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Dördüncü lzmir panayırı Milli bir müessesemizin onuncu yılı 

Dün Başvekil ismet Pş. 
tarafından açıldı 

iş bankasının sergisi 
dün İnerasimle açıldı 

Erganide izabehane ve fabrika 
inşaatı ilerliyor 

27 Ağustos 
Birinci müdafaa 
mevzii yarılmış 

Afyona girilmişti 

"iş bankası, değerinin eşi bulunmıyan 
yüksek verimli bir kurumdur,, 

ı, Bankası, kuruluıunun onun· 17 de Siirt Mebusu Malimut B.iia 
cu yd dönümü dolayıaiyle, Gala • bir nutkundan aonra, lktuat Ve • 
taaaray mektebi binasında bir kili Celil Bey tarafından ~ 
sergi hazırlamı,b. Sergi dün saat <Devamı T inci aytanm ı IDal llltaDUDC!a) 

Bundan 12 sene evvel buaün or- u . . 1 r. k ·ı · . . b 
damuzu Akdenize kawtturan bü- n ar.ıcıge r.e ı ımızın eganatı 
yük taarruzun ikinci aünü idi. 26 = :-".:..ıı:.::; ı.a!:= Balkanlarda politikamız, 
AfyonbrahiaannI bir günlük top- Ih •• h f d 
çu hücumund~ sonra Türk •ün· SU 00 mu a azası Jr 
ıüsüne rametınıt ve taarruz bütün 

tiddetiyle ilerlemekte devam et • S b • • • •• d f b Jd 
mifti. 27 Ajuatoa ıünüdün tarihi er estisını mu a aaya mec ur o 11• 
!:7iıdaki satırlarda okuyacak. ğumuz boğazların tahkimini istiyoruz 

27 Ağustostaki~ hareki- Vekili Tevfik Rüttü Be,in beJa· 
tmda birinci orduda dördüncü ve ıatmı neırediyor: SaaUere kaqı 
birinci kolordular ihtiyatlanndaki Tevfik Rüttü Bey büli..._ de • 
12 .;e üçüncü fnblan da taarruza mittir ki: 
i,'tirak ettbdil«. " Türk • Rua dostlaia ı.m ha 

Taarruz saat albda bqladı, öi· menfaat beraberliii üseıiae im • 
leye kadar .Urenı çetin bir dövüt • rulmutbf1"· Eski rejimleri ayıran 
meden sonra Çeliktepeden maada ihtHiflar yok olmuttur. Şerait 
tnitün dütman mevzileri zaptedil· tamamen deiiflnittir. 
mitti. Botazlar için Cennrede de • 

57 inci fırka biraz sonra bu te- diklerime bir fey eldemiyecelim. 
peyi zaptetti. Öileden sonra dü, • Ain' topların kalkmaa1 teklifi 1 • 
man kuvvetleri Afyon ve Sincanlı zerinedir ki, aerbeatiaini müdafa • 
ovasına döküldüler, dütman mev· aya mecbur olduiumuz Boiula-
zii yanldı ve birinci müdafaa mev- nn tahkimini istedik. Bizi alaka-
zii zaptedildi. dar eden sadece metru müdafaa· 

Deftllll 8 inci ayıtanm ı ine& •)'lfanm 

Tavflk RUftU Bey 
Paria, 26 (A.A.) - Anadolu 

Ajansı buauat muhabiri bildiri • 

mızdır. Gayri müsavi muamele 
istemeyiz ve meseleyi vazeden 
biz değiliz. 

Zagrepteki Balkan 
Olimpiyat müsa- yor: 

), ıt..;;inıiz Ergarı.ıde fabrikanın inşa edileceği sahayı ve Ergani • baka/arı Eko, dö Pari - Echo de Paria • 
~tııni bir bakışı göstermektedir. Buna ait yazı üçüncü sayda- Tafalllb 8 inci aaylfamlZCla Türkiyeye dair neıretmekte ol • 

dır. ,.......................... dulunu tetkikl~rinde Harici):e 

Balkanlarda politibans mi • 
bün, tekarrl'ir etmit niwmm mu• 
hafazuı için bitin milletletin 
heraher ça)qmunn iatill41af eller. 

(Dnalm a IDd ..,,_ ı iMi 111111 .-·1a11 > 
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Sovye · emurlarına işkenceMektepleremecc~İlital 
Fransa Komünistlerini Şipka geçidinde beler nasıl alınac.ak? 

kim k ? Dikilen abide münaıebe-

a ynaştırıyor . tile büyük merasim yapıldı Gı·n'ş ı'mtı·hanları 31 Eylülde yapıla 
Japon maliye nazırı i e Sovyetlerle harp 

aklımızdan geçmemiştir, diyor 

Sofya, 26 (A.A.) - Bulgar • 

janıı bildiriyor: .. ıs1 - 1~1a 200 meccani talebe alınacakhr 

Moakova, 26 (A.A.) - Harbin
den bildirildiğine göre Mançuri ve 
~Japon poliıleri Çin fark deimr· 
yollarnda çalııan Sovyet memur
larını tevkife devam etmektedir -
ler. Mev:kuflara itkence edil -
mektedir." · 

Bu cümleden olmak üzere Pog· 
rantichanaya istasyonunda tevkif 
edilen Likodzeveyski'ye iılemedi· 
ği cürümleri itiraf ettirmek için 
polis karakolunda üç ıaat .opa a
ltrlmqtır. 

·Tokyo, 26 (A.A.) - Frama 
komüniıtlerinin Japonya aleyhin
deki kaynatmalarına dair olan ha
berler, resmi mahafilin dikkat na· 

zarını celbetmiıtir. 

Bu kayna§ı'llanın Moakova ko
münist enternasyonalinden verilen 
talimat üzerine hasıl olduğu zan
nedilmektedir. 
Tokyo, 26 (A.A.) - Maliye nazı
rı, Cicitimpo gazetesine yaptıiı 
beyanat sırasında: 

"Sovyetler ve yahut ki birle,ik 
devletlerle muharebe akıl ve haya
le gelecek bir fCY değildir.,, de • 
mi§tir. 

Gazetenin mütaleaıına bakılır
sa, bu sözlerden nazırın deniz ve 
kara bütçelerin konmuı olan tah • 
sisatı greği gibi kıamak niyetinde 
olduğu anlatılmaktadır. 

Türk - Rua harbının Bul~arısta• 
nın istiklatine mebde olan tarlht 
muharebenin cereyan etliği Şipka 
boğazında İstiklal abidesinin di • 
kilmesi münaıebctiyle hilyük me· 
rasim yapılmıf ve Kral ile hUtün 
hükumet azası, o zamanki milli 
elbiselerle bu merasimd~ hafır 
bulunmuılardır. 

50.000 kişilik büyUk hir halk 
kütlesi huzurunda o zamanki 
harp sahnesi canlandırılm·ı Ye 
buna bütün vatani cemiyetler 
mensupları iıtirak eylem=ıtir. Bo· 
rozanın vasıtaıiyle eskiden oldtJ -
ğu gibi yoklama yapılmtf ve Şıp
ka muharebesinde ölen Bulgar ve 
Rus zabitlerinin isimlerile cevap· 
lar verilmiştir. 

Dördüncü lzmir panayırı Merasimden sonra mua7um 
bi · fener alavı varnlmıştır. 

(Bat tarafı J inci sayıtada) 

Y.et sefir vekili M. Zalkind ve 
Sovyet Rusyanın Türkiye umum 
ticaret mümeuili M. V orobiet ile 
şehrimizdeki bilumum konsolos· 
13.l'. açılma meraıiminde hazır bu
lunmuılardır. 

ismet Pqa Hazretleri tarafın
dan bütün pavyonlar gezilmittir. 
Her Ravyon, kendisine mahsus 
bir güllejk eseri söıtermekle be
raher 1§ B~nkıuı ile Sümer Bank, 
Sovyet Ruıya, inhisarlar idaresi
nin pavyonu haaaaten zarafet v~ 
intizamları ile nazarı dikkati ve I 
takdiri celbediyordu. I 
Belediye reisinin nutku 

Belediye rıiıi Behçet Salih Bey 
nutkunda ezcümle demiıtir ki : 

"Değerli Başvekil ismet Paşa 
Hazretleri, yüksek ba,kanhğınız 

altında açrlma !enliğini yaptığı • 
mız beynelmilel dördüncü İzmir 
panayırı Büyük Şef, Aziz Halis -
kar, Ulu Rehber Gazi Hazretleri -
nin İzmir iktısat kongresinde ihü -
tün Türk milletine bilhuıa İzmir 
Jilere verdiği büyük derslerden 
iktısadi direktiflerden doğmuf bir 
eser kurulu_unu Lozanın Türk in
kilabının, Türk İzmirin cümhuri • 
yet idareıi sayesinde haşlıyan yük
aelitinin, tabii icaplarından biri 
olarak k&bul ediyoruz. 

Aiuatos ıonları ve Eylül b&!la -
rı lzmir halkının binbir sebep ve 
hatıra ile hiı ve . heyecanlarının 
aynı zamanda bu güzel ıehrin en 
iyi bir mevainıidir. lzmir dör -
düıııtü beynelmilel panayırının bu
günlerde açılmaaının hazzını Ana
dolunun en büyük limanının tari
hinde ve hatıratında olduğu gibi 
iktısadiyatında da aramalıdır. 

izim İrin belli baılr ihracat faali" 
yeti timdi baılıyor. Yabancıla · 
rm çok kolaylıkla katlanmadığı 
ucaklan timdi tatlılaııyor. Bütün 
bu ıebeplerin en bqında İzmir 
Büyük,Halaskarı, en büyük tahas
sürle bugünlerde beldemi! ve pna 
bu mevıinıde kavuımuıtu. ismet 
P6f& Türk lzmirde doğan memle -
ketin a~iz çocuğu ve asil evladı. 

milletin iıtirabını duyan tadan de
ğerli devlet adamı, milli mücade • 
leCleki mühim bizmetlerinle sana 
canıian bağlanan ve seven İzmir 

·-

garp cephesi kumandanı olarak 
bugünlerde ıeni de kucaklamak 
zevkini duymU§tu. 

Konyada gizli 
nüfus 

' Şehrimizin bu bayram günlerin- Konya, 26 (A.A.) _ Konya 
de gene içimizde ve başımızda bu belediyesinde gizli nüfus kaydi 

lunmak lGtfünü lzmirden esirgeme· itlerine olanca ıüratle devam e • 
diğiniz için şükranlanmızı suna • dilmektedir. Birinci defa 4021 · 

rız. ölüm, 3184 doğum, 480 evlenme. 
HükUmet ve milletin yekvücut ikinci temdit tarihi dolayısiyle 25 

alakaıı ile milli iktisadiyatn pek gün sarfında 39 evlenme, 133 do· 
k11a bir zamanda aldığı hız göı - ğum, 48ölüm, şimdiki son kanun .. 
terdiği terakki hamleleri gözleri mucibince yapılan temdit haaebile 
kamaıtıra.cak kadar parlaktır· d .., 4108 

19 evlenme, 3418 ogum, 
Milli ikbıa~ ~avamızda:~~mir ta- ölüm vukuatı kayt ve teıbit edil· 
biatın kendıııne hahıettıgı huıu • . . 

. " . ti 'f inin mııtır. 
si ve istısnaı vazıy: ~ vazı e~ Af _ Antalya hattının 
ne kadar ağır ve muhım oldugunu yon . 
tamamiyle müdriktir. ınşaatı 

lzmir cümhuriyet idaresinin Antalya, 26 (A.A.) - Afyon 
mütfik ve bilgili elinde Türk yur • Antalya hattı intatmın batlama • 
dunun daha çabuk yükselmesine sı münasebetiyle yarın Afyonda 
onun aziz halkının refah ve saa • yapılacak merasime iştirak etmek 
detine Muıtafa Kemal çocuklarına üzere Antalya mebusları, Halkevi 
layık azimle çok çalıımağa ahdet· mümessilleri ve bir çok kimseler 
mittir. kalabalık bir heyet halinde bugün 

lzmirlileı· bunu vantan ve milli Afyona hareket etm;slerdir. 
mukaddes bir borç ~~lmekted~.rl~r. Çeşmeye Yuna? 
Bu itib~rla A'kde?ızın bu ~uhım seyyahları geldı 
sahillerınde Egenın en eskı ve en Çeşme, 26 (A.A.) - Dün öğ-
me•hur pazarında kurulan bey • 1 . S kı d dan Çe!lmeye 

:r k b" . eyın a z a asın :r 
nelmilel bu panayır pa~la ır ıs· motörle ve toplu olarak 40 Yu • 
tikbale mazhar, emsalıız ve ucuz . l . t' lk' gün 

k . - . nanlı gezgın ge mış ır. 1 
T"rk mallarını tanıtma ıçın ıçt- . . d kal k .. "} -

u k .. fit olacak bir mev- kadar şehrımız e ara goru e 
ve ~ıta ço. !"u cek yerleri, ılıcaları gezecekler ve 
cudıyettedır. d" d k d ondan sonra Sakıza dönecekler. 
Not: Ajans, saat or e a ar d' • 
Başvekil Paşanın nutkunu verme- ır. d 11· 
d·w·. · bugu··nkü ~ayımıza yetiş- Trabzon a mua ım 
ıgı ıçın, ... . kt b. 

t. ·d·k me e ı ıreme ı . 

ispanyada sıkı tedbirler 
Madrit, 26 (A.A.) - Hüku • 

met Bask vilayetlerinde fevkala· 
de ihtiyat tedbirleri almaktadır. 
Çünkü ·parlamentocular Bilbao ve 
ya civarında - yeri gizli tutulu· 
yor - bir toplantı yapmağa ha
zırlanmaktadır. Bilbaoya mühim 
polis takviye kuvvetleri gelmiştir . 

Ha pisanede isyan 
Kolejvil (Amerika), 26 (A. 

A.) - Civardaki hapishaneler • 
den birinde İsyan çıkmııtır. Aıi· 
ler, bir çok yerleri ateılemiıler • 
dir. Küçük bir bina yanmı§tır. 

Eyaletin her tarafından polis 
yardımcı kuvvetleri yetitmittir. 

Trabzon, 26 (A.A.) - Bura· 
da yapılan büyük muallim mekte
binin intaatının kontrolü için An
karadan bir heyt gelmi, ve mek· 
tebin vaziyetini ve İn§aat malze· 
mesini kontrole ba,Iamı§tır. 

Yahudiler çıkanbyor • 
Amıterdam, 26 (A.A.) - 932 

senesinde Amsterdama gelerek o· 
rada kalan ecnebilerin en kısa bir 
müddet için Holandadan çıkması 
için poliıçe emir verlimittir. Bun· 
ların ekserisi Alman Yahudisidir. 

Muhafaza teşkilatı 
Ankara, 26 (Hususi) - Güm· 

rük muhafaza tetkilitınm, yeni 
bütçenin müsaadesi nisbetinde 
takviyesi düşünülüyor. Bu sene 
yeniden iki motör alınacaktır. 

Aflkilr / 26 (Hususi) - Orta 
mekteplerle Hıe1t!t ve mualim 

Müs b ka imtihan!nrıDJD 

mekteplerine girecek mecani l y- ı !,:adar talebeler müracaat 
11 taleb nin g1ri imtihanları 31 vesikaiai";Jlı alacaklardır. 
EylUlde yapflaeaktır. Bu suretle han sualleri ~r ımıf meca 
200 kadar talebe alınacaktır. lm· için ayrı ayrı olmak üzere 
tih nl r ir t@k talebeler için letçe tertip edilecek ve müs• 
Türk lmalt (&ctteht tfthii:vetfnde 1.: k •_..J .. 

kalıı rı her vi lÔ. yet m er ezıJJll'5' t.:.ııı 
bulun tt ve Türk soyutttlAn olen- kilet atrafmdan seçilecek &ir fi'. 
lar bu k yt1e dallildir.), li e ~e J •-.A!:I 

yet yapac .ktır. mtihan .. orta mektefjler taHmı-tn mesinin 
rım Vekalet gönderecek, 111 

her aınıf için teıbit ettiği yaı ' .. 1 • ._., 
leyli girmek İ!tiyen er, 11rJDC1P 

hatleri lointt llulunmak, ha ta ve t~dikleri mektep müridiye&İlll 
matül 6ltnAftUlH1 lttsrıl1isinin o1'ta 

'4 tida, hüviyet cti.zdanıt' ııW.ı tahsilini ta.kip eaemiyec~k: k dar 
fakir bu1unmak, iyi ve pek iyi pora. h krü hal mazbatuall 

t.: 1 k recck. sıhat raporl rını - 1111111• 1 derecede Stnıf geçmi§ ou unma , 
zeka11, çalışltanlıir, tavrının iyili· ve yahut belediye doktora. 
ğini mektepten alacağı fotoir<>flr hatayi idaı-e mülisleri 
ve$!ka ileteıbit etmek l~::ımdır. tir. 

Gümrüklerde eşya çıkartmak iç1n yeni biı 
proje hazırlanıyor 

Ankara, 26 (HuıuıO - GUrr- 1 itlerini ikmal ediyor. Sandık 
rükler Vekaleti, gümrüklerden e§· maresinin icap edenlere 

ya ithal ve ihracatı için Y ni bir tevzii hakkında bir layiha 
proje hazırlamaktadır. Projede tanıyor. Proje, meclisin in' 
itlerin daha ziyade basitliği dü • 

h. deki içtimaında müzakere e ~ünülmektedir. Vekalet, in ısar • 
1 le d w r11tL+:"" lar memur1arının ~rıım~ •nn ı~1 . 

smet Paşa Kii Enstitüsü meıunları muaUim olaca 
Ankara, 26 (Huıusi) - lımet lere .hoca olacaklardır. Bu 

Pata enıtitüıüne ilave edilecek le bır kaç ıene sonra kız .._. 
· natlardanu mekteplerinden çıkacakları ,. 

enı ıa k 'h · 
yeni sınıflardan çıkacak olanlar, paya. 1ıönder~~ ı tıyacı e·W•llD"I• 
kız orta ve muallim mektepleri • yacak. Enstıtu, s.anat m • 
ne enstitü sekizden çıkacaklar rini çoğaltacak, hsan, lt.rbıy• 
y_üksek mezun sayılarak enstitü· ruhiyata ehemmiyet ~eril 

Muallimlerin nakilleri 
Ankara, 26 (Huıusi) - Maa· Ankara 26 (Hususi) -

rif Vekaleti, müdürlüklere gön • tiye Vekaletine gelen mal4 
derdiği bir tamimde, ııhhi sebep- göre, içinde bulunduğumuz 
)erden batka hiç bir sebeple mu- kadar memleket muhasebei 

alimlerin diğer mahallere ~aklo • siyelerinin verilmemİf -··--· 
Junmıyacaklarından neticesiz mü- yoktur. Muhuebei husuıiye 
racatlardan ıakmılması bildiril- murları da, bütün devlet m: . ..,_ 
mittir. ları gibi pcıin maat alacaJP""'.', 

Vekalet, diğer bir emirle de dır. 
· mekteplere yeni alınacak talebe- Evkaf 
lerin kabullerinde evraklarının, Ankara, 26 (Huıuıt) ~ , 

tahadetnamelerinin tetkikinde .ih· ı nisa evkaf müdürlüğüne ~yı.t~ 
mal, dikkatsizlik gösteren marıf - · dilen Rahmi Bcv müstafı adM 
çilerin bu fena hareketleri s~ci1 • dilerek yerine Mrğla evkaf " 
lerine i!aret edileceği ve terfi!eri dürü Mustafa Bey, bunun 1 • 
urasmda göz önüne alınacağını Zunguldak müdürü Seınse 

bildirmiıtir. Zonguldak müdürü Ş :: ~ 

ki san Tahıin Bey tayin edilOP"' J Ankarada sıca ar ç h k f ··d·· ·· Tah.11' ora ev ~ mu uru 
Ankara, 26 (Hususi) - An • le Kırklareli müdürü Ali 

karada ıeçenki ıerinlikler değif· s~vl~r becaviı edildiler. 
ti. Sıcaklar yeniden 31.S derece· 1 t p E ti•· ... ~ 

. sme aşa ns nlP. 
ye yükseldı. "d.. 

1 
.. .., .. 

B d. ıkarılan mu ur ugu orsa an ç A k 26 (H .) n ara, uıuıı -
senetler Pa,a Kız enstitüsü müdiirtl i;,.\ 

Ankara, 26 (Hususi) - Bor· Bey tarafından bir müdd~ Jll. 
ıa kotuna dahil bilumum İzmir vekaleten idare edilen Mutlid.;, 
Türk Anonim Su ve lzmir Rıhtım allim Mektebi müdürlüi:r;.., 
ıirketlerinin tahvilleriyle Mudan • Darülitamlar müdürü S 
ya - Bursa demiryolu, Metagom Bey tayin edilmittir. I 
maadin ve kauçuk ve duban Ana- Vekalet emrine afio 
dolu ticareti umumiye Türk ano· Ankara, 26 (Huıuıi) - ~ 
nim !İrketleri hissesenetleri ' bor· zit emniyet müdürii Kamil 
sa karrariyle kottan çıkarrlmıthr. Vekalet emrine alındı. 



müsamere verilecektir. Reami • 
miz, yeni tayyarelerimizden Ka • 
dıköy tayyaresini gösteriyor. 

Dün, ecnebi gazetelerinCl 
birinde okuduğum fıkra bana 
macerayı hatırlattı. 

~ew - Yorkun yakınmdia Ho 
kende oturan bir kadınla iki 

~}'l'icaret muvazenesi daYa..cmu 
~ jlll~k istemiyenle, Türkiy~de -
(ij 1ıntıyazlı şirketler hakkında 
ili: ~re binenler bir taraflı ha -

Macar polisleri eldi ~~~i zabıta tevkif etmiş. .. Se 

mm~m~~':'!Tım'!m""._~"ll!l'"~ıı-...,,:m~~~f• Rişar Rost pul meraklısı. 

U adtın, istismar hakikatinin son 
afaacılarıdır. 
Dü.~i.inüvonım; 
~ lhe T.imes ile M::mche~t.er 
ı...;t~icıa'nm bugün t.enı · ik • 
~, beğemueaikıerinı : a _ Otobüs Biletçilerinin -

en geçiriyorum. kıyafeti 
atJ~.hayaline bile tahammül e- Belediye, otobüı biletçilerinin 

~"'1Yecek bir kabustur. de bir örnek elbiıe ıiymelerini Dün "Çar F erdinand,, vapuru 
·· · d' kararlutırmı•tır. Yakmda ala • ·1 h · · M ı· · ~aı~ • nunüz, onları sevm ıı· - .,. 3' ı e !e rımıze acar po ısıne men-

, v,ııı: i"ın 1 ? Nr kadarlar& emir verilecektir. 23 k' 'l'k b' k f'l 1 • · ~aki neler yapma ryız. 1 e ---.....!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~!!!!!!'!~~~~ı ıup ı§ı ı ır a ı e ge mıthr. 
ı. rlıklara katlanmalıvız? '!!!"' --- • k d' b"' İstanbul polisi namına emniyet 
.ı.ıı " Kendi menfaatimizı, ·en ı unye-
eseıa bu gazetelerin: müdür muavini Hüsnü Bey ken • 
~ · mize göre kuruyoruz. 

----o'---

ı toplamak onda iptila haline ge 

ll ı'li~ mis. Pol Herman, Rişann ka 

~
~ .b~ 1 nı :ı se\"İyor. Kadının kalbi, ik~ 
~ ~·ı keğin ortasında tıptıp edıy 
~ Çünkü ne kocasmı se\ıiyor, ne 

.-+ı• kendini seveni... 

da ıehri gezdikten ıonra, üçüncü 
~ 

Rişar Rost işin farkına \"a 

yor. Arkadaşının karısında g· 
~lduğunu seziyor. Kolleksiyon 
na elzem olan bir pulu almak 
kolleksiyonu tamamlamak i 
de parası yok. 

Teklif ediyor: 
gün İstanbul tubelerini görecek- - Kanını sana satarım. 
lerdir. - Kaça? 

- Bin dolar . 
- Doh'llZ yüz dolar veriri 

tf!.~ erın TürKiyede İmtiyazlı dilerini k&rfılamııtır. 
~ e:ı:r evvelkinden daha iyi, Onlara vereceğimiz cevap ba- 23 kiıilik kafile, hep yüksek ile tamımaktan iftihar duyuyo • 
l~t'! ti~ı Y.3.§tyorlar. 'Aferin Türk - sittir. memurlar, müdürler, ve müfettit· ruz.,, demektedirler. 

Macar zabıtası mensupları: 
"- Şehrinizi gezmek için gel

dik. Bu vesile ile Türk zabıtası - Kabul, al hayırını gör. 
- Hemen alabilir miyim? 

tlbf' hır ticari muvazene kurmak Millet oluyoruz, millet olmak )erden mürekkeptir. Şehrimizde Dün müzeleri ve !ehir ıur1a. 
~ tedbirlere baş vuruyorlar.,, için lazım olan şe~·leri yapıyo • üç gün kalacaklar, iki gün zarfın- rmı gezmişlerdir. 
- 1~eri için ·aekonın nasıl olma- ruz. ----------------------
;nı gelir~ Telaş etmeyiniz, ta biatin ezeli Para yetmedi { Recep Beyin kayın 

~ 'l/\Yela kırmızı fesli bir nazır, olan kanunu ilerliyor. Yürüyor. Kereıtecilerde yapılmakta o • validesi öldü 
~ l3abzali, bir mabeynı", bir Hadhıeler radyo süratiyle ilerli • 

1 
L 

.:'tlla lan ıebze hali için evve ce tanmin 
~ h Ta,·aşi sonra vıılimni ta - yor. edilen iki yüz yirmi bin lira kafi 

,;tnıeden: İmparatorluğun kendini yağma· relmemiıtir. Yeniden elli bin lira 
' - Aman, evvela sefire so • ya veren günleri bir geçmiştir. daha para verilecektir. 
bj ' bakalrm ne der?,, Her geçmiş ancak tarihin malıdır. Halin Teırinievvel nihayetine 

'1Ye SUkallanm yolan bir 53.dra- The Times ile Manehester Gu- kadar bitirilmesine çahıılmalrta • 
~e~ı kapitülasyon etiketli bir ardian bize bu tarihten ne kadar d 

eket bulmak gereliti. uzaklaşmış olduğumuzu hatırla - ır. 
~ • * • tıyorlar. &n kendi hesabıma ee - r· ı:::m::"~::r.::::: 
~ .. hakikati, Ankara kalesin - vindim. Demek ki, doğru yolda - Tayyare cemıgetıne ı 
~~rkiye ufuklarma göre yız. yardım vatan borcuciur 
~rıUğ{hnüz için karşmnz<iaki - Sadri Etem ••11• ·=-------• 

düşüncelerine şa.şmryonız. 

Cümhuriyet Halk F ırkaıı u -
mumi katibi Recep Beyin kayın 

valideleri Şadende Hannr. teda • 
vide bulunduğu Sağlık yurdunda 
evvelki gece fevat etmittir. 

Cenazesi bugür. ıağhk yur • 
dundan kaldırılarak öğle nemazı 
Koca Mustafapaıada Sünbülefen· 
di camiinde kılınacak ve orada 
defnedilecektir. Recep Beyefen
diye ve ailesine ~amimi taz:
yetlerimiiz bildiririz. 

- Derhal. 
Fakat Herman, satışın N 

huzurunda yapılmaamı isti 
:Mesele zabıtaya aksediyor. 
lak zabıtası bu üç kişiyi tev 
ediyor. 

"' .. 
Kumar iptilasc yüzünden, 

türlü ahlaksızlrğr yapanların 
çok maceralannı duymuŞ8'1.l.Il 
dur. Fakat pul kollek!iyon 
tamamlamak için kansını sa 
ilk erkek Pol Herman cenap 
olsa gerek. .. 

Görülüyor ki, para geti 
melhuz olan şeylerde iptila i 

Sellml lzoet 

(Lfttfen uyıfayı ~vlrbtlt) 

DEHRi Efendi Nası 1 Görüvor·ı 

' .... : Dehri Efendi, yazdığım e ·ı ..... 
&nJOIUm ... 

? 
• 

---
. Öyle bir iıim olsun ki, 

hem entereıan, hem orijinal ... 
... Ayni z:ım.rnda mevzu gibil 

isim de boıluğu ifade etsin .•• 

? 

-

... Bana böyle bir isim lazım, 1 Dehri Efendi - Tarifine 
sen ne dersin üıtat?... kılı~aa. "lıtanbul limanı" pek 

1 nasıptir. 



Yanlış bir tetkik 
a,.- (Başmakaleden devam) 
ni zamanda Balkan miıakına im
za koymuş olan diğer devletlerin 
hüanüniyellerine ve dostlukları· 

na karşı da mukabele edilmesini 
isterler. Nasıl ki, Bulgarlar ile 
Yunanlıların hissiyatları ayni 
merkezde olduğu muhakkaktır. 

Balkan misakının mana.sı Balkan 
milletleri arasında entrika siyase
ti yerine namimiyet siyaseti koy • 

makhr. Bulgaristan bu hakikatın 
değişmez olduğuna kanaat ettiği 
gün doğru yolu bulacaktır. An • 
cak o vakit Bulgaristan ile bera-

ber Balkan misakı da tamamlan
mış olacaktır. 

Bulgaristanm selameti komi -
leci denilen gayri mefru kuvvet
leri kaldırmaktır. Gayri meJru 
kuvvetlerin bir memleket için ne 
büyük tehlikeler davet edebile • 
ccğini anlamak için Oımanlılık 
devrini ve idaresini hatırlamak 

kafi gelir. Netekim vaktiyle Bal
kanların Prusyaaı ıayılan Bulga • 

~,!!!!!!~:':;;M;~~~!!!J 
Harbiyenin 

yüzüncü yılı 

Kutlulama hazırlıkları 
devam ediyor 

..... 

Kadınlara yuva kurmayı 
öğreten kadın 

lngiltereden memleketimize gelmek 
üzere yola çıktı, iki üç ay kalacak 

Deyli Ekspreı yazıyor: 
Bir İngiliz kadını, Türkiyeden 

vukubulan davet üzerine, Türk 
kadınlarına yuva kurmak ıanati • 
ni öğretmek üzere yola çıkıyor. 
Yalnız bu İngiliz kadını Türkiye
de ancak iki üç ay kadar kala -
caktır. 

pe ile ıörüttü. Mia şu sözleri söy· 
ledi: 

"Bir milyon altınım olsaydı, 

her İngiliz kızının mektepten çı· 
kınca mimarlık, eşya, renkler, ev 
idareıi hakkında malumat alma· 
ıını, bunların insanlar üzerinde • 
ki teıirlerini öğrenmesini · temin 
için sarfederdim. Türk kızlarına 

Günün .:=:;iyas:!-

lngiltere impar3' 

torluğu eczası ara' 
sında rekabetler 

Bir kaç gün evvel Brit• 
lmparatorluğunun parçala(v 
den olan Avusturalya hükÜ11 

lngiltcrcden gelen panıuk1°\ 
karşı gümrük resmini yüks~lt I 

Avusturalya öteden berı . 
gilterenin, daha doğrusu tn~ 
renin pamuk sanayii meı keı: 
lan Lankşayer'in en büyiik r. 
terilerinden biri olduktan b 
senelerden beri Lanksaver'ill 

~ • d \ 
ınuliı.tmı himaye ve tercih c "~ 
du. Fakat son seneler içinde · 
vusturalyamn içinde panı~~ ~ 
nayii inkişafa başladığı ıçtll ,; 
vustura1ya hükumeti bu s:ı~ 
himaye mecburiyetini hisscttı·f 

Ve onun için lngilteredell\!1 
len pamuk mamulatından ııl 
rüsumu ağırlaştıı·dı. . 

ristanın bugünkü hale gelmesi de 
gene ayni amillerin neticesi de • t 

Harbiye mektebinin yüzüncü 
yıl dönümünün pertembe günü 
öğleden sonra kutlulanacağmı yaz 
mı§bk. Mektebin önündeki tribün 
ile Sipahi ocağı arsasında yapı· 

lan hitabet kürnüsü ve diğer lesi· 
sat hayli ilerlemiştir. Yarın ak· 
§ama kadar bütün hazırlıklar bi • 
tirilmiş olacaktır. 

Çünkü ona göre "İngiltere ka
dınları yuva kum1ak sanatine ta • 
mamiyle biganedirler. Onlar da 
ba~ka)arı gibi bu ıanati öğren • 
mek ihtiyacındadırlar". 

Bu kadın Mis (Grace Cope) 
dir. Kendisi İngiltere Mimarlar 
cemiyeti azasındandır. Bir iki 
hafta sonra Ankaraya gidecek • 
tir. 

öğretmeğe çalııacağım şeylerden 

biri evlerde tabii ve boyanmamıt 
tahtalar kullanmaktır. Çünkü bo· 
yanmamış tahta insanın kafaıına 
iıtirahat verir. Sonra yemek ma • 
ıalarında camdan bardak kullan
mak gerektir. Bunların berraklığı 

Bu yeni gümrük resııı 
Lankşayer ticaretinin mahd111 

kısmını müteessir ettiği bl-ğil midir? 
İtiraf ederiz ki Bulgar hükii • 

mcti güç bir i§in başındadır. Fa
kat buoünkü azim ve gayret ile 
başlanmış olan yolda Jevam e • 
dildikçe her halde muvaffak ola
caktır. Biz Türkler kom§ula~nnı· 
zın felaketlerinden ve istirapla • 
rındnn sevinen insanlar değiJiz. 
Bunun içidir ki, tarki Avrupada 
intizam tesis edebildik. Türk • 
Rus doıtluğu ile Balkan misakı 
bu intizamın en kıymetli teminat
larıdır. Londra misakının mana • 
u da gene odur. 

Bütün cihan şunu iyi bilmeli • 
air ki, Dobrice, Trakya, Make • 
clonya denilen yerler birbirlerin • 
den ayrı §ey]er değildir. Bunla • 

rın hepsi bugün artık bir kül teş· 
kil etmektedir. Netekim ~imdi ar
tık Jarki veya garbi tabirleriyle 
iki Trakya değil, bir tek Trakya 

----o•----
Japon heyeti yola çıktı 

24 Eylülde tehrimizde toplana· 
cak olan beynelmilel parlamento
lar konferaıuına itlirak edecek 
Japon murahhas heyetinin §İmdi
den yola çıktığı haber almmıtlır. 

Japon heyeti İtalya yoluyla ge· 
lecek, Belgratta ayın 16 ıında 
toplanacak olan beynelmilel iktı· 
sat konferansında Japonyayı tem· 
ailen iştirak ettikten sonra lslan· 
bula hareket edecektir. 

.. -

Miı Cope Ankaraya giderken 
ev hayatı hakkında Cezayir, lı
kendilerine, Yafa, Beyrut ve İıtan· 
bul kadınlarına da konferanı ve· 
recektir. 

M. Venizelos, kendisini Yuna
nistana davet etmit ve Yunan ka
dınlarını ev iıtirahati hakkında 

besledikleri gayri ilmi fikir ve le• 
lakkilerden kurtarmaaını rica et• 
mittir. 

Dün bir muharririmiz Miı Co· 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

dimağ üzerinde çok iyi tesir ya • 
par. izaha değer bir nokta da 
rengin ehemmiyetidir. Kadınlar 

kocalarını tetkik ve onların ıev • 
dikleri renkleri kullanmalıdırlar. 

Çünkü bu çeşit renklerin kulla • 
nılması erkeklerin huzur ve iıtira· 
halini arttırır. 

Bütün dünya kadınları, aile o· 
cağının milli hayat için bir temel 
taıı olduğunu bilmelidirler. Aile 
he.yatının temel taşı da evin mut
fağıdır. 

Bir matba~a 
haciz kondu 

bu yerlerin halkı derin bir b 
ı 

., 
cana kapılmış ve Avustu ~\ 
lrnrşı boykotaj tatbikini bıl\ 
şünmüştür. Lankşayer hav:ıl1• , 

ele i!;tihlak olunan gıda m~dd 
rinin m•:hirn bir kısmı k '~ 
ralyadan ithal olunduğu içın 
kot'1j tatbiki A vusturalya iiıt 
de mahsus bir tesir icra ede• 
ti. 

İngilizler böyle bir va~İ) 
A vusturalyayı da ha ileri gıtı 
ğe siirükli,receğini takdir e.~· 
boykotaj işinden vazgeçtl~ 
yeni müzakereler açarak vıızl~. 
tin öniine geçmeği daha milr. 
gördüler. 

T~ •• t '}.l ' "'\,il ..tSuoun n~ ~orey-ı n'1C-Jf; 

elen meselelerin en ileri ~ 
Avusturalya ile yapılacak 
bu miizakerclerdir. 

vardır. Bulgaristan için komşula- insanı aldatan firmalar 
rı ile elele vererek ileriye doğru 

Maarif Vekili Abidin Bey, her 

günkü tetkiklerine devam etmek
tedir. Dün sabah, Devlet Matba· 

asına gilmİf, uzun müddet kalmıf, 
öğleden ıonra, davetli bulunduğu 

Cumartesi gün öğleden sonra, 
beşinci müstantik, yanında bir 
mübatirle lllüstrasyon dö Türki 
mecmuasına. gidip idarehanedeki 
eıyalara haciz koymuttur. Mec· 
muanın basıldığı Zelliç matbaası -
na da ayni suretle haciz konmuş· 
tur. 

Biitün Londra matb~ııt~ 
mühim sütuunlarım bu muı8 
relere tahsis ediyor ve but\1 
iki tarafı da hoşnut edecek s 
te neticelendirilmesini isti~ 

yürümekle o kadar çok faydaları 
vardır ki, çahtkan Bulgar milleti 
hunu· bir kere gördükten sonra 
bir daha ayrılmalarına imkan 
yoktur. 

Mehmet Asım 

Bulgaristanda koza 
mahsulü 

Bulgar ziraat nezaretinin net· 
riyatma göre, Bulgaristanın bu 
ıeneki koza mahsulü 1 .300.000 
kilodur. 

Bunun 700.000 kilosu Bulgar 
ziraat bankası tarafından satın a
hnmıtlır. 300.000 kilosu da hu. 
ıuıi müesseseler tarafından salın 
alınmıştır. 

Bu koza mahsulünün en fazla
sını ve en iyisini veren cenubi 
Bulgaristandır. Bulgar ziraat ban· 
kası, kilo batma beyaz kozaya 
14-33 leva, sarı kozaya 12-31 
leva fiat tesbit etmi§tİr. 

-- c--
Yeni açılacak ilk 

mektepler 
fstanb:.ılda yeniden sekiz ilk 

mektep açılacaktır. 
Bunlar Haydarda, Şitlide. 

Tarabiyada, Kızrltprakta ve Fa · 
tihtedir. 

sana cinnet getirtiyoi 
Beşerin en büyük zaafı da mu

hakkak ki, hırstır. En büyük kuv
Yeti de hırs olduğu gibi. Hırs, bir 
• Ozepun diline benzer. Hem a
erdır, hem tatlıdır; h·ullanmasım 

bilmek gerek. 
Selami izzet 

İstanbul ticarethanelerinde bun
dan bir müddet evvel eşyaların 
üzerindeki firmaların isimleri in
sana yerli malını Avrupa, Avru • 
pa malını yerli gösterecek şekil -
lerde olduğu göze çarpmakta idi. 
Bu işle meşgul olan İstanbul tica
ret odası, bu suretle firma hilesi 
yapan tacirlere, bu hareketin doğ· 
ru olmadığını ve mallara imal e • 
dildiği yerlerin de yazılması in -
zım geldiğini bildirmiştir. 

Bu tavsiye üzerine, imalatha • 
neler, imal etikleri eşyanın üze • 
rine nerede imal olunduğunu rln 
yazmaktadırlar. 

Rauf Hayri Bey kararı 
temyiz etti 

Odesadan memlel<etimize ka
çak lüks e~ya get;rmekten suçlu 
Odcsa baş konsolosu Rauf Hayri 
Bey bir sene mahkumiyete ve 
2372 lira para cezasına mahkum 
olmu~tu. Rauf Hayri Beyin veki
li Adnan Bey bu kararı temyiz 
etmek üzere evrakını tamamla -
mı§ ve alakadar makama vermiş· 
tir. 

- n -

Bağırmak yasak! 
Belediye, gürültü yapanlarla mü

cadeleye devam ediliyor. Son bir 
kaç gün zarfında elJiyi mütecaviz 
satıcı bağırdıkları için yakalan • 

iş Bankası sergiıi açılma merasi -
mine gitmittir. 

Maarif Vekili Bey, dün ıahah
ki faaliyeti hakkında kendiıin· 
den malumat almak istiyen bir 
muharririmize: 

"- Devlet Matbaasının ıslah 

ve tadil edilecek bazı cihetleri 
vardır. Onlarla uğrattım.,, de· 
miştir. 

Öğrendiğimize göre, Vekil 

Bey matbanın idari itlerinde bazı 
yenilikler vücude getirilmesi lav· 
siyelcrinde bulunmuştur. 

Abidin Beyin bugün rasathane· 
ye gitmesi muhtemeldir. 

Yumurtacılar birliği 
Bundan bir müddet evvel yu· 

murtacılar birliği teşekkül etmit 
ve nizamnamesin\ vilayet tasdik 
etmi~ti. 

Yumurtacılar Türkofiste lop • 
lanmıJ!lar ve heyeti idarelerini 

seçmişlerdi. Rösneli Hamdi Bey 

Bu kanuni muameleye sebep, 
bir hakkı telif meselesidir. Şika
yetçi Ali Nuri Bey meslektaşımız· 
dır. 

Ali Nuri Bey, bir kaç sene ev
vel La Republique gazetesinde 
Uu nouveau paradis terrestre ser· 
levhalı bir yazı yazmıştır. Bahs • 
ettiğimiz mecmua, bu yazıyı, me· 
haz gö&termeden ve muharririn 
imzasını koymadan aynen neşret· 
miştir. 

Bunun üzerine Ali Nuri Bey, 
müstantikliğe müracaa~la hakkı le 
lif kanununa dayanarak, mecmua 
aleyhinde kanuni takibat yapıl· 
mumı ıöylemit ve müstantiklik 
derhal mccm\lanm idaresini ve 
basan matbaayı haczaltına almış-
tır. 

Bu, memleketimizde, hakkı te· ı 
lif kanununa dayanarak yapılan 
ilk kanuni takibattır. 

reis seçilmiştir. Çeşme meydanlı gençlerin 

lar. 
A vustural ya hükumeti 

hazırda umu~1i intihabat ile ç 
mıl oldummdan meselenin ° 
::.~ ö' Jl 
ehemmiyetle mevzuu bah!:l-O 
ınasına imkan yok gibidir. 

Ancak bu rekabetin intit:. 
tan sonra halli beklenfln1c 
dir. 

ö.~ 
~ 

Türkiyeden mal alf119 

isti yenler Jı 
Almanyada Türk ticaret 0 ~ 

ama bir çok Alman firmal~rı i 
racaat etmi§ler ve Türkt~i1 
mal almak istediklerini b.1\,,t 
mİ§lerdir. Almak istedikleri 
lar şunlardır: ·fi 

k k . tı 
Yumurta, uru aysı, ~ 

taze meyve, Suriye asfaltı, . ,, 
yapak, zahire, hayvan yen'l11 

1 
pa, pamuk, kuru meyve, J<e 
kendir, fındık içi Almanya1' .. 

''ile•· 
mevadı ihraç etmek istıı 

. dı.ı.' Almanyada Türk Tıcaret o (ı 

l · · eıı müracaat ederek ma ıatıY V . " malarla teması temin etrn1f 
caklardır. --o--- .. . 

B 1 k t 1 1 musameresı ba·nkS~ a ı uz uyan ar Türkiye iş 
Bal k l 1 ı d k am Çeıme meydanı gençler birli· ı 

• uz ayıcı arın a a t - 1 ... •• .. Istanbul şubesinden: 
l d 'd k ld ki b , gı tarafından dun aktam Beyog • l 
arı saat ye ı e apatı ı arı e- · r' 

1 d' 1 'k" l d lu Halkevinde bir müsamere ve • Zafer ve Tayare bayramına ~ e ıyeye yapı an şı ayet er en . . .. . e"1 
mıştır. 

1 
l B 

1 
• rılmıf. Musamerede Baykuı pıye· layan 30 Ağustos 1934 pert 1,~ Geceleri bag"ıranların keten an aşı mışlır. e.edıye halkla te- . 'l M hk . . . . l" b' 1 G• 

• 1_ ' ıı ı e a emeı terıye ısım ı ır günü stanbul, Beyoğlu, d 

h l 1 ı d nd rmacı • ması oı.mıyan ve satış yapmıyan k d' A . . Qı'#' 
e vacı ar ~ s~yyar o.. u .. .. . . . ome ı oynanmıfbr. ynı za· tubelerimızle Kadıköy ve ti 

la:. v~ yemııçıler oldugu gorul .

1 

balık t~zlayıc.ılarm tahdıtten .ı•~ıs· manda birliğin musiki şubesi la • dar ajanslarımızın kapalı b&J (f 
muttur. Bunlar da Y.akalanmak • na edılmelerıne karar vermııtır. rafından da bir alaturka konıer duğunu muhterem alakadatl" 
tadır. verilmittir. mıza arz eyleriz. 

1 
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Olüme Susayan Gönül açılışını kutluluganlar 
Yona halkı namına belediye reiıi 

Hüıeyin, C. H. F. idare reiıi 
Mehmet, Şile Afva Ç. H. F. idare 
reiıi Halil, SivrihiHr C. H. F. rei· 
si Ali. Osmancık kazası C. H. F. Hey· 

ti idare reisi namına Mehmet. Malatya 
C. H. Fırkası idare heyeti reisi Osman 
Hilmi. İğdir C. H. Fırkası idare reiıi 
A. Rıza. Sütçüler nl'hiyesi ha.lkı namı • 
na muhtar Oıman. Karaaiaç C. H. Fır· 
kası idare reiıi Tahir. Çiftlik Artova C. 
H. Fırkası reisi Bitil, Turıutlu Hila • 
liahmer reisi Bahaettin, Gençler Birliği 

- Neden ailıyoraun Peyman? 
d Hıçkırıktan cevap veremiyor • 

u. Doktor: 

d - Sevincinden ağlıyor evli • 
ırn. Senin bat ucunda öyle uzun 

~eceler geçirdi ve bu ıeceleri öyle 
t ork~lu geçirdi, ki timdi ıevinç • 
en aghyor. 

C -Teıekkür ederim Peyman. 
el •eni öpeyim. 
Nesrin Peymanı öptükten ıon· 

ra Rene doktora ıordu: 
- Çok mu ağır hastalandım?. 
-Evet. 
- Hatırlamıyorum. 

):'·-: Düıünme, zihnini yorma .. 
1krınin de vücudun gibi iıtiraha-

te ihtiyacı var. 
- Annem nerede?. 
- Burada. 
- Onu görmeli istiyorum. 
- Gidip çağırayım. Yalnız ben 

Yoklien konuıup yorulma. 
• ArhJC Nesrin annesiyle, baha • 
•ıyle konuıabiliyordu. Doktor he
?ııen odadan fırladı. Dilfirip ha
llnn, Kızı haıtalandı hastalanalı, 
l'ilıünü göstennemiıler, o·daaınm 
e . ...,. 
fıgıne ayak bashrmamıılarch. 
. Kızı yaralanmııtı. Ölüm tehli

lCeıi geçiriyordu. Buna rağmen, o· 
llu odaya bırakmıyorlardı. Kızı · 
~ baımı beklemiyor, ona eliyle 
oaV.amıyordu. 

Bu ne müthit ıatıraptı. . 
Biçare kadıncağız günlerce ve 

~ecelerce uylCuıuz, aç, kimseyle 
konutmadan odaıının kötetinde 
oturuyor ve: "Gel liızmı ıon bir 
defa öp,, diyecekleri me,'um hir 
'nı bekliyordu. 

l>oktor odaya airince dojruldu .. 
"e İnledi: ~· • 

- Kızım? .. Nesrin!.. 
Doktor, Dilfirip h"anımm elini 

t\ıttu: 

lt. 

- Size müjdem var. 
kadın kulaklarına inanamadı. 
-Müjde .. 

- Evet, Neırin tehlikeyi atlat· 

- Onu görecek miyim?. 
- Evet .• 
- Hemen timdi mi?. 
- Hemen tim'di, haydi ieliniz. 
Odaya girince, yaflı gözlerle 1<ı-

1trıa atıldı: 

- Evladım, l>enim bir taneci· ... 
tını •• 

Nearin, annesinin kollarına bü· 
:tülüyor, 1'atını l<ollarına sokuyor: 

- Anne .. Anneciiim, "diyordu. 
Doktor bu heyecanlı anı uzun 

•ürdürme.di. Dilfirip hanıma rica 
~i, o'dadan çıkardı. Artık günde 
11Ci defa, birer çeyrek, Nearini gö· 
te'bi1ece1'ti. 

Birkaç gün sonra Neırin biraz 
~alia iyileıti. Yataktan kalktı. O· 
~&ıtn'da 'dolaıtı. Bir hafta ıonra, 
Dab'çeye in"di. Deniz k~narınClaki 
~l"a.çaya getiriyorlar, ora.da ıaat· 
erce, annesiyle beraber denizi, U• 

lal[ urukları seyrediyordu. 

I . Rı'dvan beyefendi, kızmın iyi· 
ne hal>erini ıo'ğuklianlıhkla kar· 
~ı!adr. için iç~n ıevi?ı_nemi§ değil· 
• 1• Kızını ço1< ıeverdı. Fakat için 
tçin 'de liali. ona hiddetliydi. Yap· 
lıfı feyi bir türlü affedemiyordu. 
.t Nesrin nihayet doktorun koluna 

'Yanmadan yürümeie baı1adı. 
~ O gün Cemil eUerini uğu,tur• 
u. Rıdvan beye: 

-- Ne "denin?. dedi. Bak, ya· 
~ Y~vaı ~~nzine Kan ~e~di .. Bir· 
~ itine 1Cadar eskisi 'kadar aağ .. 
~ Y~ ~l bir JDz olacali •• Ya: 

Yazan: Selfımi İzzet 
kııın zahmetini unutturur. 

- Hayır Cemil.. Kolay kolay u· 

nutturmaz. 
- Yani Nesrini affetmediğini 

mi ima ediyorıun?. 
- Şimdilik etmedim. Bundan 

sonra istediğim gibi bir kız, iste· 
diğim gibi bir kadın olursa .. 

- Gene mi evlendirmeği düıü· 
nüyorsun?. 

- Hem de pek kısa bir zaman· 
da evlenecek .. Feyyaz Bey böyle 
iıtiyor. Onun necabeti ve uluvvü
cenabı karıııında hayranım. 

Doktor hafifçe yüzünü buruı • 
turdu: 

-Yat 
Ve yavaı yavaş uıaklaıtı. Bah· 

çede dolaşan Nesrinin yanma git· 
ti: 

- Nasılsın yavrum!.. Memnurı 
musun?. 

- Memnunum .. ama yoruldum 
Şuraya oturalım mı?. 

-Oturalım. 

Doktor, ne kadar müşkül mev· 
kie düşeceğini bitseydi, derhal 
oturalım demezdi. 

Oturdular. Nesrin doktorun bir 
elini tuttu, öotü, sonra başını o · 
muzuna koydu: 

- Beni ağır .. Çok ağır bir bas· 
talıktan kurtardınız .. Ölüyor mu· 
ıum. Yetiımişsiniz ve beni ölü
mün pençesinden almışsınız. 

- izam etme.. Vaziyetin va· 
himdi. fakat hastalık değildi. 

- Ya neydi?. 

Nesrin ısrar etti: 
- Neye ıöylemiyorsunuz?. 
- Çünkü ne olduğunu ben dr 

bilmiyorum .. 

- Ama yaptınız! 
- Evet, bu ender görülür bir 

hastalıktır •. Gelir .. Geçer .. Bunun 
için bu haıtalığa isim vermediler. 
isimsiz bir hastalık. 

Dok'tor Cemil S"':mıladığmı aıı 
hyordu .. Mendiliyle alnım ıild; 

Nesrin: · r 

- Bunu neden sordum biliyor 
musunuz?. 

- Hayır. 

- Henüz iyileşme.diğimi hisse· 
diyorum da .. 

- Tamamiyle iyileştin. 
- Hayır .. Bazı şeyler var, ki 

düıünüyorum, bir türlü hatırlıya· 
mıyorum. Beynimde bir botluk 
var .. Bir durgunluk var .. 

Doktor buna memnun oldu .. l· 
çinden: 

"isabet,, dedi. 
Nesrin devam etti: 
- Hastalığımın sebebi neydi?. 

NE zaman hastalandım?.. Bilmi· 
yorum.. Arıyorum.. Düşiinüyo • 
rum .. Bulamıyorum ... Ne kadar 
dii~ünsem nafile .. Başım çatlıyor, 
fakat hatırıma gelmiyor. 

- Peki ama düşünmene ne lü· 
zum var? .. 

- Her halde siz buna bir çare 
bulmalmnı~. 

- Ben mi?. 
- Elbette .. Madem ki liatırla· 

mıyorum, bir hastalığım, yeni bir 
derdim var 'demektir. 

- Bu da hastalık değil •. 
- Ama tedavi etmelisiniz .. Ba· 

na hatırlatmıya çalışınız .. 
Doktor Cemil yerin ·dibine geç· 

meye razıydı. 

reiıi Alp Tekin, Umum Ahmetli C. H. 
Fırkası reiıi Ahmet. Elbistan, Efsuı 
Belediye reisi İbrahim, C. H. Fırkası 
Reiıi Vahap. ÇiVJ'il C.H.F. Reiıi Emin, 

Belediye Reiıi Mustafa, Spor Cemiyeti 
Reisi Rıdvan. Muallimler Birliii Reisi 
Oıman. Sandıklı C.H.F. Reisi Mehmet 

Akif. Antep C.H.F. Vjlayet Heyeti Re· 
iıi ve Dr. Abdulkadir. Sıvas C.H.F. 
reisi vekili Hikmet, Boğazlıyan C. H. 

Fırkası reiıi Şakir, Yeıilova Fırka reiıi 
namına Rıza, Sankamıt C. H. F. va be· 
lediye reiıi Dura un, Refahiye C. H. F. 
heyeti idare reiıi Eaat. Sunıurlu bele
diye reiıi Behaettin, C. H. F. Heyeti 
idare reiıi hacı Sadık, Reıadiye aza ha· 
va, muallim Durıun, Muhtar Yuıuf, 

Reıadiye Bereketli nahiyeai C. H. Fır· 
kası reisi Ömer, Yozgat, Haydarbeyli 
nahiyeıi halkı namına C. H. Fırkası 

reisi Oıman. Amaıya C. H. F. reiıi Sıt· 
la. Seferihisar C. H. F. reiıi Akif, bele· 
diye reiıi M. Fahri, Sarayönü nahiyesi 

C. H. F. ve bütün köy ihtiyar meclisleri 
namına Oıman JC.ya, M. Hilmi. Kadı· 
köy C. H. F. ocak heyeti reisi M. Nuri, 

Pınarbaıı köy mubtan namına merkez 
muhtan İsmail, Viranıehir nahiyeıi bü· 
tün halkı namına C. H. F. Reiıi Musa, 
ua Mirza, Bahri, Rifat, hacı Mirza. Pı· 

nar başı kazası halkı namına C. H. F. 
reiıi Taihr. Bornuva C. H. F. nahiye 
reisi Cemal, Gennencik C. H. F. reisi 

Tevfik, Emirdağ kaymakamı vekili Ni· 
yazi, belediye reiıi R. Sım, C. H. F. 
rMd M"411&. Tau..,. C-Uyeti reiıi Ö· 
mer, Hima7eietfal heyeti Omer, Tica• 

ret oda11 müme11ili Haıan, MuaUimJer 
birliği reiıi H. Hüseyin, Beani C. H. 
F. reisi hacı Süleyman, Erzurum C. H. 
F. reiıi Meaut, Gireaun C. H. F. idare 
heyeti reiıi vekili C~mil, Korkuteli Be· 

lediye reiıi A11m, Hilaliahmer reiıi 
Müılim, C. H. F. reiıi Muıtafa, Spor 
klübü reiı-_ Necati, Muila C. H. F. hey· 
eti vekili Cemal, belediye reisi laken • 

der, Halkevi reiıi Cavit. Silivri C. H. 
F. idare heyeti reisi Asnn, Aksaray C. 
H. F. idare hyeeti reiıi Hadi, Çine be
lediye Şakir, kaymakam vekili Rıdvan, 

C. H. F. reiıi Atıf, Kırtehir C. H. F. 
vilayet idare heyeti reisi Mehmet, Kır
ıehir Koıker nahiye müdürü Şevki, E

dincik C. H. F. idare reiai Sabri, Saray• 
köy C. H. F. ve he!ediye reiıi lhıan. 
Bahçe C. H. F. reiıi Oıman, Menemen 

C. H. F. reiıi Kemal, belediye reiıi Ki· 
znn Nonu C. H. F. reiıi Mustafa Mar. 
mara adası C. H. F. reiıiMuatafa, Mer
kez nahiye muhtan Ahmet, Ilıca C. H. 
F. reiıi Hakkı, belediye reiıi Mehmet, 

Uozdoian belediye reiıi lsmail Hakkı 
C. H. F. reiıi M. Hilmi, kaymakam Ha
lil, Kırkağaç C. H. F. reiıi Zühtü, kay· 

makam İsmail Fuat, helediye reiıi Ce
lal, muallimler birliii reisi Alinak, Genç 

lcr birliği reisi lımai) Safa. Dinar C. H. 
F. ve belediye reiııi Ahmet, Güdül C. H. 
F. reiıi namına Hüseyin, Urfa C. H. F. 
Hilmi, Gökıun C. H. F. reisi Me•lut, 
kaymakam Mehmet, helediye reiıi Ha • 

san, Kiliı C. H. F. Kaza idare heyeti 
reiıi Mahmut, Nazilli C. H. F. reiıi Ha· 
lil, Kuyucak belediye reisi Ahmet, Bol· 

dan C. H. F. reiıi Ahmet Tevfik. Nallı· 
han Cavirhan nahiyeıi fırkası Mu
temedi İbrahim, Kırk~reli Kelipolos 
nahiyeıi C. H. F. reisi Baki, Pınarbatı 

Sariz nahiyesi köylüleri namına nahiye 
H. F. reiıi Mehmet, Köyyeri muhtarı 
1 ımllil, aza Mehmet, Yalak Muhtan Ali, 

Bergama C. H. F. reiıi Hamdi. Kemali
ye Fırka reiıi lbrahim, Keıan C. H. F. 
reiıi Hasan, Kemaliye kazasının Asukte 
nahiye F. reiıi Muatafa, köylüler namı

na Sabri Beyler. 

.(Devamı nr) 
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BASIL VE PE.RSEPOLIS SAQAYlıA ~INOA 

DADAvEİS ENDEJ.l 
Tefrika No. 5 • Yazan: ishak Ferdi 

Babil etrafındaki büyük 
ormanlar tutuşturuldu 
D~~· .~~~a uziiktaki ormanların yakılmasını da 

uşunuyor~u, fa~at vahşi hayvanların şehre 
ınmesı korkusu vardı 

(Bardiya) nın karısı vap verdi • Cesur, atılgan ve yakı· 

Muzaffer lran ordusu Mısır se- !ıklı bir erkek. 
ferinden döndüğü zaman, Babilin ı (Libya) hükümdarın hoşuna 
etrafındaki ormanlar ba§tan başa ·gitmişti. 
tutuşturulmuştu. Dara o gece genç kadını ya· 

Kumandan (Bardiya) Babile mndan ayırmamak için, kocaıını 
girerken, muazzam bir ihtifalle da sarayda alıkoydu.. Havuzlu 
kartılanmıştı. Ormanların yandı • salonda eğlenceler tertibini em· 

ğmı görünce, kendisini ve orduyu retti. 
tes'it için hükümdar tarafından Büyük havuzda, Asurilerden 
tertip ettirildiğine zahip olmuştu. ka1?1a bir itiyatla, kol kola. giren 
Halbuki o gün hükümdarın sev· carıyeler suda çıplak yıkanıyor • 
gilisinin aranma mühleti bitmişti. lardı. Havuzun kenarında ıırala • 
Ve hassa kumandanı Taspa or • nan mugnniyeler neşeli şarkılar 
manları tutuşturmıya mecbur ol • söyliyerek hükümdarı ve misafir· 
muıtu. Taspa, sihirbaz (Goma· lerini eğlendiriyorlardı. 
ta) nın oğlunun ormanlarda giz. Hassa kumandam ·Taıpa, hü· 
lendiğine kanidi. h.ümdarm neteıini arttırmak için, 

(Libya) mn kocasını mütemadi-
Mısır ıeferinden dönen lran or· 

duıu kumandanı Bardiya zevce • 
ıiyle beraber doğruca hükümda • 
rın sarayına gitmişti. Dara çok 
meyustu .. Mısır muzafferiyeti ha· 
beri hükümdara ufak bir neşe ! 
le vermemiıti. 

Şehrin etrafını süsliyen güzel 
çamlıklar sabaha kadar alevler 
içinde yandı .. Ve Taspa sabahle· 
yin muhafızlariyle beraber saraya 

eli bot olarak döndü. 
Diri, iki gün ıonra, biraz daha 

uzaktaki ormanların yakılmasını 
da dütünüyordu. Fakat buralar
daki vahşi hayvanların ateşten 

kaçarak şehre inecekleri endişesi· 
le henüz bu işe karar verememiş· 
ti. 

O gün kumandan (Bardiya) 
tekrar karısıyle birlikte hükümda
rı ziyarete gelmişti. 

Dara, o gün, kumandanın karı· 
sına dikkatle baktı.. (Libya) ince 
uzun boylu, uzun kirpikli, kara 
gözlü bir liadmdı. 

Muazffer İran kumandanı o· 
nunla M11rrda evlenmişti. 

(Libya) Mısır Firavununun 
iltica ettiği bir şehirdi. Şehrin 
etrafı yüksek surlarla çevrilmiş -
ti. İran ordusu bu şehri üç ay mu· 
hasaradan ve birçok telefat ver· 
dikten sonra zaptetmiş ve Firavun 
kale önünde yaralı olarak bul
muıtu. Bu kadın o vakit Firo.vu • 
nun yarasını sarıyordu. (Libya) 
Firavunun kendisine ölünceye ka· 

(. 

dar sadakat gösteren yegane ce • 
sur ve vefakar cariyesiydi. 

Muzaffer lran .kumandanı o 
güne kadar evlenmemişti. Kaleyi 
zaptettikten ıonra, Firavunun ca· 
riyeıiyle bu ıehirde izdivaç etti .. 
Ve kar11ına bu şehrin adını verdi. 

Firavun bu sırada kale içinde 
' ölmüştü. Muırda lraniler eline 

geçmiyen hiçbir şehir kalmamış• 
tı. Dira'nın yeğeni Mısır valisi o· 
larak (Menfis) şehrinde oturu~ 

yordu. 
Dara, muzaffer kumandanım 

tebrik ettikten ve yeğeni hakkın· 
da kafi derecede malumat aldık· 
tan ıonra, Mısırlı kadının dikkat· 
le yüzüne baktı: 

- Kocandan memnun musun? 

Genç kadın gülümıiyerek: 

- Çok memnunum - di;v.:e ce• 

yen lafa tutuyor ve genç kadını 
hükümdarla başbaşa bırakıyordu. 

(Libya) nın en sevdiği hay -
vanlardan biri tavus kuıu idi. Fi· 
ravunun sarayında sıcağa taham· 
mül edemiyerek çarçabuk ölen bir 
tavus kuşunun arkasından günler· 
ce ağlıyan Mmr dilberi, şimdi, 

lran saraylarında küme küme do· 
laşan tavusları okşamak fırsahnt 

bulmuştu. 

Dara altın bir kadehle genç ka· 
dına u%attığı iaraptan evvela ken• 
disi bir yudum içti: 

- Ben şarabı çok ıeverim, Lib-
ya! • ~ "'I' 

Babil bağlarının şarabı ne Men· 
f;ste bulunur •. Ne de Tahranda .. 

Genç kadın kadehi hükümda· 
rın elinden aldı ve bir yudumda 
midesine boşalttı. 

- Hakikaten çok nefiı.. Baı 
döndürücü bir kokusu var. 

Dara gülerek sordu: 
- Bütün Mısrr kadınları senin 

gibi güzel midir?. 

- Mısırda çok az güzel çıkar, 
haşmetmcap ! Ben Firavunun ıo· 
nuncu gözdesi idim. 

Dara gittikçe neşeleniyor, mü· 
temadiyen gülüyordu. 

Bir kadeh şarap daha içtikten 
sonra, genç kadının kulağına fı • 
sıldadı: 

- Firavunun senden batka kaç 
rıözdesi vardı?. 

- Kırk sekiz .. 
- Sen kırk doJ<u:zuncuıuytiun 

demek. öyle mi?. 
- Evet .. 
- Kırk sekiz kadın için.de ıe • 

nin kndar cüze!i yok muydu?. 
- Hayır .. Eğer olsaydı, ben 

sonuncusu olamazdım. 
Daı-a yavaşça iğ ildi.. V c Muır 

dilberinin sol omuzundan öptü: 
- Firavunun hakkı ve zevkiıe• 

ilmi varmış.. "' -
••• 

Aradan on gün gecmişti. 
Dara, lcumandan (Bardiya) ya 

lüzumundan fazla iltifat ediyor· 
du. (Bardiya) hemen her gün Ş!'Ü.: 

zel karısıyle beraber saraya gelir, 
ükürndarla b;rlikte vemek yer ve 

birlikte vakit geçirirdi. - · ~, · · 
ı""' ' 
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Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 
9 

{Dünkü nüshadan devam) 
- ikbal Hanımın ayağından 

baıka basacak ayak bulamadın 
mı?. 
Ba§mı acı acı sallayarak: 
- Öf! ... 
- Of cevap değildir ... Cevap 

ver bakayım .• 
- Yahu ne demek istiyorsun?. 
- Hakkın vardı. 
- Dedim ya .... 
- Deyişten deyife fark vardır. 
- Karıcığım başım ağrıyor, ra-

hatsrzım, haydi gidip yatalım. 
- Öyle ya, in1an haksız oldu 

mu, hastayım der, işin içinden çı· 
kar... Bir saattir odada dolaş -
maktan ben de hasta oldum. Ba
şım dönüyor .. 

- Ben gideyim de sen rahat 
rahat otur. 

Obi.ir odaya geçer. Karısı peşi 
sıra gider. 

- Bilir;in ya, ben inatçıllktan 
ho~lanmam. Hele karşımda su • 
rat ederlerse ifrit olurum .... Hak
lı olmak kabahat midir?.. ikbal 
Hanım sarışın olmuf, esmer ol -
muş, benim umurumda bile değil. 
Fakat madem ki sarışındır. Ha
yır eımerdir diye, inat etmene 
mana veremiyorum. 

- Sanıın dedim, hakkm var 
dedim, beni rahat bırak yahu .... 
A.llali rıza.sı için çekil başımdan. 

Bey yemek odasına geçer. Ha· 
npn arkasında.. 

- Y oo.... Terbiyesizliğe ba, • , . 
lama... Sinlrli olmak batka, ba-
tı almnak bqka, terbiyesizlik et
mek rene l>aşıia'dır. 

Bey mutbağa _geçer. Hanm1 
arkasm.'da. 

- ETkek dediğin surat etmez, 
kafa tutmaz. Blr an hiddetlenir, 
ionra geçer..... Meıela Mehmet 
glbl 
• - Şu an<la ona hak verdim. 

- Ne dedin?... Ne demek is -
llJ.oraun yani 7. 

- Bir fey demedim, bir 'ey 
demek istemedim... Rica ederim 
h~l rahat brrak. 

Yan taraftaki küçült odaya ka
çar. Kansı arkasıılda. 

- Mehmet kanımı tokatla..dı 
dlfe ona hak veriyoraun öyle mi? 
YQQ. ıen de mi onun yaptıtmı 
ya:p&ca]uın?... Sen gözünü iyi aç 

ta, Yoz\lme iyi bak.... Alimallah 
rBzlerini oyarım. Ben Hatice "de
ğHim .... Yanağım uzatır. Vur ba -
ka1Pft !. Vur da göreyim ıeni.. .. 
Kafdll' elini. Bey usuletle iter 
:Yunana.... Zor biraz ... 

- Kvıcıtmı dikkat et, parma
lm ıöztSme airdi. 

- Bıre1C elimi.... Şimdj yan
gın Yar, ntil var, imdat, can kur
taran yo1C mu <ifye 1>almnm. 

- Konuturken ell;rinle konuı-
ma .... 

- lk\;al Hanım •arı!ın diye be· 
nl (fl§vmeğe kalktın... Hele bir 
tecrü1je et ı>a.1Caymı... Tecrübe 
et .... 

- Şimdi çrldıraoağmı !. 
Bey birinci 'Kafa çı'kar. Hanrm 

arKasın'da. 
- Sen Cle karısını döven erkek-

- henzofyorsun... Beni döv l>ıı-
a:_ ' .. ynn .. 

Bey ikinci kata çıkar. Hanım 

arKssınaa. 

Yazan: Selimi izzet 

- Elini sürsene göreyim .. Şöy· 
le parmağının ucuyla dokun .. 

Yılııı gtçea güolırl 
Tılın kalın ~!inleri 

3.:ı4 

!31 
13,4 

3,;ıı 

232 
133 

.................. Yazan: Maurice Leb/anc 
-8-

- Katiyen şüpheye mahal Junması lazımdı .. 
Bey üçüncü kata çıkar. Hanım __ 

11 
arkasında. R A D--y O _ IJ-

- İkbal Hanım sarışındır, sa- ....!!.::==========;;::;;=--:.!.::;; 

yok. Destere yerleri ayandır ve Bu sözleri uzun bir sükut takiP. 
çok tazedir. etti. M. c!' Averni'nin otoritetl 

Roland dedi ki: dinli yenlere hürmet telkin etırıİ' 
rışındır, sarııındır... Parmağınla 
dokun bakayım ... 

Bey tavan arasrna çıkar. Ha
mın m·kasmda. 

- Burada yalnızız. Kimse gör
mez. Şahit yok. Haydi bakayım, 
elini kaldır da vur. 

- Hanım beni deli edeceksin .. 
Sus ... 

- Sarışındır diyorum sana. 
- Bir ... iki ... 
~ Sa.rııındır, ııarı,ındır, sarı

şındır. 

- Üç!. 
- Sarıfındır. 
- AL!!! ... 
Kansına bir to~at atar. 
Bir an kendisi de şaşalar. Ha -

mm ağlamağa başlar. Bey mah· 
cup bir tavurla: 

- Karıcığım, çok affedenin ... 
- Hayır kocacığım, ben ıenin 

canmı sıktım. Sen beni affet .. 
Şimdi gözümün önüne geliyor. 
Ben yanılıyor, beyhude yere inat 
ediyordum. ikbal Hanım esmer
dir. Onu Behice Hanımla. karı,
tırdnn, Kus1:ı-uma bakma. 

N ..:TiCE 
Tokat sesiyle kiracılar uyandı. 

Tavan arası çöküyor sandılar. 
Hepsi kalkm19lar, kapılarının eti
ğinde durr.luşlar, ~ol kola tavan 
arasından inen kan kocaya. bakı
yorlar. Bu bakışlar, sanki ıunu 
demek istiyor: 

"Ne çocuk şey bunlar. Ne de 
çok sevişiyorlar.... Sanki odaları 
yokmuf... Kedi gibi damlarda 
geziyorlar. 

SON 

Tepebafı Belediye Babçetinde 

ŞEHiR TIY A TROSU 
San'atkirları tarafından 

Perıemhe akt••ı '''~"~"' Bılt4i.,ni 
uat 2ı.3o da ŞehirTU.iatttoıu 

~~ı~~ ııınıııııı~ıı 

11\\~!!. l 
3 Perde 

Büyük operet 

Nakili : 1. Galip . 
Beıteliyen: H. Ferit 
Yaimurlu hayada temıillet 

kışlak aabede. 
Beıiktaş, Şiıli, lıtanbul ciheti 

tram•ayları temin edilmittir. 

Ankara Hanımlarına 
tsmet Paşa kız enstitüsün

den diplomalı Fahire ve Sa.adıet 
Hannnlar 'Ankara.da teni.ha -
nelerini açtılar. İyi ve zevki -
nizce giyinmek, bunun için, 
ne kumaş, ne para Kaybetme· 
m·ek istiyorsanız Fahire Ham
mm modanın bütün incelikle -
rini milli zevkimizle anlaştır-
makta.ki ihtisasından istifade 
etmelisiniz. 

Terzihanenin levhasını 'Aa
liye Sarayı ta.rafuidan Işrkla.r 
caadesine haktıl(mız zaman 
göreceksiniz. 

Bu gün 

lSTA .. "IJBUL: 
18,30 Fran11zca derı. 19 Operatör Do• 

~·ent Klzmı t1mall Bey tarafmdan kon1e-
rans. 19.!0 TUrk mU8ikl neırtyatı: (Ekrem, 
Ruıen, C"vdet, kemani Cevdet, Şeref, tb. 
ralıirn Beyler ve Vecihe, Belma Bannn. 
lar). %1,20 Ajanı ve borsa haberleri. 21,SO 
Stüdyn orkeıtrur, hafif mmıllı:l. 

2~3 Khz. VARŞOVA, 1!145 m. 
20,40 Pll.k - l\luıahabe. 21,12 Bant 

musikL 21,40 Haberler. 22,12 Orkestra. 
ı2,40 Piyano konıerl. t8,10 Umumf hal')l 
hahrıtlarr. 28,2.S Do.nı muıiklsl. 

8%8 Khz. BOKREŞ, 36t m. 
ıs - ı.s GUndllz neırlyatt. 19 Haber. 

ler. 19,0S Radyo orkeıtraın. 20 'Unlversle. 
20,15 radyo orkeıtrasmm devamı. 21 Kon
reranı. :iı.1s Kua.rt~t oda muslkl!ll. • :n,4.5 
Fennt mUbahue. %2 Ruııı earkılan ve mu• 
ılklsl. 22,SO Vlyolon'!el. %S Hl\berJpr. 2S,SO 
Kahveban emoslkJıl (n11ldl). 

Khz. PRAG, 470 m. 
ıı,so (lstanbnl) lıllr,11 '8rk mmllı:Jııln· 

dPn mtlrekkep neşriyat. :!2 Saat ayan. 
22 orkestra muılktsf. 2S Saat ayan - Ha. 
btorler. :!S,Hl PJA.k - Haberler. 

M!i Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,45 SJp.n moslkhıl. 21,50 Ba.berler. 

22,10 RaytA>rtn idaresinde opera orkestruı. 
2S,SO Danı muılktıl. 2-l ~alon orkestraııı. 

!192 Khıo:. VtvANA, M7 m... 
:!0,10 Mnıahabe. 20,:!l'i Holzer radyo 

orkeetrasr. 21,SO ;\lnsahabE-. 22 Orkestra 
kon~rl (kuıu1:et). 

GN'e ICon~rt. 
2~.so Haberlc-r. 23,50 

- Hemşirem bir haftadan be- bulunuyordu. Bütün söyledik]eri· 
Tİ her gün ve ayni saatte kayığı nin hakikate yakın olduğu hisse ' 
almağa gidiyordu. Demek olu - diliyordu. Tezatlara ve imkao • 
yor ki, kız kardeşimi öldürenin sızhklara rağmen kati hakikat 0 

• 

bundan haberi vardı ve herşeyi larak kabul ediliyordu. . 
hazırlamış bulunuyor<Ju. Baş müfettiş Guso "Oranijerı,, 

Raul 'başını salladı: köşkü önüne dikilmiş, hakikate" 
- Hadisenin zannettiğiniz açık olan kapıyı tetkik ediyor, nıtı' 

tarzda vukubulmuş olduğu fik - murlar yavaş sesle birbirleriyle 
rinde değiJim. Katilin, hemşire - konuşuyor ve Rolı.d da sesiz<:e 
nizin gerdanlığını çalabilmek i - ağlıyordu. Felisiyen Şarl ise kib 
çin onu suya atmasına ne lüzum Rolanda, kah M. d' Averni'ye b•' 
var? Ansızın hücum, su kenarın - kıyordu. 
da iki üç saniyelik bir boğuşma Sükfıtu bozan M. d' Averni ol• 
ve ondan sonra da kaçmak tama- du: 
men kifayet ederdi. - Siz, istintak hakimi bey, rne' 

istintak hakimi büyük bir ala- selenin karışık olduğunu söyledi· 
ka. ile sordu: · niz. Evet, nisbet kabul etmiyect~ 

- Şu halde sizin fikrinize gö- kadar karışıktır. işte bu gibi h;' 
re bu çirkin tuzağı kuran bir baş- diseler karşısındadır ki ben, gör• 
kasıdır? düklerimden ve anladıklarımda11 

- Öyle zannederim. şüphe eder ve hakikatin muayyeı1 
- Pekala bu kimdir ve bu tu· bir hatta girmesini temin için gör-

zağ, niçin kurmu,tur? düklerimi sadeleştirmek cihetine 
- Bilmiyorum. meylederim. Hayatta böyle mub' 
M. Ruselen hafifçe gülümse · telf hadiselerin ayni zamanda bit' 

meden kendini alamadı ve: birine karışması vaki değildir. B" 
(i;I''• a i e • o a Kil~ - Mesele karşıyor, dedi. Bu kabil değildir. Kader, haileleri 

takdirde katiller ikidir. Bunlar • bu suretle bir arada toplamakl' 
dan biri taarrlmüden katıl tertibatı eğlenmek itiyadında değildir. T&' 
yapmıştır. ikincisi de hu tertibat· savvur ediniz: On iki saat zarfıtı' 
ıan tesadüfen istifade eden hakiki da bir tuzak, bir boğulma, bi.t 

ı 
' l 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, felcfon: 22925 ~ 

t--~~~~~~~~~~-~ 

lzmir ve Mersin 
sür'at yolu 

ı ~· ıcatil .. Fal<a bu RatH tiaHçeye~ne- •' batma, bir hırsızlık, bir ölüm, ikit• 
reden girmiş olabilir ve nerede ölüm ile neticelendirilmek maks•' 
gizleniyordu?.. dile yapılmış ve ölüm ile netice • 

RauJ, a.mca Gaverel'in oturdu- Ienmesi kabil bulunmuş olan dab• 
ğu "Oranjeri" köşkünü parmaği- iki tuzak! Bütün bunlar karmaka.• 
le göstererek: rışık, hayvanca, abes ve gayrf 

S d k d vapuru 31 
8 1 Z& e Aftuıtos 

Cuma gilnü saat 11 de Sirke. 

ci nbtımmdan kalkarak doğru iz • 
mir, Antalya, Menine gidecek. Dö
nil§te bunlara ilaveten Alanya, Kül
lük, Çanakkaleye uğrayacaktır. 

Mu<Olaımym 1f olu 
C:umzı ~rmuıtau tenezzüh 

coverlcri . 

Cumarteıi ıününden maada her 
gün Mudanya yoluna Tophane nh
tınundan bir vapur kalkar. Cuma 
Armutlu tenezzüh seferlerini ya
pan vapur 1stanbuldan saat 8,30 
da, diğer postalar 9,30 da kalkar
lar. Tenezzüh postası ayni gün Ar 
mutludan 16,30 da döner. 

Cümhuriyet Halk Fırkası İs -
tan bul vilayet merkezinden: 

Menemende Ayyddız tepesin
de t&f yapııı bitınif olan Kubilay 
abideainin bronz figür dökümü 
25 - 8 • 934 Cumartesi batlıyarak 
on rün sürümü eksiltmeye çıka -
rilmıttır. Eksiltme kapalı zarf 
yolu ile yapılacaktır. Zarflar Ey· 
lulün beşinci günü saat on beşte 
C. H. F. İstanbul vilayeti idare 
heyeti merkezinde açılacaktır. 
Figürün maketi lstanbulda Cer • 
rahpaıada Bulgurpalastadır. Ek
siltmeye girmek istiyenler fenni 
tartname ile mukaveleyi okumak 
için Cumadan başka her gün sa -
at dokuzdan on sekize kadar ls
tanbulda Cümhuriyet Halk Frr -
kaıı İstanbul viliyet idare heye • 

tine baı vurula.bilir 

d l E d - bıJ - Orada! de i. insani ıey er... vet, ogrusu, 
- Şu köşkte mi? Kabil değil. ka.darı f azladll' "e bütün bunla' 

Bakınız, köşkün bütün kapıları ve rın sebebi ne? 
pencerelei·i sımsıkı kapah bulunu· - Bütün bunların sebebi ne 1 
yor ve bundan maada kapakları - İşte ben de bunun için birbi· 
var. rine karışmış bulunan bu hadiseler 

Raul kayitaizce ceva.p verdi: arasında, bunların bir kısmını bit 
- Pencerelerin ve kapıJarm ka- tarafa, diğer kısmım da diğer bit 

pakları var, fakat hepsi sımsıkı tarafa. ayıran bir çizgi olup olınl'• 
kapalı değil.. dığını valhasd, aallı budaklı bit 

- Öyle mi? tek mesele yerine, tesadüf eseri <Y 

- Kapılardan biri, §U en sağda lan bir noktada birbirine karışJt1lt 
bulunanı ve ayni zamanda hem iki tabii hadise olup olmadığırı1 

kapı, hem de pencere olanı kapalı soruyorum. Eğer keyfiyet bı.I 
değil. Bunun her iki kanadı içeri· merkezde ise iki hadisenin birbi· 
den zorla açıldıktan sonra hafifçe rine karıştığı temas noktası b1.1• 
kapanmış. Gidip görünüz müfet· lunduktan sonra vaziyet aydın • 
tiş bey.. lanmağa ba,Iar. 

- Kö~kün . sokağa bakan ön M. Ruselen gülümsiyerek: 
cephesindeki kaµısından gırmıı - Oh, oh, dedi, hayal sahası~ 
olduğuna şüphe yok. giriyoruz. Dayandığınız bir delilı· 

- Uydurma anahtarları vardı. niz var mı? 
demek? - Hiç bir delilim yok, fakat i•" 

- Hiç ıüphesi~.. pat itibariy1e bazan deliller maıı· 
- Ve bu yeri Matmazel Gave· tıktan daha az ispat kuvvetini h•" 

rel'i hem gözlemek, hem de icabın izdirler. 
da ona hücum etmek için intihap M. d' Averni sustu. herkes dii• 
etmiştir. Çok garip! ıünceye dalnııftı. "Klematit,, kö!· 

- istintak hakimi bey, benim künün arkasında duran bir otoıt1°• 
kendime mahsus bir fikrim vardır. bil gürültüsü işitilmişti. Roland 

d 
J. 

Fakat M. Filip Gaverelin önme- amcau M. Gavereli karşılamag 
sini beklemek lazım:. Dün Matu ko,tu. Her ikisi birlikte cenaıe
mazel Roland kendisini telgrafla nin bulunduğu salona gittiler. But' 
hadiseden haberdar ettiğinden, dan sonra da M. Gaverel tahkil<a.t 
Kan'dan dönecektir. Orada oğ • memurlarının yanma geldi. Hi" 
lunun yanında istirahatte bulu - dise, bir kaç sözle, kendisine arı• 
nuyordu. Her dakika gelmesi latıldı. Raul d' Averni, M. Ga~ere· 
bekleniyor. Öyle değil mi Matma· le köşkünün açık duran kapısı_, 
zel? · gösterip dedi ki: 

Roland cevap olarak: .. c.. 

- Evet, dedi, ~imdi burada bu· '(Devamı var): 

1 
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Milli bir •• • • 
muessesemızın onuncu yılı 

• 
sergısı dün merasimle açıldı • iş Bankasının 

.. <Bq taratJ linci ayıfad&) 
~, 1500 kitiyi bulan davetli • 
~ı' Çay, pasta, limonata ikram 
"Q} d· ı. 

!>aba eaat 16 buçuk vardı ki, 
~l ve mebus beylerden mühim 

ta.ını ıelmitlerdi. 
~ Önıce ~lenler araamda, Nafia 
'4ciı; Ali, lktıat Vekili Celil, 
~Vekili Abidin 0.yler sö • 

du. 
.\Jni Matte, Büyük Millet 
~ ikinci reisi Huan, Gazi 

Mel>mu Kbç Ali, Boz· 
alt Meı...u Salih, Ardahan Me-
~.Nuri, Si.,... Mebulu Rasim, 
~l Mebmu Yafıs Beyler 
~iler. 

tok .urmeden, Büyük Millet 
~liai reisi Klmn p..._ da tef • 
"l etti. . 

ltt Sa.t tam 17 de, bütün aavetli-
toplanmıt ve Ga!atuaray 
~ .... ı...u ı.e-ı, hemen 

ônime rad,o ehizeei Jiomnut 
~ .. ldir.üden, Siirt Meham .e lt 
~ idare mecliei •seam • 
~ M&tımut Bey Bmk•mn tari • 
~ ilerleyi§ aaftıalarmı, kazan .. 
dıtı itDnat derece.ini ...e Bankayı 
~ Cümhurreiai Gazi Haz· 
~ irpt ifaretlerini anla • ._bir :nahık eöyledi. 
t· ~ Bey . nutbna ıöyle 
~: 
1., S&JPar deler, Hanımefendi-

, Be,efendiler, 
T&rJd,e it BamHI, bugün, on 
~ bitirdi. Ba millt ~ 
~ IDelD.leket he.aıbma, millt ik • 
~- ir4ip.fı tıe.ebn-_pek eni· 

t, teaaiz, verimli ve faydalı ha -

~- -.e tefebbG-lerle dolu olan 
b.....~ 11lın baJrllllUIU timdi hep 
~ katlutıyorm. 

.. Tihk yurdunda bqanlmıt her 
~k tetebbüs, ortaya konmu§ 
~ IMiyük eMI' kartzunda; az • 

'-lıı., ümidin, muvaffakiyetin, 
...ıuı kudretin bitmez, tükenmez 
\ta. b,_ğı olan Büyük Gaziyi 
~ bir say11 ve .ev(İ ile an· 
~ olmaz. Kaldı ki, Bmıbyı 

ve ona iN imıi veren Gazi-
1' 'bizzat kendisidir. Bu .ebeple; 
~ığı aziz yurdun iyiliti için 
"' ıraillt müesae.e,i )Watan, ko • 
~ alaka ve takdiıfeıiyle o • 
.... )e1atan sevgili Da.,hmmn:a 
"- derimaygılannuzı 8UDlllak i · 
~ ha ..-ileden ietifade ediyo • 
"'-· Gaaterdifi yübelc emniyet 
)t 1° ·nc1 .. f . nan aayeaı e mueaıe1eye e-
tiıli aıafanakiyetler kazaıidı • 
~Türk milletine minnetlerimi· 
~l ::ı_ ] _2_ • • 

' 1'"'1'&n anınızı arzetm~ ıstı • 
>ol'\ız. 

Burada huzurlariyle hepimizi 
~endiren Büyük Millet Mec· 
... l'eiai Kizım Pata Hazretleri • 
"-, ~I beyefendilere n Lütün 
~ere bilhuaa tetekkür ede-

···· 
1 At.ir.adımız, asıl mal sahibi o
l,.~ 1"ürk milletine heaap verir • 
~ n.ziyetleri, hakikatleri ol • 
~gibi izah etmektir. Şunu da 
""-.ıtırlunalı ki, büyük mali bir 
~eıa.e.e hiç bir zaman tek bir 
~in, tek bir sebebin tesiriyle 
F~az, Y.il]aelemez. Muvaf • 
~ için birçok amillerin, bir
" tartlamı ayni zamanda bir a
~l. gelmesi lazımdır. Hars ha -
'rııda.n, haysiyet telakkisi ha · 

ından, ticaret ahlakı bakı • 
~an cılız hir muhitte ~er han

ltıali bir müessesenin tutulma • 

Sergiden iki gUzel görUnUt 
smıa ihtimal var mı? Hele malt lip çatacaimı daha evvel sezdi Bugüne kadar hiç bir vatandq 
pol:itikaamda istikrar olmıyan, si- Ye ona söre tedbirlerini vaktinde bankaya inandığı için aldanma
yul ve idari sahalardaki kredisi aldı. yeni bayat tutlannm do .. dı. Bundan ötürü de bütün tasar· 
çürük bir memlekette böyle bir ğurduta yeni Yaziyetleri; e9ki ruflannı it Bankası ile yapıyor. 
müeuaenin emniyet verici bir telakkilerle defi), hali bazmn za. Bankanın idaresi halkın ditin • 
yükaeliı arzetmeaine imkin olur naretıerine uyan yeni bir zihni .. den, tırağmdan arttırdığı bu ta-
mu? yetle mütalea etti. Gerek banka, aarruflanm, en mukaddeı bi.~ ~ · ı 

Hük6metin - millt müeaeee- muamelelerinde, ıerek ıirittiği ma.nıet ıibi korumayı her mula • 
ler hakkında olduğu gibi - Tür· baairet ve ihtiyatı; daima ön saf· haza.dan üstün tutmaktadır. Bu 
kiye it Bankası hakkrnda hiç bir ta bulundurdu. Nizami ihtiyat pa· sebepledir ki, metin karar ve yar· 
zaman esirgemediği candan ali· rdumı, sermayesi miktarma çı • dımı ile en verimli sanayi itlerine 
ka ve yardımı - sırası selmit • karmağı ülkü edindi. Dünyanın sanayi programının tahakkuku • 
ken - derin bir minnetle tekrar en kunetli ve büyük bankalan; na iflirak etmekteyiz. Türkiyeyi 
anmak isterim.... mevduatlannmı yüme kaçım ih • milli aanayiini kunnağa icbar e • 

Burada bankanın ilk kunılU! tiyat olarak aaklıyOTlaraa, it Ban· den siyasi ve iktisadi zaruTetleri 
gününe ait değerli bir hatıraY.I katı da - memleketin ve geçir • kim bilmez. Davamız basittir: 
anmadan geçemiyeceğim: diğimiz günlerin hususi bazı tart· Memleketimizi ham maddeci • 

Tam on yıl evvel, bu günde i· lanm da gözeterek bu niabeti da- likten, müstemleke iktisadından 
di. it Bankası; (250) bin lira gi- lia ıenit bir derecede muhafaza kurtarmak istiyoruz. Onun yeri • 
bi küçük bir para ile ·ite hafla etti. Buhran Clolayısiyle, Anado • ne milli ahenkli bir iktısat siıte
mıftı. Ayni günün alqamı; Gazi lunan ticaret merkezlerindeki ta• mi kuımak kararındayız. Bu ga -
Hazretlerinin huzurlarında, sof • cirlerimizi, muhtemel zararlar • me vannak için, milletçe bir 
ralarmda bulanmalda bahtiyar dan korumak için ameli tedbir ~eri iktisadi kalkınma savqına 
oJmuıtuk. Bu tetebJriieün müs - aldı. Memleketin menfaatlerini girmi§ bulunuyoruz. Bu savqta, 
takbel mavaffmyetine herke. • daima müeaeeenıin kazancmdan memleketin milli, iktisadi ve mil
len zi~e inanmıt ve onu sezmiı üetün tuttu. Gitjıtiği en basit ti · li tetekkülleri _ kudretine göre 
.,. ~ olaa Sefın. ~ve ._ıt •,IMJl'l~t~i daima naife almıılardır. Memleket it -
Mahmut Cel&I Beyefenıdi~ "' ~i •• ~i bir •• - İerinde danna ön aafta çahpna -
Bankanm idare meclisine seçilen viyedeıı mütalea etti. Türk ban • ğı tiar edinen müeHesemize de, 
arkad-qlarma verdikleri canlı di- k~ıliimı ilk defa olarak, Al • devletin sanayi programma da 
rektif hala kulaklanmızda çınlı· manya ve Mnır ıibi hariç mem- vazifeler verilmiştir. 
yor: Ieketlerde temsil dmek ıerefini Banka, bu vazifelerin en güç, 

- "Sermayenin azlığına ha· aldı. Hasılı hiç bir kazanç dütün- en mühim kısnnlarını şimdiden 
karak cesaretiniz kırılma.sın... ce.i ona milli iktisat ve milli talıakkuk ettirmiş, müıbet neti -
Böyle müeueseler için en kuv • menfaat icaplarını unutturmadı.. celerini almıt bulunuyoruz. Ka -
vetli sermaye; zeki, dikkat, if • Bankanın, f&tDUY&n bir takip fik- lan kısnnlannı da tam zamanın .. 
fettir. Telmik ve metodik çalıt • riyle yürüttüiü bu dikkat, ve cid- da bqlamak için her ti,irlü ted •• 
maaım bilmektit'. Bu kanaatle ite diyet politibıı mükifataız kal • birleri almlfbr. Hesaplannda, 
sanlmız, behemehal muvaffak o- madı: Hariçte kazandığı itibar hazırlıklarında, çok dikkatli ve 
lursunuz .... Bu it de muvaffak ol· dahilde kazandığı derecenin de çok hassas olduğu için, bu güne 
mayı, eğer ıahai bir izzeti nefis üıtüne çıktı. MüeMeSede Çalııan kadar ririıtiği bütün tetebbüsle • 
meselesinden daha ileri, milli bir it Bankacmı muhitinde idealist rinde hiç yanılmadı. Hepsinden 
gurur, milli bir izzeti nefis mese· bir tip olarak yqadı. Üzerine al- yüz aklığıile çıktı. 
lesi yaparsanız çalıpn:ak için, he- driı iıi, ücretli bir memur gibi de Bazı memleketlerde sinai is • 
definize ul&f!D&k ve daha yübel- iil de bir mal sahibi sibi candan tihsal fazlası vardır. Sınai mah. 
mek için muhtaç olduğumuz ate· beniımedi. ıulleri maliyet fiatinden daha a· 
Jİ, enerjiyi bol bol yüreklerinizde Memleketin yakın, uzak ıağı bir fialla satmak mecburiye· 
bUlacaksmız !" hangi yerinde oluna olaun iten • ti vardır. Böyle memleketlerde 

Gazinin yarattığı bir müeue • diıine ftrllen nzifeye, vatan va- mali müeueselerin büyük mik • 
senin ida.re mesuliyetini, Büyilt zifesine kotar ıib7, seferi>crlik yasta sanayi hareketlerine iftira .. 
Şefin ve hakiki mal ıahibi olan vazifesine icahet eder gibi, canla, ki, onlar için bir kuvvet sebebi 
temi% hallmnızm vekilleri sıfatiy- bqla sanldı. Gazisinin direkti- olmaz. Halbuki Türkiyede vazi • 
le omuzlarına alanlar, bu direktif finden ayn1madı, Ba.nkaamm · yet öyle değildir. Biz, memleket
haricinde, 'bafka türlü hareket e- lanetini sağlam, muntazam, bir çe smai istihsal faaliyetlerimiz • 
dd>ilir miydi? yürüyüıte mınaffakİyetli netice • d: muvazeneli hareket ediyoruz. 

Hannnefendiler, Beyefendi • )ere erittirilmesini, milli bir izze- fttihaal ile istihlak arasında bir 

ı ti nefis meselesi bildi. ahenk kuruyonız. Esasen memle-er. 
it Bankuı, on yıllık çahflll& lı Bankasında, bu millet oca- ketin sanayi programında ihti • 

hayatında, teknik bankacrbiuı ğmda canla, bqla feragatla ça - yaçtan fazla istihsal etmek, bu 
bütün icaplannı yaptı. Büyük, kü· lıp.n bu değerli ideaHst vatan ço- fazlayı hariçte satmak gibi -
çük her nevi iılerinde hayale, Ü· culdarına, genç memurlarmuza ta.birini af buyuran - müteaddi 
mide değil, hesaba ve realit.elere buradan aayııız minnet ve tak • ıbir dütünce hakim değildir ... De
dayandı. lapekilisyondan, ıspe • diTler... mek lci, sınai istihaali.tımız için 
külitif itlerden asabi bir nrar ile Hanımefendiler, Beyefendi • tabii ve dahili bir mahreç, bir 
daima kaçındı. Doğduğu sene, ler... iç pazan daima mevcuttur. Bu 
memleketin kredi ihtiyacı, son Bankamn milli tuarruf ve maruzatnnda - teknik esaslar 

b "ht" dahilinde çah,an - sanayi. saha· derecesini bulmu,tu, u 1' ıyacı memleketin sanayi programına İ! 
az zamanda tatml·n ettı'. Ana • b k d tu..,,.;;... 1 sına dökülen sermayenin sağlam tiraki a ımın an •• M6.. yo u, 
dolunun ticaret merkezlerinde ıu· bir kaç sözle olsun, anlatmazsam, ve emniyette bulunduğunu gös • 

heler açarak kredi. 11·ya••t"mı· t-- .f . im D termit oluyoruz. 
~ ... " vazı emı yapmış ıayı am. e • 

ıi ve tevzin etti. Yerlqtiği muhit- min de arzettim: Bankanın alakadar olduğu 
lerde it hacmini arttırdı. Faiz Halkın bu banka;"a, kendi mü· maden servetlerinin nominal kıyw 
nisbetlerini normal hadlere indir- euesesine hudutsuz bir imanı metlerine nisbetle asıl hakiki de
di. Fena ve mütkül günlerin ge • vardır. Bu itimat yersiz değildir: ğerlerinin bir k~ defa yüksek ol· 

duğunu sadece hatırlatmakla i.Ji. • 
'f d ... . ,, tı a ecegım ... 

Siirt Mebusu Mahmut Bey, 
bundan sonra, dinleyicilerin 
"aahnnı daha fazla suiistimal el· 

miyeceğini, knaca izahına çalıt • 
tığı hakikatlerin ,imdi içeride ra·. 
rakamlı, niıbetli, mukayeseli o • 
larak, daha müsbet, daha canlı 
bir ıekilde görüleceğini" söyledi 
ve sergiyi, hükiimet namına llru
sat Vekili Mahmut Celil Beyin 
açacağını bildirdi. 

BJ1 sırada ıu sözleri söylemit-
tir: 

" O Mahmut Celil Beyefendi 
ki, bundan tamam on yıl ev • 
vel, Büyijk Gaziden aldıiı emir 
ve llJıam üzerine bankanın umu
mi müdürü sıfa.tiyle müeauenia 
bafına geçti. Temiz, ciddi ve ted· 
birli idareaiyle onu yülmeltti. Bu
günkü haline getirdi.!' 

Sergi kapuırun kurdelisı ke • 
silmesi anında kna bir iltifat aaii
nesi geçti. lktnat Vekili Celil 
Bey, mackaaı Büyük Millet Mecli· 
ıi reisi Ki.zmı. Pataya vermek is· 
tedi. Kazım Pata Mahmut Celil 
Beyi teıvik ederek, kurdeli. Mali
mut Celil Bey tarafından tam a&• 

at 17 buçukta ke.ildi. 
Sonra, sergiyi kısa bir ZUIW> 

da büyük bir bilği, ve anlayıı e-. 
seri olarak meydana koyan Sal.:· 
hattin Refik Beyin kılavuzlu al • 
tında, davetliler gezdirilımefe 
batlandı. 

Önce, bankanın on yıllık bir 
tarihçesini yapan etı cazip pav • 
yonlardan birine airildi. BOyGli 
Millet Meclisi reiai Kizım Pqa, 
vekil ve mebua beyler fe.kaJi.. 
de mütehuais oldular. · 

Sonra sırayla tuarruf, teker 
i§, ipek it, Yün İf, sigorta, kömür 
it ili.h .. pavyonlan dolqılmııtır. 

Sergi gezildikten sonra, Ki. • 
zmı Pata Hazretlerine, ihtisasla
rını soran bir muharririmiz, de • 
ğerli Meclis reisimizden öz Türk
çe ıu cevabı almııtır: 

"lş Bankasr, değerinin, eşi ou
lunrnıyan yüksek verimli bir ku • 
nımdur". 

Muharririmiz, -bunun anim 
dan lktısat Vekilinin dütünceai • 
ni sormut, Vekil Bey: 

''Paşa Hazretlerinin bu teınitı 
hislerine ve Y,iiks'ek takdirlerine 
teşekkür ederim" denüştir. 

Bundan sonra davetliler büf~ 
ye çağmlmı,tır. 

Sergi bugünden itibaren her .. 
kese açık bulundurulecaktır. · 

Davetlilere it Bankasmm o'il 
senelik çaltımaaını g&teren birer 
kitap ta dağıtılmıtbr. 

lskenderiyeye Heroin 
getirenler 

, lskenderiyeye eroin kaçırmak· 
tan suçlu olan Marmara oteli sa• 
bibi Remzi Efendi ve cürüm ar • 
kadaıları ıekizinci ihtiıas mah • 
kemesinde muhakeme edilmiıler 
ve mahkum olmutlardır. 

Remzi Efendi bir sene hapse 
ve 1437 lira para cezasma, Mar
mara oteli katibi Fehmi Ef. ve es· 
kici llya Efendi alb e;y hapse Ye 
800 lira para cezuına, kaçakçılı· 
ğı ihbar eden hamal Ziya Efendi 
de ayni cezaya mahkUnı olmu9, 
fakat ihbar ettiğinden, mUhake • 
mesinde de doğruyu söylediğin •· 
den cezası yarıya indirilmiıtir. 



..... 

n· Türkiye: Sabah, 
taf ak, doğuş memleketi 

Holandada çıkan De telegraf gazetesi "Gazinin 
memleketinde,, başlıklı mühi bir makale neşretti 

Hollandada çıkan De Telegraf ı almış, fakat ancak - harp son _ 
gazetesinin 5 Ağustos 1 ~3~ tarih- rası deAvlet teşekküllerinin için _ 
li nüshasında memleketımız hak- .

1 

de yegane olarak - Garp devlet
kında aşağıdaki başmakale inti - }erinden para almamıştır. Gazi 
şar etmi§tir, naklediyoruz; bu Tiirkiyesi, on bir seneye yakın 
makalenin başlığı şudur: mevcudiyetinde Avrupa, yahut 

{Yeni Türkiye: Sabah, §afak, Amerika sermaye pazaıından 
tulu memleketi; yarının <la en i - tek bir istikraz yapmamıştır. 
leri memleketi olacaktır.) Şuda dikkate şayandır ki, ye-

Farzediniz ki, bu sene harice ni milli devlet, sabık Osmanlı 
bir tatil seyahati yaptınız ve bu lmparatorluğunun rubu asırlık 
seyahat sizi zengin bir tabiate bir miicadelede mağlUbiyetinden 
ve meraklı şeylerle karşıla§tn· -- doğmuş ve kendisjnin 760 bin ki
dıktan başka yabancı bir millete lometre murabbaı tutan ülkesi ' 
mensup insanlarla da sıkı bir te- o imparatorluk ülkesinin ancak 
masa getirdi. Şimdi bu seyahat - dörtte birini teşkil edebilmekte 
ten döndünüz ve dostlarınıza te - iken Revisionist değildir. O ken
hassiis ve intibalarınızı bildiri - di ülkesinde ayni cinsten toplu, 
yorsunuz, bir nikbinlik banyosu müttehit Ye ıniitecanis bir varlık 
içinde garkolduğunuzu söyliyor - içindedir Ye ken<li hudutlaıından 
sunuz. Bu dostlar size inanacak- tamamen memnundur. Artık hiç 
lar mı? Ve daha ziyade, şiipheH. bfr kimse onun bu hudutlarına 

hiraz da nahoş ve istihzalı bir göz dikip bir münazaa çıkara -
tarzda gülmiyecekler mi? Hal bu· maz. O, yani yeni milli Türk;ye 
ki, biz, Yeni Türkiyenin, Meriç Balkanlar, Arabistan ve ilah .. gi
ile Fırat ve Akdenizle ;Karadeıfiz bi kaybettiklerinden vazgeçmek 
arasında bulunan ve Gazi Musta- ve saıfmazar etmekle ve bir 1rre
fa Kemal Paşa'mn şahsında tim- clenta tanınmamakla kalmamış -

Hariciye vekili
mizin beyanatı 

lHa:ı tnrafı ı lncl aayıfada) 

Balkan misakı bu telakkiye ta
mamen uygundur. 

Vekil Bey Yugoslavya ve o -
nun büyük bir siyasisi olan kralı 
hakkında takdirkar beyanatta 
bulunmuş, Bulgaristanın da, en 
büyük menfaati, komşulariyle 
teşriki mesaide bulacağı kanaati
ni izhar etmiştir. 

Muharririn Bulgaristan, Yu -
goslavya ile bir taraflı mukare -
net teminine ve bu memleketi 
Balkan misakını imzalamış bazı 

memleketlerden ayırmağa çalış • 
tığı intibamı vei"mİyor mu? Sua
line Tevfik Rüştü Bey demiştir 

ki: 

"Madem ki, misakı imzalıyan
lar arasında menfaat ayniyeti 
vardır. Birisiyle mukarenet oto -
matik surette diğerleriyle de mu
karenete varacaktır. Akitlerin a

rasını bozmağa matuf her teşeb -
büs faydasız olacaktır. 

Hariciye Vekilimiz bu beya -
natında Türkiyenin sadece sulh, 
emniyet ve muahedelerle kurulu 
nizamın muhafazası arzusunda 
bulunduğu hususunda bilhassa is
rar etmiştir . 

salini gördiiğünüz ve bu ınemle - tır, ayni zamanda ecnebi ırktan Maslak yolunda iki kaza 
ketin büyük bir kısmında seya - olan, ecnebi kültür ve ecnebi e -
hatle hakikaten iyi tesirli ve fe - mellere sahip bulunan ve Osman- Biri evelki gece diğeri dün sabah 

ilk gününde 
ikinciliği 

birinciliği Yunanlılar, 
Yugoslavlar aldı. 

Zağrep, 26 (A.A.) - Bugün 
saat 15,20 de Zağrep stadyumun -
da 18 bin seyirci huzurunda be -
şind Balkan alimpiyadı mutantan 
surette açlmıştır. 

Merasimde kral namına cene -
ral Dohriç. hükümet namına terbi· 
yei bedeniye nazırı M. Ancolino
viç ile ticaret nazırı M. Dimitro
viç, bütün konsoloslar ve diğer bir 
çok zevat hazır bulunmuştur. Çok 
muntazam bir surette cereyan e -
den ve çolc alkışlanan geçit res
minden sonra yemin edilmiş ve mü 
sabakalara başlanmıştır. 

Müsabakaların neticeleri şun -
}ardır: 

Yüz metre final: 1 - Yugos -
lav Bauer, 2 - Yunan Lambru. 
3 - Romanyalı Kovacı. 

Türk atletleri eliminasyon mü
sabakalarında hc.riçte kalarak fi
nale iştirak edememişlerdir . 

800 m. 1 - Yunan Georgako -
puloı, 2 - Yugoslav Nikhazi, 3-
Yunan Passi, 

Disk atma: 1 - Yunan Silos , 
2- Romanyalı Ledoviç, 3 - Bul
gar Gançcf, 4 - Yugoslav Klout, 
5- Türk Veysi. 

Bu müsabakada iki yeni rekor 
tesisi olunmuştur. Birinci gelen 
Yunanlı 48 M. 54 ile yeni Balkan 
rekoru kurmuş ve beşinci gelen 
Veyııi de -tl M. 'l:S-'lle 1en1 T".----

kiyc rekoru tesis etmiştir. 
10.000 M. 1 - Yunanlı Kirya-

Yüksek atlama: 1 - Yugosl•f' 
yalı Buratoviç, 2 - Yunanlı rJ~ll' 
tikas, 3 - Türk Haydar, 

Cirit alma: 1- Yunanlı }-l~t: 
Yani, 2 - Yunanlı Papagior~1~ 
3 -Yugoslav Kovaçiç, 4 - 'f ıı 
Karakaş. 

4 x 100 bayrak yarışı: 
1 -Yugoslav, 2 -Yunl\tlı 3-; 

Romanya, 4 Bulgar, 5-Arııa\111 

6 - Türk takımları. 
Müsabakaların bu ilk güniİ ııİ '. 

hayetinde yapılan tasnifte 111eıı1. 
leketlerin aldıkları sayılar şöyle 
dir: 

yıı' 
1 - Yunanistan 56, 2 -

goslavya 45, 3 - Romanya ~ 
4 - Bulgaristan 12, 5 -Tür~ıs' 
10, 6 - Arnavutluk 2 sayı. 

Müsabakalara eylülün birİıııJ 
cumartesi ve ikinci pazar günle 
devam olunacaktır. 

Yugoslav takımı Leh 111111
1 

takımını yendi 
Belgrat, 26 (A.A.) - Buf ,,. 

Belgrat stadyumunda Yugo5 
milli takımiyle Lehistan milli tJV 
mı arasında beynelmi1el bir futlıD' 
müsabakası yapılmış ve Yugoıl1; 
milli takımı bu müsabakayı 4/ 
kazanm1ştır. 

Harkof'ta berabere kaldı; 

rahlık verici bir nikbinlik banyo- Jı İmparatorluğunda daimi bir olmak üzere Maslak younda iki 
su aldık. Binaenaleyh, şimdi size niza ve ihtilfıf mevzuu ve harp otomobil kazası olmuştur. Birinci 
Kemalist Türkiyeye yaptığnmz tehlikesi ve binaeanaleyh bir za- kaza Zincirlikuyu ve Maslak jan
seyahat hakkında malumat vere- af teşldl etmiş olan büfün 0 vasi darına karakolları arasında vuku
ceğiz. Fakat bu izahatımla cami - yerlerin ana yurttan ayrılmasını, bulmuştur. Tepebaşında Odori a
lerin, antika harabelerin ve Bae- ağır bir yükt'Cn kurtuluşun verdi_ partımanmda oturan Vangel E
dleker'in tarif ettiği müzelerin ği bir memnuniyet ve ferahlıkla fendi, dün gece saat 23 te Büyük
tasvjrinden, yahut uydurma ma - karşılamış Ye bu memnuniyetini dereden lstanbula gelmek üzere 
ceralaıın hikayesinden ziyade, gizlememiştir. Bu his ve fikirde 724 numara ı o omobiline annesı, 
genç Türk devletinde, Türk mil - Türkler müşterektir. l\fiJletin i • babası, kız kardeşi ile birlikte bin 
letinin hakiki hayat ve mahiyeti- çinden herkes size şöyle söyler: miş ve yola çıkmıştır. Otomobil 
ni si'.ze anlatmağı arzu ediyoruz. "Modern bir Türk devleti 'ırur- Maslak jandarma karakolunu kides. 2 - Yunanlı Arvanidis, 3 
Bu suretle sizleri de hakikaten mak için bizim daha bir asıra ih- geçtikten sonra Şişliye doğru sü- - Romanyalı Manea. 

naraov, zo (A.A.J - Hat1' 
maçı bugün yapıldı. Bir bire be~ 
bere kaldık. Bu akŞam Odesır 
gidiyoruz. Ve ayın 30 unda ,,, 

"'il' purla lstanbula h<lreket edecd 

bir "Nikbinlik banyosu" ndan ge- tiyacımız vardır. Devlet içinde ratle gelirken karşıdan gelen bir -----------... ----------
çirmiş oluruz. ecnebi unsurlar bu kuıuluşu im - otomobille çarpışmamak için bir 27 A""" t Muharrirlerİmİt 

Şimdi evvelenıirde - münte - kansız yapaı·lar. Biz bir kanş ec- manevra yaparken otomobili bir gUS OS 
şir ve anlaşılması kolay bazı se - nebi toprağı istemeyiz, nerede ağaca çarptırmıştır. Otomobilin _. ıaaş taratı 1 tncl sayıfaaa> şerefine Zİ yaf et 
heplere istinat eden - üç yanlı~ kaldı ki, koloni isfiyelim. Fakat ön kısmı tamamen parçalanmış oııt Birinci ordu düşmanı takip e· Moskova, 26 (A.A.) - ~ 
fikri hep birden ret ve tekzip et- biz 16 - 17 milyon nüfusumuzla ve devrilmiştir. Vangel efendi ile el' 

}
Ak diyordu. Sekizinci fırka 17,30 da muharrirleri kongresine iştirak 

meliyiz. Bu hatalı fikir ve te a - yeni Türk vatannnrzın her karış annesi Madam Meomera, hemşi • ıf Afyona girdi. Birinci kolordu mek üzere buraya gelen Türk J1' 
kiler şunlardır: toprağım istilfı ve müstemleke resi Efter muhtelif yerlerinden "" t-dı fırkaları. Balmahmut - Ayvalı harrirleri F aih Rıfkı ve Yal'".'·~ 

1) Bugu''nki.i Türkiyenin giıya hn'S ve heveslerine kaı'ŞI - miite- yaralanmışlardır. Babalarına bir il' hattından geçen i:Hşmanm ikinci Kadi Beyler şerefine dün bü1 
Asyalı bir diktatörlük devleti ol- caviz düşman kim olursa ol - şey olmamıştır. o.J mevzilerine girdi. bir ziyafet verilmiş, yüksek r 
duğu, sun - müdafaaya amadeyiz. İkinci kaza dün sabah Büyük- il 

S .. a · k l d A 1 B muharrir ve edipleri, hariciye 
2) Türkiye Ciimhuriyeti Hü - Devlet sistemi bakımından kı- dere - lstinye,yolunda yedide Ke- uv rı 0 or usu yva ı, eş- f 

d 
k. Ak h" K" ··k k" miserliği erkanı ve Türk ve So 

kUmetinin, 1932 ilk teşrinin e saca ve tarihi cihetlere girişmek- feli köyde fidanlık bahçesi önle- ımse, çeşe ır ve uçu 
0

i b .. .1 . h bıl' ,. k · · · · taka! · d" G b "t yet mat uat mumessı erı azır 
hükfımet mer ezmı Boğazıçm - sizin yalnrz: Hakikat~n haıiku - rinde olmuştur. Trifos isminde mm arına gır ı. ar a gı -
deki büyük lstanbuldan Anado - Iade büyük ve mühim öir millet birisbin idaresindeki hususi oto- mek istiyen düşmanı atlı hücum - lunmuştur. •...11 l 1 d d d Bu münasebetle çok sa111w 
lunun yüksek stepleri ortasındaki şefi, bir kumandan ve devlet a - mobil yanlış bir manevra netice- ara ur ur u. ,_.ıı 'k A k ı-ı t kl f nutuklarteati edilmis ve Yal'"' 
l.füçiı n araya naı.\ eme· e damı olan Musta a Kemal Paşa'- sinde devrilmiş, içinde bulunan Piyade fırkalarımız Toklusivri- · _ .. ıı· iYi.., k te A k 

1 
d · Kadri Bey büyük bir alaka uy ... 

5 
... ya as n vrupaya ve açı· nm nüfuzu atın a yem Türkiye- Madam Marina ile Kolani ve Tri- sini tazyık ve Banaz istikametini ııt· 

k d 
.. a··~·· dıran uzun bir rapor okumu~t 

denize ar asını on ugu nin bünye ve nizamını temelin - fos otomobilin altında kalmışlar- tehdit ederek düşmanın piyade fır 
K ta f

'lh kik Hasbillal üç sat devam etmişti'· ... 
3) - ı mızın ı a a en cdFkxicmancakzr; ,Iür,uı1 dır. Madamların ikisi de muhtel' kasını yerinde tuttu, ve Goben is- ~ 

güzel şehri olan - lstanbulu gö - den nasıl değiştirildiğini ve salta- yerlerinden yaralanarak ltalyan tikametine hareket etti. ikinci or· Matbaamıza gelen eserler: 
ren bir kimsenin yalnız bu görü- nat ve hilafet .. gibi her ikisi de hastanesine kaldırılmışlardır. du • Kazuçuran tepesini tekrar ........................... : ........................ •:" 

şü ile gfıya Türkiyeyi tanıdığı tamamen Şarklı bir rejim mes - ---ou•u• uıa--•ım·--·-·- zaptederek ilerlemeğe başladı. Halk bilgisi haberleri e( 

zan ve zehabı. netleıi olan müesseselerin tama - met merkezi olarak seçllmiş ol - Altıncı kolordu Dedesivrisini Halkevi taraf mdan her ay J1 

Bu fikirlerin hepsinin tama - miyle laik bir halk devleti olan duğu anlaşılır. Btma rağmen şüp- ve Korliç mevzilerini zaptetli. Bu redilmekte olan "Halk bilgi~İ tı'. 
men yanlıs olduğunu beyan ede · Cümhur.iyete mevkilerini terke hesizdir ki, eski z.a,fer hatıraları ordumuzun karşısında kalan düş _ berleri" mecmuasının 39 uncıı ~ 
ıiz. nasıl icbar edildiklerini hatırlat - yeni Türkiyenin hükumet merke- man kuvvetleri tahammül edemi- yısı: l[likmet, Turhan, Mehfll~t 

Kezalik eski zamanın muay - mak isterim. Sağlam temeller ü - zini 1stanbulda alıkoyabiliroi. yerek ricata mecbın oldu. Eskişe- Halit, Talat Miimtaz. Vııf1
1 

yen mefhumlaıımn da ortadan zerinde hakkiyl~ inkişaf ve terak- Her ne kadar lstanbulun vaziye - hir mıntakası karşısındakPüçüncü Mehmet, Enver, Vahit LUtfi se~ 
kalkmış olduğunu kaydetmeli - ki etmekte olan bu cumhul'iyetin ti şimdi yabancı tesirlerle değiş - kolordumuz da ta&rruzlariyle düş- lerin ve Aliye Muazzez Hanıfll~ 
yiz. Bu kalJilden (Hasta adanı) Avrupa kıatsmc)aki arazisi yal- miş dahi olsa hükumet merkezi manı yerinde bağladı Kocaeli gru- makaleleriyle intişar etıni~t•', 
(Babıali), (Jon Türkler) ve hat- mz iki milyon nüfusu ihtiva işaret edilen hatıralarla oraya bumuz da tö.arruzlarına devam et- Her kitapçı ve müvezzide bulıJ 
ta (Şark) mefhumlarının medlil· etıı1ekte oluı> Asvadaki arazı"_ bagwlı kalabilirdi. Fakat veni · D .ı .ı tı. üşman Dumluprnardan geçen nur. 
fü bugu··n artık yoktur. (Hasta a- sı"n1·n nu"fusu da 13 ile 15 mı'lyon Türki'.'C eski fetih ve istilfı tari - ·· .. .. .. .. -::n•· ............................................ :: - ·' uç.uncu mudaf aa mevzıınde top • :: • ....... ;······ .. : .. :·· .. ••• .. •· .............. . 
dam) afiyet bulmamış ve niha - arasındadır. Bu suretle meınleke- hine dayanıp kalmak istemiyor. lanmagw a ral , :: Sanayıcı: 

1 
.. ,.. O . d B ::: ışıyorau. .. "-fi 

yet ö muşı.ur. nun yerın e genç tin baslıca kuvveti tabiatiyle As- u hal böyle milliyetçi bir devk•t ~~ Cumhuriyet bayramındr. r 
bir adam vardır, vakıa bu genç yada bulunuyor. Fakat böyle ol - için son derece dikkate şayan lıir ehemmiyette bir aralık hadise'" ~~ kara :eni s~~gi e~i~de açılac:~ 
.adam fakirdir, bütçesi daha he - ınakla beraber yapılan yenilikler keyfiyettir. olarak mekteplerde bile ikinci ~~ snnayı sergısıne ıştırak etın 
nüz mütevazidir. Fakat sıhhat Ye \'e ı·efoıı11laı·la ıneınleket gı'ı'nden Yenı" Tu·· k" d k' t 'l .. fi" b. "f d" s· dide ~ . r ·ıye e o es ı an 1 plana atılmıştır. Uzağı göriir lıir g şere ı ır vazı e ır. _ını 

indegisi harikuladedir. Bu genç güne daha fazla Avrupalılaşmak- tamanu~le unutulmamakla bera -ı idare altında bu millet bütün H yerini ayırt. 
adam, Garbın her şeyi ile alaka- tadır. Bu sebeple ve buna ilave - ber yedı asırlık Osmanlı hakimi- varlığı ile dikkate şayan bir tarz- i~ Mim lktrsat ve Tasartıl 
oar o~muş, Garbın hiiti.in ilim ve ten de tabii sevkulceyş mülaha - yet devresi, Türk milletinin z11 - da tamamiyle jstikbale dönmü'? _ ğ Cemiyeti __J 

fennini ve kültürel varlıklarını zalar ile Ankaramn niçin hükfı - hur ve inkişa.fmda "Tali derecei tür. ::::::.:::::::::::::ıc:ıe:c:ımnmcc.:&::.-:=~ 
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Dünkü Çocuğa 
Dair Notlar .. 

't ~olivud, '•ffu.W.. - Ceki Kupa, 

Nişanlanınca•• 
yerinde sayılamaz. Gerçi onunla ilk defa 
film çewiren ba komiktir, ama, çocaiun 
artistlik kabiliyeti daha evv•l bir çok 

kiti tarafından sezihniı ve kendisine 
aan'at hayatmda yer verilmesi için bir
az hü)'Ümelİ beldenilmiıti. Yani :rinni 
ayhk çocuiun bir kaç yaı büyümeai • 

Dört yqmdayken, de Şarlo batkaluı • 
nm IÖyleyipne bakarak, 1"a çoeukla a
likadar olmut. onu bir filmi için çekip 
almrıtır. Dolayııiyle, keıif yolundaki 
aözleri mübaJatalıcbr! 

Yirmi aylık çocuk mu?. Yakanda 
böyle dedik •• Evet, yirmi aylık!.. Ço
cuk, daha yirmi aybkken Nevyorkta 
sahneye çdanıt. o yafta temayülünü 

belli etmittir• 

Nevyorkta, yukarı Brodveycle, "Ri· 
venayd,, tiyatroaunda babası aabne Ü· 

zerinde rol yapıyordu. Anaızm, seyirci
lerin aai taraftaki kulise dofnı bakarak 
aülittiilderinin farkına vardı. Bqmı 

Olıi Viqle nitanlancb 1 Sıcak dalp • 
~ tesiri albnda bitaplafU Holivud 
~ aenç yıldız Doroti Delle yq
fa~_ Meri Dreılerin hinı,irini kısa 
~ takip eden ölümlerinden acı 
~~!lar, ezici bir tesir albnda kal • 
~ Ark.undan 1"a halteri clu7un • 
~ ı..... aıcajın vereliii hitapbktan, 
....... kederin getirdiji aiırbktan ailkin
~ Her yerdı hararetli konuımalar 
Ilı..! dı. Hararetli münalrafalar, ... lıter- ı 
~ dedikodular, diyelim. Hep 1"a ı 
--yzg etrafında! 

Tobi Vlng Ve Cekl Kugan çevireli ve minimini yavrusunun aende
liyerek keneliaine doiru yijrii6üiünü, 
ha arada kollariyle, ayaklariyle danı 
hareketleri yapbfnu sörerek, ppnlı .. 
O ıec:e, annesi çocaiu tiyatroya setir-

..._ Dotruaunu iıteneniz, 1"a nipnlan· 
~ l.irçok yıldız tanfmdan kı~ • 
~ brpıandı. Bu laabnçlıfı duyan
~ Na, iradın yıldalar!.. Gerp 
.... yıldızlardan hurluıda "lıpan • 
,.... selen Y-.'mltt filminde çok mu • 
~ olan yeni yıldızı.rdan Tom 
~lltai, Bu Aftfm mavi sözlü ve anim-
~ yıldızı ele seçiremedilderine 

'iı; ~ üziildüler, ama url laıbnç • 
l'Ceki Kugaru T obi Vinıe kapbran 

lcbzlar dayda. Olll1m ı1 ..,.. 
..__ l.a İp böyle dütündüfü, dedi • 
~un cereyan tarzından anlatılı • 
hl'! 

raat aelinen yılcbzlardancbr. Onan U• 
yatta eti olmak,.. Ba, Wr cak Jl)chz 
için idealdi. Şa llipnlammya rajmea, 
bili da ı.öyle oldujam inanabilininiz. 
Busün nipnlandılar, yarm evlenir • 
ler .... Obür sün de bofUD'lar. Ba, Ho
livudda bir birletmeclirt aonlannm 
böyle olmuı, tabü haldir!. Senelerce 
beraber yqryan, anm ve ...._ olan 
Meri Pikfordla Dualu F erbanks lııile, 

nihayet ayrıldıktan ıonra! 

Ceki Kusanla Tobi Y°IDI', buıün 
Holivudda hemen herkeain sözleri ü • 
zerine çevrilen iki yılcbzcbr. Bu vesile 
ile dünkü küçük Celd Kupnm un•,,. 
at hayatma dair berkea bilctijini ala • 
tıyor. Bu aracla f11 komik Şarlo "nama· 
diğerle,, Çarli Çaplin de var. Tplri 

.... ,.. .. 
ita noktadan onun haldunda anlatıla • 
cak teY pek okadar bulunamıyor! 

Ceki Kusan, 1914 Mnesi IOllhaha· 
Naıd krıkanmaıınlar? daha dünkü nda Loı Anjeleıte doimuıtur. BüJii)r 
~ ainema san'abnm meıhur çocuk n H bin koptuiu aenede.. Babau aktör 
~'!8' timdi tam yirmi yqmda ya· dür-: Annesi revü danMzü... lkiai de 
L - Wr delibnb!. Hem yalapld: & _.......!t- R dan -ı-:·lerdir 

qlamaklı oluyorum. Çocuk büyiidü 
elemek! .. Evlenme çafına sinfi demek! .. 
ş. halele 'ben?. o ~ .... blU ..... 
anda elinden tutan ben, yqlaıuyorum.. 
Yqlandrm bile!.,. 

Şarlonun böyle babaettiii Ceki Ku
pa, bundan on aene evvel, yani on ya. 
pncla iken Avrupada turneye çdmuı , 

ha arrada Vi:rana:ra da aitmit. Ol'UllU 

pek MVlllİftİ.. Şimdi de bala11 aeyaha • 
tini Awupada aeçirmeii düıiiaiiyor. 
Seyahat müddetiain Wr kıamnu da, Vi-

yanada ıeçİnneti muhtemeldir. Awupa
cla, eaki doatu Şarlo ile kartdatma•• 
ihtimali de kuvvetlidir. Acaba ha ko
mik, onu nitanbaiyle birlikte karıısın-

mit. anneai oyuna hazırlandığı sırada 
çocuk locadan kuliı arasına ıeçmİf ve 
aabnede babaanu rol yapıı vaziyetinde 
sörmüı, ıöz kamatbncr ıırk Ye yüzler· 
ce Hyİrcİnİn bakıp adımlamu dmdura· 
mamııb! 

Zeki Wr adam olan babası, derhal ço
cuiu kuc:aima aldı, seyircilere tanıtb 
ve onunla konuıtü .. Babasının sualleri
ne çocuiun vercliii cevaplar, ae)'İrcİ • 
lerin pek hoıuna sitti, sevimli çocuk 
daha yirmi aylıkken sürekli surette al

kqlancht •• 

lıte daha o zamandan, Holivud 
,.,,.~t·ıtı.-!lll" ..,........ • .._ ....... - f" ilb 1 r-.. ....._ wf!!lz ul ..,..., lıtL a. 

ifillufa, Şarlo .._mı ......... Çar& 
Çap~ ketif bahainde daha mütevazı 

davruunalıcbr. Bu ~ ta!Nllliyle be
nimae:riıi, - qm derecHe komiJdilr • 
tir!. 

"· c. 

Murlyel Evan• 

"Dede,, Filmde 
''Dede,, , :methur bir F ramıs 

operetid;r. Bu operet, muhtelif 
tarihlerde latanbula ıelen Frama 
operet truplan tarafından "Fran
sız Tiyatrosu,, ncla oynamn•fbr. 

.. op•.eia ~ .ı]] Jf!!\ 
rarlqlmlmqbr. Kriath-m -t
melerinclen idifade edilerek ricu
de ıetirilecek olan bu operet fil· 
minde rol alacak artistler UMmda 
Alber Prejan, Klod Dofen, Ba· 
ron Fiı bulunuyor. 

....._ ..1 .::.L tli.. "-&-•!•- • ..._ _._ya uaya ,........, -

~ae ,.,..re USWll& zenım - -· · • · • x.... bitili tini da· 
..1-L- •~ı k d ..__ Bu iki artistin çocu ... , ye - çoc:ua u zamanm a ...,. • Ona 

~ b" 1..:1-- h lrlrak ki d ha dört yaımda iken ortaya koydu. 
..... il' yr '""4' mu L- na ır kendisinin ketfettllini iddia eden ko-

mik Şarlo, bu çocalcla ...... karfılqtr
inu alabyor : 

Gölde Aqdınlık I 
- 1918 senesi 10üabarmda 1Hr Ü· 

pm tö:rle Wr ~ daldlra pçinnek için 
Los i\njelnteki Orfeam tiyaboauna sir 
'etim. :Varyete artiati Annet KeUerman, 
numarumı hen'la lütinnitti. Şiddetli 
allatlar arumda perde bpuadı, açrlclr, 
Tekrar kapandı .. Da Wr kaç defa w;,.. 
le. .. Soma, artist, manacerile karuım 'ft 
onlarm çocaiun• Mlmeye aetirtti. 'A._ 
facan, kulis arum41a kendisini evin • 
cleJmiı sibi rahat lüaaediyor, lloplıyor, 
zıplıyor, aabne itÇilerini pcukp Wr 
damla ellmcliriyonha .. Bu ~ Wr 
tüi-lü Sözlerimi -.yrnmadnn .. Ne zeki, 
ne sevim1i te:rcli! .. Bir .-kek ~ 
hq rolünü yapacaiı Wr film çetiımeii 
....Uenleüeri tasarladım. Çevirmeli 
tt•• ündüiiim film, tonndan çevircJiiim 

Uf rol •• 
"Çocuk,, itimli filmdir. Bat ipil 

uypn 'bir çocuk balamachinndan, \u 

t•rlo 
da aörünce ne yapacak?. Bu lnıluımada 
artık kocadıfını büabütün hiaaederek, 
hiqür büqir ailı:r•cak mı?. Çarpm. 
.. ,.. balahna, pel'lemllenİn seliti naıd 
oJacaiı, qafı yukarı tahmin olunahilir! 
Şarlo, Ceki Kupna dair söz söylerken, 

ommla "Oliver Tviıt,, filmini çevirir • 

bn olan Wr ücliae:ri '" ÇOCUfun A'91'11· 
pa tuıolliHeki ı.zr cevapJamu da ... 
lataralr, töJle demittir: 

- "Oliver TTiat,, filmi çe'Yl'İIİrlam, 
Celd Ku,.., bir aralık söi•iinde raa'Yi 
önlilde Wr kötede dura:ror, re.Psörln 
Yerdiii talimab clinliyor, 'bana SÖ1'9 ken .. 

&Linin l(Öriİllmİ~ii bir sünede o:r· 
myacak batb artistlerin 't'aZİJet ....... 
nm aeyrecli:rorda0 Bir aralık etrafım 

balandı, aonra Wr kenarda duran ..... 
IDllll ,....... kotta ve ona fÖyle söyle • 
di: "Burada artık canım lllaldı, ..._ ! 
İzin ver de 'biraz OJnamafa sideyim... 
Olmaz mı?.,, Herkes sileli. Çocuk ar • 
tiat, miiuadeJ'İ abr almaz, pabr patır 
kottu, kulis arumclaki delıorlan 7ere 
dniaerek, aalan ıürüldemeie, _ o:rna
maia koyulda! 

filmin çevrilmeaini ....ıerce sec:ildir • 
miftim. lıte ı.a: çocaia sör6nc:e, ara • 
dılam balduimma farkettim.. Tali, .. • 
na Celd Kqanı pndermitti. Annesiy
le, •besiyle bu huauıta ıöriiıtGm. Sta

tiat olarak ite bafhyan ....... operette, 
vodvilde bota siden bir san'atkinlır .. 
Annesi de llot bir revü damöziidür •• 
Kendileriyle mut.hık kaldık, pcaiu çe

Tirec:eiiin film içia anpje ettim. laahet 
• • CeJd K ba !"-•fil Avrupa turneaincle iken, ona ........ •Ö•tennifim· usan. ua • #-s-1-

• film _1..1-•-- araamda en bij..::.L _,..._ minde, 'benini yanm:da 'büyfik munf. ;ruggJllC• ..,_ ;raam-

falayet bzanclr, küçük bir Jl)da oldu! zm kim oldufanu Nmnlflar. Benim•· 
"•mania 0 yıldız Jtüwı";dü ve yirmi ya. dam aöylmıİf .. Benden soma kimin pi-
.. ____ ı - cJiiini IOl'1IDCa ela, "ta'bii ben!., diyerek, 

'ına ••tı. Nipnlandr, evlenecek!.. Sa-
bi mi?. Eaki Jriiçük doatumu tebrik et. kencliaini ,östermiı .. Pek hot 1'ir çocak-
mek lbmı. Umanın, ki mes'ut olur .. tu, bu Ceki Kusan!.,, 

Tabii bu noktadan memnunum. An- Komik Şarlonun, Ceki Kuıanr keneli· 

Mvzuu Viki Bavmm hir eserinden 
abnan "Gölde aycbnhk,, iıimli bir 
Franaız filminin, Avuaturyanm tabiat 
manzaralan arasında çenilcliiine ev
Yelce ipret etmİftik. Şimdi Avuıtur
yada pıterilen bu film, alika ile kar
plamyor. Avusturyalılar, keneli mem· 
leketlerini Fran-1arm yaphiı bir 
filmde aeyredi:ror)ar. 

Buna dair yazılan tenkitlerde, re
sim tarafının kusunuz olduia, yalnız 
aünetli. aycbnbk manzaralarm deiil, 
yaimurla, balatla ve aiıli manzarala. 
nn da pek temiz olarak çevrilctiii Ja• 
zrhyor. Yalım senaryo ile temailin 
1'ir 8' noktaama ft rejinin 'bir nokta
sma itirala dokunuluyor • 

Yaldatan sinema menim.inde la
tanbalda pt..ume.i muhtemel olan 

a. --L _L...1- hİr noldMan_ :..a.a.. 0 0 ~.X.0 .. clen ÖVÜfterek hah•_.ı:.: ' 1.. ~ ~ ~ .... ~-- -~· ~-~--:...-- _.,., .. ,. 

ha filmin Avuıtw'JIMla itiraz u:rudı
ran noktalarmı. handa sö•terildiii 
zaman keneli söriifiimüzle birlikte yu• 
mafı tercih ederek, timdi kuaca fil. 
mi vücude setinnlerin imialerini - • 
bit ediyoruz. t 

Senaryo, Framızlarm zarif aoveJ. 
ler yazan kadın muharrirlerilMI Klt
letin ilk ......,......... Rejiair, ,,... 

Al)esredir. Filmia mu•• kuman Jmi 
Orik bazırlamııtır. "Gölde ., .......... 
ta oyıuyan yıldızlardan J.tlıcelen, 
Jan Piyer Omon, Rozia UW-.. Mitle 
Simon, Simon Simon ft Sakolcw. Mü· 
telif Frannz filmlerinde ar , 1 " 
latanbulda ıörii)mit artistler- Ban· 
lardan J. P. OmoaQll _.. ainerm 
mevaimincle latanlıala plea bir filmle 
oynachiım .. ~ ... , 

). J. 
0111 
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lıç At· 
"a d 1 Pa§a, Vcnedik!i Hasan Paıa) di· 
~,11 a da müessir ve l&tanbuldan kuvvet 
() t~k İsyanları yfttıJtınnağa kadirdiler. 

ttı~rı~ teşkilatı ba§ka idi. Yeniçerilerle 
tıi .llılıebetleri yoktu. Reisler gem&lerİ· 
""''•~edikleri gibi tanzim ve teçhiz ediyor 

"' •ı'"h h . ·il landmyorlardı. Ft~at sonraları 

0ı:cterilerin de ganimetlerde hinedar 
~lı aları için gemilere birer bölükbatı 
l'ıtı;nandaaında silahendaz yenıçerı ko· 

du, 

C - Memleketin İdaresi 

l\i Memleketin idarei aliyeai beylerbeyi
"t"ll ·elinde idi. Asri azası beı kişi olan 
'°il ıatiıari mnhiyette bir divan (mecliı) 
tı,,.~'· ~u azalar hazineci, yalı vekilhar· 
A, 0 catulh21yl (atlar nazırı), beytülmal, 
"-ı> .. ~ 'd' .. gaaı ı ı. 

d liarineci, maliye nazırı (defterdar) 
'rnekr li 1• Pa,adan ıonra en ehemmiyet-
~ llıetn~r~u. Yalı vekilharcı bahriye 
tt)"~l gıbı olup tersaneye, gemiler~, ge-

ı l!tdek· k.. k ·ı . 1 "' ı ure çı ere, esır ere ve topçu 
İd rn_ühirnmatı harbiye işlerine, kalelerin 
~~111'11! bakardı. Atlar nazırı: Milli em· 

~'td' lırnum hayvanat alım ıalımın" na· 
dt ~· Aı-ap ağu~: Cezayir şehri harİcİn· 
İlt ulunan sancak mrntakasındaki kaba· 

Ve o mıntakanrn asayisine memurdu. 

tak~u heı kiıiye (Keras~n) yani heyeti 
llıll ~ınet denilirdi. Kul oğulları bu me· 
ı.~Yet~ere geçemezlerdi. Bun!ar mut
\t k halıı Türk olacaktı. Yeniçeri :\gaıı 
"t adı dahi divanda bulunurlardı. Di-

lllrı Ya • l • b . . ~ 2:1 lf erı ve 7a ıt tanzımı ıçın 

ı-t hoca yani katio kul\anılrrdı. 
tip ~<lha küçük rütbeli (200) kadar ki\· 
ll\ı-l e noterlik, tahsildarlık gibi iı1eri ya-• 
li oı"'l"dr. Mecliste biri Türk, diğPrİ ver
ı ~it arak iki tercüman kullanılırdı. G~im· 
~i;ı' oktrova, anbar er.ıinleri gibi sair 

~;tlerin de eminleri vardı. 
•Yie r ~ad c ıs bayramlarda cuma ve salıdan 

a her gün topl2nır, sabahtan öğl~ye 

icadar ahalinin müracaatlarını dinler, on· 
lara hüküm verir, öğleden ıonra resmi 
itleri görüp aialar. katipler, yükıek me
murları ve konıoloalan kabul ederdi. 

Sah günleri meclis Cenine sarayında 
beylerbeyinin yanında toplanırdı. 

Divan cünhalara daya~ ve cezayi 
nakdi ve cinayetlere idam lnikmü ı,oerır· 
di. 1 dam = Keımek, aımak, bnğmRk, 
kazıklamak, çenkle Hmak, atefte yak· 
mak ıuretlerile olurdu. Kazıklamak, 

çenkle asmllk gibi iıkenceli ölümler siya
si mücrimler ve ateıte yakmak mürted· 
tere ve yahudilere tatbik rlunurdn. Baı 

kesmek cellatların işi idi. M~cli~ salo· 
nunun yanındaki avluda bulunan çc~me
nin önünde olurdu. Boğı.ıiacaklar ( Ba
bı azzun) un dıtarısına götü,·ülüp hle 
mazgallarından ıallandırıln dı. ÇcngC!· 
it" asmak kale dıvarlanna ı;akılmı~ çen· 

gellere mücrimin )'ukarıdan ablıp çen· 
gellere takılarak orada ölmesi idi. Kazı· 
ğa vurma ve ateıe takma cezaları Ba. 
bülvaad'da yahut limandaki iskele Üze. 
rinde icra olunurdu. 

Dayak mecliste atılırdı. iki esir n Üc· 
r;min başından ,.e kalçalanndan tutar 
ayakları luıldmlarak tabanlarına vuru· 
turdu. Cu.ayi nakdi de derhal mecliste 
1'1ınırdr. Yeniçeriler sur dahilinde ve i
lenen idam olunamazdı. Onların cuası 
yeniçeri ağasının ıaraymın avlusunda 

İnfaz olunurdu. 

D - Memlektin AdUye r,ıerl 

Cezayirde iki müftü olup mahkeme 
de iki idi. Ahali Hanefi ve Maliki mez. 
heplerinde olduklarından müftüler de 
Hanefi ve Maliki müftüleri idi. Beşinci 

mezhep denilen Haricilerin müftüsü yok· 
tu. Hükümler geriata göre verilirdi ~füf
lülerin hükmüne razı olmryanlar büyük 
mecfüe müracaat edebilirlerdi. Büyü!< 
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• 
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mecliı Hanefi ve Maliki ülemasındar. ve 
mensup v~ ma'zul kadı ve müftüleı den 
mürekkep olarak Camii kebirde toplanır, 

vcrilmİ! olan hükmü tetkik eder; hakimi 
clinler, hüküm -avafıkı şer' görülmezse 
n1ı' -::olunurdu. : 1) 

Mülki taks;mat: Cezayir umumiyet· 

le şark, garp, cenı ı> ''C merkez sancak
larına \'C müstakil kaitliklere ve sancak
lar da kaitliklere ayrılmıştı. Garp ıan
ca.k beyliği (971 • 1563), cenup ıancak 
beyliği (955 • 1548) ~e kurulmuştu. 
~nrk sancak be~ i Ko--;tantinde gar;J ..... n. 

cnk beyi (1113 - 1701) e kadar Mazcna
c11 sonra 1122 - 1701) de Maskarada o
hamuı - e Ornn zapt~diEnce (12~ • 

1791) oraya merkezini nakletmi!ti· 
Cenup sancağının merkezi Medea 

idi. Buna Titeri beyliği de deni~i.yor• 
du. (2) 

Merkez sancağJ Cezayir şehrile (Mi
tica) ve civnr bazı JimanJan ihtiva edİ· 
yordu. 

Laka!, Sebeu, Blida (Bahri Elfarun) 
yahut Siyahiler memleketi müıtakil ka· 
illiklerdi. Tlemsen hususi bir vilayetti. 
Fakat Titeri, Tenes, Becaye'nin bazan 
~ancak beylerine verildiği ve diier bazı 
beldelerin sancak itibar olunduğu da va· 

ki idi. (3) 
Sancak beyleri de sancağı kaitlikle

re, şeyhliklere taksim ediyorlardı. Bey
ler kendi mrntakalannda daha küçük 
mikyasta bir idare ıiıtemine maliktiler. 
Sancak beylerinin memuriyetleri lstan
buldan tasdik olunarak o suretle (Has) 
ve malik oluyorlardı. (4) 

Beylerin maiyetinde muhafızlar bu· 
lunduğu gibi imtiyazlı kabilelerin kuv· 

( 1) - Miratülcazcyir 
(2) Juan rehberi sayıfa 144 
(3 - 4) Divanı humayunu mühimmc 

defteri 
"'Bundan sonraki haşiyelerde (O. H. 

M.) divanı hümayunu mühimme defte
rini ~östcrecektir .. 

·.ıo.<!l) (.mto l{tlm:l(Wq l[ ... ,..ı p..C 4zıl 
- U1!Wt?Jtfıll !~!P.l~lıgJ l(V.J•Aılmfaıır .,.. 
u;111m21sı:ıqı!u pı-epuınJe U9JıMüa) 

uıJ'l!lWl Pi! aA u:ıpuyı::ılt{gi muıculup 

i!qınw) an J!J)J[eı ruıJrılAepaJ ::ıA ıra/ 
-:ı§ uru•I• UHIH :ı~!d lO.ıJ. ıw:ıp.ıı "3.0J. 

- ıze.{ nunlnpıo !Pl!A nq urun"H !C(acpe 

uıursl?weıhq a J;>J:ı• ::ıpmıuam .l!q wueı.1 
Uô>W~1!J VUIJ'l![t?:>p uıued•d !nwq •• mpJ 

-ueuıpı:ı,g !l:ıpıel{ !(llJUl!PUI?~ u ~1 - -eıeıl!q un1nq I1ııde.< ::ıp .:ıaıaı nq 111U 

- oıeudaJ! ::ı1ı. nunlnpıo 6~..Capu ıaJlı 
- :ı:>::ıp;ı lll!I•:ıı µqal au::ıp::ı utn!)nq a~A1 

·AnJ[ .I!q uzıı::ı:> .JOJVJ1!dlll! tJ!5J 8111~ Jlat 
-;ıqdn§ mım l:l'q aA !U!~Jn:ı I!AMB '.fJsrJO.f 
•Ul!dsr uıue~e U1!91!H lUOWW1!J!) (1) 

-eH ·np.ıo.<nunıo dH.ıaı !we.I 6t npw. 
- oua;> ·np.ıo.<ııdoı !Stıaunıt !JPCl91!• 
ep ıırAoua:> vp .ıoıeadw! :ı•ZZ!& •ıp•ı 

- ivq af::ıwu!q .ı:ı'ln au!.ı::ıı!Wal •.<!lll"a 
~ıpwpı:nq ıu111tU1UWUop a4 np.10 a::ı11 

- pws •puın.< !HUH (sw; - ltS1) 

( l) •.aqiıunrwınzoq qtnıppwı 

um•f• UVS•ff i!WJ!p• ı•JI! aı (ı4pOJflV 
ıuo)I) a.ı~.8 a:>!..<vı::ıu ı•lpJ !.19i!UJ 
• .1a41~JI l!!A'VUl::ıJ wunq •f • U"nWH VW.JU 

-wu wuueıdnı:ıııaw U!U!'!C-" uuo •np.ıo.< 
·ılv.ıf n •J1tU1.npuwJt ı-<•!• u .. •H wıpvq 
31a.ıap::ıpu !'1!!m1u .ı!.<n::ı:> •p ı::ıpo:ııııv 

ıuo)I !'!l"A (uw.ıo) uwıpanı .ıaf!a 

'!P.l!UH 
-d•q a.<::ıınJr,p::ı Jı. ::ı[.<!'W!P 'l!Ai•ı •ıauw.< 

-!q !1'~'1 u11pu11nq::ıı :ırı.ıwı•ıtnıp-' n.<o.ı 

-awoll .ıo1:1fop aA !Pal•! ıpwsa'I ı-<•:lf!JlU::ı 

nq ~nq :ıa.<•q!'1 !!p.ıaıı~J ifCUf!Pa PJ 
- I! !U!'!PU•'I ... d U!ftp•.ıA•H •UH !'il 
•np.10.(1.(ft il1DJIUH11'f 1tUl.Rfl11.RJ !PU'"( 

nto.ıwq.ıwg JtQ.nı duwd•J !'I ınwpr- •ı.<!? 

ı.<dJOQ •-<.ı!puy wi•d u!ppaı.<wH 

·np.10.<!P" ıwp 
• .ıaq•q uap.<ai .a~q V(WWl!l'f! fPW8'1 aA 

aı.<!WWunrl ıq-.i!p•d •pvusa nq wbd ~·'I 

·1!J !ıp(V ı.zaıa.<!p•q !!U;) aı::ı:ırez~w .-ı.1-ı 

-uo u;ıpa:>u! ~A u::ıpupap !.<::ıı::ısaw 'fi.lap; 

ınq"'I ı.nııez uaıpapu~JI H!t!pu::ı'I •hJ 

,·etinden de istifade ederek idarede mu
vaffak oluyorlardı. Bu imtiyazlı kabil• 
lere (Muhazin) deniliyordu. Konıtan

tin beyliği bilhaua yerli kabilelerin kuY
,·etine dayanıyordu. imtiyazlı kabilele
rin başlıcaları (Mecana) ~a Beni AW.ı
Jar, Zap ve Hodna'daki arap kabileleri 
(bunların bafındaki zata zeyhüliralt de
nilirdi) Şabbiyalann tabb hakimiyetin
de olan (Dauauida) larla muhaırm hu
lunan Henaneıa'lar idi. (1) 

Cezayir ıancağJ da di.ierleri ıi1:M .ha .. 
lara aynlmıt olduğundan bütün tİlnar 

ve zeamet ve has ıahipleri padip]un taı· 
dikile tayin olunuyordu. 

Askerin idareei Ha11i bümayuu ay· 
nlan arazi haulah ve difer •ıriclıtla ya. 
pdıyordu. 

E - V•rld•t ve Meurlfat 

E - Varidat ve maaarifat - CezayiT 
aJaletinin nridatı siren Te çıkan mallar· 
dan alman yüzde on bir süımük remıi, 
oktruva nımi, deri ve balmumu iltizamı 
reımi, koreanlann getirdiği aanimetler· 
den alınan resimler (beıte birle sekizde 
bir araıında muhtelif) kimıesiz olarak 
ölenlerin kalan malları, liman resmi, 
meyhane, fulluıhane, ..-eraıet reıimleri

Ie, aıar, hara!( ve cizyeden ibaretti. Fa
kat muhtelif devirlerde bunlara daha bir 
çok vergiler za.mmolunmuıtu. Uırum 
varidat be, yüz bin duka altınına vsrı

yordu. 
Beylikler ve kaitlikler de kendi mın· 

takalanndaki baılardan hükümete .ait .,. 
lanını ve fazla nridab merkeze gör.de· 
rirlerdi. Köylerden, kabilelerden vergi 

toplamak için her sene mayii ve t~'' ini· 
evvel aylannda yeniçeri müfrezeleri çı· 

karıtırdı. Bu tahıilat müfreulerine 
(mahal) veyahut (mahalle) drr.:Iirdi. 

Mahaller yava, yavaı dola,rr, nrgi Vf' 

a,ar toplarlardı. Bu tahsilat een11,.nc!a 

( 1) Viktor Pike 
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müfrezeler ahali tarafından beslen:,. ve 
müfreze, resmi vergilerden bat\.n kendi 
hesabına da para alırdı. Mahallerin bir 
senelik yiyeceklerini bu memuriyette !ıl• 
knrdıklan vaki idi. Bu hal tabi\ ahaliyi 
sıkıyor ve tikayet ettiriyordu. (1) 

Koku ıultanının arazisindeki kabili. 
lerle Kılaadaki (Beni Abbaı) kllbilesi 
<'vvelce bir nevi imtiyaza malik oluı> se
nede muayyen bir vergi verirlerdi; fa
k at sonraları bu imtiyaz da kalmadı. Ma· 
sarif pek azdı. Ha11ai hümayun varıda
h askere kafi geliyordu. Fazla varidat 
i:; kaledeki hazinede toplanıyordu. San
cak beylerinin bazılarının beılediklerı as· 
kerle her sene yolladıkları para ıöyle idi: 

Koıtantin aancait (Araplar buı·Rya 
r~onıtantaniye derler) yılda yüz k•rk l.in 
kuru! gönderiyor, 300 Türk sipahisi ve 
J 50 yerli asker bulunduruyordu. 

Ti teri sancağı - Yılda 4200 k..ıruı 
gönderiyor ve beş yüz sipahi besliym du. 
Garp sancağı - Yılda 100 bin kuruş ve· 
ri,-or, iki bin kul oğlu ve 1500 yerliden 
mürekkep bir kuvvet besliyordu. (2) 

Blida kaidi - 14 bin kuru!, Siyı.hi
ler kaidi 25 bin kuruıla 100 köle verirdi. 
Eyaletlerin varidatı ve masrafı lstanbu). 
dan gönderilen emirlerle tefti! ettiril
mekte olduğu gibi sonra~an tayin kılı· 
nan defterdarlar marifetile hesapları tnn· 
T.İm olunmakta ''e fazla varidattan lstan· 
bula dahi gönderilmekte idi. (3) 

F - Cezrıylr şehrinin idare•I 

Şehrin kendi iıleri( Şeyhülbeled) deni· 
len b:Jcdiye reisine mevduidi.Reisin ken 
di:ıinc mahsus bir dairesi ve memleki tin 
c~raf ve muteberlerinden mürekkep bir 
mecliıs vardı. ( 4) 

(1) D. H. M. 
(2) Grammont. 
(3) D. H . M. 
(4) Miratül Cezayir. 
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Ehli belet yani ıehirler bet kmmdıı 
1 - Türkler; 2 - Kul oğulları; 3 -
Yerli Berberi ve Araplar; 4 - Endülüs 
muhacirleri; 5 - Ecnebi ve yahudiler. 

Türklerle kul oğulları Hanefi ve 
yerlilerle Endülüslüler Maliki mezhebin· 
de idiler. 

Belediyenin Kaidüluyun, Knidül • 
vanan, Kaidülzibil namile üç büyük 
memuru \'ardı. 

Kaidüluyun: Memleketin içinde ve 
etrafındaki sulara, ıu yollarına, çe§mc· 
lcrine bakardı. 

Kaidülzibil: Şehrin tanzifatına ba • 
kar; bu it için bir çok kolcu, bekçi, &• 

mele kullanırdı. · 

Kaidülvassan: Azatlı esir ve cariye· 
!erin mercii idi. Azatlılar bu Kaide 
müracaat ederek iş bulurlardı. Erkekler 

:.:embilcilik ve badanacılık yaparlardı • 
Bu İ! onlara verilmişti. Başkaları bu sa· 
natlnrı yapamazdı. Azatlı kadınlar ha
mam ustalığı, ekmek pişirip satıcılık e
derlerdi. 

Şehir çok temiz tutuluyordu. Şehir • 
deki yabancılar da milliyetleri itibariy. 
le gruplara yarılmııtı. Her grubun 
bir reisi yahut emini vardı. Eminliğin 
bazı ceza hakları olup o grubun hüku· 
mele karıı olacak efalindcn mes'ul idi
ler. Sekiz belediye çavuşu yahut polis 
denilen memuru vardı, Bunlar polis • 
lik, mübaıirlik, belediye memurluğu 
vazifesini yaparlardı. Bunlar hiç bir 
tilah hnttii deynek bile taşımazlardı. 
Fakat şahısları pek muhteremdi. Bunla
ra karşı İtaatsizlik c-denlerin ccza~ı Ö· 

lümdü. Çavuılar birisini tevkif etmek 
i~terlerse yanına gidip parmakla doku _ 
nup kendilerini takip etmesini emreder· 
lerdi. Mukavemet görürlerse ahaliyi ça

ğırırlardı. Herkes bunlara yardıma 

mecbur idi; Çavuş!ar mntlUp ıaheı elin
den tutarak hapishaneye yahut mahke
meye götürürlerdi. 
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met ve yararhklan rörülenlere diğer Oe· 
manh memleketlerinde olduğu gibi timar 
u zeamet olarak arazi verilmiıtir. Fa
kat baian da bunun mahzuru göriı:nek 
bütün timar ve zeamet (hası humayuna) 
kalbolunarak sahiplerinin İltihkakları 

merkezden nakden tesviye olunmuıtu. 

Yeniçerilerin terakki uıulleri bozul· 
maz kaidelere bailannııftı. Buna taar
ruz edilir, yahut bu usul ihmal olunur1a 
hemen lstanbula ıikayetler yağdıl'ırlar· 
dı. Ocağın usullerinden en ufağınııı le· 
cavüz en büyük cürüm sayılırdı. Yeni
çeriler ce;ı;a hususunda da ahaliden ryrı 
ve kendi taamüllerine tabi idiler. 

Yeniçeriler cesur fakat çok mağrur 
n cahildiler. Çok metin bir ıilihtılar; 
fakat klülanılmaları pek zordu. Kuvvet
li ellerde muti ve faideli; zaiflerin idare
sinde mütecaviz ve sert oluyorlardı. Bun
ların mairur ve azametli tavurlan Cf'za· 
yir ve diier yerlerin ahalisini gücendiri· 
yordu. (1) Gemi reislerile tayfala .. da 
bunlara olan hiddetlerini &'İzliyemiyor· 
lardı. 

Hayreddin Patanın (600) mühtedi
clen mürekkep husuıi bir muhafaza müf. 
rezesi ve ekseriıi bahriyelilerle rum ve 
arnavutlardan mürekkep (8000) kitilik 
bir kuvveti vardı. Topçularla bu kuvve· 
tin kumandasını kendi emniyetli arka· 
daılanndan birieine vermiı ve bunlan 
teveccühte tutmuıtu. Bu suretle tayanı 

itimat ve yeniçerilerle muvazene kuracak 
bir kuvvet hazırlamııtı. Bu kuvvet sa
yesinde yeniçeriler alufelerinin verilme· 
si ıeciktiği bahaneıile isyan edinct- tid
cletle cezalandırıldılar. Pata sağ olduk-

• ça bir daha hükumete karıı ayaklanma- • 

dılar. (2) Yeniçeriler sonra bu ocaf'ı ve 
hükumeti kendileri kunnut gibi azamet
li tavurlar almıılardı. Halbuki Hayred
din Paıa bunları ne iıe karııtırmıt ve ne 
de reylerini sunnuıtur. 

(1 - 2) Grammont 

• 

gul olmuıtur. Yeniçerilerin bü 
paıa divanına da giriyordu; fakat 
divanında icrayı adalet olunur, h 
iıleri konuıulurdu. Divan azalQllll 
leri İstiıari mahiyette idi. Aad 
paıanın idi. Fakat yeniçeri divanı (1 
- 1618) tarihine doğru her ite 
ğa baılamıt ve paıa divanını hiçe 
mittir. Lakin bu bir kaide deiiJ, 
gasptır. Bu tarihten evvel de 
lcr hükumeti e!lerine almağa 1r.11a1mr: ı 

!arsa da her te§ebbüslerinde ma 
yetsizliğe uğramı§lardı. Hayreddİll 

ıanın yerine gelen beylerbeyiler, 
Ali Paıanın vefatına kadar, eski ... 
yi aadikane muhafaza ve lrunei ili 
yeniçeri eline düıme!ine şiddetle 
koydular. 

Y niçerilerin intizamsızlıldan, 
libatları, taarruzları memleket içiıı 
} ük bir tehlike halini aldığı vakit 
lerbeyiler çok İyi asker evsafmda 
nan (Kabili) lerden asker yaparak 
çerileri lağvı düşündüler. Ba dit 
de hiç bir istiklal fikri yoktu. F.ı-t 
niçeriler kendi mevcudiyetlerine lııf 
dcnlerin milli bir asker te§kil derekı 

tiklal ilan deceklerini lstanbula Y ' 
§İkayet ederek zaten evhamlı olan 
nı humayunu §Üphcye düıürdüler, 

nı humayunun beylerbeyilere bu İ 
sızlığı ocağın kuruluıundan lteri bir 
zulma ve dağılma tohumu olmaıtot• 

altıncı asrın büyük bir krıımmcla 
fenalığı görünmcmiıti. Çünkü 30 
galerle yapılan ıef erler çok kirb olo 
cıu. Tlemsen, Tunus, Fas, cenup ff 
lcri hesapsız ganimetlerle hazineyi • 
duruyordu. ( 1) Bundan bqka •'f,,_ 
manda Kaptan Paıa dahi cVYeli 
bcyiler (Hayreddin Paıa, Salila rfİll. 

( l) Grammont 
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rnıı ve çoğalmııtı. Yeniçeriler tehrin 
içeriıinde ve (kaariye) denilen (7) kıt· 
lada otururlardı. Kıılalar muntazam O· 
lup her odada üç kiti yatardı. 

Hükumet tarafından münasip bi.r üc
ret verilen eıirler bunlara hizmet eder· 
lerdi. Liyakat göateren yeniçeri ağalığı
na kadar çıkardı. Y eniçerile kendi sa· 
naUarile de meıgul olabilirlerdi. \erli 
kadınlarla evlenen yeniçerilerin çocuk
larına Cezayir, Tunus ve Tarabuluı'da 
dahi (Kul oğlu) denilmittir. (1) 

Yeni gelen acemi nefer ortalara ve
rilirdi. Buna yeni yoldaş derlerdi. Oç 
sene sonra eski yoldaş olur, senedt'! 130 
frank kadar bir para alırdı. 

kıdemli yoldatlar bat eski olur (6:20) 
kişiye (bir çadır halkı) kumanda eder, 

daha ıonra vekilharç, odaba,ı, bölükba
tı olurdu. Odabatı takım kumandanı 
gibi idi. Bölükbatı müstakil bir mut-re· 
ıeye ve yahut bir mevki askeriyeye ku· 
manda ederse ağa derlerdi. Bölükbaşı· 

lardan biriıi {Ba! bötükbaıı) olup kı· 
demli yeniçerilerden dört silahtarla be· 
tPber beylerbeyinin yaveri harbi maka· 
llunda bulunur, ve pa§a sarayında olup 

biteni yeniçeri ağasına bildirirdi. Bölük 
haşıların en ·kıdemlisi yeniçeri ağa~mın 

kelhüdalığına tayin olunurdu. Kethü
dalıktan yeniçeri ağalığına tayin edilir-

lerdi. Cezayirde yeniçeri ağaları ekse
riya böylece tayin olunduğu gibi hazan 
İstanbuldan birisinin tayini istedikleri 
ve oradan gönderildiği ve hatta lstanbul· 

(1) Yeniçeri çocuklarına umumi
Yetle (Kul oğlu) denilirdi. !randan zap
tolunan yerlerin muhafazau için ocaktan 
ııeferat tertip ve irsali mümkün olduğun
dan üç sene hizmeti muhafazada bulun
nıak şartile ve (Kul oğlu) ve (Kul kar· 
deşi) namile beş on bin yeniçeri yazıldı
ğından bin tarihinden sonra yeniçeri o
cağı . . . . . (Netayicül vukuat, cilt 1, 
sayıla 141) 
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dı:. çavuş!ar da gönderildiği vaki ol· 

muştur. (1) 

Askerin mevcuduna göre bölükba§I• 
ların miktarı 40 • 60 olup bunlar yer.içe· 
ri divanına girerlerdi. Yeniçeri nefer· 
leri hizmet müddetlerine göre üçe ayrı· 

lırlardı: 

1 - Acemi neferler: Garnizonlarda 
talim ve terbiye ile meşgul olurlar. 

2 - Muallim neferler: Ordunun faal 
ve muharip kısmıdır. 

3 - Eıki ve emektar neferler: Sabit 
hizmetlerde kullanılırlardı. 

Memleketin İçinde emniyet ve asa· 
yişi temin vazifelerile aşağıdaki yerler· 
de garnizonlar vardı: (2) 

Cezayir, Mersazüban (Senik limanı), 
• 

Tizi uzu, Boganı, Burç bu arariç ile Be· 
ni Mansur arasında kain demir kapılar, 
sur gozlan, Konstantin - Cezayir yolu 
üzerinde - El Kol, Meccananın şarki 

timalisinde Zemmur, Konstantin (Arap• 
lar buraya Konstantiniye derler) Bon, 
Buji, Tebcssa, Oran, Maskara, Mestaııa· 
nem, Tlemsen. 

Garnizonlar her sene ilkbaharda mer
kezden gönderilen askerlerle deiittiri· 
lirdi. Yeniçerilerden başka yine Türk· 
lerden müteşekkil süvari bölükleri (Si. 

pahiler) vardı. 

Topçular kul oğullarından alınmış 
ve lstanbuldan gelen topçular bun1ann 
çekirdeğini teşkil etmitti. Merkeze bağ· 
lı olan askerlerden başka Sancak beyle
rinin maiyetlerinde de ayrıca Türk, kul 
oğlu ve yetlilerden müte~kkil bir tabur 
veyahut daha ziyade kuvvet bulunurdu. 
Yerlilerden ( Mahazin) adile süv.ırri)er 

teşkil olunurdu. 

Cezayir, Tunus, Tarabuluıgarp zap· 
tolundukça muharebede fevkalade hiz· 

(1) Divam hümayunu mühimmc def

teri. 
(2) Divanı hümay unu mühimme def-

teri. 
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Şehrin haricine (fahs) denilirdi. 

fahım inzibat ve uayİ§İ kaidülfahsa 
aitti. Belediye reisliği ve fahs kaitliği 

ıerefli memuriyet sayıJamdığmdan 

Türklerce rağbet olunmazdı. 

G - Cezayir şehri ve ,ehirllsl 

Cezayir ıehri ıur içinde ve arazi arızalı 
olduğu için sokaklar pek c~r ve evleri 
ııktı. Adeta evlerin tırasaları biribirine 

dokunurdu. Şehir içinde kahve, mey • 
lıane yoktu. Bunlar ıurun dıtrnda idi. 
Cezayir ıehrinin, anfiteater şeklinde 

kademe kademe evleri ile çok güzel 
manzara11 vardı. Endülüsten lapan • 

yollarm zülmünden kaçıp gelen müslü· 
manların çoğu burada yerletmişti. Sa· 

yilerin basılaıı ve servetlerinin bakiye
si ile bura11ru zenginleştirmİ§lerdi. ( 1) 
Şehrin etrafındaki tepeler, sırtlar zen • 

ainlerin. oturmasına mahsus köşkler, 

evler ve inzivagihlarla dolu idi. 16 ıncı 
Milat asrının nihayetine doğru ( fahs) 

da güzelliği, mahsuldarlığı ile insanı 

hayran eden 10 bin bahçe sayarlardı.(2) 

Sahil ve Miticada esirler çalıştırıla • 
rak yapılmış (25000) çiftlik vardı. Şe· 
birde 12 bin ev sayılıyordu; hepsi de 
ıüzel denilecek halde idiler. 

17 Milat asrının evvelinde nüfusu 
100 bin idi. 

300 kaptan ve reiı ailesi, 6 bin yeni • 
çeri, 6 yüz Türk 2 bin Endülüs muhaci-

ri aiJeıi bulunuyordu. 10 cami iki sına
gon iki katolik kilisesi vardr. (3) 

Muazzam on çe§me muhtelif ma· 
hallerde ıuyu temin ediyordu. Hasan 
Pata ve Salih Paşanın oğlu Mehmet 
Pat• umum için bedava bamıunJar yap

tırmıılardı. Yedi kışla ve bir çok has-

(1), (2) Haydo . 
(3) Grammont Cczayirin 

12200, Miratülcczayir 60 bin 

evlerini 
diyor. 
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taneler bina olunmuıtu. (1) Darü11ul • 
tan denilen (Cenine) ıarayı ıehrin zi 
netlerindendi. 

Her şey boldu. (2) Cezayir koyunda 
o kadar çok balık vardı ki yalnız balık 

avı ahaliyi bslemeğe yeterdi. Cezayir 
şehri beylerbeyiler zamanında çok bü • 
yüdü. Büyük himmetlerle tahkim olun· 
do. Sicilya ve ltaJyadan getirilen 
mermerlerle süslü camiler ve hamam • 
lar, saraylar yapıldı. 

H - Şehrin ticareti, sanayii, 
Yehaıdilerl 

Cezayirin harici ticareti azdı; 

bu da ispanyadan gelen, lılamlarla 
yahudilerin elinde idi. Şehirde 2 bin 
kadar yahudi vardı; bunlar en ziyade 
korsanların getirdiği eşyayı alıp sat· 
makla uğraşırlardı. Bu eşyanın mem • 
leket içinde sablması kabil değildi. Ya· 
hudiler ltal yadan ve sair Avrupa ,ehir • 
i~rinde acentalıklar kurmuşlardı. Bu eı

yayı oralara yollayıp sattırarak çok ~ra 
kazanıyorlardr. Bir kısmı da kuyumcu 
ve sarraf idiler. Yahudiler ayn bir 

mahallede oturur, mahdut dükkanlar a
çabilir ve herkesten ayn renkli elbise 
giymeğe mecbur kılınmış idiler. 

Fena muamele görürlerdi. Esirlerin 
ve Hıristiyanlarm bile yahudi dövmeıi 

caizdi. Yahudiler bunlara mukabele et. 

mek isterlerse lslamlar Hıriıtiyanlara 
ve esirlere yardım ederlerdi. Yahudiler 
çok ağır vergiye bağlı idiler. 

İspanyadan gelen muhacirler çok iyi 

çiftçi, san'atkar ve idareci idiler. Da· 

bağlık, saraçlık, silahçılık, işlemecilik ya
parlardı • 

Cezayirin asıl yerli ahalisi 
geveze, biraz kavgacı, haricen 

-

meraklı, 
sevimli, 

(1) , ( 2) Mi ratülcezayir 100 cami ve 
34 hastahane olarak kaydediyor. 
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fakat içi pek fena, bütün zaif mahluk • 
lar ıibi, zalimdiler, kuvvet önünde eii -
lir; emri yakileri kolayca kabul eder• 
büyük bir kuvvet sarfma lüzum göster· 
miyen terzilik, kazazlık, smnacdık (ıır-

mah ve İpekli kuşak ve fıtalar) san'at
lerine ve bu gibi ticaretlere intisap et -
miş olduklarından yumuşamış kadınlaş· 
mıştılar. (1) 

Aarap süvarisinin azametli tavrı ve 
(Kabil) lerin asabi cevvaliyetine karşı 

Cezayir yerliıi gevşek yürüyüşü ile tam 
bir tezat göıterir. Cezayir yerlisi hiç bir 
mukavemet tertip etmeğe ve yapmağa 
kadir değildir. Cezayir tarihinde bunlar 
mühim bir rol oynamamıştır. 

Cezayir, dahilden gelen bir çok ker -
vanlann deniz kenarında merkezi idi. 

iki dünyanın hazineleri, muzaffer 
orduların ve kahraman korsanların sayİ 
ile memlekete akıyordu. (2) Kolay 
kazanılan paralar gene Öyle kolayca 

her nevi sefahate harcanıyordu. Fuka
ri\ bu daimi ziyafetin kırıntısı ile geçi
uiyordu. Bazan kuraklık, çekirğe isti-

lası olur, yahut İzmir ve Tunustan ge • 
len gemiler veba getirip memlekete bu • 
laştmrlardı. Fakat kimse sıhhi tedbir • 
lere riayetsizlik e<len ve felaketi savacak 

tedbirleri olmıyan beyleri ittihamı dü· 
~ünmiyerek bu felaketleri tevekkülle, 
sabırla karşılıyordu. ( 3) 
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leri vardı. Fakat hepıi de Padi§aha 
tamamiyle muti ve baih idiler. Oa· 
manlı hükumetinin her kanunu buralar· 

da da geçerdi. Cezayir, Tunus, Tarab -
lus beylerbeyilerile kaptan paJanın HH 
yani tahıiıatı on ilıci kere yüz bin ve ye
di yüz akçe idi. ( 1) 

Kaptan paşalar için Gelibolu, Airi· 
boz, Karlıeli, J nebahtr, Rodoı, Midilli, 
Kocaeli, Biga, Suğla, Mezestre ıancak • 
larından mürekkep bir ayalet yapılmq • 
tı. Bu sancakların beylerbeyileri ve 
zeamet erbabı donanmaya tahsiı edil
mi,ti. Bunun adı Cezayir beylerbeyliği 
idi. Fakat Cezayir garp beylerbeyli • 
ğinden ayrı idi. 

Cezayir garptaki zeamet miktan 
88,390 ve timar miktan 63037 
idi. (2) Cezayir beylerbeyileri • 
nin maiyet memurlarının ba,lıcalan 

şunlardır: 

Kethüda, kapıcıb~ıı, küçük kapıcıba
şı, kapı kethüdası, hazinedar batı (3) 
İmrahor, çavuşba§•i bunlardan maada 
bir çok katipler, çavuılar, solaklar ve 
silahtarlar bulunurdu. 

Silahtarlar, pa§a bir yere gidince 

K - Beylerbeyiler -: Beylerbeyiler 
ı Darüssultan) adile yapılmış olan (Ce
H"yreddin Paşa hermvbgküvbgküjvvvb 

r.İne) sarayında otururlardı. Barbaros 
Hayreddin Paşa hem beylerbeyi ve hem 
kaptan paşa iken kendisi lstanbulda bu -

lunur. ve Cezayirde vekili idarei umur 
ederdi; Cezayir heylerbeylerinin Os
manlı hükumetinin diğer ayalctlerindeki 
heylerbeyilerden daha büyük ve adeta 
yarr mü"stal<il gibi selahiyct ve azamet • 

kısa şişhane ile silhh ve altınlı kılıç ve 
ıar1klarının üzerinde hafif bir altın Zlt"h 

olarak beraber giderler, ıar,,yda ise pa • 

şanın hususi hizmetlerine bakarlardı. 
Cenine sarayına ıilahlı girmek yaıak ve 

girenlerin cezası ölümdü. Beylebeyilerin 

kuvvetli bir emniyet müfrezeleri vardı. 
Bu müfrezelerin miktarı ve terkibi her 
paşanın devrinde başka türlü olmuıtur. 

L - Deniz mücadeleleri -: Kor • 

sanlık Cezayir ocağının kurulutunun 
temeli idi ve bir nevi gaza, cihat sayılı -

(1), (2) Evliya Çelebi seyahatna· 

mesi. 
(3) - Hazinedar başı paşanın hu

ı;usi hazinesine memurdu. Ayalet hazi -
nesine memur zata (hazineci) denirdi. (1), (2), (3) Grammont. 
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alUfeci (sai ve sol) gureba (sağ ve sol) 
namlarile altı bölüktüler. Her bölüiün 
bölük ağası, bir kethüda yeri ile katip ve 
kalfa namlarile heyet zabitanı ve çavuı, 
başçavuşları vardı. İstanbul, Edirne, 
Bursa araımdaki yerlere konulmuıtular. 

3 - Eyalet aıkeri - Yerli kolu pi· 
yadesile, serbest kolu ve topraklı !Üva
rilerden ibaretti. Yerli kolu piyadesi -
Eyalet paıalarile sancak beylerinin ku· 
manda11nda olup zabitlerini de onlar ta
yin ederlerdi. 

Bu aıker: 1 - Azeb, 2 - Sekban, 
3 - Lağmıcı, 4 - lcareli, 5 - Müsel
lim namlarile beş kısımdı. Bunlar da 
mevcutlarına göre ortalara ayrrlırdı. 

Serhat kulu - Hudutlarda kullanllan 
ıısker ve akıncılardı .• 
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aımpvsa:ı ap!re:ııAaJ vnızn.tlll"l uwunı0 

ıı?•aı ıi.ı•'f au!s!pua11 vpuea.rez !UAV 

( ı) ·np.ıo..<ııPf lA•'l!l ıi.ıw'l wuust-'l 
-wo1 ı:>um'l!lu! m.nı(Ul'.A!lsı.t!'I aA o.ıanWl 
•pf !mnwn '•.ı~e.C 'f!p.ra1nw •t.tel 
•WWAl'f 11u•11 'w.ı•ı•qaA uapa d!'19ı LIV{J(ll 
-1q-tnt aunmınz uµan.ıa5!11aA: 'a"!.laJ!ppw•l 
11!1aw~'ITI't !-<![•qw unsm !"lf!' nq u~ı 
•!q .ın.ıns aA ""fapqap 1Jl!l'lôtiAaJt ng 

ı •np.ıo..<paA ın'{!ll! 

J(Aaz .b[O'I a.A. !•a<i!:zv:> >muai .ıı<t !111!9P w.ı 
·•ın:>tiazn!.ıaı • .ı!qai !t!Pl!Pap•s ..<wıo't 
•'Ft uwpuı!ıpııaunlf uıuıııv •ıp.reiv..C 
a:>Z?ttamqu s3'1.ıaq .ıepvJf au!•!P! ua uıı 
-•ı'f!naJ mıpun.ınssa:ı ua upaıı!a.ı •A .ı•( 
-op µ31au!Z1fq 1a~lffi'{ a:ıaı«~ '!p.ıa.ı!J 
vuwwrr '13.ta'l33 pa[!Wa.I nıop :JPZ.ıa '.ı!ı,. 

'ıa&.ıat apU?tapa.t '.ıvp.8 5v'1 .ı!q iıunnıu 

~P •1.nıPrı.ı..<•q UP..8 .ıaH ·np.ı~.1 ıuıtıı 
•lp !Cf!2 .ı!qau uıuı.1111,•ınw WAUP.P um~C( 
aA uıuı.ı11pq!P aA '}3d! '{.r8i 'uıuuaınuqa 

lll!H •uıupaısnwnJ o.ıad 'unmı111• •'l!s 
•Jt3W wpUt.ıW[lbV5 'ap11A!Z uapauas :rn.ıC 5!! 
..ı!.'9Za:> "!P! ıtdlnf Pl1!'19A .ıa'f up!"•:ı 
-~ ['81{ net uvıo P!~a.8 '!Z!.re u!5! ı.ıwıuvuı 
·!I d.ıv! unntsu•.ı .:1 l•lp .:1 1P.l!l!C\•unıo 

HA!'I ltUUV[Ul'm!l dn! zııuw.1.:1 uahJU!I 
-uaz a1W?1'Ull! !.l"Pl!P.l!la.I uıuı ( JOl'(.l~S) 
aA (1.lV<{tref) ur.ıeızısue.ı.:ı .l?A•Z3:) 

~·np 

-.ıo.<m!P~.8 !~;r-:~.1~A ı-.:.:·;;: ::::o ~ ~!· ; 

• 

3 - Bahriye askerleri - T enane o
cakları namile bir çok ocaklardan anü~k
&.epti, Esasları, (tersane halkı) ve 
( 11nrfı harp) idi. iki sınıfta kaptan pa• 
şanın emri altında idi. 

Oruç reis korsanlığı fatibliie, ıul• 

tanlığa tahvili dütündüğü vakit reialer 
I 

kumanda11nda ve eaki arkıı.daılanodan 

ibaret gemi tayfasından batka askeri 
)'oktu. Onlar da kahraman arkadaıJarı• 
nın hakimiyetine memnu etle bcıJ'Un 
eğmiılerdi. Barbaroı Hayreddinin ayni 
salahiyeti de müttefikan kabul edilmişti. 
Reisler ve tayfalar ara11nda kardeıçe bir 
münasebet vardı. 

Topraklı süvarisi - Has ve zeamet 
sahiplerinin kanunen çıkarmağa mecbur 
oldukları süvarilerdi. Bütün Oımanh 

toprağı (has humayun), (vüzera, bey
lerbeyiler, ve ümera huı), (tim ar ve ze
amet) olmak üzere takıim olunmu,tu. 
Zeamet limar ve has sahipleri kendileri
ne muayyen ve muhanes olan ara7İnin 
mabıulatının ütrünü alırlardı. Aıar va· 
ridatına nazaran 3 :20 bin akçeye kadar 
tahıisah olanlara timar sahibi, 20:100 
bin akçeye kadar olanlara zeamet aahibi 
ve yüz binden ziyade olanlara (bas) 
derlerdi. Timar ve zeamet aahibi olmak 
\'e yahut zeamet ve timar miktarı 7iya· 
deletmek için muharebelerde yararlık 
göstermek Jazımdr. Timıı.r ve zeamet 
ıahipleri aldıkları tahsisatın her Üç bin 
akçesine bir nefer isabet etmek üzere 
mükemmel ve silah cephaneıile bir asker 
getirirlerdi. 

Hayreddin Paıa Osmanlı hükUıneti· 
ne tabi olunca, lstanbuldan iki bin ye• 
niçeri gelmitti. Cezayir ocağı yoldat ve 
yeniçerilerinin temelini bunlar kurdu. 
Bunlara yeniçeri salahiyeti ve imtiyazı 
ile ( 4000) de gönüllü ilave olundu. Bu 
suretle Cezayir ocağını askeri teşkilatı 

1 itan bul yeniçerilerine benzedi. Yalnız 

yeniçeri efradı İstanbuldıı. olduğu rihi 
devşirmelerden değil, Anadolunun en 
iyi, gözü pek ve ıerdengeçti Türklerin· 
den alınıyordu. Ana vatanda bir Klllbll· 
hat i,leyerek kaçanlar, anasına, babaır· 

nıı. gücenenler, kavgacı ve aergüzettcİ 
tabiatlerinin ıevkile tali denemek isti· 
yenler hep Mağribe ko,ardı. IstanbuI, 
lzmir, Anta)yada garp ocaklarının birer 
vekili bulunup bunlar mezkur sahil ıan· 
caklannda( terlemeden para kazanmak 
ve solumadan can yermek iıtiyenler r ,. 
rağmuzm altına gel.in) diyerek tellal çıt.· 

ğırtır, icabet edenleri toplar ve bir geınİ 
dolduracak kadar çoiahnca hemen c~ııı.· 
yire yollarlardı. Cezayir yeniçeriıi ol· 
mak için baıka bazı evsafla beraber Türl< 
olmak ıarttı. En a!aiı yeniçeri ahalinin 
en büyüfünün üstünde yer tutardı. 

Has sahipleri her bet bin akçeye mu· 
kabil bir süvari çıkaracaktı. 

Kaptan paşa eyaletlerinin timar, ze
amet ve has sahipleri çıkarmağa me<-bur 
oldukları neferleri bahriyeye verdikten 
ha,ka {bey gemisi) namile gemiler tec· 
biz edilerek harbe gelirlerdi. 

Endülüs muhacirleri, kul oğulları, 

berberiler asker olur, fakat yeniçeri ofa· 
mazlardr. Cezayirde yeniçerilerin mik· 
tan altı binden yirmi iki bine kadar az.al• 
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Gezinti kuponu: 75 

b llııratın 2 Ellil 934 tarihine mfisadif pazar günü Hat tn•lı T• ••• ' Q k A;C-yUSTos el934 -
ıt~llkta • Encümeni Viliyette kat'i ihalesi y~pılmak Ozere kaf>. 'ft.....I -= 
I uıulde mOnakuaya konulduğundan keııfname 'fe ıartnameyı 

~ r~ek iıteyealerin Nafıa Baımübendiıliğioe Ye taliplerin % 7,5 '::z., I Q L\_ ı:LlT 
~· Encümeni Villyete mUracaatlan illn olunur. (4681) L.. , 
lstanbul mıntaka San' at mektebi f9 .A 

müdürlüğünden; -~N kA~ I 
1 .. 

9 
Meldebimizde EylGI 934 mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 
"934 tarihinde bqlanacak ve 20. 9. 934 tarihinde bitecektir • 

._ 
1 

Ik1Dale kalmlf talebenin 1 - 9 • 934 de Mektepte hazır bulun· 
' •rı 11.ıımdır. ikmal imtihanları esnasında hasta olduklarını 
labip raporile; iabat etmiyenler sınıfta ipka bırakıbrlar. 

Deralere 1 - 10 - 934 tarihinde başlanacaktır. 
b 

1 
Sınıf geçmiş olanlar, t -10. 9.34 tarihinde mektepte hazır 

~caklardır. (4645) • 

~skeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
1 

1 O Mılyon muhtelif kuturda çelik biJye 
SOo kilo ,, ,, ,, Tel 

~ Yukarıdaki malzeme 20- 9 • 934 tarihinde saat 14 te kapa· 
larfla münakaıuı icra edilecektir. Şartnamesini ıörmek iıte

reıalerin her gün 11at 13 den 15 e kadar komisyona mOracaat
•rı. Ve münakasaya gireceklerin de yevmi muayyeninde temi· 
-.tlırını bayi memhar teklifterini 'fakti muayyeninden evvel ko
fllisyona vermi' olmalan. Bandan eYvel 20 - 9 - 934 tarihinde ya· 
P.llacağı ilin edilen it bu malzemenin ıartnamei f ennisinde deği· 
~ olduğundan mezk4r illnın bükmli yoktur. (4977) 

lstanbul üniversitesi mubayaat 
komisyonundan: 

1 - ÜniYerlİte Merkez Binası ve Fen ve Edebiyat faktılte-
1eriain itral etmif oldutu Zeynep Hanım binası harici ııYa tamir •e boyalan ile Tıp FakGlteıi Gareba Haıtanesinde yapılacak 
oı_ deri ve Frengi Seririyatı inıaatları olbaptaki prbaamelerine 
t''fikın kapah zarf uıuliyle milnakuaya konulmuştur. 
• . 2 - ÜaiYer1ite klltlpbaaainin Ye okuma .. ıoaan kal&lfer 
~ •e Tıp Fakültesi KiltOphaneıi m6ble işleri prtnameai muci-

Ce ayn ayn olarak aleni mllnakataya konulmuıtar. 

'i ukarda yazılı itlerden kapah zarf uıuliyle yapılacak olan 
._llaakaaa 3- 9 - 934 Paıarteıi ,naü saat 10 da Ye aleni mllna· 
k.., ise 5 - 9. 934 Çal'famba rünü saat 10 da icra edilecektir. 

Taliplerin her ,an Milbayaat komisyonuna müracaatla 1art
lll11aeıerini tetkik edebilirler ye ihale günleri de verecekleri fia
ta .. % 7,S teminatlariyle komisyonda hazır bulunmaları ilin olu-
1a11r. (4687) 

lıtanbul ikinci icra memurlu·ı 
jundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer olup tamamına yemin-

Denİz Levazım Sabnalma li ehu vukuf tarafından ısso lira 
kıymet takdir edilen Beyoğlunda 

Ko • d Kamer hatun mahalleıincle Pa • 
mısyonun an: paz köprü ıokaimıda eski 3 yeni 

~2 adet Konclemer bonuu kapalı zarfla m6naka1111 5 numara ile murakkam maa oda 
11 EyUH 934 Salı rflnll saat 14 te. bir bap dükkinm, tamamı açrk 

60o() metro İf baıılı~ kirpas kapalı zarfla mllnakaıaaı arttırmaya vazedilerek 30 • 9 • 
• 11 Eyllil 934 Salı glnü saat 15 te. 934 tarihine müıadif Pazar günü 

Deniz k•netleri için lllıamu olan yukarda cin• Ye miktan aaat 14 ten 16 ya kadar 'dairemiz-
~. iki kalem malzeme biıalannda g3ıterilen gDn Ye saatlerde de eçrk aıttınnaaı icra kılmıacak-
~ı ıarfla mlaakaıaya konmuıtur. Taliplerin ıartnameaiai tır. Arttırma bedeli mezkUr gayri 
..,_ek ilteyealer\a her ıtJn ve miloakaSUJna gireceklerin de o menkulün kıymeti muhammene • 
tllıa •e saatlerde Kaaımpaıada klin komisyona mOracaatları. ıinin yüzde yetmit betini buldu-
'--. (4860) iu takdiTde mütterisi uhdesine i-
Lı_ bale olunacaktır. Akıi takdirde 
--ambul , Posta Telgraf aon arttıranm taahhüdü baki 

B .. d .. 1.. .. d kalmalC üzere 15 • 10- 934 tarihi-
aşmu Ur Uj'ÜD en : ne tesadüf eden Pazarteıi günü 

ltt lzmir M~kez enak Ye paket postahaneleriyle Şömendüfer sat 14 ten 16 ya kadar keza. dai-
lb 11Yoalan •e meık6r poatabanelerle vapurlar ve ıehir dalıili remizde yapılacak olan açık art -
l'İ erakizden basmane, Hükamet, Karantina, Alsancak Merkezle· tmaaamda dahi arttmna bedeli 

11 
ar .. ıadaki po1ta nakliyatına kapalı zarf usuliyle yapılan mü· muhammen kıymetin yüzde yet -

~kasa neticesinde tallplerin teklif ettikleri bedel haddi liyık mit 'betini bulmadığı surette ıahı 
101 üloıediğinden mOnakaıa 11. 8. 934 T. den 9- 9- 934 tarihi· 2280 numaralı kanun ahkamına 
~t K •dar bir ay mOddetle lzmirde Paıarhğa çıkanllDlfbr. Talip· tevfikan geri bırakılacaktır. Satıı 
'ltr n şeraiti anlamak Ye 8880 lira bedeli muhammenin yüzde pefindir. Arttırmaya iıtirak et • 

1 t~ı buçuğu niıbetinde teminah muvakkatelerini vererek teklif. mek iıtiyenlerin mezku; gayri 
d~•ni M derme~an etmek üzere .Istanbul ye Izmir BaımGdürlüjiln- menkulün kıymeti muhammine -
~tepkidi mllnakaıa komııyonuna müracaatları. (4702) ıinin yüzde yedi buçuğu niabe -
I~ tinde pey akçeıi veya milli bir 
l........ Devletpemlr yolları llAnla.rl bankanın teminat mektubunu 

vermeleri icap eder. Müterakim 
Lokomotif aksamı kapalı zarfla münakasaıı 6 • 10 • 934 Cu- vergi; vakıf icareıi, tanzifiye ve 

~eli g6nü saat 15 de Ankarada idare binas1Dda .yapalacaktır. tenviriyeden mütevellit belediye 
-----.:.----=-_;,.__:_:~.::__~--~-----~--~---_._.-L... 

I 

.DARA 
Bi.RiKTiREN .. ,.{6 .. 

RAJ-IAT .. ~D~D 
Posta telgraf ve telefon binalar 

ve L~vazım müdürlüğünden 
Y cşllköy ile Yeşılköy telsiz istasyonu arasına konulmak nze 

3900 metre Elektrik kablosu kapalı zarf usulü ile münakasa 
vazolunmuştur. Taliplerin 12 Eylfıl 934 Çarşamba gDnll öğled 
sonra saat 14 te Beyoğlunda Posta T. T. Merkezi üçilncll ka 
mubaya ı komisyonuna müracaatla şartnamedeki tarif at dahilin 
ihzar etmiş olduklari teklifferini mübeyyin ve ttminah muyak 
lelerini muhtevi kapalı zarflarının elden komisyona teYedi ey 
meleri ve şartnameyi her gün alabilecekleri ilin olunur. (378 

Fatih !crasından: , 'I 
Bir deyinden dolayı tahtı hac- ı lstan bul Kumandan! 

ze alman 57 çift muhtelif kadın 1 Sbnalma Komisyonu llinJ 

iskarpini 3 • 9 - 934 tarihinde sa· -~~--------i 
at 10 da Mahmutpafa 108 numa- 1. F. Kıt'alarınm ha 
ralı dükkanda.. bi!müzayede satı- natı ihtiyacı için üç yüz 
Iacağından talip olanların mahal- b~ ton saman kapalı za 
lindeki memurine müracaat et • munakasaya konmuştur. 
meleri ilin olunur. (221) halesi 8/9/934 cumarte8İ 

• "f k hakkı h" 1 · nü saat on beştedir. T 
darlann ve ırtı a sa ıp e· 1 • rt • · ·· . . erın şa namesını gor 
rinm bu haklarını ve hususıyle ·· h ·· ·· k . . . . . uzere er gun, muna a 
faız. ve m~s.a~ı~e daır ~l~n ıddıa- iştirak edeceklerin de o 
}arını tarıhı ılandan ıtıbaren 20 ve saatinde te . ti 

f d ak .. b" 1 . mına a 
gün zar ın a evr ı mus ıte erı birlikte mekt 1 
· b. ı·k d · • b"Jd" ı up armı ıle ır ı te aıremıze ı ırme e- Satınalma k · 
· I" d Ak · h Jd h ki omısyonuna 

rı az~ .rr. . sı a. e a arı dermeleri. 
Tapu sıcıllerıyle sabıt olmıyanlar (Sa) ( 

49 ıatıt bedelinin paylatmasından ---------..:._~ 
hariç kalırlar. Daha fazla malô • Sablık Hane 
mat almak istiyenlerin 5 M 9 • 934 Fatih tramvay durak ye 
tarihinden itibaren dairemizde F arih parkı arumda yeni 
açık bulundurulacak olan arttrr- mıt tramvay caddesine ne 
ma tartnamesiyle 934 • 737 No.lı elektrik tertibatını havi üç 
dosyasında mevcut ve mahalli kar gir hane sablıkbr. Gö 
mezkôrün evsaf, mesaha ve saire- tiyenler içindekilere 
"ne havi vaziyet ve takdiri kıy - debilirler. 
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I ~ C:~M , En N~fis l ~ııınuııı111 Istiklil Lisesi Müdürlüğünden: 
~ ~ Limon çiçeği kolonyası j·I 1 - ilk, Orta ve Liıe kısımlarına kız ve erkek leyli ve nebari talebe kaydına baılanmıtbr ••. 

J'(_ Şi esiz satı fi atı ~ /~ 2 - Kayıt için cuumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri saat ondan 17ye kadar müracaat edilebılıt· • ş ıooş y ~ ~ 3 - Bakalorya ikmal imtihanlarına 1 Eylülde, sınıf ikmal imtihanlarına da 22 Eylülde başlanacaktıt· 
Litresi Kuruş ) J 4 - lstiyenlere, mektebin kayıt şartlarını bi!diren tarifname gönderilir. 

160 ,, J lıımı- H~res: ~e~zn~e~l31, 10~!~~~11~1~"~"~;,nııı!~~;~l~! 
" 

" 220 ,, f • Denizyolları 
Sirkeci Mühürdar zade hanı No. İ i ş L E T M E 5 i 

Ş f 1 1 Acenteleri KarakOy • Köprübaşı 
19 ükô e triyat imalathanesi ~ Tel.42362 - Sirkeci Mühürdarzaie 

= Telef on : 2307 4 I Han Telefon 22740 

lırıımıtırnıılldM'SQ Hl d 5 tıııu1'lllfllll11111111111ııııııııı111111uıMUllllH11111111ıııuınu~ Bartın y o ı u 
lstanbul Belediyesi uanlan J 

Topkapıda Ahmetpaşa medresesi 15 No.h odası: Teminat 2,5 lira 
Zeyrekte Hacı Kasım ağa mektebi arsası " 1 n 

Edirnekapıda Mihrimah medresesi " 4,5 ,, 
Zeyrekte 29 No. Jı bina ,, 10 " 
Fatihte Çiviciler caddesinde taş mektep binası: ,, 4,S ,, 

Yu'<arıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık müza
yedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün, 
müzayedeye girmek için de hizaıJrında yazılı teminat akçesi 
makbuzu ile 16/9/934 Pazar gtınü saat 14 de kadar Fatih Kay-
makamhğı ve B. Ş. Encümenine müracaatları. (5146) 

Eminönü Kaymakamlığından: Hoca Aliettin mahallesinde 
LebJe bici hanında 17 No. lı oda kiraya verileceğinden talip olan· 
Jarm 4191934 tarihine müındif Salı günü saat on dörtte Daire 
Encür.-ıenine gelmeleri ilin olunur. (5147) 

Üsküdar Kaymakamlığından: 934 ıenesi Domuz hayvanahna 
sayım kayt muamelesi yapılacağından hayvan sahipleri 1 ili 15 
Eylül 934 ayında saat 8 dea 17 ye kadar Üsküdar Kaymakam-
lık dairesine müracaat etmeleri. (5148) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden; 
iki Mavuna Ye bir ıu dubası çekebilecek Ye makinesi 25 

ilA 30 beygir kun·etinde bir stimbot satın alınacaktır. Bu ıarta 
uygun satılık ıtimbotu olanların 5/9/934 akıamına kadar kat'i 
tekliflerini Akay iıletmeıi müdürlüğüne bildirmeleri. (5142) 

reni Kitaplar ----~ 
( DÜN ve v ARIN) Tercüme KDlliyalı 1 ............................... ,..,. 
Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali ... en muhal

let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve YARIN,, 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü · 
cuda getirilmesi temin edilmi§lir. En kudretli kafaların, kalem · 
lerin yardımlarına müracaat olunmu,tur. 

·--YedinciKitap--
Tevzi merkezi : işçi Sınıfı ihtilali lisTANnuL 

VAKiT LENiN : Haydar RIFAT ANKARA 
MATBAASI F. 

60 
K CADDESi 

lalı: uııış 

Şimdiye kadar basılanlar --
1 - SA.FO, Dode - Haydar Rllaı 100 Kuru;, 

1 - AlLE ÇEMBERi, Morua - 1. O. Allpn 100 • 
1 - T!OABET, Bıllıı'KA vo BORSA, lktısat doktoru 

Molılls Etem ıı; .. 
' - DE\'LET vo tBTtLAL, Lenin - Haydar Rlfat 75 .. 
1 - SOSYALİZM: Kautıld - Sablba Zekeriya 76 • 
1 - KULLtYAT J, RASİN, B. Naıoo 76 .. 
7 - ışçı SINIFJ lHT:ILALt, Lenin - Haydar Rllat 60 . 

" 

Yakında basılacak olanlar 
l - RUHi HAYA'ITA LAŞUUR, Dr. O. l'ung - Prot. Dr. l\I, Haynıllııh 

1 - ISFABANA oo<:RU, Plycr Lotl - 1. U. AJl5an 

1 - KAPITALlzH BUBRANJ, Profesör l'lru - Ahmet llamdl 

' - Krnnzı ve KARA, Standal, 

5 - OORIO BABA: BaWık - Baydar Rlfat 

8 - lSA: Parla Ruhiyat mektebinde Profesör doktor Bine Sangle - Haydar Rıfat 

7 - ETlKA: Kropotkln - Afaottu Ahmet 

8 - IÇ'J'lllrU KANUNLAR, Oreef - Rauf Ahmet 

9 - ~~GEREK D1'0tnro: Peyami Safa 

10 - Ç00UK DOŞtJRTENLER H. Gonzalve, Menuslcr - Prof. Dr. 1\1, Hay. 

rullah 

:: - \'ERTER, Göte - A. KAoıJ 

11 - DtZRAELINtN HAYATI, A. Moraa , 

BUR SA vapurta 
27 Apıtoı 

Pazartesi 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacak, mutat 
iskelelere uğrayarak Cide 'ye 
kadar gidip dönecektir. 

(5106) 

lzmir sür'at 
Iskenderiye yolu 
İZ MiR Vapuru 

28 Ağustos 
S A L 1 11 de Galata rıb· 
tımından kalkacak, doğru 
lzmir, Pire, Iskenderiye'ye 
gidecek •e dönecektir. (5109) 

Trabzon Yolu 
ERZURUM 28vft:ğ:~os 
S A L 1 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Gidiıte 
Zonguldak, Inebolu, Sinop, 
Samıun, Fatsa, Giresun, Vak· 
fıkebir, Trabzon, Ri:ıe'ye. 
Dönüıte bunlara illveten 
Sürmene, Ordu'ya utraya
cakhr. (5108) 

Karadeniz Cu
martesi postaları 
1 Eylül Cumartesi gü

nünden itibaren her 
Cumartesi 

Saat 18 de Galata rıhtımından 
Karadeniz ilave postaları kal
kacak gidişte loebolu, Sinop, 
Samsun, Gireson, Trabzon, 
Rize'ye uğrayarak Hopa'ya 
gidecek. Dönüıte bunlara ili· 
veten Pazar, Sürmene, Fatsa 
ve Ünye'ye uğrayacaktır. 

(5138) 

'VAKiT 
Gündelik, Siyasi Gazete 

Iatanbul Ankara cadde81, (VAlllT) yurdu 

TELEFON NUMABALAIU: 

Yazı l§lerl telefonu: W'19 
Idare telefonu : ZU70 

Telgraf adreal: Iatanbul - (VAKiT) 

Posta kutum No. '8 

ABONE BEDELLE&lı 

TUrkiye Ecnebi 
Senellk HOO ~. %'100 Kr. 
8 aylık 760 • ıw • S aylık •oo • 800 • ı aylık 160 • soo • 

iLAN UORETLERlı 

Tlcart llAnia.mı llAıı aayıtalarmda ean
umı 30 kuru§tan ba.§lar, Dk ea)'lfada 260 
lrunııla kadar çıkar, 

Büyük, fazla, devamıı UAıı verenlere alt 
ayn tenzilııt vardır , 

Resimli Ua.nlarm bir 1&tm 10 kunıttur. 

KUÇUK IIANLulı 

Bir defasl 30, lkl dc•uı 50, Uç detuı a, 
dört defası 75 ve on detaaı 100 kunıftur. 
Oç aylık ua.n verenlerin bir defam mecca· 
nendir. Dört satın geçen llAnlarm fazla 

satırıan beş kunJ3t&D hesap edlllr 

TÜRKIYENIN 
En eski, en kuvvetli ve en ileri deri fabrikası: 

•• 
SUMER BANK 

Beykoz Deri Fabrikası 
ilk defa olarak piyasada deri satmak üzere 

ISTANBULDA BiR BÜRO AÇMIŞTIR. 
Her nevi yüz derileri, köıeJe, yarma, eldivenlik ve güderİ 

mübayaası için bu büroya müracaat olunmalıdır. 

Adres: lstanbul • Sirkeci - Sanasaryan han yanında r\o. 46, 

Telgraf: BEYKOZLU Istanbul • Telefon: 22832 

inhis~rlar U. Müdürlüğünderı~ 
l - Konyada inıası mukarrer Baı Müdüriyet binası kı"' 

zarf uıulile münakasaya konulmuıtur. 
2 - Kırdırma şartnamesile projeleri on lira mukabiliD~ 

Baı MOdüriyet vez•eıindeo ve Cibalide Jevazırn muhasibi me•
1 

ullük Yeznesinden alınacakbr. 

3 - Kırdırma 8/9/934 tarihine müsadif Cumartesi günü .,,t 
15 te Cibalideki Alım, Satım Komisyonunda icra kılınacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukardl 
tayin olunan gün Ye saatten eYvel Komisyona •erilmelidir. 

S - Kırdırma ıartnamesinia maddei mabsusası mucibidc:I 
feani ehliyeti haiz bulunanlar ittirak edebilir. 

6 - Her iıtekli inşaatın bedeli keşfi olan "26718,, lira 
% yedi buçuğu niıbetinde muvakkat teminatı, tayin olunan sı• 
ten evYel teılim etmelidir. (4817) 

..... tstanbut Ooiverattesine YC yllksek mekteplere ••• , 
diğer tehirlerden gelecek talebe hanımlara mahsus 

TÜRK KADIN BIRLIGI 
himaye ve murakabesinden 

Kız Talebe Yurdu 
C. Halk Fırkası katibi umumiliğinden ve Maarif VekiletioiD 

yükıek tavsiyeoamelerioi ve resmi ruhıah haizdir. 

MUessisi : TOROCLU ZIYA 
Kayıt Ye şifahi, tahriri tafıilat almak için Cağaloilunda Birli~ 
merkezine veya Şebzadr.baıında Yurt müdürlüğüne müracı•t 

••••••••- edilmelidir. (2052) 

1 lstanbul Evkaf MUdUrlUğU illnları J ______ ,___... 

1 Çakmakçılarda Valide hanı üıt katta 10 No. lı oda. 
2 - " ,, " birinci kemerde 9 No. lı od• 
3 - " ,, ,, hanında oda. 
4 - Galatada yeni cami altında bodrum. 

Balada muharrer emlik 935 senesi Mayıs nihayetine kadl' 
kirahk olup temdiden müzayedeye konmuştur. Talip olanla' 
2 9/8/934 Çarıamba günü saat on beşe kadar EYkaf Müdüri,.-
tinde Yakıf akarlar kalemine müracaatları. (5132) 

ııııın•oo•ıı ıı~ııı ~001111111 

Seıanik 
Tesis tarihi : 1888 

30. 000. 000 Sermayesi: 
idare merkezı : 

Frank 
lSIANBUL 

TUrklyedeki Şubeleri: 

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

Vunaolstandakl Şubeleri : 
SeUlnik . Kavıtla • A tlna • Pire 

ları küşadı. Esham ve Tahvilat kas:lar icaı ; 

~-ıı•ıı~ıııooııı~~ıııımı ııı ıı ı m ı 1 ı ı ıı ı ı ı 
Sahibiz MEHMET ASIM Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 

VAKiT Matbaası - latanbuJ 


