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Kral AJcksandr otomobilden ~ıkanhrken .. 

ılya faciasına ait en yeni resimlerden: Katil, Kralı öldürdükten sonra otomobilı·n r 1 .. d · M" layın lolır . . . . :samur ugun a, ıra ~ 

(U staşi) adlı suikast 
teşkilatı çalışıyor 

(Bu yazı 9 uncu aayıfadadır) 

rsilya cinayeti
asıl failleri? 

Beyoğlunda çıkan Franıızça (lı • 
ul) arkadaıımız Marıilya hicliıe-
Ünaıebetiylc yazdığı bir batmaka· 
bu menfur cinayetin meı'ulü 
r olabileceğini tetkik ebniıtir. 

e hu cinayetin ltaJya • Fransa • 
lavya anlaımaaına mani olmM: 

en bir ıiyaıi teıkilabn eaeri ol • 
kararına varnuıhr. Makale Mar
cinayetin.in a11I ıuçlulannı açık. 
ıtennemekle beraber çok ıayanı 
t bir iıar-et mahiyetindedir. Fran
lstanbulun lıtanbuldaki Fransız 
t! ·ı ....ı. .. be ... .. ·---- ... ~,.; ·~ 

ıdınına bu. iıaretin delaleti bir 
4aha ehemmıyet peyda ed 
1'rkadaıımızın malca) •. er. 

. • eaını aynen 
çeye çevırıyoruz: 

la f ac:it c:uia prodeat 
ranıızra " k.. ;ı- ya aynen çevrilnıe . 

un olmadığı için bu t b. s~ 
ce ol k , a ırı 
. ara kulla.nıyorunı B 

nn takribi ın · u 
. anası •udur. 
ııten i ti"f d % • 1 a e eden k' · 7apan d d ım ıse o· a o ur B' bü "k . .,, ınaenaleyh 

Yu , ııter kü,.ük b. 
h h . :r ır ıu,. 

' er angı b' :r 
i bulmak i in ır hareketin 

a k · · ç / onun Yapılma-
. ınıın, yahut kinıle . 
ı bulundu.. rın ınen-
eder B g~~ul tayin etnıek ik-

. u oy e bir p · . 
•aktiyle R d renııptır 

hak' loma a adli tahki -
ım o urdu. 

ugüne kadar 
enin isabeti .gdeç~n asırlar bu 
. nı aınıa t . 
ır. Sonrad f·ı eyıf et-

. d . an ı o:ıoflar 

1
1 ~Yı teyit ederek be !ehne 
erın hem h . terı a· 

en epıınd 
n en eıaıl e ınen -
esine va~ nı~harrik olduğu 

ıı ardır. Heınen 

• ...... :~:•e Le Goff 
l lııd .Utuııund&) 

darbcsını yemıf, düterken .. 

Kralın tabutu Belgrada getirildi 
Suikast suçlularıııdaıı biri : ingiliz 

tabiiyetinde bir Şarklı! 
Genaze merasiminde bulunacak heyetimiz Belgrada hareket etti 

" ı _Tevfik Rilttii Bey, arkasında Yugoslav Kraliçesi; 2 - Belcradapden muhafız alayı askerleri. 

Belarat, 14 (A.A.) - Knl Alelr· 
aandr'ın cesedini aetinnekte olan Yu
ıoılav kruvazörü Dubrinvik bu ıa • 
bah saat altıdan biraz ıonra Split'e 
aelıniı ve arkaımda Fran11z filoıu ol• 
duğu halde yavaı yuaı nhbma ya -
naımııtır. 

Gemi, Yusoılav donanmuı ile 
sahil bataryalan ve ihtiramda bulun -
rnak Üzere haraya •elen rn.iliz harp 
gemileri hrafmdan talo atefİyle ıe • 
limJanmı,br. 

Rıhtım ve ıelırin bütün sokaklarına 
ıiyah krep aerilmiıtir. JSO bin ki,i 
tahmin olunan azim bir halk kütleti 
se11iı sedasız ıokaklan doldurmakta -
dır. 

Kral Alekaandnn ölümünü reıınen teı· 
bit ebniıler ve ıonra Franarz Bahriye 
nazm M. Pietri ile lngiliz Amiralı fj. 
ıer tabutu selamlamı,lardır. 

Tabut nhtnna inclirilmit n muaz• 
zam bir katafalk üzerine konulmuıtur. 
Katafalk'm etrafında büyük yükıek 

sütunlar ve bu ıütunlar üzerinde me
taleler yanıyordu. 

Muzika Yul'oalavya martını ça • 
larken diier taraftan hütün kiliseler 
matem çanını çalıyor, askerler selam 
duruyor ve den.iz tayyareleri de uça .. 
rak tabutun üzerine çiçekler aerpiyor
lardr. Şibenik peakopoıu kraa bôr dini 
merasim yapmııtrr. 

Halk, ağlıyordu. 

ıil etmek üzere Belsrada sidecekler • 
dir. 

Belsrat, 14 (A.A.) - M. Beneı İ· 
le M. Titüleıko, Kral Alekaandnn ce
naze meraıiminde hazır bulunduktan 
ıonra, M. Y evtiçle beraber, bir ıün 
ıürecek olan, küçüle itilaf konseyinin 
fevkalide içtimaına ittirak edecekler
dir. 

Marallya Belediye 
mecllalnde 

Marıilya, 14 (A.A.) - Belediye 
Mecliıi, dün, fevkılide bir içtima ak
tetmit ve bu eınada, belediye reisi 
KraJ Alelrıandrın hayatını taıvir eyle. 
mittir. 

Kralı ıena eden reiı, Yugoılavya 

Şehir Meclisinde 
yeni azalar 

Adalar, Beykoz, BakuköY, 
ve Sarı yerde rey tasnif inin bittiği· 
ni ve kimlerin kazandıimr dünkü 
sayımızda yazmıttık. Diğer ka • 
zalarda intihap aandıkları dün 
sabah gene sekizde açılarak rey· 
lerin tasnifine devam edilmi9tir. 

Üıküdar kazasındaki rey taı • 
nifi dün aktama doğnı bitmit ve 
kazananlar belli olmuftur. 

Üıküdardan ıehir mecliıi aza· 
lığına 16194 reyle eczacı Celal, 
15685 reyle avukat Muharrem Na
ili, 12487 reyle Makbule Etat 
Hanım, 11706 reyle avukat Fa· 
rulc:i Bey seçilmitlerdir. 

Hazım Pata 6407 reyle, &TU• 

kat Celil Bey 4701 reyle, Servet 
Yesari Bey 4635 reyle, Safiy• 
Hüıeyin Hanım 2190 reyle yedek 
aza olarak ayrdmıtlardir. 

Sabık müderrislerden terbiyeci 
lımail Hakkı, Çen.elköyünden 
Faik ve Nüzhet iaminde iki zat ta 
birer rey alm19lardır. 

Üsküdar kazasında rey atmak 
hakkına sahip 25380 vatandatt&n 
17347 si reyini kullanmıttır. 

Fatih kazaıında 47500 rey atıl
mıtbr. Bunlardan 30000 i hiç 
ıilinmeden verilmitlir. Bunlar bir 
tarafa ayrılmıttır. Geri kalan 
17500 listedeki siliklere nazaran 
farklar teabit edilmektedir. 

Betiktaı kazasında da reylerin 
taınifi dün gece saat onda bitmiı, 
tayyare piyankoıu müdürü Fikri, 
Darülfünun sabık müderriılerin • BeJ.srat, 14 (A.A.) - Split'te Prenı 

Ar1el ile hükiimet "f'e parl&mento aza
ıı Dubrorrvik kru.uörüne çıkarak 

Dini ayinden ıonra haJk büyilk bir 
hufu ile tabutun önünden ıeçmiıtir. 
MiJli elbiselerini ıiymiı bir çok köy
lüler bütün aece yürüyerek toz, top-

(Devamı 9 uııc·ı aayıfaıın 6 inci ıUtununda) (Devamı lO ncu aayıtcm ~ lntil stHanllftda) 

rak içinde buraya gelmiıler ve tabu • 
tun üzerine yapraklardan veya lur 
çiçeklerinden yapıJmıı çelenkler koy • 
mutlardır. 

Cenaze mera•lminde 
bulunacaklar 

Londra, 14 (A.A.) - Kral Alek • 
aandr'ın cenaze merasiminde 1 ngiliz 
Bahriyeıini, Akdeniz fiJoıu ba!ku • 
mandant Amiral Fiıer • Fiıher • temıil 
edecektir. 

Pariı, 14 (A.A.) - Kral Aleluan. 
dnn cenaze meraıiminde Fran11z me
busan meclisini temıilen, reiı vekili J 
M. Monıel • Moncelle • in riyasetinde \ 
S kişilik bir heyet hulunaC111ktır. ı 

lillllccvinde F" d .. . . b' 'h ·r ı . . Jr evaı ıçın ır ı ti a yapıldı. Resmımu: bu toplulukta bulu-

Sofya, 14 (A.A.) - Hariciye nazı- 1 

n M. Batalof ile Harbiye nazın Ce • 
neral Zlatef KT"al AleksandT"ın cenaze 
ftM'r,.,imintle Bulgar hükiımetini tem-

Dün Beşikta§ stadında Beşikta~ takmıx Bandırma §ampiyonunu 3-0, Gılata68• 
ray da Fransız torpitoJar:ı takımını 20 - O yenmiftir, Yuıaı 10 uncu aa,.tada. 

nanJan gösteriyor. Yaznr 3 üncü aayıfamrzdadır ... 



Fransız Reisicümhuru 
Belgrada gidiyor 

Anlaştılar 
Yunanistanda fırka müca
del csi yeni birsafhayagirdi 

Yunaniılanda hükumetle mu• 
halifet fırkaları araıında cumhur· 

Yumurta fiyatı Almanyada yü 
Ankara, 14 (Huaust) - Al· 

manyada yumurtalarımızın fiat • 
leri yükaelmektedir. Yüz kilo ba • 
tına 7/10 mark bir yükıelit ol· 

Piyasanın pek s• 
ve isteklerin çok bul 
zünden fiatlerin dah• 
ıeleceji ıöyJeniyor'• M. Bartu merasim yapılmadan 

Perlaşez mezarlığına gömüldü reisi intihabı münasebetiyle hasıl muıtur. 

Pariı, 14 (A.A.) - Dünkü ka· 
hine içtimaı baılarken, Reiıicum • 
hur M. Lebrun, müteveffa M. Bar· 
tu ile onun batardığı itleri sena et· 
mittir. 

Pariı, 14 (A.A.) - Dün, muh
telif payitahtlarda, M. Bartu için 
dini ayinler yapılmıttır. 

olan ihtilifın halledilmez bir de· U ,_k ___ k_f_b_'•k--d-,------~ 
receye gelmesi üzerine batvekil 18 şaya a rı asın 8 H 
Çaldariıin mebusan mecliıini fea· Ankara, 14 (Huauıi) - U· Ankara, 14 ( 

M. Dumerı de, hükfunetin gi • 
ritmit olduğu itte yılmadan de • 
vam edeceğine dair devlet reiıine 
teminat vermiıtir. 

Müteveffanın cenazeıi, bizzat 
göstermiı olduiu arzuya uygun o
larak, hükUmet erkanının huzu· 
runda, fakat hiç bir merasim ya· 
pılmakıızın, Perlaşez mezarlığına 

gömülmüttür. 

he karar verdiii mal6mdur. Bu tak 9ayak fabrikası hi11edarları a- seri - Ulukıtla 
karar Atina haberlerine ıöre bu • ra11nda çıkan bir ihtilaf üzerine köprülerin yerine. k. 
gün tatbik mevkiine ıirecekti. Hü· heyeti umumiye fevkalade bir top ıebetiyle 20 Tetrıııı 
kumet mebusan mecliıine müra• lantıya çajırılmı9tır. idare heyeti de Kayseri - Ad•ıı; 
caat ederek meclisin kendi kendi· izalarından bir kısmı bir müddet de trene yolcu kabu 
ni feshe karar vermesini istiyecek· evvel istifa etmiıti. Toplantıda tir tir. 
ti. Harbiye nazırı KondilİI me• ketin mali vaziyeti tetkik edile -

Kabine, Kral Aleksandrın ce • 
naze merasimine it tir ak edecek 
Fransız heyetinin başında M. Leh· 
runün bizat bulunmasına ve ma• 
re§al Petenin kendisine refakat 
etmesine karar vermittir. 

Mezarlıkta büyük bir kalabalık 
vardı. 

busların hükumet tarafından vaki cektir. Ankara, 14'(H 
tedrisat umum ınüdiit 
rif müf ettiılerinden 
bu müdürlüğe asalet" 

olacak bu talebi kabul edecekle- 27 T cırinevel topJanh Si 
rinden emin bulunduiunu &azete· 

Hava nazırı jenehal Dönen de 
bir tayyare filosunun baıında ola· 
rak Belgrada gidecektir. 

M. Dumerg, M. Şeronun halefi· 
ni seçmek meselesini yarın derpif 
edecektir. 

Şimdiye kadar vuku bulan kıy· 
metli yardımlarından dolayı, baı· 
vekil, müstafi nazıra minnettarlı· 

'ğını beyan etmiıtir. 

Romen köylülerini temsil eden 
heyet, M. Bartunun tabutu üzeri -
ne, Romanya toprağından bir par· 
ça ihtiva eden bir çekmece koy· 
muşlardır. 

l!kodtiparl ne diyor? 

Pariı, 14 (A.A.) - Matbuatın 
büyük kısmı, M. Lebrunün Bel· 
grada gitmek kararını nıemnuni .. 
yelle karşılamaktadır. 

Eko dö Pari, diyor ki: 

cilere ıöylemiıti. 

Halbuki bu vaziyet birdenbire 
ıon iki gün içinde değişmittir. A· 
yan azasından on sekiz kiti hük\ı
mete müracaat ederek kendileri· 
nin timdiki cumhurreiıi Zaimisi 
intihaba razı olduklarını, binaen· 
aleyh mebusan meclisini beshede· 
rek yeni bir ıintihahat meaeleıi 
meydana çıkmasına lüzum kalma· 
dığını söylemi§lerdir. Yalnız bu· 
na mukabil hükumetin de artık es· 
ki intihabat kanununu bozmak hu· 
ıusunda israr etmemesini istemiı· 
lerdir. 

Çaldariı bu on ıekiz ayanın 

teklifini kabul etmiıtir. 

içtima eanuında, dahiliye na • 
zırı, Manilya f aciasmı müteakip, 
aldığı ceza kararlarına dair, ar -
kadaılarına izahat vermiıtir. 

Emniyet müdürü M. Bertuen 
azlolunmuf, Butdüron, Marailya 
valisi M. Juhanno v•kilet emrine 
almmııtır. Emniyet umum mü • 
f ettişi ve resmi ıahaiyetlerin ıe • 
yahatlerinde tertibat almağa me -
mur M. Susteron da, kezalik az -
ledilmiştir. 

"Fransız politikasının bocala • 
mıyacağından ve ıaçmalamıya • 
cağından eminiz. Fransanın ilk 
iti, küçük itilif ı temin ve takviye 
etmek olmalıdır. Bu itibarla, Re· 
isicumhurumuzun Belırada git· 
meli vazife adaetmit ol dulunu Bu teklif üzerine Yunanistan • 

ld k K daki fırka mücadeleleri yeni bir memnuniyetle haw a ı . en• • y. 
dilerine te9ekkUr ederiz. , Nofha~d.~nd~~~~·y~ me-

. . ldlmet uıu ugu gıoı u 
Parıı, 14 (A.A.) - Önceden busan inecliıi kendi kendini fes• 

mutasavver olduiu ıibi, b1'ine hederek yeni :bir intmabat yapar ve 
dün akıam saat 16 da toplanarak bu intihabatta elueriyeti alraa ar• 
M. Bart~ ~le, n_ıüıtafi. M.· Sarronun tık ayan meclisi de ilıa edilecek· 
haleflerını tayın etmııtar. ti. ihtimal ki Yunan ayanı bu ci· 

Hariciye nezaretine, müstem • beti nazan dikkate alarak Zaimi· 
lekeler nazırı M. LaYal, dahiliye • ıin intihabım kabul etmit olacak
ye M. Marpndo, müıtemlekelere tardır. Bu meNleye dair dtin Ati-

Bu izahati müteakip, M. Sarro 
iıtifanameıini tevdi etmiş ve M. 
Dumerg, kendisinin bu yolda ha -
reketine saik olan duyguları tak • 
'dir ettiiini aöylemiıtir. 

M. Rollen tayin olunmuşlardır. nadan gelen telgraflar şunlardır: 
lçtimaın ıonunda, adliye nazı· Atina, 14 (Husust) _ Esnaf 

Reisicumhur, batvekilin ifa -
desine iştirak etmittir. 

rı M. Şeron da i•tifaıını venniı Ye 8 te9kilatına mensup 1 ayan aza•.•· 
bu istifa kabul edilmiştir. h M z 

nın ıimdiki reisicum ur · aı-

ispanya asilerinden yirmi 
ölü, birçok yaralı var 

Askeri kuvvetlerin harekah müsait 
bir surette ilerliyor 

Madrit, 14 (A.A.) - Röyter a· j turdukları mahallede araıtırmalar 
jantı .bildiriyor: yapan zabıta, bir miktar silih, cep 

Kıtaat Asturideki Gijonda ka· hane ve bazı evrak ele geçirmit • 
raya çdmııı ve mahalli asilerle tir. Diier bir arattırma netice " 
muharebe baıJamııtır~ Asilerden .sinde, sosyalist flrkaıına mensup 
20 kiti ölmüş yüzlerce kiti yara • bazı tahıiyetlein tevkifine lüzum 
lanmıftJT. 500 kiti tevkif edil • 1örülmU9tür. 
mittir. Halk, çiftçi fırkasına mensup 

Hendaye, 14 (A.A.) - tıpan· bazı gençlerin zabıta memurları -
ya ile Fransa aruında telefon mu- na yardım ettikleri aöyleniyor. 
haberatı keıiktir. Ancak, vaziyet· Oviedo ile Gihon araıında ıi· 
te :fazla bir vahamet görülmiyor. dip ıelme normaldir. 
ispanya hülriimeti, hu tedbiri, 11rf "Pabra,, ajansı M. Larıo Ka • 
bir santar tatbik edebilmek için baliero'nun bu sabah tevkif edil • 
alınıp. diiini bildiriyor. 

Zannolundujuna göre, Oviedo Bordo, 14 (A.A.) - lıpanya· 

mi:in tekrar intihabı için rey ve· 
receklerini hükUınete bildirmele
ri, hükQmeti, yeni mebuı intihaba
tı yaptırmak kararından vazıe-

çirtmittir. 
Dün kabine meclisi hali içtima· 

da iken bu teklifi yapan 18 ayan 
azaıını kahUl eden bafYekil M. 
Ça1daris, hükUmetin, tekliflerini 
kabul ettij':-:ni kendilerine teblii 
etmif ve onlar da 'batvekllet dai· 
resinden memnuniyetle ayrılmış· 

lardır. 
Hüldimet, riyaseticumhur inti

habatı için nisap ekseriyeti temin 
etmesi üzerine reisicumhur intiha· 
hını önümüzdeki cuma günü yap· 
tırmağa karar verınit ve bu mJk• 
satla ayan ve mebusan mecliıleri
ni cunıa günü mütterek bir içti· 
maa davet etmiıtir. Tekrar reisi· 
cumhurluğa intihap edilecek olan 
M. Zaimisin tahlifi 14 Kinunuev· 
velde yapılacaktır. 

Ankara, 14 (Huıusl) - Bal· 
kan Hariciye Nazırlarının 27 T Cf • 

rinievvelde Ankarada toplanmı • 
yacaklarına dair olan haberler 
doğru değildir. içtima muayyen 
tarihte yapılacaktır. 

Diyarıbekir ve Maraş 
Maarif müdürleri 

Ankara, 14 (Hususi) - Diya· 
rıl>ekir maarif müdürü Mustafa 
Rqit bey Erzurum maarif müdür· 
lüğüne tayin edilmif, Maraı maa· 
rif müdürü Rahmi bey de Kırklar· 
eline nakledilmiıtir. 

mittir. 

Yunanistana kere 
,1) 

Ankara 14 (Huıu 
1 • 

gelen haberlere göre, 
1935 batından itibard 
klering itilafı buluıı~ 
lerden kereste ithahol 

edecektir. 

Ankara, 14 (Hu• 
vı.nı muhasebat seki 
lerinden Nusret J:je1 

Kraliçe Mari Hz.nin 
Hz.ne cevapları 

-4•1.· -. 14. (A. ·~--Aliit,...,,..Ç.., 

fa Kral Alekaandr Hazretlerinin SevgHi rzevcimif\ 
zevceleri Krali'9 Mari Hazretleri rette ölUmü münaşt 
Reiıicumhur Hazretlerinin taziye leri çok müheyyiç 
telıraflanna cevaben ıu telırafı yı Zatıdevletrine 
seknıitlerdw: teşekkür edeıim. 

Türkiye Reiıicumhunı Hz. .Ş, ___________________ __./~ 
Otomobil husızları 

yakalandı 

Lil, 14 (A.A.) - Zazıta oto· 
mobil hırsızlanndan mürekkep 
bir tetkilit yakalunıı ve ıoförler 
için mte veıikaları basan bir 

matbu.da araıtırınalar yapmıttır. 
Tetkilata iki, üç y\iz kiti dahildir. 

Franaanın her tarafında, adli· 
ye, me1eleden haberdar edilmi§· 
tir. 

Görülmemiş bir grev 
Pqte, 14 (A.A.) - Pettede 

yüı kadar maden ameleıi, ocaiın 
350 metre dibine sığınarak, açlık 
ırevine oatlamı,I&Tdır. Bunlar 
her türlü ısrara rağmen yukarı 

çıkmaktan imtina. ediyoTlar. Bu 
harekete ıebep, bir ücret ihtila • 
fıdır. 

Maarif Vekili Denizlide 
Denizli, 14 (A.A.) - Maarif 

~ekili Abidin be1 lnııün saat 12 
de Motokarla Nazilliden buraya 
gelmit ve hararetle karıılanmıt· 
tır. 

Mısır Krala iyileıiyor 
Mıtr Kralı Fuachn amati ıit • 

tikçe düzelmektedir. 
Kral Fuadı tedaYİ etmek üzeer 

~elediye i 
biten Y ) 

lıtanbul, 14 c>->. 
umumi kitipliğincl"' 

Bugün alınan 
Eskiıehir, Havza, 1 
!anda belediye • .. 
fırka namzetlerı 1 

miıtir. 

Meşhur ten ör / 
Riga, 14 (A·~ 

Moıkovaya ~ön• 
artiıti Sobinof, bit 
den vefat etmittit• 

1933 ıene,iııd'• .... 
hu meıhur tenCS':"de 
nın 3!'; inci ıeneı 

etmiştir. ff 
Sobinof, ilk ~ ~ 

neye çıkmı ve d~ 
ve muganni olar 

Avusturya 5 

Ankara, 14 ( 
turyanın Ank-r• 
Kari Buh1'erıer bet 
lu ektpreaiyle 1 
Mumaile1h .,.sd 
lunduiu Jrak Yf 

larına itima _,. 
latanlNl .. n t 

ve Mieres'teki jhtililcileri yola ya ıilih ıötürmekte iken, ispanya 
getirmekle mükellef askeri kuv - hükumetinin talebine mebni, li · 
vetlerin harekltı müsait surette i - manda tevkif edilen "Turkeu.,, 

M. Venizeloı, reisicumhur in· 
tihabatında bulun1111yacak vo va· 
ziyetin tavazzuhuna intizaren 
Giritte kalaca'ktrr. Berlinden profetör S.rıman Ka • 

bireye ıetirilmiıtir. 
M. Venıizelos, muhalefet fır• ·-------------

da Ye oradan ~ ,ı 
Bükreı elç' 

Bükre9, 14 ( 
ıuete Aıtka,. ,,,,,, 
mon Ciunt'nun 1 ~ 
hinden itibaren d• 

lerilemektedir. vapurunun Bordodan hareketine· 
lhtiJAlcilerin cephaneliğine bir izin verilmİftİr. 

mermi dütmüştür. Dün akıam, Mevkuf bulunan gemi müret • 
Madritte beş divanı harp toplan • tebatı hududa sevkedilecek1er • 
mııur.. Onivenite talebesinin o - air. 

kaları taraf mdan istenilen tar~iye 
meıeleıi muallak kalmakla l;era• 
ber, reiıicumhur intihabı ve müs· 
tal}bel mebus · int\hal.ıatı kanunu 
hakkında hasıl olan anlatmanın 

memnuni1ete _pyan oldujunu ı•· 
zetecilere aöylemİ§tİr. 

AtiMt 14 (A.A.) - Rei•icümbur 
intihabının icraİı, Cuma g_~'n_!.ine ka • 
rarlaıbnlmııtrr. 

ne tayini hak~ 
ımektedir. 





cinayeti
failleri? 

Kısa Polla haberlerl: •ıı--.-ıiııml------------·------11111 
--·P d d.. IMEMLEKETHABE~L ençere en uşen __ _, --Şehir 

Haberleri -- Baş makaleden devam 

her gün ıurada burada bir maz • 
nunun kendini müdafaa için en 
kuvvetli delil olarak §U ıözü ileri· 
ye ıürdüğünü görmez miyiz: "&
nim Lu iti yapmakta ne menfaa· 
tim olabilir?.,, 

GümUı paralar - Darphanede bu 
hafta zarfında yeni &\imüı paralann ba· 
ıılmaaına baılanılacııktn-. Baıılan pa • 
ralar demal piyasaya çakınlacaklar -
dır. Yeni paraların Cümhuriyet bayTa• 
mına kadar baıılmıı olacağı zannedil-
mel.tedir. 

çocuk Gaziantepte okuma iş 
Galatada Vekilharç ıokaimda 

oturan Madam Sarrafyanın bir 
buçuk yatındaki çocuğu pencere • 
den bakarken ıokağa dütmüt, 
muhtelif yerlerinden yaralanarak 
hastaı1eye kaldırılmıthr. 

Takdir edilenler -
kursu ve • 

yenı 

Köy kati 
mt:ktepler 

O halde acaba niçin §U menfur 
katil Kalemen Marsilya cinayeti· 
ni irtikap etti? Bu adamın bu İf· 
te bir menfaati var mıydı? tık 
bakııta §Üphesiz hayır. .Bu ada
mın ne Kral Aleksandr, ne de 
Franaız Hariciye nazırı Bartu a -
leyhinde kendisini tahrik edecek 
bir şahsi intikam duygusu, yahut 
kin! yoktu. 

Kavaga elektrik - Kavakta otu • 
ranlar elektrik ıirketinden Kavaıa ce. 
reyan verilmeıini iıtemiperdi. Şirket 

bu müracııatlere cevap vermediğinden 
Kavak halkı el~ktrik ıirketini Nafia 
Vekaletine tiki yet etmeğe karar ver • 
miılerdir, 

Seyyahlann paralan - Türkiye· 
ye gelen ıeyyahlann hariçten bera • 
herlerinde cetirdikleri paralardan tes
cil edilip te aarf~tmedikleri miktan 
kambiyo müdürlüğünden vize alma -
dan çıkarabilmeleri Maliye Vekaletin· 
ce kararlaıtınlmııtrr. 

Ev sahibini vuran 
misafirler 

K~tencilerde 18 numarada o· 
turan demirci Agobun oğlu Oha· 
nes, evine misafir geıt..n Rıza ve 
lımail1e karfılrklı rak~ i~~rlerken 
aralarında kavga çıkrr.ı~, miıa • 
f :rler ev aahibini bıçakla iki ye • 
rinden yaralamıtalrdır. 

Gaziantep, (Huıusi) - Kıy -
metli, genç valimiz Akif Bey Sıh· 
hiye vekaletince takdirname ile 
taltif edilmiıtir. Valimizin mem· 
leket hastahanesinde yeniden ve 
aari bir tekilde inıa ettirdiği aal • 
grn hastalıklar pavyonu, bir ve 
iki numaralı pavyonlarla memle • 
ket hastahanesinin hemen bütün 
kııımlarının geniıletilmesinde, 
techizatın ikmalinde göıterdiği 
mesai ve al~ka bu takdire · ıebep 
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olmuftur. 

yeniden yapılan ilk mekt 
yirmi beti okumıya açıl 
sıl açılma merasimi Ci.i 
bayramında yapılacaktır. 

Bu ıene vilayetimize • 
lı muallim mektebi meı 
dan bet efendi verilmi 
muallimlerden üçü gelere 
felerine batlamı§hr, diğer 
bugünlerde yetiıeceklerdi 
yetimiz muallimlerinden 
Hanım Van vilayetine ,,e 
Hanım da Tekirdağ vi 

F11kat bu adamın yalnız olma
dığını, gizJi bir tedhit cemiyeti· 
nin elinde vuıta olduğunu, bun • 
dan dolayi daha evvel yirımi se • 
nelik bir ağır cezaya mahkum e• 
dilmit bulundğunu, nihayet bu 
gizli suikast cemiyet=nin bu ada· 
mı bn yoldan elinde eair gibi ıkul· 
]andığını dütünmek lazımdır. Bu 
adam bilir ki gizli tedhiı cemiye· 
tinin verdiği emirlere itaat etmiye· 
cek oluna kendiıi için ölüm mu· 
hakkaktır. Yahut mutlaka eski suç 
larından dolayı hükumete teslim 
olunacaktır. Şu halde, bu adam 
muhakkak olan ölüme uğramak • 
tansa, çok az bir ihtimalle de ol • 
sa kaçıp kurtulmak ümidi bulu • 
nan bir suikast teıebbüıüne gir -
mit demekt!r. itte bu cihetler 
nazarı dikkate alınırsa, Marsilya 
cinayetinin esbabı bir dereceye 
kadar izah edilebilir. 

Yumurta ihracatımız - Yumurta 
ihracatımız hararet!emnektedir. Fiat • 
ler artmııtır. Hiç bir yerde yumurta 
ıtoku kalmamııtır. ihracatımız ıeçen 
seneye nazaran yüzde kırk fazladır. 

Köfte yüzün den yanğın 
Eminönünde Reıadiye cadde • 

sinde 29 numaralı ahtap kulübede 
köfte piıirilirken ocaaın boruıu 
tutufmu11 çabuk ıöndürülmüı • 
tür. 

Maarif müdürümüz Cemil Bey 
de irfan itlerinde göıterdiği gay· 
retten ötürü Maarif Vekaletince 
takdirname ile taltif ve bir de • 
rece terfi ettirilmiıtir . • 

nakledilmitlerdir. 
Gaziantep liıeai 1 tef 

de açılmıı ve tedrisata b• 
tır. Lisemize hu sene tale 
cümü diğer ıenelerden çok 
dır. Civar kaıaba ve ıe 
cenup Türklerinden birçok 
liseye kaydedilmİ§tİr. 

Bu takdirde ortadaki katil Ka
lemenden baıka olan asıl cani ne· 
rededir?. Tabir bu cani Kaleme· 
ni teçhiz ve tahrik etmit olanlar· 

dır. O halde bunlar kimlerdir? 
Burada mesele, nihayetsiz de· 

recede genit bir sahaya intikal et
mi§ olur. Bununla beraber me· 
seleyi halletmeğe çalııalım. 

Kral Alcksandr Parise gidisor
du. Maksadı da esasen Frasa ile 
Yugoslavya arasında mevcut olan 
sıkı dost1uk bağlarını bir kat daha 
kuvvetlendirmekti. Sonra bura -
da Yugoslavya ile ttalya arasında 
bir itilaf akti miimkün olmasa bi
le iki taraf münasebetlerindeki 
gerginliği azaltmak için bazı mü
zakereler cereyan edecekti. Fran
siz Hariciye nazın M. Bartu son 
günlerde Romaya gittiği zaman 
esasen iyi bir yolda olan Fran -
sız - ltalyan itilafı müzakereleri 
sırasında, Musoliniye bundan da 
bahsetmişti. Bu müzakereler her 
halde jyi neticeler verebilirdi ve 
vermesi de lazım gelirdi. Ru ise 
AC/riyatikte, Akdenizde ve Orta 
A vn1pada sulhun temin edilmesi 
demekti. 

O halde bu müzakerelrin neti
celenmesine mani olmakta kimle
rin menfaati olabilirdi? Bir ltal
ya - Fransa - Yugoslavya an -
laşm~sım temin edecek olan bü
yük adamları ortadan kaldırmak
ta kimler nenfaat görebilirlerdi? 
İşte bugün şahıslan meçhul olan 
bu (kimler) dir ki, katil Kalemeni 
l\faı~ ilya. cinayetine sevketmiş
lerdir. 

Tarih bunu uzak, yahut yakın 
bir i~tikbalde göaterecektir. Her 
halde §İmdiye kadar, bu kadar in· 
aana ızhrap ver:ci, bu kadar al • 
}akça, bu kadar vah§iyane bir 
cinayet tertibi kaydediJmemittir. 

Plerre Le Golf 

Emden gelecek - Almanlann Ern
den kruvazörü ilkbaharda Türkiyeye 
gelecek ve lıtanbulda bir ay kadar 
kaldıktan ıonra Karadenizde Varna ve 
Köatence Jimanlanna uirayacaktır. 

Hırsızın bel kemikleri 
kırıldı 

Y eniköyde Cemil beyin yah11nı 
soymak istiyen 12 yatında lamail 
yakalanacağını anlayınca kendiıi· 
ni yalının üıt katından atağı at
mı§, belkemiği kırılmııtır. 

Münhal bulunan vilayet jan
darma kumandanlığına binbatı 
Kadri Bey tayin edilerek vazifesi· 
ne baılamıştır. Söke jandarma 
kumandanlığına tayin edilen vila· 
yet jandarma bölük kumandanı 

Nuri Beyden açılan vazifeye de 
yüzbaşı Arif Bey getirilmittir. 

Avusturya Maliye Müste§arr -
Avuıturya Maliye müıteıarı Herr 
Kari Dorek ve yanında bulunan zevat, 
lzmir, Bandırma, Bursa ,ehirlerinde 
tetkikatta bulunduktan ıonra ıehri • 
mize gelmiıtir. Gelen heyet Auıtro • 
Türk ıirketini aezmiılerdir. Heyetin 
Samıun ve İzmir tütünlerinden kül· 
Jiyetli miktarda aatın alacağı tahmin 
edilmektedir. 

Zehirlendi 
Deveoğlu yokuıunda oturan 

Servet hanım kalayıız tencereden 
yemek yemiı •e zehirlendiiinden 
haıtahaneye kaldırılmıttır. Servet 
hanım ıüçlükle tedavi edilmif, ö -
lümden kurtarılmııtır. 

Mektepler 

Bu sene vilayet dahilinde yapı• 
lan plana uy.un mekteplerin coğu 
hudut köylerinde yapılmıttır. 225 
kilometre tutan vilayetimizin Su· 
riye hududu üzerinde on kilomet· 
re derinliğinde bir ferit dahilinde 
bugün on altı ilim abideai yükıele· 
rek okumıya açılmış bulunmakta· 

Gaziantep Türk maarif' 
ti hesabına he§İ §ehrimizd 
de Kiliı kazaıından olma1<

1 sekiz kız talebe Bursa kıs 
ıönderilmiılerdir. 

Köy kAtlpleri k"' 
Geçenlerde açıldığını Y 

köy katipleri kursu bitmifı 
hanları yapılarak kazanal1 
ler kitipıiz köylere tayin . 
terdir. Vilayet dahilinde~' 
lerde köy kanununun tatbi. 
ve bilha11a mektep ve yol , 
de köy katiQlerP,?den ~ \~ 
fade edilmektedir. 

J nhiaarlar umum müdürlüğü tara
fından dün Avusturya heyetine bir 
çay zifayeti verilmiıtir, 

Gizli nüfusun kaydi - Gizli nüfus 
kayit müddeti bu akp.m bitecektir. 
Nüfus müdürleri kaydolun.an milctan 
telsrafla Dahiliye Vekaletine bildire
ce\clerclir. Yapılan ka~itlere •Öre •'•· 

li nüfus miktarı bilhasaa köylerde faz. 
ladır. 

Şimdiye kadar 4414 evlenme, 9545 
doğum, 4501 ölüm kaydedilmiıtir. 

Bu akıam kaydedi!miyen ıizli nü· 
fuılardan on Jira para cezaıı alına • 
caJctır. 

1htikSr komisyonu - Yeni ölçüte • 
rin tatbikinde yapılan ihtikarla müca
dele işin teıkil edilen komisyon S~lı 
günü ç.alıımağa baılıyacaktrr. Komıı· 
yon vaziyeti tetkik ettikten ıonra İk· 
llsat Vekaletine bir rapor verecek • 
tir. 
İzmit fabrikası - İzmitte açılacak o -
lan kijıt fabrikaaının yapı!masına de· 
vam edilmektedir. Yapıda yerli malı 
kullandmaıına dikkat edilmektedir. 
Fabrikaya iılemeie baıladrktan ıon· 
ra lazım olan ham maddelerin de bil
haua yerli mah o!maıına dikkat edile· 
cektir. Hariçten aetirilmeıi mecburi 
olan ıellülozun memleket dahilinden 
temin edilmesi için Sümer Bar.k tara
fından ormanlar tetkik edilmektedir. 

Mütehassıs getirilecek - lkhıat 
Vekilet" • .:hracat maJlamnızın atandar
dize edilmesi için Avrupadan bir mÜ· 
tehnaaıs ıctirtecektir. 

Amelenin sigortası - Iktııat Ve· 
kale ti iı büroıu fabrikalarda çahıan 
ameleyi sigorta edecektir. Her amele
nin sigorta olmaıı mecburidir, Bunun 
iç.in fabrikalardan kaza ıtatiıtikleri 
iıtenilmiıtir. 

Kaza sigortası kanunu iı kanunu 
ile beraber Meclise verilecek ve ileri
de iısizlik ıigortaaı ya yapılacaktır. 

Antalya Valiliği - Antalya Vali. 
liiine, Dahiliye V ekaleli vilayetler İ· 
dareai umum müdürü Sabri veya Niğ· 
de valisi Ali Riza Beyin tayin edile
ceii söylenilmektedir. 

Yusuf Kemal Bey - Ankara 
Hukuk fakültesi dekanlığına eaki Ad
liye vekili Yuıuf Kemal Beyin tayin 
edileceği ıöylenilmektedir. 

Ankara şadyosu - Ankara rad. 
yosu gelecek aydan itibaren yeni ve 
~engin bir program tatbikine başlıya. 
c:Aktır. Program Matbuat müdürlüğü 
tarafından hazırlanmııtır. 

Program yapılırken her ,eylen ev• 
vel kültür propacandaaı nazan dikka
te alınacaktır. 

Üzüm kooperatifi - lkbaat Ve • 

Teyellenmiş ipekli kumaş 
kaçırıyoTlarmı• 

Romanya vapuriyle Selinikten 
latanbula gelen Madam lf temiyo 
ile Matmazel Maldaditanın üze • 
rinde teyellenmit bir halde 2,5 
kilo ipekli kumaı mu haf aza me • 
murları tarafından meydana çıka· 
rılmııtır. Suçlular sekiz numaralı 
ihtisas mahkemeaine veriJmittir. 

ır. 'Qna='i«\"' "" -..i-:4 • 

mektep dahil değildir. Vilayetçe 
bu köylerde önümüzdeki ıene heı 
mektep daha ili.veıiyle her on ki· 
lometrede bir mıntaka mektebi 
bulundurulması takarrür etmiıtir. 

tık mekteplere bu sene müra • 
caat fazladır. Maarif idaresi mer· 
kez ilk meldeplerine Reçen sene· 
kinden be§yüz t,.,lebe fazla almak 
için icap eden tedbiri almıştır. Ka· 
za ve köy mekteplerine de bu ıe • 
ne tehacüm fazla dır. Kırk köyde 

Sayım vergl•I • 
Sayım vergiıinin bugü~~ 

aadi teraite uygun bir §ekt 
zimi maksadiyle Maliye V 
tince bir kanun layihası h d 
makta olduğu heberi bura 
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derin bir alaka uyandı 
Yunani&tandan trenle Edirne· 

ye gelen Yugoslav tebaaundan 
Zahit oilu Zagonun etyaları ara· 
11nda muhafaza memurları , tara
fından yapılan bir arathrmada da 
ol uz altı kilodan fazla İpekli ku
m at bulunmuttur. Suçlu hakkın· 
da kanuni muameleye batlanıl· 
mıthr. 

Viyana yarışlarında 
dördüncüyüz 

Viyanada yapılan manialı at 
yarııları bitmittir. Y arıtların ne· 
ticesinde birinciliği Fransa, ikin· 
c:liği İtalya, üçüncülüğü Holan • 
da dördüncülüğü de Türkiye al • 
mıttır. Macaristan hefinci, Avuı· 
turya altıncı, Çekoılavokya da 
yedinci olmuttur. 
ımılM* ı wm.-. n lllın" ı =••-tlllllllll' 

kaleti üzüm iıini tanzim etmek üzere 
bütün ü~üm müstahsil!erini içine al • 
mak üzere bir üzüm ıah§ı kooperatİ· 
fi teıkil edecektir. 

CelAI Bey Ankaraya döndükten 
ıonra bu işle me§ğul olacaktır. 

Kömür fiatleri - Ankara beledi
yeıi kömürc:ülerden nakliyat tarifele • 
rinde yapılan tenzilat niıbetinde kö· 
mür fiatlerinin indirilmesini İıtemiı
tir. Ankarada kok kömürünün tonu 
otuz dokuz liradır. 

Ziraat Vekaleti tetkilitı - Ziraat 
Vekaleti teıkilih layihası hazırlan • 
malttadır. Bu layihaya göre Ziraat 
umum müdürlüğünün tcıkilatr geniı • 
lctilecek, ıınai, ziraat ve arazi müdür
lükleri ibdaı olunacaktır. Orman tir. 
ketlerinin kontrolüne daha ziyade e • 
hemmiyet v':-i!ecektir. Antalyada u • 
ıulsüz keıitler yapan bir orman tirke
tinin mukavelesi feıhediJmiıtir. 

Hayvan fiatlarmın düttrlef 
müteessir olan §ehirli "; · 
halk bu tenzilatı ıabırıııh ı 
bekliyor. 

Antalya iş bankası müdrül Trakya Şark şiıneıı 
Kaza geçirdi cif erinin iyi bir hare 

Antalya - it bank•ıı müdürü Bundan iki ay evvel ol' 
Hilmi Bey burada araba ile Halk· timendifer yoJları ınüıl t 
evine giderken hayvanlar ürkmüt ninden makasçı Süleyıot"11., 
araba üç metre derinliğindeki ka· ve amele Şerif Ahmet f.fe /, 
le hendeğ:ne yuvarlanmııtır. A • fakir ve muhtaç vaziyette

1
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raba parçalanmıf, hayvanlar ya· ileler' ne son bir yardı111 .~,.. 
ralanmıf, fakat Hilmi Beyle a• zere Trakya ıimendif~rc:•:=;ı 
rabacı mucize kabilinden kurtul • yeti tarafından 461 Jıra 
muıJardır. Yalnız Hilmi Bey aa· tir. •. eJ 
demenin tiddetile bayılmıı, o es- Giresunda 2uht d/ı. 
nada oradan geçen b:r otomobille hastalıklarla nıüc•~'J 
Halkevine götürülerek tedavi e· @1 
diJmİ§tir. Giresun, (Hunuıi) - '1"ı 

18 yaşında Halk şairi da zührevi haatalıklarla: '/
itl~ri günden güne tekııf 1 

Bir yıl kadar evvel lstanbul ga· kil almaktadır. Bu ha ~ /ı 
zeteleri harf inkılabının doğurdu- de!e kom=syonu tarafırıd İfil 
ğu Diyarıbekirin Silvan kazasın· diıJ>anıer faaliyete geÇJI' il,I 
dan halk §&İri Sabri yılmazdan İf belediyemizin yardıırı• 
bahaetmitlerdi. Genç şair, Diya- dana gelmiıtir. • .;~ 
rıhekirden kalkarak, Bitlis, Mut, 1ttı• 
Ercit, Erzurum, Gümüşhane yolu Nalhhan Belediye fı 

~) .,./ ile Trabzona gelmiftir. Nallıhan, (Husuıı _.,a 
Zeki, atctli bir genç olan Sah· mızda belediye intihabC· ~ 

ri Yılmaz, doğduğu Silvanda ço· kiyetle neticelendi. ~ 
hanlık yaparken harf inkılabı çık- namzetleri ittifakla kşı . ' 

d d D. b k" 'h b .. d ··nteb•P mıt, ken isi o aıra a ıyarı e ıre t · a a yuz e 81 mu 
koımuf, bir taraftan kundura bo· etti. Oç gün devanı ed: 
yacılığı, gazete müvezziliği ya· milli ovun ve tenlikle~ 
parken, öbür taraftan da halk der· Son gün belediye saloJI 
aanesine kotarak okuma yazmayı len ziyafette fırka idare -'
öğrenmit, bundan sonra tairliği is vekm ;.\hmet Beyin ,, 
ıaleyana gelmiıti~ raretle ve aamimiyetle 
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trrneni asilzadeleri (Babil)in cazibe
sinden kendilerini kurtaramazlardı 

Şahende gülümsedi 
bir ıesle: 

ve hafif §ey ıoracağım. Bu soracağım şey
ler benim için çok mühimdir. 

- Celil .... dedi. 
Celilin gözleri ya§ardı. Batını 

eğdi, karıaınm elini öptü: 
- Şahende !.. Affet Şah ende .. 
Birden kulaklarında Nesrinin 

ıesi çınladı: "Bir kadın kalbi ile 
oynanmaz ... ,, derin bir düşünceye 
daldı. Onu bu düşünceden gene 
Şahendenin sorgusu silkindirdi: 

-Sor. 
- Ben buradan gitmek istiyo • 

rum. 
- Nereye? 

- Seni ilk tanıdığım yere. 

(Fırat) havzasındaki ermeniler hayatlarından çok memnundu. Yoksulluğun 
f ne oldugw unu bilmezlerdi. Jranilerle çok iyi geçinirlerdi. tı 

il ~ O ıarnanlar Ennenistan iki kıı· 
it da.a. aYrrlrnrıtı. Bir Aras havzaam· 
f, hrb~rii, di~eri Fırat sahilinde 

rrnenrıtan idi. 

~ lİle~rıneniıtan valileri •hükilmdar 
e •ı arasrnd . . ih edilir . an tayın ve ant ap 
1' l'lJı h~~ Bazan bu valiliklere l-
~"- ındarının itimadını ka • 

"'"'lif enn ·ı du, enı er de tayin olunur-

I . Erıncnist h l · 
tı \ter' an er sene lrana ver· 
ili aıkır,J 8:'ker gönderirdi. Erme-
f er erı lra d ... 'r ai 1 n or usunda mıg • 
h Yer er k ika 
ltıçer kul ' a n, kargı ve ~ ~ 

ltlrı anırlardr. 

ltıl'af:~~u~u]ndaki ermeni askerleri firikiyanın eski hüküm dan (Micİaı) ın mezarı .• 
--rıy e g" 

. lbra.n .. I oıe çarpardı. (Bir efsaneden: Midas daha beşikte uyurken, kanncalar ağzına buğday 
lıtareu ~ e~ a~ınanında ermeniler getirirlerdi. o, Mabut (Diyonizo.~) tara fmdan t~kdis edilmiştL. Her. neye .. d~ 
l'l~iJe . e ılerı götürmüşlerdi. A· 1 kunsa altın olurdu! Midas bir gun Sarahat nehnnde yıkanmıı, nchnn butün 
d rı esaae k.. ) 
e İdi, n arvan yolu üzerin· kumlan altın olmuştu 1 

) 1-lirıdiıta. d rin müsamahaamdan istifade ede- niz. Sulak yerleriniz, agzma ka· 
~n ~Ya bu n tn Karadenize ge· rek 0 havalide yerle§mİ§lerdi. c!ar dolu zahire anbarlarınız, has!· 
llıler hura.d Yo dan geçerdi. Erme- Ermeni rüesa-sı fazla §arklılat • h gözümüzü kamaıtıran nenız 
rınd an llCÇen t" 11 • B' A 
d a.n (l\tijl'll • uccar ma a• tıklarını görerek bunun ermem varsa, hepsi sizin olsun.. ıze • 1

•1. ~u \'ergi ... •Ye ~eami) alırlar • milleti için bir tehlike olduğunu rarat dağları yetitir !,, demiılerdi. "& ••ın nın 'hır k • · 1 • • ~.an h"e ~İlli, di'" ısmı ermenı hatta günün birinde hüvıyet erını Bu havaliden de Arasa göç e-
E: Uk\nnet\~ ae~ fazla kısmı 1- kaybedebileceklerini dütünüyor • den ermeniler Arasta kuvveti enin-

• rrnenil . 80nderildi. 1 d . • . ... • • 
!ııler . er ~ıle h, ar 1

• • ce yenıden ııtıklaJlerını temine 
\ bab.. S:ol herızer} Yatında lra • Yava' yavaf Fırat sahllerınClen l ... ba lamıtlardı 

h ... aı, ·ı ~di . · ça ıtmaga ! . 
, .. k l\ı e rej11• d • Bır evın şarki Ermenistana yani (Aras) 

1 e• on a. d dT d Tal ermenilerinin m ı te.n 1 il lahi olu de 1 ır, eT e hav~ma doğru akın etmeğe liaı· 
J tadın) r u. Kadınlar, a krallıkteıiıine uğratmaktı. Bunun 
• il. lahakltü ltından Çe>k daf a faz. lamıılar r. . • !çin evveli komıuları (lber) lerle 

ııçınde esir ~eh alıtmıtlardı.. Alle Ermeni asılzadelerı buna tak: birleımitlerdi. . 
'rind k Cı i ya .. arlardı E raftar olmamakla beraber, §ar 1 

) e uU T ' V· ·ı Bu ittifak lran hüktimeti için r, tolltak anılan e§ya hasır, ha- Ernıenistandaki mutaauı~ ve mı: 
1iltap l .. "'Ya. bakır kap t t' liyetperver Ermeniler, Fıraattakı bir darbe sayılacak kadar mühim· 
'b r:upü d 1 es ı, km k • • di. Zaten ıarki Ermeniıtan valiıi 1 

llretti ' eğirmen ve ıairede asilzadeleri oraya çe e ıçın 
~ileler' ' Bu •aydıklarımız v ~ kendilerini tehdit ediyorlardı. de bu ittifaktan cüret alarak Da· 
"' 8..silın CfYalarıydı. Zen,gi ~· Şarki Ermenistan dağlık ve so- rayı tehdide baılamııtı. 
01duğ ladcleri, diğer milletin ~rı ğuktu Halbuki Fırat havzaıı hem Şarki Ermeniıtan ahaliıi el al-
İçi"d u gibi, ıefahet ve 'ht'er e sulak . hem de mutedil bir iklim • h k d' • , e Ya l ı ıtam , l" tından Suriyeyi de ta ri e ıyor -
tılarınd §ar ardı. Erkeklerin ka.- di. Sefahet be]deleri de bu hava ı· tardı. O havalide bulunan erme· 
llıetkarı:: ba§ka. odalıkları ve hiz- de kurulmuştu. Ermeni aai~a~: niler de lranflere verdikleri ağır 

I\') ı \'ardı. leri İran hükümdarının ıene e ır Er 1 
e ara. d k )'ki ,.~rgileri bundan ıonra Şarki • ~rı.J.,. ... hı' sın. a kııkanrlık yu"· kaç defa yaptığı büyü ten •. er· 

~..... b :r B b ı menistana vermeyi dütünüyorlar· "ttiJın ~ •r hadiseye d de hazır bulunmak üzere a ı ve 
kdıiiı ~l~ı. Kadın, esir nıg'ıeb: an Persepolise gelerek günlerce, haf- dı. 
d ~ 1"ın 1 ya- · 'b ' d D b "h t• d nl tm il b·· 'Z ' erkeğin oda} kl talarca bu tehirlerm cazı esın en araya u cı e ı e a a I§ • 

~a:rınet eder ve onlar}~ ;.~ına kendilerini kurtarıp ayrılamazlar- lnrdı. 
t an ~ekinirdi. una- dı. Demir bilekli lran hükümdarı 

"tr tkelderin av I ... lraniler garbi Ermenistan hu· ülkeıinin ermeniler yüzünden par-
)l dı. Her gij:ı ıga merakları dudunu o kadar genitletmitlerdi ~alanmaıını banalasına aığdıra· 
b.))'dlay._ gideri o~anlara ve ki Ermeniler bulundukları havza· mıyordu. 
• ır er, Kah · k ' J • • 

bi tın, keklik b yıyece. da rok kalabalık olduk an ıçın, Bu sırada Antakyada bulunan 
""l ' Ya an örd "· · :r ff k t" l t lrın Peşinde ko egı gı· hükümdarın muva a ıye ıy e ermeniler rumlardan bile istimdat 

&''r !'rtteni kadınları §atlardı. (Kilikya) ya kadar uzann~ışlardr. etmitlerdi: "Bize yardım ediniz .. 
a•~ danlık, kollar ~oyunlarına Kilikya lranın en zengın ve Vergı'lerı'mı"zı' size verel.m. lranile· 
"'-lartn k •na bılezik ku . b · • · d. 
tti 1 a Üpe taka ı ' - mamur vilayetlerınden ırı 1 1' rin esaretnden kurtulalım!,, 
'h ~iler nibi b rl ar ve erkek- İran hükümdarı ennenilere: 

Rıy ı aı arına b0 

k" Antakyalılar o vakit Suriyenin 
Er er ~tdi. ır u. - Benim yurdumda yerlilerin !ı:.rkında toplu ve kuvvetli bir 

- Amcanın çiftliğine mi? 

- Evet .. Ben orada mesut ol • 

- Senin neni affedeyim Celil? 

dum. Saadetim orada kaldı gibi 
geliyor bana.. Oraya gitmek, o -
rada kalan saadetime kavuşmak 
istiyorum... Buradan artık soğu • 
dum.. Burası beni üşütüyor .. Çift 
liğe gitmek istiyorum. 

Ne kabahatin var? 
Celil doğrulmuıtu: "Demek 

bilmiyorsun .. ,, ve kansına eğildi: 
- Neden ıozümü ·dinlemedin? 

Neden sokağa çıktın? ... 

- Hakkın var. Kabahat ben 
ettim aaıl, ıen beni affet... Sakın 

yanımdan ayrılma... Beni yalnız 

bırakma.. Sen burada olursan, 
beni kolarınm arasına alırsan, ö • 
lüm bana yakla§amaz. 

- Ölüm mii? .. O da nedir? 
- Çok fenayım Celil. Ama de-

dim ya kU>ahat benim. 

-Ne yaptın? 

- Senin balığa gittiğini gör· 
m~k i,in iıkeleye indim. Daha 
ben aahile gelmeden fırtına batla· 
dı. Geri döndüm. Yağmur bar· 
daklardan botanırcasma yağıyor, 
gök gürlüyor, yıldırımlar düşü

yordu.. Ben kofuyordum. Rüzgar 
beni oradan oraya atıyordu. Bir a· 
rahk ayağım kaydı, bir çukura 
yuvarlandım. Bayıldım.. Fakat 
ıoğuk suların iliklerime işlediğini 
hissediyordum.. Celil, hata ettim. 
Fakat .••• 

Bir öksürük bağrını parçaladı. 
Celil inledi: 

- Şahende ... Artık konupna, 
yorulma Şahende .... 

Bu aralık, dudaklarının ucun· 
da kanlı bir köpük belirdi. Men· 
dilini alıp sildi: 

- tıte görüyorsun ya, ölüyo-
rum. 

- Hayır, böyle ıeyler söyleme. 
- Kendi kendimi aldatmaktan 

ne çıkar? 
- Kendi kendini aldatmak de

ğil Şahende, biraz evel doktor 
korkulacak bir ,ey olmadığını 

söyledi. 
Ve daha az emin, tereddütlü 

bir ıeıle devam etti: 

~ Üzülme sen i:vilesince he-

men gideriz. 
Yarın gidelim. 
- Nasıl olur. Hastasın. Yarına 

kadar toplanamazsın. 

- Toplanırım. lyile§irim. Ku • 
zum bunu reddetme Celil. insan 
ölümden kaçmak için daima kuv· 
vet bulur. Eğer burada kalırsam .• 
Ölürüm. 

Ve hıçkırır gibi ilave etti: 
- Çabuk ölürüm. 

Celili bir düşünce aldı. Uzun 
müddet düşündükten sonra: 

- Peki, dedi. ai~elim. Ama bir 
şartla. 

- Nedir? 

- Doktorun izin vermesi lazım. 
- bin vereceğine eminim, mu· 

hakkak izin verecektir. 
-Neden? 

- O zülmememi, sıkılmamamı 
tenbih etmemiş mi? 

- Bir kere sol'arız.. Başka ne 

istiyorsun? 
- Oraya gittiğimiz zaman Ca· 

vidi çağırt. 
- 1ıte buna lüzum yok. 

(Devamı var)" 

Yerli mallar PflZa
rının yeni şubesi 

Sümer bank yerli mallar ma· 
ğazasının Beyoğlu şubesi dün sa· 
at 16.30 da merasimle açılmştır • 
Açış merasiminde davetliler ara· 
sında şehir namına belediye reis 
muavinlerinden Hamit Bey de ha-
zır bulurmıuştur. 

Bakırköy bez fabrikası müdü • 
rü ve ;yerli mallar pazarı Sümer 
Bank delegesi Fazlı Bey, davetli
leri bir tarafa tophyarak demiş -
tir ki: 

- Yalnız bir §art koıtu. Üzül
memen, ııkılmaman, heyecanlan
maman lazım.. Vücudün kadar 
dımağının da dinlenmeğe ihtiyacı 
var.. Merak etme, seni üzecek 
bir ıey yok. Senin sıkılmaman i· 
çin elimden gelen her §eyi yapaca· 
ğım. İyileıeceksin Şu.hende .. Ge
ne mesut olacağız. 

Şahendenin dudakları acı bir 
tebeasümle büküldü: 

- Ne iyisin Celil. 

"- Sümer Bank, halkmgöstel'" 
diği rağbete bir cevap olmak ü • 
zere ve onlara hizmet edebilmek 
ümidiyle Sümer Bank müessesele
rinin ve diğer milli müeseselerin 
yaptıldarı eşyaları sabnak üzere 
bu mağazayı açtık. Mağazanın 
açılmasını Hamit Beyefendiden 
rica ederim.,, 

- Bundan ıonra senin dokto • t hu ~~~der• hanileri . d . arkaıından yürümek şartiyle yer· F. "k ) ] 1 d 
•outün n ı aresın· . . 1 halde yafıyan ( ın ya ı an a 

il re.mi diU f~r~~a§nıışlardı. Hot· leıehilirsınız. 'I K'l.k d lraniler aleyhine fıtkırtmaktan 
E:ı-- . erı oıle lra.n·ıc 'd' Demitti. Ermem er ı ı ya a d 

1_ • •uerııl 1 e ı ı. d ·· geri durmuyorlar ı. •~la.rt •1_. er ranilere tab· k 1 daima yerlilern arkasın an yu· 
d h[J ~ı . • ı a • d 'd k (Devamı var) et Yü~.. .. r ıçınde refah v • rürler, br yerli ön e gı er en, 
lltrtıf}" .. d\I ~orrnütler sıkıntı e sa bir ermeni onun ilerisine geçemez· 

run benim. Bunun için sözümü 
dinlemen lazım. Haydi bakayım, 
gözlerini kapa ve uyu. Üşümüyor
ıun ya? 

Hamit Bey, bundan sonra da
vetlilere hitaben: 

"-Temiz ve ucuza doğru git
mek üzere Sümer Bank yer yer 
fabrikalar açıyor. Bu mağazanın 
açılmasını benden istediler. Ma • 
ğazayı açmakla bahtiyarım. Ha• 
yırlı olmasını temenni ederim.,, 

• .... l s· , sız ya-
latan.da Y~rı· ılhassa garbi Erme- di. Mesire ~ahall~r~nde de erme· 
Sefa.Jet) . ı Fırat havzaaınd Qiler yerlilerm gcrısınde oturur· 
td' •r. ne ld a 1

• 
0 uğunu bilmez· lardı. mesi üzerine Pariı boraasmda ıu· 

trlllen• 1... Diri ermenilerden topladığı kut kaydedilmeg~e ba•lanmı•b. ilim ı naned • • d . . . :r T •1ı a hür-et anı ıranilerden askerin kıyafetlerini cğıştırmeyı 
306 

d 
ıad .. , gö ·· ı I .1 k · Pariste ünitürk puvan an 299 
d. l~rh,J l'lit er ve İran a- dü•ünüyordu. şte Kı i ya ermem· 

~ e Çok ::r puvana kadar dütmü§tü. Dün ge· ı.!· sıkı teınaı eder- Ieri, diğer vilayetlerdeki ermeni-
• Qatı... b • )erden evel lran hükümdarına iti· len. telgraflar ise ünitürkün 312 
:::ole ıe?t~. '~i RCÇiıııne Yiizünden ra.z ederek: ye kadar yükseldiğini bildiriyor. 

lcadar r (Ararat) tarafla· "-Biz Ara.rata gitmeğe razı- Ünitürkün bu kadar rükaeldiği Yay1J I 
mıı ar, lrantle - yız.. Elbiselerimizi değiıtirmeyi - görülmemİ§ti. 

Paris borsasında 
Yugoslavya Kralının öldürül· 

- Hayır. 

- Bir yerin ağrıyor mu? 
-Ağırmıyor. 

- Öyle ise rahat rahat uyu 
Şehende §Üpheli bir tavırla 

ıordu: 

- Sen bir yere mi gideceksin? 
- Hayır. 

- Yanımda oturacak mııın? 
-Tabii. 

- Peki, öyle iıe uyurum. Ama 
evvela müıaade et de sana iki 

Dedi ve kurdelayı kesti. 

Bundan sonra istiklal marşı 
çalındı. Davetliler bez, kumaş, 
çanta, şapka, ıtriyat, ve saire 
pavyonlnrmı gezmeğe başladılar. 

Dün yeni açılan yerli mallar 
pazannı davetlilerden sonra beş 
yüz kişi gezmiş ve bir ço'li satış 
yapılmıştır. 
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D LIMIZLE: 

Mes'ul Bir düzeltme 
Dün Türk diline gönül baila

mı! erdemli ve bilgin bir arkadat· 
la bir yerde oturuyordum, içeri in· 
ce, dokunaklı yazanlarımızdan 

iki yaz'kan girdi ve arkadaıımı gö· 
rünce konutmaya batladılar; tak
rak, kıvrak bir gülüıle hemen 
Türkçeye, öz dilimize sözü getire
rek biri söylerken öteki onu bü
tünliyordu. 

Jerom Harden kollarını kavut· / 
turdu: . 

- Kimin tikayeti vana elini 
kaldırsın göreyim! 
Karırsmdakiler boyun büktü -

ler: 
- Ben canımın istediğini yapa

rım... Kimseye hesap vermeğe 
mecbur değilim. 

- Amma, senede iki kere su 
haziMlerini temizlemen lazım ... 
Sana bunun için para veriyorlar. 

- lnkir eden yok .. Köyün ıu • 
farına bakmak için para almıyor 
değilim. Ama i§İme kimse karııa
maz. Canım isterse çalı§ırım, isle· 
mezse çalıımam. 

Biri kekeledi: 
- lki senedir su hazinelerine el 

ıürdüğün yok .. 
- Doğnı ... Keyfim böyle isti • 

yor. 
- Ama bir fare ölecek olsa köy 

halkı hastalanır. 

Jerom bo§a bir yumruk savur· 
·du: 

- Tifo veya koleradan mı kor• 
kuyorsun? 

h: 

Öteki baıını ıalladı: 
- Böyle §eylerle alay edilmez. 
Jerom Harden bir kahkaha at-

- Öyleyse su içme, benim gibi 
ıarap iç ... Korkun kalmaz. 

Jerom Harden bunları söyledik
ten sonra meyhaneden çıkıp gitti. . ~. 

Jerom Harden, karada kaçak-

çı denizde korsandı. Bütün kö-, . 
yü nufuzu altına almııtı. Karısı• 
le beraber büyükçe bir kulübede 
oturur, çakal avlardı. Yrrtıcı kuı· 
lar tutup samanlar satardı. Onun 
kızıl gözlerinden, kocaman yum· 
ruğundan herkes korkardı. Her· 
kesi korkutinuftu. 

O g~ce kulübeye geldiği zaman 
karısı: 

- Jilarm kızına gene doktor 
gedi, dedi.. 

-Ya! 
- Çocuk ate§ gibi yanıyor, ken· 

dini bilmiyor .. 
Ve kadın mınldandı: 
- Doktor tifo demi§ .. 

-
'"' 

J erom Harden ocağın ba,nıa 
gitti. Bir parça sucuk keıti, bir di· 
lim ekmelin üstüne koydu, alete 
uzattı, hafifçe kızarttı, ağzına at· 
h: 

- ötekiler ne diyorlar? 
Kadın boynunu büktü: 
- Ne desinler istiyorsun. 

~"' ~ 

Küçük Jilardan sonra sekiz, on 
kiti daha. tifoya yakalandı. Has· 
talık salgın halini alıyordu. Köy· 
IU telat içindeydi .. 

- Doktor hastalığın çeşmeler • 
'den geldiiini söylüyor. 

Halk derhal aynldı. Aşılanıp 

kaynamı§ su içenler .. Mikroba e • 
hemmiyet vermeyip, sıhhi tedbir • 
lerle alay edenler .. 

Jerom Harden bu sonuncuları 

teıvik ediyordu: 
- Sudan gelemez. Ecdadımız 

hep bu suyu içmiıler. Köyde tifo 
çıktığı görülmemiş. 

Küçük Jilarm babası bunun Ü· 

zerine: 

- O zamanlar menbaları bir -
leıtirip hazine yapmamı9lardı. 

Jerom Harden adamın gözüne 
baktı: 

Yazan : Albert-Jean 
- Bu, bana tq mı? 
- Ne tarafa çekersen çek. 
Jki adamın kavgasını ayırmak 

lazım geldi. Hasta çocuğun baba· 
sı haykırıyordu: 

- Çocuğum ölmesin, yoksa ben 
yapacağımı bilirim. 

Jerom mukabele etti: 
- Ben sana hastalık sudan gel· 

medi diyorum. 
Belediye reisi onları yatıştırdı: 
- Yarın sıhhiye nezaretinden 

müfettit ler gelecek. Hastalığın 
nerden geldiğini öğreniriz. 

- Eğer çocuğum ölürse, yeni· 
den can verecekler mi? .• 

Ertesi günün akıamı, Jiların 
babası jandarma kumandanlığma 
girdi, tabancasını teslim etti: 

- Jerom Hardeni ben öldür• 
düm .. 

Ve yumruklarını sıkarak anlat· 
tı: 

- Kızım öldü ... Sabaha K&J"fl 
dünyaya gözlerini yumdu. Jerom.u 
köprünün batında. bekledim, atet 
ettim. K1Zımın intikamını aldım. 

Jandarma kumandanı: 
- Ne yaptın Jilu? diye haykır· 

dı. 

Bir doıya. açtı, bir kiiıt çıkar• 
dı: 

- lıte sıhhiye müfettitlerinin 
raporu. Kanalizasyonda bir sızın· 
tı varmıı ... Sızan pislik menbu. 
karıtmıı .• Buna muka.oil hazine
nin sulan gül sibl tean\s 

- Evet amma, Jerom Harden 
bize övündü, hazineyi temizleme• 

diğini ıöyledi. . 
- Tam doğruyu söyledin Jilar. 

Ö•ündü dedin.. Jerom Hardenin 
bı1 huyu vardı. Size itine bakma
dığını iddia. ederdi. Ama ıece ya.· 
rısı kalkar, hazineyi temizlerdi ... 
Aslına bakarsan iyi yürekli bir a· 
damdı, vazifesini bilirdi. Suçsuz 
bir adamı öldürdün Jilar ! 

ŞEHİR TIY A TR OSU 
TEMSILLERi 

Eıki Fransız Tiyatroıanda: 11 • 
10 .. 934 Pertanbe gÜnÜ akıarrıından 

itibaren ıaat 20 de. .. 

YARASA 
OPERET 3 PERDE 

- lbrahim Necmiyi, Ahmet 
Cevadı dinlemekten usandık. Ada 
vapurunda. Batkan, yazgan kaz· 
ıanla kafamız !İtiyor; neden ya • 
zan varken yazkan, Baı dururken 
ba,kan.. Zavallı Türkçe ne olu -
yor, nereye •idiyor? 

Bundan sonra karınlarının iyi -
ce duyunılmadığmdan söz açarak 
kendilerine biraz daha ge§İm ge -
nitliii veriJmesi için yanımdaki 
arkadaıtan yardım istediler. Gü· 
)erek, eğlenerek çıkıp gittiler. 

Arkadatım bana. ve ben arka -
daııma baktık ve sustuk. Şu ba. • 
kıtla susmanın albnda ne derin 
dü!Ünceler vardı. Gönül söylerken 
dil suıar. 

Gazi dilinin, dirilen Türk dili· 
nin timdi karıımda ıu iki 8ecerik· 
li ve tatlı tatlı yazka.nları bize o 
dilin açılarak yayılarak öz benli· 
ğine kavuttuiu günlerde kendileri 
de o yola yönülerek giderken, tim· 
di dün yazdıklarını dütünmeyerek 
buıün Türkçeyi lonayorlar. İtle 
Gazi soyunun kafa ve gönlüne gİ· 
remiyen burasıdır. 

Gazi soyu, inan soyudur. Gö· 
nülden kopan bir aevai ve aayıı 
ile türesine bağlanm1! ya ıyan 
yqatan bir soydur. En son yata· 
malC inancına bailanarak Gazi gİ· 
ditine ayak uydurmut Türk çocu· 

ğudur. 
Ne demek isteyorlar?. Binler· 

ce yıldanberi söz yürütmüf Türk 
so~na olduğu yerde saydırmak -
tan baıka bir it yaptırmamıt olan 
yapmacık karıtık dilde mi kakılıp 
kalmasını diliyorlar? 

o dil tutsaklar yapan yapma • 
cık bir dil idi ki Türk gibi budun· 
lara ıtık, acunlara aydınlı~ ~e : 
tirmit bir soyun karıısma dıkıldı· 
vi gün kara gücün dütündürme -
;en bulanık ve sayrulu dütüncele
ri ortamızda yer buldu. 

Şu yapmacık 'dilden, Türk bu -

dunu a•ag"'ı yukarı yedi yüzlükten Beateliyen: Yohann Ştauu s 

Tercüme eden: Ekrem Reıit.. beri ne gibi bir yararlık gördüğü-
Buıün matineler saat 14,30 da.. nü ve en son budunlar arast büyük 

lf SA~AY{E~J~m:;;~1 :.~::. ıı:::.~Yti:i:~ğ~~~kunduğunu 
H Raşıt Rıza Tıgatrosu :! ·Osmanh dilinde bu kadar ya • 
•• Ü zılmıı olanlardan bir teki, bu.dun· ::. B. teıria 16 Salı 17 ÇarıambaH •• b 
ı ı arası ölmezler sırasına, ır os-!~ akıamı 20,30 da : ar '"'·ı · · d' ? .. G .. l . i taiı dizisine geçeoı mıt mı ır. 
g Kendisinin o gesı :! G ·ye bağlıyan bütün bağları 
~i 3 perde si erı T·· k f · :: .. . :ı parçalayarak atılan ur ını 
::=:· Nakleden: Yusuf Sururı :. h) k 'd eg"'ı' büyu"k yola . 300 lOO Ü (Ru artı gı ec 
i~ Fıatlar: 500. 400. • • İl önelmit ve Amacına ulaşacaktır: 
İ .. i 75. 50. 30 . !., Y Geemitin hiç bir gücü Gazı 

15 B. Teırin Pazartesı akıamı il 1.: •• b amaca ulasmaktan n . t 20 3o d D genç ıgın• u ~ .. ••• ' • ı·ı 1 k ı: . d a ı oyamaz. 
:: Kadıköy HALE S1nemaaın a •ı T'' k ld 'hı' ko•mak ka· :: H ur yı ırım gı ,. • 
f: Hedefsiz Puseler U sırga gibi hızlanmak. günet ~ibi 
uu:u:111a1111••••::::::::::::m:mc::n__. arlamak yolundadır. Geçmışe 
A·ı . . d p 

1 e geçımıne yar ım kara güderi kırmıştır. 
Maarif Vekaleti celileıinin ruh· ı Bu dil 1300 yıl önre kendisini 

satı resmiyesini haiz NEKTAR K. bukağılayan yaban bağları kö
ZARUKY AN Biçki ve dikitin bü· künden koparmıctır. Türk dili dip· 
tün teferruat ve inceliklerini naza diri bir dildir. Bu rlil olmasaydı 
ri ve ameli olarak esaslı surette üç doğunun, batının d;tleri olur muy· 
ay zarfında öğretir ve musadda.k du? • 
§ehadetname verir. Artık ona kavuşan Türk Budu-

Beyoğlu Altın Bakkal Babi nu, onu kavuşturan Gazi ülküsü· 
(Jcadiye) caddesi No: 6" ne bağlıdır. Ortada dil işinin söz 

Arsen Lüpen 'inSergüzeşteri ___ _, 

• 
Kanlı intikamı 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanııuı? 

Yazan: Maurice Leblı 
-44-

Raul derhal odasına çıkarak rı kilit içinde iki defa çevirdi~ 
yemek ısmarladı ve yemeği aeti - ve dahili kilidi hareketeaetireıı . 
ren çocuktan F eliıiyen ve F ostin ğer bir anahtarı da iki defa çe~ 
hakkında malumat aldı. Bu ma • dikten sonra kapıyı açıp içtr•r 
liimata göre bunlar gece yarısı girdi. 

treniyle gelmif, ayrı ayrı iki oda Raul dü§ünüyordu ki ,ayet ~ 
kirala.mıılardı. Otel dolu oldu • lisiyen kapıyı kapadıktan to 

ğundan kadına ikinci ve erkeğe kilid.i .a~ka taraftan kilitl~İ~ 
dördüncü katta birer oda veril· bu kılıdı açmak gayrı mümkuO 

mitti. iildi. Çünkü Raulda da iki n;:J 
Sabahleyin erkek yalnız olarak ralı anahtar vardı. Onun için ' 

sokağa çıkmıftı. Kadın iıe odasını dahi Felisiyenin kullandığı UI,; 
hiç terketmemitti. k.ullanarak sokağın öbür tar•f,; 

Raul tekrar •ta.iıya inmitti. geçmit, kilitleri sokarak kapı)'I 
ikisi de mütemadiyen konuıuyor • mıt ve "ikinci bir efendi daha e 
}ardı. Onları biribirlerine yaslan• ne dahil olmuıtu.,, 
dıkları halde konuıurken görenler Bina avlusunun ıol tarafııııO 
iki kitinin bir meseleyi münakata k11mından yalnız zemin kattal' 
ettiklerini ve yahut alınacak en iyi baret olmak üzere bir iliTe İ 
bir kararı a.ramağa. uğrattıklarını edilmitti. Onun için evin peıı' / 
zannederlerdi. }erinden içeriye girip çıkanlar 

Daha bitirmeden Raul otelin rülemiyordu. . " 
yakınında bulunan umumt bir Raul hiç rürültü çıkarı11• ,olf 
bahçede mevki tutmuttu. Ara· oraya dahil oldu. Evveli bir JI 
dan yirmi dakika geçtikten sonra ıörülüyordu. Bunun bir tar 1' 
Felisiyen dııarıya çıkmııtı. O yal· da elbiseleri asmağa mahsu•;,, 
nızdı. F elisiyenin ala imi veçhiye· bir mahal vardı. Orada bazı 1' 
sinde bir tevekkül görülüyordu. toların asılı olduğu ıörülüyOdil 
Herhalde F elisiyen onun ne yap- Kartı tarafta Duğrival'in ke11 ,1 
ma.k istediğini biliyordu ve onları ne tahıis ettiği oda bulunuY0 ~ 
harfiyen tatbika mütemayil görü· Dugrival bu odaları yazıhane 
nüyordu. O tayin ettiği hedefi bi· kütüphane eıyaıiyle tezyin etı# 
liyordu. Buna va.111 olmak için ti. Her taraf halılarla dolu1d_. 
lazım olan en emin ve en seri vası· Köıede gizli bir kasa bulıJIS' 
taya vakıftı. Bunun için bir daki - yordu. F elisiyen bu kasa...t?m 
k~ bile kaytieauemıyeceım. nünde diz çö.lmiüş ü:-U oa-- . 

O, Jorj Dugrival'in oturduğu ite o kadar dalmııtı ki Raul'ii~ j,ı 
mahalleye doğru yürüdü. Fakat tiyath adımlarla içeriye gir~ 
doğrudan doğruya eve gideceği ititmemiıti. Esasen Raul b J 
yerde müvazi giden sokağı takip tün içeriye girmemi§, yarı ,1 
etti. Raul kendi kendine diyor· duran kapıdan baııaı içeriye 

du ki: makla iktifa eylemifti. J 
- "Nihayet ne olabilir? o gü • F elisiyen kasanın önünde ,1, 

pegündüz gelip geçenlerin komıu ni meharetle hareket ediY0 -,, 

dükkancıların önünde duvara tır· Kasanın kilit rakamlarının Si -

manmıya.cak ya! Benim bildiğim · ayar edildiğini iyice biliy~rd'~ 
bir ıey varsa onun cebinde bir gibi ralCam düğmelerini büyulı ~ 
merdiven yoktur. Diğer taraftan ustalıkla çeviriyordu. Elind.e .~ 
kilidi 'kıracak desem o saatlerde tuğu bir kasa anahtarı bu gıb• J 
böyle bir şey de yapılamaz. Böy· sa.ları açmağa mahsus olan hu' 
le bir ıey nazarı dikkati celbede.n bir anahtardı. ~( 
zor bir vazifedir. insanın polıs Nihayet kasanın ağır kaP1'dor 
merkezine götürülmesini mu~ip o- kilip açılmııtı. içinde birçolı ·f 
lur.,, yalar görünüyordu. f eli•\,i~ 

F elisiyen bu meseleleri hiç dü- bunların üzerindeki etiketlere O 
ıünür gibi görünmüyor, mevcut bakmağa. tenezzül etmiyord~ 
manialardan dolayı endiıe içinde ~erhalde hatka §eyler arı1~ 
imi§ gibi hareket etmiyor ve vazi· Üstündeki dosyaları kaldırd1.jl 
yetlerden birisini seçeceğe 'benze- öte gözdeki evrakı indirc1~ 
miyordu. Yürüyüşü canlıydı fakat sonra evrakın arkalarında I~ 
nazarı dikkati celbedecek kadar yerleri araıtırmağa. baıladı. ~ 
ifrat derecede değildi. O yüksek ci teıebbüsünde eline oldu~., 
duvarı takip ederek kapının önün· yücek mavi bir çekmece •1'~ 
de durmuştu. Elinde bir anah~ar Herhalde aradığı 'ey o ol~~ 
tutuyordu. Raul kendi kendıne Felisiyen daima diz çor',. 
diyordu ki: vaziyette olduğu halde bir•• ',# 

_ "Bravo, işte ihtiyatı elden cereye doğru dönerek çe:ktll~ 
bırakmıyan bir adam! Kapalı bir itapağını kaldırdı. Bu çe ~ 
kapıyı açmak için en basit ve en iç.inde yarım düzüne ebna• _, 
kaba çarenin neden ibaret olduğu- Genç adam bunları birer bi1:edi· 
nu biliyor. Bu çare o kapının a - ayene etti ve cebine yerle9tır rl 

1 k h (Devamı <fi nahtarına malik oma lır, o ana -
tar ise elindedir. Efendi hazret -
leri sadece devlethanelerine dahil 
oluyorlar. Bundan dolayı heye: 
cana düşmek kimin aklına gelebı-
lir? .,, 

Hakikaten genç adam anahta· 

götürü!' yeri kalmam11br. 
Türkçe dütünen Türkçe yazar. 

Edirne mebusu 
Şeref 

....... :m.................. ı •n:flllll 
••• uno .. _ •••••HuonniHın in • ıııJf' 

'ıs Dünya edebiyahndan ıeÇİ 
! özlü küçük hikayeler .. 

Yarasa 
Çe\"ireıu 

lbrahlm Hoyl t 
Yakında çıkıY0 



!L 

~skançlık! 
f:cved B 

d11. tııı.. ey, ıalon toplantıların· ... ,ıgtı.. k 
l'tıa a gı er eklere, bu tanıt • 
d rasında k en, h· .n ço zaman seçme· 

ır veaıle dü .... ...... Şurup sorar: 
karımı na l b 1 

'Ze · 
&ı u uyorsunuz? 

Çok D.. v1cenız hanımefendiyi mi? 
ı· ı.UZe Pek k z . 
ı.,, ta. . ' !J .. arif, sevim-

~&.>.. zıp, .. ve zek·ı t Tab'.. . 
"•lnd .. ·.. ıı aynı 8 rnunevver! 

btt ...... Dernek benim karım b··ı·· nte2• 1 , u un 
ıyet ere sahip sizce? 

~o~~~ ~ha\skak, beye; endi ı.. 
0lztı~.k . 1~ !1ırnefen.dinin kocası 
llt ıtıbarıyl b .k ı da~ e, te n e §ayanıı· 

uruıu! 

...... 8 ·ı .f 
tinı ! u 1 tı atınıza te§eltkür ede-

k t!cvet Be · . 
ltıg1nd Y, sualıne cevap olarak 

t an b" ı d ~lllıkJa b h oy e takdirle, hay· 
er, alt) 

8 
•edenlere teıekkUr e· 

~eı. N 8 
knlarla sıkı fıkı görüt • 

"lt e endisi ·· ·· .. d 
t 

tgın1 ,,.. Ü . goruıur, ne e 
C '~ c.Ol" •l • •· •~"'Lu·· :r urur. Kendilerine 
d' . "' r eu;~· b 
•gı ve k ~1 u adamlara, ken· 

lıl arısı a k 
ll.tınd" nca salon toplan • 

lb' ,_ "" raatg ı· 1 "'Onu~ 
1 

e ırler. Gayet reı • 
lıltt :rUr ar S k 
1 &.tı zam • o akta kart ılat· 
ıı.~ltıa.(h 'ka.;tı ~a:. uzakta:ı ıeli.m • 

c 8°ruı, geçerler! 
lan\ ~ilde 
l 1'trıda ~ Rene bir salon top· 
.~nııtıı dılar ~t B. eyi, 'Akil Beyle 
\lan '- • '-'n hfc-ô· ttonu1 Unla şundan f,un-
.?ef it ıır 81.,,

11 tC!\>eLBev. ,Lir ara• 
•rıt ··ı ıreti • d .. • &ord .:. rıp, muta ı :u• 
"'- U: 

l\IQ 1'ıırıırat '1 
?anncd . enüz tanımryorıu· 

erılh? 

hatı' Bilakis . 
1tttefendi ~· Demin ev sahibi 

........_ \' ı a.nıttılar ! 
,\• aa ... Pek' 

r "İl Be '•nasıl buldunuz' 1ll r Y. dikk 1 • ~ llziine h k U e Ecvet Be • 
il a a h e· 0 nra, gü}" · ıran ıustuk • 

......... 8 ul'llaeui: 
~ıllı ll 8Uale ce 

' Mazur .... val> veremiyece-
....._ N aorunüı? 

bı~i . attl? .• ~ 
tııı •. Neden? ap vcremiyecek 

t• ........_ SeL-b. • .•. 
l!ilttıı ge ıni de , .. 1· . 

oy ıyem1yece• 

tıj ' Aman, istirh 
ltıerakta bırak am ederim. Be· 

......_ E"' ıyorsunuz? 
'tlll ger dar ) ... ı ınıyacağınızı bil • 

·~ ' l<atiy d >l(!>'iniı1. en arılnıam. Lutfcn 

~tıı' 1'ondisine .. 1 • 
'ıtaiıı olah'I' 

10~ ~1Yecefiniz 
'S" ı ır mıyım? 
' Öoı, veriyorum! 

o~ Yle iıc b f 
L. •~ıu ' eye endi ·· .. 
ıııs h , zevc . h , ıozun 
b~ı o!urna . enız anımefendi 

d\t,.. LY gıtmedi Pek • .. k 
··•· qa.Jb k" ogu 

.\kil 8 u ı, zatıaliniz ..• 
\.ı~fı boı eby, Ecvet Beyi )'iiz" 
\(' ol :m t . une 

ltd·tllk~kılh y d~ ettı. Karısını da 
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Adalardan Yaza 

Serseriler 
. iki seraeri, bir viranede karıı • 

laıtılar. Biri birlerine yan yan ba
karak, bir an durduktan sonra, 
serserilerden biri §öyle dedi: 

, - Ne var, ne yok? ... 
- Hiç, .• işle~ kesat! 
- Benim için öyle, ama senin 

için pek öyle delil! 
- Benim için de öyle! 
- Hele hele! .. Sen bu akıam 

işi yolunda görünüyorsun! 
- Haydi oradan sen de! .. Sen 

öyle ,1örüyoraun ! 
lki serseri bir müddet daha kar• 

ıı karfıya durdular. llk IC>ze bat· 

.~rasında ! 
- Sen, demin köşe batında e· 

vine geç giden bir adamla konutu· 
yordun! ,. ~ · 

- Ha ... Evet! ..• 
- e konuıuyoroun onun fa! 
- Hiç, canım .. SaaÜ ıordum ! 
- Hah, itle, gördün mü bak! 

Dediğim çıktı Kendi azğınla ya
kalandın! 

- Ne dedim ben? •. Bunda ne 
var? .. Saati aordum, dedim! 

Öteki, ıakin bir tavırla, şöyle 
dedi: 

- Mademki ıaati ıordun, ... çı· 
kar göreyim! 

Mübalağa! 

Mübaliga meraklııı iki adam, 
bir gazinoda oturuyorlardı. Onlar 
isin, mübaligalı ıöz ıöylemek bir 
mani halini almı§tır. Bu iptilanın 
tesiri altında, ikisinden biri, fÖY· 
le ıöze bqladı: 

- G~ende olan hadiseden ha· 
berin iz var mı 1 

- Hangi hadiıeden? 
- Anlatayım. Bir doktor, haı· 

taıının terlemeıine lüzum görmüf. 
Bunun için ili~ vermif ve bazı 
tavıiyelerde bulunmuf. Fakat, iliç 
miktarım tayinde fazlaca ileri 
gitmi§. Tavsiyelerinde de öyle .. 

Soğuk algınlığından muıtarip 
bulunan haıta, doktorun ilacım 
almıf, tavıiyelerini yerine getir • 
mit· Keı ke ne ilacı aTıaymıf, ne 
de tavsiyeleri yerine getirseymit ! 

- Bundan zarar mı görmü~? , 

- Zarar mı gönnüf, . de söz 1 

mü? Öyle bir §CY oldu, ki ne hen. 
ı<iyliyeyim, ne siz igitin ! 

- Söyleyin, rica edetim. Pek 
merak ettim! 

- Mademki ısrar ediyorsunuz, .. 
peki! ... Efendim, hasta o kadar 
terlemi§, o kadar terlemİ§, o ka· 
dar, ama o kadar terelmit ki ... 

- Sonra ne olmuş? 
- Ne olacak?. Sonrası, yalnız 

~ücudü değilı yalnız yatağı de· 
ğil, yalnız od sı değil... Bütün 
ev,, tekmil civar, ıu için#, kal· 
mıf t. Hasta da doktorun tedbir· 
sizliği neticeıi olarak boğulmllf. 
Zavallı adam! 

Bu mübaligaya kar§ı öteki da· 
ha basl<ın çıkmak enditeıiyle bir 
an dütündü. Sonra, şöyle söyle • 

di: 
- Şimdi hatırladım. Evet, e· 

vet ! .. Geçende böyle bir hadise ol• 
du. Lakin, bir noktada. yanlıtı • 
mz var. Hatta, boğulmadı. Bo • 

--~-----------·-~-~~--~-~~-~ığ~m~üureikmbr~ddı! 
- Aman, rica ederim! Ne 

lıyan, tekrar ağız açtı: 

,- -
mümkün! .• Nasıl o kadar ııuyun 
içine sirilmit de kurtarılmıt ola • 
bilir? Bu, imk8nıız bir §CY ! 

- Evet, evet. Ben, iyi biliyo· 
rum kurtardılar! 

- Peki, ama naııl? 
- Fazla güçlük ç.ekmediler. 

Civardan bir dalgıç buldular. Dal· 
gıç 'elbisesini giyen bu adam, e· 
vin içine girdi, odaya çıktı, haata· 
yı ,salla ıırt edip dışarıya çıkardı! 

- O ıamamı kadar hasta bo· 
ğulmuştur canım 

- BoğQlmndı. Çünkü, ağ~ı· 
_ .1 · 1 rapılmış bir Fransız ka· 

Rusyamn Milletler Cemiyetine ka bulu vesı esıy e > . ka na, burnuna mendilini tıkamıf .. d. . • k raılayıı tarıına rşı 
rikatüril. Sovyct Hariciye konıis~ri Ut vlnof, kcn ısını a Boğazından içeriye hiç su g~me-
şöyle diyor: mit! 

-,._..,.;:~B;a~n:a~p:e:k~f:az:la:_;il;ti;fa:t~e~d~iy~o~rs~u~n~o.z.ı .......... ':":~_....,9;",.... ........... _...;..,_. ... .,....,.....,..-. .. .._.--,... ... .-
- • ' *Dostluk ı Neron! Ağır rük 1 

Jepritiıme tecrübelerine merak "Büyükadada tur yapan çok !İf-
lki arkadaı arasında bir ko• 

- DU§ünUyorum, demek kt, va
rım. Mc bur filozofun dediği gibj. .• 
Fakat, karımın terzi masraf ınr düş Un· 
mektensc, kcıkc var olmasaydım 1 

Bir Alman karikatürü. 
soruyor: 

Konıiscr, 

- Siz de kavgaya iJtirak ctmi§ıi· 
niz. Doğru mu? 

- Hayır!.. Ben, yalnız kavga c • 
denleri göıUmle gördilm. Bana inan· 
mazsanız, gözüme bakınız:. Suçlu de • 
ğil, şahit olduğuma, gözüm şahit! 

- Dün gece eve geç clttin. Kınn 
neler söyledi? 

- Ancak bir saat vaktim v~r. E • 
ğer söylediklerinin hUlb&snu anlat • 
mamı kifi görUrsen, ... baılıyayıml 

Relıin ! 
Otelde geceliyen bir adam, 

erteıi gün ~ideceii ıırada, otelci· 
ye föyle söyledi: 

- Maalesef cüzdanımı yanı • 
ma almağı unulmuıum. Size bor • 
cumu yarın öderim! 

Otelci, gUçlük çıkarmadı. Hat• 

ti, tatlı bir gülümıeyiıi cıirgeme
di. Şöyle dedi: 

- Zararı yok, efendim. Ne 
ehemmiyeti var?.... İsminizi ve 

hüviyetinizi, §uradaki kara tah • 
taya tebeıirle yazarız. Yarın ...... 

Müşteri, itiraz etti: 

- Y ook, buna raz·i değilim. hitt\_ lerin .. h~r ı. Koca, onun aöv .. 
11.111 • ... ıç mi hı' " dit ı • ·~in . . ç kızmıyor, nuıma: 
'• ıçın .memnun oluyor- - Azizim, senden bir rica! 

nrdıran bir kaç tanıdıktan biri, man bir hanmı, tur f,;tince ara• 
ıüniln birinde bu itten vazgeçe• hadan indi. Arabacıya tarifeye göp 

ceiini bildirdi. re parasını verdi. Büyük tur YP.P· 

Herkese teıhir edilmek iıteıııeın ! 
Otelci, tekrar gülümsedi: 

il .-\l>rr}lta - Hay hay. Ne gibi? 
~~. d h a 2:aınanı 1· - Şey .. Be§ lira lazım da ... \>j a. a . ge ınce, Ecvet 

~i~t dav/tenı .tanıthğı Akil Beyi 
1 .. i\f • ettı E · lı)' ır ç .. • vme bir erkek 

;rcııı ! !llrdığı ilk defa vaki o· 

bı lttdl b 
" t l'~ 'bı nanı oldu da "8y-
lır. !! l>, Pf::l?,. Gayet baıit ! Ec • 

~ ! ~ltn a;1 
dd rec~dc kııkanç .. 

- e, .!! !.1~~~--kur• 

Ay batında vermek üzere .... 

- Mümkün değil. TecrübeJnle 
&ahittir, ki para dostluğun dütma
nıdır. Eğer bu bet lirayı ıana vere
cek olursam, dostluğumuz bozu • 
lur. Halbuki, dostluk bef Jiradau 
d,:lıa kıymetlidir., deiil mi? 

- Muhakkak öyle! ..• Şu haldo 
be§ deiil, on lira ver! 

_ Neden?. Korktun galiba?• rnıfh ! 

Öyle olacak, dün gece Neronun Oç kağıdı cebine yerleştiren a· 
ruhunu çağırdık, ya! .. Hllkikaten, rabacı, müşteri belediyeye şikayet 
gel iti pek dehıctli oldu! eder, düşiincesile bahşiş hususun· 

Tecrübelere ittirakten vaz geç. da. açıkça istekte bulunamadı. Fa-
tiğini bildiren, tasdik etti: kat, bah§İ§ umduğu halde, umdu· 

- Hakikaten acısı dehşetli ol· ğu bo§a çıkınca, sözle öc almağa 
du! 

N 
. 1 kalkıştı: 

- eyın •. 
- Neron gelirken ayağımın üs- - Hanımefendi, atlcırm önün .. 

tüne çarpan masa aya~ının !.. den geçme .. Arabanın arka tara • 

- Yazılan,t kimse görmiyecek 
ki, efendim. Yazının üıt tara • 
fnJdaki çengele, bırakacağınız 
pardösüyü asacağız!. 

fından dolaş! .. 

- Aa, neden?. 

- Bu kadar ğır bir yük tatı • 
dıklırını ı:örürlerae, öfk~JeJ.lip 
kitnerler ! .. 



--Baltanın-Filmleri-- YARIN 
Dlaya Alevlelllrı 

Ceneral Yenin. 
Zehirli (ayı 

Ekzotik Çeşnide, Muvaffak Bir Eser! 

•• Ceneral Yenin Zehirli Çayı,, Filminden Bir Sahne 
"Türk" sineması, biri diferinden 

!dal a s:inük iki filmden sonra, bu haf· 
ta "Cencral Yenin zehirli çayı" isim· 
Ji bir film eösteriyor. Rejisörü Frank 
Kapra olan bu filmde Babıra Stan -
vik, Nils Aıter ve Toıhiya Mori rol 
almı§lardır. 

Bu film, reklam tabiriyle "Muaz -
zam bir taheıer" olm~kla beraber, 
İyi bir filmdir. isimlerini saydığımız 
üç yıldız, rollerini aksamaksızırı, be • 
nimıeyiıle oyniyorlar. Babıra Stan • 
vik, burada ıhenüz tanınrnamıı olan 
bu Amerikalı yıldız, munis bir kadın 
tipidir. Hayli güzel de .... Artiatliiinin 
de, bu filmdeki oynayııma göre, ku • 
surlu bir tarafı yok .... Evvelce bir çok 
filmi görülen, iki filmde "tlahi Kadın" 
a da eş olan Nils Aster, makiyaj iti· 
bariyle Çinliye benzemekte muvaf • 
faktrr. Bir dereceye kadar melezleı • 
miş bir C'inliye ... Diğer taraftan rolüne 
tamttm:J :.= !1Akimdir. Hatta, onun bu 

filmdeki oynayııım en iyi oynayıtla • 
nndan biri saymak yerindedir. T oıhi· 
ya Mori de, - Ceneral Yenin Çinli 
kadını... Kansı değil! - küçük rolü
nü kolaylıkla oynamasını biliyor. 

Bu üç yıldızm rollerini aksamak -
11zın, benimıeyiıle oynadıklannı bu 
suretle gözden geçirdikten ıonra, fil -
mi Çin muhitini Çin dekoriyle can • 
landını noktasından da kayda değer 
bulduğumuzu not edelim. Ev, döıe • 
ni,, muıiki, ... mahaUi adetler, .. hare -
ket tarzlan, .. bunlar, Çin muhitini 
görüı intibaını lc&fi derecede veriyor. 

Filmde,. sahnelerin çoiu loı ola • 
rak selölmiıtir. B&Yte , ... t' '• 1na 

film için bilhassa isabetlidir. Çin mu· 
hiti, hariçte esrar dolu bir memleket 
intibatm uyandırır. Filmde böyle bir 
intibaın beılenmeıi lazımdı. Bu cihet 
düıünülmüt ve sahnelerin çoğunda ı· 

ıık azlığı gÖzetilmİJlir! .. Dahili harbin 
gürültü, patrrdm da vakanın ıakin a-

Roma Çılgınlıkları 
l 

Ruhsuz Bir Film ! 
yıldız ol~ak gayesine çok yaklat· 
mıılar, demektir. Çünkü, "Zig
frid F olliı,, adeta "Holivud,, un 
eşiğidir. Bu yerin bir kap111 da o
raya açılır!. 

İtte bu sahnenin seyirciler ta
rafından en çok benimsenen ar -
tistlerinden biri, Edi Kantordur. 
Onun "Roma çılgınlıklan,, filmi, 
aıağı yukarı bir revü filmi çeıni -
sinde...... Orta yerde, bu şarkı 

söyliyen, danseden, güldüren 
erkek bulunuyor! Etrafında ka -
dınlar.... Yarıdan fazla çıplak 

kadınlar. Kol, bacak v. s .... Bu
günkü Amerikadan Romaya gi • 

-;,imin Bir Sahnesi f diı, orada macera geçirit ve tek-

'·Saray,, sinemasında bu hafta rar Amerikaya dönüf ..... Bu, bir 
"Roma çılgınlıkları,, var. Bu rüyadır. Eğer filmde mevzu, va· 
filmde temsil noktasından bütün ka, arıyonanız, iıte anahatları ! 
yük, Edi Kantorun omuzların - Yeni hayatla eski hayatın bir 
dadır! nevi mukayesesi yapılıyor ve iki· 

Edi Kantor, kimdir? Edi Kan· siyle de alay ediliyor.. Ancak, 
tor, §arkı söyliyen, danı eden ve filmde bu esas olmaktan ziyade, 
güldüren bir revü artistidir. A • teferruat arasındadır, o mahiyet· 
merikalıların hu komik artisti, tedir. Bu filmin yapılmasındaki 
Nevyorkta "Zigfrid F ollis,, sah • asıl maksadın, yarıdan fazla 
nes:nde oynar. Paris için "F oli çıplak vücut göstermek olduğu 

Berjer ne iıe, Nevyork için de muhakkaktır. Tıpkı geçen mev· 
bu yer, odur. Hatta burasının e- simde "Türk,, sinemasında göste· 
İıemmiyeti daha yüksektir. Bu - rilen "42 nci sokak,, ve "Altın a· 
!'aya en güzel sayılan kızlar alı - rayan lcızlar,, filmlerinde olduğu 
nır. itina ile seçilen ve buraya a· gibi..... Fakat, bu filmi seyreden, 
yak baıan kızlar, günün birinde bilha11a böyle bazı sahnelerin 

AŞkın 
Sesi 

Şarkı Filmidir ! 
"Sumer,, sinemasında bu hafta 

gösterilen "Atkın sesi,, filmi, ıar· 1 
kılı bir filmdir. Böyle filmlerin ço
hında olduğu gibi, mevzu, gayet 
sudan ... Herbert Ernst Gronun gü
zel sesini filmde dinletmek ıçın 

hazırlanmı§ derme çatma bir va· 
, ~a !. 

Filmde, H. E. Gronun sesi gi· 
bi, söylediği şarkılar da güzel. ... 
Komiklik atrafı? ... O da fena de
ğil! 

Bu filmde eski ve yeni bir kaç 
yıldız var. Pavl Kemp, Teo Lin
gen, llze Strobova, Eri Boa v.s ... 
Filmin reijisörü, Kari Böze .... Mu· 
sikisi Villi Engelhergerin .. .. 

Eri Bos, yeni Alman yıldızlarm
dandır. Burada, filmi oynıyanlar 

arasında ismi ilin edilmemesine 
rağmen, Almanyada çok şöhret 
kazandı. Pek ho§a gidiyor. 

kı•ı arasında, yer yer hareketleniı te
min ediyor. 

Yaka?... Şimdi gelelim vakaya!. .. 
Bu, kısaca anlatılabilir, Ameri • 
kalı bir kız, daha çoçukken bir dokto· 
ra niıanlanmııtır. Bu, iki tarafın aile
lerinin bir arzusu ... Kız, doktorla ev • 
lenmek üzere Şanghaya geliyor. Ora • 
da Ceneral Yenin eline eıir düıüyor. 
Genç Ceneral, sanıın beyaz kıza kar· 
ıı, gittikçe arlan bir zaaf duyuyor. Bu 
zaaf sevgidir. Kız, önce bu mütehak· 
kim Çinliye, bu ölüm emirlerini kayt· 
sızca veren Cenerale, korku ile karı • 
tık nefret duyuyor. Bu nefret, zaafa 
kal'§I "Zaaf uyu rY •yor. Kor'lıı.~ 

~ ....... Çeviren : A. C. ____ _ 

- "Şimdi her fey geçecek, 
merak etmeyiniz. Maskeleri ihti· 
yaten yüzünüze geçirdim. Şimdi 

bizim burada kaldığımızı anlıya· 
caklar ve bizi kurtaracaklardır.,, 

Fakat dakikalar birer birer ge· 
çiyor, yaralılar gaz maskeleri al
tında zorlukla nefes alarak bekle· 
§İyorlardı. Dııarıda l>ütün tehir 
bir harahezara döndüren bomba· 
lar hastahane binasını eairgemi· 
yorlardı. Binanın ıark cenahı yı· 

kılmııtı. Yangın mutvak dairesi· 
ne sirayet etmitti. Fakat aaansÖ· 
rün bulunduğu yere bomba isabet 
etmiyordu. Yalnız elektrik sön • 
müttü. Bu esnada ölüm hemşire 
Mariyaya başka bir yoldan gide • 
rek yaklaşıyordu. 

Şimdi, evvela hiuedilmiyecek 
kadar hafif olan tatlımtrak bir ko· 
ku asansörün aralıklarından içe • 
riye girmeğe batlamııtı. Hemıi -
re Mariya bunu hissettiği zaman 
buz gibi soğuk olan bir ölüm kor· 
kuıunu tekrar hiuetmiıti. Zaval
lının her tarafını sarmıf b. Kalbi 
çatlıyacakinış gibi tiddetle çarpı· 
yordu. Bütün vücudü titriyordu. 
gayri ihtiyari nefesini tutmuttu. 
Birkaç saniye sonra tekrar nefes 
almağa mecbur olduğu zaman pia 
ve yakıcı bir gaz kokusunun ciğer· 
lerine kadar nüfuz ettiğini duy· 
muştu. 

Bu esnada gençliğin ıon bir az· 
miyle yerinden fırlamı§, hemıire 

Mariya titrek elelriyle elektrik 
düğmesine yapıımıf ve parmakla
rı kanaymcıya kadar düğmelere 
~ ;u. "'.ı.ı:ıı.uı ,... • • • 

kendisini göstermemi§, asansör 
yerinden bile kmuldamamıttı. 
Çünkü artık bütün elektrik ecre • 
yanları kesilmitti. Zehirli gazlar 
ise mütemadiyen asansörün içini 
istila ediyordu. 

Bunun üzerine henıtirt 
nın 'parmakları amaıı•JJ 

düğmesinden çekilmif, 
natlar gibi vücudünün 
luna sarkmıştı. 

- "Gospodi pomiluİ··"' 
leri ağzından çıkarken ıe 
)arın tesiriyle yaralıların 
yatakların yanına yıkı119 
Bu yıkılmak öyle bir yıkı 
ondan sonra bir daha k• 
tık mümkün değildi. 

• • • 
Demiryolu boyunca 

sanayi sahası, hadııı 

petrol ıöndaj kuleleri 
kurtulmuştu. Fakat t•Yet 
br oralara da isabet ed 
ta o zaman tarihte bir ili 
ha tesadüf edilemiyecek 
felaket zuhur edecekti. 

Petrol taıfiyehanesinde 
mühendisler ve amele 111 

~; msıkı bir surette tıktl 
Bu mahzenler en son sitl 
ıa edilmitti. Zehirli ga 

ıı fabrikada çalııanları 
edecekti. Fakat gaıJ,r' 
mahfuz olan mahzenler 
rın tesiratına karşı da 

1 

mahfuz değildi. Çünkiİ ti 
lazım olduğu kadlll' kalıO 
Tavanın bir noktasındall 
doğru çıkarılan bir perit1"' 
.sinde etrafta gelip ıeçel'~ 
ıevretmek mümün oluy~ 
rikanm sermühendisi f7' 
nasıl yavat yavaı tahrip 1, 
ni, görerek fena halde I 
oluyordu. Kendiıi fab~ · 

a.,vv•_. 

hücumları üzerine bu nı 
ticaya muvaffak olmutl"' 
!ehirde kalan çocukları ~ 
da kendilerini koruya 
miydi? .• 

nefret... Ve ayni zamanda · zaaf,.. ıev· 
gi!. Bu birbirine zıt görünen ruhi ha· 
Jetlerin mücadelesi, ruya sahnesinde 
sembolik bir tarzda barizlcıiyor. Ne • 
ticede, beyaz derili kız, sarı derili er • 
keğin sevgisine kar,ı sevgi duyduğunu 
ıöyliyor, ama bu 11rada Ceneralin or • 
duıu ibozguna uiramıttrr. Ceneral 
Yen, bir taraftan baırnr dizlerine ko
yan ıevgilisinin saçlarını okıiyor, bir 
taraftan da içine zehir akıttığı çay do
lu fincanı, dudaklanna götürüyor! 

~ 
~H!!!!!!!!a~l~e~p'!!!!!!!!-~~A~n~t a~k~y!!!!!!a~~a~r ası ıı ~ 

yedi otomobil soyuldıJ 
O zamana kadar baıka bir erkeğe 

karıı sevgi duymamıt olan Amerika • 
h kızın, ekzotik muhitte kartılaıtıiı 
erkeği, önce yadırgamasına ve tikıin
mesine rağmen ıonradan ıevmeıi, ola
bilecek bir değiımedir. Çinli kadına 

eıir muamelesi eden mütehakkim ruh· 
lu Çinli Ceneralln, Amerikalı beyaz 
kızın kartmnda sevgi duyarak deiit
meıi de öyle.-. 

Bu iki karakter ve yukarıda yaz • 
dığımız cihetler, mevzuu kupkuru 
kalmaktan kurtarıyor. Senaryo da, 
oldukça derli toplu hazırlanmıttır. Do
layııiyle bu ekzotik çeşnideki filme, 
iyi bir film diyebiliriz! 

sonradan eksilmiş olduğu hissine 
kapılıyor. 

Filmde, üBir volkan, gülmekten 
kırılan bir dağdır,, yollu Şekspir· 
vari cümleler eksik değil!... Edi 
kantorun ironi yapışı, enteresan· 
dır. Ama, nükteleri, Amerikan 

Antakyadan bildiriliyor: j lep polislerinden biri~in d' 
Evvelki pertembe günü ak§amı ıı, tab~c~aı v~ s~~tı _.k 

saat 6 ile 7 arasında Halep yo - Had11enın1 bırbırıne P"" 
)unda ve. Kızlar sarayı civarında iki jandarma karako~u de# 
yol kesen silahlı bet altı kiti yedi vuku bulmuı olması cıd 
yolcu otomobilini durdurarak soy· nı dikkattir. Tahkikatl• 
mutlar ve ıavuımutlardır. Soyu· bulunan Halep jandar~:,, 
1 l d A tak l T .. k danlığı, hırsızların takı 
an ar arasın a n ya ı ur • 

men zade Abdülgani ve Bereki.t miyet vermekle berahe_r le 
. _ k S . jandarmanın bu ihmahY 

zade Cemıl agalarla Do tor aıt d ld ... h b ·ıoı 
"Ik · Ef ar o ugu a er verı d ve Hattat zade Abdu erım en· h' 

diler de vardır.' Söylendiğine göre, olP 
bir kaç gün evvel bu 1 1 Hadise, tuzağa düımiyerek ka- l I k 'd' faJıf 

b. b'I f d k tro yapı ma ta ı ı. çan ır otomo ı tara m an a • d k d 1 ... bu arma uman an ıgı 
rakola haber verilmit ve bu za • dan kimseyi haberdar e 
mana kadar hırsızlar itlerini gö -

rerek kaçmağa muvaffak olmut • 
lardır. 

Yolcular arasında bulunan Ha-

nükteleri..... Bunlar, burada ca· ne yapılabilirdi?. Bizce sahnede 
zip gelmez. Kendisinin komikli - yer tutabilecelC bir §eye filmde 
ğine gelince, çehresi Baater Kiy • yer vermemek, revüyü sahneye 
teni hatırlatan bu artist, iyi bir bırakmak, daha iyi!... Bu fikri· 
Amerikan komiği! mizi evvelce de muhtelif vesileler· 

Şehrimizden soyula?, ~ 
rın ifadeleri cuma giiJıl.I /; 

tahkikat kumandanlıi111~ 
rilmi§tir. Yolcular ra•';i'1 
lan ve ıehrimize gelen~ 
lisi, verdiği ifadede :Jı 
efyalarının adedini bildir'/! 
tabancasının numaratıt11:, J 

k b·ı d·-· i ,ofY mar asını ı me ıgın 

Toptan bir gözden geçiriıle, le izah etmiıtik. Bunun yerine, 
filmde bazı muvaffak cihetler, halden maziye intikal ıeklinde 
bazı muvaffak sahneler bulun · başka türlü bir film, mesela bir 
malda beraber, umumi vaziyetin çok sene c;vvel Mariya Korda, Le· 
aksak olduğunu söylemek yerin • viı Ston, Rikardo Kortez taraf • 
dedir. Hani ruhsuzluk denilen }arından oynanan bir film tarzın· 
bir şey vardır, ya..... İşte bu film da yeni bir film yapmak, daliaı 
de öyle... Ruhsuz bir film! fazla muvaffaki>:et elde edilmeıi-

tir. /: 

Halepte talebe '1_ Jı 
Halepte lise ve ıaıı•1' 4 

talebeleri hep birden ~ 
mqlardır. Bu greve e' 
krsım talebenin mektePt 

Daha ruh okp.yıc olması için • ne yarardı! ' mut olmalarıdır, 



( Ustaşi) adlı suikast 
teşkilatı çalışıyor 

katil Kalemen Bosna-Saray cinaye
tinin intikamını güden bir gizli 

tethiş komitesinin feda isidir 
dtı.ı Belrrat, 15 - Kral Aleban • jandannalarm elinden kurtulma • 
'liı ~atiliyle cürüm terikleri, ih· ğa muvaffak olmuılardı. 
lltıtıcıler nıanasına gelen "Ustqi,, Bundan sonra ayni fD'ka, Zaı· 
'-e ı~aki gizli tedhit komitesine rep civannda Kral Aleluandra 
laae~pturlar. Ustq "Asiler,, de- kartı birinci suikastini hazırla. 

'"tr B k mı tı ·. Bir köprüye konulan bom· le} b u omite 1929 dan ev· t be h 
P,.,. 7 ık Zagrep mebusu Doktor ba, Kral ıeçerkeıı köprüyü r a• 
P,.,.:1~ç tarafmdan tesis edilmitti. va edecekti. 
1ftn ıç, evvelce F ranko tarafm • Suikast muvaffak olamamıt, 
lf1~ tesis edilmit olan müfrit tedhitçilerden ikisi asılmıf, 16. ~ı 

li at fırkaaına mensuptu. 115 sene hapse ve kalebentl~g.e 
ltaiy} abıburg hanedanma tama • malık4m edilmitti. Fakat Pospıtıl 
dilf e •adık ve Sırplann müthit ile reisleri Paveliç ltalyaya ve o· 
tt.,.~1 olan F ranko, harpten radan Macamtana kaçmağa mu· 
.._,.bo.na'\'\ıautrya: veliahti olup Sa· vaffak olmutlardı. 
~l'lıı da katledilen Arıidük 

0 
vakittenberi bu tefkilit mü• 

~İbl~U•a Ferdinandm proJeıını kt --n ed· teselıil ıuikatlar tertip etme e • 
h.~ •Yordu. Bu proJ· e A vus- y la tarafm 
--Ya - M · d · Bunlar uıos vya • 
""ıatuty •carı.tan devletinin A· d:~ milletler cemiyetine verilen 
ti"-a a, Macaristan ve Hırva· b. notada sayılmıttı. Sonraları 
er iiıe ~hııak üzere üç devlet esa· Pıorspı·tı·ı ismini deiittinnit ve 
'it- rın.e teık·ı· · · 'hd f d. .,vrd .. , ı ını ııtı a e ı · k ttı .. Stevanoviç nammı ta mmı . 

19ts d y Ustati tedhit komites~ !~d~~e 
dildiii e ugoılavya tetl<il e • kadar sivillerden bet kıtı oldur• 
'ııu ~an bu fırka bütün nü· müt, altı kiti yaralamıt ve za~ı: 
~Otla."Ya:Ybe~itti. 1929 da Yu· tadan da iki kiti öldürmüt ve ıkı 
l~ b a dıktatörlük ilin edi • d f A 
~ ra.\'eli . . kiti yaralamıtbr. Bu e a n • 

'-- ıc_ ç tedhıt hareketıne nemuaeda yakalanan Pospitildir. 
F'ıJ\a l'ar venniıti. 

No'Oati • haı-aretli bir Sırp olan Kendisi imıinin NoYak oldu • 
•o\.. laıeı .. 11• • "'d" .... - ~---u iddia ediyor. Gerek _o, g.e-. •er\e l.._ '" nın mu urunu • ... ~ ...... 
tı. ~Oap~tletnıekle ite batlamıt· relue arkadatı olup Benet ı•mını 
)'"'•1-.ı ifil \'e Babiç tarafından tqıyan adam jandarma dairesine 
•up f114.... ~ ~, teıkilita men- götüriilmütlerdir. ikisi de sahte 
S:ete ~~lal'd,11 a1ürekkep bir pasaport tatımak ve suikasta iıti· 
J i~ Cd1111 ~tmi i. Katli mü· rak etmek töhmetiyle Fransa em· 
'rı boınL- Seteler tarafuan .ah., llİ.Y.eti umumi,rai .tuafmdaıı mev· 

..., .,_ltr ıayeıinde katiller, kuf tutulamktadırlar. 

1 ---------------------------------an' ın mühim bir haberi 
}' l~alyanlar Fransa ve Yugoslavyaya 
a laşrna siyasetine devam edecekler 
L~ • 
""lli i.i R~ıeteıi Kral Alekaandrın 1 tan bütün ltalyan ıazetelen de 
•İl'e d ~erıne haul olan umumi te- 1 Kral Aleksandr ile M. Bartunun 
biJh-. tır Ya~dığı bat makalesinde ölümleri Yuıoılavyaya kartı ta -
k,yll ;a 11~1Yanın göıterdiği ala - kip edilen teskin ve Frama ile 
tj e ta) · · · h · ''lııı. eh Yan gazetelerinin net· mevcut olan dostluk ııy~ı . 1~ 
'- - it l -..iyet vererek Fran- bir suretle tadil edemıyeceiinı l a Yanı·· 1 ~idi Un&ıebabnın alaca• kaydediyorlar.,, 

•• IU ıuretle tahlil ediyor: --------~--
ı.~ 1to11ıad M. Karahan geliyor 
"iti -~ an aldığımız haberler 
~\l haL li •urette tatmin ediyor. Moakova, 14 (A.A.) - M. Ka· 
r'J uer ere · f ı o,u " nazaran, bir ltalyan rahan Türkiyeye hareket etmıt ır. 
,. ' ~raı Al k 
~tıi hanın ola eDusabndrın cenaze. Sefir istasyonda Vasıf Beyle Ja. 

tiiııe h • n romik knıva· f. • M Ota Ef ıanistan ıe • 
~ • 'IYlctına b .. pon se ırı · , 

)e ltad ogazmdan geçin· f iri Abdulhüseyin Han, ltalya or • 
ltlya hu .. ı~ refakat edecektir. 1 T'. 
~ -.unıet· ta elçisi M. Balturf&yopl ve ur. 

teıeb},·· ı tarafından yapılan k. lran ye Efıanittan sefaret • 
l'ek \'uı ~·· ıerek Franaa ve ıe. ıye, 
telıaaaia o~ av milletlerini çok mü· leri erkinı ve sair zevat tarafın • 
~İT. Diğer taraf • dan tetYi edilmittir. 

1' - VAıttT 15 Teınnlevve1 1934 

Kralın tabutu Belgrada getirildi .. 

Marıilya Belediyesinin önUnde cinayetten eonra toplanan ve Alebandr' m ölümUn haberini alan halk .• 

.... <Bq tarafl ı inci -.,ıtada> ı nın Paris sefiri M. Spaloylioviç, ı yazdırdı. Şuk ile Benet ıece sün• 
han d 1 • • ti. __ ,_ e,ı-..ı:z.:_: Hariciye müsteıarı M. Markoviç, düz, her zaman beraber balunu-e anının e emıne ıı raa ......... 
söylemiıtir. Fransız diplomatlan ve askeri ü • yorlarcb. 5 birinci te,rine kadar o-

Belediye mecliai, ıehrin bir me1· mera kendisini karttlamıılardı. telimde kaldılar. Etrafa çok kibar 
danına Kral Alekaandt'ın, bir caddesi- Kraliçe tamamen siyahlar gi • his vennitlerdi, Muntazaman aaat 
ne de Bartu'nun iıiın!e~~ ve~•ii.. v~ yinmitti ve fevkalade mütee11ir sabah 11 de çıkarlar ve ıece yarı· 
ayni zamanda, her ikı1ının reıimlennı ıörünüyordu. smdan sonra avdet ederlerdi. Bu 
t~ııyan birhalibi

1
:de ~ikmeldd leehabenılter, Trenden iner inmez doğruca müddet zarfında yalnız bir tek a • 

cına1et ma ıne mr e v asma • ,, · d kabu · 1 · 
~ jttifakla kabul etmiftir. Kralın yatmakta oldugu beledıye am 1 etmıt erdır. Bu adam 
sı BelediJe azasından w heye~ ay- clairesinin "altın salon,, una girdi· 1,80 boyunda elinde aarı me,in 
nca Kralın cenuetinde ham buluna· ii zaman hemen natın üstüne atıl· bir çanta t&tıyan ve çok iyi Fran-
cakbr. mı9 ve büyük bir teeuür içinde sızca konuıan biri idi. Ben kendi· 

Sinemacıda 81dU hüngür hüngür ailamıthr. Bu sah lerini tüccar zannediyordum. 
Pariı, 14 (A.A.) - Maten ıue- ne o kadar müe11ir olmuıtur ki Sall gUnUnUn 9ea111etl 

teıinin haber vercliiine röre, Manilya kendisiyle birlikte gelenler de bu Salı ıününiin Yuıoslav kral ai• 
ıuikaıtini filme çekmit ve ablan kur- yu··rekler acısı sahneye tahammül 1 · · · b ld eıı ıçın meıum ir 8'ÜD o uiuna 
tunlardan yaralanan sinemacı Daskom edememi,ler ve onlar da ağlamıt· 1 
(Daskome), clün nafi dimaiiden öl· bir ngiliz ıazetesinde itaret edil· 

)ardır. Nihayet Madam Heryo ken mektedir . 
müıtür. 

Bu da irim? 
Şamoni, 14 (A.A.) - Zahıta, Mar· 

ıilya ıuikastinde iıtiralri &ulunmalda 
maznun ve iımi sizli tutulan, 1 npiz 
ti&iiyetine rirmiı bir ıarldıyı teffif 
etmiıtir. 

Bir Bulgar yakalandı 
Pariı, 14 (A.A.) - Pariı Midi ıue

teıinin Anmaı (Annea"'• .. ) tan öi • 
rendifine ıöre Şamonik• (Chamonis) 
te yeni ve mühim bir tevkif yapılmıı· 
br. Tevkif edilen kiınse, Kudüıte doi
muı AJber Celdat iıminde bir Bulgar· 
dır • 

.,,.. • ..-ilmit .... puaparta ... 
dır. Hüviyet Yanbaında, bunan da, 
mevkuf iki feriki cürüm silli son defa 
Lozan ve Zürihte bldriı anlatılmalı· 
tadır. 

Katllln arkada9lar1 
Anne ....... 14 (A.A.) - Pompl 

ve Raytiç, din -...., Manil1a Adli-
791inin cellli ıelinceye kadar ınulaafa· 
za albna alınmak üzere anneıi Ye Sen
juliyen•de HYkolunmuılardır. 

Bir g•rlp haber 
Paris, (ffusust) - Katil Ka· 

)emenin hakiki hüviyetini te .. 
pit etmek maksadile yapılan fethi 
meyit bütün efkarı umumiyeyi de
rin bir hayrete dütürecek netice • 
ler vermittir. 

Muayene neticesinde katilin 
'riic:udundaki bazı İf&l'etlerden 
kendisinin Müslüman yeyahut Ya 
hudi olması lazım ıeldiii anlatıl· 
mıtbr. 

Suikasta yepyeni bir veçhe ve• 
rebilecek mahiyette olan bu badi· 
se büyük bir heyecanla kartılan· 

mJ!tır. 

Gene bir iddiaya ıöre katil sırf 
zabıtayı f&tırtmak maksadile ken
disine bu ameliyatı yaphrmıf Ye 
ricuduna Malcedonya komitecisi 
damgasmı vurdurmuftur. Yokaa 
haddi zabnda katil ne müslüman, 
ne de komitecidir. Halis bir Hır· 
vat ihtililcisidir. 

Kralh;e Bl•n kocaaının 
yanına naall girdi? 

Kraliçe Mari, yanında Mösyö 
Heryonun zeycesi olduiu halde 
Marsilyaya ıelcliği zaman is· 
tasyonda fevkalade muha -

disini ıüç halle cesedin üstünden Bu bakıma göre, kral Ale1' • 
kaldınnıt ve adeta sürüklercesine sandrın mensup olduiu haneci&· 
dıtarı çıkarmıttır. nın reisi, Karayorgiyef bir salı 

Tam kapının önüne geldikleri gününde öldürülmüttür. Kral A· 
zaman Kraliçe birden bire dur· Jebandnn büyük babası da salı 
mut -ve nisbeten sakin bir sesle ya- günü öldürülmü,tür. 
nmdakilere: 

- Aleksandrın üzerinden bü-

Karilçe Mari Fr&nlU Cümhurreiaiyle 
beraber ... 

yük üniformayı çıkarm ve harpte 
ıiydiii asker elbiseıini giydirin .. 
diye emretmıitir. 

Katllln P•rlate ge~lrdl§I 
90n gUnler 

Pariste Sent Denis bulvarında 
&ir otel ıihibi ıazetelerde çıkan 

resimlerden katili ve Benesi tanı· 
mıthr. 

Zabıta oteli aramıt, filhakika 
sizli tutulan bir takım çok ehem • 
miyetli siyasi mektuplar ve yazı· 

lar bulmuttur. 

Otelci vak'ayı töyle anlatmıı • 
br: 

Heyetimiz 
Belgrada hare

ket etti 
Yuıoslavya kralı müteveffa 

.Aleluandr Hazretlerinin cenaze 

merasiminde bulunacak olan T&rk 
heyeti dün sabah Ankaradan pi
mittir. 

Heyetimiz Hariciye Vekili Tev• 
fik Rüttü Beyin reiılili albnda iz· 
zettin Pap, Riyueticumbur bat
yaveri Celil, lıtanbul bahriye 
kumandanı T allt, muhafaza kı· 
taatı kumandanı lamail Hakkı. ha· 
va zabitlerinden Naim, hariciye 
vekileti kalemi mahsus müdürü 
Refik Amir Beylerden mürekkep
tir. Heyetle birlikte muhafız la· 
tasından tam teçhizatlı bir bölük 
alay aancaiiyle birlikte sitmittir. 

Tevfik Rüttü Bey sabahleyin 
dokuzda Ankaradan tehrimize 
ıelmittir. ı 

Muhafız bölüğü de saat on d&t
te Haydarpataya ıelmiı, ıoara lı· 
tanbula ıeçmittir. 

Saat on bet buçukta muhafız 
bölüğü Sirkeci istasyonunda yer 
almıttı. Biraz sonra Muzaffer 
Pata, htanbul kumandam Halis 
Pata, vali ve belediye reisi Mu· 
hiddin Bey, Yugoslavya ıefiri ae
f aret ve konsoloshane erki.nı, me
buslar, muhtelit mübadele komit· 
yonu, Türk ve ecnebi murahhas· 
ları istasyona ıelmiı bulunuyor
lardı. 

Saat on altıya on ole Tevfik 
Rüttü Bey Sirkeci istasyonuna 
gelmif, muhafız hölüiünün &
nünden geçtikten sonra tetyie ıe-

• za tedbirleri alınmıt ve Kraliçe
~ nin arzusu üzerine fotoiraf ve ıi· 

nema çekilmesi menedilmitti. 

- Resimlerinden katil olduğu • 
nu anladığım adam 30 Eylulde o • 
telime gelmittir. Elinde yalnız bir 
tek bavul vardı. Günde 35 franga 
bir oda tuttu ve ismini deftere Şuk 
diye yazdırdı. 

O gece batka bir adam gelerek 
Şuk isminde bir yolcunun ıelip 
ıelmediiini sordu. Geldi cevabmı 
verdiiim zaman o da bir oda tut -
tu ve innini Ladillav Beneı di1e 

lenlerle vedalaprak trene binmit
tir. Bir kaç dakika ıonra heyetin 
diier azalan ve askerler de husu• 
si trene binmitlerdir. Selinik yo· 
liyle Belgrada gidecek olan tren 

M. Bartu ölüm döıeiinde •. 4 

Halk muazzam bir kütle halin· 
de istasyona toplanmıftı. Hariciye 
Vekili Mösyö Yevtiç, Yuıosl&Y7&• 





L .\bd· 
'\,. "~Uk çok haıta olduğundan 1 

tbiiJabbaa Ahmet orduya ku
~ ~ tdi>'ot- ve hükümdar aedye ile 
h~O. 
(~~ \ rdu, Abdübnalik dü,manı kizclı-
Ltı ~~•h. çekmek için Sebutiene 
""~ l"•y• kadar 16 menzilde selci.im. 

~. ~ S•lıırnak için bir f eraah yürü· 
~t .. Ot'kuyot- muıun?.) maaliode bir 
L.. • ..il •• 
"111~ Ronderdi. Halbuki aralannda 

it.. .. -... (l\1ehazin) nehri hiç bir tara • 

~·-· \'-.) -~•t Venniyordu. 

~) ti il~ kaırülkebir (yahut Kata -

>ttı t~ıl. bir köprü vardı. Se'buti • 

~ teç ~ d~ıtü. Erteıi sün köprüden 
~il~· Ric'at halinde elinde bu

~~G, . iİltre köprüyü tutmalı da 

~ ~ dı. İki ordu çarpı!maia batla· 

~1-t-ıc ~~ kııa ıürdü. Portekizler bo

t~lıı.a, b~Prü~e doiru çekildiler. Fakat 

"G>i llatııı •uvari kolu yollayarak köp· 

'ıı,._ '-lclıı-uı 0 1duklanndan mailuplar 
l\t.ı dıt.r. 

' ~ı:a..tj 
4 ~t lcüıu ~ Ebu Abdullah Meb· 
lll; l:.it lrı >'ttlı düıman nehirde boial· 
'llK._ •trıı da • • . 
k-,.,.ı~._ eıır edıldı (1). Kılıçtan 
~ ... ltınjJ 
~ dö"eric .. ere can atarak Porte-
~1~1eı;11e.ı;,. onlerine Sinan Reiı çık
>~ "-ra •r kaçını batırdı. iki par-
~ >'• diiıt .. 

"it -1d u. Sinan reiı de bet 
I..~ .\~diit~ ı .<2>· 
, ~ "'llllik daha h . 
~~ ~d .. Ölnı ~ . nıu arebenın bat • 
.,, ~~ ııe de .. kere peripn

k ıçın "' • . t 
~ ( ı) ll' ez.rı ( bni Rıdvan) 

l"Uti 0 rbiie o . 
(:t~ ~lcuıınu 0 ~üst kur. Bu harbin 
~~1l'iilcvvcl n~Uat Kur (1578 - 986) 
'tf· lcaıtı li ayeti olarak yazıyor. 

ltiıı· anri d k 
' it! 'I'iırki e aıtcri (Bir Fas 
tb... -tebcilin g:c~ •cyahati) kitabında 
~~. un U (S Ağustos 1578) 

<ı) »nhbcttı 
ttcvarih, sahife 134. 

'6~ ~nqn 'toz eumnu 'µaı1aa 
oıumqqnw UnAnDOH IUIM!Q (z) 

·;ıJ!qJO.!I ( t) 

np.ıo Jt•=>an.ıapu~ı •punuAa U!D!Wa.r.111\f 
·nw !taıtaı Z96 mrwuıp ı.ıaJ unınunı 

q.<apıuavum (Z) np.ıoz lf•wu2p !.ıal ~: 
d!1!5al U!lua •n 11WU1NOp .11!• V.IUOI 

uvpung '!1i!Ul(al iıJt aA i?W•ı.ıan urı• 
·A.ıw ·ııiıwJfı5 uapıa >ı•ıa ınunı 

'ıp 

·.ıvtinwro daq111 au!ıaw5d wuvwinp uıu 

·p•(ıa'laru.ıaw 'la.ıapa 't•JHJ! •ı.ı•no.<uvd 
·•ı •p .ıvpııuvıu •A zııu!P !'(Wtınunı 

·11huwpuv.An .ıaıai!pua J(V.11tdw.A UVfJtll 
• .ıızwq 1•11a.req au!.ıaz! uaıwaıı vp uvp 
• mn'f !!1.f 111.:f aA i!Waf Alt Jdi! !U!JaAAIUf 
.ı!-'wz•::> ,,a.:ıapa uv.<ıı (tvqqv ıu•e> 

•!P! LIVJ.l'l!lfU•l UUVJUO 
aA ıuvpauwq •JWH ıuaa '.ıaıq.<at ua.<ıw 

•.l!?J lf1J1tAnW 8U!"•ıınJU•W !Aa.IWP! n.fnp 
·.ın'I U!.laflf.l!U •ıınunı u !'{AH) ıvqqy 

ıu•e) •ı.ıvpw~'l~t{ n.:1 .ıaıuapa 'l!AiaJ 
•zn.unı aappnı Nıı•.ır11 w.&u11dsı 

·npu~p 

u •1'(\t.ııq 1aAAn'1 .ı!q 'l!J!i!'I (0008) 1tp 

-uınpnwn'I (oum;H(.ıas O!-fq~) 1Qtnu 
-nı eual uvnr uoa 1•11• .:1 •ıp.ıı,.s !Al 
uaaıaq •ı.ıaı.ı!11'• l!P•~ ·ıpzq V:>uır• nq•q 
n11n,np10 •pu!ld!1J 'JVW.ln'I 1'1JllUJf 
ınunı .. ,q uıuvnr uoa '1111.q v.<uvdıı 

(1) 1P 
·.J?5al -ı•mt''ffitf •m* J(aauu 511.ıvq 11.A 

(1) tarafından aaldanmııb (2). 
Gariptir ki bu harbe ıebcp olan üç 

hüküm:lar da aynı muharebede öldüler • 
Bu muharebeye vuku bulduiu mevkie 
niıbetle kaarülkebir yahut vadiisail mu· 
harebeıi adı verilmiıtir. 

Sebaatienin ölümü Portekiz için fe
laket oldu. Çünkü Hanedanı ıaltanat· 

taa ancak Sebaıtienin bir amca11 kalmıt· 

h, o da Kardinaldi. lıpanyanın İıe Por
tekiz üzerinde büyük bir iıtihaıı vardı. 

Kardinal (Henrik) bir müddet hü· 
kUınet etmeie çalı!tı iıe de lıpanya ent· 

rikuı calip çıktı. ı ıpanya kralı ikinci 

Filip ( 1580) de Portekiz kra.llıim.ı da 

nefıinde cemet ti. ( 3) 

Abdülmalik'in vefatı üzerine kardeıi 
Ebülibbaı Ahmet muharebe meydamn· 

da (Elmanıur) lüabile aaltanatım ita~ 
etti ye Sultan Murada tabiiyetini arze • 

den bir mektup aönderdi. Paditalı ta 
mezkur mektuba cevaben bir heyeti ıe-

faretle 70Jladıiı namei hümayunla malı· 
zuziyetini bildirdi. ( 4) 

-
(1) Forbige. 

(2) Ogüst kur, AbdUlmalikin Fas 
tahtına geçtikten ıonra İspanyollara 
meylettiğini ve maiyyetindeki Türkler-
den Rıdvan Uluç tarafından zehir-
lendiğini yazıyor. Hammer. Hacı 
Kalfa, Takvimi tevarih (986) ıeneıi ve· 
kayiinde (vefatı Abdülmalik ezziyade • 
tisaürur) diye sevincinden lSldüğtınü, 
Nühbetüttcvarih, tahtırevana binmi9 o

lup muharebe esnasında vefat ettiğini 
kaydctmiıtcrdir. 

(3) "Rosseuwu., nun lıpanya tarihi 
cilt 1 O, sahife 12. 13 • 

( 4) Divanı Hümayun Mühimıne 
defteri, numara 36, sahife 11 O, kayma • 
kam Hanri de Kastri Jlchmedül Manıu
run bu heyeti soğuk kabul ctmi• olduğu· 
nu söylüyor. 

·ıooı maınq 

-nw 6Z 69 '89 .,J!tfll 'IL 'l!.nwnu 'p;ıı 
•J3P amW!qnW uMl?W!lH JU!.A!a (ı) 

"!~!:J IJUl?WSQ tf!J;lWWl?H (1) 

"!li!Wla -.<unp p(-laJ epe.us !Ş!lJ!q 
U!1J!.laPI UV.IJ pupH dn.ın• JVU8Jf1!S ;cep 
""'! ;,.( (ıJO[ • (091) ap l&Wqaw n=>un5 
·n ua5aJ au!.ıa.< tnwı~ ap ((001 - t6Sl 
u.ıp..uu~I nunuoı U!'J!.ıa1aı a5~N es 

•!['" ıpır.ınw U1Jlf"S •npıo d!:>nw ıuısvw 
-p5ır U!'J!-f<lJaı wa:>v .ı!q !ua.< vp epunu 
-Ol H JUllVWJO dwaq U!!'lmW 11'1111!W(1t' 
-o5 unnr.<!'lia !J!f&:> •pnropvuy ıtwwezn 
upaJH J•'IV.:I "!li!"l1Qa1dez ap !4af!UV)I 
aA !"~3' JfUVfO •ıze.1 !q!.8 ı~ıpp !"'aıaı 
•&'f UnJ!!q Ulr(O i!W5a.! 8U!Ja U'l!Wi!!p 'Jal 
•Aap •punuoı u!.ı&Ja• ng ·ınıq aıısapat{ 

-enw lfO.IOJaA 1!Z ap (SlOl - 9091) 'JV:>UV 
aA !!P.ını unzn ap uapuı.ıaJaı ua.ıı acp.ı 
·eqnw nq uv.<ııivq ap (tOOI - Z6Sl) 

·nıtnwıo !•awıa ıanq e.<ehd ~eq.ıa.:ı 
u1JUVZV7( ıa.ıq~i apupaJat ue.ıı uıuvhd 
Ulnf!S ~O}f unıre.ıpvı ap !>f!VI "'!q uıq.nıq 
ne: ·npıo d~aı a!aw1aq.uıq ıu~n e.\e.&.ını 
-ınAy u!5! 'f'l!WI• WW>f!1U! 111?WJO pf&l •p 
-nınd .ııq •p.ıv[Ul'fV ı'qde.< VU'l!Jl!.IV:>VW 
uıuei•d uenH !.<aq.ıaı.<aq vuıog 

·ıp.ro;.ıo..C 

-!Pa ıaıp.ntq !q!.8 pa(Jf!PaJI! &A .IOA!W.ıaA 
ıa.<nınuatp 5!q auı.ıa11nqqnı nq unun.< 
-~q ıueA!a ı.ıepp:>0 d.ıvJ.ı!.<eza:> ı•'f 
·V.:l ·.ıo.Aıunp dıdd .ıvıqını aı.ıa1ıawı,pmq 
U!!J!!-'i Wp(nqu&Jlf !J9Wt''fntf IJUVWSQ 

·np.ıo..<ı.ıaA 

.ıa(llWA '.10.<ı.ııpld .ıe11•J!ll! ~PN u!q 

•ıacİ•Z!ll 1v.ınw uvııns • (Z) !P! 111'f'f!P 
ru•A'.•i ıpd .ı•ıdnppw PfVPUIH.1\t JC>qt?Z 

·Hl a5!l•.ııt •ııv.ınw uwııns n=>un5o 

·ıp.n:ıinwıo 'f'!JJ1tA 

-nm aJawıa •p1a ı.ıvıuo.<t!tnl!delf ı.ıvppp 
~ o 11nn1 DIAC>W .tıq 1.(1 •JV UUW(ZllUV.1.:f •A 8fV-• ;-ı • • • 

•pınqtnrltf .ıat7.!f!8u 1 uaıt.ı!Jaiul nŞnı 
·1ıop -.mawu'fnll ııuvwıo .ı•1zrsue.1.:1 

( l) '!Ji!W(!.ıapu2J 'dvı 
·ı•W 11.:ruoı u111Jfnpunıosdvq 11peıeıu~ :ıa:.__ 

Venedikli Haaan Paıa yılhut Uluç 
Ha .. n Paıa Kılıç Ali Paıanın maiye~n· 
deki kaptanlardan istediği bütün faalı~e
ti göıtermİ! olmakla beraber tamahkar· 
lığı herkeai kendinden nefret ettirmiı • 

ti. • b 1 
Bu tarihte (Azayirde esır u ~n-

1 Haydo Hasan Pa,anın varıdat 
muı o an ' "E 

11 hakkmda ~öyle diyors ( l) v*'t 
yo an k bü. ·· • l • _,,~ fid • necat verilece tun eıır en 
vc.ı.a ı yeı ire1 . 
kendiıi zapta baıladı. u_mum zah en 

1 -'-k daha fazla bır narbla pazar· sabn a a... . 
1 

• d" 
d Vergileri zıyde eıtır ı ve da aattır 1• • 

rmeie halkı zorladı. Eıır aatıı· 
aynen ve k d" 
lanndan hi11e aldı. Miraslardan en ı 

h b Ver.ri almağa baıladı. Her 
eaa ına •· • • • d 
l t •• cardan vergı ııtedı. Nere en 

ıe en uc d" 
1 k mümkünae ihmal etme ı.,, para ama k 

Ahali ~e asker bu hallere çok ızı • 

1 f k t Paıanın ıaldığı korkudan yor ar a a .. 
dolayı ktmıldanamıyorlardı. Franıa hu-
kumeti Cezayire bir konsoloı tayinine 

- f kat muvaffak çoktan beri ugraııyor, a 

olamıyordu. 
Nihayet (1577 • 985) de Cezayir di

'Vanını razı ederek bir konsolos gönder· 

diler. 
(lS78. 986) ve (1579. 987) ıene • 

1 • de memlekette kuraklık oldu. Ne-
enn • k. "1580 
ticeıi kıtlık çıkb. Haydo dıyor ı: 

(98S) senesi 17 Kinunuı~niden 17 Ş.u: 
bata kadar bir ayda Cezayırde 5656 kit• 
telef olmu,tur. Dahildeki ahali de ver· 

gi ... ermediler. Şehirliler ~rz~k arama~ 
için etrafa dağı!dılar; yeruçerıler evlerı 

yağmaya koyuldular (2). Kanııklık ço

ğaldı. 

Haıan Paıa reiıleri de danltbğından 
onlann muavenetinden mahrum olmut 

olmakla kanııklıiın önünü almaia çare 

bulamıyordu. Reiıler ganimetlerden 

(1 Haydo, fasıl 21, Epitom de los 

reycs de argcl. 

(2) Grammont. 
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semde birini beylerbeyine veriyorlar· 
dı. Hasan Paıa hasisliği dolayısile bu· 
nu bette bire çıkarmağa teıebbüı ederek 
reiıleri gücendirmitti. Yeniçerilerle ara· 
11 çok fena idi. Yen içeri ağalığına 1 ı • 

tanbuldan Hasan ağa iıminde biri ta· 
yin olunup gelmitti. Hasan ağa Ce • 
zayirde rüıvet almağa ve zulmetmeğe 

baıladı. Bu halinden dolayı Diva~. ?!· 
nlarak nasihat ettiler. Fakat tesın go· 
rülmedi, bilakis ihanetli cevaplar vere· 

rek a:dolunarak yer:İne kahyası ağa ve
kiletine tayin edildi. Fakat Hasan aia 
yeniçerileri feaad" teıvikten vaz ıeçme
diğinden tutulp hapsedildi ise de ora· 

dan da kaçtı • 

Tutulduğu vakit ıer'an siyaset icap 
ediyoraa yapdmuı, icap etmiyorsa eli 

ayaiı bağlanarak lıtanbula ıönderilme
aine pndiıahtan ferman geldi (1). Ceza· 
yir yeniçeri ağalığına Dergahı Mualla 
yaya batılanndan Cafer ıubaıı sel • 
di (2). 

Hasan Patanın idareıinin fenalığı 

hakkında her taraftan 1stanbula yetİftİ· 
rilen tikiiyetler nazan dikkati celbede -
rek gerek ıefer münaıebeti ile gerek 
sair ıuretle ıehirden dııarı çıkarılmama· 

aı yeniçeri ağasına ve bölük batılara 
fermanla tebliğ olunduğu gibi Cezayir 

beylerbeyi ünvanım haiz olan Kılıç Ali 

Paıaya da iddia olunan mezalim hak -
kında tahkikat yapması emri gönderil • 

miıti (3). 

Cezayirin içi böyle karma kanıık 

(1) Divanı Hümayun MUhimme 

defteri, No. 42, sahife 55. 19 Cemaziyül

evvel 989. 

(2) Divanı Hümayun MUhimme 

Defteri, No. 42. sahife 248. Rebiyül!hir 

989. 

(3) Divanı Hümayun Mühimme 

defteri, numara 42, sahife 82. 
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boı durmıyor Türkleri ezmek için çalııı· 
yor, ayaklanmağa aavaııywlardı. 

Fas emiri Padif&ha kartı ubudiyet 
ve huluı İöatermekle beraber lıpanya 
ile de uyuıuyordu (1). Tunuıta da bazı 

eıkıyanın feaat kaynatmakta olduklan 
latanbula bildirilmitti. Sabık Tunus 
hüküm<lar hanedanının evladından biriıi 
Maltaya kaçmıt ve oradan Tunuı aya • 
nına mektuplar yollayarak tekrar Tunus 

tahtına ıeçmeğe uğraııyordu (2). Bina
enaleyh Faı ve Tunuı ahvali daima te • 
ce11üı üzere bulunacak §ekilde idi. Oı· 

manlı hükumeti bu aırada !İmali Afrika
beylerbeylerinin heaaplanaa ehemmiyet 
vererek defterdarlar gönderip muhasebe 
görülmesi için ıiddetli emirler yollıyor· 
du (3). 

Fran11zlar Osmanlı hükumeti ile 
sulh ahitnamesini yenilemitlerdi. Üçün • 

cü Sultan Murat (Kadimi dostluğu ve 
ıair krallar üzerine tekaddüm ve taaad

dur hususunda hatıra hutur eder neane 
olmadığını) temin ve (Mairib ve ıair 
yerlerden ahde muıayir olarak alınan 
esirlerin bırakılmaaını ve ıaret olunan 

gemilerle mallann gerı verilmesinin 

beylerbeylere emir olunduğundan) 
Fransa kıralrna namei mahıuıla ilim e
liyordu ( 4). 

Faı hükümdarı Molay Ahmedül 

Mansur Jstanbulda Faı aleyhine bazı 
teıebbüsat hazırlanmakta olduiundan 

korkarak ( Ali bin Vaddad el 

Camn) reiı ve (Ebül Abbaa Ahmet 
bin Ali Havzalı) katip olmak Üzere bir 

( 1) Ogüst Kur. 

(2) Divanı Hümayun Mühimme 
defteri, numara 42, sahife 82. 

(3) Divanı Hümayun Mühimme 
defteri, numara 43, sahife 230. 

(4) Divanı Hümayun Mühimme 

def teri, r.umara 43, uhüe 1ı7. 
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heyeti ıefaret tertip ve hediyeler ve 

Petketlerle padiıaba aöndermitti• ( 1581 
-989) (1). 

Fakat bıa heyetin aönderilmesinden 
evvel Faıın iki yüzlü aiyaıetinin ceza • 
land1nlma11 için Kılıç Ali Paıa donan
ma ile Akdenize çıkiruıb (1681 -
989). Kaptan Pata bu heyetin lıtanbula 
ıidememesini istiyordu, fakat Kılıç 

Ali Paıanın donamnaıı Cezayir limanı -
na demir attıiı vakit Molay Ahmedin 
ıefirleri lıtanbula varmıılardı. (2) 

Oımanh donanma11nın bu geliıi is
panyayı da lcuıkulandırdı ve Molay 
Ahmetle bir itiW yapmaia ıevketti. lı
panya kralı üçüncü Filip Türklerin hü -
cumu halinde ordu ve donanmaıile Faaa 
yardım edecek ve harp maaarifine mu -
kabil Larat lıpanyaya terkolunacaktı. 
Fakat it bu dereceye gelmedi (3). Faa 
sefirleri l ıtanbulda vazifelerinde mu• 
vaffak olarak dönüyorlardı. Hünkir 

(Faı ve Marakeı emirinin peıkeı ve 
hedaya ile elçisi varit olup elçi ıeraiti 

riaaleti tamamen ifa edip avdet eylemek
te olduğundan ıaJimen yerlerine isalini) . 
Tunuı ve Trablus beylerbeylerine em -
rediyor ve Fasla ııkı münaıebeti olan 
Cezayir beylerbeyine daha taf ıilatlı hü
kümle sefirle kararlaıan mevadı bildiri • 
yordu ( 4). 

( 1) Kaymakam Hanri de Kastrinin 
(Bir Fas sefirinin Türkiyeye ıeyahatı). 

(2) Ogilı Kur. 

(3) Ogüıt Kur. 

(4) Divan~ Hümayun 
Defteri, numara 42, sahife 82 

Milhimme 
(Mealen 

ve muhtasaran) Cezayir beylerbeyiıine 

hüküm ki: Fas ve Marakeş hakimi olan 

Molay Ahmcdin .••.. nam mukarrep ada· 
mı sefarette gelip şeraiti risaleti ifa e-

dip memleketine avdet etmekte olmak

la kemali hürmetle kabul ve refakatine 

miktarı kUi asker verip mahalline 111i· 
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kralına muavenet için on bin mikdan 
uker cemedüp ıarp yakuma ıeçirmek 
için altrnıı kıt'a kadırga vereceği olmuı· 
tur deyü iıtima olundu. Zira Portakal 
kralının ıekiz kıt'a hdırgadan ıayri ı• 

miıi yoktur. Amma fikri faııtlan ne 
canibe olduiu malum defildir. Bazıların 
cevaplan böyledir ki lıpanya kralı bu 
kıt Flandr Üzerine ıitmeği vardır. Zira 
iki yıldan beri kendisine iıyan üzeredir. 
Lakin kendiıi Flandr canibine giderse 
bu canipte kendü vilayeti hali kalır. 
Kendi memleketi havfından ıüddei ta • 

ad~tmedımmla barııma tedarikinde ol • 
duiu ve Portakal kralı Abdülmalik üze
rine gelmek ihtimali vardır. Zira kar
deti oğlu Molay Mehmet küffar elinde 
Septe nam kaleye varup ve Portakal 
kralı ile haber!eıüp bir kaç defa mektup
la ademleri varup ıeldikten ıonra fikri 
faıitleri zuhura ıetirilmek için Portakal 
krıılma üç yarar beylerin gönderüp der· 
yada ıiderken Abdülmalik fırkataıı rast 
gelüp mezburları tutup götürüp ahval· 

leri malum olduktan ıonra ikisini kati 
ve birisini hapsedüp kendisi dahi ıefer 
tedarikinde olup kardeti Molay Ahmedi 
on bin miktan ukerle mukaddem İnal 
eylediği ve kendisi d<lhi kırk elli bin 

askerle tafra çıkup vilayetin etraf ve ek· 
nafına göz ve kulak tulup külli tedarik· 
te olduğu ve halen Cezayir askerinden 

bin bet yüz neferatla iki yarar bey tayin 
olunup serhat canibine ıönderdiği ve 
sen dahi yinni pare ıemi donadup der· 

ya üzerine çıkmak üzere olduğun ve ol 
canibte olan asker kendi hallerinde olup 
her biri gaza ve cihada hazır bulunduk
ların bildirmiıtim...... 2 Recep 986.) 

Sabık hükümdar Ebu Abdullah Meh· 
met Portekizler• ııfındığı vakit kendi
ıinin de bir çok taraftar cenkçi l>ulaca • 
ğll)J aöylediiinden kral Sebaıtien bun -

lan toplamak üzere mumaiJeyhi (Aıi

laya eöndermiıti. Bu mektuptaki •• 

.. , 
kayi epe)'l;e doğrudur. HaberlcA" ıt1 u 

. il r 
lınmııtır. Portekiz krah Sebaıtıe ; 

nüz yirmi yaıına cirmiı, aletli . ••,fi 
dindardı. Kendisini iki çizvill~ ~ 
venniıti. Binaenaleyh Afrika 11 it 
rına musallat olmaiı bir din vazif~, 
larak candan istiyor ve hazırlarıI1 ~ 
Yalnız bir sebep arıyordu. Ebu~ • 
Mehmedin J ıpanyollardan yüz bu ~11ı1 

yarak kendiıine miracaah bu "' 
meydana gelirdi. ~ 

Fakat Seba.tien bu iti ba~fİ' 
kendi k-.ı vvetini kafi görmedi. l ıcifl"~ 
tiple ittifaka koıtu. (1576) kanu11"' I· 
linde (Eıtramadure) de görüıtiileı:~ 
kinci Filip yalnız Laraım zaptiyl• ~~ 
edilmesi ve harbin bir seneden ~ ~ 
uzamaması tartile bet bin nefer IJitİ,ı' 
cemi verecek ve masarifin üçte . 
iıtirak ıuretile yardım edecekti• ~ 

Teehhüle nefreti malum ol•~~ 
kralın ikinci Filipin kızlanndan ,..lfl 
de evlenmesi konuıulmuı fakat ~ 
lenmesi muharebenin ıonuna bO'.JıJtl J' 
tı. Ahali kendilerinin mu"'~• ",I . . o•t 
mayan bu harptan nefretleruaı I .~ 
ler. Fakat kral kimseyi dinledl'(Sso". 

Gü~ hal ile (18000) kiti topladı ""~ 
kiti de lıpanyaya verecekti. Bil 
tin üç hini ıüvari idi. ~ 

Orduyu yükleyen ıernilerle ,.ıs~ 
ma 4 Haziran 1578 de Afrika r/ 
müteveccihen yelken açblar cı>· ~ 
kiz kralı Esilaya geldiii vaki~~~ 
Mehmedi tek baıına bu!du;. ~ 
toplayamamıtb. Sebaıtıyenııı 

Lara,ı almaktı. ./' 

Buraya karadan ıitmek kar~ I 
di. Bu kara yürüyütü tehlikelı ıiJı '' 

• b" bb"' .. Ablutrrıa ,ı1 ıenyane ır teıe uıtu. ,~1' 

kerini tophyarak ıimale doff'\I 
11ı,f' 

du. Uü ordu Laraı cıvarında ıı.rt / 
(l)M. Rosseuw'un lspanY' 
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~ ~cçcrek Balear adalarını ve civar lah Mehmet) Portekizlerin Faı iıtila • 

'l"ıni vurdu. Zenıin ıanimetler ıına alet olmak üzere onlan teıvik eder· 
~i döndü. Cezayire aeldiii vakit ken H:uan Pap Portekiblerin hazırlıiı· 
~ hazırlanmakta olan lıpanyol ru ve olup bitenleri mufassal bir mek -
~i, sının Cezayire hücum edece • tupla lıtanbula haber venniıti. Bu 
~~ endite ile tehrin iatihkamlannı mektup bir çok vak'alan hikaye etmek • 
~) leıtinneğe uğra!tı. (Molay Ha- te olduğundan buna dair olan hüküm 
~~ ~rcunu yeniledi. Deniz cepheıini ayne ıuııaiıda yazıldı (1). 

8 'tli olarak teslih etti (1). Cezayirprb beylerbeyi Hasan pa· 

~~1- ~ laırıirleri ve takviyeleri korsan • ıa mektup göderip üç ay miktan vardır 
'

6
lliyetli olarak elde ettiği eıirlere ki aıker cemetmek üzere olup Papa ve 

~: hir ıiddetle yapbnyOl'du. Aynı doka Franca dört para parçaya cenkçi 
~, a Pldiıahın nazan dikkatini ve zahire tahmil edüp Portakala mune
~ darı barut ve gemi malzemeıi le • net için göndermittir• Portakal in-alı 
L do.~trı ve lıpanya kralı ikinci Filip· fıpanya kralınm ıerhaddine vanp biri-
ilL. ... , ille. kunnağa uğrauon veni Faı 
oL~~~~- s- 1 biriyle müıaki olup amma tedarik ve 
"q (l)-rın. 11\ entrikalarına celbediyor· 

müıavereleri malum olmayup ve ol eı· 
p 

,ı.._,!);laı- çoktanbeıi söz dilmıit ol- nada lıpanya kralı Portakal kralına la
.a. ~ ,..._ zmı verdiği mukarrer olup "" Portakal "'- O .. --=rc:an avına müsaade almıtlar-
~fu11~ Sultan Murat sabıkan Ce • Negerde ve ilk teıiıi (149~) tedir. Mü-
~~ Mercan avladığı mahalde teakı'ben Kaproz, Kapru ve Bastionda 
'h... " \oe-.-k mlleaaeseler kuruldu. ı.:_.._ ~ ... ~ Üzere Franıızlarm a • 
"lldi-..._,-t' olrnamaianm beylerbeyine Tilrk konanlan Bastionu (1528)'· 

S.":!ı; (3). de tahrip ettiler, diyor. Fakat bizim 
'-......2( )Ullt ~- J:'aa 1 hükümcJan (Ebu Abdul- bu husustaki ilk vesika.mu §Udur: Di· 

(1 ~ vam Hilinayun Mühimme defteri, nu • 
(2) G •tnnıont. mara 35, sahife 122. Cezayirgarp bey • 
(3) l'anın:ıont. lerbeyliğine hüküm ki: 1UlA Frace kefe· 

lg . AlcJraa 
~ lrıci fa lt ndr Dölabord kitabmın resi mektup gönderip Cezayirle Tunus 
1tı trı lllca:ı nda: "Afrika imtiyazları de- arasında Markariz nam mevkide sabıka 
~tlrıiıı IU~ Cc.za~~lilerin Fransa hükiı- Ceneviz keferesi mercan avladıktan ma
i ların. aadcsını hamil Fransız tüc- halde kendileri mercan avlamak için ica· 
~oa eyalet' '---- ı d'kl • ·ı ~ "t 1-'ra ın UClZI §chir ve mevki • zeti hlimayunum talep ey e ı en acı -
)~ lttu bir ;•aya ihraç olunmak üzere den buyurdum ki vusul buldukta mez • 
tic h tibi crn~rhıa buğday, yün, deri, iç- burlara zikrolunan mahalde kal'a yap • 
de -..,tlctin ca &atın alınmasına ve bu trrmayıp ve bir veçhile alika ettirme -
cı,"nc,ı ~iıldığı rnmtaka sahillerin- yip avladıkları mercanın miriye Ö§riln 
t~l't Ooo) frank ezme. - Lismes) namile vermek üzere França keferesi mahalli 
ttrı. a\'trıa. tn" vergı vermek üzere mer- mezburda mercan avlamak istcdiklerin
ht,~\'tı:ıa c~~:~den ibarettir. Mer- de kimse mani olmayıp dahlettirmeain. 
ili "!\ 'O:JJ.ıtz.. S rovanalı bazı adamlar Çarpmba - 2 Ccmaziyülihir - 986 
l~d J>ıldt, M onra Afrika ıirketi krali- (1578). 

c ilt"c olu e:'n 8 "1na diğer ticaret- (1) Divanı Hümayun Mühimm• 
n u. İlk nıUeueaeler Kap, defteri, numara 35, sahife 189. 
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-ı• 1U!P'P1 e.<!.1113 epdp; ııwı:ıı.mı eA •ı~'I 
5uel sıqo •• .ı•ı•-'weıt epu!JaUL{oı qnp 
n.l sn-< 5n l!J(ltA !t!P~ wn.ınznq uıq 
..t!P•d ·wı•• •ınqultl•l •p (966) mı 
roı.<e oz w.ıuot awı'IQdd nwn:>nq e:>aJ 
4lfCI 81'! •l.znml hq 0U!"'l9i (ltltnlAV) 
nanınq •f>U!PW?I u~ (zu.'•.ı!S) •p•4ıp 
1S wi•d ıntnff •npunıo ıuwp •hd 11tı1 
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990 tarilWule tehzade Sultan Meh
JMdin ainnet düfünü eanuıııda celen 
Fas elçili ~eketin Oımanlı hükUmeti 
muzafaatmclan olup nraaet tarikile Mo. 
lay Ah•••Hn makUr eyalete tayin olun· 
dulu bakkmda bir namei hümayun ile 
seri döndü. Ehemmiyeti haaebile mez. 
kur name muhteviyatı aynen aıağıya 

c1ercolundu: Divam Hümayun mühimme 
defteri, numara 48, aahife 31. 

Fu hakimi Molay Ahmede name: 
Bir atla mektup ıönderip izhar ve ihla
sı :münddet eyleyüp min baadin vili
,-eti mezbure eyalet tarikile neılen baa
de neal ile inkiraziz zaman tayin olunup 
ye aair memaliki mabruaanuz muzaf aa • 

bnclan madut olup bükkam ve vülattan 
INt.iai fevzii feW. olan ıulb ve aeliba mu-

halif huıuı ıudur eylemeye deyu rica Te 
iıtida olunduğu iı'ar olunmut her ne 

tahrir olunmuıaa malUınaturuz anuhit ve 
flllllil olmuıtur. Mademki atebei ulya
mma sadakat ve muhaleset üzere ola11z; 

IMı aadakat " mÜYalitta aabiti kadem ol· 
dukça hanai eyaletinize dahil olan 
memleketleri ala ve vefkülmeram neılen 
-.ae nesi beneçhi eyalet tasarruf kıh. 

rup ıilıileyi müvalat bir veçhile muhkem 

ola ki ili yeTinüllayam kala. 23 Recep, 
990.,. 

Sef'ırin ıünnet düğününe getirdiği 

men irul edcıiz. Mütarünilcyh Ahmet 
dahi ol diyan cclilill measirde minber -
Ierde hutbei şerife sikkei latife namı hü· 
mayunu adalet efzununa okunup ve ya
zılıp husulll kalp ve safayı hatırla işti

gal üzere olup sadakati mtihil ve hiya -
neti mü~ir bir yan aadir olmazsa hali ip
ka oluna ve illi müracaat elverüp mu
hal iktıza ettiğine göre fermanı sabık 

muktezasınca tedarilcleri görute. 
2 Sefer 989. (Bu hükümde son cüm

lede zikrolunan f ermaru sabık mevcut 
Mühimme defterlerinde &örülmedi.) 
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hediyeler sedef ıandık içinde bir tesbih, 
6 adet kıymetli aeccade, bir mura11a e· 
ie.r, mura11a bir aorguç, dört top kumaı, 
inci ve vergi olmak üzere dört bin albn 
idi. (1). 

(1582 - 900) seneıi Zilkadesinden 
biraz sonra hadım Cafer Paıa Cezayire 

geldi. (2). Kılıç Ali Patanın (51) kadir 
gadan mürekkep heybetli bir donanma 
ile Cezayirde bulunuıu Fas hükümdaruu 

korkutmuı ve lıpanyayı ıulh İatemeğe 

mecbur etmiıti. İspanyanın sulh tekli· 
fine ka111 evvela Afrikanın tahliye.İ, 
sonra senevi bir vergi verilmesi ve Fran
ıa ile sulh yapması ıartlan konuluyordu. 

Oımanlı donanmaunın hedefini kim. 
se bilmiyordu. Afrika beylerbeylerine 
yazılan hükümlerde (Kaptanım Ali Paıa 

bazı husuı için deryaya çıktığından) ve 
Fransa lnralına yazılan mektupta (3) 

(Kaptanımız Kılıç Ali Paıa bir acfayinle 
denize çıkıp Cezayiri garp cihetlerine te· 
veccüh iktiza etmİ§tir.) denilerek mak· 
sat tamamen mcskUt bırakılmııtır (4) • 

Kılıç Ali Paıanın kuvvetli bir komşuyu 
tehlikeli görerek daha zayıf iken ezmek 
için paditahı ikna ederek Faıa taarruz 
için hareket etmİ§ olması varittir. Fakat 

Faa ıelirleri lstanbulda, iki islam hüku
metinin Avrupalılann kar§ısında dövüı· 
mesinc kadar felaketli olacağım anlata· 

(1) Hammerin Osmanlı tarihi kitap 
39, sahife 110. 

(2) Cezayir beylerbeyi Hasan Paşa· 

nm bir yere çıkanlması hakkında ki cm. 
rin tarihi 25 Zilkade 990 olduğundan 

Cafer Paşanın tayini bundan sonra ol· 
ması icap eder. 

(3) Divanı Hümayun Mühimme def· 
teri, numara 42, sahife 82. 

( 4) Divanı Hümayun Mühimme 

Defteri, numara 42, sahife 79. 4 Recep 
989. 
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'rak " sikke •• J.utbenin Padipla -
na olmemu kalnal ederek ............... 
öniini almıılardı. Binaenaleyh Ceza,ir. 
ele clom için yapacak it lcalmemııtJ. 
Kılıç Ali Pap Kınına sitmek üzere lı
tanlnala davet edilmiı oldujunclan do
nanma avdet ett. ( 989) 

Beylerbeyliie ıelen Cafer P.,. bir 
hadım idi. Padip)11n çok aevclilderiaden 
icli. Macariıtam eıkiyadan temizliyer~k 

adaletle töJıret bulmQfbı. Bu :yeni me. 
muriyetincle de namını lekelemedi. Ceza. 
Jirde evveli aaa1iti düzelterek tehirlileri 

celbetti. Harice asker 1ollıyarak fesadm 
ve tahriübn önünü aldı. 1 taatıizleri yo

la setirdi (1). 

Bu iyi itleri Japmak için bir çok ser
ketler ~dmlmııb. Yeniçeriler Ca
fer Papyı öldürüp kendi aialanıu hü
kUmete ıetinneii kunnuılardı. Fakat 
pata haber aldı; Feaadı tertip edenlerin 

kafalanm kestirdi. Cafer Pata 991 de 
TrabJuıpm aancaiına tayin olwadu. 
Beylerbe1Hie Ramazan Pap seldi. (2) 

Ramazan Patamn (981 den 98&) e 
kadar ıüren ilk beylerbeyliiincle ki ah. 

vali malUın idi. Buna rajmea itini uy· 
durarak sene Cezayir e1aletini almqtı. 

Fakat bu defa vaziyet zordu. Osmanlı 
hükUıneti Franaız semileriae kar11 lrıor • 

( 1) Grammont. 
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·al cLıwq 9A 110.< unp•ff ·ıpı• ~·l!'I 
.ı!q 5ual u910 apunzgl unnhd ..... H •P. 
-u!ıauaı ("6 - 9851) ri•d !iV 5ıp)( 
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• •1do1 uıuwhd uwnH '!P9111l!UI .ı!'l ııut1 
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"( 1) npaaınq att'I• ;qnm ~cin 
!U!laD!JI ,.. ... .aq .... !11!9!A'P• ~ 
<tn) 1n10 •1'19811• 1~9! ·~ -.cu 
• .,. !1'!'!11! -a5!! •nn.npjJwı .,.!'1'11, .... 
W'l!'"°)I auaı !•aı.ı• wp w.<.ıoa 1mt"J .,.. 
-rpp lllWJl!'U! •(! sgqwı !.1! .. Jf'!L ....... 
( 00Gı) eA wwfw.( !'l!'JPtH'f .......... 
.ı"l""•')I "!11!1J1.ıı8 9a11P 1e"P9 • 
-010')1 oqlıaqq w ıqwJ ,.,...19' .. 
. ~ -natinp !"!f!ı5d •'109 _. 
• ......uop UfP!S md •ap~ .-q 
·•q "~ ii!•!'tlh two.y .... 
·nı.amt ftAft1UV 'l.Nft "!P ..... ~ sptet 

!UJ"ade• ~ ıı ..... '°" ... 'ftl ·av,..... .,....,._ ann.dtwP" _..,. 
wımw••p ... , •d -ıt "!t••pe 
1....., ......... clllfd ..C..0(1 ....... 

.,wad•'I 1"IWlll'!t r.<w.ı..oa..,..... .. 

...... ,.,.tm a kM ' ' i -..ı.;. 
Di takip ..,_ " lıhiat J'IİIİa F-· 
.... alaut ...... iki ..... ı.-i 

• • • Iİlrl 

•erilmeliai "Mvat ~ -~ 
vunlarak Jltlmllula si••ni!· .. W illi· 
yordu. Fakat ı.m a.. iı mitldi' • lıı.-I 
ele R•me..,. P ... bu -..i ~ 
kudrette delildi. 

Murat Reis konaalum piri WL En 
az ilô semisini almadıir mUlet ..... • 
madliı ile iftihar .... " •• ıkrtle MM• 
11n1 Wle ••• I" ;. •ıs --- MI • 
dıracalnu sö1ı. n reill• tanı6aclan · 
tapıbrcuma hirmet " itaat ohmar m 
attı. 

Herbain bu kadar ........... • 
maı olan Murat Nia Uldaa.ta ..... emir 
.. ...,.a.n.,wn ... _.. icra ..... la• 

aanuru clayalanca o .kadar pd .. di lıir 
kıyuaı oldu ki RamMan Pa.. ..... piti 
l»ir halde kaçarü tehir ci......._ ltir 
aayfiyeye 11iında w T...W...,._ a.... 
ket edeceli sine katlar tktuı tr' ı atlı. 

Ta)'falann INtı•• 11uı_. Arunt 
Memi iMreyi eliM .W.. V•ı•u Ha· 
aaa P ... 11u .... ada K ... ilra " ...... 
1• ki7ı1anada k ... -W.t. ...,._. • 
Kı1am hUerleriai .ı.r almu ılr'atini 

artbrarak Caa1in pldi ve o.i- ura
yına sirerek hükimete seçti. Hwkes 
müttefikan kendisini telwik eUU.. Di-

vanı hümayunun 1Ma pek • olaa PllP-
bla karı• tellı g&tenwi ....... .... 
diıine sislice Wr emir Terilmit oltltıp • 
nu zannettiri)'ordu. 

Ha1U Pqa 'bütiin hiınmedliİ kOl'
aanlıjın inkipfana nrdi Korsanlarm ı.. 

pna ıeçti. Murat reis OD kadar .- ila 

Alikante la)'llMıaa ftl'm'ba Hum Pa
ta ela Jinni iki s.ı.rı. Akclenina prp 

baYUllllclaki adalara alan etti. C>nılsı 

U.. " atefeltoi.._ 5-ra C-0.a 
dan iki fenala nafmtlakİ ..... Wr ka· 

(2) Divanı Hümayun Mühimme 
defteri. 49 .... Sabıkan Cezayir beylerbe
yisi olup halen Trablustam muhafua
aında bulunan Cafer Pata ... 16 Zilade 
991 ve gene Divanı Hümayun Mühimme 
defteri numara 44, sahife 149 da (Şarkı 
fitne ıarp canibinde baharda vezirim 
Ferhat Pata ıefere çıkacaktır. Sen mü • 
ıell'h maiyetinle beraber bulunacakıın). 
Mealinde sabık garp beylerbeyisi Murat 
Papya ve bir sureti Ceı:ayirgarp bey • 
Jerbeyliğinden muul Cafer Pataya, 28 
Muharrem 991 tarihli hüküm vardır. sahan ,.,_ etti. 
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...... M!1d!"D1119W •ıp.nı.IO&nil(O :f!.nj 
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ıae.< uaıfw.ı •ıettP!I Nl 1W'fWJ '!P! qın.a 
• =»! 1wet •pannmn !f!l-'aqaı, .. 

• .ıplf1111• 'l!ll!'P· .npmı ..... 
1.l!P npan.fapao i!WIP t!PCl•1 8P 116 
pAA•l!'!'Pll El •• lnannqo a!-'91 •"'!'n 
-r.) ep 118 ~Z t whd UriWN'lf 

• ( t) !P.a!1•a 
R11fl-' ..... l'-i .l!°'•H~ uwpunfapfO Jl'I 
_.;. •p eanwq a!q.nl 9-'!i!" !ct!• n'np 

pri abmp salüplerine venı..ıaiı.i padi. 
... ,.. ~ ........ C..,ir Iradı· 
.... in .. •tmitti ( 1). 

R .... ıaa Pap Tl .. HDia ceauban • 
ela Fiıis ftbuine ..._. söa•-ek 
(14000) Rori Yerlİ almıı fakat lıuine
,. ..........ııti. Bu ela ha• alınarak 
halefi tanfanclan iatinlat Te mfihirle • 
aip lıtal.ala ıie«lerildi (2). Cea)'ircle 
.... ,...... nnlır ki IMaalana hau•b 
miftye ariı.Dilr milüm ifa.. ip.. blla
mlmalr ~ .. ,......,.... tanfınclaa ta • 
IUTllf ..... .. 

Rw-nn P ... ı.a ,...ı.; de Uali:re 

•lmlfb. Huu P ... ,. yuılan fer
....- ..... ,..ı.ia awi ........ füat 
ltedellerinin Ram••n Pqa tanfınclan 
ahali,. iedesile W• ıeain arar ._..... . 
mui INldiriJmitti (3). 

Y uiçeri af.ı.rile WiJük hqdan ve 
oa INaplan üç dört a1cla bir kere deiiı
tirilerelc bu •eıile ile .halktan Wi1eler 
toplanması •• ittınilmeıi de ahaliye 
Wi)'ik lııir )'iik oluyordu. 

y ........ ve ......... - ......... 
mcla S.Ü usya alarak raMthiı ft in-

lisaan --.ıa batladddana .. leto • 
.. ı .... llunlua ıelaluu mi-.dmt .. 
mirler )'aZlhp söedeili1onha ( 4). 
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(223) ten. (I) Ce.zayiriıarp beylerbe -
yine bUkUm ki: 01 canipte umuru muaz
zaınadan bir huıuı vaki oldukta yeniçeri 
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--- -- ---buyurdum ki bu ıibi huıuatta 
tedarike kadir ihtiyarlaruı 
edOpber biri divandan ileri ıfilf 
kelimat eylemeyiip kemali 
dep üzere olalar. 

(ll) Ceayiriıarp beyle 
küm ki: Şehirli ve ıönUIHl 

rine ıetem yahut yolda biri ı...ı 
nuru yeniçeriler &ldtırilrilS. e 
diye müdahale ettikleri ve 

ocaia y~kup buılannı 1ıat1e 
ma olunmaldL.... (27 Sefer. 
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benizyolları 
~·'LE TM ES i 

nıcıerı 
ıl.i2a6~ ~araköy • KoprUh2.~ı 

- Sırkecı Mühürdaru de 
/: Han T~lcfon 22?40 --•il 

tkenderiye yolu 
~ G E vapuru 16 
SALı Birinci Teırin 
P,,

11 
• ,günU saat 11 de 

~6720) 

~ize - Portsait 
Lg Birinci re,rfo Salı 
·~de · 'b ..._ n ıh aren lskenderiye 

"''•la p •d \ runız ortsaı e 
u· 

~ grayacaklar ve dönüfte 
~ •ıpurlar Karadeniıe ge· 
ıqtk R· ' 
~ ıze ye kadar gi· 

tkle d· ltt· r ı r. Karndeniz iskele· 

ı 'k•• lzmir, Pire, 
~' enderiye .. 
~ ,Qttsait için ve bu İs· 
•cıe d 

it. r tn Karadeniz iske!e· 

ş;, İçi• Doğru kon-

~ 'l'lento ile ak-
tıt rrnasız yük alınacak· . 
~ 

l\ l\Q,.adeniz f o_l_u~--
~.~ADENIZ vapuru 16 
'I 20 

1 l' qria SALI gfiaU ıi· 
de Rize'ye kadar. 

(6721) 

~-ır... 1LAN 
~ •· ~,. sulh hakmlifinden: 
\.i_ '->· tfendiyle lıtavro efendi-

'"'"~ mütesarrıf oldukları 
l ~d~_cle Zeytinlik mahalleıin· 
~ "' ıokaiı 17 ile mürak· 
~' l>ahçe iki oda ve bir 
ll ~~halli ve bir heladan i -
~· \ ı· lıra kıymeti muhamme • 
it ... ll'l , _. 

lle ~~ !'<:ıraya tehammül 1 ha -
~ 'd tarihinaen itibaren 1 se -
~._ ~ 't!e ~~nturatlı bir bap 
r,~ le' lık ıttisalinde 19 numa .. 
~~ ~kkam maa bahçe mut -
b· lil', ~~lı ve heladan ibaret olup 
it~ ~b • h 
~~ lp b .rrnetı mu ammenli bot 
\ 8. I> ltıenin izaleti ıuyu zrm -
' ~4 ~'l'a çevrilmesine karar 
''l'le .34 ıenesi 17-11 - 34 
~ 'ıı~ i~nü saat 16 birinci art
~l ~\dirl"~de 70 betini buldu • 

ltıe.d, ... ' terası kıhnacağı ve 
~tı tet~ l~dirde en son arttır -
' a ........ ~~ hudü baki kalmak Jar -
\_ l 16 'k· - 934 pazartesi günü 
ı . .'te. " • ı n . ~ tııtd cı arttırması icra kılı • 
~di}rtı~tı talip olanların ve ta -
~enı,ri 1 tartnameıini görmek 

)ij'tdll kıymeti muhammin -
•ive~ 7,50 nispetinde pey 
~ ~i.kiltl)' ~13 No. ile Bakırköy 

l'ı ila •iuı.e 1nüracaat eyle • 
~r (2823) 

llt ---
Qllbuz Hı 
kıt arici Askeri 

~}q cıat ilanları 
lol'i ~ir G . f et te . arnızonlarının 
~~ra.l>tırıı!ısatı kapalı zarf
~ nı g() caktır. Sartna-
q~ tli.n, ~~ek istiyenlerin 
~ ~ecekrn~kasasına işti
~li(e i gijr~~ 22 - 19 • 934 
~ ~e teın~u saat 10.5 da 
l S J\nk:ara~na~ mektupla!'' atınaırn a · 1\f. Veka

~atıarı~ Komisyonupa 

<35s) (6345) 

f:~ .......... .:.-.. -~-~: ....... ,_"'·~-·.-~-:-~-.-~..,"-·-~-· -·-~-.. ~-.--.--~--e-.. ~~,~~ı~ı~~i~~r~~~y~~~-~-·-_·_i_ .. _·ı_· -~---·~_-_;-__ .. -_i"_·_·i_ ... _~-.. ~~~~~-"-~-.. -~-.. -._-r __ -.--'~. ~~~----~-·-_-_-_-_-_, 
Ankara sergisi münaseb~tile f evkalide tenzilat 

29 Birinci Tetrin 1934 den 15 İkinci Tetrin 1934 t.arihine 
kadar devam etmek üzere Ankarada açılacak sergiyi ziyaret için 
seyahat edecek yolculara, gidit • dönüt bileti almak §artiyle 
umurni"tarife ücretleri üzerinden, % 50 ve teıhir için nakledile· 
cek ve. tefhirden sonra iade edilecek et yanın 250 kilosuna ve 
bu ef ya yekpare ağır eçıamdan ise beherinin sıkleti ne oluna 
olsun yalnız iki adedine ve mobilya olduğu takdirde de 1000 
kilosuna umumi tarifelerden o/o 70 tenzilat yapılır. 

Tenzilat müddeti 
Yolculara: 
Sergiye ıitmek için 19/ 20 Birinci Teırin 934 gece yaruın· 

dan 10/ 11 İkinci T etrin 934 gece yarısına 
Dönüt seyahati j~in: 3/ 4 İkinci Teşrin 934 gece yansın· 

dan 20 21 ikinci Teırin 934 gece yarııına kadardır. 
Sergiye gönderilecek eıya için: 
11 / 12 1. Teırin 934 a~ce yarısından 29/ 30 Birinci Tetrin 

934 gece yarısına • 
Sergiden iade edilecek eşya için: 
15116 Jkinci T eırin 8'ece yarısından 25/ 26 lkinci Tetrin 

934 gece yarısına kadardır. 

Tenzilat şartları 
Sergiyi ziyaret için seyahat edecek yolculara, hareket istas

yonunda peıinen alınacak gidit - dönüş ücretleri mukabilinde 
bir fotoğraflı gidit • dönüt bileti verilir. Bunun için yolcuların 
gitelere bir adet vesika fotoğrafı ile müracaat etmeleri ve dönüş 
seyahatine batlamadan ellerindeki dönüş biletlerini istasyona 
göster.ip vize ettirmeleri lazımdır. 

Teıhir edilmek üzere gönderilecek efya için: 
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti merkez veya tubelerin· 

den, sergide teıhir edilmek üzere nakledileceğine dair bir vesi
ka getirilmesi tarltır. Bu vesikanın içinde, efyanın cinsi ve her 
cinıin sıklet ve adedi ve sahibinin ismi ile firması dercedile· 
cektir. 

Tethir edildikten ıonra mahalline iade edilecek eıya 
için de: 

Bidayeten sergiye gönderilirken tanzim cdilmit olan ha· 
mule senedinin Ankara istasyon ambarına ibraz ve tevdi edil
mesi icap eder. 

Aşağıda tarih ve numaraları yazılı trenlerle seyahat etmek 
üzere Ankara için gidi§ • dönüt bileti alan yolculara umumi ta
rife üzerinden: 

o/o 60 
·ı en:z:ııat yapuacaktır. 

Bu tenzili.tın muteber olduğu trenler: 
Haydarpaıa - Adapazar - Ankara - Haydarpafa 

Gidit için: 1 ve 8 ikinci Teırin 1934 tarihlerinde Haydar· 
pa,adan kalkan 6 numaralı trenler: 

Haydarpafadan 1 ve 8 ikinci Teırindt 
Ankaraya 2 ve 9 ikinci T eırinde 
Dönüı için: 2 ikinci Tetrinde gelenler 3, 4, S, 
6 ve 7 ikinci Tetrinde, 9 ikinci Tetrinde ge
lenler de 10, 11, 12, 13, 14 ikinci Teırin tarih
dcrinden her hangi birinde Ankaradan kal
kan S numaralı trenle avdet edebilirler. 

Ankara dan 
Haydarpaşa ya 

lzmir - Ankara - iz mir: 

Gidit tçin: 4 ve 9 İkinci Teşrin 1934 tarihle· 
rinde lzmirden kalkan 1 - 207 - 12 numa· 
ralı trenler: 
bmirden 4 ve 9 ikinci T eırinde 1 numaralı 
tren 
Afyondan S ve 10 ikinci Teırinde 207 numa· 
:ralı tren 
Eskiıehirden 5 ve 10 ikinci Teırinde 12 nu· 
maralı tren 
Ankaraya 5 ve 10 İkinci Teşrinde 
Dönüş için: 5 ikinci Tetrinde gelenler 6, 7, 
8, 9, 10 ve 10 ikinci Teırinde gelenler de 
11, 12, 13, 14, 15 ikinci Teırin tarihlerinden 
her hangi birinde Ankaradan kalkan 11 -
208 - 2 numaralı trenlerle avdet edebilirler. 
Ankaradan 11 numaralı tren 
Eski§ehirden ~08 numaralı tren 
Af yon dan 2 numaralı tren 
İz mire 

Saatleri 
Kalkıı Varış 

15.00 
8.43 

20.10 
12.36 

Saatleri 
Kalkış Varı§ 

9.10 

3.35 

8.40 

12.00 
21.20 

3.40 

17.00 

19.15 

bandırma - Ankara - Bandırma: 
Saatleri 

KalkıJ Varı§ 

Gidit için: 6 lkinci Teırin 1934 tarihinde ı 

Bandırmadan kalkan 6 - 309 - 209 - 6 
numaralı trenler: 
Bandırma 6 ikinci Teırinde 6 numaralı tren 
Balıkesir 6 ikinci Tetrin 309 numaralı tren 
A.layunt 6 ikinci Te§rİn 209 numaralı tren 

Eıkiıehir 7 İkinci rf etrin 6 numaralı tren 
Ankara ya 7 ikinci T eırin 

Dönüt için: 8, 9, 11, 12 ikinci Teıri 1934 ta· 

rihlerinde Ankaradan kalkan S, 210, 310, 5 
numaralı trenler: 

Ankaradan 5 numaralı tren 
Eski§ehirden 210 numaralı tren 
Alayunttan 310 numaralı tren 

Bahkeıirden S numaralı tren 

Bandırmaya 

6.35 
11.00 
21.48 

) 1.31 

20.10 

4.30 
7.10 

17.00 

8.43 

21.05 

Konya - Ankara - Konya; 
• Gidi§ için: 4 ikinci Teırin 1934 tarihinde 

Konyadan kalkan 207 -12 numaralı trenler: 
Konyadan 4 ikinci Tetrinde 207 N. tren 
Eski§ehirden 5 ikinci Tetrinde 12 N. tren 
Ankara ya 5 İkinci T etrinde 
Dönüt için: 6, 7, 8, 9, 10 lkinci Tetrin 1934 

tarihlerinde Ankaradan kalkan 11 - 208 N. 

trenler: 
Ankaradan 11 numaralı tren 
Eıkitehirden 208 numaralı tren 
Konya ya 

19.55 
8.40 

12.00 
21.20 

17.00 

9.17 

Elaziz - An"Kara - Elaziz; 

Gidit için: 1 İkinci Tetrin 1934 tarihinde 
Ela:z:i:z:den kalkan 1007, 507, 409, 609, 105, 

Saatleri 
Kalkıt Yarıı 

N. tren: ) 
Elazizden 7 ikinci Teşrinde 1007 N. tren 8.10 

F evzipa~adan 8 İkinci Teşrinde 507 N. tren 
Adanadan 8 İkinci Tetrinde 409 N. tren 
Ulukıtladan 8 ikinci T eırinde 609 N. tren 
Kayseriden 9 ikinci Teırinde 705 N. tren 
Ankara ya 9 ikinci T eırinde 
Dönüt için: 10, 11, 12, 13, 14 İkinci Teşrin 
tarihlerinde Ankaradan kalkan 706, 610, 410, 
508, 1008 numaralı trenler: 
Ankaradan 706 numaralı tren 
Kayseriden 610 numaralı tren 
Ulukııladan 410 numaralı tren 
Adanadan 508 numaralı tren 
Fevzipa§adan 1008 numaralı tren 
Elazize 

o.ıs 

16.07 
22.02 
5.40 

10.45 
22.40 

6.15 
22.00 
5.00 

17.30 

20.20 

Samsun - Ankara - Samsun; 

Gidit için: 8 İkinci Teşrin 1934 tarihinde 
Samsundan kalkan 905 - 705 numaralı tren: 
Samsundan 8 ikinci Tetrinde 905 N. tren 
S1vaıtan 8 İkinci Teırinde 705 N. tren 
Ankaraya 9 ikinci T eırinde 
Dönüt için: 10, 11, 12, 13, 14 lkinci Tc§rin 
1934 tarihlerinde Ankaradan kalkan 706 -
906 numaralı trenler: 
Ankaradan 706 numaralı tren 

Sıvaıtan 906 numaralı tren 

Saatleri 
Kalkıı Varıf 

7.45 
22.20 

10.45 
6.50 

17.30 

Samıuna 20.00 
Bu kısımlar dahilinde her hangi bir istasyondan Ankara 

için, yukarda tarih ve numarası tespit edilen trenlerde muteber 
olmak üzere gidiı - dönüt bileti verilir. 

Gidiş - Dönüt biletleri, fotoğraflı ve nama muharrer ola
cak ve üzerinde (Ankara aergiıi için) meıruhatı bulunacaktır. 

Tahsis ve tayin edilen trenlere mahsus olan bu biletler, hiç 
bir sebeple başka trenlerde mer'i tutulmaz. 

Adi gidit - dönü§ bileti olarak Ankaraya gelmi§ olan sa· 
nayi erbabının, ellerindeki dönüş biletlerinin mer'iyet müddeti, 
20 Birinci T e§rin 1934 ile 20 lkinci Teşrin 1934 tarihleri aruın
çlaki zaman zarfında bittiği takdirde bu dönil§ biletleri, sergi 
komiserliğinin vesikasına istinaden, ikinci Teşrin 1934 sonuna 
kadar temdit edilecektir. (6690) 

1200 ton Katran yağının kapali zarfla rnünakasaıı 20 - 11 
- 934 eh günü saat 15 te Ankarada idare binasında yapıla

caktır. Fazla tafsilat Haydarpa§a ve Ankara veznelerind~ on 
beter liraya satılan fartnamelerde vardır. (6443) 
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Mukabilinde V AKIT 
mathaa&ı, bu kiJlliNat 
için abone kagtletligor 

----- IB~/~C~R_:--
Bütün milletlerin edebi, içti· ı - tt.alWIAB sgıımgt, ına 'l'lrll8le• - llWI ~ ....,.,. 

mat, iktıaacll, mall..... En mü· ı - u&llb&'I', .........._ 

hallet eaerleriıu:leıi M!Çme kitapla· 
rm tercümeai Y~ DON •e YARIN 

6 - MPITA~ mıllM1Q, Pltfellr -1'1n1 - üwl 8-
1 - vunzı ... UM, ....... 

tercüme külliyab iıimi albnda, ı -1.Mı .Put9....,.. ••~ ftel•• ...__ luP _ _.., lllfat 

,.Jda muntazam fuılalarla otuz 1 -cruu.ı &rocA'IM _ AIMllD ..._. 

cilt kadannm çıkanlmuı ıuretile 1 
yüz cilt vücuda ıetirilmeti t-İD 

1 - l(l'l'lllAI .1LUn7NLA11. oreer - 11Mt A-.. 

edilmqtir. En kudretli kafalarm, 1 - 00011ll DOfOWLD B. ....,._ --- - hd. a.. a llaJ· 

at olanmuttm. 
blemleria ,...dımlarma ...... , 

• il - nıza•a.fNbıf llAJ'A'l'I. A. Moraa -----------···-·-· .. ·· -
Nafıa Vekiletinde • 

' Haydarpqada ıümrii]denmiı olarak maktaı 2IX2. IXt 
m/ m ve tulO 2100 m/ m olmak üzere 50 ton lama demiri ap.Iı 
zarf ~ulii ile münalra1ayakonulmuttar. Mezkir lama demiri 
klerinı yapılmq olan memleketlerd• ıetirilecektir. Müuka· 
aa 15- 11 - 1934 tarihine müaadif peqembe pü aaat 15 de 
Vekllet müıtetarlık makamında yapdacaktır. Taliplerin tek
liflerini Ticaret Oduı ftlikuı Ye 212,5 liralık teminatlarmın 

Mal wadılnaa J&brdclıtına dair olan m.W.uz ••1• henb ke
falet mektubu ile birlikte ayni tün ve saate kadar komiıJOD ri· 
yuetine nrmeleri lbımdır. Bu huauataki f&l'baameler paruız 
olarak Ankarada Vekilet malzeme müdürlüiünden alınabilir. 

(8870) 

Osmanlı Banka 

Vapurculuk 
Tllrlc Allonl111 tlflletl 
Jstanbul Acentalığı 
Umu baa, Telefon: 22925 

Mudanya Yola 
Cumartesi aününden maada her 

sün aaat 9.30 da Madaa7a yohma 
Tophane nhtamnclan Wr npur 

kalkar. 

am-lml Emruı dahiliye mıı1-.. ı 
n Hıfzıuıhhat mitehaa1111 

Doktor Muallim 

Şekip Habip 
Avrupadan döımriiıtür. Hutala

nm A.,uolp, Yerebataın caddesi 
No. 43 Haa Süle)'lllQ Efendi apar· 
bmanmda küal edi)'OI'. c ........ 

Nafıa Ve 
Abpp traTenleri illtlam&k iPa • .._,, tlltt ltla 

yap kapah zarf URlile m ... U.Ja çabnim'ltar. M 
illlaicl t ... 9JI tullııl8e •11.tif Paıarteai ıW 
Nafıa VeklJeti Mlıteprhk •alısammcla yapılacaktır. 
cari MHJe mala- ticaret odua ...-...1ar11e 4875 
nkkat tı.U.tlarma Merka -b ... bedtijiae , ..... ı .... 
makbu we1a bulsa mektaba ia. ayal p Ye •itte k 
bahaamalan lan~ Talipler '* b....ıald .. rtaa• 
makabiliDde Aalsar.U Nafıa Veklleti mahEe•• mlcl 
alabilid•. ('66ö) 

Ziraat vekaleti satınalma 
komisyonun 

Satmalmacak on ton araenilri1eti rauu, 150 adet 
pülftrisatarle 400 adet adi pülftrizatar 2 ay müddetle • 
lı zarf muliyle münakasaya koaalmattur. Şartnameler 
da Ziraat Vekileti •W.lma ~ ile letaabald& 
Müdürlüiünden Yerilec:ektir. Anmildyeti 1'&11&1 21/ 11 
pülYerizatarler ele 1/ 12/ 934 te ihale olunacaktır. 1 
teklif mektupları ile tahmin edJlen bedelin Jiiade 7 /I • 
len teminat mektuparmı yulwla yuıh ihale aünlerinle 
15 e kadar adı ıeçea Komilyo11a ftl'llleleri Ye kendil • 
lwr bulunmalan ilin olunur. (1128) 

ftSIMm fabrikalar U. müdürlü...._ 
Pmrhlda abuajı illa edlea 31o.sol adet ~ 

zarfla mbıkı1111 illa edilen 5038 adet at91 tutlaları 
puarhlda 20-10.934 tırilUcle llhacatı ft taUpleria 
• ... den. (6609) 

Darüşşafalca 
Talebe için mqD&kıP ile .W.ilt.,. M.ricl elbiee, 

bJda 3SO adet blket J&pbnı..ktır. Elhi1e1e ait 
reamek iatiyealerin her tin Ye iDünakuaya ittirak elll~ 
Tepiaienelin 17 inci 'Çllq&lllW, pnl taat 9 Q. 

Kuket nümunelerhli ainatk iltiyeıaler her aijD •• 

lalar Tepiaienelin 20 inci camarteti •bün aat t ,_ 
oamani1edeki Cemi7eti Tedrieire merke8İlle murac:uıı.., 

4110/934 tarihhlde puarlıfı icN kı••cata bilcliıil .. 
adet muhtelif atq tutlalannıa palarhlt 20/10/934 , .... ~ 
edflmittir. Taltpleria ye•mi mezldnla t......,.,le bir 
m.lma lu•llJoama m8racaatlarL 

Iktısat Vekiletinde 
Muhtelif Yiliyetlenle münhal llahman " ~ 

retleri elli lira ile jib elli lira u.....ıa cleiitm Tic:aMl 
batfcitipliklerine yüJuek ildilat " ticaret mektetii 
tayin olunacaktır. Taliplerin qa1ıa. ,..ı. ma!len 
nplar yererek: 

t - lıim, teft11it, adr" 
2 - Mektepten haaıi .. ne meınm oldatu; o .,..Dil"' 

ne ile ittiıal ettiii 
3 - OlmJUp :ruüilcliii Ye ......... ec:aebi IİI ....... 
4 - Ticaret 111~nden 1-tka tal.ili nr İle •• 5 - Daktilo bilip bilmedili 

Tetrinienelin JirBli betind ahlne kadar ltdaat ~ 
hut1111 kalem mü.tirlüiine tahriren mlracaatlan. ( 

Türk Anonim Şirketi, - f.eais tarihi: 1863 
••••yal: 10,000,000 ı111ına nr .. ;!d!:::=:p-:-:~ Askeri Fab ·kal..-.. 

(3877) --Tlrkiyeaia bqbca tehirleri ile Paril, Manilya, Ni1, IAllllra 
n Maçeater'cle. lllllr, Kdnaa, Irak, lra9, ,.aHıtia 
•e Ya...Wa'da Şabeleri •• Yaısılsn;z .... ,., Sarire 

Ye Yananistaa'cla FilyaUeri ftfdtr. 

====Umum üdürl"ğü 
s.Ju"W: MEHMET ASIM 

Enelce Ze,ıinburnu kılıç Ye kuat1lrf. tabeeiadf 
Nıpiyat müdürü: REFiK AHMET olan uatalwdan tekrar furika,.. ıirmeri ana edepl 

H• tUrll banka 111ua111elelerl yapa1r. 
VAKiT Matbuaı - lıtaalMal lan ile Silila F abrikuı miclürlifliiü mltacaadan. ( 

YAVUZ 
Kallın w erkek terziai 

Biltün tıklar hep orada sifi· 
nirler. Her keaeye •e her arsa• 
J& anan elbiaenizi ancak ora
da yaptırabilinioiz. 

1$Dbal Y enipoataı.ne kar
tıamda Letafet H~. 

Istanbul Ziraat Bankası Sa ış Komi 
Sara S.•ti Malaalleli Sol&ap Cimi E•llls Hl''"' 

No.aa • No.m .....,... 
1425 Toplr•PI Klrkçlbap Koltuk Abpp hane 1/1 ı• · . ~50 i. 
1428 Galata Bereketude Bereketude Aru 77 • 1/2 • 80 S! ull 
1450 Be1otla Kamer utan TeYfik Aru ••treai 50 t.,.... '° ;; 
1431 EJlp Topçular IClfla 1 K1tJt at-ıa l• I ~ 65 • 67 d 

Vakarda enafı ,...ı. pJrimeakullere 10-10-934 tarihindeki ubfata mGfterl balaaaadıpacla •lifim •JDI ~ 
•lclcletle aatalmlfbr. 17/l019!4Çarıamba glall uat on dlrtteclir. Şartname Banlrali111 ka,...... ublmfbr. TıHplerlD Gall 

__________ ... ı. rlk lokaimclald uld Krecl1 Li,oae bubllaa alt biaacllki komi,tıoaa ••acaatlan. 


