 
21,15 - 21,30 Ajanı ve borıa haberle
ri. (Tango ve valı müıabakaıının · ne
ticesinin ilanı). 21,30 dan itibaren 
Bedriye Raıim Hanımın ittirakiyle 
radyo tango ve caz orkeıtra11. 

82S Khz. BU'KREŞ SM m. 
13 - 115 Gündüz neşriyatı, 18 hatif muafkl, 

19 haberler, 19,115 Tadyo orkestrası, 20 U
nlvenıtte, 20,20 plA.k, 20,415 kontenuuı, 21 
Kuartet oda muslklal, 21,40 konfcranı, 21.~ 
tagaıınl, 22,20 kabara musikisi, (pln.k ile), 
22,415 haberler. 

ns Khz. VARŞOVA, 1545 m. 
18 Tagannl, 18,215 musahabe ,18,30 plA.k 

{piyano - kcma.n musikisi) , 18,50 mU.sahabe, 
19,115 hafit muıılkl, 19,415 çocuk neşriyatı, 

21 piyano Ue hafif muıılkl - muııababe, 22 
tagannlll konser, 22,415 musahabe, 23,l:S 
dana deraf, 24 muaa.habe, 24,0:S dan.e musl
Jdal. 

5415 Klız. BUDABEŞTE, 1550 m. 
18,30 F1Ut konseri, 19 Almanca denı, 19,30 

Farka.s çingene orkestra.sı, 20,30 mwıahabe, 

21,l:S 1'llharmonlk arkutra konseri, 23,30 
haberler, 23,50 plA.k, 24 ,20 Petrla çingene or
kestra.sr. 

&il Khz. BERLIN, S5'7 m. 
18 Hafif musiki, 19,015 ıpor, 19,30 Frank 

furttan naklen radyo orkeııtrur, 20 &ktUall
te, 20,20 Stokholm muılklsJ, 20,40 muııaha
be, - haberler, 21,10 ltalyanca §arkılar, 21,30 
Mikrofon bahsi, 22 danıı havalan, 28 haber
ler, 23,20 SonaUar. 

sn..... ANA., 801 .... 
18,20 ınm Ru. muiiklal, 18,40 muahabc 

19 §arklılar, 19,215 ıanat hayatına dair, 19,45 
mwıahabe - haberler, 20,35 program aon
radan söylenecek. 21,15 Budape,1teden 
nakli, 23,30 haberler, 23,50 da.n.I mwılklsl, 

1 Schrammel muafklııl • 
tSTANBUL: 

Eski Fransız Tiyatro• unda 

Operet 3 Per
de.. Beateliyen : 

Al d Xohana Ştrauı manya a Tercüme edenı 
Ekrem Reıit .. 

bir çok maddel~rin ~Soiiniii"iiec•iiiiiiiiiiiiiiiiiiii'° 
fiyattan artmıştır 

Pariı - Berlinden gelen haber· 
VAK 1 T 

tere göre son haftalar i"'inde Al • OtmdeWc. 8ly&11 Guete 
T lltanbul Ankara c:addeal, ( V A.lllT) JQrdU 

manyada 'bir çok maddelerin, bu • nı.uoN NlJMABALA.Blı 
emile zaruri ihtiyacı temin eden Yazı lflerl teıetonu: ua11 

idare telefonu : 141'70 
mevadmfiatları artmıfbr. Bu yük- Telıraf adreal: ı.tanbul - (VillT) 

ıebe, bilhusa gündeliğine biT Poeta lrutun No. te 

santim ilive edihniyen, itçi ~ı· UONll BEDl:u.Elllı 
TOrkJy• .l!:cnebl 

mmı müteessir etmektedir. M. Hit 8eDellk HOO Kr. 1100 Kr. 

ler, bet para fazla kazanamıyan • • ayldl 160 • HGO • 

f 1 1 &Jlıll '00 • IOO • larm, y:qamak için bet para az a 1 aJlıll uo • 800 • 

llarcamalarma müsaade etmek iı· DAN OCB&TLEBlı 
• Tlcaıf l1lDlarm l1&D •)'Jfalarmda D.D· 

temıyor. tim! ao kurQftaD baflar. bk •YJfada 250 
:Bu ıebeple F ührer' de verilen kurul& kadar çıkar. 

bir karar üzerine bir iqe 'dikta· BUyOk. fazla; devamlı lllD •eren.len alt 

törlüğü tesis edilmi§tir. Bu itin ha· ·:ı~~~ ~ •tın 10 kuruftUr. 

fiil& da, üç sene evel Brüning za • ııroO'(JK IL\NIABı 
manmda ayni vazifeyi yapmıf o • Blr defam ao, Ud dc•am 60, no deta.a M.

1 
1 • • d6rt defUI '15 Te OD defam 100 lr:unıftur. 

lan Dr. Goerdeler getiri mııtır. Uç aylık nan nrenıerm bir defam mecca· 
Diktatör yalnız gıda maddelerini nencUr. DGrt eatın geçen ua.nıarm fazla 

'değil her !eyin fiatını tetkik ede - l•••ea•m'•ı&n•be•ı•kunıf••tan•b•eaa•p•edlllr••lli 
cektir. Bunun için İptida tröstler- rakla bekleniyor. Her halde dik· 
dnn, sindikalardan, karte1lerden tat6rün vazifesini pek kolaylıkla 
baılamak lazım geliyor. yapamıyacağı anlatılıyor. Çünkü 

Naziler mali ve zirai siyaaetle • bu fiat yükselmesinin asıl sebeh· 
rini de değİ§tiıımeden M. Goerde· )erinden bir!si zirai siyasettir ki,
ler'in bu iti nasıl bapracağı me· bunu değiıtimıek lazımdır. 

Yucın: Cierhard Hauptmann 
• 12 ___ _ 

Allah vergisi olarak eline ge· 
çirdiği küçük bikes kız, Mis Lau • 
rence'in saadetini teıkil ediyordu . 

O kıza Dagmar ismi takıldı. Mis 
Laurence o çocuğa Allah taraf m-

dan veriJm!ı bir hediye nazariyle 
bakıyordu. Onun gözünde bikes 
çocuk semavi bir kız olduğundan 
Dagmar yerine ona Diodata ismini 
verdi. 

Bu çocuğu kendisine evlat edin
mesi, vazife ve mes'uliyet için 
gösterdiği cesaret Mis Laurence' 
in ne kafada bir kadın olduğunu 

ispata kafidir. Zaten bütün fe
laket esnasında zeka, kavrak, kor
kusuzluk ve fedakarlık hususunda 
Mis Laurence hepsinin fevkinde 
olduğunu çok defalar ispat etmiı
ti. 

Mis Laurence, Tavusun annesi 
Ritayı kollarına alarak ressam ha· 
nımın uyuğuna taıığıdı saatten 
beri daima Tavus ve Rita ile meı
gul oluyordu. Onun bu hususta 
yaptığ hizmetleri Mis War bile 
kıskanmadan tastik ediyordu. Hat 
ti iki kadın arasinda Tavus hak
kında çıkan, ihtilaf dahi araların
daki iyi münasebeti bozamadı. Bu 
ihtilaf, kadınların hep bir arada 

banyo yapmalarına Tavusun da 
iıtirak edip ebnemesi meselesin· 
den çıktı. Mis War: 

-"Hayır, Tavus kat'iyyen ka· 
dınlarla bir arada banyo yapa· 
maz!,, 

Diyor ve bu fikrinden kendisi
ne has olan inatçılrkla, bir türlü 
vazaeçmiyodu. Miı Laurence ise 
aiyordu ki: 

- "Mis War, hu hareketinizle 
dütündüğünüz gayenin tamamiyle 
aksine vasıl olabilirsiniz. Çocuk 
umumi banyonun umumi bir eğ· 
lence olduğunu görüyor. Eğlence
den yalnız kendisinin mahrum 

edilitini bir hakaret telakki eder. 
Tavust !imdiye kadar bir kaç defa 
yaptığı gilii tiu a.bepten dolayı 

gene sizin yanınızdan Kaçmağa 

teıebbüs edecektir. Geçen gün ol· 
duğu gibi banyo yapan bütün ~a
dmlar sizin aleyhinizde ve Tavus 
lehinde gene kıyam edeceklerdir. 
Siz arzunuzu yerine getirmekte de 

vam ettikçe, açtık fikirli olan Ta· 
vus bu hareketinizin sebebini ara§ 

tınnağa haılıyacaktır. Hatta araı
tınnağa hatlamıttır bile! Oğlan 

bana sordu: Laurence, fena bir 
ıey mi yaptım? Benim de hep he· 

raber banyo yapmama ceza olsun 
diye mi müsaade edilmiyor? Ne
den bir hapis mahkumu gibi dai· 
ma Mis War'ın nezareti altında 

banyo yapmağa mecbur tutuluyo
rum?,, 

Mis War cevap verdi: "Bana 
ıorduğu zaman kendisine niçin 

'? o .. ' c b mı . .... nun ıçın ..... ,, eva mı ve 
riyorum. Zannedersem bu kafi· 
dir. 

- "Bunun kafi geleceğini zan· 
nediyoraanız, çok yanılıyorsunuz. 
Tavusun kendisine mahsus ve bir 
dereceye kadar olgun fikirlere sa· 
hip olduğunu gördükçe hayret e
diyorum. Zannedersem Tavus ba· 
zı fikirlerini sizden saklıyor. O si· 
zin ona kartı yaptığınız muamele· 
nin hakiki sebebini meydana çı· 
karmadan rahat etmiyecektir. Bu 
hakikati me>:dana çıkarınca da 

iffetini muhafaza euod 
bil olamıyacaktır. Hal 
muhafazası lazı~ır·ır 

Fakat Mis War bll 
!emiyor ve diyordu ki: 

- "Ne olursa olıuOr 
de vaz:femi yaprrııt ol 

h. ı 
Reis Hanım da 1 • 

beyhude müdahale e. 
Mis War hakkında d 

- " Bu ka<lın bir 
yahut bir tekeye bt 
natçı!,, , 

Akıllı ve tecrübeli Jıit 
lan reis hanım ahlaJıi 
ve kaideler aleyhinde 
kir beslemiyordu. # 
hassaların haiz old 
tahdit edilmesine t • 

Reis hanım ahlak k~ 
rı§tırılmadıkça dini dO: 
aleyhtaT görünmiyor 
nun için ilahi vuıfl~ 
katların fevkinde h 
varsa o da safiyetini~ 
ettirilen ahlak si.ı~~ 
lan adi bir izdivaç 
memif olmasıydı. 

Ressam hanımı etJ 
Rita ile Tavus idi. 1i 
satta ona ko§uyor ~~ 
nun yanında kahya'-.J 
hanım ondan hotl 
ima meıgul ve ça'IJ
mağmı, ilahi ve bası' 
m seviyordu. Rei9 
müstehzi bir liazır 
yal olduğundan 
umumiyetle sevi 

dmnden._.i"IH' WüHr 

me-driine hiç bir 
miyordu. Çünkü h 
!erinde her hangi ~ 
pılarak söz söylese 
ame1elerinde lier 
bir adalet fikri gild 
zedelerin ref ali hali 
rulmadan aarfrtti~l 
gayret bir tarafa 
yalnız bu adilane.fi. ti 
layı ondan daha ıY1 

sait bir reis bulmalı 
dı. , . . ~ 

Bu esnada :za111,ıt 
yıp mütemadiyell J 
Dünyanın her tar;:;' 
gibi kadınlar ad~ ~ 
ci ay, ikinci ay, ~ ~ 
düncü ay takip ed'd'. 
cı ay da sonuna er 

I• 

Bu aralık, M~~diİ 
f ından tahmin ıı:.Jı 

·o r..,, 
Tavusun annesin• J1~j 

gelip çattı. Rita •°" "'~ 
da t~mamile aklııs! 1' ~ 
san gibi ya1aınıtt1• tlıl~ 
h . yatı! ;~ uzuru, sesı, . ,.o '/r; 

bir pusesi onu bit d1': , 
dmyor gibi oluYo;_ 'f 
nu yakla!ınca 011 jldi• 
lılık müıahede .ed til~.J 
ler bu halini iyılef i~!I 

' h'te Y atamak, J1lU ı (lıJfd 
ümit beslemek • 

nır gibi oldu. '~ ,,_., ·r~ 
Fakat doktor ~il 

Mis Laurence :~rı blJ 
doğru husule g ,..,ı , 

.. "'k hakiki ıııaD~aa-,,_ -.. ... 
vuyu ·ıh•..-: _11 tat_':' 
danmadılar. Bı 

1 
~i'J"' L"' 

atlerce göz y•t1•' ~ ~ 
du. C -.~ 
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40 Odalı Yalının 
Mirasç~sı! Tek 

.., 

~~~~.----~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
•trdıt,Y~n Boğaziçinde bir ya· ı di. O bu fikri, Avrupadan gelen 

· ,..,._ &inanının en methur bir dostundan almıftı. Yalıyı sat· 
·-.ınd d' · ır t . a Yer tutan bu yalı, mak, doğrudan doğruya ken 111 • 

~p ~ır 2Örınediği için §İm nin de hatırına gelemez mi idi?" 
)tir, b~r halde ... Eski muhte • Tabii gelebilirdi ve gelmitti de ... 
ıd,11 r çokları gibi ah§aptır. Ancak, dostu, bunun muvafık ola· 
~l'r 'tağı Yağmur, aşağı - cağından bahsede~en, ~.asıl s~t: 

ı.dttı ı,· dalgalar, yalıyı gün ması lazım geldiğim de soylemıttı. 
11llit ~aı daha kemiriyor. Bu satış ş\1<linin tayini noktasın.· 
)'lJın .... Y, dedesinden kalan dan satmak fikri dostundan gelı· 
ı -.. q tek . ' 
llırı ... t ınırasçısıdır. Koca yordu!. 
h '11•oet ·· İr <>daaı en ınuhkemce kal - Satış şekli? .. Evet, Avrup~ ~or· 
OdaJıdlt' nda oturuyor. · Yalı, müt dostu, ona ıunları clemııtı: 
Odq

1 
~ Bu hesapça otuz do· _ Bu yalıyı satmak! .. Bu, ola-

•tft, Ilı ınboş duruyor. Eski bilir. Yalnız ... Ne suretle satacak· 
~.!\ ():~ ıtıüıte.ınilat ! sın?. 
~ )alıda 1 Yalının tek mirasçı· _ Bu eski tarzda yapılmıt ko • 
···t""el~~ ~asıl istifade edebi· ca berhaneyi böyle kim alır? .. Ta· 
, l'tt~, a. •Yıce bir tamir ettirip bii bir yıkıcı çağırarak ..• 
ek· rı tekline sokmagvı daire :__Aman, monter, aman! .. Dur, 
L ıra.y ' 1 
"ilki b a Venneği düşündü. dur!.. Sen ne diyorsun?· Bu ya ıyı 
tat..'... u Yalı Boğaz içinin rağ - yıkıcıya aabnak, ha?· . 

-·•ııyen b" l ? 
Ot, a,.. ır semtinde bulu - - Pek tabii deği mı· 

«\trk od b b""? R" daj ayı e§er odadan _ Bunun neresi ta ıı · ·· ıca e-

e reye bölse, değil kıt mev- derim, monıer, rica ederim. Bu • 
~ .. ~ Yllı ınevsiminde bile hep nun neresi tabii? .. Hiç böyle fCY 
'b~ı bulacağı çok §Üpheli!.. olur mu? .. Eğer ıen de Avrupayı 

!., I\ 1~ veya. ikisine bulacağı gönnüt olsaydın, benim gibi dü • 
~~~ ki, bu kCl'ca berhane· tünür, bunu tabii bulmazdın ! 

~ak ~r .ve apartıman tekli. _Peki, Avrupada yılCıcıya ıat· 
•çın, para bulmak ta maz da ne yaparlar? 

ı l'lıesele ! _ Eski eserler meraklısı zen • 
~~Yli d.. .. l 
lı..') I Ufunüp taşındrktan ginler ararlar. Tarihi §alo ar, ora· 

a. 'Yı satmağa karar ver • da zenginler arasında payla§ıla • 
/lı --.:.:::::::::::==miiiiiiiiiiiiiiiiiiiii maz. O derecede kuvvetli bir ala • 

'i .~kş Ve Dolu / ka .... Hararetli bir ... 
,,. - Mükemmel, fakat.... Bizim 
trda.da.ı, Beyoğlundaki bira· yalının etrafında da .... 

'n b· . 
il · ırınin önünden ge • _Öyle kuvvetli bir alaka, ha • 
' \çeriye b k 1 l · ~ il hir a tr ar. rı yarı, raretli bir arzu uyandırmak için, 

S ~b'~da.m, bir köşeye otur· teşebbüse giri§. Ben sana bir ad • 
~ ~d\l. ~'t k~ç.•ncı dubleyi de· res vereyim, git, 0 adamı gör ve ... 
r~'li biJ• ınbılır değil, garson 
~ ~da.n 1~ Y~ .... Ne ise, işte! 
\d' ~ad ıçerıye bakan iki arka· 

tdi: t.lnr tanıdılar. Biri, şöy· 
·'ş ~i h... .. \l Fe · 
'ta~ bo .. ~.Bey yok mu, bende 
t\. •l'Jr. S 1 ır adam intibamı u· 
~ki bt eıı ne dersin? 
' ı.' •dik ..u•. • \l lflll}ı ""LLl, 

k'Cll'-· -1tkak ·· ı ~~~her k oy e ... Eğer boı 

~
)ı ' rı: tanı dubleler dolusu 
~ •rl alır?! 

::--....:.... 

Bir hafta ıonra, Halit Bey, Bo· 
ğaziçindeki yalısında ~vrupad~v~ 
geılen dostunun tavsıye ettıgı 
adamla yan yana dolafıyordu. Bu 
adam, Fransızlaımı§ bir yahudi i· 
di. Tek gözlük takıyordu. yalının 

· l d" k' Fran daha yarısını gezmıJ er 1 ı, 
sızlaımıt yahudi durdu. Alan so • 

f b. cunda mal sahibi ile o, 
anın ır u • 
karşı karııya ... 

FranaızlafDl'f yahudi, mal sahi· 

bine şöyle ıöyledi: 
- Dostunuz, doğru söylemif. 

- Evlenmeden •ana bir itirafta bulunacağım, •evgilim. Geceleri gözlerim pek 0 kadar iyi görmez! 
- Yani, geceleri evin yolunu bulamıyacağını mı •Öylemek iıtiyorıun! 

Annesi Sanmasınlar, Diye l 
- Hanimi§, benim oğlum, hani· / Yalnız annesile babasının he - ı güzel! - Bir §arl koıuyordu. Be-

mit! Aman, canım pek te teker ğendikleri bu çocuk, bir yatına da yaz önlük bağlamamak! ..• Çocu • 
§ey, Mata ilah! Kırk bir buçuk ke- ha yeni bastı. Süt ninesi, orta ya§· ğun annesinin ısrarına rağmen, o, 
re Maıallah, tü, tü ! lı bir kadındı. Bol para verdikleri mürebbiye kıyafetine girmek is -

Küçük Muhsini, annesi de, ha - ve çocuğu bir buçuk yaıına kadaı temiyordu. Tek Muhsine mürebbi· 
bası da böyle hayranlıkla sever - emzirmesini istedikleri halde, ka- ye bulunsun da, .... zarar yok, ön
ler. Onu öpüp koklarken, ikisi de dın razc olmadı, bqka yere git • lükıüz mürebbiye olsun! 
hep böyle söylerler. Karı, koca, o- mekte ısrar etti. Galiba o da Muh· Fakat, aradan bir hafta geç.mit 
ğulJarının eıi bulumnaz güzellik - sinin çirkinliğine, sevimsizliğine ti ki genç tık ve güzel kadın 
te, sevimlilikte bir çocuk o1duğuna daha fazla tahammül edememİ§ • Muhsinin ~nnesine §Öyle söyledi; 
kanidiler. Eh, her anne ile baba i- ti! H f d' b ·· l""k k 
· d v .. l · ı· Ç b k • d - anune en ı, en on u ta • çın e, çocugu guze ve ıevım ı • ocuğa a§ a süt nıne aran ı, 

d 
mağa razıyım ~imdi! 

İr ! bir türlü bulunamadı. Her gelen 
Çocuğun annesi, sevindi: 

- Sahi mi? .. Demek benim de· 
Anne ve baba gözile pek "üzel, süt nine, bir bahane bulup iti ka • 

pek sevimli olan küçük Muhsin, bul etmemeği tercih ediyordu. Bir 
başkalarının gözile nasıldır?.. taraftan süt nine aranırken, bir diğime geldin, kızım! 
Doğrusunu isterseniz, ne güzeldir taraftan da bir mürebbiye bulun· Mürebbiye, başını salladı ve ra• 
ne de sevimli!. Bilakis, pek çirkin ması gözetiliyordu. Süt nine bula· zı olutunl!n sebebini şöyle anlat -
'IMllr •e.i_,. IJir ~· Çocuk madrlarsa da, nihayet senç bir ka tı: 
böyle doğacağına hiç doğmaam dın, Muhsine mürebbiydiği nasıl· -Beni •okakta çocuğunuzla gö 
daha iyi .. Hemen herkeı, küçük sa kabul etti. Yalnız... renler, çocuğun mürebbiyesi değil, 
Muhsinin kartısmda itte böyle dü· Yalnız, oldukça Jrk olan bu annesi zannediyorlar da .... Onun 
§Ünüyor. genç mürebbiye, - oldukça tık ve için! 

- Gördünüz mü ıu katibimin halini? .. lıte, •abahtan akıama ka· 

Biftek? 
Sabir Bey, Büyükadaya gitmit· 

ti. Bir hayli inip çrktıktan, gezip 
tozduktan ıonra, orta1ık kararır -
ken iskeleye geldi. Karnı, dehtet· 
li surette açıkmı§tı. Yemek yemek 
istiyordu. Fakat son vapuru ka -
çırmak niyetinde değildi. 

Rast geldiği iskele memuruna 
sordu: 

- Affedersiniz, ben §uradaki 
lokantada bir biftek yiyeceğim! 

l 
l 

Bu yalıyı yıkıcıya vermek doğnı 
değil. Bu bina, el'ki bir bina ... Bu, 
ne kadar eskirse o kadar kıymet • 
lenecek. Hele biraz daha sabredi· 
niz aradan biraz daha zaman geç 
siO: .o zaman yalı?ıza Roçil~ aile· 
sinden bir müşterı bulurum· 

dar, bütün gün böyle uyur. Ona yol verip, yerine ıizi alacağım!. 

Sabir Bey, sözünün altım getir
meden, bir an yutkundu. Bu sıra -
da, iskele memuru onu bqtan a
şağıya hayretle süzerek, gülümse· 
di: 

- Beklemek mi? .. Fakat ... Ne 

kadar? 
- Evet, her halde beklemeliıi· 

. ş· d"k" halile ancak yıkıcıya 
nız. ım ı ı A • 

Ç .. nk .. eskimi~ ama kaf ı yarar. u u :ı• 

d d d gv·ı fakat aradan 
erece e e ı ··· ' 

b . d ha zaman geçerse ... O za· 
ıraz a b" b' 

man ... Tam manasile tarihi ır ı· 

na olacak! ? 
- Mesela, ne kadar zaman . 
- Mesela.... Elli sene sonra ... 

Hatta daha iyisi yüz sene sonra, 
Roçild ailesinden bir torun, yalı • 
nıza müıteri çıkacaktır! ,,,, 

- Maale•el, kabil değil! 

-Neden? 

- Çünkü, ben gündüz hiç uyuyamam! 

- Ne yerseniz yiyiniz. Bana 
ne?. Afiyet olsun! 

- T eıekkür ederim. Efendim, 
bunu size söylemekten ma'ksadrm, 

_, acaba ben bir biftek yiyinciye ka· 
dar son vapur gelip kalkar mı? .. 
Maksadım bunu anlamak!.. Yani 
zamanında yetitebilir miyim, yok· 
sa yetiıemez miyim? 

Memur bu sefer kahkaha ile gül 
metnek için kendiıini zor tuttu: 

- Beyefendi, dedi, bu yiyece
ğiniz bifteğe tabi bir §ey! 

- Nasıl? .. Ne gibi? 

- Öyle ya! .. Eğer biftek iyi, yu 

Kim l ·• kaçan adam?. ..Çıplaklar Cemiyeti" ne mi menıup tıCtıba? 

muıak pipniıse, çabuk yer ve son 
vapura yetişirsiniz. Eğer fena, sert 
pitmitse, siz onu !kemire kemire yl 
yip bitirinceye kadar, son vapur, - Hayır, ludbol hakemi! Seyircilerin hıımına uğramıı. Elbiıe na-

Halit Bey yıkıcıya haber gön • 
mına üıtünde ne varsa, tutanın elinde kalmıı! 

dermeği tercih etti! 
Kına.Irada açıklarını boylar! 



....__ 10 - VAKiT 12 Te~rinisani 1934 

Tayyare Piyankosu Makedonya komites' 
suikastla alikası var 

Dünkü çekilişte kazanan numaralar Sofayaclan Tan gazetesine bil
diriliyor: 

ki, eski hükumet zaııı 
ıelt: me•kileri İ§gal tel~ 
kimselerin komiteye d.,. 
duklarım meydana çık ·1" 
A.yni zamanda Must•1 

20000 Lira kaz.anan 

17727 
8000 Lira kazanan 

9095 
4000 Lira kazanan 

19073 
3000 lira kazanan 

23905 
2000 Lira kazananlar 

4961 6687 
1000 Lira kazananlar 
6754 20213 17610 

15593 
500 lira kazananlar 

1059 1486 1915 2127 
2481 2783 3278 3407 
3561 3774 4962 5322 
5786 5797 6386 6602 
7280 7487 7718 7727 
7789 7936 10314 10987 

11478 11729 11840 12140 
12283 12303 12365 12619 
12899 13135 14159 14298 
14377 14668 15972 16596 
16790 16845 18035 18070 
18530 18682 18849 18931 
19398 
20428 
21942 
22083 
22807 

19801 
21071 
21965 
22114 
23097 

20135 
21212 
21991 
22138 
23620 

20224 
21291 
22005 
22222 
24045 

24049 24105 
100 Lira kazananlar 
71 90 152 488 

1128 1238 1440 1878 
2554 3005 3207 3232 
3390 3410 3417 3529 
35S5 3845 3879 4010 
4110 4552 4847 4910 
4955 5113 5148 6098 
6243 6493 6750 6839 
7358 7630 7671 7684 
8151 9166 9460 9639 
9909 l 0035 10304 10632 

10701 11204 11349 11570 
11576 12561 13448 13776 
13942 14022 14375 14794 
15307 15376 15388 15546 
16086 16170 16244 16273 
16588 16848 16994 17174 
17732 17804 18680 19086 
19117 19262 19350 20916 
21090 21490 21678 22064 
22369 22691 22829 22847 
22961 23257 23535 23545 
23614 23743 23767 23860 
23041 24143 24201 24271 
24456 24559 24599 24858 

150 Lira kazananlar 
84 

2427 
5096 
7319 
8441 

10364 
12132 
14520 
17808 
19694 
21250 
22817 
24782 

50 
184 
655 
730 
993 

1239 
1693 
1925 

694 
3460 
5569 
7763 
8917 

11297 
12791 
14771 
18994 
20164 
21910 
22898 

1341 
3863 
6255 
8074 
9558 

11457 
13403 
15143 
19191 
20560 
22026 
23050 

1554 
4844 
7044 
8326 
9960 

11470 
13555 
15803 
19257 
21078 
22377 
23765 

L1ra kazananlar 
260 541 542 
700 706 725 
790 855 911 

)004 1093 1111 
1423 1439 1659 
1741 1824 1837 
1937 1991 2143 

2303 
2696 
;3017 
3307 
3646 
4001 
4541 
4723 
-i:t38 
5131 
5373 
5501 
5855 
6213 
6522 
6820 
7180 
7913 
8010 
8234 
8723 
8971 
9395 
9663 
9806 

10346 
10566 
10973 
11506 
11842 

2381 
2705 
3110 
3399 
3918 
4105 
4605 
4742 
5007 
5178 
5477 
5538 
5918 
8276 
&703 
6905 
7223 
7855 
8070 
8581 
8845 
8983 
9442 
9678 
9654 

10368 
10606 
11012 
11647 
11970 

12102 12114 
12514 . 12576 
12748 
13012 
13345 
13415 
13954 
14200 
14355 
14834 
15053 
15600 
16027 
16227 
16504 
16826 
17229 
17431 
17677 
17919 
18311 
18828 
19324 
19750 
20197 
20467 
21006 
21364 
21716 
22148 
22283 
22626 
22796 
23114 
23688 
24303 
24877 

12775 
13107 
13363 
13673 
14037 
14230 
14419 
14828 
15055 
15677 
16045 
16349 
16517 
16844 
17230 
17448 
17703 
18o90 
18563 
19023 
19508 
19783 
20220 
20723 
21112 
21524 
21758 
22155 
22320 
22648 
22857 
23133 
23746 
24543 
24956 

30 Lira 
10 

342 
395 
688 
795 

1014 
1300 
1633 
1714 
1881 
2021 
2231 
2408 
2634 
2755 
3119 
3319 
3441 

149 
346 
412 
698 
873 

1114 
1355 

• 1878 
1759 
1896 
2098 
2257 
2436 
2644 
2851 
3230 
3376 
3474 

2420 
2888 
3141 
3884 -
3gst) 
4122 
4609 
4'tS2 
5053 
5249 
5478 
561& 
5932 
8392 
8742 
6976 
72!8 
7880 
8071 
8690 
8848 
8986 
9469 
9884 

10029 
10413 
10698 
11031 
11708 
11998 
12237 
12587 
12775 
13209 
13369 
13783 
14116 
14238 
14441 
14788 
15295 
15818 
16064 
16402 
16561 
16876 
17331 
17536 
17782 
18145 
18687 
19028 
19605 
20044 
20244 
20903 
21180 
21589 
21769 
22224 
22339 
22866 
22897 
23228 
23846 
24637 
24989 

3171 
3574 
3989 
4326 
4685 
4871 
5111 
5324 
5487 
5832 
8083 
6414 
8790 
7085 
7333 
7781 
8109 
8718 
8911 
9305 
9486 
9736 

10222 
10646 
10892 
11379 
11709 
12067 
12360 
12681 
12983 
13315 
13386 
13874 
14145 
14354 
14596 
15052 
15596 
15874 
16134 
16412 
16814 
17219 
17421 
17890 
17832 
18172 
18801 
19059 
19714 
20161 
20446 
20929 
21206 
21667 
21969 
22280 
22534 
22684 
22942 
23657 
2423fS 
24815 

kazananlar 
190 
36ı 

464 
731 
942 

1256 
1433 
1892 
1801 
1908 
2112 
2297 
2511 
2880 
3008 

3235 
3434 
3479 

279 
378 
860 
789 
947 

1296 
1437 
1710 
1832 
1918 
2166 
2369 
2575 
2MO 
3042 

3269 
3441 
3711 

3797 
4087 
4249 
a386 
4551 
"623 
4761 
8076 
5448 
5468 
5613 
5735 
5885 
6063 
817Z 
6352 
6538 
6643 
6766 
6911 
7119 
7297 
7379 
7584 
7861 
8265 
8374 
8676 
8759 
8955 
9063 

. 9312 
9516 
9686 
9893 

10182 
10341 
10504 
10641 
10915 

11211 
11397 
11555 
1164)8 
11752 
12011 
12211 
12355 
12480 
12655 
12797 
13027 
13157 
13370 
13531 
13676 
13751 
14168 
14389 
14583 
14861 
15013 
15271 
15436 
15564 
15736 
15942 
16288 
16335 
16502 
16746 
16999 
17094 
17300 
17609 
17666 
17862 
18059 
18297 
18632 
18734 
18914 
19078 
19243 
19423 
19728 
19984 

3927 
4117 
4311 
4402 
4587 
4653 
4816 
5206 
54SO 
5493 
5859 
5746 
5934 
6082 
6206 
6433 
8550 
6679 
6831 
6986 
7218 
7342 
7440 
7622 
7940 
8287 
8544 
8714 
8762 
9038 
9075 
9390 
9587 
9766 
9964 

10214 
10383 
10570 
10686 
10996 
11228 
11398 
11661 
11627 
11797 
12094 
12270 
12369 
12535 
12701 
12798 
13032 
13159 
13380 
13572 
13681 
13881 
14193 
14408 
14593 
14865 
15031 
15331 
15458 
15655 
15820 
16025 
16289 
16344 
16565 
16928 
17006 
17122 
17361 
17612 
17673 
17880 
18135 
18327 
18637 
18793 
18943 
19136 
19275 
19520 
19729 
20010 

3944 
4188 
4349 
4473 
4559 
f 703 
4889 
5216 
5461 
5505 
5680 
5805 
5951 
6094 
6244 
6451 
6558 
6693 
6862 
6993 
7220 
7343 
7461 
7665 
8172 
8292 
8632 
8750 
8803 
9041 
9128 
9456 
9600 
9794 

10052 
10279 
10492 
10694 
10802 
11092 
11252 
11439 
11575 
11633 
11832 
12126 
12326 
12372 
12615 
12756 
12927 
13051 
13167 
13416 
13620 
13682 
14034 
14302 
14519 
14615 
14868 
15059 
15345 
15488 
15709 
15820 
16048 
16311 
16379 
16666 
16944 
17028 
17167 
17507 
17619 
17724 
17889 
18231 
18587 
18681 
18802 
18956 
19164 
19334 
19661 
19767 
20042 

Polis, dah:li ihtilal komitesi 
~etkili.tının doğrudan doğruya 

Marsilya suikastına iflİtak edip 
etmediğini araflıryor. İki Make 
donya tedhitçisi Dragov ile Has • 
tov, Türk - Bulgar hududunda 
tevkif edilmit ve isticvap olun • 
muıtur. 

Bunlara, Hırvat tedhitçileri 
komitesi Yanka Pusla ile müna • 
ıeette olup olmadıkları ve Kral 
Alekaandra kartı yapılan suikal -
tan haberleri bulunup bulunma • 
dıiı sorulmuıtur. 

Diğer taraftan Georgiyefin 
hangi pasaport ile Macariıtana 

-reçtiii Te Bulgar kbttıileci teıki • 
li.lının bütün hükumet azalarımı 

idama mahkum ettiğinin ne dere
ceye kadar doğru olduğu araıtı • 
rılmaktadır. Tedhitçiler bunlara 
11İTil mahkemede ve Makedonya· 
da yaptıkları cinayetler için de 
..Jivanı harpte cevap vermeğe 

mecbur olacaklardır. 
Komitecilere ait evrakın tetki-

lan sanayi, t:caret 
dan milyonlara balii ,._ 

alabilmek icin yapılaJI 
da anlatılıy~r. Mute~ 
larından korktukları ~ --·--tere yül<ıek Terı;ler Tf 

O · · · · ad" rın ıımını ta,ıy 

komitesinin tam bir 
servıi olduiu anlat• 
tıervis, komitelerin kU 
kimselerin serveti ve ". _j 

liyesi hakktnda çok güP' 
ınat alıyordü. 

Evraktan §U da arı 
kanuni ve gayri kanuııt 
komite arasında rabıta . lıi 
ğildi. Baımda Sofyadv 
don7a milli komitesi 

nuni komite, "Van9~ 
lvan Mihailofun idar• . 
hitÇi komitenin darbe" 
bulunuyordu. 

4067 
4228 
4384 
4549 
4583 
4747 
5036 
5328 
5464 
5607 
5710 
5837 
6029 
6171 
6325 
6466 
6576 
6756 
6892 
7075 
7261 
7377 
7497 
7690 
8261 
8327 
7655 
8756 
8868 
9050 
9147 
9500 
9634 
9869 

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

Gemi kaçıranlar kurşuna latanbul beıinci icr' 
dizilecek luiundan: 

10072 
10303 
10503 
10637 
10888 
11114 
11369 
11511 
11577 
11656 
11956 
12143 
12345 
12433 
12629 
12786 
1285a9 
13129 
13259 
13467 
13620 
13682 
14044 
14324 
14530 
14772 
14883 
15188 
15390 
15511 
15733 
15881 
16655 
16313 

Moskova, 11 (A.A.) - 1932 
ıeneıinde müıelli.h bir çele vücu
da ıetirerek 17 numaralı gemiyi 
cebir ile ve silahla zaptederek ha· 
rice ıötürmüt olan eıhasa ait da • 
va, Vladivostokta yüksek mahke
me askeri divanı tarafından gö .. 
rü)müt ve maznunlardan letkili.t 
vücuda ıetirenlerin bu teşkilatın 
faal asaları kurtuna dizilmeye ve 
iki maznun da 9 ve 5 ay hapis ce .. 
zasına mahkUın edilmittir 

Siirt Halkevinde 
Siirt, 11 ( A.A.) - Halkevinde 

biri büyüklere konferans şeklinde 
ders verecek, diğeri daha küçük • 
lt>re ilk mektep müfredat prog • 
ramı takip edecek iki dersane açıl· 
mıttır. Ders saatlerinden eonra 
hııJkevi bandosp ve caz takımı ta· 
rafından konserler •erilecektir. 

İbrahim TaliBey Çanak
kaleye gidiyor 

Edirne, 11 (A.A.) - Umunıi 
müfettit lbrahim Tali Bey, refa -
katinde iskln ve maliye müt•vir • 
leri olduğu halde bugün Uzunköp· 
rU - Ketan yolu ile Çanakkaleye 
hareket etmitlir. İbrahim Tali Be· 
yin bu seyahati üç dört ıiln süre • 
cektir 
-...ın ..... 111ıı..-ıııiiıı11111uMıı •-• •-••ıntm1ıtft1Hlötmni11tWU ..... 

20193 
20298 
20431 
20673 

16423 207S4 
16719 21194 
16984 21418 
17079 21535 
17228 21656 
17542 21999 
17641 22072 
17744 22307 
17948 22604 
18264 22808 
18629 23040 
18723 23'216 
18853 23618 
18987 23835 
19193 24009 
19335 24164 
19685 24577 
19869 24771 
20090 j 24864 

20209 
20308 
20454 
20714 
20793 
21225 
21466 

• 21583 
21676 
22016 
22144 
22340 
22664 
22875 
23143 
23282 
23647 
23868 
24011 
24209 
24642 
24798 

20286 
20374 
20537 
20729 
21092 
21359 
21476 
21587 
121806 
22027 
22201 
22434 
22671 
22982 
23186 
23364 
23666 
23897 
24078 
rl4286 
24694 
24828 

20288 
20422 
20601 
20793 
21125 
21379 
21507 
21602 
21839 
22039 
22228 
22439 
22761 
23031 
23215 
23583 
23713 
23942 
24158 
24439 
24756 
24459 

Şerif Cimcoz Beyin 
fendiye olan borcund~~ 
haczetlilip bu kerre iJ11"". 
masın& kart.r verilen f 1 
da takımı bir adet dival' 
934 tarihine müaadif 
ıünü ıaat 9,5 la B~yo'
baır Venedik sokak l 
,.. apartımanı altında ~ 
lı dükkin önünde iki8'1.YI 
tırması icra edilecejill' 
lerin yevmü mahsusı
lunacak memuruna JJI 

rı ilan olunur. 

IPIRl!•lrAH•lllılllhııınııını-lllP"" 

IA K 1P 
Ankarada A ı ~ /. 

evlnin birinci ıub~;' 
bir tekilde M••11 J.~ 

' ifl''' karıııındı ·~· • 'il.il 
kitap e•lttl ber ib · 
mtcmua, ı•••';..,ıır· 
ceHp .. eraıekt 1' 
kitıplar1n111 ger:... ~ 
nlıi ea ucuz ol• d"r'.ı 
kitap evlerinden te 

bilirsiniz. De•~}r ı' 
k ita plan ve 'I A _,td 
yabnın Anlcatıd• .,idi" 
A K 8 A lcit•P e9' 
AKBA Merktıl TeftfOI' 
Birinci $ube · p;stf 

!kinci Şube . Sarn•ll 
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ile (Seyit Mehmet ibni Ali Elfiıtali) 
den mürekkep olup (20 cema.zjülahir 
997 - 6 mayıs 1589) da Türk elçisi 
ile beraber hareket ebniılerdi ( 1) • 

len bvvet• 997 de iltiUk etli (1), 
Y ah yaya kartı olan aıubaNbeleriD w. 
rinde ıehit oldu (2). ~t paf"nm 

yerine Hızır pqa CU&Jir S.1--7'
lifine •eldL Bu sefirler heyeti Trablua ıarba da 

ufradı. Hasan patanın donanması o

rada idi. Donanma ile beraber hareket 
ederek (16 muharrem 998 - 25 teıri· 
. nİAIÜ 1589) da lstanbula ıeldiler. 

Faa elçisi, hediyeleri ve mektubu 
Oımanh hükümdarına takdim etti. (7 
taban 99 - l1 haziran 1590) da ~ki 
kitilik bir Türk aefaret heyeti ile ve 
Molayi Ahmede Padiplnn namesile 
hediyelerini hamilen hareket ve (1 se

fer 999 - 29 teıriniaani 1590) da Me
rakeıe muvasalat ettiler. (2) 

Trabluı &'arpta Beylerbeyinin ve 
yeniçerilerin zulmü artık ahalinin ta
hammül edemiyeceği hale ıelmiıti. 

996 Zilkadesinde Yahya isminde 
biriıi mehdilik jd~iasile meydana çıktı. 
Zulüm ıören bütün ahali ona taraftar 
oldular. Yeniçeriler Trablus kalesine 
aıfındılar. Bu .ihtilalin define yeni 
Kaptan paıa memur olduysa da kıı gel
diğinden hareketi 997 ye bırakıldı. .Fa· 
kat o sene de ihtilal ,bastmlamadr (3). 
Cezayir .Beylerbeyisi Ahmet paıa Trab. 
luı garp Beylerbeyiliğine tayin olundu 
ve müıarünileyh isyana kartı gönderi-

(l) Bu sefa'ret heyetinin reisi --.... E
billhasan Ali ibni Mehmet - İstanbu
la g~lip gidişini (Nefhatı meskiye fis
ıeferetül Türkiye) kitabında yazmış ve 
. mezkQr kitap kaymakam Hanri dö Kas. 
tri tarafından Fransızcaya tercüme edi
lerek 1929 da basılmıştır. 

(2) (Ne~atlil meskiye) müeJlifi, 
kendisiyle beraber bulunan Türk sefir
lerinin isimlerinden ve kendi :vazifesin
den katiyen bahsetmiyor. 

(3) Divanı hümayun mühimme def
.teri: Numara 63. Sayıfa 170, 

Hızır pap. devrine!. yaimalar .pt
tikçe çoialclı. Mühtedi reialerin aer
vet cemetmeleri bu zamandan .._,ı.r . 
Mami Korao, Mami Napolitano, Ar· 
navut muni hep bu devrin 1•t:İftir:ml
leridir. 

Sultan Murat, Marıilyanın Fransa 
krallığına tabi olmayıp (Heyeti mütte
fika Liıue) e taraftar oldujundan 

• bu §ehrin ıemilerinin zaphna mü· 
ıaade ebnİf olduğundan dolayı kor
IMlar .artık hiç bir ıeyden endiıe ebnl· 
yerek ,saldınyorlardı. 

Eyalet dahilinde (Beni Abbaı) ka
bilesi vergi verıniyeceklerini söyliyerelc 
ayaklandılar. Elli sene kadar devam 
eden kabile isyanının batı 'bu loyam
dl1'. 

(1) Forbigc (1589) diyor Ye iJlve 
ediyor: Ramazan paşa Tunus tan gel
mişti. Fakat o da öldilrüldU. Sultan 

Murat Cezayir ve Koıtantinden ild 
müfrezenin gönderilmesini emretti. Bu 

kuvvet asiyi mağlup ve takip etti; re
isleri tutulup derisine saman doldurul· 

du. Fakat m~harebede Ahme~ pat<i' da 
öldü.) 

(2) Ahmet paşa hakkında Sicilli 
Osmani şöyle diyor: (İstanköylil Ka
ya paıa damadı. 981 de Tunus Beyler

beyi idi. Mehdi Yahya ile uğraştı. Ha
in 998 de barut mahzenini berhava et· 

mesile paşa öldü. Adamlan, ~abisi iza
le ederek oğlu Güzelce Ali pa.ayı ye· 

r.ine getirdiler.) .Grammont, paşanın 
muharebede bir mızrak darbe.ile ıehit 
oldufunu kaydediyor. '· 

' 
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J6nc6 Fuıl 

ıPaf818r-dewi-1 
1

(11178 • 986~ dan (16119 • 1070) • 1c., 
(1551 • 968) de l'nıblusıarp ve 

(1569 • 976) da Tunu (Golet lapan • 

yollarda) aaptedilmit laJrat .Tunu• ıehri 
ve civan (1573 • 981) de ıureti kat'.iye-

Jiiini tehlikeye düıÜ!-ecefi.a. 
vermiıti. 

Bi.aaenaley~ _bu. •Yllle~ 
ve viliyetler gıoı bır "-s ~' 

de elimize aesmiıti. 
6 Zilkade 979 tarihli bir bükmii hü

mayunla ~ Ali Pqaya uptanWda 
beraber Cezayir beylerbeyilii inayet olu. 

nup Tunu• eyaleti dahi müpriinileyhe 

tef'via ·1a1mmııtı. ( 1) Tnbluııarp İM ıe

ne Cezayire merbut olmb üzen Wr bey

Jerbeeyi Jclaresinde idi, biJihare her bi

rin• ayrı ayn beyl•beyler tayin olun-

tebdil edilen P•taları. iclate.i (; 
etmiıti. Divanı liiinı.haı 
diğer vilayetlerin teılciJibıa. 
Ja çok bati ediyord11; ~ lı)ı 

Jetleri ~ç ~nz~Yord11. F~ 
ve aükunetli ahali ~ laı~etlt 
labiliyor ve böyle Jer~ ·tici. 
de maEevkleri ıihi düıiİıaiit 

muıta. 

el ·ı . "•ı dardan 1 en tıınir et'i ~de. 
termı •yarlardı. \ 

(1577 - 986) te Trablua•arp, Tunu• 
beylerbe,i Hay... Pqaya 'ffrilınitti. 

Mezldir tarihte Ttnua n Trabluı. 

ıarp aynlarak Haydar Pat•cfa kaldı. 
TrabJuı ıarba da Haaan Pqa ta)'ia o

.lundu. (2) 

Kılı, Ali PafAIUn ve V eneclikli Ha
.. n Pqanm kudret n nü.fuzlan Divanı 
Hümayunu· korkutmuı ve aadrazam 
ıarp ~annın her üçünün bir eyalet 
olarak idaresinin Osmanlı mülkünün bir-

( 1) Divanı Hümayun Mühimme def-
teri, numara 12, sahife 571. • ' 

(2 Divanı 'Hilmayun Milhimnie def
teri, numara 31, sahife 207 Tunus bey • 
ter beyi Haydar Paşaya hlikilm ld: "Ha
len TrabJusgarp beylerbeylifi aynlıp 
985 senesi Reibiyülevvelinin on sekizin
ci ıUnUndc derıihı muallim Çakırcı ba-

Ceza)'ir Yenl~eri • 
baıka mahiyette idilea-. ~:. ~ 
senin ceza edeaı;y~ ~ 
Tebditı_.. kartı lnuluıb.j• ..... 

Diiw ocaklar da ~ . 

lar ıibl idiler. nı..__ it~ 1 
ocaklanna IDUaJ)'eq ~et......,.,__ 
nan beylerheyler tayiııiad 

11
.._. ~ ' ._., 

şnırolan~ 
T ~ • tunmuıtur. ~uı berıerııe,lftt 

na·· sabıkan ne ınılctar alc~e il 
nup berat ettirmiı iaen Cerı: ~ 
Tunua beylerbeyliği lana tt~~ Ilı.!: 
nuıtır. VuıulbuJdUkta ~~'llr 
san ol canibe varın~ 1'~ 
dahi hıfz ve harasettnde ' 
meyesin. 25 CenıaıiYilJe.-,eJ 

98
! fı 

(1) Ciranunont bu p1~.,. 
de bir tebdil olunduf\Uı" ~ 'c 
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-.ıal wreqanunw pppuma.re ıawu'l!l'l 
w'!ı•ı ııın .ıauqau:>a 'a:>uıapug.8 !5ta .ııq 
•p (6891 - l,66) aJawaıı1 fUJHWH.ı 
-apugl 11ya. aA !A!-8.ıaA :ıv.ınw uv11ns 

•ıpınıreno-' .ı1Jt1• .ntp•~ • (6891 - L&6) 
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uap•J!P-' !1•'"11! '!•!5ıa Jt.ını uataJ •• 
·•o:ı .ıaq 'Pi ıpt• P'I .ı!q urenıunw .nıp 
•11'f o !'!'""' !5,a na "!U!J dnaJ .ıan5 
•(9 uanqvJf9JnW IMIH .ıaq U~t{ 11lUOI 
uepung '!Plal naqa4 ıa.nar-ı .ııq wı 

·•.:1 u•Pt~'1'1 ap {z&Sl - 066) 
·ıpp.ıf.S •ınquvı•ı :ıp.ıvıo w.<.ıap JU-ı 

-dq •p81ı1H nq riwd UVHff 5nın fA 

·aqa14a9 "!4•za:> ,.ıqw19 '!PIWPUCI a.ı 

·a11ap4• •~"'1J.&al !t~l 966 .ıaJYI Ol 
1•aw~im uraa•IU!J( au!"a~I unu 
·nı ... •ına.ıı 9A 1ffP9U•A 'v5uv.ı4 UW(O 
aazn 1w~ınuı a11apnı ~PP!!i aA tlf 
-npıo tnq.ıtvqı •punıwl ıplfP•d uraJ.&al 
-:ıa'n!ı aA .ımmi •-' 1sawıa IHIJ ıruo 
upa1.ı•11•• umns '!Pl!Pa UfAW1 .twp.ıat 

~u!.ıa'ltw wnwn uıu!"'•[l•~'a d.11Jına.qw.ıı 
u ınunı '.ı!.<wza;:> dwd uWl•H !..<ac\.&•1.<eq 
ınunı U1t(O .ıppw wpun.anwn d.ıap 11a.ı 

• amuntnp Jtauna aap! a.198 1rp8SlfWI .ııq 
aA uapıa .l!q !'1!.la[1aAAftJ( zıuap aA •.ıq 
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1 ıkoçya olan kısa aeferlere münba11rdı. 
Korntnlar Büyük Bribnya adaıının hariç· 
le olan külliyetli ticareti dolayııile kıy -
metli mal yüklü gemilerini vumiakla ka
naat edeerk aahil ıehirlerine pek çok ıa • 
ta§mamıılardı; Fakat lrlandada vurula • 
cak, tutulacak kıymetil remiler olmadr • 
ğından tehirlere muıaJlat oldular. lrlan • 
danm lngilizlerle me:ıkun cenup ve cenu
bu ıarbi yalılannda Türk ayağı basmadık 
hiç bir §ehir o!r:ıaıa &'erektir. 

Baltimor baıkını: - (1631 • 1041) 
aen~ıi haziranının 19 • 20 inci gecesi iki 

!-U'Sll ap 1.ıu•H w11reu.Mux ( v) 
IC56 apv~nz Si t I : anq-ea 'E9 : e.ıewnN 

: p;ıu;ıp 11w1ımw unkewnq nreA!a (E) 
;ıuowwe.ın (z) 

OE :aJ!qH '19 :e.ıewnN 
:paıJ;ıp ;ıUJ!qnw un..<ewnq ıueAm (t) 

URIUW(J(nO d.ıwa,'aA >f11Wl0 fUVlU R!-WPftA 
• •:>aı uwwinp na ·ıp.rt(.loAldd 194l!o''P1 
JJ<>5 :ıp.ı•lnp .., WUJ.IV(lJd l(YWWIQ A!q 

aA .ıo..<1111 1u!"al!wal .ıv:>:>!lJ uaıaJ vtnqavı 
-•ı aA .10..<ıtııvs apuuvıJV.ı•1 'f.lVI ap !-AIJW 
-al uv.<!l'!"H uaJ[.ıa.ını W!!lf!!'I apuı.ıaııalf 
·p ı•nA 9A d.ıa! U!Z!UaP'IV .IV(UH.10)1 

'nl'fOA •j!q •J!AVJ (!.f•p wiwd >fW:>WJWZ 
• n au!puawa.,, :ıa!na:> numıAoq •(l(qA:•ıoıt 
aı..<~ ap.ı!.<•H:> !'lnq111H '(t) np.ıo.<!pa.ı 

·w• auı..<aq.ıaı.<aq !11!HW(f-'!Pl!q -.ıazn JPW 
U!(ıtl uwpq~·'I "! .ıatw!'I B[UWIO !U8W 

au!.ıan•>p.ıwq •• !u!sau.q~~ug.I •ınqu•ı•ı 
uawaq uıuı:>ıdVll lfa.ıa.ıa:ıı~ll mq11:>a1 .ı!'t 

•U!!ff li.ıVJt 9(11'{ ng "!Ji}WafA;)UtlW uanaJt3.l 
•aq dı.ı•1115 ı.niıp !.<aq.ıaı..<•g ı.<ı:udq ue.ı 
·!1 dpual ıt.ıH!! Jtaul1!1 •ınquwı•ı ~qlaq 
uaı>t!Pawu.ıu 1•.<1ww•q• •.1w3 "!li!"'t!.ıap 
-u~.I a.ı!.<n:90 ı•wqew uvpuu•ıquA.q !I! 
ılf!l.ıap "f.l!Wa uaıızv.( u11pun.<awnq ıu11A 
·!a ·ıp.ıwi.ıo.<n•! ıu1111uıuııw ı.ı;all unıuvuvw 
'la.aapa rn~-..ınw auııawo~nq ııuwwıo ı••ı 
-op u11n•ı.<n ı.111{1'1puf n -a> .ıvızmnı.ı.:1 

'(C) ıpaıin,w 
• ımıo11 aıa.ımı .ıauu•:> w~'llfllw •f•wııs• 
•Jap 5111 "!41 wpuuwıv.l.1ıpv11 1aWUlJ!l'I uaı 
• a.I vq.ıw.lınıcp.ıı '.ı!.<vza;:> 'ınunı 'lp.1111 
• ~ıuıtwrııJn a5:ıt?n!ll .ıaı!"a5pıa A 1.ıwJUVI 
•JO}I '!pawı• ı•..<"!-1 a.ı•;apa~w ~ •p 
·UIUllQIWZ unung "(Z) np.ınA JU!-lftJnl('ll v.< 
•UWdtf aA wdwd 'vıf!UO')I 'dlP!S 8J! ıfınw.ı 
·•'! J(od•N frıJtı5 azyuap JHZl'I apuı.ıaıaun 

(8851 - l.66) (9991 - (566) '!P! •pqf1 
• a.<ı.ınq:>~w 'l•wıo 1q!I vuv.<.ıa:> ehd 1aw 
·trı "!PHPa a!..<•ı riwd 1awqy nı.<g'luaııı 
au!.ıe..< aA npunıo un ~.ıuoı 1appnw .ı!& 
·ıp1".llJO !Cltl ap a.ıwa nq aiwd 1awqaw 

«ı> 
- H:6 da:>aH 81 - ma 1~a1 !"!IMD(!-f!P 

Türk harp remlıi (Lendez End) de iki 
Franııa rem.iairri habrdrktan ve bir lnailiz 
ıemiıJni tutup tayfalannı eıir alarak , .. 
mlyi den.izin dibine ıönderdikten aonra 

Baltimor limanına ıirdil&r. (Dan Canan) 

lı bir balıkçı konanlara lolnuzlulc edi • 
yoııdu. Şehir yajma olundu, (108) ldıi e-

ıir edilerek Cuayin ıötiiriildü. Bir çolı 
halk da lubnçtan ı~irildi. 

lr:andanın meıhur ıairlerinden {To • 
maı • Ozhorn • Dey veyı) bu vakayı na. 
2rm etmiıtlr. (1). 

Yaz g?neı~in nermin. ıuaatı Karyerinin yüzlerce adası ilstUne dü§üyor 
Yaı _gilneşı_ hMA Ga?rıyel dagının kayalık geçitleri nasında parlıyor · 
Kadım (İnışcrkin) ın yıkık mabedi tüy dökmüı bir ku§ gibi görüniiyor. 
Ve sakin naim ölU bir deniz içinde Bahrimuhit akıntısı iıitiliyor 
Oltacılar kumsanla uzanmıt yatıyor, çocuklar oyunlarını bitiriyor. 
KUçUk handaki dedikodular nihayet buluyor, aileler ibadet için diz çöküyor. 
Ve aık ve rahat, ve huzurlledol u bir halde mesai yevmiye!er[ nihayet buluyor. 
lıte orada asilde koy üstUnde Baltimur şehri yatıyor. 

• • • 
Gece yansı oraya derin bir istirahat, bir vecdi mUkevkep çökilyor 
Karada, denizde, havada çırpman dalgalardan baıka hiç bir ıeıe yok 
Müheykel burunlar, harap kaleler bu sırrı sükCınu hissediyor. 
Ye~il çimenler bodur ağaçlar bu esiri halaveti tenelfüs ediyor. 
Gece o kadar aakin ki (Danes - had) kayıp dönen §U iki gemi 
Muhalif akıntıya karır pek çok olduğunu zannettim kUreklerlne gilvenmeli. 

• • • 
Oh 1 Mutlaka tatlı bir aıkı hakiki vuifeıi olanları sahile doğru titaban ediyor. 
Mutlaka bir aşıkı Baltimorda ah eden mutukaıına getiriyor. 
Şu kayalık sokak boyundaki damların altında bulunanların hepsi ,hepsi uyuyor. 
Ve hafif adımlarla yürüyen bu adamlar maıukuna kavuımağa &elen aşığın dostları 

olmaıl 
Çıplak elteriyle keıkin kılıçlara karıı kendilerini korumağa çalışan gençler fırlatı-

Boğuk bir feryat, rilyada &ibi bir aea. Evin damı alevler içinde. 
lıyor. 

Kızlar hanımlar yataklarından fırlayıp kapılara doğru koşuyor ve eşik taşı üze-
rinde 

Panl parıl parhyan kıhçlann sulrutiyle kartılatıyor ve her bir esmer ve sakallı 
Yüzü üstünde beyaz ve yahut kırmızı bir pl 
Allah 1 Nidası duanın feryadın cilrWtünün fevkine yükseliyor, 
Aman yarap 1 Cezayirliler Baltimurun hakimi oluyor. 

(1) Donanma mecmuası No. 115. 

!laW~'f!!'I U!3!S !lV •p (t90l • l+tl) 
•!p.aaıtnuı 

.. .ın• mn't!!'l vp.nıw.ancı •11 !iV PVCl""V 
'11!5!& !iV 't!a.ı uwuı.<pns "!aı 1w.mw 

".l!P!JIWA !"•(Jl!p•llQ8 Jfl'IHI! 111111 

-'8W1mlop ıpmmo uwpwuıp ~W!'JA•I .ı~ 
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aA !-'~ lf~.<u.fn u!-l•~ 
·np.ınunıo 

u!Awı ıı•~! ~nı U!1'!J!lll'l ~.J!lif a.ı 
.... ,.. UJ.rAV!'l •• .an"nıo wiE1wunuı wpu 
·n41 aı.ıf1119 u•ıa• uwpıoqu•ı•ı "!P"fl.IJ.&U 
wpv.ıo qw\"""11.ıwdw4 wpuıHJf'lııml UllW!I 

!'ll<"ll.laJPZOW 11UU11fW1!15! .ıan:>ıuıa~ 
'!P! ıppız QJUUV('('!.B1aww11! ?!Ula! 7.ıaıaı 
-pıpw auw.ıpı•J u vq1rJI uı.aal!.ıa5!ua A 

•ıp.nı.10.<~.ı11q •.a 
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-aw.<ll( unn.awd •puıaııuı ·!P! lJ!hez eA 

ma1J'!Z fa(A. f11•pa{~ U8{11ftp.JRl0 
'!P~!!· U!U!a !U!.191!PU•J( uvpunzru.nt 

·•1 ~Bf~! ... .A. ., ... ~ ... I!~~ "!liJlH 
·t~A a.ıtt?J~I !"'aq U.P!llta ıtWZ•J"qnUJ 
u~ H u~aıaırı •ıp.ıvpn.ın10 ap.ıaıaı 

• tv'{WW !'(Wpuı.awua11 zıuap 11puıwını d.ıvJ 

u1.ıq.t •t!:l!W9!) ·anp1 ı.ıaw~p 'unıiıt 
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·.ı'f•-'IP' uwpnw '.w.<p•ı•! ıpaıin~ •f 
·ı5• u•nıı5J •ı.ıwıuo '.l'"INaq Jl1f"J(O !(U!Jf 
aı.ıaıp1waJ 'ııaıı.ı•S!ua.< a;!11.<11ıop ınwıo 

apU!P u~IP!U»I uruıwquaaı apııv uı.zaı 
•• !n5ıae& "" ..... aA IHAIUf nq Jt8.1-:;) 

•rp.&WJıO.<!pe (!11••1.J9AAftJ( ol!q 
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!ltlA..ıH n51 •ıJi""JW'f •JJpJU111..0Jt l'Jqll.fW 

ıaA..ıat au!la A. ·ııtıw.ııS•J[ uwtıp uap.l!lfal 

uwpn:>nı !lıtPP!i nwınz uı.ıaıı..ıaS!U• A. 
·ıp.ıvı.ıo.<nuııo .ıwp~ 

au!.ıati! u!"aıı..ıaSıaa..< 'uuvpiwd '.ıo.<ıiv.< 

apuı.ıaı:ı!l{ftW !PH'I 'flDIO 'l!t.ı!q .ıau:>zıu 

en~h oralara cılımü lhımclı. Bunun i
çin usun müddet denizde kalabilecek ve 
Bahri muhit ile ltofuıaeak IM11ü.lr tekne -
ler isterdi. Gemi tarzı inıaıımn deği9metl· 
ne attl MMp 1Ma olmakla heraber Tirk ıe· 
mWleri .. , ......... ctkmalr ~in mutlaka 
tekaeltrin detiımeılnl Mklememlı!nlr. 
Nitekim lnıiltere ıularmcla clolafAll •e 
bilhu1a 8althnaru wran lsor1&n ı....ıı. . 
rinhl kamıalar oldeatu .e ıaldn bir laa • 
•* lrUNklf kanalı fiktıklatı o nrpnu 
tawlf eden bir ıifre de sarahaten nrdır. 

Dıı denizlet4e ti11Glhankelerladea itin• 
l_.. mil uukta dolatan Türk kahntnan
lantun yaptildannm ehenuni,.tinl anla • 
mall i~a kullaaddıları telmeı.rf bilmek il· 
zneclır. O tatibtlld "lemiler, ekaerf1a, ka
dırp denilen una dar alpk ltordab tell
nea...di. Gerçi ytikeek ltorclalı daha Wiyük 
tekneler de vardı. Fakat hnlar kadırıa • 
ı .... aiıt.edı daha ud1. KaaraJana IuU
ınHen lılaln.y• ı.o,ıan 1•: 170 kaclam 
enleri 21 ı 22 kadem, ytilrHldU.lai 17 • 11 
kadem"-....... )'ikaeklilderi M kadem 
itli. 

(F•te•eh) 17 iaci aaırda Türldmn 
eliadeld )'iillMk IMwdab pmı1eri fÖ:rle ta
rif ecli:r•ı (Bu temil• yülcMk bordalı, 
kun.tli Ye 11. 20 toplu olup ~erir.de t.,..._ tmaala kadar miMUih altımı 
kadar korsan lluJaaaycırdu. 

Bu pmilere hücum etmek Pek 
telilllseli olurdu. Bordalan çok 
yüksek olduğu için kendilerine yaldatan 
dUtman ıemilerlnin üıtlerine yukandan 
öyle ıiddetli ateı yaidırırlardı ki o ıemi 
için batmak ve yahut teılim olmaktan bat· 
ka çare kalmazdı. Eler dütman bu ıemi -
lerin top ateılnden kurtulup yaltlaırrsa 
TUrlder Oıt kU.erteden el bmbaralan •· 
tank düpnan tefineıim tutu1tunırlardı. 
Şa1et dÜfmaa bir takrip aborda olmafa 
eeuret etmiı lae tuzafa tatulmuı demek
ti. Hücum edenler Tirle ıemiılnin MI ta
nfım konanlardan temlzlemit olsalar bi· 

Ae konanlar pelr )'ikHlc olan haı ve la~ 

ea~ ._..qe»S ·ıpuwınq ~ lf 
·aJ ·ıp.upu•ım!• ıu..,..1"10 ... 
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• :ııt'JOI •• YJoJ•ızıl"ff"W cwdf~,_.. ... 
·aw ·~aH.<f.1 awın.ıaw es! 1'I' 
-a.I ourıa ı.ı•p!11f1 ıu11Aıp ua5!1",\ . . -,, , . .. 
• pAnw H(UW(O 1q1qv• 1aAA~ 
·•.ı •ıp.ıvı.ıo.<ıiıtv •!8Ulf8 • 
·•P! u!1alf•JU18"1 '!111'ıl!CI "! 

.rwpw'ff ('W 'iN •l!M.ntp! !,(! "f1 
·.194ıuui~ ı•wa "!1 WJ(i.,. ua ~ 

• U811J dı.(WJdoJ ıu.ı•• SW 4' 
aA ~Jlr5 (UAa ınr "!'l .A-"4 
•=-unaa .., .... 1d"uaw 'ip• ~oC 
tıA !(1•'fwA!l apu!S! u!"aı.<~ ...ıııi 
·np.ıo..<1111111 w..<ıı.ıpq Jt9.IV(tı< .. ~ 
1(1vp?.JVA !.19(J9jvA3 d.ıV!) pff 
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nnn'loS uaıvz ·ıpuvıivq ef 
nıaa.ıeA w.ıwd JtOS apd!z 1"11 

ka1&ralannd... 1'ünlann 
yağdınnağa baılar ve münatİP 
lince luıpdal'dan dütmanuı ili' 
ve hem cepheden hem re-_tMJf 
yaptıkları hücumla hiriatıy..-: • 
lar, artılı kıltnç, pala, ,.at.al-., 
lemete hatlardı; Neticenbt 
aöylemeğe lüzum yoktur.) 

17 inci aıırda Tiirtı it 
veli kırk gemi olup iki filo1;. 
(1). Biiytikleri 200: 400 tOO 
gemlıi (500) tondan fazla ;dL 

Leyin Po1 Tüı'klerin dıı 

malanm 17 in aıırda tahnıİI' 
kat on alhncr a11rda Afrika 
dolduran Türk gemicilerioltl 
çtkmamıı olma11 hiç kabul tİI' 

Vakanü.lı Eıat Efendi 
ahvali Tunuı rarp) adlı ti 
BarlJaroı Hayrettin paıabll il 
(ffattl coirafya ve hey.t• 
malda yeni dUn7anın e\fS91 1 

ir emmaratla mamuriyeth• ~ 
Sultan Süleymandan difer ~ 
nın Amerikaya ıeferindeft ~ 
oralan ketfetmeıi babınb • 
lerini niyaz etmiı idi. Sula.o.,_ 
evvel emirde Halep kııJafıtl ~ 
hlm paf&Dln fikrini ıortnUft ""'
rülileyh ittiıali memleket ~ 
da düveli uhra bulund~ 
reddetmiıtir.) eliyor. Pd 
Kriıtof Kolomp Amerik';...,_ 
Fakat keıfiyat devri bati ~ 
Bar~s da bu keıfiyata it ,.p 
tedili anlaıılıyor. Bina-1 

ı 
(1) 1616 da !ngiltet'~ ı>' 

sefiri (Sir Fransis Kitiğt::.~ 
gam dukamna yaıdılt ıoe 
konanlann kuvveti yalrıd .,, 
ret defildL Huıuat efh&aıt' ~ 
bu filolardan başka ayrıca Ç'.J 
H gemileri vardı. ~~ 

(2) MezkQr risale da 
hanesinde el yasıaı olarak 
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••• 
... ftR• offwu ti!se liıhcm ftndıit ·~· . - . 
t:Jıı6a toma bllyGk baba tıalltlerl ettklerflle unlmıı oldufu liatcle yere 11ta1ıyor. 
Boma ıenı bc!ınlar feryat ederek kaçrpyor, çocuktan lle bir yere uklaıuyor, 
Jl'abf bak ili konan f;o'fuJmuft kafan ezllmlt oldufu halde yatıyor. 
Gtl1I fullef mahTOluyor Ceearef ıl5nOyor, haalaler ukh bulnetednl teelim 

ediyor. 

ıtaal J'aldtDUl'uıl yafmıamda hiç olmana bir ocafm intikamı ahDmıJ bulunuror. 

" .... 
,y .. lalimliı ~ ermaMa &tiaf Btnımele l>aılıyor. 
pncu onlar 111 blpndan aynlırken e0tsf1 Mtlın g8rmOyorJar, 
:ru sena bu ...... ıtlftrl mütakt bucton ,ehrlnden gellyorı 
Bu ottacdar lırtma bomundan, fU flllbdı - :Afadavon ._ C!aftl 
o.uar ,.ı.m duman ltıten duvarlarla komıutürıı d6killmUı otan bnlıt'mı liu1uyor. 
Cf1nitU1i1t " ..,a •§dmlt lrutntann tıstUnde bir saman hayran ve pOrheyeean 

gedıitner. 

lonra (!enin a&lam Kler bumunu geçtuer ve l:ieı g~mene uzufa 
BaJ~ lahrlp eden konan b&tcmnmn ufuktan ıtUzWUP, byboltnakta olt!u

Jıınu &8tdtller. 

• !l • 

nı Mrmenlerfn 6aman &'dırganın ldlrcklerlnl çeJCecelC 
Bamın da :4:rap ıtlarnıa hl.ztnctglr olacak, bu çocuk bir ıcyfn 
QabaJunu &pyacak fU da btrlnln cındmı: 
~h t Buılan &Uzel Çanakkalcnln tenanelerlndc çahpcak 
BanJarı da Mekkcnin kumluk vadile'rine giı:len kervanda bulunacak: 
B1tndondan ıelcn cesur ıUvarinin aradığı kız dayı için ıeçilmiıtlr. 
O ı•Jlmettedlr. Hayır! O almiltttlt. ÇUnkU dayıyı ııarayınm ortasında hançerle

mittir. 
~•o Dlıraman ku ateıte yakllmak için götürUldUğU zaman tebessüm ediyor. 
~ 1 Dlrtıkolun ~ufu Balthnunı diltUnUyor, 

••• 
Şelirln konan kılıcı altında çöktUl\indenberi ild urun ıcne ıeçlt. 
Ve onun çll'nenmlı ocak batlan etrafmda bUyilyecek bir cemaat foplanmıı du-

Orada yUkaelıc darafacı Uıtilnde ıefil bir phaın feıyatettlği &<SrUlUyor, 
O, Cesayfrlllere kılavuzluk eden -dan garvan - 1ı Hakcttir. 
O, hiddetli feryatlar anımda kısa bir duaya nail olma. ızm yere ÖU§til. 

ruyor. 

Çf1ntd1 orada toplanan yllılerce halkın hısım ve aknbasmm doğranmasına ıebcp 
olmuıtu. 

Bazılan normınlan lngiltereye getiren -Mak Moverçad-a llnct ediyor! 
Buılan da ona Ye -lakarlot· a linet ediyor. . 
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:ııqnm mınnı ımn dnanıos.n sıaıln>el.l9 

uµ ıpmanıo J(Wtl11 nmm.npm mıwawm 
dnunıo [WJ'I unun,{wmnq ll(wwaıaop aJ5I 
JllllNı H qlO.i[ ~-.rnılnmıuq pUJPSI w 
- uJ mpun! :ı.nınnml u ınoJ dype .ıpe 

uwıa•mnınm dn.ını :rmnı.n.a.wp dqU ~ 
· u IJWll9 dQJmg! •ııaantı dn[O snAwpf 

dJlbı-<• ~m mJJtPI µarq.&:~ dvv, 
aa.Uwnm tnırtnı 10 dnlnP eurp ımınııwı 
-ındlJ U9l(J wpun~ mrPJ Jtıp mıtP. 
·pqnm .ft1Jt1 umı (m.npA.) dµq wma 
.. t.r. dna! .nıqew n.n mpııaNJat:ı 'ap'JW 

OA dnıl(OJt mp'll( .tf.&:wn;) OA IJVql[I taıwp 
ueıwı1 JAO<tlot..<og d.tea ~'in:> J[IqWS 

"Pi mımıq WtlJ1w.ı 
·b H. vUW UOltmLt OA Cf.n! µı.&:"r.) 

- '.nıinıraıp Jopımn, uwtO a:mıt mıpA 
mrpunlnpıo nıop •ınıora;ın, J;J.JOl(DUI u 
lO[OtllJlO'! mmmrnı :ı[05 l(Od IQll PI.iol!P. 
op a:qµmq ng - 18 onqn '85' :w.:ılramti 
·!.ıo:ı?ı> wrıımuı nnAl?UJtlH ruuıa (t) 

•U2ft .. J -.-U J(1ftll{W ı~ rnq UJU!5 
·rı -gpagp -.ı•~[1118Gi •u .._ ~ 
!~.<eq dn.a tnRUı nanıo ~ ea 
·!fn.'eqaı.ltq d.ıd ~ M 91.<~ 
-~ms "'!-' ıa.ıuo. awppıcld pqı•.<.,.......aı 
rı>ıncını•ı r5ra ıı•rmıo• "l"crnı'I., t66 
.ı..-. •n !'!5P u1l*D'IY bf>w !lll!JI 
-vq "d .<aq uvm.<oms awro !'-'ecı ~ 

"(l) npao.ıg 

• 
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K.on.Mr (Y.:alufcılt)' lüna .-.., 
c...n.ial aptettll.r, I~ TGrk 
kOl'MDbınmn, Ddnel Mr cWa ... 114 ...... 

'te&htb etmeJer:lnd- '" bnetlerW Mı • 
tin sahile dalıtaD Mrdea!ıılre Mlcamla
nndan o bcJ.r korktular ld Mitin aıhll • 
terin bopnıp ahallnln lçerDen bcn•aı 
ihtimall huı1 olcla. 

Kor1r, Ktmehl ble1eılnfn ~ ta
nlındaa aptolanacafı dtttDneeslle titr. 
dil .... (1). 

nrlder (Nnfouncllacl • ....... _. 
") eıalamdaı - Tilrk ........__ • 
... 7W 1-rel menJahelerlnden WrW de 
'ta şm.n Amlrlkaya bdar ~. 
(l'ib4ı konualn Şimali Amen"lmda N.n
foandbmda kadar rrittil•. Orada Yr '-711 ;..mmet .ı. pçirclilerı ZaptettBd.t .... 

,~bfrh~:ı==r::~: 
1 relc Hhklra tüdim etb1er. Ba im ..,.,.. 
da sözdeler muma seçti (2). 

TBrlr konanlarmm drı denbleNekl 
hanıkltr aramda mftuferit bir nk'a daha 
.....dır ld ba da bir aralık Kamır,-a adaJan 
cİftl'llla selen (Balam1er) yani (HJncli 
prbt) konan1anmn rut seldiklerl bir 
kJl9 hafif semiden mUrelı:bp Mr TM fi. 
lotuna maflQp etmeleridir. 

811 mailubi,etin aaemı çünnalı: için 
ertesi sene Türklerin tl Amerika.,. ft ~ 
til sularına gitmefe hazmandıldumı ha • 
be ralan Bukanierler münuip hediyeler 
vererek kornnlan ıeferden nz ıeçlrcti .. 
ler. 

Bukanierlerin asıl korkuıu oralara ce
lecek Türklerin kendt1erini lnmlrak :yer-

(1) Kork Kontlup Ye Kork ıehri ta· 
rihl - İngiltere mahzeni nrak veeafki 
resmlyeııl, cilt: !52, numara: 101. 

(2) (Tilrk İmparatorluk ve hUkQme -
timin ı:amanmma kadar yUrlltlmttı mQn
lıatır bir tarih içinde yeni yeni bir tet1n1c 
ve D&rdüncU Sultan. Mehmedin nmaru 
saltanatı) ismindeki kitap. 1663 Londra. 

• •.nılr[uw.< ~o5 wp 
ftlo.<ın.l nunJnpıo µoıdoll{am wpanıntA-e 
1!hd UWJS "-t>unrepA'.om J!O •opıo.A lll!S 
oA JUJIJPt!P8UPP wp-ehd ~o 'IJ>UlU11A 
-u Ut\lwq ım..(n:w pampo11 dnıo l.AOJ vp 
6C5G ınqli 866 dnıo vhd m:ıdq vp 966 OA 

fımı9 ırn.<Ao?ı dJPI! l.IJAtta:> u'IJ>nıopt?u 
- y unnhd treRJI 5ntn !U!W'O m:>JS 
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- RI •uaq.ııp dwd ny 5uıııx opoımıdo.r, 
l(oıopo ı•JO• •:ıınnı o -ııdu !A'.annA l'(}l( 

-nm apq •UJıU.ı11ı 866 OA ıpıuJie5 ~tıı 

-wbd uwıdw;x vp 966 riwd trenH ( I) 

<nG PüQrn!A~ r:>. 
•sınıo JVI •• 

pp:>gaı •leaqe pun •)UJCU:>naı mµrpq 
muqaa pım o.ıgJ wuy ·~m %na 
• W1DJO ımqwm o~.{WU!J11 OA ıa.<.µ drA'iW 
• ıo J.ln amıwmoprq uopJ 'l'plUJlA tıdeq 
nq ~ ıqıuwluJ dnıo e.ıozn n.ııııu ıo.< 
•'IJ~ ~ tqtWriQm OA rnaqı oı:ı~aı 

• srq nıo mDJ1 dJ.<91.<a umut:ııu a.A ı-<ı
oJem:ı}J dıyt IDJPI •• upm ıı.oıu nlnpnµ 

J"flMl-l DıtimaB oba .-ektir. Türk kor
anlarmm ı..ua ...ı.nncı. faaliyeti 
(1700) tarlhlncle de deTlllD ediyordu. 

.<P--...) eahilinde sözüken hir Ceza. 
Jlıı .-.. .-...ı ca..uutı bolüiün siWa 
bap 4ılmMfnl madp olma., fakat korsq. 
Jar ...,. •tatma"- seçip citmiıt1 (1). 

1-PAŞALAR DEVRL (2) 
Mehıınet pawa - DeB Ahmet pap, H .. 

ar,.._ - Ş-. pap - Mustafa bey 
-Ytıldl-,Hmrpqa-lkincl&Wa~ 
Mwtala .... - Hatan P9t&-Burlta
Hle1w,... _ Hmr...,. - O~ 
~-. 

C...,lr ..,.ide,! YeneC!DrH ,.ı..t 
uı.. H.... pqa 993 efe alohmda. v •. 
..m. T...Waeprp he71er&e,.f Mehmet .,.. 
.. taJ'hl edilcll. Huan P8ta aten beyler • 
IMrrllii bncliliiinclea d.uhte etmittL EYw 
'f'elce de oldaiu rribl ,..üçerilerle seçine • 
meclilfnd• Y eniçerl Ylük baplan Iıtan. 
lııala siderek tilrlyet etmifler •• tebdiline 
irade ahmtlana da Mehmet papam c.. 
a,u.de hükametl ele alabileceilne padl. 
ph Mı. mltereddit fdl (3) Fakat Huan 

(1) Kron :Vol Kontlulu brlhl, cilt: 1 
Salılfe: 496, · 

(2) Ceuyir beylerbeyi evvelki gibi 
bydı hayat prtile bir utta bırakılmayıp 
dlfer eylletler gibi tebeddUllta tlbl tu • 
tuldufu bu tarihten aonra gelenler de 
beylerbeyi idiler. Pabt eekile'rdcn ayır -
ınak için bunlann zamanına pAtalar devri 
denDdL 

(3) Divanı Hümayun mühime defteri 
Numara: 58, ahlfe: 74. 

Cenyiri &arptan gelen Cezayiri garp 
yenlçerilerl N510k, batılarma hOkGm kıt -
nıatm buyurdum ki Vll'rchkta anun gibi 
mahruael lııtanbuldan çıkıp deryaya te -
veccnh olundukta Kahsa sancağı beyi olan 
Süleyman ile doğru Trabluıı garba vanp 
MUırilllley beylerbeyi gemileri ile maan 
yoldat olup MUıarülileyh ile bile Cezayirl 
garba mUteveccih olup vechi mUnaıılp g8-

'ıUOmaı'IJA (C 'Z 't)' 

-ao'I d!.l!P!..< uapuıJowd !PU•J( e.&!'3 !ap 
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-w:x) nq•:ırnm vunq •p a~ A. •.nrp:ılnı 
• 11"1 w.<a.ıwn111uu 'lo.ıop21 .npq anpi aı 
·ı•v ·np.ıo.<!.1!11a untAD( lp»po Jf!Ai•1 !-191 
(R!'IW}I) •rneaıa ~21 eıa ın5.ml iN 
... .ı!q vpuınaH JiIPl111.lWJ( nq wlawd•I 

'fllp~.<JUAJ!-IOA 8I!q !-Rl0J11P V!.IOJf 
-sw ıp.<nıo 'l!IZ!•le.<ppJJIAnm •p -ııpıvn 
-.ıo11 ... , 3 ·!Pouı5o21 11•p~A PIOP < ossı> 
nu9:ıp.A ıwpf-IU wnuın eppq n!npıo 

'!05 '(ed mpuw21 ep (M9t) ?I ıpren .ı•p 
-q O .I0(!2'.IOA ımnp uop.ıa11d!f!A (!'P<J 

•.D(npro somaA ~ :1p.ıo.ıg21 q.nr1 wp 
ınrnıw:ıunu ~ -,ıbı.z!Cl 8fl !lnnıw !'PP 
....ıı..<•ıw.> •p.(..C: vp.(•-' l!tppiUWJ( nq ~!-' 
•Wff 'Ip.ıq.IW !'f!l9 .,ın:> ~om.ıgl wp lllll"ft 

-e:> UtıOlp-m{ nq ~!PeaLIM ~A dıuwpp.'9 

-,.p 5q "!Cl P!P11W P81!-'• ~ -ıpaıinu 
- P'I .ıncpew ~ ı.nrno.< ıptwıop uop 
~ef UJ»p(!cpll ~ lf05 "!'I µct[OD-1 

• mm !D5Jue.< •P!-1 •fwmwtdoı !21.ıa A 
·.nınplOJf 11.nJ( ~S,..i ti 

nppW[hq •fwmdw..< 11!1!' •p P!P1P •(!q"1f 
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di el'bi ... lnden slydirmesinl ve sinde on 
d~fa affetmeıini emreder (3). Binaena • 
leyh ..U-ler senede iki defa elli ıün me
ıekkatli itlerde kullamlmaktan batka za -
millllarda efencliıinln n iılerinde yahut 
ciT&rdaki bal ve bahçelerinde ziraatta ça· 
bıbnlıyordu. Kendiler.ini para verip satın 
almak iıtiyenler her türlil iıten kurtulur 
batı bc>t gezerler ve akfam en celirlerdi. 
Sazan efenailerinden borç para (bittabii 
yGIOek faizle) bile alırlardL Yalnız fidyei 
necabn ıelmeıi gecikine efendisi parayı 
bir an enel ıetirtmek için .iri çahıbnr 
hatta 1'azan zincire -nırmak, yalıut forsaya 
lro;malda korkuhil"du. Fakat bu muamele 
her !9Yden enel bir ticaret meseleai idi. 
Berberiyyedeki esaret meselen hakikatte 
olduiundan çok mübaleph pyi ohinıı • 
tur. Filhakika~ adamlar zalim efendi • 
lerin ve mukabelei bilmisil aarazmda o • 
lanlann eline düflllÜf olabilirler ve Hiri .. 
tiyan donanmaımm tehri bombaribnan e
derek yanpı çrkardıft, ölüm aaçbiı eı • 
nada p)eyana ıelmiı, cam yanmq, çdfı. 
na dönmüı ballan pek çok uirin lummı 
tlöktOiü Yakidir. Fakat ıu da bir halı.ilrat
tlr ki höyle kıtaller yalnız Cezayire malı· 
nı delildir; Her zamanın Ye her manı .. 
ketin tarihi böyle nkalarla O.ludar .,.. hıu 
haller llususiilir, umumi delildir. Efen -
diler daima esirlerini emin hir yerde t.
nnc1~ak için mümkün olanı yaparlardı 
(1). 

Hayır itleri ve esir ıatın alımnuı için 
para toplıyan papaılar tabii alıalinin rik
b t ve merhametini celbederek çok para 
alüilmek için lavbayı çok lraranbk aös • 
tennitlerdir. Fakat bizzat uirlerin ifadesi 
papazlann propagandanndan daha me• • 
aaktur; onlar ahnlin yndıinmz ıibl ol
duğunu söylüyorlar (2) 

Esirlerin ~ılim dinine girmesi için u
mumiyetle efendileri hiç bir cebir :yap -
mıyorlardı. Bilakis din tedbilini fena söz

le görüyorlardı. Çünkü islim ohnak eıa • 
l'ettcn kurtarmıyordu amma efendisi ef • 

- .ırpudn u!'l ıl.n'I e.ıo1Jt.1!!.L ~ 
-unca !np.ıo.<nıo clpnm !11! .. llJl!'J 
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Ec:MbDeria eeza,ir 
ret inhisarları meselesi ele 
f- muamelelere sebep 
Kollo ve Bution denil~ 
Framızlar zahire iJiraCI ~ 
yorlardı. Adi ~ 
.. elıemmiyet ve aı'IP' 
ldrfe, lntlılr, 1curak1"' 

(1, 3) Cn.mmont. (2) 
randanm ı 662 de Brlltcseıd:., 
lation de la captivit6 • o~~. 
chaıtelct des Loys isminde~ 



Dün ve Yarın 
l'erciime Kiilliyatı 

~~~6;, ~illellerin en muhallet eıetlennilen vilcude ıetirilmit bir klltil~
~ \'-'iti? tılde baJii olacak bu ldtaplann 10 eserden ibaret birinci Hrill 
~ lbathh11, peıinerı verilecek 236 kuruı ve clört ayda birer lira· 

lıı "'- 1. 4 lira mubbilintle abone lcaydetniektedir. 
, .. ttltle Yakıt matbaası tarahndan verilecek abonman kartının •~n 
' lb~ hnuıı \'e tabi olduiu Claire &mirinin kefil ıuretile bftzalamaıile 
1siaa ili.. ~ Griyle mühürlenn.t-.inden ibarettir. Bunun haricinde lralaitla 

~~t'al'ln •eya esnafın kefaleti de muteberclir. , 
11 q et on kitap bir ıeri teıkil eder ve ayn ayn fiıtlara tabı olur. 

"cU kitap: 

llkbalıar 
SELLERi 

lvan 1 ürgeniev 
Sami Zade SUreyya 

Fiyatı 75 kuruş 

Tevzi Merkezi : VAKiT Matbaası 

~iııı2İin ve Yarın tercüme külliyatından 
ı ~ s~e Kadar Ba$ı/anlar : 
~'Alt O, Dode - Haydar Rifat 
a'ltc E ÇEMBERi, Morua -t. H. Aliıan 

100 Kuruı 

100 " 
t.ıllh~RET, BANKA ve BORSA, Jktııat doktoru 

•, 1) lıı Etem 75 ,, 

g' ~\iLET ve iHTiLAL, Lenin - Haydar Rifat 75 " 
8, l\.USYALlZM: Kautaki - Sabiha Zekeriyya 75 ,, 
? 'I lLty AT J. RASiN, H. Nazım 75 " 
& , :Çl SINIFI lHTlLALI, Lenin - Hayilar Rifat 60 ,, 

r,. URt HAYATTA LAŞUUR, Prof. Yunı - Prof. Dr. 
a ...... ıs l-layruJJah 60 ,, 
lo, ~AHANA DOCRU, Piyer Loti - J. H. Aliıan 100 ,, 
11, O SIN KOLLtY ATI, 11, H. Nazım 75 ,, 

...., ELJLICIN PSiKOLOJiSi, Dr. Bernard Hart 
Q ...._ Dr • l zzettin 50 ., 

Q ....._ ~Okto BABA: Balzak - Haydar Rifat 100 " 
ll<BAHAR SELLERi, lvan Türgeniev 75 ,, 

it Sa-= • i'f -•u Zade Süreyya 

ı, .;!~cak Olanlar: 
,t. .... tc iN KOLLlYATI, Cilt 111. H. Nazım. 

-.... CE; NEREK DOCOMO Peyami Safa 
: 'lt\~IYETIN ASILLARI, Muhittin. 

' '<IQ. iT ALIZM BUHRANI, Profesör Pinı - Ahmet Hamdi 
' ' Is Mızı ve KARA, Standal 

~, A: Pariı Ruhiyat mektebinde Profesör doktor Bne Sanıle - Hay 
) ....._ "' lttfat 

: 't~~kA: Krootkin - Afaoilu Ahmet 
' ÇolifAI KANUNLAR, Greef - Rauf Ahmet 

10 ~';ııaı~~ DOŞORTENLER H. Gonza1ve, Menusier - Prof. Dr. M 

11
• D • l I 

!l ....._ ~~~.\MBO, Flober-1. H. Aliıan enı:ıyo arı 
ı! ......_ btz:I SAADET, Tolatoy - J. H. Aliıan I Ş L E T M E S i 

......_ tsl'ATfLININ HAYATl,A. Morua t\centclerı. Karakôy • Kôprüba~ 
STIK, Suphi Nuri. 1 el.•2362 _ Sirkecı MUhürdartade 

~~· 
~rlar U. Müdürlüğünden 1 
ı..~ill l4ubt:-;eı'.7·f ~---------·~----, 
1'ft•~'•l1a l'IQ~ eb'attı " SO 60 ,, ton çİYİ 11hn ılınacakt~r. ,.'d tt11ı,ıc une •e ıırtnameyi sördü'<ten sonra pazırlıga 
>\. : 117 S Uıere "19· 11-934 Pazartesi .,.Unil saat "14" de 
~ 'Y L ' ,, le • " 6 111tain nunatıariyle beraber Cibalide Levazım ve MOba· 

e lllUrıcaatlan. "7627,, 

'•ta.:=~---............... ----.------...... --., ~ ç,lt "buı Evkaf MUdUrlU§U lllnları 
.. "O ç 1 lce~ıui:"t· ~-------.:..~~----le •iti ~ .1

1111• Rumeli Meıe odunu sobahk 
~~-.. t''-baat ~11 111 •111iı GUrgea odun. . ._._ •d, )1 ~lcaf ınlıdUriyetile Os\tüdar imaretine alınacak olan 
1"-r.;•111 ... 1 1

;.1 ild kalem mabriikat aleni ıurett~ mOnakaHy• 
'--.b, 11

' •e i: •r 011nlır ıeraiti anlamak Uıere her gDn L~•Çaırm 
tQllQ ıa a e glinü olaa T eıriniHninin on dördüncu ar· 

l,t at on d~rtte idare Encümenine mDracaatlatı. "695211 

anh l 
Cııı, .,,u Milli Emlak Müdürlüğünd~n: 

~'""ii Senelik Kira M!iddeti 
~~'I> K•rası 

1
'
1 
\' t!Jlilr Lira 

•pı cadde· 2 No. lu odah dDk· 96 2 Sene 
sinde kin 

.. 2 
" 4 80 ,, " " " 6 2 ~ ., ,. " 10 " ,, " 9 " 

·--~d ,, 12 75 2 " 
~... h ,, " " 

~it 'i,. '>1>çu1,, ,, 22 ,, ,, ,, 125 2 ,, 
J ' "' 'tıc1, cin Caddeıindı343.553,, ,, 200 2 " • 
~~': '-'llcld 1 ve IDevk·ı • 1 dO'-klnlar blzalarındı1n 
'" "t ı. •Uer ı erı yazı ı • i 
'" ~ t,lcliı . Gteriadea açık arttırma uıuliyle kirayı ver • 

QQ ı,:;•~4•e t•raitini lfreamek iıtı1ealırin .. ;ı2;,~:~4 de pey akçeleriyle müracaatlan. .,, " 

,, 
,, " 

111•• Han Telefon 22740 

/şkenderiye Yolu 
E<lE Vapuru 13 ikinci Teırin 
SALI 11 de Portıaite kadar 

(7601) 

Karadeniz Yolu 
KARADENiZ vapuru 13 

ildaci Tqrio Sılı gUoU ıaat 
20 de Riıe'ye kadar. 0 7641,, 

İstanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

Tophanede Boğaz kesende Tom 
T om aokaiında eıki Sırp mekte .. 
binde mukim iken elyevm ikamet· 
gi.hı meçhul Yuğoılavyalı Marko 
efendi Ciyakoviç 

Simon ojlu Yani efendiden 2 
ağuıtoı 932 t•rihinde bir sene 
müddetle borç aldığınız bin altı 
yüz elli Uraya vadesi hitamında 
vermediğinizden birinci derecede 
ipotek göıterdiğiniz lstanbulda 

Galatada Beyazıt mahallesinin 
Mumhane caddesinde kain eski ve 
yeni 11, 13 No. lu aayri menkulün 
nısıf hissesi Yani efendinin talebi 
üzerine açık arttırma neticesinde 
bin lira bedelle alacak1ı Yani efen
di uhdesine ihalei kat'iyeıi icra e • 
dildiği tehlil makamına kaim ol· 
mak User ilin olunur, 

11 - VAKlT 12 Tcırinisani 1934 ~ 

Tc:J C2 K i.Y E3 

l 1 RA.t.\T 
E3ANKASI - ~ -

Devlet Demir yolları llAnlarJ \ 

7000 ton Linyit kömürünün kapalı zarfla mliaakasası 1·12-934 
Pazar gUoü saat 15 Ankarada ld.re binasında yapılıcakbr. Taf· 
silit Haydarpafı ve Ankara veznelerinde ikiıer Jiraya satılan 
ıartnamelerde yazılıdır. "7655,, 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Beyoğluoda Hüıeyinağa mahallesini• Tarla 8&§1 candesinde 

Bet katta 13 odaı. 4 safa, Ye hali bir hamam daraça ue altında 
bir dükkin• müıtemil 169 No. lu dUkkan,n Dçte iki hiısesi be· 

, deli iki ıene ve iki mUıui taksitte nakden verllmek ıartile 4530 
Jira bedeli Dıerinden açık arthrma uıulile satılacaktır. istekliler 
rin 26-11-934 pazartesi günü saat 12,5 da 340 lirahk pey akçele· 
rile mnracaatları. lR) (746S) 

ıstnn~uı Kumnn~anıııı ~Htınnımn KomlsJo~u irnnınrı 
Hadımköy kıtat ihtiyacı olan 

200 ton un kapalı zarfla alınacak
tır. İhalesi 29/ !kinci Te§rin/ 934 
perşembe günü ıaat 15 dedir. Ta
liplerin şartnameyi görmek üzere 
Fındıklıda Satınalmaı komisyonu· 
na müracaatları ve ihaleye İ§tirik 
edeceklerin de vaktinde komis .. 
yonda hazır bulunmaları. 

(270) (7514) 

Fırak kıtaatı ihtiyacı için 31 ton 
çorbalık pirinç kapalı zarfla alı • 
nacaktır. ihalesi 27 / ikinci T eırin 
/ 934 Salı günü saat 15.30 dır. 
Taliplerin şartnameyi görmek ü -
zere hergün Fındıklıda Satmalma 
komisyonuna müracaatları ve iha· 
leye itlirlk edeceklerin de teklif 
mektuplarile birlikte vaktinde ha· 
zır bulunmaları. (261) (7515) 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 33 ton 
pilavhk pirinç kapalı zarfla alı -
nacaktır. ihalesi 27 / İkinci Te§rin 
/ 934 Salı günü saat lS.30 dır. 
Taliplerin şartnameyi görmek ü -
zere hergün Fındrklıda Satınalma 
komisyonuna mliracaatları ve iha· 
leye ittirak edeceklerin de vak -
tinde komisyonda hazır bulunma• 
ları. (267) (7516) 

1stanbul Kumandanlığı krt'atı 
ihtiyacı için 5,500 kilo kuru aoğan 
pazarlıkla alınacaktır. Jhaleıi 18 
ikinci teırin 934 Pazar günü saat 
16 dadır. Taliplerin tartnameyi 
görmek üzere hergiln Fındıklıda 

Satınalma komisyonuna müraca • 
atları ve Dıaleye iıtirak edecekle • 
rin de vaktinde komisyonda hazll' 
bulunmaları. ,(268) .(7517); 



işte 
AOrıları ve soOufc atgınlıOını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
tırlayınız: AlacaOınız mal, ha kilci olmalı. 

lsrarla .JlSPİR • 
'2 ve 20 komprımel ık amt>aıaııarda buıu11ur. 

~~..... Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

Selimiyede askeri satın 
al~a komisyonundan: 

1 - Haydarpafa hastahanesi ihtiyacı için 11788 kilo yoğurt açık 
eksiltme suretiyle münakasaya konulduğundan ihale günü olan 25. 
11 • 934 Pazar günü saat 14 te isteklilerin teminatlariyle birlikte Se- I 
limiyede Askeri satınalma komisyonuna mür{lcaat eylemeleri ilan o 
lur. 

2 - Arzu edenler daha evvel ıartnameyi komisyonda görebi-
lirler. (7496) 

KARYOLA 
Llke, bronz, nikel ve çoculc karvolalarının em·ai 

çeşidin i ucuz fı yatla lstanbul Riza paşa 
yokuşunda 66 No 

Asri mobilya m aAazasında · 

--- l:ulabilırsıniz. Telefon: 23407. AHMET FEVZi ••lil 

Yüksek Mühendis mektebi satın
alma komisyonundan: 

Mektep Elektro - Mekanik §Ubeıi için ıartnamea! mucibin· 
ce bir adet diyezel motöl'ii 61 gün müddetle ve kapalı :zıırf su
resiyle münakasaya konulmuıtur. 

Münakasası 29 - 12 - 1934 tarihine müsadif cmarteıi 

gilnü saat 14 te icra edilecektir. 
Buna ait ıartna.me 2 lira bedel mukabilinde mektf'p rnuha

ıebeciliği veznesinde satılmaktadır. 
Taliplerin münakasa günü mezkur saatten evvel muvakkat 

teminatlarını vezneye yatırmaları ve teklif mektuplarım da ko· 
misyona tevdi etıııeleri lüzumu ilin olunur. (7189) 

Selimiyede; askeri satın alma 
komisyonundan : 

1 - Sclimiyedeki kıtaat hayvanının ihtiyacı için 330,000 kilo 
Kunı Ot kapalı zarf usulile 24/ 11/ 934 Cumartesi gün ıaat 14 
de ihalesi yapılacağından taliplerin teminatlarile birlikte ve tek· 
lif mektuplarını alarak Selimiyedeki Askeri Satınalma Komiı -
yonuna müracaat eylemeleri. 

2 - Arzu edenler tartnameyi Komisyonda görebilirler. 
"7332" 

Maarif Vekaletinden; 

1 

1 
1 

1 

Patiskalar 
1 
1 

erli 

Yerli Mallar Pazar1 Beyoilll 

HEREKE ve FESANE Fabrikalarınıtı 
moda kışlık, f antazi kostümlük, pordÖ 
ve paltoluk kumaşlar ile halis gün bati 
feri gelmiştır. 

BAKIRKÖY Fabrikasının son sistertı 
kine/erile yaptığı Sümer patiska/ar 
bunların enli çarşaflarını görmeden 
ka almayınız. 

' 

alla az afları 
lstanbulda, Babçekapı caddesinde 11 Ankarada, Çocuk ı ı lzmnde, Odun paıarınd• 
Beyoğlunda, istiklal caddesinde Sarayı caddesinde Samsunda, Bankalar cad 

Gorio Baba 
BALZAK 

Haydar Rıfat 
23 forma 1 lira 

Çölde Kaybolanlar 

Çoban Yıldızı 

ile yollarını bulurlar 
~e hedefler ine vasıl 

olurlar 

iŞ BANKASI 
Kumbarası 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkıntılı günlerde 
imdana koşan yol 

göster.en odur. 

l~tanbul 

Beyozlu Helediyesinden Arap Camii Yemenici:' 
85 87 numaralı hineler maili maili inhidam olup oı• . 
için tebligatta bulunulmak üzere sahiplerin adresle~• 
mediğinden tebliğ makamrna kaim olmak üzere ilin ° Erzurumda inta edilmekte iken müteahhidinin mukaveleıiniS? 

feshile yarım kalan muallim mektebinin tamamlanmıxan kııımla1• 
rının ikmali 1 - 11 - 934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ka. 
pah zarf usuliyle münakasaya konmuttur. . ._ .... ._ _______ __._..: 

itfaiye için yaptırılacak olan çizme kapalı ı•rfl• 
konmnttur. Talip olanlar tartname almak üzere be.r iO 
Müdürlüğüne mlracaat etmeli, münakasaya girmek ıÇ Şeraitin öğrenilmesi için An karada Maarif Vekaleti lnıaat Da. 

iresine müracaat olunur. ihale 21 . 11 • 934 çartamba günü saat 15 
e Vekalet inşaat komisyonunda yapılacaktır. (7440) 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Naıriyat müdürü: REFiK AHMET 

V AKIT Matbaası - latanbu) 

rahk teminat makbuı veva mektubu ile teklif mektupl 
P~zartesi günü Hat l 5 e kadar Daimi Enücilmeoe 

Zafiyeti umumlye,F 
ı,tıhaaızhk ve k uv· 
vetaizllk halltlnda 
bUyUk falde ve te· sfatlı -----ark Malt Hul8sası 

airl görUlen 


