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(Büyük ı Üzme müsaba- j 

Mutlak salahiyet! 
1 • 
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Yakında Başlıyoruz: --

Ba b i I Saraylarında 

DARA ve İSKENDER 
Büyük Tarihi- R O M A N 

Yazan: iSHAK FERDi 

~I)~ 
.... , IStg 1>.UÇA: 

)'-'t N•llder(Babil) . d. w. (D* • ) w • • -•deli... . e gır ıgı zaman ara nın magrur zevce11mn 
~&ördü.. Ve güzel Kraliçenin omuzuna baıarak 

'f eni T efrikamızı Bekleyiniz ••• 

Arşidük 
OTTO 

Berayı ihtiyat bitaraf 
arazide dolaştırılıyor 

I M. Şuşnig, Avus
turyalıları ittihada 

davet etti 

lkamız bugün yapılıyor ·İ 
~ 1 

1 ''VAKiT., yüzme müsabaka- J 
~ laıı bugün Modada yüzme ha-
; vuzunda yapılıyor. 

\ Müsabakalara üç yüzden 
6 fazla genç iştirak ettiği için = 
~ "V AKIT,, müsabakaları memle-
~ ketimizde nadir göriiJen büyiik 
f bir spor hadisesi teşkil etmekte 
~ ve memleket sporu gözüntien I hizi çok sevindirmektedir. 

~ s Pf,;-~J?t;t"St''.~ Yüzücüler! Dokuzuncu sa-. = 
Yia Regıio, 9 (A.A.) - Arıi- ~ yıfamızda verilen tafsilat ve ta• § 

dük Otto'nun anıcuı Prens Xavier i l.imah dikkatle okuyunuz... --=--===-=-=~== de bourbon • Narme, demittir ki: i 
•'- Şimdi Habıboura'ların tek· İ 

= rar tahta geçmeleri ihtimalleri da- 1 
!i Beykozlu Behç.etin geçen yıl yapı-

ha çoktur. Son Avuıturya hidi- \ lan müsabakamızda güzel j 
ıelerinin neticesi bu olmutlur. ilk bir atlayışı.. ~ 
ü~it ettiğimiz fey, Avuıturyaya 1- l!Qıı1111ıııııııı1111111ıııııııııııı11111ııııııııııı11111•------.................. ı..,..~ ····,.. 
dönmek için bize müsaade veril- Af. d h . .&• / 
meıidir. ına a eyecan ve ın, ıa 

Otto He annesi Zita daima Bel-

ş·imali 
Afrikada Türkler 
Betlnci formayı bugUn 

veriyoruz 

Hariciye vekilimiz 

Mısıra davet edildi 
Mısırla aramızda ya
kında bir muah~de 

imzalanacak 
30 Temmuz tarihli ''El Mokat

tam,,, gazetesi yazıyor: 
"Mııır ıefiri AbdülmeJik Ham

za Bey, Türkiyeye müteveccihen 1 

Mııırdan ayrılmıttır. Mütarüni
lehy, Mısır ile Türkiye ara11nda 
aktedilecek olan muahedenin pro
jesini hamilen Ankaraya gidiyor. 
Hariciye vezirimiz, bu projeyi He
yeti V ekileye arzetmİ! ve taıvi}>ini 
iıtemiıtir. Heyeti vekile de pro
jeyi tasdik etmiıtir. 

Aldığım haberlere göre, Ab
dülmelik Hamza Bey, Türkiye Ha
riciye Vekili Tevfik Rü,tü Beyi, 

Mıswı ziyaret için davet edecek ve 
tanzim olunan muahede iki devlet 
mümeuili tarafından Mıırrda im
za edilecektir. · 

Atina 9 (Husuıi) - Atinadaki 
İngiliz sefareti, Kıbris Rumları ara -
sındaki ihtilal hareketinin elebaııla -
nnclan olup, sürgüne gönderilmiş ol • 
duğu Londra tehrinden buraya gel -

mit olan Hacı Pavlosun hudut harici
ne çıkarılmasını Yunan hükumetin -
den talep ebnittir. lngiltere sefareti -

nin bu talebi, buradaki firari Kıbriali 
Rumları ve Yunan siyasi mebafili a -
rasında dehıetli bir heyecan ve infial 
uyandmnıttır. 

Atinadaki Kıbriıli gençleri birliii, 
Yunan milletine hitaben neırettiii 

(Lfltfıın .. yıfayı çevlrlnlz) 

Beyoğlunda kara humma hastalığı 

Halk lağımla sulanan 
sebze yiyormuş! 

Beyoğlu tarafındaki bostanlardan birisi ... 
Beyoilu cihetinde Kara humma J Bu emre raimen aulaıoakta ısrar 

hastalıtı bq ıöstermittir. Yapılan edenler olursa bostanlardaki sebzeler 
tetkikat neticesinde, Şitli çocuk hu· imha edilecektir. Hastahane JiinnJa. 
tahanesi ile Lipe ve Paıtor müesae- nnın d B :ı_t d • -•-a-'---a eıaa aı eresıne aaauuu.aı 
aelerinin Jiiım1armm bostanlara ak - t . d·ı 1_ • 

• 1 b errun e ı eceabr. maaı ye hu pıa sularla su anan se ze-
lerin halle tarafından yenmeıi yüzün
den bu baatahim yayıldıtı anlapl -
mqtır. 

VAKİT: Yukandaki haberi, İs -!Türkiye hariciye vekilinin Mı11· 
ra davetini, iyi bir fikir olarak kar
,ıJıyoruz ve bu ziyaretin tahakku· Yannclan itibaren bir !heyet boı -

. tanı dolaıar._k .liinn sulariyle sebze -
lerin ıgJanmamasını teblii edecektir. 

tanbulun ıehircilik cephesinden ıefa
letini gösteren acı vesikalardan birisi 
olarak telakki etmek lazımdır ve bu 
habere halkın sıhhati noktasından i
lave edecek tek töz bulamıyoruz. 



S'ilihlaı:ıma yarışı durmıyacak! Aimanqada . Komünist 
japonqa deniz ve kara / Almanyada ler tethişe hazırlanıqo 
bütçelerini QTfflrllJOr Siya;:fe;i~~;~ıer.: Bertin ve civarında tethiş'. tertibatı . keşfea;/Jı 

· • Berlin, 9 . (A.A.) - Hükumet, 20 Komünist yakalandı 
Hava kuvvetleri isİah edilecek, devıet reisliği ile hükumet reisli. . . 

- · · t h~d· ·· b t" 1 ~· Berlin, 9 (Radyo) - Son bir iki gün zarfında Alman 

lı l 
gmın ev ı 1 munase e ıy e uır f arp gemi erı· genı"lenecek ff A •ıA . A .. .. arasında bazı yeni hareketler görülmüştür. Schutpoliıei tara 111 
a ı umumı ı annına, sıyası curum· · 
ı · ff kar · t. yapılan tetkikat ve tahkikat neticesinde komünistlerin tethİ§ terli" 

Tokyo, 9 (A.A.) - Bahriyenin 
nc~r,,\unan bütçe!i, yeni İnşa edil
mit 

0

cemilerin ve yeni hava filola
rır.ın idaresini, hava kuvvetlerinin 
ıs}; hı, harp gemilerinin ve diıtrc· 
yC'rlerin yenile11mesi ması·aflarmı 
ihtiva etmektedir. 

geçen seneye nisbetle 113 milyon erın a ına · ar vcrmıs ır. • l ı" 
Resmi ceride af k~nununun yaptıkları anla~ılmış, Berlin ve civarında yirmi kişi yaka anlfl r 

~n2lasiyle 560 milyon Yen'e baliğ Keşfedilen tethiş tertibatının elebaşısı kaçmağa muvaffak olmuşl~ 
oıac;1ğı zannediliyor. metnini bugün ne~redecektir. • 

Tokyo, 9 (A.A.) _Gelecek yıl Berlin, 9 (A.A.) - 19 Ağustos· 
içi:ı hazırlanan ve maliye nezare· ta yapıbcak olaıt"reyiam faaliyeti· 
tine tevdi edilen bahriye bütçesi, ne ayın ı,~ ün.de saat ~0,30 da M 
geçen senekine nisbetle takriben Goebbels ın bır nutku ıle başlana· 
35 milyon fazlasiyle 714.720.000 · cnktır. M. Hitler, 17 Ağustostr 

Tapu ilmühaber .ve beyannamelerinı 

Ordunun bütçesi, heni.iz ikmal 
c'"111pıcq:ıiştir. ,Manmafih, bunun. . Yen'c bali~ olmaktadır. 

halka l-iir ,.. .... , 1. "'Ö·•li••rrektir. 

7 apu idareleri dolduracak · 
Ankara, 9' (Hususi) - Ankara Tapu Sicil Grupu müdürl~i 

bağlanacak Kırşehir, Çankırı, Yozgat, Çorum' vilayetleridir. Ç•tı1' 
Çorum ~crkcz kasabalarının kada stroıuna bir ay evvel bıı~hıntıl~ 
Tapu ve Kadastro umum müdürü Cemal Bey yanında Ankara 
dastro heyetinin reisi Talat Bey olduğu hal de cum.aı·te~.i . günü Ç 

Aı:nerika sicak yüzünden 
~ ·1500 kurban verdi! 

I • 

' ve Çankırıya giderek kadastro işlerini tefti, edecektir. . ı 

Alım, satım ve intikale ait ma~ alle v~ köy . ilmühaberler.ini' 
Yeni Bulgar hükumeti müstaipleri tarafından doldurula gelmesi yüzünden iş sahipl 

Makedonya 
Komitecileri 

nazırlarını idama zarar gördüğünü; muamelatın teahhüre uğradığını nazarı itibare' 
mahkum etrniş! ' Tapu umum müdürlüğü, yeni bir kanun projesi hıızırlamakt' 

M .Ruzuelt'in nutkunu din/iyen ,20 bin insandan s f (H a)' M k d Projeye göre tapu ilmühaber ve beyannameleri cüz'i bir resim 

' 

o ya, uıusı - a e on· b"l" d T 'd l . f d d 1 k 
k b k . .1 . . B l h .. ı m e apu ı are en tara ın an o durulacn tır. pe çoğu sıcağa dayanamadı; ayıldı ya omıtecı erı yem u gar u· 

- --·--..--- kumet nazırına birer tehdit me,k· Kambiyo kararnamesinin değiştirilec 
l'fovyork, 9 (A.A.) - Hemenı Yüzlerce kimıe, yerl~re seril· t~b.u g. öndererek _ kom~te~e h~p: , /ıaber/eri Jo,nru deg"' 

1
·[ 

büti.!n Middle • W est'te yeni bir ı mittir Ye bu yaz sayuı 1,500 ol- sının ıdama mahküm edıldıklerını 5 

sıcak dnlgası esmekte ve büyük muı olan ölüm vakaları gittikçe bildirmi§lerdir. Bulgar hükumeti, Ankara, 9 (Hususi) - Kambiyo kararnamesinin değiştirile 
ıstıraplara sebep olmaktadır. 1 artmaktadır. bu tehdit üzerine bütün Make- haberleri hakkında Maliye müste~ nrı Faik Bey !Unhırı ,öy}etı1 

Iovıa Hükumetinde 4 ki§i öl· Farm Credit idaresi Oklahoma donya komitecileı;ini kati ~urette dir: , ,,• 
mü~tür. hükumetini kuraklığa maruz kal- ortadan kaldırmağa azmetıni§tİr. "- Kambiyo kararnamesinin de ği~tirilmcsi mevzuu bahis def;'' 

Kausas Cityde hararet l 08, 11- mı' ve yardıma ihtiyacı. olan hü· Bu husustaki haberleri tekzip edebilirsiniz. Vekalet, mevdüatı ko 
linoiıs'da Sprigfields'de 104, ı ;2 kfırnetler listesine dahil etmiştir. Ruzve/t 'in başında 1 

kan.unu m~cibinc~ §irk~tleri~ teminat a~çel~rini tetki~ . etme~1 
F ahrenheit derecesidir. Bu idare şimdiye kadar 21 dev- hl .k . J l ? 1~tıyazlı ~ır~etle.rm harıce gondereceklerı faız ve. temettulcr hak 

@-'ı~.rerl~rde fevkalade' sıcak lele yardım etmiştir. ' te l e mı uo aşıyor. bır karar ıthhaz olunmamıtltr.,, . 

rü~~i~ANA~~· d"ol;yı 1 
vaziyet fe. Nevy~rk, 9 (A.A.) - Dün Ot· R~chat:r - N!i'nn~~dt.~~.9 <*·~·_) Ye trt alüii:mer1'ezlerınde buğdag 

nalatrnıttır. Hayvanlar müthi1 tumwa • lowa'da gölgede Bara.ret - Ro~tlester tlekl 'Hı~ ntr~otl-iln ·•b t b J or. f 
surette ıstırap çekmektedir. 114·f h h "t' d . "d' B 60 librelik dinamitin çalınması, mu gaa zna QŞ anamıy . 

a ren eı erecesı ı ı. u b d b k b' d' , d • · ., • .. · · · 
M. Ruzvelt, kuraklıktan za· rak~m. bir rekor teşkil etmekte ·• ura a üyü ır en ışe uyan ır- Ankara, 9 (Hususi) - yeni alım merkezlerınde buğday tJ 

. d" mıştır. Zir.a b. u hırsızlık, buraya A· yaatina Aöustoıun ilk liaftaunda behemehal başlanacağı, 
rar görmüş olan yerleri gezmit· ır. d • bl 

metikan lejionunun metingin e Bankasından aldığım malumata atfen bildirmiştim. Henüz mü 
tir. • Chicagoda, müthi§ surette sıs· bulunmak üzere gelen M. R~vel- ta batlanılmadığmı görerek alakadarlara müracaat ettim. Ziraat 

Dakota.da toz. bulutları arasın· kalaımış bir milyon hayvan, hü- tin ziyare~i gününe tesadüf etmiş· kasında salahiyettar birzatın söylediğine göre, memlekette kafi rdf' 
da' hir gün kaldıktan sonra, Reisi kiimetin emriyle ıstıraplarına ni· · ı.t 

tar. . . , da kantar bulunmamasının a~la şılmaıı yüzünden müba ·aata "'f 
Cu .. mhur t. ""ku"' etı"n kurakl k ha yet verilmek iizere öldu'"ru"'lmü•· 50 p ı· h f" · h · u ' nu m ı me· ,; o ıs a ıyesı ta arrıyata mamı!llr. Bankanın sipariş etti_ği kantarlann da geleceği tarir ~ 
ıelesine bir rare bulmağa çalı•a· tür. b ] t · d"d k • · ~ 

3' ,; aş a~ış ır. . nemediği için ba!!lama zamanını Şl m ı en . ati surette lespıt 

c~ ğını ıöylemiıtir. Rocheıt~r, ·Amerika • 9, (A. Resmi memurlar, evvelce de sız görülmektedir~ · 
·Sıcak dalgasr, şimdi Rocheu· A.) - ReisicHmhur M. R{ızvelt, '.!.buna benzer sirkatler olduğunu 

ses ve 'Apaladies dalgalarından de 20 bin kişi huzurunda söz söy· haher ,.ei.mektedirler. 
cenuba, Meksika körfezine doğ· lerken bir.çok kimseler, arcaktan 
ru e•mektedir. bayılmışlardır. Reisicümhur Hz. 

Sovyet hariciye komiseri Avrupada 
seyahate çıkıyor 

Mareşal Hindenburg'un 
oğluna teessürlerini 

. · bildirdiler ·----..,-
Var§ova, 9 (A.A.) - Pat ajan· 

ııiun Moıkova muhabiri, Sovyet 
hariciye komiseri M. Litvinofun 
yakında ıeyahate çıkacağım bil· 
d innekted ir. · 

M. Litvinof, Almanya, Fransa 
ve haJyayı resmen ziynret edecelr 

Tannenberg zaferinin 
yıl dönümü 

Berlin, 9 (A.A.) - Reiıicum· 

hur Mareıal Hindenburgun daha 
yeni yapılan milli cenaze merasimi 
dolayısiyle hükumet bu sene 26 a· 

justoıta Tannenberg zaferinin ylı
dönümünü teıit etmekten sarfına· 
zar eylemiıtir. .,. 

bir beyannamede Yunan milletinin bu 
zelilane talebi kabul edip etmiyeceği. 

ni aormakta ve bu hak11z iıteği ,red· 

detmeıini kati a.urette iatemektcdir. • 

İngiltere tarafından ileri aürülen 

talebin reddi lehinde büyük bir mi • 

tinr. kti kararla!lın)acaktır. 

Muhalif mebuılar tarafından 

bir istizah takriri verilecektir. 

' 

1 

ve şark misakı hakkında görüşe· Ankara1 8 (A.A.) - . Reisi· 
cümhur Hazretleri Mareıal von cektir. 

1 

Bundan batka So-yyet Rusyanır. Hindenburgun vefata müncut:l.l': · 

milletler cemiyetine girmesi ihti· 

mali hakkında İtalyanın noktai 

ti:ık mareşaliıı büyt•k oğ!u mirn • 

laY. von Hin(!e!lburga atideki le: 
essür telgrafını göndermi!lerdir: 

nazaı·rnı öğrenecektir. Miralay \'on ~inclcnburg, 

Hindenburg'un ölümü Büyük devlet reisi namdar pe-
• derinizin v~fatını acı bir· teessür· 

matemine iatirak · · ~ le haber aldım. Mateminize can· 

etmiycnler dan iş~irak e_dcr ve ~ize en sa~i· I 
Havre, 9 (A.A.) - Havre me· mi tazıyetle.-ımle beraber derın 

busu ve belediye reisi, 7 ağustosta sempatimin ifadesini takdim ede· 
resmi binalara matem bayrağı çe· rim, miralayım. efen 1im. 
kilmesi hakkında dahiliye nezare· G~ızi Mustafa KemR.l 
tinin talimatına şu cevabı vermiş- .•• 
tir: Sovyet - Bul~ar muna .. 

"Mareşal Hindenburgun vefatı sebatı karşısında AlmanY,a 
matemine ittirak edemiyeceğime Berlin, 9 (A.A.) _ Sovyet Rus· 
müteesiifim. Bürjuvaziye ve İş!;İ ya ile Bulgaristan arasında· siyaGi 
alemine menıup erkek ve kadınla· münaaebatın iade edilmesi burada 
.rın onun idaresi zamanında tecem· şarki Avrupadaki gerginliği azal· 
mü kamplarında hapıedilmif ol· tacak mahiyette telakki edilmek· 
-duklarını ve yapılan bütün cina· tedir. 
yetleri kendi otoritesi altına almı!I-========:--=--=-=~=== 
olduğunu unutamıyacağrm. Hin· sevinç ve ne de bir matem günü O· 

denburgun ölümil bizim için ne bir lamaz.,, 

Almanyaya g ;.remiyecek 
lsveç gazeteleri . 

Berlin, 9 ·(Radyo) Dahiliye ne· 
zar"eti tarafından alınan bir kara; 
mucibince, Almanya ricali hakkın· 
da gayet şiddetli makaleler neşı·e: 
den bazı İsveç gazetelerinin Al: 
manyaya ithali menedilmiştir. B\· 
~emnui;et" altı ay devıım edecek· 
tir. 

' Maarif Vekili 
Ankara, ,9 (Husuıi) - MaariJ 

Vekili Abidin Bey Dil KurultayJ· 
na İ§lirak etmek üzere 14 Ağuı . 
tosta lstahbula hareket edecektir. 

----o----. 
]aponqada Komü-

nist hareketleri 
Tokyu, 9 (A.A.) - Foucheou· 

dan. gelen bir telgrafa göre, Çin 
vilayetlerinden Fukicu'in Jİmalin· 
de bulunan Fuming Fransız ka.to· 
lik kliıesine komünist kuvvetler· 
liücum etmiştir. 

Bir Fransız h~rp gemisi, Fran· 
sız tebaasını muhafnza için San• 
tuao'ya doğru hareket etmiştir. 

"' ·.Çin kuvvetlerinin tayyare bom· 
bardımanlan Kızıl kuvvctlcr inir 
ilerlemesini hiç olmazsa §İmdilik 
durdurmufa benziyor. 

Ziraat vekili teftif' \ 
ç1kacak ,11 ,, il 

Ankara, 9 (Hususi) -" 
1

1' 

Vekili Muhlis Bey önü1'1
11 
r ~ 

f d k ·1· ,ti' ha ta ·ç·n c ~ar· , •• a 'f 

tefti~e çıkac ... J.ciq·. 
pi• c 

Lağvedilen bir n3 ,~ııı . r 
An~~ııra, 9 (Hl\~mı) ,..,.. Atlı!' 

nın Cihıınoline bağlı JJıJ'. 
nahiyesi lajvedildi. 

. ıet 
Türk - Japon t·c' . 

protokolLJ 1'"' 
').,,, 

Ankara, 9 (Huıuıl .,o&O 

ye - Jllponya ticaret ~lif 
Gümrük} ~r Vekaletine ıe 
di. 

--o ___,,,.,, ue' b·r ,. 
Bu lgaristanda 

kaza•• Et'. 
Sof ya, 9 ( A.A.) - Sb~ 

. ır 
tendil yolcu treninıtı t. 

d.. R d . . tı"oru.ı un a omıı· ısa .1 
de 

makaslan geçerken .. ~tJ ol 
• ··J111llf 

Yolculardan betı 0 h 
yaral~nmıştır. Bunlıtr rt 

.. ... ·· ,,a1'"' & 
kaldırılmıştır. ınll •• _..,,. 

- demiryolalr ·rnüdür~tler#' 
• 'tJ111 

hadise mahallıne gı 



..... __._.. 

ar kadını ve eşek 
.
8

ir bann koridorunda bir erkek 
•ı çdoftyor: .. 

- Neden ıarhoı oldun? 

- .~fkinrn \'ftr, Anneme yirmi bet 
~l toııderdiın, mektup alamadan, 
ıt. .. ~ trıı, öldü tnü bilmiyorum. Onun ~ .. 'lıc • 
"ç \u. t•ıe t•rapla tarlıoı oldum. Ben 
· . lcadar çabuk a.arhot olur mu İ· 

.. 
. - Eıı aıağı be• ıite da.ha içe • 

•1111, ••• lernarlata.caksın. Anlıyor mu· .... 
t\'~dın ıarhoı, gö:r:leri kapanarak 

P "eriyor· " . 
1.ı.- Annemden mektup gelmedi .• 
"q •ıııı ·-· Ah N eagım... ... 
t:_ oldu acaba hasta mı, öldü mü? 

14 ·~de ıeıi tekrar gürüldeyor: 

k d,~ ~icr iki buçuğa kadar beı ,i. 
~~ •. •çrnezsen halin haraptır. Sen 

tore d ~ .. 1\,. uıun. 

dtı\ a11lır gibi oluyor. 
~ 'ı.'Peki içerim, içerim, havuz ka
,., l İçerim, hem ıarhot ta ol • 

~l'kek aeıi: 
'-ıı h '_ ~· böy?e o) •• Öyle 1arhoı o -

~ .ı~tıfçıoğluna iltimu ıeçme, ken· 
'llt}ı d' h ~ enı, ır em ıat ... 

~: duı baıını musluğun ta!1na da

ıc -" . ıı 1 • ı9mezse ... 

~' IÇnıez olur mu? larar et, sar· 
\.. ""• enayidir. Kızan konıomasyon 
~il:. 

~l'lt~ ıaatine baktı: 
~ '1cit gesiyor haydi... Kadın hız· 
~ lı ıöyledi: 
t' Bir enayi yolun ... 

>.,._·tltek kadının ırrtına tiddetlice bir 
~~ indirdi: 

k.~ Suı gebertirim, o naııl &Öz." 
t'~n yıkıla, yıkıla i!erledi. 
1 

\. &ene mırıldanıyordu : 

ai l\nne, anneciğim... Mektup.~. 
\: r~ •uıuyor, ıonra tekrar haılı· 

liani b' 
J 

ır e""Yİ yok mu? ... "' 
•• "Q. ~lihrıyor : 
Ş11 -ı. fi~ :r.al.u farap 
~·tep 11marlayın •.. 

•r delikanlının kulafına fmldr • 

...... ft 
•na bir §&rap ıımarlayın Alla-

aeve - • k raenu.... Y okıa benı bura • 
tl:lt tl~•caklar, konsomaayon yapmı-

dıye ... 

~ . . . 
'rcfa _, 
> Çcuııan kadınlar f a:r:Ja ıarfi-
" *ı>tıl'nı '- • • h .. ..,_ a11 ıçın er tey yaparlar. 
~ larfetmeyi de göze alan ho· 
ltl' t da lceıelerine göre maaraf 

I;. - • hu · ' };' raıına dıyecek yok f arze • 
k~~•t bu kadınların birer ko • 

tıı i .uıı fe.rzedilmesi, ve mütcma· 
>,t ;ırıe ıu do~clurulması r.aııl bir 
lıııa e kazanç vasıtaıı olabilir? 

? acıyor. Bu kadınlanil bir ak
ıçrrı .. 

. ' ege mecbur oldukları içki 
ı. ' 'adaın ~ "'-1 H' '<\:t\- , eşege yu.: ebe ıma• 

~Ött •ııat ve zabıtai belediye dcr-
1-r. •Yalıdı mahlukun imdadına 

:'-----__ Sadri Etem 

't·Şetbette
0 

"ht"k" ! tce..r 1 ı ar 
t~ ''~ od~"llın tetkiklerine 
dtt. ç-~t fıatlarında ihtikar 

-~htu:~kü he, kuru!a satılan 
t~ ~d tın elli paraya mal ol· 

'ee. tetkik edilmiıtir. 

Sehrimizdekurula- M. .. Bonnet Beynelmilel parla
~ak yeni fabrikalar 5 b k F G . mentolar -kongresi 

a ı ransız nazırı azı . 

Bakırköy fabrikası 
Pazartesiye açılıyor 

• 
Bakırköy hez fabrikasının yen. 

k11mı paz:ırtesi günü ıaat on yedi· 
de merasimle acılacaktır. Açılıt ... 
meraıimini Ba!vekil ismet Paır 
Hazretleri yapM~aklardır. 

Pa!abahçede kurulacak olar.' 
şİ!e ve cam fabrikaımın da temel 
•tma merasimi salı günü saat on 
altıda yapılacaktır. Temel atme 

merasimini gene Ba,vekil lsm~1 
Paıa Hazretleri yapacaklardır. 

----o----
Türk diti Kurultayında 

bulunmak istiyen 
ecnebiler 

Hz.nin nezdinde .• 
htanbulda bulunan sabık mali· 

ye nazırı M. Georgcs Bonnet, be
raberinde, memleketimizde mali 
bir vazife ile meuul bulunan 
Fransız maliye müfettitlerinden 
M. Alphand olduğu halde, Reisi
cumhur Hazretlerinin bulundukla· 
rı Yalovaya ıitmiştir. 

M. Bonnet'yi Yal ovada Harici
ye Vekili Tevfik RüJlÜ ve Dahili
ye Vekili Şükrü Kaya Beyler kar· 
şılamı,, öğle yemeğini birlikte ye· 
mi§lerdir. M. Bonnet Vekil Bey
lerle uzun uzadıya konuJtuktar 
sonra Gazi Hazl'etleri tarafındaı: 
kabul edilmİf, bundan sonra ıabık 
Franıız nazırını Baıvekil ismet 
Paşa Hazretleri de kabul buyur· 

Seyahat makaadiyle Ut~nbula muşlardır. • 
aelmek üzere bulunan Lehıstanlı G . H tl • t f ndan ka 

azı azre erı ara ı • 
bir terkiyat ilimi, latanbulda. bu· . bulü hakkında Ha.vaı ajanu mu· 

lunduiu müddet~ kurultay top • habiri M. Valery'ye beyanatta bu· 
lanhlarına da dinleyici sıfatiyl4! Junan M. Bonnet Gazi Hazretle· 
iıtirak 'edip edemiyeceiini Kurul • rinden mazhar olduğu gayet iti· 
tay Tetkik Cemiyetinden telgraflı matkirane kabulden dolayı fev· 
sormuıtur. kalade müftehir buluduğunu, ge· 

Cemiyet umu?Jİ katipliği ken · çen aene M. Heryo tarafından ya
diıine cevap vermiş ve ittirak ede pılan ziyaretin mesut tesirler gös· 
bileceğini aöylemiştir. terdiği Türkiye - Fransa müna· 

Fakat bu ikinci telgrafa çekiler. sebtelerinden bahtiyar olduğunu 
cevap, Lehiıtanlı ilimin, meml~ söylemi!, Türk ve Fransız millet· 
ketinden lstanbula doğru ayrıldığı lerinin sulh siyaseti hu .. usunda tat· 
yolundadır. bik olunacak vasıtalar hakkında 

Bundan baıka, ıehrimize on ayni düşünü§le hareket ettiklerini 
be§ talebesiyle birlikte gelmit bu- beyan etmittir. 
lunan diğer bir Leh ilimi de ayni M. Bonnet dün Trabya.daki 
ar~uyu göstermit ve umumi katip· Fransız sefarethanesinde bulun· 

m~ ve -faretlianede yemek ye-

--o-- mittir. M . Bonnet dün .. hah A-
Dük kanların erken kapan- tinaya hareket etmiştir. 

ması etrafında itirazlar .. k 
11 

fi • • 
Yol parası mu e e erın1n 

Bir çok eınaf, bu arada bakkal· • b• d"J• 
1 1 t .. t.. "1 .. ku·rat isimlerı tes ıt e ı ıyor ar, sucu ar, u uncu er, muı 
satanlar dükkanlarının a.ktamları 
erken kapandığını belediyeye ti· 
kayet etmişlerdir. Bu şikayetler 

üzerine yarın saat onda belediye • 
de reiı muavini Hamit Beyin ya · 
nında kaymakamlar bir toplantı · 
ya çağırılmıılardır. Bu toplantıda 
bütün şikayetler tetlcik edileceği 

gibi kararın tatbikatı etrafında dB 
gör\:' tülecektir . 

----,-0--

· ç ı p J ak h k taraftan. karı
sına nafaka verecek 
Çocuklarının terbiyesinin ken· 

diıine terkedilmesini istiyen ve ev· 
velki gün davalarına Beyoğlu dör
düncü sulh hukuk mahkemeıindt 
bakılan Madam Dokilise, kocasr 
Dokolis efendinin ayda altını~ lirr 
nafaka vermesi karar altına alın 
mıthr. 

Muayyen müddeti geçtiği hal· 
de bazı mahalle mümessilleri he
nüz yol parası vereceklerin liste· 
lerini belediye şubelerine gönder· 
memişlerdir. Belediyece, şubele
lere yeniden bir emir gönderilmiş . 

hu ay nihayetine kadar listelerin 
kat'i surette ha.zırlanmt§ ve listele
ri hazırlamıyan müme11illerin va· 

. zifelerine nihayet verileceği bildi-
rilmittir. 

---o-

Beyoğlundan Karaköye 
gidecek otomobiller 
Tünelin Beyoğlu krsmının ya

nında ve Beyoğlu kaymakamlığı 
arkaaından geçen yoldan otomo • 
hillerin karJıhklı gelip gitmeleri 
yasak edilmi!tir. Yalnız Beyoğ· 
lundan Kiıraköye gidecek otomo· 
hiller buradan inecektir. 

isimleri bildirilen mu
rahhaslar 200ü buldu 

Otuz yedi muhtelif memleket 
murahhaılarmın iştirakiyle bu yı'. 

Eylül içinde ~ehrimizde toplana • 
cak beynelmilel parlamentolaı 

konferansı icin, Türk grupu, ha · 
zırlıklarına devam etmektedir. 

Dotn:abahçe sarayındaki husu· 
si dairede dün gene toplanılmış ve 
konferanstaki zabıtların esası hak 
kında konusulmuttur. 

İngilizce, fransızca, almancr 
olmak üzere üç lisan üzere tespit 
edilecek olan zabıtların hemen ay· 
ni günde basılarak murahhaslara 
verilmesi hususu görüşülmüştür. 

Konferansın cereyanını tama· 
men tespit eden büyük bir zabıt. 
sonradan hazırlanarak basılacak · 
tır. 

Konferansa i~tirak edecek 
memleketlerin murahhas listeleri 
gelmektedir. 

Yeni olarak, Danimarkadan 
Kostarikadan, İngiltereden, lrhn· 
dadan, Belçikadan murahhas liste· 
leri gel mittir. 

Şimdiye kadar isimleri bildiri· 
len murahhaslar iki yüzü bulmuş· 
tur. · 

Diğer memleketlerin de liıtek 
ri beklenmektedir. 

Japon murahhaslarının dahz 
simdiden yola çıktığı bildirilmek· 
~edir. Japon murahhasları Napol: 
yoliyle gelecekler, Cenevrede biı 
müddet kalacak, ondan sonra ls· 
tanbula varacaklardır. 

Parlamentolar birliği Türk gru 

pu reisi Necdet Ali Bey henü;: Av

rupadadır. 
Fakat bu ayın sonunda. kendi· 

sinin de gelmesi beklenmektedir. 
Romanyalıların kalabalık bi· 

mumhhas heyetiyle i~~irak edec~ı~ 
lerine dair malumat gelmi ştir. 

Vapurculuk şirketinin 
almak istediği vapur 
Vapurculu!~ şirketinin almak is· 

tediği Aksu vapurunun ahnmau 
için hazırlıklar yapılmaktadır . 

Bu vap~r ahnınca §~rket daha 
fazla iş yapab:leceklir. Malum 
oldu~u üzere de11iz yolları i;Jetme· 
sinin on dokuz gemisi olduğu bal· 
cie tonaj itibariyle yirmi bir vapu· 

ru olan vapurculuk Jirketinden üç· 
te iki nisbetinde fazladır ve yolla· 
• ın yüzde altmış dokuzuna sahip· 
t.ir. Aksu vapuru gelince vapurcu· 
:\•le sirketinin işle!me h~ssesi otan 
yiizde o~uz bir nisheli tabii olarali 
artacaktır. 
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SOH8E1LER . .... -...... ......_ ........... . 
Açıkgözlük 

diJdikleri Fransızça bir kaç keJime· 
den ibaretti ... Derin baluılı kıdara: 

- Sevgili matmazel, •İzi ıeviyo • 
rum! 

Cüm!eıini ancak aöyliyebiliyorlar· 
dı. Buna rağmen, anlaıanJar oldu. Ve 
bu anlatanların aay111 arttı... Sevitti· 
ler, evlendiler "e karılannı alıp Aıne
rikaya gittiler • 

• $ • 

Bunlar Amerika neferleriyle za • 
bitleridir. Büyük Harpte Fransaya ee 
len bekar Amerika aıkerleri, her ft!Y· 

den evvel, bekarhktıuı kurtulmaiı dü· 
§Ünmü~ler. lzdiçav talepleri o kadar 
artmıı, o kadar •rlmı' ıu, siftleri ev
lendirmek için o mahut Y. M. C. A. 
yeni bir te,ki?it yapmıı... Buıün de, 
Amerikalılarla evlenenlerin bir klü -
bü var : "Harpte evlenen Fran11z ka· 
dınları birlifi." 

• • • 
Size, bunlardan birinin na11I ev• 

lendiğini anlatayon: 
Matma:zol Polet Cobimo, baıçavuf 

Harvey Sparkıı mütarekeden az ene) 
tanıyor. Niıanlaruyorlar. Mütareke • 
de baıçavut memleketine dönmeıi i • 
çin emir alıyor. Niıanlısına: 

- Ben gidiyorum, bir kaç zaman 
sonra sana yazarım, celirain, diyor. 

Fakat kız. istaayonda, her Ameri
kalının Fransız kansiyle gitti;ini ıö
rünce, vagonun basamağına çıloyor, 
kapıya yapışıyor ... 

Matmazel Polet Gobino, batçavut 
yiniz: 

- Babamla annem haykırıyorlar· 
aı. Kardeşim beni indinneğe ça!ıtr • 
yor, eteğimden çekiyordu. Tren kalk· 
tı. Niıanlnn tehlikeyi gördü, kapıyı 
a~tı, beni vaıona aldı ... Eşyası~ ve on 
parasız yola çıkbm. Yolda, rutanlrm 
zengin ahbaplarından borç aldı. Po 
kerde de tansı iyi ıitti . Yol param te- . 
darik edildi. Bugün radyo ıatarak ge· 
çiniyorum .... 

• • • 
Duyuyorum : 
- Harpte burada f ransızlarııı va• 

ran Rum ve Ermeni kıztarı. lngi~iı 
lerle evlenen Müslüman Hanımlen 
yok mudur? .. Bu basit macerayı ne 
diye :.nlabyorıun? Diyoraunuz. 

İt tahmin ettiğiniz gibi değil .•• 
Rum kızlarını bilmem, fakat bizimki
lerin ıaynr üçü beşi geçmez ... 

H:ılbuki. Amerikalr~ar• kaç Fran-
112 kızı vaı mı' biliyor muıunuz? ••• 

27.000 ... E\·et, tam yimiı yedi bin kı:r 
ve kadın Amerikllya gitmiş .•. 

Şimdi bu yirmi yedi bin izdivacı • 
kimin lehine. kimin aleyhine kaydet • 
mek 1izrm? Bunu kutiremiyorum .. 

Ameriklllılar mı açık~özlük etm1,. 
ler, yol.sa franuı:lar mı? Siz nt der-
ıini7? SeJAnti izzet 

Diizeltme . 
Dün "Bü~ ii:tadada ne var. ne 

yok?" Oiyt> b'ir yazım çıktı. Bu ya • 
zımda bnı yR:ılışll'lr o'.muş. Yanlış 
c~mlelcrin doğrusunu düzelterek ya· 
71yorum : 

Heybelinin ön yönündeki Bizans 
damgasına bir sünger çekilmi~. Bu t~ 
mizlikte bahriveli1erimi7in büyük ray· 
retleri \·ar. O gÜı:el adanın ucun;ı 

Türk g~micileri bayrak çektikten 
sonra Hotkı ortadan yok oldu. 

• •• Boylarına po:ılarına bakmadan 

ka:tim Roma üfta :lelerini taklide ve] . 
0 0 f:fMd& &aft • t niyorlar ... Hep!'tının ava~ 

s. t. 
~al. .. 

DEHRi Efendi Nası 1 Görü '.-' or? 

' " '~~ -ıc, .... ~bi..:::=======-=======:::::===-=:========:;::::======:.......==--------:---------------
~dt.,, t\•i :e .~aveHiıin. Ha· ı ... Aktam halanın kızı iskelede .j . _ . Gelmemezlik etme, yuzumu ı -Peki gelirim amma ben halamm ı Dehri Efendi - Gayet kolay ta • 

arıc ettniyorum.. ıeni bekliyecek... halanın yanmda kara çıkarma... krzıru tanımıyorum, iskelede nasıl nırsın ... . Saçları keıik deiU! ... 
bu?utacağı:r:, bari ıarııın mı, esmer 
mi? •• Halama benzer mi? ... 
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Mutlak bir 
salahiyet! 

................................................. 
i iktibaslar 
: ............................................. .. 
Türkiyede 

-- (Bapnakaleden devam) • 

nun ile hem batvekilliii, hem de B • • • k • il.•• • B J pıyasası 
devlet reiıliiini kendi uhdeaine al- lTlnCl OmlSer JV.l UCl'fJ eq' TQRae,,. "Economist,, gazetesinden 
matı bir hükumet darbesinden tın kıymetiyle mukayese ed 

batka bir ıey değildir. vuculardan ru••şvet almış mı .? Türk parası dünyada en mü• 
Sonra Alman kanunu esasisi bir piyaıayı mu haf aza eden 

mucibince hükUmet reiıliği meıul lardan biridir. Sir Herbel 

bir makamdır. Fakat cumhurre- Bu meselenin muhakemesine dün üçüncü ceza mabke- renice'in Osmanlı Bankaııfll 
iıliği gayri mesuldür. Bu noktai mumi içtimamda söylediği 
nazardan bazı Avrupa gazeteleri mesinde devam olundu, randevucuJar İsticvap edi)diJer Türk parası 1930 danheri . 
mahiyetçe birbirinden çok esaslı Fransız frangı olan kıymeti111• 
ıurette farklı olan iki makamın biı Rüşvet maddesinden muhakeme görmediğini, ziyafet verip ver· Üzerinde para bulunan Remzi tazaman muhafaza etmektedı 
zat uhteıinde birletmesine itirar edi.Jen eski Beyoğlu birinci komisc- metliği .hakkında hiç bir malumatı efendi, bu paraları merkez memu· istikrar bir dereceye kadar 
etmektedir. ri Mücip B. le polis Remzi Ef. ve olmadığını ıöyledi. ru beye verilmek üzere aldığını dir; çünkü Türk Jirau para 

Bununla beraber Almanyadr rüşvet vtrınek4 ~n suçl1J randevu ev- Gülizar hanım, bir defa Mücip söyledi. Şahitler de paranın mer· dclesinde ve ithalattaki tah 
cumhur reiıliği ile hükUmet reis- l~ri aa~ij>leri bvırcık madam Mar • Beye ziyafet verdiğini, fakat ve- kez memuru beye verileceğini tan kuvvet alıyor. Bununl• 
fiğini birlettiren kanunda en ziya· yam, Sabahat, Gülizar ve güzel ritin rütvet makamında olmadığı· duyduklarını söylediler. her sair memleketlere nazar d 
de dikkate ıayan olan diğer bir ci- gözlü madem Maryamın muhakc • m söyledi. Bundan sonra Mücip Beyin ve· ra mübadelesi makul bir tah 
het vardır. Bu da (Hitler) inken· melerine dün üçüncü ceza mahke- · · kı'lı· eıkı· agwır ceza reisi Sabri Be tmdadır ve Türk lirası dürı~ 

Mücip Beyin vekili madam ı 
disi için bir (mümeaail) tayin e mesindc devam edilmiştir. bazı iıteklerde bulundu, arada yaıaaından tamamile çekildi 
d b 'I "'· h kk d k D k } d d M Maryam, Sabahat ve Gülizar ha· e ı ecegı a ın a anuna ayrı· ün ü ce se e ma am aryam bazı noktaları tavzih etti. lıaret ğildir. 

b. dd k 1 ı d ·ı S b h G··ı· h l nımların ifadelerinde mübayenet k b kl' i ca ır ma e anu muı o ması u ı e a a at ve u ızar anım arın ettiği noktalardan biri, güzel Türkiye am iyosu 1r 
Ve gene dikkat etmek icap eder k. isticnbı yapılmış, şahitler dinle - olduğuna itaret etti, zapta ıeçi· gözlü Maryam tarafından Mücip istinat ediyor ve hükumet, 1 
buradaki (mümessil) tabiri içindf nilmiıtir. lsticvap edilen rüşvet ver· rildi. Beye bir yüzük hediye edildiğidir. re ile Amerikadan maada 
hem (vekil), hem de (halef) mr mekten suçlu randevu evi işletenle - Bazı tahitler ·dinlendikten son- Sabri Bey, bu yüzüğün Mücip B. her memleketle anlaşmalar 
na11 mündemiç bulunmaktadır. rin üçü de evlerinin daima sıkı bir ra cürmü meıhudu yapan merkez tarafından Y•ptırıldığını söyledi, mıştır. 
Şu halde her hangi bir sebeplf takip altında olduğunu güzel göz· memuru Nazım Bey dinlendi. Na- ve yapan kuyumcunun celbini is- Yalnız biz Amerikalıları~ 
Hitlerin yerine bir (vekil) tayin ' lü Marya.mm bunlara: zun Ben, o.xakit Eminönünıde tedi. Bundan batka Mücip Beyin kiye ile umumi siyasetimiıe 
~vzuu bahsolursa bunu .bizza• - Ben sizi bu kayıt altmda bu- bulunduğunu, merkezden kendiıi· güzel gözlü Maryamın evını lf· gun bir kliring mukaveleıtıİ• 
kendisi seçecektir, hatta icap eder lunmaktan kurtaracağım. Yalnız ni çağırdıklarını, gittiğini, orada letmeıine müıamaha ettiği iddia· maması bir talisizliktir, 
ıe kendisinden sonra gene yerint" her hafta bana otuz be! lira vere- ikinci §Ube müdürü Demir Beyle ıını reddederek bu hususta poliı böyle bir mukavelemizin ol 
hir halef tayin edebilecektir: Al· ceksiniz. Bu paraları Mücip Beye bir cürmü meıhuda gideceklerini müdüriyetinden madam Maryam sı, Türkiyenin bef senelik 
man hükUınet reisliği ve devlet re· verece;im.,, dediğini söylediler. öğrendiğini ıöyliyerek !U ıuretle hakkında tanzim edilen dosyanın planı dolayısiyle ihtiyacı ol. 
jı;)iği salahiyetleri Hitlerden sonr· Bu paraların Mücip Beye veri· sözüne devam etti: kinelerin Amerikadan ithal• 

ı mahkemeye getirilmesini, Mücip yeni bir Hitlere geçecektir! hti· lip verilmediği ve bu hususta ne mani teşkil eder. 
k h - Gece Beyoğlunda hangi eve Beyin husuıi ahvali ve memuri· malki bu dakikada endi alefin= bildilderi sorulmuş, her üç kadın, Sir Herbert Sawrence'irı 

ve hangi sokaktan girdiğimizi ha- yet vazifesini ne ıuretle ifa ettiği· ·ı ~ .ıyin ederek vesikasını cebin' paraların nereye verildiği . hak • Türk liraaının istikrarına aı 
k t H 1. H. 1 Al tırlamıyorum. Yalnız aramızda ne dair •ahadetlerine müracaat e· h oymuıtur. u asa ıt er man- kında hiç bildikleri olmadığını, 'S m dikkat bir noktayı iza 
yanın yalnız halihazırmda değil güzel gözlü madam Maryamm bazı parole.lar vardı. Tertibat a· dilmesi için memleketin tanınmrt Anlatıldığına göre bir kaç 

' 

0

kbal
0 

d d f d k · ' 1 · lınmı•tı. Parola üzerine bir eve namuslu kimselerinden mürek· D Je'o ııtı ın e e tatsarru e ece tır · paraları aldıktan sonra ev erinın 'S vel Osmanlı Bankası e'1 

Doğrusu ı;u derecede genİf ve hakikaten kayıt altından kurtul- evveli. Demir Bey ıonra ben gir- kep otuz kitinin iıimleri verilmif kasına bir miktar ecnebi 
mutlak devlet ve hükumet reisliği duğunu söylemişlerdir. dik. Odada polis memuru bulu· olduğunu, bunların bir kaçının vermiştir. Bu para Türk li 
nlahiyeti hukuku düvel alimleri- Bundan h111~ka Mücip Beyin gü- nuyordu. Üzerini aradım. P.an· tekrar celbedilerek Mücip Bey istinatgahlarından biridir· it 

nin bile hayalinden geçmemittir. zel gözlü mndam Maryama müsa- talonunun cebinde dört tane elli hakkında pbadeUe bulunmaları • bir bankanın ı,; ... ~.vla• ~,. f 
ı 

1 

·HitPer'bu ıalahiyet ile nasıl naıyo- maha eyledi'7i, onun da arada liralık vardı. ~ık~rdrm. Bu para· nı tstedi. 8u b e r kabul dtl· bu suretle yardım etmesi ~e 
-~ fı>ı::ti '"' • • p 1 • • - ..... -· • b h' ı . ·1d11· 

nal aoıyalızm fırkaıını ıdare etmır bir Mücip Beye ziyafetler verdiği lar numaralarını teıbit ettiğimiz dikten sonra diğer azı ıa ıt erm man görülen bir şey değı 
ise Almanya devletini de hiç bir iddia edilmekte idi. paralardı. Polis efendinin ta· ve ıüzel gözlü madam Maryamın kez Bankasının son raporl•" 
kontrol tanımıyarak o suretle ida- Kıvırcık madam Maryam, Mü· bancaaını aldım. Bildiğim bu ka- celbi için mahkeme 20 ağustosa teriyor ki geçen sene zarfı~ 
re edecektir. cip Beyin 0 eve gelip gittiğini dar.,, bırakıldı. ka aftın miktannı 13,9 I 

Fakat Hitler icra kuvvetleri üs· -------------------~-------------------- Türk lirasından 18,4 mily a 
tünde eline nihayetsiz bir salahi· Liman şirketinin Polis haberleri Yüz yetmiş beş lirasına çıkarmııtır. Gene 
yet almakJa beraber bir tevazü e· ne içinde 364.000 Türk li~ı• 

seri göstemıiıtir, yani cumhur re- tasfiyesi Fabrikada kaza tüp morfin! viz miktarı 3.764.000 Tü.,e 
isliii makamına ait hukuk ve sa· na baliğ olmuştur. Tedt. ~ 

Y edikulede Kazlıçeımede Ah- • l t} 
lahiyetleri eline geçirdikten sonrr ş· k t "' h t• met Beyin deri fabrikasında çalı· Hamal Mehmedın evinde para miktarı 161,3 mi Y~j 
(Cumhur Reisliği) unvanını kabui ır e umumı eye 1 · ! lirasından 158 milyon Til'/f 

. ' B d Pazar günü toplanıyor şan Refik efendinin bqına dün bir morfin deposu bulundu sına dü•tüg"'ü irin bankanı' etmemııtir. un an sonra gene kazaen bir makine aleti dütmü, E ık· .. K·· .. k d ha :r 7r 

kendiıine daha evvel olduğu gib. Liman şirketi müdürü Hamdi y l ve 1 gun uçu pazar a - ti sağlamla,mıttır. 
(Almanya Batvekili ve lideri) de- Bey dün Ankaradan ıehrimizei ağırca yaralanmrtrr. ~a 11 er· mal Mehmedin evinden on dokuz o,_ __ ,.../~ 

meni hastanesine yatırılmıttır. T • t1of nilmesini istemittir! Almanyada dönmüştür. Hamdi Bey dün ken- kutu içinde yüz yetmit beı tüp ayyare pıyan2' 
(c h R (H. b' h · § Unkapanında oturan Mehmet t 

um ur eiıliği) unvanı ın· disiyle görüşen ır mu arrırimize morfı'n bulunmuıtur. Bu morfin· yarın çekı" lı·yo 
efendinin çocuğu yedi yaıındakj . denburı) ile beraber tarihe gö- bu seyahati ve llirketin tasfiyesi - l Al M k k nı ıf 

:r Ali Eminönünde denize dütmüı er manyanın er mar aıı On yedinci tayyare 9 ~ mülmüttür. hakkında ıı.unları söylemiştir: M h '- ı · _..t 
:r ise de kurtarılmı• ve çocuk haıta- taııme.ktadır. e met, oun arı nun dördüncü keşidesı 1:di Bir de Hitler( Cumhur Reisli- "- Sirketin tasfiyesi nıeselesini :r d b l "" J 

b k - nesine kaldırılmıttır. Tahtakalede yanım yerin e u • den sonra saat birde .1,c ği) ünvanını ıra mak suretiyle görü•mek üzere vakaletle temas k . d e1'' 
·11 • k :r b .~. Gedı'kpa•ada oturan hamal . dugw unu ve, beı yüz lira. ıym. etın· konferans salonun a Ç Alman mı etıne artı bir nevi te· etmek için Ankaraya gittim ve ir x :r ~ 

vazü eseri gösterdiği gibi Cumhur gün kaldıktan wnra döndüm. Bil· Hüseyin dün poliıe müracaat ede· de olan bu kaçak morfınlerı ~tı~ ---o-- tıl' 
Rel'ılı'gwı• ı'le hu··ırumet re0ıslig"'1°n1' b·ır· h · · rek hamal ba•ı caddeıinde oturan alacak iktidarda olmadığım ılerı· Haydarpaşa has .. ~11' diğiniz gibi tirket eyetı umumı • :r ._.,.. 

ıe•tı•ren kanunu, kanunu esasiye b t t ahrı Ali tarafından dövüldüğünü ye ıürmüttür. Haydarpa•adaki "'· il~~; :r yesi pazar günü saat on eı e op • :r :ı- .,. 

muhalif olma11na rağmen tatbik ll\:t!lcak, şirketin tasfiyesi için ka. iddia elmİf, tahkikata batlanmıt· Bu itle meıgul olan bir tebe • tanesinin açılması i~ıll d" j 
ettikten ıonra demokrui usulleri- rar verecek ve tasfiye heyetini se - tır. . kenin mevcut olduğu zannedil· emir gelmif ve tahs~~t:rii• 
ne riayetkar olduğunu da ispat et- çeceklir.,, § Ortaköy vapur iıkeleıinde a- mektedir. Emniyet ve muhafaza rilmi!tir. Hastane ıkı 
mek için Almanya dahiliye nazı. ---o- melelik yapan Ali efendinin kulü· letkilatı bir an evel bu meıeley; taklı olacaktır. , 

rrna emir vermif: Bulgar elçiliğinin besinde sakladığı 445 lirasını ça· halletmek üzere çalı9maktad1Tlar. ---O-:-- · j~t 
.,_Devlet idaresinde bütün sa· lan bekçi Hüıeyin yakalanmııtır. 16 Mart şehıtlerı .~ 

lahiyetler milletten gelir. Binaen· bir tebliği K Mustafa, Refik, Şerafettin, Earar aatıcllar1 16 Mart ~hı·tıeri •b'p,o 
l. ·1 Dün ak§am geç vakit Bulgar el· ;-s ı d .. dd.t :r-

aleyh Almanya Cumhur Reis ığı e Hasan, y ahya iıimlerinde beı ki· Esrar satıcı ığm an mutea ı ko ... •ervatuvar b·ınaJlrııJ1 ,.Jfıl' 
k çiliğinden bir tebliğ aldık. Bun- 1 y tl .... .I'' 

hükumet reislig"'ini birleştiren e.· •1· evvelki geee Sarıyerde Münir e· defalar yakalanmıt o an ozga 1 mu··sabakaya konrııoft&J·t,.'' da, evvelki ciinkü sabah refikleri- ~ 
nunu kııa bir zamanda reyiamll fendı'n:.n kahveıinde kumar oynar Zeynep, Oıman, Muıtafa, Ga· ka Tu··rk sanatka".r)ar• .. rtıl-)"" mizden birinde çıkan ve Bulgar .. r 
koyunuz.,, ordusunda mefsuh mu~ıtelif fır- laı-ken yakalanmışlardır. lataaarayda kundura boyacısı biiyük bir alaka ıle ;. otJ 

Demittir. Bunun için 19 Ağus· kalara mensup zabitlerin, memlc- --o-- Ahmet ve diğer ıuç ortakları bu Bir kaç gün zarfı'Jl 
tos tarihinde mevzuu bahiı kanur. kette hüküm süren umumi ademi Mısırlı izciler yann yakınlarda gene eırar satarlarken mar tartname aiııııttıf• 
üzerine plebisit yapılacaktır! Bı· memnuniyet lehine harekete geç- Bursaya gidiyorlar yakalanmı§lar ve ıekizinci ihtisas -:ıı·-- ~ı-.t 1'11 
kanunun plebisit yolu ile halk~ mek u··ezre fırsat )rulladıkları ı:ek- hk · verı'lmi•lerdi b l • f...-

~ :r Bir haftaya y~m bir zaman· ma emeııne :r • esrar u unmu:r •t oldlli" u 

~=:~~ğ~~:~:::~~~~~i~:b~;:~= lidn.d1 ekikhad~er kat'i surette tekziı: danberi ıehrimizde bulunan Mı • Dün bunların muhakemelerine oğl Ahmede ~· harııdl 11~, 
· ·1 H' l e ı me te ır. sırlı izciler, dün kafile halinde a- bakılmı§ ve •ahitlerin celbi için dığından Güınuf . ·19e, e •• geçecektır ! Kanun ı e ıt ere ve· .... _.._...................... :r dın .,.. 

•••••••••·- 1 · ı· ld ktan dayı aez:ni•ler ve alqam üzeri ıe· • b ak ,_ mif, oğlu Ahıne ..,
11 

,ı , rilen bütün salahiyetler Alman mutlak salahiyet erı e ıne a 1 • :ı d ha!ka bir güne ır ıııınııtır. ld ğ kanun"" fe 
b • l k ., lamak ci· ne, Bebekteki "Valdei Hı m,, tıcı11 o u u h .,.,irıe milletinin tasvi ine ermıJ o acıt • sonra ne yapa.cagını an GU U H e oAJu a,.. ı 

• . h k•k yalısının L-bçesİr~ dönmü .. 1erdir. m ' anim V :1 fundan f>ir seft4!! cııJ5 t han efkarı umumiyesi ıçm a ı a· 00 - 'f ara c 
rr. _ı ı '- h" .ı x ·ı f• .. iler yarın Bunaya ıitmek İzmitli Gümü• hanımın üzerin· 2179 lirıt ağır " . · ~imdi Alman ba~vekili ve mil· ten merak cui eccK ır şey acliı ..... :r ·ıınıttır· 

·di ? M h t ASIM nı'yetı'ndedirler. de iki kilo yu .. z yetmit dokuz tn'&m aine karar verı let reiıi Hitler1n hu kadar gen it ve mı r. e me •. 
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~A!ITın refrikas1:1.3 Mask.ovada Hayvanları himaye cemi-
0/üme Susayan Gönül Sporcularımız şere- yeti iş görmüyor mu? 
.. Bir çeyrek geçtiği halde ''Tilki,, 

1°riinlirde yoktu. Şafak zamanı 
Ylklaııyordu. "Tilki,, nerede kal
llııttı? .• 

Nihayet "Tilki,, geldi. 
- Dediklerimi yaptın mı?. 
- Yaptım efendim. Herif hali 

'Yılrr"nnı§. Arabayı yanma bı· 
;a.ktıın, hayvanları bağladım. 0-
Up biteni anlamasına imkin YC?k. 

~ - Anlata da kendinden kor· 
r, bir feY söylemez. 

ht Sarıda.la bindiler. Nesrin hali 
Yrnı yatıyordu .• 
- küreklere .. 
Sandal bir hayli açıldıktan 

lonr-. Feyyaz, pardöıüsünden ço· 
tuk cesedini çıkardı, bacağından 
llltup denize fırlattı. 

"Tilki,, ile "Ayı,, bakı9tı)ar. 
Sonra. fıaladılar: 

- Çocuğu da öldürdü .. Bu fe· 
ba, -

- Neden?. 
- Bunu ben bilirim. 

-5-
Meslek sırrı 

RrdTan Beyin hizmetçileriyle 
Uıa.kları, ıaat üçe kadar gülüp 
tilenmitlerdi. 

Peyman, alı al, moru mor yukarı 
Çıktığı zaman, Feyyazdan aldığı 
~ri hayal meyal hatırlıyordu .. 
ıternen, soyunmadan yatağına 
\ttı ve sızdı. 
Açrk kalan pencereden odaya 

dalan soğuk havayla neden ıonra 
11>-andı. Kendini soyunmadan bu • 
l\n'C., hayret etti. Gerindi, eınedi: 

- Aırıa eğlendik! 
k'alktt, pencereyi kap ı, tam 

'~""·-ı. J ... uacaıı --•n F eyya:ınn ten • 
01hini hatırladı: 

- Eyvah, beyefendi dünyada 
beni affetmez.. Saat kaç acaba?. 

kibrit çaktı, aaatine baktı: 
- Dört buçuk olmuf .. Ne olur· 

:• olsun dediğini yapayım.. Onu 
lrdtınanm hiç sırası değil. 

h- li.ınbayı yaktı. Atağı indi. An· 
bede kimseler yoktu. Kulak ka -
'rttr, Her yer ıe11izdi. 
- Ala, henüz gelmemi,, ama 

~ece Yarıları 'dolatmanın manası 
·~t?. 

b PeYınan odada dola,ıyordu. Ni· 
'"tet dermanı kesildi: 

,. - Ben de budala mıyım, neyim 
'le d' 
~ 1Ye dol atıyorum?.. Şuraya u-

t\a.l'lın. 

kt. Uzandı ve gene derin bir uy· 
)&. daldı. 
~e kad •w• • b'l ~· ar zaman geçtıgını ı · 
l)ord O ku 

dlı, b• u. muzuna bir el do n -
i.h.... ır ıeı onu iliklerine kadar 
-· Pertti: 

....... p9Yrnan 

;azletini ututturarak !kalktı. 
~ ~, biraz sararmıı, kart11m-

)) Yordu. 

"d~I\ ta.m özür dileyeceği es
llit~ lendeledi, gözleri yerinden 
~,..,__•,~ ieri gitti, duvara dayandı, 

'-ll'<iı: 
......... I(·· 

' ~ Uçük hanım ..• Küçük hanı-
t~du? .. Aman yarabbi ... 

~dı: l'iirüdü, lkızm ağzını ka· 

~ s\!t . 
Ye 1c ' •es ın çıkmasın! 

'-'1 • qi~ ~nı •etini duyup duymadı r -1e,~ 
l ~htık l'Jya kulak verdi ... 
)~. a l'atıat etti... Kötkte çıt 
"-le e unun iil!erine, sert dik bir 

lbrettt. ' 
'~ . 

' tıtt.,.~'flft et, oduma çıkara • 
'\". ,;:ı~ IC ~k'- 'Yo sa ... 
"t~~,, qarınr ıtktı. 
~t~-*tn. 

Yazan : Selami İzzet fine bir resmi kabul 
P k d" d . Moakova, 9 cA.A. >-Ali be· Vaktile köpek besleme merakından 

eyman en ın en r~mıf, den terbiyeıi mecliıi reiıi M. An· b. k b } • • d • d • 
a_izı bir ~arıt a~~ı!~w!özle~ı ye· tipof Türk ıporcuları heyeti ,ere· IrÇO aytar ar geÇIDIJOf U, Şlm 1. 
rınden ugramıf, gordugu f ecı man f" b" . f . t• zı·ya 

b k rd ıne ır zıya et vermıt ır. • 
zarlka~a d a ıyko ku. 'k" • fette Türk ıef .areti erkanı, Türk 

ı a am, or unç ı ı ıeraerı, . 
1
. w. 

N · · k akla 1 ı d sporcuları hariciye komııer ıııı· 
earını uc rına a mıt ar, u· . • 

1 
b d 

1 d N · b 1 ·b · nın yükıek memurları, a t e en 
~d~oKr ar lrd. esrınd a mumu ar ı terbiyeıi mecliıi erkanı, Sovyet 
ı ı. ımı amıyor u. .. ·ı 

ık . k I I arkmııtı ıporculan ve matbuat mumeaaı • ı o u yan arına ı . 
N · ··1 .. ·· d"? p leri hazır hulunmutlardır. esrın o mut muy u . .•. ey-

man, küçük hanımı öldü sandı ve M. An ti pof, Türk ıporcularrnı 
bu cinayete yardım ettiğini dütü· ıelimbyarak Sovyet Ruıya ile 
nerek vicdan azabına kapıldı. Diz Türkiye araaındaki spor münaıe
çöktü, Nesrinin buz ribi elini tu • batının her rün daha muntazam 
tup öptü. bir tekil almakta oldufunu ve her 

Feyyaz, kızı omuzundan çekip iki milletin kar.ılıklı beslediği 
kaldırdı: doıtlujun bir delilini tetkil et· 

- Şimdi böyle ıeylerin sırası mekte olduiunu ehemmiyetle 
değil. kaydetmiıtir. 

- '.:5" 
Tilki mırıldandı: Fevzi Bey Türkiye ve Sovyet 
- Kollarımız da koptu. Ruıya teflerinin athhatlerine ka· 
(Devamı var) dehini kaldırarak Türk ıporcula • 

Ali Fedai Efen dinin 
mahkumiyeti 

Köprü üıtünde Anadolu ajan
sı daktilolarından Süzan Hanımı 
öldürmekle maznun Fedai Efendi
nin muhakemesi neticelenmit, on 
dokuz ıene hapıe mahkum edil· 
mitti. 

Fedai Efendinin avukatı Etem 
Ruhi Bey karan temyiz etmiıtir. 

-0---

Himayeietfal· Eminönü 
şubesinin müsameresi 

Himayeietfal cemiyetinin Emi· 
nönü kaza11 taraf mdan fırka ve 
vilayet idare heyeti reisi Cemal 
Beyin reiıliği altında 23 Ağustos 
perıemöe alq.1111 Sarayburnu par• 
landa verilecektir. Müsamerede 

Halkevi temsil ıubesi ve Jehir ti
yatrosu sanatkirlan temıil vere
ceklerdir. 

ı.~!!!!!!u"~ı 
Yoklama için 
Kadıköy Askerli tubeai reisliiin • 

den: 
1 - Kadıköy Askerlik ıubesinde 

kayıth yerli ve yabancı 330 doğumlu
ların ilk ve son yoklamalann-. 2 • Ey
lul • 934 tarihinden itibaren batlana
cakbr. Toplanma Kadıköy kayma • 
kamlık binasımn Evlenme aalonunda 
yapılacaktır. 

2 - 330 doğumlularla muameleye 
taJ,i daha· evvelki doiumlulardan are
rek tahsil ve ıerekse arhbi vaziyetleri 
dolayıaiyle ertesi seneye terkedilen • 
terde 330 doğumlularla birlikte yok • 
lamaya gelecektir. . 

3 - Hangi mahallelerin hanıi ta• 
ribte ,-Oklamalannın yapılacafl aıaiı· 
da gösterilmiştir. 

4 - Yoklamaya geleceklerin ya • 
n~nda dört adet fotoğraf, yeni harf • 
)erle yazılı nüfus hüviyet cüzdanı, 

tahsil dolayısiyle tecil edilenlerin 
hangi smı~ talebesi oldufu, ve sınıfı 
geçip geçmediği ve mektebe ıirit ta
rihleri aröaterilmek suretiyle mektep· 
ten alacaklan vesikalan da beraber 
getireceklerdir. 

MahallelCT: Tarihleri 
Osman Ağa: 2, 4, 6, 8, 10 
Rasimpaşa: 12, 16, 
Caferağa: 18, 20, 22, 24 
Haaanpaşa, İkbaliye: ' 26 
İbrahimaga ) 
Osmaniye ) 
Mecidiye ) 30 Eylül.. 
Zühtü Pa~ ) 

rının Sovyet Ruıyayı ziyaretleri • 
nin Türk - Ruı milletleri arasın· 
daki doıtluğun tezahürüne yeni 
bir vesile olduğunu ıöylemittir. 

CeYdet Kerim BeY. uzun bir nu· 
tuk irat ederek Türk - Sovyet 
doıtluiunun hükumetler doıtluğu 
çerçeveıini tatarak milletler doıt· 
luiu halini aldıjını beyan etmit • 
tir. • 

M. Butkuaof, Dinamo .tadyo
munun büyük kitada bir reımini 

Cevdet Kerim ~e hediye etmit· 
tir. Diğer taraftan Moskovaya ge· 
len lvanowa ıporcuları heyeti de 
Türk sporcularını lvanowa davet 
ebnitler ve geçen ıene Türk takı • 
mı ile yaptıkları maçı göıteren 

~ok güzel itlen~it bir ~ekmeceyi 
CeYdet JCerlm Be,.e tatıaim e7le
mitlerdir. 

Moskova, 9 (A.A.) - Harici· 
ye komiserliğinde Türk sporcula· 
n ıerefine bir resmi kabul tertip 
olunmuıtur. Resmi kabulde Türk 
ıporcularr, Türkiye sefareti erki.· 
nr, M. Kreıtinıki, Karahan, Su· 
riç ve hariciye komis&rliğinin ve 
ili beden terbiyeıi meclisinin 
yüksek memurları ile Sovyet spor· 
culan Te matbuat mümeaailleri 
hazır bulunmuılardır. 

Aktamleyin Türk sporcuları 
Leninırada hareket etmitlerdir. 

Açık teıekkür 
Çok MYsİlİ karcletim Mcik Rİ· 

zanın ölümiyle çırpman kalplerimizi 
taziyeye kof&D mensup olduiu it ai
leıine, kıymetli arkadaılanna; hasta
hanede bulunduiu müddetçe yüksek 
bir ıefkat ıösteren lıemıirelere ayn 
ayrı edayıteıellküre elemim mani ol· 
duiundan kendilerine sayıı ve ebedi 
mmnettarlıinnm ibl&iına gazetenizi 
tavsit ederim efendim. 

Son Posta tertip heyetinden: 
Ahmet ŞUKRU ,· 

irtihal 
Kuleli Aıkeri liseıi edd>iyat 

Muallimi Topcu kaymakamlığın· 
dan mütekait Mehmet Emin Be -
yin refikuı Salihatı nisvandan 
Sabiha H. irtihali dari beka eyle· 
mittir.Cenazeıi buıün Sa.matyada 

Son günlerde sokaklarda lü
zumundan fazla görülen kedi ve 
köpeklerden şikayet edilmekte
dir. "Hayvanları himaye,, cemiye
tinin alakadar olmasr lazım gelen 
bu mesele etrafında malfunat al -
mak üzere bir arkadaşımız baytar 
:Mustafa Santur B. le görüşmüştür 
On iki sene hayvanları himaye ce· 
.miyetinde çalışmış olan Santur B. 
rnuharririmize şunları söylemiş· 

tir: 
"- Hayvanları himaye mese· 

Ieıi bugün müsbet bir fen halini 
almıttır. Yalnız, dünyanın bir çok 
yerinde bu cemiyetler fena idare 
edilmektedir. Sebebi de bu cemi· 
yelleri idare edenlerin gayet rakik 
kalpli ve hiaaiyatlarına kapılma • 
dan kendilerini alamıyan kadın· 
lar elinde olmasıdır. 

Hayvanatı himaye demek hiç 
fÜphe yoktur ki hayvanları çoğalt 
mak demektir. Fakat hayvan ser· 
gileri olmıyan yerde hayvanları 
çoğaltmak imkansızlaşır. Bu, ade
ta çiçek meraklısı olmıyan bir in· 
ıana bir bahçeyi tevdi etmeğe ben 
zer. O bahçe bir ikaç sene içinde 
ehil olmıyan elde çorak bir . hale 
aelir. Eğer hayvanları himaye 
prensipleri hissiyata kapılmadan 

tatbik edilıe, memleketimizde çok 
iyi neticeler verir. Hükumetimizin 
hayvanları çoğaltmak yolunda 
verdiği kararlar göz önündedir. 
Haber aldığıma göre Ihsan Abi
din, Nurettin Beylerle profesör 
Beller, profe•Ör ŞteppeJ ve Sürey

ya Tahıin, Kadri Beylerden mü
teıekkil bir heyet Karacabey, Bur 
ıa, Balıkesir ve Çanakkale mınta
kasında derin tetkikler yapacak • 
lar ve iki milyon lirayı mütecaviz 
bir para ile Merinos koyunlarının 
buralara iskan ettirilmesi mesele
sini tetkik edeceklerdir. Hiç şüp· 
he yok, ki bunlar gene ahalinin e· 
line. geçecektir. Binaenaleyh halk, 
hayvan sergileri olursa bunların 
ürenme imkanlarını görür tatbik 

eder. Bu noktaları göz önünde tu· 
tarak hayvanları himaye cemiye
tinin daima ihmal ettiği bu İ!1 hü
kumet ele alarak tatbik yollarını 

ararsa hiç şüphesiz faydalarını 

görürüz. 
Hayvanları himaye meselesinin 

esaslı surette tanzim ve tedvini 
lazımdır. Bunu ispat için küçük 
bir misal göstermek isterim. Be
yaz Ruılar akın ettikleri vakit 
kendilerile beraber mühim miktar 
da cins köpekler getirmişlerdi. 
Ruslar gelmeden biz baytarlar 
senede 20 köpeği bile bakamaz· 
drk. Onların akınını müteakıp biz 
zat günde yüz köpek tedavi etti· 
ğir:ı oldu. Ruslar lstanbulda kal
dıkları müddetçe İstanbul halkına 
köpek sevdası a§ıladılar. Aradan 
on beş sene ~eçtiği halde Rusların 
bıraktıkları köpek besleme zevki 
yüzünden geçintn baytarlar var • 
dır. Bu sözlt:.rim b•lki biraz ga\'ip 
görünür. Fakat biç te hayret edi
ı~cek bir şey d~ğ· ~clir. Köpek, her 
memlekette ~üyük lir ıervettir. 
Mesela Londrada belediye köpek
lerden bizim paramızla senede 
yirmi milyon lira vergi alır. Gene 
bütün lngilterede köpek alım satı
mı senede yüz elli milyon lirayı 
geçiyor. 

Himayei hayvanat cemiyetinin 
müfit olabilmesi için bugünkü ha
lini değiştirmesi lazımdır. Bunun 
için de hükumetin alakadar olma· 
sı lazımdır. Gazete\erde . ,hirnayei 
hayvanat cemiyetinin bir haıta
hane teıis ettiği yazıldı. Or~da 
çalı,tığım 12 sene zarfında bu has 
tahane mevcuttu. Fakat filen bu 
hastahane hiç bir vakit iş görme • 
miştir. Çünkü burada haıtabakıcı 
olarak yalnız iki adam vardır. 
Bunlardan biri merkezde bulun· 
maz. Bir hastabakıcı da pek tabii 
olarak tedaviyi temin edemez. Bu 
nu İspat etmek için belediyenin 
Fatihteki hayvan hastahanesi ile 
burayr mukayese etmek kafidir.,, 

Hariciye vekilimiz 
Mısıra davet edildi 
~ (Bq tarafı 1 inci sayıfada) 

kunu arzu ediyoruz. Çünkü görü
yoruz ki, Avrupanın hariciye na

zırı, başka memleketleri ziyaretle-, 
ri münasebetiyle daima iyi tesir-

ler vücuda getiriyorlar. Bu ziyaret· 
ler ile büyük devletler arasında, 

mühim 11)eseleler hallolunuyor ve 
ıamimi münasebetler tesis edili
yor. 

M. Barthou'nun Orta Avrupa 

memleketleriyle yaptığı temaslar· 
dan ne ıibi büyük tesirler husule 

geldiği ve Fransa hükumetinin bu 
devletler ile olan münasebetlerini 

nasıl ve ne suretle ileriletmiş oldu· 
ğu, herkesçe malumdur· 

Bu seyahat esnasında Romanya 
hariciye nazırı M. Titülesko, M. 

Şahsi alaka ve nezaketlerin ıi· 
yasetteki tesiri büyüktür. Zira, ha· 

riciye nazırları da bir insandır. 

Ve her insana tesir eden amiller 
hariciye nazırlarına da teıir ede
bilir. 

Bunun icin, Tevfik Rüştü Beyin 
Mısıra gelmesini fevkalade arzu 

ederiz. Ve bu ziyaretle, Mısır 

Türkiye münasebetlerinin daha 

ziyade kuvvetleneceğine 
yoktur. Mısır hükumeti, 

davetlerle, milletine bir 
görmüş olur. 

şüphe 

bu gibi 

h'izmet 

Büyük misafirlerin eski Fira· 

Tuğlacı Mustafa Ef.) 

Göztepe ) 
Merdivenköy ) 2 Teırinievvel 
fç Erenköy ) 
Sahrayicedit. Suadiye 4 T .E. 
Ko.ı:yalağı, Bostancı: 6 T. E. ı 
8, 10 Tetriıüenelde . mahaJlerine 

sulu manastırda Mektep sokağında 
47 nümerolu hanesinden kaldırı· 
larak Koca Muıtaf a pata Cami in· 
de Cuma namazından sonra na
mazı badel eda Silini lcapısmdaki 
nıedfeni mahsuauna defnedile
cektir. Allah' rahmet eyliye '(208) 

-
tahsiı olunan ıünlerde 
tahaiı olammlftur .. 

Barthou'ya aralarmda hasıl olan 
doıtluiun bir sembolü olmak üze· 

re kıymetli bir enfiye kutusu tak
dim etmiıtir. Çünkü, Romanya 

hariciye nazırı yalnız enfiye kul· 
Janmaktadır. 

vun)ar memleketinde bulunmaları 

için, hiç bir fırsat kaçırmamalı· 
yız. Mısıra ge.lenler, Mısırın eski 

medeniyetini takdir ederler, ve bu
günkü Mısır milletinin medeniyet 

ve ilim sahalarındaki terakkisini 

bizzat görürler. Çünkü yeni Mı
sır, hariçte henüz tanınmamııtır.,, 
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Meraklı bir sergüzeşt romanı 

Ed_gar Pip'in 
son maceraları 

Yazn .: Arnold Ga/open 

"Polis müfettişi bile bana hak 
vermiş, halime h'ak vermişti,, 
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Isparta 
Halıları 

lzmir sergisinde 
lsparla, 9 (A.A.) Ticaret Oda

· H d l b' h arnın bu ıeneki beynelmilel lzmiı H kk Var t M Kuvreven tım. er ı:ey en eve ır ayvan • l h h 
- a mız · · . . b'I' b . d ~ panayırına spartanın meı ur a· 
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Yanlı• bir harekette bulunmuş- tacırıne enzeyen u şışman a a· . . . . l 
'I' mın Parisin en zeki ve tecrübeli

8 
lılar~.yle;.ıtırakı;;rar ~~tırılmııtr. tu~ Şu halde bir katırdan ba!ka detektiflerinden biri oldufunl\ uılun dıcaret . . alsı~ la yapı a~ 
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· · . ·ı· d.? top anlı a ıergı ı§ erıy e meşgu bir !ley olmadığını tasdik ediyor- kım ıhtımal verebı ır 1. ı k .. a·· t k. 'd .. k 
:ı- • • • o ma uzere or ııı en mure • 

sunuz?. M. Langlua hıç te fena bır ın • k b" k . t k"l d'ld' K 
· "f . ep ır omııyon e! ı e 1 ı. o· Gudvay'da başmıdan geçenle • ıan değildi. Mesleği ve vazı esı .. '..J "t'b f 

1
• 

F k mııyon yarmuan ı ı aren aa ıye-ri detektife anlattım. Beni dikkat· icabatını yapan bir adam... a at k . .. d .
1 

k 
. . l te geçece ve ıergıye aon erı ece 

. . o an a ı arı op amaya &J ıya · 

Urfa evlerinin • • 
ışı 

Belediye sokakları temizletmelidir - .Otel lazım! -
Musiki merakı - Halkevi çalışıyor 

.,,..---
- , - 1 !f ··1 '+ 

le dinledi. Şiddetie alakadar ol • en iyi müşterilerinden b1rı o an I h 
1 1 

t ı b l ı 
duğu görülüyordu. Arasıra teel· Edgar Pipi ebediyen kaybetmıştı. k S 'd .. 

1 
~ f 

. . ca tır. ergı e gu yagı ve a yoıı ~~-ıürle ba~ını sallıyor ve elimi sıkı- M. Langlua'nın eskı metresım "b" l k t• d•v • t'h l 
. , . ... . .. gı ı mem e e ın ıger ıs ı sa ve yordu. Sözümü bitirdiğim zaman Edıt ten bahseUıgı zaman soy· h dd 1 • d · b. 

k . i raç ma e erı e zengın ır §e· durakladı. Ondan sonra. da dedj }ediği: ''Ne olduğunu ~nlam.a ıı· kilde teJhİr edilecektir. 
ki: temiyor musunuz?, , Cumlesı ku-

----o--_ Hayır Pip, bu tabirleri kul· laklarımda vızıldıyordu. E~et G • heykeli 
lanmıyalım. Polis müdürünün niçin Edit'in ne olduğunu tahkik Eskişehir azı 
susmak mecburiyetinde oldu· etmiyeyim? Onu kaç defa affet· Eıkiıehirde dikilmesi takarrür 
'iu muhakkaktır. Fakat bel- miştim, daha bir defa affedebili· edip altı ay evvel heykeltıraş Ne
ki dostlarından Birine hakikatı giz- dim. Onu Kazimirin kolları ara • jat Bey projeleri ihzar ettirilen 
lice ıöyledi de if!aatı yapan ha~ • sına atan ıefaletti. Bir tak.iye. at- heykele ait evrek Ankaradan gel-
ika~ı oldu. hyarak mahut "Boz Papagan,, a mİ_!tİr. 

- Onu mazur göstermek isti- gittim. Vaktile tanışmış olduğum Dikilecek mahallin muvafik o· 
yoraunuz ... Haksızsınız. Beni si· patron hala orada idi. Tezgah ar· 
n~ma perdesinde gördüğü zaman Kasına oturmuf, gazete okuyordu. lup olmadığı bir kere komisyonca 

tetkiki için meydanın projesi iste· 
nilmit ve proje gönderilmiştir. 
Proje gelir gelmez meydanın tan
zimine ve heykelin temel kısımla
rınm İll.§asına batlanacaktrr. 

Edgar Pip olduğumu bir dosturuı lceri girip bir limonata ısmar· 
söylemiş degildir. Şu makaleyi Iadı~ Patron müşterisinin kelli fel
okuyunuz. li biri olduğunu görünce lim~na

F eliketim i mucip olan maka· tayı bizzat getirdi. Ona da bir şey 
leyi muhtevi gazeteyi uzattım. O- içmesini teklif ettim. Adamcağız 
kuması bittikten sonra. dedi ki: midesini bozmuş olmali kİ bir !İle 

- Aziz dostum, artık bundan madan suyu içti. Bir şey söylemi, 
bahsetmeyelim. Evet hakkınız olmak için: 

Apdal Hasan tekkesinin 
eşyası 

var. Polis Müdürünü göreceğim _işler dedim, nasıl gidiyor? Tatköprüde kasabaya bir bu· 
zaman kanaatimi açıkça söyliye- _ Berbat, dedi, bir ıene evvel çuk saat meıafedeki Aptal Haıan 
cejim. Hay za Ilı Pip ! Sana sa· ~öyle böy1e gidiyordu. Fakat ya- köy tekkeıinin eıyaaı kasabaya ge· 
mimiyetle acıyonım. hancı ressamlar gittikten ıonra fe tirilmi,tir. Bu e§Ya meyanında kıy· 

M . Langlua. kadehindeki son na halde kötüleşti. Gelenler yalnız metli oldukları tahmin edilen 2,f 
yudumu ela içlkten sonra: .. bir kahve içiyor ve bütün gün otu· metre boyunda ve fil diıinden ga· 

- Şimdi, dedi, ne yapmak nı· ruyorlar. Bir !İşe şampanya açıl- rip aıi., mezar kovuğunu andıran 
yetindeainiz? dığı günler adeta bir hadise teıkil bir oyma la! ve cilalı tahtadan bir 

- Namuskarane yaşamak: .. Ta ediyor. Böyle giderse dükkanı ka- gürz vardır. Bu eıya Ta1köpri; 
bii, bütün dünyanın tanıdıgı §~ pamaktan başka çare yok! illanektebinde muhafaza edilmek· 
Edgar Pl'p adını muhafaza edemı- d. y k d ·ı~ t kl d' 

- Son defa görüıtüğümüz za· te ır. a ın a vı aye e na e ı· Yeceg ... imi takdir ediyorsunuz. Şim lecektı' r. 
man bir "Dans Maraton,,u yap· di artık adım Baron Stanley Fre· 

goryo'dur! 
- Çok §a.taf atlı bir isim. 
- Evet ... Hem lekesiz bir isim! 
- Ne bilirsin? Belki Polisçe 

aranan bir hangi Fregoryo var
dır. 

- Böyle bir şahsiyet ile eşka· 
fon arasında büyük farklar oldu
ğu 9üpheıizdir. Meseleyi size izah 
ettim. icabı halinde beni müdafaa 
edersiniz, değil mi? 

_ Bundan emin olabilirsiniz 

mak niyetinde idiniz. ~-

-Evet ... Fakat daha o zaman Bu 'c.sırda cinsi bilinmiyen 
bu fikri terkettim. . w ı r mu? 

- Niçin danı edenler bulama· agaç O U -... • 

dın mı? Baymciır kasabasında doktor 
- Hayır, fakat bur.ası çok dar. Yasin Şakir B. in evindeki bahçe· 
- O sizin Kazimir ne oldu? de cinsi kimsetarafından binilmi -

- Ah .. O mendebur briftn ba- yen garip bir eığaç vardır. Porta -
na bahsetmeyiniz. Buradan ayn- kal büyüklüğünde ve ağaç kavu • 
lırken dört yüz frangımı da dolan- ·nuna benzeyen meyveler veren bu 
dırdı ve öyle gitti. Herifi yakalat- ağacin yaprakları büyük erik yap
mak istedim. Fakat ondan fazla rakları kadar isede ceviz yaprağı 
sabıkası var. kokusundadır. azizim! ı k 

Artık dost olmu§tuk. Ben mas· - Ya onunla birlikte 0 an a- Yasin Şakir Bey bu garip ağa • 
rafları ödemek istedim. Fakat ma dm? cın iıimıiz meyvelerinden vedalın-
ni olmak istedi ve dedi ki: - Hangi kadın? Herif gömlek dan bir parça kesmi' ve mintaka 

_ Pardon, bugün sıra benim! değİJtirir gibi kadın değiftiriyor· ziraat müdürlüğüne getirmiıtir. 
Ayrılacağımız zaman birden- du. Ziraat müdürlüğünde ve hatta iz. 

'bire ıordu: - Haniya !U İngiliz .. • mirde bu ağacın ismini ~ilen olma· 
O oldu? - Şu Edit denilen İngiliz aeğil mı•trr. - Ya karınız?. .. ne 'S' 

SeTimii kadındı.. mi? Zavallıyı hazan görüyorum. Ağaç dalı ve meyv~i zıraat ve-
- Rica ederim, dedim, o bed· Anlaşılan bi~~aç frank kazanmak ki.Jetine gönderilmittir. 

'--h b h tm ı· için kampanıl de çırçıplak dans 
Dil ttan a se eye ım . . . . . -o--

- Ne olduğundan haberiniz edıyor. Zazallı :~vru. K~zımır.ı t.a- Kars mebusları 
k , nrdığı günden ıtıbaren oyle hır ıu 

yo mu · k. 1 k" k 11 v b 
H kut etti ı.. ç 1 u anmaga aı· 

- ayır. l k d. Ah . 
Ö- k · t · musu- ladı Sarhoş u e ıyor ... azı· - grenme ıs emıyor · . 

m.Jz? 
CeTap vermediğimi görünce 

devam etti: 

zim onun yaptığı gibı halk karş111 
na çırçıplak çıkmak için insan sar 
hoş olmaz da ne yapar .. Ne acıklı 

Kars, 9 . (A.A.) - Mıntakanır 
zirai ve iktisadi vaziyetiyle yakın 
dan alakadar olan ve halkın r' 
lerini dinliyen mebm;Jarımız Mu· 
bittin paıa ve Baha Tali bey şehri 
mize gelmişlerdir. - Ah kadınlar: .. Zavallı dos· 

tum .... Eğer beni görmek ve be
nimle bir kağıt oyunu partisi yap
mak isterseniz akşamları yedider 
ıonra daima Satüren'deyim. 

haller, görüyorsunuz ya.. . 
Hakikaten ac?klı haller ... l,ıt· ===ıa:ıı::o=~========= 

tiklerim bende derman bırakma- rın onunla evlendiğim zaman biri 
mı§tı. Artık Edit'le karşı karııya çıkıp ta karımın Kampanilde çır
. ı · · · ' Hay•tı çıplak oynadıg~ ını söylerse ne o-ge menın manası var mı . -

Koltuğu altında şemsiyesi ol· 
a~u ıhalde uzaklaıbjrnı seyret-

mı bu kadar düıımüş bir kadının lur? .... 
haya.tile birle,tirebilir miyim? Ya . lD.ev.amı var) 

Urfa Halkevi musiki kolu 
Urfa (Hususi) - Urfa cenup musiki, spor, temsil ıuheleri çolr 

viliyetlerimizden eski bir şehirdir çalı§arak büyük muvaffakiyetltt 
Bir rok tarihi asarı kucaklıyan hı elde etmiştir. Musiki şubesinin~· 

'J U f h" • . bır sehir kıymetli tarih vakalarına da laturka kısmı r a mu ıtının 
:şahit olmuştur. cok türkülerini derlemiş ve tespit 

Mllli mücadelede, müdafaa yo· ;tmiştir. Urfanın bu ince havai•· 
lunda göstermi! olduğu kahra· rı büyük bir çalı,ma neticesinde el· 
manlık inkılap tarihimizde mühirr de edilmistir. Bu şubenin alafrarı· 
bir yer tutar. Urfa ilk görü§te pel ga kısmı halka haftanın muayyel' 
çorak görünün~ de muhitin tesira· günlerinde konserler ~inletmekte• 
tına göre, yapılmış olduğundan · dir. 

insanı bir kaç gün içinde kendisi Halkevi bandosu pek büyii1' 
ne bağlar. Binaların içi çok kulla· zahmetle: vücuda getirilmiı ohı1' 
nıtlıdırlar. Bir defa Urfa evinir bugün tekemmül etmİ§ bir vaziyet· 
tertibatını görmek mimari nokta: te bulunuyor. Halkevinde mün•• 
nazardan dikkate ~ayandır. Evle· sip fırsatlardan istifade edilerı~ 
rin dahili tertibatı çok ferah, çol· toplantılar yapılmakta ve müıah•• 
genİ§lir. Yapılar umumiyetle ta· beler tertip edilmektedir. Her h•f 
olduğu halde sokaklar hendesi u ta halka faydalı konferanslar .,,,. 
sullere göre tanzim edilmemiştiı rilmekte ve bu suretle halk ile t· 
ve pek dardır. Bu yüzden. şehrir vin münasebeti sıklattırılmakt•• 
bir ~ok semtlerine. mahalle arala· clı.r. HaUun1 ıı .. nu.YleClm: ~ .. 

nna otomobil ve araba · iş lemez · gösterdiği alakanın adeta huıı111• 
Son Zamanlarda hariçten dahilf yet ifade edecek kadar samimi bıf 

. b . ·ter· doğru büyük caddeler açılmağ <' cephesi vardır. Temııl şu e11 1 

B h · .. il lemı'st'ır. Temsı·ı edilen piyesi" başlanmıştır. u iş şe rı guze eş· 

tireceği gibi bugünkü boğunuk va· halk;n ruhunu okşam~kta ve b~ 
ziyetini de giderecektir. Yapıla yük alaka görmekted!r·. ~alk I 
taş olduğuna göre ~ehrin temizlik reisi Kazım Bey kıymeth bır ge 
işleri daha kolay olması lazım ge· tir. Elde ettiği bu muvaffakiyetf" 
lirken - belediyenin alikasızlı- dolayı cidden tebrike lıiyiktir. 

ğından - şehirde süprüntü yerle· Ömer Cem•I 
rine sık sık tesadüf olunur. 

Urfada yerli kıyafet yerli zev· 
1 

ke göredir. En bariz vasıflar si· ı 
yah şal.:ar. lacivert caket ve yelek 
açık renk kasket, kırmızı postal 
mai çoraptır. Münevver bir Urfa· 
lı pek sade ve kibar giyinmesini 
bilir. - Etraftan gelen köylüler be· 
yaz don, gömlek, sarı meşlahları 
ve kendilerine mahsus traşlariylc 
farkolunurlar. Köylülerin meşlah 
larına bürünerek kahvelerin basıl 
kubbeleri altında alçak iskemlele· 
üzerinde kahve ve nargile içtneler· 
çok garip görünür. 

Urfada muhit itibariyle bir kac 
lisan konutuluyor. Şehirde ikti· 
adi vazivet durgundur. Alış veri: 

yok dene.cek kadar az ve yiyece~ 
maddeleri çok ucuzdur. Büyük 
mağazalara tesadüf olunmuyor. 

Çarıı ve sokaklar canlı değil· 
dir. Urfaya misafir olanlar temi· 
bir otel ve gazino ihtiyacını du
yarlar. Çok güzel olan Balıklıgö' 
gazino ihtiyacını ancak ilkbaha, 
ve ;az aylarında temin eder ki he• 
iş sahibi semtin uzak olmasındar 
oraya gidip istirahat edemez. 

Urfa gençleri eğlentiyi çok se 
verler. Her evde bir tanbur, bi· 
ut, veya bir mandolin ve kemar 
vardır. Geceleri bağ evlerinder 
şarkı ve gazel sesleri yükselir. 

Urfa Halkevi Urfa gençlerin: 
muhtelif ~ubelerinde bir araycı 
toı>lamııtır. Halkevinin bilhassa 

----oı----

Define aranıyor .
1
, 

M t• Adana Andreya avrom• ,c 
ait olup Fedon Tahancının ik•" .. ,. 
ettiği evde bir çok eski eserler • r 

.,; "hb d"l ... ,,, mülü oldugu ı ar e ı meıı "'f,IP' 
ne ilk tedrisat müfettiti Sıtkı, Jif 
laki milliye müdürü Galip ve P" "' 

·· re~ 
komiseri Recai Beylerden rrı" ,,el' 
kep bir heyetin nezareti alt~,f' 
evde hafriyat~ başlan~iıt~r· ıe-": 
riya temamen ıkmal edılmıt 0 il'' 
makla beraber ihbar ediJdjİ ~,e 
vaktile gömülü bulunan bir e 

dır· l'astlanacağı umulmamakta ~,.· ,,, .. 
Ev sahipleri evde yapıld•I diı;t 

mandan bugüne kadar hiç ~;0de 
d'I rw· yapılmadığını ve ken ı e '"'d'" 

böyle gömülü bir a~rı •" i ol ' 
veyahut defineden haberler 
madığını söylemi~lerdir. 

--o-

Doktor Mitat SeY viı•· 
•) ..- e· Zonguldak (Hususı t ı;ı1 
'liYe pt· yetimiz Halk Fırkası ~1 c:JiJefl . e 

ti idare reisliğine tayın e briıt'ıı 
d 1e tıt• Mithat Bey İstanbul arı J•ıt''' 

1
, 

1 . "f . b•f t. o ge mış ve vazı esıne ffl>'" 
Yüksek fazifesinde ıııu•• 
magını temenni ederiz. 

-o- 1 le ı 
Bafrada ze ıe 0aıı ~ 

Bafra, 9 (A.A.) - rbe d0 · ~· 
saat 21,30 da şarktan g• rıi f/fC t' 

··ren • • bir saniye kadar ~u eclilll'İtt1'' 
detli bir zelzele hı•• 
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\'EMEK 
Birkaç 

Tarif 
li E~velce yazdığımız yemek ta
. flerı arasmda taskebabının pişi
~ltnesine ait bir tarif vardı. Bu 
aftaki yemek tarifleri arasında 

ela, Uts'Keöabma ait baska hir tarif n ~ 

k e retıiyoruz. Bu, alafranga tas· 
ebabıdır: 

Tas Kebabı 
Üç, dört büyük aoğan, ıyıce 

l'endelenecek, üç ka§ık iyi yağda 
~'~.renkte kızartılacak.. Buttan 
t'us.uk parçalara keıilmi9 koyun e
Q ili.Ye edilip, biber serpilecek. 

ll İuretle hazırlanan tas kebabı, 
t~ :Ya.Ya§ ateJte iki ıaat kadar pi
lıriJecek .. 

'it Suyunu çekerse, biraz 11cak su 
1 

Ve edilmesi icap eder. Et yumu
ktıa, tuzlanır ve bir çay kaJığr 
tltti süt kaymağı ilave edilip, bir 
dtkik- kaynadıktan sonra sofraya 
tttirilir. 

Zaher Turtası 
, 150 fl"am l'C"' :,c1enmit vanilya 
''~olataaı, bir 1.:-r 'ık su ile ıslatılıp 
~ltıte eritilecek . • Sonra ate9ten 
lt'tdi,.ilip iyice karıttırılac•.k. 15<:' Ylldızlardan Şarlotte Ander, P

1

IAJ !<•yafetil~ 
:~~ terey-iı, altı yumurta aarıaı: Kadınlar, dünyanın her tarafında en ziyade su sporuna .kar§ı alaka besli· 
li f ~anı ma.Kıne §ekeri ilave edi- yo'rla~. B'u ~9ıftli yıldttlar ıcla vardır. Rcsimoe k~ldugijntlz,,. ~nın~ış At~an 
l 

P, ~ekrar karıttırılmaya sıra ·ge- fflm 9JltM:'larıtt6m "iŞın'lotte Ancteı::; fe"kalAde mUkcitı'Meı ~~ Ken8lli, \fm· 
~ek. Buna vurulmus altı yumurli! diye kadar her yazı deniz kcnarmda geçirmiştir. Bu jıldız, kadının bedii spor· 
'k · · , la meşgul olması. taraftarıdrr ve yüzmeyi en ziyade bedii olan bir spor tarzı 
I• 1 ve 150 gram Amerikan unu ı· sayıyor. 
,,,,,, lazınıdll' ı 

1" • ııı1 1111uıııııı11111ııııııı 111 ııııııııı 111nıııııııı111ııııu1111111ııııı11111ıııııı11111111ıııııı1111ıııııııı11111ıt1ııı1111ıııırnıı11111ııııı1111111lfllllrı1111ınııı11111ııııı 
h Urla !'ormaaına kağıt konacak 
,:ırı~r içine doldurulacak, ve orta 
1 tılı fırında bir saat kadar pişiri· 
l'~ek. Fırından çıkardıktan son-' . " L' orutu)up \Uerine 150 gram ÇI· 
~ı-
l'j 'la Ye 150 gram makine ,eke-
tt~den hazırlanmış glasür dökUle· .. 

• . . " • :._ ' :M.- , ,. '• • . . 

Mikrop Geçiren Bir 
Haqvana Karşı ____ ..... ___ _.,,..._...._,,,_.._...,._ -------- - ----

Güzel yaz mevsiminin en can koymak için mütehaaaıs ve met· 
sıkıcı tarafı, tahta kurusu deni· bur doktorlardan Devevrin tecrü· 
len müz'iç kan emici hayvanın a· besini anlatalım. 
ya'klanmasıdır. Bunlardan kurtul· 

Bir. ailede iki erkek çocuktan, 
mak için, muhtelif mücadele u· iki kardetlen biri, verem hasta· 
sulleri ile uğra§ılıyor. Bir dere-- lığına uğruyor. Tedavi, faydasız 
ceye kadar kurtulmak mümkün o· kalıyor. Çocuk ölüyor .. Hemen 
luyor. Fakat, büsbütün değil... onun arkasından öteki çocuk da 

Tahta kurusu, bu müz'iç ·kan yatağa dütüyor. Aile, ötedenbe· 
emici hayvan, hastalık sirayet et· ri veremlileri olan bir aile olmadı· 
tiriJ noktasından hayli tehlikeli- ğı için, doktor, irs meselesi 
dir de. ihtimal çok ki!i bu ciheti mevzuu bahsolmadığı neticesine 

pek o kadar araştırmamış, bilmez. vanyor. Başka türlü sirayet ne· 
mühimsemez. Bu hayvan, bilhas· ticesinin de bu kadar çabuk görül· 
sa verem mikrobunu bir vücuttan mesini, ehemmiyetle tetkika mev
ba,ka bir vücuda nakil hususunda zu mahiyette sayıyor. Ölen çocu· 
mithi§ bir rol oynar. Onun ıçın ğun çama§ırlarının ve yatak ta· 
sayfiye yerlerinde, hele adalarda kımlarmm itinah dezenfekte edil
ev tutanlar, daha ziyade döşeli diğini, yalnız karyolarsının de

dayab ev yahut oda tutanlar, evi, zcnfekte edilmediğini, orada ka· 

odayı, eşyayı, yatak takımlarını 

iyice, fenni usule göre temizlet
meli dirler. Gerçi bunlar bir dere· 

lan tahta kurularının ikinci çocu· 
ğu ısırarak, birincisinden aldıkla· 
rı verem mikroplarını bu suretle 
geçirdiklerini te~bit ediyor. ceye kadar belediyenin kontrölü • 

ne tabi bulunuyorlarsa da, ayrıca 

ve doğrudan doğruya tamizlik 
yaptırmak, ihtiyatlı bereket et· 
mektir. Uğratmayı da, en ziyade 
tahta kurularını yok'etmek şeklin· 
de yapmalıdır. 

Tahta kurusunun bu 
tehlikesini izahh olarak 

Doktor Devevr, bir yaban do
muzu bularak, verem kam em· 
mi! tahta kurusunun kanmı do
muzun kanına 4fılamrş, aradan 
çok zaman geçmeden, domuz vc- I 
rem olmuttur. Dolayıaiyle, görü· 

yoldaki §Üniin isabetini bu tecrübe ile te·j 
ortaya yit etmiıtir. · 

I - V r .. 1.~~ J. 

Uqku Balı si 
Sıhhate Zarar Getirİneden 

Uyumak Yolunda Tedbir 
Sıhhate za_rar getirici şeyler, 

pek çoktur. Bunların bir kısmı, 
kendiliğinden hatıra gelir. İnsan . 
zararım hisseder. Bir kısmının za
rarlan da başkası tarafından söy
lenirse, öğrenilir ve bu arada ya
pılan şeylerden bazıları, o kadar 
ufak, tefek, ehemmiyetsiz görülür, 

1 .ki bunların sıhhate zarar getirici 
olmasına dudak bi.ikülür. 

Bazı tavsiyelere göre, uyumak 
bahsinde sıhhate zarar getirici gö 
rülen bir kaç Şeyi, buraya kayclc-
d1iyoruz: , 

Yatılacak odada tütün içmek 
.. batı yorganın altına sokup uyu
mak, sabahları uyandıktan sonra 
yatakta bir müddet de yarı uyanık 
halde kalmak, tavanı alçak ve u
fak odada yatmak, yatak odasın· 
da sulu gaz yakmak, çiçek bulun· 
durmak, çok eşya bulundurmak, 
yemeği yer yemez yatmak, soyun· 
madan, hele çorabı çıkannadar 
uykuya dalmak, gece uyumayıp ta 
gündüzleri uyku kestirmek, yaz ol· 
sun, kı' olsun yatak odasının kapı 
ve pencerelerini sabahtan akıam<ı 
kadar kapalı tutmak, hatta gecele· 
ri de kapı ve pencereleri bir kaç 
defa aç~p kapamağı ihmal etmek, 
kışın soba, mangal yakarak, yazın 
da pencere ·~~ bıralODıyarak sı 
cak ve havasız odada uyumak, el, 
ağız, ~yak yıkamadan yatağa gir· 
mek, bünyeye ve mevsimine naza· 
ran az ve çok uyumak, sabah1nT: 
çar!af, yorgan, döşek v.s. gibi ya .. 
tılacak yere ait şeyleri havalandır
madan toplamak, devşirmek, ya • 

hut olduğu gibi bırakmak, çok yu· 
mU§ak yatakta yatmağı tercih et· 
mek, yastık yastık üstüne koyup 

başı pek yüksekte tutarak sabah • 
lamak, yatarken odadaki aydınlığı 
söndürmemek. 

Bunlar, sıhhate zarar getirici 
şeyler olarak tespit olunmuştur. 
Hangilerini yapıyor, hangilerini 
~·apımyorsunuz? .. Bunların aksine 
riayet edenler yok değilse bile, 
her halde pek azdır. Halbuki, her
kesin sıhhati olan şekilleri tatbik 

etmesi kolaylıkla mümkündür. Şu 
halde en ziyade kolaylıkla tatbik 
edilebilecekleri yerine getinnek -
ten başlıyarak, yatıp uyumağa ait 
olan sıhhi tedbirler programına 

uygun harekete hemen geçebilir
siniz! 

Uyuyan Kadın 

~ Zerzevata Dair '-
Patatesleri bozulmaktan koru • 

mak için ne yapmalı? Şeribo is -
minde bir ~ran11z fen adamı, pa · 
tateıleri asid solforik katılmış bir 

miktar suya batırarak, bunları on 
saat kadar bu su içerisinde bırak · 
mak tavsiyeıinde bulunuyor. Bt· 
suretle patateslerin en küfle· 
yerlerde uzun ınüddet bırakılsc 

bile, hiç bozulmıyacağı temin olu· 
nuyor!. 

Patlıcanı iyice muhafaza etmek 

için yapılacak ıey nedir? Bir tav· 
siyeye göre, eğer patlıcan saplariy
le birlikte koparılarak hiç örselen· 
meden kömür tozu araaına konu~ 

lur ve üzeri iyice kapatılırsa, sene· 
sine kadar bozulmuyor, tazeliğini 
muhafaza ediyor. 

Mevsimindeyiz .. Tecrübe edi -
niz. Gelecek sene bu zamanlar ne· 
ticesini görürsünüz. Mevsimi gel· 
meden özliyerek çıkarıp ta Pİ!ir· 

• 1 
mezsenız ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Plljda Hot Bir Güneşlenme Manzarası 

.. 
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Dostlarımın kimi dağda, kimi 1 
bağda. Hepsi de yazlığa gittiler .. 

Dostlarım iyi insanlardır. iyi 
insanlardır ama, canımı sıkıyo~lar 

Ne zaman birine rugelsem, ba
na bulunduğu yerden bahsediyor. 

- Oturduğum otel (veya tut· 
tuğum kötk) harikulade. Bir man
zarası var görme.. (Sakın gele
yim deme! gibi bir §ey) Pokerde 
de bir taliim açıldı .. Sana acıyo
ruin, ne diye cehennem gibi lstan
bulda kaldın! 

Hemen hemen hepsinin söyle· 
dikleri söz hu. Canımı sıkıyorlar 
asabımı bozuyarlar, sinirlendiri • 
yorlar beni.. 

Onlar bunu hana söylerlerken 
ben susuyorum. Çünkü herhirine 
ayrı ayrı mukabele etmek güç .. 
lıte bugün, hepsine birden, toptan 

·cevap veriyorum. 
Baılıyorum. 
Bir kere ben lstanbulda deği

lim. 
Harikulade nefis bir sahilde -

yım. 

Denizler, dağlar geziyorum. 
Keçilerin çektiği bir e,ek ara· 

basına biniyorum. 

Sizler, sayfiyenize kendi oto
mobillerinizle gittiniz. Taksiye ve 
ya vapura binerseniz kendi para· 
mzla bindiniz. Oturduğunuz yer • 
de kendi paranızla oturuyor, gez· 
meğe kendi paranızla gidiyorsu · 

Pokerde öyle bir ıanaım var, k 

nu;en buraya trenle geldim. F ev· demeyin gitsin.. Bir haftada bir 
ka11ur'at bir hızla giden ekspre · milyon üç yüz bin kurut kazan· 

se bindim. Birinci mevkiin yumu· dım. 
tak kanepelerine kuruldum. Pa- Denizde balık olsa, balık da tu· 
ra vermedim. Çünkü bana pasc tacağım ama yok. Balığı balıkçı· 

r. larm tablasında görüyorum. Ço · 
verdi er. 

Trenden indiğim zaman beledi- ğu kokmuş .. 
ye müdürü beni kartıladı. Bir nu- Kuş avhyayım dedim. 
tuk söyledi. Şerefime mızıka çal· - Yoktur, dediler. 

Evet, avlanacak kuş da kaime\· 

dı."Mandabenial - Sabık mondi - mıf. Çünkü dev gibi bir kuş, bü -
yal,, palasa yerleştim. tün ötekileri yeyip yutuyormuş. 

Kapıdan girerken garıonlar. Dün bu dev gibi kutu gördüm. 
kızlar, kapıcilar, ahçılar, oda hiz- Baıımm üstünde dönüyordu. 
metçleri, iki yanlı sıralandılar. - Ne kuşu mu?. 

Hep bir ağızdan beni karııladı· Diyorsunuz?. Bütün bu yaz · 
}ar: dıklanm gibi: 

Buyrun Rıza beyefendi.. - ATMACA! .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Deniz bayramı 
Adaları güzelleştirme 

cemiyetinin hazırlıkları 
Adslan Güzelleıtinne Cemiyetin· 

den: 
t 7 • Aiuatos - 1934 Cuma ırünü, 

hem Adalara hem de memlelcetimiz
de su sporlanna rağbeti arttırmak 
makıadiyle, Heybeliadada bir Deniz 
Bayramı tertip edilmiıtir. 

Bu hususta Türkiye denizcilik fe
derasyonu, T. l. C. 1. .I.ıtanbul mı~~
ka11 merkez ve denizcıhk heyetlennın 
müzaherctleri temin edilecektir. 

Bütün amatörlere açık olan müsa

bakalar tonlardır: 

1) Yüzme, atlann. ve ıu topu: Sa· 
at 10 da haılıyacak ve Heybeliada 
plajı önünde, vücude getirilecek ( 50) 
metr,lilc bir yüzme havızı içinde muh· 
telif yaş 'H sınıflar ar1111nda yapıla • 
cnktır. 

2) Kürek: Saat 10,30 da baılıya• 
cak ve Türkiye denizcilik federasyonu 
taralındım !abu} olunan 4 lük ve 1 lik 
Gi!lforle ve yalnız hanımlar ve müp • 
tediler arasında yapılacaktır. Mesafe 
1200 metre. 

l) PADEL BOT: 11,30 da 1-tla· 
maüc füı:ere sahibi 1;ld'l1kları amatörler 
arasınıla o!aca1'h:-. 

-!) Y?::L~N: i5 le bqlıyacak '" 
rm:J..Jo!;f nm'f'la:- :\namda olacaldrr. 

Y•rı' vatı!.•!•mnın nnkli ııahiplm-

Zonguldakta iş yerleri 
teftiş ediliyor 

Zonguldak, 9 (A.A.- Sıhhiye 

müsteıarı doktor Hüsamettin Be

yin refakatinde bulunan sicil · u· 
mum müdürü doktor Zihni Süley· 

man Bey amele yerlerini tetkike 

devam ederek dün lş Bankası o

caklarında 1800 metreye inmiş ve 

işçileri madende çahtırken tetkilf 

etmittir. 

Tepebatı Belediye Babçninde 

ŞEHiR TiYATROSU 
San,atklrları tarafından 

Cuma günü 
ak tamı 

saat 21 de 

Lüküs 
Hayat 

3 Perd~ 

" foııı•ut ltl .. i41ni 
SıhirTi&jatrasu 

'""'111""" 

lllıuıı'ı 111111111 il 
Yazan : Ekrem Reııt 
Besteleyen : Cemal Reıit 

Havalar yaimurlu olduğu takdirde 
temsiller kıtlık sahnede verilect-ktir. 

l Jd6,.1er-:kİüpler ~dek; ...;.tör· 

1 
lerin 14 Ağustos akıamına kadar Bü

: yükada'da Fırka binasında cemiyeti -
ne aittir. mize veya müsabakalar baı hakemi 

Müsahalre.lan:nfDl ittink ~ece«c ı lıtanbul su ıporlan klübü birinci re-

s.o~ :1.06 
ıcı. 15 19.15 
430 .. 80 
ıuo U.19 
16.11 16.11 
19.15 19,15 
ıı.oo ~o 59 
3.09 :uı 

ltl"i 216 
150 149 

ii46 Kh7.. BUOA PEŞTE 650 m. 
21,l:S Salz:burgtan naklen Filarmonik 

ı;,mser (Bnıno VaJt4-~ln 1dareslnde). ıs Ha· 
l<'rlcr. 2S,%0 Slıran mnılklıl. 24,10 kon· 

19l Kh7.. Dt-utachland!('ndcr 157l m. 
21,13 Ağuııtoaa bir bak111. 22,15 Buda· 

pı·~tf'den ıılgan muılklııl. %S Haberler. 
!!s.1.; T'!!~. 

2SO Khz:. LlİKSEMBURG lSO-l m. 

ı•r.ıemcnk akpmı. 21,20 Piyano muıl· 

kiııl. 21,35 Musahabe. 21,40 Piyanonun de· 

,,·a.nıı. 22 Keman konseri. ı2;s:5 Hafif or 
kestra kon!Klrl. 

10Sl Khz:. KÖNIOSBERG 291 m. 
:u,ıo Akfa.m kon11eri. 22 Başkalarmm 

!:;OCUklan lıllmll ndyo pt-yeet. 

28,SO Neşen musiki. 
6.;8 , ·tvAXA 607 m. 
21,l:S 1''il!rmonlk konser. 22,l:S Akşam 

konseri. 2S,SO Son haberler. 2S,50 Ak,am 
kon~rlnln devamı. 2.J,SO Dımı muıılklııl. 

- BORSA 
( Hiz:ılannda yıldız ısareti olanlar üzer· 
lerinde 9 A~usıosda muamele görcoler
dir.J Raı<amlar kapanış fiatlanm ~österir. 

ı • Lo''" nu~~~ (~:.:~> "· -i 
* "evyorlı 1'25. - • Mı'.lrlı 17, -
* Parls 170. - * Berlln 4lJ, -
• Mlltao 216, - • \'usovı 'l3, so 
* Brütsel 117, - * Budıpesıe ~6. -
* Atlna 94, :-o • Bütreş ~o. -
• Cennrı 823. - • Betrm ~r. -
• sorya ?4, •• * Yohhamı 34, -

* Amıterdım 84. - * Altın 9!3, -

• Prıg 96. - * Mecidiye ll6, ~o 

• ~tnlıho'm 31. - • Rnlınot !40. -

• l.ondrı 
• Nevyork 
• Puls 
• 1\111.loo 

633.- • Stolıhlm 

Q.79:"750 • \'lyını 
12.06 • Madrlı 
9.2675 • Berllo 

4 '6' 
s.8n 
2,!J4J4 

* Rriitseı 3.386:\ • Varşon 4,'20 ; 
• Atlna. 834125 • Badapeşte 3.9889 
* Cnevre 9.437; • Bülıres • 79,4625 
• Soryı 64,77 • nelgraı 35.13 
• Amstcrdam ı. t7.56 • 'r'olıohamı '.?.6tı 
• Prı~ 19.1437 Mostovı lO~ iS 

ES~ A ,.;- --=1 
it B11ılıuı n.- rertos 

·* .Anadolu 27.00 ~ ~· ımento 11 
1 Reji - 00 Onyon Değ 

!ilr. llıynve 1 ~.~o ~arlr De!. 
Merkez Baukası ~~.- Balya 
U. Sigorta -.00 Şule m. ecza 
llomonıı 13,SO l"elefon 

• t933Ttirlı Bor.I 28.45 Elektrik 
• • • il 27,60 Tram\'IV 

· • • " - 111 27.110 Kıhtım 
lstllırlııl.>ahlll l 9•.5o • AHdolu 1 
Ergani lstltraı.ı ~6.25 Anadolu 11 

19!8 Mü A. - ,00 Anadolu 111 
Rıldlt. -.oo • Ml•essll ~ 

·-,ııo 1 

11.95 
-.oo 
-.oo 
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is vekili Ekrem Rüıtü Beye müraca • 
atle kaydolunmalan rica olunur. Bu 
tarihe kadar kaydolunmıyanlann son· 
radan müracaatleri kabul olunmıya • 
caktır. 

SaarbrUcken 
Sarre havzası Almanya ile 

Fransa aruına 11kıtmıı küçük bir 
arazidir. Fakat 823.000 nüfusu ve 
16 milyar ton maden kömürü var· 
dır. Burası 1935 senesinde Hitleı 
lehine veya aleyhine rey verecek· 
tir. Verilecek reylerin neticesi 
Avrupada erken mi, yoksa geç m: 
harp çıkacağı meselesine çok te · 
sir edecektir. 

Reyler Hitler lehine çıkarsa 

harp olmıyacaktır. Hitler aleyhim 
çıkarsa o zaman Sarre havzası 

muhtemel harp sebepleri sırasına 
katılabilecektir. Sarr havzasının 
merkezi olan Saarbrüc.kendek: 
hissiyata ve vaziyete bakılacak o· 
lursa reylerin yüzde doksanı Hit· 

ler lehine çıkması muhtemeldir 
Fakat yalnız asıl intihap meseles· 
değil, intihabat için yapılan pro 
paganda ıekli de tehlikeli olabi· 
lir. 

Bu propaganda ba§lamı§tır. 

Ş41hrin büyük caddesindeki bir e· 
vin cephesinde koskoca bir kan • 
calı aaliD aancaiı dalııalanıyor. O 
evin bir penceresinde Hitlerin bü· 
yük bir resmi sarkılı duruyor. Ci· 
vardaki bir kitapçının camekanın· 
da bir kitabın kabı üzerinde Hit· 
ler, bir iblis şeklinde gösteriliyor 
Milli sosyalist kütlesine mensup a· 
laylar mukabil tarafın alaylariyle 
karşılaşbkça korkunç bakışlar te· 
ati ediyorlar. 

Milli ıosyaliıtler rakiplerini 
hain telakki ediyorlar. Bunlar d: 
milli sosyalistlere hayvanlar di· 
yorlar. Tarafeyn daha bugünder. 
biribirlerine girmeğe hazırdırlar 
lntih~p günü ise biribirlerini, öl
düreceklerine fÜphe yoktur. Mu
katele batlarsa Fransız askerleri 
intizamı mu haf aza etmek için Sa· 
rre mıntakasına celbedilebilirler. 
Şayet Fransız askerleri gelirlerse 
Fran11z askerleri silah kullanmı· 
ya mecbur olurlarsa, o zaman A' 
manlar ne yapacaklardır?. Avru 
pada bugün endişe içinde bulu
nan insanlar içinde en ziyade en· 
diıeli olanlar Sarre havzası me· 
murlarıdır. 

Sarre meselesi bir Alman · 
Fransız meselesi olmıı.ktan çıkmıt· 
tır. ihtilafın münhasıran dahili bir 
Alman meselesi olduğunu anla· 
mak için oraya kadar bir seyaha' 
yapmak lazımdır. Bu ihtilaf Hit· 
ler etrafında dönüyor. Versar 
muahedesini yaratanlar bir Bit 
ler türeyeceğini hatırlarına bile 
getirmemitlerdi. Versay muahe • 
desinin Sarre havzasına ait olar 
maddeleri tanzim edilirken bu 
günkü Hitler Münihte siyasi faa· 
liyeti için tutunacak bir nokta a 
rıyan sabık bir bqçavuştu. 

Onun için Versay muahedeain= 
yaratanlar, Almanya timali Fran· 
sadaki madenleri tahrip ettiği i · 
çin buna mukbil Sarre havzaım 
daki madenleri Fransaya terket· 

melidir, kaydını muahedeye ili ' 
ve ediyorlardı. Sarre havzalı 00 

beş sene için Almanlıktan çıl<•' 
cakb. Fransa ile Sarre araııııd• 
gümrük ve sikke ittihad~ olac.ııt' 
Sarre Milletler Cemiyeti tarafııı' 
dan tayin edilecek bir konıi•1°0 

tarafından idare olunacaktı. Ort' 
daki madenler 300.000.000 altı!' 
mark kıymetinde AlmanyaJ1ı1' 
Fransaya vereceği tamzinata d•' 

•kteO hil ·olacaktı. On beş sene geç.tı r 
sonra Sarre ahalisi hangi tar•. 
istediklerine dair rey vermeğe t•' 
bi tutulacaklardı. Şayet Alma11~ 
lehine rey verirlerse, Fransa S• 
madenlerini bir Alman, bir frfl' 
sız ve bir bitaraf miitehaasıs tar• 
fından tayin edilecek fiat nıul<• 
bilinde Almanyaya satacaktı. , 

Yenay muahedesinin akti e•~ 
smda Sarre mmtakasında ya~ 
ve bugün yirmi yaşını ikmal el 
miş olanlara üç sual sorulacalcl' 
"Sarre havzasının bugünk:.:. ,,al 
yette kalması, Milletler Cem~~ 
tarafından idare edilmesi.n~ I 
Fransa ile gümrük ittihadı ıçtl1 

• . ? 
yP.şamasını ıslıyor musun .. ,, .,f 

"Sarre mıntakasmm Fran J 
ilhakını istiyor musun?,, "5 .
mıntakasının Almanyaya iade 
• • ? 
ıstı yor musun .. ,, . d• 

Sarre mıntakasmda bu şekılıt' 
bir intihap yapılması 1933 ,e ·:« 

S"tll' 
sine kadar mukarrerdi. " . 
Sarre havalisinde belki seki:ı .b~ 
kadar Fransız maden amele!'•dl 
tek tük Fransı ailesi ,,ar el 
Kullanılan yegane J:san alr.ı11~ 
dır. il r ey uns.aa almanıır• . 

lilet eder. Otomobille on d•J 
uzağa giderseniz, otellerde ttJ / 
do ve şarap ikram ediliyor. Si 
rada ise dana kızartması ve 

c.riliyor. Fransa ile Almanf.• 
c-rası bir adım uzak olmakla,~ 
raber, arada Romen kavrJ / 
~rmen kavmi arasında pek 
ir mesafe vardır. 'f' 

1933 ser.esi kanunusanis~J~ 
dar halkın yüzde 95 inin Al-; bl 
lehine rey vereceğine kat'i ~,I 
kikat nazariyle abkılıyordu~ 
sa bunu biliyordu. Sarre ha j/, 
m ,....,.t. ı:- ..... ~de- ... ;;:,..: bel' .. i' 
yordu. 1930 senesinde Ster'..I 
M. Bri~nd'ı Sarre hav~~. 
vazgeçırtmeğe muvaffak f-' et 

gib~~di. Fakat Streseman "e~i· fİ~ 
ti. Uç sene sonra Hitler gel y.< 
anda, yüzde yüz Alman o~ıt~e 
re halkı bir Hitler hattı 

1
, 

ikiye ayrıldı. ~,. Jı', 
Bugün Sarre'ın Fran,ş 1,.ıı~ i 

ması için mühim bir prO~ lfl.'sı 
yapılmıyor. Fakat binle~1etiıt', 
Sarre'ın Milletler C~P'it' prO , 
idaresi altında kalması 1~ prof"sı 
pagancla yapıyorlar. sıı ,.ıııı' sı 

S re 1,. 
gandayı yapanlar, ar ,el' 0 1·sı ··re ~· 
olursa bundan zarar go .. tede ·ıe' 
Sosyal - demokrtlar, rsı;,_tıtl~~,.ı· 
katolikler, komünistler, ""el l 

· l ·d· H"tl cJell e · ;ıve saır crı ır. ı er ıı ıÇ ,.sı· 

kın yüzde doksanı Al~; de f:ıet1 
verecekti. Bunlar buguvere'e ~·' 
sayı kale almıyorla.r. e ııe ~re~j· 
reyler Hit!er aleyhın ·yel• 

Cefl'' 
z olursa Milletle• ktır· 

ne o kadar çok olaca••ıı'l' ••'' 
(1'8 

---- JıJ ---o-- ·ı yo ·f 
Siirtte otomob• Jı ;Je 5~ 

f:rtJ ı;1 
Siirt, 9 (A.A.) ~·ı yolıı ~' •' 

nak arasında otoın°. 1 yıa"1 
gahı tespit edilıniştır· 

caktır· 
meliyata ba§lana 



gr 

Bugünkü koşularda . 
hangi atlar kazanacak ?. 

Büyük Yüzme Müsabakamız 
bugün Modada ya:n!ıyor 

At 11ntlannın üçüncüıü bu
~ 1apılıyor. Bundan evvelki ko

rda "V AKIT,, tahminlerinde 
~ bir iıabet görülmüttü. Bugün 

Yazımızda okuyucularımıza ko 

1 ~ llleydamnda göreceğimiz atla· 

0. kabiliyeti hakkında az çok 

1
1~ fikir verecek ve bugünkü ko -

b; ·~ Üzerindeki tahminlerimizj 
~ dıreceğiz. 

• • • 
bi .Bugün yapılacak kotulardan 
d rınciıi ıatıt :koıusudur. Üç ve 
ti~!'- YUka.rı yattaki haliı kan ln
t.f ız at ve kısrakl~'°a mahsustur. 
) '&afeıi 2100 metre olan bu ko§u 
ı·' (S.lvator) (Sifra) (Casbada· 
ıa) (O (C' depaıt), • (Bayard), 

!et 0tık), (Tady Tag) adlı 7 at ve 
,•rak İftirak edecektir. Bu koıu
(r-_tanıı en fazla olan fÜpheıiz 
~hadalia)dır. Fakat (Bayard) 
'kotuya koımak için girerse ne
t.. altüıt olur. (Sifra) (Salvo
~ (Odepaıt) için bugünkü ko· 

il hemen hiç şansı yok gibidir. 
<t.koıu (Casba dalia), . (Conk), 
~ dy Tağ) araıında geçecektir. 

_. Conk lzmir koıularındaki kuv • 
İs~tini bulabilseydi (Cıuıba dalia) 

•n ha, belası olabilird. 

1KlNCI KOŞU 
J.İandikaptır. Dart vt! Raha yu

~rı yattaki yerli yarımkan arap 
~halis kan arap at ve kısrakla~· 
d• hıuıtur. Meıafesi 2200 metre · 
ır. 

~Bu kotuda (Serdar) 62,5 (Al 
Sar.it) 59,5, (Sada) 59, (Mesut) 
(~ .. (~byan) 55, (Ceylan) 51, 
~il.;uk Sada) 50, (B. Ceylan) 50 

ıle koıacaktır. 
~ Pt1eınleketteki arap atlarının 
' en en temizi, en kuvvetlisi O· 

~it (Serdar) m bu koıuda §anır 
~, 'le ~dır-. Geçen hafta kilo kilo
~~tutklan halde (Al Dervit) 
-~Ofu müıfdetince (Serdar)~ 
~,. . ıt ve sıkı bir fırtına ge · 
&ti101 •ttı. Bu hafta (Al Dervit) 3 
t~ bir avantaj ile (Serdar) ı 
~, ktir. 

'~ lcotuda (Al Dervit) in hak· 
lir, (t .. (~üçük Sada) gelecek . 
"-ta llçuk Sada) 50 kilo ile ko· 
' ı:_ Meınleketteki arap atları· 
\i; ~~n hiçbiriıi 2200 meh'elik 
~ ı::d~ (Küçük Sada) ya 10 

' ( ~ı~p veremez. Yarınki 
(S..:.. ICuçuk Sada) (Al Dervi§) 
,~), Ve (Sada) arasında ge-

.,_ ır. 
ı... ·~leket• · · · · · ~~ unızıq en ıyı yarım· 

"- ita an olan (Sada) artık 
~ li tıal&rını koıuyor zannında
~1'e ~ ohtıadığı zunan rakip

' l'eıi~ • 15 kilo kadar handi
~I 'tt.hilecek kudrette olan ub 
~11\a: d 11 Yarın bir it beklemek. 

\ a •afdillik olur. 

t'i ~~ • u ••• ııW" 
ilde ıı_ Ve Bahri Muhit ıahille

L ~va, niıbeten mutedildir. 
:"T)et R. 

1 
_ 

' ._ bG .. uıya ıporcuııarımız 
1d1 Ylik bir kabul resmi 't . \..! ,~... he . 

~ııııınıınrınci ıayrfamızdadrr. 
h~ıı111111ıııııııııı11111111ıııııııııı1111111ıııııt 

ÜÇÜNCÜ KOŞU 

3 ve daha yukarı yaıtaki yeri i 
yarımkan lngiliz at ve kısraklara 
mahıuıtur. Meıafeıi 1600 metre • 
dir. Bu koıuya (Yıldırım) (Gül), 
(103 Ceylan), (Nona) (Süha) 
(Küçük Klas), (Semir) (Yaman) 
(Ceylan) (Rüçhan) (Lelten) ad· 
lı 11 at ve k11rak İ§lİrak etmekte· 
dir. 

--
Müsabakalarımız bilhassa müsabıkların sa~sı itibarile 
memleketimizde az görülen bir spor had•sesi teşkil ediyor 

V AKIT bütün yüzücülere muvaffakıyet diliyor 

Kotunun Favoriıi (Yıldırım) 
dır. Yarın (Yıldırım) sıkı bir im
tihan geçirecektir. Şimdiye kadar 
koıtuğu koıularda hep kanının 

ve idmanının üstünlüğü ile kotan 
(Yıldırım) zannederim ki yarın 

mağlubiyeti tatmua bile dudakla
rını bulaıtıracaktır. Çünkü kotu • 
da (103 Ceylan), (Suha)1, (Klas) 
gibi acı biberler var. Bunlar 1000 
1200 metre Yıldırımın rahatça 
önden kaçmaıma meydan vermİ· 
yeceklerdir. 

MUaabakamızın yapllaca§ı Moda yUzme havuzundan blrkaCj görUnUt 
"VAKiT" genç;iği denizcilife teı· Mottl, Gerlinde Zen<ter, Villy Marn- Saim, Torna, Agah, Memduh, Fuat. 

vik yolunda her yıl tertip ettiii yüz. bury, Amaldo Ralesime, Bülent Ferit, Emin, Cemal, Faik, Hayri, Selami, 
me müaabakalanndan birisini de bu • Leyla Sait, Gerheldc Kessler, Mary Hikmet Cemal, Fahri, Osman Nuri, 
gün Modadaki yüzme havuzunda, aa- Crane, Otta Gangelberger, Georg (Orta. K. S.) İbrahim, Orhan, İsma-

Arkadan (Nona) ve (Selten) 
iyi bir zamanda hücum ederıe 

Y ıldmmın geçilmek ihtimali ço • 
ğahr. Bu kotuda (Semir) dahi ko
tacak. Sağlam olduğu zamanlar· 
da kısa meıafelerde Yıldırıma 

çok sert bir ceviz tesiri yapan hu 
güzel at yarın bir İ! çıkaramıya • 

l&hiyet ve bilai aahibidi bir hakem he • Birkoff, Aloıi. Roothca Busch, Erika il, Osman, Bekir, Nusret, Mazhar, 
yeti önünde yapıyor. Geçen yıllarda Buıceh, Fikret Musa Beyler ve Ha- Necdet, İlhan, Necati, Nejat, Metin 
olduiu gibi hu yıl da müsabakamız nrmlar.. (İ. S. K.), Hayri, Hikmet, Halit. Fet-
bizi çok aevindiren bir alaka ve rai· Difer klüp)erden ve hariçten: hi Kaya, Adnan, Kenan, Şemsettin, 
betle karıılanmııtır. Hikmet, Jozef (Hasköy) Ekrem, Sadi, Şefik, İskender (İ. S. K.) İlhan, 

Hatta yazılanlar, seçen yıllardaki- Tarik, İsmail Hakkı, Mustafa (G.S.) Ahmet, Cihat, Semih, Oğuz. Celal, 
Jeri aıbğı ve müaabakalan bir günde Ertugrul, Kadri, Mümin, Sabahattin. Nusrat, M. Ali, Orhan (G. S.) Bey _ 
bitirememek enditesi, bat cösterdiği (Ortaköy Spor yurı:lu) Necdet (Bey- ler ve Hanımlar. 

caktır. 

u ....... p--~~.Jl,1~, 
(Selten), (Nona) arasında geçe· 

cektir diyebiliriz. 
DÖRDÜNCÜ KOŞU 

Handikaptır. Üç ve daha yuka
rı ya§taki haliskan İngiliz at ve 
kısraklara mahsustur. Measfesi 
·2200 metredir. 

(Bekar), (Barcı) (Piper) ad
lı üç at birincilik için boiu!&cak
lardır. n fazla kilo ile ko§masına 
rağmen tanıı en fazla olan (Be · 
kardır) ikincilik (Piper) in ola · 
caktır. 

BEŞİNCi KOŞU 

için yazılma itini iki gün evvel bitir· koz) Bahaettin (Beşiktaş), Turgut, 
ıneğe mecbur olduk. Ve bu suretle Bülent, Necmettin, Burhan, Saim, Si-
hir çok ıençlerin de müracaatlerini mon, Vecihe, Selma Tuli, Samahat, 

laıl.IMa::ı=m... ~i";a!.1!~;. Loli, Oaman Cem (Sumer ldübü) 
.. Rıdvan, Kemal, Aptullah, (Ş. Ş. K.) 

ıayıaı üç yüzü seçmİf bulunuyor. Bu Yusuf, Feyzi (G.S.) Zeki, Ahmet, Er-
üç yüz gencin mühim bir kısmını tuğrul, İhsan, Arif (Ortaköy Spor) 
memleketin muhtelif klüplerine yazı- Nusret. Cihat Lutfi, Fethi (F. B.) 
lı olanlar teşkil ediyor. Bu gençlerin İsmail Necati (O. K. S.) Turhan (İz-
arasında Türkiye rekortmenleri de ol- mir Altay) Jak (Beykoz) Tevfik. 
duğu için "Yakıt" buıünkü müsabaka· Kenan, Mehmet Nuri (İzmir K. S. 
lannda yeni rekorlar kazanılmasını K.) İsmail, Dimo, Ravadya, Cemal, 
da ummaktadır. Beklediğimiz tabak • Alsafrana (F. B.) Haydar, AJi. Voti-
kuk ederse her ıeyden evvel memle • kas, Necdet, Muvaffak, Jan Smolik, 
ket aporu namına aevineceğiz. Şemsettin Beyler ve Hanımlar. 

Dünkü aayımızda müsabakalara BUyUkler kısmı \ 
yazılırken fotoiraflarını verenlerin Güzin, Nihat (Beykoz) Nüzhet, 
resimlerini neıretıniıtik. Bugün de (F b h ) N.k Ag"'h Mehmet ener a çc ı o, • . 
yazılanlann isimilerini veriyoruz. Ali (Beykoz), Selahattin (İzmir K. 
çocuklar kısmındaki muh· s. K.) Dursun (Darüşpfaka) Muzaf-

telif mUaabakalar i~ln fer, Nezihi, (Beşiktaş) Kenan. Aram, 
yazılanlar Kamiran Kamil (Ateş - Güneş) Mu-

t. S. K. KtübUnden: alla, Muzaffer, Fuat, Nusret, Feyzi, 
Hedviı Bodner, Hilde Bodner, Fa· (G. S.) Faik, Hayri, Hikmet. İhsan, 

himan İhsan, Şinasi, Bahaettin, Bo- (Ortaköy spor) Halit, Jak. Dursun, 
rothea Busch, Erika Busch, Fazilet Aram, Nusret, Vahan. Demir Ali (İz-
Sadettin, Mahmut, Şinasi, Necdet, mir K. S. K.) Sadi, İzzet, Ömer (Bcy-
Vehap Halim, Billent Halim, Ömer koz) Muzaffer, Emin, Muvaffak, Jak, 
Hamit, Dumrul Rahmi, Rolf Heuser. Kenan, Orhan Mekin. Fuat, Cihat, Ce-
Fahiman İhsan, Kantorovitch, Ludvig Kenan, Orhan, Akkin, Fuat, Cihat, Ce-
Mottl, Arthur Oberosler, Mörth, Fik- mal Faik, Selami (Orta. K. S.) Ferit 
ret Hüsnü, Gottfried Kessler, Fuat. (Vefa) Salim, (F. B.) . Maksut Meh-
Bclkis, Fikret. Hüsnü, İman, Bedaet, met Ali, Ali, Orhan, Ferdi, Cem~. 
Jale Hüsnü, Jale Hacı Bekir, Arsula Osman Rebi, Emin Nurettin, Hullısi, 

Dohensen, Hamiyet Behçet, Elizabet Cihat Lutfi, İsmail Hakkı. Mustafa 

Bayrak yaratı 
Beykoz, OrtakQy spor, Fenerbah

se klüpleri ... 

G•zetedlar •r•aında 
Osman Cemal, Ali (Vakit) Arslan 

Tufan (Cümhuriyet) Salim (A. ı 

Şükrü Beyler. 

50Metre mUtekaltler (Erkek) 
Ekrem Rüştü, Galip Mazhar 

Besim, Hilmi (İ. S. K.) Beyler .. 

Otuz yatından yukarı 
Hanımlar 

Frau Bodner, Lctta Asım Turgut 
Frau t. Busch .. 

Su topu mUsabakası 
Beykoz, Fenerbahçe, (İ. S. K .) 

Galatasary takımları .. 

KaramUrael idmancıları 
Kocaeli nuntakaaından Karamül • 

aelin değerli yÜzücüleri de geçen yıl 

olduğu gibi (VAKİT) müaabakaları· 
na girmek Üze~ bugün bilhaua reia
leri Salahattin Beyler beraber ıehri • 
mize geleceklerdir. Gelecek yüzücü • 
ler araaında Türkiye birinci, ve ikin • 
cileri vardır, iaimleri ıunlardır: 

Ali Haydar, lamail, Yuauf Kenan 
Ihsan, Mehmet Sa!ahattin Beyler. 

Yüzücülere talimat 
Müsabakalara bugün tam aut on 

üçte baılanacakttr. Fakat miiaabaka· 
lara girecek yüzücülerin değerli dok-

(Llltten ayıfayı çe\•lrlnlz) 

4 ve daha yukarı yaıtaki yerli 
yarımkan arap, haliıkan arap, at 
ve kısrklara mahıuıtur. Mesafesi 
1800 metredir. Bu kofuya (Ceylar 
Yekta) (Al Dervit) (Ubeyyan), 
(Serdar), (Vezir), (Mes'ut) 
(Mebruke) (Leyli) adlı 8 at ve 
kısrak iıtirak edecektir. Burada 
dahi koıu (Al Dervit) ile (Ser
dar) arasında geçecektir. Yalnız 
bu kotuda (Ubeyyan) (Al Dervi
tin) (Mebruke) (Meı'udun) he · 
aabma koıuyu götüreceklerinden. 
bütün ko§ularında önden kaçtığı 

takdirde güzel koıular çıkaran... - - - - "rUZME PROGRAMI - - - -" 
(Serdar) için oldukça ıanssızlık (Çocuklar kısmı) 
amili olacaklardır. (Ceylan Yek- ı - 60 metre (Cro\·l • Styl) ız Y•tına 
ta) çok çabuk bir attır. Buna biı kadar kız ç«ukl&rı için 

• • • A b k 2- 60 metre (Orovl • Styl) 12 yq~ 
de (Vezır) ı ılave edersek, U 0 · kadar erkek çocuklar için 

§Uya alet koıuıu adını verebiliriz 3 - so metre (Serbest) ız • 1' yaımda 
Bakalım bu kadar barut içer · kızlar tçln 

• 4 - 60 metre (~rbeıt) lZ • 14 yaımda 
sinde hedefe en evvel varan kım erkekler ıçın 
olacaktır. Ben yarın (Serdar) ile 5 - ıoo metre <Serbeıt) H • 16 yaflD 

(Al Dervi§) in burun buruna Po· 6 _ ~~.:,': (Serbeıt) u. 18 yqmda 

todan geçeceklerini ve arkaların • erkekler için 

dan gene b~run buruna olmak 7 - ıoo metre (Serbeıt) 18 • ıs yqmda 
. M d kızlar ıçın 

Jarliyle (Ubeyyan) ıle eıu un 8 _ ıoo metre (Serbeıt) 18 - ıı yqm-

geleceğini tahmin ediyorum. da erkekler için 

Ç"f bah' "k" • dördünci5 9 - 60 metre (Kurbafalama) 1% • 14 ,... ı te ıs ı mcı ve da kıllar kin 

kotular ara11ndadır. (Bekir) (Al ıo - !:'metre (&urba~) H • H ya 

Derviş) oynamak en doğru hare · tmda erkekler lı;ln 
f f - 100 metre (Kurbafalama) H • 16 

12 - 60 metre (Kurbaplama - Styl) 12 
)'&flD& kadar kız çocuklar ilı;ln 

13 - 60 metre (Kurbatalama - StylJ 1% 
:vatma kadar erkek çocuklar için 

14 - 100 metre (Kurbağalama) 1' - 18 
yqmda erkekler için 

f 5 - 100 metre (KurJıatalama) 16 • 18 
y&tmda kızlar için 

16 - 100 metre (Kurba~) 18 • H 
ı 

,..,mda erkekler için 
Dikkat: Y ukardaki müaabalralara 

mmtaka seçmelerine veya müaabaka • 
lanna sirmit olanlar iıtirak edemez • 
ler. 

(Büyükler kısmı) 
ı 7 - 100 metre (Serbest) erkekler lı;ln 

18 - 100 metre (Serbest) hanımlar için 
19 - 100 metre {Sırt üato) erkekler için 
20 - too metre (Kurbap!ama) crkekleı 

için 
21 - %00 metre (Kurbafalama) liannnlaı 

22 _ 200 metre (Serbeılt) erkekler lçln 

23 _ tOO metre (Muka,·emet) erkekle.ı 

lı;ln 

24 
_ Bayrak yanıı ,200Xt {IUUpler ara· 

11111da) 
25 - Bayrak yantı 200X4ı (Hanımlar a

namda) 

26 - 60 metre {Serbest) ıazetecller ara 
amda 

27 - 60 metre (Kurbağalama) 35 yaım· 
dan yukan mütekait sporcu erkek
ler araamda 

28 - 50 metre (Kurbatalama) 33 yaom· 
dan yukan hanımlar arumda 

29 - Atlamalar (Tramplen: S medıarl, 
2 lhtlyaı1) 

30 - Atlamalar {Kule: t mecbuı1, 1 lh 
Uyart) 

3 f - A ttamalv (Bannntv arumda) 
32 _ Su topa müa&Jıakuı (KJUpler ara· 

9Plda 

Sar1 •lyahh 
kettir. yaımda kldar için 
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için 33 - Va~lı direk (Serbut) 



i-la6sbuf.glar Avllstur.ya 
tahtına hazırlanıyorlar! 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentahğı 
Liman han, 1 elefon : 22925 

_.- {Bq ~arı ı ıncl ~yıtada> \ ıında kend\sini muhafaza için ter- •------------

"-İtalyanın bu kadar ani oıa- tibat yapılmasını kabul etmi,tir. Trabzon Yolu 
rak hududa: uke~ göndermiş ol- Muhafızlar, 24 kiti den ibaret ola-
ma11, Avusturyayı, şüphesiz bir ec- caktır. Sekizer, sekizer nöbete T A R J Vapuru 
nebi iıtiliıından kurtarmııtır.,, geçecek olan muhafızlar. impara- 12 Ağustos 

Kope~h~g, 9 (A.A.) _ Reuter torun sabık ıilahendaz zahitlerin- Pazar gunü ıaat 20 de Ga 
d k t l'k t I b 1 d 'l lata rıhtımından kalkacak. Gidi• 1 

ajan11nın bildirdiğine .göre, Arıi- en ve a o ı a e e er en seçı - y 

dük Otto de Habsbourg, otomobil- mittir. te: Zonguldak, lnebolu, Ayancık 
D. h b il Samsun, Ünye, Ordu, Gireaun, Ti· 

le buraya' gelmiıtir. ·Kont Polave- ıvanı ar e ver en 
ıinı iımi altında seyahat etmekt.e 

zabıta mem urlarl rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 

V . (AA ) o· h Dönütte bunlara ilaveten Of ve 
olan ArıiClük, bugu.·n İıİv~ ve Nor- ıyana, 9 . . - ıvanı ar-

b d d 1 · 1 b Sünncneye uirayacaklır. 
veçe doğru seyahatine devam e • e tev i e i mıı o an za ıta me- • ------------ -
decek, sonra Belçikaya dönecek _ murları, aldandıklarını ve suikast
tir. Zannedildiğine göre seyahat, çıların seri hareketi karşı.sında va· 
Avusturyalı kral taraftarları ile ziyeti zamannıda kavrıya~adık -

1 · ·' larını müdaf aanamelerinde ser -M. Muıo ini tarafından tavsiye e-
" detmektedirler. Bunların suika:;t dilmiıtir. Bu suretle, Avusturya 

Mersin yolu 
vapuru Sadıkzade 

PAZAR 
12 Ağuıtos 

günü iaat 10 d< 
tahtına avdeti mesele•'ı mu··zakere hareketine tesadüfi olarak ittirak 

0 b l d ki ) 1 k Sirkeci rıhtımında ı it:ılkacak, gidi!t( 
Cdı'ldı'gwı• mu"ddetçe bı'tar""f araz'ıde etmit u un u arı an aıı ma ta - ç kk ı 1 · .. ana a e, znur, Küllük, Bodrum, 
bulunmuı olacaktır. dır. Radoı, Marmaris, Dalyan, Fethiye, 

· VonPapen yeni vazifesinden Kalkan, Kat, Finike, Antalya, Alan· 
~vus~uryahlar1 ittihada davet ehemmiyetle bahsediyor ya, Mersine sideçek. Dönütte ayni 

Vıyana, 9 (A.A.) - Dün ak- B 1. 9 (AA) M V p _ iıkelelerle beraber Tatucu, Anamur, er ın, .. - . on a 
tam Krallar meydanında yüz bin- R t . b" h Kutada11 ve Geliboluya uğnyacaktır. 

pen; eu er &)anımın ır mu a- ••••••••••••••ıi 
den fazla liir halk kültldinin işti- h' . b tt b 1 k d • . ırıne eyana a u unara emıı;- ------------- --------,--------
rakıle Dolfuıun hatırasına muaz- • l••••••1••••••••••I J b' 
zam meraıim yapılmııtır. . tir ki: stanbul mıntaka san ~at mekte J 

"- Viyana orta elçiliği vazife· Deni% y o 11 a rı 
Batvekil M. Schuschi.ngg, mü· . . b 'f · h m·u•• du•• rıu•• g"' u·· nden: . sını, u vazı eyı ru u ve manası i Ş L E T M E 5 1 teveffa M. Dolfusu methüsena ve 1 k · · J 

itibariyle temsi etme nıyetıy e Acenıclerı l\ara"Oy Kopnı·· na«ı 
talebcof 
bir iıtid' 

katilleri takbih ettikten sonra "hür • ~ / 
kabul ettim. Çünkü bütün Avru- 1 t"l. 42362 - '5iriecı Möhiirdarzacir 

ve müstakil Alman Avusturyası- ı· · I•-• pada hüküm süren gergni_ ığın a- Harı Telefon 227-40 --.. 
nın,, menfaati namına 'bütün A- zalmasmın bu vazifenin ifasına ne 

934-935 ders ıenesi için mektebimize ahoacak 
kaydına baılanmıth~. Aşağıda yazıla v~aaikle birlikte 
ile müracaat edilecektir. 

vuıturyalılari ittihada davet eyle· kadar bağlı olduğunu biliyorum. 
miştir. Almanyanın lideri ve ba§veki· 

M. Schuschingg' den sonra söz a· Ii taraf mdan bana tevdi edilen va
lan ·9~,vekiİ muavini Prens Star- zife, 26 temmuz tarihli mektupta 

hemberg demittir ki: nçıkça ve bu hususta hiç bir füphe 

Ayvalık 
sür'at yolu 

MERSiN vapuru 11 
Ağuıtoı 

CUMAR TESi 17 de Sir· 
"30 Haziran vakayii milli sos · hırakmıyacak bir tarzda tayin edil 

yaliıtliğin ahlak mefhumunu a - rniştir. Reiıicumhur Maretal Hin-
çıkça bize göstermi§tir. Bunun .lenburg, son imzasını bana gön _ Juci Rıbtım.ıodan kalkacak Ye 

içindir ki biz Dolfuaun fikriyle bu derdiği mektuba atmııtır. Müte _ Ayvalık yolunun mutat iske· 
sisteme kartı mücadele etmek iı - veffa Mareşal, bu mektubunda lelerinP- uğrayarak lzmire sıi· 
tiyoruz. Dolfus üzerinde işlenen şöyle diyordu: dip rföncccktir. (4624) 

A - Nufuı tezkeresi "Talebenin yatı on üçten küçü• fi 
on yediden büyük 'olmıyacaktır. 

B - iJ~ mektep ıabadetnameainin uh. 
C - Atı t•badetnamesi. 
D - Dört tane kartonıuz •esika foloJrafı . 
E - Müracaat ve kayıt müddeti 18. 8. 934 günü •~t•'°'" 

kadardır. MUaabalra imtihanı 20/8/934 tarihinde yapılacaktır. 
,452sı 

Devlet. Demir yolları llAnları~ 
•• cinayet bir kahramanlık veya mef- " - Sizi, Almanyanın siyasi mü- G• 

kurecilik hareketi olamaz. Bu ha- me!sili sıfatiyle bizimle ayni ırk - JreSOD j an darına 
reket mefkurecilik değil, sadece tan olan Avusturya milleti ile sa · k b• k 

idaremiz için pazarlıkla talın alınacak olan Demir, Etektf1 

Vantilatörlü kabHi nakil ocak, cınta, perçın çivisi, 10 1ıalel 
ispençiyarı ve timari malzeme gibi (56) kalem muhtelif eıv•İ 
15/8/934 çarşamba günü saat ~ 1 de pazarlığı yapılacaktır. II ıakiliktir.,. mimt v~ tabii münasebatı tekrat - me te 1 uman-

Yeni ba,vekiljn muhafızları .. tesise muvaffak olacağınız ümidi· , d J OJ d • 
Viyana, 9 (A.A.) - "N~ue fr~- ni samimiyetle besliyerek gönde - an tgın an. 

ie pr.ease,, in yazdığına göre, dost- · riyorum. Bu mesuliyetli vazifede ' Gireıon Jandarma mekbetinin 
larının tav'siyesi üzerine, M. Schy- muvaffakiyetinizi temnni ede - 934 ve kısmen 935 seneleri İ§asei · 
ıchingg, Viyanada seyahati esna- rim.,, için a,ağıda yazılı listedeki erzak · 

yeoleria meıkür saılle mağazaya müraeulla lıhrıren te~J 
bulunmaları •c mağaza dahilinde asılı lıatede (XI İfaretli f 

ıeme için nümune g-etirilmesi ve nümunesiz tekJıflerin kab~ 
dilmeycceği ilin olunur. 14'j/ 

, 
Maarif 'Vekaletinden: 

25 ağustos 934 tarihine müaadif 
cumnrlesi günü ihale edileceği ilin ·Adana belediye riyasetinde~· 

v 
Kanara Baytari Laburatuvarı için Alat ve Ede~' Mıntaka Erkek San'at mektepleriyle Ankara inşaat Usta 

mektebine bu ıene de müsab~k. ile leyli meccani talebı ahoa· 
cakllr. Mnsabaka i'mtHianı · her Viliyet Merkninde 20· 8·934 ta· 
ribiade yapılıcıktır. Taliplerin flir jıtida. ile Villyete mUracaat 
etmeleri ilan olunur. ı4470) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
torlarımızdan Salim Ahmet Bey tara· 
fından tıhhi muayeneleri yapılacağı 
için müsabıkların saat· 11,30 • 12 ara· 
ımda müsabaka yerind~ hazır bulun
mala.n lazımdır. 

Müsabakaya ittirak edeceklere, 
hnuza parasız ıirebilmeleri için 
(V AKIT) mühürlü kartlar verilmit • 
tir. Bu itibarla ellerinde kart olmı· 
yanlar havuza paraıız giremezler. 
Fakat adlarını m~ktupla yazdıran!ar 

ve kart almamıf bulunanlar yüzme 
havuzu aabibi Ihsan Beye, yahut ora
da bulunacak (VAKiT) mümeuiline 
müracaat le . k(lrtlannı alabilirler. 

Hakem . heyetleı·i müsabakaları 
vaktinde bitirmek için ve yahut her 
hangi bir sebep)~ programda tadilat 
yapabilir. Hakem heyet;nin kararlan
na itiraz edilemez. Heyet, bazı müıa· 
bakalarda yaf hududu olduğu için, İ· 
cap ederse yiixücülerden vetilaı isti
yebilir.' kü~ük' ya,ta olanlar büyük!e
re mahıuı müsabakalara girebilirler. 
Fakat büyük yafta olanlar kü~ükle • 
rin müaabakuına ,giremezler. 

melerde birincilik ve ikincilik kaza
nanlar için gazetemiz tarafından ayni 
salonda hazırlandırılmıı bir büfe bu
lunacaktır. 

Hakem ve tertip heyetimiz 
Tertip ve hakem heyetimiz ıu mü· 

~teba1111 ve alakadar zevattan terek
küp ediyor: 

Ahmet Fekleri Ery (Güreı •ıe at. 
letizm federasyonu reiılerindeiı) Ek. 
rem Rüştü Bey (1. S. K. klübü reisi) 
Rıza Bey (Denizcilik federasyonun · 

..-dan) Kadri Bey ( htanbul denizcilik 
heyeti reisi) Şazi Bey (lstanbul de · 
1:1izcilik heyetinaen) Abdurrahman Bey 
(Bahriye yüzbaf111) Vahdi Bey (Sah· 
riye yüzba1111) Ziya Bey (Kaptan), 
f uat Rüttü Bey, Her F. Riedt \ F ord 
fabrikası ikinci müdürü) Her A \·manı> 
(Alman mektebi beden terbiyc.ır i ho· 
cası) H!r Alcxsandr Ferenezffy (Yüz 

me antrenörii) Salim Ahmet Bey 
(Doktor) Kadri Bey ( Galat :llaray 
klübü denizcilik •ubesi reisi (Fahri 
Bey (Beykoz klübü denizcilik şubesi 
reisi) ' Rüştü Bey ( Fenerbahçe klübü 

olunur. (4214) 

Kilo 

208000 Ekmek 

35000 Sığır eti 
8000 Pirinç 

15000 Bulgur 
1800 Sade yağ 
4000 Tuz 
8000 Soğan 

2500 Sabun 

5000 Nohut 

150!>0 FaSulya 

5000 Mercimcl 

1500 Şehriye 

2500 Makarna 
3')00 Seker 

. 3000 Üziim 

2500 Zeytin danesi 
500 Z eytin yağı 

1000 Un 
500 Sirke 

2000 Beynz peynir 
. 50 Çay 

500 Kaysı reçeli 

1000 lrmih 

26~50 Arpa 

11700 Saman 
17500 Ot 

Baytariye, Ecza ve Mefruşat satın alınıyor . ..,,, 
Belediye kanaraaı Baytari laburat~varı iÇin • iıim1erile cı fi 

· ri Ye miktarı ,artnamuinde yaııh allt ve cd!vah baytari1' 

ecza ve mefru,at kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. . ,1 
ihalesi Ağuı\osun 28 inci Salı günü ıaat on beşte icrı il' 

leceğinden taliplerin o ıün Belediye Encümenine• ve şa~to•";,. 
rini görmek iıtcyenlerin de Beled ye · yazı işleri kalemint "fJO~ 

, cutlan ilin olunur. / 

Istanbul Posta · T. T. Baş 
Müdürlüğündet1; ~·~ . ,,.,. 

lılanbul, Galata, Seyyahiin şt. eşi ve Beyoglu Merkezterı 1ı1f 
. ı · .u .;J.i da motoıikletle telgraf ve beş kiloya kadar mektup nak ıY ,,,, •-

• Z!\rf usuliyle münakasaya vazedihr.iştir. Münkasa 19 8 934 _ ,..,ı•~ 
nü saat onda yapılacaktır. Talip .,}anların kanunen itası lı' ılr r . 
v~saik ve teminatı muvakkate akçelerini hamilen yukarda y•:yi ~ 
·ıe saatte Ba!tnüdiriyette müteşe'~kil komisyona ve tartn.o' t e1 
mek için de her gün Batmüdiriyet tahrirat kalemine rnüı·•~!:.a • 
mel eri. 

"1111•0' 

Bitlis Jandarma mektebi ~ 
·. . kuma~dan!ığınd.~~.~ 

. ' 

· Müsabakalarda birincilik ve ikin, -
cilik kaz.ananlara birer madalve, su 
topu ve bayrak müsabakalarıni1a ka. 
zıınacak takımlara birer kupa hediye 
~. Hediy~ler müsab~kalar . 1 

dan sonra Moda iskelesinin üstünde· 
ki f. !. K. Klübünün geniı salonundn 
dafthlacak ve hakem heyeti ile 'yüz· 

denizcilik şubesi reiıi) A. Sırt• Bey 
1 l ~••••-ım•••••llPW-'.llw=~ 

(Gazetemiz yazı İ!ler'i müdürü • ~ sp~• Ciöz Hekim\ 

Biılis Jandarma Mektebinin ıaşe leri için aşaiıd• ~ur· tb•, 
" kalem erıa ~ ve yem" kapalı ıarfla münakasaya koruılrn;f 'f•I ~ 

!esi 19 A~L1 s'o'ı 934 Pazar günü uat do". u:ı buçu ,ta ır·~,ıııe 
muharriri) Ihsan Bey (Cümhuriyet Dr. Süleyman Şükrü 
gazetesi ıpor muharriri) izzet Muhit· 
tin Bey (Haber ıa:ıeteai spor mu har· 
riri) Etref Şefik Bey (Aktam g.lzele· 
ıi spor muharriri). 

ifa hı Ali A ıı kar ~ rad•fe~ı !'\n fıl ı 

T t>let •. n 225fi'l 

. . e!İ~. te.min~~ nıikalarıle teklif roel<tup'imnı Jandarrıı• (4't56J 
ı' ubayaa Komi~yonuna Yermcleri ı in o'unur. 

270,000 kilo Arpı, '255,000 kılo Ekmelı. 
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' •nın hc:aretıne vurduktan dar· rilerin muhtelif zamanlardaki JiiicumJan 
~le.dar •irrlatb ki ( 1399 • 802) de ıehri kurtaramadı. Şimali . Afrika dahili 
'ı. l' lianri bunlua kar,ı bir sefer aç· harplerle yanıyordu. Portekizliler ikin
' '~an zapt ve yağma edildi. Ahali- ci defa olarak n Tancaya hücum ettiler. 
~..,;• kılıçtan seçirildi. Y an11 esir Burada muvaffak olamadılar, fakat ( 862 
'~ 'P•nyaye sötürüldü. Ertesi • 1458) de Kaariisaıiri aldılar. Mutut. 
'ı. ltde bu 'ehir harap ve inaanaız ~al- aap parti bu ai7aı f.ırsat sayaraM daha zi. 

t:' yade kuvvetlendi. z,viyelv dalla çojal. 

~~~ İetvab kartı yapdan h.areket dı. (867 • 1463)' de lıpa,nyollar Cet.eli. 
~ ''Y•ıi mahzurlar doiurclu; Kor- tank'ı aldılar. Grenatahların Şiıhali Af· 
~-~ile~ için yapdan bu ıefer kor· rikadan imdat iatemeai faide vermedi. 
~~ ,.:,0ialrne;ına yaradı; çünkü Tet- Çünkü S\as'dan Tadlaya kadar Beneri· 
~ ~., '-n zulüm Afrikanan her tar"· yede UW'fi .hükmediyordu; Cezuli tari· 
ı.~ el~ setirdi. Murabıtlar mern- kati müritlerinden Ntka kunetli tefki
~ ~ .. ~•k hiriıtiyan elindeki etir- Jit kalmaıİufb. 
\ ,._alı ve aabn almak için para Bu karıııldak Portekidere yarıyordu. 
~ "'1oı • Bu paralann hepıinin teri- Bu defa Asila ve Tancayı aldılar. Donan
,,._ ~~~u~u fÜphelidir. Müılüman- rnaları Septe boiazından İ\İba~ Bahri· 

~ losa._:•tiyanlarda eıir kurt~" muhit sahillerinde dolapyor, konanlar• 
~lilı.l~" iri. k M_iıyoner, Papaı ve Mu· faaaliyet ıahaaı b11·almuyorclu. Buralar· 
~ı. ~ ~lı bir ıan'ab haline ıirdi.. da it bulamayınca korsanlar lıpanJa aa
llııı~: ~ muahedeler iktizaar konan- hil?erine dönilüler. Faaliyetlerini bura. 
() ~ ,. •. 

1~1nı aöateremedilderinden larda çoialtt?lar. 
>.~~ile Murabıtlar çahtıyordu. 1481 de lıpanya kralı Ferclinancl ve 
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'\~it lco ıt tetebbüı halinde kaldı. Fa· için Afrikaya taarruzu kararlqtırCİılar. 
~ '"""'t. ~•illan kurtanr.ak için par• l\telila Mferini yaparak Me'lila; Kaan' yı 
~ t lai,. t'-nınca korsıınlık lörul- alarak tahkim ettiler . . Bu'nclan IOllra 

''-t~ .. t .. aldı. Mutaa111p parti- (892. 1'187) •cie MaJasayr ' vt · (897. 
tı.ı~"-i " ~ukumeti ele seçinnit 0 • 1492) de Crenatiı11 aldilar. l&l!in haki''>li 'ttiii .,erı?) hükümdarı Ebu Sait miyıeti lapanyadan :ı.iliacli. 
~:· ~~ L~ıt 16,S 1-.ında ve ahnle ' 
t~ '; sençti. Şimali ve sarbi Bu felaket iıWn aleniacle ütüle he-
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"--~ ~taaaarp · · .. ~ . ..:.ı tiyan kini evvellô~den ziyade konan!arı ı.._~ 1»'JA • partuun nunuı e 
'~""• ~.~tefrdc her millet ıerniaine kaınçrladı. Zaviyele:rde, Rıbatlar~alı:i a-
~ ~ .. SOlc "'~•de verdi. Müslüman- limler, müçtehitler, veliler bu intikam 
~ 'İıc:i 1,.'"ndaı olan Portekizliler hareketini pek tabii olarak takdir. ve tef· t..' ı ·· dll' millet hile korsanlıktan vik ettiler. Şair~er, merıiyeler, manzu· 
.-..... Or •• 
""- )~\l. Papalıiın bir haçlı or· meler yazdı; murahıtlar para toplaclı. lı-
''~~ .. ~ halılcanda)cj propqanda· panya müılümanlanr.ın uiradıldan zu· 
'-ı.. ~ltt (il . ıde taraftar IMıldu. Por- lüm ve vahtet ve muhacir olarak ıekale· 
\...~ e"• M . . 
' ' L ~ • erının) dahili aile kav- rin çektikleri ve c&dülderi facialana hi· 
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evv.l Mağrıba kütle halinde mühacereı 
t'den Endülüslülerin nakliyatı konanları 
zenıinletmiıti. Bahrimuhit sahillerin-

deki (Sale) o muhit koraanlarının yata· 

ğı ve Sale korıanları Fasın garp kıyıla · 
rının töhretli ve maharetli kahramanları 
idiler. (1) 

Barbaroıların ıarbe doğru gittikleri 
devirde Şimali Afrika koraanlriı böyl~ 
idi. 

Oamanlılarda korsanlık - Akdenizin 
garp kıyı!arına yerle,en Türkler kartıla· 
rındaki milletlerden korunmak ve onlara 
l'alelııe ~almak için çahımıt ve muvaff~k 
olmUJlardı. 

Her halde O•manlılara kadar olan 
devirde de koraanlık Akdenizde ve Ada· 
lar denizinde bütün vüı'atiyle cete~arı 
ebnittir. Bu he.I bittabi Osman~ılar ıa · 
rnanmda da devam eyledi. 

Hirietiyan koraanlannın bizim ı~rnİ· 
lerimize ve sahillerimize taarrualan ardı 
araaı keailmiyen vakalardı. Fakat bunloi· 
rın tafsilitının pek azı kaybolmuıtur. 
Huinei evraktaki mübimme defterleri 
ka11tlannda bizim denizlerimizi de kendi 
yalılar ve semilerimize ıarkıntılrk eden 
leventJerle deniz hıraızlarının tedip ve 
tenkilleri için muhtelif ayaletlere, hakını
Jere, kaptanlara hitaben yazılmıı yüzler
ce emir vardır. (961 • 972 kayıtları ı 

Nizamı cedidin ihdaıına kadar bahr:. 
ye zabiti yetittinnek için Oımanh:arın 
bir mektebi yoktu. Korsan gemileri tat· 
bikab harbiye mektepleri hükmünde idi. 
Bunlarda ıöbret almıt reiıler, kaptanlar 
devletin reımi hahriyeaine kabul olunup 
harp ıemilerinin idarelerine l'~meleri 
kaide hükmünde idi. (2) 

Bir çok kaptanlar ve kaptan pafalar 
korsanlıktan yetitmit Ye babriyemize 
çolı deierli hizmetler etmiılerclir. 

Ki.tip Çelebi (Tuhfetülkibar fltosfa· 

( ı) Ocüıt Kur, sayıfa 24. 
(2) Etfan bahriyei Oınaniye. 
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rülbubar) nin 158 inci aayıfa ve ~nci 

faslında korsan ar vasaya11nrn (deniz 

barbi kavaidi) olı.rak zikr ve kaptan oaaa 

zat konan değilse derya cenıi altvalinde 

korsanlıu-la meıveret edip dinlemeıiai ve 

reyi hodi!e amel etmemesini tavsi)'e .di· 

yor. 

11 ıncı ••un ;ptıd••ında 'irr.•11 
Afrik•n•" ••yası va~ı,eu 

• ( Beni Merin) hükümcti 16 ıncr at!'In 
iptidasında ce;ıup tıuaflarında (Sadi) fÜ· 
rela11nın nufu :z:!arın ın çoialmaıile p~-ça

lanmak üze,, id:. Ci?ni Merinin bt;kumet 
tetkilitı ülema partisin.in ıeriflere j.~ tı
nadını mucip olmuş ve ~rifl~r de mA \tk 

olduklıırı kuvveti ıöstermişlerdi. D:thıs 
müdebbir olan Beni Zeyan ve Bani Hah 
hunlar gibi hareket etmımitti. ( 1) Mu 

mafih Murabıtların faa:iyelinin tcıirale 

bütün hükumetlerin tetkilatının boı .::! 
maaı hepsinde de bir ıibi idi. On bt-:<m· 

ci asrın sonuna doğrı' dahildda ,eııi..ıe.

hükümdarlara muti kılmıtıa da sahil şe· 

hirleri ya müstAkil yahut hiristiyftn bırıı 

elinde idi. 
Ber~riler dahi gere!; Ararılar!a, gc 

rek hükümdarlarla olan mücadele ,., iı . 

yanlarla yıpraruıut ve dağlarında c'kı • 

narıi haline dönmüıtlerdi. (Tel) O\ a!a
rile yüksek yaylalar ise zaiihyarak Arap 

uıuuruna sirmesine müıaade etmiıti 

Kabilelerin parçaları yerlerini desiı· 
tiriyor, ve yeni kabileler yapıp yeni iıim
ler alıyorlardı. 

Endülüıten iılimlann hicreti. bazı 

telıirdeki A vnapa ticar•thanel.-i. hiriıti · 

yan esirler, muhtelif emirleri ücretle lut· 

tukları Avrupalı ask•r lradim Kürt lubi-

( 1) Oıüat Kur (32) Ceayir taıüai 
(M. P. Jtont) • 
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lclerinin nqihani hücumları (1) memle· 
keti karmakarııık etmiıti. Beni Hafı 
Tunusda Arap ihtilaJlerile uğraııyor Bu. 
ji ve Konslantin muhtelif hükumet müd. 
deilerinin elinde bulunuyor, Beni Zeyan 
ıabillerini kaybetmiı ve ufak ve yeni bir 
çaya aynlmıf dahildeki kan,ıkhklara bi. 
le mani olacak hali yoktu. 

Mml' hududundan Babrimuhite ka· 
dar olan memleketlerin hiç birinde kuv
vetli bir bilek yoktu. 

Bütün ıahil boyunca iılam ve hiristİ· 
yanlar arasında düımanlık ve kavga var· 
dı. Sahillerde büyük miktarda Avrupa 
müe11ese1eri olmasına rağmen müslüman 
korsanları (2) ltalya ve ispanya sahilll"· 
rine akınlar yapıyor, müthit tahriplu e· 
diyor, hiristiyan gemileri ancak harp 
galerleri himayeıinde ve kafile halinde 
gezebiliyorlardı. Korsanların Akdeniz. 
deki merkezleri evveli Cirbe sonra TRra
buluı idi. Şerıelde de Cerbe kadar kor· 
kunç bir merkez vardı. (3) 

Grenata felaketinden sonra korsan· 
lık dehıetli hal almıfb. 

Memleketin karı,ıklığına mukabil a· 
hali üzerinde yalnız manevi nufuzlarına 
siyasi nufuz dahi inzimam eden mura
bıtların tenıik oclilmit kuvveti vardr. 
Memleketi tehdit eden ecnebi iıtiliar 
karıısrnda kabileleri ve kabile şubelerini 
toplıyan ancak murabıtlardı. Bu veçhi· 
le murabıtlar Şimali Afrikayı Türk'erin 
ve Şeriflerin eline verecek olan faaliyeti 
ıiyaaiyeye mukaddema hazırlıyorlardı. 

Çünkü memleket ahvali bir hükumet tef· 
kil için İstinat edecek hiç bir noktl\1 bir 
kuvvet bırakm11mı!tı. Bu kuvvet hariç· 
ten geldi. ( 4) 

Portekiz ve İspanyollrtn tlmaal 
Afrika faaliyetleri 

1501 de Portekizliler Beni Zeyandan 

(J, 2, 3) Cezayir tarihi M. P. Rozet. 
( 4) Ogüst Kur Cezayir tarihi. 
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Mehmede tabi olan Menalkebire bir or· 
du gönderdiler, fakat alamadılar. 1502 
Beni Merinle olan on senelik mütareke· 
!erinin bitmesinden dolayı Portekizliler 
hücuma kalktılar. Kasirülkebire taarruz 
ettiler. Beni Merin de bilmükabele Tan· 
cayı almak istedi; fakat her iki taraf ta 

muvaffak olamadı. Grenatadan ıonr• 
bütün Şimali Afrikayı almağı kuran lı
panyolların hareketi Izabelin ölümü ile 
geri kalmııtı. 1505 ıenesi ilk baharında 
Mersalkebirdeki Mo" korsanları 12 Brİ· 
gantin ve Firkateyine sahibiydiler. Bun· 
lar Endülüs muhacirlerinin kılavuzluğu 
ile Valans yalılarını yağma ettiler. 

Elşe ve Alikante hücumla külliyetli 
esir ve ganimet getirdiler. Bir kaç gün 
sonra Malagalıların Zizil kasabasını vur
duklarını haber alınca bir gece Malara 
limanına girerek tüccar gemilerini yaktı· 
lar. Çok mühim zayiata sebep oldular. 

Kral F erdinand artık bu lnrsanlann 
yuvaırnı yıkmağa karar verdi. Dondie
go Fernandez kumandasında on bin kiıi· 
lik bir ordu topladı. Donanma ise 7 ra• 

ler, 140 nakliye ve Hir gemİICTden mü· 
rekkep olup Donramon Gardona emrin
de idi. Bu kuvvet Malaga kurbünde top· 
landı. 9 Eyliıl 1505 de hareket ederek 
10 Eyliıl ıabahı Mersalkebirin açığında 
demirledi. Evvela fırtına limana girme· 
ğe mani olmuıtu. Fakat bir kaç ıaat 
sonra rüzgar durdu; hücum emri veril· 

di. ( 1) Mersalkebil"deki kale ve civarı 
ıiddetle topa tutularak karaya aıker çı· 
karıldı. Müdafaa eden yerliler dağlara 
doğru sürüldü. İki gün iki gece muha
rebeden sonra kale muhafızları teılim ol· 
dular. Dondiego, mevzii alınca hemen 

tahkimata baıladı. Etrnftan su ve taze 
et tedarikine müfrezeler çıkardı. Tlem
ıen hükümdan Ebu Abdullah Mehmet 
22 bin piyade ve iki bin süvari ile gelmiı 
faknt geç kalmıih· Bir süvari müsade-___ _, 

( 1) Grammon. 
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•q•p uaısaıı.raq •puııamw 'l"'!!ı anaı 
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'ln5(9S Ult(O i!Wt•3 9Uffi'f" nq npunf 
·npıo U!Pı•mı •n rr•qa tnm~!!Cf 9A lnw 

·.fop •P'l!t?~• tJMfU'tp.nıı.u•• u-rspe 
2!U9P'IY 'l!JWOl"W •.ıal!P! l!ft!!UI '!O~ 

diyorlardı. Elhaııl her milletten hay
dutlarla deniz dolu olduğu ribi Türk re· 

milerine hangi hiristiyan hülc\ımetin do. 
nanmatr r .. relae onlan batmyor, veya· 
hut zaptederek içindekileri esir alıyor. 

öldürüyor, yahut ölene kadar kürek r,ek· 
mek üzere semimn yalı kütüğüne iki ay 
zincirle bağlanıyordu. Bir çok zaman-

lar hep böyle geçli. Denize çıkan gemi . 
ler bir ıelere gider gibi ıil&hlı, cephaneli 
olaralc hurrlamyorlardı. Fakat nihayet 

denizli devletler bunun pek zararlı oldu· 
iunu ıördüler, korsan gemileri hakkın
da nizamlar koydular, muahedeler yapb· 
lar. 

Korsanlığın umumiyetle meıru sayıl
dıiı bir sırada erbabı hukuktan MabJi, 
Garituı, Galiani konanhğm aleyhinde 

bulunmuı, Galiani Ruaya imparatoriçesi 
Katrin'e bir mektup yazarak korsanlıiın 

ilıaaı için Avrupa hükumetleri nezdinde 
nüfuz icrasını rica etmiıtir. (1785) de 

Amerika ve Prusya devletleri yaptıklan 
muahedeye, aralannda bir harp nkuun· 

da konanlık ruhsatnamesi vermemeli 

tart koymutlardı. 

1792 ve 1823 de Franıa hükumeti 
koraanhim llrr için bir teıebbüı yap· 

mııaa da ekser devletler kabal etmemiı
tir. 1854 te Kmm muharebesinde muha

rip devletler konan ıemileri teçhiz et· 
memeğe karar vermiıler Ye 1856 Paris 
koftl't'eaincle koraanbiuı ilıuım karar· 
laıtın:nııJardrr. (1) Binaenaleyh carp o
caklannrn vakayii okunur-ken o zaman· 
)arda korsanlığın meıru ve her milletçe 
tatbik edilen bir uaul olduiunu cöz önü
ne getirmek l&znndn. 

Şimali Afrikada korsanlık - Konan· 
lık Şimali Afrika sahillerinde n denizle· 
rinde çokt•nberi yapılıyor ve cihadın bir 
nevi sayılıyordu. lbn Haldun kendiıi
nin muvasalitından (30) ıene evvel Bu-

(1) Oram.mon. 

11151 ~ ~ JPHPı• elm~ı-• ,,,,,. 
·.ı? 'ı.ıwıa•Dl!I vnanıocaav ·.ıpl 
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-oar '(sauouınr) ı11a!p.IW)I •pu_.-
·.<y '!P.l!Pncl •t.nıı.ıocte.ı !-191'1 unı!!4 
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jide koraanhgın tekli tatbikini ıöf 
kaye ediyor: I 

Küçük veya büyük bir koraaJI 1. 
;>eti toplanır bir cemi yaptınr)at• J 
l'eti tanınmıt bahriyeli adamlar "I. 
bulunur, gemi teçhiz olunur. B-~ 

Frenklerin oturduktan odalara, ..rv 
akın yapmağa ıönderilir, kor;.J! ~ 
olarak hareket eder, ve hedefle~ 
kın ıuretile taarruz ederler; elı.r:"'.ıl 

geçerse zaptederler. Koraanlar ~ 
gemilerine de ıatqıp ekseriya ~ / 
ve aanaim ve eıil'lerle dola oı; 
rine dönerler. f. 

Bazan pek ali zatlar (Tunutd~f 
Hafa Sultanı gibi) de çok büyôlı:;;,;~ ~ 
tiren cemiyetlere hiıaedar otur 
Tunuı Sultanı lıpanya müıl"" ·~~ 
ve Faı ve Kahire hülnimetleri1~•. 1 ı İ 
nasebetlerde bulunmakta ve S1~1.J' 
lıİ>anya hiriıtiyanlannı dainıa ~t ~ 
hnda bulundurmakta idiler; ~ ~~ 

1 ıi dü,man koraan)annm ~ 

kurtulmak için V,enedik ve. , il I 
muahedeler yapmak JôyaaetıOI ~ 
termiıti. Korsanlıktan T~ ıJ 
nın aldığı paralar Arap ka ~ .,J 

Cerit tehirlerini itaatte tata~ıir 
beslediği askerin maırafmı _,i 
d~ ~~ 

Fas cihetinde ise Tet.-0 ~ 1 
ıecaatte Tunuı ve Buji ko ~ti ,_J 
ôlçüıecek kudrette idiler· ~ ol~ 
mirleri Kastil kraJlarile Jaf'. ~/ 
muahedeler dolayısile kelleli ıard•• f J 
koraan letkiJitı yapallll1°;,.r "'~ 
Tetvan. komıu devletlere . elİJ'd' ~ 
ten zevk alan bir bü)pİlll~lii•iiıt 
Ayni zamanda Tetvan E u /. 
11nda demekti. ~ 

Gelmeıi beklenen 1.ıuat ~ ~ I 
cek gemiler hakkında~ '(el.,.-,)' 
mak kolaydı. BinaenaleY d ~ 

\'kice e 
yaseten emin ve me Is 
.Pek müıa.it idi. Tetva• 
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Oam•nb ıemllerlnln •dl•n 

Oımanhlann ilk ıemileri Karamür
~~len çektirme (Çektiri) ler idi. 
-llll'Uan bunlar büyütüldü. ŞekiOeri de
~tirı1di. On türlüıü meydana çıkb, 
epılne de ayn ayn adlar verildi. 

Çektirme envaından olan remiler 
.._ Ye!ken, hem kürekle yiriiyen hafif 
~:.ileler olduklarmdan hem yapılmaıı, 

lnallambnau kolaydı. Harp için de 
~tli idiler, Bunlar oturak adedine 
~ ıuuflara aynlnuıb. 10 oturaktan 

'f'! otur.ta kadar olanlanna (Firkate • 
:-teyin) denilir. Her lriireti iki üç 
ta_.~ Bu cinı ıemilerin en küçü
' • Ckırlaqıç) denilip donanma mal
~de balunar Ye ıür'atlerinden dolayı 
""'41. Ye nuıhabere ve karakol bizmetle-

lcullamıınb. 18 oturaktan 19 otu
~ hdar olanlarma Perkeade (Brick • 

.,._tin) d•lerdi. 

~ 1• oturaktan 24 oturaja kadar olan· 
s'k.lite • Galita .. Galiote) dert ... 2S 

11) 1 lenıilve kachrıa ( Galere • Ga· 
~ -..W_., Her lrii1'eii dört kiti çekerdi. 
lr~ lcadıraalan (26) oturaklı idi. 
~~- 100 cenkçi .. 230 kürekçi ld 
~ (330) ınirettent huhnnm:lu. 

--!...._:ta lcadar plan rema1ere ince do-
2e elerlerdi. 
~ 0 turalctan 36 oturaja kadar olan
)ıa p'-ı~cte ve bilhaıaa (36) oturakh· 
~i. Baıtardesi (Galere Baıtanle) 

~~denin kıçı nriidener olup her 
~tal (S • 7) kiti çeker '" teknesi de 
(~ •e ıeniı oluraa huna (Mama) 

" c.Jezza) derler, 2, 3, direkli 
(l) ll:ıf . 

•n bahriyci Osmaniye. 

._p.ıpuaı •• •p•-<mv ·ıpaf.l!MA uwıau 
•Un (U'i'L'9"!PP.l'W) w.4eA (1J1P4 ... g.ı 
•JW]) •nıp.&J1119 epUpe(Mp ~altes 

<ı> ·ııtnalld.ıd en "'"' 
·.1oıw.1wd111! uncp.ıı •.& er~ np 
•ınt 9.<!="lnt! JP.19pe ır.npeı ıı•uq SfU 
.. p n.1!1 'P.P<ln' ı~Jf!q UWUln ll05 wı 
-dou!s ıwıı-.:1 ·ıpmmr a.puııe n.<nvoaıwı 
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·eıa~ Jnn •tıf!uuaA nnayanı naoaıwı 

·•W}I .. uıs 'doaıs •' (nH •wno ) ıqeı 
-·~ !Zw:> nıfo ( JUWtfPn••w Ufppnn.<ro) 
uwpaı1Pf!!q UOI UJU}.&9fA1'51-s Ullll( 

' (E) •.updw' 
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!PUi!~ ..... !Pi inatıp •IRPıa-1 np•8f 
·npıo n•JAAı• '905 .,......., ı-• ........ 
-.ıo Jft.<UCI ~ı o dftfO 11epu1IJIW'IW 
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•p•,.P hıı ~ .nıana ııtıadd e.<MJ.ı 
-qo(J lt'Dı 8!'I ~ ... !'{91 ., (•p 
• ep 'f!PJIWS) uwp,clou!S 'P (De) 

( l ) .. , ..... , ... ıı•• .... , 
·.<•m .sıl!aıel eA !.seııı.uq .-, eS9 
·taı•' ,.....,.,c1n ...-m1• ~ı 

(NOl • 98t) •np 
-.ıo.<ıada•n" WJ'lwuaro ~wırnmu w.ı 

olup 24 topu " (800) münttHetı INha· 
nurda. 

Eter seminin siw•leslndee ı.tU 
bir de top ant.n •hınana yani allı 
mavna iıti lralyon yapınnda olana R• 
na ( Göp) derlerdi. 

lıpanyoDar Kalyon (Galioa) yaptılar 
ve kürekten ai~ ,.n.a kalle,,...ia 
baıladılar. Banan üelM .,... hlkt· 
metler de Galeri.nen~. Kal· 
yon yahut Galiı denilen .. pmilenlen 
yaptrnnafa bqladrlar. Banlar çalı Wi
yüktiler. Birden ~de siftl'tel.-i o
lup alt süffl"telerhaM de lamt.ulanlaa 
kullanılan toplar nrdı. Bq " kıç b· 
aaralanna top komnaıtu. 

Kalyonların ela teldine •e Mi:rüldü· 
iüne sön karaka, ICarça karav.la, pula 
ka (pulakr) •• borton dailen Mvileri 
vardı. (1) 

Konanbk VI konanlar - Mahana. 
aDUJnela buıuıi plmlar tarafında tef· 
biz olanan •e taııdriı aancalra hikGmetl 

tanfmdan düpnan ..w.uu. takip " 
zaptına ...... ftl'ilmit ..... .. 
konan derler. Fakat .... ..W --
tarda ..... u. " .... ...... • . ... 
ela Wr pmİ7İ sapt ... iciadm -- .. · 
eıyayı eıir .,,. ,.,_. .... .._. Jaa,-t-
larma Yel'İlmİf Wr isim idi. 

Bu idet ı..r milletia ecnıWlen brta 
yapbp •e ......... tüii ....... ~ 
bir muamele idi. Her millet tlcii 19ttİ• 
tine karp konuulı. T......_ AWo
lu tahil Hyleri de hu a•ll tatWk ecJi. 
yorlardı. 

Akcleaizcle Witin adablar, Veaedildl
ler ve Cene...wiler •e IM1Jaeı• Seajaa 
tövalyeleri iılim .,,. Türk pmileriae •· 
manar& llir dü ... nddar. Gece lindis 
cienizlenle dolat• hep isim pmiJerim 
talaflyoi' .... Audohı layıf8nm ,..... • 

(1) TuhfetUlkibar, E.fari bahriyei 
OımaniJ6C-

• 
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8C91 6tol ri•d aı.<etnH n•a 
l.t9t l.tol •hd •191•nw nı'PIJs; 
SC9t DOl ..... ..-ımw 
K91 HıOl •hd U!.<MtH !PO 
itil noı •i•d ... ~ 
lf:9t ttol •hd •1111•nw 
mı StOt •i•.ı llWRH 
mı Zf:Ol ... d ~ 
OZ91 OEOl whdOPH 
onı OtOI •hd •JWl•nw ~ 
1191 6ZOl whtfUPH 
f 191 l.ZOl whd nv. JCI~ 
ll91 tıOl •.ı pnna 
'191 9ZOt ... d nv. !C(•~ 
E19l ızo1 (t) ..... l!PH 
0191 6101 •iwd ıın11119w ZJPIO 
&091 8101 ... d l!PH 
l.091 9101 wi•d ı•anıv ZIJWH 
9091 9101 ..... .l9lr.) 

9091 tlOl wi•d lMll1PW fıA.ma 
loeı 0101 .<c> •••d •lWl•nw •p•nlllddW)( 
Ull 8001 •hd ""!S 9PS&91Wf:> 
NSl EOOl m.ı l!PH 
mı 666 •hd UWUJS ap•z'!'I"!:> 
l.811 986 

~ •hd UWRH =>nın 
911ı S66 ... d lll!'P .. 
ILSl 6L6 •••d nv 5111)( 
l.991 SJ.8 ..ı•d nv ı!'I'~ •pnaıznnw 
mı 196 ..... •p.<Jd 
onı l.56 whd ""!S 
iKi C96 ... d ıwıqew f!A•ı 
Ktl lK (Z) •iwd U!Pp•.ı.t•H ıo.nıq.ng 
mı 6E8 ftWd ıamqy l•l(UWla)( 

8191 9Z6 (l) •hd •191•nw 1191dı~ 
ıtıtımr IJ:llH J:>fW!SJ µa1111m WJ~•ı 
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mllİlulen Mika bir flY yapamadı. Kral 
muftlfakiyetinclen dolayı tebrik için 
Doadiqoyu lıpuı7aya çaiırnuı oldu 
landan :rerine (Don Roj Doxaı) kabnıı · 
tı. ispanyada Hldz sün tenli:Jder ve di· 
nl meruim yapıldı. Ordu ve donanma 
M..........,. 7 • 8 yüz muhafız brraka· 
nılr .... ıılladi. 

y .. mu .. mailtbiyete fewlcalidc 
lmdıt.r. YaJnatlileria hiriıtiyanlarla W... 
111 ....... h._ ile hepsini kestiler 
"diiw ecailıileri de öldürdüler, mai•· 
......... ,q.. ettiler. t.,..,.n. toplmmm menzili dahi· 
... _..._ ıiW Wchlar. Ba nziye
tia ..._ nriinlMin delildi. Dondieso 
Oranada hlcam içia uker istiyordu. 

ıc:-··- Doncliep'nan da ab vu
ra•aflu. Maiyatbaclen biıüi kendi atı· 
m k ınd•a •••ek lrurtardr. Dondi
llp .... eb-afaa taran ıiı tayainde 
'9et altı kiıi ile Mq,nalkebire c:annn ata· 
WI& (l) f tpnyollar iıtihkamlar arka· 
- llklaML 1109 tarihine kadar mÜ• 
.............. olmadı. 

• .. .., ... MenalmlNria zaptile ui· 
,...._ p..-;zliler de bof dlll'ID1IYM• 

..... UOI .. (M-pn} ı tesil ettiler. 
(Wi) Jİ itaatleri altına alcldar. Sabil
J.rdlld ..ıuı.n ,...-.. civar bulu· 
- llüilelm por19· ın .. 1uınıç .,..... 
- ..... koyan adltlılfild• edinecek ka-
dar uflam idi. Beni (Vattu) dan yeni 
laiilriimdar Mehmet Elmamar 1508 de 
IÜla~b. 

. (l) Qnmmon. 

1507 de Kraliçe Juanna'yi kandnvak 
bet bin kiıi aldılar. Hiç han. ıhawiı 
olan bu aılreri Morlana nıabareM uıal· 
lerine ahıtmnak n etlik ha)"Yllft teclarils 
etmek için 6 Haziran 1&07 de IOll ........ 

ce ,..,, Ye dailık bir m.ı..Jde ft ~ fw. 
sah uzaklıkta olan Mlnirsin'Mi ,_li. 
lere turnaz etti. 

M....ılrebirden Mitairsine iki yol 
vardır. 

Birili aahilclen ve Oran lraletinia top
lanmn önünden ıeçea yoldu. Diieri dai· 
dan inen bir patika idi. Kumandan ltu 
patikayı intihap etti. 

Semenler bu l ıpanyol mifranini 
evveli puıularla iyice hırpaladıktan IOll· 

ra hücum ederek hepaini öldürdüler. 

Bir icraat yapmıı olmak için (Aıila) 
ya tecavüz etti. Şehri aldıyta da Porte
kiz filotundan imdat bulan kaleyi qpte. 
demedi. 

1508 de bir lıpanyol filoıu (Penon, 
dö Velez) i aldı. Bu kayalıklar Portekiz. 
lilerle lıpanyollar araımda defalarla alı· 
nıp verilmit ve nihayet Portekizlilerde 

kalmııtı. iki bükUınet hir ınaahede ya· 
parak Berberiye aahillerincle faaliyet 
mıntakalamu tahdit etb1er. (T...e.) de· 
ld ufak bir hükfunet lıpanya hima1esine 

girdi. ( 1) Mi11irsin &ozaanlaiaMan 
ıoara lıpanya bülriimeti MenalkeWri 

beıyüz etki ukerle ,tabiye etmiıti. Bun
lar da müdafaaya kili idi. Bu •mda 
Kardinal (Ximenia = Kimen ... ) ~. 

• (l), Por Bi.ce. 
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16 

na kllJ'fı kendi kumanduile bir taarruz 
kanıtırarak huırbjını yapıyordu, ( 1) 

Kardiaal 16 Mayıa 1609 da 33 harp 
ıemiıi ve 24 bin aıker taıayan 51 nakliye 

ıemitile Kartaçneden hareket etti. 18 
Ma)'llta Mertalkebire geldi ve erleıi ri· 
nü karaya aıker çıkardı. Yerlilerin ce· 
ıurane müdafaalarına raimen l ıpanyol· 
lar (Oran) ı hücumla zaptettiler ve müt
hit bir katliam yaptılar. Kimene11 bir 
c11mü kiliMye tahvil ederek orada bir aa· 

fer dua11 okuduktan 1011ra 23 Mayıa 

(1509 • 931) de lapanyaya döndü. Ora· 
na kumandan olarak Donpedro Navaro 
de OIMYetto bırakıldı. Fakat aonradan 

(Tlemıen kraliyeti ve Meraalkebir mev· 
kii ve Oran ıehri umum kumandanı) 

muhteıem likablarile Dondieıo ıeldi. 

Donpedro Donavaro 15 ıemiye 14 
bin aıker koyarak Bujiye gitti. Ve ora· 
aını aldı. Ahali kamilen dai1ara kaçmıt· 
lardı. Bunlan yerlerine ıetirmeği dü
ıünürken Abdurrahman ve Molay Ab
dullah kendisine müracaatla ittifak tele. 
lif ettiler. (2) Donpedro Abdullahı tercih 
etti. • Onun taraftarları da tehire ıeldi- , 
ler. 

Haziranda donanma ile Donpedro 
Tarabuluıa ıitti. Kanlı bir muharebeyi 

müteakip oraıını da ele geçirdi. Ahaliıi 
k11men katliama uğradı. idaresi ayni 
krala tabi olanSicilyaya raptolundu. ( 3) 

Bu zaferler Şimali Afrika ahaliıi'li 
çok korkutmuıtu. Hepıi de korsanlık · . 

( 1) Gramrnon. 
(3) For Bige ve (Düveli iılamiyt: ta 

rihi) Bujinin Kostantinde hükumet et· 
mektc olan (Beni Hafa) hanedanından 

Abdülazize ait olduğunu yazıyorlar. Ab
dülaziz Bujiyi zayi ederek Konatanti.-ıe 

dönüaündc hal' olunarak yerine kardeııi 
Ebu~kir geçti. Ebubekir Bujide lspa~ 
yolları sıkıştırdı ve tacize başladı. Şehi

rin muhitinden harice çıkartmadı. 
(3) For Bige. 

·nrad.ınp na ·np.ınp !-191!...,.., 19119.ıl 
•np.ıo.<nunıCM111W u~wp •f'puewwt !" 
-an~ nq uwıo apu!ıalf 1!1!'18! !"'!S 

•ıp.ıwA D(!'(Aaal iil!'IP.GI 8paff9 11!-1 
·•mzppı.ıod •• ıo.<nt1t1 .,.,_nı..- -. 
·!.IJV !Pal!~ •p tısı 11-'•pana!a • .,.. 

lanndan dola)'I ce&aJ'• ~ 
dan korkarak h~• ıW••tık !ı· 
panyollara itaatlerini anettilw. 

Cezayir, Tenes, Moetaıanem, Şer· 

ıel, Delliı lıpanya tabiiyetini kaltul •l· 
miılerdi. Bu memleketler lıpaaya elit· 
manlanna limanlarnu kapamak, lairiıti· 

yan eıirleri ıeri vermek, iıtihki•lan N
ıaltmak, mukarrer a.ir larİfeJ'• söre 1 .. 
panyol mubafazlanna eruk aatnMık Ye 
1enevi muayyen bir ••Sİ teHİJe etmek 
prtlarile Japaayaya bailandılu. Bu 
ıartlara tevfikan Caayirliler de teiwİ• 
üç yÜz metre uzajıadaki ( Penoa tP Ar· 
rel) denilen kayabklan DonpeclroJ'a a.. 
!im ettiler. Donpedro da oraya ufllıs ~r 
kale yaptırdı, 200 kiti mvhaıfu koydu " 
Oran'• döndü. 

Bir kaç ar ıonra Donpedronun JWİ· 
ne Ruj Diyaz ıeldiyıe de 1'u da Mutın 
d' Arıote ile deiittirildi. 

Kral Donpedro Diyaıoe'ye (Marki 
de Gomares) unvanını vermitti. lıpan• 

yollar buralarda tertibat Ye tabkimatla 
metsul oldular. Mühim INr Yaka ~

medi. Fakat lıpanyol kral mec:liıinia u-
• ıiıliji Alrikadaki aakert.i ~ n cep1aa. 

neıiz bıralayordu. Aylıklar v~, 

iıtihkimlar harap olayOl'du. Bu W.. 
elde edilen 7erlerin düt .... i netieelini 
vermeıi tabii idi. 

Buji de Donpeclro'7a ittifakı teklif .,. 
dip de yüz bulama1• Altclürnlau K-
bili Berberilerinia ,..._ ~ Ka
bili reiıleriyle anlattı. Bu mada Afrlca 

aahillerinde ıöhreti da~ Uni~ nWa 
muavenetini iıtedi.(1) llONe P..t.lds 
kralı Emanuel (Azeawnar) a zaptet'

ti. (2) Sadi ıeriflerinden (Elmim) İti 
oilu (Erunc) in 11U tehri lcartaıı • k 

için yapbfı hücumlarda muYaffalr ola· 

(1) Grammon. • 
(2) For Biıe 1513 ve Op.t Kur 

1516 diyor. 

• 
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••t iami ltal7anca (Lavantiao) yahut 
(Lavanti) den ahnmıfbr. 

Bu iıim evveli bilhaıta Venediklile· 
rin terk memleketlerinden olup donan· 
malanada ,..Jaut sahil maWazamula 
kullandıldan askerlere Ysİlmİftİ. ( l) 
Türldw de ecnebi milletlerden aldıkları 
ıemicilere bu adı verdiler. 

Fatih zamanına kadar deniz iılerinde 
dnlet ıemileri kullanılmayıp lüzum ıö· 
riildükçe tüccar ıemileri nakliye ve harp 
için iıtimal eclilmittir. Sultan Murat Av· 
ıupa1a aıkerini ıeçirmek için V enedik
lilere müracaat etmiı ve 1'unlar her uke
ri 1lir dokaya Rumeli yaka11na nakletmİt· 
lercti. (2) • 

lıtanbulun muhuara11nda . (420) ıe 
miden mürekkep bir Oamanh donanma· 
11 yardı. Bundan ( 150) ıemilik bir fıka 
4 Ceneviz ve 1 Bizans gemiıinin Halice 
ıirmeıini menedemiyerek, atını denize 
ıürecek kadar Fatihi kızdırmııtır. Çü.,kü 
ıemı1erin efradı acemi ve ıu kesimleri 
")çak olarak yapılmıt idi. 

Fatih zamanında bahriye Azapları 

ziyadeleıtirihnit Ye tinic:lilri (Azap) ka· 
p111 cnannda llUlunaa lutla yaptmbmt 
hr. Gemiler için kürekçi, ahaliclen teda· 
rik olunurda. Bir sefer eanumcla donan· 
madaki Azaplar Wi ıelmemeie batladı· 
iından bunları zi,.adelqtirmek için ıe· 
mil .. 1eniçeri ve celııeci ilive olunurdu. 
Fatih ve ilmici Bapzit zamanı böyle idi. 
Fakat Yavuz Sultan Selim zamanmdan 
itibaren donanmaya ıilih endu olarak 
yeni leventler ilave edildi. Merkezi Celi· 
bolu olmalı: üzere bir kaptan pafa ayale
ti ibdaı ve bu ayaletin aıkerleri donan
maya tabıiı olundu. lıtanhulda iki le
vent lof)a11 Yardı .• 

Oımanhlarcla denizcilik ilerleyiip do
nanma biyiiyünce lııu leventlerin inti
zamsızhfından dola)'I lmllamnalannclan 
vu,.çildi. Y abm tenanecle harakıldı-

- ( J) Tarihi Cevdet ve Kamuıu Tür ki. 
.(2) Hammer kitap : 12. 
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lar. Donanmadan çıkarılan IHentler A 
nadoluya yayıldılar. A7'llet valilerinin 
bir luımı çok umaa kaprlrullanm ı.u le
ventlerden yapıyorlardı. Fakat bualarııt 

bir kısmı da memleket dahilinde türhı 
, türlü fenalıklarda bulunuyorlardı. Mi· 
ladi 17 nci aaran sonundan itibaren bükü 
met leventlerin ilıaar için tedbirler al 

maia mecbur oldu. (1695), (1716)• 
( 1720) tarihli fermanlarla hunlana delı 

yahut ıönüllü lotalanna iltihaloaa mii· 

ıaacle olunmuıtu. (1) Fakat tabamntO: 
edilemirecek hale •elclilderinden l 73 ;. 
1747, 1752, 1759, 17,63 tarihlerinde ia· 
zerlerine aıker ıönderilerek Anadotuct-• 
ki ıon çeteleri de mabvedihaİftir. (~) 

Kortan ıemileri kaptanlarına ve ,_, 
ra bazan hükumet cnnicilerine de 1~1 

iımi verildiii vakidir. 

Fatih zamanında donanma taJ•Jlf r 
hmuniyet bir miktarda delilse de. ~ 
halde yükseliyordu. (866) da Midi":' 
(872) de Aıriboz zaptolunmuttu. ~; 
boza rönderilmiı olan donanma ( 1 ... 
kachrıa, (200) nakliye ıenıiıi idi. "{ 
mit bin kiıiyi taııyordu. 

ikinci Bayazit z.unanına kadar ~ 
naama terakki etmiı ve o aamaa .... , .... 

dmizci de•leti olan V eneclildilere ~ 
çalmarak Akdeniz hakimiyeti ele ~~ 
mek dereceleri .. ıelmif iken suı-. .._.a 
yuitdin ihtiyarbfı clolaJJaile h~ 
i,lerile uiratamama11 ve rikeli..-ı;,ol 
mal ve müsamaha11 aeticeai olarak 
• 1502) de Venedildilerle ~lan.°!~ 
daa aonra deniz ıeferleri ..........-~ ~ 
vaffuk ka7bedilmiıtir. Bu ~lal"" 
dem Y aYUZ Sultan Selim paclıwab 
kadar ıiirmiiftür. fJ!. 

Y uu Sultan. Selim tertaD•1:.. .,. 
büyük himmetler etmittir• f8kat 1 

( 1) Elfari bahriyei odJAfÜ~ 
(2) Anıiklo~ dö Ii9'1tn 

keHm..a) 



ı,~; Sınıfı llıtilali 

LENİN, 
liaydar R 1 F A T 

Bu kitap, ''DON Ye YARIN,, ter
cüme külliyatının 7 inci sayısı o
larak yakında intişar edecektir. 

66000 kilo koyun ve sığır eti 
Marmara üssübahri kumandanlığı 

satınalma hey' eti reisliğinden : 
k Deniz efradı için lUıumu otan yukarda cins ve miktarı yazıla 

0Yan Ye Sıin eti kıpah urf uıulile münaka11ya .az edilmiş 
•e 25 Atuıtoı 934 Camarteai aaat 14 de ihalesi icra kılınıca 
iıodan taliplerin prtnamelerini almak Oıere lıtanbul'da Ka11m· 
P•ıada Deniı Levazım Sataaalma Ye lamitte Kumandanhk Satsn 
~ Komiıyoalarana mllracaatlara. (4400) 

Çanakkale Jandarma Mektepleri 
satınalma Komisyonundan ; 

Kilo ihale t.ribi GüaO saati Muvakkat teminat 
98000 22181934 Ça11amba 16 S2S kapılı z~rf 

ıso .. .. .. .. 
1 

l - Bayramiç Jandarma Ağar. makineİi tOfek taburu için 
/91934 ten 3118/935 taribiae kadar ihtiyaç olan yukanda cins 

•e nıiktarı yazıh meYaddı iqe 25/7/934 te11 itibaren kapah zarfla 
•Uinakaaaya çıkaralmııbr. 

2 - lbaJe yakanda yallh ,o. Ye aaatlerde Çaaa'ckale Vill· 
ht O ... re•indeki Ko•la1onda icra eclilecektir . 

. . 3 - Şartnameler Jandarma Yoklama komisvonundan ve 
~ıbtbıbirde SabDalma Kom11Jo8undaa Ye Istanbul'da Jandarma 
•bnılma Komisyonundan arzu edenlere göıterilecektir. 

4 - MUnakaaaya pmek iıte1en teklif mektup ve teminat
~r~nı ihale 11ıtinden evYel Komlıyoa Riyaıetine makbuı muka
~ltnde teslim etmeleri •• ihale gllaU Komiıyoaa müracaatlara 
~olunur. (44671 

Yiiksek Deniz ticaret mektebi 

11 - VAKiT 10 A~USTOS 1934 

T~O.KiVE 

llRAL\T 
BANKA51 

müdürlüğünden : 
~ - Mektep tali ve yükıek olmak üzere be§ ıenedir. Leyli ve mec· . 
dir. Ga,...ı t«ICcar .... lliltiie lsaptaa •• müiaiat ,.etlttlrm.ıctir. 

4' 2 - Mektebin yalnız tali birinci 11nıf ma talebe alınır ve bunların 
~." mektep mezunu ve on ıekiı yatından büyük olmamaları meş· 

it.· 3 - KaJrt muameleai için Cumartesi, Pazarteıi ve Çarpmba ıün· 
1 lllüracaat edilmelidir. 
~ - .l"aliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacakları iıtida· 
..._ elenne hüriyet cüzdanlannı, qı kağıtlarını, mektep tahadetna· 
ti"i teya tasdiknamelerini ve poliıçe muaaddak hüsnühal ilmühabe· 
'f'ıilc"• velilerinin muvazzah adres ve tatbik imzalarını ve dört adet 

Salık fotoğraflarını raptetmeleri lazımdır. • 
li..ı ~Kayıt muamelesi 16Eyltl1934 Pazar ıününe kadardır. Ta· 
"-t trııı nıuayenei sıhhiye için yevmi mezkira müaadif Pazar ,arünü 
~ bizzat mektepte bulunmaları lazımdır. (3858) 

lstanbul mıntaka san'at mektebi 
lllüdürlüğünden: 
t,1~914-935 der1 ıeae11 ıçın Ankara iaıaat uıta 111ektebine 
la. • •hnıcıkbr. Aııjıda yazılı vesaikle birlikte ve b;r iıtida 

llalrac:ıat edilecektir. 
Ota .\ - Nufuı teıkereai "Talebenin yaıı on üçten küçük ve 

Y~dide~ biiyUk olmıyacıkbr.,. 
C - alk mektep ıabadetnımuinin aa)ı. 
D - Atı ıahadetnamesi. 

~ E: - Dlrt tane kartonıuı vesika fotograh. 
~d - Müracaıt ve kayıt müddeti 18. 8. 934 gDnO akıamıoı 
~ ır. 'tloabaka imtihanı 20. 8. 9l4 tariainde yapılacaktır. 145241 

~eri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 
ıaeo .:0 z çabsıoın tamiri 1219/ 934 
?6Q lo laarıuni üatübeç 
~ ,. icaba üatübeç 
4Qo •• bir kaynamıı bezir 
~ " ilci kaynamıı bezir 
l4Qo '' Neft yajı 

15/ 9/9:M 

3c)o '' Toz siilüyen 
~~il Gazoil 22/ 9/ 934 
lQ ıc_1 1f böbler mukayese marka çeliji 22/ 9/ 934 
~ Jc.ı eltı nıalcine yalı 29/9/ 934 

1 .. 't~-: tüfenlc malzemeıi · 29/ 9/ 5:4 

'1~' 'hı a Yazdı malzemeler hizalarında ıöıterilen tarihlerde ve ıaal 
~i 1t iıtiy •nı kapalı .1arfla münakaaaları icra edilecektir. Şartnamı 
~oaı, -~illerin 10/ 8 /934 den itibaren 13,30 - 15,30 a kadar ko
~h .... te~~~ca.~tl~rı. Ve itaya talip olanlarm da teminatlarınr havi 

"'- te•d· lerını nıezkilr ıünle:de saat 14 den evvel behemehal ko-
1 etmi, bulunmaları. ( 4393) 

' •,l "·' 

-·•:=•._ ....... 
lstanbul Haricı Askeri 

Kıtaat ilanları 
Çanakkale Jandarma mekteplerı 

Satınalma komisyonundan: 
Bir milyon Seksen beş bin · Erzak 

kilo arpa kapalı zarf usuliyle' 
Kilo lhale tarihi Günü Saati Muvakkat Kapalı 

ihalesi 3/Eylül/934 Pazartesi Has' ekmek 890,000 22/ 81934 Çar,amba ıs 
günü saat On dörttedir. Un 1200 ,, ,, 
$artname sureti musadda • Sıiır eti 120,000 23/ 8 934 Pertembe ,. 
kasını görmek üzere lstan • 'Koyun 'eti" 8000 ,, ,, 
bul levazım amirliği satın Kuzu eti 2900 ,. ,, 
alma komisyonuna mUraea • Pirinç 41700 2S/ 8/ 934 Cumartesi 15 
atlan ve ihale gilnü vakti Sade yağı 26-800 ,, ,, ı 7 
muayyeninden evvel temi • Odun 1470000 26/ 8/ 934 Pazar 15 
nat ve teklif mektuplarını Makarna 18000 "· ı 7 
makbuz mukabilinde Anka • Şehriye 9850 ,, 
ra Levazım Amirliği Satmal- irmik 2080 ,, "'\ 

teminat zarf 

r 

4690 

2278 

915 
1910 
1379 
642 

" 

" 

., 

., 
,, ,, 

.ma Komisyonu riyasetine • Kuru faıulya 6-1200 27 / 8 934 Pa:rarteıi 15 459 .. 
vermeleri. ( 4618) Arpa ~5500 ,, ,, 17 570 ,, 

Satılık Hane 
1 - Çanakkale Jandarma Birlikleri için 1 9 934 ten JJ 18 935 ta· 

' rihine kadar ihtiyaç. olan yukarıda cinı ve miktarları yazılı 
Fatih tramvay durak yeri ile mevaddı ia~e 25/ 7 934 ten itibaren kapalı zarfla münakasaya 

Farih ıJllrkı arasında yeni yapıl~ ' çıkarılmııtır. . 
mq tramvay caddeaine nezareti, 2 - ihale yukanda yazıla gün ve ıaatlerde Ç. Kale Vilayet Daire· 
elektrik tertibatını havi üç odal. ;n.deki komiıyonda icra edilecektir. 
kirıir hane satılıktır. Görmek iı· 3 - Şartnameler Jandarma yoklama komiıyonundan Kelitbabirde 
tiye~~er iÇindekilere müracaat e· ı sa.tın alma komisyonundan lst~~bul.da Ja~darma ıatın alma ko 
debıhrler. ı · - m11yonundan arzu edenlere goıterılecektır. 

Fatih Dülıerzade mahalleıindt'' . 4 - Münaka•aya ıirmek iıtiyenlere teklif mektup ve teminatlarını 
JCüçömeydancık numarasız hane \ ihale saatlerinden evel komiıyon riyaıetine makbuz mukabilin

de teılim etmeleri ve ihalt'günü komisyona müracaatları ilin 

Dr. Hafız Cemal 
•':ıhill haıtahklar 'PhaHısı 

Cuma ve pazardan baflca sünlerde 
tleden 10nre saat 26 ek 6 Y• kadar 
ls.tanbulda Divanyolunct. ( 118) nu· 
marah huıuıi kabinesinde haıtalanru 

kabul eder. Muayenehane ~e .,, ·~· ! 

Fonu: 223." :;. 
Yazlık ikan: etsah telefonu Karıdi"i 

38 - Beylerbeyi 48 .. 

olunur. ( 4469) 

Gireson Jandarma mektebi 
., kumandanlığından: 

Gireson Jandarma Mektebinin 934 seauı idaresi için müna· 

ke11ra çıhrı'ın on bin ki'o Patetu:n 25/ Ağustos034 Cumartesi 
jlünü Hat on dörtte ihale edıleceği ilin olunur. · (4215) 



Yeni Kitaplar 

(DÜN ve y ARIN ') Tercilme KOlliyah 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali ... en muhal
let eıerlerinden ıeçme kitapların tercümeıi ve "DÜN ve YARIN,, 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılmaıı ıuretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü · 
cuda getirilmesi· temin edilmİ§tİr. En kudretli kafaların, kalem -
lerin yardımlarına müracaat :>Junmuıtur. 

·--Altıncı Ki aP 
Tevzi merkezi : 

]. Rasin Külliyatı -ıs•r•AN··au·L .... 
VAKiT 

MATBAASI 
Ahmet Reşit (H. Nazım) ANKARA 

CADDESi 
Fiatı: 75 Kuruş 

-- Şimdiye kadar basılanlar --• 
ı - SAI<·o, Dode - Haydar &lfat 100 Kunll . 
2 - A1LE ÇDmERJ, Morua - ı. H. AJlpn 100 .. 
S - 'IIOARET, BANKA ve BORSA, tktaat doktoru 

Ma.hlls Etem 75 .. 
4 - DEVLET ve lBTILAL, Lenin - Baydar Rlfat 75 .. 
6 - SOSYALiZM: Kaat.kl - Sablba Zekeriya '15 .. 
6 - KULLtYAT .J. RASiN, B. Namn 1:S • 

Yakında basılacak olanlar 
ı - tşçt SJNIF.J lllTILAIJ, Lenin - Haydar &ifa& • 

ı - ISFAllANA DOöRU, Plyer LoU - t. B. Alltu 

3 - KAPiTALİZM Bl711BA11ı'l, Profe.ör Plra - Ahmet Hamdi 

' - KmMJZI ve KABA. Standal, DIZRAELlNtN HAYATI, A. Honıa 

5 - OORtO BABA: Balzak - Baydar Rlfa& 

6 - tSA: Parı. Rabtya& mektebinde Profeeör doktor Bine Sanrle - HaJ'dar JUfat 

7 - :l:TlKA: Kropotkln - Afaofla Ahmet 

8 - iÇTiMAi :KANUNI..A.R, Grect - Rauf Ahmet 

t - ENODEK DUGt)HC; Pe).ınıl Sata 

10 - BUlll HAYATI'A LAŞUUJC, Dr. O. l'unc - Prof. Dr. M. Raynıllab 

11 - ÇOOUK Dt)Şt)BTENLER B. Gomalve. Jıleaualer - Prof. Dr. M. Ray-

nıllall 

1% - H'.RTER, aite - A. Klml 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 
17 kalem muhtelif çivi 

1500 kilo ıarı ıabunlu köıele 
500 kilo ıiyah yağlı köıele 

Nikel yüksük tav tüpü 
6 kalem çelik boru 

3500 kilo kelle karpit 
3255 ,, Vazelin 
200 ,, Gliıerin 

Muhtelif pafta ve erkekler 
3400 kilo zeytin yağı 

15/ 9/ 934 
15/ 9/ 934 

20/ 9/ 934 
26/ 9/ 934 
26/ 9/ 934 

26/ 9/ 934 
2/ 10/ 934 
2/ 10/ 934 

Yukardaki malzeme hizalarmdaki tarihlerde ve ıaat 14 de aleni mü· 
nakaıaları icra kılınacaktır. Şartname almak iıtiyenler 10/ 8/ 934 den 
itibaren saat 13,30 - 15,30 a kadar komisyona müracaatları. (4392) 

Istanbul Asarıatika Müzeleri 
Umum Müdürlüğünden; 

Heki•oilu Ali Paıa Camii ittiaalindeki harap sebilin mev
cut pllo ve projesiae göre tamiri 20/8/934 tarihinde mOteahidine 
ihale oluoağından talip 0Janlar1n fenni ıeraiti anlamak Ozere 
Cumarteıı, Pazarteai, Perıembe ıOnleri öğleden ıonra Asarıatika 
Mnzeleri Umum MildürlDtn Mimarlıtına •Dracaat etmeleri (4335) 

Çanakkale Jandarma Mektepleri 
Satınalma Komisyonundan; 

Erzak KiJo ihale tarihi GUnü Saati 
Ekmek 210000 22 • 8 • 934 Çarıamba 17 
Sıiu eti 25002 23 - 8 • 934 Perıembe 16 
Koyua ,. 1000 ,, " " " 

Muvakkat teminat 
l 122 kapalı ıarf 

458 ". " 

Kuzu ,, 500 ,, ,, " • 
Gelibolu Jandarma mektebi ıçın 1 • 9 · 934 ten 31 • 8 · 935 

tarihine kadar ihtiyaç olan yukarıda cinı ve miktarı yazıla me· 
•addı iate 25 • 7 - 934 ten itibaren kapalı zarfla münakasaya 
çıkanlmııtır. 

2 - ihale yukarıda yazılı ıUn ve saatlerde Ç. Kale Villyet 
Daire.indeki Komiıyonda icra edilecektir. 

3 - Şartnameler Jandarma Yoklama Komısyonundan Kilit· 
bahirde Satınalma Komisyonundan Istanbul'da Jandarma Satın 
alma Komisyonundaa arzu edenlere göıterilecektir. 

4 - Münakasaya girmek isteyen teklif mektup Ye teminat. 
larıaı ihale ıaatindcn c•Yel Komiıyon Riyaaetine makbuz muka· 
bilinde teılina etmeleri ve ihale ıDnU komiıyona müracaatları 
illn olunur. (4468) 

umbaıra Sahipleri 1 

1 Eylül 934 ... tarihine 
kadar Bankada asgari 
yirmi beş lira yabrmış 

EYLÜL 

olmalısınız ! 

TEŞRİNİEVVEL 

PAZARTESİ 
- ---~~ -- -

Farih sulh icra dairesinden: 
Bir deyinden dolayı tahtı hac· 

ze alınan bir adet aynalı dolap ve 
60 lira kıymetinde yedi parçadan 
ibaret kanape takımı ve dört adet 
lialı 11/ 9/ 934 tarihine müaadif 
salı günü saat 16 da Unkapanmda 
Yeşil tulumba meydanında Halil 
Bey apartmanında bilmüzayede 
satılacağından taliplerin mahalli 
mezkurda memuruna müracaatla· 
n iin olunur. '(1760) 

.. -- Dr. lhaan Sami ---
Uksilrftk şurubu 

Öksürük ve nefes darhtı bopıca 
n kızamık öksürükleri için pek te· 
sirli illçtır. Her eczanede ve ecza 

'!!!!. depolınndı bulunur. (l 566' 

Kartal sulh mahkemesi Ah. Şa. 
hakimliğinden: 

Kartal kazaıına tabi Maltepe 
kayresinde cami ıokağında 1 No 
lu han.ede sakin Mustafa kızı Ha· 
mide Hanım (Tam afazi ile mü· 
terafik felci eymene müptela ol· 
duğu ve bu itibarla tefhim ve te· 
f ehhüm kabiliyetinden mahrum 
bulunduğu ve veaayete muhtaç 
görüldüğü ve esaıen istimai müm· 
kün olamıyacağı) adlı tıp işleri 
mecliıinden verilen 25 temmuz 
934 tarihli ve 921 No lu raporda 
göıterilmiş ve mumaileyha hacir 
edilerek damadı Kemahlı muhar· 
rem oğlu Ali efendinin vesayeti 
altın11 konulmuş olduğu alakada· 
rının malümu olmak üzere ilin o· 
lunur. '(1746) 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neşriyat müdürü: Refilc /\ • ~ .. t 
V AKIT Matbuaı - lıtanbul 

1 Teşrinievel 934 kumbara keşide' 
sinde talihlerini denemek istiyenlet 
Bankada asgari 25 liraları bulunmasl 
lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

• ' 
- · Türkiye iş Bankası -"' 
.... I 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonunda11~ 

24 ton Dizel Yailama Yağı: Kapalı zarfla müoakasası 25 Aı/. 
toı 1934 Cumartesi günü saat 14 tt 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 24 ton Dizel yağlama 1' 
25 ·Ağustos· 1934 Cumartesi günü saat 14 .de kapalı zarflı ( 
lmacaktar. Şartnamesini g6rmek ve almak istiyenler her gil~; 
münakaaaya gireceklerin de o gün ve saatte usulü dairel1 I' 
kapahlmq teminat Ye teklif mektupları ile Kasımpaıada 1ı• 
Komiıyona müracaatları. (433o/ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundsfl 

Ton 9~ 
150 Dizel mayi mabrulcu; kapalı zarfla milnakas111: 11 Ağuıtol ~· 

çarıamb• , .. 
saat ı4 d• 9J' 

2S Motorin açık azaltması 11 Aioıtol 
çarıaaıb• d• 
saat ıs,5 ~ 

Deniz kanetleri ihtiyacı için 150 ton D:zel mayi mabrak• 
pab zarfla, 25 ton motorin açık azaltma ıle satın alınacaktır~ 
karıda yazılı iki kalem mayi mahrukun ıartnamesini gCSrot'~ 
almak iıteyenlerin her glln, münakasaya gireceklerinde biS• ,,r 
da glıterilen giin ve saatte Kasımpııa'da kiin Komiıyoll• 
racaatları. ( 3972 ) 

Osmanlı Banka§• 
T .. k A , . ş· k · T · ·h· 186' ur nonım ır etı, - esıs tarı ı : 

Sermay~ai : 10,000,000 inglliz Ura•• dr' 
T6rkiyenin baıhca ıehirleri ile Pariı, Marsilya, Nis, ~ı~:tifl 
•e Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, Ira~, S rh'' 
•e Yunaniıtan'da Şubeleri .. Yugoslavya, Romanya, u 

Ye Yunaniıtan'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 


